
YRA KUO DŽIAUGTIS
MUSŲ PASTOGĖS 15 METŲ SUKAKTIES PROGA

Minėdami "Mūsų Pastogės'* 
penkiolikos metų sukaktį, norė
čiau kaip leidėjo (ALB Krašto 
Valdybos) atstovas pasidalinti 
džiaugsmu su maloniais Mūsų 
Pastogės skaitytojais, bendradar
biais, buvusiais ir esamais redak
toriais, administratoriais.

Neskaitlingiems Australijos lie
tuviams, išsibarsčiusiems po di
džiulį kontinentų spauda lietuvy
bei išlaikyti ir tarpusaviams ry
šiams palaikyti turi lemiamos 
reikšmės. Mūsų Pastogė turi ir 
kitų didžiulę reikšmę visai Aus-

išlaikymas nebuvo ir nėra leng
vas ne tik leidėjui, bet ir redak
cijai. Reikia pasidžiaugti, kad per 
penkiolika metų dėta didžiulių 
pastangų šitai krypčiai išlaikyti.' 
Žinoma, kaip ir kiekvienų dides
nį ir komplikuotesnį darbų dir
bant, taip ir čia pasitaikė vienas 
kitas neapdairumas ar svarstoma 
bendra problema išsiliejo j kraš
tus. Tokius atsitiktinius nukrypi
mus buvo stengiamasi nedelsiant 
užgniaužti. Bet nežiūrint kas be
būtų buvę, per tuos penkiolika 
metų Mūsų Pastogėje niekur ir

jautrumas lietuviškiems reika
lams privedė prie to, kad šian
dien Mūsų Pastogė stipriai jau
čiasi ir leidėjams nebekelia tiek 
daug rūpesčių dėl jos rytojaus, 
kaip kad anksčiau. Palyginus su 
pirmaisiais pradiniais metais per 
pastarąjį dešimtmetį ir pati Mū
sų Pastogė gerokai progresavo 
tiek savo apimtimi, tiek ir turi
niu.

Pramatant ateitį daug dėmesio 
kreipiama į jaunuosius skaityto
jus ir bendradarbius, iš kurių 
ateityje tikimasi ir leidėjų, ir re

ti

tralijos Lietuvių Bendruomenei, 
kuriai priklauso visokių pažiūrų 
ir įsitikinimų lietuviai. Mūsų Pas
togė kaip tos bendruomenės ofi
ciozas siekia pasitarnauti ir vie
nyti visus lietuvius neužgaunant 
jų politinių, religinių ar sociali
nių jausmų. Tos linijos griežtas

niekad neprasiveržė tyčių darbas 
ar pikta valia. Tuo mes galimo 
visai pagrįstai didžiuotis.

Vien tik dėl Mūsų Pastogės aiš-

daktorių, ir stiprių bendradarbių.
Žvelgiant iš leidėjų pusės, mes 

tvirtai tikime, kad Mūsų Pasto
gės egzistencija užtikrinta il-
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KAM ESAME 
DĖKINGI

Su Šiuo numeriu Mūsų Pasto
gė atSventė savo penkioliktąjį 
gimtadienį. Malonu pabrėžti, 
kad per tuos penkiolika metų 
bendruomenės laikraStis, pergy
venęs eilę ne vien finansinių, 
bet ir moralinių krizių žengia į 
SeSioliktuosius žvelgdamas su di
deliu pasitikėjimu į ateitį. Mū
sų Pastogė Siame kontinente tiek 
įsipilietino ir įaugo, kad pasida
rė viso lietuviškojo visuomeni
nio ir kultūrinio gyvenimo Šir
dis ir siela. Ji ne tik informuo
ja, sąmonina, kursto lietuvio 
svetimųjų negailestingai skalau
jamą sąmonę, bet ji daugeliu at
vejų užbėga įvykiams už akių 
savo sugestijomis, projektais, 
naujomis problemomis. Kitaip 
sakant (ir visai neperdedant) ji 
yra UetuviSkajame Šio kontinen
to gyvenime drauge ir kuras ir 
variklis. Užimdama tokią pozi
ciją ir turėdama prieš akis tokią 
didelę atsakomybę ir sykiu misi
ją, Mūsų Pastogė visad stovėjo 
lietuviškojo gyvenimo avangar
de. Žengiančiai į SeSioliktuosius 
metus norėtųsi Mūsų Pastogei 
palinkėti, kad ji niekad nesi
trauktų iš vadovaujančios pozi
cijos ir kad paliktų lietuvybės 
švyturiu ne tik mums, bet ir mū
sų vaikams.

luiikraščiui išsilaikyti ir net 
įgyti visuomenės tarpe reikšmin
go autoriteto nekalbant apie ma
terialinę pusę, lemiamos reikš
mės turi ne vien tik redaktoriai, 
bet ypač ir jo bendradarbiai. 
Šiuo atveju reikia tikrai nuošir
džiai pasidžiaugti, kad per visą 
savo nueitą kelią Mūsų Pastogė 
gerų ir pasišventusių bendradar
bių niekad nestokojo. Ypač pa
brėžtina tai, kad jie visi, kurie 
bendradarbiavo ar tebebendra
darbiauja, rėmėsi grynai tautiniu 
idealizmu, budria lietuviška są
mone ir sąžine atmindami, kad 
jie savo darbo neparduoda, o 
tik tarnauja lietuvių tautai ir 
kultūrai. Lygiai tuo pačiu idea
lizmu vadovaudamiesi jie rašo 
ne vienam ar kitam šio laikraš
čio redaktoriui, o tik per laik
raštį kalba visai lietuviškai vi
suomenei. Jie tegal būti prilygi
nami aniems mūsų pirmųjų lai
kraščių idealistams bendradar
biams, kurie ne tik kad nesidai
rė sau honoraro, bet net rizika
vo savo turtu ar net gyvybe. Už 
šitą didžiulę kultūrinę visuome
nei paslaugą Mūsų Pastogės 
bendradarbiai yra nusipelnę ne- 

> įkainuojamos padėkos ir pagar
bos. Jie yra mūsų tautiniuose 
dirvonuose savanoriai, kurie įsi
kinkę plėšia juos sėdami pasėlį 
ir net kartais paplakami.

Bent Mūsų Pastogės sukak
ties proga pareiškime jiems pa
garbos ir dėkingumo, kurio jie 
yra tikrai nusipelnę. Daugelis jų 
skaitančiai visuomenei yra gerai 
žinomi, tačiau dar daugiau jų 
dirba nesiskelbdami ir nereika
laudami sau pripažinimo. Jie yra 
nepaperkami ir kaip tik dėl di
delio jų pasišventimo ir idealiz
mo Mūsų Pastogė be baimės 
žengia pirmyn — jos ateitis ga
rantuota. (v.k.)

kios ir tiesios krypties savaitraš
tis tvirtai įsigyveno lietuviškoje 
pastogėje. Bendras skaitytojų 
skaičius per paskutinius dešimtį 
metų, nors dalis jų ar tai išemi
gravo į užjūrius ar vienas kitas 
pasimirė, vistiek išliko pastovus.
Su malonumu tenka priminti, 
kad skaitytojai, organizacijos ir 
bendruomenės apylinkės bei se
niūnijos nuoširdžiai Mūsų Pasto
gės leidimą materialiai (aukomis 
ir kitais būdais) parėmė ir tebe
remia. Suprantama, kad. būdami 
neskaitlingi, negalėjome bent 
pradžioje Mūsų Pastogės finansi
nės pusės tvirčiau pastatyti. Tik 
didžiulis entuziazmas ir idealiz
mas mūsų pusvelčiui dirbusių ir 
dirbančių redaktorių, neapmoka
mų bendradarbių ir skaitytojų

giems metams ir yra daug vilčių, 
kad jaunosios kartos atstovai pa
lengva pakeis vyresniuosius ir ta
sai mūsų tautinės sąmonės basti- 
jonas čia Australijoje išsilaikys, 
iki vėl nušvis laisvės aušra mūsų 
mielai tėvynei.

Sveikinant Mūsų Pastogę drau
ge sveikiname ir jos skaitytojus, 
ištikimuosius jos bičiulius, ben
dradarbius ir rėmėjus turėdami 
galvoje tą faktą, kad Mūsų Pas
togė ir jos skaitytojai sudaro vie
nalytę šeimą, kurios narių ištiki
mumu grindžiama ne tik Mūsų 
Pastogės, bet ir visos bendruome
nės ateitis.

Iz. Jonaitis, 
ALB Krašto Valdybos 

Pirmininkas

SVEIKINIMAS MŪSŲ PASTOGEI

SPAUDA-LIETUVYBĖS PASTOGE
JUOZAS J. BACHUNAS, PLB PIRMININKAS

1964 m. sukanka penkiolika 
metų, kai Australijos Lietuvių 
Bendruomenė pastoviai leidžia' 
savaitinį laikraštį — MŪSŲ, 
PASTOGĘ. Amerikoje ir kituo
se kraštuose turime visą eilę 
laikraščių, kurie palaiko ir re
mia Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės idėją, bet Mūsų Pastogė 
yra vienintelis laikraštis, tiesio
giai pačios Australijos Lietuvių
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įvykiai pasaulyje
PRANCŪZIJA PRIPAŽINS 

KOMUNISTINĘ KINIJĄ
Iš amerikiečių šaltinių patirta, 

kad Prancūzijos vyriausybė pa
informavusi Ameriką, jog keti
nanti pripažinti raudonąją Kini
ją ir su ja užmegsti diplomati
nius santykius. Prancūzijai pri
pažinus raud. Kiniją, šiai pasta
rajai atsiras daugiau galimybių 
patekti j Jungtines Tautas.

PREZIDENTAS JOHNSON 
SIEKIA SUARTINTI RYTUS

IR VAKARUS
Jo nuomone, pašalinimas skir

tumų tarp Rytų ir Vakarų būtų 
daug efektyvesnis kelias išlaiky
ti taikai, negu iškilmingos dekla
racijos išsižadėti karo, atominio 
ginklavimosi ir t.t. Toks jo atsa
kymas j Kruščiovo notą, reika
laujančią taikingu keliu išspręsti 
valstybių teritorialinius ginčus. 
Savo atsakyme prez. Johnson ne 
tik kad neprieštarauja Kruščio
vo sugestijoms, bet greičiau jas 
konkretizuoja. Jis siūlo, kad vi
sos tautos ir vyriausybės turėtų 
susilaikyti nuo grąsinimo kitoms

sprendžiant sienų klausimus, ta
čiau jis perspėja Kruščiovą, kad 
Amerika neatsisako ir neatsisa
kys ligi šiol savo vedamos poli
tikos, būtent:
• Taikingu keliu suvienyti Vo

kietiją,
• Laikyti užjūryje savo kari

nes bazes, kaip priemonę kolek
tyvinei gynybai.

Iš tiesų, kaip prez. Johnson tei
gia, neužtenka taikos įgyvendi-
nimui principinių susitarimų, bet 
reikia ir konkrečių veiksmų tų 
principų dvasioje.

AMERIKOS PREZIDENTAS 
RAGINA SKUBIAI 

NUSIGINKLUOTI
Septyniolikos tautų atstovų 

konferencijai Ženevoje (Šveica
rijoje) nusiginklavimo klausi
mams spręsti prezidentas John
son siūlo daugiau suvaržyti gink
lavimąsi ir įvesti aštresnę ginklų 
kontrolę. Jis ne vien tik siūlo ben
drom frazėm nusiginkluoti, bet 
patiekia konkrečių sugestijų. Iš 
jų pažymėtinos:

★ Sukliudyti plitimą atominių 
ginklų.

★ Nutraukti atomus skaldan
čių medžiagų gamybą.

★ Atomams skaldyti medžia
gas pasukti taikingiems tikslams.

★ Praplėsti Maskvos susitarimą 
uždraudžiant atominius bandy
mus po žeme.

★ Daugiau panaudoti priemo
nių apsisaugojant nuo atsitikti
nio karo.

Šioje nusiginklavimo konferen
cijoje atstovaujamos šios valsty-!
bės: U. S. A., Britanija, Kanada, 
Italija, Švedija, Egyptas, Etijopi- 
ja, Nigerija, Indija, Burma, Mek
sika, Brazilija, Sov. Rusija, Len-j 
kija, Čekoslovakija, Bulgarija ir 
Rumunija.

PRANCŪZIJOS PREZ. DE 
GAULLE LIEKASI 
NEPRIKLAUSOMAS

Nežiūrint sutarčių, kaip paža
boti galimą atominį karą, prez. 
de Gaulle pasilieka sau teisę 
spręsti, kada karo atveju panau
doti atominius ginklus. Šiuo me
tu Prancūzija turi visą eilę bom
bonešių ir laivų, ginkluotų ato
miniais ginklais.

Amerikiečių Mercury erdvių laivai: kairėje vienam žmogui kapsule, dešinėje dviem Žmonėm 
kapsulė, kuria numatoma pasiekti mėnulį. Jos bandymai bus atlikti dar šiais metais.

Bendruomenės leidžiamas.
šie abu faktai gražiai parodo 

Bendruomenės idėjos naudingu
mą. Visur kitur, kur po karo 
didesnėmis grupėmis įsikūrė lie
tuviai tremtiniai, jie rado stip
rius ankstyvesnių išeivių židi
nius su savo spauda ir draugijo
mis. Bet Australijoje, kur lietu
vių išeivių skaičius prieš tai bu
vo labai negausus, tremtiniai tu
rėjo viską pradėti, kaip sakoma, 
“iš nieko” ir “iš naujo”. Jeigu 
jie čia būtų į daugybę grupių 
grupelių susiskaldę, būtų buvę 
per sunku ką nors rimtesnio ir 
pastovesnio išlaikyti.

Lietuvių Bendruomenės idėja 
čia daug padėjo. Šiuo atžvilgiu 
Australijos lietuviai mums vi
siems kitiems gali būti pavyz
džiu.

Nemažindami kitokių pastan
gų ir priemonių vaidmens, ga
lėtume drąsiai sakyti, kad spau
da mūsų sąlygomis yra svar
biausias ir parankiausias būdas 
lietuvybei išlaikyti, mūsų kultū
riniams bei visuomeniniams už
daviniams puoselėti ir tarpusa
vyje susižinoti. Be spaudos lie
tuviškas gyvenimas apmirtų, jo 
pavieniai židinėliai rusentų tar
pusavyje ir pamažu blėstų.

MŪSŲ PASTOGĖS rimtas 
išlaikymas savo uždavinių aukš

tumoje per pusantro dešimtme
čio yra pažymėtinas ir labai ver
tingas faktas. Tai yra aiškus lie
tuviško pasiaukojimo, patriotiz
mo ir gyvybės liudijimas. Laik
raštininkai, kultūrininkai, visuo
menininkai ir visi lietuviai, kurie 
tam tikslui dirbo ir tebedirba, 
be abejo nesitikėjo atlyginimo ir 
nelaukė padėkos. Jų atlyginimas 
bus — ligas ir kūrybingas lie
tuviškos bendruomenės išliki
mas šiame tolimame žemyne, 
Padėką jiems parašys bendroji 
užsienio lietuvių istorija.

Kviečiu ir toliau visus Aus
tralijos lietuvius su tokiu pat 
rimtumu ir pasiaukojimu palai
kyti savo Bendruomenės pagrin
dinį spaudos organą Mūsų Pas
togę. Lygiai kviečiu ir kituose 
kraštuose gyvenančius lietuvius, 
norinčius arčiau pažinti Austra
lijos lietuvių gyvenimą, užsisa
kyti šį savaitraštį ir jam pateikti 
daugiau žinių iš kito pasaulio 
lietuvių vietovių gyvenimo.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdybos vardu sveikinu 
MŪSŲ PASTOGĘ jos sukaktu
vinių metų proga. Linkiu ištver
mės ir tokio pat pasiaukojančio 
darbo nuotaikos, kaip ligi šiol, 
jos leidėjams, redaktoriams, 
bendradarbiams ir visiems skai
tytojams.

Mirė komp. K. V. Banaitis
Šių metų pradžioje lietuvių kul- paskirtas konservatorijos direkto-

tūra patyrė skaudžius smūgius, iš 
gyvųjų tarpo atsiskyrus kompo
zitoriui Kazimierui — Viktorui 
Banaičiui ir poetui Faustui Kiršai. 
New Yorke miręs K. V. Banaitis 
gimė 1896 m. Šakių apskr. Jis bu
vo pasižymėjęs kompozitorius ir 
pasimirė galutinai neužbaigęs lie
tuviškos operos “Jūratė ir Kasty
tis’’. K. V. Banaitis užsieny (Leip
cige, Prahoje) studijavo ne tik 
kompoziciją, bet ir filosofiją ir 
meno istoriją. Dėstė nuo 1928 m. 
Kauno muzikos mokykloje vėliau 
konservatorijoje, 1937 m. buvo

IZRAĖLIS NORI PANAUDOTI 
JORDANO VANDENIS 

IRIGACIJAI
Nežiūrint arabų griežto pasi

priešinimo, Izraėlio premjeras 
pareiškė, kad žydai vistiek vyk
dys visus darbus, kad Jordano 
vandenys būtų panaudoti krašto 
irigacijai. Jordanas kaip tik sįfi- 
ria Izraelį nuo arabų valstybės 
Jordano.

AMERIKOS IR RUSIJOS 
BENDRA PROGRAMA

Erdvių tyrimo ir naujų erdvės 
laivų išleidime Amerika ir Rusija 
sutarė vykdyti bendromis jėgo
mis. Smulkesnės bendro šioje 
srityje darbo gairės bus nustaty
tos vėliau.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
FORMOZOJE

Pereitą- savaitę įvykęs stiprus 
žemės drebėjimas Formozoje, ku
rio pasėkoje yra virš šimto žu
vusių ir daug sužeistų.

rium, 1938 m. pakeltas profeso
rium, tačiau 1940 m. sovietinės 
okupacijos metu buvo atleistas iš 
pareigų ir 1941 m. grąžintas. 1944 
m. pasitraukė į Vakarus ir 1949 m. 
atvyko į JAV.

Miręs kompozitorius yra sukū
ręs labai daug kūrinių, šimtus 
liaudies subalsuotų dainų, daug jo 
kūrybos paliko rankraščiuose. Ne
priklausomos Lietuvos laikais buvo 
surengti tik jo kūrybos trys kon
certai. Jo kūrinius yra įsirašę kai 
kurie vak. Vokietijos radiofonai. 
Velionies kūrybos pagrindai re
miasi lietuvių liaudies dainos cha
rakteriu. (E)

SVEIKINIMAS
Australijos Lietuvių Bendruo

menės laikraštis MŪSŲ PASTO
GĖ per 15 metų įrodė savo pajė
gumą tautiniame ir kultūriniame 
lietuvių gyvenime Australijoje 
nuolat pabrėždamįi mintį, kad ne 
pasaulėžiūrinės srovės, ne parti
jos, bet pati bendruomenė bus ram
stis ir sudarys stiprų pagrindą 
mūsų politiniams veiksniams Lie
tuvos laisvinimo darbe. Juo ben
druomenė bus jėgingesnė, ir stip
resnė, juo tiesesnis ir svaresnis 
bus tų laisvės kovotojų žodis.

Žengiant į šešioliktuosius metus 
sveikinu ir linkiu Mūsų Pastogės 
leidėjui ir ypač redaktoriui skleis
ti bei propaguoti lietuvybės išlai
kymo idėją, vedančią į Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą.

Balys Daukus,
Lietuvių Inžinierių ir Architektų

D-jos Sydnėjuje Pirmininkas
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Lietuvos Šaulių Sąjungai 45 metai (2)
ĮSIKŪRIMO IR VEIKLOS GAIRĖS B

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR KITAS | 
PABALTIJO VALSTYBES >t‘

BALTIC STORES LTD. i
RAŠO Plkn. PRANAS SALADŽIUS

SAULIŲ SĄJUNGOS 
ORGANIZACIJA (DAUNIAI) 
IR KARINIS PARENGIMAS 
Lietuvos Saulių Sąjunga buvo 

suskirstyta j rinktines. Tokį pa
grindinį šaulių organizacijos vie
netų — rinktinę — turėjo kiek
viena apskirtis. Rinktinę sudarė 
paskiros kuopos ar būriai vals
čiuose ar bažnytkaimiuose. Tai
gi, pagal apskričių skaičių, turė
jome 22 rinktines, (su Klaipėdos 
kraštu), atskirų šaulių geležinke
liečių rinktinę ir aviacijos kuo
pų. Didesniuose miestuose buvo 
net po keletu ar keliolikų šaulių 
vienetų. Pavyzdžiui, Kaune buvo 
per 20 šaulių būrių, net atskiros 
įstaigos turėjo paskirus savo bū
rius ar kuopas. Atskirų vienetų 
vidujinis pasiskirstymas į įvai
rias grupes priklausė nuo pačių 
šaulių domėjimosi viena ar kita 
kultūrinės veiklos sritim, tuo 
tarpu karinis apmokymas ir pa
grindinė šautinio parengimo pro
grama buvo visiems vienoda. Ka
dangi organizacijos turimos lė
šos buvo labai kuklios, tai šių 
atskirų vienetų apsirūpinimas ir 
jų veiklos apimtis buvo gana 
skirtinga. Visa tai priklausė nuo 
pačių šaulių asmeniškos inicia
tyvos, jų pasišventimo organiza
ciniam darbui ir nuo vietos są
lygų. Kaip pavyzdį galima pami
nėti Kauno "Maisto” fabriko 
šaulių kuopą, kuri turėjo puikų 
chorų ir sportininkų komandas, 
arba pavyzdingiausia Kaune že
mės Ūkio Ministerijos šaulių 
kuopa, kurios kiekvienas šaulys 
buvo įsigijęs ne tik uniformą, bet 
ir nuosavų šautuvą, o visa kuopa 
net kulkosvaidžių, šauliai akade
mikai sudarė net keletą skaitlin
gų studentų korporacijų: “Saja” 
— mišri studentų ir studenčių 
korporacija. “Živilė” — studen
čių korp. ir paskira šaulių kuo
pa, susiskirsčiusi į humanitarų, 
technikų, medikų ir teisininkų 
studentų šaulių būrius. Seniau
sias iš visų akademinių, šaulių vie
netų buvo Žemės Ūkio Akademi
jos šaulių kuopa Dotnuvoje. Nuo 
pat organizacijos įsikūrimo šau-VOKIETIS

“VILNIUS — RYTŲ 
JERUZALĖ”

šv. Kristupui — Vilniaus miesto 
simboliui, Vilniuje jau nebėra vie
tos — tai ilgame, išsamame strai
psnyje pabrėžė Lietuvos sostinėje 
lankęsis vokiečių laikraštinin
kas Hans — Ulrich Engei (“Stutt- 
garter Zeitung”, nr. 1 sausio 2 d.). 
Atpasakojęs Kristupo legendų, 
straipsnio autorinę teigia, kad is
torijoje Vilnius laikomas “Rytų 
Jeruzale”, kad istoriniai jis buvo 
dviejų linijų susikirtime ir į jį gra- 
vitavo keturi miestai: senasis Pe
terburgas, Varšuva, Karaliaučius 
ir Maskva. Esą mieste susipina 
Vakarų ir Rytų elementai, o am
žiaus pradžioje Vilniuje gyveno 
baltarusiai ir lenkai, ukrainiečiai 
ir vokiečiai, žydai ir lietuviai. 
Kristupas savo sienose pakentęs 
visus — ir žydus ir Romos katali
kus, rusus ortodoksus ir net maho
metonus.

Nupasakojęs Vilniaus miesto is
toriją, autorius Engei pažymi, kad 
rusų valdymo laikotarpis (1794 — 
1915) turėjęs įtakos miesto archi
tektūrinei išvaizdai. Anksčiau bu
vo ir lenkų ir vokiečių įtakos pa
dariniai, Lietuviai vis dėlto pasi
priešinę rusams ir čia autorius pri
mena 1831 m. sukilimą. Vėliau 
sekė Muravjovo laikai, spaudos 
draudimas, lietuviai gi siekę ne
priklausomybės. Pagal autorių 
1918 m. Vilniuje A. Smetona pas
kelbė Lietuvos respubliką. Vilnius 
vėl virto krašto sostine. Pagal vo
kietį žurnalistą Pilsudskiui suki
lus, lenkams užėmus Lietuvos sri
tis su Vilniumi, lietuviai, kaip 
“kompensaciją” gavę Klaipėdos 
kraštą.

Pagaliau nurodęs į Lietuvos 
konfliktą su Lenkija, į lenkų ulti-

lių Sąjunga turėjo ir gana skait
lingus šaulių moksleivių būrius. 
Bet 1930 m. sustabdant viduri
nėse mokyklose visų moksleivių 
organizacijų, išskyrus skautus, 
veikimą, buvo panaikinti ir mo
ksleivių šaulių vienetai. Tačiau 
karinio tautos parengimo reika
las darėsi vis aktualesnis, nes po
litinėms įtampoms augant visų 
kaimynų militarinis pasirengimas 
buvo itin intensyvus. Lygiagre
čiai keitėsi ir mūsų visuomenės 
nuotaikos, taigi 1939 m., t.y. po 
devynerių metų vyresnėse viduri
nių mokyklų klasėse vėl buvo 
leista ir atsikūrė lygiagrečiai su 
skautais moksleivių šaulių būriai

Manau, ne vienas iš mūsų ir 
tuo metu suprato, kad didesnio 
masto kariniame konflikte tarp 
Vakarų ir Rytų kaimynų Lietu
vos militarinis pajėgumas lemia
mos reikšmės neturėtų. Tačiau 
mūsų apsiginklavimas ir karinis 
pasiruošimas sudarė svarbią kliū
tį mažesniems grobuoniškiems 
kaimynų pasikėsinimams mūsų 
valstybės atžvilgiu Norint galima 
rasti daug medžiagos, kuri liudi
ja, kad bet kokie sprendimai mū
sų nepriklausomos valstybės gy
venime nebuvo daromi aklai, fa-

šių metų pabaigoje Krašto Ta
rybos suvažiavimo metu yra nu
matyta paruošti Melbourne: dai
lės parodą, vaikų tapybos ir pie
šinių parodą ir foto parodą. Me
no Dienų Komitetas svarstė taip 
pat tautodailės parodos rengimą, 
tačiau dėl išryškėjusių sunkumų 
šios parodos ruošimas dar nėra 
galutinai išspręstas.

Lietuviai dailininkai Australi
joje yra labai gražiai užsireko
mendavę. Jų kūriniai laimi pir
mąsias premijas, meno kritikų la
bai gerai įvertinami vietinėje APIE VILNIŲ
matumą ir į Vilniaus grąžinimų 
Lietuvai, autorius pažymėjo, kad 
lietuviai nepasitikėjo sovietais. 
Lietuvos priverstinis prijungimas 
prie Sovietų S-gos sugriovė visas 
lietuvių, lenkų ir baltarusių viltis, 
žydams tai reiškė pražūtį, o vokie
čius gyventojus pavyko repatri
juoti Vokietijon.

Kalbėdamas apie dabartinį Vil
nių, vokietis laikraštininkas nuro
dė į Vilniaus miesto pasikeitimų, 
sumodernėjimų. Jei keliai į buvu
sios įtakos miestus dabar uždaryti, 
tai tebėra atviras kelias į Maskvą.

Dvasinė Vilniaus šviesa jau již- 
gęsusi. Esą jau daugiau nebešvie
čia įvairių tikybų gyventojus jun
gęs tikėjimo švyturys, nes Kristu
pui su Kūdikiu — Jėzumi rankose 
šiame mieste jau nebėra vietos.

(E)

LIETUVIAI MUZIKAI MOKOMI 
MASKVOJE IR LENINGRADE

Pagal M. Dvarionaitės duomenis 
("Lit. ir Menas”, nr. 48) Mas
kvoje ir Leningrade mokosi nema
žas lietuvių — muzikų būrys. Pvz. 
Leningrado konservatorijoje mo
kosi keturi būsimieji simfoninio 
orkestro dirigentai — broliai Juo
zas ir Stasys Domarkai, J. Aleksa 
ir J. Paulavičius. Maskvoje kon
servatoriją yra baigęs Leopoldas 
Digrys — dabar jis dažnai pasiro
do su vargonų koncertais. Maskvos 
konservatorijoje mokosi obojistas 
Masilionis, dainininkė Almonaitytė 
(ji jau baigė konservatoriją), 
smuikininkė Pomerancaitė ir pia
nistė A. Radvilaitė. Dar Maskvo
je tobulinasi pianistas Aloyzas 
Končius ir pianistė Aldona Dva
rionaitė (jie abu aspirantai). Iš 
kitų “maskviečių” M. Dvarionaitė

natiškai vadovaujantis kokiomis 
nors siauromis gairėmis. Mažo 
krašto karinis pasirengimas ir 
ginklavimosi klausimas buvo 
svarstomas ir kritiškai vertina
mas jau Nepriklausomybės kovų 
metu. Svarbu ir auklėjamoji ka
rinio pasirengimo reikšmė. Šau
lių sąjungos įkūrėjas ir ideologas 
Vladas Putvis jau prieš daugelį 
metų yra taip pasisakęs: “Norė
čiau pajudinti klausimą, kurį daž
nai stato tūli silpnadūšiai. Bū
tent, ar išsimoka dėti tiek daug 
darbo, energijos, jėgų gynimosi 
ir karo reikalams. Gal karo visai 
nebus? Gal pasiduoti kokiai di
delei valstybei... Geri kūno ir 
dvasios savitumai reikalingi ne 
vien tik karui. Kūno sveikata 
naudinga ir be karo: dora, drąsa, 
jėga, sumanumas, darbingumas 
naudingi yra ir šiaip gyvenime, 
reikalingi gražiai ir ramiai tau
tos ateičiai”. Jeigu šie žodžiai 
buvo pasakyti tik pirmajam pa
saulinių! karui pasibaigus ir se
kančio mirtino konflikto artimo
je ateityje dar tikrai nelaukiant, 
tai vartydami 1939 m. spaudų ra
sime daugybę pasisakymų, ku
riuose atsispindi visuomenė* pri
tarimas kariniam tauto* parengi-

PARODOS MELBOURNE
(Iš III-JŲ MENO DIENŲ PROGRAMOS)

spaudoje. Meno galerijų* papildo 
savo rinkiniu* lietuvių meninin
kų kūriniai*, o miestų pastatai ir 
aikštės pasipuošia lietuvių skulp
torių paminklais, net žymių žmo
nių portretu* tapo lietuviai por
tretistai. Visi lietuviai didžiuoja
si jų pastangomis ir laimėjimai*.

Meno Dienoms rengti Komite
tas Melbourne nuoširdžiai kvie
čia lietuviu* tapytoju*, skulpto
rius, grafiku* ir akvarelistu* šiai 
parodai paruošti savo kūrinių. 
Nėra abejonės, kad menininkų 
kūriniai, sutelkti į vieną vietą, 
suteiks meno mylėtojam* nepa
prastą estetinį išgyvenimą, o su
važiavusio* visuomenės bu* rei
kiamai įvertinti.

Mes turime nemažą skaičių 
turtingų prekybininkų, daktarų, 
statybininkų, net stambių loteri
jų laimėtojų. Būtų gražu, jeigu 
atsirastų pavieniai ar kolektyvi
niai mecenatai ir skirtų goriau
siem* meno parodoje kūriniam* 
pinigine* premijas, tuo realiai 
prisidėdami prie lietuviško* kul
tūros palaikymo čia Australijo
je. Atrodo, net vietos mokesčių 
įstaigos nereikalauja valstybinių 
mokesčių už pinigų sumas, skir
tas kultūriniam* reikalam*.

Žiūrovų patogumui, dailės, vai
kų piešinių ir foto parodo* yra 
numatyto* vienoje vietoje. Yra 
gauto* try* tom* parodom* tinka
mo* Victorian Art- Society salė* 
East Melbourne. Ta pati vieta, 
kurioje 1958 m. buvo įruošta ant
roji lietuvių dailininkų paroda 
Australijoje. Salės visai* atžvil
giai* tinkamo* parodoms, o vieta 
labai patogi pasiekti: netoli lie
tuvių bažnyčios ir pašonėje mies
to centro.

Meno Dienom* ruošti Komite-

dar paminėjo violončelistą Silviją 
Narūnaitę, smuikininkus: Stulgį, 
Dvarioną ir Vainiūnaitę. , (E)

ŽUVO ASTUONI BĖGLIAI

Pagal vak. Berlyno policijos 
duomenis, bebandydami pasišalinti 
iš rytų j vakarų Berlyną pernai 
ties gėdos siena žuvo mažiausiai 
aštuoni bėgliai. Rytų Berlyno mi
licininkai bėglius buvo apšaudę iš 
viso 46 kartus, ties siena įvyko 
445 suėmimai. Ties sektorių ir zo
nos sienomis buvo pastatyta 238 
žemės ir betono bunkeriai ir 163 
stebėjimo bokštai. (E) 

m ui. Karinis pasirengimas tai nė
ra vien fizinės jėgos didinimas, 
bet drauge tautos gyvybės ins
tinktas, jos kovos už būvį palai
kymas ir vidujinio atsparumo ug
dymas.

Panašiomis nuotaikomis gyve
no tuo metu ir plačioji Lietuvos 
visuomenė. Jau keletą metų prieš 
1940 m. įvykius — didžiąją mūsų 
valstybės tragediją — buvo įsi
kūrusi Draugija ginkluotoms 
krašto pajėgoms remti, kuriai vi
same krašte buvo gausiai auko
jama. Iki 1939 m. buvo surinkta 
daugiau 6 milijonų litų aukų. To
dėl netenka stebėtis, kad ir Šau
lių Sąjunga laike kelerių pasku
tiniųjų nepriklausomo gyvenimo 
metų nepaprastai sparčiai augo. 
Jei švenčiant Šaulių Sąjungos 
įsikūrimo dešimtmetį turėjome 
tik apie 500 šaulių būrių, tai lai
ke antrosios dešimties L. š. S-gos 
gyvenimo metų, t.y. iki 1939, tas 
skaičius pašoko daugiau negu 
dvigubai — iki 1200 būrių.

ŠAULIŲ SĄJUNGOS LĖŠOS
Lietuvos Šaulių S-ga priklausy

dama Krašto Apsaugos Ministeri
jai lėšų iš jos nedaug tegaudavo. 
Pavyzdžiui, 1935 m. K.A.M. pa

tas numato paruošti ir vaikų ta
pybos — piešinių parodą. Komi
tetas mano, kad tokia paroda yra 
būtina. Paskutiniu metu vaiku
čių menu susidomėję* visa* pa
sauli*. Čia pat Australijoje yra 
ruošiamo* kasmet tokio pobūdžio 
parodo* ir vaikučių darbai pre
mijuojami. Tikrai įdomu bu* pa
matyti ir mūsų vaikų fantastinė* 
vaizduotė* ar įgimto* kūrybinė* 
galio.* pasisakymą. Todėl Meno 
Dienoms ruošti Komitetas prašo 
mokytojų ir tėvų vertai atkreipti 
dėmesį ir neatidėliojant paska
tinti savo mažuosius šioje paro
doje dalyvauti. Jau dabar reikia 
rinkti vaikų piešiniu* ir saugoti, 
iki bu* pranešta, kur juos pasiųs
ti. šioje vaikų piešinių parodoje 
gali dalyvauti lietuvių ar mišrių 
šeimų berniukai ir mergaitės ne 
senesni kaip 12 metų, kurie lan
ko vaikų darželius, lietuvių sa
vaitgalio mokyklas ar australiš
kas mokyklas. Už geriausius dar
bus numatyta premijos ir atžy- 
mėjimai.

Fotografijos parodoje taip pat 
yra kviečiami dalyvauti visi lietu
viai foto mėgėjai ir profesiona
lai, gyvenantieji Australijoje. Fo
tografijos paroda skoningomis 
nuotraukomis ar įmantriu tech
nikiniu išradingumu gali sukelti 
susidomėjimą ar pasigėrėjimą ne 
tik profesionalų, bet ir plačio
sios visuomenės.

Meno Dienoms rengti Komite
tas taip pat planuoja atspausdin
ti suvažiavimo proga puošnią 
programą lietuvių kalba ir meno 
katalogą anglų kalba. Jau dabar 
programoje dalyvaujantieji turi 
susirūpinti parinkimu gerų spau
dai tinkamų fotografijų, pavz., 
dirigentų ar grupinių chorų da-

POETAS BANDĖ PABĖGTI 
LĖKTUVU

Leningrado laikraščiai paskelbė, 
kad vienas “dekadentiškas poetas”, 
susiradęs panašų draugą, mėgino 
pavogti lėktuvą ir juo pabėgti iš 
Sovietų S-gos. Tai esąs 26-metis 
Josif Brodskij, kuris gyvenęs Le
ningrade, bet pabėgti bandęs iš 
Samarkando, Uzbekijoje. Kaip 
skelbiama, pabėgimas būtų pavy
kęs, jeigu lėktuve būtų buvę benzi
no.

Sovietinė spauda paskelbė, kad 
išdavimu apkaltintas poetas savo 
eilėse skleidęs “fašistines mintis 
apie asmens laisvę ir pesimizmo 
dvasią”. ((E)
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(Z. JURAS)
421 Hackney Rd., London E. 2, England 

Tel. SH 0-8734
Tikra lietuviška bendrovė, vienintelė, patarnaujanti 
tautiečiams jau virš 20 metų.
Pasiunčiame: Medžiagas, avalynę, gatavus rūbus, siuva
mas mašinas, maistą, ir visa kita, kas yra leidžiama. 
Mes GARANTUOJAME KIEKVIENO SIUNTINIO 
PRISTATYMĄ LAIKE 3 SAVAIČIŲ.
Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant siuntinius per mus, 
suteiks Jums teisę, gauti mokesčio nuo Jūsų uždarbio 
sumažinimą (Income Tax). (Tik Anglijoje gyvenantiems) 
Pakvitavimą su siuntinio gavėjo parašu, pristatome kiek
vienam siuntėjui.

PASINAUDOKITE GERIAUSIU 
ir

ASMENIŠKŲ PATARNAVIMU

šalpa siekė tik 350.000 lt. Vėliau 
ta suma šiek tiek didėjo ir 1940 m. 
siekė 500.000 litų. Pagrindinės 
Šaulių sąjungos lėšos buvo visuo
meninės: du trečdaliu Šaulių Są
jungos sąmatos sudarė narių mo
kestis, pramogų ir loterijų pelnas 
ir visuomenės aukos. Pusantro 
milijono litų, atsižvelgiant į orga
nizacijos dydį ir pasidalinimą į 
tūkstantį du šimtus (1200) būrių 
visame krašte, tai labai kuklios 
lėšos. Noriu pabrėžti, kad šauliai 
rodė daug visokeriopo pasiaukoji
mo ir psišventimo organizaciniame 
darbe, remdami organizaciją ir 
medžiagiškai. Atliekami uždaviniai 
ir darbai būdavo žymiai didesni, 
negu bendrosios sąmatos rodydavo. 
Pavyzdžiui, šaulių namų statyba 
dalinai buvo vykdoma talkos būdu, 
kas žymiai sumažindavo išlaidas, 
šauliai lektoriai pravesdavo įvai
rius kursus neimdami jokio atlygi-

Laisvieji veikia
Švedijos žymiausios opozicinės 

partijos lyderis profesorius Bertil 
Ohlin, komentuodamas Chruščiovo 
naujametinį pasiūlymą nenaudoti 
smurto, sprendžiant teritorinius 
ginčus,'1' pasiūlė leisti Pabaltijo 
kraštams tarptautinėje priežiūroje 
nubalsuoti, ar jie nori būti nepri
klausomi ar kam nors priklausyti.

Profesorius Ohlin sausio 6 d. 
kalbėjo liberalų partijos konferen
cijoje ir siūlė Chruščiovo mestą 
mintį praplėsti ta prasme, kad 
smurtu pravesti pasikeitimai būtų 
patikrinti tautos valia tose valsty
bėse. Drauge jis pastebėjo, kad 
Chruščiovas labai blogai priimtų 
tokį klausimą, jeigu jį iškeltų vy
riausybė jo lankymosi metu Švedi
joje.

Visi žino — sakė švedų liberalų 
vadas —, kad Sovietų Rusija nori 
ir toliau politiškai kontroliuoti 
smurtu pavergtas tautas. (E)

EUROPOS TARYBOS SESIJA 
STRASBURGE

Sausio 14 — 18 d. d. Strasburge 
buvo susirinkusi Europos Tarybos 
Patariamoji Asamblėja ir Neatsto
vaujamųjų Valstybių Komisija.

lyvių, teatro, tautinių šokių, jau
nųjų menininkų, sportininkų, stu
dentų ir kt. Fotografijos turi bū
ti ryškio* blizgančiame popiery- 
je, tinkamo* klišių gamybai. Blo
go*, papilkavusio* ar neryškios 
fotografijos nors ir svarbių atžy- 
mėjimų negalės būti priimto*.

Tikrai jau dabar pat* laika* 
visiem* aktyviai įsijungti į viso
keriopą Meno Dienų pu-uošimo 
darbą.

A. Vaičaitis

RAŠYTOJA
EDITH MIKELEITIS 

PASIEKIA 100.000 TIRAŽO 
Neseniai rašytoja Edith Mike- 

leitis parašė romaną apie garsųjį 
dailininką Rembrandtą: “Der En
gei vor der Tūr” (Angelas prie 
durų). Leidykla: Turm-Verlag 
Bietigheim (Wūrtt.) 470 psl. DM 
19,80. Spauda apie šį romaną at
siliepė gana palankiai.

Ta pati rašytoja anksčiau buvo 
išleidusi romaną “Das ewige Biki
nis” (Amžinasis atvaizdas), kurio 
iki šiol parduota jau 100.000 egz.

(E)
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Ar jau užsisakei
Mūsų Pastogę?

nimo. Kiekvienas šaulys dėvėjo sa
vo lėšomis įsigytą uniformą. Šau
lys raitelis vyko į manevrus savo 
žirgu ir savo balnu, šaulys dvira
tininkas ar motociklistas — savo 
dviračiu ar motociklu. Šaulių Są
junga turėjo ir rėmėjų. Paskiri 
asmenys ar miestų savivaldybės 
ne retai dovanodavo sklypus šau
lių namų statybai. Kursams daž
nai būdavo naudojamasi mokyklų 
patalpomis ir mokslo priemonėmis. 
Tuo būdu iš visuomenės taip pat 
buvo gaunama didelė parama, kuri 
sąmatose nefigūravo, bet sudarė 
didelį palengvinimą organizacinia
me darbe.

(Bus daugiau)

Pastarosios dienotvarkėje buvo po
nios von Lowzow pranešimas apie 
Pabaltijo valstybių padėtį. Stras- 
burgo sesijoje dalyvavo visa eilė 
PET Gen. Komiteto deleguotų 
asmenų. (E)

SUSILAIKYTA DALYVAUTI 
BRIUSELIO

KONFERENCIJOJE
Dėl sausio 10 — 11 d. d. Briuse

lyje sukviestos vid. ir rytų Euro
pos Sąjūdžio konferencijos neigia
mai pasisakė Pavergtųjų Europos 
Tautų organizacija ir kitos egzilų 
organizacijos. Pareikšta nepasiten
kinimas, kad tos konferencijos su
kvietimo tikslas, atrodo, buvo pa
teisinti tam tikrą vakariečių poli
tiką pavergtųjų valstybių atžvil
giu ir pirmoje eilėje besąlyginius 
prekybinius ir kultūrinius santy
kius. Be to pareikštas nepasiten
kinimas pavergtųjų kraštų atsto
vavimu ir iškilusiomis politinėmis 
tendencijomis, kurios kertasi su 
pavergtųjų atstovų nusistatymais.

Ryšium su tuo pareiškęs savo 
apgailestavimą bei nusivylimą 
PET Seimo Generalinis Komitetas 
nutarė patarti pavergtųjų kraštų 
egzilams susilaikyti nuo pakvieti
mų priėmimo. Numatyta viešai 
paskelbti bei paryškinti PET Sei
mo nusistatymą Briuselio Konfe
rencijos ir jos padarytų nutarimų 
atžvilgiu.

Europinio Sąjūdžio Lietuvių Ko
miteto atstovas prof. J. Baltrušai
tis raštu pareiškė susilaikąs daly
vauti Briuselio kongrese, ta pačia 
proga pabrėždamas, kad pabaltie- 
čiai 1963 m. sausio mėn. buvo pri
imti atstovais į Europinio Sąjū
džio Tarptautinę Tarybą. (E)

LAISVŲJŲ ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGOJE

Mūnchene įvykusiame Laisvųjų 
Žurnalistų Sąjungos susirinkime 
išrinkta nauja valdyba: pirminin
ku — N. Lenyk (ukrainietis), vi
cepirmininkais R. Parezanin ir 
Dr. Ion Emilian, gen. sekretoriumi 
•— Dr. Zoltan Makra (vengras), 
sekretorium — lietuvis teis. Juo
zas Kairys. Sąjungos veikloje pa
žymėtini įvykiai: įsteigta “Egzili- 
nių Žurnalistų Europos Sąjunga”, 
surengtos labai vykę, turėjusios 
didelės sėkmės egzilų spaudos pa
rodos Mūnchene, Bonnoje ir kt.

(E)
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MŪSŲ PASTOGEI 15 METU
< (

PRIES PENKIOLIKA METU
Ligi 1947 metų lietuviai Aus

tralijoje buvo negausūs savo 
skaičiumi ir dėl to negalėjo išvys
tyti ryškesnės veiklos. Tiesa, jie 
turėjo įsteigę savo Draugiją, ku
rios pirmininku ilgus metus išbu
vo sydnėjiškis Antanas Baužė, 
kuris nepailstamai stengėsi drau
gijos narių tarpe palaikyti lietu
višką dvasią, tačiau jo pastan
goms trūko svarbiausio dalyko 
— spaudos. Toji sava spauda 
pasidarė dar reikalingesnė, kai 
nuo 1947 m. buvo praverti Aus
tralijos vartai ir su tūkstančiais 
kitų ateivių pasiekė Australiją ir 
nemaži būriai lietuvių. Su jų at
vykimu spaudos aktualumas dar 
labiau paaštrėjo: reikėjo kaip 
nors atvykusius painformuoti 
apie sąlygas, padėti jiems susi
orientuoti, susirasti.

Sį lietuviškos spaudos trūkumą 
Australijoje juto ne vien tik to- 
metinės Australijos Lietuvių 
Draugijos p-kas Antanas Baužė, 
bet ir kiti, naujai atvykę lietuviai. 
Štai Jurgis Glušauskas Pietų 
Australijos dykumose pasitelkęs 
pagalbininkų pradėjo leisti rota
torinį laikraštėlį “Australijos Lie
tuvį” (L948.9.12). Juo labiau su
sirūpino ir Austr. Liet. D-jos 
Valdyba. Tačiau nors ir mirtinas 
buvo reikalas leisti lietuvišką 
laikraštį, bet jis dar kiek laiko 
negalėjo būti įgyvendintas — 
trūko pačių spaudos darbininkų. 
Ir tik kai apsistojo Sydnėjuje ke
letą sezonų Queenslande atkirtęs 
cukrines nendres dinamiškasis 
žurnalistas ir rašytojas Juozas 
Žukauskas, reikalai pajudėjo iš 
vietos. Tuoj buvo susirūpinta 
būsimam laikraščiui licenzijos 
gavimu ir lėšomis. A. L. Draugi
jos kasa buvo menka, ir visą fi
nansinę laikraščio atsakomybę 
sutiko prisiimti pats Draugijos 
p-kas Antanas Baužė. Pagaliau 
kliūtys buvo nugalėtos ir štai 
1949 m. sausio 26 dieną išlei
džiamas pirmasis “Mūsų Pasto
gės” numeris, kurio atsakomuoju 
redaktorium buvo Antanas Bau
žė, o redaktorium Juozas Žu
kauskas.

Pirmosios Mūsų Pastogės die
nos buvo gana sunkios. Neskai
tant trūkumo spaudos darbuoto
jų ir kontaktų su skaitytojais, 
reikėjo tenkintis ir šriftais be lie-

tuviškų ženklų. Tokia padėtis 
truko dar keletą metų, kol Syd- 
nejuje įsisteigė lietuviška spaus
tuvė Mintis, kuri perėmusi spaus
dinti Mūsų Pastogę netruko įsi
gyti ir lietuviškus rašmenis.

Nežiūrint to, Mūsų Pastogė 
kasmet stiprėjo, augo ir tobulėjo. 
Per tuos penkiolika metų ji turė
jo ir kritiškų momentų, ypač iš 
finansinės pusės, tačiau jos dva
sia išliko pastovi nuo pat pirmojo 
numerio iki šiai dienai — tar
nauti visų lietuvių interesams, 
kovoti už lietuvišką kultūrą ir

teikti kuo plačiausią informaciją 
ne tik apie vietos lietuvius, bet ir 
iš pavergtos Lietuvos bei plačiojo 
pasaulio.

Pradėjusi eiti kaip Australijos 
Lietuvių Draugijos laikraštis, 
Mūsų Pastogė vėliau, Draugijai 
persiorganizavus į Australijos 
Lietuvių . Bendruomenę, virto 
b-nės laikraščiu ir tokiu yra ir 
dabar.

Šalia laikraštinės informacijos 
Mūsų Pastogė per tuos 15 metų 
Australijos lietuvių tarpe atliko 
ir neįkainuojamai didelį kultūri-

nį darbą. Ji apėmė visas sritis ir 
organizuotus lietuvių vienetus su 
savo vienkartiniais arba pasto
viais skyriais. Jos patiekta infor
macija ir originaliais straipsniais 
labai dažnai naudojasi ir užjūrio 
lietuvių spauda, kuri nepalygi
namai turi stipresnį tiek finansi
nį, tiek kultūrinį užnugarį.

SVEIKINA “MOŠŲ PASTOGES” STEIGĖJAS

Prieš 15 metų, pasikvietęs teisininką — rašytoją p. Juozą 
Žukauską, pirmą “M.P.” redaktorių, pasiprašę Dievo pagalbos ir 
palaimos, išleidome į pasaulį pirmą “M.P.” numerį.

Aš labai džiaugiuos, kad tuo laiku pradėtas didelis žygis ir 
kultūrai šviesti uždegtas švyturys neužgeso, bet tebespindi ir dabar.

Kokiomis įdėjomis pradėjome leisti “Mūsų Pastogę”, užtenka 
paskaityti “M.P.” pirmą numerį, tai yra tikras testamentas.

15 metų sukakties proga linkiu geros sėkmės “Mūsų Pasto
gei”, jos skaitytojams ir visiems, kurie prie jos dirbo ir dabar dir
ba. Dieve padėk!

Antanas Baužė

SVEIKINU MŪSŲ PASTOGĘ

Nepaprastai malonu sveikinti 
‘Mūsų Pastogę” jos penkiolikto 
gimtadienio proga.

Tarsi būtų buvę tik vakar, 
taip aiškiai atsimenu mūsų būre
lio lietuvių, atvykusių 1949 m.

MŪSŲ PASTOGĖ

GIMTOJO ŽODŽIO TARNYBOJE
Jau 15-ka metų kaip mūsų 

bendruomenės laikraštis “M.P.” 
lanko mus po sunkių karo išgy
venimų išlipusius į Australijos 
krantą. Šiandien įsisąmoninki
me ir supraskime nepaprastą 
gimtojo spausdintojo žodžio rei
kšmę tautos išlikimui bei gyvas
tingumui. Jau prieš keturis šim
tus metų Martynas Mažvydas 
išleisdamas pirmąją lietuvišką 
knygą (1547 m.) — elemento
rių ir katekizmą giliai suprato 
gimtosios kalbos reikšmę. Jis 
rašytinės lietuvių kalbos ir lite
ratūros pradininkas jau 16-me 
šimtmety instinktyviai nujautė 
motinos kalbos gyvastingumą ir 
ragino jos spausdintą žodį bran
ginti:

"Diena ir nakti preg saves 
mani laikikiet

Ir nekada manes nog iusu 
neatmeskiet”

Kiek vėliau po Ragainės ar- 
chidiakono Martyno Mažvydo, 
mūsų rašytinės literatūros tėvo 
darbų, pasirodė kanauninko Mi
kalojaus Daukšos Postilė 
(1599), kurioje dar ryškiau pa
brėžiama gimtosios kalbos rei
kšmė: “Ne žemės derliumi, ne 
drabužių įvairumu, ne šalies 
gražumu, ne miestų ir pilių tvir
tumu gyvuoja tautos, bet dau
giausia išlaikydamos ir vartoda
mos savąją kalbą, kuri didina ir 
palaiko bendrumą, santaiką ir 
brolišką meilę. Sunaikink kalbą 
— sunaikinsi santaiką, vienybę 
ir dorybę.” Šių minčių daigas, 
įdiegtas tautoje nenuėjo niekais 
ir per keturis šimtus metų žel- 
dytas “Katekizmais”, “Postilė
mis”, “Aušromis”, “Varpais”, 
‘Pavasario Balsais” pražydo kul
tūrinės nepriklausomos valsty
bės atstatymo žiedu.

Rašytinio žodžio įtaka yra ne-

paprasta. Sakome, kad “Aušra” 
pabudino Lietuvą iš vergystės 
miego. Iš tikrųjų tas laikraštis 
buvo veiksmingu šaukliu tautai 
pabusti ir išvengti tautinės mir
ties. Juk ir mūsų rašytojas bei 
Tautos Himno autorius Vincas 
Kudirka, kurs jaunystėje buvo 
sulenkėjęs, perskaitęs “Aušrą” 
staiga praregėjo:

“rodos, girdėjau Lietuvos bal
są, pajutau save didžiu, galin
gu, pasijutau — lietuviu”.

Ir šiandien spausdintas lietu
viškas žodis yra nepaprastos 
reikšmės, tautinio gyvastingumo 
šaltinis.

Beje, neišmanėliai ir mūsų 
tarpe tvirtina, kad lietuvių kalba 
gadinanti angliškos kalbos ak
centą ir su ja toli nenueisi. Tuo 
tarpu net svetimtaučiai moksli
ninkai — filologai turi jiems at
verti akis, priskirdami mūsų 
gimtąją kalbą prie vienos iš se
niausių ir gryniausių pasaulio 
kalbų. (Žiūr. šiomis dienomis 
pasirodžiusį amerikiečių filolo
go Thomsono veikalą “Compa
rative Philology and an Outline 
of Lithuanian Gramar”, kuria
me įžanginiu žodžiu Teodore 
S. Thurston nepaprastai įverti
na lietuvių kalbą. Jo ištrauką, 
J. Bačiūno atspausdintą, išsių
siu kiekvienam pridėjusiam 5 
penų pašto ženklą (prie laiško).

“Mūsų Pastogė” yra viena iš

birželio m. gale į Bonegįlos sto
vyklą įspūdŽus. Skardiniai bara
kai, rudi kalneliai, pilkai žali me
džiai, surūdijusios skardos balso 
“magpie” šaukimas, keista stovy
klos tvarka taip liūdnai nuteikė 
visus, kad daugumas moterų pra
dėjo verkti. Ir vyrai buvome vi
siškai nukabinę nosis. Staiga kaž
kas atsinešė “Mūsų Pastogę” ir 
pasakė, kur galima gauti. Paskai
čius, kažkaip šviesiau pasidarė. 
Taip ‘Mūsų Pastogė” per penkio
lika metų mūsų moralines jėgas 
stiprina ir kelia.

Ypačiai džiaugiuosi, kad mūsų 
savaitraštis turi sporto, jaunimo, 
skautų skyrius, daug rašė apie 
mūsų kultūrinį gyvenimą, nes tik 
išlaikydami savo kultūrą (varto
ju šį žodį plačiausia jo prasme), 
išliksime tautiškai gyvi.

Gyvuok, Mūsų Pastoge!

K. Kavaliauskas, 
"Dainos” Choro Dirigentas

to tautinio gyvastingumo šalti
nio srovių, tautiniai gaivinanti it 
apjungianti mūsų tautiečius į 
bendruomeninę lietuvių šeimą, 
nežiūrint religijos, pažiūrų, 
bei įsitikinimų skirtingumo. Jos 
reikšmė yra didelė, nes palaiko 
tą gyvastingą ryšį ir yra šaukliu 
budėti tautos sargyboje ir kovo
ti už jos išlikimą.

“Mūsų Pastogės” 15-kos me
tų sukakties proga linkiu jos 
Leidėjui — Krašto Valdybai, 
jos redaktoriui V. Kazokui bei 
administratoriui B. Stašioniui 
ištvermės ir geriausios sėkmės 
nelengvame gimtojo žodžio 
spaudos darbe apjungiant visus 
tautiečius Australijoje ir kaimy
ninėje N. Zelandijoje į vieną 
šeimą, santaikoje, vienybėje ir 
broliškoje meilėje gyvenančią.

A. Krausas

Atostogos Melbourne

IR TAI
P. ANDRIUŠIS

JAU TOLIMA PRAEITIS

Baužė
daugiau savo senų prietelių, bet 
stokojau laiko.

Melbourne buvau prieš 33 me
tus. Palyginant, per tą laikotar
pi miestas beveik nepakitęs. Tie
sa, pastatyta keletas didelių pa
statų. Sydney per tą laikotarpi 
pastatyta daugiau didelių pasta
tų, {skaitant ir uosto tiltą. Mel
bourne pagrindinės gatvės pla
čios, apsodintos medžiais, bet tų 
gatvių viduriu triukšmaudami 
šliaužioja tramvajai, kurie kartais 
net sulaiko ir trukdo judėjimą. 
Melbourniečiai laukia ir nori, kad 
tramvajai būtų pašalinti, kaip 
pas mus Sydney.

Arti miesto priemiesčiuose trys 
ketvirčiai namų mediniai, 
priešingai Sydney tik ketvirtis 
mediniai. Botanikos sodas, dide
lis, gražus, turi daug didelių se
nų medžių, puikių gėlių ir švariai 
užlaikomas. Jame čiurkšlena upe
liukas, yra tvenkinys, prižėlęs 
vandens lelijų. Sako, anksčiau čia 
plaukiojo daug gulbių, dabar jų 
nesimato. Gal dėl to, kad priaugo 
perdaug lelijų, nes gulbės mėgs
ta tyrų ir ramų vandeni. Mūsų 
atostogų metu Melbourne buvo di
delė sausra ir priviso daugybė mu
sių. Žinovai jas pavadino miško 
musėmis “bush Flies”. Jos mažos 
ir labai nemalonios, lenda i akis, 
į veidą, ausis ir net į burną, jei 
atdara. Gatvėje ar parke jos ap
tūpę nugarą, šviesus švarkas ar 
suknelė nuo musių atrodo tamsiai 
pilka. Kaip vietos laikraščiai pra
nešė, jog sveikatos ir mokslo de
partamentai stengiasi surasti jų 
lizdus ir priemones juos sunai
kinti.

Mūsų atostogos bėgo labai grei
tai. Pagaliau su vaišingais p.p. 
A.T. Bikulčiais atsisveikinę ir Jų 
lydimi j stotį traukiniu grjžome 
j Sydney.

Antanas
Gruodžio 26 d. iš Sydney trau

kiniu išvykome Melbourne link. 
Traukiny “Southern Aurora” mie
gamas labai puikus su visais mo
derniškais patogumais. Iš ryto 
keleiviams net ir htneša arbatą 
su sausainiais ir rytmetiniais lai
kraščiais, kaip jie sakė: “tai yra 
su Geležinkelio Komisijonieriaus 
komplimentais.”

Gerai išsimiegoję ir vėliau pa
pusryčiavę erdviame traukinio 
restorane, nepasijutome 
įriedėję j Melbourną.

Stoty pasitiko mus p. 
kulčius ir p. K. Mieldažys 
relėmis. Apsistojome pas 
T. Bikulčius, jie turi nuosavą pui
kų. didelį namą, tai vietos buvo 
“marios”. Jų nuoširdumu ir vai
šingumu pasinaudojome ištisas 
dvi savaites, taipat jų globojami 
turėjome daugiau galimybių pa
matyti ir susipažinti su Melbour- 
nu.

Nors mes atvykome grynai po
ilsiui, bet užeina smalsumas šj tą 
pamatyti. Aplankiau Kun. Vase- 
rj, jis ką tik grįžęs iš atostogų, 
kurių metu jis aplankė Ameri
ką, Kanadą, Angliją ir dalyvavo 
Kanadoje, Pasaulio Liet. Bendruo
menės Seimo Atstovų suvažiavi
me. Kun. Vaseris maloniai priim
damas papasakojo apie atostogas 
ir kelionės įspūdžius, aprodė pa
rapijos namus, saliukę, “T.A.” 
spaustuvę ir apdovanojo spausdi- 
niais. Namai, patalpos, švarios ir. 
rūpestingai tvarkomos, tikrai at
rodė kaip Lietuvoje klebonija, 
tiktai trūko didžiųjų klevų.

Užvykau ir į Apylinkės namus; 
prieky namų išstatyta agento 
“lenta” — parduodami namai. 
Namuose nieko neradome išsky
rus Jauną berniuką, lietuviuką 
apie 5 metų amžiaus. Jis parodė 
mums namą, truputj didesnį negu 
parapijos namai. Man atrodo, kad 
tie du lietuvių namai eiliniams, 
tautiniams ir kultūriniams reika
lams gali pilnai pasitarnauti. Ap
lankiau dar savo keletą pažįsta
mų šeimų. Norėjau aplankyti ir

9 vai.
už namų, kur galima net pavir
sti tursamiegio! Tai buvo "pir
mas australinio tipo namas, ku
riame galėjau su šeimininkų ma
loniu kvietimu apžiūrėti laisvai 
visus kambarius. Tai nepasie
kiamas idealas Čuloros klampy
nių gyventojui. Nenuostabu, kad stambį, neaukšto ūgio vyrą, ap- 
čia savaitgaliais vykdavo tikri sikasusį popieriuose, knygose, 
jomarkai, naujieji ateiviai nū- kvitų pundeliuose. Su kastuvu 
niomis apguldavo Baužių pilai- ir kapone rausiasi aštuonias va
lę, čiupinėdami durų rankenas, 
kišdami galvas į banguotos škar- se skuba į miestą mylių mylias

kai įsirengę, eidami vidun 
tinktyviai palenkia galvą, 
nesusimuštų kaktos į params- 
sčius.

Vienuose tokiuose rūmuose 
ant vėjo susirandam Kmitą, Mū
sų Pastogės administratorių, po-

ins- 
kad

1949 metų australiškas ruduo 
Bonegiloje, mūsų antrosios gim
tinės raudonžemio kalvose išsi
mėtę asbestinės kareivinės, ku
riose pradėjom gyventi iš naujo,
agituojami padėti kryžiuką ant Iš skautiškos būties, purvy- 
visos praeities, pamiršti kas bu- no, tarptautinio erzelio, staiga 
vo ir kibti į tai, kas bus šioje patekus žmogiškan kambarin, 
medaus ir pieno šalyje.

Vieną dieną gaunu laišką, ku
rį atplėšęs, randu vieną svarą 
(jo dar nebuvau mtęs, nes "be
darbio pašalpa nesiekė tokios 
pasakiškos sumos ir buvo atsei
kėjama sidabriniais grašiais) ir 
Mūsų Pastogės redaktoriaus J. 
Žukausko sveikinimus naujoje 
žemėje iškėlus koją, girdi, o čia tus ir gerokai apsiuostęs 
vienas žaliukas pradžiai. Primi- keiktoje” Australijoje, tad ir jo dos palėpę, sukinėdami virtuvės pas J. Žukauską tvarkyti visos 
nė dar, kad stengčiaus patekti 
Sidniejun.

Stovyklos darbo įstaigos kro
kodilai buvo neprieinami, 
tiktai palankaus likimo globoja
mas buvau paskirtas 
jaus geležinkelius ir 
Čuloros palapinėse 
skautavimo laikus.

kur buvo net lova ir net stalas 
su viena kėde (svečias turėjo 
sėsti ant lovos), beveik verkti 
reikėjo iš pavydo ir klausinėti 
laimingą įnamį, kad išduotų pa
slapties raktą, kaip tai visa pa
siekti.

Red. J. Žukauskas jau buvo 
veteranas, atsiplukdęs prieš ms- 

'pra-
landas, po to su žvyrium danty-

A. Bi- 
su duk- 
p.p. A.

kur

į Sidnie- 
įvietintas 

prisiminti

Prasikišus laisvai dienai, ieš
kau J. Žukausko. Paskambinu 
į nelabai įspūdingo namiūkščio 
duris, patekau į kilimais apties
tą salioną, dvi pusryčiaujančios 
senutės vos negavo apopleksijos 
smūgio, pamatę įsiveržėlį į jų 
šventovę. Gerai kad dar mokė
jau atsiprašyti ir paklausti, kur 
gyvena toks ir toks. Redakto
rius, pamatęs, kad ateinu per sa
lioną į jo galinę palėpę, net pa
balo, girdi, reikia eiti iš varte
lių patvorio takeliu tiesiai. pro 
užpakalines duris, kitaip senutės 
mane išmes su visa redakcija į 
gatvę, nespėjus susikraustyti nė 
rankraščių.

kambarėlis buvo jau priverstas 
lietuviškų leidinių. Nežinai už 
ko pirmiau griebtis- Amerikos 

tad lietuvių spauda, laikraščiai iš 
Vokietijos stovyklų, iš Anglijos, 
Argentinos! Be to, pažįstamų 
adresai, na, kalbos kaip kreke- 
no. Pats J. Žukauskas tiesiai 
kunkuliavo energija, nors tuo 
metu dar atlikinėjo pekliškai 
sunkų kontraktą, su geležine 
dalba trilinkas valė garvežius. 
Laisvalaikiais redagavo, rašinė
jo laiškus, aitvaru lėkdavo į 
miesto centrą australinėn spau
stuvėm bėgomis teužšokdamas į 
pieno barą pažeberiot gaižių su
muštinių, apteptų garsvyčiomis.*

Vieną sekmadienį redakto
riaus vadovybėje nusitrenktam į 
Hurlstone Park pas A. Baužį, 
atsakingąjį redaktorių. Tipingas 
raudonplytis priemiesčio name
lis, kokių Australijoje milijonai. 
Iš priekio dar krautuvėlės iška
ba. Eiti reikia darželiu paliaĄ 
sieną. Dieve, ir tikra, žalia žolė

Čepus, glostydami minkštus bal
dus, sakytum, būtų nematę to- grįžta vidurnaktį į lietaus per- 
kių dyvų Lietuvoje! Bet, svar- 
biausia, maldaute maldaudavo 
šeimininkus ko nors paskaityti, 
girdi, sumokėsime, kiek tik no
rite, tik duokit lietuviškos spau
dos, nuobodu be savo rašto (ko
kia nostalgija apsemia tai ra
šant!)

A. Baužė, nors per geroką 
metų kuokštą čia gyvenęs, turė
jo dar didelius išteklius kantry
bės ir lietuviško vaišingumo, 
parūpindavo spaudos, pasišne
kėdavo, nes naujokai klausdavo 
apie viską, nežinojo nieko apie 
šį keistą kraštą, kur viskas, pa
sak Gustaičio, eina atbulai.

tos prenumeratorių velniavos,

merktą palapinę, kad ant ryto
jaus vėl lystų į naujai vedamo 
vandentiekio Slapias kurmrau- 
sas. Tykus, ramus vyrukas atli
ko darbą tuo metu, kai tautie
čiai keitė adresus ne mėnesiais, 
bet valandomis.

Lankome Čuloros kaimynus, 
vandentiekio darbininkų palapi
nių miestelį prie užtvankos eže
riuko. Čia jau tautiečiai (1949 
m. derliaus) buvo įsigyvenę, Šėt
rų skvernai pajuodę nuo darga
nų ir karSčių, sulindę žemėn, 
apaugę žolynais, viduje karališ-

Red. J. Žukauskas, girdim, 
išsikėlė į ponišką Kiribilį prie
miestį. Aplankę jį pirmą kartą, 
net išsižiojom: medžiais apau
gęs pusiasalis, dviejų aukštų na
mas ant kalno, vaizdas į uosto 
vandenis, net girdisi, kaip riau
moja liūtai Tarongos parko žvė
ryne, supasi baltos jachtos mė
lynuose plotuose. Užsikopę ant- 
ran aukštan, patenkam į didelį 
kambarį, kur net stovi rašoma
sis stalas. Visiškai atskiras įėji
mas!

Čia ilgainiui susidarė lyg ben
dradarbių klubas, kur net iš- 
lenkdavom taurelę, žvelgdami 
pro erdvius langus į judrius uo-

sto vaizdus, tardavomės, ginčv- 
davomės ir pildavom srutas ant 
tos nelaimingos Australijos, kaip 
tat darė visi be išimties lietu
viai, pasiryžę nedėti kryžiuko 
ant visos praeities.

DRAUGO PREMIJA
Pernai metais dienraščio Draugo 

Čikagoje paskelbtą tryliktąją ro
mano premiją laimėjo Kanadoje 
gyvenąs rašytojas Juozas Krali- 
kauskas už romaną “Mindaugo nu
žudymas”. Ta pačia tematika Iš 
Mindaugo laiką Lietuvos autorius 
laimėjo Draugo premiją 1961 me
tais už veikalą "Titnago ugnis”. 
Premijos įteikimo iškilmės {vyks 
kovo 22 d. Čikagoje.
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Mūsų sąlygomis jeigu leidėjas 
laikraščiui suteikia materialinę 
pusę, rūpinasi jo finansais ir iš
tekliais, tai laikraščio redaktorius 
yra jo siela, jo veidas, jo dvasia. 
Nuo redaktoriaus priklauso laik
raščio įdomumas, jo patrauklumas 
bei aktualumas. Jis lemia ne vien 
tik laikraščio turinį, bet ir jo es
tetinę pusę, patiektosios medžia
gos išdėstymą, sugrupavimą ir t.t. 
Mūsų sąlygomis laikraščio redak
toriaus darbą dar apsunkina ir ei
lė pašalinių darbų, kurie kitu at
veju atliekami ne redakcijos perso
nalo. Šiandie laikraščio redakto
rius yra ne tik redaktorius, bet ir 
sekretorius, korektorius, laužyto
jas ir t.t. Savo netolimoje praei

tyje Mūsų Pastogės redaktoriai 
buvo drauge ir ekspeditoriai bei 
administratoriai.

Reikia pripažinti, kad praeity
je Mūsų Pastogė savo turėtais re 
daktoriais tegalėjo ir tegali tik di
džiuotis. Visi jie buvo puikūs žur
nalistai ir ypač idealistai, nes už 
gaunamą atlyginimą jie neklausė, 
kur darbo valandos, kur antvalan- 
džiai. Juo labiau, kad redakto
riaus darbas negali būti suveda
mas į tam tikras laiko normas — 
jis šiame darbe įsikinkęs ištisas 24 
valandas. Visai ne juokais vieną 
kartą buvęs M. P. redaktorius a. 
a. J. Kalakonis išsireiškė, kad re
daktorius “dirba ir miegodamas”.

ALEKSANDRAS 
MAURAGIS

Mūsų Pastogę redagavo nuo 
1951 m. spalio mėn. iki 1952 m. 
vasario pradžios. Pats Dr. A. 
Mauragis yra daugiau visuomeni
ninkas — kultūrininkas, negu 
žurnalistas. “Perversmų” metu į 
redaktorius jis pakliuvo visai at
sitiktinai, tačiau ir šiame darbe 
jis žinojo savo vietą ir pareigos 
atsakingumą. Neilgai trukus jį 
pavadavo

BRONIUS

JUOZAS ŽUKAUSKAS
Rašytoją ir žurnalistą Juozą Žu

kauską visai pagristai tektų lai
kyti Mūsų Pastogės tėvu. Turė
damas didelį patyrimą žurnalisti
koje ir pats ilgus metus dar Lietu
voje darbavęsis redakcijose, atvy
kęs į Australiją visu įkarščiu ėmė
si iniciatyvos suorganizuoti ir iš
leisti lietuvišką laikraštį. Suma
numo ir iniciatyvos jam netrūko, 
reikėjo tik materialaus pagrindo, 
kurį neabejojant suteikė to meto 
Australijos Lietuvių Draugija su 
jos pirmininku p. A. Bauže. šis 
pastarasis net savo visu asmenišku 
turtu rizikavo, jį užstatydamas, 
kad tik pasirodytų lietuviškas laik
raštis. Ir štai, 1949 m. sausio 26 
d. išleidžiamas pirmasis Mūsų Pas
togės numeris.

Juozas Žukauskas savo pagim
dytą kūdikį augino ir globojo iki 
1950 m. liepos mėn. Tai buvo lai
kotarpis, kada Australijos Lietu

vių Draugija buvo perorganizuoja
ma į Australijos Lietuvių Bern 
druomenę. Redaktorius, būdamas 
labai jautrus ir temperamentin
gas, susidūrė su eile sunkumų ir 
pagaliau netekęs kantrybės pasi
traukė. Jo vietoje stojo Julius Vė- 
teikis, po šio Dr. Aleksandras Mau
ragis ir Bronius Zumeris. Ir tik 
kai galutinai įsipilietino Australi
jos Lietuvių Bendruomenė ir Mūsų 
Pastogė buvo paskelbta jos oficio
zu ir nuosavybe, 1952 m. rugpjūčio 
mėn. Juozas Žukauskas vėl pakvie
čiamas redaguoti Mūsų Pastogę. 
Bet ir šį kartą šiose pareigose ne
ilgai išbuvo: iškilus nuomonių skir
tumams tarp Krašto Valdybos ir 
redaktoriaus, Juozas Žukauskas ga
lutinai pasitraukė iš Mūsų Pasto
gės ir daugiau nebesugrįžo. Pra
dėtąjį Juozo Žukausko darbą tęsė 
kiti.

JULIUS VĖTEIKIS
Pirmą kartą pasitraukus Juozui 

Žukauskui iš redaktoriaus parei
gų, jo vietoje pakviečiamas Ju
lius Vėteikis, pradėjęs darbą 1950 
m. liepos mėn. ir šiose pareigose 
išbuvo daugiau negu metus. Tai 
buvo laikotarpis, kada keitėsi lai
kinieji ir pastovūs komitetai, kei
tėsi drauge su jais ir redaktoriai. 
1951 m. spalio mėn. Julius Vėtei
kis pasitraukia ir tesugrįžta vėl 
redaguoti Mūsų Pastogės, kai mi
rė Jurgis Kalakonis, būtent 1958 
m. liepos mėn. pradžioje. Redak
toriaus pareigose jis išbuvo iki

1961 m. lapkričio mėn.
Julius Vėteikis irgi yra senas 

žurnalistas dar iš nepriklausomos 
Lietuvos. Atsisėdęs redaktoriaus 
kėdėje J. Vėteikis Mūsų Pastogė
je įvedė eilę reformų, kurios vė
liau įsipilietino ir prigijo. Šiuo 
metu J. Vėteikis gyvena Canber- 
roje ir yra nuolatinis Mūsų Pas
togės talkininkas. Jo iniciatyva 
ir pastangomis dar pereitų metų 
pradžioje pradėtas leisti informa
cinis trimėnesinis žurnalas “News 
Digest — International”, kurį jis 
pats ir redaguoja.

Gaila, kad Mūsų Pastogės sukakties proga 
negalėjome paskelbti buv. redaktorių Juozo 
Žukausko ir Juliaus Vėteikio nuotraukų.

M.P. Red.

V. Kazokas
dabartinis M.P. Redaktorius

NAUJA STEPONO KAIRIO 
KNYGA

Vienas iš poros tebegyvų Lietu 
vos nepriklausomybės akto signa
tarų prof. Steponas Kairys, kuris 
šiuo metu gyvena Amerikoje, išlei
do naują savo atsiminimų knygą 
“Tau, Lietuva”. Atsiminimuose 
autorius liečia laikotarpį tarp 1905 
metų ligi nepriklausomybės atga
vimo. Knyga paremta dokumenti
ne medžiaga ir nuotraukomis. Pir
moji S^ Kairio atsiminimų knyga 
‘Lietuva budo” išleista 1957 m. 
Autorius šiuo metu eina jau 
86-sius metus ir paskubomis ren
gia trečią savo atsiminimų tomą, 
liečiantį nepriklausomybės laiko-i 
tarpį.

ZUMERIS
Kaip ir Dr. A. Mauragio, taip 

ir Broniaus Zumerio, kaip Mūsų 
Pastogės redaktoriaus, laikas pa
lyginamai buvo gana trumpas: 
nuo 1952 m. vasario pradžios iki 
1952 m. rugpjūčio pradžios. Per 
tą laiką “kovos” dėl valdžios lio-

Dr. A. Mauragis 
3-sis M.P. Redaktorius

Br. Zumeris
4-sis M.P. Redaktorius

vėsi, įsipilietino Australijos Lie
tuvių B-nė ir susidarė pastovi 
Krašto Valdyba. “Neramumų” 
laikotarpy visą atsakomybę už 
Mūsų Pastogės finansinę pusę ne
šė p. A. Baužė. Vėliau iš jo laik
raštį ir licenziją perėmė oficia
liai Krašto Valdyba, kuri vietoje 
p. Zumerio redaktorium pasikvie
tė Juozą Žukauską.

Bronius Zumeris yra aktyvus 
katalikas kultūrininkas ir žurna
listas. Pasitraukęs iš Mūsų Pas
togės jis išvyko j Melboumą ir 
netrukus Austr. Liet. Katalikų 
Federacijos buvo pakviestas re
daguoti Tėviškės Aidus, kurių re
daktorium jis išbuvo iki 1963 m. 
pabaigos.

NEPALIESTI BUNKERIAI
Prieš II D. karą kaikurie Euro

pos strategai buvo užsimanę sta
tydinti neperžengiamas apsaugos 
linijas. Pradžią padarė Prancūzi
ja, Vokietijos pasienyje pradėjusi 
statyti vadinamąją Maginot liniją. 
J žemes įleisti betono bunkeriai, 
požeminiai koridoriai, virš žaliuo
jančių laukų sukryžiuoti plieno ga
balai turėjo sulaikyti vokiečių pės
tininkus ir paskutinės laidos mo
dernius tankus. Du kartus iš eilės 
nukentėjusi nuo vokiečių invazijos, 
Prancūzija tikėjosi geležies ir be
tono užtvara apsisaugoti nuo toli
mesnių karingosios Vokietijos 
avantiūrų.

SIGFRIEDAS IR MAGINOT
Po žemes besirausiantieji pran

cūzų inžinieriai greit atkreipė Hit
lerio dėmesį. Jeigu Prancūzija sta
tosi tvirtoves, argi gali jai nusi
leisti trečiasis reichas? Darbo 
tarnybos, Todt organizacijos pas
tangomis, vokiečių pusėje išdygo 
Sigfriedo bunkerių linija. Opti
mistams atrodė, kad karas tarp 
Prancūzijos ir Vokietijos pasidarė 
neįmanomas — kiekvienas mėgini
mas pralaužti šias įsitvirtinimų 
linijas pareikalautų 'milžiniškų 
aukų. Karo veteranų atmintyje 
dar tebebuvo gyvos Verduno pozi
cinio karo skerdynės, tūkstančiai 
žuvusių vokiečių ir prancūzų.

Prancūzija, laikydamasi savi
tarpio pagalbos sutarties su Len
kija, paskelbė karą Vokietijai, ta
čiau abi pusės sąmoningai vengė

karo veiksmų, pasitenkindamos di
desnės reikšmės neturinčia žvalgy
bine veikla niekeno žemėje. Ret
karčiais būdavo pasikeičiama 
sprogstančiais patrankų sviedi
niais, kurie paprastai neįsteng
davo padaryti jokių nuostolių bun
keriuose pasislėpusiems kariams. 
Tai būdavo, galima sakyti, drau
giškas apmokomojo pobūdžio pa
sišaudymas nuoboduliui išblaškyti.

PARYŽIUS SVARBESNIS 
Už MAGINOT

Prancūziškoji Maginot linija 
turėjo savo silpnąjį Achilo kulną 
— tvirtovių linija neapsaugotą 
Belgijos pasienį. Kelią savo armi
jų žygiui į Prancūziją Hitleris pa
sirinko per Olandiją ir Belgiją. 
Kai geriausiai paruošti prancūzų 
daliniai vis dar tebesėdėjo Maginot 
bunkeriuose, Hitlerio legijonai jau 
beldėsi į Paryžiaus vartus. Kritus 
Paryžiui, kapituliavo ir Maginot 
linija. Jos bunkeriai iš užnugario 
pusės turėjo cementu neapsaugo
tas duris, patrankų vamzdžiai žvel
gė į Vokietiją ir jų nebuvo galima 
pasukti priešinga kryptimi, kur 
staiga pasirodė vokiškais kryžiais 
paženklinti tankai.

PANAŠUS IR SIGFRIEDO 
LIKIMAS

Panašaus likimo susilaukė ir 
Sigfriedo linija, kai, artėjant ka
ro pabaigai, sąjungininkų tankai 
veržėsi į Vokietiją. Pagrindinis 
smūgis taip pat ėjo per Belgiją ir

Lietuvių tauta išgyvena di
džiai pavojingą raudonosios Ma
skvos okupaciją, o dalelė josios 
pasklidusi po platųjį pasaulį. 
Pagrindinis šio istorinio laiko
tarpio uždavinys — išlikti tautai 
gyvai, ištverti, kol kas nors pa
kis. Rusinimo gi kandis griau
žia tėviškėlę, asimiliacija retina 
išeivijos eiles.

Lietuviškai spaudžiamas laik
raštis, nežiūrint jo turinio, pa
laiko kalbos gyvybę, be kurios 
tikrai mirtų ir lietuviškoji dva
sia. Tegu seniausias ir pirmasis 
lietuviškas laikraštis “Nusidavi
mai apie Evangelijos praplatini
mą tarp žydų ir pagonių” Prū
sų Lietuvoje ir garbino atėjūną 
vokietį ir kaizerį, bet vis dėlto 
lietuvišku žodžiu padėjo lietu
vybei išlikti krašte iki tam lai
kui, kol bent dalis tos srities, — 
Klaipėdos kraštas, — galėjo su-

JURGIS KALAKAUSKAS
Ilgiausiai Mūsų Pastogės re

daktorium išbuvo ir gal būt dau
giausia meilės ir širdies įdėjęs 
Jurgis ■ Kalakauskas, perėmęs M. 
P. redaguoti nuo 1953 m. lapkri
čio pabaigos ir šiose pareigose iš
buvo iki savo mirties (1958 m. 
liepos 5 d.).

Jurgio Kalakausko redagavimo 
laikotarpį reikėtų laikyti Mūsų 
Pastogės aukso amžiumi. Būda
mas gerai treniruotas žurnalistas, 
jis žinojo, kur kalbėti ir kur su
stoti. Jis buvo nuosaikus, kupi
nas kantrybės, kas ypač svarbu

bendruomenės laikraščio redak
toriui, kuriam tenka susidurti su 
įvairių pakraipų žmonėmis. Ne
žiūrint jo didelės tolerancijos jis 
irgi visiems neįtiko, kaip neįtiko 
visiems ir visi kiti prieš jį ir po 
jo buvę redaktoriai. Jam mirus 
Mūsų Pastogę redaguoti perėmė 
Julius Vėteikis, o šiam pasitrau
kus 1961 m. lapkričio pradžioje 
pakviečiamas redaktorium Vincas 
Kazokas, kuris šiose pareigose 
tebėra ir dabar. Apie šį tuo tar
pu kalbėti susilaikysime.

V.V.

Jurgis Kalakauskas — Kalakonis, 
5-sis M.P. Redaktorius, miręs 1958.7.5.

Olandiją. Tiesa, kaikuriose vieto
se, panaudodami aviaciją, sąjun
gininkai pralaužė Siegfriedą, ne- 
jieškodami praktiškos naudos, bet 
norėdami įrodyti, kad moderniame 
kare tvirtovės neturi didesnės reik
šmės. Įrodymas, žinoma, buvo ne
reikalingas, nes panašūs įsitvirti
nimai Lamanšo kanalo pakrantėse 
neįstengė sulaikyti invazijos, kai 
sąjungininkų divizijos kėlėsi į 
krantą.

SUGRIAUTI MIESTAI, 
NEPALIESTAS SIGFRIEDAS
Pokarinėje Vokietijoje į akis 

krito didžiausias šio karo paradok
sas — nuo žemės paviršiaus nu
šluoti miestai ir pragariško sunai
kinimo beveik nepaliesti Sigfriedo 
linijos bunkeriai. Vokietija, pasu
kusi demokratijos keliu, atstatė 
miestus, bet ir šiandien ji nesu
galvoja ką daryti su Hitlerio spyg
liuotu palikimu.

250 km ruože tebestovi 21.000 
niekam nereikalingų bunkerių; 
kliūtys tankams užima platų der
lingos žemės plotą. Bonnos vyriau
sybės apskaičiavimu, kiekvienas 
bunkeris turi apie 300 kubinių 
metrų betono ir cemento. Jų visu 
sunaikinimas ir Sigfriedo linijos 
perdavimas žemės ūkiui pareika
lautų beveik 400 mil. DM.

grįžti prie tautos kamieno. Kie
kvienas tat ir šiandien okupuo
toje Lietuvoje lietuviškai spau
džiamas laikraštis yra priemonė 
lietuvių kalbai reikštis viešajam 
gyvenime, o todėl ir priemonė 
lietuvybei išlikti.

Su didžia meile lietuvišką 
laikraštį sutinka sąmoninga lie
tuvių šeima išeivijoje, o tuo la
biau, jei ir turinys lietuviškas. 
Tokia yra “Mūsų Pastogė”. Jau 
15 metų ji lanko mus čia Aus
tralijoje, kas savaitę priminda
ma mums tautinę lytį, mūsų 
dvasinę priklausomybę lietuvių 
tautos visumai, keldama lietuvio 
pasisekimus, neaplenkdama ne
laimių ir vargų. Josios pulsavi
mas yra mūsų tautinio gyvybin
gumo Australijos žemėje pasi
reiškimas. Toli nuo sentėvių ka
pų, nuo Nemuno ir Neries, nuo 
Baltijos atskirta plačiųjų vande
nų, gimsta ji vargingai, menko 
tiražo, tik per skaitytojų — rė
mėjų, leidėjų ir bendradarbių 
aukas teišsilaikanti. Sunku ki-

BULVES HITLERIO 
BUNKERIUOSE

Bonna bunkerius siūlo provinci
nėms vyriausybėms, o šios atsiker
ta, kad Sigfriedo likvidavimas yra 
visos Vokietijos reikalas. Piliečiai 
raginami bunkerius panaudoti 
kaip vasarnamius. Visiems gerai 
žinomas vokiečio prisirišimas prie 
daržo ir užmiestyje esančio name
lio. Tačiau eilinis vokietis baidosi 
tokios nuosavybės, nes kada nors, 
specialaus potvarkio dėka, jis gali 
būti priverstas bunkerį pašalinti 
savo paties lėšomis, o tokia opera
cija pareikalautų 20 — 50.000 DM.

Šiuo metu spygliuotu Hitlerio 
palikimu naudojasi kaikurie apy
linkės ūkininkai — bunkeriuose 
jie laiko bulvių atsargas, o išradin- 
gesnieji jau pradėjo auginti gry
bus ir raugti kopūstus.

Vyt. Kastytis

taip ir tikėtis, kai mūsų čia tik 
saujelė. Rūpestį, be abejo, ke
lia vyresniosios kartos eilių re
tėjimas, o jaunimo abejingumas 
jei ne lietuviškam reikalui, tai 
jau gana dažnai lietuviškam žo
džiui. Be lietuviško žodžio, pa
laipsniui tat ir be lietuviškos 
dvasios, mes turėjom suvokie
tintame Klaipėdos krašte Ka
klus ir Baldžius, kurie buvo ne 
tik lietuvių tautos atplaišos, bet 
ir tikros piktžolės. Juodųjų pe
simistų tenka sutikti čia ir pa
čioj Lietuvoj, kurie nebetiki lie
tuvių tautos išlikimu. Emigra
cijoje pabrėžiama socialiniame 
junginyje neišvengiamas supa
našėjimo dėsnis, taigi visiška as
imiliacija. Bet pamirštama, kad 
veikia ir priešinga tendencija — 
išsiskyrimas. Kad ir žaviausias 
skrybėlės modelis neįstengia pri
dengti visų galvų, nes tuoj atsi
randa prieštaravimas, vienodi
nimu bodėjimasis. Istorijoje ne
sutinkame, kad ir žaviausia idė
ja būtų pasidariusi visuotinė, 
bet visada susilaukė variacijos 
ir priešybės. Yra, kurie tarptau
tinėje plotmėje tariasi įžvelgiu 
mažųjų sutirpimą didžiųjų kū
nuose. Tai siauro akiračio ir pa- 
nikierių žvilgsnis. Tikrovė kita. 
Iš gentinės padėties kyla naujos 
tautos Azijos ir juodosios Afri
kos kontinentuose. Tautinės ly
ties vertybė šiandien nėra nei 
per plauką praradusi reikš
mės, bet priešingai — vis 
įgyjanti didesnio skambėsio ir 
žavesio. Ir okupantės Mask
vos meškos letena ateityje 
pasaulio opinijos morališkai 
gali būti visai reikšmin
gai verčiama susilaikyti nuo pa
vergtų tautų naikinimo, jei ne
norės susilaukti pasmerkimo. 
Šiuo reikalu ir mūsų išeivių tau
tiniai laikraščiai gali daug pa
dėti, keldami viešumon kiekvie
ną skriaudą pavergtoms tau
toms. Jaunoji karta privalo jieš- 
koti lietuviškam balsui kelio į 
kitų kalbų laikraščius. Žinoki
me, kad spausdintas žodis turi 
magiškos reikšmės ir kartais yra 
galingesnis už ginkluotą armiją.

Ir pavergtos bei isklaidytos 
tautos nemiršta, kol paskiri jos 
nariai nori gyventi, kol nesilei
džia svetimųjų sirenų balsams 
užliūliuojami. Te ,būnjie le|mta 
Mūsų Pastogei ir ateityje kurs
tyti lietuvybės ugnį lietuvių kil
mės žmonių širdyse Australijo
je! Iki tam laikui, kol atsikurs 
nepriklausoma Lietuva ar pasi
darys narys kokios nors europi
nės federacijos, kur mažas ir di
delis galės džiaugtis bent kultū
rine laisve, puoselėti bei ugdyti 
savąją tautinę kultūrą, kol ir iš 
Lietuvos susilauksime ne tik lie
tuvių kalba laikraščio bei žur- 
nali, bet ir lietuviškos dvasios.

f CABRAMATTA HOTEL ::
X Tol. UB 1619
y moderniškiausia* viešbuti* prie Cabramatto* gelsinkelio tilto. ’ ’
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NAUJAS ORGANIZUOTAS VIENETAS
PASIKALBĖJIMAS SU PEREITŲ METŲ PABAIGOJE ĮSISTEl-GUSIOS SYDNEY LIETUVIŲ MEDICINOS GYDYTOJŲ DRAU

GIJOS PIRMININKU DR. IRVIU VENCLOVŲ.

KAS PASKATINO ISTEIGTI 
SYDNEY LIETUVIŲ 

GYDYTOJŲ DRAUGIJĄ?
Lietuviškai veiklai palaikyti 

Sydnėjuje turime bendruomenės 
apylinkes, įvairias kultūrines or
ganizacijas ir profesines draugi
jas. Padidėjus gydytojų skaičiui, 
kilo reikalas susiburti ir gydyto-
jams. Faktiškai, šią draugiją pas
kubino įsteigti Amerikos Lietu
vių Gydytojų Sąjunga, kuri per 
“Mūsų Pastogę” 1962.10.10 d. 
kreipėsi į Australijos lietuvius 
gydytojus prašydama įsijungti į 
projektuojamą Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų Sąjungą. Pritardamas 
šiai idėjai, ėmiausi iniciatyvos 
suburti Sydney gydytojus. Steig- 
giamasis Sydnėjaus medicinos 
gydytojų susirinkimas įvyko 1963 
m. birželio 30 d., kur pritarta 
draugijos įsteigimui ir išrinkta 
preleminarinė valdyba iš Dr. I. 
Venclovo ir Dr. V. Barkuvienės, 
pavesdama jai paruošti draugijos 
įstatus ir sušaukti medicinos ir 
dantų gydytojų bendrą susirinki
mą. Antrasis susirinkimas įvyko 
1963 m. gruodžio 1 d., kuriame 
buvo išrinkta 2 metų kadencijai 
valdyba: pirmininkas Dr. 1. 
Venclovas, vicepirmininkas L. 
Petrauskas ir sekretorius — iždi
ninkas dantų gydytoja B. Jarem- 
bauskienė. Šiuo metu draugijai 
priklauso 16 narių, iš kurių yra 
10 medicinos gydytojų ir 6 dantų 
gydytojai. Reikia tikėtis, kad na
rių skaičius didės, nes kasmet 
baigia naujų gydytojų.

KOKIE YRA DRAUGIJOS 
TIKSLAI?

Pagal priimtus įstatus draugi
jos tikslas yra:

a) siekti > profesinės-moksjinės 
pažangos,

b) palaikyti draugiškus ryšius 
tarpusavyje ir su kitur gyvenan
čiais gydytojais,

c) skaityti ir bendradarbiauti 
Pasaulio Lietuvių Gydytojų Biu
letenyje,

ANTANAS KRAUSASČESLOVAS LIUTIKAS — veiklioji asmenybė
(JO 60 M. AMŽIAUS SUKAKTIES PROGA)

Mūsų kaimyninė lietuvių koloni
ja Naujoje Zelandijoje negausi, 
bet yra parodžiusi daug tautinio 
gyvastingumo. Ji suruošia tauti
nius minėjimus, paskaitas, pamini 
mūsų tautos žymiuosius rašytojus 
bei valstybininkus, jos studentai 
dalyvauja . prieškomunistinėse 
demonstracijose bei mitinguose, 
organizuoja parodėles. Mūsų ben
druomenės laikraštis “Mūsų Pas
togė” lanko jos narius ir tuo pa
laiko glaudų ryšį su mūsų artimai
siais kaimynais.

Todėl jaučiu pareigą šiandien 
supažindinti mielus “M. P.” skai
tytojus su ilgamečiu N. Zelandijos 
Krašto Valdybos pirmininku (1956 
— 1961) ir dabartiniu Aucklando 
Apylinkės Valdybos pirmininku 
Česlovu Liutiku, neseniai atšven
tusiu savo 60 m. amžiaus sukaktį. 
Tai neišsenkamos energijos, dide
lės veiklos ir nepaprastų organi
zacinių gabumų asmenybė.

Česlovas Liutikas gimė Buge
niuose, Tirkšlių vlšč., Mažeikių 
apskr. Baigęs pradžios mokyklą 
ir pasiruošęs įstoja į Telšių gim
nazijos trečią klasę. Jau gimnazi
joj jis reiškėsi labai gyvai. Dirba 
su sportininkais ir yra sporto klu
bo komiteto nariu, organizuoja 
jaunimiečius ir nuo 1920 m. nema
ža pašvenčia jėgų “Aušrininkų” 
moksleivių organizacijai, būdamas 
valdybos nariu ir jos pirmininku. 
1922 — 24 m. įsijungia į Telšių 
savanorių gaisrininkų dr-ją ir 
buvo vienas aktyviausių gaisrinin
kų — lipikų. Dar gimnazistu bū
damas uoliai įsijungia į švietimo 
darbą. 1921 — 24 m. mokė Telšių 
komendantūros karius istorijos, 
geografijos ir lietuvių kalbos. Be 
to mokytojavo žydų Bethino ir Je- 
šivo mokyklose, kuriose dėstė lietu
vių kalbą. Mokytojavo ir vakari
niuose suaugusiems kursuose. Ne-

Kasmet Sydnėjuje vis gausė
jant lietuviams gydytojams iški
lo reikalas juos suburti į profe
sinį vienetų ar draugiją. Šios 
iniciatyvos ėmėsi jaunas ir ener
gingas gydytojas Dr. Irvis Venc
lovas, kurio pastangomis šiandie

d) globoti ir palaikyti ryšius su 
medicinos ir odontologijos stu
dentais,

e) dalyvauti lietuvių kultūrinė
je ir visuomeninėje veikloje.

KAIP PROFESINIAI 
SUSITVARKĘ LIETUVIAI 

GYDYTOJAI?

Iš 16 draugijos narių tiktai 5 
asmenys yra baigę visus mokslus 
čia Australijoje, gi visi kiti turė
jo Lietuvos arba Vokietijos dip
lomus. Kaip žinome, Australijos 
valdžia nepripažįsta kitų valsty
bių diplomų ir todėl lietuviams 
gydytojams teko dirbti pašalinį 
darbą, arba, norint įgyti gydyto
jo teises, reikėjo papildomai stu
dijuoti dar 3 metus. Trys medici
nos gydytojai ir viena dantų gy
dytoja pasiryžo studijuoti ir sėk
mingai baigė Sydney universi 
tetą. Vėliau, N.S.W. ateito val
džia išleido įstatymą, pagal kurį 
medicinos gydytojams, išlaikiu
siems specialius egzaminus ir iš
dirbus 5 metus paskirtose vieto
vėse bei ligoninėse, buvo suteik
tos praktikos teisės, gi dantų gy
dytojams tos teisės buvo suteik
tos sėkmingai baigus vienerių me
tų kursus, šiuo įstatymu pasinau
dojo 7 draugijos nariai. Šiuo me
tu, berods, visi lietuviai gydyto
jai, gyveną N.S.W. ribose, dirba 
savo profesijoje.

Dabar 11 gydytojų verčiasi pri
vačia praktika ir 5 gydytojai dir
ba ligoninėse. Iš dirbančiųjų li
goninėse 3 gydytojai ruošiasi spe
cialybei (psichitrija, chirurgija, 
vidaus ligos).

Č. Liutikas

pamiršo ir spaudos darbo. Jis bu
vo moksleivių laikraščio “Klasės 
Draugas” redakcinės kolegijos 
nariu. Gražiai prisimenu Česlovą 
kaip sumanų organizatorių. Kai 
moksleiviai norėjome parsikviesti 
Vydūną į Telšius su paskaitom, 
jis aktyviai prie to prisidėjo ir pa
rūpino transporto priemones iš ko
mendantūros parsigabenti Vydūną 
iš Mažeikių stoties, nes anais lai
kais dar geležinkelis pro Telšius 
nėjo.

č. Liutikas, baigęs 1924 m. Tel
šių gimnaziją, išklausė Kauno 
Universitete matematikos — gam
tos fakulteto biologijos skyrių (bo
taniką). Studijų metais visą laiką 
buvo seniūnu ir viso fakulteto se
niūnų seniūnas, studentų atstovu į 
Fakulteto Tarybą, garbės teismo 
ir studentų atstovybės komisijos 
nariu. Būdamas didelės iniciaty
vos studentu, buvo vienas iš Stu
dentų Gamtininkų Dr-jos steigėjų 
ir valdybos narių. 1925 — 28 m. 

turime pirmąją Australijoje Lie
tuvių Gydytojų ir Dantų Gydyto
jų Draugiją. Norėdami plačiau 
liet, visuomenę supažindinti su 
šia draugija ir jos užsimojimais, 
kreipėmės į jos pirmininką su ke
letu klausimų.

Antrojo Sydney gydytojų susirinkimo, įvykusio 1963-12-1 d., 
dalyviai iŠ kairės į dešinę: B. Vingilis medicinos gydytojas, B. Ja- 
rembauskienė dantų gydytoja, K. Bagdonavičius dantų gydytojas, 
V. Barkuvienė medicinos gydytoja, I. Bagdonavičienė medicinos 
gydytoja, 1. Venclovas medicinos gydytojas, L. Zarembaitė dantų 
gydytoja, V. Kišonas medicinos gydytojas, O. Grudzinskienė dantų 
gydytoja, K. Gumeniukienė dantų gydytoja, T. Nakutienė medici
nos gydytoja, L.E. Petrauskas, medicinos gydytojas.

KOKIU BODU' GYDYTOJŲ 
DRAUGIJA GALĖS DALYVAUT
VISUOMENINĖJE VEIKLOJE

Pagal Australijos įstatymus, 
gydytojai yra varžomi viešame 
gyvenime. Be to, gydytojai, ku
rie verčiasi privačia praktika, yra 
labai užimti ir jiems mažai belie
ka laiko net privačiam gyveni
mui. Tačiau, kiek leis sąlygos, ši 
draugija stengsis prisidėti prie 
lietuviško darbo. Kaip žinome, 
dalis gydytojų jau reiškiasi veik
loje skaitydami paskaitas, ben
dradarbiaudami spaudoje, pinigi
niai remdami menininkų parodas 
ir veikdami atskirose organizaci- 

buvo Kauno II gimnazijos mokyto
jas. 1929 įsigijo aukštesnėms 
mokykloms cenzą gamtos moks
lams ir kūno kultūrai. Studentau
damas priklausė “Kultūros” būre
liui, buvo valdybos nariu bei pir
mininku.

1929 m. Č. Liutikas atvyksta į 
Šiaulius ir čia aštuonerius metus 
dirba įtemptą darbą Šiaulių Kraš
totyros Dr-įjoje organizuodamas 
“Aušros” muziejų. Jo organizaci
niai sugebėjimai pasireiškia visu 
ryškumu. Rinkimas eksponatų, iš
vykos į kaimus, eksponatų tvarky
mas ir visokie kiti organizaciniai 
rūpesčiai pareikalavo iš jo daug 
pasišventimo ir laiko. “Aušros” 
muziejus yra jo didelių pastangų 
ir pasišventimo kūdikis. Tiesiog 
stebėdavaus jo ištverme ir suma
numu, nes esu talkinęs jam su savo 
mokiniais renkant eksponatus po 
kaimus. Be savo tiesioginio darbo, 
jį matėme visur dalyvaujantį ir 
aktyviai įsijungiantį: neturtin
giems moksleiviams šelpti dr-joje 
“Žiburėlis”, kalinių, (vėliau Žmo
gaus globos), esperantininkų, Gy
vulių globos, šiauliškių studentų 
dr-jose, turizmo s-goje, Kultūros 
Švietimo dr-joje, Povilo Višinskio 
liaudies universitete, Rotary klube, 
smulkaus kredito banke, savanorių 
gaisrininkų, kooperatyvo “Sodas” 
valdyboje ir kitose organizacijose. 
Buvo Šiaulių miesto s-bės, Socia
linės Globos komisijos bei ligonių 
kasosTarybos nariu.

Dirbdamas muziejuje ir priklau
sydamas visai eilei organizacijų 
1928 — 32 m. studijavo ir baigė 
Dotnuvos Žemės Ūkio Akademiją 
ir įsigijo agronomo diplomą. Buvo 
paskirtas Radviliškio — šaulėnų 
rajono agronomu, skaitė žemės 
ūkio kursuose paskaitas. Darbas 
drėgnose muziejaus patalpose pa
veikė Jubiliato sveikatą ir po aš- 

jose. Įsikūrus draugijai, pana
šaus pobūdžio veikla dabar bus 
efektingesnė.

KOKIE ŠIOS DRAUGIJOS 
ATEITIES PLANAI?

Norint sėkmingai įvkdyti įsta
tuose numatytus tikslus, būtina 

turėti artimus narių tarpusavio 
ryšius, kas pirmoje eilėje ir bus 
siekiama padaryti. Be to, mes 
norėtume, kad visi gydytojai, gy
veną N.S.W. ribose, įsijungtų į 
šią draugiją. Taipogi norėtume 
turėti artimą kontaktą ir su me
dicinos ir odontologijos studen
tais. Visi gydytojai, kurie dar nė
ra nariais, prašomi atsiliepti šiuo 
adresu: Dr. I. Venclovas, 9 Lem
nos St., Homebush, N.S.W. Tel. 
UM 6208.

Be veikiančių organizacijų dar 
naujos gydytojų draugijos įstei
gimas kitiems galėjo sukelti įvai
rių komentarų. Tačiau aš noriu 
pabrėžti, kad ši draugija yra la
biau profesinio pobūdžio ir ji ne
bus konkurentė, bet greičiau tal
kininkė jau esančioms organiza
cijoms.

KOKIOS PERSPEKTYVOS 
ĮKURTI VISOS AUSTRALIJOS 
LIET. GYDYTOJŲ SĄJUNGĄ?

1962 metų pabaigoje Adelaidės 
gydytojų (dr. J. Mikužis ir dr. 
A. Jankus) pastangomis buvo no
rėta sušaukti Australijos lietuvių 
gydytojų suvažiavimą Adelaidėje 
ir įsteigti tokią sąjungą, bet su
važiavimas, atrodo, neįvyko. Gal 
būtų geriau, kad pirmiausia su
siorganizuotų didesnių kolonijų 
gydytojai ir tada atskirų draugi
jų valdybos kartu susitarusios su
šauktų suvažiavimą visiems pato
giu laiku ir vietoje ir išrinktų vi
sos Australijos lietuvių gydytojų 
Sąjungos vadovybę.

Sydney Lietuvių Gydytojų D-ja 
yra priimta Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų Sąjungon nuo 1963.12. 
15 d. ir Centro Valdyba dėkoda
ma už draugijos suorganizavimą 
linki nariams laimingų 1964 me
tų.

tuonerių įtempto darbo metų, pir
mas atostogas priverstinai turėjo 
praleisti Dainavos (Varėnos) džio
vininkų sanatorijoje, vėliau Švei
carijoje bei Zakopanėje, Lenkijoje.

1937 m. persikelia į Bubius ūki
ninkauti, kur be stambaus ūkio 
priklausė dar lentpjūvė ir plytinė. 
Be ūkininkavimo Jubiliatas įsijun
gia į visą eilę ekonominių bei kul
tūrinių organizacijų. Mes matome 
jį Bubių pieno perdirbimo b-vės 
valdybai pirmininkaujant, vartoto
jų kooperatyvo ‘Vienybė” valdy
bai vadovaujant. Jis Bubių pra
džios mokyklos tėvų k-to pirminin
kas, Bubių jaunesnių ūkininkų ra
telio vadovas ir Padubysio j. ūki
ninkų ratelio globėjas. 1937-44 mo- 
kytojauna Bubių žiemos žemės 
ūkio mokykloje ir yra Padubysio 
vlč. Tarybos nariu. Tuo pačiu lai
ku vadovauja Šiaulių apskr. savi
valdybės Tarybai bei Finansų Ko
misijai. Jis vadovauja ne vien Bu
bių galvijų auginimo kontrolės v-

1964 METŲ MELBOURNO APYLINKES 
PARENGIMŲ

KALENDORIUS
SAUSIS

5 d. Skautų Laužas — Džiugo Tuntas
18 d. Jūros diena — Apylinkės Valdyba kartu su Mažosios Lie

tuvos Bičiulių Draugija.
25 d. Gegužinė Morningtone — Parapijos Choras.
VASARIS v

1 d. Mūsų Pastogės Balius — Apylinkės Valdyba.
8 d. Blynų Balius — Lietuvių Katalikių Moterų Draugija ir So

cialinės Globos Moterų Draugija.
16 d. Vasario 16-tos Dienos Minėjimas (— Apylinkės Valdyba. 
KOVAS

7 d. Šv. Kazimiero Minėjimas — Džiugo Tuntas.

BALANDIS
4 d. Margučių Balius — Lietuvių Namų Klūbas.

17 d. Balius — Parapijos Choras.
25 d. Šv. Jurgio Minėjimas — Džiugo Tuntas.
26 d. Skaučių Loterija.
GEGUŽIS

2 d. Lietuvių Namų Klubo Alutis — Lietuvių Namų Klūbas.
15 d. Balius — Lietuvių Katalikių Moterų Draugija.

BIRŽELIS
6 d. Pobūvis — Sporto Klūbas Varpas.

14 d. Birželio trėmimų minėjimas — Pabaltiečių Komitetas.
20 d. Joninės — Socialinės Globos Moterų Draugija.
LIEPA

3 d. Melbourne Dainos Sambūrio Balius — Dainos Sambūris.
18 d. Sporto Klubo “Varpas” 15-kos Metų Sukaktuvinis Balius. 
25 d. Lietuvių Namų Metinis Susirinkimas ir Pobūvis — Lietuvių

Namų Klūbas.

RUGPJŪTIS
15 d. Pobūvis per Šv. Roką — Lietuvių Namų Klubas.
29 d. Koncertas — Parapijos Choras.
RUGSĖJIS

5 d. Talkos Metinis Susirinkimas.
12 d. Metinis Bendruomenės Balius — Apylinkės Valdyba.
13 d. Tautos Šventės Minėjimas — Apylinkės Valdyba
25 d. šiupinys ir alutis — Melboumo Dainos Sambūris.
SPALIS
16 d. Lietuvių Namų Klubo Metinis Balius — Lietuvių Namų

Klubas.
25 d. Dainos Sambūrio Metinis Koncertas — Melboumo Dainos

Sambūris.

LAPKRITIS
7 d. Socialinės Globos Moterų Draugijos Alutis — Socialinės

Globos Moterų Draugija. *-
21 d. Ramovėnų Metinis Balius — Ramovėnai.
22 d. Lietuvio Kario Minėjimas — Ramovėnai.
GRUODIS
13 d. Mokyklos Eglutė — Savaitgalio Mokykla.
26 d. Dramos Vakaras — M.D. Komitetas.
27 d. Tautinių Šokių Pasirodymas — Meno Dienų Komitetas.
28 d. Jaunimo Koncertas — M.D. Komitetas.
29 d. Dainų Šventė — M.D. Komitetas.
30 d. Literatūros Vakaras — M.D. Komitetas.
31 d. Naujų Metų Sutikimo Balius — Apylinkės Valdyba kartu

su M.D. Rengimo Komitetu.

KALENDORIUS SUDARYTAS 1963 M. GRUODŽIO 22 D.
Melboumo Apylinkės Valdyba

Aušra stovyklavo

bai, bet ir centralinės galvijų au
ginimo ratelių Tarybai bei revizi
jos komisijai. 1937-40 m. buvo cen
trinės pieno perdirbimo b-vių S- 
gos revizijos k-jos pirmininku. Jis 
įsteigė Bubių kurortą ir jį globojo. 
Jis vienas iš steigėjų Lietuvos me
no populiarinimo dr-jos ‘Putpelė”. 
Būdamas jos valdyboje suorgani
zavo šaunų pirmųjų Šiaulių gegu
žinių dalyvių jubiliejinį minėjimą.

Ir sunkiaisiais mūsų tautai lai
kais nevengė pareigų ir drąsiai 
gelbėjo mūsų tautiečius okupacijų 
metais. 1940 m. ėjo Šiaulių miesto 
ir apskrities viršininko ir vėliau 
Žemės Ūkio Komisariato švietimo 
skyriaus vicedirektoriaus parei
gas. 1941-42 m. buvo Lietuvos 
Mokslo Akademijos kultūros pa
minklų apsaugos viršininku. 1942 
m. buvo Padubysio vlč. s-bės vir
šaitis. Tos pareigos karo metu ga
na sunkios. Gelbstint ūkininkus 
nuo visuotinio apiplėšimo — dide
lių pyliavų teko jam nekartą iš
gyventi sunkių valandų. Kartą at
vykęs žemės ūkio reikalams komi
saras Wincleris pareikalavo iš vir
šaičio Č. Liutiko ne vien didelių 
pyliavų, bet ir žmonių transportui. 
Tam pasipriešinus vokietis trenkė 
kumščiu į stalą ir suriko: “Tu, vir
šaiti, didžiausias sabotažninkas. 
Tokius reikėtų pakarti ant šio na
mo stogo”. Jubiliatas atsakęs, jei 
jis pats tai darys, galįs jam parū
pinti ir virvę. Vokietis, pagriebęs 
kepurę išrūko. Kitą dieną teko 
atsakyti komisariate. Viršaitis

(Nukelta į psl. 6)

* Sausio 12 d. baigėsi 15 dienų 
trukusi Sydnėjaus skautų “Auš
ros” tunto stovykla Ingleburne. 
Jau pirmąją stovyklavimo dieną 
(28.12.63) palapinių miestas prisi
pildė uniformuotais skautais, juos 
atvežusiais tėveliais ir kitais tal
kininkais. Oficialus stovyklos ati
darymas įvyko sausio 1 d. Tik 
įžengus per puošnius “AUŠROS” 
stovyklos vartus, žvilgsnis užkliu
vo prie iškasto ir papuošto stovy
klos stalo. Prie laužavietės lietu
viškas šulinys su svirtimi, vėliavų 
aikštėje — kryžius ir akmeninis 
aukuras. Skautiškoje skelbimų 
lentoje iškabintas rėmėjų sąrašas 
su pavardėmis: J. Kelertas, K. 
Belkus, S. Šatkauskas, J. Mikus, 
Mickienė, J. Sadauskas, J. Kur- 
linskas. Viduryje lentos — Die
nos Programa, toliau atskirame 
lape išvardintas stovyklos štabas: 
A. Alčiauskas, J. Zinkus, D. Sko- 
rulienė, H. Antanaitis, M. Rudys 
ir V. čižauskas. Viso stovyklau
tojų — 46.

Be skautų vadų, stovykloje in
struktavo: kun. P. Butkus, kun. P. 
Martuzas, Dr. A. Mauragis, Pov. 
Laurinaitis ir ponia Šliogerienė.

Stovyklos uždarymas įvyko sau
sio mėn. 11 d. 3 vai. p. p. Tunti- 
ninko įsakymu j vyr. skiltininko 
laipsnį pakelti: H. Antanaitis ir V. 
Čižauskas. 3 skautai ir 1 skautė 
davė skautų įžodį, taip pat jaun. 
skauto įžodį davė 2 kandidatai. 
15 skautų/čių išlaikė pat. laipsnių 
egzaminus ir taip pat 15 išlaikė 
įvairių specialybių egzaminus.

Stovyklos katilą “sustiprino” 
Sydnėjaus Skautų Tėvų ir Rėmėjų 
komitetas savo pinigine auka. Taip 
pat, savo duosnią ranką ištiesė p. 
Kelertas ir dar keletas tautiečiu.

Sausio 12 d. ryte stovyklautojai 
skirstėsi į namus. Jie išvyko dul
kėtomis — apnešiotomis uniformo
mis, bet su sustiprintu lietuvio 
skauto pasiryžimu, stengtis būti 
geresniu Dievo, Tėvynės ir Artimo 
tarnyboje.

5
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Lietuvoje K. (Donelaičio 250 gi
mimo metinės pagerbtos susirinki
mais, straipsniais bei eilėraščiais. 
Jis plačiai minimas ir laisvuose 
Vakaruose, o šie metai Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės paskelbti 
Donelaičio metais. Tačiau abiejose 
geležinės uždangos pusėse Donelai
tis vertintas skirtingai. VLIKas 
per Lietuvai skirtas valandėles ne
seniai buvo pažymėjęs: “Donelai
čio sukaktis turi ypatingą reikšmę 
okupuotoje tėvynėje, kur pavergė
jas ne tik plėšia lietuviškąjį ūkį, 
bet ir stengiasi ištrinti lietuvio 
sielą ir vieton jos įrašyti savo pri
mityvius šūkius. Tolminkiemio mil
žinę raginimas kovoti už lietuvio 
sielos grynumą niekad nebuvo toks 
gyvybinis mūsų tautos reikalas, 
kaip šiandien”.

Už lietuvišką sielos grynumą, 
lietuvišką sąmonę apskritai pa
vergtoje Lietuvoje nebuvo kalbėta.

mm©
(Tęsinys)

Tu, paukšteli miels! ne poniškai prisivalgai. 
Riebūs mūs lašiniai bei dešros tau nepatinka, 
Ir keptų bei virtų valgių mūsų nenori.
Tu nelūbiji pyragų neigi ragaišių
Irgi nevožiji gardžiausio gėrimo ponų, __ 
Bet, pasisotinusi prastai, tik vandenio trokšti. 
Tik n’užmiršk, gaidau, perdaug giedodama valgyt 
Imk drąsa, nečėdyk, kas mums birbina galvas. 
Valgyk sav sveika, kad nori, vabalą margą! 
Valgyk grikvabalius, muses ir dyviną žiogą. 
Valgyk skruzdėles ir jų negimusią veislę;
Bet ir mūs paminėk, į mūsų girią parėjus, 
Kad dainuodama dar ilgiaus savo vasarą švęsi 
Ir “Jurgut, kinkyk, paplak, nuvažiuok” pasakysi.

Tu, niekings žmogau, mokinkis čia pasikakint, 
Kad tav kartais tropijas skūpai prisivalgyt.
J paukščius žiūrėk! vienas prastą kirminą kramto, 
O kitsai, stokodams grūdo, gnyba žolelę.
Juk ir jie kasmets, mūs atlankyt sukeliavę, 
Kūdą vis ir alkstantį pavasarį randa;
O vei, todėl tik nei viens niekados nesiskundžia. 
Tav, žmogau, miels Dievas daug daugiaus dova

nojo, 
O tu dar niurni, kad kartais alkaną dieną 
Ar skūpus čėsus sulaukęs šiupinį gramdai?

Taip sumišai besijuokiant, štai užims pasikėlė, 
Ir tuojaus erelis rėkaudams pasirodė.
“Tič”, tarė jis, “pulkai susirinkę, liaukitės ošti 
Ir tiktai klausykit, ką mes jums pasakysim”. 
Štai, tuojaus visi pulkai, girdėdami šauksmą, 
Iš visų pašalių susilėkę, jam pasirodė.
“Štai”, mes jūs tarnai! Ką velys jūsų malonė?” 
“Mes”, atsiliepdams jiems erelis, “norime tardyt, 
Kaip jūsų mylysta žiemos bėdoj išsilaikėt?
Ar pristokot ko, ar kas tarp jūsų pagaišo?
Rasi ką šeškas ar baisinga pelėda sudraskė, 
Mažu ką vanags ar’ kiaunė kopinėdama smaugė, 
Mažu ką neprietelius žmogus mums. numušė 

šaukdams
Ar kytrai nei koks klasterius gyvą pakorė, 
O paskui prisiėst skauradoj iškepė bėdžių”.

Taip ereliui klausiant ir aštriai tyrinėjant, 
Gandras ant savo lizdo,-nei koks pons išsiplėtęs

Č. LIUTIKAS
(Atkelta iŠ psl. 5)

buvo geštapo suareštuotas visą 
parą. Tiek bolševikmečiu, tiek 
vokiečių okupacijos metu teko 
daug išgyventi ir patirti jam ei
nant apskrities viršininko ir vir
šaičio pareigas.

1944 m. birželio mėn. pasitraukė 
nuo bolševikų į .Vakarus, į Austri
ją ir apsigyveno Riede. Tremtinio 
dienas pradėjo buhalteriu vienoje 
žemės ūkio firmoje. 1945 — 51 m. 
buvo lietuvių atstovu Baltų komi
tete prie IRO organizacijos Riedo 
stovykloje. Monotonišką stovyklos 
gyvenimą paįvairino eidamas vy
riausio daržininko, garbės teismo 
nario, sporto klubo pirmininko 
pareigas bei ruošdamas sporto 
šventes ir įvairias rungtynes. Be 
to, pirmininkavo Lietuvių švietimo 
Dr-jai ir redagavo informacinį 
biuletenį. Nepamiršo ir lietuvių 
tremtinių šalpos darbo. Buvo L. R. 
Kryžiaus Austrijai pirmininko 
pavaduotojas ir Reido stovyklos ir
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sąžiningiausiai pagamins Jūsų, užsakytąjį paminklą mirusia' 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

K. DONELAITIS MINĖTAS
Donelaitis verstas artimu bolševi
kinėms idėjoms ir kovos su pries
pauda, baudžiauninkų gyvenimo 
meistrišku pavaizduotoju. Just. 
Marcinkevičius “Literatūroje ir 
Mene” (nr. 1) paskelbtame eilė
raštyje apie Donelaitį rašė: “Pri
valome save nuimt nuo pjedestalų 
ir Donelaitį pasodint prie savo 
dai-bo stalo...” Tame pačiame lai
kraštyje apie Donelaitį, kaip lietu
vių tautos pasididžiavimą kalbėda
mas A. Venclova pažymėjo, kad 
Donelaitis prilygstąs rusų Puški
nui ir lenkų Mickevičiui, tačiau 
esą nebūtų teisinga jį vaizduoti re
voliucionierium ar naujų socialinių 
kelių ieškotoju. Kaip ir kitais at
vejais ir Venclova išryškino, kad 
ypač iškeltina tai, kad Donelaitis 

apylinkės L. R. Kryžiaus įgalioti
niu. 1948 — 51 m. pirmininkavo 
Austrijos Lietuvių Bendruomenės 
Valdybai. 1948 m. ilgesnį laiką iš
gulėjo džiovininkų sanatorijoj prie 
Salzburgo, o vėliau prie Insbrucko, 
kur išgyveno sunkią plaučių ope
raciją. 1949 m. grįžo stovyklon 
ir ėjo policijos viršininko bei IRO 
stovyklos vicedirektoriaus parei
gas iki emigracijos į N. Zelandiją.

1951 m. atvyko su šeima į N. Ze
landiją. Kiek apsidairęs naujame 
krašte, 1952 m. jis suorganizavo 
Aucklando lietuvių bendruomenės 
apylinkę ir jai pirmininkavo, įstei
gė lietuvių savaitgalio mokyklą ir 
joje mokytojavo. Iš pradžių buvo 
trys mokinių grupės, vėliau tik 
viena. Smarkiai emigruojant mū
sų tautiečiams iš N. Z. į Ameriką 
ir Australiją, lietuvių kolonija la
bai sumažėjo, šiuo metu č. Liuti
kas vis nenuleidžia rankų ir moko 
pavienius mokinius lietuvių kalbos. 
1956 — 61 m. Jubiliatas buvo N. 
Z. Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Valdybos pirmininku, suredagavo 
keletą informacijos biuletenio “N.
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nekentęs “įvairių baudžiauninkų 
kraujo siurbikų”. Venclova klysta 
puldamas ‘buržuazinės Lietuvos” 
laikus, kai esą Donelaitis buvęs 
“beveik” užmirštas. Tai netiesa, 
nes 1918, 1921 ir 1927 m. lietuviš
koms mokykloms Donelaičio raštus 
buvo pritaikęs Myk. Biržiška, o 
1940 m. dar laisvoje Lietuvoje pa
sirodė su originaliniais rankraš
čiais ir V. K. Jonyno medžio raiži
niais “Metų” leidimas — jis bu
vo kelis kart pakartotas Lietuvoje, 
vėliau gi ofseto būdu ir Vokietijoje.

Lietuvoje keliamus Donelaičio 
kūrybos bruožus dar išryškina raš. 
V. Reimeris. Rašydamas apie 
“Mūsų pasididžiavimą” poetas pa
žymi, kad Donelaitis buvęs realis
tinių pozicijų pradininkas, jis mė-

KRISTIJONAS DONELAITIS

Bei besikloniodams ir vis linksmai šokinėdams, 
“Dievs, tarė, svietą šį sutverdams ir budavodams, 
Daugel tūkstančių gyvų suvėrimų leido 
Ir kožnam savo valgį bei gyvatą paskyrė; 
Juk visur, kur žiūrim tik, dyvai pasirodo. 
Pulką šį Sutvertojis į vandenį siuntė, 
O anam ant orų plaukt sparnus dovanojo. 
Daug gyvų daiktų po medžiais giriose slapos, 
O kiek ant laukų linksmai plezdendami laksto 
Ar pas žmones ant kiemų Cypsėdami bruzda. 
O vei kožną Dievs vis su pasimėgimu sotin. 
Kartais tropijas sulaukt ir alkaną dieną, 
Kad visur perdaug baisybės darganų teška, 
Ar kad dėl žmogaus griekų Dievs vargina svietą. 
Neprietelis žmogus daugsyk mus gandina 

šaukdams
Irgi bičiulių bei genčių mums numuša daugel. 
Kartais nuo vaikų meilingus atskiria tėvus 
Ar augštai kopinėdams paukščių pavagia veislę. 
Sykiais vargstantiems nei koks geradėjas, 
Grūdus patvoryj barstydams ragina valgyt; 
O štai, kad tarp mūsų kas ką lest pasidrąsin,. 
Su tinklais glūpiems draugams iškadą padaro 
Ir su provyta pūčka tikt muša, tikt muša! 
Ir tarp paukščių, rods, tūls kytras randasi 

sukčius,
Kurs gardžiai prisiėst slaptoms savo numuša 

draugą.
Vanags, ans klasterius, ir pelėda jo dumčius, 
Ir varnai su varnoms, ir jų draugala šarka 
Daug kasmets, kaip žinom, išgaišina nabagų; 
Bet toksai razbaininks dar tarp mūs nesirado, 
Kaip žmogus tūls yr, kad jis smaguriaut 

išsižioja”.
Taip besipasakojant, dyvų dyvai pasidarė. 

Balsas nei nuskęstančio, sušuko nešvankiai, 
Ir vis “gelbėkit, ak! gelbėkit” padusėjo. 
Tuo visi pulkai to garso taip nusigando, 
Kad ir pats erelis jau kribždėti nedrįso; 
Tik šikšnosparnis dar viens su pilka pelėda 
Iš biaurių pašalių pamaži pasidrąsino lįsti 
Ir tikrai tyrinėt, koks striokas ten nusitiko.

(Bus daugiau)
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Z. Lietuvis” numerių. Nuo 1962 
m. pradžios eina vėl Aucklando L. 
B. V-bos pirmininko pareigas. Yra 
Pasaulio Lietuvių Archyvo atstovu 
N. Zelandijoj. Dalyvauja Baltų 
Klube, kurį laiką buvo Vykdomojo 
K-to nariu bei Baltų K-to pirmi
ninku. Yra aktyviai įsijungęs ne 
vien į lietuvišką veiklą, bet taip 
pat dalyvauja ir vietinėse organi
zacijose. Jis visą laiką priklauso 
N. Z. R. Kryžiui, 1956 — 57 m. 
buvo išrinktas jo komiteto nariu. 
Aktyviai reiškiasi Aucklando N. Z. 
numizmatikų dr-joj, skaitė paskai
tų apie Lietuvos pinigus, yra tos 
dr-jos knygininku, priklauso Hor
ticultural Society (sodų, gėlių, 
vaisių ir daržovių auginimo dr-jo- 
je. Savo darbovietėje veda savi
šalpos klubo piniginę atskaitomy
bę.

Jubiliato didžiausias draugas ir 
vienintelis jo džiaugsmas yra 
spauda: knygos, žurnalai ir laik
raščiai. Žymią uždarbio dalį jai 
išleidžia. Ir emigracijoje jau yra 
surinkęs didoką senovinių pinigų 
ir pašto ženklų rinkinį. Jubiliato 
silpnybė — šachmatai. Juos lošda
mas išgyvena geriausią poilsį. Tik

LIETUVOJE
ginęs atskleisti valstiečių nuskur
dimo priežastis. Reimeris pripa
žįsta, kad “Metuose” ypatingai 
vaizdingai suskambėjusi lietuvių 
kalba, o jo eilės buvusios nukreip
tos “prieš 'svetimšalius pavergė
jus”. L. Gineitis pabrėžia “liau
dišką visuomeninę Donelaičio po
ziciją”, nors esą jis nebuvo išven
gęs epochos ribotumo pėdsakų.

Sausio 4 d. Vilniuje surengtame 
Donelaičio minėjime prezidiume be 
partijos bei valdžios pareigūnų, 
buvo ir literatūros veteranai I. Si
monaitytė ir V. Mykolaitis — Pu
tinas. Be Maskvos ir Leningrado 
rašytojų, buvo atstovai literatūrų 
šių tautybių: latvių, rusų, ukrai
niečių, baltarusių, kazachų, gru
zinų, armėnų, azerbaidžanų, uzbe
kų, kirgizų, turkmėnų ir moldavų. 
Pagal Korsaką iš Donelaičio tenka 
semtis... humanizmo ir demokratiš
kumo tauriausia šių žodžių prasme.

Visų Donelaičio gerbėjų akivaiz
doje, aišku, labai nemaloniai nus
kambėjo politiniai — propagandi
nė Kremliaus gaida, pasireiškusi 
vad. Pasaulinės Taikos Tarybos 
nario prof. Ivano Gluščenkos svei
kinime. Jis kalbėjo apie Maskvos 
taikos judėjimą, o Donelaitis jam 
esąs poetas..., įnešęs “žymų indėlį 
į kovą už pažangą, taiką ir tautų 
draugystę”, o tai esą vertina visa 
pažangioji žmonija, suprask — ko
munistai. Venclovos ir Tilvyčio 
kalbose vėl buvo užuominų apie re
alizmą, apie tragiškos liaudies pa
dėties pajutimą... Klausytojai ir 
skaitytojai Lietuvoje neabejotinai 
pagalvojo: o kad taip atsirastų 
nauji Donelaičiai ir aprašytų da
bartinių kolchozininkų — moder
niškųjų baudžiauninkų vargus...

Melbourno kronika
(PRAĖJUSIŲ METŲ PABAIGOJE)

KALĖDŲ SENELIS 
MOKYKLOJE

Gruodžio 15 d. Melbourne Sa
vaitgalio Mokykla užbaigė mokslo 
metus suruošdama mokiniams ir 
vaikams šventę su Kalėdų Sene
liu. Mokyklos vedėjas Leonas Vac- 
bergas atidarė šventę prasmingu 
žodžiu įvertindamas savaitgalio 
mokyklos reikšmę ir pabrėžė, kad 
daug mokinių yra baigę šia mo
kyklą. Kai kurie iš jų net baigė 
aukštuosius mokslus ir yra jau įsi
jungę į bendruomeninę veiklą. Po 
atidaromojo žodžio pasveikino mo
kinius ir padėkojo mokytojams už 
įdėtą darbą ir pasišventimą ALB 
Kultūros Tarybos Lituanistinės 
Sekcijos seniūnas A. Krausas. Jis 
ta proga įteikė ir dovanas Rašinio 
Konkurso laimėtojams Jurgiui 
Meiliūnui ir Andriui Baltrūnui 

deja pasitaiko tam retai progų, 
nes įvairūs darbai vis gula ant 
kulnų. Ir mažėjančioje lietuvių 
kolonijoje jis nenuleidžia rankų, 
vis skaito paskaitas, organizuoja 
įvairius minėjimus.

Prieš karą Jubiliatas yra aplan
kęs beveik visą Vakarų Europą: 
Latviją, Estiją, Suomiją, Švediją, 
Daniją, Belgiją, Prancūziją, Švei
cariją, Italiją, Austriją, Vokietiją 
ir Lenkiją. Jo duktė Nata seka 
tėvo pėdomis. Gyveno kurį laiką 
Sydnėjuje, vėliau išvyko Anglijon, 
dabar gyvena ir dirba Šveicarijoje. 
Sūnus studijuoja žemės ūkį ir nori 
likti ištikimu savo tėvo palinki- 
mams.

Jubiliatas nors ir nestipraus kū
no, bet yra nepaprasto veržlumo, 
neišsenkamos dvasios ir energijos 
žmogus, sumanus ir šaunus orga
nizatorius, įveikiąs visokias kliūtis 
bei įgyvendinąs daug gražių idėjų 
ir sumanymų. Linkime jam 60 me
tų amžiaus sukakties proga dar 
ilgus metus gyventi, stovėti N. Z. 
lietuviškumo sargyboje, degti bei 
liepsnoti ir niekuomet nepavargti 
kovoje už mūsų tautos laisvę!

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. . . . nn

Ši knyga turi 358 puslapius, irgi drobės apdarais ir kamuoja $1.0U.
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 centų. “A u š r o s 
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)

Po susirinkimo buvo koncertas. 
Žinoma, nebuvo apsieita be rusų 
liaudies dainų, o pats žymiausias 
įvykis buvo komp. A. Račiūno po
ema “Metai” mišriam chorui ir 
vargonams pagal K. Donelaičio 
tekstą. Poema turėjo dvi dalis ir 
finalą, o vargonais palydėjo K. 
Kaveckas.

Sausio 5 d- visos iškilmės baigtos 
platesniais aprašymais režiminėje 
spaudoje ir ... netrukus, neskai
tant vieno kito minėjimo kitose 
Lietuvos vietovėse (ir laukiamo 
Maskvoje),_ apie Donelaitį jau įsi
viešpatavo tyla — neberašo nei 
spauda, nebekalba radijas. Matyti, 
Maskvai ne prie širdies ryškesnis 
lietuvio sielos poeto iškėlimas, nors 
ir bandyta kiek daugiau iškišti jo 
“realistines pozicijas” ar vad. liau
diškumą. (E) 

po dail. VI. Vijeikio dailiai iš
leistą knygą “Lietuva, mano tėvų 
žemė”.

Socialinės Globos Moterų Dr-jos 
pirmininkė A. Matukevičienė ir 
L.K.F. Australijos pirmininkas M. 
Mikaila nuoširdžiu žodžiu įvertino 
mokyklos darbą ir pasveikino mo
kinius, o tėvų atstovė D. Simanke- 
vičienė įteikė mokyklos vedėjui L. 
Vacbergui dovaną — VI. Vijeikio 
knygą padėkodama už vaikų mo
kymą ir auklėjimą.

Po oficialios dalies sekė meninė. 
Mokinių choras, paties vedėjo va
dovaujamas padainavo keletą liau
dies dainelių, mokiniai padekla
mavo eilėraščių, Andrius Baltrū
nas, sesės Savaitytės bei čelna 
jun. paskambino keletą piano mu
zikos kūrinių. Programos pranešė
ja buvo Eglė žižytė. tautiniais rū
bais pasipuošusi, šventės užbai
gai atkeliavo Kalėdų Senelis (K. 
Baltokas) su rogėmis pilnomis do
vanų iš Lietuvos ir apdovanojo vi
sus šventės vaikučius. Prie Socia
linės Globos Moterų Dr.-jos vai
šių stalo vaikai ir svečiai baigė 
šventę.

ĮDOMI PASKAITA
Gruodžio 15 d. MJK,. Čiurlionio 

Diskusijų Klubas p. Baltučių na
muose suruošė įdomią popietę, ku
rios metu mokytoja J. Normantai- 
tė skaitė paskaitą “Vaiko vysty
masis priešmokykliniame amžiuje” 
Pabrėžtina, kad diskusijose po 
paskaitos ypač gyvai reiškėsi jau
nimas, kurio nemaža buvo atsilan
kę popietėn. Jon atsilankė ir vieš
nia iš Amerikos neseniai grįžusi 
mokyt. I. Česnaitė ir supažindino 
su užjūrių mokyklomis. Prie malo
nių šeimininkų įvairių užkandžių 
ir gaivinančių gėrimų ilgai disku
tuojant buvo užbaigta popietė.

BLEZDINGĖLĖS PRIE 
YARROS

Melbourne tautinių šokių grupės 
“Klumpakojis”, Alenos Karazi
jienės vadovaujamas gruodžio 15 
d. prie Yarros upės, National Par
ke suorganizavo estų, latvių ir lie
tuvių tautinių šokių grupių šau
nų pasirodymą. Trijų broliškų tau
tų šokėjai pašoko po keletą savo 
tautos liaudies šokių. Rūbų mar
gumas ir įvairumas gražiai bliz
gėjo saulės šviesoje, o jaunųjų 
ritmingi ir darnūs judesiai apreiš
kė jaunosios kartos gyvastingumą. 
Tai pagirtinas parengimas, suar
tinęs Pabaltijo tautų jaunimą. Tik 
ateity reiktų daugiau reklamos ir 
propogandos spaudoje. Daugelis 
visai nieko nežinojo apie ruošia
mą parengimą. 1

DAINŲ IR RELIGINĖS 
MUZIKOS KONCERTAI

- Lietuvių Katalikų Studijų die
nomis gruodžio 28 d. įvyko dainų 
koncertas Melbourrio Universiteto 
salėje. Adelaidės “Lituania” cho
ras, vadovaujamas V. Šimkaus pa
dainavo 7 dainas ir Melbourne pa- 

pijos choras, vadovaujamas J. Juš
kos padainavo 6 dainas. Jungtinis 
choras išpildė keturis muzikos kū
rinius. Girdėjus anksčiau abu cho
rus, tenka pabrėžti, kad abu cho
rai padarė pažangą ir išpildė pa
sirinktas dainas darniau ir geriau, 
kaip anksčiau. Melbourno parapi
jos choras dar jaunas ir žalokas, 
dainavo dar nedrąsiai ir nelaisvai.

Gruodžio 29 d. jau anksčiau mi
nėti abu chorai išpildė 10 religinės 
muzikos kūrinių giedodami jungti
niu choru ir pavieniai. Toks reli- 
finės muzikos koncertas, įvykęs 

v. Jono bažnyčioje, įvyko pirmą 
kartą ir labai sveikintinas. Dar 
Lietuvoje, Šiauliuose, Šv. Jurgio 
bažnyčioje, reguliariai vykdavo 
panašūs koncertai, kuriuos tautie
čiai mielai lankė ir su pasigerėji
mu išgyvendavo relięinės muzikos 
meną. Taip pat Vokietijoje po ka
ro, Detmolde, esu nekartą lankęsis 
religinės muzikos koncertuose ir iš
gyvenęs pakilių valandų. Pasigė
rėjau ir Melbourne suruoštuoju re
liginės muzikos koncertu. Po jo 
man atėjo mintis, kad Melbourno 
parapijos choras geriau tegiedotų 
šventas giesmes bažnyčioje ir ruoš
tų religinės muzikos koncertus. 
Abejoju, ar sveikas dvilypumas 
Melbournui. (a.k.)

RAŠINIO KONKURSO
LAIMĖTOJAI

ALB Krašto Kultūros Tarybos 
Lituanistinės Sekcijos paskelbtąjį 
rašinio konkursą “Darius — Girė
nas Atlanto nugalėtojai” laimėjo 
I-mą vietą Jurgis Meiliūnas ir 
II-rą vietą Andrius Baltrūnas. 
Laimėtojams buvo įteikta dovanos 
po dail. VI. Vijeikio knyga — “Lie
tuva, mano tėvų žemė”.

LINKSMAS
KAMPELIS

DIAGNOZĖ!

Telegrafo išradėjas Samuelis 
Morzė buvo neblogas dailininkas. 
Kartą jis nutapė paveikslą, vaiz
duojantį žmogų mirties agonijoje. 
Pirmasis žiūrovas, pamatęs pavei
kslą, buvo jo draugas gydytojas.

—Kokia jūsų nuomonė? — pa
klausė Morzė gydytoją, kuris ge
roką pusvalandi labai atidžiai ty
rinėjo paveikslą.

— Maliarija!

APSIVERTĖ KARSTE

Markas Tvenas, būdamas Arizo
nos laikraščio meno kritiku, daly
vavo keliaujančio teatro spektak
lyje, kuris rodė “Hamletą”.

Sekančią dieną laikraštis iš
spausdino Marko Tveno straipsnį, 
kuris prasidėjo tokiais žodžiais:

“Jau seniai specialistai ginčija
si, kas parašė “Hamletą” — Šeks
pyras ar Beconas. Dabar šis klau
simas pagaliau gali būti išaiš
kintas. Reikia tk atidaryti jų kars
tus ir tikrąjį “Hamleto” autorių 
lengvai pažinsime — jis bus apsi
vertęs karste.

• * •
Suvalkietis, atvykęs į Kauną 

pamatė Nemune skęstantį žmogų, 
kuris šaukėsi pagalbos.

— Ar tu moki kalbėti rusiškai? 
— klausia suvalkietis.

— Taip, drauge, aš mokiausi...
— Matai, jei vietoj rusų kalbos 

būtumei mokęsis plaukti, tai šian
dien nereikėtų skęsti...

• • *
— Ką vakar girdėjai koncerte?
— Daug, Petraičiai skiriasi. 

Jurgutis bankrutavo ir Antanai
tis vyksta j Europą.

6



1964 m. sausio 29 d. MŪSŲ PASTOGĖ 7

XIV-ji SPORTO ŠVENTE MELBOURNE (3)
Per visą sporto šventę, dau

giausiai įmetusių krepšininkų są
rašas: Vyrų grupėje daugiausiai 
taškų įmetė Sydney Kovo jau
nis Grudzinskas 98 (iš jų 79 taš
kai atsiekti per jaunių varžy
bas), 2. Andrikonis (Hobartas) 
— 76, 3. Ignatavičius (Adelai
dė) — 49, 4. V. Bražionis (Gee- 
longas) — 46,6. Gumbys (Ade- 
nių varžybas), 5. Šutas (Gee- 
longas( — 46, 6. Gumbys (Ade
laide) — 44, 7. Levickis (Ade
laide) — 41,8. Daugalis (Ade
laide) — 40 ir S. Lukoševičius 
(Sydnėjus) — 40, 10. Mačiulai 
tis (Melboumas).

Moterų grupėje daugiausiai 
įmetė Andriušytė (Adelaidė) — 
39, 2. Paulauskaitė (Sydnėjus) 
36, (iš jų 24 taškai įmesti per 
jaunių varžybas), 3. Vyšniaus
kaitė (Adelaide) ir Atkinson 
(Adelaide) po 29, 5. Gudaifė 
(Melb.) — 26, 6. L. Motiejū
naitė (Sydnėjus) 25, 7. Meš- 
kauskaitė (Sydn.) — 23, 8. S. 
Motiejūnaitė (Sydn.) — 22, 9. 
Šiukšterytė, Pečiulytė (Adelai
de) ir R. Krivickaitė (Adei.) po 
17.

BAUDŲ MĖTYMAS

Komandinėse baudų mėtymo 
varžybose vyrų grupėje nugalė
tojais tapo Hobarto Perkūnas, 
sumetęs 14 baudų. Antrojoj vie
toj liko Adelaidė — 10, trečio- 
joj vietoj — Sydnėjus, kurio 
krepšininkai pirmą kartą, surin
kę su Geelongu po 8 baudas, 
persivaržius Sydnėjus įmetė 25 
ir Geelongas — 10. Penktoj vie
toj liko Melboumas. Dalyvau
jant varžybose individualiniai 
daugiausiai įmetė: Daniškevičius 
(Sydnėjus) — 12, Lapšys (Syd
nėjus) — 10, Visockis (Adelai
dė) — 8 ir Andrikonis (Hobar
tas) — 6.

LAUKO TENISAS
Šiose pirmenybėse gruodžio 28-« 

30 d.d. (Carinda Tenis Courts) 
lietuvių sporto švenčių naujokas 
Algis Gavelis ne tik sumaniai 
pravedė varžybas, bet ir pirmu 
bandymu tapo lauko teniso čem
pionu.

KOMANDINĖSE' vyrų pirme
nybėse favoritams Adelaidės 
sportininkams D. Atkinson ir J. 
Clayton — Smith (S. Zablovs- 
kiui) tvirtai pasipriešino Mel
bourne reprezentantai. J. Clay- 
ton-Smith jveikė veteranų, IX-' 
sios šventės nugalėtojų V. Ra- 
moškį 6:4, 6:4, bet D. Atkinson 
“nerado vaistų” prieš pirmų ra
ketę žaidusį Varpo atstovų A. Ga
velį ir pralaimėjo 1:6, 2:6. Lem
tingas dvejeto susitikimo pirmas 
setas nesėkmingas favoritams, 
bet geriau susižaidę adelaidiškiai 
jveikė Varpų įtikinančiai 5:6, 6:3, 
6:0 ir prieš rimčiausių priešų pa
siekė 2:1 pergalę. A. Šimkus tvir
tai pasipriešino prieš D. Atkin
son (6:5, 2:6, 3:6), bet Adelaidės 
sportininkai pasiekė 3:0 pergalę 
prieš Geelongu. Tokia pat pasek
me jie įveikė ir . Sydnėjų. Mel- 
bournas — Geelongas 3:0. Mel- 
bournas — Sydnėjus 3:0, Geelon
gas — Sydnėjus 3:0. Varžybų 
lentelė: 1. Adelaidė, 2. Melbour- 
nas, 3. Geelongas, 4. Sydnėjus.

INDIVIDUALINĖSE pirmeny
bėse vyrų vienetų finale Algis 
Gavelis (Melb.) įveikė J. Clayton 
-Smith (Adel.) 4:6, 6:2, 6:2. J. 
Clayton-Smith stipriai atakuoda
mas prie tinklo, laimėjo pirmų 
setų, bet vėliau žaidimo iniciaty
vų perėmė komandinėse varžybo
se pralaimėjimo nepatyręs Varpo 
reprezentantas ir pasiekė pelnytų 
pergalę.

Naujas Australijos lietuvių lau
ko teniso čempionas Algis Gave
lis 26 mt. amžiaus komercijos stu
dentas. šį sportų kultivuoti pra
dėjo prieš 10 metų mokykloje, 
šiuo metu atstovauja Melbourno 
universitetų ir East Coburg teni
so klubų. 1962 m. Victorijos 
Country Club organizuoto turny-

NAŠIAUSI KREPŠININKAI
1

Moterų baudų mėtymo var
žybas laimėjo Sydnėjus — 8 
(pakartotinai ir 8), 2. Adelaidė 
— 8 (pakartotinai — 3), 3. 
Melboumas — 7. Varžybose in
dividualiniai daugiausiai įmetė: 
Šiukšterytė (Adei.) — 6, Ado
mavičiūtė (Melb.) — 4, Cepuly- 
tė, Čelkytė ir Paulauskaitė (vi
sos Sydnėjaus) po 3.

LIETUVIŲ RINKTINĖS

Šventei pasibaigus visų ko
mandų treneriai, balsavimo ke
liu, išrinko Australijos lietuvių 
vyrų ir moterų rinktines. Jos 
yra: VYRŲ — Ignatavičius, 
Gumbys, Atkinson ir Daugalis 
(visi iš Adelaidės), Soha ir A. 
Vaišutis (Melboumas), Andri
konis (Hobartas), Lapšys, Kriau- 
cevičius ir Lukoševičius (Syd
nėjus), Šutas (Geelongas). Vy
rų treneriu išrinktas Adelaidės 
Vyties treneris Petkūnas. šiai 
rinktinei teks žaisti su atvyks
tančia Amerikos lietuvių krep
šininkų rinktine.

Moterų Rinktinė: Andriušly- 
tė, Šiukšterytė, Atkinson, Pe
čiulytė (Adelaidė), Paulauskai
tė, L. Motiejūnaitė (Sydnėjus), 
Adomavičiūtė, Gudaitė (Melb.), 
Akelytė, Fromaitė (Hobartas). 
Moterų treneriu išrinktas — 
Merūnas (Adelaidė).

NUOMONĖ APIE 
KOMANDAS

Vyrų. Adelaidės Vytis, jau ei
lę metų laimėjusi šventės krep
šinio pirmenybes ir šiais metais 
užtikrintai gavo pirmąją vietą. 
Komanda yra susicementavusi, 
daugelis žaidėjų turi ilgų metų 
patirtį aikštėje, todėl žaidimo 
metu nesimato jokio didesnio 
jaudinimosi. Atrodo, kad prie 
dabartinio vyrų lygio dar ne- 

ro individualinių pirmenybių vie
netų laimėtojas. Žaidimas šlifuo
tas, stipriai servuoja bei atakuo
ja ir puikiai ginasi. Titulas tvir
tose rankose.

Gerų įspūdį paliko J. Clayton- 
Smith, A. Šimkaus ir D. Atkin
son žaidimas. Bendrai paėmus 
vyrų grupėje žaidimo lygis žy
miai pakilęs.

MERGAIČIŲ VARŽYBOS
Komandinės pirmenybės neįvy

ko, tik draugiškose rungtynėse 
Adelaidės mergaitės atsirevanša
vo Geelongui (3:0) už pereitų 
metų pralaimėjimų.

INDIVIDUALINĖSE varžybo-l 
se vienetų finale 13 mt. amžiaus 
Aldona Morkūnaitė (Adei.) po 
atkaklios kovos įveikė R. Akeny- 
tę (Geel.) 6:5, 3:6, 6:2. R. Ake- 
nytė žaidė kovingai, stipriai ata
kavo, bet jaunoji čempionė pa
siekė pergalę pelnytai.

Aldona, veterano A. Remeikio 
krikšto duktė, šį sportų pamėgo 
tik pramokusi bėgioti. Progresa
vo aukštos klasės trenerių prie
žiūroje, laimėjo eilę trofėjų mo
kyklos varžybose. Titulas pavyz
dingos sportininkės rankose.

MIŠRAUS dvejeto finale kovo
jo Adelaidės reprezentantai D. 
Atkinson — A. Morkūnaitė prieš 
J. Clayton-Smith — M. Keruly- 
tę. Po permainingos kovos, titu
las atiteko pirmiesiems 3:6, 6:2, 
6:1.

R. Sidabrai 

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale atoti*.
SKYRIUS: Flaming. Corner Shop, 181 Quo*. St., St. Marya, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir iiaimokėjimui. Mo* kalbame VokHkai.

greit adelaidiškiai ras sau rimtų 
varžovų sporto švenčių metu.

Melbourno Varpas. Koman
da jau keli metai kaip stovi ta
me pačiame lygyje, nei kyla nei 
krenta. Trūksta darnesnio susi- 
žaidimo ir geresnių mėtymų, ką, 
žinoma, galima būtų atsiekti, įdė
jus daugiau darbo ir vėliau įtrau
kus jaunesnių jėgų.

Geelongo Vytis gana ryžtin-

XIV-<io* Sporto Šventė* atidarymo metu kalba ALFAS
v-bo» pirmininką* Jurgi* Jonavičiu*. Foto N. Butkūno

Šventės nuotrupos (3)
(Atkelta iš psl. 5)

NORS ADELAIDĖS vyrų krep
šinio komanda ir neturėjo sau di
delių konkurentų pirmosios ..vie
tos gavimui, tačiau, žaidžiant su 
Hobartu ir prieš pat ..rungtynių 
galą 25-knais taškais, aikštėje ir 
už jos ribų vyko didžiausias susi
jaudinimas, kad net Vyties atsar
ginei negavo sviedinio paliesti, 
mat jau ir mes išmokome iš aus
tralų "betuoti”, o šį kartą nema
žai kažkieno buvo uždėta, duodant 
30 taškų “forų". Žvelgiant iš spor
tinio taško įdomu, kas geriau bū
tų: duoti visai komandai pažaisti, 
ar patenkinti kelių asmenų pini
ginius interesus?

DAUGUMAS ŠVENTĖS daly
vių laužė sau galvas, nežinodami 
kodėl Adelaidės vienas iš žinomų
jų sporto veteranų, su kūnu ir 
"dūšia" atsidavęs stalo tenisui ir 
ilgą laiką šiai sekcijai vadovavęs, 
staigiai šį darbą perdavė kitam as
meniui? TAIP kodėl jis, būdamas 
vienas iš gerųjų Adelaidės šofe
rių į šventę atvažiavo pats vie
nas? ATSAKYMAS. Palikęs stalo 
teniso sekciją, jis perėmė vadovau
ti lauko teniso sekcijai, kurioje 
šiuo metu yra tikrai puikių ir gra
žių žaidėjų. Dėl važiavimo šven
tėn, tai daug geriau yra pačiam 
vienam kurti savo ir kitų ateities 
planus. i

JEIGU KAM BUVUSI šventė 
suteikė keletą žilų plaukų ir atė
mė gal net keliolika svarų svorio 
tai tuo asmeniu tikrai buvo šven
tės "bosas’’ Varpo pirmininkas p. 
Bladzevičius, kurį visos šventės 
metu galima buvo matyti su glė
biu popierių lakstantį iš vienos 
vietos į kitą ir tikrai neapsirik
siu pasakydamas, kad jis prisilak
stę daugiau negu bent kuri visa 
krepšinio komanda. Stebėtina ir 
malonu buvo matyti jo Ponią jį be
sivaikančią, kuri jeigu tik jį su
gaudavo, o tas būdavo gana sunku 

gai sukovojo aikštėje, tik trūko 
komandai geresnių metimų ir 
ypatingai buvo blogai išnaudo
jamos baudos, kas pakenkė ir 
kai kuriems rezultatams. Ar ne
būtų jau laikas komandai iš at
gyvento zoninio dengimo perei
ti į individualų?

Sydnėjaus Kovas galima lai
kyti ūpo ir nuotaikos komanda. 
Jeigu visi “nepavargę” ir gerai 
pailsėję, tai pasirodo neblogai, 
kitu atveju, lengvai pasimeta. 
Pagrindinės klaidos: dėl sviedi
nio nekovojimas prie priešo, 

padaryti, tuoj siūlydavo ar tai su
muštinių, iar tai vaisvandenių, o 
galų gale net ir savo darbu jam 
padėti. Tikrai po visos šventės 
malonu dabar paatostogauti.

VIENAS IŠ LIŪDNIAUSIŲ 
šventės organizatorių šiais metais 
buvo Varpo "Tėvas”, kuris, nesu
laukęs savo prieteliaus varžovo iš 
Sydnėjaus, visą dėmesį nukreipė į 
/nniginius reikalus ir, to pasėkoje, 
turėjo ilgą kovą su Adelaidės iž
dininku dėl bilietų, kol galų gale 
pastarasis, būdamas jaunesnis ir 
dar mėgėjas šachmatininkas, šią 
taktinę kovą laimėjo, žinoma, tik 
laikinai, nes N. Metų baliaus me
tu užmokėjęs tam pačiam “Tėvu?’ 
du bobus už Coca Cola bonkute ir 
negavęs grąžos, jis ko neapalpo. 
Nieko nepadarysi revanšas!

ATSPĖKITE KODĖL kažkurios 
Sydnėjaus gražuolės, viena net iš
rinktoji į rinktinę, nedalyvavo už
darymo iškilmėse? O gi visai pap
rastas dalykas, mat modernioji 
plaukų šukuosena, kuri buvo rei
kalinga baliui, užima net pusę die
nos.

VISI ŠYPSOMĖS ir mėgstame 
matyti kitus čypsiantis. Jeigu tai 
gulima būtų laikyti rekordu tai tur 
būt neapsiriksime pasakę, kad šyp
senos čempionas uždarymo iškilmių 
metu buvo Sydnėjaus šachmatų 
vadovas, kai jis net du kartus at
siėmė savo ir komandos laimėtas 
dovanas ir jo veidas švytėjo kaip 
niekad prieš tai, nors po to teko 
jį dar linksmesnį matyti baliaus 
metu, vaišinant ir užimant kai ku
rių sydnėjiškių šeimininkę.

ATSPĖKITE KAS BALIAUS 
metu iš vyrų ir merginų verkė, už 
tai kad nebuvo išrinkti į bendrą 
rinktinę? Jeigu nežinote, tai gal 
geriau ir aš nesakysiu, tik patar
siu jiems per metus daugiau pa
dirbėti, kad sekančiais metais jau 
nereiktų verkti, o džiaugsmingai 
gerti sampano taurę, sutinkant N. 
Metus.

REIK SVEIKINTI baliaus or
ganizatorius, kad jie, susitarę su 
kapela duodavo pusę šokių jauni
mui ir pusę senimui, nors buvo 
labai įdomu stebėti kai per seni
mo valsus kai kurie jaunuoliai 
bandydavo “štampuoti’, "tvistin- 
ti” ir pan., o per jaunųjų “tvis
tus”, moterys jau antrą jaunystę 
bebaigtą ir vyrai su apvaliais pil
vukais ir plikėmis viršugalvyje
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dažnai ir prie savo krepšio, lyg 
tai sviedinys turėtų tiesiai į 
rankas įkristi, per laisvas žaidi
mas pradžioje, ką vėliau sunku 
išlyginti, reikalingas daug kie
tesnis dengimas ir geresni mė
tymai.

Hobarto Perkūnas, nors vie
na iš jauniausių komandų, bet

"mokėsi” modernaus meno, tik 
kiek pastebėjau, tas jiems nelabai 
sekėsi ir, garantuoju 'kitą dieną 
visi kaulai kūne "stompą" šoko.

VIENAS IŠ ĮDOMIAUSIŲ da- 
lykų \atsitiko Sydnėjaus vienam 
šachmatininkui kuris, neatvykęs 
(gal būt Melbourne pasimetė) pas
kutinę dieną peržaisti rungtynių 
su Adelaide, ko pasėkoje, greičiau
siai Sydnėjus vietoj šventės lai
mėtojų antros vietos, vieno taško 
skirtumu, ga/vo trečiąją, taip su
sijaudino, kad po N. Metų baliaus 
jau gana praaušus, su taxi ieško
jo savo draugų mašinos ir, jos 
nesuradęs, pagal aukščiausias 
šachmatų kombinacijas, pirmą 
kartą gyvenime buvo policijos už- 
matuotas, ko pasėkoje, teko ieško
tis melbaumiškių pagalbos ir na
mo skristi lėktuvu. Dar ir dabar 
šiam šachmatininkui neaišku, ko
kiam vadovėly reiktų ieškoti prieš- 
puolio prieš šį netikėtą matą.

PIRMA KARTĄ MŪSŲ AUS
TRALIJOS lietuvių sportinėje is
torijoje, ALFAS V-bos pirminin
kas oficialiai pakvietė M.P. Sporto 
Skyriaus redaktorių {dalyvauti 
šventėje, ką jis, kaip man vėliau 
pats pareiškė, džiaugdamasis ir 
padarė. Reik tikėtis, kad šiuo pa
vyzdžiu paseks ir paskiri klubai 
ir ateityje savo miestų sportinės 
spaudos atstovus oficialiai kvies į 
jų rengiamus parengimus, už ką, 
aš manau jie neliks skolingi, juk 
spauda ir pas mus daug ką gali.

VISI GERAI PAŽĮSTAME ži
nomiausią adelaidiškį partijėlių 
rengėją, kuris ir Melbourne nuo 
savo profesijos nepabėgo. Apgy
vendintas su keliais draugais di
deliame name, kuriame tik reikia- 
niiausi baldai tebuvo (kad ir se
kasi tiems žmonėms) jis pats vie
nas sau šeimininkavo ir prieš pas
kutine naktelę, padarė šaunią par- 
tijėlę, kad net nimų stogas kil
nojosi nuo jaunųjų "stompinimo”. 
Už šiuos “kilnius” nuopelnus šven
čių metu, juk reikia kam nors jau
nimą pralinksminti ir tinkamai 
paruošti sekančių dienų rungty
nėms, idėjos draugai sekančiais 
jubiliejiniais XV-siais metais yra 

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūžių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol Houae, 109 Swaa.toa SU 
Melb., C.I. (Priėjai* Melbourne Town Hall)

Tel. 62-2231

šiais metais kai kam privarė 
daug baimės. Komandos širdis 
— Andrikonis turėtų be Petrai
čio dar ir kitus žaidėjus tvirčiau 
paruošti, o tada jau tikrai ne 
Andrikonis, bet visas penketas 
žais aikštėje ir rezultatai turės 
būti daug geresni.

JAUNIŲ — Adelaidės Vy
ties jauniai yra gerose rankose 
ir greitu laiku tikrai nepadarys 
gėdos savo vyresniesiems kole
goms.

Melbourno jauniai, kurių ko
mandoje yra apie 20, padarė la
bai gražų įspūdį ir už jų tokį 
gražų suorganizavimą 'treneriui 
ir vadovams priklauso tikrai di
delis nuopelnas. Pats žaidimas 
yra geras, greiti perbėgimai, ge
ros pasuotės ir pan., kas atei
tyje gali jiems suteikti galimybę 
ir vėl po ilgų metų parnešti 
krepšinio laurus į Meiboumą.

Geelongo jauniai ir gi parodė 
gražų susižaidimą, nors jįęms 
dar trūksta pačios komandos su- 
sižaidimo, ką jie galės tikrai pa
daryti, jeigu tik reikiamai padir
bės.

Sydnėjaus jauniai, nors aikš
tėje ir gerai pasirodė, tačiau, 
jeigu vadovai nepradės rimtai 
rūpintis nauju prieaugliu, tai ki
tais metais jau iš šių jaunių tik 
keli tegalės žaisti. Kovo vado
vybė turi visą savo dėmesį at
kreipti į jaunių verbavimą, o 
tam gražiu pavyzdžiu gali būti 
kiti klubai, kaip Melboumas ir 
Adelaidė.

Canberros jauniai, ypatingai 
Labutis pasirodė gražiai ir, rei
kia. tikėtis, kad jie ras didesnės 
paramos iš vyresniųjų ir kitais 
metais dar stipriau pasirodys.

MOTERŲ — Adelaidės vy- 
tietės, kaip ir vyrai komandiniai 
pasirodė gražiai ir buvo prana
šesnės prieš kitas komandas.

Sydnėjaus Kovb merginos 
šiais metais, dalyvaudamos nors 
ir be savo didžiosios ir šiuo me
tų gerai žaidžiančios Marytės, 
pasirodė gražiai, tik dar trūksta 
komandinio susižaidimo, ką 
dažnai nustelbia individualūs 
“soliniai” prasiveržimai. Iš mo
terų kovingumo galėtų ir Kovo 
vyrai pasimokinti.

Melbourno Varpui trūksta 
darnesnio susižaidimo. Koman
doje turima neblogų žaidėjų, tik, 
įdėjus daugiau darbo, jas reiktų 
daugiau sucementuoti.

Hobarto merginos, savo tar
pe turėdamos ir ne lietuvaičių, 
žaidė tik draugiškas rungtynes. 
Tikėkimės, kad ateityje jos su
darys savųjų komandą ir galės 
dalyvauti pirmenybėse.

Moterų jaunių komandos pa
sirodė labai gražiai ir tikėkimės, 
kad greitoje ateityje jos bus tin
kami pakaitai ir ramstis savo 
klubų moterų komandoms.

A. L

numatę šį mecenatą gražiai pa
gerbti ir apdovanoti.

DĖMESIO, DĖMESIO, jeigu 
sportininkų tarpe atsirastų mėgs
tančiųjų gėrimus iš gražių ir, re
tai sutinkamų, bankų ,tai neuž
mirškit, kad Sydnėjaus krepšinin
kių tarpe yra graži blondinė, gra
žių ir keistų bankų kolekcionierė, 
kuri visai nesidomaudama kas vi
duje buvo, renka tuščias bankas. 
Ką gali žmogus žinotų daug kas 
laimę mėgina per pilnas, kai šiuo 
atveju ją gal galima būtų atras
ti ir tuščiose bonkose!

Tat iki sekančio karto.

RIMAS GAILIUS

'V
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE ADELAIDE

MIRĖ S. POVILAITIS
Pranešimai

MELBOURNE

JŪROS DIENA MELBOURNE
Sausio 18 d. prie Melbourno gra

žiame Morningtono pajūryje Mel
bourne Apylinkės Valdybos ir Ma
žosios Lietuvos Bičiulių iniciaty
va buvo surengta antroji Jūros 
Diena.

Debesuotas dangus gal būt vie
nų kitų ir atbaidė nuo kelionės, 
bet jau ankstyvų rytų pradėjo 
rinktis šventės dalyviai.

Pačiame pajūryje nenuilstantis 
mūsų dainos ir sporto entuziastas 
p. L. Baltrūnas pravedė jaunimui 
sporto žaidimus, o visi turėjo pro
gos pasimaudyti jūroje .

Vėliau visiems susirinkus p.p. 
Kęsminų sodyboje buvo pravesta 
iškilmingoji Jūros Dienos dalis.

5 vai. p. p. jūros skautams ant 
pastatyto laivo iškėlus Lietuvos 
laivyno ir jūros skautų vimpilus, 
Melbourne apylinkės p-kas p. Pe- 
lenauskas oficialiai atidarė antrų
jų Jūros Dienų pasidžiaugdamas, 
kad ši graži.tradicija tapo atgai
vinta ir pradeda prigyti mūsų tar
pe. Baigdamas savo žodį pakvie
čia jūros skautininkų Vaitkų pra
vesti šventės programų.

Programos vadovui pakvietus ir 
jūros skautams pusiau stiebo nu
leidus vimpilus buvo pagerbti žu
vusieji už Lietuvos pajūrio laisvę, 
sukilėliai, šauliai, jūreiviai ir jū
ros skautai.

Paskaitų apie 1923 m. sausio 15 
dienos įvykius skaitė Alb. Pocius, 
kviesdamas jaunimų susipažinti su 
anų dienų įvykiais ir budėti, kad 
laisvoji Lietuva keltųsi kaip tvirta 
jūrinė valstybė su plačiu išėjimu į 
vakarus prie gintarinės Baltijos 
krantų.

VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAI

Melbourne Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimų rengia apylin
kės valdyba Vasario 16 d., sek
madienį, tuoj po pamaldų Victoria 
Str. kino salėje netoli liet, baž
nyčios.

Sydnėjuje Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimų rengia Sydney, 
Bankstown ir Cabramatta ap-kių 
valdybos drauge: vasario 15 d. 
7 vai. vak. Auburn salėje (kur bu
vo Spaudos Balius) iškilmingas 
aktas su menine programa ir vasa
rio 16 d. pamaldos Lidcombe baž
nyčioje 11.30 vai.

Po paskaitos sekė meninė dalis, 
kurių gražiai pravedė jūros skau
tai, vadovaujami sktn. A. Gabo.

Pirmiausiai pasirodė tautiniais 
rūbais pasipuošusi lietuvaitė 
(stud. Ieva Didžytė), kuri vaidi
lai (A. Gabas), skambinant kan
klėmis padeklamavo Maironio “Jū
ratę ir Kastytį”. Vėliau jūros 
skautas Šimkus ištisai padeklama
vo Maironio Čičinskų.

Daugiausiai visiems juoko sukė
lė jūros skautų “sausumos laivas”, 
kurio įgula, A. Gabui skambinant 
gitara ir visai publikai pritariant, 
padainavo apie jūrų baisybes ir 
vandenynų smakus.

Visų programų gražiai paįvairi
no iš Geelongo atvykusios sesės 
Marija ir Veronika Manikauskai- 
tės, pagrodamos akordeonu ir gita
ra Jūreivių maršų ir kitas popu
liarias mūsų melodijas.

Pasibaigus meninei daliai visi 
dailiai pasišoko ir susėdę vaisme
džių pavėsyje turėjo progos paben-

drauti tautiečių tarpe.
Socialinės Globos Moterų Drau

gija turėjo turtingų bufetų, kur 
visi galėjo pasismaguriauti ska
niais šaltibarščiais, baronkomis ir 
kitokiais skanėstais.

Baigiant norėtųsi padėkoti Ma
žosios Lietuvos Bičiuliams už ini
ciatyvų rengti Jūros Dienų ir Mel
bourno Apylinkės Valdybai už 
šventės surengimų. Nuoširdi visų 
dalyvių padėka priklauso progra
mos dalyviams ir jų vadovui p. A. 
Gabui. Ačiū Soc. Globos Mot. D- 
-jai už bufetų ir p. Bakaičiui už 
šviesas. Padėka p. L. Baltrūnui 
už sporto žaidimų pravedimų ir p. 
p. Kęsminams už leidimų naudotis 
jų gražia sodyba.

Tikime, kad kitais metais trečio
ji Jūros Diena bus dar gražesnė 
bei gausingesnė ir bus surengta ne 
tik Melbourne, bet ir visose Aust
ralijos lietuvių kolonijose.

Dalyvis

Sausio 9 d. mirtis išplėšė sųmo- 
ningų ir aktingų lietuvį Simanų 
Povilaitį, sulaukusį vos 55 metų 
amžiaus. Gausaus tautiečių būrio 
palydėtas ir palaidotas Chelten
ham kapinėse sausio 11 dienų.

S. Povilaitis atvyko į Australi
ja 1948 metais. Dvejus metus dirbo 
Vakarų Australijoje. Po to atvyko 
į Adelaidę, kur tuoj pat įsijungė į 
lietuviškųjų veiklų, pirmiausiai 
aktyviai talkininkaudamas “Aus
tralijos Lietuviui”.

Dvejus metus iš eilės buvo 
ALB-nės Adelaidės Apylinkės Val
dyboje sekretoriaus pareigose. 
Taip pat buvo išrinktas į Kultūros 
fondo valdybų. Keletu metų iš eilės 
buvo išrenkamas į Adelaidės lietu
vių bendruomenės revizijos komisi
jų. Aktyvus Lietuvių Namų rėmė
jas, ALS-gos ir LVS “Ramovės” 
narys.-

S. Povilaitis buvo nuoširdus pa- 
gelbininkas visiems ir visur, kur 
tik jis galėjo kuo nors padėti.

PRANEŠIMAS

Mūsų Pastogės Baliaus proga 
į Melboumą vyksta Krašto Val
dybos atstovas — greičiausiai 
pirmininkas ar vice-kas, kur tu
rės pasitarimus bendruomeni
niais ir kultūriniais reikalais.

PRANEŠIMAS

BLAIVININKŲ DĖMESIUI
Vasario 2 d., tuoj po liet, pamal

dų (1,30 vai.) šv. Jono bažnyčios 
bibliotekos salėj šaukiamas Melb. į 
Liet. Blaivybės Dr-jos susirinki
mas. Programoje numatyta paskai
ta apie rūkymo kenksmingumų, 
diskusijos, pasikalbėjimai, suma- I 
nymai.

Susirinkime kviečiami dalyvauti j 
ir ne nariai, ypač kurie domisi 
blaivybės ir sveikatos klausimais. .

Draugijos Valdyba j

A.L.B. Latrobe Valley Seniūnija 
vasario mėn. 14 d. 8 vai. vak. Mor- 
wellio (Vic.) Town Hall salėje mi
nės Vasario 16-jų dienų.

Po oficialiosios dalies — pobū
vis.

Tikimasi gausaus vietos, Salės ir 
tolimesnių lietuviškų kolonijų tau
tiečių dalyvavimo.

Rengėjai
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KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Australian Red Cross Society 

atsiuntė Adelaidės Apylinkės Val
dybai raštų, prašydama paskirti 
vienų lietuvaitę tautiniais rūbais 
dalyvauti Karalienės svitoje kovo 
7 d. 11 vai. Meno festivalio atida
rymo ceremonijoje.

Toms pareigoms Apylinkės Val
dyba pakvietė p-lę Aldonų Miku- 
žytę, kuri sutiko dalyvauti.

Vasario 16 dienų, sekmadienį, 
per televizijų Adelaidėje, progra
moje “Consider your verdict”, kal- 
tinamųjį vaidins adelaidiškiams 
gerai žinomas aktorius ir solistas 
Paulius Rūtenis.

Sausio 15 d. n-ry buvo paskelb
ta žinutė, kad vasario 22 d. Syd
nėjuje šviesiečių parenkime Dr. 
Vyt. Doniela kalbės apie Frenčo 
įnašų į psichologijų. Daugelis skai
tydami kraipė galvas nieko negir
dėję apie tokį Frenčį. Net pačiam 
Dr. V. Donielai jis nepažįstamas. 
Pasirodo, jis kalbės apie S. Freudo 
įnašų į psichologijų. Jei kas pikti- 
notės ana žinute, tai nekaltinkit 
manęs.

*
Sausio 19 d. p. Prašmutienė su

rengė šaunų pobūvį savo vyro Ka
rolio Praštumo 50-jo gimtadienio 
proga ir net svečius pavaišino savo 
pačios gamintu lietuvišku alum.

DĖMESIO!DĖMESIO!
MELBOURNO IR APYLINKŲ LIETUVIAI!

Melb. Liet Moterų Soc. Globos D-ja š.m. vasario 8 dieną Lietuvių Klubo Namuose, 
12 FRANCIS GROVE, THORNBURY RUOŠIA

TRADICINĮ

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIŲ
ir visus maloniai kviečia dalyvauti. Gros gera continentalinė kapela. Turtingas bufetas ir 
įvairūs gėrimai pigia kaina.

Įėjimas tik 10 SU.

S

Pradžia 6 v.v. Pabaiga 11.30 v.v.

M.L.M.S.G. D-ja

S

SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ SCO. GLOBOS 

DRAUGIJOS VALDYBA RENGIA TRADICINĮ

BLYNŲ VAKARĄ
I 4 1

VASARIO 8
MASONIC

Tautiečius

D. 7 VAL. VAK. NEWTOWN’E, 
HALL, 38 STATION STREET, 
arti Newtown stoties.

kviečiame skaitlingai dalyvauti.

Programą sudarys įspūdingos UetuviSkos melodijos ir dainos.

Draugijos narės svečius pavaišins skaniais Užgavėnių 
blynais su grietine. Veiks geras bufetas.

Šokiams gros gera užsienietiška kapela.
Bilietų kaina: 12 SU. suaugusiems

5 SU. jauniesiems

ATSILANKYMU PAREMSITE SAVUOSIUS 
REIKALINGUS PAGALBOS.

NUOŠIRDI PADĖKA

Melb. Lietuvių Moterų Soc. Glo
bos D-ja tikrai nuoširdžiai dėkoja 
savo mieliems rėmėjams — aukoto
jams.

Poniai M. Bulakienei paaukoju
siai £ 25.0.0, ponui A. Undzėnui 
paaukojusiam £ 4.0.0, poniai J. 
Klupšienei paaukoj. £ 0.15.0, po
niai O. Jakutienei paaukoj. £0.10.0

Labai, labai nuoširdus ačiū!
A. Matukevičienė, 

M.L.M.S.G.D-jo8 pirmininkė

REIKALINGA GLOBA
Pavyzdingoje lietuviškoje šei

moje skubiai reikalinga prieglau
da dviem berniukams 5 ir 6 metų 
amžiaus. Atlyginimas pagal susi
tarimų. Kreiptis: Vincas fiopys, 
99 Middle Head Rd., Mosman, 
NSW.
(Sydney) N.S.W.

VIEŠNIOS IŠ SYDNĖJAUS
Sausio 4 d. Lietuvių Namuose 

svečiavosi žinomos Sydnėjaus Mo
terų Soc. Globos D-jos veikėjos p. 
žygienė ir p. Osinienė.

Šia proga Adelaidės Moterų Sek
cijos narės su viešniomis praleido 
keletu valandų prie užkandžių sta
lo. Jaukioj aplinkoj buvo pasida
linta džiaugsmais ir vargais sie
kiant lietuvybės išlaikymo ir so
cialinės globos srityje.

Sydney Lietuvių Moterų Socia
linės Globos Draugija kiekvienais 
metais rengia blynų vakarų vasa
rio mėn., paskutinę savaitę prieš 
gavėnių.

Šiais metais blynų vakaras įvy
ksta vasario mėn. 8 d., nes Banks- 
towno salė Dainava tų dienų yra 
išnuomuota privačiam pobūviui.

Moterų draugija, nenorėdama 
nuvilti svečių, kiekvienais metais 
skaitlingai apsilankančių, šiais 
metais tradicinį blynų vakarų ren
gia vasario mėn. 8 d. — 7 vai. 
vak. Newtowne, Masonic Hall, 38 
Station Street.

Salė yra labai arti Newtowno 
stoties.

S.L.M. Soc. GI. D-jos Valdyba

PRANEŠIMAS
L.K.K.S.S. Pertho skyrius pra

neša, kad atsižvelgiant į paskuti
niu laiku nepalankias skyriui lei
džiamų pavieni ųasmenų kalbas 
ir atsiliepimus spaudoje, minėtas 
skyrius nereaguoja ir neatsako už 
skyriui nepriklausančius kūrėjus j 
— savanorius.

Pertho kūrėjų-savanorių sky
rius nepriklausė ir nepriklauso 
jokiai kitai organizacijai arba 
draugijai. Yra Centro valdybos 
pripažintas legalus kūrėjų-sava- 
norių vienetas, iš ten gauna įsta
tymus ir jais vadovaujasi.

Visi skyriaus nariai, kūrėjai-sa- 
vanoriai, esame Nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės vadovybės 
įvertinti 1919-21 m., o šiandien, 
būdami organizuoti įrodėme, kad 
esame tautiniai susipratę lietu
viai.

L.K.K.S.S. Pertho Skyrius.. '

ALB BANKSTOWN APYLINKES VALDYBA VASARIO 1 D. DAINAVOS SALĖJE 
BANKSTOWNE RENGIA

Programoje havajietiški šokiai, Havajų princesės rinkimai iš ponių ir panelių tarpo, apsi
rengusių havajietiškai ir kt. Puikus orkestras. Visų rūšių gėrimai ir užkandžiai vietoje.

Pradžia 7 vai. vakaro.

Atminkite: tai paskutinis šokių vakaras Dainavoje prieš gavėnią.
Įėjimas: suaugusiems — 10 SU., moksleiviams 5 SU.

Užuodę lietuviškų alų svečiai rin
kosi tuzinais.

»
Lynčas (minios teismas, kur mi

nia prasikaltėlį patį nuteisia ir 
jam vietoje įvykdo bausmę) net ir 
siais laikais Amerikoje praktikuo
jamas. 1901 Amerikoje buvo nu- 
linčuota 130 žmonių: 105 negrai ir 
25 baltieji; 1959 m. buvo nulinčuo- 
tas vienas žmogus.

*
Adelaidiškis baleto šokėjas Juo

zas Janušaitis laimėjo iš daugelio 
kandidatų E. Borovanskio metinę 
stipendijų £650 studijuoti baletų 
Australijos Baleto mokykloje Mel
bourne. Stipendija paskirta dviem 
metam.

★
Atostogų metu Sydnėjuje viešė

jusi brisbanietė studentė Nijolė 
Mališauskaitė pereitų trečiadienį 
iškilmingai atsisveikino su sydnė- 
jiškiais ir grįžo namo. Ta proga 
pas p.p. Skirkas buvo surengtos 
šaunios išleistuvės (čia ji atostogų 
met ir prisilaikė), kur dalyvavo 
gausus būrys sydnėjiškio lietuviš
ko jaunimo.

*
Ateinantį šeštadienį, kaip teko 

nugirsti, Mūsų Pastogės spaudos 
baliuje Melbourne dalyvaus ir Mū
sų Pastogės redaktorius. Neskai
tant baliaus jis turės visų eilę su
sitikimų su vietos b-nės valdyba, 
ir atskirais kultūrininkais.

*
Vasario 8 d. Dainavos ‘salėje 

Bankstowne įvyksta šaunios Algio 
Skirkos ir Vidos Dulinskaitės ves
tuvės, kuriose numatoma gausiai 
svečių, įvyks vasario 8 d. Daina
vos salėje Bankstowne. Laiminda
ma jaunųjų puotų Soc. Globos Mot. 
D-ja savo metinį blynų balių tu
rėjo perkelti į Newtownu.

*
Rimas Kazlauskas iš Bass Hill 

(Sydney) gimnazijų baigė kaip 
vienas iš geriausių N.S.W. ir ga
vęs valstybinę stipendijų šiais me
tais stoja į Sydney universitetų 
studijuoti chemijų.

*
“AIDAI” 1964 m. $500 skiria už 

grožinę literatūrų: poezijų, nove
les, apysakas, romanų ar dramų. 
Paskutinė data kūriniams įteikti 
— 1964 m. kovo 1 d.

Ku-ka

KEISTI
Žmonės jūroje ir jos pakrantė

se randa pilkus, nemalonaus že
mės kvapo “jūros vaško” — am
bros — gabalus. Iš pažiūros ši 
medžiaga nedaro jokio įspūdžio, 
bet, pridėjus šiek tiek jos į par
fumerijos dirbinius, buvo gau
tas nelauktas efektas. Kvepalų, 
įtrinamųjų tepalų, aromatinių 
balzamų kvapas ambros dėka 
tampa labai pastovus. Nosinaitė, 
suvilgyta tokiais kvepalais, išlai
ko kvapų ištisais metais. Neįti
kėtinai šios keistos medžiagos 
kilmę aiškino gamtininkai.

Tačiau anksčiau už juos šį 
klausimų išsprendė japonų žve
jai. Jie nustatė, kad ambra susi
daro mažojo kašaloto žarnyne. 
Dabar irgi laikoma, kad ambra 
susidaro kašalotų (ir ne tik ma
žųjų) žarnyne, chemiškai paki
tus raginėm kalmarų ir aštuon- 
kojų, kuriais kašalotai minta, da
lims.

1838 m. į žymaus prancūzų gam
tininko Blenvilio rankas pateko 
keletas mažųjų kašalotų, aptik
tų Prancūzijos Atlanto pakran
tėje. Atoslūgio metu jie neat
sargiai priplaukė arti kranto ir 
“pateko ant seklumos”. Blenvi- 
lis pirmasis moksliškai aprašė 
šiuos gyvūnus.

Jis pažymėjo, kad mažasis ka- 
šalotas yra juodos spalvos su

GYVIAI
baltais “pagražinimais” papilvė
je ir pažiaunėje. Tai buvo minia
tiūrinė didžiojo kašaloto kopija: 
jis tebuvo 4 m. ilgio. Vadinasi, 
mažesnis už savo didžiojo brolio 
naujagimį.

Mažojo brolio “kaktoje”, kaip 
ir didžiojo, yra riebalų pripildy
ti ir sausgyslėmis sutvirtinti 
spermacetiniai maišeliai. Tai sa
vos rūšies hidraulinis amortiza
torius, suminkštinantis vandens 
slėgimų į smegenis, banginiui ke- 
laujant vandenyno gelmėms. Ke
lių šimtų metrų gilumoje kaša- 
lotas medžioja kalmarus ir aš* 
tuonkojus. Grobį jis griebia dan
timis, kurie auga tik apatiniame 
jo žandikaulyje.

Mažieji kašalotai veisiasi tro
piniuose Indijos, Ramiojo ir At
lanto vandenynų vandenyse. Bet 
neretai jie nuplaukia ir toli į 
šiaurę bei pietus. Jų rasta ties 
Japonijos, Kalifornijos, Olandi- 
jos, Tasmanijos krantais. Bet tai j 
buvo žuvę kašalotai — “užplau- į 
kę ant seklumos”. Dar nė vienas į 
gamtininkas nematė jūroje gyvo ! 
mažojo kašaloto.

štai ir viskas apie šiuos gy- j 
vūnus. Nedaug mūsų žinios apie į 
juos praturtėjo per 120 metų, 
kurie praslinko nuo jų atradimo. 1

(E.L.)

NEBE NAUJOKAI
Misijonierius, naujai atvykęs į 

žmogėdrų sritį, teiraujasi pas čia
buvį:

— Ar jūs kų nors patyrėte iš ti
kėjimo dalykų?

— Taip, mes skonį truputį paži
nome, kai valgėm čia anksčiau bu
vusį misijonierių...

MŪSŲ PASTOGĖt
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