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MOKYKLOS
IR MES

Metų pabaiga visados rišosi su 
mokyklomis: mokslo metų užbai
ga, mokykliniai pasirodymai, vai
kų kalėdinė eglutė ir 1.1. .Mūsų 
dėmesys į mokyklas, jeigu jis ir 
nėra pirmutinis, bet nėra apleis
tas. Mes žinome, kad mokykla 
yra viena iš tų faktorių, kuris ga
rantuoja ateities lietuviškumą. 
Šiandie mes mokome vaikus, 
jiems kalame į galvas, kad esa
me ir išliksime lietuviais, kad 
mūsų tauta yra lygiateisė šalia ki
tų pasaulio tautų ir turi tokią 
pat teisę pasaulyje egzistuoti, 
kaip ir kitos, vis tik už tą egzis
tenciją reikia kietai kovoti ir ją 
iškovoti. Kaip žinome, niekad 
deklaracijos, nors ir kaip gražios 
bei kilnios, nebuvo be kovos pri
imtos ir pripažintos. Tą liudija 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimas, kurį reikėjo jėga iško
voti.

Mūsų interesas kovoti ir plė
sti lietuvybę nepasikeitė nei 
su laiku, nei su vieta. Ak
tualiai pasireiškianti lietuviškoji 
veikla praktiškai tarnauja tik 
tiems, kurie yra sąmoningi 
lietuviai.
Savo veikloj prisimenam ir savo 
vaikus, kuriems lietuviški reika
lai yra svetimi ir kuriems tą lie
tuvybei meilę reikia pirmiausia 
įkvėpti, jiems pristatyti pačią lie
tuvybę. Tam mes organizuojame 
savaitgalio mokyklas, visomis jė
gomis stengiamės išlaikyti jauni
mo organizacijas ir 1.1. Bet 
nei mokykla, nei organizacija 
neatliks to, ką gali ir turi at
likti namuose tėvai. Visa kita 
tėra tik pagelbinės priemonės, 
kurios tęsia, papildo arba vykdo 
toliau tėvų pradėtąjį darbą. Štai 
dėl ko išeivijoje, kur nėra kas
dieniniame gyvenime lietuviškus 
aplinkos, tautinio sąmoningumo 
kely šeima yra viso tautinio 
auklėjimo pagrindas.

Metų pabaigoje mokyklos su
veda ištisų metų savo dar
bo ir veiklos sąskaitas. Gal būt 
mokyklos, tegu ir mūsų sąlygo
mis savaitgalio, ir būtų daug na
šesnės ir sėkmingesnės, jeigu 
tarp mokyklos ir tėvų būtų glau
desnis bendradarbiavimas. Kaip 
rezultatai liudija metų pabaigoje, 
to tėvų ir mokyklos bendradar
biavimo skaudžiai pasigendama: 
Žmonės rūpinasi sukomplektuoti 
ir išlaikyti tokią mokyklą, moky
tojai įsikinko metams be jokio 
atlyginimo, pašvęsdami savo sa
vaitgalius ir atsisakydami savo 
teisėto poilsio, skuba į tą mokyk
lą, bet atėję randa į mokyklą at
vykusius ar atvežtus vietoje 60 
ar daugiau mokinių vos porą de- 
sėtkų. Gerai, dirbama ir su tiek, 
bet žiūrėk, kitą savaitgalį irgi yra 
tie pora desėtkų, bet visai kiti 
vaikai, ne tie patys. Ir taip per 
30-40 metinių pamokų mokinių 
pastoviai tedalyvauja vos keli ar 
keliolika. Ką galima tokioje san
tvarkoje ir drausmėje laimėti? 
Tokiu atveju nereikia kaltinti 
mokyklos nei mokytojų, o pasi
žiūrėti į save pačius-- kiek mes 
prisidedame, kad toji pati mo
kykla tinkamai funkcionuotų. 
Rodos, dar mes gyvename tokia
me idealistiniame laikotarpy, 
kad nei mokytojai, nei patalpos 
mokyklai nieko nekainuoja. Jei
gu mes tų palankių sąlygų pilnai 
neišnaudojome, tai pasižiūrėki
me į save: ar mes, tėvai, pilnai 
su mokykla kooperuojame? Ar 
mes domimės mokyklos gyveni-

ANTIKOMUNIZMAS AZIJOJE
AZIJOS TAUTŲ ANTIKOMUNISTINĖ SĄJUNGA

1955 tuometinis P. Korėjos pre
zidentas Syngman Rhee, sukvietęs 
į Seoulų dar 7 Azijos kraštų ats
tovus, įsteigė Azijos Tautų An
tikomunistinę Sąjungų, kurios 
tikslas: (1) išlaisvinti tautas iš 
komunizmo nelaisvės; (2) stip
rinti laisvųjų valstybių tarpusavio 
draugingumų ir skatinti jų tarp
tautinį bendradarbiavimų (3) 
siekti patvarios taikos pasaulyje; 
(4) tžrpusavių sąjungos narių 
ūkiniu bei kultūriniu bendradar
biavimu kelti Sųjungos tautų gy
venimo standartų ir (5) įtvirtinti 
demokratijų bei Visuotinės Žmo
gaus Teisių Deklaracijos paskelb
tas asmens teises Sųjungos kraš
tų vidaus gyvenime.

Sųjungos uždaviniams vykdyti 
yra kas pusmetis posėdžiaujanti 
Sųjungos Taryba ir pastoviai vei-, 
kiantis sekretoriatas, o Sąjungos 
veikimui programų priima metinės 
konferencijos Šiuo metu Sųjun
gos nariais yra Australija, Ki
nija, Hong Kong, Iranas, Japoni
ja, Jordanas, Korėja, Makao, Ma- 
lezija, N. Zelandija, Filipinai, 
Thailandas, Turkija, Vietnamas, 
šių metų konferencija Sųjungos 
nariu priėmė Indiją. Sųjunga yra 
pusiau valstybinio pobūdžio orga
nizacija, glaudžiai bendradar
biaujanti su atitinkamų valstybių 
vjžriausybėmis.

“MŪSŲ PASTOGĖS” 
SKAITYTOJAMS

Pranešame gerb. Mūsų Pastogės 
skaitytojams, kad paskutinis šiais 
metais Mūsų Pastogės numeris 
išeis prieš Kalėdas gruodžio 18 d. 
Kadangi šis numeris išeis gerokai 
padidintas, tai tam numeriui me
džiagų, straipsnius, pranešimus, 
skelbimus (kalėdiniame laikotarpy 
bus visa eilė parengimų ir reikia, 
kad jie tilptų kalėdiniame nume
ry) siųskite kaip galint anksčiau 
— ne vėliau, kaip iki gruodžio 15 
d. Būtų gražu, kuo daugiau lietu
vių — atskirų asmenų, organiza
cijų, verslininkų, profesionalų 
sveikinimai tilptų šiame švenčių 
numeryje. Palaikykime jau įsipi- 
lietinusių 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

PARUOŠĖ RAPORTĄ
Amerikos federalinis tardymų 

biuras (FIB) paruošęs raportų dėl 
prez. Kennedy mirties, kurį įteiks 
prez. Johnson. Iš tyrinėjimų da
roma išvada, kad prezidento Ken
nedy žudikas veikęs pats vienas, 
be užkulisių ir taip pat žudiko žu
dikas Ruby irgi veikęs pats vie
nas savo valia, niekeno nekursty
tas.

mu, vaikų pažanga ir t.t. Gal būt 
ir yra tas blogumas, kad mokyk
la nekainuoja, nes jeigu mokėtu
me ir mokyklai, ir mokytojams, 
gal mes, tėvai, ir kontroliuotu
me, kad vaikai grįždami iš mo
kyklos ir šį tą namo parsineštų. 
Bet, atrodo, vaikai išleidžiami 
į savaitgalio mokyklą vien tik 
tam, kad namuose būtų bent va
landėlė ramaus ir netrukdomo 
laiko. Sakyčiau, liet, savaitgalio 
mokykla turi daug didesnius ir 
platesnius tikslus, negu kad bū
tų suteikiama tėvams savaitgalio 
ramybė.

(v-k.)

Šiųmetinė Sųjungos konferen
cija įvyko spalio 24-31 dienomis 
Saigone, P. Vietname. Be atitin
kamų tautinių delegacijų raportų 
apie komunistinę ir antikomunis
tinę veiklų atitinkamuose kraštuo
se, konferencijos dienotvarkėje 
buvo tokie klausimai, kaip komu
nistinės Kinijos dabartinė stra
tegija ir taktika Azijoje, Kinijos 
— Sovietų Sųjungos konfliktas ir 
jo poveikis satelitams ir neutra
liesiems kraštams, komunizmo eks
pansija Azijoje ir P. Amerikoje. 
Konferencijos išvadoms formu
luoti buvo sudarytos keturios ko
misijos. Konferencija priėmė spe
cialių rezoliucijų Centro ir Rytų 
Europos klausimu. Joje konferen
cija “pareiškia savo visiškų soli
darumų sovietų pavergtų Centro 
ir Rytų Europos tautų kovai dėl 
savo išsilaisvinimo iš komunisti
nės priespaudos ir dėl savo nepri
klausomybės bei laisvės atstaty
mo” ir “reikalauja laisvųjų vals
tybių vyriausybes (a) nesudarinė- 
ti su Kremlium jokių saugumo 
sandėrių, kurie galėtų reikšti so
vietų agresijos ir subversijos vei
ksmais sudaryto Centro ir Rytų 
Europoj status quo įtvirtinimą, 
(b) pasmerkti Sovietų Sųjungos 
ir raudonosios Kinijos kolonizmų 
ir per Jungtines Tautas visuoti
nai taikyti tautų apsisprendimo 
teisę be skirtumo rasės, spalvos 
ar tikėjimo”.

“TAIKOS” KONGRESE 
KINIEČIAMS NESISEKA

Varšuvoje vykusiame taikos 
kongrese, kuriame dalyvavo apie 
80-ties tautų atstovai, Kinijos ko
munistų atstovai siūlė laikytis 
kietesnės politikos prieš imperia
listus ir pasmerkti Sov. Rusijos 
sugyvenimo politikų. Kongrese nu
tarta priimant sovietų siūlymus 
ir prieštaraujant kiniečiams: siek
ti nusiginklavimo, 2) tautų išlais
vinimo, 3) kultūrinio ir ekonomi
nio bendradarbiavimo ir didesnės 
akcijos taikos įgyvendinimui.

STEBĖS RAKETŲ 
BANDYMUS

Amerikos mokslininkai ir eks
pertai stebės iš Honolulu rusų 
raketų bandymus, vykdomus Pa- 
cifike. Atrodo, sovietų bandymai 
bus labai atidžiai stebimi. Vie
nas amerikiečių ekspertas pa
reiškęs spaudai, kad amerikie
čiai turi tokius jautrius tolinto 
stebėjimo aparatus, kad galį su
sekti banginio akie mirksnį Pa- 
cifike.

BAIGĖSI BAŽNYČIOS 
SUSIRINKIMO SESIJA

Antroji Kat. Bažnyčios visuo
tinio susirinkimo sesija Vatikane 
baigėsi ir nauja prasidės atei
nančių metų rugsėjo 14 ir baigsis 
lapkričio 20 d. šioje sesijoje bu
vo nagrinėtos pasauliečių teisės 
ir pareigos Bažnyčios gyvenime 
ir pastoracijoje, liturgijoje įves
ta vietos kalba vietoje ligi šiolei 
galiojusios lotynų kalbos ir 
praplėstos vyskupų teisės.

POPIEŽIUS LANKYS 
PALESTINĄ

Romos katalikų popiežius Pau

Su Azijos Tautų Antikomunis
tine Sųjunga glaudžiai bendradar
biauja Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas. Šių metų Sąjungos kon
ferencijoje Saigone Pav. Seimui 
atstovavo V. Sidzikauskas. Konfe
rencija vyko karštojo antiko- 
munistų ir komunistų karo fron
te. Jo artumas buvo justi pačiame 
Saigone, ne tik konferencijos da
lyviams parodytuose prieš komu
nistų partizanus įtvirtintuose kai
muose, vadinamose strateginėse 
sodybose. Antra vertus, nepaisant 
vidaus karo, krašte matosi ūkinės 
pažangos laimėjimai: nauji fabri

Šiais metais tarptautinė organizacija — Antibolševikinis 
Tautų Blokas šventė savo 20 metų sukaktį. Ta proga rugsėjo 
7 d. įvyko Sydnėjuje susirinkimas, kurio metu kalbėjo sena
torius W.C. Wentworth (nuotraukoje).

įvykiai pasaulyje
lius VI sausio pradžioje 1964 m. 
numato išvykti į šventųjų žemę 
lankyti vietų, kur gyveno ir mirė 
Jėzus Kristus. Tai bene pirmas 
popiežius bus išvykęs iš Romos 
savo laisva valia. Spėjama, kad 
pralaužus istorinius ledus popie
žius vizituos ir kitus kraštus ir 
jau, kaip skelbiama, dabar gavęs 
visų eilę pakvietimų iš kitų šalių.

SOVIETAI ŽVALGOSI TIES 
ŠVEDIJOS PAKRAŠČIAIS 

320 tonų mokomasis sovietų lai
vas iš Kaliningrado su 62 jūrinin
kų įgula pažeidė Švedijos teritori

MUSU «
PASIKEITIMAI

ALB KRAŠTO VALDYBOJE
H. Keraitis, Krašto Valdybos 

narys ir Krašto Kultūros Tarybos 
p-kas, būdamas perkrautas darbu 
tarnyboje, pasitraukė iš Krašto 
Valdybos.

Su apgailestavimu Krašto Val
dyba priėmė jo atsistatydinimų ir 
drauge reiškia gilių padėkų už jo 
darbų Bendruomenės labui.

Krašto Valdybos pakviestas nuo 
1963 m. lapkričio 16 d. valdybon 
įeina iš Krašto Tarybos rinktų 
kandidatų inž. Vladas Daudaras.

Krašto Kultūros Tarybos pirmi
ninko pareigas perėmė p. L Jo
naitis.

A.L.B. Krašto Valdyba

DOVANA KRAŠTO
KULTŪROS TARYBAI

Nedaug kam žinomas mūsų tar
pe lietuvis žvejys, medžiotojas ir 

kai, hidroelektrinės ir t.t. Nors 
konferencija vyko perversmo iš
vakarėse, pašalinis konferencijos 
dalyvis'jokio būsimo perversmo 
ženklo negalėjo įžvelgti. Net iš
garsintas vyriausybės konfliktas 
su budistais, konferencijos daly
viams aplankius aukštus budistų 
dvasininkus ir išsikalbėjus, atro
dė nereikšmingas ir dirbtiniu bū
du užsieniuose išpūstas.

Būdamas Saigone, LLK pirmi
ninkas V. Sidzikauskas buvo pri
imtas Vokietijos ambasadoriaus 
Vietname, taip pat Italijos amba
sadoriaus. Nors formaliai atsto
vaudamas Pavergtųjų Tautų Sei
mui, LLK pirmininkas visur figū
ravo kaip lietuvis ir ne tik garsi
no Lietuvos vardų, bet ir laimėjo 
jai naujų draugų Azijoj.

Kor.

nius vandenis. įplaukęs apie 100 
m. į draudžiamų pakrančių zonų, 
jis nuleido inkarų ir išbuvo porų 
valandų ligi atvyko užaliarmuoti 
švedų pakrančių apsaugos laivai ir 
pareikalavo apleisti Švedijos teri
torinius vandenis. Sovietų kapi
tonas teisinosi blogomis oro sųly- 
gcmis.

Spaudai pareikšta, jog užsienio 
žvejybos ir povandeniniai laivai 
labai mėgsta žvalgyti Švedijos pa
krančių įtvirtinimus, ypač Gotlan
do saloje. Ta proga pabrėžta 
milžiniška radaro reikšmė pakran
čių apsaugai. (E)

BUITY
dar daugeliu amatų besiverčiųs 
Kostas Jurgaitis Krašto Kultūros 
Tarybai per sydnėjiškį Antanų 
Gasiūnų padovanojo įdomių plokš
telę, kurių įdainavo Brisbanės Lie
tuvių Moterų choras, vedamas K. 
Stankūno. Kosto Jurgaičio tvirti
nimu tokių plokštelių Australijoje 
esančios tik trys. Krašto Kultūros 
Taryba dėkoja p. Kostui Jurgai
čiui už tokių retų dovanų.

Gaila, kad nežinoma tos plokš
telės metrika. Gal būt brisbanie- 
čiai, o geriausia p. K. Stankūnas 
galėtų Kultūros Tarybai tiesiog 
(rašyti jos pirmininkui p. Iz. Jo
naičiui, 70 Leyland St., Belmore, 
N.S.W.) arba per Mūsų Pastogę 
kiek daugiau suteikti žinių apie 
šių plokštelę: kada įdainuota, to 
choro sąstatas ir aplinkybės, pa
skatinusios tokių plokštelę išleisti. 
Ta pačia proga pora žodžių apie 
patį Kostų Jurgaitį. Jis yra vien
gungis, verčiasi žvejyba, medžiok
le, gyvena daugiau ant vandens, 
negu sausumoje. Būdamas Brisba- 
nėje jis pats prisidėjo prie plokš
telės išleidimo. Pereitų savaitę jis 
užsuko ir į Sydney keliom dienom

Prez. L B. JOHNSON
Dabartinis Amerikos preziden

tas yra daugeliu atvejų neišspren
džiama mįslė. Jis yra ambicingas 
politikas, tačiau neturėjęs tauto
je populiarumo. Kiek kartų bandė, 
bet vis net demokratų partijos ne
buvo nominuotas kandidatu į pre
zidentus. Jeigu jis šiandie yra 
Amerikos prezidentas, tai galima 
sakyti daugiau atsitiktinumo dė
ka. Tačiau yra ir abejonių — ar 
atsitiktinumo?

Dėl prez. Kennedy mirties įta
rimas krinta pirmiausia pietie
čiams, nes Kennedy siekė sulyginti 
Amerikoje baltųjų ir juodųjų tei
ses, tačiau Johnson irgi yra pietie
tis. Gal būt, Johnson’o mesta idė
ja sulyginti juodųjų ir baltųjų 
teises siekiant nominacijos į pre
zidentus (jį nukonkuravo Kenne
dy), pastojo kelią.

Tai vidaus politika. Užsienyje 
prez. Johnson yra figūra obscura. 
Apie jį sovietų Kruščiovas yra 
pasakęs: “Aš Tamstos nepažįstu 
asmeniškai, bet esu skaitęs visas 
Tamstos kalbas, ir nė viena jų 
man nepatiko.”

Nors ir su dideliais norais bei 
plačiais užsimojimais, prez. John
son sunkiai galės susidaryti savo 
aureolę ir atsikratyti Kennedy še
šėlio, nes Kennedy buvo tikrai po
litikoje geniali figūra. Nors ir pa
laiko prez. Johnson projektą suly
ginti rasines teises Amerikoje, bet 
vis tik Amerikos šiauriečiai į 

'“pietietį” Johnson žiūri su nepa
sitikėjimu.

Nežiūrint vidinės krašto įtam
pos tarp pietų ir šiaurės, ir koks 
vaidmuo atitenka šioje dramoje 
prez. Johnson, vis tik jo yra pa
brėžtinas aiškus ir nedviprasmiš
kas antikomunistinis bruožas. Tuo 
pagrindu jis ir jieškos sutarimo su 
vakariečių nuotaikomis ir bandys 
šia kryptimi paveikti laisvąjį pa
saulį ir pačius komunistinius kraš
tus. Amerikos militarinė galybė 
šiuo metu yra pati stipriausia pa
saulyje, tad ir jos vairuotojai turi 
didelės reikšmės.

PASAULIS REIKALAUJA
IŠAIŠKINTI

Ryšium su prez. Kennedy mir
timi pasaulis nori sužinoti, kas 
slypi šio fatališko pasikėsinimo 
prieš prez. Kennedy užkulisiuose. 
Dabartinis U.S.A, prezidentas L. 
B. Johnson įsakė ištirti visas pasi
kėsinimo prieš prez. Kennedy ap
linkybes ir surasti raktų bei mo
tyvus, dėl ko buvo nužudytas prez. 
Kennedy.

Labai įtartinas šiuo atveju sov. 
Rusijos elgesys. Vos paskelbus ži
nią, kad prez. Kennedy atentato 
metu nužudytas, Sov. Rusijos ži
nių agentūra Tasso pasiskubino 
paskelbti, kad tai kraštutinių de
šiniųjų darbas, kai net pačių ame
rikiečių policija tuo reikalu jokio 
pareiškimo nedavė. Neseniai Ame
rikos ambasadai sovietai savano
riškai įteikė bylų su žiniomis apie 
prezidento žudikų Oswald, kada jis 
gyveno Rusijoje. Šitos stebinan
čios paslaugos iš Sov. Sąjungos 
darosi vis labiau įtartinos. Ar tik 
sovietai, norėdami užtušuoti savo 
ranką, jeigu jie yra prie to pri
sidėję, dar labiau jos neišryški
na?

pasižmonėti. Bijodamas, kad toji 
reta plokštelė nedingtų ar nepa
skęstų, jis ir prašė atsitiktinai 
Sydnėjuje sutikto p. A. Gasiūno 
Šią plokštelę įteikti Krašto Kultū
ros Tarybai.

1
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POGRINDIS GRUZIJOJE
Mano draugas gruzinas, kurį čia 

pavadinsime Adsu Baktširadze, 
paaiškino man: “Mes neapkentėm 
to šiokio ir tokio... Stalino, kol jis 
buvo gyvas. Tas kraugerys šioks ir 
toks iš mūsų būtų padaręs rusus, 
jėi dar būtų pagyvenęs dešimt 
metų. Tikiuos, kad jo siela kepa 
pragare. Kita vertus, spėju, kad 
senis Juozas prasigrūmė iki velnių 
darbo ir dabar pats tvarko praga
rą. Bet dabar Stalinas yra mūsų 
pasipriešinimo Maskvai simbolis. 
Mes nutarėme užmiršti, kad jis 
buvo masinis žudikas ir išskerdė 
milijonus. Mumą jis dabar yra 
gruzinas, kurio atminimą rusai 
bando išdildyti. Dėl to mes darome 
viską, ką tik galime, įerzinti 
jiems”.

Gruzijoje nėra tokio aktyvaus 
pasipriešinimo ar sabotažo, kaip 
Ukrainoje. Bet jeigu kuris nors 
rusas, įskaitant armją lankančius 
pulkininkus ir aukštuosius valdi
ninkus, pavadins rusišku Tiflisio, 
o ne gruzinišku Tbilisio vardu 
Gruzijos sostinę, įpykusi minia su
muš ir suspardys jį.

Vaidai gatvėse, neorganizuotos 
muštynės ir spontaniškas minios 
įtūžimas ten nuolatiniai dalykai. 
Policininkai, kurie daugiausia yra 
gruzinai, visiškai nesikiša, jei gat
vėje mušami rusai. Jie nekreipia 
dėmesio į įsakymus savo viršinin
kų, kurių daugumas yra rusai.

Maskvos valdžia bandė siųsti į 
Gruziją rusus policininkus, o gru
zinus iškiloti po kitas respublikas. 
Tačiau iš to niekas neišėjo.

Praeiviai, šoferiai, autobusų 
konduktoriai ir eiliniai piliečiai 
piktinasi, kad juos drausmina ru
siški faraonai, ir darė viską, kad 
šie,, negalėtų atlikti savo darbo. 
Kaip ir galima buvo laukti, fara
onai reaguodavo piktai. Bet visos 
tautos neįmanoma areštuoti. Ga
lima įkšti kalėjiman dešimtį, šim
tą ar net tūkstantį. Tačiau jeigu 
visas miestas eina prieš tave, tai 
ir faraonai nebepajėgūs, net ir 
Sovietų Sąjungoje.

LIETUVIS PASAKOJA
LIETUVIAI IŠLEIDŽIAMI 

Į UŽSIENI PAGAL 
PATIKIMUMĄ PARTIJAI

Ką papasakojo neseniai iš Lietu
vos atvykę apie keliavimo sąlygas 
Lietuvoje, apie radijo klausymą. 
— Kokie Lietuvos klausytojų pa- 
geddavimtai?

Neseniai atvykę iš Lietuvos su
teikė kiek informacijų apie kelia
vimo sąlygas Lietuvoje ir vyks
tant į satelitinius kraštus, dar 
apie radiją bei jo klausymą Lietu
voje.

— Ar lietuvis gali laisvai ke
liauti savo respublikos ribose? Ar 
esama sunkumų patekti į kitas Pa-, 
baltijo respublikas ir rytų bloko 
satelitinius kraštus?

— Savo respublikos ribose lietu
viai gali keliauti laisvai, panašiai 
ir pačoje Sovietų Sąjungoje, gi 
daromas skirtumas norint išvykti 
j satelitinius kraštus (Lenkiją, R. 
Vokietiją ir pan.). Leidimai išvyk
ti į satelitinius kraštus duodami 
vietos milcijos organų, be to, rei
kalingos ir vizos, žinoma, visur 
daug formalumų bei biurokratiz
mo.

— Įdomu, ar gyventojai bando 
išsikelti į rytinę Vokietją ar Len
kiją ar persikelti pas savo gimi
nes Vakaruose? Ar jiems tai pa
vyksta? O kaip su laikinai užsie
nin išvykstančiais?

— Taip, jie bando, bet tai ne 
visiems pavyksta. Tiesa, meninin
kai ar sportininkai atvyksta į Va
karų kraštus, tačiau tų kategori
jų keliautojai išleidžiami pagal jų 
gabumus bei patikimumą bolševi
kiniam Lietuvos režimui.

— O ar išvykstant iš gyvena
mos vietos Lietuvoje ar reikalin
ga pranešti apie išvykmą?

— Taip, išvykstant iš savo gy
venvietės mėnesiui ar ilgesniam 
laikui tenka išsiregistruoti Apy
linkės Taryboje ir su savo pasu 
registruotis viešbučiuose.

— Kaip Lietuvoje žiūrima į 
vad. pažangiųjų iš Vakarų atvy
kimą svečiuotis?

— Į juos mažai kreipiamas dė
mesys.

Dėl to gruzinams policininkams 
buvo grąžintas darbas. Tik virši
ninkais ir saugumo tardytojais 
buvo palikti rusai. Aš esu matęs 
gatvės muštynes. Būrys girtų rusų 
jūrininkų, pro Tbilisį keliavusieji 
iš Astrachanės uosto Kaspijos jū
roje į Juodosios jūros Batumį, pri
sikibo Centrinės Geležinkelio sto
ties aikštėje prie gruzinės mergi
nos, grubia rusų kalba nešvankiai 
siūlydamiesi jai.

Turint galvoje jūrininkus ir dar 
girtus, toks elgesys buvo visiškai 
“normalus”. Bet gruzinas šoferis, 
sustabdęs savo ZIL taksį, išsilaužė 
stulpelį ir vožė jūrininkui per gal
vą. Jūrininkas išsitiesė paslikas. 
Jo draugai puolėsi šoferį, o tas 
pasišaukė padėti nešikus ir ledų 
pardavinėtojus. Kai policija įsiki
šo sudaryti tarp abiejų kovojusių 
pusių oficialios taikos, visi šeši 
rusai be sąmonės jau gulėjo sto
ties aikštės juodame asfalte.

Be sakymo aišku, kad nė vienas 
tų gruzinų nebuvo areštuotas. Po
licininkai žiūrėjo visiškai į kitą pu
sę, kol tie ištirpo minioje.

Kai 1962 m. birželio mėn. kelia
vo po Sovietų Sąjungą Bennio 
Goodmano orkestras į Tbilisį prisi
rinko plojėjų. Dainininkė populia
riausia, kol scenoje, apsirengusi 
balta suknia, neuždainavo sudžia- 
zintosios populiarios rusų kareivių 
dainos “Katiušos”. Švilpimas ir 
trypimas vos tik neparvertė jos. 
Joya nustojo dainuoti “Katiušą” 
ir griebėsi susaldintos gruzinų 
liaudies dainos “Suliko”. Staiga 
pasikeitė klausytojų nuotaika. Pa
drąsinamieji šūktelėjimai ir ploji
mai išlaikė Joyą scenoje 15 minu
čių ilgiau, negu programoje buvo 
numatyta.

Po programos sau persivilkti 
skirtame kambaryje ji rado pinti
nę puošniųjų baltų gruziniškų ro
žių su kortele, kurioje angliškai 
įrašyta: “Brangioji Miss Sherill, 
šauksmai buvo nukreipti ne prieš 
tamstą. Mes tamstą mylime, bet 
nekenčiame rusiškų dainų”.

— Dar kiek ape radiją bei jo 
klausymą Lietuvoje. Ar pavergto
sios Lietuvos gyventojai klausosi 
programų lietuvių k. iš Vakarų 
radijo siųstuvų?

— Taip, klausosi. Daugiau klau
somasi lietuviškų, kaip kitomis 
kalbomis valandėlių. Klauso ir vie
šai, nors, aišku, vengiama skleis
ti girdėtas žinias.

— Kokiais Vakarų radijo prane
šimais daugiau domimasi?

— Senimas daugiau domisi iš
laisvinimo temomis, panašiai ir 
jaunimas, bet šis dar su malonu
mu pasiklauso ir vakarietiškos 
muzikos.

— Ar gyventojai reiškia pagei
davimų, kad kai kurios radijo 
programos, pranešimai, jų turinys 
turėtų būti keičiami?

— Jie mano: griežtai vengtina 
per didelių tuščių vilčių puoselė- 
jmo išlaisvinimo reikalu. Jaunimui 
reikėtų daugiau vakarietiškos bei 
Amerikos lietuvių gyvenimą vaiz
duojančios programos. Dabar at
vykusių nuomone, populiariausios 
esančios Amerkos Balso lietuvių 
k. valandėlės. Kitų vėl nuomone, 
to A. Balso programos per daug 
standartinės, nepritaikytos Lietu
vos žmonėms bei jų sąlygoms. Iš 
pageidavimų dar pasiūlyta — duo
kite daugiau programos jaunimui 
(Lietuvos praeitis, tradicijos ir 
pan), pasikalbėjimus su atbėgu
siais iš Lietuvos ir pan.

— Kaip su bolševikų vykdomu 
transliacijų trukdymu?

— Jis įvairus, nors aplamai di
deli trukdymai būna beveik visuo
met, tad ir blogas girdimumas. 
Tie radijo pranešimai geriausiai 
girdimi vakarais. (E)

Naujasis Vak. Vokietijos kanc
leris Dr. Erhard ilgai nelaukęs 
aplankė Prancūzijos prezidentą 
gen. de Gaulle. Tai pirmoji jo ke
lionė esant šiose pareigose į už
sienį. Antroji kelionė —: jis daly
vavo prez. Kennedy laidotuvėse 
Amerikoje.

★
J.V. išleidžia milijonus dolerių, 

stengdamasi per šaltojo karo 
agentūras permesti į Gruziją vei
ksmingos antisovetinės propagan
dos. Bet visos jų transliacijos ir 
kitokios propagandos formos veda
mos ne tuo bėgiu. Jie pabrėžia ko
munizmo blogybes, kai daugumas 
gruzinų nėra antikomunistai. Jie 
yra antirusiškai nusistatę, ir tai 
turi būti panaudota, jei Vakarai 
nori laimėti prieš Maskvą.

Kartą ir visam laikui reikia su
prasti štai ką: Gruzija ir jos tie
sioginė kamynė Armėnija toje pa
saulio dalyje buvo dvi ankstyviau
sios krikščioniškosios karalijos. 
Jos buvo laisvos, kultūringos ir ci
vilizuotos krikščioniškos valstybės 
jau šeštajame amžiuje, ir jos perė
mė palikimą Rytinės Romos Im
perijos, kurios pasienyje jos išgy
veno daugelį šimtmečių.

*
Armėnija ir Gruzija išgyveno 

tūkstantį metų kaip nepriklauso
mos krikščioniškos valstybės prieš 
susikuriant rusų karalijai su sos
tine Maskva. Apsupti stiprių mu- 
zulmoniškų priešų, gruzinai ir ar
mėnai nuolat kariavo su turkais 
vakaruose, su persais pietuose, su 
totorių ordomis šiaurėje. Maždaug 
prieš 160 metų, keletą kartų kariš
kai pralaimėję, abu šie narsūs 
kraštai atsidūrė prieš pavojų iš
nykti. Susidūrusios su grėsme būti 
fiziškai sunaikintos kaimyninių 
muzulmoniškų kraštų, Gruzija ir 
Armėnija dairėsi pagelbos iš ša
lies. Artimausias krikščioniškas 
kraštas buvo Rusija už tūkstan-

Povandeninio telefono transmitorius, galįs iš karto perduoti 
128 pasikalbėjimus. Nuleistas į vandenyno dugną jis veiks 
apie 20 metų.

PAVYZDYS KITIEMS
Afrikos Konge vyriausybė pa

sielgė su sovietiniais diplomatais 
taip, kaip kitos valstybes seniai 
norėtų panašiai pasielgti, bet vis 
nedrįsta. Kongo valstybei išsikovo
jus nepriklausomybę sovietai su 
savo satelitais stengėsi ją sugriau
ti ir įkurti komunistinę valstybę. 
Pernai rusai įsteigė savo ambasa
dą su 100 tarnautojų. Du iš jų — 
ambasados patarėjas Voroninas ir 
spaudos atašė Miakotnychas ypač 
stengėsi palaikyti ryšius su vy
riausybės kontraversinėm grupėm. 
Ypač erzino krašto vyriausybę ru
sų atviras palaikymas egzilų gru
pės, kurios centras buvo buv. 
Prancūzijos Kongo sostinėje Braz
zaville. Aną savaitę, kai rusai iš
vyko į Brazzaville, vyriausybės or
ganai juos grįžtančius sustabdė 

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

; Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
’ akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai.,
’ šeštad. 9-13 vai.
. 8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St..

Melb., C.I. (Priešais Melbourne Town Hall) 
Tel. 62-2231

ties mylių į šiaurę.
Gruzija ir Armėnija pasirašė 

karinę sutartį su Rusija, siekda
mos apsaugoti savo nepriklauso
mybę ir laisvę, šita sąjunga pa
vertė jas Rusijos vergėmis. Kai po 
1917 m. revoliucijos subyrėjo ca- 
ristinės Rusijos imperija, Gruzija 
ir Armėnija (taip pat Ukraina ir 
kitos pavergtosios tautos) pasi
skelbė nepriklausomomis. Pažymė
tina, kad tuose vieninteliuose lais
vuose Gruzijos ir Armėnijos rin
kimuose ir perėmė valdžią, buvo 
komunistų menševikiškasis spar
nas.

Armėnijoje nėrd stipraus pasi
priešinimo rusams, net ir mušty
nių gatvėse, kaip Gruzijoje. Ta
čiau Armėnijos sostinė Erivanas 
yra centrinis židinys visų antiso- 
vietinių juokų, kurie čia gaminami 
ir skleidžiami už geležinės už
dangos.

Verteivos iš prigimties, armė
nai yra taip pat ir dideli juokda
riai, ir kai kurie mano pažįstami 
tiki, kad dygus armėnų jumoras 
daugiau žalos padaro Kremliaus 
tūzams, negu dinamito sprogimai 
Ukrainoje.

Štai tipiškas armėniškas juokas:
— Kuris garsus meno kūrinys 

nuolat laikomas Kremliuje?
_  ?•>
— Nikita Chruščiovas.
— Bet Chruščiovas nėra meno 

kūrinys!
i— Užkabink jį ant Kremliaus 

sienos ir pamatysi, kad jis yra me
no kūrinys...

(Europ. Liet.)

norėdami patikrinti, ko je ten lan
kosi. Kongo policija iškrėtė jų au
tomobilį ir juos pačius, žinoma, 
po kietos kovos. Atrado gerokai 
inkriminuojančios medžiagos. Kad 
sulaikytų rusus nuo kokios akci
jos, policija apsupo ambasados 
namus, išjungė telefoną, vandenį, 
elektrą. Nežiūrint Maskvos protes
tų Kongo vyriausybė įsakė visam 
rusų ambasados personalui per 48 
valandas išsikraustyti iš krašto. 
Graži pamoka ir kitiems kraštams.

PABĖGO VISAS KAIMAS
Pagal oficialius davinius, pasta

čius Berlyno sieną, nuo 1961 m. į 
vak. Vokietiją iš rytų perbėgo 
daugiau kaip 16.000 žmonių. Ne 
visiems perbėgėliams pavyko taip

SKELBIMAS
DĖMESIO AUSTRALIJOS LIETUVIAMS!

Turim išleidę dvi labai svarbias knygas. Viena yra “Dieviškasis 
Amžių Planas” arba Švento Rašto Studijavimas, su braižiniu^ 
pirmas tomas, šioje knygoje smulkiai aprašoma kas įvyks visame Pa
saulyje Kristaus karaliavimo amžiuje, šiame tūkstantmetyje, apie ką 
jau buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų.

Dabar mes savo akimis matome, kad tos pranašystės laipsniškai 
pildosi. Aukščiau paminėtoje knygoje aprašoma kokia tvarka ir val
džia bus šioje žemėje ir kokios Palaimos bus suteiktos Jėzaus ir Jo 
Bažnyčios visai žmonijai. Knyga turi 368 puslapius su drobės 
apdarais. Kainuoja tik $1.00.

Antroji knyga — “Laikas Prisiartino” (Švento Rašto Studjiavi- 
mo, antras tomas), nuodugniai aprašo vieną labai Galingą Sistemą, 
kuri yra nusistačiusi prieš Tiesą. Ten nurodoma metai kada ji ką 
veikė ir kokius darbus ji atliko viduramžiuose ir kaip elgėsi su tais, 
kurie nesutiko su jų mokslo ir dvasia. _ ,

Ši knyga turi 358 puslapius, irgi drobės apdarais ir kainuoja $1.00.
Taipgi turime Biblijų, Senojo ir Naujojo Testamento, įvairiomis 

kainomis. Turim Naują Testamentą su gražiu viršeliu, taisyklinga 
lietuvių kalba. Kaina $2.00.

Kitos knygos: “Dangiškoji Manna”, su tekstu kiekvienai dienai 
ir paaiškinimu. Puošniais apdarais, kaina 50 c e n t ų. “A u š r o 3 
Giesmės” su 190 gražių giesmių — 50 centų.

Pinigus siųskite sykiu su užsakymu knygų. Neturtingiems siun
čiame veltui mažas knygutes ir traktatus, pareikalavus jų.

Užsakymus siųskite šiuo adresu: L. B. S. A. 212 E»«t 3rd Street, 
Spring Valley, Illinois. U.S.A. (61362)AUKOS A. L. BENDRUOMENEI

MELBOURNO APYLINKĖJE 
AUKOJO:

Po 10.0.0: J. Vizbaras;
Po £5.0.0: B. Zabiela;
Po £ 4.0.0: P. Mičiulis, J. Pele- 

nauskas;
Po £3.0.0: J. Červinskas, A. 

Krausas, S. Stropus;
Po £2.1.0: V. Pumputis;
Po £2.0.0: L. Balsys, Z. Lėlys, 

S. Bražas, Pipa Danga, K.V. Kaz
lauskai, A. Lastas, K. Mackus, E. 
Mucinieks, E. J. Sasnaičiai, H. 
Tautvaišaitė, A. Zubras;
Po £1.0.0: B.V. Adomavičiai, B. 
Adomavičius, J. Adomavičius, Ig. 
Alekna, R. Ališauskas, Antanas, J. 
Antanaitis, T. Arlauskas, Bie
liauskas, J. Bagdžiūnas, A. Ba
kaitis, J. Balčiūnas, K. Baltokas, 
V. Baltrukonis, L. Baltrūnas, L. 
Barkus, O. Baubinas, A. Bikuli- 
čius, VI. Bosikis, N. Butkus, N. 
Butkūnas, A. Budrionis, D. Či- 
žauskienė, V. Daugvila, K. Dam- 
kus, P. Dargia, Kun. P. Dauknys, 
V.M. Didelis, P. Dranginis, J. Du
dėnas, P. Dyšė, S. Eimutis, B. 
Erbrederis, S. Gabrijolas, F. Gu
žas, V. Jakutis, J. Jasulaitis, B. 
Jasaitis, A. Jokubauskas, J. Juš
ka, H. Kaladė, L. Kaladė, J. Kal
nėnas, Dr. Iz. Kaunas, B. Kava
liauskas, J. Kazakevičius, A. Kaz
lauskas, J. Kemėžis, A. Klimas, 
M. Kliukas, J. Krikščiūnas, A.V. 
Kružai, J. Kuncaitis, V. Kunčiū- 
nas, K. Lynikas, Mrs M.K., J. 
Mackevičius, E. Mackevičius, M. 
Mackevičius, A. Maksimas, J. 
Meiliūnas, A. Milvydas, P. Morkū
nas, E. Nagulevičius, G. Narušis, 
A. Norkūnas, J. Normantas, L. 
Naujokaitis, V. Paragys, H. Paš
kevičius, A. Petrauskas, J. Petra- 
šiūnas, V. Pošiūnas, A. Pridotkas,
K. Prašmutas, A. Ramanauskas, 
A. Ramanauskas, J. Rekešius, J. 
Rickis, P. Rimkevičius, P. Rūte
nis, V. Rūkas, V. Savaitis, V. Sa
vickas, S. Savickienė, A. Siauru- 
saitis, V. Sivickas, D. Strėlys, B. 
Steponavičius, S. Stropas, P. Stul
pinas, R. Šemėta, S. Špokevičienė, 
A.E. Šurnai, V. Šukevičius, M. 
Švažas, A. Tamašauskas, M. Ta
mašauskas, F .Tamošaitis, S. Ta
mošaitis, BJ. Tamošiūnai, I. Ta
mulevičius, A. Thompson, J. Tin- 
teris, V. Tamošaitis, L. Vacber- 
gas, S. Vaitkus, P. Valonis, J. Va
lys, S. Valys, B. Vanagas, V. Va- 
seris, A. Vingis, B. Vingrys, L. 
Volkas, p. Uigsienė, B. Urbšys, Za- 
gamauskas, B. Zdanys, J. Zaikaus
kas;

patogiai įsikurti, kaip vienam kai
mui, kuris buvo prie pat zonos pa
sienio. Iš to kaimo (jis vadinasi 
Boesekendorf) perbėgo į vak. Vo
kietiją visi gyventojai. Norėdami 
savo bendruomenę išlaikyti nesu
griuvusią ir dirbti tą patį ūkio 
darbą, jie daug vargo, kol paga
liau laimėjo: jiems buvo pastaty
tas naujas kaimas maždaug 30 km. 
nuo senos gyvenvietės ir jie dabar 
vėl ramiai drauge gyvena ir ūki
ninkauja.

NEPRAMATYTI ĖJIMAI
Niekas nesitikėjo, kad Alžerija, 

neseniai išsikovojusi nepriklauso
mybę (buvusi Prancūzijos koloni
ja), taip greitai susidės su Egyp- 
to diktatorium prez. Nasser ir 
jungsis į Nasserio arabų bloką. 
Kai prieš keletą savaičių iškilo in
cidentas tarp Alžerijos ir Maroc- 
co, Egyptas tuom syk pasiuntė sa-

Po 12 šil.: A. Gabas;
Po 10 šil.: J. Ablonskis, N. Ado

mavičiūtė, J. Asmonas, Z. Augai- 
tis, J .Balbata, Baltaduonis, P. 
Baltutis, A. Bielkevičienė, P. Bim
ba, H. Brown, Bušma, V. Bud
rius, K. česna, St čižauskas, R. 
Dagys, A. Dapševičius, p. Divenie- 
nė, A. Gražauskas R. Griganavi- 
čius, J. Gružauskas, J. Giliam, E. 
Guiga, K. Intas, J. Janulaitis, J. 
Jarinkevičius, A. Jomantas, Z. Jo
kūbaitis, J. Juška, J. Kalpokas, B. 
Kaminskas, J. Kapliūnas, V. Kaz
lauskas, L. Kilčiauskas A. Kro...,
K. Kuzmickas, V .Lazauskas, B. 
Leitonas, J. Maciejūnas, Maren- 
golcas, A. Mikaila, K. Miklius, K. 
Miklius, Ž. Mičiulis, V. Mockus, J. 
Mulokas, P .Naujokaitis, G. 
O’Dwyer, B. Ovsinskis, J. Pad- 
gurskis, O. Petravičienė, Povila- 
vičius, A. Ramanauskas, N. Ra
manauskas, V. Ramoškis, V. Rū
kas, L. Tarvydas, A. Sadauskas, 
V. Simankevičius, G. Samsonas, E. 
Seženis, V. Skirka, A. Slapšins- 
kas, V. Stuknys, P. Šalkauskas, 
V. šalkūnas, A. Šeikis, J. Šniras, 
p. Šnirienė, V. Šilinskas, Alg. 
Šimkus, G. šemienė, P. Vaičaitis, 
P. Vaičius, V. Vaitkus, J. Valiau- 
ga, M. Varanius, Verbylas, E. 
žižmaraitė, A. Žukauskas, X.Y., 
J. Varkalis;

Po 6 šil.: V. Junokas, I. Janu
šienė, V. čižauskas, Paškevičius;

Po 5 šil.: K. Balčiūnas, E. Čy- 
pienė, p. Klupšienė, V. Poškus, 
Raudonikis, Skimbirauskas, J. Ur
bonavičius, J. Valaitis, R. Vyš
niauskas, J. Zaikauskas, X.Y.;

Po 4 šil.: S. Balsys, A. Kovals
ki enė, P. Lazutka, V. Popeliučka,
L. Vaičaitis, V. Vasaris;

Po 3 šil.: Braniška, O. Kazlaus
kas;

Po 2 šil.: A. Grikšas, A. Kalvai- 
tienė, A. Sakalauskas, Tveri jonas.

AČIŪ TALKININKAMS!
Melbourne Apylinkės Valdyba 

nuoširdžiai dėkoja Australijos Lie
tuvių Bendruomenės lėšų telkimo 
vajaus talkininkams, kurie nepa
gailėdami savo lanko ir važinėjimo 
išlaidų entuziastiškai prisidėjo 
prie vajaus sėkmingo pravedimo.

Ačiū rinkėjams', p.p. Jonui T in
terim., Antanui Krausui, Benedik
tui Zabielai, Almai Mičiulienei, 
Broniui Vanagui, Genovaitei Še- 
mienei, Leonorai Balčiūnienei, Da
nutei Čižauskienei,

Ačiū ir visiems aukotojams pri
sidėjusioms auka lietuvybės išlai
kymui.

Melboumo Apylinkės Valdyba 

vo militarinę pagalbą. Alžerijoje 
šiuo metu yra batalijonas parašiu- 
tistų, apie 60 sovietinės gamybos 
tankų, 45 so v. gamybos bombone
šiai ir apie 50 naikintuvų. Uos
tuose suplaukę visa eilė naikintu
vų, kovos laivų ir minininkų ir ki
tokių pakraščio karinių laivų. Ši
ta Egipto karinė demonstracija, 
kaip Paryžiaus šaltiniai skelbia, 
daugiau nukreipta prieš Tuniziją 
ir Lybi ją, kurios atokiai laikosi 
nuo Arabų Fed. Respublikos ir jas 
norima suėmus replėse inkorporuo
ti į suvienytų arabų respubliką.

•
Vien tik nuo spalio 1 d. Indijo

je Orissa provincijoje cholera mi
rė apie 1000 žmonių.

•
Užsieniui skirtoje programoje 

Maskva kalba 44 kalbomis.
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Devynioliktame amžiuje, o net 
ir dabar gyvenamu laiku, daug 
jau prišnekėta, kad lietuviai pas
merkti išnykimui. Tačiau, kas 
taip kalbėjo ir tebekalba, tas 
klysta. Lietuvos giminės išliko 
sveikos. Lietuviai saugojasi gink
lu, dvasia, tikėjimu ir darbu.

Kas nenori su tuo sutikti, te- 
pasižiūri, ką rodo patikimiausios 
statistikos:

1572 m. buvo apie 850,000 
lietuvių;

1791 m. buvo apie 1,400,000 
lietuvių;
,1861 m. buvo apie 1,750,000 
lietuvių;

1915 m. buvo apie 2,225,000 
lietuvių, prie kurių tenka pridė
ti dar 150,000 Prūsų lietuvių, 
ir tai ne pagal mūsų pačių davi
nius, bet pagal britų ekspertų 
apskaičiavimus.

Tiesa, rytuose lietuvių gyve
nami plotai siaurėjo gudų ir len
kų sąskaiton; iki 1897 metų j 
mūsų žemes privežta apie 
300,000 rusų, bet Didžiojoj Lie
tuvos Kunigaikštijoj gyveno:

1572 m. lenkų vos apie 
30,000, rusų apie 50,000, gu
dų apie 850,000.

1791 m. lenkų apie 120,000 
rusų apie 140,000, gudų jau 
vienas milijonas ir septyni šimtai 
penkiasdešimt tūkstančių.

Bet Tikroji Lietuva jau nuo 
seno buvo Vilniaus, Trakų vai
vadijos ir Žemaičių seniūnija, 
gi po pirmo padalinimo Vilniaus, 
Gardino ir Kauno gubernijos bu
vo skaitomos lietuviškomis, 
Minsko, Mogiliovo ir Vitebsko 
gubernijos buvo gudiškos. Ket
virtis milijono Užnemunės lietu
vių priklausė pradžioje kongre
sinei Lenkijai, paskui Varšuvos 
generalgubernatoriui.

1861 metais šešiose lietuviš
kose ir gudiškose gubernijose gy
veno lietuvių apie 1,500,000, 
gudų apie 1,950,000, lenkų apie 
560,000.

Kadangi masiniai į šitas žemes 
lenkai nesitraukė, o gudų ir lie
tuvių daugėjo natūraliai, tai skai
čiai rodo, jog dalis gyventojų 
ėmė nebesivadinti lietuviais ir

1863 m. SUKILIMO DIRVA IR DVASIA
(PASKAITA, SKAITYTA ADELAIDĖJE 1963 m. LAPKRIČIO 23 d.)

Plačiai visame lietuviškame pa
saulyje paminėtas 1863 m. suki
limas Lietuvoje turi didesnės ir 
gilesnės prasmės lietuvių tautai, 
negu daugelis mano. Faktiškąją 
sukilimo eigą “Mūsų Pastogėje” 
aprašė Vytautas Patašius. Many
dami, kad šio sukilimo dvasia ir 
reikšmė yra tiek didelė, kad nie- 

gudais. Nežiūrint to, senos Lietu
vos giminės neišnyko, o pagal 
Simaną Stanevičių ir statistinius 
davinius jos net ir pražuvime 
sveikos liko.

Čia šnekėdami apie 1863 me
tų sukilimą apsiribosime tiktai 
mums artimiausiu plotu — Vil
niaus, Gardino ir Kauno guber
nijomis ir atrasime, kad lietuvių 
istorijoje naujausiais laikais di
džiausias lūžis yra ne kas kita, 
kaip tik šitas sukilimas ir Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimas, jeigu neskaityti gyvena
mos dabarties, kada Lietuvos gi
minės vėl turi kelti žiauriausią 
okupaciją.

Akstinas priduoti tiek svar
bos šešiasdešimt trečių metų su
kilimui yra ne vienas.

Jau pačio sukilimo eigoje at
sisakyta svetimų vadelių, taip, 
kad po jo mūsų atgimimas ėjo 
savitu lietuvišku keliu, stojant 
į darbą ne kaip kieno nors sa
telitas, bet kaip senų valstybinių 
ir karinių tradicijų lygiateisė 
tauta su kaimynais. Nepriklau
soma Lietuva lieka tiek lietuviš
ka, kad Hertfordshire gyveną po
nai Summerskilliai savo 1957 m. 
išleistame politikos žodyne gal 
net pergriežtai sako, jog tarp 
abiejų pasaulinių karų Lietuvos 
užsienių reikalų ministerial turė
ję pačiu svarbiausiu užsiėmimu 
kovą dėl Vilniaus su Lenkija, 
ir dėl Klaipėdos jie ginčijęsi su 
Vokietija.

Kitas akstinas apsistoti prie 
šešiasdešimt trečių metų sukili
mo bus ir tas, kad pirmą kartą 
po ilgo laiko organizuotuose ka
riuomenės daliniuose, kovoju
siuose dėl savarankiškos Lietu
vos, vartota lietuvių kalba ofi- 

kad nebus »išsemta, skelbiame 
antrą tuo klausimu p. Antano Ga- 
velio studiją, kurioje klausimas 
nagrinėjamas išeinant iš laiko 
dvasios ir kultūrinių apraiškų 
Kviečiame gerb. M.P. skaitytojus 
šiam straipsniui skirti didesnio dė
mesio. Red.

cialiai. Tiesa, tai buvo tik Vivul
skio vedami dalgininkai, bet nė
ra abejonės, kad ir kituose ka
riniuose būriuose naudota lie

VEIKLI LIETUVĖ
Australijos lietuviškoje veiklo

je pasižymėjusių vyrų portretus 
dažnai matome “Mūsų Pastogėj”, 
bet daug rečiau užtinkame lietu
vių moterų veidų ir aprašymų. 
Ir tai ne dėl to, kad tokhj ne
būtų, bet kad jos perdaug kuk
lios ir slepiasi už savo didžių 
darbų.

štai Newcastle apylinkėje jau 
vienuolika metų, kaip talentin
gai ir aktyviai1 reiškiasi kultūri
nėje veikloje ponia Zina Barštytė 
— Zakarauskienė, bet apie jos 
veiklą labai mažai tebuvo rašy
ta šio krašto lietuviškuose laik
raščiuose.

Ponia Zina į liet, kultūrini 
darbą įsijungė dar būdama jau
na mergaitė prieš vienuolika me
tų p. M. Rimgaudienės sukur
toje meno grupėje. Jau tada ji 
buvo ir dainininkė, ir šokėja, ir 
artistė. Kai 1955 m. Stasys Žu
kas suorganizavo Newcastle lie
tuvių chorą, tai p. Zina, pati bū
dama labai muzikali ir turėda
ma gražų balsą, viena pirmųjų 
stojo tan choran, ir iki šiolei te 
bedainuoja, o chorvedžiui St. 
Žukui pavargus ji retkarčiais jį 
pavaduodama ir chorui padiri- 
guoja.

Ištekėjusi už p. H. Zakaraus
ko Zina susilaukė dviejų dukre
lių, bet liet, veiklos ne tik kad 
nenutraukė, bet dar daugiau su

A. GAVELIS

tuvių kalba.
Čiapat reikia pabrėžti, kad 

sukilimo dalyviams principiniai 
nedaryta jokių skaldymų kilmės 
atžvilgiu: bajoras ar valstietis, 
visų buvo viena kario dalia, vie
nas kelias. Beje, panašiai buvo 
ii 1831 metų sukilime, tik skir
tumas tas, kad anas sukilimas 
išėjo dvilypis. Anuomet pirmiau
siai aktyviai pasipriešino Ginta- 
liškės ir Salantų valstiečiai že
maičiai, Beresnevičiaus ir Gedri
mo vedami, o kai šitiem nepa
sisekė taip, kaip jie norėjo, tada

Zina Barstytė 
Zakarauskienė

ja suaugo, daugiau darbo ant sa
vo pečių užsikrovė. Jinai jau ant
ri metai kap veda ir tvarko New
castle liet, knygyną ir gerai pa
žįsta senąją ir naujausią lietuvių 
literatūrą.

Ne gana to, ji šių metų pra
džioje, apyl. valdybos p-ko p. 
P. Brūzgos ir sekr. J. Cėsnaičio 
paskatinta, suorganizavo “Kregž- 

prasidėjo bajorų sukilimas, nors 
jau ir prieš tai, Raseinuose su
sirinkę, jie buvo sutarę ginklu 
atsikratyti okupacijos. Tik
tai bajorija vis dar lūkuriavo ir 
laukė vadų iš Varšuvos, šešias
dešimt trečiais metais Lietuvoje 
buvo tiktai viena vadovybė ir 
vieningas pasipriešinimas. Net ir 
smarkūs metodinių požiūrių skir
tumai berengiant ginkluotą žygį 
tada, kai reikėjo konkrečiai ka
riauti, nebevaidino didelės ro
lės — viskas buvo pavesta tvar
kyti Sierakauskui ir Kalinauskui, 
gi jų nusistatymas -L drauge ir 
kun. Mackevičiaus — buvo ne
priklausoma Lietuva Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštijos ribose,

(Nukelta į pal. 4)

dučių” sekstetą, pati būdama ir 
vadovė, ir dirigentė, šiais metais 
“Kregždutės” jau keletą kartų 
dainavo viešuose kultūriniuose 
vakaruose bei minėjimuose. 
Newcastle lietuviai savo “Kregž
dutėmis” labai didžiuojasi ir lau
kia jų dažnesnių pasirodymų. 
“Kregždučių” ansamblį sudaro: 
B. Zakarauskienė, D. Skuodaitė, 
Z. Zakarauskienė, J. Burokienė, 
R. Dumšaitė ir R. Jazbutytė.

Mes linkime p. Zinai Zaka
rauskienei gražių Kalėdų šven
čių ir laimingų Naujųjų Metų 
Taip pat linkime p. Zinai ištver
mės, kad ji su tokiu pat ryžtu 
ir pasiaukojimu ir ateityje dirb
tų lietuviškąjį kultūrinį darbą 
šiame plieno mieste, Newcastle, 
kaip kad ji dirbo ir iki šiolei.

(H. Zakarauskas, p. Zinos vy
ras, yra buvęs apylinkės valdy
bos pirmininku, knygyno vedė
ju, šoko tautinius šokius ir nuo 
pat choro įsikūrimo tebedainuoja 
chore).

Kor.

AMERIKIEČIŲ LEIDINYS 
PABALTIJO LITERATŪRAI 
Moderniajai Pabaltijo tautų li

teratūrai amerikiečių žurnalas 
“The Literary Review” skiria 
1964 metų vasario mėnesio nume
rį. Jame bus kūrybos šių lietuvių 
rašytojų: Andriušio, Nagio, Ra
dausko, Bradūno, Škėmos, Putino, 
Kaupo ir kt. Įvadą parašė A. 
Landsbergis ir C. Mills.

PILKIO
SĄŽINE

(Pasakėčia)

Pilkis katinas riebus,
Nes juk niekas jam nerūpi, 
Visą dieną kur nors tupi, 
Kol paklius kąsnis skanus.

Ar pelytė, ar paukštelis, 
Mažas, didelis jis bus, 
Kad tik būtų jis skanus 
Gomuriui lepiam kąsnelis.

Varna tūpiąs ant tvoros, — 
Ant pievelės ji nedrįsta, 
Nes ji Pilkį juk pažįsta — 
Pradeda nuo šios kalbos:

— Pilki, Pilki, ar negėda, 
Tau nei sąžinė nešalo, 
Priekaištų dar nepakako, 
Kiek paukštelių tu suėdi?

Juk visi tie gyvūnėliai, 
Maži, silpni, nežalingi, 
Niekam jie nėra kenksmingi, 
O gamtoj jie — gražumėlis!..

Pilkis klauso pasipūtęs, 
Ūsą riečia, ausis kraipo, 
Dėl šių žodžių nesišaipo, 
Tik prabyla atsidusęs:

— Man graudu tai apgalvojant, 
Širdį spaudžia, akys raibsta, 
Sąžinė net kelia maištą
Apie praeitį dūmojant.

Ką aš kaltas, kad žvirbleliai 
Ir pelytės aksominės 
Tokios silpnos begaliniai, 
O vienok skanūs kąsneliai...

Mano sąžinė maištauja, 
Jei aš ko neįveiksiu...

Juozas Slavėnas

LIETUVIŲ LIAUDIES 
DAINOS ANGLIŠKAI

Rašytojas A .Landsbergis, ben
dradarbiaudamas su C. Mills, iš
vertė į anglų kalbą ir suredagavo 
lietuvių liaudies dainų antologiją 
— The Budding Linden, kurią lei
džia jau žinomoji amerikiečių lei
dykla Voyages Press. Antologjai 
įžangą parašė amerikietis poetas 
G. Reavey.

VINCAS RAMONAS

LINU ŽIEDAI
<

Šiais metais leidykla Viltis Cle- apysakaitės skaitytojas susidarys Rašyt. Vincas Ramonas kiek 
velande U.S.A., išleido rašytojo vaizdą, kad net ir debiutuodami)s pagyvenęs Australijoje išvyko į 
Vinco Ramono antrąja laida jo Vincas Ramonas buvo gilus me- U.S.A, ir ten gyvena ir kuria. Yra 
pirmą novelių rinkinį “Dailinin- nininkas, kurio kūriniai neprara- išleidęs visą eilę knygų, iš kurių 
kas Rauba”, pasirodžiusį 1934 do savo šviežiumo ir meninio pažymėtini “Kryžiai”, "Vieškelis 
metais Lietuvoje. Iš spausdinamos blizgesio iki dabar. raudonam saulėlydy” ir kt.

Buvo vasara, buvo žemė sultinga ir vėjas 
pilnas gėlių dulkelių — auksinių, kvepiančių, 
apvaisinančių. Žydėjo aguonos laukinės ir vosil- 
kos mėlynos. Ir linai žydėjo.

Šitokią dieną ji visa buvo kaip avietė mer
gaitė. Tiesiog kaip išsirpusi uoga. Josios akys 
žibėjo taip nepaprastai, lyg ji būtų ilgai stovėjusi 
prie karštos ugnies. Ir bliuzkaitės sagutė praseg
ta, kad vėjas baltą kaklą pakutentų. Dėl to ir 
raudonos aguonos — savo juodiems plaukams 
papuošti — ji brido toli į rugius.

Net senas tėvas supyko:
— Tai neiškenčia! Tai užėjo! Tik rugius iš

braidžios...
Su klevo grėbliu ant peties ji ėjo pro žydin

čius linus. Ant blakstienų mažyčiai kvepančios 
rasos lašeliai. Ir akys primerktos po nemigos nak
ties. Po nemigos, nes visą naktį kvepėjo kmynai. 
Visą mėnesienos naktį lojo kaimo šunys. Toli toli 
žaibavo, ir buvo baisiai šilta klėty po patalais.

Nes vasara, nes daug sulčių, nes viskas žydi 
ir dega.

Pievoj, ties beržu, ji pamatė savo berną. Jis 
piovė šieną išsivilkęs, ir buvo marškinių rankovės 
atraitotos, ir prasegta krūtinė įdegusi saule. Ir 
juodi plaukai sutaršyti vėjo. Jis jai patiko šiandie, 
kažkodėl. Po nemigos nakties. Tos tvirtos ran
kos, ta krūtinė ir plaukai tie juodi. Išsisklaidę 
ant kaktos.

— Padėk, Dieve. Na, ar jau daug priskabei 
smilgų?

— Dėkui. Užtektų mudviem pasikloti.
Bernas pamaži pasirėmė ant dalgio ir per

metė ją akimis nuo galvos iki kojų. Ypač ilgai 
jis žiūrėjo į jos bliuzkaitę.

Berno žvilgsnis ir žodžiai keistai paerzino ją. 
Lyg kas būtų pakutenęs tą duobelę žemiau kaklo. 
Ji kažkaip keistai šyptelėjo, pažiūrėjo jam į akis 

ir, lyg gindamosi ko, bėrė jam tiesiog į veidą pilną 
saują linų žiedų. Tiesiog į plaukus. Tiesiog į tas 
akis, taip atkakliai karštai žiūrinčias. Tamsiai ža
lias. Meilias.

Net jis užsimerkė. Ir pirmas įspūdis buvo, 
kada jis pramerkė akis, jog tuoj ims ir pliš josios 
bliuzkaitė. Tokia plona ji buvo ir tokia ankšta.

O ji pamaži, šypsodama, pasisuko ir nuėjo 
tolyn. Aguona laukinė degė josios plaukuos.

Ji prisėmė pievoj šliures. Sustojusi išliejo 
vandenį ir atsigręžė:

— šliurės! Būta šliurių. Per mažos, išne
šiotos... Kad geras būtum, padarytum naujas, — 
erzino ji primerkusi akis. — O dabar — guli apy
piete po liepa ir dainuoja vis tą pačią savo “Gin
sim mudu šėmus jaučius į žalią girelę”. I, tu, su 
savo jaučiais!..

Jis vis dar rymojo ant dalgio. Dalgiakotis 
pamaži smego vis gilyn ir gilyn į pievą.

— Na, piauk gi! Ko išsižiojai?
Tarsi pabudintas jis pradėjo pamaži skam> 

binti dalgį. Vis žiūrėdamas į ją. Staiga jis krūp
telėjo, metė dalgį ant pievos ir sukandęs dantis 
susiėmė dešinės rankos pirštą.

— įsipiovei?
Jis tyli. Atsargiai šluosto žole kraują.
Ji priėjo, pažiūrėjo į jo kraują, į akis ir lyg 

išsigandusi nusigręžė. Staiga ji atplėšė savo plo
nų marškinių kraštelį nuo krūtinės ir vėl atsigręžė.

— Ką tu darai?
— Duok, — atsakė ji uždusdama.
Ji paėmė jo ranką, staiga pridėjo ją prie lū

pų ir iščiulpė bėgantį kraują. Ir žiūrėjo jam į 
veidą kažkokiom apsvaigusiom akim. Paskui 
greit, drebančiom rankom, aprišo jo žaizdą, at
stūmė tą ranką į šalį ir neatsigręždama nuėjo.

Bernas, palydėdamas ją akimis, paėmė nuo 
pievos dalgį ir pradėjo piaut su kažkokiu įnirtimu. 

Jis piovė ir kupstus ir akmenis. Ir sunkėsi raudo
nas kraujas pro josios marškinių audeklą ant kle
vo dalgiakočio.

★

Apypiete jis tašė skiedryne šliurėm padus. Iš 
gluosnio. Labai lengvus. Labai gražiom šliu
rėm. Jis norėjo padaryt šliures tokias gražias, 
tokias gražias...

Pamatęs ją einant į klėtį, jis padėjo kirvį ant 
skiedrų ir paklausė: .

— Ar bus geri?
— Kas — geri?
— Padai šliurėm. Galėtum pasimieruot.
Ji valandėlę pastovėjo, tarsi abejodama. Pas

kui priėjo ir, nė žodžio nesakiusi, uždėjo koją ant 
naujo pado. Jis paėmė josios koją ir niekaip ne
galėjo ją kaip reikiant pastatyti. Jo rankos dre
bėjo. Ir tas kojų baltumas, ir apvalumas, ir ta 
šilima...

— Na, lyg dar tu mokėsi pamieruot! Ir per 
dideli tie padai... — Ji buvo nepatenkinta.

— Tai, vadinasi, aš nemokėsiu padaryti net 
šliurių? Pirmą kartą girdžiu! — Padėjęs padus 
ant kulbės, jis perkirto juos dviem kirvio smūgiais 
pusiau, metė viską žemėn ir greitai nuėjo per kie
mą.

Jis griuvo po liepa į tankią žolę ir žiūrėjo 
kažkur aukštyn, į žalius lapus, į mėlyną dangų. O 
liepa taip ošė, taip žaliai, taip mėlynai, taip galas 
žino kaip. Net kažkaip gaila, net pikta. Taip 
net gerai, kad skauda kažką krūtinėj.

★

O naktį buvo be galo tvanku. Prakaitavo 
rankos, buvo karšta kojom. Neseniai suvežtam 
šiene. Zirzė mieguisti uodai ir nedavė užmigt.

Lauke, žolėj buvo daug rasos. Daug tylos 
vasarinės. Ir liepų žiedai mėnesienoj kvepėjo. 
Kvepėjo kmynai visas sodas ties klėties langu.

Toli, šiaurėj buvo rausva.
Ir buvo kažkokia pagunda. Tam vasaros 

tvankume. Ir kažkoks traukimas — prie klėties 
lango. Ir tas takelis į klėtį buvo tiesiog jau per 
daug matomas šitą naktį. Per daug jau kanki
nantis. Kaip pagunda.

Ir, ilgai žiūrėjęs pro plyšį, jis atsikelia. Per 
daug tvanku. Vis tiek neužmigsi. Jis išeina į 
kiemą, ir nuo karščio išbrinkusias rankas kutena 
nakties vėsumas. Jis paeina takeliu į klėtį, susto
jęs mąsto, paklibina sodo tvorą, lyg norėdamas ją 
sugriaut.

Tuos linų žiedus ji įmetė jam tiesiog į širdį. 
Tiesiog į kraują.

Išsiavęs iš klumpių, jis atsargiai priėjo prie 

klėties ir pabeldė į langą.
— Miegi? — Jis vos pajėgia kalbėt.
Tyla.
— Anele, miegi?
Langas užtiestas žiurstu. Žiurstas prasis

kleidžia, ir Anelė tylėdama žiūri pro stiklą.
— Atidaryk. Aš noriu tau pasakyt...
— Tu, tur būt, iš galvos išėjai?
— Atidaryk, Anele...
— Ne. Aš negaliu. Pagaliau, kas gi tau 

yra? Pauža.
— Matai, kokia tu... O kam tu tuos žiedus 

bėrei į mane? Ne, aš tau nedovanosiu... Ir jis 
tvirtu kumšties smūgiu išmušė lango stiklą ir sten
gėsi pagaut jos ranką.

— Anele... — Iš jo burnos ėjo kažkoks 
nepaprastai karštas kvapas.

Bet ji spėjo pasitraukt.
Apčiupęs žiurstą, jis nuplėšė jį nuo lango ir 

suspaudęs laikė jį rankoj. Sukando dantis ir 
staiga perplėšė žiurstą pusiau. Paskui metė jį at
gal, pro išmuštą langą, ir nuėjo takeliu atgal. Su
siieškojo klumpes, iškratė smėlį, apsiavė. Ir nei 
iš šio nei iš to įėjo į arklidę. Dar užmetė arkliams 
už ėdžių dobilų. Jis švelniai glostė arklio kaklą:

— Ėsk, ėsk... Na, gerai, gerai, ėsk, Juodi... 
Na... palauk... tu!

★
Kitą rytą juodu važiavo dobilų vežti. Įsili

pusi į vežimą, ji visą laiką žiūrėjo į jį, valdantį 
arklius, keistai šypsodamos. Jis netikėtai atsi
gręžė į ją ir pamatė tą nusišypsojimą. Tai buvo 
meilus pasityčiojimas. Savo moteriškos vertės 
pajautimas ir erzinimas.

Jis smarkiai sukirto arkliams botagu ir ener
gingai patraukė į save vadžias. Net arkliai atsis
tojo piestu. Toks buvo tas jos nusišypsojimas.

Duodamas į vežimą, jis smeigė šake beveik 
po visą kupetą. Jis tiesiog ją visą apvertė dobi
lais. Lyg norėdamas apmesti tą keistą josios nu
sišypsojimą. O nusišypsojimas vis erzino jį iš po 
remunių, iš po suvytusių dobilų lapelių. Trupan
čių, krintančių jai už marškinių.

Prisikrovęs vežimą, jis tylėdamas užsilipo ir 
pamaži atsuko namų link. Prunkštė arkliai, mo
savo galvomis, o vežimas palengva svyravo į abi 
puses. Staiga jis krestelėjo į duobę ir pasviro 
kairėn.

— Trauk ant sartosios. Matai, kad duobė.
Jis kirto arklius botagu. Arkliai pašoko. Tai 

buvo jo atsakymas.
Vežimas užėjo ant akmens ir vėl pasviro.
— Trauk ant juodžio. Kaip tu važiuoji?
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ADELAIDĖS PAPĖDĖJE
SUKILIMO ŠIMTMETIS IR 
KARIUOMENES ŠVENTE

Dvigubas iškilmes Adelaidėje 
šiemet surengė vietinė L.V.S-goa 
valdyba, pasikvietusi talkon Kul
tūros Fondo skyrių meninei pro
gramai. Iškilmės vyko Lietuvių 
Namuose lapkričio 23 d.

Minėjimą atidarė Ramovės ats
tovas Ig. Taunys, garbės prezi- 
diuman pakviesdamas Lietuvos 
kariuomenės savanorius kūrėjus 
ir Vyties Kryžiaus kavalierius: P. 
Gavelienę, J. Pyragių, S. Šiurną, 
K. Žilinską, Adelaidės kapelioną 
kun. A. Kazlauską, MIC, ir Apy
linkės valdybos pirmininką VI. 
Petkūną.

Pagrindinę paskaitą, “1863 me
tų sukilimo dirva ir dvasia”, skai
tė humanitarinius mokslus Ade
laidėje baigęs A. Gavelis, B.A. 
(Hons). Ši paskaita talpinama 
atskirai kitoje “M.P.” vietoje. Pa
skaitininkas yra gana kruopščiai 
surinkęs davinių, liečiančių šio 
reikšmingo sukilimo dirvą ir dva
sią. Jos gilumas duoda jai aka
deminį charakterį. Ji daugiau tin
ka skaityti, negu klausyti, nes 
daugelyje vietų reikalinga susto
ti ir atsidėjus pagalvoti, ką au
torius norėjo ištikrųjų pasakyti. 
Skaitydamas gali sugrįžti prie 
anksčiau autoriaus pareikštų min
čių ir jas suderinti su kituose 
skyriuose daromais pareiškimais, 
nes autorius savo istorinius pasi
vaikščiojimus kartais yra privers
tas sukryžiuoti. Klausytojas, bet 
ne skaitytojas, gundomas galvo
ti, kad paskaitininkas teikia tik 
padrikas mintis, jų nesusistemi
nęs. Ištikrųjų paskaita turi gilią 
vedamąją mintį.

Tuo tarpu kai Gavelis rėmėsi 
grynai istoriniais faktais ir jais 
grindė savo išvadas, papildomasis 
paskaitininkas (C.J. Zamoiskis), 
pateikė karinį 1863 metų sukilimo 
vaizdą, teigdamas, jog sukilėliai 
ėjo mirti aiškiai žinodami, 
kad sukilimas pasmerktas ne
pasisekimui .

Pirmąją programos dalį užbai

gė ir antrąją pradėjo jaunosios 
kartos atstovas A, Dumčius, pa
deklamuodamas Palikimo žodžius, 
Motulės Rūpestį ir Karan Išeisiu. 
Daugiau jaunųjų atstovų reikėtų 
visose parengimų programose.

Su solo dainomis meninėje da
lyje pasirodė M. Pečiulienė, su
dainuodama J. Gruodžio Visur Ty
la (Australiškame konkursiniame 
pasirodyme M. Pečiulienė už šią 
dainą gavo pagyrimo lapą), J. 
Karnavičiaus Jaunos širdys Mer
gužėlių (iš operos Radvila Per
kūnas) ir T. Tallat Kelpšos Ne 
Margi Sakalėliai. Jai akomponavo 
antroji jaunimo atstovė N. Masiu
lytė, kuri dabar yra pakviesta 
nuolatine Lituania choro akompo- 
niatore.

M. Pečiulienės kelias į lietuviš
ką Adelaidės sceną yra gana sun
kus, nors pati dainininkė skiria 

1863 M. SUKILIMO...
(Atkelta iš psl. 3)

kaip jos laikėsi prieš 1771 metus. 
Antra žymė, skyrusi abu 19.a. 
sukilimus bus ta, kad 1831 m. 
dar kovėsi pagal visokias auto
nomijas išlikusios Lietuvos ir 
kongresinės Lenkijos reguliarios 
kariuomenės likučiai šešiasde
šimt trečiais metais sukilėliai tu
rėjo tiktai paskubom sudarytus 
Lietuvoje daugiau partizaninio 
pobūdžio dalinius, kadangi po 
nevykusio 31-mų metų karo ca
ras dar labiau apkarpė laisvės 
liekanas ir panaikino teritoria- 
linę armiją. ,

Žvelgiant iš viso šimto metų 
perspektyvos galima atrasti ne
maža paralėlių tarp anų pirmą 
kartą už atskirą Lietuvą kovoju
sių sukilėlių ir taip dar neseniai 
prieš bolševikus aktyviai veiku
sių Lietuvos partizanų, juos abu 
net vadinant vienu Miško Bro
lių vardu. Abiejų Miško Bro
lių kovotojus jungia tėvynės mei
lė ir laisvės troškimas nepri
klausomai ir demokratiškai tvar
kyti Lietuvą.

visas savo jėgas pasitobulinti ir 
solistės pozicijai išsikovoti.

Meninę programą užbaigė Li
tuania choras su savo dainomis. 
Prieš kiek laiko Lituania davė sa
vo atskirą koncertą, kurio metu 
visuomenei buvo pristatytas diri
gento pavaduotojas V. Straukas 
ir jau minėta choro akomponiato- 
rė N. Masiulytė.

PENKIOLIKA METŲ SU 
TAUTINIAIS ŠOKIAIS

Paskutinis “Adelaidės Lietuvių 
žinių” numeris skirtas plačiau 
paminėti tautinių šokių sukaktį 
Adelaidėj. Tie šokiai čia buvo 
pradėti prieš penkiolika metų. Ir 
jeigu kitose srityse per penkioli
ka metų būtų buvę padaryta tiek, 
kiek padaryta tautinių šokių sri
tyje, adelaidiškiai galėtų tikrai 
didžiuotis. Šioje srityje buvo dir-

Kitas akstinas aptarti mūsų 
minimą sukilimą yra iškeltas 
anglų istorikų. Jie savo pažiūros 
laikosi jau keliasdešimt metų, 
akcentuodami sukilimo reikšmę 
visaiXIX a. antros pusės struk
tūrai. Šita reikėtų smarkiau pa
brėžti.

Anuomet greit praėjęs sukili
mas vėl atgaivino pavergtų tau
tų klausimą tarptautinėje plot
mėje ir anglai, prancūzai su aus
trais įteikė Rusijai notą dėl su
kilimo. Tuo išsiderėta bent Len
kijoje šiokių tokių lengvatų ir 
amnestijų. Svarbiausia šito už
tarimo pasekmė buvo, kad prie 
notos neprisidėjo kaimyniniai 
Prūsai, susitarę su Rusija drau
giškai gyventi ir tuo būdu pada
rę sąjungą kitiems visaip smaug
ti. Prūsijos ministeris pirminin
kas Bismarkas aiškiai pasisakė 
neigiamai, girdi, jis geriau už
leisiąs Pareinę, negu pasitrauk
siąs per nago juodymą iš ryti
nių žemių — arba, — geriau 
mirsiąs, negu Įeisiąs Poznanės 
klausimą spręsti Europos konfe
rencijai. Dar daugiau: Vakarų 

bama tyliai, be pretenzijų, bet 
su meile ir pasišventimu.

Tų tautinių šokių užuomazga 
buvo spontaniška, noro ir reikalo 
iššaukta, tačiau laikui bėgant 
spontaniškumas ir mėgėjiškumas 
užleido vietą sisteminiam darbui, 
kuriam pagrindinę ir svarbiausią 
pradžią Adelaidėje davė žinoma 
tautinių šokių specialistė Marija 
Baronaitė — Grėbliūnienė. Jai 
pasitraukus, tautiniams šokiams 
visą savo patyrimą ir meilę ati
davė Bronė Juškevičiūtė — Lap- 
šienė. Iš Baronaitės pasėtų sėklų 
Lapšienė išaugino plačiašakį tau
tinių šokių medį, kuris šiandien 
duoda pasigėrėtinų vaisių. Praei
tyje per 200 koncertų, o ateičiai 
plačios galimybės. Jaunimas tau
tinius šokius yra pamėgęs ir juose 
aktyviai dalyvauja. Tautinių šo
kių pasirodymai australams turi 
didelės propagandinės reikšmės 
visam lietuviškam reikalui. Ade
laidės tautinių šokių atstovai (12 
porų) ateinančių metų pradžioje 
— sausio 25-27 dienomis — plauks 
į Port Linkoln šokti tautinių šo
kių populiariame Tunarama festi
valyje — žvejybos šventėje.

ALB*SAVAITGALIO MOKYKLA 
BAIGIA MOKSLO METUS

Deklamacijomis, dainavimais, 
baletiniais pratimais ir kitais mo
kinių pasirodymais ALB Savait
galio mokykla gruodžio 7 d. užbai
gė sėkmingus ir darbingus moks
lo metus, kuriems vadovavo prity
ręs ir pasišventęs pedagogas M. 
Renkė.

Mokyklos mokiniai užbaigijmo 
proga suvaidino V. Neverausko 

valstybių demaršas padėjo Bis
markui izoliuoti Austriją ir tuo 
prisidėjo prie, sėkmingo karo su 
austrais, kada vokiečiai 1866 m. 
nugalėjo ir laimėjo Sadovos — 
Koeniggraetzo mūšį. Taip pat 
manoma, kad nauja Bismarko 
ir Petrapilio bičiulystė užtikrino 
Prūsijai taiką rytiniuose rūbe
liuose ir dėl to suteikė galimybės 
koncentruoti visas pajėgas į Pa
ryžių, tuo būdu užtikrindama 
prancūzų — prūsų karo rezulta
tus ir iškeldama bismarkinę Vo
kietiją į stipriųjų, net perstiprių 
valstybių eiles. (Bus daugiau)

SKAITYTOJAI PASISAKO

LIBERALŲ PERGALĖ
Kad praėjusieji rinkimai bus 

laimėti liberalų partijos, tai buvo 
aišku kiekvienam blaiviai galvo
jančiam eiliniam Australijos pi
liečiui be jokių “Galupų’ ’ar eks
pertų pagalbos. Tačiau, kad jie 
atneš toką triuškinančią pergalę, 
tai net patys liberalų vadai, įs
kaitant ir patį Sir Robert Men
zies, nesitikėjo, nes jis tuojau po 
rinkimų pareiškė, kad buvo tikė
tasi būsimame parlamente sulauk
ti vietoje dviejų turėtų atstovų 
persvaros naujajame apie dešimtį. 
Tuo tarpu aišku, kad liberalai 
šiame parlamente turės 20, o gal 
net ir 22 vietas daugiau, kaip dar
bo partija.

šie rinkimai daugeliu požiūrų 
skyrėsi nuo visų iki šiol buvusių 
Australijoje rinkimų, ir manyčiau 
yra tikslu bent trumpai juos pa
nagrinėti.

Pirmiausia iki šiol visuose Aus
tralijos rinkimuose vyravo vidaus 
socialiniai ir ūkiniai reikalai. Gi 
šuose rinkimuose vyriausybė norė

trijų veiksmų pasaką “Lapės ir 
vilko draugystė”, kurią insceni
zavo J. Neverauskas, Teatro Mė
gėjų Sambūrio režisierius ir tos 
mokyklos mokytojas.

Adelaidė neturi lituaiusitihių 
kursų (tai nėra pasididžiavimas 
veikliai Adelaidės kolonijai), to
dėl ALB Savaitgalio mokykla 
stengiasi bent iš dalies užkišti at
siradusią spragą. Paskutinių dvie
jų metų programą aštuonerių me
tų eigoje mokykla pritaiko aukš
tesniųjų australiškų mokyklų ly
giui ir skiria lituanistiniams rei
kalams pagilinti.

GRĮŽTA SOLISTĖ
G. VASILIAUSKIENĖ

Po sėkmingų gastrolių Ameri
kos lietuvių kolonijose, solistė Gfe- 
nė Vasiliauskienė šiuo metu yra 
pakeliui į Australiją. Tik ką iš 
JAV gautoje “Dirvoje” apie G. 
Vasiliauskienės koncertą Bostono 
lietuviams žinomas rašytojas ir 
muzikos recenzentas St. Santvaras 
tarp kita ko rašo: “Genė Vasi
liauskienė, Kauno Konservatorijos 
auklėtinė, galima sakyti, yra dai
nininkė iš Dievo Malonės. Ji turi 
tikrai gražaus tembro lyrinį so- 
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jo atsiklausti krašto gyventojų 
grynai tais klausimais, kurie lie
čia užsienio politiką ir krašto gy
nybą. ,

šiuo reikalu vyriausybė pas
kelbė labai aiškius planus: glau
dus bendradarbiavimas su U.S.A, 
karinėje, politinėje ir ūkinėje sri
tyse. Australiją reikia pradėti 
ginti ne prie Darvino nuo bolševi
kų, bet dar Azijoje — Malajuo
se ir ten pažadėjo savo pagalbą; 
nepripažinti ir neįsileisti į UNO 
raudonosios Kinijos.

Tuo tarpu visais čia suminėtais 
punktais darbo partija buvo vi
sai skirtingų pažiūrų. Darbiečiai 
sakėsi išrinkimo atveju keisią su
sitarimus su U.S.A, dėl bazių Vak. 
Australijoje, iš naujo derėtųsi su 
Malajais, pripažintų raud. Kini
ją ir reikalautų ją įsileisti į UNO, 
uždraustų Anglijos ir Amerikos 
atominių ginklų bandymą Austra
lijoje. šalia to darbiečiai savo 
planuose prirašė visą eilę pažadų 
rinkėjams, pradedant vaikų vė- 
žimėliu ir baigiant mūriniu na
muku. ,

Visų didžiausiams nustebimui 
krašte, kur sudaro darbininkija 
apie 65-70 proc. visų gyventojų 
(įskaitant visus industrijos ir že
mės ūkio darbininkus), nesusiža
vėjo darbiečių pažadais, bet pasi
rinko vyriausybės realią užsienio 
politik4 ir krašto gynybą įskai
tant dar keletą vidaus naujovių, 

šis faktas yra labai svarbus ir 
vertas mūsų lietuviškos visuome
nės dėmesio. Jis parodo, kad Aus
tralijos darbininkija yra politiš
kai sąmoninga ir tautiškai susi- 
Cratusi, kai tik turi progos savo 
alsą parodyti už unijų ribų. Tai 

sakydamas; aš nieko neturiu prieš 
pačias unijas, kaip tokias, bet tik 
prieš unijas, kurios vadovaujasi 
Komunistiniais metodais ir neduo
da galimybės dirbančiam jose pa
sireikšti.

šie rinkimai aiškiai parodo, kad 
Australijos tauta jaučia didelę 
bolševizmo grėsmę ir dauguma at
meta viliojančus pažadus ir ryž
tasi aukoti savo ir savo šeimų in
teresus vardan viso krašto sau
gumo ir ateities. Mes lietuviai 
dažnai esame pratę mokyti aus
tralus, bet šiuo atveju daug ko 
galėtume ir mes iš jų pasimokyti 
santykyje tarp individo ir tautos.

Be čia suminėtų faktų darbie- 
čius pastūmėjo į pralaimėjimą dar 
ir tas, kad jų išniktuosius parla
mentarus Maskvos pavyzdžiu val
do ir kontroliuoja 36 unijų ir par
tijos vadukai, kurių tarpe yra ne 
tik ružavų, bet ir aiškiai raudo
nų. ,

J.P. Kedys, Parramatta

LINU ŽIEDAI
I

Jis vėl užsimojo, bet tuoj nuleido ranką ir 
tvirtai suspaudė botkaitį.

Po valandėlės:
— Žiūrėk, griovys! Kas tau šiandie yra? Ar 

tu tyčia nori šiandie apverst, ar nemoki važiuot?
. Bernas staiga sulaikė arklius pašoko ir su

griebęs ją metė nuo vežimo žemėn.
Tuo tarpu dar labiau pradėjo kaitinti saulė, 

ir berną išpylė prakaitas. Ir taip baisiai garsiai 
aplinkui čirškė žiogai.

Ji sėdėjo ant žemės. Pasitaisė apie savo ko
jas sijoną, o paskui pamaži atsikėlė. Jis vis ne
galėjo matyti josios veido.

Jis nušoko nuo vežimo ir pribėgo prie jos.
— Aš tave labai užgavau? — Jo balse ir 

gailestis, ir gėda, ir dar kažkas.
Ji tylėjo. Prisiglaudė prie jo peties ir žiūrė

jo kažkur į tolį. Ji buvo susimąsčiusi ir nuliūdus.
— Nieko... — atsakė ji tyliai atleidžiamai.
— Sakyk, ar aš tave labai užgavau?
— Koks tu... — Ji pažiūri jam į akis ir ima 

šypsotis. Paskui vėl ilgai žiūri į jį nustebusiomis 
akimis. /

— Tu labai pyksti ant manęs?
— Iš kur tas randas ant tavo veido? — pa

klausė ji staiga. >
— Sakyk, aš tave, Anele...
— Tu, tur būt, labai mušiesi su vyrais?
— Taip, tai nuo peilio...
Pauža.
— Tu labai žiaurus... — sako ji tyliai, su

sisvajojusi ir glosto jo petį, tuos šiurkščius marš
kinius.

Sekmadienio rytą jis taip rūpestingai prau
sėsi, kad žlugto skalbiamas muilas kuo neišėdė 
akių. O čebatus taip rūpestingai trynė šepečiu, 
kad aulai net veidą rodė. “Nors kartą reiks ir 
drabužius išdulkinti”, galvojo jis tą dieną. Pas
kui tvenkiny nusiplovė kojas. Net su muilu.

Per kiemą perėjo kramtydamas papirosą — 
kepurė ant šalies — ir atsisėdo ant gonkų.

— Tai ką parneši lauktuvių? — paklausė 
Anelė iš darželio. — Kitom tu vis ką nors par
neši, o man niekad nieko. O aš dar taip sten
giuosi tau vežimus gražiai nukraut.

Bernas iš paniūrų pažiūrėjo į ją. Kramtė 
papirosą ir tylėjo. Štai ir vėl tas nusišypsojimas. 
Ach, toji primerkta akis! Na, palauk...

— Tai nieko nežadi parnešti? — Ji priėjo 
prie jo, atlapo kilpą papuošė raudona gėle, šaltai 
nusisuko ir įėjo į seklyčią.

Jis palydėjo ją akimis, bet į gėlę nė nepažiū
rėjo. Jis dabar atsiminė savo piniginę. Išspjovė 
papirosą, pamaži atsistojo ir įėjo į vidų.

Tarnaitė sukinosi apie puodus, šeimininkas 
prausėsi, taškydamas į šalis muiluotą vandenį. 
Savo žiponą jis buvo pasikabinęs prie durų.

Tarnaitė žvilgtelėjo į berną ir šyptelėjo. Jis, 
sutraukęs antakius, pažiūrėjo į ją, pažiūrėjo į 
gėlę ir greit paslėpė ją kišenėn. Paskui paėjėjo 
pasienin, žvilgtelėjo į šeimininką, žvilgtelėjo į jo 
žiponą, truputį stabtelėjo prie jo ir tuoj pasitraukė 
į šalį. ,

Pusryčių jis šiandie kažkodėl visai negalėjo 
valgyti. Kando porą kąsnių, padėjo šaukštą į 
šalį ir išėjo.

Per kiemą jis ėjo kažkaip keistai nuleidęs 
galvą ir nepaprastai skubėdamas. Ranką laiky
damas kišenėj. Toj, kur gėlė raudona.

★

Parėjęs namo, jis pirmiausia žvilgtelėjo į 
seklyčios langą: nieko nematyt. Tiktai gėlės ant 
stalo. Įėjo į sodą — tuščia. Pikta. Kažkaip ne
smagu. Staiga ant suolelio po obelim jis pamatė 
paliktą skarelę. Kažkoks džiaugsmas, bet ir vėl 
pikta, kad širdis pradėjo taip smarkiai plakti. Jis 
sustojo. Jis nežinojo, kur dabar toliau žengti.

— Jau namie? — Jis sumišo išgirdęs tą 
balsą, ir atsigręžė. Nuo saulės ji buvo pasislėpusi 
alyvų krūme.

— Tai parėjau...
— Norėsi valgyt? Eisim, duosiu...
— Ne...
— Ar skubi kur?
— Tai čia... į tokį pašokimą... Prašė ateit. 
Pauža.
“O apie lauktuves ji nė neužsimena”, gal- 

' vojo jis.
— Kas mieste girdėt?
— Nieko. Daug žmonių, pilnos krautuvės.
— Tai ką pirkai, kad pilnos krautuvės žmo

nių?
— Nieko. Tai čia... — Pauža. — Tu 

man dovanok, kad aš taip tave sumušiau... — Ir 
jis išsitraukė iš kišenės raudonus karolius.

— Kuriai?
— Tau. Kad prašei lauktuvių, tai parne

šiau.
Ir jis atkišo jai karolius.
Ji atsidėjusi pažiūrėjo į jį. Ištiesė ranką, bet 

į karolius nė nepažiūrėjo. Ji laikė juos nuleidusi 
ranką ir tylėjo. Tik po kiek laiko ji atsiminė ir 
padėkojo jam. Vėl abu tylėjo.

— Eik valgyt, — tarė ji pagaliau liūdnai ir 
nuėjo pirma jo. Ji buvo kažko susigraudinusi.

— Anele, tu pyksti?
— Ne, Jonai...

Jis pagriebė josios ranką ir tvirtai suspaudė. 
Žiūrėjo į jos dideles akis. Nuliūdusias dabar, pil
nas pasigailėjimo ir kartu kažkokio džiaugsmo.

— Tai kas yra? Anele, sakyk...
Tuo tarpu į kiemą įėjo jaunas Anelės kai

mynas Andrius, josios būsimasis, ir nustebęs sus
tojo.

— Palik mane ramybėj, — staiga nukrito ji 
rūsčiai ir nuėjo prie svečio.

Andrius vis dar tylėjo ir sutraukęs antakius 
žvilgčiojo į berną ir į karolius jos rankoj. Anelė 
sumišo, kažkaip paniekinamai šyptelėjo ir staiga 
pradėjo garsiai juoktis:

— Įsivaizduok sau... tas vyrukas neduoda 
man ramybės, — teisinosi ji. — Jam atrodo, kad 
jis man lygiai taip gali meilintis, kaip ir tarnai
tėm. Tai jau per daug. Argi nematai, ką jis man 
dovanų šiandien parnešė? — Ir vis taip garsiai 
juokdamosi, ji parodė raudonus karolius.

Andrius vis stovi rūstus ir tyli.
O bernas dingo. Bernas buvo sumuštas, su

mintas į žemę.
Staiga jis greitai žengė nuo svirno per kie

mą, praeidamas pro juodu stabtelėjo ir visas bu
vo išbalęs. Pilnu neapykantos balsu jis suriko 
Andriui į veidą:

— Na taip, tai dovana už pereitą naktį, pra
leistą klėtelėj margojoj!

Ir nuėjo greitais žingsniais pro vartus į kelią.
— Einam... einam... — sugriebė ji Andrių 

už rankos. — Einam į seklyčią, pasakysiu...
Ji visa drebėjo.
Svečią palikusi seklyčioj, pati nubėgo į kitą 

kambarį “apsidabyti”; ji metė karolius ant suolo 
ir visa ne paraudo iš pykčio. Su šita špilka iš 
plaukų ji išdurtų jam akis. Ji perkąstų jam ranką 
ligi kraujų.

Ji sutraukė tuos karolius ir bėrė į grindis.
O išlydėjusi Andrių, ji vėl surinko juos, vėl 

suvėrę, graudžiai šypsodamosi ir beveik verkda
ma.

*
Per pietus į tarnų kambarį įėjo šeimininkas, 

atsistojo, prie stalo ir ilgai žiūrėjo į savo berną.
— Na, Jonai, kiek aš tau dar turėsiu mokėt?
Bernas pamaži padėjo šaukštą, pažiūrėjo 

kažkur į šalį ir atsistojo.
— Jūs pats žinot, — atsakė jis, imdamas 

nuo vagio kepurę.
— Na, tai imk pinigus. Čia nėra tų, ku

riuos pats pasiėmei.
Nė žodžio nesakydamas, Jonas įsidėjo pini

gus kišenėn ir nuėjo susidėt daiktų.
Kai jis ėjo per kiemą, kepurę užsitraukęs 

ant akių, prie vartų jį sulaikė Anelė.
— Jonai...
Jis sustojo, greit žvilgtelėjo į ją ir, žiūrėda

mas į žemę, paklausė:
— Na, ir ką?
— Tu neišeisi...
Ant gonkų stovi josios tėvas ir rūsčiai žiūri 

į juos. Jis kramto lūpas, bet nedrįsta ką nors 
sakyti, nes tarnai kambary, o langas praviras. 
Bet Anelė staiga pribėga prie tėvo, sugrieba jį 
už rankos ir kalba greitai, uždusdama:

— Jis negal išeit, tėveli...
— Jis negal išeit? — nustebo tėvas. Jis vos 

pajėgia suvaldyti savo pyktį.
— Ne, aš netekėsiu už Andriaus. Aš nega

liu...
— Aš negaliu... Dėl to... dėl to, kad Jonas 

buvo pas mane klėty...
Kaip karšta geležim nudegintas, tėvas grie

bia ją už rankos, įsitraukia nuo gonkų į seklyčią 
ir užsirakina duris.

Bernas pribėga prie durų. Jis girdi ten viduj 
smarkius smūgius, girdi tylius dejavimus, jis dau
žo duris, bet nieko negali padaryti. Jis sumušė 
krumplius ligi kraujo, jį visą išpylė prakaitas.
* Po valandėlės atsidaro durys. Išeina tėvas, 
sustoja tarpdury ir sukandęs dantis žiūri į savo 
berną. Jis nori kažką sakyt, lūpos dreba, bet jis 
vėl susivaldo.

— Na, mat tave velniai, gali likti, — ištaria 
jis pagaliau uždususiu balsu. Greitai eina pro jį, 
sustoja, smarkiai suduoda bernui per veidą ir ei
na į kiemą.

Bernas stovi valandėlę vietoj, paskui nedrą
siai įeina į seklyčią. Anelė stovi prie veidrodžio 
ir taisosi sutaršytus plaukus. Jos kairioji ranka 
pamėlynavus, ir ant grindų guli pamesta nendri
nė lada. ,

— Kas čia darosi, Anele?
— Aš pati nežinau... ,
Pauža.
— Aš pasakiau, kad netekėsiu už Andriaus. 

Tu pats žinai, — sako ji eidama prie jo.
— Tu netekėsi už jo?
— Kaip gi aš tekėsiu? Aš jo nenoriu. O 

tu pats pasakei, kad esi buvęs mano klėty... — 
Ji žiūri jam tiesiog į akis. Jos balti dantys sukąs
ti, o lūpos pravertos. Ir akys vis pamaži mažėja 
ir keistai žiba.

— Bet tai buvo melas, Anele!
—Na taip, aš irę apgavau tėvą. Lyg tu ne

supranti? — Ir ji staiga apsikabina jį ir ilgai bu
čiuoja.

— Na, tai šit tas pabučiavimas, kurio tu taip 
norėjai, — sako ji vos ištardama žodžius. O jo
sios lūpos visai išdžiūvę^ir karštos.

Taip už kokių dviejų savaičių buvo jų vestu
vės.
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; PORTĄ Sporto Įvairenybės

Redaguoja*. Antanas Laukaiti*
38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tri.: UJ 4898

XIV-ji
SPORTO ŠVENTE MELBOURNE
MELBOURNO LIETUVIŲ 

SPORTO KLUBO “VARPAS” 
PRANEŠIMAS

XIV Sporto Šventės, įvykstančios 
gruodžio 27-31 d.d. Melbourne 

reikalais
1. Pranešame visų Sporto 

Klubų ir sportu besiįdomaujan- 
čiųjų žiniai, kad XIV Sporto 
šventėj dalyvauti užsiregistravo 
Adelaidės, Geelongo, Canberros, 
Sydnėjaus, Hobarto ir Melbour
no Klubai.

2. ŠVENTĖS PROGRAMA- 
gruodžio 27 d. (penktadienį)

9 v. ryto Šv. Mišios šv. Jono 
bažnyčioje.

11 v.r. — 12 v. 30 min. p.p. 
Sportininkų, Sporto Klubų 
Valdybų ir Organizacijų ats
tovų susipažinimo pietūs.

12. v. 30 min. — 2 v. p.p. AL
FAS ir Sporto Klubų Valdy
bų bendras posėdis.

3 — 4 v. p.p. Šventės atidary
mas. Tautiniai šokiai (dalyvau
ja Adelaidės, Geelongo ir Mel
bourne tautinių šokių grupės).

4 — 10 v. p.p. Pirmenybių rung
tynės.
28 d. (šeštadienį)

9 v. ryto iki 6 v.v. Pirmenybių 
rungtynės.
29 d. (sekmadienį)

2 v.v.
rungtynės.

10 v.v. Pirmenybių

9

9

30 d. (pirmadienį)
v. ryto — 10 v.v. Pirmenybių 
rungtynės.
31 d. (antradienį)
v. ryto — 4 v.v. Pirmenybių 
rungtynės.

4 v.v. — 5 v.v. Pirmenybių už
darymas ir nugalėtojams tau
rių įteikimas.

8 v.v. — 2 v. ryto — Naujų Me
tų sutikimas Brunsmick Town 
Hail.

Krepšinio ir tinklinio rungty
nės įvyks Show Grounds (Indus
trial Hall).
; Stalo teniso rungtynės — Al
bert Park, Stalo Teniso Halėje.

Šachmatai — Lietuvių Klubo 
Namuose, 12 Francis Grove, 
Thombury.

Naujų Metų sutikimo baliui 
bilietus Sporto Klubai gauna pas 
“Varpo” kasininką J. Cervinską, 
svečiai — pas kiekvieną “Var
po” Valdybos narį, (iki gruodžio 
29 d.)

Tikslus pavienių žaidimų tvar
karaštis bus praneštas vėliau.

Atvykstantieji Klubai 
truojasi Lietuvių Klubo 
patalpose, 12 Francis 
Thombury.

Melbourno Liet.
Klubas “Varpas” V-ba

regis- 
Namų 

Grove,

Sporto

ADELAIDES
(Atkelta 

praną, gerai sutvarkytą alsavimą, 
išprusintą muzikinę kultūrą. To
kie dainavimo meno fenomenai 
gali atsirasti tik tarpe moterų, 
kurias prigimtis apdovanojo leng
vesne ir lankstesne balsine med
žiaga. Genė Vasiliauskienė dai
nuoja laisvai, be jokios regimos 
įtampos, vengia daryti fortissimo 
efektus net ten, kur tradiciškai 
tais efektais naudojasi beveik vi
sos dainininkės. Nežiūrint to, jos 
balso pilna salė. Regima ir jos mu
zikinio kūrinio atlikimo dvasia. 
J. Karoso, J. Tallat-Kelpšos, Em. 
Gailevičiaus, St. Gailevičiaus, G. 
Puccini, Evos del Aqua, Ch. 
Gounod, VI. Jakubėno ir A. Ka- 
čanausko dainos buvo padainuo
tos stilingai ir su įsijautimu. Dai
nuotų dainų atranka taip pat pa
girtina — parinkta rečiau dainuo
jami kūriniai, nebandyta išjoti 
jau išmėgintais ir užtikrintą pa
sisekimą turinčiais žirgais. Pačiai 
dainininkei gal tas ir nėra naudin- 
gn, bet koncerto kultūrai ir jo 
meniniam lygiui tas visai neken
kia. Bostono lietuviai G. Vasi
liauskienę priėmė labai šiltai ir 
nuoširdžiai. Visų pirma, už gražų 
balsą ir gerą 
gal ir už tai, 
jos lietuvių 
tarpe.”

Apie mūsų
ham autorius šitaip atsiliepia: 
“Australietė Dorothy Oldham, ly
dinti p. Vasiliauskienę jos koncer
tinėj kelionėj, yra jautri ir sub
tili menininkė, gyvai įsijautusi j 
lietuvių vokalinės muzikos dvasią. 
Solistei ji buvo tikrai gera talki
ninkė”.

Būdinga, kad per šį koncertą 
dalyviai nutarė pasiųsti p. Bachu- 
nuo padėką už G. Vasiliauskienės 
pakvietimą Amerikon.

dainavimą, o paskui 
kad ji yra Australi- 
ambasadorė mūsų

mielą Dorothy Old-

TINKLINIO TAURĖ
1965 m. įvyks pirmasis pasaulio 

vyrų tinklinio taurės turnyras, 
kuriame dalyvaus 12 komandų. 
Bus sudaryti du pogrupiai po 6 ko
mandas, iš kurių po 3 pateks į fi
nalą. Finalinės varžybos vyks Pa
ryžiuje.

Turnyre dalyvaus: visi trys 
olimpiados medalininkai, po, dvi 
komandas iš Europos pirmenybių, 
Panamerikos ir Azijos žaidynių, 
Afrikos žaidynių laimėtojas, var
žybų rengėjai prancūzai ir viena 
jų pakviesta komanda.

BOKSININKO ŠUKUOSENA
Kai airis Dž. Neill įžengė į rin

gą, jis atrodė kaip visi varžybų 
dalyviai. Bet tą akimirką, kai nus
kambėjo gongas, salėje pasigirdo 
juokas: jauno airio treneris ra
miausiai nuėmė nuo jo galvos... 
visus plaukus.

Pasirodo, madinga Neill šukuo
sena buvo... perukas.

NETIKĖTAS REZULTATAS
Pirmasis oficialus pasaulio čem

pionas V. Steinic gyveno labai 
skurdžiai. Jis buvo priverstas lan
kyti kavines ir žaisti iš pinigų. 
Kartą Londone jis rado labai gerą 
partnerį — tasai kasdien sutikda
vo žaisti keletą partijų iš vieno 
anglų svaro kiekvieną, visuomet 
pralaimėdavo ir iš karto sumokė
davo Steinic. Taip pasaulio čem
pionas ėmė kasdien “uždirbti” po 
keletą svarų, ir jo reikalai pradėjo 
gerėti.

Atsirado draugų, kurie patarė 
pasaulio čempionui nors kartą pra
laimėti, nes jo partneriui, jų nuo
mone, galėjo nusibosti amžinai 
pralaimėti.

Steinic paklausė ir vienoje par
tijoje tyčia “pakišo” partneriui 
valdovę. Tasai žaidė labai silpnai 
ir pastebėjo tai tik po kelių ėjimų. 
Pagaliau jis vis dėlto nukirto Stei
nic valdovę. Pasaulio čempionas 
mandagiai pranešė, kad pasiduoda.

Rezultatas buvo visiškai netikė
tas. Partneris, kurį Stenic norėjo 
kuo ilgiau išsaugoti, pašoko ir su
riko:

— Aš nugalėjau pasaulio čem
pioną!

Po to jis išbėgo iš kavinės. Dau
giau jo niekas nebematė...

gydytojas 
rungtynes, 
boksininko

6. Jeigu rungtynių metu bok
sininkas tris kartus parkris ant 
grindų, teisėjas nutrauks rungty
nes ir priešininką paskelbs nuga
lėtoju.

iš psl. 4)
“MOŠŲ PASTOGĖS”, 

ADELAIDĖS NUMERIS
Adelaidiškį “Mūsų Pastogės” 

numerį Adelaidės Apylinkės val
dyba, susitarusi su to numerio re
dakcija, nutarė skirti Adelaidės 
Lietuvių Kolonijos 15-kos metų 
sukakčiai atžymėti. .

Norėdama išryškinti laimėjimus 
ir sunkumus, apylinkės valdyba 
kvietė bendruomenines organiza
cijas ir suinteresuotus asmenis 
gruodžio 8 d. dalyvauti diskusi
niame pasitarime. Dalyviai svarstė 
ir diskutavo: 1. Kas šio 15-kos 
metų laikotarpyje buvo padaryta 
pozityvaus visuomenėje ir kultū
rinėje veikloje; 2. Kokios buvo 
pastebėtos neigiamybės; 3. Kas 
buvo apleista ir nepakankamai iš
vystyta; 4. Konkretūs pasiūlymai 
abiejų sričių veiklai 
plėsti.

Diskusijose vengta 
polemikos, o liesta 
veiklos esmė.

stiprinti ir

asmeninės 
tik pačios

Amerikiečių olimpijadinė plaukikė Christine Von 
Saltza pokalbyje su treneriu George Haines

Australijos Baleto
BŪKIME SVEIKESNI

ateinančiais metais.

kandidatais 
Mokyklon, pradedančion • veikti 
Melbourne
Kandidatų atrinkimo proga Ade
laidės dienraštis “News” apie Ja- 
nušaitį šitaip rašo: “Šviesiaplau
kis, mėlyakis, 6 pėdų septynioli
kametis Juozas baleto buvo atsi
sakęs dviems metams dėl to, kad 
mokyklos draugai jį pajuokdavo. 
Šiandien sujaudintas Juozas šitaip 
pareiškia: — Tačiau kiekvieną 
kartą, kai tik aš išgirstu klasinę 
muziką, aš vėl įsitraukiu ir aš 
žinojau, kad aš noriu baletą pa
daryti savo karjera. Dabar atsi
rado galimybė, kurios aš laukiau 
ir tikiu, kad ta galimybė duos 
man vardą Australijoj”.

Toliau laikraštis nurodo, kad 
Juozas ketverius metus mokėsi 
baleto pas žinomą Adelaidės ba
leto mokytoją Babichevą.

Adelaidiškiams Janušaitis pasi
rodė su keliais šokiais per Skautų 
Akademikų balių ir buvo visuo
menės šiltai priimtas.

KYLANTI BALETO 
ŽVAIGŽDĖ

Septyniolikmetis lietuvis Juozas
Janušaitis, kaip skelbia vietos 
australų spauda, yra vienas tarp 
penkių jaunuolių (trys mergaitės 
ir du berniukai), kurie parinkti

Š MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

L. PAGES
MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 - 
sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia' 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

PŪKINĖS KALDROS
NUOPELNAI

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N3.W.

Rockdale stotis.
SKYRIUS: Flamingą Corner Shop, 181 Queen St., St. Marya, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamos ir iaaimokėjimui. Mes kalbamo vokUkaL

— Tėte, — sako iš dantų gydy
tojo sugrįžęs sūnus, — aš nė tru
pučio 
toją.

neverkiau pas dantų gydy-

Tai puikus berniukas! — 
tėvas. — Jei taip ir kitągiria 

kartą bus, tai reikėjs nupirkti 
tau dovanų. Tai ar tau nė trupu
čio neskaudėjo?

— Ne, neskaudėjo, nes dantų 
gydytojo neradau namie.

NAUJOS BOKSO TAISYKLĖS
JAV Boksininkų sąjunga savo 

kongrese Miami mieste priėmė 
naujas boksavimosi taisykles. Be 
kitų dalykų nustatoma:

1. Prie ringo esąs 
gali nutraukti bokso 
jeigu pastebi pavojų 
sveikatai ar gyvybei.

2. Nokautu nugalėtam boksinin
kui. neleidžiama anksčiau daly
vauti bokso rungtynėse, kaip pra
slinkus dviems mėnesiams.

3. Jeigu ir sekančiose rungty
nėse tas boksininkas bus nugalė
tas nokautu, jis negalės dalyvauti 
rungtynėse pusę metų.

4. Jeigu boksininkas nuo smū
gio parkrito ant grindų, teisėjas 
skaitys iki aštuonių, nors boksi
ninkas ir anksčiau pakiltų.

DIPLOMATIŠKAS 
ATSAKYMAS

Prancūzijos karalius Liudvikai 
XVI staiga panoro išmokti žaisti 
šachmatais. Mokytoju buvo pa
kviestas geriausias aštuonioliktojo 
amžiaus šachmatininkas Filidor.

“Darbas” sekėsi blogai, nes ka- 
ralus buvo negabus ir sunkiai su
vokdavo meistro pamokymus. Bet 
netrukus Liudvikui pasirodė, kad 
jis padarė didelę pažangą. Liud
vikas tiesiai paklausė, ką apie tai 
galvoja Filidor.

Pastarasis buvo ne tik puikus 
šachmatininkas, bet ir gabus kom
pozitorius, jam jau buvo tekę susi
tikti su feodalų aukštuomene, ir 
jis žinojo, kad sakyti tiesą — pa
vojinga. Bet Filidor nenorėjo ir 
meluoti.

Tad jis atsakė:
— Jūsų Didenybe, šachmatinin

kus reikia skirstyti į tris klases. 
Pirmieji visai nežaidžia, antri 
žaidžia, treti žaidžia gerai. Jūs 
jau esate pasiekęs antros klasės 
lygi*

Sportas Adelaidėje
VYTIS — NORTH 47:65 (22:28)

Po pergalės prieš West, lietnviai 
tikėjosi laimėjimo, bet tradicinis 
priešas pasirodė iškiliau vasaros 
sezono krepšinio pirmenybėse ir 
atsirevanšavo už pralaimėjimą žie
mą.

Jau pirmose minutėse North 
krepšininkai pirmauja 8 taškais, 
tad per visas rungtynes vytiečiams 
teko rezultatą švelninti. Pradžioje 
tas vyko sėkmingiau: pirmas ket
virtis 8:10, bet po to priešas vėl 
perima iniciatyvą ir kėlinį užbai
gia 6 taškų persvara.

Po pertraukos V. Stankevičių 
pakeičia aukštaūgis R. Pocius. 
Bandymas nesėkmingas, nes išvys
tę nepaprastą spartą, North vete
ranų r jaunų žaidėjų penketukas, 
skirtumą greit kelia 14 taškų. S. 
Visockiui pakeitus R. Pocių lietu-

viai pereina j spartos žaidimą. Tas 
duoda teigiamų vašių ir trečio 
ketvirčio rezultatas sušvelnintas 
36:43. Seka staigūs J. Gumbio ir 
A. Ignatavičiaus prasiveržimai — 
40:43, bet po to Australijos Olim
pinis krepšinio rinktinės gynėjas 
A. Hare paleido seriją taiklių me
timų ir priešas pasiekė pelnytą 
pergalę. Vytiečiai, išskyrus pasku
tines 9 min. prilygo priešui, bet R. 
Petkūnui nežaidžiant, gynime ma
tėsi spraga. Taškai: J. Gumbys 24, 
A. Ignatavičius 8, D. Atkinson 6, 
R. Daugalis 5, S. Visockis 3, E. 
Gudelis 1.

STALO TENISAS
VYTIS — AUSTRIA 6:3

Rimtai ruošdamiesi XIV-sios 
sporto šventės varžyboms, pirmoji 
vyrų k-da iškvietė austrus drau
giškoms rungtynėms. Taškai: A. 
Gudaitis 2, P. Snarskis 2, P. Ur- 
bašius 2.

R.S.

Civilizacijai plintant ir cukraus 
vartojimas didėja.

Atsikūrus nepriklausomai Lie
tuvai buvo abejojama, ar Lietuvo
je auginti cukriniai runkeliai, dėl 
šalto klimato bus tiek cukringi, jog 
apsimokės gaminti cukrų. Bandy
mams parodžius, kad cukraus run
keliuose procentas gana aukštas, 
duodant trumpalaikį kreditą ir 
teikiant agronomų pamokymus jau 
pirmuosius metus ūkininkai užau
gino tiek cukrinių runkelių, jog 
pakako pirmam Marijampolėje Fi
nansų Ministerijos pastatytam 
cukraus fabrikui. Vėliau pradėjo 
veikt antras Paventyje ir po to 
trečias Panevėžyje. Tiek cukraus 
fabrikų vidaus rinkai pakako.

Kadangi Lietuvos valdžiai buvo 
labai reikalingi pinigai ir į kitas 
ūkio šakas investuoti, kaip tai per 
karą išdegintus ir iškirstus miškus 
atželdinti, tiesti plentus ir gele
žinkelius ir Klaipėdos uostą iš
plėsti, tai ūkininkai už pristaty
tus cukrinius runkelius iš fabriko 
administracijos pinigais tegauda
vo 95%, o likę būdavo pervedami 
įsigijimui Lietuvos Cukraus akci
nės bendrovės akcijų. Tokiu origi
naliu būdu Finansų Ministerija 
savo akcijas perleido cukrinių run
kelių augintojams.

Tada dar nebuvo dantistų išty
rinėta ir gydytojų skelbiama, jog 
baltas-rafinuotas cukrus žmogaus 
maistui nėra tinkamas. Tada tik 
baltas cukrus ir tebuvo žmonėms, 
o rudas tik gyvuliams (arkliams).

Dabar visur yra labai daug 
sveikų žmonių, cukraus nevarto
jančių, nes jie, valgydami pakan
kamą kiekį šviežių ar džiovintų 
vaisių ir daržovių ar jų sunkas 
gerdami, gauna pakankamą kiekį 
natūralaus cukraus, turtingo vi
taminais ir mineralais.

Vartoti cukrų saldinimui ar kam 
kitam tik rudą. Neturint pakan
kamai saldžių vaisių, pav. vynuo-

gių, ar šiaip dėl maisto paįvairi
nimo, yra labai naudinga vartoti 
medų. Apie medų bus atskiras 
straipsnelis. Balto cukraus ir iš 
jo gamintų saldainių žalingumą 
Lietuvos kaimo žmonės jau prieš 
pusšimtį metų sukurtais šiais po
sakiais išreikšdavo: “Nuo saldu
mynų dantys iškirmys. Nuo sal
dainių dantys išbyrės.” Dabar dėl 
dantų nebetenka labai ypatingai 
baimintis, nes galima atremontuo
ti ir naujus be didelio vargo sudė
ti. Bet, tevartojant tik baltą cukrų 
baltus miltus ir šlifuotus ryžius 
ir kaulai minkštėja — genda (trū
ksta reikiamų mineralų, ypač kal
kių) tai žymiai blogiau, nes dirb
tinais, kaip dantis, nepakeisime.

Jau dabar atsiranda gydytojų 
skelbiančių, jog be kitų priežasčių, 
baltas cukrus, balti miltai ir šli
fuoti ryžiai padeda plisti ir vėžio 
ligoms. Jie tų ligų negamina, bet 
žmogaus kūnas, chemiškai badau
damas — negaudamas reikiamų 
mineralų, yra ligoms neatsparus.

Išvykime iš savo namų labai

skurdų, be vitaminų ir mineralų 
baltą cukrų ir pasikvieskime tur
tingą vitaminais ir mineralais 
rudą. Dar daug turtingesnis vita
minais ir mineralais už rudą cuk
rų yra ponas Black Molasses. Tai
gi dar geriau vietoje cukraus var
toti molesą. Kam molesos skonis 
nepatinka, tas gali skonį keisti 
molesą maišydamas su medum.

Sveiko ir švariai paruošto mais
to, pav. džiovintų vynuogių
smėlio ir dulkių, galima pirkti: 
Murray’s Health
(Dažnai skelbiasi M.P.), Sanita
rium (tik ne šeštadieniais, nes 
sveiko maisto gamybos ir preky
bos bendrovė Sanitarium yra ad
ventistų religijos žmonių) ir Nay- 
tura krautvėse. Ten rasite ir ame
rikono žymaus diatisto 
nos daktaro Gayelord 
rekomenduojamą Black 
Skardines, su ant jų
pamokymais, kaip ir su kuo male- 
są maišyti, 2i svaro gryno svorio 
tekainuoja tik 5/6.

Saldindami molesą ir medum 
sveikiau gyvensime.

Jonas Normantas

be

Food Stores

ir medici- 
Hauseri’o 
Molasses, 
išrašytais

SEKASI
Mano vyrui visad sekasi! Tik 

vakar apsidraudė nuo nelaimingų 
atsitikimų, o jau šiandie nukrito 
nuo kopėčių ir susilaužė koją...

NUSTATYTA RIBA
— Tėveli, — klausia sūnus pa

rodoje, — kam paveikslui reika
lingi rėmai?

— Kad dailininkai žinotų iki 
kurios vietos piešti, — atsakė 
tėvas.

MANDAGUS VYRAS 
Jaunavedė: Pasakyk, brangusis, 

kaip tau patinka mano virimas?
Vyras: Ach!... Tikroji meilė 

viską nugali.

Mokinys-. (Prieš išvykstant į pi
liakalnį) — Kaip toli ligi piliakal
nio?

Mokytojas-. — Aštuonios mylios.
Mokinys-. — O nuo piliakalnio 

ligi čia?
Mokytojas-. — Nekalbėk niekų! 

Juk vistiek, ar iš čia ten, ar iš ten 
čia.

Mokinys-. — Ne, ne vistiek 1 Nuo 
Naujų Metų ligi Kalėdų — 12 mė
nesių. O nuo Kalėdų ligi N. Metų 
tik 7 dienos.

GEOGRAFIJOS PAMOKA
Mokytojas: — Petraiti, pasakyk 

man, kur aš atsidurčiau, bandy
damas prakasti žemę iki vidurio?

Mokinys: — Greičiausia patek
tumėt į bepročių ligoninę.
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« MŪSŲ PASTOGĖ 1963 m. gruodžio 11 d.

HUSU PASTOGE
LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

L. V. S. “RAMOVĖS” PIETŲ 
AUSTRALIJOS SKYRIAUS 

PADĖKA
Nuoširdus kariškas ačiū gerbia

miems kun. A. Kazlauskui, MIC, 
A. Gaveliui, B. A. (Hons), V. Šim
kui su Lituania choru, J. Jonavi- 
čiui ir Kultūros Fondui, M. Pečiu
lienei, L Pocienei, N. Masiulytei, 
A. Dumčiui, J. Gyliui ir visiems 
kitiems tauriems lietuviams, ryž
tingai prisidėjusiems prie sėkmin
go 1863 m. sukilimo šimtmečio ir 
1963 m. Kariuomenės Šventės pa
minėjimo.

Sujungtomis jėgomis dar kartą 
pasakėme, kad neužmirštame ir 
niekada neužmiršime aukų ir 
kraujo, pralieto dėl Tėvynės.

Skyriaus Valdyba

SYDNEY MELBOURNE

AUKOS 
MŪSŲ PASTOGEI

GRĮŽTA SOLISTE 
VASILIAUSKIENE

Po triumfalinio vizito Ameriko
je ir Kanadoje solistė p. G. Vasi
liauskienė grįždama namo į Ade
laidę pakeliui sustos Sydnėjuje. 
Laivas Orsova, kuriuo grįžta mūsų 
solistė, pasieks Sydney uostą atei
nantį šeštadienį, gruodžio 14 d. 
7 vai. ryto ir sustos Pyrmont prie
plaukoje Warf 13. Būtų gražu, jei 
viešnios pasitikti atvyktų kiek ga
lint daugiau lietuvių. Tą patį va
karą ji maloniai sutiko padainuoti 
Dainos choro metiniame koncerte 
Bankstown Dainavos salėje. Kon
certo pradžia 7. vai. vak.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Kultūros Fondo Valdy

ba Melbourne prašo tautiečių savo 
atliekamas lietuviškas knygas ir 
žurnalus padovanoti Liet. Kult 
Fondo bibliotekai Melbourne, Liet. 
Namuose 12 Francis Grove, Thorn- 
bury. Biblioteka atidara ir veikia 
šeštadieniais 3-5 vai. p.p.

L.K. Fondo Valdyba

bendra tėvų ir vyresniųjų arbatė; 
lė. Apylinkės lietuviai kviečiami 
atsilankyti į šią kultūrinę savait
galio mokyklos popietę.

ĮSTEIGTA GYDYTOJŲ 
DRAUGIJA

Dr. V. Barkuvienės namuose 
Sydnėjuje gruodžio 1 d. buvo su
sirinkę 12 Sydnėjuje praktikuo
jančių lietuvių gydytojų ir dantų 
gydytojų, kurie įsteigė Sydney 
Lietuvių gydytojų Draugiją iš
rinkdami savo pirmąją valdybą 
Pirmininku Dr. I r v į V e n c - 

o v ą, vicepirmininku Dr. L. 
Petrauską ir iždininkės bei 
sekretorės pareigose dantų gydyto
ją B. Jerembauskienę. 
Susirinkime trūko dar 5 prakti
kuojančių gydytojų.

PASKAITA VYRESNIO 
AMŽIAUS ŽMONĖMS

Lietuvių Kultūros Fondas Mel
bourne rengia viešą paskaitą, ku
rią skaitys p. Lipšenė tema “Se
natvės, ligos, invalido ir kitos pen
sijos”. Paskaita įvyks gruodžio 
14 d. 4 vai. p.p. Liet. Namuose 12 
Francis Grove, Thornbury. Šioji 
paskaita labai svarbi tiems, kurie 
paliesti senatvės ar ligos nežino 
būdų ir kelių, kaip gauti valstybinę 
pašalpą ar pensiją. Pati p. Lipšie- 
nė yra Melb. Liet. Mot. Soc. Glo
bos Draugijos aktyvi narė.

ATRADIMAI
Po A.L.K.K D-jos suruošto šokių 
vakaro Dainavoje lapkričio 30 d. 
betvarkant salę atrasta vyriškų 
marškinių saga. Kas pasigenda, 
prašome kreiptis į Bankst. Liet 
Namų v-bos p-ką p. Pauliukėną 
tel. 77 5709.

PARENGIMŲ KALENDORIAUS 
REIKALU

Ne visų organizacijų atstovai 
dalyvavo posėdyje sudarant paren
gimų kalendorių Sydney lietu
viams. Organizacijų vadovai, no
rį užsitikrinti datą savo organiza
cijos reikalams, dar gali tai pada
ryti skambindami Sydney apyl. 
p-kui p. S. Narušiuį tel. 53-5455.

PRANEŠIMAS 
NEWCASTLE LIETUVIAMS 
Gruodžio 15 d. (sekmadienį) 2 

vai. p.p. Broadmeadow katalikų 
salėje apylinkės valdyba ruošia 
Kalėdų Eglutę su programa, ku
rioje dalyvaus savaitgalio mokyk
los mokiniai, vadovaujami mokyto
jos Reginos Dumšaitės. Kalėdų se
nelis bus duosnus dovanomis vai
kučiams. Po vaikų programos bus

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

SAVO METINĮ KONCERTĄ VISAI NAUJO REPERTUARO.

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

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

KALĖDOS BELDŽIAS I DURIS, 
NAUJIEJI METAI 
ATŽINGSNIUOJA!

Nevienas iš mūsų galvoja šių 
Kalėdų atostogų metu naujai iš
puošti ar pagrindinai pertvarkyti 
savo namus. Tokiu metu paprastai 
pamatoma, kiek nereikalingų daik
tų juose prisirinko. Dažnai tarp 
tokių nereikalingų daiktų atsidu
ria ir pavieni lietuviški laikraščiai, 
žurnalai ir knygelės.

Jeigu savo namuose čia suminė
tiems neberastum vietos, neišmesk 
jų kartu su šiukšlėmis, bet ati
duok Lituanistinei bibliotekai. Tai 
bus jai vertinga Kalėdinė dovana. 
Tokiu būdu jau surinktos gana 
vertingas kultūrinis turtas, ir keli 
asmens svarbiu atveju galėjo juo 
pasinaudoti.

Jeigu pats negali pristatyt, tai 
apsidairyk, ar pašonėje nėra kokio 
nors rinkto kurios nors valdybos 
žmogaus, atiduok jam, o jis suras 
būdų, tavo duoklę pristatyti litua
nistinei bibliotekai. Visų bet kokia 
talka įvertinama!

Lituanistinės bibliotekos rėmė
jus ir ja pasinaudojusius Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga sveikina-

Lituanistinė Biblioteka 
135 Mimosa Road, 

Greenacre — Sydney.

me.

SKAUTŲ ŠVENTE
Lietuvos Skautų S-gos jubilieji

nių metų užbaigimo sueiga įvyko 
lapkričio mėn. 30 d. 2 vai. p.p. 
Bankstowno liet, namuose “Daina
voje”. Be “Aušros” tunto skautų 
ir jų vadijos, sueigoje lankėsi Bro
lijos ir Seserijos vadeivos skauti
ninkai Br. Žalys ir Marina Osinai- 
tė — Cox.

Seserijos vadei vės įsakymu iš
reikšta padėka “Živilės” d-vės 
draugininkei v. si. D. Skorulienei 
už pavyzdngą d-vės tvarkymą. 
Tuntininko įsakymu į skilt. laips
nį pakelta Ramunė Zinkutė, į pa
skirt. — J. Belkus. Skautų įžodį 
davė skautės L. Apinytė, U. Kazo- 
kaitė ir skautas J. Zakaras. Jaun. 
skaučių įžodį davė L. Genytė ir Al
dona Sankauskaitė. Eilė skaučių 
išlaikė egzaminus į aukštesnius 
pat. laipsnius.

Suegoje prisiminta prieš savai
tę švęsta Lietuvos kariuomenės 
šventė. Ta proga L.K.V. S-gos 
“Ramovė” Sydnėjaus skyriaus 
pirm. S. Narušis buvo paprašytas 
užrišti “Tėvynės Ilgesio’ mazgelį 
įžodį davusiems skautams.

Skautus žodžiu sveikino A.L.B. 
Krašto V-bos pirm. inž. I. Jonaitis 
ir “Ramovės” skyr. pirm. S. Na
rušis.

Vietoj lauželio, tuntininkas ps. 
A. Alčiauskas pravedė pašnekėsi 
iš skautų kūrimosi istorijos. Daug 
įdomumo sulaukė rotatoriaus de
monstravimas ir keletas skautų 
turėjo progos atsispausdint po vie
ną puslapį “Pėdsekio” patys.

Salėje buvo išstatyta skautų ir 
skaučių darbų paroda, o kiek to
liau nuo jų buvo išdėta skautiškos 
spaudos parodėlė.

Oficialioji sueigos dalis, p. Alek
nos buvo įrašyta į magnetofono 
juostą.

v.

KARALIŠKAS VIZITAS
Belgijos karalius ir karalienė 

sausio pabaigoje numato 10 dienų 
vizitą Japonijoje. Karališką porą 
lydės Belgijos užsienių reik, mi- 
nisteris Spaak.

PADĖKA
“Didžiai gerb. Kun. P. Bačinskui, Melbourno ir Gee- 

longo chorams, organizacijų atstovams, Soc. Moterų draugi
jai, skautams ir visiems draugams, bičiuliams bei prieteliams 
mane ir visą šeimą šioje didžioje skausmo valandoje tragiškai 
netekus brangaus gyvenimo draugo, vaikams tėvo, užjautu- 
siems mus žodžiu bei raštu, pagerbusiems a. a. VLADĄ paly
dint į amžiną poilsio vietą ir papuošusiems jo kapą taip gau
siai gėlėmis, už tartus jautrius atsisveikinimo žodžius savo 
ir visos šeimos vardu reiškiu širdingą, padėką.

Marija Savaitienė

s
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BENDROS KŪČIOS
Sydney Liet Namų Klubo Val

dyba drauge su ALB Sydney 
Apylinkės V-ba ruošia bendras 
Kūčias-

Šis lietuviškas paprotys kiekvie
nais metais gausiai suveda mus 
prie bendro Kūčių stalo. Taip pat 
kviečiami dalyvauti ne vien sydne- 
jiškiai, bet ir iš kitų vietovių lietu
viai.

Norintieji dalyvauti Kūčių va
karienėje prašomi registruotis šeš
tadieniais ar sekmadieniais Lietu
vių Namuose 20 Botany Rd., Red
fern pas budintį arba pas ALB 
Sydney Apyl. P-ką p. S. Narušį. 
Tel. 53 5455.

Vakarienės mokestis įmokamas 
užsiregistruojant: suaugusiems 12 
šil., vaikams nemokamai.

Registracja baigiama gruodžio 
22 d.

Kūčios įvyks gruodžio 24 d. 
(antradienį) 7 vai. vak. Liet. Na
muose, Redfern.

Rengimo Komitetas

Sausio 18 d. Dainavoje Sydney, 
Bankstown ir Cabramatta apylin
kių valdybos, padedamos Moterų 
Draugijos, numato surengti pobū
vį sugrįžusiems iš XIV-tos sporto 
šventės “Kovo” sportininkams pa
gerbti. Visi sportininkai-kės, klubo 
bičiuliai, rėmėjai ir talkininkai 
kviečiami šiame pobūvyje dalyvau
ti. gei mieliems aukotojams nuošir

džiai dėkojame
ALB Kvaito Valdyba

P. Antanaitis £ 0.10. 0
V. Bitinas £ 0.15. 0
J. Sarokas £ 0.10. 0
Geelong Liet. Spaudos
baliaus Komitetas £ 38. 4. 0
A. Pinkus £ 1. 2. 0
A. Srutis £ 1. 0. 0
A. Leveris £ 0.10. 0
V. Lozoraitis £ 1. 0. 0
A. Grikepelis £ 1. 0. 0
E. Valevičius —£ 1. 0. 0
V. Medelis £ 0.10. 0
Vaišių metu pas p. Tinterį
suaukota £ 5. 4. 0
E.J. Balčiūnas £ 1. 0. 0
A. Krausas £ 1. 0. 0
Iz. Geštartas £ 2. 0. 0
Salės Seniūnija 
Pobūvio metu pas

£ 8.17. 8

p. Karpalavičių aukota £ 2.16. 6
J. Šimboras £ 1. 0. 0
V. Kondreckas £ 1. 0. 0
D. Burneikis £ 2. 0. 0
S. Kauneckas £ 2. 0. 0
V. Aglinskas £ 1. 0. 3
A. Jasaitis £ 0.10. 0
Brisbane apyl. Valdyba £ 5. 2. 6
R. Kačerauskas £ 0.10. 0
B. Vanagas £ 0.10. 0
J. Adomavičius £ 1. 0. 0
V. Bitė £ 1. 0. 0
A.P. šiurna £ 1. 0. 0
A. Šerelis £ 1. 5. J)
V. Šopys £ 0.10. 0
X.Y., Melbourne £ 7. 0. 0
p. Černiauskas £ 0.10. 0
J. Suopio pobūvyje

•
£ 8. 0. 0

Primokėjo už Australijos Liet. 
Metraštį:
R. Cibulskis £ 0.10. 0
J. Vasiliauskas £ 0.10. 0
K. Stankūnas £ 0.10. 0

Už sudėtas aukas Mūsų Pašto-

NEPILNOS KALĖDOS NEDALYVAVUS KALĖDŲ ANTRĄ DIENĄ, 
GRUODŽIO 26 D. DAINAVOJE RENGIAMAME

Kurj ruoSia visos trys Sydney apylinkės valdybos sutartinai.

Gros puiki kapela, ekstra programa, visų rūšių gėrimai ir užkandžiai. Kviečiami 
visi iš arti ir toli!*
Pradžia 7 vai. vak.

Rengėjai

KIEK AS SUŽINOJAU!
Melbournįškis Vytautas šalkū- 

nas atvyko į Sydney.ir žada pra
leisti atostogas čia bedirbdamas ir 
besispecializuodamas.

Ir sydnėjiškė studentė Judita 
Kolakauskaitė atostogoms išvyks
ta į Melbourną uždarbiauti ir pa
sižmonėti.

Vaikščioja gandai, kad Mūsų 
Pastogės bendradarbė Kristina 
čėsnaitė iš kelionių po Naująjį 
pasaulį staiga sugrįžo pas tėvus į 
Albury ir po N. Metų numato dirb
ti kaip mokytoja Sydnėjuje.

Apkeliavęs aplink pasaulį mel- 
burniškjs inž. Petras Petraitis grį
žęs namo nusilaužė koją. Nežinia 
už ką jį likimas nubaudė: ar kad 
pertoli keliavo, ar kad peranksti 
namo sugrįžo? ,

“Mūsų Pastogės” Newcastle 
apylinkėje korespondentas Dr. M. 
šeškus turi didžiulį daržą ir žmo
nos prikukintas kapstosi jame ne
turėdamas laiko parašyti į “Mū
sų Pastogę”. Gal dėl to pavasa-

riais taip šykštu žinių iš Newcast
le pasviečio.

Mokytojai J .Burokienei pasi
traukus iš Newcastle Valdybos są
stato, jos eitas kultūros ir švieti
mo vadovo pareigas perėmė buvęs 
valdybos kasininkas p. V. Nekro
šius. Į valdybą įėjęs pirmasis kan
didatas p. S. Zienius perėmė kasi
ninko pareigas.

*
Savo kelionėje po pasaulį ameri

kietis lietuvis kun. P. Valiukevi
čius buvo užsukęs ir Sydnėjuje ir 
matėsi su kun. P. Butkum.

*
Eidamas 76-tuosius savo gra

žaus amželio metus, Antanas So
daitis, penkioliką metų prie duk
ros išgyvenęs Kanadoj, š.m. lap
kričio 26 d., sūnų kviečiamas, at
vyko kokiam pusmečiui pasižmo
nėti į Australiją.

Abiejų sūnų: Gedimino ir Felik
so su žmona Monika ir trim vaiku
čiais šiltai ir jautriai Essendono 
aerodrome pasitiktas, kuriam lai
kui apsigyveno pas vyresnį sūnų 
Feliksą, gyvenantį Morwelly, Vic., 
kur po sunkokos trijų parų oro ke
lionės ilsisi ir jaučiasi puikiai.

g H
NEPAMIRŠKITE

KAD VISI LIETUVIAI VISUOMET

SUTINKA BANKSTOWNO LIETUVIŲ NAMUOSE.

Visi prašomi ir kviečiami kuo gausiau dalyvauti, šokių 
kapela gros iki 2 vai. ryto. Užkandžių ir gaivinančių gėrimų 
nepritruks.

Pradžia 7.30 vai. vak. šiais metais, pabaiga 2 vai. ryto 
ateinančiais metais.

Bankst. Liet. Namų Valdyba

Ar jau užsisakei 
Mūsų Pastogę?

Feliksas Sodaitis yra žinomas 
Latrobe Valley lietuvių seniūni
jos veiklus seniūnas ir A.L. Met
raščio platintojas.

Gruodžio 31 d. Lietuvių Namuo
se Redferne Sporto Klubas “Ko
vas” rengia Naujų Metų sutikimą. 
Vakaro pradžia 8 vai. Kuka

PRANEŠIMAS
Sydney Lietuvių Klubo Sąjun

gos (Association of Lithuanian 
Club Ltd.) š.m. lapkričio mėn. 16 
d. išrinktoji valdyba:

Pirmininkas V. Simniškis 779 
Elizabeth St., Zetland, tel. 69 2120.

Vice pirmininkas E. Kolakaus- 
kaš, 32 Cornwall Rd., Auburn, 
tel. 649 9379

Sekretorius V. Danta 66 Cross 
St., Guildford, tel. 632 8422.

Iždininkas M. Petronis 152 Li
verpool Rd., Enfield, tel. 74 5727.

Nariai: A. Jasaitis, P. Grosas ir 
P. Alekna.

Lietuvių Namų adresas:
20 Botany Rd., Alexandria, NSW. 
Tel. MX 3043.

Klubo Valdyba

LIETUVOS LAISVĖS 
KOMITETO UŽUOJAUTOS DĖL 

PREZIDENTO KENNEDY 
NUŽUDYMO!

LLK pirmininkas V. Sidzikaus
kas lapkričio 22 pasiuntė užuo
jautos telegramas nužudytojo 
JAV prezidento našlei Jacqueline 
Kennedy ir naujajam Prezidentui 
Lyndon B. Johnsonūi.

NAUDOKIMĖS PROGA
TAUTIEČIAI GALITE SUTAUPYTI IKI 

1 7 1 % - t o 
pirkdami vyrišką ir vaikišką avalynę krautuvėje

ALGIS FOOTWEAR
Pirmoji lietuviška BATŲ PARDUOTUVĖ 

219 HIGH ST., NORTHCOTE, MELBOURNE
Po darbo valandų aptarnavimui skambinti tel. 48 72 58

Gilios užuojautos Martai, 
mirus mylimam vyrui

ALFONSUI SEJONUI,

nuo Ginioiių Šeimos

širdingai dėkoju Kun. P. Butkui už lankymą, visiems, 
kurie lankė ir padėjo man mano vyrui sergant.

Dėkoju visiems už gėles ir vainikus, už palydėjimą į 
amžino poilsio vietą ALFONSO SEJONO.

širdingas ačiū

Marta Sejonas

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