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PREZIDENTO JOHNSON PROGRAMA liberalu pergalė
Su kokiu entuziazmu buvo 

kibta į savų lietuviškų namų sta
tybą. Nežiūrint, kad tie namai 
buvo statomi be didelio apdairu
mo, skubotai ir neapskaičiuotai 
(čia turima galvoje ne pats sta
tymas, bet drauge ir pastatytų 
pirkimas), vis tik jie yra mūsų 
entuziazmu, mūsų darbu ir au
komis įsigyti ir pastatyti. Gal būt 
jie atrodo kuklūs, be ištaigingu
mo, ne tokie, kaip bankų ur 
draudimo įstaigų, tačiau jie yra 
savi, juose nuolat ir nuolat vy
ksta didesnėmis ar mažesnėmis 
grupelėmis lietuviškas kultūrinis 
gyvenimas. Žinoma, nors ir tu
rint savo namelius, kartas nuc 
karto tenka išeiti į svetimas sa
les, nes didesniems parengimams 
jie ne pritaikinti. Be abejo, su 
tuo buvo skaičiuotasi ir pačioje 
pradžioje, nes mūsų užsimoji
mus kietai ribojo finansinės ga
limybės.

Tačiau paskutiniu laiku kažku
riose vietovėse net ir mažesnio 
masto parengimai ruošiami kitur 
aplenkiant savus namus. Lengva 
būtų pateisinti tokius apsilenki- 
mus po pakartotinų bandymų, 
kad savuose namuose riSsutcl- 
pam. Bet pasirodo, kad nors į 
tokius parengimus sueina nedi
delis skaičius žmonių, vis tiek 
rengėjams atrodo geriau svetur 
negu namie. Gal būt rengėjai ir 
turi labai kilnius tikslus — ruo
šiant gerą parengimą reikalinga 
ir atitinkama tam salė. Bet gi ne 
pati salė vilioja ar sulaiko pa
rengimų dalyvius, bet visų pir
miausia patsai parengimas. Pa
galiau tam tikrais atvejais daug 
geriau kad ir susispaudus, bet 
savuose namuose, negu turint sa
vus trenktis į svetimas sales. Čia 
galimos dvi prielaidos: nusisuki
mas ir panieka saviems namams 
ir net tų pačių savų namų 
skriauda. Visi žinome, kad be
veik visur savi namai dar febe- 
skendi skolose ir kiekvienas 
įneštas svaras ar penas tą skolos 
naštą lengvina, tuo tarpu prie 
įėjimo sunkiai surinkti keli sva
rai atiduodami už svetimos salės 
nuomą vietoj to, kad jie paliktų 
savųjų rankose.

Ir taip yra ne vien tik su na
mais. Imkime kad ir mūsų vers
lininkus arba prekybininkui. Jie 
beveik visi pripažįsta, kad savo 
krautuvėse arba įmonėse lietuvį

Prez. J.F. Kennedy kalbasi su sov. užsienių reikalų minis- 
teriu Gromyko po to, kai buvo atidengtos sovietų raketos 
Kuboje. Gromyko tą pareiškimą paneigęs, nors vėliau 
Kruščiovas pripažino, kad raketos bus grąžintos atgal į 
Rusiją.

Vakariečiai užgiria prez. John
son ėjimus. Kaip Amerikos pre
zidentas jis lapkričio 28 d. kal
bėjo U.S.A. Kongreso pilnoje 
sesijoje užtikrindamas, kad lig
šiolinė Amerikos politika nebus 
keičiama. Jo viešas toks pareiš
kimas atleido įtampą, susidariu
sią Europoje po prez. Kennedy 
mirties. Amerikos kongrese buvo 
entuziastingai priimta preziden
to Johnson kalba, bet pasigirdo 
murmėjimų palietus lygių teisių 
Amerikoje įstatymą. Tasai civi
linių teisių įstatymas, kurį patie
kė senatui velionis prez. Ken
nedy, pagal prez. Johnson žo-

“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 medžiagų, 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 įsipilietinusią 
gražių tradicijų.

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

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

M.P. Redakcija 
ir Administracija

sutinka tik tais atvejais, kada 
šie ateina aukų arba kitokios pa
galbos. Čia nesinori daryti Kokių 
nors specifinių išvadų, bet. tik 
rūpi pacituoti pora eilučių iŠ 
garsaus suomių epo '‘Kalevala1’ 
kur sakoma- “Jau geriau savoj 
žemelėj vandenėlį gert iš vyžos, 
negu šaly svetimojoj midų gert 
iš aukso taurės“.

(v-k.) 

džius, greit pasirodys ir bus tei
sinis paminklas prez. Kennedy.

Užsienio politikoje prez. 
Johnson pareiškė sieksiąs glau
desnio bendradarbiavimo su są
jungininkais ir jieškos kelių su
švelninti įtampai tarp rytų ir va
karų. Taip pat bus stengiamasi 
išlaikyti pasaulyje taiką, o šiam 
tikslui Amerika turi būti gerai 
ginkluota ir stipri.

Savo kalboje prez. Johnson 
akcentavo šiuos pagrindinius 
punktus:

• Pilietinės teisės: “Mes per
ilgai kalbėjome šiame krašte 
apie lygias teises — kalbėjome 
apie 100 metų ir dar daugiau. 
Dabar beliko tik užbaigti pas
kutinį skyrių ir įtraukti į įstaty
mų knygą”.

• Santykiai su išore: “Ame
rikiečių tauta laikysis savo įsi
pareigojimų nuo pietinio Viet
namo iki Vak. Berlyno... ir tie, 
kurie bandys mūsų drąsą, įsiti
kins, kad esame nepalaužiami, o 
tie, kurie jieškos mūsų draugys
tės, ras, kad esame garbingi”.

• Krašto gynyba: “Privalome 
būti pasirengę ginti tautos inte
resus ir derėtis tautinių interesų 
dvasioje. Mūsų militarinė galybė 
turi būti išlaikyta, kad niekeno 
nebūtų pralenkiama”.

• Pasaulio taika: “Mes be

LĖKTUVO NELAIMĖ
Kanadoje vos išskridęs iš To

ronto nukrito Kanados keleivinis 
lėktuvas ir žuvo visi keleiviai ir 
lėktuvo įgula — viso 118 žmo
nių. Lėktuvas nukrito netoli 
Montrealio, sudužo ir sudegė.

POZITYVUS KELIAS
Toronto Lietuvių Kredito Ko

operatyvo Kanadoje “Parama” 
balansas rugsėjo pabaigoje sie
kė 2 mil. kanadiškų dolerių. Ši 
institucija pereitus finansinius 
metus užbaigė su beveik 50.000 
dol. pelno, iš kurio nemažas su
mas skiria lietuvių kultūriniams 
reikalams.

VĖL BANDYS RAKETAS
Iš Rusijos pranešama, kad 

netrukus rusai vėl praves seriją 
raketų bandymų Pacifike.

•
W. Churchill lapkričio 30 d. 

sulaukė 89 m. amžiaus. Nors jis 
iš politinio gyvenimo ir pasi
traukęs, vis jis tebėra atstovu 
Lordų rūmuose.

BANDĖ PAGROBTI 
LĖKTUVĄ

Kubos komunistai — penki 
vyrai ir viena moteris Venecue- 
loje grąsindami ginklais norėjo 
pasigrobti lėktuvą, bet jo nepa
vyko išvesti iš Venecuelos, ir 
lėktuvui nusileidus visi teroris
tai buvo suimti ir jiems gresia 
apie 30 metų kalėjimo bausmė 
kiekvienam.

DIDELI POTVYNIAI 
ANGLIJOJE

Pereitą savaitę Angliją ir Vak. 
Europą nusiaubė smarkios vėtros 
ir liūtys. Vien tik Anglijoje šešios 
upės išsiliejo iš krantų ir aptvindė 
plačias apylinkes. Daug kalbama 
apie materialinius nuostolius, bet 
atrodo žmonių aukų nebuvo. 

paliovos jieškosime būdų ir prie
monių išlaikyti taikai pasauly
je”.

AMNESTIJOS 
JUGOSLAVIJOJE 

švenčiant 20 metų sukaktį, kai 
įvesta komunistinė santvarka Ju
goslavijoje, Tito įsakė suteikti 
amnestiją 25.500H'ams politinių 
kalinių, o kitiems bausmes su
trumpinti. Vien tik iš paduotų 
skaičių matosi, kiek daug žmo
nių kalinama už jų politinius įsi
tikinimus.

KENNEDY VARŠUVOS 
TAIKOS KONGRESE

šiuo metu vykstančiame ko
munistų suorganizuotame Taikos 
kongrese Varšuvoje pradedant 
sesiją pirmininkaujantis pakvie
tė atstovus atsistojus pagerbti 
žuvusį Amerikos prezidentą J.F. 
Kennedy. Kiniečių komunistų 
atstovas viešai tam užprotestavo 
siūlydamas vietoje to pagerbti 
visus tuos, kurie heroiškai kovo
ja prieš amerikiečių agresyvinę 
politiką. Visiems kitiems atsisto
jimu pagerbiant žuvusį preziden
tą, kiniečių komunistų delegaci
ja — apie 30 atstovų sėdėjo sa
vo vietose. Pranešama, kad per
traukos metu visa eilė atstovų 
iš Afrikos ir Pietų Amerikos

įvykiai pasaulyje
AREŠTŲ BANGA BURMOJE

Burmoje policijos ir saugumo 
organai suareštavo apie 500 žmo
nių įtariant juos kooperavusius su 
komunistais ir juos palaikiusius. 
Jų tarpe visa eilė politikų, darbi
ninkų vadų, rašytojų ir žurnalistų. 
Ši akcija pravesta, kai nutrūko 
taikos derybos su Burmos komu
nistų partija.

GAISRO METU ŽUVO 26
ŽMONĖS

Antartic City mieste (U.S.A.) 
viename viešbutyje kilo gaisras, 
kurio metu žuvo 26 to viešbučio 
svečiai. Ugniagesiai tik po dvyli
kos valandų kovos su ugnimi at
rado suanglėjusius lavonus.

MŪSŲ BUITY
•

METINIS SUSIRINKIMAS
Sydney Liet. Namų Klubo me

tinis susirinkimas įvyko lapkričio 
16 d. Jis buvo pravestas pagal 
naujas, kaip registruoto klubo tai
sykles ir jam pirmininkavo laik. 
valdybos p-kas p. V. Simniškis, 
sekretoriavo p. V. Danta. Susirin
kime dalyvavo apie 60 narių.

P-kas V. Simniškis davė laik. 
valdybos veiklos pranešimą. Iš čia 
paaiškėjo, kad Valdyba dėjo visas 
pastangas, kad nupirktų Croydon 
kino salę, kur turėjęs būti įreng
tas pats klubas. Nenupirkta dėl 
to, kad susisiekimo policija reika
lauja vietos mažiausiai 30-čiai 
automobilių pastatyti, o tokio 
ploto tenai nėra. Dabartiniai na
mai Redferne yra užparduoti už 
£12.000 Esso firmai ir jau gauta 
£600 rankpinigių. Tačiau ir ši fir
ma laukia iš vietos savivaldybės 
leidimo, kad toje vietoje galėtų 
įrengti benzino stotį. Valdyba lai
kosi su šia firma kaip rimtu pir
kėju susitarimo ir naujų pirkėjų 
nejieško. Susirinkimas valdybos 
žygiams pritarė.

Nepavykus nupirkti minėtos ki
no salės, valdyba surado Summer 
Hill sklypą žemės su dviejų augš- 
tų gyv. namu. Sklypo dydis 275 
pėdos ilgio ir 100 pėdų pločio, čia

Australijos ministeris p-kas 
Sir R.G. Menzies,

sveikino kiniečių atstovą už tei
singą laikyseną.

RUSAI IŠPARDUODA 
AUKSĄ

Iš Londono pranešama, kad 
neseniai rusai Europoje parda
vė dar 25 tonas aukso. Pagal 
turimus davinius, paskutiniu 
laiku Rusija pardavė 325 tonas 
aukso, kas sudaro apie 163 mil. 
svarų vertės. Kaip jau buvo 
pranešta, rusams reikalinga sve
tima valiuta, kad sumokėtų už 
kviečius, užpirktus Kanadoje, 
Australijoje ir Amerikoje.

PUSĖ ČEKŲ ĮMONIŲ 
KLASTOJO PLANO 

PRANEŠIMUS
Pagal iš Prahos gautas žinias 

beveik pusė patikrintų Čekos
lovakijos monių buvo suklasto
jusios ir neteisingai paruošusios 
įvairius pranešimus apie plano 
išpildymus. Čekų prof, sąjungų 
laikraščio “Prace” nuomone tai 
esanti sukrečianti žinia, nes tai 
apsunkinę čekų liaudies ūkio pa
dėtį. (E)

MIRĖ GARSIOJI DAINININKĖ
Italų dainininkė Amelita Galli- 

— Curci mirė Amerikoje, Kalifor
nijoje, sulaukusi 74 metų. Dėl su
silpnėjusių plaučių ji pasitraukė iš 
dainavimo dar 1936 m. Vėliau po 

yra įrengtos dvi teniso aikštelės. 
Gyv. namas stovi šone, tad jis ne
kliudytų statant nauja klubo pas
tatą, o šiame būtų galima įrengti 
liet, organizacijoms buklus. Šis 
objektas yra netoli Summer Hill 
gelž. stoties ir už jį prašo 20.000 
svarų.

Toliau paaiškėjo, kad į klubą 
įstojo jau 158 asmenys savanoriš
kai, bet pravedus propaganda na
rių skaičius padvigubėtų. Dabar
tiniu metu klubas savo kasoje turi 
2129 svarus grynais pinigais. Ižd. 
p. M. Petronis susirinkusiems 
išdalino spausdintą apyskaitą, iš 
kurios matosi visa piniginė apy
varta. Pagal klubo taisykles, re
viziją turi tikrinti valdžios licen- 
zi j uotas buhalteris, tad revizavo 
p. A. Milašas.

I naują valdybą išrinkti: pir-ku 
p. V. Simniškis ir sekretoriumi p. 
V. Danta. Valdybos nariais išrink
ti: p.p. E. Kolakauskas, A. Ja
saitis, M. Petronis, P. Grosas ir 
P. Alekna. Revizijos komisijon 
įeina: p.p. Pr. Nagys, J. Karitonas 
ir M. Zakaras.

Baigiant susirinkimą Sydney 
apyl. p-kas p. S. Narušis padė
kojo bu v. valdybai už atliktus 
darbus ir palinkėjo sėkmės naujai 
valdybai.

Pereitą šeštadienį Australijoje 
pravesti federaliniai rinkimai 
grąžino vėl prie krašto vairo li
beralų ir krašto partiją su didele 
persvara prieš darbo partiją. 
Naujame federaliniame parla
mente liberalai tikisi turėti netoli 
dvidešimties savo atstovų per
svarą, kai buvusiame parlamen
te valdančioji partija turėjo tik 
dviem atstovais daugiau, negu 
opozicija.

Šiuose rinkimuose Australijos 
rinkikai parodė Sir R. Menzies 
vyriausybei ir jo vadovaujamai 
liberalų partijai daugiau pasiti
kėjimo, negu darbo partijai.

Naujajame Australijos federa
liniame parlamente vietų pasi
skirstymas numatomas: liberalų 
ir krašto partijos 70 atstovų (bu
vo 62), darbo partijos 49 (buvo 
60). Yra dar kelios neaiškios 
vietos, kurios paaiškės, kai bus 
galutinai suskaičiuoti visi bal
sai.

RUSAI PERDAVĖ 
DOKUMENTUS

Kruščiovo įsakymu Amerikos 
ambasadai perduota visa prez. 
Kennedy žudiko Oswald byla su 
žiniomis, kada jis gyveno Rusi
joje. Oswald buvo išvykęs į Ru
siją 1959 m. ir ten išbuvo apie 
trejus metus.

PAVOJUS MALEZIJAI
Britų min. p-kas Sir Alec 

Home perspėja, kad Malezijai 
gresia didesnis pavojus, negu 
vak. Berlynui. Didžiausia grės
mė iš Indonezijos pusės. Britai 
Maleziją reikalui ištikus gintų 
visomis priemonėmis.

NENUMATOMI 
PAKEITIMAI

U.S.A, vyriausybėje, tapus 
prezidentu L. Johnson, didelių 
pakeitimų nenumatoma. Jeigu jų 
ir būtų, tai labai nežymūs, o rak
tinėse pozicijose vyriausybės na
riai paliekami tie patys.

gerklės operacijos ji kartas nuo 
karto pasirodydavo koncertų salė
se, bet plačiai nesiangažavo. Jos 
dainavimo išleista 144 plokštelės ir 
dar tais laikais, kada ši rekorda- 
vimo šaka dar buvo labai jauna.

VEIKLUS KOMITETAS
Lapkričio 23 d. Lietuvos Ka

riuomenės šventės proga Geelong 
savaitgalio mokyklos tėvų komi
tetas surengė savo tradicinį me
tinį balių, kurio pelnas skiriamas 
mokyklai paremti.

Į balių susirinko gausios ir 
duosnios publikos. Tėvų komiteto 
p-kas p. Obeliūnas pasveikino su
sirinkusius padėkodamas už gau
sias aukas ir dovanotus fantus 
loterijai. Po jo žodį tarė apyl. val
dybos p-kas p. V. Ivaškevičius ka
riuomenės šventės proga.

Baliaus programoje skaitė savo 
jumoristinės kūrybos svečias iš 
Melbourne p. V. čičauskas — Aki
varą. Jo kūrybą vakaro svečiai 
priėmė su dideliu entuziazmu ir 
jam buvo gausiai plota.

Balius praėjo pakilioje nuotai
koje ir davė gražaus pelno. Tėvų 
komitetas galės be vargo suruoš
ti vaikams Kalėdų eglutę, kuri nu
matyta gruodžio 15 d. Liet. Na
muose.

Nors Tėvų Komitetas tėra dar 
tik pusmeti savo pareigose, bet 
aiškiai matytis jo pareigingumas 
ir gražūs darbo vaisiai. Kiek teko 
nugirsti, šio komiteto p-kas p. Obe
liūnas pravedė tuščių butelių vajų 
ir jas pardavęs gavo mokyklos 
reikalams apie £20.

Dalyvis

1
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Tauta gyva, kol ji dainuoja
(Pasikalbėjimas su “Dainos” choro dirigentu p. K. Kavaliausku)

Gruodžio 14 d. Dainavos 
salėje Bankstowne įvyks Dai
nos choro metinis koncertas. 
Kaip iš pereitame numery 
skelbimo skaitytojai pastebė
jo, šiame koncerte maloniai 
sutiko dalyvauti ir solistė p. 
Genovaitė Vasiliauskienė, ku
ri kaip tik ką dieną atvyksta 
į Sydney laivu grįždama iš 
Amerikos, kur ji su nepapras
tu sėkmingumu koncertavo 
Amerikoje ir Kanadoje. To
kiu būdu tą dieną Sydnėjuje 
įvyks tikrai reto lygio meno 
šventė, kurios neturėtų pra
leisti ne tik sydnėjiškiai lietu
viai, bet ir iš artimesnių apy
linkių. Tokios progos bent 
pas mus tikrai yra retos, ir jų 
reikėtų nepraleisti.

Mes, sydnėjiškiai tikrai di
džiuojamės savo choru. Jis 
niekur neatsisako kviečiamas 
dainuoti ar giedoti visokiose 
iškilmėse, kurių per ištisus 
metus įvyksta gana daug. Bet 
ten, kur choras dalyvauja, yra 
ne choro, o mūsų visų šven
tės — choras tėra tik darbi
ninko vaidmeny. Metinis cho
ro koncertas yra specifinė 
choro šventė, kurioje mes visi 
turėtume kuo gausiau daly
vauti ne vien tik iš meilės lie
tuviškai dainai, bet drauge ir 
iš dėkingumo pačiam chorui. 
Šios šventės proga teko pa
sikalbėti su choro vadovu ir 
dirigentu p. K. Kavaliausku.

• kuris maloniai sutiko atsakyti 
į keletą klausimų

— Kaip Tamsta, kaip dirigen
tas, pone Kavaliauskai, žiūrite į 
metinius choro koncertus?

ŠVENTĖMS KAUNIEČIAI 
TEGAVO PO DVIBULKUTES
Lietuvoje minėjus spalio bolše

vikines šventes (lapkričio 7 d.) 
gyventojams padaryta išimtis — 
leista parduotuvėse įsigyti... baltos 
duonos bei jos gaminių. ELTA 
iš vieno kauniečio patyrė štai ką: 
Kauno gyventojai šventei priartė
jus skubėjo į parduotuves, pras
tovėjo kelias valandas eilėse ir ga
lėjo įsigyti po dvi bulkutes. Tai 
patvirtina ir pačios partinės spau
dos neslepiamą tikrovę apie su
varžymus ypač kviečių duoną bei 
jos gaminius įsigyjant. Nors pa
vergtos Lietuvos derliaus aiškiai 
pakaktų duonai, tačiau gyventojų 
aprūpinimui turėjo atsiliepti der
liaus sunkumai visoje Sovietijoje 
— nenuostabu, kad ir gera Lietu
vos derliaus dalis turėjo iškeliau
ti “vyresniojo brolio” padėčiai 
gelbėti. (E)

IŠ SOVIETINIO LAIVO 
Į LAISVĘ

Sovietų keleiviniam, turistiniam 
laivui “Pobieda” sustojus Istan- 
bule, Turkijoje, lapkričio 15 d. 
iš jo pasišalino 21 keleivis, ir jų 
dauguma (17) kreipėsi į Turkijos 
policiją, prašydami jiems suteik-
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— Kiekviena organizacija kar
tą per metus duoda savo darbų 
apyskaitą. Metinis koncertas yra 
mūsų darbų metinė apyskaita. 
Nors mes pasirodome viešai ga
na dažnai įvairiomis progomis, 
tačiau tik metinis koncertas yra 
tikroji apyskaita. Tad ir šiam 
koncertui parenkame savo ge
riausias repertuaro dainas.

— Koks chorų vaidmuo ir 
įnašas į kultūrinį gyvenimą?

— Dainavimas žmogui yra 
toks natūralūs dalykas, kaip ir 
kvėpavimas. Kol tauta dainuoja 
savas dainas, tol ji kvėpuoja, va
dinasi ji dar yra gyva. Kol cho
rai dainuos, mes būsime ir iš
liksime tautiškai gyvi.

Daina yra bene tobuliausia 
muzikos forma, nes čia jungiasi 
dvi svarbios meno šakos — poe- 

Sydney ‘‘DAINOS” choras 1962 m.

Geležinę uždangą praskleidus
ti azilio teisę. Kiti sovietiniai tu
ristai dingo be žinios. Pagal poli
cijos duomenis visi bėgliai yra 
įvairių tautybių: Sovietų S-gos, R. 
Vokietijos, Čekoslovakijos ir Len
kijos piliečiai. Nesulaukusi savo 
keleivių “Pobieda” nuplaukė į Ru
munijos uostą Constanzą. (E)

PER LĖTAI AUGA
LIETUVOS PAUKŠTINYSTĖ
Pagal “Liaudies Ūkį” (nr. 9) 

paukštininkystės plėtra Lietuvos 
kolchozuose ir sovehozuose laiko
ma per lėta. Pagal V. Bazio ir J. 
Jackūno teigimus .bendroje mėsos 
gamyboje (kolchozai, sovehozai ir 
kiti valst. ūkiai) 1962 m. paukš
tiena sudariusi 2,6%, o turėtų 
siekti 15 — 20%. Panaši padėtis 
ir kiaušinių gamyboje. Nusiskųs
ta, kad paukštininkystei plėsti 
trukdo kai kur esamos per smul
kios ir nuostolingos paukščių fer
mos. Pagal kolchozus ir paukščių 
laikymą susidaro štai koks vaiz
das: iš 1963 m. sausio 1 d. Lie
tuvoje buvusių 1829 kolchozų vi
siškai nelaikė paukščių 490 kolcho
zų, laikė mažiau kaip 500 paukš
čių — 977 kolchozai, ligi 1000 
paukščių laikė 262 kolchozai, tik 
100 kolchozų tų paukščių laikė 

zija ir muzika. Todėl chorų įna
šas į kultūrinį tautos gyvenimą 
yra nepaprastai svarbus.

— Sydnėjiškiai susigyvenę su 
savo choru ir jis, galima sakyti, 
yra kasdieninė jų duona. Ko 
choras tikėtųsi, arba geriau, ko 
lauktų iš Sydney lietuvių visuo
menės?

— Pirmiausia moralinės pa
ramos, tai yra gausaus lankymo
si į mūsų koncertus. Sis mano 
troškimas, turiu pasidžiaugti, vi
sada įvyksta. Antra, noriu, kad 
visuomenė užmirštų dirigento ar 
atskirų choristų asmenis ir žiū
rėtų į sambūrį tik kaip į lietu
viškos dainos atstovą ir puoselė
toją.

Trečia, norėčiau, kad į mūsų 
eiles įsijungtų visi, galį dainuoti, 
ypač jaunimas. Deja, šis noras 

per 1000 ir daugiau, ir tebuvo 
trys kolchozai, kuriuose paukš
čių kiekis siekė ligi 5.000 — 
10.000 ir daugiau.

Kad išvengus per lėto paukš
tininkystės augimo, pasiūlyta 
įrengti stambesnes paukščių fer
mas, be to, daugiau paukštinin
kystę specializuoti bei koncen
truoti. “Liaudies Ūkio” autoriai 
nurodė, kad ateityje Lietuvos 
ūkiai turės pagrindiniai speciali-

LAIŠKAS IŠ MELBURNO

PASIDAIRYMAI LIET. PASVIEČIUOSE
Mielas Redaktoriau,
manei, kad būsiu pasiutusiai pa

gedęs, kad nepaskelbei mano pas
kutinio laiško iš Melbourno. Visai 
ne. Pripažįstu, kad esi ten savo 
puslapiuose šeimininkas ir negaliu 
rodyti jokių pretenzijų... Nežiūrint 
to vistiek rašau, nes tikiu, kad pa
čiam yra nepaprastai įdomu, kas 
dedasi lietuviškame sviete.

Mane patį ištiko nelaimė: 
“Linksmosios našlės” buvau įspir
tas į blauzdą ir jau nuo spalio mėn. 
nedirbu, o vaikštinėju nuo daktaro 
prie daktaro, kurių kiekvienas vis 
skirtingą gydymą nurodo... Po il
gesnio tyrinėjimo visi priėjo išva
dos, kad blauzdos raumuo įplyšęs 
ir negyja. Kalbama apie operaci
ją, bet diagnozę nustačius koja lyg 
ir gėrėja. Dabar turiu galybes 
laiko, tad ypač metuosi į lietuviš
kas knygas. Ką tik perskaičiau 
Vacio Kavaliūno premijuotą ro
maną “Kalnų giesmė”. Baisiai 
nusivyliau. Tiesa, baigiau “adop- 
tuoti”, pritaikinti S. Čiurlionie
nės poemą “Giria žalioji”, kuri 
mano versijoj vadinsis “Paparčio 
žiedas”. Iš to skaičiau ištraukas 
draugams Melbourne — patiko.

Kol buvau sveikas, spėjau kai ką 
ir apeiti. Dabar dėmesys sukon
centruotas naujų namų pirkimu, 
apie ką jau pats gerai žinai. Vie
niems namai perdideli ir perbran- 
gūs, kitiems nepatogioj vietoj. Iš 
kiekvieno norėtų po šimtą svarų, 
kad susidarytų suma. Bet kas gi 
duos tiek? Atrodo, turės pasekti 
Adelaidės pavyzdžiu ir rinkti au
kas...’ 

palieka dar tik svajonėje. Kodėl? 
Gal paaiškės iš mano žodžių šio 
pasikalbėjimo gale.

— Žinome, kad “Daina" jau 
ne pirmieji metai sėkmingai ver
čia vagą po vagos Sydney lietu
vių kultūriniame gyvenime. Kaip 
jūs vertintumėte jos įnašą į Syd
ney lietuvių gyvenimą?

— Rodos, neapsiriksiu ir ne- 
pasigirsiu sakydamas, kad “Dai
na” visą laiką eina nors ir pa
mažu pirmyn ir tobulyn. Dar 
prieš trejetą metų nė nesvajojau 
imti tokių veikalų, kaip pav. V. 
Jakubėno “Tremtinių giesmė”. 
Šįmet išdrįsau. Koncerto metu 
išgirsite šį kūrinį ir suprasite, 
kad mėgėjų chorui tai labai kie
tas riešutas. Deja, stoka laiko 
pratimams (susirenkame tik kar
tą į savaitę) neleidžia pasiekti

zuotis kiaušinių gamyboje, kartu 
gaminant ir paukštieną. (E)

STREIKAI SOVIETIJOJE?
Apie lapkričio 17 d. Vienoje 

gautas pranešimas, kad dėl mais
to produktų trūkumo ir aukštų 
kainų dviejose Sovietų S-gos vie
tovėse įvykę streikai. Vienas tų 
streikų buvęs Odesoje — jūreiviai 
nesutikę pakrauti sviesto j Kubą 
plaukiantį laivą. Kitas streikas 
buvęs Krivoj Roge — čia strei
ką buvę paskelbę įmonės darbinin
kai, nes reikalavę pakelti jų gau
namus atlyginimus. (E)

RAŠO P. RŪTENIS
Buvau apsilankęs Morningtono 

mergaičių gimnazijos choro kon
certe, kuriame jos pasirodė kartu 
su berniukų choru. Mergaičių cho
rui vadovauja latvis, puikus me
nininkas Nunavs. Bet kas įdo
miausia, antroje programos dalyje 
be kelių latviškų dainų australas 
mergaitės puikiai padainavo liet, 
dainą “Pasisėjau žalią rūtą”. Spa
lio 27 d. buvau pakviestas padai-

SUSITARTA DĖL ANGLIŲ
Japonai susitarė pakelti anglių 

importą iš Australijos dar penke- 
riems metams Japonų plieno fab- 
likai numato įsivežti anglies iš 
Australijos kasmet po 100.000 to
nų.

SLAPTI PASITARIMAI
SU INDONEZIJA

Skelbiama, kad vyksta slapti 
pasitarimai Malezijos ir Indonezi
jos, nors britų šaltiniai skelbia, 
kad Indonezija ruošiasi karui su 
Malezija. Kiti gi šaltiniai skelbia, 
kad Indonezija dės visas pastan
gas, kad būtų sunormuoti Indone
zijos ir Malezijos santykiai.

LAIKRAŠČIAI AMERIKOJE
Amerikoje yra 609 laikraščiai 

ne anglų kalba. Jie pasirodo 39 
kalbom. 1963 m. einą ne anglų 
kalba buvo 64 dienraščiai, 198 sa
vaitiniai, 25 kelis kartus per sa
vaitę, 229 mėnesiniai ir kiti rečiau 
pasirodę. Jie visi turi apie 10 mil. 
skaitytojų.

PADĖKA
L.K-V.S-gos “RAMOVĖ” Sydney Skyriaus Valdyba nuoširdžiau

siai dėkoja Kun. Kapelionui Petrui Butkui už atlaikymą iškilmingu 
pamaldų ir už pamokslą Kariuomenės 45 metų sukaktuves minint, 
chorvedžiui p. K. Kavaliauskui ir choristams už taip puikų giedojimą, 
bažnyčioje. Širdingai dėkojame tautinių šokių vadovei Osinaitei — 
Cox ir A. Plūkui ir visiems tautinių šokių šokėjams už atliktą pro
gramą; Sydney Socialinės Globos Moterų D-jai už suruošimą taip 
puikaus bufeto; studentei Daliai Grosaitei už minėjimo programos 
pravedimą. širdingai dėkojame Šablevičiui ir Patašiui už tarnybą 
bufete. Dėkojame Statkui, Dantai ir Lelešiui už visokeriopą pagalbą 
minėjimo metu. Dėkojame Petniūnienei ir Petniūnaitei už tautinių 
ženkliukų paruošimą, o Aleknaitei ir Slavėnaitei už ženkliukų segio- 
jimą.

Taip pat dėkojame sportininkams, skautams ir ateitininkams už 
dalyvavimą bažnyčioje su vėliavomis.

L.K.V. S-go. “RAMOVĖ”
Sydney Skyriau* Valdyba

tokio tobulumo laipsnio, kokio 
norėčiau.

Prieš keletą metų atrodė, kad 
mūsų “Dainos” gyvenimas eis 
silpnyn. Daug dainininkų buvo 
pagyvenę žmonės, nesisekdavo 
įjungti jaunimo į pasitraukian
čių vietą. Tačiau per paskuti
nius dvejus metus susilaukėme 
gražaus būrelio jaunų daininin
kų — padidėjome skaičiumi ir 
pajaunėjome. Dabar žiūriu su 
pasitikėjimu į “Dainos” ateitį. 
Esu tikras, kad ir daugiau jauni
mo ateis pas mus. Jaunieji, po 
senesnių ir patyrusių dainininkų 
sparnu išaugs į šaunius daini
ninkus.

Mūsų įnašas į Sydney lietuvių 
gyvenimą yra dvejopas: beveik 
nėra nė vienos tautinės ar visuo
meninės šventės, kur mes ne
dalyvautume. Jaunimas, įstojęs 
į mūsų eiles, pamilsta lietuvišką 
dainą, pasidaro lietuvių kultūros 
darbininkai, aktyvūs tautos na-

ESTAS-RUSU ŠNIPAS
Nespėjo nurimti atgarsiai, ku

riuos sukėlė nemaloni Švedijoje 
veikusio sovietų agento A. Hama- 
no istorija, kai pasiekė žinia, kad 
dar vienas estų kilmės šnipas bu
vo išaiškintas Suomijoje. Tai Yr- 
joe Aav, filologijos magistras, 
Helsinkio centrinės karo mokslo 
bibliotekos vedėjas.

Suomių organai jį suėmė gegu
žės mėn., o spalio 7 jis buvo nu
teistas pusantrų metų kalėti už 
tai, kad perdavė Sov. Sąjungai 
žinias apie “trečiąją šalį”. Kol 
kas nežinoma, ar tie duomenys 
lietė Švediją ar kokį š. Atlanto 
sąjungai priklausantį kraštą. Iki 
šiol visa byla buvo laikoma griež- 

nuoti M. Vaitkaus ir V. Mykolaičio 
— Putino akademijoje. Akademija 
praėjo neblogai, bet vadovaujan
tis paskutiniuoju metu mestu lo
zungu, kad j parengimus reikia 
įtraukti jaunimą, dar nereiškia; 
kad turi būti įtraukti ir vaikai. 
Jų vieta mokyklų darželių šventė
se, bet ne akademijose...

Tiesa, susidomėjau tylutėle Mel
bourno Liet, organizacija “Lietu
vių Brolija” ir jos vadovu p. Ben. 
Zabiela. Brolija turi karitatyvinį 
tikslą, kurios vadovas su didžiau
sia energija tai vykdo. Savo lėšo
mis, tik draugų remiamas, jau be
veik baigia įrengti namus, kuriuos 
spauda gal be reikalo vadina “Se
nelių prieglauda”. Mano suprati
mu, juos reikėtų vadinti “prie
globsčio namais” arba “Lietu
viška pastoge” nelaimės ištik
tiems lietuviams. Ben. Zabiela su
žinojęs, kad man bus daroma ope- 

DĖMESIO!

Vakarų Vokietijoje Baltų Drau
gija išleido spalio mėn. seriją pro
pagandinių ženklelių “Laisvasis 
Pabaltijys” — “Laisvoji Europa”. 
Jie pritaikinti prie šių metų iš
leistų Europos pašto ženklelių 
(juos išleido Europos Pavergtųjį] 
Tautų Seimas) ir atvaizduoja Lie
tuvą, Latviją ir Estiją, spygliuota 
viela atskirtas nuo Laisvosios Eu
ropos.

Serija išleista dviem spalvom 
(mėlyna ir geltona).

riai.
Nenorėjau ilgiau p. Kavaliaus

ko trukdyti, nes mačiau ant sta
lo krūvas mokinių egzaminų 
darbų, kuriuos jis dar turi pa
tikrinti (p. K. Kavaliauskas duo
ną pelnosi dirbdamas vienoje iš 
pirmaeilių Sydney berniukų gim
nazijų, dėstydamas matematiką), 
ir tiesiau ranką atsisveikinti dė
kodamas už pareikštas mintis. 
Išlydėdamas jis dar pridūrė:

— Jau daug metų, kai mūsų 
dainininkai, nepaisydami nuo
vargio po ilgų darbo valandų, 
blogo oro, susidarančių išlaidu, 
didelių atstumų, vyksta į repeti
cijas, čia vargsta valandų valan
das ne retai kentėdami ir diri
gento apibarimus. Aš negaliu ne- 
sigėrėti jais, negaliu nepriminti, 
kiek mes jiems skolingi. Aš ži
nau, kodėl jie tai daro — jie 
myli dainą, o meilės vardan visi 
sunkumai pakeliami.

L.D.

toje paslaptyje, nes jos paskelbi
mas, kaip oficialiai pareikšta, 
“pastatytų pavojun krašto išori
nį saugumą”. Tai pirmas kartas 
Suomijoje, jog šnipo byla paskelb
ta visiška paslaptimi.

Helsinkio centrinė karo mokslo 
biblioteka yra tiesioginėje Suo
mijos gynybos žinioje. Oficialūs 
sluogsniai griežtai paneigė gan
dus, jog šioje špionažo byloje bu
vo įvelti ir du suomių karininkai.

Yrjoe Aav yra estų kilmės Suo
mijos pilietis, 1961 m. mirusio 
Suomijos Ortodoksų metropolito 
arkiv. Hermano Aav sūnus. Gi
męs Estijoje — sovietų karo metu 
buvo gen. štabo vertėjas, nes lais
vai vartojo rusų kalbą, o 1943 m. 
buvo pakeltas į Įeit, laispnį. Po 
karo buvo paskirtas minėtos bib
liotekos vedėju ir toliau rengė di
sertaciją apie prancūzų kalbą ir 
literatūrą (tuo atžvilgiu Aavo ir 
Hamano atvejai būdingai sutam
pa!).

Yrjoe Aav buvo suimtas maž
daug tuo pačiu metu, kai Švedijoj 
buvo išaiškintas aukšto pareigūno 
pulk. Wennerstroemo šnipinėjimas 
sovietų naudai. Tuo tarpu nėra 
ženklų, jog tarp šių dviejų šnipų 
būtų buvęs koks nors ryšis.

Būdinga, jog išaiškinti šnipai 
priklauso vidurinės kartos intelek
tualams, kilusiems iš šeimų, kurios 
turėjo aukštą padėtį laisvės lai
kais. Laisvųjų estų tarpe Švedi
joje šios žinios sukėlė pagrįstą ne
rimą. Ir kituose pabaltiečių sluogs- 
niuose baiminamasi, jog tai tik 
pirmieji daug giliau siekiančios 
sovietinių agentų infiltracijos 
ženklai. (E) 

racija, spėjo jau apsilankyti ir 
pasiūlyti šioj pastogėj veltui kam
barį po operacijos poilsiui. “Žinau 
gi, kad menininkai be pinigo” — 
buvo jo žodžiai.

(Nukelta į psl. 4)

Vieno ženkliuko kaina DM 0,25, 
Baltų Draugijos nariams DM 0,15. 
Užsisakyti galima per platintoją:

mokyt Fr. Skėrį
684 Lampertheim-Hūttenfeld
Litauisches Gymnasium
Schlos Rennhof

ar tiesiai per:
Baltische Gesellschaft in Deut
schland e.V.
8000 Mūnchen 15
Lessingstr. 5
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KALĖDŲ DVASIA 
( 

RAŠO J. SLAVĖNAS

(2)
Kalėdos Lietuvoje žinomos ir 

laukiamos tik kaip religinė šven
tė, kaip Kristaus į šią žemę atė
jimui prisiminti šventė. Jau su 
advento pradžia, su pirmomis 
rarotomis, giliai tikinčiam ir šiaip 
sau eiliniam žmogui širdy pra
deda burtis ilgesio ir laukimo 
jausmai. Violetinė spalva — vil
ties spalva — kas šventadienį 
jam primena, kad pažadėto Išga
nytojo atėjimo diena, simboliš
kai primenama, artėja, bet šiuo 
metu dar ne laikas džiūgauti, 
nes dar tik laukiama, dar tik vil
timi gyvenama. “Rasokite dan
gūs” giesmės žodžiai, kaip švino 
lašai krenta į širdį ir primena tū
kstančius metų lauktą pažadą. 
Tūkstančius metų buvo laukta 
tos dienos, kada pasauly su
skambės “Ramybė geros valios 
žmonėms”. Ir nors gamta šiuo 
metu dažnai niūri, laukimo jau
smas kiekvieno širdyje pamažu 
virsta džiaugsmo, kažkokios ne
įprastos ramybės jausmu. Visur 
jaučiama kažkas, ko nematoma, 
bet visur yra. Tai Kalėdų dva
sia. Tą dvasią jaučia ir turtuolis 
ir vargšas, mokslininkas ir eili
nis žmogelis, ją jaučia giliai re
ligingas, indeferentas ir net ate
istas. Prisiminkime Tėvynėj iš
gyventas Kalėdas. Kūčių vakarą 
kiekvienuose namuose prie tra
dicinio stalo, šienu apkloto, lau
žiama plotkelė, visi šeimos na
riai ja dalinasi, o pirmosios die
nos rytą neretai į bažnyčią nu
eina ir tas, kuris antru kartu eis 
tik per kitas Kalėdas. Kūčių va
karą jaučiama rimtis, koks tai iš
kilmingumas, artumas kažko di
delio ir nepaprasto. Ir tik Kalė
dų rytą, suskambėjus varpams ir 
Gloria in excelsis “Gul šian
dieną jau ant šieno”, prasideda 
iškilmingas momentas, kuris il
go laukimo sukauptas, prasiverž
davo džiaugsmo srove.

Audringa Kalėdų dvasia Lie
tuvoje nebuvo žinoma. Keista
si linkėjimais, pirkta dovanų, 
bet tai buvo tik kaip pridedamo
ji dalis.

Gyvendami krašte, kuriame 
Kalėdų dvasia yra kitokia, mes 
vis tik prisimename ir išgyvena
me tą dvasią, kuri mus lydi 
nuo jaunystės ir kuri mums įau
gus į širdį. Aišku, sveikinsime 
draugus ir pažįstamus, linkėsime 
jiems džiaugsmo ir laimės, duo

sime ir dovanėlių. Tačiau mes 
nepasiduosime tai įtaigai, kuri 
mus verstų pirkti tik pirkti be
atodairiškai. Pirkdami mes kri
tiškai persvarstykime pirktino 
daikto vertingumą ir tinkamumą. 
Perkamas daiktas sau ar dova
notinas kitam turi turėti išlieka
mąją vertę, turi žadinti širdy ti
krą džiaugsmą ir pasitenkinimą. 
Pagaliau ne vien daiktai gali bū
ti dovanos. Lietuviškos Kalėdų 
dvasios keliami mes gelime ras
ti ir kitokių dovanų: auka sa
vo tėvynės laisvinimui, pagelba 
savo tautiečiams. Jei tas bus pa
daryta Kalėdų proga, tai bus 
dar prasmingiau, šia proga no
rėčiau pasiūlyti keletą sugesti
jų, kas, mano įsitikinimu, būtų 
prasminga kaip Kalėdų dovanos:

1. Auka savo Tėvynės laisvi
nimo reikalui, per Tautos Fon
dą ar panašią kitą organizaciją 
perkant pasus, lipdant ženkle
lius ar duodant piniginę auką;

2. Auka lietuvių kultūros iš
laikymui ir stiprinimui emigra
cijoje, pav. per Kultūros Fon
dą;

3. Auka ar dovana jaunimo 
tautinėj dvasioj auklėjimo reika
lams — savaitgalio mokykloms, 
jaunimo organizacijoms, spau
dai (per atitinkamas koordinuo
jančias institucijas;

4. Auka savo tautiečiams, rei
kalingiems pagalbos — ligo
ninis, seneliams, Vokietijoj esan
tiems ir kit. — per Socialinės 
veiklos organizacijas;

5. Lietuviško laikraščio ar 
žurnalo prenumerata sau ir sa
vo pažįstamiems;

6. Lietuviška knyga, pav., 
kad ir puikūs leidiniai — Aus
tralijos lietuvių metraštis, Blez
dingėlės prie Torrenso; bet kuri 
kita lietuviška knyga;

7. Lietuvio menininko tapy
bos, skulptūros, keramikos kū
rinys;

8. Tautinis rankdarbis, droži
nys, mezginys, pav. tautiniai rū
bai, kaklaraiščiai, juostos; rū
pintojėlis ar kitoks Lietuvos at
minimo dirbinys; lietuviškas 
ženklelis;

9. Lietuviškos dainos, muzi
kos, vaidybos plokštelė; lietu
vio muziko kūrinys.

šitokia auka ar dovana, pa
daryta Kalėdų proga, bus išraiš
ka krikščioniškai lietuviškos 

Kalėdų dvasios, kuri gaivino ir 
džiugino mūsų tautą visais lai
kais, — vargo ir priespaudos 
metais, džiaugsmo ir liūdesio lai
kais. Tokia auka ar dovana bus 
mūsų kenčiančios tėvynės labui, 
tautinių vertybių išlaikymui ir 
branginimui, mūsų savitarpio so
lidarumo pareiškimui. Išlaiky
dami tradicinę Kalėdų dvasią 
mes jungsimės su visais savo 
tautiečiais širdimis ir jausmais — 
ir tais, kurie kenčia Tėvynėj, 
kurie miršta kankinių mirtimi iš-

A. KRAUSAS

BROLYBĖS ŠVENTĖ
PABALTIEČIŲ TIKROJI BROLYBĖS ŠVENTĖ MELBOURNO DAINOS 

SAMBŪRIO METINIS KONCERTAS

Lapkričio 10 d. Melboumo 
Dainos Sambūris suorganizavo 
būdingą ir labai nusisekusį savo 
metinį koncertą su dviem sve
čiais chorais — estų ir latvių. 
Trys sesės nuo Baltijos — Esti
ja, Latvija ir Lietuva — prabilo 
į klausytojus savo marga, sod
ria, puošnia dainų pyne.

Erdvi naujoji Kew rotušės sa
lė gausiai prisipildė estų, latvių 
ir lietuvių klausytojų. Atsilankė 
į šį koncertą, lyg į kokią garbin
gą tautinę šventę, visų trijų tau
tybių bendruomenių vadovybės 
nariai, latvių konsulas O. Rozitis 
su ponia, didelis lietuvių tautos 
ir dainos bičiulis, latvių muzi
kas, chorvedys bei mokytojas 
Nunavs su ponia ir visa eilė kitų 
garbingų svečių.

Scena skoningai dekoruota gė
lėmis. Koncertą pradėjo prane
šėja Alena Karazijienė pristaty
dama programos išpildytojus bei 
pasekdama kiekvienos dainuo
simos dainos charakterį ir dva
sią. Pirmuoju pasirodė koncer
to šeimininkas — Melboumo 
Lietuvių Dainos Sambūris, va
dovaujamas dirigento Alberto 
Čelnos su keturiomis dainomis: 
Anoj pusėj Nemunėlio — J. 
Švedo, Oi tu, Joneli — J. Švedo, 
Dainų dainelė — J. Naujalio, 
Daktaro daina — J. Švedo. Iš
skyrus pirmąją dainą, visos trys 
naujai išmoktos ir pirmą kartą 
Melbourne girdimos. Dirigentas 

trėmime, kurie dirba savo kraš
to labui būdami emigracijoj. Ka
lėdų dvasia tejungia mus visus.

Socialinės globos organizacijos 
turėtų Kalėdų proga paskelbti 
spaudoje atsišaukimus į tautie
čius, knygų platintojai — turimų 
knygų sąrašus. Prie ALB Kul
tūros Tarybos, prie kurios nors 
apylinkės ar laikraščio redakci
jos turėtų būti įsteigta tarpinin
kavimo centrinė, per kurią būtų 
galima kreiptis į menininkus no
rint užsisakyti jų kūrinius ir kit.

Albertas Čelna 
Melb. Liet. Dainos Sambūrio 

dirigentas

Albertas Čelna meistriškai suge
ba išgauti pačius švelniausius to
nus iš savo dainininkų. Santū
rumo rėmuose ypač sužavi klau
sytoją tie švelnieji, tyliausieji 
dainų momentai. Daktaro daina 
sudainuota meistriškai. Čia pa
brėžtinas Aleksandro Milvydo 
solo partijos žemaičių tarme dai
navimas. Apskritai, Melboumo 
Lietuvių Dainos Sambūris savo 
aukštu dainavimo lygiu žavėjo 
klausytojus.

PALAIDOTAS PREZ. KENNEDY
Lapkričio 25 d. palaidotas huo 

pasalūno kulkos žuvęs U. S. A. 
prezidentas J. F. Kennedy, 46 m. 
amžiaus. Laidotuvėse dalyvavo iš 
viso pasaulio suvažiavę valstybių 
galvos, ir daugiau kaip 60 kraštų 
reprezentantai ir diplomatai. Prez. 
Kennedy palaidotas garsiose Na
tional herojų kapinėse. Preziden
to našlė ant jo kapo uždegė amži
nųjų ugnį. Už velionį prezidentų 
atlaikė pamaldas ir atliko visas 
laidojimo apeigas artimas Kenne
dy draugas kardinolas R. Cushing.

Naujasis U. S. A. prezidentas 
L. Johnson pareiškė kad jis steng
sis spręsti pasaulio problemas tai
kingu keliu ir laikysis buv. prezi
dento vestos taikos politikos. Jis

Toliau pasirodė brolių latvių 
mišrus choras, vadovaujamas 
Viktoro Bendrupso. Jis gausus 
— apie 50 dainininkų. Jame vy
rų tik 16, vyrauja moterys, šios 
sudėties latvių choras padainavo 
šešias dainas: Skundas saulei — 
J. Vitols, Našlaitės daina — J. 
Norvilis, Trys žvejai — A. Vig- 
ners, Medžių pavėsy — J. Gru
bius, Svainio duktė — V. Dar- 
zinš ir Smuklės daina — J. Nor
vilis.

Brolių latvių dainos skambė
jo įspūdingai ir darniai. Latvių 
choras ir sunkesnes gaidas tin
kamai apvaldė ir išpildė pasigė
rėtinai. Gal kai kurios dainos 
buvo kiek per ilgos, ištęstos. Ap
lamai, latvių choras pasirodė 
nežemo muzikinio lygio. Jis bu
vo apdovanotas turtingu gėlių 
krepšiu, o jo dirigentas V. Ben- 
drups gėlių puokšte ir sesės bu
činiu.

Po pertraukos pasirodė esčių 
moterų 19 dainininkių choras, 
vadovaujamas Irenos Haldmos. 
Jis išpildė šešias dainas: Pil- 
kasai dangus — Mari Late, Žie
mos naktis — V. Kapp, Kelias 
namo — J. Aavik, akompanuo
jant M. Taimrei, Vasara — I. 
Haldma, Mano sužadėtinis žve
jys — R. Pats ir liaudies daine
lė Polka. Nors choras ir negau
singas, bet gerai susidainavęs 
meniškai išpildė pasirinktas dai
nas. Klausytojams ypač patiko 

taip pat pabrėžė, kad Amerikos 
militarinė galybė bus stiprinama, 
nes tik ji išlaiko mus laisvus ir 
garantuoja pasaulio taikų. Prez. 
L. Johnson išnaudodamas progų 
matėsi su eile valstybių vadų, ku
rie buvo suvažiavę į prez. Kennedy 
laidotuves.

Dėl prez. Kennedy tragiškos 
mirties ruošiamasi pravesti platų 
tyrinėjimų. Užsienio spauda tei
gia, kad ryšium su atentatu prieš 
prez. Kennedy slypi daug didesni 
dalykai, o žudikas Oswald tebuvęs 
tik įrankis.

MIRĖ RAŠYTOJAS 
ALDOUS HUXLEY

Savo namuose, Los Angeles, vė
žiu mirė žinomas pasaulyje rašy
tojas ir esaistas Aldous Huxley, 
sulaukęs 69 m. amžiaus, šalia jo 
eilių ir novelių labiausiai pasauly
je pagarsėję jo veikalai “Point 
Counter Point”, liečiąs gyvenimą 
Londone ir kita fantastinė knyga 
“Brave New World”.

pačios dirigentės I. Haldmos 
harmonizuota daina “Vasara’, 
kuri karštai plojant buvo pakar
tota. Esčių choras buvo pagerb
tas organizatorių turtingu gėlių 
krepšiu, o pati dirigentė I. Hald- 
ma gėlių puokšte ir brolišku bu
činiu.

Antru išėjimu Melboumo Lie
tuvių Dainos Sambūris išpildė 
dar šias keturias dainas: Aš mer
gytė — VI. Paulausko, Pasisė
jau žalią rūtą — J. Neimonto, 
Pasvarstyk antele — J. švedo, 
Jūreivių maršas — VI. Paulaus
ko. Visos dainos skambėjo labai 
darniai, nuotaikingai, o ypač 
klausytojams patiko daina “Pasi
sėjau žalią rūtą”, kurią pakarto
jo. Dirigentas Albertas Celna ir 
Dainos Sambūris parodė savo 
tikrą pajėgumą ir meistriškumą 
dainuojant “Pasvarstyk antele”.

Programa užbaigiama pabal- 
tiečių tautų tikros brolybės žen
kle. Jungtinis estų, latvių ir lie
tuvių choras padainavo po vieną 
kiekvienos tautos dainą: Midri 
paukščio daina — A. Vedro (es
tų) šyvas arklys — J. Vitols (lat
vių) ir Žiema prabėgo — J. šve
do Oietuvių). Jungtinio pabaltie- 
čių choro visos trys dainos skam
bėjo įspūdingai ir didingai. Ka
tučių audra lydėjo kiekvieną dai
ną, o mūsoji daina net buvo pa
kartota. Kiekvienos tautybės di
rigentas dirigavo savo tautos 

(Pabaiga psl.5)

ROBERT RAID

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

Palengva slenka valandos. Pro purvino lango 
dulkes ir voratinklius prasiveržia raudona šviesa. 
Miestas dega. Pasižiūriu į laikrodį — 9 vai. vakaro.

Justas nusiima akinius. “Kada pradėsime?”
“Tuojau”. Aš prieinu prie Vilmos: “žinai sa

vo uždavinį?”
"Taip. Gyvos nepasiduosime rusams!”
Sušaukiu visus vyrus draugėn. “Netrukus iš

eisime. Mums reikalingi ginklai, ir mes jų turime 
gauti iš rusų. Jokiu būdu nešauti, tik pačiu kraš
tutiniu atveju. Rusų patruliams nudėti naudokite 
peilius. Susitinkame Gustavo Adolfo gimnazijoje. 
Jeigu aš krisčiau, grupei vadovaus Tomas. Jei Her
bertas kristų, Puidak stos jo vietoje. Aišku?”

Puidak atsako: “Taip!”
“Tvarkoj. Tolimesni įsakymai susitikimo vie

toje!”
9 vai. nakties. Gatvė, atrodo, ima drebėti. 

Tankai. Didžiulė vora. Herbertas pasilenkia prie 
manęs. “Atrodo, jų turėtų būti virš 40!”

9.30 vai. vakaro. "Pasiruošti!”
Silvija prieina arčiau. “Robertai — ”
“Sudie, mergyt”. Ji tik sukukčioja.
“Pirmyn!”
Girgžda atveriamos durys. Pakylu penketų 

laiptelių augštyn, atstumiu kiemo vartus. Dangus 
visas raudonas. Ore dūmų kvapas.

Išeiname į gatvę ir atsargiai, laikydamies na
mų šešėlių slenkame pirmyn. Gatvės kaip išmiru- 
sios. Virš galvų girdisi rusų sviedinių šnypštimas.

Žingsniai. Grindiniu garsūs kareivių žingsniai. 
Susigūžiame tarpuvartėje. Pro kertę įsuka patru
liai. Trys rusai. Pakeliu rankų. Štai jie prie mū
sų vartų. Pripuolęs griebiu vienų rusų užgerklės 
ir smeigiu peilį į nugarų. Keistas jausmas. Taip, 
tai už tėvų! Rusas tik susverdi ir krinta be garso. 
Draugai keliais prispaudę kitus du. Lavonus nu- 
velkame į kiemų. Aš pasiimu automatų, kiti segasi 

prie šonų pištalietus.
Praeiname dar keletu gatvelių nieko nesutik

dami. Toliau — kiti patruliai. Atrodo, būsim pas
tebėti. Mes prisišliejamė prie mūro tvoros. Bėgto 
atbėga keturi rusai. Pirmyn. Puolame juos. Ma
no peilis taiklus. Staigus riksmas. Justas nepa
taikė. Trenkiu antram rusui automatu per galvų. 
Justas stovi kaip stabo ištiktas. Griebiu peilį iš 
jo rankos ir smeigiu trečiojo krūtinėn. Tai už mo
tinų! Pirmasis mano rusas dar gyvas. Pribaigiu 
ir jį. Tai už Oskarų!

“Paimk ginklus. Justai!”
"Keturiais NKVD šunimis mažiau”, šnabžda 

Tomas. Skubame toliau. Pasigirsta atskiri šūviai. 
Ar tik ne Herberto grupė?

Pentas čiumpa mane už rankos. “Atsargiai, 
kažkas paskui mus!”

Mes krintame šešėlyje. Du Naikinamojo Bata- 
lijono vyrai. Jie artinasi į mus atsargiai dairyda- 
mies. Tomas pasirengęs. Jį perspėju: “Kuusik 
ir aš!”

Jiedu praeina pro mus ir sustoja. Pakelia auto
matus. Jų akys į mus. Puolame. Tai už Raimų! 
Pentas ir Kuusik sudoroja antrųjį.

Pasiekiame Gustavo Adolfo gimnazijų ir ati
duodame ginklus. Be mūsų dar dvidešimt vyrų vi
duje. Netrukus ateina ir Herbertas su Puidak Ir 
Susi. “Kur paliko Kuli?”

“Negyvas. Jis šovė. NB vyrai atsakė ugnimi!” 
Renkasi daugiau vyrų. Sudaromi nauji būriai. 
Mes išvykstame į Lasnamaagi, kur įsitvirtinę 

rusų ir naikinamųjų batalijonų daliniai ir kurie 
kietai priešinasi. Mūsų uždavinys raudoniesiems 
smogti iš užnugario ir palaužti jų pasipriešinimų: 
Herberto grupė išvyksta prie barikadų į X gatvę.

Slenkame glausdamiesi kiek galint arčiau na
mų. Mieste liepsnoja gaisrai. Dūmų pilnas oras. 
Kur — kur mačiau tokį vaizdų? Tai buvo sapne 

prieš atsibundant po mano pabėgimo.
Mieste girdisi šūviai. Tai mūsų vyrai susidūrę 

su rusų patruliais. Girdisi sunkvežimis. Mes krin
tame ant žemės — naikinamųjų batalijonų vyrai 
skuba į Lasnamaagi. Tomas pakelia automatų ir 
paleidžia šūvius. Keletas mėlynose uniformose 
pavidalų sukrinta . Ir aš šaudau įtaikydamas į 
šoferį ir motorų. Mašina sustoja. Keletas vyrų 
iššoka iš sunkvežimio, bėga, krinta. Pašokęs pa
traukiu granatos kapsulę ir suskaičiavęs sviedžiu. 
Sprogimas ir dejonės. Tai už Voldi!

Artėjame prie Lasnamaagi. “Užsirišti kaspi
nus ant rankovių!”

Čia tikras pragaras. Kas kovoja ir prieš kų? 
Mes apšaudomi — krintame ant žemės ir šaudome. 
I kų? Granatos šnypšdamos skrenda virš galvų. 
Kulkosvaidžiai loja nenutildami. Už kalnelio ko
voja vokiečiai. Kur jie? Čia, pakalnėje, kalkduo- 
bėse, krūmuose įsitvirtinę rusai ir naikinamųjų 
batalijonų vyrai. Jie atkakliai ginasi. Ir nebėga. 
Jie ginasi iki paskutinio šūvio. Juk jie žino, kad 
už savo nežmoniškus darbus dabar jie moka savo 
gyvybėmis.

Tamsu čia. Tai vienur, tai kitur pastebime si
luetus ir tada sublyksi šūviai.

"Kiekvienų, kas neturi balto kaspino, nudėti 
vietoje 1”

Mes slenkame pirmyn, perbėgame, šaudome.
Lyg ir raudonas rūkas mano akyse. Bet ne! 

Aš taip viskų aiškiai matau. Bet vis tik raudona. 
Juodi, mėlyni, rudi siluetai raudoname dugne. Šau
dau kaip patrakęs. Pagaliau juk turiu ginklų ir 
galiu kovoti ir keršyti! Taip, keršyti už nužudytuo
sius, keršyti už ištremtuosius, keršyti už išnie
kintas moteris, už sudegintus vaikus. Ne! Dau
giau jau nebekankinsit, nebeprievartausit! Dau
giau neplėšit nekaltų šeimų vidurnaktį iš lovų ir 
nekišit į gyvulinius vagonus, jūs bestijos! Už tai 
žudyti be pasigailėjimo, be širdies! Mes pergreit 
žudome, be skausmo. O reikėtų juos po gabaliukų 
draskyti, po lašelį kraujo išsunkti. “Pirmyn!” Tik 
šaukiu šaudydamas ir mėtydamas granatas.

Raudonųjų pasipriešinimas atlyžta. Dabar jie 
tarp dviejų ugnių. Greit jie pradės bėgti arba pasi
duos.

Bet žiūrėk — jie šaudo į mus! Salia manęs 
krinta du vyrai. Kokie? Nėra laiko dairytis. Šis 

lizdas turi būti išrūkytas. Kuusik pašoka ir krin
ta dejuodamas. Dar granatų. Duobėje ramu.

Danguje švinta. Iš pradžios po vienų, vėliau 
grupelėmis nuo kalno atsiskiria šešėliai. Taikome 
ir šauname.

Mus vėl apšaudo. Dar vienas lizdas? Tomas 
nusviedžia granatų. Kauksmas pasigirsta iš duo
bės. Iš bunkerio pasirodo žmogysta iškeltomis ran
komis ir eina į mus. Kepurė atsismaukus, raudonas 
raištis nuplėštas. Tik iš mėlyno apdaro atpažįsta
me, kad tai naikinamųjų batalijonų banditas. Iš 
tolo šaukia: “Draugai, nešaukite! Ir aš estas! 
Jie mane privertė...”

Įsižiūriu į veidų. Juk tai Kruugas! Labas ry
tas, drauge Kruugai!”

Kruugas susvyruoja. Atrodo, jo keliai linksta. 
“Raidai! Juk mane pažįsti, Raidai — ”

“Pažįstu ir dabar atsiimsi savo! Baigtas žai
dimas, Kruugai!” Automatas suterška ir Kruugas 
krinta veidu į žemę.

Justas griebia mane už rankos: “Juk tu nu
šovei jį, o jis norėjo pasiduoti”.

“Aš jį dar šimtų kartų nudėčiau!”
Prašvinta rytas. Girdisi tik atskiri šūviai. Ru

sai su savo sėbrais arba išžudyti, arba pabėgę. 
Vienoj kitoj vietoj dar atsišaudo atskiri naikina
mųjų batalijonų vyrai.

Iš vienos kalkduobės išlenda dar viena žmogys
ta. Mėlynas kombinzonas sudraskytas skudurais 
kabo ant jo liekno kūno. Išlindęs apsidairo. Pir
mieji saulės spinduliai nušviečia jo šviesius plau
kus. Staiga jis pakelia akis, pamato mus ir grū
moja kumščiais: “Saukite, jūs bailiai, šaukite!”

Tomas pakelia automatų. Aš jį sulaikau. 
“Šulo!”

Dabar jis atpažįsta mane. “Sauk, šauk gi, tu 
šunie!”

“Šulo, eikš čia!”
Jis tik sugriežia dantimis. “Sauk, tu nacių 

parsidavėli!”
“Gana kvailysčių, Šulo. Eikš čia!”
Sukandę dantis guli prisiploję prie žemės mano 

vyrai. Kiekvienas iš jų supranta, kad čia yra kaž
kas daugiau, negu sunaikinimas vieno parsidavėlio.

Šulo tik nusijuokia, šoka atgal į duobę, griebia 
kažką šaukdamas: "Aha! Tu bijai, Tada aš tave

(Nukelta į psl. 4)
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INA ČESNAITĖ

DIDMIESČIO GIMNAZIJOJE
Anglų kalbos lygis šioje valsti

joje, jau beveik esu įsitikinusi, yra 
kiek žemesnis už Australijos. Va
dovėliai, kuriuos man teko vartyti, 
atrodo gan vaikiški Eilėraščių ir 
apsakymėlių rinkiniai yra menki 
ir juos naudojant yra sunku įrody
ti, kad kūriniuose galima rasti 
tiek daug “lobio”.

Knygų leidėjai dažniausiai pa
rinkę savo amerikoniškus rašyto
jus, kurių tarpe yra lygiai toks 
pat skaičius prastų kaip ir gerų 
kūrėjų. Tokie autoriai kaip Ar
den, Cummings, Dickinson, Emer
son, Frost, Pound, Robinson, Ste
vens, Whitman man labai prie šir
dies ir jų kūryba gali iškelti sielas 
į padanges.... Deja! šie autoriai 
nėra nei kiek popularesni už tuos 
kitus.

čia daugiausia yra kreipiamas 
dėmesys į išmokymą taisyklingai 
išsireikšti ir be klaidų rašyti. Mo
kinant šiuose rėmuose, mano su
pratimu, kad ir išmokstama gra
matikos ir sintaksės, bet praran
dama ta gal būt vienintelė proga 
patirti ir išmokti ieškoti skaidraus 
ir tyro džiaugsmo tose vertybėse, 
kurios taip kruopščiai yra surink
tos ir glūdi paslėptos genialių 
žmonių visokio stiliaus raštuose. 
Atidaryti jaunuolių akis ta linkme 
turėtų būti mokytojo pats svar
biausias uždavinys. Tada tikrai 
mažiau pasisekimo turėtų “komi
kai” ir panašios vertės “rašteliai”.

Savo pačios iniciatyva įvedu tą 
labiausiai apleistą kalbos šaką, 
eilėraščius ir dramą, praktiškai į 
anglų kalbos programą.

Kad atsiekus tą užsimotą tikslą, 
klasėse suskirsčiau mergaites gru
pėmis po 5 (klasėse jų yra tarp 25 
ir 30) ir du kartu į mėnesį kiek
viena grupė suvaidina vieno veiks
mo dalykėlį. Įsteigiau ir du anglų 
kalbos klubus, kurie veikia šalia 
pamokų lentelės ir rašo eilėraščius, 
trumpus vaidinimėlius, seka geros 
literatūros skelbimus, skatina ge
rų knygų skaitymą, ruošia disku
sijas ir debatus — šiuos du pasta
ruosius radau gana “gyvoj 
formoj”.

Po pirmų mėginimų klasėse, ma
no mergaitės užsidegė eilėraščių 
rašymo entuzijazmu ir sukūrė ke
letą tikrai gerų.

Daviau pasiūlymą klasei pasta
tyti Šekspyro trilogiją, tai yra 
suvaidinti jo tris gerai žinomas 
scenas iš trijų atskirų dramų, taip 
kad visa mokykla ir artimieji ga
lėtų arčiau susipažinti su to ne
mirtingojo genijaus kūrybos dva
sia. Pritarimas buvo didelis ir 
visos “kibom į darbą”.

Dar prieš Velykų atostogas skel

bimai ragino “svietą” į “Presen
tation of Extracts of Shakespeare” 
— pirmą kartą šioje mokykloje.

Ačiū Dievui, pakilus uždangai, 
viskas ėjo sklandžiai. Buvo daug 
žiūrovų... Sekė plojimai ir sveiki
nimai... Mergaitės triumfavo... 
O aš?... Man labai daug svorio 
nusirito nuo pečių ir .... aš džiau
giausi savo naujuoju patyrimu.

Niekad tačiau nemaniau, kad 
būnant režisore ir rūpinantis repe
ticijomis, dekoracijomis, kostiu
mais, grimu, šviesos ir garso 
efektais, pakvietimų ir skelbimų 
spausdinimu ir platinimu, gali su
daryti tiek daug rūpesčių ir užimti 
tiek daug laiko.

Taigi, anglų kalbos klasėse ne- 
snaudžiam!

Be minėto mano pagrindinio

BOKIME SVEIKESNI

DUONA
M. P. skaitytojams patieksiu 
apie 10 straipsnelių, kuriuose 
bus pirmaeilių angliškai kalban
čio pasaulio diatistų gydytojų 
ir moralistų patiekti patarimai 
bei pamokymai, kaip būti svei- 
kesniems, o tuo pat laiminges- 
niems bei naudingesniems sa
vai tautai, valstybei, kurioje 
gyvename, ir visai žmonijai.

Būti visais atžvilgiais sveiku 
dar neužtenka tik alkoholio ne
vartoti ir nerūkyti. Dar daug 
ko reikia žinoti ir pagal tą ži
nojimą gyventi.

Kiekvienas iš mūsų žinome 
žymiai daugiau kaip būti sveikes- 
niems negu pildome. Dėlto dau- 

Lapkričio 17 d. Sydney vyskupas J. Freeman lietuvių vaikams įteikė sutvirtinimo sakramentą. Nuotraukoje J.E. vysk. J.
Freeman, kun. P. Butkus ir Šventės dalyviai prie bažnyčios Liacombe. Foto E. Karpavičiaus

dėstomojo dalyko, dar turiu mo
kinti higieną (health and guidan
ce). Pradžioje, kol nebuvau susi
pažinusi su programa, tas dalykas 
skambėjo man per daug, “medici
niškai” ir atrodė svetimas. Prisi- 
lankiojus tačiau tuo klausimu kny
gų, skaitau, kad turiu drąsos "eiti 
pirmyn” ir juo toliau juo labiau 
patinka man duoti visokius gyve
nimiškus patarimus mergytėms, 
taip labai reikalingus ir susijusius 
su jų šios dienos ir būsimomis pro
blemomis.

Esu dar numatyta pamokinti 
‘greito skaitymo” tas mokines, ku
rios kitais metais mano tęsti moks
lą universitetuose. Laikinai tuo 
tarpu, kol tokia grupė bus surink
ta iš abiturijenčių klasių, mano 
uždavinys yra studijuoti metodą.

guma patarimų bei pamokymų 
šio laikraščio skaitytojams bus 
žinomi. Žinantiems tegul būna 
paraginimas pildyti, o pildan
tiems tegul būna paskatinimas 
tas žinias skleisti tarp nežinan
čių.

1. DUONA
Civilizuotų žmonių didelę mais

to dalį sudaro kviečiai, rugiai, 
avižos, miežiai ir ryžiai. Visi tie 
paminėti grūdai žmogaus maistui 
tinkami. Vienuose kraštuose ge
riau auga ir labiau vartojami vie
ni, kituose kiti.

Lietuvoje buvome ruginės duo
nos valgytojai, o Čia kvietinės. 

Tą laiką aš sunaudoju pamokų 
ruošimui ir sąsiuvinių taisymui 
(didelis darbas!), nes mano lai
mei panašų kursą esu pati išėjusi 
studentavimo dienomis. Tada AL 
būryje pas tėvelius, ramioje "bu
žo” atmosferoje leisdama atosto
gas, valandų valandas prasėdėjau 
prie įvairiausių techniškų prati
mų, daugiausia mechaniška at
mintimi paremtų. Tiksliai nebe- 
pamenu, bet ar tik ne 160 proc. re
zultatą pasiekiau skaitymo greitu
me ir sąmoningume tą kursą už
baigus.

— Tai ka, Inule, kai jau dabar 
“žiūri į knygą — nebematai špy
gos?” — “gyrė” mane ta proga 
vienas iš namiškių "pripažinda
mas” tuos aukštus nuošimčius.

Šiaip ar taip, bet į greito skaity-

Ruginė duona Lietuvoje buvo ir 
yra kepama iš ruginių miltų su 
sėlenomis, o kvietinė, vadinama 
ragaišiu, iš kvietinių miltų taip 
pat, neatimant selenų. Populiari 
australiška duona, Lietuvoje py
ragu vadinama, kepama' iš smul
kiai maltų kvietinių miltų, atsi
jojus selėnas, nėra sveikas val
gis. Ir ruginė duona be selenų 
taip pat nėra sveika.

Atsikūrus Nepriklausomai Lie
tuvai ir žemės ūkiui pakilus, ūki
ninkai pradėjo kviečius taip pat 
gerai auginti kaip ir rugius ir ša
lia ruginės duonos labiau pradėjo 
vartoti kaimuose ir miestuose ir 
ragaišį. Tai tenka laikyti maiti
nimosi pagerėjimu, nes tiek ru
giai tiek kviečiai duonai tinka ir 
abi duonos vartioti yra naudin
giau.

Lietuvos kaimo nemokyti žmo
nės nemokėjo išaiškinti, kodėl 
duona ir ragaišis sveikiau, kaip 
pyragas, bet jautė ir todėl saky
davo: ‘Pyragas svečias — duona 
kasdieninė! Todėl Lietuvos kai
me pyragas tebuvo matomas tik 
per dideles šventes ir tai šalia

AUKOS AL BENDRUOMENEI
Rugpjūčio mėnuo buvo vajaus inėnuo AL Ben

druomenės kultūriniams ir Lietuvos bylos propagavi
mo reikalams. Vajus pravestas tikrai sėkmingai ir 
esame dėkingi apylinkių valdyboms ir seniūnams už 
talkų ii* mieliems bendruomenės nariams už sudėtas 
aukas. Čia skelbiame aukotojų sąrašus, kaip buvome 
žadėję.

mo kursą žiūriu su pasitikėjimu 
savimi.

Bendrai paėmus, mano profesinė 
nuotaika yra puiki ir “įsivaizduo
ju” sau, kad tokio pasisekimo 
klasėse neesu turėjusi.

duonos ir ragaišio. Lietuviai mie
stų gyventojai dažniau kaip kaimo 
žmonės vartojo pyragą, bet duo
ną ir ragaišį labiau mėgo. Pir
mumo pyragui neteikiama ir da
bar.

Kviečių, rugių ir ryžių selėnos 
žmogaus organizmo virškinamos 
ir jos turi vitaminų ir mineralų, 
kas mūsų sveikatai labai reikalin
ga, tai žinokime, kad valgydami 
be selėnų kviečius, rugius ir ry
žius, ar kas iš jų pagaminta, sa
ve labai skriaudžiame. Gerą mais
tą valgydami žymiai mažesniam 
kieky jaučiamės sotesni ir stip
resni. Koks yrą didelis skirtumas 
tarp geros ir blogos duonos p. 
Armonienė savo pergyvenimų 
knygoje “Palik Ašaras Maskvoje” 
vaizdžiai parodo sakydama, kad 
“rusiška duona juoda ir su selė- 
nomis — ne tokia balta kaip ame
rikoniška” ir kad tokios rusiškos 
duonos gabalėlis vis tik gyvybę 
palaiko.

Valgydami gerą duoną, tai yra 
rupių su selėnomis miltų, būsime 
sveikesni.

Jonas Normantas

ALB Krašto Valdyba
t

ALBURY APYLINKĖJE 
AUKOJO:

Br. Leitonas £5.0.0; po £4.0.0 P. 
Bartašius, V. Makaravičius; po 
£1.0.0 St. Valys, A. Stupuras; J. 
Pranckus 12 šil.; po 10 šil. J. Me
delis, V. Pronckus, V. Maliukėnas, 
A. Naujokas, J. Vinevičiūtė, A. 
Vinevičius, R. Urbanavičius; D. 
Ellison 5 šil; po 4 šil. H. Lazdinis, 
Pr. Duoba.

Viso ............................. £19.15.0

BRISBANĖS APYLINKĖJE 
AUKOJO:

S. Sagatys £1.0.0; Neišsk. 8 šil.; 
po 5 šil. J. Mališauskas, Neišsk.,
A. Navickas, A. Bernotas; po 4 
šil. Sipavičius, S. Reutas, Neišsk., 
Neišsk., Neišsk., A. Kviecinskas.

Viso ............................. £8.12.0

LATROBE VALLEY 
SENIŪNIJA AUKOJO:

V. Žvengėla £6.0.0; A. Petraus
kas £2.2.0; J. Leknius £1.1.0; po 
£1.0.0 A. šabrinskas, J. Tutlys, 
V. Mikalauskas, V. Bučys, V. Ali
šauskas, V. Koženiauskas, J. Ma- 
leckas, P. Petniūnas, F. Sodaitis; 
po £0.19.6 V. Grigonis, J. Šilainis; 
po 10 šil. M. Kazakauskas, p. Šab
rinskas, Dal... .

Viso ............................  £21.12.0

SALĖS SENIŪNIJA AUKOJO:
Po £1.0.0 A. Juozėnas, A. že

maitis; Po 10 šil. A. Eskirtas, S. 
Drungilas, O. Butauskienė, V. 
Norkus, J. žemantauskas, J. Bi
liūnas; A. Nenartas. 6 šil.

Viso ................................ £5.6.0

HOBARTO APYLINKĖJE 
AUKOJO:

Po £1.0.0 L. Simanauskas, A. 
Munčelis, J. Bukevičius, P. Šiau
čiūnas, J. Andrikonis, P. Kairys,
J. Kožikas, J. Gaižiūnas, St. Juod- 
žiūkynas, A. Kantvilas; po 10 šil. 
V. Mikeliūnas, A. Jankus, A. 
Jakštas, B. Bukevičius, D. Gašlū
nas, V. Steponavičius, V. Milin- 
kevičius, B. šikšnius, A. Marti
šius, A. Viknius, P. Banelis, J. 
Paškevičius J. Dilba, N. Gustas,
B. Berzanskas, A. Jurka, J. Rac- 
kevičius, J. Vasiliauskas, M. Kai
linis, J. Petraitis, S. Stankus, J. 
Strolis, A. Ramanauskas; po 5 šil.
K. Alseika, J. Žukauskas.

£22.0.0Viso

ESTAI...
(Atkelta iš psl. 3)

nudėsiu!”
Ir jis pakelia automatą. Tomo paleistoji gra

nata krinta prie jo kojų. Kalkės ir dulkės pasipila 
ore.

Pašokęs puolu į duobę. Šulo guli ant nugaros. 
Jo kūnas sudraskytas.

Pilkose uniformose vyrai leidžiasi nuo viršaus. 
Pasigirsta vokiška kalba. Vokiečių kariai pamato 

z mūsų baltus raiščius ant rankovių, moja ir šaukia: 
“Ačiū, draugai! Puikiai apsidirbote!”

Kažkur sukriokia motorai. Pasirodo lėktuvai 
ore. Kaskart vis daugiau vokiečių karių renkasi 
aplink mus. Staiga man pasidaro silpna. Krūtinė
je atsišaukia skausmai.

Mieste dar vis šūviai. Tomas stukteli man al
kūne: “Mieste dar tebekovojama, Robertai!”

Mes skubame j miestų. Tai šen tai ten susidu
riame su vyrais NKVD uniformose arba mėlynuose 
kombinzonuose. Mes dabar medžiojame pačia tik
rąja prasme. Medžiojame naikinamųjų batalijonų 
kraugerius. Susitinkame ir. su kitais laisvės kovo
tojų daliniais. Ir jie medžioja! Beginkliai, apdris
kę rusų kareiviai šlepsi gatve. Mes juos aplen
kiame. Tegu jais pasirūpina vokiečiai. Bet — 
naikinamųjų batalijonų šunės ir enkavedistai tai' 
mūsų grobis ir kerštas. Ir mes juos skerdžiame be 
pasigailėjimo.

Nuo. vieno namo stogo pasipila šūviai. Pentas 
pašoka ir susiėmęs vidurius išsitiesia gatvėje.

Išlaužiame duris ir puolame laiptais augštyn. 
Mus pasitinka šūviai. Matau mėlynose uniformose 
pavidalus. Susirandu priedangą ir gerai prisitai
kęs paleidžiu salvę. Jie nusirita laiptais.

Medžioklė artėja prie galo. Tik šalutiniuose 
priemiesčiuose girdisi paskiri šūviai. Rusai pri
remti vokiečių prie jūros. Vienas kitas žmogus 
išdrjsta pasirodyti gatvėje. Moterys su gėlėmis 
rankose ir ašaromis akyse džiūgauja, šaukia: “Vo
kiečiai jau čia!”

Vienoje kalkduobėje guli Šulo, Kuusik kritęs

krūmuose, gatvės vidury mirė Pentas.
“Vokiečiai, vokiečiai čia!”
Mes išeiname į Bokštų aikštę, šalia manęs 

Justas. Tomas su kitais vyrais seka iš paskos. Iš 
skersgatvio išlenda vaikėzas mėlynoje uniformoje. 
Jis gali būti daugiausia 16 metų. Jis svirduliuoja 
per aikštę netikrais žingsniais. Jo automatas beveik 
žeme velkasi.

Aš pakeliu ginklą. Justas mane sulaiko: “Pa
lik! Juk matai, kad jis dar vaikas”. Išskėstomis 
rankomis Justas artinasi prie jo: “Na, vaikeli, 
mesk tą žaisliuką ir eik namo”.

Vaikėzas sustoja. Jo akyse sublizga beprotybės 
kibirkštėlė. Jis griebia automatą ir šauna drauge 
su manimi. Be garso berniokas susmunka. Mano 
žvilgsnis užkliudo Justą. Išskėstomis rankomis jis 
guli ant grindinio. Pribėgu ir puolu prie draugo ant 
kelių. Kraujas sunkiasi iš kelių žaizdų. Suimu jo 
galvą i ršaukiu: “Justai! Mielas Justai! Ar 
girdi mane?”

Justo akiniai nusmukę ir jo akys nenatūraliai 
didelės. Jis žvelgia man pro šalį ir staiga jo žvilgs
nis pragiedrėja, veidas nušvinta. Jis praveria 
burną — kraujas teka pro jo lūpas. “Robertai, mū
sų vėliava. Mūsų estiška —.Jo kūnas sutrūkčioja, 
raumenys atsileidžia. Justas negyvas.

Pamažu atsitiesiu. Justas negyvas. Jis guli 
toks ramus ir giedras. Ką jis pamatė? Ką jis mir
damas pamatė? Pasisuku į aną pusę — mano 
žvilgsnis užkliudo augštąjį Hermaną — jo viršū
nėje plevėsavo balta — mėlyna — juoda estų vė
liava —

Redakcijos pastaba. Tuo ir baigiame šią 
ilgesnę ištrauką iš vieno estų laisvės kovotojo 
knygos “Kai rusai ateina” Wenn die Russen 
kommen. Kai skaitytojas pastebėjo, mūsų 
bendro likimo brolių estų pirmosios bolševikų 
okupacijos kančios daug kur tapatiškos su ano 
meto lietuvių išgyvenimais, išskyrus tą laiko
tarpi, kada lietuviai buvo vokiečių išlaisvinti, o 
jie dar daugiau kaip du mėnesius gyveno bai
siame terore. Šį vertimą spaudai paruošė Vin
cas Kazokas. Esame dėkingi vertėjui už įdėtą 
darbą, o skaitytojams už malonų dėme
sį. M. P. Red.

PASIDAIRYMAI.
(Atkelta iš psl. 2)

Nustebau skaitydamas mūsų 
spaudoje Dr. A. Mauragio straips
nį, kuriame jis įrodinėja, kad visi 
turi prieglobstį ir pan. Kiek ma
žai jis žino apie lietuvius Austra
lijoje! Ben. Zabielos straipsnis 
“Mūsų Pastogėje” yra realus do
kumentas kaikurių lietuvių, pate
kusių nelaimėn. Tokie namai rei
kalingi ir būtini. “Labdarybė ne
žino teismo” — kokie kilnūs p. Za
bielos žodžiai! Mes neturime pa
miršti lietuvių ir tokių, kurie virto 
alkoholikais, valkatomis. Jeigu gy
vename krikščionybės ir demokra
tijos principais, jie turi mums būti 
nelaimės broliais. Ne mums juos 
teisti. Juk ir australai katalikai 
turi Melbourne namus, kur jie ne
klausia net religijos, tik teiraujasi, 
ar sutinka prieš įeidami nusiskusti 
bei nusimaudyti, — dvi sąlygos, 
kurių neišpildę jie negali į namus 
įeiti. Nesakau, .kad mums tokie 
lietuviai sudaro džiaugsmo ir gar
bės, bet į juos numoti ranka tikrai 
negalime. Tad žmogų, kaip p. Za
biela, kuris supranta ir užjaučia 
visus tokius, kartu ir senelius, ne
turinčius kur gyventi, turėtume
gerbti ir visaip padėti. O dar neži
nia, kaip ilgai mums patiems teks 
be tėvynės gyventi ir dar nė vienas 
iš mūsų nežino, kaip užbaigsim 
savo gyvenimo dieneles.

*
Šiek tiek koja pagėrėjo. Nušlu- 

bavau į Baltų chorų koncertą, įvy
kusį lapkričio 10 d. Reikia pasa
kyti, kad ši bene pirmoji baltų tau
tų kultūrinė demonstracija buvo 
išskirtinai vykusi. Susipažinus su

meniškai išleista koncerto progra
ma paaiškėjo, kad tai yra Mel
bourne Liet. Dainos Sambūrio me
tinis koncertas, į kurį svečiais tal
kininkais buvo pakviesti estų mo
terų ir latvių mišrūs chorai. Graži 
ir kilni mintis.

Nemokėdamas nei estų, nei lat
vių kalbų bei jų polifoninių savy
bių apie šiuos chorus nedaug ką 
galėčiau pasakyti. Latvių choras 
prisistatė kaip mėgėjiškiausias su 
gerais norais ir muzikaliu dirigen
tu. Choro balsinė medžiaga buvo 
persilpna sudėtingesnėms latvių 
kompozicijoms. Estų moterų cho
relis, gabios ir muzikalios dirigen
tės vedamas, padarė malonų įs
pūdį.

Lietuvių choras pasirodė labai 
puikiai. Padainuotos 8 dainos su
silaukė pelnyto pasisekimo. Diri
gentas Albertas Čelna kukliais, 
bet tikrais ir muzikaliais mostais 
išgavo iš choro gražus niuansus, 
ansamblinį susidainavimą. Aps
kritai, lietuvių choras turi visas 
gero choro savybes ir ne vėltui jis 
pripažintas vienu iš iškiliųjų liet, 
chorų Australijoj.

BANKSTOWNO APYLINKĖJE 
AUKOJA:

Po £2.0.0: I. Jonaitis.
Po £1.0.0: A. Kutka, B. Dau- 

kus, A. Valiulis, M. Nakutis, K. 
Kavaliauskas, Pr. Nagys, V.K., 
J Vaškevičius, A. Blažinskas ,B. 
Šidlauskas, V. Dambrauskas, J. 
Ramanauskas, J. Kelertas, H. Ke- 
raitis, J. Kurlinskas, A. Šumskas, 
E. Karpavičius, A. Lelešius, A. 
Gedminas.

Po 10 šil.: V.S., A. Šimaitis, J. 
Maksvytis, A. Šliogeris, Adomė
nas, J. Jasiūnas, E. Dryža, Z. 
Storpirštis, A. Kapočius, Vaidas 
ir Cibas, M.Z., P.B., Simanavičius, 
p. Lašaitienė, J. Mikutavičius, M. 
Boreikienė, Neišskt, L. Karvelis, 
M. Šumskas, p. Belkienė, J. Sa
dauskas, R. Kazlauskas, V. Mic
kus, R. Zakarevičius, p. Stasiū- 
naitis, Br. S., Z. Vičiulis, S. Sko- 
rulis, A. Druskinis, S. Bilatas, E. 
šliteris, K. Krapauskas, K. Paul, 
Jarmalavičius, N. Zaborskis, Pen- 
kaitis.

Po 8 šil. P. Laurynaitis; po 5 
šil.; St. Makūnienė; po 4 šil.: V. 
J., A. Lingė; po 2 šit: V. Berno
tas.

Viso ................................ £40.3.0

;» EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

; ’ Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
■■ akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 

Į šeštad. 9-13 vai.
' ’ 8th Floor, Capitol Homo, 109 Swaasteu Su, 

Melb., C.I. (Priešais Melbourne Town Hall)
Tel. 62-2231
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Sportas Adelaidėje
DAUG ŽADANTI PERGALE

Vytis — West 69--59 (31:26)
Adelaidės lietuvių reprezenta

cinė krepšinio komanda suteikė 
daug vilčių šio sporto mėgėjams 
vasaros sezono pirmenybių pra- 
džjoje, bet pergalės prieš WEST 
nesitikėta. Vytiečiai jau žaidimo 
pradžioje parodė norą ir ryžtą 
pelnyti 2 taškus pirmenybių len
telėje. Pradžia džiugina lietuvius: 
Vytis pirmauja 4:0, 8:2, bet West 
krepšininkai rezultatą persveria 
15:14 pirmo ketvirčio pabaigoje. 
Po to rungtynių eigą diktuoja lie
tuviai. Iš kairės pusės, gudriai 
praeidami, priešo krepšį atakuo
ja D. Atkinson, A. Ignatavičius ir
R. Petkūnas, o iš dešinės,stai
giais prasiveržimais, J. Gumbys 
ir R. Daugalis.

West k-dos kapitonas, Austra
lijos rinktinės žaidėjas A. Dave, 
Pietų Australijos rinktinės krep
šininkas M. Giglio ir aukštaūgis 
vidurio puolėjas amerikonas, 
Fulbright Scolar, W Stewart, pa
darė daug žalos vytiečiams, bet 5 
taškų įgytos persvaros pirmame 
kėlinyje lietuviai neužleido. Prie
šingai, ypatingai paskutinėse žai
dimo minutėse, vytiečiai tiesiog 
demoralizavo priešą. Daug tei
giamų komentarų iššaukė pasku
tinis tolimas A. Ignatavičiaus pil
nas metimas. Bendrai paėmus 
šiose rungtynėse lietuviai pasiro
dė puikiai. Žaidimas gražus, mė
lynajai be priekaištų. Žaidėjai ge
roje formoje ir iš 16 mestų bau
dų, realizuota 13 taškų.

Sėkmingas vytiečių pasirody
mas, tai trenerio — žaidėjo R. 
Petkūno triumfas, kuriam pavy
ko lietuvius “sucementuoti” į pa
jėgų vienetą. Romas, tarnybos 
sumetimais, kelioms savaitėms 
išvyko į provinciją ir jį pavaduos 
D. Atkinson ir A. Ignatavičius. 
Taškai: J. Gumbys 16, R. Dau
galis 16, D. Atkinson 15, A. Ig
natavičius 10, R. Petkūnas 8 ir
S. Visockis 4.

Sekančią savaitę vytiečiai su
sitinka tradicinį (keletą kartų ko
vota finaluose) priešą North. 
North, veteranų ir jaunų žaidėjų 
iškilus penketukas, pirmenybėse 
dar be pralaimėjimo, bet pasku
tinis lietuvių pasirodymas teikia 
daug vilčių.

BUS PAKARTOS TRYS 
RAGANOS

Afrikos Tanganikoje suimtos ir 
nuteistos trys moterys, užsiėmii- 
sios raganavimu. Kaip teisme pa
aiškėjo, jos savo burtų ir ragana
vimo tikslams nužudė vieną mote
rį, jos kūną pavertė į dulkes ir bu
vo išdalinta kitoms raganoms kaip 
medicininė ir raganiška priemonė.

MĖNULIS ESĄS KIETAS
Iš Maskvos pranešama, kad ru

sų mokslininkai ištyrinėję tvirti
na, jog mėnulio paviršus yra ru 
pus ir kietas kaip uola, kokių tu
rime žemėje.

PERVEŽTAS MILIJONINIS 
TURTAS PAMIDORŲ 

PRIEDANGOJE
Iš Ispanijos į Londono karališ

kos akademijos meno parodą per
vežti netoli 4 mil. vertės meno kū
riniai, jų tarpe 95 Goya paveiks
lai. Paveikslai pervežti vagonuose 
drauge su eksportuojamais iš Is
panijos į Angliją pamidorais.

DIDŽIULĖ BYLA PARYŽIUJE
Paryžiuje teisiami 72 žmonės, 

priklausę O. A. S. organizacijai ir 
vykdę teroro bei žudymų aktus sa
vu laiku Alžerijoje ir Prancūzi
joje.

PENKTOJI LAISVĖ
Indonezijos prezidentas Dr. So- 

ecarno pareiškė, kad žmonijai rei
kia ne keturių laisvių, bet penkių. 
Penktoji laisvė būtų “laisvė būti 
laisvam”, kurių jis laikąs kaip 
principine visų laisvių. ,

Vytis — University 43--54
Rezervas studentams pralai

mėjo 11 taškų skirtumu. Taškai: 
V. Ramonaitis 17, A. Vasiliaus
kas 14.

Vytis (jaunučiai) — C. Y. 32:27
Prieš tradicinį priešą, katalikų 

jaunučius, šį kartą laimėta. Taš
kai: P. Kanas 11, J. Jaunutis 8.

Mergaitės
Pirmoji k-da pralaimėjo prieš 

North 21:35. Keturiolikos taškų 
pralaimėjimas prieš pajėgiausias 
Pietų Australijos krepšininkes, 
nepadarė gėdos lietuvaitėms. 
Taškai: R. Andriušytė 13, M. 
Atkinson 5.

Vytis — South 53:5
. South krepšininkės beviltiškai 

priešinosi jaunosioms vytietėms. 
Pergalė labai optimistiškai nutei
kė k-dos trenerį A. Merūną. Taš
kai : N. Vyšniauskaitė 20, A. Kri- 
vickaitė 16.

LAUKO TENISAS
Vytis — Hungaria 5:0

Vengrai nepajėgė pasipriešinti 
lietuviams tarpklūbinėse lauko 
teniso rungtynėse. Tiesa, vieną 
tašką jau “beveik” turėjo iškovo
ję vengrai, bet veteranas A. Re- 
meikis rungtynių pabaigoje prieš 
vengrų čempioną P. Csetey suko- 
vojo meisteriškai ir priešui pir
maujant 4:1 trečiame sete, pasie
kė pelnytą pergalę 6:4.

Paprastai sporto varžybų re
zultatai skambą statistiškai, bet 
šį veterano pergalė yra daugiau 
simbolinė. Priešui pirmaujant, 
lauko teniso rungtynėse 4:1, 
daug žaidėjų kapituliuoja, tad A. 
Remeikio pergalę reikėtų skaityti 
pavyzdine Australijos lietuvių 
lauko teniso gyvenime. Servuo
damas vytietis rezultatą sušvelni
no 2:4, ir po to parodė nepapras
tą kovos dvasią ir pelnė tašką 

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

646 George St., Sydney, Australia 
(Kampas Liverpool St.)

TEL.: 26 1768
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY).

JEIGU JOS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 
gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų turi 
kontaktą su Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami 
kitų skelbimų.

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

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 15 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir mes 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminės.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.

SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto

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

REGISTRUOTI SKYRIAI:
ADELAIDE, S.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
82 Avro Ave., Hendon, S.A. Tel.: 45-6629. 
CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
293 Church St. Tel.: 635-9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
557 Hunter St. Tel.: B 3596.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEA LTH FOOD STORES,
93 Northumberland St., Wickham, tel.: 61-5180. 
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.

(3:4) vengrui servuojant. 58 mt. 
lietuvio kovos dvasia demoraliza
vo priešą ir nesulaukęs didesnio 
pasipriešinimo A. Remeikis lai
mėjo lemiamą setą ir rungtynes.

Rezultatai: A. Remeikis — P. 
Csetey 2:6, 6:1, 6:4 J. Clayton 
— Smith — L. Suhanek 6:5, 6:2. 
D. Atkinson — J. Farkas, 6:3, 
6:2. Darniai žaidė vyrų dvejetas 
A. Remeikis — D. Atkinson 
prieš P. Csetey — S. Januška 
6:0, 6:2. Lengviausią pergalę 
pasiekė jaunoji A. Morkūnaitė 
prieš K. Rohal 6:1, 6:1.

Padidėjus sekcijos žaidėjų 
skaičiui, Lietuvių Namų lauko 
teniso aikštelė pilnai nebepaten- 
kina sekcijos pageidavimų, klubo 
valdybos ir sekcijos vadovo pas
tangomis išnuomotos dvi aikšte
lės visiems metams West Beach 
Caravan Park rajone, šiomis 
aikštelėmis vytiečiai naudosis 
kiekvieną sekmadienį pradedant 
nuo gruodžio mėn. 1 d. Norin
tieji įstoti į lauko teniso sekciją 
registruojasi nurodytoje vietoje, 
sekmadieniais.

R. Sidabras

Amerikiečiai ruošiasi slidininkų olimpijadai

POVANDENINIAI LĖKTUVAI
Jungtinių valstybių laivynas 

šiuo metu išbando naujai išgal
votus dviejų žmonių įgulos povan
deninius laivelius, kuriais esą bus 
galima “skraidyti kaip aeropla
nais” kad ir giliausiuose vandeny
se. Šios rūšies povandeniniai esą 
pastatyti pagal garsiojo gelmių 
tyrinėtojo Augusto Piccardo pla- 
nusir jo gelmių nardlaivj — bath- 
yscape Trieste. Bandymai tuo tar
pu tebedaromi be žmonių.

ATSARGUMAS
Vienas vaikėzas giriasi kitam 

savo nepaprastais sugebėjimais 
laipioti. Tada kitas pasiūlo:

— Gerai, aš pašviesiu kišenine 
lempute į viršų, o tu pamėgink 
tuo spinduliu nors dešimt pėdų 
palypėti.

— Kvailas būčiau. Aš užlipsiu, 
tu paskui užgesinsi, kaip aš po to 
patamsy nulipsiu?

VYKSTAM

MELBOURNAN!
Šiais metais sporto šventė 

Melbourne, atrodo, bus labai 
įdomi, nes melbourniškiai tam 
smarkiai ruošiasi ir svečius žada 
priimti kaip niekad anksčiau (pa
simokė iš Olimpijados). x

Įvairiuose sportuose bus įdo
mių kovų: Sydnėjaus Kovas ren
giasi šį kartą sukulti Adelaidės 
Vytį, (o koks klubas nesirengia 
kito sukulti?).

Kiekvieną dieną koviečiai kil
dami vis augštyn ir augštyn iki 
lenkiamų rungtynių su Adelaide 
pasieks savo viršūnę. Tuo tarpu 
Adelaidės vytiečiai vis smunka 
žemyn ir jų žaidimas nieko gero 
nepranašauja.

Labai tyliai Viktorijos Varpas 
ir Vytis besiruošią ar tik nepada
rys kokios staigmenos ir ar nepa
lies “ant menčių” vieno iš stip- 

BROLYBĖS..
(Atkelta iš psl. 3)

dainai. Koncertas baigtas visiems 
chorams ir klausytojams giedant 
“God Save The Queen.”

Melbourne Dainos Sambūrio 
administratorius Leonas Baltrū
nas nušvietė šio koncerto tikslą 
ir padėkojo visų chorų dirigen
tams, dainininkams ir šauniajai 
pranešėjai už damų bendradar
biavimą. Gėlių puokštės papuo
šė padėkos ženklan visų dirigen
tų rankas, o broliški seseriški 
bučiniai užantspaudavo šią meno 
Šventę, pabaltiečių tautų broly
bės triumfą. Ir mūsų visų myli
ma pranešėja Alena Karazijienė 
apdovanota gėlių puokšte ir nuo
širdžiu brolišku bučiniu. Kai tik
ras menas prabyla, kai jis užde
ga širdis, kai mūsų dvasia paky
la grožio pasaulin, tos gėlės ir 
tie bučiniai labai derinosi iškil
mingoje pakilioje nuotaikoje.

Po koncerto Lietuvių Namuo
se M. Dainos Sambūris suruošė 
visiems programos dalyviams 
vaišes. Čia jaukioje nuotaikoje 
praleista kelios valandos bevie
šint, bešnekučiuojant ir bedai
nuojant. Su ddeliu entuziazmu 
buvo pakartotos trys visų dai
nuotos dainos ir pasisakyta pla
čiau dėl trijų tautybių koncerto. 
Dainos Sambūrio administrato
rius Leonas Baltrūnas, koncerto 
iniciatorius, pasiūlė kasmet ruoš
ti panašius koncertus, kurie įeitų 
į tradiciją. Pasisakė taip pat ir 
visi trys dirigentai. Irene Hald- 
ma, Viktors Bendrups ir Alber
tas Čelna. Visi entuziastingai 
pritarė glaudesniam bendravi
mui. Susitarta, kad ateinančiais 
metais pabaltiečių koncertą su
organizuos latviai. Pobūvio metu

ADELAIDLŠKIAI

VAŽIUOJA J

SPORTO ŠVENTĘ

MELBOURNE.

ruolių... Dar nežinia, ar Hobar- 
to “Perkūno” trenkta viena iš tų 
keturių komandų nebus praryta 
išalkusio Canberros “Vilko”, ku
ris vis prieš sporto šventes neti
kėtai pasirodo, nors ir ne regu
liariai.

Adelaidės sporto valdyba, ma
tydama, kad mažuma nieko ne
laimės, į olimpinį miestą siunčia 
masę, net 80 sportininkų... Dau
gumoje iš jų neseniai apleidę dar
želį... Jaunimo tarpe matysime 
ir veteraną A. Ignatavičių, R. 
Petkūną, naująjį lietuvį D. At
kinson ir keletą kitų. Ruošiasi 
kelionei ir senelis A. Retneikis. .

Adelaidės Vyties klubo p-kas 
A. Šliužas šventėje nedalyvaus, 
nes su šeima išvyksta į N. Ze
landiją. Jį pavaduos buvęs žu- 
vautojų vadovas, dabar klubo 
p-ko pavaduotojas, tinklinio žai
dėjas ir kelionės į Melbourną 
viršininkas J. Donėla.

A.L.S.K. Vyties opozicijos 
vadas, nusipelnęs sporto darbuo
tojas B. Nemeika vadovaus vyrų 
ir moterų tinkliniui. Jis labai su
sirūpinęs kelione, nes nežino, su 
kuo ir kaip patogiau papulti į 
sąskrydį.

Klubo sekratorius ir jaunių 
mokytojas bei treneris — iški
liausias komandos žaidėjas R. 
Daugalis vadovaus jaunių ber
niukų komandai.

Adelaidės sporto korespon
dentas, apsirūpinęs rašomąją me
džiaga, vyks į Melbourną vado
vauti baltajam sportui — lauko 
tenisui. Šiai sporto šakai Ade
laidėje nebuvo galima rasti va
dovo iš žaidėjų tarpo... ir Val
dybos paprašytas R. Sidabras 
sutvarkė ir šią sekciją. Juk jam 
vis tiek koks tas tenisas — lau
ko ar stalo...

Iždininko pareigose matysime 
praeitos valdybos didžiausią 
“priešą” — vieną iš Vyties “per- 

koncerto įvertinimo žodį tarė ir 
svečias, didelis lietuvių bičiulis 
latvių muzikas Nunavs. Jis aukš
tai įvertino visų chorų muzikinį 
lygį ir palinkėjo visiems chorams 
bendradarbiaujant tvirtai žengti 
tobulėjimo keliu ir kitais metais 
suruošti koncertą Melbourne di
džiojoje rotušės salėje, kur jo 
klausytųsi tūkstančiai Tenka čia 
paminėti, kad p. Nunavs yra 
Momingtono gimnazijos daina
vimo mokytoju ir savo mokinius 
yra išmokinęs nevien tik austra
liškų dainų, bet ir latviškų bei 
lietuviškų.

Estų, latvių choro dirigentai 
nuoširdžiai padėkojo sambūrio 
administratoriui L. Baltrūnui ir 
dirigentui A. Čelnai už taip tin
kamai suorganizuotą koncertą ir 
šiltą priėmimą. Tikrai visų šir
dys broliškumo jausmu sulieps
nojo, teiravosi apie lietuviškų 
dainelių tekstus bei lietuviškai 
— anglišką žodyną, kad galėtų 
tinkamai suprasti lietuviškas 
dainas. Per bendrą dainą ir nuo
širdų bendradarbiavimą suartė
jo trys Pabaltijo seserys, natūra
liai, paprastai, bet tikrai užsi

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N3.W.

Rockdale įloti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir ižeimokėjimui. M«* kalbame voIriUai.
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šiuo laiku
A. Merū-

versmo” dalyvių ir 
“darželio” mokytoją 
ną. Melbourniškiai jo labai lau
kia ,nes žino, kad jis atveš ne
mažą sumelę — sporto šventės 
dalyvių mokestį...

Adelaidės sporto vadovas P. 
Andrijaitis, norėdamas užtikrin
tai patekti į sporto šventę, pasi
rinko saugiausią kelionę trauki
niu. Važiuoja ne vienas, bet su 
stalo teniso vadove ir žaidėja A. 
Mikužyte. Juos lydės apie 20 
įvairaus amžiaus palydovų.

Su kuo ir kaip važiuos stalo 
teniso čempionai — O. Mikalai- 
nytė ir I. Gudaitytė — sporto 
vadovas vis dar negali išsiaiškin
ti, bet jos šventėje tikrai bus.

Melbourniškiai, bevartydamj 
oficialius Adelaidės sportininkų 
sąraus be abejo pastebėjo ir nu
stebo nematydami didžiausio 
linksmybių organizatoriaus, il
gamečio Adelaidės Vyties sporto 
vadovo, sekretoriaus, trenerio ir 
;t.t. pavardės. Šiuo metu jis bai
siai užimtas, bet kiek teko gir
dėti, sporto šventėje jis tikrai 
bus. Spėkite, kas jis?

ALFAS kasininkas, buvęs il
gametis klubo prezidentas J. 
Jaunutis vyksta autobusu choro 
sąstate.

Šventėje nedalyvauja buv. iž
dininkas ponas J. Strankauskas 
ir buv. p-ko padėjėjas p. J. Mi- 
laknis. Sako, mašina streikuoja. 
O gal ir jis pats?

Šventės atidarymo metu ma
tysime ALFAS p-ką p. J. Jona- 
vičių, kuris, kaip reikia spėti, 
pasakys nors trumpą, bet istori
nę kalbą. Jau iš anksto reikia 
būti dėkingiems už tai. Bene tai 
bus pirmas toks pirmininkas, la
biausiai supratęs sportininkus.

Tai iki pasimatymo Sporto 
Šventėje!

A.M.

mezgė broliški ryšiai. Ar tai ne 
tikroji ambasadorystė brolišku
mui ugdyti?!

Suglaudžiant mintis, dėl su
ruošti koncerto, galime pasaky
ti, kad jis buvo naujo pobūdžio. 
Jame girdėjome mūsų broliškų 
pabaltiečių tautų dainas. Mūsų 
choras, atsinaujinęs jaunais dai
nininkais, išpildė 3 pirmą kartą, 
Melbourne girdėtas dainas. Pats 
koncertas pravestas ir atliktas 
aukštu stiliumi ir muzikiniu ly
giu. Tai šaunaus Dainos Sam
būrio administratoriaus Leono 
Baltrūno ir muzikalaus, visa 
širdimi dainavimo menui pasi- 
šventusio dirigento A. Čelnos 
nuopelnas. Chorvedys, adminis
tratorius, dainininkai ir choro 
valdyba glaudžiai ir darniai ben
dradarbiauja, kas įgalina suruoš
ti taip gerai nusisekusius kon
certus. Šiais metais Melboumo 
Dainos Sambūrio valdybą suda
ro: pirm. VI. Bosikis, sekr. E. 
Žiedienė, ižd. A. Savickas, na
riai L. Vacbergas ir J. Valaitie
nė. Bendra ir darnia talka atlie
kami sunkūs ir dideli darbai. 
Garbė mūsų šauniam Dainos 
Sambūriui, mus atgaivinusiam ir 
gyvais ryšiais suartinusiam su 
mūsų broliais latviai ir estais!

A. Krausas
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Pranešimai

SYDNEY
MOKSLO METŲ 

UŽBAIGA BANKSTOWNE
Gruodžio 8 d., sekmadieni, 2 vai. 

p.p. kviečiami mokinių tėveliai ir 
visi lietuviai į mokslo metų už
baigų Bankstown savaitgalio Mo
kykloje Dainavoje. Taip pat atsi
veskite vaikučius, nelankiusius 
šios mokyklos.

Buv Camperdown mokyklų kvie
čiame dalyvauti konkurse pagal 
anksčiau paruoštų programų, ku
rioje numatyta:

a) mokinių darbų ir rašinių pa
rodėlė;

b) konkursiniai egzaminai;
c) meninė programa, čia galės 

pasirodyti ir kiti vaikai;
d) Kalėdų Senelis ir dovanų įtei

kimas.
Dovanomis pasirūpina tėvai 

kaip ir anksčiau. Tik mokyklų 
lankiusiems, kurie geriausia mokė
si ir geriausia pasirodę konkursi
niuose egzaminuose, bus skiriamos 
dovanos iš tam tikslui paaukotų 
p. S. Naručio £10.

Bankstowno apyl. Valdyba — 
mokyklos globėja numato pavai
šinti ne tik vaikučius, bet ir mo
kytojus.

Padarykime mokyklos šventę vi
sų švente. Dalyvaukime kuo gau
siau su mūsų jaunimu!

Mokyklos Vedėjas

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Lapkričio 3 d. erdvioje Auburn 

salėje {vyko iškilmingas Kariuo
menės šventės minėjimas, kur; su
ruošė Sydney ramovėnai. Iškil
mingų minėjimų pradėjo Ramo
vės p-kas p. S. Narušis primin
damas tragiškai žuvusi Amerikos 
prezidentų J. F. Kennedy, kuris 
buvo pagerbtas visų tylos minute, 
Amerikos himnų pianinu skambi
nant p. K. Kavaliauskui. Toliau 
sekė p. Narušio įvedamųsis žodis, 
kurio metu buvo susikaupimo mi
nute pagerbti žuvę už Lietuvos 
laisvę kariai, čia buvo Dainos 
choro sugiedotas Tautos himnas. 
Toliau sekė aktuali ir įdomi ve
terano p. J. Petniūno paskaita.

Užpildydama tarpų, kol sceno
je susirikiavo Dainos choras, va
karo pranešėja p-lė D. Grosaitė 
jautriai paskaitė savo sukompo
nuotų žodį kariuomenės šventės 
proga. Sekė Dainos choro, vad. K. 
Kavaliausko, keletas skambių dai
nų ir vėliau tautiniai šokiai, vad. 
p. M. Osinaitės — Cox. Choras, 
jo dirigentas ir taut, šokių grupės 
vadovė ramovėnų buvo apdovano
ti gėlėmis.

Minėjimo metu buvo sudarytas 
garbės prezidiumas, į kurį buvo 
pakviesti Sydnejuje gyvenų sava
noriai kūrėjai.

Minėjimo užbaigoje p. S. Na
rušis padėkojo visiems programos 
ir minėjimo dalyviams ir pakvie
tė visus pasivaišinti ir pasilinks
minti.

Sekančių dienų, sekmadienį ka
riuomenės šventės minėjimas bu
vo tęsiamas Lidcombe katalikų 
bažnyčioje, čia kun. P. Butkus 
atlaikė iškilmingas pamaldas ir 
pasakė šventei pritaikintų pa
mokslų. Pamaldų metu giedojo 
Dainos choras.

Nors ir buvo kruopščiai šiam 
minėjimui rengiamasi, vis tik iš 
visuomenės pusės susidomėjimas 
buvo menkas. Į minėjimų šešta
dienį susirinko nepilni du šimtai 
žmonių, kas liudija, kad mes savo 
tautiniams reikalams ir parengi
mams kaskart vis labiau daromės 
nejautrūs.

MELBOURNE
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Melbourne Lietuvių atsargos ka
rių Ramovės skyrius surengė iš
kilmingų kariuomenės šventės ir 
Ramovės skyriaus dešimtmečio mi
nėjimų.

Minėjimas pradėtas iškilmingo
mis pamaldomis šv. Jono bažny
čioje, kurias atlaikė ir pamokslų 
pasakė kun. P. Dauknys. Pamal
dų metu giedojo p. J. Juškos vado
vaujamas parapijos choras ir so
listas P. Rūtenis, solo pagiedoda
mas dvi giesmes.

Po pamaldų gausiai dalyvaujant 
vietos lietuviams Ramovės p-kas 
p. N. Butkūnas atidarė minėjimų

kviesdamas susikaupimo minute 
pagerbti žuvusius už Lietuvos lais
vę.

Pakvietus garbės prezidiuman 
Melbourne kapel. kun. P. Dauknį 
ir visus savanorius kūrėjus, p. J. 
Janulaitis padarė Ramovės dešimt
mečio veiklos apžvalgų, vėliau iš 
Sydney atvykęs svečias p. V. Šlio
geris skaitė paskaitų apie sava
norius kūrėjus, vaizdingai atpa
sakodamas pirmojo Lietuvos ka
riuomenės savanorio kūrėjo Sta
sio Butkaus patriotinį gyvenimo 
kelių. Oficialioji dalis buvo už
baigta išklausant vėliavos nuleidi
mo apeigų iš Karo muziejaus Kau
ne.

Meninėje dalyje pasirodė solis
tai p. Zdanavičius, akomp. p-lei 
Švambarytei, padainavęs tris dai
nas ir taip pat solistas P. Rūtenis, 
palydint tai pačiai pianistei, su
dainavęs dvi dainas. Su deklamaci
jomis išėjo p. Emilija Vyšniaus
kienė ir Halina Statkuvienė, o 
p-lė Emilija Vaičiulytė pianinu 
paskambino Haydno sonetų.

Pabaigai p. A. čelnos vad. Mel
bourne Liet Dainos Sambūris su
dainavo keletu dainų. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

Alb. Pocius

PRANEŠIMAS
Bankstowno Apyl. Valdyba pra

vestoje rinkliavoje Vokietijoje pa
sitikusiems seneliams ir ligoniams 
bei Vasario 16-sios gimnazijai su
rinko: seneliams ir ligoniams 
£36-15-0 ir Vasario 16sios gim
nazijai £32-15-0. Viso £69 svarai 
19 šlingų.

Pinigai perduoti Krašto Valdy
bai, kad juos persiųstų į Vokie
tijų. Ta pačia proga Bankstown 
Apyl. Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
mieliems aukotojams už sudėtas 
aukas.

SVARBUS SUSIRINKIMAS 
PERTHE

Kūrėjų Savanorių Sekcija prie 
ramovėnų skyriaus ruošia Pirmo
jo ir Paskutinio Lietuvos Prezi
dento Antano Smetonos 20 metų 
mirties minėjimų; tuo pačiu bus 
paminėta 100 metų 1863 m. suki
limo sukaktis skaitant ta tema 
paskaitų.

Kalbamas minėjimas, o taip pat 
ir visuotinis kūr. savanorių susi
rinkimas šaukiamas penktadienį, 
13 gruodžio 7 vai. vak.- 78 Kimber
ley St., W. Leederville, Perth šia 
dienotvarke:

1. Atidarymas ir žuvusių už 
Lietuvos laisvę pagerbimas.

2. Prezidiumo sudarymas.
3. Sųjungos įstatų skaitymas.
4. Nario mokesčio klausimas.
5. Medžiaginė K. Savanorių pa

dėtis.
6. Spaudos reikalai.
7. Bendradarbiavimas su visos 

Aust. K. Sav. skyriais.
8. Bendradarbiavimas su kito

mis karių organizacijomis.

Pastaba: Per K. Sav. susirin
kimus sprendžiamųjį balsų turi tik 
savanoriai patys ir kurių neliečia 
sųjung. 1st 7 str. “d” raide.

Po minėjimo bei susirinkimo 
visų bendras pasivaišinimas savo
mis pastangomis.

K. Sav. sekcija

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Antrų advento sekmadienį — 

gruodžio 8 d., 12.30 vai. nuolati
nėj vietoj — vokiečių evangelikų 
šventnamyje Sydnejuje įvyks pa
maldos lietuviams evangelikams.

Kviečiame atvykti, tai bus pas
kutinės šių metų pamaldos.

Liet. Evangel, parap. taryba

MOTERŲ DR-JOS VALDYBA 
MELBOURNE

Nauja Melbourne Liet. Mot 
Soc. Globos Draugijos valdyba, 
išrinkta rugsėjo 15 d.: pirminin
kė A. Matukevičienė 3 Realton 
Ave., Blackburn Nth, tel. 882565, 
sekretorė V. Baltokienė 142 Cra
mer St, W. Preston, tel. 475674, 
iždininkė J. Kairiūkštienė 14 Pa-

lermo St., Sth. Yarra, tel. 244848, 
parengimų vadovė J. Valaitienė 
43 McCrea St., Rosanna, tel. 
454637, ligonių lankytoja R. Ra- 
kūnienė Pleasant St., Pascoe Va
le, tel. 358583, kandidatė V. Blad- 
zevičienė 14 Clarinda Rd., Essen- 
don, tel. 373192.

MIRĖ DAR VIENAS 
LIETUVIS

Lapkričio 27 d. vėžio liga sun
kiai sirgęs Alfonsas Sejonas. Ve
lionis palaidotas lapkričio 29 d. 
Rook wood kapinėse, lietuvių sek
cijoje. Į amžinojo poilsio vietų 
velionį palydėjo gausus lietuvių 
būrys ir beveik visi Sydnejuje gy
venų kūrėjai savanoriai. Prie nau
jai supilto kapo žodį tarė kun. P. 
Butkus ir savanorių kūrėjų drau
gijos p-kas p. V. Šiogeris.

A.A. Alfonsas Sejonas buvo ki
lęs iš susipratusios lietuvių šei
mos Ukmergės apskr., Kurklių 
valse. Jo tėvas ir vyresnis brolis 
savanoriais kovojo už Lietuvos 
laisvę. Jis taip pat yra buvęs ka
rys ir kovotojas už Lietuva. At
vykęs į Australijų jis gražiai buvo 
įsikūręs su žmona Sydnejuje, Bass 
Hill priemiestyje.

Jo kapas nuklotas gėlėmis ir 
vainikais.

RENKIME JŪROS DIENĄ

a?

Baltic
REIKALAUKITE VISOSE SPI
RITINIŲ GĖRIMŲ PARDUO 
TUVESE LIETUVIŠKOS GA
MYBOS DEGTINES.

H

Sydnėjiškiai ją visada gaus pas 
M. PETRONĮ

152 Liverpool Rd., Enfield.
Tel. UJ 5727

Vodka
VILNIAUS MEISTERIAI

Sename muzikinės kultūros cen
tre Vilniuje įvairiais laikotarpiais 
gyveno, kūrė, koncertavo nemaža 
puikių muzikų. Buvo ir gabių ins
trumentų meistrų. Iš jų garsiau
sias — smuikų meistras Baltaza
ras Dankvartas.

Apie jo kilmę ir gyvenimų išliko 
tik žinių nuotrupos. Spėjama, 
kad jis gimė XVI a. viduryje. Kiek 
tiksliau žinoma tik Dankvarto 
mirties data — apie 1622 m.

Nėra žinių, kieno mokinys buvo 
šis meistras. Manoma, kad jis se
kė tuo metu garsios krokuviškės 
smuikų mokyklos tradicijomis, ku
rios meistrai, kaip ir Dankvartas, 
smuikų apatines dėkas ir šonus da
rė iš akyto jovaro. Savo instru
mentus Dankvartas lakavo puoš
niu auksinės — vyšninės spalvos 
laku.

Ankstyvieji Dankvarto smuikai 
turi įrašus, jog daryti Vilniuje. 
Vėliau, kaip liudija etiketės, savo 
dirbtuvę jis perkėlė į Varšuvų, o 
paskiau — į Krokuvų.

XX amžių pasiekė tik keletas šio 
puikaus meistro rankų gamintų 
instrumentų. Puošnų, tauraus 
fleitinio tembro smuikų, padarytų 
1602'm. Vilniuje, šiuo metu sau
go Poznanės muziejus Lenkijoje. 
Prieš antrųjį pasaulinį karų jis 
priklausė privačiam asmeniui, bet 
okupacijos metais buvo pavogtas, 
ji teko restauruoti pagal išlikusias 
fotografijas. Kitų Dankvarto ins
trumentų likimas šiuo metu dar 
nežinomas.

Du Vilniaus meistro smuikus, 
datuotus 1602 ir 1612 m. (pasta
rasis darytas ne Lietuvoje), šio 
amžiaus 20-siais metais turėjo len
kų smuikininkas Benediktas Tiš
kevičius. Apie juos savininkaš 
rašė, kad "tie smuikai yra labai 
gražaus tono, nors ir su dar stip
riu altiniu tembru, ir yra labai 
lengvi”.

Kiti du Vilniaus laikotarpio 
smuikai, datuoti 1603 m., prieš 
pirmųjj pasaulinį karų buvo Var
šuvos konservatorijoje, o vėliau 
priklausė privačiam asmeniui Lvo
ve. Jie savo forma labai artimi 
žymaus XVI a. lenkų smuikų meis
tro Martyno Grobličio (jaunesnio
jo) instrumentams. ’ AplamaiDank- 
varto darbo instrumentai primena 
itališkosios Brešijos mokyklos 
smuikus.

Yra žinoma, kad Dankvartas, 
šalia natūralaus dydžio smuikų, 
dirbo ir visai mažus, tuo pasiek
damas ypatingų tembrinių savy
bių. Instrumentologų nuomone, 
"Vilniaus Stradivarijaus” instru
mentai pasižymi pilnu tonu ir dai
ningu tembru, o taip pat ir nudai- 
linimo kruopštumu.

Tėvo pėdomis pasekė B. Dank
varto sūnus ir mokinys Jonas 
Dankvartas, gimęs apie 1600 m. 
Jis darbavosi Varšuvoje, gaminda
mas ne tik smuikus, bet ir violas. 
Jo instrumentai taip pat aukštai 
vertinami.

šeimyninę tradicijų tęsė Balta
zaro Dankvarto anūkas, Jono sū-

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Sydney kapelionas kun. P. But

kus sveikins lietuvius ir bus gie
damos liet, kalėdinės giesmės per 
2KY radijo stotį gruodžio 24 d. 
6.20 min. *

Geelong liet savaitgalio mokyk
loje mokslo metų užbaiga rengia
ma gruodžio 15 d. su menine pro
grama ir Kalėdų eglute.

*
Kariuomenės šventės minėjimo 

proga L.K.V. “Ramovės“ Sydney 
skyrius gavo raštu sveikinimus iš 
Lietuvos kariuomenės kario ir par
tizano B. Liūgos, gyv. Newcastle 
ir J. Vėteikio “News Digest In
ternational” redaktoriaus.

*
Pereitų šeštadienį Dainos choro 

dirigentas p. K. Kavaliauskas 
Sydney šviesiečius ir jų bičiulius 
pamokino, kaip reikia klausytis 
muzikos. Reikia spėti, kad eboro 
koncerte, gruodžio 14 d. p. Kava
liauskas susilauks be gausios pub
likos dar ir kvalifikuotų klausy
tojų.

*
Newcastle apyl. p-kas p. P. 

Brūzga po nelaimės fabrike, kur 
jam buvo sužeistos kojos, dar ne 
visai pasveikęs, bet jis vistiek 
pluša, brūzgą ir stengiasi, kad 
vietos liet, kultūrinė veikla būtų 
reikiamoj augštumoj. Pirmininko 
pareigose jis išbuvo jau penkerius 
metus. *

Newcastle apyl. valdyba gavo iš 
Melbourne Kult. Tarybos 135 
knygas, kurios jau perduotos apyl. 
bibliotekos vedėjai p. Z. Zakaraus
kienei.

nūs, Baltazaras Dankvartas II, gi
męs 1620 m. Mazovijoje, miręs 
po 1682 m. Ir apie jo gyvenimų 
maža kas žinoma. 1645 m. Dank
vartas II įstojo Vilniuje į jėzuitų 
ordinų. Smuikų gamybos aistra 
buvo tokia stipri, jog instrumentus 
jis dirbo ir vienuolyne. Poznanės 
muziejuje yra jo darbo smuikas, 
datuotas 1659 m. Jis savo forma 
žymiai skiriasi nuo Baltazaro I ir 
Jono Dankvartų instrumentų. De
ja, apie kitus šio, taip pat garsaus, 
meistro smuikus kol kas jokių ži
nių nėra.

Instrumentologai mano, jog 
Dankvartų šeimos daryti instru
mentai, jau amžininkų labai verti
nami, vėlesniais laikais buvo aprū
pinami falsifikuotomis etiketėmis 
ir parduodami kaip1 garsių italų 
meistrų smuikai. Tuo paaiškina
ma, kodėl iki šių dienų taip maža 
išliko Dankvartų darbo instrumen
tų.

V. Jurkstas (“M. ir G.”)

*
Pereitų savaitę Sydnejuje lan

kėsi amerikietė lietuvė ir didelė 
veikėja Čikagos lietuvių tarpe 
p-lė Josephine Miller. Ji taip pat 
ilgus metus dainuoja Alice Ste
phens moterų chore. P-lė Miller, 
nors ir gimusi Amerikoje ir Lie
tuvos nemačiusi , bet kalba gry
niausia lietuvių kalba ir visų šir
dį atidavusi lietuviškai kultūrai. 
Būdama Sydnejuje ji susitiko su 
eile lietuvių ir lankėsi Mūsų Pas
togės redakcijoje. Į Amerikų iš
skrido pereitų šeštadienį.

*
Šv. Kazimiero savaitgalio mo

kyklos mokslo metų užbaiga ren- 
giama gruodžio 14 d., 8 vai. vak.

e mokslo metų užbaigimo akto 
bus dar mokinių vaidinimas “šven
toji naktis” ir deklamacijos bei 
muzikos pynė. *

Adelaidės apyl. V-ba praneša, 
kad ateinantiems metams paren
gimų kalendoriaus sustatymas 
įvyksta gruodžio 13 d. 7.30 vai. 
vak. Liet. Namuose Adelaidėje Da
lyvauja visų organizacijų atstovai.

«
Aust. Liet. B-nės Adelaidėje sa

vaitgalio mokyklos mokslo metų 
užbaiga įvyksta gruodžio 7 d. 7 
vai. vak. Liet. Namuose. Progra
moje mokslo metų užbaigimo aktas 
su menine programa. Ta proga 
mokyklos mokiniai suvaidins “La
pės ir vilko draugystė” (pagal V. 
Pietarį), rež. V. Neverauskas.

*
Adelaidės Liet. Namuose Kalėdų 

Eglutė, Moterų Sekcijos rengiama, 
įvyks gruodžio 26 d. 3 vai. p. p. 
Liet. Namuose. Čia Kalėdų Sene
lis pasirodys su dovanomis vai
kučiams, o Moterų Sekcija su už
kandžiais ir bufetu.

*
Patrijotinio ir religinio turinio 

laikraštis Argentinoje "Laikas” 
šiais metais atšventė 15 metų su
kaktį. Lygiai tokių pačių sukaktį 
— 15 metų — ateinančių metų 
sausio pabaigoje švęs ir "Mūsų 
Pastogė”. Ku-ka

Pajieškojimas
Teisininkas Juozas Dijokas, ar

ba žinantieji jo adresų, prašomi 
atsiliepti mūsų Pastogės redakci
jai. Yra žinių iš Amerikos.
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MOTERŲ AMŽIUS
Besikalbant įvairiomis temomis, 

profesorius, aiškina:
— Moterys priklauso prie trijų 

kategorijų. Moterys, kurios yra 
jaunos, moterys, kurios atrodo 
jaunos ir, moterys, kurios vis dar 
mano, kad jos yra jaunos.

Lietuvoje buvo įsigalėjęs papro
tys kas metai iškilmingai paminėti 
Sausio 15 Dienų — Klaipėdos at
vadavimo sukaktį, o kiekvienų va
sarų surengti Jūros Dienų, kad su
žadinus jaunimo tarpe meilę savai 
jūrai.

Jau daug metų ir mes rengiame 
čia Australijoje sausio 15-tos die
nos minėjimus salėse. Sausio mė
nuo Australijoje yra atostogų žen
kle ir dienos perdaug karštos, kad 
žmogus norėtų praleisti pora va
landų tvankioje salėje.

Pereitais metais Sydnėjuje ir 
Melbourne buvo pamėginta pami
nėti šių sukaktį, surengiant pajū
ryje su gražia programa Jūros 
Dienų. Minėjimas pradedamas 
trumpa paskaita primenant jauni
mui anų dienų įvykius. Toliau se-

ka meninė dalis su deklamacijomis 
ir dainomis. Pabaigai galima pra
vesti sporto varžybas ir užbaigti 
šokiais. Moterų draugijos gali pa
rūpinti bufetų, šitokios formos 
parengimas sutrauks daug jauni
mo ir senimo.

Maž. Lietuvos Bičiuliai, nebūda
mi pajėgūs vieni surengti Jūros 
Dienų, kviečiame mūsų visas orga
nizacijas ypatingai jaunimų — 
skautus, ateitininkus ir karius Ra- 
movėnus, kad Adelaidėje, Canbe- 
roje, Hobarte, Geelonge, Brisba- 
nėje, Melbourne, Perthe ir Sydnė
juje galėtume surengti sausio mėn. 
viduryje po Jūros Dienų.

Padėkite atgaivinti šių gražių 
tradicijų.

Alb. Pocius
Mai. Lietuvos Bičiulių vardu

A. A. VLADUI PARAGIUI

staiga mirus, ALB Melbourno Apylinkės Valdybos narę 
p-lę Audronę Paragytę, jos mamytę ir sesutę nuoširdžiai 

užjaučiame ir šioj skausmo valandoj drauge liūdime.

Melbourno Apylinkės Valdyba

Mūsų mielam ir aktyviam nariui 

VLADUI PARAGIUI mirus, 
nuoširdžiausiai užjaučiame Ponią Jadvygą Paragienę ir 
dukreles — Audronę bei Jūratę.

Melbourno Lietuvių Klubas

Mielą mūsų šeimynos bičiulį

d. 3..
VLADĄ PARAGĮ

amžinybėn pašaukus, liūdinčias p. Paragienę, Audronę ir 
Jūratę giliai užjaučia

St., Br., R. ir J. Cesnai, Albury

Mielam mūsų kaimynui

VLADUI PARAGIUI

staiga mirus, p. Jadvygą Paragienę ir dukreles 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

O. ir V. Uubincu

Mielam Bičiuliui
A. A.

VLADUI PARAGIUI staiga mirus, 
jo žmonai JADVYGAI ir dukrelėms AUDRONEI 
ir JŪRATEI, jų gilaus skausmo valandoje, reiškiu 
nuoširdžią užuojautą.

\ Iz Gestartas

Mielą p. REGINĄ ALIŠAUSKIENĘ 
ir šeimą brangiam tėveliui Amerikoje mirus, giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime

M.S. Tamašauskai
ti

jūnas Tinteris

Poniai J. PARAGIENEI, 

dukroms AUDRONEI ir JŪRATEI, 

vyrui ir tėvui staiga mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Baltrukonių šeima.
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