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NUKAUTAS PREZ. KENNEDY
VISAS PASAULIS SUKRĖSTAS .NAUJAS U.S.A. PREZIDENTAS LYNDON JOHNSON.

LIETUVOS BYLA GYVA
VLIKO PIRMININKAS DR. A. TRIMAKAS LIETUVOS 

LAISVINIMO REIKALAIS VLIK’o 20 M. SUKAKTIES
PREZIDENTO ŽUDIKAS TAIP PAT NUŽUDYTAS. PROGA

Pereitą penktadienį, lapkričio 
22 d. Dalias mieste, Texas valsti
joje USA buvo iš pasalų nukau
tas Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentas John F. Kenne
dy. Žudiko jis buvo peršautas 
tiesiai per galvą jam bevažiuo
jant Dalias miesto iškilmingoje 
eisenoje ir mirė nepraėjus nė 35 
min. po atentato. Drauge su juo 
važiavęs Texas valstybės guber
natorius Mr. John Conally sun
kiai sužeistas į krūtinę ir guli 
ligoninėje. Drauge su preziden
tu važiavusi jo žmona Jacqueli
ne išliko sveika.

Šis fatališkas pasikėsinimas 
prieš Amerikos prezidentą sukrė
tė visą pasaulį. Iš visų kraštų 
plaukia užuojautų telegramos ir 
laiškai, apgailint šį atsitikimą ir 
pripažįstant, ko neteko pasaulis 
ir Amerika su prezidento Ken
nedy mirtimi.

SUIMTAS ĮTARIAMAS 
ŽUDIKAS

Nors prezidento kelionės per 
Texas valstybę ir jos sostinę Dal
ias saugumo organų iš anksto 
buvo patikrintos, vis tik katast
rofa įvyko. Policija suėmė 24 
metų amžiaus vyra Lee Harvey 
Oswald, apkaltindama jį prezi
dento nužudymu, vis tik ši skau
di afera iki šios valandos palie
ka misterija: dar neaišku, ko
kiais motyvais prezidentas nu
žudytas ir kokios iš to galimos 
pasekmės.

Suimtasis skelbiama buvęs 
Kubos Castro šalininkas ir dide
lis prokomunistas, Amerikos ka
riuomenės dezertyras į sov. Ru
siją 1959 m., vėliau repatrija
vęs iš sov. Rusijos į Ameriką su 
žmona ruse ir vaiku. Suimtasis 
paskutinėmis žiniomis neprisipa- 
žinęs, kad nužudęs prezidentą ir 
po to vieną saugumo polici
ninką.

Iš viso pasaulio plaukia užuo
jautų laiškai ir pareiškimai į Ame
riką, kad žuvo toks didelis vaka
rų pasaulio vadas ir taikos šali
ninkas prez. Kennedy. Drauge 
per tarptautinį piįagnHofoninių 
juostelių klubo sekretorių N.S. 
W. valstijoje (p. K. Steponiuką) 
pasiųsta užuojauta Amerikos 
Valstybės departamentui ir Aus
tralijos Lietuvių bendruomenės 
vardu.

Naujasis U.S.A, prezidentas Lyndon Johnson 
drauge su velioniu prez. J.F. Kennedy

Nepraėjus nė dviem valandom 
po prez. Kennedy mirties, nau
juoju Amerikos prezidentu pri
siekdintas Amerikos viceprezi
dentas Mr. Lyndon B. Johnson 
kaip 37-sis Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentas.

NUŽUDYMO MOTYVAI
Nors oficialaus komunikato 

neišleista, kokiais motyvais įvyk
dytas prezidento Kennedy nužu
dymas, tačiau pasaulio spauda 
spėlioja dėl pasikėsinimo moty
vų. Pagrindinis iš jų yra nese
niai į Amerikos senatą paties 
prezidento patiektas įstatymo 
projektas dėl baltųjų ir juodųjų 
lygiateisiškumo. Vis tik žudikas 
yra rastas, kad jis esąs komunis
tas ir pro Castro šalininkas ir 
daromos išvados, kad čia veikė 
ir internacionaliniai motyvai. Be 
abejo, tuo tarpu tėra tik spėlio
jimai ir visa teisybė paaiškės su 
laiku, bet ir šiuo tragišku mo
mentu Amerika nedarys fatališko 
žingsnio, koks buvo kadaise Sa
rajeve ir iššaukė pirmąjį pasau
linį karą. Prez. Kennedy buvo 
taikos šalininkas ir mažiausiai 
tikima, kad jo mirtis galėtų būti 
busimojo karo kibirkštis, nežiū
rint, kokiais motyvais jo nužu
dymas būtų aiškinamas.

NUKAUTAS IR 
POLICININKAS

Karštligiškai begaudant prezi
dento žudiką ir besuimant įta
riamąjį Oswald akcijos metu nu
kautas ir vienas saugumo polici
ninkas. Suimtasis kaltinamas 
drauge ir prezidento nužudymu, 
ir policininko.

NAUJASIS PREZIDENTAS
Naujasis Amerikos preziden

tas Mr. L. B. Johnson kreipėsi į 
tautą sakydamas, kad tai yra la
bai skaudus momentas ir kad 
mes esame praradę daugiau, ne
gu mes vertiname.

Apie prez. Kennedy mirtį ži
nios aplėkė aplink pasaulį se
kundžių greitumu. Viso laisvo
jo pasaulio spauda pripažino ve
lionį prezidentą kaip didį Vaka
rų bloko vadą ir toli siekiantį 
politiką. Jo užimtoji politinė li
nija buvo kietas stabdis komunis
tinei ekspansijai ir atrama pasau
lio taikai. Nežiūrint to, kad su
svyravo su jo mirtimi Amerikos

birža, vis tik amerikiečiai nėra 
išmušti iš lygsvaros.

KAIP REAGAVO LIETUVIAI

Pereitą šetadienį Sydnėjuje 
sutikti lietuviai kalbėjo su aša
romis akyse apie velionį prez. 
Kennedį, apgailėdami jį kaip sa
vą žmogų. Nors jis ir stovėjo 
augščiau už smulkius atskirų 
kraštų reikalus, palyginus su 
globalinio masto reikalais, ku
riuos šios dienos Amerikos pre
zidentas turi spręsti, vis tik jis 
nebuvo kurčias ir Lietuvos bei 
lietuvių tautos reikalams. Jis

BALSAVIMAI AUSTRALIJOJE
Lapkričio 30 d., ateinantį šešta

dienį įvyksta federaliniai rinkimai 
ir visiems Australijos ir Anglijos 
piliečiams balsavimas privalomas. 
Šios pilietinės pareigos neatlikę 
gali būti administratyviniu keliu 
baudžiami įvairiomis bausmėmis. 
Ferspėjame visus lietuvius, kurie 
kaip piliečiai privalo balsuoti, kad 
šito nepraleistų.

CASTRO TERORISTAI VEIKIA
Venecuelos sostinėje Caracas 

mieste įvyko kruvinų susirėmimų 
su Kubos Castro inspiruotais tero
ristais. Yra nemažai sužeistų ir 
užmuštų.

RUSAI NUSILEIDO 
AMERIKIEČIAMS

Spalio 31 d. Maskvoje buvo su
imtas Yale universiteto profeso
rius Fr. Barghoorn, apkaltintas 
šnipinėjimu. Protestuodamas prieš 
tokį aktą, prez. Kennedy įsakė 
sustabdyti visus pasiruošimus, ku
rie buvo numatyti rengti Mask
voje abiejų kraštų kultūriniams 
ryšiams palaikyti. Rusai paskelbė 

mielai priėmė lietuvių delegaci
jas Lietuvos laisvinimo reika
lais ir pagal savo galias jis Lie
tuvos reikalus rėmė ir palaikė.

NUŽUDYTAS
PREZIDENTO ŽUDIKAS
Policijai pervedant suimtąjį 

L.H. Oswald vienas iš gatvės 
pribėgęs suimtąjį peršovė ir jis 
po dviejų valandų mirė toje pa
čioje ligoninėje, kur mirė ir prez. 
Kennedy. Policija žudiką sulai
kė ir jis teisinosi nužudęs L.H. 
Oswald grynai iš simpatijos tra
giškai žuvusiam prez. Kennedy.

įvykiai pasaulyje
jie nekelsiu profesoriui bylos ir 
jį ištremsią.

Viešėjęs Maskvoje amerikiečių 
rašytojas John Steinbeck, pernai 
laimėjęs Nobelio literatūros pre
miją ir žinomas kaip aiškus pro
komunistas, protestuodamas dėl 
minėto profesoriaus suėmimo, de
monstratyviai apleido Maskvą.

IR KRUŠCIOVAS
SUPAMOJE KĖDĖJE

Vizituodamas Rusiją, Danijos 
užsienių reikalų ministeris pado
vanojo Kruščiovui danų išdirbi
nio supamą kėdę.

BYLA PRIEŠ GYDYTOJĄ
Vak. Vokietijoje iškelta byla 

gyd. chirurgui Dr. Axel Dohrn už 
tai, kad jis eidamas prieš galiojan
čius įstatymus sterilizavęs mote
ris. Esą, jis tokių operacijų pa
daręs apie 1300, iš kurių tik pen
kios nepatenkintos.

UNO DEKLARACIJA
UNO visuotiniame susirinki

me beveik vienbalsiai pasisakyta

Lapkričio 23 — 24 d.d. New 
Yorke susirinko metinė ir šiais 
metais — jubiliejinė VLIKo se
sija. Ryšium su ja bei VLIKo 
veiklos 20-čiu, ELTOS INFOR
MACIJŲ Redaktorius su eile 
klausimų kreipėsi į VLIKo Pir
mininką Dr. A. Trimaką.

— Kaip Tamsta vertini Šio 
meto laisvinimo darbo sunku
mus bei proSvaistes? Ar tarp
tautinėje politikoje pasirodančios 
"atlydžio” nuotaikos turi dides
nės reikšmės lietuvių Vakaruose 
vedamai laisvinimo veiklai?

— Lietuvos laisvės kovos są
lygos niekada nėra buvusios pa
lankios. Jos tai pasunkėdavo, 
tai palengvėdavo, pagal Rytų — 
Vakarų santykių įtampą. Vaka
rai pageidautų, kad Lietuva, 
kaip ir kitos pavergtosios Eu
ropos tautos, būtų laisvos. Ta
čiau tų tautų išlaisvinimo pro
blema niekados nėra buvusi 
įtraukta į Vakarų politinę pro
gramą, o dar mažiau į jų akci
jos planus. Principe Vakarų de
mokratijos ir dabar pasisako už 
laisvę visom tautom, tačiau tuo 
pat metu išeidamos grynai iš sa
vų sumetimų jos plečia ir gerina 
savo santykius su pavergėjais. 
Tai prieštarauja jų laisvės pa
reiškimams. Tokia taktika veda 
į Raudonųjų režimo sustiprini
mą. Tenka nepamiršti, kad ir lai
kas veikia ne naudai pavergtųjų, 
kurie mažai ką gali daryti savo 
teisėms ir laisvei atgauti.

Vakariečių pasyvi laikysena 
žymiai sunkina Lietuvos laisvi
nimo darbą. Pasigendame Vaka
rų susidomėjimo mūsų laisvės 
byla, o tolygiai ir paramos mūsų 
žygiams. Tenka dabar daugiau, 
negu bet kada anksčiau, pasiti
kėti vien savomis jėgomis ir savo 
ištekliais.

— Kai VLIKas mini veiklos 
20-tį, kaip trumpai galėtumėt 
įvertinti ligSiol nueitą veiklos ba- 

už visų žmonijos rasių lygiatei
siškumą. Kas išskiria rasiniu pa
grindu žmones, tas pažeidžia 
žmogaus teises. Ypatingai reikš
ta nepasitenkinimo Pietų Afri
kos vedama rasine segregacija.

KAS GALINGESNIS?
Amerikos gynybos departamen

tas paskelbė, kad Amerikos mili- 
tarinės pajėgos yra žymiai galin
gesnės už sovietines, tuo pasipik
tindami sovietai oficialiai paskel
bė, kad jų raketos yra keleriopai 
galingesnės už amerikiečių ir jie 
tokių raketų turį nepalyginamai 
daugiau.

Vysk. V. BRIZGIUI 60 METŲ
Vyskupas Vincentas Brizgys su

laukė 60 metų. Jis šiuo metu yra 
Romoje ir dalyvauja visuotiniame 
Bažnyčios susirinkime. Lapkričio 
10 d. šv. Kazimiero kolegijoje Ro
moje buvo surengtas jam pager
bimas, kuriame dalyvavo be lietu
vių ir visa eilė augštų Bažnyčios 
pareigūnų, kurie vyskupą šio ju
biliejaus proga pasveikino ir iš
reiškė jam savo linkėjimus. 

rą? Ar 20-čiui pasibaigus VLIK 
pateisino į jį sudėtas viltis?

— Išlaikėme Lietuvos bylą 
gyvą, nepaisant šaltojo karo “at
lydžio” ir tylos grėsmės. Mūsų 
laisvės byla, ar kam tai patinka 
ar ne, šiandien žinoma nuo New 
Yorko ligi Buenos Aires, Taipei, 
New Delhi, Beirutho, Johanes- 
burgo, Romos, Paryžiaus, Lon
dono ir Bonnos. Išskyrus Mask
vą, niekas, niekur nepasisakė 
prieS reikalą grąžinti Lietuvai 
jos teises į laisvą apsisprendimą 
ir į nepriklausomybės atstatymą. 
Tuo pat metu sustiprinome tau
tos laisvės viltis ir jo tikėjimą, 
kad vergija amžių netvers.

— Sukaktuvinės sesijos pro
gramoje numatyta svarstyti ir 
konsolidacijos reikalas. Gal ga
lėtumėte Šiuo klausimu painfor
muoti? Ar esama vilčių daugiau 
suburti veiksnius, gyvąsias trem
ties pajėgas laisvinimo bylos la
bui?

— Konsolidacinės VLIKo pa
stangos jau davė vieną naują 
narį — Lietuvos Atgimimo Są
jūdį. Tikimės, kad vedami pasi
tarimai su Talkos ir Fronto at
stovais anksčiau ar vėliau atves 
ir tas grupes į mūsų tarpą. Visa 
išeivija pageidauja, kad tai įvyk
tų greičiau. Aukštai vertindami 
tokį teisingą visuomenės nusista
tymą, neabejojame, kad tai pa
skatins užvlikines grupes ir jų 
vadovybes nedelsiant apsispręsti 
ir užmiršti praeities kompleksus, 
kurie šiandien nebeturi jokios 
reikšmės.

— Kaip Tamsta vertinate Ka
nadoje įvykusį U Pas. Lietuvių 
Seimą? — toliau buvo klausia
mas' VLIKo Pirmininkas.

— Antrasis PLB Seimas, ku
ris įvyko Toronte, Kanadoje, 
buvo puikiai suorganizuotas ir 
visose veiklos srityse padarė žy
mų šuolį pirmyn. Seimas visus 
paskatino į vieningą darbą pa
dėti tautai ištverti nedalios die
nose ir atgauti laisvę.

(Pabaiga psl. 2)

“MŪSŲ PASTOGES” 
SKAITYTOJAMS

Pranešame gerb. Mūsų Pasto
gės skaitytojams, kad paskutinis 
šiais metais Mūsų Pastogės nume
ris išeis prieš Kalėdas gruodžio 
18 d. Kadangi šis numeris išeis 
gerokai padidintas, tai tam nu
meriui medžiagą, straipsnius, pra
nešimus, skelbimus (kalėdiniame 
laikotarpy bus visa eilė parengi
mų ir reikia, kad jie tilptų kalė
diniame numery) siųskite kaip 
galint anksčiau — ne vėliau, kaip 
iki gruodžio 15 d. Būtų gražu, 
kuo daugiau lietuvių — atskirų 
asmenų, organizacijų, verslinin
kų, profesionalų sveikinimai tilp
tų šiame švenčių numeryje. Pa
laikykime jau įsipilietinuBią 
gražią tradiciją.

Lygiai taip pat kviečiame visus 
skaitytojus pratęsti Mūsų Pasto
gės prenumeratą sekantiems me
tams ir paraginti savo pažįstamą 
ar bičiulį Mūsų Pastogę užsipre
numeruoti.

Pirmasis po Naujų Metų Mūsų 
Pastogės numeris išeis sausio 8 d. 
1964 m.

M.P. Redakcija 
ir Administracija
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20 METŲ KOVOJE UŽ LAISVE Gruodis 1963
Prieš 20 metų vokiečiu oku

pacijai dar tebesant tvirtai, Lie
tuvos kariuomenės šventės die
ną — 1943 metų lapkričio 23 
— tuo metu slaptai veikusios po
litinės ir kovos organizacijos, 
norėdamos suderinti kovos už 
Lietuvos laisvę veikimo kelius 
ir priemones, įsteigė Vyriausią
jį Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tą, sutrumpintai žinomą VLIKO 
vardu. Šis organizuotas kovos už 
Lietuvos išlaisvinimą organas 
per 20 metų ryžtingai vedė ne
nuilstamą ir sunkią kovą. Jung
damas daugumą politinių grupių 
jis tapo laisvame pasaulyje vy
riausiuoju daugumos lietuvių va
lios vykdytoju, o taip pat ir li
kusiųjų tėvynėje tautiečių, lais
vės besiilginčių, troškimų reiškė
ju. Nueitas per 20 metų veiklos 
kelias nebuvo lygus. Kartais jis 
buvo duobėtas, sunkiai praeina
mas. Pasaulis nesupranta mūsų 
kovos tikslų, o jei kas ir supran
ta, tai linkęs tik užuojautą pa
reikšti. Pavergtų Pabaltijo tautų 
net vardai vengiama paminėti, 
daugių daugiausia, kad pamini
ma tik geografinė vieta — rytų 
Europa. Kada prieš kelerius me
tus vengrų tauta didvyriškai su
kilo prieš pavergėjus, Vakarų 
pasaulis tepareiškė tik žodinę pa- 
gelbą, nors pagal ankstesnę ra
dijo propogandą ir politikų pa

SOVIETINĖS NESĖKMĖS
Spalinių švenčių mietu “Tieso

je” (nr. 261, lapkr. 6) pasinešęs 
aiškinti apie tariamai pačių žmo
nių valdomą Lietuvą, dienraščio 
vyr. red. G. Zimanas, kitus sek
damas, dėstė įvairius pasiekimus 
ir dėl nederliaus sunkumų So- 
vietijoje visą kaltę suvertė buvu
siai labai šiltai žiemai. Esą, so
vietiniai priešai džiaugęsi tomis 
“nesėkmėmis”, nes jie norį iš

VLADUI PARAGIUI

staigiai mirus, velionies žmoną Jadvygą, dukreles Audronę 

ir Jūratę skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

Kemešiu šeima ir J. CH. Bonnici.

Audronei Paragytei, jos sesutei Jūratei ir jų mamytei, 
netekusioms mylimo tėvelio ir vyro

VLADO PARAGIO,
i

nuoširdžią užojautą reiškia

Danutė ir Stasys Čižauskai

A. f A,
VLADUI PARAGIUI staigiai mirus,

velionies žmoną, dukteris Audronę ir Jūratę didelio skausmo 
ištiktas, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Džiūgo Tunto skautės ir skautai

Brangiam tautiečiui

VLADUI PARAGIUI mirus,

jo žmoną Jadvygą, dukras Audronę ir Jūratę bei artimuosius 
giliai užjaučiame.

Anelė ir Antanas Krausai
Marija Bulakienė

A. A.
VLADUI PARAGIUI mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame skausmo valandoje jo žmoną 
p. Paragienę ir dukreles.

Juozaičių šeima

Poniai PARAGIENEI ir DUKRELĖMS

didžioje skausmo valandoje netekus mylimo vyro ir brangaus 
tėvelio reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime

M. J. Birietai
J- ,V. Bijeikiai

reiškimus buvo daugiau lauktą. 
Prez. Eisenhower žurnalisto pa
klaustas, kodėl JAV buvusios to
kios abejingos vengrų tautos pa
stangų atžvilgiu, pareiškė: mes 
laikomės pažiūros, kad tauta pa
ti, prieš sukildama, turi būti tik
ra savo laimėjimą išlaikysiant, o 
vienas vengrų pabėgėlis paklausė 
vakarų politiką, ką vakarai vei
kė, kai vengrai mirė kovodami 
už laisvę ir šaukė pagelbos. Pa
klaustasis atsakė: miegojom... Ar 
jūs galėjote miegoti? — toliau 
klausė nustebęs pabėgėlis. — O 
taip, puikiausiai, nuo triukšmo 
langines užsileidom...

Iš tikro, daug kur langinės 
tebėra užleistos, kad nebūtų 
girdimas pavergtųjų tautų lais
vės šauksmas. Tas balsas kartais 
sąmoningai vengiama išgirsti, 
kad nebūtų užrūstintas tasai, ku
rio rankose yra tautų kalėjimo 
raktas. Arba tai daroma taikos 
išlaikymo tikslu — taikos už bet 
kokią kainą, nors šios dienos 
taika reikštų ryt pražūtį. Paga
liau save apgaudinėjame įsitiki
nimu, kad dabartinės pozicijos 
yra nepralaužiamos, kad esan
tiems šiapus Berlyno sienos pa
vojaus nėra, o kas už tos sienos 
— kaip taikos išlaikymo auka, 
tebūna nurašyta. Tačiau abejin
gumas laisvės trokštantiems yra 
savo pozicijų silpninimas ir net

kelti savo santvarką. Kalbėda
mas apie Vakarų kraštų žemesnį 
gamybos padidėjimą negu Sovie- 
tijoje, tas pats Zimanas vėl tu
rėjo prisipažinti, kad “nedaro
me sau iliuzijų — kapitalistinės 
šalys dar kol kas gamina dau
giau vidutiniškai vienam gyven
tojui, negu gaminama Tarybų 
Sąjungoje”.

(E) 

griovimas. Šiandie vienos aukos, 
rytojus laukia kitų.

VLIKo kovos už lietuvių lais
vę uždavinys — priminti pasau
liui šios tautos teises, padarytas 
skriaudas ir įtikinti abejinguo
sius, kad lietuvių tauta kovoje 
už laisvę turi susilaukti ir su
pratimo, ir paramos. Laisvė yra 
didžiausioji visų laikų vertybė, 
už ją kovota ir kovojama: ji vi
siems yra brangi ir nedaloma, ji 
nėra vienų kurių nors monopolis, 
kai tuo tarpu kitiems skirta ver
gauti. VLIKas per 20 metų lie
tuvių tautos vardu stengėsi iš
sklaidyti tuos rūkus, kurie yra 
užkloję laisvės trokštančių sieki
mus. Jis beldėsi į duris įvairių 
politinių institucijų, jis kėlė bal
są per spaudą, radiją, televiziją 
į visus geros valios žmones; jis 
teikė visur ir visokiomis progo
mis informacinę medžiagą, fak
tus, dokumentu įrodančius lietu
vių tautos kovos teisingas ir tei
sėtas pozicijas. Ta VLIKo viso
keriopa veikla susilaukė vaisių. 
Lietuvos reikalas žinomas ne 
vien plačiuose atskirų valstybių 
gyventojų sluoksniuose, bet ir 
valdančiųjų viršūnėse. Tačiau 
pasaulio politikoje — kaip pla
čiame vandenyne — yra potvy
niai ir atoslūgiai. Todėl čia visa
da reikia budėti ir sekti, ypač 
šiuo metu, kada anoji mūnche- 
niškų nuolaidų ir pataikavimų 
šmėkla vėl kyla iš duobės.

VLIKas, vykdydamas savo 
tautos laisvinimo veiklą, visada 
turėjo savo tautiečių daugumos 
tiek moralinę, tiek materialinę 
paramą. Tos paramos jis ir da
bar laukia. Vieningumas kovoje 
yra viena iš pagrindinių sėkmin
gumo sąlygų. Prisimintini prel. 
M. Krupavičiaus žodžiai vienų 
diskusijų metu: kai dar tik ban
doma risti pirmas Tėvynės ne
priklausomybės rūmams funda

A. A.
VLADAS PARAGYS

Lapkričio 10 d. netikėtai mirė 
taurus lietuvis Vladas Paragys. 
Jis buvo gimęs prieš 60 metų Bui- 
tūnų kaime, Utenos apskr. Visų 
to amžiaus lietuvių jaunystė buvo 
sunki. Pasaulinis karas nutraukė 
normalų mokyklos lankymų kele- 
riems metams. Besikuriančiai Lie
tuvos valstybei reikėjo darbinin
kų visose srityse. Vladas tuoj 
stojo j jų eiles. Tačiau jam buvo 
aišku, kad Lietuvai reikėjo jau
nuoliu su didesniu mokslu. Kele
tas karo sutrukdytų metų kliudė 
tęsti normalią mokyklą, todėl Vla
das persikėlė j Kauną ir vakarais 
mokydamasis baigė suaugusių 
gimnaziją. Nors tuo metu velionis 
turėjo gerą valstybinę tarnybą, 
jis stojo į universitetą.

Visi žinome, kaip sunku dirbti 
ir studijuoti. Tačiau pasiryžimas, 
kieta lietuvio ūkininko sūnaus va- 
la ištesėjo, ir Vladas baigė teisių 
fakultetą.

Nepriklausomoje Lietuvoje ve
lionis turėjo labai atsakingas vals
tybės tarnybos pareigas.

Šių eilučių autoriui teko studi
juojant gyventi su Vladu viename 
kambaryje, ši pažintis išsiplėtojo 
j nuoširdžią draugystę. Drauge 
leisdavome atostogas, vienas kitą 
lankydavome įvairiomis progomis, 
susirašinėdavome. Antras pasau
linis karas mus išskyrė, bet 1949 
m. birželio mėn. netikėtai susiti
kome Bonegiloje, jau Australijoje.

Labai gerai atsimenu Vlado gilų 
patriotizmą. Daugelio jaunų žmo
nių patriotizmas yra, sakyčiau, ro
mantiškas. Vladas visada pabrėž
davo realią pusę — rūpestingą, 
sąžiningą lietuvio, tautos nario 
ir valstybės piliečio pareigų 
atlikimą, šiandien suprantu, kad 
tūkstančius kartų lengviau būti 
didvyriu atliekant vienkartinį kad 
ir sunkų žygį, bet kaip pasidaryti 
didvyriu kasdien, kiekvienu atveju, 
be paliovos derinti visą savo gyve
nimą ir visus darbus taip, kad jie 
tarnautų tautai ir valstybei nesie
kiant asmeninės naudos ir garbės. 
Toks didvyris buvo Vladas. Jo 
darbas tremtyje neleido jam būti 
tremtinių organizacijų valdybose, 

mento akmuo, jokių ginčų negali 
kilti. Kai šie rūmai bus baigti 
statyti, tada bus galima pasigin
čyti, kokia spalva jų vidų išda
žyti.

VLIKo atsiradimo data yra 
surišta su Lietuvos kariuomenės 
šventės data. Kaip anais kovos 
už Lietuvos nepriklausomybę 
laikais mūsų tautos didvyriai — 
savanoriai ir kiti kariai — kuo
ne nuogom krūtinėm atstūmė 
puolimus priešų, taip ir dabar 
tų didvyrių dvasia, jų testamen
te įrašyta, turi būti mūsų kovos 
už tuos pat idealus kelrodis. Ko
va tęsiama nemažėjančiu ryžtin
gumu. J. SI.

VENGRAI NUSIVYLĖ
Vengrija įieško daugiau rinkų 

parduoti savo ūkio produktus. 
Vengrai buvo itin patenkinti su 
Fed. Vokietija neseniai susitarus 
pasikeisti prekybos atstovybė
mis. Vengrijoje prieita išvados, 
kad “kapitalistinis išradimas” — 
smulkesnieji ūkiai geriau apsi
moka kaip gražiausi bei didžiau
si kolchozai. Tokie smulkūs 
ūkiai vengrus dažnai išgelbėda
vo buvusių maisto krizių metu. 
Pagal valdžios duomenis, 1962 
m. valst. ūkiai (sovchozai) su
darė 21% žemės ūkio gamybos, 
kolchozai — 39% ir iš privačių 
sklypų gauta 40% žemės ūkio 
gamybos. (E)

LIETUVOS BYLA...
(Atkelta

— Kokie šio meto VLIKo 
santykiai su kitais veiksmais?

— VLIKo santykiai su Lietu
vos diplomatais buvo nuošir
dūs, paremti savitarpiu pasitikė
jimu. Bendradarbiavimas su 
ALT pagyvėjo. Nuolat buvo kei- 

tačiau jis išliko tas nežibantis did
vyris: lietuviška spauda lankė jo 
namus, kiekviena nauja lietuviška 
knyga buvo jo įsigyjama, sunkiai 
uždirbamais pinigais rėmė kiekvie
ną tautinį reikalą, jo dukrelės ne 
tik kalba puikiai lietuviškai, bet 
yra aktyvios lietuviškų organiza
cijų narės. Dar pridėkime velio
nio nuolatinę gerą nuotaiką, atvi
rumą, nuoširdumą ir augštaitišką 
vaišingumą, ir suprasime, kodėl jis 
buvo mylimas ne tik savo šeimos, 
bet ir visų jo bičiulių bei pažįsta
mų.

Melbourno, sykiu ir visos Aust
ralijos Lietuvių Bendruomenė ne
teko tauraus nario.

K. Kavaliauskas

KREMLIUS PRIEŠ KELIONĘ 
Į BERLYNĄ

Sovietų spauda griežtai puolė 
vak. vokiečių politikų apsilanky
mus Berlyne. Neseniai vak. Ber
lyne atnaujinus buv. Reichstago 
rūmų vieną dalį ir Berlyne vie
šėjus Bonnos valdžios parlamen
to atstovams su pirm. Gersten- 
maieriu, Maskvos ir R. Vokieti
jos spauda tą įvykį vėl laikė pro
vokaciniu ir nurodė, kad vak. 
Vokietijos sostinė esanti Bonna, 
ten esąs valdžios aparatas ir vo
kiečių politikams nesą ko ke
liauti į vak. Berlyną. (E)

1 S Natalija, Giedrė, Benas

2 P Aurelia, Adrija, Skirmantas
3 A Pranciškus Ks., Vingrė, Aumantas
4 T Barbora, Vainotas, Guoda
5 K Sabas, Gražutė, Kvietis
6 P Mykolas, Tolius, Vėtra
7 Š Ambroziejus, Ringis, Domas
8 S Marijos Nek. Pras., Irutė, Kaunis

9 P Leokadija, Gerda, Vakaris
10 A Julija, Žydrė, Aidas
11 T Damazas, Dovas, Dievonė
12 K Aleksandras, Vainė, Kastytis
13 P Liucija, Orestas, Iliūnė
14 Š Alfredas, Trainys, Kintis
15 S Kandidas, Lygis, Varpė

16 P Adelė, Albinas, Audrė
17 A Lozorius, Mantas, Vingilė
18 T Gracijanas, Gervilis, Liaunius
19 K Faustas, Rymantė, Gervydas
20 P Domas, Urbonas, Jovaras
21 Š Tomas, Ilgis, Girenė
22 S Zenonas, Gedas, Dobilas

23 P Viktorija, Žibutė, Veliuonis
24 A KŪČIOS. Adomas ir Ieva
25 T KALĖDOS. Eugenija, Roma
26 K Steponas, Dovilė, Jogaila
27 P Jonas, Dautartas, Eglė
28 Š Nek. Bernelių. Permė, Vyga
29 S Tomas, Gaja, Kuoja

30 P Eugenijus, Audrius, Jomantas
31 A Silvestras, Mingis, Naudžius

iš psl. 1) 
čiamasi nuomonėmis įvairiais 
klausimais ir tariamasi kas ir 
kaip darytina laisvės žygiams 
sustiprinti. VLIKo žmonės pa
stoviai dirbo PET ir LIK, nors 
medžiaginiai ir mažiau remiami 
negu anksčiau. Skatinta rezoliu
cijas Lietuvos laisvės reikalu 
kelti Kongrese ir Senate ir Lie
tuvos bylą garsinti per svetimų
jų radijus ir spaudą.

— Ar dedama pastangų dau
giau stiprinti VLIKo veiklą bei 
įtraukti jaunesnių pajėgų?

— Jaunimo klausimas yra 
tampriai susijęs su lietuvybės 
išlaikymu išeivijoje. Visų, o ypa
tingai PLB yra svarbiausias už
davinys paįtaigoti mūsų jauni
mą, kad jis išliktų lietuviškas. 
Kai tas bus pasiekta, naujų, 
jaunų jėgų laisvinimo darbe klau
simas pats savaime išsispręs. 
Tam atsiekti reikia, kad mūsų 
rašto vyrai, menininkai, muzikai, 
visų sričių mokslininkai ir ben-
drai kultūrininkai sukurtų nau
jų kultūrinių vertybių, kurios 
iškeltų lietuvišką genijų ir pada
rytų mūsų tautinę kultūrą iški
lią ir patrauklią. Taip įprasmin
tos mūsų problemos atkreips 
jaunimo dėmesį ir jį patrauks į 
bendrą visuomeninį darbą.

— Vykstant sukaktuvinei 
VLIKo sesijai, kokie, Tamstos 
nuomone, patys svarbieji VLI-
Ko uždaviniai?

— Padėti tautai: a) atsipa
laiduoti nuo Maskvoos varžtų,

LIETUVOJE
LIETUVOJE JAU PER 

200.000 KOMJAUNUOLIŲ

Pagal lapkričio m. pradžioje 
suvestus duomenis (plg. “Kom
jaunimo Tiesą” nr. 219, lapkr. 
7) dabar Lietuvoje komjaunimo 
organizacijai priklauso 200.340 
narių. 1959 m. sausio 1 d. kom
jaunuolių skaičius siekęs 122, 
343, o 1962 m. sausio 1 d. — 
159.619. Ta proga pasigirta, kad 
į tą organizaciją priimami “ge
riausieji — patys geriausi gamy
bininkai, visuomenininkai, tik
rai galintieji rodyti pavyzdį vi
siems”. Tuo tarpu tas pats laik
raštukas ne kartą yra kėlęs aikš
tėn silpną komjaunuolių draus
mę, minėjęs chuliganizmo reiš
kinius ar nurodęs į atvejus, kai 
vaikinai ar merginos atiduoda 
nario kortelę ir atsisako būti tos, 
jaunimą komunistinėje dvasioje 
auklėjančios organizacijos na
riu. (E) 

b) atsispirti prieš rusifikacijos 
antpuolį, c) atgauti panaikintas 
žmogaus teises, d) pagerinti kas
dienį būvį ir, pagaliau, e) pa
siekti laisvę ir nepriklausomybę.

— Ar, Tamstos nuomone, so
vietai ir toliau deda pastangas 
mus skaldyti bei vilioti į vad. 
kultūrinio bendradarbiavimo bu
čių? Ar jų pastangos sėkmin
gos?

— Sovietai galėjo, savo agen
tų padedami, mus skaldyti, kol 
jų subversyviniai veiksmai nebu
vo atskleisti. Nė vienas sąmo
ningas, patriotiniai galvojantis 
lietuvis į jų bučių nelindo. To
kių, kurie su jais bendrautų, yra 
tik nereikšmingos išimtys. Tu
riu pabrėžti, kad mes nesame 
prieš santykius su pavergtaisiais 
mūsų broliais. Priešingai, juos 
reikia skatinti. Smerkėme betgi 
visą laiką ir laikome tautos lais
vės reikalo išdavimu, jei kas 
bendrauja su Lietuvos pavergė
jais ar jų agentais, kur jie bebū
tų sutinkami — Lietuvoje ar 
laisvajame pasauly.

— Kokie Tamstos pageidavi-
mai visuomenei VLIKo 20-čio 
proga?

— Napoleonas savo laiku pa
sakęs, kad karui laimėti reikia 
trijų dalykų: pinigų, pinigų ir 
pinigų. Juo labiau mūsų tautos 
laisvės kovai vesti ir jai laimėti 
reikia lėšų, lėšų ir dar kartą lė
šų. Be jų negalėsime laisvinimo 
veiklos plėsti, nei jos tęsti. Rei
kia todėl, kad visuomenė dau-
giau jų sudėtų ir įgalintų VLI- 
Ką vesti Lietuvos laisvinimo 
darbą ligi laimėjimo.

“KULTŪROS NAMAI”
OKUP. LIETUVOJE

“Tiesa” nusiskundė, kad kai 
kurie tokie namai pasitinka žie
mą su kiaurais langais, išgriuvu- 
siomis krosnimis. Štai, Tauragės 
rajone įsiveisęs nuobodulys, ten 
dažnai rengiamos išgertuvės ir 
kortavimas, esą ligi išnaktų rė
kauja vakaruškų dalyviai, pasi
taiko peštynių. Dienraštis čia at
sakomybę priskiria ir partijai su 
jos visais padaliniais. (E)

STIPRINA VOKIETIJOS 
PASIENĮ

Neseniai baigta tiesti spyg
liuotų vielų pasienio ruožas tarp 
Bavarijos ir R. Vokietijos sričių 
— Tiuringijos ir Saksonijos. R. 
vokiečiai paaiškino, kad tai buvę 
reikalinga siekiant sustiprinti 
ligšiolinę demarkacijos sieną.

(E)
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J KALĖDŲ DVASIA (I)
RAŠO J. SLAVĖNAS ■S

S P A U D O J E

Peržvelgdami gausius laikraš
čių skelbimus, besiklausydami 
radijo ir televizijos saldžiarūgš- 
tės gražbylystės apie nuostabią 
daiktų vertę, apie stebuklingus 
jų savumus, apie juokingai že
mą kainą, galima sakyti išmeti
mą veltui, šalia įprastinių tonų, 
išminties ir šūkių mes pamaty
sime ir išgirsime ir kažką nauja, 
neįprasta. I mūsų silpnybes pra
džioje atsargiai ir gana švelniai 
bylos dar neaiškus balsas, lyg 
kažkas nuslepiamas. Bet diena 
po dienos tas balsas stiprės, ryš
kės, įvairės, prasiverš į krautu
ves, į gatves, į aikštes, susilies su 
dainomis, su giesmėmis, su mu
zika, su reklaminiais švabaldža- 
vimais, su būgnais, trimitais. Jis 
sustiprės iki nenatūralinių ne
žmoniškų proporcijų per garsia
kalbius. šimtą kartų per dieną 
visuose kampuose maišysis kaip 
kokiame cirke bosais, tenorais, 
altais, sopranais, — tai visais 
kartu “Silent Night”, Jinglebell, 
Aeroplane Jelly... įvairiaspal
viais skudurėliais iškarstytose 
gatvėse kavalkados su orkestrais, 
su škotų birbynėmis gros mar
šus, o ant išpuoštų sostų, įvairių 
biznieriškų šūkių ir reklaminių 
plakatų gausybėje, dausų gra
žuolės, apsuptos sparnuotų an
geliukų siuntinės į visas puses 
bučkius, sacharino šypsenas, o 
Senis, pro raudonais baltai apve
džiotais kailiais prakaitą spaus
damas, darys klauniškus gestus, 
kratys barzdą. Eilės mašinų, 
apkabinėtų iki pat žemės plaka
tais slinks per krautuvių rajo
nus, pro pasipuošusias vitrinas. 
O vitrinose gausybė prekių, ko
kių reikia ir kokių nereikia. 
Jos daug įvairesnės ne kitais at
vejais, išpuoštos, perraišiotos 
kaspinėliais. Jų kainos nėra taip 
pasakiškai žemos, gal dar aukš
tesnės nei paprastai, bet savu
mais naudingumas daug dides
nis. Praeitume pro vaistinių ir 
kosmetikos krautuvių langus — 
kiek ten puikių, stebuklingų da
lykų, kurie žmogų padaro ir gra

žų, ir žavingą, ir jauną ir kokių 
tik nori plaukų, “Graži kaip 
aušra”, “tyra kaip ašara”, ro
jaus skaistybė...

Kas čia dedasi?” paklaus ne
seniai į šį kraštą atvykęs žmo
gus, bet mums, seniesiems nau
jiems australams tas nepaslaptis: 
tai Kalėdų dvasia atplasnoja. Ji, 
kaip matyti, nėra kuklaus ba
landžio pavidalo — ji daugiabal
sė ir margaspalvė kaip papūga, 
o jos sparnų ūžesys — kaip šiau
rės vakarų vėjo karštą vasaros 
dieną (sakysim, kai 100° F.).

Žinoma, viskas neveltui: žmo
gaus širdis ne iš akmens, kad jos 
nepaveiktų tos dvasios balsas. 
Jos daugiariopo apsireiškimo 
strėlės vistiek kur nors pataikys. 
Juk Kalėdos — didelė šventė — 
pavasario ar vasaros, žmonių 
širdžių suminkštėjimo, dovanų 
dovanėlių šventė, kišenių aptuš- 
tinimo ar net visai ištuštinimo 
šventė, į namus prisigabenimo 
ko reikia ir ko nereikia. O be 
kita ko, ir Kristaus gimimo šven
tė. Šis pastarasis faktas tiek ap- 
glušintas, kad įsakmiai neprimi

Vis dėlto jos išsitenka vienoje mokykloje 
— negrės ir baltosios...

nus, niekam ir į galvą neateitų.
Pora mėnesių prieš Kalėdas 

krautuvių lankytojai patirštėja, 
bankuose santaupos slūgsta. Ir 
juo Kalėdos arčiau, juo Kalėdų 
dvasia visur stipriaus reiškiasi, 
sakytume, tunka ir vis garsiau 
girdima; žmonės vis darosi nera
mesni, tiesiog nervingi, lyg karšt
ligės apimti — pirkti, pirkti; 
nesvarbu ką, bet pirkti. Kaip 
augalui ateina laikas žydėti, taip 
ir žmogui kažkokia vidujinė jėga 
neduoda ramybės; jis eina iš 
krautuvės į krautuvę, grūdasi 
per kitas tos pat dvasios aukas, 
tiesia lyg malonės prašydamos 
rankas į pardavėją ir lyg teisin- 
damosi sako: ve, štai dar kišenėj 
šį tą sugraibėm, priimkit ir duo
kit, kas pas jus dar likę. O kai 
pardavėjui toki, sakytume, pelai 
jau beveik jokios šypsenos neiš- 
spaudžia, pasidaro graudu, sie
lon veržiasi kažkokia tuštuma.

Regimi Kalėdų dvasios nuo
pelnai visur ryškūs: krautuvės 
šluote iššluojamos, o namuose 
visi kampai pilni pirkinių. Mū
sų mieli vaikučiai, pasivertę in- 

dijonais, ginkluoti strėlėmis, jie- 
timis, lankais ar net šautuvais 
bei peiliais. Čia, kaip kareiviai 
fronte kovoja, čia simpatišką 
banditų gyvenimą ir jų pramo
gas vaizduoja. Apsikaišę plunks
nom prigulę šliaužia, per 
tvoras ritasi. Malonus ausiai 
ginklų skambesys, išradingi kal
bos garsai. Mergaitės tempia 
beveik savo dydžio lėles, jas vys
to, supa ir nešioja. Laiškinin
kai pulkais po kelis kartus per 
dieną, prakaitą braukdami, velka 
persikreipę pilnus krepšius gra
žiausių širdies jausmų. Vakare 
vitrinos, gatvės įvairiaspalviais 
žiburėliais mirguliuoja, o vienur 
kitur eglutė pasipuošus jaunuo
sius linksmina, senelis ta proga 
ir dovanėlių duoda.

Kalėdoms visai priartėjus, jau 
minios tiek įsiūbuotos, kad nors 
kišenės ir ištuštėję, bet vistiek 
tebesigrūda, žmonės vieni ki
tiems užkulnius mina ir šonus 
trina. Kalėdų dvasia jau apsil
pus, o iš tikro ji jau ir nereika
linga — nors ji godi, plėšri, bet 
kad jau nėra iš ko spausti.

O kaip gi su Kristum Kalėdų 
metu?

Jis irgi prisimenamas, jei
gu jis gali patarnauti reklamos 
labui. Pasirinkę vieną kurią 
nors ištaigingą krautuvės vitriną 
žvilgterėkime: įvairių šviesų mir
gėjime, aukso, sidabro, brang
akmenių ir kitokių žmogaus kū
no dekoracijų gausybėje galė
sime pamatyti mažo tvartelio 
imitaciją, kur ėdžiose, šieno pa
klode, savo motinos ir globėjo 
prižiūrimas, aplink sustojusių 
gyvulių kvapu šildomas guli nuo
gas naujagimis. O erdvioj liuk
susinių automobilių halėj nuo 
kelionės apdulkėjęs šv. Juoza
pas skverbdamasis pro mašinas 
tempia paklusnų asilėlį, ant ku
rio nugaros — nuvargus motina 
laiko kūdikėlį.

O kaip Kalėdų išvakarėse? Jos 
jau apytylės — biznis užsidarė, 
bankai tvarko pinigus. Kalėdų 
dvasia jau išplasnoja. Pilni pa-

KANADIETIS MOKO LIETUVI

Kanados “Tėviškės žiburių” ru
gsėjo 26 d. Nr. vedamajame rašo
ma apie lietuvių kalbos ir anglų 
kalbos mokymąsi. Straipsnio au
torius Pr. G. rašo:

štai būdingas faktas. Vienos 
lietuvių šeimos vaikas, besimokąs 
kanadiškoj pradžios mokykloj, ga
vo blogus pažymius iš anglų kal
bos. Susirūpinęs tėvas atėjo pas 
tos mokyklos mokytoją teirautis, 
kodėl taip įvyko. Jis aiškino mo
kytojui, kad rūpinasi vaiko pažan
gumu, su juo kalba tik angliškai ir 
stengiasi nemaišyti lietuvių kalbos 
su angliškąja, idant nepakenktų 
angliškam vaiko akcentui. Moky
tojas gi, kanadietis tame paaiški
nime lengvai įžiūrėjo visos nesėk
mės priežastį ir tarė: "Užtat jūsų 
vaikas ir nemoka angliškai. Patys 
nemokėdami anglų kalbos kalbate 
su juo angliškai ir gadinate jo mo
kykloje pramoktą kalbą. Kalbėki
te su savo vaiku lietuviškai, ir 
jis tada geriau mokės angliškai”.

PASMERKTA KOLABORACIJA!

Muenchene lenkų “Moterų Bal
sas” smerkdamas lenkų emigran
tų svečiavimąsi nūdienėj Gomul- 
kos Lenkijoj, gana būdingai tokius 
smalsuolius “turistus” surikiuoja 
į “tris grupeles — naivėliai, iš įsi
tikinimo, prielankūs komunistų 
santvarkai ir oportunistai”, o at
skirą grupę, girdi, sudaro ‘‘susi- 
pratėliai...” Toks, esą, žalingas 
santykiavimas ne tik migdąs trem
tinių budrumą, bet dar silpnina 
kovą už laisvę; kas “bolševikam 

tvoriai sulaužytų strėlių, lankų, 
sunkvežimių, tankų, traukinių 
be ratų. Daugeliui lėlių ampu
tuotos kojos, rankos. Dovanos 
išsiuntinėtos, o gautosios — kur 
nors kampe sukrautos. Praside
da žmonių didysis exodus — į 
bušus, į pajūrius ar nors šiaip 
kur nors iš namų. O kas neno
ri, neturi kur ar kuo — taiso 
tvoras, dažo namus, piauna žolę. 
Nėra Kalėdų dvasios, nėra ir Ka
lėdų; liko tik atostogos, nedarbo 
fabrikuose ir įstaigose dienos. 
Tik gatvėse dar ilgai šiugždės vė
jo judinami nušutę skudurėliai. 

duoda galimybės metodingai vyk
dyti jų nustatytą planą, sudaryti 
įspūdį, būk okupuoti kraštai yra 
laisvi...” Dar blogiau, kad tokie 
“turistai”, grįžę, iš baimės kad 
nepakenkus giminėms, visą velnia
vą, kas ten dedasi turi nutylėti. 
Toliau laikraštis griežtai įspėja, 
jog domėjimasis savo kraštu 
anaiptol neduodąs teisės nustoti 
objektyvumo ir nuslėpti tragedi
jos, kurią tėvynė pergyvena...

Jei tokia Lenkija, kur nepalygi
namai minkštesnis režimas ir ne- 
savystovi ekonominiu atžvilgiu, 
bendravimą su okupantu skaito 
tėvynės išdavimu, ką turėtume sa
kyti apie mūsiuosius “kulturmai- 
neivas”...

Kiek duoda tokie “smalsuoliai” 
laisvinimui ir lietuvybei naudos, 
gerai įsitikinom, pavyzdžiui nors 
ir iš S. Narkeliunaitės lankymosi 
Punske ir už “Punsko”. Juk gerai 
pamenam, kai ji tūlą korespodentą 
“informavo”, lyg pilna burna 
vandenio — sakysi, tai matot, va
dinasi taip sakant... — ir nič nieko 
daugiau. v. d.

NAUJA ,
ŠOKĖJA

šiomis dienomis žinoma latvių 
šokėja Vija Vėtra su savo moki
niais keturis vakarus pasirodė su 
turtinga programa South Yarroje, 
Melbourne, Australian National 
Theatrette. šokių Akademijos 
mokinių tarpe yra ir mūsų tautietė 
Giedra Kalpokaitė. Ji vienerius 
metus mokėsi Nasvytytės — Ga- 
brijolavičienės šokių mokykloje ir 
trejus metus Vijos Vėtros vado
vaujamoje šokių Akademijoje. 
Giedra Kalpokaitė jau yra išmoku
si 12 individualių šokių ir jai pa
vedama per ruošiamus šokių pasi
rodymus atsakingos rolės. Ji su
minėtame koncerte dalyvavo pen
kiuose moderniško baleto, ispanų 
ir indų šokiuose. Būdama dar tik 
14 metų, smarkiai daro pažangą 
šokių mene. Dažnai su kitomis 
mokslo draugėmis dalyvauja viso
kiuose meno festivaliuose bei šokio 
meno parengimuose. Linkėtina jai 
sėkmingai kopti pažangos laiptais 
aukštyn. k.

ROBERT RAID

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

“O, taip. Elfi tėvai tam pritarė. Jie įsitikinę, 
kad ir aš sekamas ir manė, kad būtų daug saugiau 
pasitraukus iš miesto. Ten ir vokiečiai greičiau pa
sirodytų. O be to mieste galimi oriniai puolimai, 
net gatvių kovos — ”

“Ir tu sutikai?”
“Kas gi man beliko daryti? Elfi juk suaugęs 

žmogus, o be to ir jos brolis taip nusistatęs...”
“Nuo kada reikalai tvarkomi pagal Heino nuos

prendžius? Juk tai nesąmonė! Aplink miestą 
knibžda raudonarmiečiai ir ypač toje pusėje siautėja 
naikinamieji bataljonai. Tau reikėjo pastoti kelią, 
Herbertai!”

Jis tik patraukia pečiais. “Taip norėjo Heino 
ir tėvai, Elfi taip pat tam pritarė. Kas man beli
ko veikti? O gal jie buvo teisūs? Aš juk negalėjau 
pats imtis atsakomybės, Robertai. Be to, buvau 
tikras, kad tavęs jau gyvo nėra”.

“Toliau”.
“Švintant jie visi trys išėjo”.
“Dėl Dievo — visi trys į mirtį!”
“Klysti, Robertai. Elfi dabar saugi, tikrai — ” 
“Ar ji ką nors pasakė, Herbertai?”
“Taip. Ji laikėsi kažkaip keistai ir nenatūra

liai. Jos akys — . Ji taip stovėjo ir tylėjo. Man 
atrodė, ji buvo kažkur kitur, ne su mumis. Tada 
ji pastebėjo mane ir lyg šyptelėjo sakydama: “Aš 
turiu šiuo keliu eiti. Taip reikia. Sveikink Robertą 
ir primink, kad jo niekad, niekad neapleisiu!” Tai 
viskas, Robertai”.

Nusisuku į šalį. “Prašau, palik mane vieną!”
★

Ištisą naktį aidi kareivių žingsniai gatvėje. 
Rieda mašinos ir tankai. Visai aiškiai girdisi pat
rankos. Atvertomis akimis žiūriu į tamsą.

Herbertas sėdasi šalia manęs. “Dar noriu tau 
šį tą apie Roogą papasakoti, Robertai”.

“Sakyk”.
. “Prieš keletą dienų man Hoffas prasitarė: Roo- 

go daugiau nesitikėkite sulaukti. Aš esu dabar 
įstaigos viršininkas! Ką tu į tai?”

“Greičiausiai ir Roogas jau negyvas”.
t “Jis gi buvo juk komunistas!”
i "Taip. Jis buvo tikras komunistas!”

Herbertas atsistoja. “Einu prisnūsti. Laba

nakt, Robertai”.
"Labanakt”.
Silvija atsargiai prisiliečia mano peties. “Ne

prarask vilties, Robertai. Gal dar — ”
“Labanakt, Silvi! Jau vėlu”.

★
Pagaliau ir si diena baigiasi. Pradedu dienų 

neapkęsti. Tasai trynimasis vietoje tiesiog nepake
liamas. Jaučiu vyrų žvilgsnius, jų užuojautą man. 
Nesu reikalingas užuojautų! Jie mane tik dar 
labiau erzina. Jaučiuosi kaip žvėris narve. Rilke 
parašęs eilėraštį apie panterą. Toks aš esu!

Man baisu sulaukti ryto, atsibusti. Mano deši
nėje miega Silvija, toji minkšta, moteriška Silvija, 
kurią tariuosi suprantąs ir vis neįstengiu suprasti. 
Kairėje Justas, su savo ilgom kojom ir dar ilgesnėm 
išmintngom kalbom. Toliau visi kiti.

Naktys. Naktimis iškyla vaizdai, šešėliai, pa
vidalai. Vaizduotėje pasirodo mirusieji ir gyvieji. 
Ne, dar nėsu pamišėlis, bet dabar matau tai, to 
anksčiau nematydavau.

Bet gi vakarinės valandos pačios gražiausios. 
Tamsu, nematau veidų, o tik žėrinčius taškus. 
Klausausi jų kalbų — gudrių ir vaikiškų, susipa- 
žįstu su jų jausmais ir svajonėmis. Tai laukimo 
valandos.

Sprogimas supurto miestą. Vyrai pašoka. 
Tamsoje pasigirsta keiksmas: “Prakeikti, jie vis
ką išneš j orą!”

Ateina Herbertas su Valve ir sėdasi šalia mūsų. 
Atsiliepia Justas: “Prasideda kova. Greit ir mes 
išeisime į gatvę”.

Herbertas pritaria: "Ateina ir mūsų eilė”.
“Kada pradėsime, Robertai?” — sušnabžda 

Silvija.
“Kai ateis laikas. Bet — jūs paliksite čia! Šis 

darbas — ne moterims!”
Iš tamsos atsiliepia Vilma: "Mes galime taip 

pat kovoti, nemanyk — ”
“Jūs paliekate!”
Justas atsidūsta. “Daug kraujo pasilies, Ro

bertai”.
“Taip. Rusų ir estų”.
Herbertas patraukia dūmą. “Pagalvojai apie 

Šulo?”

“Ir apie jį, Herbertai”.
“Šulo ir tokie kaip jis turi būti sunaikinti, Ro

bertai!”
“Gal būt. Bet atsimink Valentino žodžius — 

panašiai jis išsireiškė ir apie mus. žinau, kad tokie 
turi mirti, nors ir ne jie kalti”.

“Tai kas gi?” — atsiliepė kažkas iš tamsos.
“Rusai! Rusai ir Šulo privedė prie to, kuo jis 

dabar yra: žudikas ir išdavikas. Nebūtų rusų, ir 
mes gyventume laimingai ir taikiai. Dabar gi — 
mes virtame visai kitokiais žmonėmis!”

Herbertas kalba pabrėždamas žodžius: “Ir tu 
manai, kad mes turėsime žudyti ne tik dabar, bet ir 
vėliau?”

“žinoma!”
“Išeitų, kad tu, Robertai, nesi geresnis už Va

lentiną!”
“Ne visai. Bet kol yra takių, kaip Valentinas, 

reikia kad būtų ir tokių, kaip Raidas!”
Įsiterpia ir Justas: “Kiek kartų aš jus pers

pėjau, kad reikia rusų saugotis!”
“Rusai nėra blogi, bet jie — kitokie. Mes nie

kad jų pilnai nesuprasime. Juk tu žinai gerai rusų 
literatūrą, Justai. Ar gali suprasti Dostojevskio 
personažus? O juk ir jie yra žmonės, tikri rusiški 
žmonės. Galėtumei pastebėti, kad čia tik literatūra. 
Bet gi tik prisimink tuos visus pavyzdžius ir neiš
aiškinamus rusų veiksmus net ir tada, kai reikalas 
sukasi apie juos pačius. Prisiminkime tik bent vie
ną pavyzdį iš dabartinių laikų, štai rusai įsakė 
sunešti visus radijo aparatus, ir dar gerai įpakuo
tus. Atvyko sunkvežimiai ir į juos atsargiai buvo 
sukrauti aparatai, atsargiai nuvežti į uostą ir at
sargiai iškrauti; vėliau rūpestingai sukrauti į kranų 
tinklus. Tada kranai buvo nusukti į laivus ir ... iš 
20 pėdų augščio paleisti į laivo dugną. Štai jums 
rusai! Jeigu jie būtų tuos aparatus sunaikinę su
rinkimų punktuose, tai būtų lengva suprasti, bet 
šitos visos ilgos ceremonijos aš nepajėgiu suprasti”.

Herbertas piktai nusijuokia. “Argi tas pats 
neatsitiko su įvairiomis mašinomis ir net įmonėmis? 
Iš visų dirbtuvių geriausios ir naujausios mašinos 
išmontuotas — greičiausiai jos buvo reikalingos 
Rusijoje. Mašinos buvo atsargiai išmontuotos ir 
sukrautos fabrikų kiemuose. Čia jos išgulėjo mė
nesiais surūdydamos. Vieną dieną jos buvo surink
tos ir atsargiai sukrautos uoste ir čia išstovėjo išti
są žiemą po atviru dangumi. Pavasarį jos vėl bu
vo atsargiai pakrautos ir išvežtos į Rusiją. Kas 
pasakys, dėl ko taip?”

Justas pakelia galvą. “Rusas man visados pri
mena dresiruotą beždžionę cirke. Beždžionė apsi
rengus kaip žmogus, valgo prie stalo naudodama 
peilį ir šakutę iš lėkštės, elgiasi išauklėtai — bet 

staiga pašoka, kasosi užpakalį, sukanda dantimis 
šakutę ir sudaužo viską, kas ant stalo. Lygiai taip 
elgiasi rusas”.

"Skirtumas tik tas, kad rusas, deja, nėra bež
džionė, o žmogus!”

Vėl pasigirsta sprogimas. Atsisuku į Herber
tą. Kaip su mūsų įmonėm?

Jis tik šypteli. "Kiek žinau, už Tallinno neiš
sprogdinta jokia įmonė”.

“Užtat jie dabar darbuojasi”, suniurzgia 
Puidak.

Herbertas tęsia toliau: “Rusai pradėjo nuo 
popierių. NKVD būstinėje be paliovos rūko kami
nai. Net visos namų registracijos knygos surinktos 
ir sudegintos”.

“Ačiū Dievui, dabar NKVD daugiau nieko ne
suras”.

“O, kai tik norės jie surasti, tai ir suras”.
“Mūsų tai ne!”
“Tuo tarpu dar ne”.
Aš išsitiesiu. "Geriau dabar mikime. Greit 

prireiks jėgų”.
Pamažu rūsy įsigali tyla. Girdisi tik nenu

trūkstama patrankų kanonada. Rusų laivų artile
rija šaudo nesustodama. Prasidėjusi kova už Talli- 
nną. šiandie rugpjūčio 26-ji. Ryt arba poryt vo
kiečiai puls mestą. Tada ir mūsų valanda išmuš.

*
1941 m. rugpjūčio 27 d. Sprogimai. Mūsų rūsis 

dreba. Kalkės atšoka nuo sienų. Sprogdinimai te
bevykdomi. Herbertas sėdasi prie manęs. “Jeigu 
tik bus prieita prie gatvių kovų, miestas bus sunai
kintas!”

“Neturime prie to prileisti!”
Be pertraukos trinksi rusų laivyno baterijos. 

Vyrai sėdi tylūs ir valo turimus ginklus.
Prieina Tomas. “Jau šiandie?”
“Taip!"
“Esim visi drauge?”
“Ne. Tu, Justas, Kuusik ir Pent eis su minim. 

Herbertas išeis su likusiais!”
“Kaip bus padalinti ginklai?”
“Kiekvienas vyras pasiima po peilį. Kiekvie

nas po tris granatas. Aš ir Herbertas imame po 
keturias!”'

“Kaip su šautuvais?”
“Jie mums tik kliudys. Ir be to, jie niekam ti

kę. Bet dėl visa ko tavoji grupė paims tris, o ma
noji du”.

Atsisuku į Vilmą: “Ar balti rankovių raiščiai 
jau paruošti?”

Ji paduoda ir aš juos padalinu vyrams. “Raiš
čius užsidėti tik man įsakius!”

(Bus daugiau)
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MŪSŲ PASTOGE 1963 m. lapkričio 27 d.

Lapkričio 8-9 d.d. N.S.W. 
Universitete įvyko 13-tasis Good 
Neighbour Council of N.S.W. 
State suvažiavimas, kuriame 
Sydney Lietuvių Moterų ' Soc. 
Globos D-ją atstovavo p.p. O. 
Bauiienė jr N. Žygienė. Konfe
rencija prasidėjo augštų parei
gūnų sveikinimais ir kalbomis. 
Po pietų pertraukos delegatai už
siregistravo ir buvo išduotos kor
telės, ant kurios užrašoma dele
gato pavardė ir kokią organiza
ciją atstovauja. Šią kortelę užsi
segus . nešiojama konferencijos 
metu, kad delegatai lengviau su
sipažintų.

Tęsiant dienotvarkę ir pirmi
ninkaujant Profesoriui M.S. 
Brown, sekė eilė paskaitų, lie
čiančių ateivius: — “Kultūros 
Konfliktai” skaitė Dr. I. List- 
wan; “Ateivio vienišumas” Mrs 
J. Žemaitis; “Ateivis jaunuolis 
darbe” — Mr K. Baker, ’’Pro
blemos senų ir sergančių ateivių 
—r Miss P. Thomas. Pasibaigus 
paskaitoms ir kalboms vakare 
buvo iškilmingi pietūs su Gar
bės Svečiu Prof. J.P. Baxter.

.Antrą dieną dienotvarkėje 
buvo diskusijų grupių pasiskirs
tymas, pagal delegatų pageidavi
mus. Sudarytos penkios grupės: 
1. “Kultūros Konfliktai”, 2. 
“Ateivių vienišumas”, 3. “Atei
vis jaunuolis darbe”, 4. “Atei
vis jaunuolis laisvalaikiu” ir 5. 
“Problemos senų ir sergančių 
ateivių”. Kadangi pastaroji gru-

SKAITYTOJAI PASISAKO

KEISTOS GALVOSENOS
Pastaruoju laiku Australijos 

lietuvių spaudoje vis dažniau pa
sirodo naujų minčių, kaip išlaiky
ti bendruomenę lietuviškoje dva
sioje. Tuo tikslu yra siūlomi įvai
rūs “receptai”.

Vieni, (Lietuvių Namų Tary
ba) siūlo parduoti esamus “LIE
TUVIŲ NAMUS” Redfern’e ir 
pirktis naujus, kiek didesnius, ku
riuose galima būtų gavus iš val
džios leidimą, pardavinėti viešai 
svaigiuosius gėrimus, pastatyti 
poker mašinas, biliardus, kėglius 
ir pan. Tas viskas eitų lietuvybės 
išlaikymui.

Ne be to, kad šis pasiūlymas, 
kaip ir kiekviena pozityvi mintis, 
susilaukė griežtos kritikos iš bu
vusio pirmojo Sydnėjaus Lietuvių 
Namų Tarybos pirmininko pono V. 
Šliogerio (žiūr. straipsnius “Tė
viškės Aiduose” Nr. Nr. 27 — 
29). Bet ap,e tai gal teks kalbėti 
vėliau ir atskirai. Šiandien man 
rūpi kitas klausimas, būtent:

Sydney Lietuvių Moterų Socia
linės Globos Draugija, “Mūsų 
Pastogėje” paskelbė atsišaukimą, 
jog steigianti Sydnėjuje ar jo apy
linkėse seneliams prieglaudą bei 
ligoniams poilsio namus. S. L. M. 
S. G. D-ja, paduodama atsišauki
mą, prašo visuomenės prisidėti 
aukomis. Vieton aukų ji susilaukė 
kritikos savo kilniam tikslui įvyk
dyti.

Štai ponas A. Mauragis, “Tė
viškės Aiduose” Nr. 34, savo 
straipsnyje "žvilgsnis į Ateitį”, 
bando įrodyti tokių namų nereika
lingumą. Ponas Mauragis rašo, — 
beveik visi lietuviai turi savo nuo
savus namus ir tie namai jiems 
yra brangūs ir mieli, čia jie norės 
ir numirti. Ir dar ponas Maura
gis priduria, — tokių, kurie nie
ko neturi daugiausia dėl netvar
kingo gyvenimo, yra mažai ir tie 
patys miršta staigia ir netikėta 
mirtimi, (mano pabraukta, aut.). 
Atseit, prieglaudos ir nereikia. To
liau p. Mauragis bando įrodyti, 
kad įsteigus tokius namus, gal 
prieglaudoje atsiras koks 10 gy
ventojų. Ir iš tokio mažo skaičiaus 
prieglauda negalės išsilaikyti ir 
tada bus priversta administracija 
imti visus, taigi ir australus. 
Būkštauja p. Mauragis, kad tuo 
atveju kaip lietuviška institucija 
ji (prieglauda) neteks savo priva
lumų. Kodėl ji gali netekti? ir 
kodėl neimti ir australų? Argi 
jau..tokie blogi australai? Mes ir 
dabar gi, nelaimei ištikus, gulame 
į australiškas ligonines, einame į 
australiškas prieglaudas visai ne
bijodami, kad mus ten nutautins, 
arba numarins.

Kad išvengus visų tų negerovių, 
ponas Mauragis siūlo nesteigti to
kių namų, o geriau eiti koja į koją 
su jaunimu, pirkti jiems sklandy-

MOTERYS ATSTOVAUJA LIETUVIUS
Sydney, Lietuvių Moterų Sočia-lines Globos D-jos atstovės Good 
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pė daugiausiai liečia labdaros 
veiklą, p. O. Baužienė jai pa
geidaujant paskirta į šią grupę, 
o p. N. Žygienė į 4-tą grupę.

Diskusijų' metu;' kiekvienas 
kalbėtojas pasisako pavardę ir 
kokią organizaciją atstovauja. 
Diskusijas pradėjo lenkų atsto
vas Mr. R. Trejster, pranešda
mas savo organizacijos veiklą 
tarp sergančių ir senelių, parei
kšdamas susirūpinimo senelių 
patalpomis. P-nia Baužienė sa
vo pranešime pareiškė, kad Syd
ney Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos D-ja, tarp kitų savo dar
bų dar užsimojusi įsigyti senelių 
namus, kad turinti glaudžius ry
šius su Dept, of Social Services, 
kurie duoda D-jai paramą san
tykiu 2:1, t.y. šiam' tikslui jie 
duoda du trečdaliu numatyto ob
jekto vertės. Šie pinigai duodami 
ne kaip paskola, bet parama — 
subsidija, taip pat pranešė, kad 
D-jos valdyba padavusi prašymą 
gauti valdiškos žemės (Crown 
Land) tam tikslui. Baigiant pra
nešimą p. Baužienė pareiškė, 
kad nors lietuvių visuomenė nė
ra taip skaitlinga, kaip kitos 
tautybės, bet lietuviai veiklūs, ir 
Moterų D-ja pasiryžusi atsiekti 
savo tikslą. Pirmininkaujati gru- 

tuvus, jachtas, bei kitokias prie
mones ir tuo būdu užinteresuoti 
jaunimą, patraukti prie lietuvių 
bendruomenės ir taip apsisaugoti 
nuo nutautėjimo. Blogai galvoja 
ponas Mauragis manydamas, kad 
laivų bei orlaivių pirkimas sustab
dys nutautėjimą. Geriau skiepy
kime savo vaikams meilę tėvynei 
savo tautai. O orlaivis bei laivas 
gali užinteresuoti tik keletą jau
nuolių, kur gi dings visi kiti? Mū
sų jaunuomenė ir dabar turi daug 
kur pasireikšti: Mes turime cho
rus, tautinių šokių grupes, yra te
atras, skautų, ateitininkų organi
zacijos irpan. ir pan. Kur gi tas 
jaunimas? Chorai veikia tik seni
mo palaikomi, tautinių šokių gru
pė niekur negali viešai pasirodyti 
— nėra šokėjų. Eikite, jaunime, 
tenai kelkite lietuvišką vardą, gar
sinkite liet, tautą! štai mano duo
damas ir, atrodo, tikras “recep
tas”. ' O mes, senimas, nustokime 
rietis, pamirškime senus vaidus, 
nesiskirstykime į lietuvius ir kata
likus, į tautininkus ir demokratus. 
Atminkime, kad mūsų vaikai už
augo, o kai kurie ir gimė demo
kratiniame krašte ir jiems yra sve
timas toks susiskirstymas partijo
mis. Jie vengia klausytis mūsų 
barnių. Ir todėl kiti, pasivadinę 
visokiais Biliais, Džekais, Džim- 
iais, net vengia prisipažinti, kad 
jie lietuviai. Neišgelbės tokių nei 
orlaiviai, nei laivai.

Bet prieš baigdamas, negaliu ne
paminėti ir kito pasisakymo: “Mū
sų Pastogėje” Nr. 40 ir ponas 
Zakaras paskelbė ir savo nuomonę 
dėl steigimo seneliams namų.

Ponas Zakaras, savo straipsnyje 
“Namai ir seneliai” tvirtina — 
mums nereikalingi senelių namai

MELBOURNE
SUAKTYVINTAS

Per paskutinius kelius mėnesius 
eilė melbourniškių pasisakė mūsų 
spaudoje Naujų Liet. Namų Mel
bourne reikalu. Tų pasisakymų 
motyvai dažnai mažai kuo skyrėsi 
tačiau iki vieno sutiko, kad Mel
bourne lietuviai gali ir turi įsigy
ti tinkamesnius namus. Ta mintis 
nagrinėjama, kur tik susiburia ke
li tautiečiai. Kad šitas klausimas 
labai aktualus Melbourne, parodo 
faktas, jog net jaunimas, kuris 
paprastai tokiais klausimais ma
žiau domisi, šį kartą demonstra
tyviai išėjo viešumon nedvipras
miškai remdamas šį reikalą. Tai 
nuostabiai džiugi ir padrąsinanti 
naujieną. Be šių padrąsinimų 
MLK Taryba dar daugiau gauna 
pritarimo pareiškimų raštu ir žo
džiu. 

pei Miss. E. Needham pastebė
jo, kad gal ir nebūtų gerai, jei 
daug įvairių tautinių grupių pri
statytų namų, į tai p. Baužienė 
atsakė, kad senesnio amžiaus 
ateiviui susidaro svetimos kal
bos sunkumų ir jis, patekęs vien 
tarp australų, būtų labai nelai
mingas. Gi jei jis pateks savo 
tautybės namuose, jisai jausis 
laimingas ir patenkintas, ir kar
tu bus ir artimieji patenkinti. 
Šitas pranešimas visus sudomino 
ir sulaukė pritarimo, o lenkų 
atstovas viešai padėkojo už in
formacijas. Atrodo, kad ir lenkai 
greitu laiku imsis žygių senelių 
namus statytis. Vėliau p. Bau- 
žienei teko kalbėtis su įvairiais 
atstovais, jų tarpe ir su rusais, 
kurie pastatę keletą senelių na
mų. Pareiškus noro aplankyti 
namus su draugijos valdyba, la
bai maloniai kvietė, ir prašė iš 
anksto pranešti laiką, taip kad 
susitarus su valdybos narėms gal 
artimu laiku tai galės išpildyti. 
Laike diskusijų vėliau p. Baužie
nė pasiūlė, kad Good Neighbour 
Council įsteigtų labdaros infor
macinį biurą-skyrių, kad ateivis, 
išėjęs iš Mental Hospital ar net 
iš kalėjimo, galėtų užeiti infor
macijų ir pagelbos gauti, nes

(prieglauda), duokite geriau baig
ti statyti Bankstown’o ir Redfer- 
n’o “Lietuvių namus”, duokite 
mums licenzijuotą klubą, o kai mes 
viską tai turėsime, tai tada galėsi
me galvoti ir apie senelių prie
glaudą ir ligoniams poilsio namus. 
Labai įdomios mintys. Mums rei
kia ir “Lietuvių namų”, ir licen- 
zijuotų klubų, bet nereikia pamirš
ti ir senių bei paliegėlių. Kiek
vieną pozityvią pastangą reikia 
palaikyti, bet nešaukti — Sydnė
juje nereikia tokių namų, nes vi
si lietuviai Sydnėjuje turi savo 
namus, kiti iš jų net po dvejus, 
trejus ir nė vienas lietuvis negal
voja baigti amžių kokiuose tai se- 
nelūt maniuose. (mano pabraukta, 
autor.). Keista, ponas Zakaras 
tvirtina, kad visi lietuviai turi sa
vo namus, o tačiau būkštauja, 
kad į tuos namus ateis ir tokie, ku
rie neturi savo nuosavų namų, 
ir dabar dar miega parkuose ant 
suolų. Atseit, atsirado jau ir be
namių. Ar mums nereikia ir to
kiais lietuviais rūpintis? . Teisin
gai ponas Ben. Zabiela išsireiškia 
•— labdarybėje teismo nėra ir ne
gali būti. (žiūr. “M. P.” Nr. 42)

Atrodo, mes visi pamiršome, kad 
S. L. M. S. G. D-ja steigia ne biz
nio namus, o tik labdaros institu
ciją, ir kad ją reikės mums pa
tiems ir išlaikyti. Lygiai taip kaip 
mes ir dabar savo aukomis remia
me Draugijos darbus ir visas ki
tas labdaros institucijas, net iš
laikomas vyriausybės. Tai, mano 
nuomone, tokie namai reikalingi 
ir reikalingi steigti tuojaus, ne 
atidėliojant. Ir jie turėtų būti ne 
Melbourne, kaip kad siūlo p. Zaka
ras, bet arčiau Sydnėjaus.

<S. Osinas

VAJUS NAMAMS
Taryba, būdama suinteresuotas 

tarpininkas tarp pardavėjo ir pir
kėjo (lietuvių visuomenės), žiūri, 
kad numatytas objektas būtų lie
tuviams priimtinas kainos, dydžio 
ir vietos atžvilgiais,

Dėl tos priežasties Taryba ne
skuba, bet visą laiką stebi, ar ne
pasitaikys tinkamesnis objektas. 
Iš kitos pusės norėjo, kad ta idė
ja kuo daugiau pribręstų visuome
nės tarpe.

Paskutinis jaunimo pareiškimas 
šią akciją pakėlė iki kulminaci
nio taško, ir Taryba,' manydama, 
kad daugumas jau apsiprato su 
mintimi, kad mums reikalingi ge
resni Namai, kuriuose mes visi 
galėsime sutilpti, nutarė paskolos 
reikalą pastūmėti į paskutinę fa
zę, tai yra paskolai skirtų lėšų 

neužtenka kad tautinės grupės 
padeda, bet ir valdiškose įstaigo- 
turėtų gauti tam tikrą pagelbą; 
nurodė pavyzdžius apie nelai
mingus ateivius. Diskusijose ir 
paskaitose daug buvo kalbėta 
apie ateivių asimiliacija ir 
integraciją taip, kad p. Bau
žienė patarė neversti asimi
liuotis ir integruotis, ir net 
stengtis tuos žodžius rečiau var
toti, nes tas sukelia ateiviui ne
pasitenkinimo, o asimiliacija ir 
integracija nepastebimai susida
rys, ypatingai jaunoje kartoje. 
P-nia Žygienė s^ivo diskusijos 
grupėje “Ateivis jaunuolis lais
valaikiu” taip pat pareiškė, kad 
be tautinių grupių jaunimas ne
apsieina ir patarė tarp kitko, 
australams su tautinių grupių va
dais tuo reikalu susirišti. Po pie
tų pertraukos visi delegatai vėl 
bendrai suėjo į bendrą posėdi, 
kur diskusijų grupių pirminin
kaujantieji kiekvienas davė savo 
grupės pranešimą. Bendrai 
imant, visos grupės padarė išva
das, kad reikia glaudžiau dirbti 
su tautinėmis grupėmis, sudaryti 
specialius komitetus tam reika
lui, neversti assimiliuotis, tole
ruoti tautinių grupių statymą se
nelių namų, nes tas yra labai 
svarbus ir kultūringas darbas, 
duoti informacijų dėl statymo, 
nes kai kurios tautinės grupės 
visai nežinojo apie gaunamą pa
gelbą iš valdžios. Tuo ir baigėsi 
konferencija.

Užbaigiant, Profesorius M.S. 
Brown, padėkojo delegatams ir 
linkėjo sėkmės darbuose.

Sydney Lietuvių Moterų So
cialinės Globos Draugijos atsto
vėms, daugelis delegatų palin
kėjo sėkmės ir pareiškė, kad yra 
tikri, jog Moterų D-ja pastatys 
senelių namus, tuo paskatindami 
ir pasigėrėdami, kad lietuviai 
viešai puikiai pasirodė ir buvo 
įdėmiai išklausyti.

Inf.

ESAME VIENA TAUTA
(LATVIŲ NEPRIKLAUSOMYBES SUKAKTIES PROGA)

Prieš atsikraustant vokiečių or
dinams (kryžiuočių ir kalavijuo
čių) prie Baltijos jūros aisčių 

’ tautą sudarė šios gentys: žemai
čiai, aukštaičiai, žemgaliai, letga- 
liai, kuršiai, prūsai ir jotvingiai. 
Anų laikų etnografinis aisčių plo
tas buvo daug didesnis kaip dabar 
Latvijos ir Lietuvos su visa Rytine 
Lietuvos dalimi ir Rytprūsių dali
mi, dabar priklausančia Leningra
do apygardai; mat, prūsai gyve
no abejose Vyslos upės pusėse, o 
jotvingiai pagal Bugo upę.

Dvyliktame amžiuje jotvingiai 
nebeatsilaikė prieš nuolatinius len
kų užpuldinėjimus ir jų užkariauti 
aisčių tautai dingo. Per visą se
kantį šimtmeti, t. y. tryliktąjį, 
vokiečių ordinai pavergė prūsus, 
kuršius, žemgalius ir letgalius.

Mes esam viena tauta. Tą stip
riai jaučia kiekvienas aistis, žinąs 
visų aisčių istoriją ir dar tebegy
vuojančias tarmes.

Gyvenant aisčių žemėje, bet ne 
Latvijos — Lietuvos pasienyje ir 
nemokantiems svetimų kalbų tik
rai buvo didelės kliūtys vieniems 
kitus pažinti. Neturėjome latviš
kai lietuviško ir lietuviškai lat
viško žodyno. Neturėjome lietuvių 

surinkimą.
Pirkdami Namus, apie kokius 

mes galvojame, turime kiekvienas 
atsiminti, kad jų nenupirksime 
skolindami svarą ar dešimt, nes jie 
kainuoja dešimtys tūkstančių sva
rų. Todėl pagalvokimt kiekvienas, 
kiek mes galime paskolinti dau
giausia.

Jus aplankys Tarybos nariai ar 
Tarybos kviesti asmenys. Prašome 
juos priimti su supratimu, nes jie 
yra tik talkininkai šiam reikalui, 
o jūs esate pirkėjai ir jūsų dau
gumos bus galutinis sprendimas 
ką nors perkant. Tad būkime vie
ningi ir iletuviškai susipratę vyk
dydami šį dideli mūsų gyvenime 
uždavinį.

Melbourne Liet. Klubo Taryba

PADĖKA
Lapkričio 13 d. Wollongong ligoninėje mirė miano švo- 

geris ir žmonos brolis Stasys Kemėšius. Palaidotas lapkričio 
15 d. Sydney Rookwood kapinėse lietuvių skyriuje.

Šiuo dėkojame kun. P. Butkui už atlaikytas gedulingas 
pamaldas ir palydėjimą į kapus. Taip pat dėkojame visiems 
mirusiojo draugams ir pažįstamiems, dalyvavusiems laidotu
vėse, atnešusiems gėlių ir vainikų, o taip pat ir tiems, kurie 
negalėjo dalyvauti laidotuvėse, bet prisiuntė gėlių ir mus 
užjautė.

Juozas, Emilija ir Lilytė Judickai

VYSKUPAS PAS LIETUVIUS
Lapkričio 17 d. saulutei meilin

gai šviečiant ir garbingai išsiri
kiavus konfirmantams, skautams 
su ateitininkais, lietuvius Lidcom- 
be parapijos bažnyčioje aplankė 
Jo Eksilencija Vysk. J. Freeman.

Ypač pažymėtinas buvo Jo Ek
scelencijos pamokslas, kuriame Jis 
ragino lietuvius tėvus nepamiršti 
savos kalbos bei papročių, įskie
pijant visą savo atsivežtą lietuviš
kumą savo vaikams. Jo buvo gra
žus palyginimas, kad jeigu šeima 
gyvens praktikuodama religinį gy
venimą, tuo lengviau bus išlaikyti 
ir lietuviškumą. Jei praras pirmą
jį, kartu išnyks ir lietuviškumas 
ir naudingumas šiame krašte, nes 
mūsų atvežtos lietuviškos kultū
ros išlaikymas yra ne tik mums 
svarbus, bet naudingas ir šiam 
kraštui.

Kun. P. Butkus sutrumpintai 
išvertė J.E. Vysk. J. Freeman pa
mokslą, o ta pačia proga padėko
jo ir vietos klebonui Monsn. J. Me- 
aney už leidimą naudotis Lidcom- 
be bažnyčia. Šv. Mišių metu iškil
mingai skambėjo “Dainos” choras, 
vadovaujamas muz. K. Kavaliaus
ko.

Po Šv. Mišių Vysk. J. Freeman 
suteikė Sutvirtinimo Sakramentą 
30-čiai lietuvių, o kartu ir 4-riems 
latviams. Buvo gražus vaizdas, 
kaip šį svarbų Sakramentą pri
imant daugumas vilkėjo tautiniais 
rūbais.

Po iškilmingų apeigų konfir- 
mantai su artimaisiais parapijos 
salėje susirinko pusryčiauti. Gai- 

kalboje latvių istorijos ir neturė
jome latvių kalboje lietuvių istori
jos. Tiesa tų dalykų neturime ir 
dabar.

Šia proga norėčiau pasakyti, jog 
lietuvių istorijose, rašytose lietu
viškai ir angliškai, kas liečia lat
vius, yra klaidelių bei netikslumų 
ir latvių istorijose, rašytose lat
viškai ir angliškai, kas liečia lie
tuvius taip pat yra klaidelių bei 
netikslumų. Tos klaidelės bei ne
tikslumai pasirodo pastebiamos, 
kai skaitome abiejų pusių istori
jas.

Viena iš nemaloniausių klaide
lių dažnai esanti latvių istorijo
se apie lietuvius, kad Lietuva po 
Liublino Unijos nebeminima, o 
minima tik bendru vardu Lenkija. 
Pykti nereikėtų, nes neminint 
lenkų, tą klaidą ir lietuvių istori
kai yra darę, tik reikėtų vis pri
minti, jog ji reikalinga pataisyti, 
kad skaitytojas, visos istorijos ne
perskaitęs, nepamanytų po Liub
lino Unijos lietuvius išnykus.

Lietuvių istorijose reikėtų pa
minėti, jog buvo karalius Kaups, 
karalius Visvaldis Laimikis ir 
kt. (kad paskutinis energingas nar
sus Žemgali jos karalius Nameisis 
1290 m. aršiai kovodamas prieš 
vokiečius ir nebepajėgdamas atsi
laikyti nekapituliavo, bet su 
100,000 žemgaliečių persikraustė 
į Žemaitiją ir susijungęs su že
maičiais dar tais pačiais metais 
su savo skaitlinga armija karia
vo prieš vokiečius Prūsuose ir ten 
žuvo. Taigi Žemaičiai yra senųjų 
žemaičių apleidusių Žemgali ją, 
žemgaliečių mišinys.

Nereikėtų slėpti nuo lietuvių tai, 
jog latvių istorikai mano, kad ka
ralius Gediminas yra karaliaus 
Nameisio anūkas.

Taip pat lietuvių istorijose rei
kėtų paminėti, koks gyvenimas 
buvo Latvijoje Švedijos okupaci
jos laikotarpyje. Kaip ukrainiečių 
objektyvūs istorikai tą laikotarpį 
kada buvo Lietuvos okupuoti vaiz
duoja laisvo gyvenimo laikotarpiu, 

la, kad vysk. J. Freeman negalė
jo pabuvoti ilgiau, bet lietuvišką 
vaišingumą vistiek parodėm. Prie 
garbės stalo mūsų šeimininkės pa
rodė savo gabumus svečiui vysk. J. 
Freeman, jo sekretoriui kun. W. 
Delaney ir parapijos klebonui J. 
Meaney.

Gražų padėkos žodį už Sutvirti
nimo Sakramentą vyskupui pasakė 
A. Plūkaitė. Šiam apsilankymui 
prisiminti kun. P. Butkus, per V. 
Pužaitę ir A. Intaitę įteikė Vyt. 
Augustino knygą “Lithuania”, 
kuria Vyskupas gana domėjos ir 
atydžiai vartė. Jaunieji ateitinin
kai, vadovaujami kun. P. But
kaus, palydint akordeonu A, Plū- 
kui, sudainavo trejetą dainelių 
“Kristus Karalius”, “Ar aš ne 
vyšnelė” ir “Ta mūs seselė”.

Gausių pareigų verčiamas Jo 
Ekselencija išskubėjo į kitą para
piją, kur irgi turėjo teikti Sutvir
tinimo Sakramentą, o lietuviai 
Jam išvykstant po malonaus, nors 
ir trumpo susipažinimo atsisvei
kinimui skambiai sudainavo “Il
giausių Metų!”

Malonu pastebėti, kad sucentra- 
lizavimas vienų lietuviškų pamal
dų sekmadieniais Lidcombe pa
daugino ir lankytojų skaičių. Šį 
sekmadienį buvo apie 500 tautie
čių bažnyčioje.

A. Bukas

taip objektyvūs ir latvių istorikai 
Švedijos okupacijos laikotarpį 
vaizduoja laisvo gyvenimo laiko
tarpiu. Tada latviai jautėsi pilie
čiais, o ne vergais, ir jei koks vie
tos pareigūnas latvius nuskriaus- 
davo, tai jų delegacijos važiuoda
vo tiesiai į Stokholmą pas karalių 
pasiskųsti ir paties karaliaus bū
davo maloniai priimami ir išklau
somi. Švedijos globoje latviai ūki
ninkai buvo tiek pralobę jog net 
patį Švedijos karalių finansavo 
karuose prieš Rusiją.

Broliai latviai neturėtų pykti 
ant lietuvių, kad lietuviai savo is
torijose jų karalius degredavo į 
kunigaikščius, nes lietuviai istori
kai, būdami lenkų įtakoje ir sa
vuosius karalius degredavo į kuni
gaikščius. Lietuviai istorikai te
laiko karaliais tik tuos, kuriems 
Romos popiežiaus atstovas karūną 
ant galvos uždėjo. Bent nors ang
liškai rašydami valdovus, nepri
klausiusius aukštesniam valdovui, 
vadinkime karaliais.

(Pabaiga psl. 6)

Trumpo!
GlĖLIŲ LAIKRODIS

Tikrai tokio laikrodžio nematė
te, nes tai retenybė. Gal tik vie
nas švedų sodininkas mėgėjas 
Linnen tokį teturi.

Linnen pažiūri į savo darželio 
gėles ir pasako, kuri valanda. Jis 
gerai pažįsta gėles, todėl parinko 
prie savo lango tokias, kurios tam 
tikrą valandą keičia spalvą, išsis
kleidžia ar susiglaudžia.

VALGYKITE BANANUS!
Kanadietis prof. R. F. Scott gy

dytojų suvažiavime teigia, kad jei
gu būtų valgoma daugiau bananų, 
sumažėtų susirgimai širdies ligo
mis. Jis remiasi afrikiečiais, ku
rie beveik tik ir minta bananais, 
ir pas juos arterijų sukalkėjimas, 
vedąs prie širdies atakų, beveik 
nežinomas.

MENO KŪRINIAI
DRUSKOS KASYKLOSE

Austrijos vyriausybė pranešė, 
kad atrasta apleistose druskos 
kasyklose karo metu nacių išplėš
ti iš Vengrijos 1150 vertingų pa
veikslų. Austrijos ir Vengrijos 
vyriausybės tariasi dėl pačių pa
veikslų grąžinimo.

4
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Sportas Adelaidėje
PRALAIMĖTA MEISTERIUI
Vytis — South 43:59 (22*32)

J. Gumbiui susirgus, lietuviai 
prieš Pietų Australijos krepšinio 
meisterį žaidė ne pilnos sudėties 
vasaros sezono pirmenybėse.

Vytiečiai rungtynes žaidė lė
tai, bet vedė apgalvotą žaidimą 
ir pirmą ketvirtį net pirmavo 
14:12. Sekančios 5 min. buvo 
lemtingos lietuviams, nes South 
krepšininkai rezultatą persvėrė 
13 taškų.

Antro kėlinio pradžioje ne
sėkmė lydėjo vytiečius, nes taik
lūs R. Daugalio ir D. Atkinson 
metimai buvo tiesiog “išspjauti” 
iš priešo krepšio ir tik penktą 
žaidimo min. realizuoti pirmieji 
antro kėlinio taškai. Po to lie
tuviai žaidė pastoviai, kovingai 
ir rezultatingai. Prieš meisterį 
sužaista labai gerai, ką pripažino 
ir aršiausi Vyties kritikai.

Taškai: R. Daugalis 14, D. 
Atkinson 13, R. Petkūnas 8, A. 
Ignatavičius 6 ir S. Visockis 2.

MERGAITĖS
Pirmoji k-da pralaimėjo prieš 

West 16:34. Taškai: R. Andriu- 
šytė 7, M. Atkinson — Keler- 
taitė 4. Vyties k-doje pirmą

SEKANTI SPORTO 
OLIMPIADA MEKSIKOJE 

Tarptautinis olimpinis Komite
tas savo paskutiniame posėdyje 
Baden Badene (Vak. Vokietijoje) 
nusprendė 1968-jų metų olimpiadą 
pavesti surengti Meksikai. Šią 
olimpijadą siūlėsi surengti Buenos 
Aires (Argentina), Detroitas (U. 
S. A.), Lyon (Prancūzija) ir 
Meksika. Balsavimo keliu pirme
nybė pripažinta Meksikai. 1955 
m. Meksika buvo surengusi Pan- 
— Amerikos žaidynes ir šiuo metu 
turi visus reikalingus stadijomis 
lauke ir viduje. Pagrindinis sta
dionas turi 80.000 vietų, bet nu
matoma dar pastatyti naują su 
100.000 vietų ar dar didesnį. 

"MIELI TAUTIEČIAI!

BALTIC STORES LTD.
” (Z. JURAS)e .
;; 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 
J ir jokių kitų mokesčių

Kalėdini siuntini Nr 7 tnlrins sudėties*.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 —=•---------M----------------------- ------ -
3
2
1
1
1
1

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.

kartą startavo A. Šukytė, nusi
pelniusi geriausios ir sportiškiau
sios krepšininkės trofėją III-je 
div., žiemos sezono pirmenybė
se.

■ . 1 • 1 • • . ■ - j

Vytis 11 — North 22:12
Taškai: G. Krivickaitė 8, N. 

Vyšniauskaitė 6, B. Latvėnaitė 6.

LAUKO TENISAS
Šiuo metu sekcijoje praveda

mos kontrolinės (kiekvienas su 
visais) pirmenybės, kurios už
truks keletą savaičių. Vieninte
lis vyrų susitikimas baigėsi sen
sacingai: veteranas A. Remeikis 
įveikė J. Clayton — Smith 6:3, 
6:2, tuo atsirevanšuodamas už 
pralaimėjimą finale dėl taurės. 
Mergaičių grupė staigmenų ne
patiekė: N. Adomavičiūtė — J. 
Linkutė 6:2, 6:3, A. Morkūnai- 
tė — R. Pacevičiūtė 64, 6:0.

STALO TENISAS
Mergaitės rimtai ruošiasi XIV 

-tosios sporto šventės varžy
boms. J. Gudaitytė, A. Mikužy- 
tė jr N. Lėlytė žaidžia vasaros 
sezono pirmenybėse. Vytis — 
Brighton 6:5. I. Gudaitytė 3. N. 
Lėlytė 2 ir A. Mikužytė 1.

R.S.

PAGALBON JAUNIMUI!
Mielos Sesės ir mieli Broliai!

Vėl vieneri metai baigiasi ir 
vėl Kalėdų šventės tremtyje bel
džiasi mums į duris.. Kalėdos 
yra šeimos šventė, kurią kiek
vienas nori švęsti savųjų tarpe. 
Ir lietuviškas gimnazijos jauni
mas grįžta kasmet Kalėdų atos
togoms į savo šeimas. Deja, toli 
gražu, nevisi mūsų mokiniai gali 
pasididžiuoti savo šeima. Tačiau 
ir gimnazija, ypač visus mokslo 
metus drauge gyvenant, tampa 
tarsi didelė šeimyna. Todėl su- 

;! EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

' Pritaiko Jūsų akinu ir parduoda visų rūšių 
*" akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai.,
< ■ šeštad. 9-13 vai.
< > 8th Floor, Capitol House, 109 Swan* tan St..
'. Melb., C.I. (Priešais Melbourno Town Hall)

Tel. 82-2231

ORGANIZACMŲ ATSTOVŲ 
SUSIRINKIMAS

Beartėjant XIV Sporto šventei 
ir bandant kuo geriausiai susitvar
kyti su švente surištais klausi
mais, Sporto Klubo Valdyba matė 
reikalo sušaukti Melbourno lietu
viškųjų organizacijų atstovus, pa
aiškinti, kokioj padėty yra šventės 
organizavimas ir be to paprašyti 
organizacijų pagelbos organizuo
jant šventę. Į ruošiamas šventes 
kaskartą suvažiuoja daugiau spor
tininkų ir vienai Sp. Kl. Valdybai 
tas darbas pasidaro sunkiau aprė
piamas. Be to, juk visoms lietu
viškoms organizacijoms rūpi išlai
kyti beaugančią kartą lietuviškoj 
dvasioj. Ir kuomet daug rankų 
padeda, tas darbas pasidaro daug 
lengvesnis. Tikrai džiugu, kad 
visų kviestų organizacijų atstovai 
dalyvavo šiam pasitarime. Melb. 
Liet. B-nės V-bą atstovavo V. 
Adomavičius ir V. Pumputis, Lie
tuvių Klubą — R. Pumputienė,

MIKĖNO
1931 metais lietuvių šachmatų 

meisteris V. Mikėnas, žaisdamas 
pirmoje lentoje lietuvių komandoje 
tarptautiniame šachmatų turnyre 
Prague turėjo tokią partijos pa
dėtį: (žiūr. iliustr.)

Juodi: Weenink (Olandija) 
BALTI: V. MIKĖNAS

Šachmatininkus mėgėjus prašo
me pastudijuoti šią partiją ir ras
ti geriausią sekantį ėjimą. Ori
ginalus V. Mikėno padarytas ėji
mas bus paskelbtas sekančiame 
numeryje. V. A.

prantama, kad yra nuo gimnazi
jos įsisteigimo įsivyravęs gražus 
paprotys minėti čia, šitos šeimos 
tarpe, Kristaus gimimo šventę 
prieš išsiskirstant į namus.

Katalikų Vyskupo Motiejaus 
Valančiaus Ateitininkų Kuopa, 
su savo dvasiniu vadovu kape
lionu kun. J. Riaubūnu,

Evangelikų Jaunimo Ratelis, 
su savo vadovu mokyt. Fr. Skė
riu, ir vėl imasi iniciatyvos, su 
kelių mokytojų pagalba, praves
ti vieną bendrą Kalėdų Eglutę 
visiems Vasario 16 Gimnazijos 
moksleiviams. Kalėdų Eglutės 
pravedimas yra tačiau surištas 
su nemažomis išlaidomis.

Nuoširdžiai prašome Tamstų 
ir šiais metais neužmiršti mūsų 
jaunimo Vasario 16 Gimnazijoj 
Šventų Kalėdų proga ir Eglutę 
bei gimnaziją paremti sulig išga
lėm finansiškai. Laukiame visų 
lietuvių laisvajame pasaulyje ir 
kitataučių bendros talkos.

Baigdami iš anksto dėkojame 
už Jūsų gerą širdį ir pasiaukoji
mą krikščioniškam reikalui.

Su gražiausiais pasiryžimais ir 
nauja viltimi artinamės prie

KALBA "TALKA"
IŠ KOOPERATYVO “TALKA” VEIKLOS

Lietuvių Kooperatinė Kredito 
Draugija “Talka”, siekdama tiks
lo padėti lietuviams ekonominiuo
se reikaluose, savo darbą praplė
tė naujais patarnavimais.

APDRAUSTA DUODAMOS 
PASKOLOS

Kaip žinia, “Talka” operuoja 
savų narių kapitalais, kuriuos su
daro narių įnašai ir indėliai. Šiuo 
būdu “Talkai” patikėtas sumas 
stengiamąsi tvarkyti kuo rūpestin
giausiai, kad abipusiai narių inte
resai būtų saugūs ir patenkinti. 
Minėto tikslo siekdama, “Talka” 
apdraudė duodamas paskolos sko
lininkų mirties atvėju. Šis drau
dimas apsaugo tiek “Talkos” narių 
indėlininkų, tiek jos narių skoli
ninkų bei paskolas garantuojančių 
interesus.

TESTAMENTAI
Gyvename visapusiškos pažan

gos amžiuje. Be neišvengiamos na
tūralios mirties, daug mirties au
kų pasitaiko motorizuoto susisie-

Melbourno Kronika
Melb. Liet. Moterų Soc. GI. D-ją 
— V. Baltokienė, Kooperatyvą 
“Talka” — V. Bartuška, Liet. 
Studentus ir Skautus atstovavo G. 
Bakaitis, Liet. Inž. S-gą — B. Vin- 
grys, Melb. Dainos Sanburį — V. 
Lazauskas ir Katalikų Federaciją, 
Bažnytinį Chorą ir Liet Katalikių 
Mot. D-ją — p. Pikelis. Visos 
organizacijos pagal savo išgales 
pasiūlė savo paramą ir bendradar
biavimą: Lietuvių Klubas atidavė 
Sporto Klubo reikalams naudotis 
suvažiavimo metu klubo patalpas, 
Soc. Mot. Globos D-ja apsiėmė vie
ną iš didžiausių vargų — suruošti 
susipažinimo pietus, Koop. “Tal
ka” iš savo nors ir nedidelio pelno 
paskyrė suvažiavimo reikalams £7, 
Katalikų Federacija, Bažnytinis 
Choras Kat. Mot.* D-ja, Dainos 
Sambūris ir Liet. Inž. S-gos Melb. 
sk. po taurę varžybų nugalėtojams. 
Be to visi nuoširdžiai žadėjo padėti 
sportininkua apgyvendinti. Taip 
daugeliui rankų prie darbo prisi-

PARTIJA

Šventų Kalėdų ir į Naujuosius 
1964 metus! Jau dabar linkime 
pilnų džiaugsmo Kristaus gimi
mo Šventų Kalėdų ir laimingų 
bei sveikų Naujųjų Metų!

Reiškiame gilią pagarbą 
Fr. Skėrys, 

Evangelikų Jaunimo Ratelio 
Vadovas 

Kapel. kun. J. Riaubūnas, 
Vyskupo M. Valančiaus Atei

tininkų Kuopos Dvasinis 
Vadovas

Aukas, skirtas Kalėdų Eglu
tei ar specialiai visos gimnazijos 
išlaikymui, — (pinigais ar če
kiais) nuolankiai prašome siųsti 
sekančiu adresu:

Kun. J. Riaubūnas 
ar mokyt. Fr. Skėrys 
684 Lampertheim-Hūl|tenfĮeld 
Litauisches Gymnasium 
Schloss Rennhof, 
West Germany.

Pastaba: Prašome įsidėmėti 
naują gimnazijos pašto numerį. 
Hiittenfeldo kaimas prijungtas 
prie Lampertheimo miesto ir 
paštas pristatomas per jį.

kimo nelaimėse, ši aplinkybė ver
čia mus susirūpinti testamentų pa
rašymu. Į testamentą nereikia žiū
rėti kaip į sau “mirties sprendi
mo” pasirašymą, bet kaip į civili
zuoto žmogaus teisę pareikšti sa
vo valią, nurodant, kaip, mirties 
atvėju, turi būti tvarkomas jo tur
tinis palikimas.

“Talka” kviesdama visus lie
tuvius labiau susirūpinti testa
mentų parašymu, sunkiai savo pel
nytą turtą paliekant lietuvių rei
kalams, drauge rjžtasi padėti sa
vo nariams šiais praktiškais pa
tarnavimais:

Kad mirties atveju nereikėtų 
artimiesiems spėlioti ar testamen
tas buvo parašytas ir kur jis lai
komas, rekomenduojama apie tes
tamentų parašymą pranešti “Tal
kai”, nurodant kur parašytąsis 
testamentas laikomas — pas save 
su kitais vertės dokumentais, ar 
pas advokatą, nurodant jo pavar
dę ir adresą.

Jei parašyto testamento nėra 
kur saugiai laikyti, “Talka” mie-

dėjus, tikimės, kad šventė praeis 
tikrai vykusiai. (ab)

«
Nors Melbourne miestas ir ne

mažas, sporto salių daug, per Ka
lėdų atostogas sporto gyvenimas 
apmiręs. Ir per didžiausius susi
rašinėjimus, kalbėjimus tiesiogi
niai ir netiesioginiai nepasisekė 
gauti geriausių krepšinio ar ar
mijos salių. Atsakymas: “gaila, 
atostogos”. Po gerokų derybų te
ko gauti Show Grounds (ta pati 
salė, kur įvyko paskutinė Sporto 
šventė Melbourne.) ateinančiai 
sporto šventei. (ab)

*

Suruoštose “Varpo” klubo stalo 
teniso pirmenybėse dalyvavo 29 
žaidėjai. “A” klasės nugalėtojo 
vardų iškovojo V. Sirjatavičius, 
vis dar išlaikąs gerą formą. Ant
ra vieta teko J. Ablonskiui, finale 
negalėjusiam atsispirti prieš gerą 
Sirjatavičiaus puolimą. (J. Ab- 
lonskis žiemos sezone Victorijos 
pirm. “B 1” kl. laimėjo pirmą 
vietą, ir Victorian Open Chemp. 
“B” kl. irgi pirmą vietą.) Trečia 
vieta pasitenkino Zdanavičius, ku
ris irgi žaidžia viet. australų klu
be ir skaitomas vienas geriausių 
klubo žaidėjų. Tačiau per “Var
po” pirmenybes jo, vietiniams 
gerai žinomas, kietas gynimasis 
sušlubavo. V. Vasarį, vieną iš 
“Varpo” geriausių jaunių stalo 
tenisininkų, lydėjo nesėkmė. Nei 
gynimasis, nei puolimas nebuvo 
įprastos formos. Vytenis kapito- 
nauja “Wanderers” klube jau
nių grupėj. Jo vadovaujama gru
pė žiemos sezone iškovojo jaunių 
“A” kl. pirmą vietą. Vasaris lai-

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
DIREKTORIUS DĖKOJA

Per ALB Krašto Valdybą vasa
rio 16-sios Gimnazijai persiųsta
šios aukos:

Sale seniūnija £7.12.0
Sydney liet, studentai £10.0.0
Sydney Apyl. V-ba £8.0.0
J. Meižys £2.0.0
Gimnazijos direktorius Br. Liu- 

binas prisiuntė Kr. Valdybai raš
tą išreikšdamas nuoširdžią padė
ką gerb. aukotojams ir rėmėjams. 
“Labai džiugu, kad broliai ir sesės 
net “kitame pasaulio gale” supran
ta mūsų rūpesčius ir vargą išlai
kant lietuvių kultūros židinį ir jį 
savo aukomis remia”.

Gimnazijoje šiuo metu mokosi 
90 mokinių. Drauge vyksta ir 
naujų patalpų statyba, kuri kai
nuos apie £30.000.

CHRUŠČIOVAS Į 
SKANDINAVIJOS KRAŠTUS

Lapkr, 12 d. Sovietų S-goje 
svečiuojantis Danijos užs. reik, 
miništeriui Haekkerup’ui, vėl su- 
aktualėjo savo metu atidėtos 
(Švedijoje pakilus protestams) 
Chruščiovo skandinaviškos kelio- 

lai patarnaus priimdama testa
mentus apsaugai savo seife.

Niekas nereiškia pretenzijų j 
testatoriaus valios pareiškimą, to
dėl duodami apsaugai testamentai 
turi būti uždaruose vokuose, ant 
kurių nurodoma testatoriaus pa
vardė ir adresas.

Ne pas advokatus rašomiems 
testamentams specialių blankų — 
“Will Form” galima gauti už kelis 
penus didesniuose knygynuose, 
šiuose blankuose paaiškinta visi 
testamentų rašymo formalumai.

Šiais ir visais kitais “Talkos” 
patarnavimų reikalais prašoma 
kreiptis šeštadieniais nuo 15 iki 18 
vai. į “Talkos” raštinę, Lietuvių 
Namai, 12 Francis Grove, Thom- 
bury, arba tel 44.3691.

Lietuvių Koop. Kredito D-jos
“Talka” Valdyba 

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, NAW.

Rockdale stotis.
SKYRIUS: Flemings Comer Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės dnodamoe ir išsioiekėjiasai. M«s kalbama vokMmi.
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mėjo du finalinius susitikimus ir 
dalyvavo laimėjusiam dvejete.

Mergaičių stalo tenisininkių vi
sada trūko Melbourne. Ir šį kartą 
dalyvavo tik 5 žaidėjos. Pirmą 
vietą iškovojo A. Kovalskienė (La- 
zutkaitė, antrą Vyšniauskienė 
ir trečią I. Kryžiūtė. (ab)

KREPŠINIS 
VARPAS — D. S. C. 

(37 — 20)
šias rungtynes “Varpas” suko- 

vojo tikrai kietai prieš komandą, 
kuri pasižymi savo kietumu ir ver
žlumu. Ne kartą ir “Varpui” yra 
tekę prieš ją suklupti. Tačiau 
šaltas ir apskaičiuotas žaidimas, 
nepasimetant iki paskutinės minu
tės (kas kartais “Varpui” atsitin
ka) parklupdė D. S. C. Taškai: 
V. Mockus — 8, V. Soha — 12, 
S. Urbonas — 9, A. Šimkus — 2, 
R. Vaišutis — 2, S. Žiedas — 2, 
R. Hill — 2.

VARPAS — GOODLOOK
(56 — 18)

Tai nauja iš “B” gr. perėjusi 
komanda, šios rungtynės “Var
pui” buvo tikras šienavimas. Taš
kai: V. Soha — 18, S. Urbonas
— 20, R. Vaišutis — 2, V. Moc
kus — 4, S. Žiedas — 4, A. Šim
kus 11, R. Hill — 2. Bet tenka 
pasakyti, kad dar neturinti užtek
tinai prityrimo “A” klasėj 
“Goodlook” parodė daug gražių 
prasiveržimų pro “Varpo” gynimą, 
ir rezultatai būtų daug švelnesni 
jeigu jų metimai iš po krepšių bū
tų tikslesni.

VARPAS — REBELS
(14 — 6) Mergaitės

Mergaitės nors ir išlošė šias 
rungtynes, tačiau neparodė gra
žaus žaidimo. Trūko kombinacinio 
žaidimo, pasuotės per lėtos ir ne
tikslios, ir, gal būt, kai kurių žai- 
dikių buvo bandoma per daug solo 
driblingavimas ir prasiveržimas 
pavieniui pro priešo komandos gy
nimą. Taškai: N. Adomavičiūtė
— 6, L. Gudeikaitė — 6, ir I. 
Kryžiūtė — 2.

VARPAS — ST. SILAS
(20 — 8.) Jaunės mergaitės

Jaunės mergaitės daro pažangą, 
tačiau vis dar kartojas senos klai
dos: pasai dažnai per skubūs ir 
netikslūs, silpni; vis ta pati bėda 
bandant prasiveržti su driblingu, 
susigrūdimas žaidėjų į vieną būrį. 
Bet laikui bėgant, atrodo, susida
rys nebloga žaidikių grupė. 
Taškai: V. Bartuškaitė 4 J. Bla- 
dzevičiūtė — 2, D. Statkutė — 
13, R. Kliukaitė — 4 ir L. Al- 
minauskaitė — 2. (ab) 

nės klausimas. Pagal sovietų 
šaltinius, Chruščiovo kelionė 
turėtų įvykti jau kitais metais, 
gal vasario m. Danų ministeris 
turėjo pasikalbėjimą su “Izvesti- 
jomis” ir čia sovietai padarė iš
vadą, kad bus tariamasi ir dėl 
neatominės zonos suorganizavi
mo Europos šiaurėje — tai pa
siūlę sovietai.

Sovietai vis labiau kelia to
kios zonos reikalą ir primena 
suomių Kekkonen ir švedų Nn- 
deno planus. Lapkr. 10 d. “No- 
vyj Mir” žurnale, pagal šveicarų 
spaudą, paskelbtas vieno lietu
vio laikraštininko, neseniai apsi
lankiusio Švedijoje greičiausia 
G. Zimano —- E.) straipsnis. Jis 
teigia, kad Vašingtonas su Bon- 
na, priešingai švedų interesams, 
veikią Švedijos vyriausybę prieš
tarauti tokios zonos įvedimui. 
Švedai neseniai nurodė, kad to
kia zona turėtų apimti didesnį 
geografinį vienetą. Be to reikė
tų susitarti ir dėl visiško atomi
nių bandymų sustabdymo (įskai
tant ir po žeme vykdomus ban
dymus).

is’.-s-, -i: S
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hūsų pastogė
LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

Pranešimai

SYDNEY
MES IR JŲ NEUŽMIRŠOM
Vėlinių proga Sydney Lietuvių 

Moterų Socialinės Globos Draugi
jos Valdyba susirūpino mirusių 
viengungių kapais, kurių draugi
jos globoje yra septyni.

Jau iš vakaro, lapkričio 2 d. val
dybos narių vyrai joms prašant, 
atėjo Į talką; atvyko į lietuvių ka
pines ir gražiai jų kapus sutvarkė: 
apkasė, užpylė žemėmis, kur rei
kėjo, ir nulygino. Viską priruošė 
rytojui, kada tuoj po lietuviškų 
pamaldų, skubėjo valdybos narės 
l kapines su gėlėmis ir žvakutėmis 
papuošti vargšų kapų.

Vėliau laukė su kitais tautie
čiais, atvykstančio kapeliono kun. 
P. Butkaus Vėlinių apeigų atlik
ti. Pasimelsta ir už šiuos vargšus 
vienišus, ir neviena džiaugėsi, kad 
nors maža dalele prisidėjo ir jų 
kapus gėlėmis ir žvakutėmis pa
puošė. Amžiną jiems atilsį!

O.B.

PERTH
LIETUVIŲ — LENKŲ 

“UNIJA”
Lapkričio 16 d. sudaryta unija 

tarp Perth liet, b-nės nario p. Ed
vardo Lingės ir Perth lenkų b-nės 
narės p. Anna Kaminską. Pats 
unijos akto iškilmingas pasirašy
mas įvyko St. Brigids katedroje 
dalyvaujant abiejų susitariančių 
pusių tėveliams: poniai M. Lingie- 
nei ir p.p. Kaminskams, o taip 
pat abiejų bendruomenių atsto
vams.

Unijantams pagerbti banketas 
surengtas Serbų salėje. Bankieto 
pačiame įsismaginime pagal su
sitarimą “Ilgiausių metų” jauna
jai porai sugiedota abiejų šalių 
atskirai.

Tikime, kad p. Lingė ir toliau 
pasiliks veikliu ir ištikimu savos 
bendruomenės nariu. Tad ilgiau
sių metų jums, jaunieji!

A. Vembutas

ADELAIDE

PONIA PACEVIČIENE
GRĮŽO Iš J.A. VALSTYBIŲ
Adelaidiškiams gerai žinoma 

dantų gydytoja p. Pacevičienė grį
žo iš JAV-bių, išbuvusi tenai apie 
tris mėnesius. Ta proga jūsų ko
respondentas paprašė p. Pacevičie- 
nę papasakoti apie savo kelionės 
tikslus bei įspūdžius.

Tikslų būta dviejų: vienas, gry
nai asmeniškas, aplankyti motiną, 
seserį, brolį bei pažįstamus, gi ant
ras — profesinis, susipažinti su 
dantų gydymo technika, metodais, 
naujais laimėjimais šioj srity.

Palankias šiam antram tikslui 
pasiekti sąlygas sudarė Fakulteto 
dekanas prof. M. Horskell, para
šęs eilę rekomendacinių laiškų sa
vo kolegoms JAV-bėse, dėl ko p. 
Pacevičienei durys visur buvo at
viros.

Ponia Pacevičienė aplankė visą 
eilę dantų gydymo mokyklų, moks
linių tyrinėjimų institucijų ir net 
privačios praktikos kabinetų. Pa
tirta daug nauja, tačiau, pastebė
tina, kad daugeliu atvėjų metodai 
tie patys kaip ir Australijoj. Tai 
sustiprino pasitikėjimą savais me
todais. Aplankytas taip pat Vals
tybinis National Health Institutas, 
kur vykdomi visų rūšių moksliniai 
tyrinėjimai, stipriai valstybės re
miami.

Be JAValstybių, p. Pacevičienė 
aplankė tos pat rūšies institucijas 
Kanadoj ir Naujoje Zelandijoje.

Iš Adelaidiškių “pabėgėlių” p. 
Pacevičienė sutiko dail. Rakštelės 
šeimą, Stasiškius, Zdanavičius, 
Marčiulionius, Fledžinskus ir kt. 
Vieni jų geriau įsitaisę, kiti pras
čiau, tačiau visi jau susigyveno 
su nauja Amerikos “dvasia .

Taip pat buvo aplankytas mūsų 
ministers p. Kajackas, kuris pra
šė perduoti jo linkėjimus visiems 
lietuviams Australijoje

(ALŽ) J.A.

Adelaidės apyl. Savaitgalio mo
kyklos Gegužinė įvyksta gruodžio 
1 d., sekmadienį, 1 vai. po pietų 
National Park’e. Visi nuoširdžiai 
kviečiami atsilankyti. Maloniai 
prašomi tėveliai pristatyti visus 
vaikučius, kuriems bus veltui duo
dami ledai, vaisvandeniai ir įvai
rios dovanėlės laimėjusiems žaidi
muose.

JUBILIEJINIŲ METŲ 
UŽBAIGOS SUEIGA

Įvyks ateinantį šeštadienį, lap
kričio 30 d. 2 vai. p.p. Bankstow- 
no lietuvių namuose.

Programoje: oficialioji dalis, 
skautų darbų parodėlė, skautiškos 
spaudos paroda, “Pėdsekio” spaus
tuvė ir kt.

Maloniai kviečiame visus tautie
čius kiek galint skaitlngiau šioje 
sueigoje dalyvauti.

“AUŠROS” TUNTO STOVYKLA
Sydnejaus skautų “Aušros” tun

to stovykla prasidės gruodžio 28 
d. ir tęsis iki sausio 12 d. Stovyk
los mokestis £5.10.0 asmeniui, ant
ram tos pačios šeimos stovyklau
tojui £4.10.0, trečiam ir sekan
tiems po £3.10.0.

Pavyzdingi ir mažiau pasiturin
čių šeimų skautai nuo mokesčio

gali būti atleisti. Taip pat, Syd
nejaus Skautų Tėvų ir Rėmėjų 
K-tas yra paskyręs pinigų iš savo 
kasos neturtingesniųjų skautų pa
ramai. Tunto skautai-ės registruo
jasi pas savo draugininkus.

Į stovyklą bus priimami ir ne 
skautai jaunuoliai, kurie sutinka 
paklusti bendrai stovyklos tvarkai 
ir vadovybei. Suinteresuoti krei
piasi į tuntininką adresu: Mr. A. 
Alčiauskas, la Oxford St., Lid- 
combe, N.S.W.

“Auiros” Tunto Vadija

PRANEŠIMAS
A.L.B. Cabramattos Valdyba 

pakartotinai praneša: visų užsira
šiusių iškylon — gegužynėn gruo
džio 8 d. į Nowra autobusas lauks 
prie Cabramattos gelež. stoties ir 
nevėliau 7 vai. ryto išvyksime. Va
žiuosime pro Wollongong, Kiama,

H Lapkričio 30 dieną, t.y. šį šeštadienį, “DAINAVOS” salėje Bankstown’e,

A.L. Katalikų Kultūros Draugija rengia

ŠOKIU V AK AR A
TĖVIŠKES AIDAMS” PAREMTI. I

I

s

Programoje įdomus ir įvairus dainų ir muzikos montažas “Paryžiaus Naktys”.
Praves A. Plūko vadovaujami vienetai. g

Veiks bufetas su gėrimais ir užkandžiais ir turtinga loterija. Šokiams gros gera kapela.g 
Pradžia 7 vai. vakaro. Įėjimas 10 SU.
Kviečiame visus kuo skaitiingiau dalyvauti. H

A.L.K. Kultūros D-jos g
Valdyba 6

LITUANIA CHORO METINIS KONCERTAS
Lapkričio 9 dieną “Lituania” 

choras, diriguojamas V. Šimkaus, 
davė savo tradicinį metinį koncer
tą. Koncerto programą paįvairino 
tautinių šokių grupė, vadovaujama 
Br. Lapšienės.

Puikiai išpildė Choras savo pro
gramą, tačiau dėmesio centre šį 
kartą buvo jauno dirigento pasiro
dymas scenoje. Prieš pradedant 
programą, p. V. Šimkus, kuris cho
rui “Lituania” jau vadovauja 
apie 15 metų, pristatė gausiai su-

DAINAVOS SALĖJE BANKSTOWNEX GRUODŽIO 14 D. ’’DAINOS” CHORAS RENGIA

K SAVO METINI KONCERTĄ VISAI NAUJO REPERTUARO.

koncertavusi Jungtinėse Amerikos

K
8

Solistė p. G. VASILIAUSKIENĖ, labai sėkmngai
Valstybėse ir Kanadoje sutiko šiame koncerte dalyvauti.
Tai vieninteli proga Sydney lietuviams pasiklausyti Šios puikios solistės.

Pradžia lygiai 7 vai. vak. Po koncerto šokiai ir bufetas.

SUSIDŪRĖ LAIVAI

Amerikoje Buzzards įlankoje, 
Mass., susidūrė amerikiečių skys
to kuro transportinis laivas su 
norvegų prekiniu laivu ir abu už
sidegė. Abiejų laivų įgulos nariai 
išgelbėti. Amerikiečių laivas nus
kendo.

MAIŠTAS INDONEZIJOJE:?
Pranešama, kad Indonezijoje, 

vienoje iš Sumatra salų kilo suki
limas. Sukilėliai bandė nugink
luoti karines salos įgulas, tačiau 
nepavyko ir teko pasitraukti į 
džiungles, šioje akcijoje žuvę apie 
14 žmonių. Indonezijos vyriausy
bė šią žinią paneigė.

MVWVVVWVVWIAAAWMVWWWVVVVWVVWWWVVWWWWWVWVW

Apmokamas skelbimas

AUSTRALIJOS DARBO PARTIJA (ALP) 
DAUGIAU LĖŠŲ SKIRIA ŠVIETIMUI, 

SVEIKATOS IR NAMŲ REIKALAMS.

šie trys punktai, ypač sveikatos ir namų, yra pirmaei
lės svarbos ateiviams iš kitų kraštų.

Jiems gyvenamasis namas yra labiausiai reikalingas. 
Žinoma, iš karto jie negali sudaryti reikalaujamo depozito. 
Paskolų procentai šiuo metu labai augšti.

Darbo partija įsteigs Namų Finansavimo Komisiją, kuri 
parūpins pinigų ir užtikrins paskolas tiems, kurie norės sko
lintis mokėdami žemus procentus ir įmokėti nedidelį depo
zitą. I ' 1 ' **'

Darbo partija garantuoja neįtraukti į pajamų mokesčius 
. tų išlaidų, kurios susidaro išlaikant dar užsienyje tebegy

venančioms žmonoms ir vaikams. Bus teikiama visokia pa
galba, kad šeimos susijungtų laimingam gyvenimui Austra
lijoje.

Darbo Partija paragins taupymo ir draudimo kompani
jas, kad jos daugiau pinigų skolintų privačių namų statybai.

Federalinė vyriausybė įgalins jus ir jūsų vaikus susida
ryti sąlygas pilnutiniam gyvenimui šiame krašte.

Balsavimai įvyks lapkričio 30 d.
Balsuok Nr. 1 už A.L.P. kandidatą.

Authorised by W.R. Colbourne, Goulburn Street, Sydney.
WAWMWAWiWAWiWAW/AYAWAVAWWW

46-sios METINĖS
Maskvoje buvo iškilmingai šven

čiama 46-rių metų komunistinės 
revoliucijos sukaktis. Ta proga bu
vo karinis paradas, kur buvo pra
vežtos milžninškos raketos, esą 
superraketos, kurios pastosiančios 
kelią kiekvienai puolamajai rake
tai. Drauge buvo pasakyta ir 
Kruščiovo kalba, iš kur matėsi 
švelnėją santykiai. su komunist. 
Kinija ir akcentuotas sov. Rusi
jos pranašumas.

surinkusiai publikai jauną dirigen
tą Vyt. Strauką. Ponas Šimkus 
šia proga pažymėjo, jog jau senai 
jis rūpinasi surasti sau pavaduoto
ją, nes, nors ir nemanąs dar choro 
palikti, tačiau jaučiąs, kad ateis 
diena, kada vistiek reikės pasi
traukti. Kas turės pavaduoti, nes 
lietuviška daina, kurią jis su di
dele meile puoselėja jau per 35 
metus, negali nustoti skambėjusi 
Australijos padangėje? Na, ir 
surado sau energingą, jauną ir 
daug žadantį pavaduotoją Vyt. 
Strauką, kuris ta proga jau diri
gavo chorui išpildant dvi dainas.

Jaunasis dirigentas buvo publikos 
entuziastiškai sutiktas.

Antra maloni staigmena sekė 
pirmąją — dirigentas V. Šimkus 
pristatė publikai jauną pianistę N. 
Masiulytę, kuri jau akomponavo 
dainai “Atsisveikinimas su giria”. 
Ji taip pat buvo publikos entuzias
tiškai sutikta.

Pasigėrėtinai taip pat savo pro
gramą išpildė tautinių šokių gru
pė, kuriai akordeonais grojo sesu
tės R. ir J. Germanaitės.

Tuo pat laiku suruošta J. Pocie
nės meno kūrinių paroda sukėlė 
didelį publikos susidomėjimą ir bu
vo gausiai apžiūrima bei komen
tuojama. (ALŽ) JA.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Gruodžio 8 d., sekmadienį Ban- 

kstowno savaitgalo mokykla ren
gia mokslo metų užbaigą ir Eglu
tę. Bus mokinių parodėlė ir mo
kinių pasirodymai. Vėliau vaišės 
vaikams ir mokytojams. Pradžia 2 
vai. p.p. Smulkesnė programa bus 
paskelbtą sekančiame Nr.

*
Lapkričio 30 d. Liet. Namuose 

Melbourne universiteto lektorius 
p. Ortelis skaitys viešą paskaitą 
apie profesijos pasirinkimą ir stu
dijų sąlygas. Paskaita labai aktua
li jaunimui ir tėvams. Pradžia 4 
vai. p.p.

*
Įdomų pranešimą iš savo kelio

nių po pasauli padarė pereitą 
penktadienį svečias iš N. Zelan
dijos inž. E. Malakauskas. Ta pa
čia proga jis ir užsisakė Mūsų 
Pastogę.

«
Visi žino, kad Dainos choras 

gruodžio 14 d. rengia šaunų kon
certą drauge su soliste p. G. Va
siliauskiene, bet retai kas girdėjo 
kad gruodžio 1 d. tas pats choras 
ruošia išvyką prie Colo River pra
važiavus Windsor pasukama keliu 
į Singleton). Reikia spėti, kad be

choristų dar dalyvaus ir gausūs 
choro bičiuliai. Renkamasi išvykos 
vietoje apie 10 vai, ryto.

*
Pereitą savaitę Sydnėjuje lan

kėsi adelaidiškis S. Liaksas, spiri
tinių gėrimų gamintojas. Jo pa
gaminta “skaidrioji” arba kaip 
ji tikrai vadinasi “Baltic Vodka” 
Adelaidės lietuvių tarpe populiari 
kaip “liaksinė” mėgiama ne tik eu
ropiečių ateivių, bet ir ne mažiau 
ir australų tarpe. Lankydamasis 
savo firmos reikalais rado valan
dėlę laiko užsukti ir į Mūsų Pasto
gės redakciją. Ku-ka

ESAME VIENA...
(Atkelta iŠ psl. 4)

Po pirmo pasaulinio karo, ka
da patys sprendėme savo likimą, 
galėjome, subendrinę savo tarmes, 
sudaryti vieną bendrinę kalbą vi
siems aisčiams, galėjome susijung
ti į vieną valstybę. Jei būtume 
turėję ne dvi, bet vieną valstybę 
su viena aisčių kalba, tai būtume 
buvę pajėgūs nuo lenkų apsiginti 
ir visa Rytinę Lietuvos dalį tu
rėję savoje valstybėje, būtume de
šimtims tūkstančių sulenkėjusiems 
ir suvoketėjusiems aisčiams pa
gelbėję grįžti į aisčių tautą. Būtu
me visais atvejais trigubai buvę 
galingesni ir trigubai didesni te
ritorija ir žmonių skaičium.

Ko nepadarėme palys savo liki
mą spręsdami, dabar, esant mū
sų tėvynėms okupuotoms, jau ne
begalime. Nebegalime svetur gy-

vendami nei kalbų bendrinti. Tai 
galėtų tik Latvijoje ir Lietuvoje 
gyvenantieji latvių ir lietuvių kal
bininkai, bet jiems okupantas to 
niekad neleis. Viena, ką galėtume 
svetur gyvendami padaryti tai pa
rašyti ir išleisti bendrinę visų ais
čių tautos gerą ir plačią istoriją. 
Amerikos lietuviai yra numatę iš
leisti anglų kalboje lituanistikos 
enciklopediją. Manyčiau, būtų žy
niai lengviau išleisti ir, žinoma, 
visiems aisčiams naudingiau, jei 
būtų leidžiama bendra lietuvių ir 
latvių tokio specifinio pobūdžio 
enciklopedija. Tie du veikalai pa
dėtų latvių ir lietuvių išeiviams 
stipriau jaustis, jog latviai ir lie
tuviai esame ta pati tauta.

• Jonas Nomtantas

ATIDENGTI SIAUBINGI 
FAKTAI IŠ BUV. VIETNAMO 

REŽIMO

Nuvertus Ngo Dinh Diem reži
mą Vietname (prezidentas Diem 
ir jo brolis Nhu perversmo metu 
žuvo) ir paleidus iš kone, stovyk
lų politinius kalinius atidengia
mi šiurpūs faktai, kaip buvo te
rorizuojami ir kankinami politi
niai kaliniai norint prievartos kė
lu ištraukti prisipažinimus.

STAMBUS APIPLĖŠIMAS
New Yorke penki banditai už- 

poulė brangenybių krautuvę išneš
dami 1 milijono vertės brangeny
bių. Plėšikai tebejieškomi.

Berry, Nowra ir apsistosime val
dybos parinktoje visapusiškai tin
kamoje vietoje Huskisson. čia yra 
visi reikalingi patogumai dides
niam skaičiui iškylautojų, gražus 
pajūris maudytis ir dideli me
džiai pavėsiui.

Visus dar norinčius užsiregis
truoti kelionei prašome kreiptis 
pas valdybos narius, “M.P. Nr. 43 
pranešime nurodytais adresais, 
kartu įmokant 17 šilingų asmeniui, 
iki lapkričio mėn. 30 d. Vėliau re- 
gistroujama nebus.

Esant blogam orui, iškyla ta pa
čia tvarka, atidedama sekančiam 
sekmadieniui, būtent gruodžio 
mėn. 15 d.

Cabramattos Apyl. Valdyba

KAIP KLAUSYTIS MUZIKOS?
Koks čia klausimas — juk, at

rodo, nieko nėra lengvesnio, kaip 
klausytis muzikos. Bet p. K. Ka
valiauskas yra visai kitokios nuo
monės ir jis mano, kad muzikos 
klausytis reikia mokėti.

Lapkričio 30 d. Sambūris Šviesa 
Sydney skyrius ruošia augščiau 
minėta tema paskaitą, kurią skai
tys p. K. Kavaliauskas. Paskaita 
įvyks Lietuvių Namuose Redfeme. 
Pradžia 7 vai. vak. Visi kviečiami 
gausiai atsilankyti. J. P. K.

PRANEŠIMAS
1964 metų Džiūgo tunto skautų 

stovykla įvyks Mornington skautų 
sklype 1964 m. sausio 2 — 11 die
nomis. Stovyklos mokestis nusta
tytas £6.10.0 asmeniui. Dalyvau
jant iš šeimos dviem nariams da
roma 1 svaro nuolaida, trims — 
dviejų svarų nuolaida.

Į stovyklą priimami ir kitų lie
tuviškų organizacijų jaunimas. 
Jie apsirūpina savomis palapinė
mis ir privalo paklusti skautiškai 
drausmei ir prisitaikyti prie skau
tams nustatytos tvarkos.

Norintieji į stovyklą važiuoti re
gistruojasi pas Tunto štabo narius 
sekmadieniais prie bažnyčios ma
žojoje salėje. Registruojantis įmo
kamas ne mažiau vieno svaro 
mokestis. Tuntininkas

FILISTERIŲ IŠKYLA
Pranešame, kad gruodžio 7 d., 

šeštadienį įvyks Sydnėjaus Filis
terių Būrelio iškyla į gamtą. 
Renkamės prie Wallacia Hotel, 
Wallacia 2 vai. p. p. ir iš ten va
žiuosime į Bent’s Basin.

Kviečiame studentus ir mokslei
vius dalyvauti kartu ir atsigauti 
nuo mokslų ir egzaminų įtampos. 
Bus galimybės maudytis ežere, 
pasportuoti ir laužo šviesoje už
traukti mūsų mėgiamų dainų.

Valdyba

KVIETIMAS STUDENTAMS
Sydnėjaus Studentų Valdyba 

praneša, kad gautas pakvietimas 
iš Sydnėjaus Filisterių Būrelio 
dalyvauti jų rengiamoje iškyloje į 
Wallacia, kuri įvyks gruodžio 7 d., 
šeštadienį, 2 vai. p. p. Kviečiame 
kolegas pasinaudoti kvietimu ir 
pasidžiaugti gamta.

Valdyba

Teko sužinoti, kad Sydnėjaus 
Studentų Valdyba ateinančių metų 
sausio mėn. ruošia poros dienų 
stovyklą gamtoje. Tai, manoma, 
bus geriausia proga studentams 
pabuvoti kartu, pasidalinti šven
tiškais įspūdžiais ir sukaupti jėgų 
naujiems mokslo metams.

M. P. R.

STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS
Lapkričio 28 — gruodžio 1 d. d. 

New Yorke įvyksta visuotinis 
Amerikos lietuvių studentų suva
žiavimas. Be savo vidaus reikalų 
bus svarstoma ir Pasaulio Lietu
vių Studentų Sąjungos steigimo 
klausimas. ALB Krašto Valdybos 
narė jaunimo reikalams ir Sydney 
universiteto lektorė p-lė Daiva La
butytė šiam suvažiavimui pasiuntė 
sveikinimą.

Mielą p. Paragienę ir dukreles brangiam vyrui ir tėveliui 
VLADUI PARAGIŲ!

staiga mirus, giliai užjaučiame ir kartu liūdime

A. E. Mikeliūnai

ir
B. G. PaSkeviiiai
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