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3-SIOS MENO DIENOS MELBOURNE
Gruodžio 26 — 31 d.d. įvyksta Melbourne Meno Dienos, 

Sporto Šventė, Australijos Lietuvių Studentų S-gos suvažiavimas, 
ALB Krašto Tarybos suvažiavimas bei ALB Krašto Kultūros Ta
rybos plenumo posėdis. Tuoj po Naujų Metų suskrenda lietuviai 
skautai į savo Rajoninę Stovyklą. Ir senimas ir jaunimas traukia į 
Melboumą. Tikimasi apie 800 svečių iš kitų valstybių. Kiekvie
nam tautiečiui yra labai reikšmingos Meno Dienos ir kiti suvažia
vimai. Šiomis dienomis atsigaivinsime ir sustiprėsime lietuviška 
dvasia. Nepraleiskime progos aplankyti kiekvieno Meno Dienų 
parengimo. Įvertinkime mūsų iškiliųjų pajėgų pastangas ir sustip
rinkime tarpusavį giminystės ryšį, kuris apjungtų mus į vieną gra
žią lietuvišką šeimą.

DAILĖS PARODA

Gruodžio 26 d. 2 vai. popiet 
Toorak Art Gallery 277-281 
Toorak Rd. South Yarra, bus 
atidaryta Dailės Paroda. Paro
doje dalyvauja ryškiausi mūsų 
dailininkai Australijoje: V. Ka- 
bailienė, E. Kubbos, V. Meškė
nas, N. Meškėnaitė, L. Pauliu- 
konytė, E. Pocienė, V. Ratas, V. 
Simankevičius, H. Šalkauskas, 
A. Šimkūnas, L. Urbonas, A. 
Vaičaitis, A. Vingis, T. Zikaras, 
L. Žygas. ,

Skulptūros, tapybos ir grafi
kos kūriniai bus atžymėti premi
jomis po 50 svarų.

Visi lietuviai kviečiami . atsi
lankyti į dailės parodą ir pasi
gėrėti mūsų menininkų kūryba.

Ten pat vyksta ir VAIKŲ 
MENO PARODA, kurioje da

MŪSŲ BUITY
I

DĖMESIO 
VISUOMENININKAMS, 

KULTŪRININKAMS IR
JAUNIMUI

Krašto Tarybos atstovų suvažia
vimo darbotvarkėje ALB Krašto 
Valdyba yra pramačiusi šias vi
suomeninio bei kultūrinio pobūdžio 
paskaitas — pranešimus:

GRUODŽIO 28 D. 3 VAL. P.P. 
K. Kavaliausko paskaita “Mūsų 
kultūrinės veiklos prasmė ir turi
nys”.

GRUODŽIO 29 D. 9 VAL. ryto 
V. Martišiaus referatas “Lietuvių 
jaunimo įtraukimas bendruomenės 
veiklon” ir tuoj po šios sekanti Dr. 
V. Donielos “Kodėl dabarties lietu
viai studentai ‘kitokie’?”

Visi tautiečiai, kurie domėtųsi 
šiomis paskaitomis, kviečiami at
vykti pasiklausyti ir po jų aktyviai 
Įsijungti j diskusijas.

Krašto Tarybos atstovų posė
džiai ir minėtos paskaitos vyks 
Nicholas Hall, 148 Lonsdale Str., 
Melbourne City.

ALB Krašto Valdyba

KEISTAS ŽURNALAS
Jau ir Australiją pasiekė iš Vo

kietijos lietuvių kalba žurnalas 
"Nemuno Kraštas”. Iš pirmo po
žiūrio atrodo visai nekaltas ir net 
leidžiamas, kaip pasakyta, Vak. 
Vokietijoje, bet arčiau susipažinus 
jis yra grynai prokomunistinis, pa
našiai kaip ir “Tėvynės Balsas”, 
tik labiau maskuotas, šiuo žurna
lu siekiama glaudesnių santykių 
tarp okupuotos Lietuvos ir lietu
vių išeivių. Apsčiai šiame numery 
patiekia vaizdų ir aprašymų iš 
Lietuvos, kur viskas nepaprastai 
gera ir tobula. Įdomu, kad jame 
niekur nepaminėta nei komuniz
mas, nei rusiškas vardas, o tik 

lyvauja vaikai su savo darbais 
nuo 3 iki 12 metų amžiaus.

FOTO PARODA

Tuo pat laiku Melbourne 
Universiteto architektūros fakul
teto naujuose rūmuose vyks fo
to mėgėjų darbų paroda. Už ge
riausias fotografijas skiriamos 
premijos. Jų įteikimas įvyks 
gruodžio 31 d. 3 vai. popiet.

DRAMOS VAKARAS

Gruodžio 26 d. 8 vai. vak. 
Carmelite Hall, Richardson Str, 
Middle Park, Sydnėjaus Lietu
vių Teatro “Atžala” premjera 
— J.B. Priestley "Inspektorius 
atvyksta.”. Nepraleiskime progos 
pamatyti šio sydnėjiškių spek
taklio.

vaizduojamas be šešėlių gyveni
mas.

Net stebėtina, kad ir šio žurna
lo kaina gana augšta ir pagal iš
eivių stilių prašoma aukų, nes 
sunkiai verčiasi. Kiekvienas skai
tytojas ir sąmoningas lietuvis iš 
jo turinio aiškiai supras, kad jis 
atsiduoda lygiai tokiu pačiu tvai
ku, kaip ir visa komunistinė pro
paganda.

Šių metų Nobelio taikos pre
miją gavęs amerikietis negras 
Dr. Martin Luther King, jr.

PASIBAIGĖ VATIKANE 
BAŽNYČIOS SUSIRINKIMO 

SESIJA
Lapkričio 21 d. Vatikane buvo 

užbaigta Kat. Bažnyčios visuotinio 
susirinkimo trečioji sesija. Šioje 
sesijoje numatytoji porgrama neiš
semta ir turės įvykti dar ketvirtoji 
sesija ateinančiais metais.

VYSK. V. BRIZGYS 
NEATVAŽIUOJA

Pasibaigus Bažnyčios susirinki
mo sesijai Vatikane vysk. Brizgys

TAUTINIŲ ŠOKIŲ

FESTIVALIS

Tautinių Šokių festivalis ir 
Sporto Šventės atidarymas įvy
ksta sekmadienį, gruodžio 27 d., 
2 vai. p.p. V.A.B.A. krepSinio 
salėj, Albert Park.

Bendras sportininkų ir Šokėjų 
paradas. Adelaidės, Geelongo, 
Melbourno ir Sydnėjaus taut. 
Šokių grupės su savo individua
liais Šokiais. Masiniai visų gru
pių Šokiai. VirS 1Q0 Šokėjų!

Nepraleiskite progos pama
tyti didžiausio jaunimo susibū
rimo Meno Dienose! Atsiveski
te vaikus. Atsiveskite draugus. 
Salė didelė — visi sutilps.

Kioskas Vietoj — alkani ne
būsit.

JAUNŲJŲ MENININKŲ

KONCERTAS

įvyksta gruodžio 289 d. 7.30 
vai. vak. Nicholas (Hall, 148 
Lonsdale Str., City. Jame pasi
rodys iškilesnieji jaunimo talen
tai: smuikininkai, akordeonistai, 
dainininkai, pianistai, dekla- 
muotpjai. Viso 30 jaunųjų me
nininkų bei kun. dr. P. Bučins
ko vadovaujamas mokyklinio 
jaunimo choras iš Geelongo. Da
lyvaukime tame parengime ir 
įvertinkime mūsų bendruome
nės žiedo gražius sugebėjimus.

LITERATŪROS IR DAINOS

VAKARAS

Literatūros V akaro-Koncėfto 
programa savo dalyvių skaičiu
mi yra skaitlinga, o savo vardais 
skambi.

Jo programoje dalyvauja ra
šytojai ir poetai nevien iš Mel
bourno — Victorijos, bet ir iš 
kitų vietovių.

Vakaro metu girdėsime šiuos 
Victorijoje gyvenančius poetus 
ir rašytojus: Kazę Kuncą, Mari
ją Ireną Malakūnienę, Juozą 
Mikštą ir Juozą Žukauską.

Programą praturtins ir iš kitų 
vietovių rašytojai: Pulgis And
riušis (Adelaide), Vytautas Ja
navičius, Juozas Alims Jūragis 
ir Vincas Kazokas (Sydney).

POPIEŽIUS INDIJOJE
Popiežius Paulius VI-sis gruo

džio 2 d. atskrido į Bombay daly
vauti tarptautiniame Eucharisti
niame Kongrese, kur išbus tris 
dienas. Popiežių aerodrome pasiti
ko Indijos min. p-kas Šastri, vice
prezidentas ir apie 200 vyskupą. 
Šimtatūkstantinei miniai jis pasa
kė, kad jis atvykęs j Indiją kaip 
taikos piligrimas.

Popiežius Paulius yra pirmasis 
popiežius pradėjęs tolimas keliones 
už Vatikano ribų. Šių metų pra
džioje jis buvo Palestinoje aplan
kyti šventųjų vietų, o dabar pasie
kė net Indiją.

išvyko j Eucharistini Kongresą 
Bombay mieste Indijoje. Iš čia jis 
buvo pramatąs aplankyti ir Aus
tralijos lietuvius, bet jo planai pa
sikeitė ir j Australiją neatvyks.

Koncertinėje dalyje dalyvau
ja Genovaitė Vasiliauskienė, 
pernai su dideliu pasisekimu 
lankiusi lietuvių kolonijas Ame
rikoje ir Domas Vildovas, žino
mas dainininkas iŠ Albury.

Vakaras įvyksta gruodžio 30 
d. 7.30 vai. vak., Nicholas Hall, 
148 Lonsdale St., City.

SPORTO ŠVENTĖ

Gruodžio 27-31 d. įvyksta 
Melbourne XV-toji Sporto šven
tė, kurion susirenka apie 200 
sportuojančio jaunimo iš Ade
laidės, Sydnėjaus, Geelongo, 
Hobarto ir Melbourno. Adelai- 
diškiai ir melbourniškiai daly
vauja visose, sporto šakose. Syd- 
nėjiškiai atsiveža vyresniųjų ko
mandas, jaunių trūksta. Hobar- 
tas bus atstovaujamas vyrų rink
tinės. Hobartiškiams brangi ke
lionė. Jų ribotas skaičius tegali 
atvykti. Geelongiškiai atsiunčia

DAINŲ ŠVENTĖ
I

Nesulaikomu greičiu artėja ta diena, kada visos Australijos 
balsingieji lietuvių chorai sueis į didžiąją Australijos lietuvių Dai
nų Šventę Melbourne., šioji diena — gruodžio 29-toji! Melbourno 
botanikos sodo papėdėje yra Sidney Myers Muzikos Paviljonas, 
kuriame pirmąjį kartą suskambės lietuviškų dainų garsai. Šia šven
te įrodysime sesėms ir broliams tėvynėje, kad esame ištikimi savo 
krašto dukros ir sūnūs ir nors jau dvidešimts metų laikotarpis ski
ria mus nuo Tėvynės, bet nesilpnėja mūsų meilė nei lietuviškam 
žodžiui, nei lietuviškai dainai, nei bendram lietuviškam reikalui.

Ši diena bus Australijos lietuvių tautinė mani
festacija.

Neabejoju, kad šimtai adelaidiškių palydės iki pat Melbourno 
nenuilstamą dirigentą V. Šimkų ir “Lituanios” galingą chorą. 
Spaudoje skaitome, apie NSW lietuviškųjų chorų gražius pasiseki
mus ir todėl nėra abejonės, kad tiek p. K. Kavaliauskas, tiek ir 
p. St. Žukas kartu su savo gerai pasiruošusiais dainininkais atsivi
lios nemaža tautiečių, klausytojų, o mūsų brangus kaimynas p. M. 
Kymantas atsiveš ne tik savo geflTi apšlifuotą ir mums taip daug 
kartų girdėtą, gražiai skambantį chorą, bet ir visą Geelongo ben
druomenę. Melbourniškiai yra dideli dainos mylėtojai ir todėl ne
abejoju, kad iki vieno susirinks į Melbourno dainų slėnį. Tad šioji 
Dainų Šventė sujungs ne tik visos Australijos lietuvius dainininkus, 
bet ir visus Australijos lietuvius dainos mylėtojus.

Lietuva buvo vadinama dainų šalimi, o lietuviai 
dideliais dainos mylėtojais. Šioji tradicija tebėra gyva ir mūsų tar
pe. Ryžkimės jau dabar dalyvauti šioje Dainų šventėje Melbourne. 
Bilietai jau platinami, ir visos sėdimos vietos numeruotos. Pataria
ma iš anksto užsitikrinti geresnę vietą. ELBE

įvykiai pasaulyje
NEGRAS — UNO 

PREZIDENTAS
Jungtinių Tautų generaliniame 

posėdyje, kuris nuo organizacijos 
įsteigimo yra 19-tas ir atidarytas 
gruodžio 2 d., šio visuotinio susi
rinkimo pirmininku (prezidentu) 
išrinktas Ganos atstovas Alex 
Quaison-Sackey. Tai pirmasis neg
ras šiame augštame poste.

PERON PIETŲ AMERIKOJE
Pereitą savaitę iš Ispanijos lėk

tuvu atskrido į Braziliją buvęs Ar
gentinos diktatorius Juan Peron, 
kuris prieš keletą metų buvo nu
verstas ir pabėgęs iš savo krašto. 
Argentinoje peronistų sąjūdis jau
čiamas gana stiprus ir jis tikėjosi, 
kad grįžęs vėl galės perimti valdžią 
į savo rankas, bet Brazilijos vy
riausybė jam pastojo kelią parei
kalavusi tuoj pat grįžti iš kur at

33 sportininkus. Jie turtingi vy
rais, ypač jiems trūksta jaunių 
mergaičių. Visi sporto klubai 
smarkiai ruošiasi savo didžiai 
šventei. Ji žada būti įspūdinga 
ir įdomi.

Rungtynės ir pati šventė įvy
ksta Basketball Stadium, Albert 
Park. Rungtynių laikas kasdien 
10 — 5 vai. popiet.

NAUJŲ METŲ BALIUS

Didžioji lietuviškumo mani
festacija užbaigiama masiniu 
Naujų Metų balium, kuris įvyks 
gruodžio 31 d. 8 vai. vak. Mel
bourno Miesto Rotušės dviejose 
salėse. Gros du orkestrai. Pro
gramoje maloniai sutiko daly
vauti žinoma baleto šokėja Ra
mona Rataitė. 'Baliuje sutiksime 
senus bičiulius ir gražiai pralei
sime laiką pasiryšime naujiems 
žygiams Naujųjų Metų angoje.

(k) '

vyko, arba būsiąs suimtas. J.. Pe
ron grįžo į Ispaniją.

KELIONĖ Į MARSĄ

Amerika paleido erdvių laivą 
“Mariner 4” planetos Marso kryp
timi. Jeigu viskas vyks sėkingai, 
tasai laivas pasieks Marsą po sep
tynių su puse mėnesio skrisdamas 
7400 mylių j valandą ir turės nu
skristi 325 milijonų mylių kelią.

¥
Lapkričio 30 d. suėjo 90 metų 

buv. Anglijos ministeriui pirminin
kui W. Churchill. Jis laikomas 
vienu iš pačių žymiausių ir reikš
mingiausių šio šimtmečio pasaulio 
politikų. Šiuo metu W. Churchill 
yra visiškai pasitraukęs iš politi
kos ir savo senatvės dienas leidžia 
grynai savo malonumui.

NEBŪKIME 
BUŠMENAI

Tenka nugirsti, kad vienas 
kitas paplūdymio ar stovyklavi
mo entuziastas, į krašto šeimi
ninkus nusižiūrėjęs, vyksta sto
vyklauti į gamtą Kalėdų metu.

Manyčiau, kad atostogas leis
ti miške yra priešinga mūsų tra
dicijai. Mūsuose Kalėdų šventės 
visados buvo šeimos šventės. 
Visi šeimos nariai net iš toliau
siai stengdavos suvažiuoti krū
von ir šiltoje nuotaikoje paben
drauti.

Australijos sąlygomis mes vi
si sudarome vieną, kiek pra
plėstą tautinę šeimą. Kalėdų 
proga mūsų lietuviškoji šeima 
kiekvienais metais renkasi drau
gėn pabendrauti ir sustiprinti 
kultūrinius ryšius. Sporto šven
tės vyksta vis kitame mieste 
kasmet. Kas antri metai ruo
šiame Meno Dienas. Į jas numo
ti ranka ir išvykti į “bušą” bū
tų prieš žmogišką ir lietuvišką 
prigimtį.

Fabrikuose dirbančiųjų atos
togos tęsiasi nuo gruodžio 23 
iki sausio 19 d. Tad užtektinai 
lieka laiko paplūdymiui ir sto
vyklavimui ir po N. Metų. Dvie
jų savaičių tam tikslui pilnai 
pakanka.

Tad ateinančioji Kalėdų — 
Naujųjų Metų savaitė tebūnie 
lietuvių savaitė, mūsų visokerio
po bendravimo savaitė! Tikėki
mės, kad mūsų tarpe “bušme- 
nų” neatsiras!

Į MENO DIENŲ PARENGIMUS 
MELBOURNE

bilietus galima įsigyti jau dabar 
Sydnejuje Baltia Pty. Ltd. krau
tuvėje (91 A Argyle Str., Parra
matta, tel. 635 9787) arba asme
niškai kreiptis kiekviena proga 
pas J.P. Kedį.

Bilietai per p. Kedį platinami į 
šiuos parengimus:

Naujųjų Metų sutikimas £1.10.0.
Teatro spektaklis £0.10.0.
Literatūros ir Dainos
vakaras £0.8.0
Jaunųjų talentų koncertas £0.6.0.
Vykstantieji į Melboumą į mi

nėtus parengimus apsirūpinkite bi
lietais iš anksto, kad nereikėtų nu
vykus ten gaišti brangaus laiko 
bejieškant ir rizikuojant net nepa
tekti.

LENKTYNĖS Į ARSĄ

Gruodžio 2 d. Rusija išleido erd
vių laivą “Zond 2” Marso krypti- 
trim dienom vėliau, negu amerikie
čiai. Tuo tarpu amerikiečių rake
ta be kliūčių šauna į Marsą, iš kur 
tikimasi gauti nuotraukų.

PASKANDINTAS LAIVAS
Malezijos pakrančių patrulinis 

laivas paskandino Indonezijos lai
vą, kuris vežė į Malajus savo par
tizanus. ši valtis buvusi Malezijos 
vandenyse ir priartėjus pakrančių 
apsaugos motorlaiviui pradėjo šau
dyti. Pagal pranešimus akcijoje 
vienas Indonezijos kareivis nukau
tas, du paimti į nelaisvę, o spėja
ma penki paskendo.

1
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A.C.T. BUILDERS PTY. LTD.
10 METŲ LIETUVIŲ STATYBOS ĮMONEI

Lapkričio 18 d. Canberros 
lietuvių statybos firma A.C.T. 
Builders atšventė savo darbo 10 
metų sukaktį. Tai yra dinamiška 
lietuvių statybos įmonė, kuri 
per dešimtmetį, pradėjus iš nie
ko, išaugo į vieną iš stambiau
sių ir patikimiausių kompanijų 
Australijos federalinėje sosti
nėje. Teisingai ta proga “The 
Canberra Times” lapkričio 16 
d. numery, kur šios firmos su
kakčiai atžymėti skirta net du 
didžiuliai puslapiai, pastebi, kad 
“kompanija augo drauge su pa- 
pačiu miestu”.

šiandien ši kompanija — 
A.C.T. Builders išaugo į tokią 
pajėgią įmonę, kad išlaiko vien 
specialistų darbininkų virš šim
to, nekalbant apie kitas subkon- 
traktines firmas, kaip elektrikai, 
plameriai, kurių skaičius 
siekia iki 500. Tačiau firmos 
pajėgumą liudija jos kontraktai. 
Neskaitant kitų įsipareigojimų 
A.C.T. Builders atliko kontrak
tus su valdinėm institucijom 
kaip Department of Works ir 
National Capital Development 
Commission už maždaug 5 mi
lijonus svarų!

Neskaitant didžiulių pastatų, 
kaip radijo ir televizijos stotis, 
katalikų gimnazija mergaitėms, 
Griffith, įvairūs priestatai Can
berros universitete, ir kt., vien 
tik gyvenamų namų Canberroįe 
kompanija pastatė per tą de
šimtmetį 624. Tai yra daugiau 
negu 60 į metus!

šios kompanijos palyginamai 
staigus iškilimas geriausiai ates
tuoja ją pačią. Negalima saky
ti, kad Canberroje nebūtu kitų 
statybos firmų, konkuruojančių 
lietuviams. Jų yra. Tačiau šios 
firmos visi atlikti darbai, sąži
ningumas ir punktualumas yra 
iškalbingiausias jos pasisekimo 
laidas.

Kaip minėta, kompanija prieš 
dešimt metų pradėjo viską tuš
čiomis rankomis, kada ėmėsi 
iniciatyvos jos pradininkas Pet
ras Pilka, kuris pirmam kon
traktui su Department of Works 
turėjo kiek piningų sumokėti 
depozitą, bet nebuvo iš ko mo
kėti atlyginimų tuo metu jo'ke
turiems tarnautojams. Ir jie dir
bo virš dviejų mėnesių iš savo 
atsargų, kol pagaliau susidarė 
įplaukų pirmosioms algoms. Iš
pildžius sekančių aštuonių gy
venamų namų kontraktą atrodė 
viskas klosis gerai. Bet 1955 - 
1957 m. konkurencija susidarė 
tokia didelė, kad A.C.T. Buil
ders beveik negavo jokių užsa
kymų ir buvo prieita beveik prie 
bankroto, šio nuosmukio pasė
koje P. Pilka pasitraukė iš kom
panijos direktorių ir į jo vietą 
stojo Vytautas Genys, kurio 
pastangomis firma gavo užsa
kymų jau tais pačiais metais 
už ketvirtį milijono! Tai buvo 
1957-58 metais. Nuo šio laiko 
firma nebejuto jokių smūgių ir 
su kiekvienais metais jos pajė
gumas ir prestižas tik dar labiau 

PIRMAUJANTI STATYBOS FIRMA CANBERROJE

A.C.T. BUILDERS PTY. LTD
12 PIRIE STREET, FYSHWICK, CANBERRA, 

A.C.T. Tel. 90317 ir 90317
»♦<

Namai, fabrikai, perstatymai ir 1.1.

Lietuvių vadovaujama statybos firma padės jums išspręsti 
statybos problemas.

S

¥ v

kilo. Pereitais biudžetiniais me
tais A.C.T. Builders firma tu
rėjo kontraktų už pusantro mi
lijono svarų.

Firmos pradžia lietuviška ir ji 
ir šiandie tebėra pagrinde lie
tuviška. Tiesa, tarnautojų tarpe 
yra tautybių margumynas, bet 
vadovybė yra tik lietuvių ranko
se. A.C.T. Builders firma turi 
du direktorius, p.p. V. Genys ir 
A. Ceičys ir J. Baltaragis — bu
halteris. Firmos stafe dirba ir 
sydnejiškiams gerai pažįstamas 
p. A. Danta.

“Mūsų Pastogė” sveikina šią 
progresuojančią A.C.T. Buil
ders lietuvių firmą dešimtmečio 
proga ir linki ateity dar dides
nės plėtotės ir pasisekimo. Šio
ji firma ne tik pastoviai ir efek
tyviai remia Mūsų Pastogę, bet 
visados atskuba į pagalbą ir ki
tuose lietuviškuose reikaluose. 
Jeigu taip greit išdygo Canber
ros lietuvių klubo pastatai, tai 
tik šios firmos palankumu ir 
pastangomis. Leidžiant Australi
jos Lietuvių Metraštį A.C.T. 
Builders stojo į talką pasida
rydami Metraščio mecenatais.

a

J

Būtų galima suminėti ir visą 
eilę darbų ir projektų kuriuos 
esminiai parėmė ir teberemia 
šioji lietuvių statybos firma. Gal 
labiausiai šios firmos talką ir 
palankumą jaučia Canberros 
lietuviai, kurie gyvena jos pas
tatytuose namuose palankiausio
mis sąlygomis.

Vivat, crescat, floreat A.C.T. 
Biulders!

L. D.

Ramovėnai Adelaidėje

L.V.S. “Ramovės” P. A. Skyrius rikiuotėje Tautos Šventės metu Adelaidėje.
Šone: skyriaus p-kas p. C. Zamoiskis. (Foto Budrio)

Pirmas Australijoje “Ramovės” 
skyrius, jau keturiolika metų akty
viai dalyvauja bendruomeniniame 
gyvenime. Savo organizacine veik
la ir per rengiamas Kariuomenės 
šventes, Žalgirio Mūšio, Dariaus 
ir Girėno ir sukilimų minėjimus 
praturtina ir papildo bendruome
ninį gyvenimų.

Nesvetimi skyriui yra ir kiti mū
siško tremties gyvenimo reikalai. 
Vien per paskutinius trejus metus 
iš savo kuklių nario mokesčio su- 
taupų yra paaukojęs švietimo, 
spaudos ir bendriems kultūriniams 
reikalams virš dviejų šimtų svarų.

. PADĖKA
Mirus mano brangiam vyrui ir vaikų tėvui Stepui Kovalskiui 

nuoširdžią padėką reiškiame visiems jo draugams, bičiuliams, ar
timiesiems, kurie jį lankė sunkioje hgoje ir jau mirusį palydėjo 
į amžinybę.

Ačiū visiems už parodytą pagarbą mirusiam, už gausias gėles 
ir už užuojautas, pareikštas mums žodžiu, raštu ir spaudoje.

Ypatingą padėką reiškiame ALB Krašto Valdybos pirminin
kui p. I. Jonaičiui, p. S. Narušiui ir J. Petniūnui už tartus jautrius 
atsisveikinimo žodžius.

G. Kovalskienė ir šeima

PAMINĖTA-MŪSŲ

GARBINGOS KARIUOMENĖS
ŠVENTĖ

Lapkričio 22 d. Lietuvių Namuo
se buvo gražiai paminėta mūsų 
kariuomenės šventė. Minėjimą pra
dėjo “Ramovės” pirm. Č. Zamois
kis, kuris taip pat kalbėjo ir apie 
mūsų kariuomenės šventės pras
mę.

Naujiena šiame minėjime buvo 
ta, kad visą meninę programą, iš
skyrus tik “Lituanijos” chorą, iš

pildė jaunieji menininkai: Julija 
ir Rima Gennanaitės, R. Klimai- 
tė, N. Masiulytė, V. Straukas, D. 
Viliūnaitė ir pirmą kartą scenoje 
pasirodęs jaunasis baritonas A. 
Zamoiskis. Nors visi dar labai jau
ni, tačiau visi pasirodė esą stiprūs 
pasirinktų dalykų išpildytojai.

“Lituanijos” choras, diriguoja
mas Vaclovo Šimkaus, išpildė pen
kias mūsų liaudies dainas.

Džiugu, kad jaunieji jau gali 
pavaduoti pasitraukiančius mūsų 
vyresniuosius -menininkus visose 
srityse. (A.L.Ž.)

W. RASK - RASČIAUSKAS
Kaip jau skaitėme M.P. per

eitame numery lapkričio 20-23 d. 
d. Sydnejuje viešėjo ir susitiko 
su vietos lietuviais amerikietis 
svečias lietuvis Walter Rask — 
Rasčiauskas (anksčiau buvo klai
dingai minėtas Raskauskas). Ten 
buvo kalbama tik apie jo vieš
nagę, o dabar norėtume skaity
tojus supažindinti ir su pačiu p. 
Rasčiausku, kaip asmeniu.

Mūsų Pastogės bendradarbis 
M. Z-kas, būdamas artimame kon
takte su svečiu, patiekė apie jį 
tokių žinių.

Walter Rask —: Rasčiauskas 
turi milijoninės vertės motelį ir 
yra firmos Wide World Travel 
Bureau šefas. Jis pats kilęs iš 
Panevėžio ir dar Lietuvoje bū
damas jaunas mėgo skaityti apie 
Amerikos gyvenimą bei kelionių 
nuotykius. Būdamas 12 metų jis 
pateko į prekybinį laivą ir “zui
kiu” emigravo į Ameriką. Pra
džia Naujajame Pasauly ir dar 
tokio amžiaus jaunuoliui tikrai 
buvo labai sunki. Bekildamas į 
socialines viršūnes jis buvo du 
kartus savo gyvenime skaudžiai 
kritęs, bet dabar jis taip stovįs 
stipriai, kad apie kritimą negali 
būti jokių kalbų. Plėsdamas savo 
kelionių biurą jis turi progos 
plačiai keliauti po pasaulį jung
damas savo biznio reikalus su 
turisto malonumais. Pernai tarp 
kita ko lankėsi ir Lietuvoje ir 
žada vykti dar ateinančiais me
tais. Kalbėdamas tobulai russiš- 
kai jis net suklaidina pačius ru
sus, kur jam Maskvoje besikal
bant vietiniai išsireiškę: “iš kal
bos būtų kaip ir mūsų žmogus, 
bet iš elgesio ir aprangos tikras 
amerikonas”.

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėJ Linui. Mes kalbame vokiškai.

JV. Rask — Rasčiauskas

Būdamas materialiai tvirtoje 
padėtyje jis visur ir visada re
mia lietuvius, jų darbus ir pla
nus. Vien tik Amerikos liet, krep
šininkų rinktinei jis išrūpino žy
miai papigintą kelionę į Austra
liją ir dar pridėjo “margaryčių” 
500 dolerių. Be to jis savo testa
mente yra įrašęs, kad Amerikos 
Lietuvių Bendruomenei skiria 
100.000 dolerių.

Walter Rask — Rasčiauskas 
mėgsta keliauti ir keliauja labai 
daug. Ir jo kelionės yra gana 
sėkmingos; iki šiol neturėjęs jo
kios pavojingesnės katastrofos. 
Tiesa, buvo pavojus paskutiniu 
metu būti . “subombarduotam” 
Saigone, Vietname, kur, kaip 
skaitėme laikraščiuose, vietos te
roristai į tą patį viešbutį, kur 
buvo sustojęs ir mūsų svečias, 
išsprogdino bombą ir to pasėko
je žuvo apie 20 amerikiečių. Lai

mei, mūsų Walterjs vos valandą 
prieš tai buvo išvykęs į tolimes
nę kelionę...

Iš Australijos jis nuvyko į Nau
jąją Zelandiją, o iš ten į Tahiti. 
Havajuose ketina pabuvoti kiek 
ilgiau. Kalėdas ir Naujus Metus 
sutiks kur nors Pietų Amerikoje.

Walter Rask — Rasčiauskas 
susižavėjęs Sydney lietuviais ir 
prie progos žada vėl apsilankyti. 
Išvykdamas iš Sydney jis Hilton 
— Chevron viešbutyje (geriau
sias Sydnejuje!) surengė savo ar- 
timesniems vietos lietuviams at
sisveikinimo vakarienę, kur Kraš
to Valdybos narys p. M. Zaka
ras pasakė jautrų atsisveikinimo' 
žodį.

Pažymėtina, kad kiekvienu kar
tu būdamas Australijoje jis neuž
miršta ir Mūsų Pastogės, jai pa
aukodamas, o paskutiniu metu ir 
užsisakydamas.

Sydnejiškiai lietuviai linki p. 
Rasčiauskui ilgiausių ir sėkmin- 
giausų metų ir tikisi greitu laiku 
vėl pasimatyti.

M. Z-kas.

SOVIETINIAI SPORTININKAI 
NEIŠDRĮSO IŠLIPTI 

IŠ LĖKTUVO.;.
Maskvos “Izvestijų” dienraštis 

(lapkr. 21 d.) pasisakė už reikalą 
per daug nesmerkti sovietinių 
sportininkų ir jiems parodyti pa
kantos. Pagal dienraštį, iš Tokio 
olimpiados grįžę estafetinio bėgimo 
sportininkai neišdrįsę išlipti iš lėk
tuvo, nes, esą, jiems nelaimėjus 
medalių būtų buvę nepatogu pasi
sveikinti su pareigūnais. “Izves- 
tijos” teigia, kad galima pasimo
kyti ir pralaimėjus. Juk, girdi, 
negalima tikėtis, kad sovietiniai 
sportininkai visuomet būtų laimė
tojais. (E)

DAUGYBĖ IŠEIKVOJIMO 
BYLŲ LENKIJOJE

Lenkijos teismai svarsto visą 
eilę bylų, kurių dalyviai kaltinami 
valstybei padarę milioninių nuos
tolių. Viena didesnių bylų Varšu
voje pradėta svarstyti lapkričio 20 
d. Kaltinamųjų suole aštuoni 
įvairių mėsos kombinatų direkto

A. VINGIO PARODA
Lapkričio 29 d., Toorak Art 

Gallery Melbourne, buvo ati
daryta Adomo Vingio grafikos 
paroda. Gilią atidarymo kalbą 
pasakė p. V. Jakutis. Kalbėto
jas palietė abstrakčiojo meno 
kilmę ir užimamą vietą dabar
tiniame šimtmetyje, pastebėda
mas abstrakčiojo meno pėdsakų 
net renesanso laikotarpyje. įjun
gdamas A. Vingį į abstrakčių- 
jų dailininkų būrį, V. Jakutis 
taikliai priminė žiūrovams, kad 
jie ieškotų šioje parodoje este
tinio pasigėrėjimo, o ne. natū
ralios gamtos pėdsakų.

Šiandien abstraktus menas, 
kaip ir atominė bomba, yra vi
siems žinomas. Populiarūs gin
čai, vertinimai ar nedavertini- 
mai jau praeityje. Kada susto
jame kalbėti apie individo kūry
bą, šiuo atveju Adomo Vingio 
paveikslų kokybę, vertiname ly
gindami su praeities ar dabarties 
meniniais judėjimais ir paskirais 
iškiliais individais, kurie vedė

ar yra kūrybinio pasaulio avan
garde.

Adomas Vingis šioje parodo
je rodo paskutinių metų kūry
bą. Jį domina abstraktus vaiz
davimo būdas. Pirmiausia daili
ninkas užsimojo nugalėti tech
nikinius sunkumus, panaudoda
mas visokias spausdinimo gali
mybes nuo stiklo ar kitokios me
džiagos. Vingis bando įsijungti 
į linijų ir plokštumų esmę ir 
yra užsispyręs surasti paprastu
mo ir japoniško preciziškumo 
raktą. Nespręsdamas psichologi
nių, socialinių, tautinių proble
mų, jis kukliai žaidžia spalva 
ir randa pasitenkinimą formų ir 
atsitiktinumų junginiuose. Pasi
nėręs į kertinį spausdinimo pro
cesą ir galimybes, išgauna įvai
rius, įmantrius, gražius, net įdo
mius paveikslus. Teptuko pa
naudojimas yra labai taupus ir' 
atsargus. Šios technikos pasirin
kimas irgi suprantamas, nes tai 
prieinamiausią. Gaila, kad Vin-

V V ...

Geležinę uždangą praskleidus
riai bei jų pavaduotojai. Jie nuo 
1957 m. išeikvoję šimtus tonų mė
sos ir pasiglemžę daugiau kaip 10 
milionų zlotų pelno. Iki šiol val
stybė sukonfiskavo tokią kaltina
mųjų nuosavybę: 44 vilas, 17 sta
tybos sklypų, 26 automobilius, 
tūkstančius dolerių aukso mone
tomis ir banknotais, aukso gabalus, 
įvairias brangenybes ir įvairaus 
dydžio užsienio valiutas.

Kiek anksčiau, lapkričio mėn. 
Varšuvoje prasidėjo apie 20 asme
nų byla, čia kaltinamųjų suole 
atsidūrė muitinių valdininkai. Jie 
vykdę transakcijas užsienio devi
zais. Dar kitoje byloje 15 asmenų 
kaltinami pasisavinę miltų miliono 
zlotų sumai. (E)

LIETUVIAI ŽEMDIRBIAI — 
TURISTAI DANIJOJE

Iš Vilniaus į Daniją, susipažinti 
su krašto ūkiu, spalio mėn. pabai
goje buvo išvykusi žemdirbių — 
turistų grupė. Jai vadovavo že
mės ūkio produktų gamybos ir pa
ruošų ministro pavaduot. K. Pur- 

gis negali prieiti prie kitu gra
finių technikų, kurios žymiai 
praturtintų ir išryškintų jo char 
rakterį.

Visi paveikslai parodoje gra
žūs ir išplaukia iš spausdinimo 
technikinių galimybių. Tai tik 
pradžia. Tikiu, Vingis jaučia ir 
mato daug daugiau, negu jis šio
je parodoje pasisakė. Tikiu, Vin
gis žino kiek daug reikia darbo, 
pastangų ir nusivylimo išgyven
ti, kad priverstų savo ranką da
ryti tai, ką instinktas, jausmas 
ar vaizduotė padiktuoja.

Pradžia yra gera, o gerėjimui 
ir stiprėjimui nėra ribų.

Ar Adomas Vingis turimą kū
rybinį pasitenkinimą derins su 
aplinkos skoniu, ar ieškos būdų 
savo skoniui tobulinti ir vaiz
duojamas formas originalinti — 
yra ateities klausimas. Tik vie
na yra stipriai aišku, kad tikro 
menininko kūryba, kokios rūšies 
ji bebūtų, niekada nepataikauja 
ir niekada nemiršta laiko eigoje.

Adolfas Vaičaitis

vinskas. Per 10 dienų 25 lietuviai, 
kelių kolchozų, sovchozų pirminin
kai, redaktoriai ar pareigūnai tu
rėjo progos susipažinti su Vakarų 
ūkininkavimo pirmenybe bei lais
vojo ūkio pranašumu. (E)

'■ i

PLANUOJAMAS IR KAUNAS .
Spalio 29 d. Kauno m. Darbo 

žmonių tarybos sesijoje plačiai iš
dėstyti miesto išnlanavimo projek
tai. Pagal juos tikimasi, kad Kau
no gyventojų skaičius padidėsiąs 
dvigubai. Stambiausias pramonės 
mazgas kuriamas Žaliakalnio rajoj 
ne — čia būsiąs pastatytas naujas 
konditerijos fabrikas, žuvies per- 
dirbimo įmonė, skirstomieji šaldy
tuvai ir kt. Žaliakalnyje jau da
bar įsikuria Politechnikos instituto 
miestelis. Antras pagal dydį pra
monės rajonas numatomas Vili
jampolėje. Senamiestis numato
mas pertvarkyti, gi Nemuno ir Ne
ries krantinės būsiančios sutvarky
tos. Per Nerį ir Nemuną būsią 
pastatyti penki tiltai. (B)

PASIŠOVĘ PERPLANUOTI 
VILNIŲ

Pagal turimas žinias buvo pla
čiai paskelbtas Vilniaus išplanavi
mo konkursas, kuriam savo projek
tus prisiuntė architektai net iš Le
ningrado, Minsko ir Rygos neskai
tant lietuvių. Svetimųjų projektai 
buvę atmesti, nes neatitikę Vil
niaus miesto charakterio. Lietuvių 
tiekiami projektai bent tuo priim
tini, kad jie nežaloja dabartinio 
Vilniaus miesto charakterio.

PASIRENGIMAI 
PASAULINIAM JAUNIMO 

FESTIVALIUI
Kitų metų rugpjūčio mėn. Alžire 

įvyks 9-sis “pasaulinis jaunimo.ir 
studentų feštivalis taikai ir drau
gystei”. Alžire jau veikia tarp
tautinis parengiamasis komitetas. 
Į jo sudėtį įeina ir trys asmenys iš 
V ak. Vokietijos su žinomuoju kun. 
H. Mochalskiu priešaky. Vak. Vo
kietijoje patirta, kad į festivalį nu
matyta pakviesti visų vak. vokiečių 
studentų — jaunimo sąjungų at
stovus. žinoma, tie festivaliai iš 
tikrųjų organizuojami Maskvai va
dovaujant ir kiekviename jų išryš
kinama oficialioji sovietų vedama 
linija, keliama sovietinė politika 

■ir smerkiami Vakarai. (B)
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SU VASARI
Per ekvatorių ir vandenis at

žygiavo vasara į Australijos že
mę. šypsosi motina saulė, Šyp
sosi žmonių veidai.

Baigėsi darbai moksleiviams 
ir studentams. Daugumai tikrai 
pelnytos metų atostogos. Taip 
jau virto, kad laikas ir ilgesnio 
nuotolio socialiniam bendravi
mui. Šiemet lietuviai visom prie
monėm pasuks į Melboumą. 
Čia meno dienos, sporto varžy
bos, studentų sąskrydis, skautų 
ir ateitininkų stovyklos.

Jaunimui tai proga tarp sa
viškių užmegzti naujas pažintis, 
atnaujinti senas, proga krūvoje 
pajausti savo.. lietuviškosios in
dividualybės pulsavimą.

Jaunajai ir vyresniajai kartai 
proga patirti bei parodyti lietu
viškąjį svetingumą. Melboumas 
tokio sugužėjimo dar tikrai ne
bus patyręs kaip šiemet. O visi 
sutilps po lietuvišku stogu, su
sės prie lietuviško stalo. Vieš
bučiai iš lietuvių nepasipelnys. 
Net nepažįstamiems, jei tik jie 
lietuviai, mūsų žmonių durys 
atdaros. Net ir tiems, kurie yra 
kada nors skriaudą padarę. Lie- 
tuvio išmintis liepia pamiršti ir 
atleisti žmogui silpnybes, o tuo 
labiau saviškiui, net piktą valią, 
jei pasitaiso. Ypač jaunimo šir
dys kartelio beveik nepažįsta. 
Jei kartais ko nusigręžtama, tai 
tik dėl atsargumo, išvengti ga
limų nemalonumų. Lietuvių vie
nybei, berods, tikrai geras pag
rindas duotas paties Tvėrėjo.

Kalėdų sąskrydis į Melbour- 
ną pirmoj eilėj socialinis įvykis, 
bet tuo pačiu ir poilsinis, ati- 
trūktinis nuo kasdienybės. To
dėl ir pramogų bei kultūrinių 
parengimų visas glėbys. Užsi
brėžta ir organizacinių uždavi
nių, kurių siekia bendruomenės 
vadovybė, studentai per savo 
suvažiavimą, skautai ir ateiti
ninkai per stovyklas. Kaip tik 
jaunimui. Ir pramogaujant grįž
tama prie susimąstymo: pasi
keičiama idėjomis, kyla planai, 
aptariami darbai, išryškėja ir 
keliai. Kas jaunas tik žaidžia, 
darbų nebus ir vėliau, o ypač 
kūrybinių. Po 20-jų amžiaus 
metų išryškėja žmogaus charak
teris: motyvai veiklai ir ištver
mė. Apie tą bus galvojęs ir Ado
mas Mickevičius, kai odėje 
“Jaunystei” sakė: “Kas vaikys
tėje nurungė hidras, tasai jau
natvėj smaugs kentaurus”.

POILSIS
Yra tokių žmonių, kuriems poil

sis po mokslo yra miegas, kitiems 
pasilinksminimai bei pramogos. 
Man tai pramogos, ypač pobūviai 
— sunkus darbas. Pailsiu, kai ne
reikia nieko galvoti nei skaityti, o 
ypač rašyti. Tik redaktoriaus ne
atlaidumas ir šias eilutes iš manęs 
išspaudė! Jokiu būdu pobūviai! 
Tai pribaigia. Nuėjus kiekvienam 
šypsokis, užkalbinta atsakinėk, 
gerk kavą, kai nori pieno. O kai 
pas tave ateina, kiekvieną sutik ir 
palydėk, pavėlavusiam nusišypsok, 
visus juos linksmink, kiekvieno 
klausinėk, ko norėtų gomuriui. 
Ne, tokie dalykai ne man, ne poil
siui !

Nutariau, kad geriausias poilsis 
po knygų tai darbas. Darbas, ku
ris atitiktų visom mano poilsio ka
tegorijom. Ir, maniau, kad pasi
sekė.

Užvedė tai tas primargintas la
pelis skelbimų lentoje. Veterino- 
riams vasarai prireikė pagelbos! 
Kaip tik man. Pirmąją pagelbą 
seniai skautuose išlaikiau, ne kartą 
stovykloje ir atskirą palapinę turė
jau su sanitarijos krepšiu ir skaus
mą marinančiom priemonėm. Tie
sa, kol medikų neturėjom ar kai 
jie nepaslinko. Bet žmogus tai 
žmogus. Jis turi išsipasakoti, kur 
skauda, kas skauda, kaip skauda. 
Išklausinės, kada praeis, kada žaiz
da užgis, ar žymės nepaliks, kurią 
mama pamatyt gali. Su gyvulė
liais tai kitas reikalas. Aprišai 
šuneliui kojytę, o jis tave tik lyžt 
ir ant trijų j kampą. Atnešei pa
valgyt, tai nepriekaištaus — neda- 
virta, pervirta, sudeginta, pipirų 
perdaug, druskos permažai! Ne, 
su gyvulėliais to nebus!

Reikia net j patį profesorių 
kreiptis! Taip sako skelbimas len
toje. Skubu pas tuos veterinorius

Redaguoja A. Zubras,
L ■ C . . . n: .. '■ - /

46 Malane Str., Ormond, Vic. Tel. 58 6421

Dagnia Zarinš

TREMTIS IR JAUNIMAS
Straipsnio autorė yra jau

nosios latvių kartos atstovė. 
Ketverius metus studijavo 
meną Sydnėjuje. Šiuo metu 
gyvena Melbourne. Kasdieni
nei duonai dirba staigoje, o 
laisvą laiką skiria tapybai.

Straipsnyje lyg ir dialogas 
su vyresniąja karta. Ryšku, 
kad jaunoji dailininkė siekia 
atsako meno išraiškoje, bet 
jaučia kad atsakymas neįma
nomas toje srityje. Laisvai 

" kalba ir rašo latviškai, pažįs
ta savo tautos kultūros kelius.

. Ir šis straipsnelis J.K. bu
vo parašytas latvių kalba.

Red.

Pabaltijo valstybių 22 trumpi 
nepriklausomybės metai davė 
tikėjimą gyventi tai kartai, ku
ri paliko tėviškes savo žydėjimo 
metu. Bet dabar jau yra pragy
venta 20 tremties metų ir lyg 
atsidurta kryžkelėje. Yra išau
gusi nauja karta, ir dabar vy
resnieji iŠ šios kažko laukia, 
kas duotų tremčiai prasmę.

Tiesaus atsakymo nesulaukia
ma, nes mes jaunieji nesijaučia
me tremtiniais ir mes nesam to
dėl net klausiami savęs, kokia 
prasmė tremčiai ar kaip ją įp
rasminti. Mūsų gyvenimas rieda 
kasdieniškai su kaikuriom pra
mogom, kur viskas atrodo natū
ralu. Mus apšaukia abejingais. 
Bet kada jaunuomenė kitokia 
yra buvusi — ar tai tremtyje, 
ar namuose?

Vyresnioji karta nerimastauja 
manydama, kad mes nesam pa
kankamai aktyvūs kultūros ir 
politikos baruose. Atsakymas 
galėtų būti: politikos sričiai rei
kalingi yra žmonės su autorite-

— gamtos ir gyvulių draugus. 
Kad tik dar būtų vietų! Tokio kil
naus darbo būriai geraširdžių stu
dentų galėjo užsigeisti!

Pasiteiravau, kur čia profeso
rius, ir nužengiau koridoriumi ten, 
kur norodė. Kambary tuščia. Pa
siklausiau šlavėją. Šis, pamatęs 
mane, matyt, taip skubančią ir su
sirūpinusią, pasisiūlė tuojau užlip
ti j šeštą aųgštą ir pranešti profe
soriui. Norėjau jau sustabdyti jį, 
neleisti lipti: sunkaus sudėjimo 
žmogui, dar metų naštos palenk
tam tokia gimnastika gali ne į nau
dą būti. Bet nesuspėjau, ir jis 
dingo. Likau viena koridoriuje. 
Praėjo keli baltais chalatais apsi
rengę — matyt, mokslininkai. 
Kiekvienas maloniai nusišypsojo ir 
paklausė, ar negalėtų kuo patar
nauti. Nustebau tokiu paslaugu
mu ir šlavėjo — sargo, ir šių džen
telmenų. Bet čia ir dūsaudamas, 
prakaituodamas sargas, o paskui 
jj profesorius. Šis, mane pamatęs, 
taip nušvito, lyg būčiau jo senai 
nematyta giminaitė. Kokia įstai
ga, koks darbas, tokie ir žmonės — 
pagalvojau. Iš karto pasakė mane 
priimąs.

Daug neklausinėjęs, profesorius 
nuvedė mane i kiemą, kur šiltna
miai ir vadinamieji “gyvulių na
mai”. Pakeliui kalbėjo jis man 
apie gražų pavasarišką orą ir apie 
vakarykšti lietų. Taip, žemės ūkis 
vis dar nuo gamtos kapryzų pri
klausąs. Paskutinis gyvulių na
mas mano atostoginio poilsio dar
bovietė. Net širdis plaka, artinan
tis. Ir tie su baltais chalatais 
džentelmenai, turbūt, čia bus! 
Profesorius atidaro duris.

— Bė-e-e-e-e! — pasveikina avi
nas.

Iš išgąsčio vos nekritau profeso
riui i glėbj. ' ' 

tu ir įsitikinimais, su stipria va
lia; klausimams reikalinga išsa
mi informacija, o taip pat ir 
pinigai. Tarp mūsų jaunosios 
kartos retas tepasitaiko, kurį 
bent kiek domintų politiniai 
klausimai, kuris būtų iškalbus 
ir kuriam būtų aišku mūsų spe
cifiniai pabaltiečių politiniai už
daviniai ir keliai. Surinkti gi in
formaciją, ją apdoroti kainuoja 
laiko ir pinigų. Pinigų rinkimas 
jaunuomenės nedomina.

Mes tegalini suorganizuoti 
tik kažkuriomis progomis de
monstracines eisenas, bet tas nė 
kiek (dėl mažo mūsų skaičiaus) 
nedarytų įspūdžio vietinės vi
suomenės nusiteikimui, o būtų 
lyg dūmo paleidimas vėjuotą 
dieną.

Kultūrinės latvių jaunimo ap
raiškos (tikiu, taip pat lietuvių 
ir estų) yra tik mėgėjiško lyg
mens. Mūsų kalba, kas yra tau
tos stuburkaulis, nebėra gyva, 
kasdieninė ir organiška. O tai 
svarbu grožiniam žodžiui. Meno 
šakose bendravimas jaunosios 
ir vyresniosios kartos yra mini
malus, nes tremtis pastarajai su
darė nevaisingas sąlygas reikš
tis. Kur anksčiau naujos srovės 
buvo natūralu, kad atsipalaida
vus tradicinių pažiūrų, šiandien 
nėra likę net pavyzdžių bei pa
žiūrų, nuo ko reiktų bandyti at
sipalaiduoti. Esam atsidūrę to
kioj padėty, kur skęstantis ir už 
šiaudo griebiasi. Kai tik kuris 
jaunuolis atspaudžia laikraštyje 
kokį menkavertį eilėraštuką, 
tuoj jį apšaukiam poetu: kai tik 
pradedantysis pakabina paveiks
lą teatro priešsalyje ,tuoj jis ti
tuluojamas ponu menininku.

— Ar nežinojot, panele, kad mes
čia avių laikom? Paklausia ir, ne
laukdamas atsakymo, veda toliau, 
į kitą kambarį.

Nors išgąstis mane pritrenkė, 
bet spėjau įsidėmėti, kad tas avi
nas už grotų, kad šone skylė kamš
čiu užkišta. Visas tas kambarys 
pilnas panašių avinų su skylėmis. 
Visi angštuose narvuose, pakiliai 
nuo grindų. O kvapas kvapelis! 
Nenoriu aprašynėti, nes tikrai Jau
nimo Kvieslys nosį surauktų. Ko 
gero ir mano kūrinį krepšiui pas
kirtų !

Sekančiam kambaryje kengūros 
laikomos. Iš čia tikrai būčiau bė
gusi nosį susiėmusi, jei šalia nebū
tų stovėjęs malonus profesorius, o 
prie stalo būrelis mėsinėtojų su 
baltais chalatais. Stalas smarkiai 
apkapotas, kaip ir visi mėsininkų 
stalai. Ant jo stambūs mėsgaliai, 
gyslos, sąnariai, viduryje krūva 
didelių, nuskutinėtų kaulų. Džen
telmenai su baltais chalatais aplink 
stalą susėdę, rankose žnyplės ir aš
trūs peiliai.

Nežinojau, ką galvoti. Mėsinė
toj ai, matau kad tai taip pat kole
gos, vienas po kito pakelia akis,
momentui įsmeigia į naujai atvy
kusią, kitas šypteli. Pasijuntu, 
lyg peiliais perverta, kaip vienas 
iš tų ant stalo gulinčių mėsgalių. 
Net prakaitas išmuša. Gerasis 
profesorius, nepaisydamas ar ne
pastebėdamas mano susijaudinimo, 
ima mane supažindinti su būsimais 
bendradarbiais. Palinki geros klo
ties ir išeina, palikdamas mane vie
ną su šita kraugeriška kompanija. 
Mėsinėtojų vyriausiasis, vardu Ro- 
geris, parodo pirštu į kampą, kur 
baltas chalatas. Užsivelku. Jis 
man siekia kulnus, nes vyriškas. 
Atsiraitau rankoves ir prisiartinu 
prie stalo. Jaučiuosi ne kaip dak
taras, bet kaip pacientas prieš ope
raciją. Rogeris man parodo, kur 
sėstis ir paduoda peilį. Su peiliu 
lyg ir kiek drąsiau darosi. Pažvel

Svarbiausia, ką mums galima 
primesti, kad nedalyvaujant tau
tiniuose parengimuose. Tai ga
lėtų būti dėl to, kad jų didelė 
dalis nesiriša su tuo, kas mus 
šiuo metu domina. Programas 
išpildant dalyvauti negi daug 
kas sugeba. Kam mes mielai 
linkę, tai dalyvauti prie atsakin
gų darbų. Pavyzdžiui, eidami 
sekretoriaus ar kasininko parei
gas, gautumėm patyrimo organi
zaciniam darbui. O tai dabar ir 
ateičiai reikšminga. Kaikas lat
vių jaunimo tuos kelius jau ban
dė ir tik per juos mes sugebam 
suorganizuoti latvių jaunimo 
dienas.

Tiesaus atsakymo dėl trem
ties prasmės ir kelių jaunimas 
negali duoti, nes tai asmeninis 
dalykas ir kievienam kitos spal
vos. Nejieškokite tokių atsaky
mų ir iš jaunųjų menininkų. Mes 
norime tik aktyviai savus as
meninius siekius apipavidalinti 
bei išreikšti, be jokių išaiškina
mų tikslų. Taip pasireiškim ir 
1965 m. gegužyje — latvių jau
nimo dienose Melbourne. Čia 
visas organizacinis darbas yra 
jaunosios kartos rankose, taigi 
ir parodos organizavimas.

Yra dar mūsų jaunimo akty
viam pasireiškimui platesnės ga
limybės. Jei mes sueitumėm 
glaudžiau su broliškom tautom, 
tai net politiniuose reikaluose 
galėtumėm užimt stipresnę pozi
ciją. Prisimintina, kaip įspūdin
gai pavyko Sydnėjuje bendras 
baltų studentų balius. Pasikvie
tėm ir daug australų kolegų ir 
programą pravedėm anglų kal
ba. Tik vėliau tautinėmis kal
bomis dainos pasigirdo nuo sta
liukų. Priėjęs australas pasvei
kino ir pasidžiaugė: “Kokios jū- 

Centre jaunieji — Narcizas ir Dalia Ramanauskai, 
kairėje pajaunys Arvydas Ramanauskas ir pamergė Rūta Ke- 

mešytė, dešinėje pamergė — svočia Nijolė Adomavičiūtė ir pa
brolys — svotas Venius Kemėšis.

Dalia, 21 metų — vienintelė duktė Algio ir Julijos Grigai
čių; Narcizas, 25 metų, — vyriausiasis sūnus Antano ir Augus
tės Ramanauskų. Abu jaunavedžiai yra baigę augštesniąsias li
tuanistines mokyklas ir aktyvūs Melbourno lietuviškų organi
zacijų nariai. Dalia, kaikurį laiką buvusi skyriaus ateitininkų 
pirmininkė, yra baigusi parapinius jaunimo kursus, gi Narcizas,
skautas vytis, yra baigęs lituanistinius kursus.

Fotografija — Algio Kazlausko.

giu į kitus pjaustytojus. Jie seka 
mane akimis, ką gi aš darysiu.

Pagaliau Rogeris man išaiškina. 
Pradedu ir aš mėsinėti. Greitai 
pripratau prie darbo. Išmokau 
ekspertiškai atidalinti riebalus nuo 
raumenų, raumenis nuo sausgyslių, 
sausgysles nuo kremzlių ir kremz
les nuo kaulų. Iš pradžių visas ši
tas smulkmeniškas pjaustymas bei 
mėsinėjimas atrodė man bepras
miškas. Vėliau paaiškėjo, kad vi
sa tai labai svarbiam reikalui. Ty
rinėjama mat reiškinys, susijęs su 
dieta ir tukimu. Tam tikslui rei
kia smulkiai ištirti didelį skaičių 
gyvulių — įvairaus amžiaus bei

STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS 
MELBOURNE

GRUODŽIO 26 — 31 D.
26 d., šeštadienis-

Atvažiavę registruojasi lietuvių katalikų bažnytiniuose na
muose, 18 Henry st., Kensington, tel. — 33-2355.

27 d., sekmadienis:
11.30 vai. pamaldos šv. Jono bažnyčioje, East Melbourne;
13.00 vai. Suvažiavimo atidarymas šv. Jono bažnytinėje salėje;
15.00 vai. Tautinių šokių festivalis krepšinio salėje, Albert Park;'
18.00 vai. pietūs drauge su sportininkais ir tautinių šokių daly

viais Richmond savivaldybės rūmų salėje;
Vakare— pobūviai privačiuose namuose. . .

28 d., pirmadienis
10.00 vai. skyrių įgaliotinių posėdis įstatų pakeitimui priimti — 

Melbourne universiteto architektūros fakulteto (School 
of Architecture) patalpose;

11.30 vai. bendras susirinkimas, p. K. Rindzevičiaus paskaita te
ma: “Akademinio gyvenimo problemos istorijos eigoje” 
— Melbourne universiteto architektūros fakulteto pa
talpose;

20.00 vai. pobūvis pajūryje — South Pacific, St. Kilda. f
29 d., antradienis: .

9.00 vai. V. Martišiaus paskaita “Lietuviško jaunimo įtraukimas 
į bendruomeninę veiklą”. — Nicnolas salėje, Lonsdale 
st.; . r,..

10.00 vai. V. Donielos paskaita “Kodėl dabarties studentai kito
kie? — Nicholas salėje;

11.30 vai. A. Kabailos paskaita — Melbourne universiteto archi
tektūros fakulteto patalpose;

Popietėje — išvyka į pajūrį; . ?
20.00 vai. Dainų šventė — Mayerio estradoje, South Yarra sode.

30 d., trečiadienis:
9.30 vai. išvyka į apylinkes (susirenkama universiteto Union 

Haus patalpose);
20.00 vai. užbaigimo pietūs (su valdybos kviestais svečiais) — 

Monash Hotel-Motel patalpose, Clayton.
31 d., ketvirtadienis:

11.00 vai. laisvas pokalbis “Kitų kraštų lietuviai studentai — 
Lietuvoje, JAV, Italijoje, Vokietijoje” — 61 Murry 
st., Caulfield;

21.00 vai. Naujųjų metų sutikimas — Melbourno savivaldybės 
salėje (Town Hall). ALSS Centrinė Valdyba

iu įdomios dainos! Jūs tikrai 
nokat linksmintis!”

Tautinės kultūros mes neku
riam, nes ji teįmanoma tik gy
venant savoj žemėj. Ir skaičiu
mi neaugam natūraliai, nes tur
tingas kraštas lengvai asimiliuo- 
{a. Viskas gali atrodyti beviltiŠ- 
:a. Bet vėl prisimintina, kad 

kiekvienai kartai yra buvę savi 
vadovai, taip bus ir toliau. Vy
resnioji karta tenelaukia iš mū
sų atsakymo dėt tremties įpras
minimo, dėl tautiškumo tęstin
umo. Atsakymą tesuranda ji sa
vo pačios darbuose. Duokite 
mums darbus ir palikite mūsų 
rankose, kad mes įstengtumėm 
juos pervirškinti savom širdim.

svorio. Vienas jaunųjų mokslinin
kų ta tema ruošiasi doktoratui.

Pirmieji baisūs įspūdžiai išnyko. 
Arčiau susipažinau su bendradar
biais, ir juokai bei diskusijos pa- 
įVairindavo darbą. Pasidarė net 
linksma ir įdomu.

Vieną dieną vyko gyvo avino 
operacija. Negadinsiu Jaunimo 
Kvieslio nuotaikos su smulkiu ap
rašymu. Užtenka pasakyti, kad ne 
Visi išlaikėme, neišbėgę iš patalpos. 
Tas vaizdas ir atidarytų žarnų 
kvapas atgaivino manyje stiprų 
norą kuo greičiau vėl grįžti prie 
humanitarinių studijų ir griebtis 
knygų. Dabar jau abejoju, ar mo-

I MELBOURNE VAŽIUOJAME

Ir kaip nevažiuoti! Ten sporti
ninkai meną rodys, menininkai 
bruzdės, artistai lakias mintis 
skraidys, jas pagavę bendruomenės 
šulai apsvarstys, didysis choras ap
dainuos, studentai — studentai 
akademiškai pakritikuos. Jų suva
žiavimas irgi ten ir tuo pačiu lai
ku. Paskaitos, diskusijos, išvykos, 
pajūris ir pobūviai ant pobūvių. 
Kam gi tiek pobūvių — daug kas 
kritikuoja. Atsakymas — po rim
tai praleisto ryto ir karštos dienos 
reikia artimesnių pažinčių, troš
kulį nuraminti ir, tarp kitko, tvis
tą sutrypti.

Jei būčiau studentas, ir aš na
muos neiškęsčiau. Sugarmėtų 
lengvabūdžiai, jei tik įsileistų. Se-
ni filisteriai, jei tik tempą atlaiky
tų. O kaip tu? Kaip gi studentas 
nevažiuosi! Melbourne pajusi, ką 
reiškia būti studentu ir su jais 
bendrauti.

Jaunąją porą spalio 31 d. mote- 
rystėn palaimino kua. Pr.. Va
se r i s šv. Jono bažnyčioje. Po 
vedybinių mišių, žengiant per 
bažnyčios slenkstį, saulė ir dau
giaspalviai bėrinial. Prisįsveiki- 
nus, prisibučiavus ir prisifotogra- 
favus, jaunieji ir svečiai patrau
kė namų link prie paruošto vai
šių stalo ponų Ramanauskų bu
te. Ponia J. Grigaitienė, Melbour
ne visiems žinoma kaip prityru
si ir įmantri šeimininkė, paruošė 
dukrai tikrai iškilmingas ir gau
sias vaišes. Vaišių metu sveikini
mo žodį tarė tėvai, kunigas ir 
draugai. Tarp prisiųstų sveikini
mų buvo ir senųjų Grigaičių iš' 
Nėw Yorko. Dalios seneliui 94, 
bobutei 90 metų. Svečiai karštai 
sutiko šį sveikinimą ir linkėjo 
jauniesiems panašaus amžiaus
kartu sulaukti.

Įsilinksminę svečiai nenorėjo, 
kad ir vėlyvai, jaunavedžių po
ros paleisti: bandė mašinai pink
les paspęsti. Tačiau jaunasis pa
sirodė draugus pažįstąs ir pas
tangas vikriai sutramdė. Svečiai 
pasilikę dar ilgai nesiskirstė, o 
sekančią dieną, sekdami lietuviš
ką paprotį, vėl susirinko puotai 
pratęsti. ’

Sukurtas pagrindas lietuviškai 
šeimai ir lietuvių tautos tęstinu
mui. ’• ' '

A.K.

kymasis ir egzaminai yra toks sa
vęs kankinimas, kaip darbas po eg
zaminų atostogų metu;
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STUDENTAI
Turime vien tik universitetuose per 120 studentų. Jei skaityti 

mūsų čia kažkas apie 10.000, tai studentai sudarytų 1,2%. Tai 
gana augštas procentas: prieš II-ji Pasaulinį karą Lietuvoj studen
tai sudarė 0,16%, šių dieniu Australijoj viso krašto studentų skai
čius neprašoka.0,7%. Galėtų, žinoma, mūsų studentų procentas 
būti dar augštesnis.

Universitetas, paprastai ,atidaro kelius kūrybiniam moksli
niam darbui. Tikime, kad tarp mokslus baigusių lietuvių šiame 
krašte yra jau: į mokslininkus pasišovusių, tik apie juos kolkas 
nieko ar labai mažai težinome. Šeši baigusiųjų siekia augštesnių- 
jų mokslinių laipsnių — taigi pakeliui į mokslininkus. Pora yra 
įsigiję augštesniuosius mokslinius laipsnius ir dirba universitetuose. 
Darbas universitete dar nepadaro mokslininku.

Kad būtų gyva ir įvairi lietuvių studentų organizacinė veikla, 
deja,. negalima pasakyti. Kiek tenka pastebėti, tas priklauso nuo 
vadovybės. Jei kuriais metais pasitaiko energingesnė ir pareigin- 
gesnė valdyba* tai pagyvėja skyrius, pasigirsta apie jį ir spaudoje, 
pajaučia ir visa bendruomenė.

J A I V I II O
Šių metų ALSS centrinė valdyba yra Melbourne, kurios pir

mininkas stud. med. Karolis Kazlauskas. Iš suvažiavi
mo programos matyti, kad kruopščiai ir planingai pasiruošta. Kaip 
viskas pavyks, priklausys nuo pačių suvažiavusių studentų, nuo jų 
noro suderinti pramogas su pareigomis. Iš referatų temų lengvai 
galima išskaityti suvažiavimo pagrindinę bei vedamąją idėją — su
sidomėjimas asimiliacijos vyksmu. Naujas dalykas, kad laisvose 
diskusijose žadama paliesti kitų kraštų, įskaitant ir okupuotos Lie
tuvos, studentų gyvenimą.

Pajudintas vėl įstatų pakeitimo reikalas; projektas paruoštas 
jau prieš dvejus metus, bet taip ir tęsėsi. Dabar skyriai įpareigoti 
projektą apsvarstyti ir išrinkti tam reikalui įgaliotinius, kurie su
važiavimo metu Melbourne įstatų pakeitimą formaliai galėtų pra
vesti. Pajudintas vėl lietuvių studentų ženklelio klausimas. Gal ir 
tas suvažiavime bus įgyvendintas. Perdaug jau ilgai užsitęsęs reika
las.

Girdėti, kad norima įsteigti ALSS skyrius Perthe ir Brisbanė- 
je, o gal ir Geelbnge prie Gordono technologijos instituto. Tose 
vietose studijuoja po keliolika lietuvių. Mažesni skyriai, jei norės, 
galės neturėti pilno sąstato valdybos ,o tik įgaliotinius.

Naujųjų įstatų priėmimas, reikia tikėtis, paskatins filisterių 
būrelius suorganizuoti Melbourne ir Adelaidėje. Reikalas tikrai 
pribrendęs. Sydnėjus jau senokai filisterius subūrė.

SPORTININKAI
Natūralu, kad jaunimas sportuoja, kad prie kiekvieno ben

druomenės skyriaus yra ir fizinio lavinimosi jaunimo sambūriai. 
Organizuotai lietuviškoje sportinėje veikloje dalyvaujančių per 
visą Australiją bus apie 300 asmenų. Apjungia juos Australijos 
Lietuvių Fizinio Auldėjimo ir Sporto sąjunga, kurios centrinė 
vadovybė šiemet yra Adelaidėje, pirmininkaujama J. Jonavičiaus. 
Skyriai yra Adelaidėje, Brisbanėje, Canberroje, Geelonge, Ho- 
barte, Melbourne ir Sydnėjuje. Iš sporto šakų labiausiai populia
rus krepšinis, seka tinklinis, stalo ir lauko tenisas, nepamirštant 
ir šachmatų. Menkai tesireiškia atletikoje.

Šiemet tarpklubinės varžybos (tik tarp lietuvių) įvyks Ka
lėdų atostogų metu Melbourne, Albert Park krepšinio stadione. 
Sportiniai vienetai ar atskiri sportininkai be varžybų, be konku
rencijos merdi ir nyksta. Ar nebūtų teisinga, kad draugiškoms 
žaidynėms bei varžyboms būtų kreipiamasi į kitus pabaltiečius 
•— į latvius ir- estus? Su jais varžybines bei draugiškas žaidynes 
būtų galima sužaisti vietovėse metų bėgyje. Gal reikėtų pagalvoti 
ir apie visos Australijos pabaltiečių rinktinių žaidynes bei at
letų varžybas? Gal, pavyzdžiui, kas antrus metus būtų galima 
suruošti pabaltiečių bendras sporto šventes?

STOVYKLOS
Jau skautai atnešė stovyklavimo ir iškylavimo paprotį, juos 

pasekė ir ateitininkai. Čia tesustosime tik prie šios vasaros sto
vyklų, kurias- ir vieni ir antri ruošia Melboumo apylinkėse.

Skautų, tikimasi, prie Yarros upės, Wonga Park, suvažiuo
siant per 200. Vadovybė stipriose rankose — Leono Baltrūno, 
iš Mėlboumo. Jaučiama, kad bus duotas stovyklai kiek kitoks 
pobūdis. Būsią daugiau dėmesio kreipiama į skautiškus žaidimus

ttE TOSE

Rusinimas vykdomas
SOVIETŲ MAŽUMOS IR RŪSŲ KALBOS

Komunizmas - diktatūra 
-Pabaltijys

KOMUNIZMAS, DIKTATŪRA 
IR PABALTIJYS

“Ar komunizmas yra ..diktatu- 
ra?r — toks klausimas buvo dis
kutuojamas Melburne vienoje jau- 
nfmo grupės sueigoje. Iš diskusijų, 
kadangi nė vienas nebuvo tinkamai 
pasiruošęs, šis klausimas nepaaiš
kėjo', net tenka išgirti labai įvairių 
ir' prieštaraujančių nuomonių, 
ypač pokalbiuose universitete eu 
studentais. Daugelis kiniečių Cgn- 
kaišeką Formozoje laiko diktato
riumi, o pačią Kiniją vadina ‘‘De
mokratinė Kinijos liaudies respub
likai’. Vokietijos komunistinė da
lis vadinama “Vokiečių demokra
tinė respublika.". Alžyras taip pat 
dabar vadinasi “Alžyro demokra
tinė liaudies respublika”.

Skautas Vytis, Melburnas

KOMUNISTINĖ SANTVARKA

Rusijoje, Kinijoje, Jugoslavijoje 
ir kituose komunistiniuose kraš
tuose yra, tiesa, parlamentas, bet 
tėra tik viena komunistų partija, 
kuri pasiūlo kandidatus, už kuriuos 
piliečiai turi tik dėl formos pabal
suoti. Opozicinės partijos bei par
tijų nėra ir priešingų komunistų 
partijai kandidatų praktiškai ne
įmanoma pastatyti. Nėra ten ir 
laisvos politinės spaudos. Nėra jo
kios laisvės ir pasaulėžiūrinėje bei 
kultūrinėje plotmėje bent viešumo
je, nes viskas spausdinta tegali 
pasirodyti tik tada, kai yra pagrįs
ta dialektiniu materializmu ir ką

Iki šiol komunistiniuose kraštuo
se viso viešojo gyvenimo tikrasis 
šeimininkas yra komunistų partija, 
iš tikrųjų: — j08 pareigūnai. Di
džiausių galią, paprastai, savo ran
kose turi partijos sekretorius, gi 
pačioje partijos viršūnėje — gene
ralinis arba-dabar vadinamas cent
rinio komiteto sekretorius. Stali
nas, pavyzdžiui, ilgą laiką tik tą 
postų ir teturėjo. KrušČiovas bu
vo kartu in partijos centrinio ko
miteto sekretorius ir vykdomo
sios valdžios galva — premje
ras. Brežnevas yra tik partijos 
centrinio komiteto pirmasis sek
retorius, bet tuo iki Bulganino 
nušalinimo buvo ir KrušČiovas. 
Pagal protokolą ir spaudoje I-sis 
sekretorius pirmoj vietoj, o po 
jo premjeras. Augščiausioji val
džia* bet tai tik teoretiškai pagal 
konstituciją, priklausanti TSRS 
augŠčiausiajai tarybai, kuri yra 
ir įstatymų leidžiamoji instituci
ja — parlamentas. Jos prezidiu
mo pirmininkas, dabar Mikoja- 
nas, laikomas panašioje vietoje, 
kaip pav. Vokietijoj ar priešde- 
golinėje Prancūzijoje bei dabar 
Italijoj prezidentas.

DIKTATŪRA
Kai krašte įstatymų bei įsakymų 

leidžiamoji, vykdomoji ir kontro
linė bei teisminė augščiausioji val
džia yra vieno žmogaus ar mažos 
grupės žmonių rankose, tai tokia 
santvarka vadinama diktatūra. 
Tokia santvarka, paprastai, re-

ir laužus, o mažiau teorinei programai bei paruošimams į vy
resniškumo laipsnius ir vadovavimo pareigoms. Tam esą 50 sa
vaičių metuose, o tik 2 stovyklai; Taip ir ne. Specifinės sąlygos 
lietuvių skautams (gyvenant nutolus vieni kitų) neleidžia skilti- 
ninkams ir draugininkams dažnai sušaukti sueigas. Reikėtų vis- 
dėlto ir stovyklos metu bent jaunuosius skautus paruošti augš- 
tesniems laipsniams, o skautus ir skautes bent trečiam laipsniui. 
Tą lengviausiai pasiekti, kai ruošia tiesioginiai vadovai, t.y. tun
to skiltininkai bei draugininkai o ne laikinieji stovyklos pareigū
nai. Čia ir lenktyniavmas tarp tuntų veiktų-skatinančiai.

Numatyta viena diena literatūrai — tai Kristijono Donelai
čio “Metams’ ’ir pasakėčioms. Graži idėja taip užbaigti Done
laičio jubiliejinius metus. Jo pasakėčioms ir kaikurios “Metų“ 
vietos gerai tinka įscenizuoti laužo programai. Vietovių vienetai 
jau iš kalno galėtų tam pasiruošti. Skautų vyriausias vadovas 
Australijoje yra vyr. sk. Vytautas Neverauskas, Adelaidėje.

Ateitininkai taip pat šiemet ruošia sąskrydinę stovyklą Mel
bourne apylinkėje, Mount Evelyn. Tai bene antroji tokia — per
nai buvo Adelaidėje. Tikimasi apie 120 dalyvių. Stovyklai va
dovaus kun. Pr. Vaseris. Ateitininkai savo stovykloje, be abejo, 
pagrindinį dėmesį, kreips į religinę jaunimo praktiką ir į katalikiš
kosios ideologijos išryškinimą bei įskiepijimą jaunimo dvasioje.

Turime dar ir kitus jaunimo organizacinius vienetus. Syd
nėjuje ir Canberroje veikia “šviesos” sambūriai. Siauresnės pas
kirties bei veiklos sambūriai yra tautinių šokių grupės. Pastarie
ji pasirodys su tautinių šokių festivaliu ir Meno dienose.

Iki šiol niekur nėra jaunimo dramos, menininkų bei lite
ratūros būrelių. Galėtų būti ir net labai reikėtų. Jungtų juos krū
von grynai tik specifinės kultūrinės apraiškos pomėgis.

Vienas pirminių uždavinių visiems jaunimo sambūriams ’— 
lietuvių kalbos puoselėjimas. Be kalbos trumpas amžius ir pa
tiems sambūriams. Čia vadovybės turi apsvarstyti planus, kaip 
pasiekti, kad jaunimas tik lietuviškai tekalbėtų sueigose, stovyk
lose. Kaip dažnas jau reikalas, kad brolis su brolius bei seserim, 
jaunavedys vyras su žmona anglų kalba bendrauja. Tai požymis, 
kad asimiliacija yra atlikusi tris ketvirčius darbo. Dalyvavimas 
tokių kokioj nors lietuvių organizacinėj veikloj tik laikinas.

A. Zubras

NAUJI LEIDINIAI
ATRADAU KNYGĄ

Bešniukštinėdamas po Banks- 
town miesto viešosios bibliotekos 
lentynas aptikau knygą “The 
Balts”. Autorė — Marija Gim
butas.

Pasirodo, tai yra mūsų archeolo
gės Marijos Gimbutienės, šiuo me
tu profesoraujančios Kalifornijos 
universitete, Los Angeles, angliš
kai parašytas veikalas apie mūsų 
protėvius baltus. Lietuviškoje 
spaudoje apie šią knygą buvo ra
šyta šių metų pradžioje.

Knyga “The Balts”, Marija Gim-

yra gražus straipsnis apie spor
tininkų gastroles Australijoje, il
iustruotas sydnejiškio A. Plūko 
gaminta rinktinės venjete, gyve
nimas atskirose liet, bendruome
nėse ir kt. šiame numery plačiai 
cituojama ir Mūsų Pastogė.

Alė Rūta. Gyveninio lašai. Ei
lėraščiai. Išleido Nida Londone 
1964 m. Rinkiny telpa 48 eilė
raščiai. Knygelė nedidelio forma
to 58 psl.

Karelų — suomių pavyzdys-, 
kaip išstumiama suomių kalba — 
Sovietų priemonė — įvesti mišraus 
tipo mokyklas — kaip pateisinama 
rusų kalbos ofenzyva?

Tik sovietų santvarkoje gyve
nančios tautos gali puoselėti bei 
plėsti savo tautinę kultūrą — tokį 
teigimą skelbia sovietų centrinė 
vyriausybė Maskvoje kiekvieną 
kartą, kai tenka kalbėti apie tau
tybių politiką ir apie Maskvos bei 
komunistų partijos santykius su 
paskiromis Sovietijos ribose gyve
nančiomis tautybėmis. Ar sovietai 
tikrai prisideda prie gimtosios 
įvairių mažumų kalbos puoselė
jimą?

Sekant Stokholme leidžiamas 
“Nachrichten aus dem Baltikum” 
(nr. 25) pirmiausia pažvelkime į 
suomių — karelų likimą. Maskvos 
A. Sovieto 1956 m. paskelbtu įsaku 
karelų — suomių socialistinė res
publika buvo paversta į karelų au
tonominę respubliką ir prijungta 
prie Rusijos Federacinės Socialis
tinės Respublikos. Iš 18 vad. au
tonominių įvairių tautybių respub
likų 14 įeina į Rusijos Federacijos 
sudėtį. Pagal sovietų mažąją en
ciklopediją (1958 m. I tomas) “au
tonominė socialistinė sovietų res
publika yra aukščiausia sovietų 
autonomijos forma ir jos tautinei 
grupei garantuojama laisva raida”.

Kas įvyko su suomiais — kare
lais? Respublikos statusą pakei
tus, pirmiausia dingo “suomių” 
vardas. Pagrindine kalba ligšiol 
buvo suomių kalba, tačiau pasta
ruoju metu vis labiau įsigali rusų 
kalba ir netolimoje ateityje ji tu
rėtų visiškai išstumti suomių, kaip 
pagrindinę, kalbą, šis tikslas pir
moje eilėje siekiama įvykdyti per 
mokyklas, žurnalas “Russkij jazik 
v nacjonalnoj škole" (Rusų kalba 
tautinėje mokykloje — š. m. 1 nr.) 
pastebėjo, kad autonominėse sovie
tų respublikose nuolat auga rusų 
mokyklų skaičius. Esą, tai vyksta 
patiems tėvams pageidaujant. Ta 
pačia proga Maskvos Pedagoginių 
Mokslų Akademijos organas pažy
mėjo, kad nesą lengva suomiams 
mokytis rusiškai, nes jų kalba žy
miai skiriasi nuo rusiškosios.

Pabaltijo kraštuose, kurių kalbos 
taip pat labai skirtingos, vis dėlto 
vykdomi sparčios rusifikacijos 
žingsniai. Pradėtos, steigti miš
raus tipo lietuviškai — rusiškos te 
pan. mokyklos. Tai reiškia, kad 
vietos gyventojų ir rusų kolonistų 
vaikai lanko tą pačią mokyklą, mo
kykloje dėsto paskiri mokytojai, ta-

VILNIAUS KATEDROS

LAIKRODIS
Vilniaus katedros laikrodis rodo 

ir muša tik valandas, o minutinės 
rodyklės visai neturi. Kiekvieną 
rytą ir vakarą laikrodžio, dūžiai 
transliuojami per Vilniaus radiją. 
Pats laikrodis — jo švytuoklė yra 
trijų metrų ilgio — veikia jau 161 
metai. Jau aštuoneri metai jį ap
tarnauja Kęstutis Stepšys. (E)

DIKTATAS

čiau kai kurie dalykai jau dėstomi 
visiems bendrai •— rusų kalba. 
Taline šių metų pradžioje vyku
siame pasitarime tokiomis mokyk
lomis buvo pasidžiaugta ir pa
reikšta pageidavimas, kad moks
leiviai rusiškai kalbėtų ir savo 
tarpe. (E)

Alė Rūta pažįstama iš eilės 
knygų ir yra viena iš pirmau
jančių moterų rašytojų išeivijo
je. šis poezijos rinkinys yra au
torės antrasis iš eilės. Pirmas iš
leistas dar Vokietijoje (“Be Ta
vęs”) 1946 m.

PAŽINKIME ŽEMĘ
aprobuoja kom. partija. Nėra ko
munistiniuose kraštuose ir ekono
minės laisvės, nes teveikia tik vals
tybinės įmonės bei fabrikai, žemė 
suvalstybinta, ir dalį jos pati vals
tybė administruoja. Valstybiniai 
ūkiai Rusijoje vadinami sovehozai. 
Eksportas te importas vykdomas 
valstybinių pareigūnų. Dalis, že
mės administruojama koperatyvi- 
niu pagrindu — Rusijoje tokie 
ūkiai vadinami kolchozai, lietuviš
kai — kolūkiai (kolektyviniai 
ūkiai). Vidaus prekyba (vienos 
tarybinės respublikos ribose) būtų 
lyg ir koperatyvinio pobūdžio, bet 
ir čia augštesnieji pareigūnai pas
kirti komunistų partijos, lygiai 
kaip kolūkiuose vadovybė faktiškai 
parenkama partijos. Profesinėse 
sąjungose augštieji. pareigūnai yra 
paskirti komunistų partijos; že
mesnieji vietose, tiesa, renkami, 
bet kandidatuoti tegali tik tas, kurį 
pristato komunistų partija.

miasi kokia nors partija, bet ir ji 
tėra tik diktatoriaus ar mažos po
litinės grupelės žmonių įrankis pri
eiti prie žmonių, sukurti valdžiai 
organizacini foną, dekoraciją. Dėl 
tų pačių dekoratyvinių — psicholo
ginių priežasčių ir diktatūroje yra 
renkamas parlamentas, bet, pa
prastai, vienos partijos kandidatų, 
o kai kada įsileidžiant ir opozicijos, 
kuri lengvai kontroliuojama.

Gali atsitikti, kad diktatūros ir 
jos partijos ideologija bei politinė 
programa yra tiek populiari, kad* 
didelė krašto piliečių dauguma jai 
ir laisvu balsavimu pritaria. Dėl 
to tačiau diktatūra nenustoja bu
vusi diktatūra, nes valdžios šalti
nis bei įstatymų ir įsakymų ar ūki
nių potvarkių iniciatyva lieka dik
tatoriaus ar grupelės politinių šulų 
rankose, o vairuojamai išrinktas 
parlamentas yra tik teisinis įran
kis jų valiai vykdyti.

{Pabaiga 5 psl.}

butas, išleista 1963 m. Londone 
Thames and Hudson leidyklos.

Manau, kad toji knyga gali būti 
ir kitų miestų bibliotekose, todėl 
lietuviams, kur .jie begyventų, pa
tartina šios knygos pareikalauti 
gyvenamosios vietovės viešojoje 
bibliotekoje.

ši knyga gali labai daug pasitar
nauti lietuviškai skaityti nemokan
čiam mūsų jaunimui. Tėve, par
nešk šią knygą į savo namus ir at
kreipk sava vąikų dėmesį juos su 
šiuo veikalu supažindindamas. 
Knyga gausiai iliustruota ir teikia 
puikų mūsų gilios praeities vaizdą. 
Mokslus einančiam jaunimui ši 
knyga yra nepamainoma kalėdinė 
dovana. J .R-

Pasaulia Lietuvis, Nr. 9 964 m. 
rugsėjis, ir šis numeris yra įdo
mus ir patrauklus, kaip ir ank
styvesnieji. Rašo J, J. Bačiūnas,

žemė, ant kurios gyvename yra 
viena iš devynių planetų, skriejan
čių aplink saulę, žemė yra mažy
tis trupinėlis palyginus su kitais 
erdvių kūnais. Erdvė laikoma be
ribe visomis kryptimis.

žemės pluta, ant kurios gyvena

N. ZELANDIJOJ
N. Zelandijos Liet. B-nės Val

dybos narys M. Cibulskis su dukra 
Audrone Kalėdų atostogoms vyks
ta į Melbourną, kur dalyvaus Dai
nų ir Sporto Šventėje.

Jų kelionės tikslas pasižmonėti, 
pasimatyti su savo artimaisiais 
kaimynais lietuviais ir pasidairy
ti po kraštą.

Audronė Cibulskytė įsigijo pra
džios mokyklos mokytojos cenzą ir 
jau antrus metus mokytojauja 
Aucklande. Ta pačia proga tenka 
pažymėti ir pasidžiaugti, kad to 
amžiaus vienintelė jaunuolė, kuris 
visai neragauja jokių alkoholinių 
gėrimų, dalyvauja lietuvių tauti
nių šokių grupėje ir aktyvi keliau
tojų klube. Prieš pradėdama moky
tojų kursus ji baigė braižybą ir 
dirbo kaip braižytoja.

*
Iš Wellingtono p.p. Kulikauskų 

šeima su dukra česia persikėlė gy
venti į Aucklandą. Laikinai pagy
venę vienoj lietuvių šeimoj netru
kus įsigijo savo namus ir darbar 
gyvena M t. Albert rajone, Auck
land.

Duktė česia iš didelio skaičiaus 
kandidačių išrinkta ir priimta 
dirbti oro susisiekimo TEAL ben
drovėj. Atlikusi rekalaujamą stažą 
ji jau skraido lėktuvu kaip paly
dovė (stewardess). Antroji Kuli- 
kauskių duktė Ramutė ištekėjo 
prieš porą metų už naujazelandie- 
čio ir gyvena Palmerston North.

*
Nusipirkęs namą p, J. Žilinskas 

jį atremontavo, pertvarkė ir da
bar nori parduoti.

*
Cibulskių Jurgis lapkričio 21 d. 

vedė naujazelandietę Beverley Wo- 
by. Pagal vietos paprotį vestuvinę 
puotą suruošė jaunojo tėvai, ku
rios metu Pečiulaičių Jurgis lietu
vių b-nės vardu pasveikino jau
nuosius ir palinkėjo laimingo gy
venimo nenutraukiant ryšių su lie
tuviais. Toliau vestuvinės vaišės 
buvo perkeltos pas jaunosios tė
vus. Ir čia dalyvavo visi p.p. Ci
bulskių kviestieji lietuviai, čia bu
vo pasiklausyta lietuviškos muzi
kos iš' plokštelių ir prie skoningai 
paruošto stalo praleista keletas 
jaukių valandų.

Jaunavedys J. Cibulskis prieš 
porą metų baigė chemijos mokslus 
Aucklando universitete ir dirba 
Forest Product bendrovėj. Po ves
tuvių sekančią dieną jaunieji lėk
tuvu išskrido į Melbourną, kur J. 
Cibulksis atliks 6 mėnesių stažą 
Fibromakers (nylono) fabrike. Po 
to ketina grįžti į Aucklandą ir dir
bti tos pat rūšies fabrike kaip che
mikas. Lankydamas mokyklą ir 
universitetą Jurgis buvo aktyvus 
sportininkas ir liet, tautinių šokių 
šokėjas. Linkime jiems gražaus ir 
malonaus gyvenimo.

*
Liutikų Jurgis išvyko neribotam 

laikui į Australiją ir laikinai ap
sistojo Sydnejuje. Jam rūpėjo pa
matyti kraštą ir susipažinti su 
Australijos lietuviškuoju jaunimu. 
Pragyvenimą žadėjo užsidirbti be
keliaudamas. Taip pat nori padre
bėti ir farmoje, nes domisi ūkinin
kavimu, ypač avių ūkiu.

Baigęs mokslus visą laiką N. Ze
landijoje dirbo avių farmose. Dve
jus metus lankė Massey Agricultu
ral College. Susitaupęs pinigų nu
sipirko namus Aucklande, juos su
tvarkė ir išnuomavo. Tiek lankyda
mas1 mokyklą, tiek gyvendamas 
provincijoje buvo aktyvus sporti
ninkas, o paskutiniu metu, gyven
damas netoli Auckland©, dalyvavo 
liet tautinių šokių grupėj. -S-

Paruošė B .Wilson

me, yra apie 20 mylių storio. Po 
pluta yra kitas, dengiamasis sluo
gams apie 1800 mylių storio, o 
dar giliau esanti 1360 mylių storu
mo skysta ir karšta masė, žemės 
branduolys* spėjama, esąs kietas, 

žemės paviršius labai įvairus.

Augščiausias iškilimas yra Eve
resto viršūnė Himalajuose (29.028 
pėdos virš jūros lygio). Giliausia 
vieta yra Pacifike — 35.800 pėdą 
žemiau jūros lygio. Vos trys de
šimtosios žemės paviršiaus yra 
sausuma. {Bus daugiau)
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Žvilgsnis atgal
IŠVYKOS Į AUSTRALIJĄ AIKŠTĖS APYSKAITA

(Pabaiga)

Ar jiems pavyks?
Teniso veteranas A. Remeikis, 

58 m. amžiaus, dėl tarnybos ne
galėjo dalyvauti Sporto šventė
je, už tat į XV-jų Sporto šven
tę vyksta su pasiryžimu apginti 
1962-jų metų iškovotų Australi
jos lietuvių lauko teniso čempio
no titulų. Ar pavyks?

Į šį klausimų tegali atsakyti tik 
pereitos šventės nugalėtojas var- 
pietis A. Gavelis. Tiesa, varžovų 
bus ir daugiau. Geelongiškis A. 
Šimkus ir adelaidiškis J. Clay
ton — Smith irgi pretenduoja į 
nugalėtojo titulų.

Čia suminėti pagrindiniai vete
rano A. Kemeikio varžovai bū
simoje Sporto šventėje tikriau
siai dar nebuvo gimę, kai 1928 
m. A. Remeikis tapo Lietuvos 
lauko teniso čempionu, šį titu
lų išlaikė dar sekančius dvejus 
metus- ir reprezentavo Lietuvų 
tarptautiniuose lauko teniso tur
nyruose. 1938 m. pasaulio lietu
vių sporto olimpijadoje iškovojo 
bronzos medalį, atstovavo lietu
vius įvairiose išeivijos pirmeny
bėse ir sėkmingai per eilę me
tų gina Adelaidėje Vyties klubo 
spalvas. Tai sportininkas, kuris 
pajėgė išsilaikyti lietuvių lauko 
teniso viršūnėse 36-rius metus.

Tenisininkai,
A. Remeikis ir A. Morkūnaitė

nertaitė iš Sydney.
A. Remeikis ir A. Morkūnaitė 

duoda daug vilčių adelaidiškiams.
R. Sidabras

Puikioje Pertho salėje du kar
tus sutvarkom Vakarų Australijos 
rinktinę 97 — 55 ir 78 — 66. 
Antrosios rungtynės buvo kiek 
sunkesnės nes priešininko eilėse 
žaidė du amerikiečių studentai — 
mormonai. Iš čia grįžome vėl į 
Sydnėjų, kur vos nesuklupome 
prieš miesto rinktinę. 79 — 76. 
Vis dar be Jesevičiaus ir Sedlicko, 
išėjome su per dideliu pasitikėji
mu ir be susikoncentravimo. Įsi
siūbavę australai 5 min. prieš galų 
dar turėjo 6 taškus. Minutė. Už
teko vyrams parodyti liūdnus Syd- 
nėjaus lietuvių veidus. Eilė pui
kių antpuolių ir dar viena pergalė 
79 — 76. Ir pagaliau paskutinėms 
rungtynėms prieš Sydnėjaus COL
TS (faktiškai ta pati Sydnėjaus 
rinktinė) visi pasinešę parodyti 
geresnį žaidimų, kaip vakar, ir at
sisveikinti su vietos lietuviais pui
kia pergale. Net Jesevičius ir Sed- 
Ickas užsdėjo uniformas. Visi jau 
tesi lyg skolingi už puikų priėmi
mų ir nuoširdumų; ir tai atrodė 
geriausias būdas atsidėkoti, šios 
inspiracijos vedami, visi žaidžia iš 
širdies ir užbaigia kelionę eile gra
žių momentų ir užtikrinta perga
le 93-50.

Dar nusirengimo kambaryje, ei
nąs vadovo pareigas, dr. Gaška ir 
aš pasitinkame žaidikus su šampa
no stiklu, juos sveikindami su 25 
rungtynių maratono pabaiga ir 24-

mis pergalėmis. Džiaugsmo daina, 
plaukianti iš pat širdies, skardžiai 
nuskamba; o po jos, mane pagrie
bę, pakiša su visais rūbais po šal
tu dušu. Prisipažinsiu, kad dušas 
buvo malonus! Malonus ne vien 
dėl to, kad pagaliau viskas, daug 
geriau negu tikėtasi, pasibaigė, 
kad pagaliau galima atleisti per 
daug ir nuolat įtemptus nervus, bet 
svarbiausia dėl to, kad tai ženklas 
susiklausymo, bendradarbiavimo 
ir džiaugsmo bendrai pasiektais 
laimėjimais.

prie lentos padeda ir savo vikrumu 
bei staigumu žymiai prisideda prie 
komandos atbudimo. Pagaliau įė
jęs Motiejūnas sustiprina gynimą 
ir galutinai ženklina Kanados kri
timą. Paskutinės minutės buvc 
dramatiškos ir jose Kanados žaidi- 
kai buvo bejėgiai prieš mūsiškią 
kovos dvasią ir vykusius antpuo
lius. Ir pagaliau pratęsime buvc 
įrodytas galutinis pranašumas ii 
iškovota svarbiausia ir didžiausia 
pergalė visoje šios rinktinės egzis
tencijoje.

jaunatviška energija ir pavyz
dinga sportine laikysena yra gra
žus pavyzdys mūsų jaunimui. Jis 
bus rimtas kandidatas į nugalė
tojus ir XV-je Sporto Šventėje 
Melbourne.

Jei veteranui nepavyktų įgy
vendinti siekiamojo tikslo, tai 
daug giedresnes perspektyvas ap
ginti 1968 m. iškovotų Australi
jos lietuvių lauko teniso1 čempio
nės titulų turi A. Remeikio 
krikšto duktė Aldona Morkūnai
tė. Aldona, kuri lapkričio 11 d. 
atšventė savo 14-jį gimtadienį, 
ištisus metus ruošėsi darbščiai 
numatomai kovai. Jai rimčiausios 
varžovės XV-je Sporto Šventėje 
būtų pereitų metų finalistė R. 
Akenytė iš Geelong ir R. Glio-

KEISTAS PAREIŠKIMAS
Labai nustebino mane Sydnėjaus 

‘‘Kovo” Valdybos paskelbtas viešas 
pareiškimas dėl mano komentarų 
demonstruojant kanadiečio J. Bu- 
lionio ir sydnėjiškio E. Karpavi
čiaus filmus. Man tikrai neaišku, 
kų “Kovo” Valdyba tuo nori pasa
kyti teigdama, kad mano komenta
rai nesiderina su valdybos narių 
nuomone ir už tai jie nesiimu jo
kios atsakomybės.

Paaiškindamas noriu pareikšti, 
kad:

1) komentarus dariau ne “Kovo” 
Valdybai, bet filmų stebėtojams;

2) Prisiųsdamas filmų iš Kana

dos p. J. Bulionis įgaliojo asmeniš
kai mane ir A. Šimaitį, ne “Kovo” 
Valdybą, šį filmą globoti ir savo 
nuožiūra jį paskirstyti po Austra
lijos lietuvių kolonijas ir klubus 
kartu atsiųsdamas ir visus filmo 
komentarus, kuriuos aš kartu su E. 
Karpavičiaus paaiškinimais skai
čiau filmų demonstravimo metu;

3) Komentuodamas neužgavau 
nė vieno asmens ir manau, kad šis 
“viešas pareiškimas” padarytas ir 
inspiruotas žmogaus, kurio pana
šūs “žygdarbiai” paskutiniuoju 
metu jau baigia iš Sydney lietuvių 
visuomenės ištrinti buvusį gerą

| . MURRAY’S
£ HEALTH FOOD STORES
| 646 George St., Sydney, Australia
’♦! (Kampas Liverpool St.)
B TEL.: 26 1768
B (ANKSČIAU Iš KINGS CROSS, SYDNEY)

JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 
>< gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
>; visiems gerai žinomą ir rekomenduotinų firmų: MURRAY’S 
’*< HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų turi 
I* kontaktų su Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami 

kitų skelbimų.
$ 15 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu-
>♦< tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ aiuntinys 

gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.
‘ Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 

:*< nei vieno siuntinio nepražudė per visą 15 metų, nes Jūsų siun- 
H tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo, ir mes 
>; pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
■J giminė*.
> Jūsų siuntinys pasiekia gavėjų paprastu paštu per 2 mėne- 

sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
•* 12 dienų.
g • SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
>: Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto-
W mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra- 
>5 dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir 
!♦; siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro- 
;♦} džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato 
>*< Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 

— 30 dienų.
| REGISTRUOTI SKYRIAI:
£ ADELAIDE, S.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
>*< 82 Avro Ave., Hendon, S.A. Tel.: 45-6629.

CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.

PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
:♦! 293 Church St. Tel.: 635-9728.
>; BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
>♦! NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

557 Hunter St. Tel.: B 3596.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

>♦< 93 Northumberland St., Wickham. Tel.: 61-5180.
M MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
>; 94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
$ PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
£ 229 Newcastle St. Tel.: BA 7842. '

mūsų sportininkų vardą;
4) Prieštaraudamas “Kovo” Val

dybai noriu pasakyti, kad už savo 
komentarus po filmų demonstraci
jos salėje ir vėliau asmeniškai te- 
gavau tik gražiausius žiūrovų at
siliepimus ;

5) Demonstruojant filmus be K. 
Ankaus aparato buvo veltui naudo
jamasi E. Karpavičiaus aparatu, 
jo ekranu, lietuviškom plokštelėm 
ir mano radiograma, už ką, ma
nau, tiek jam, tiek ir man priklau- 

»so bent šiokia tokia padėka iš “Ko
vo” Valdybos.

A. Laukaitis

NEW YORK IR KANADA
Po įspūdingo sutikimo Chicagoje 

dar viskas nebuvo užbaigta. Lau
kė New Yorkas ir Torontas. New 
Yorke ir dovanų įteikimas ir pa
gerbimas Lietuvių dienoje būtų 
buvę labai gražu, jei ne pirmasis 
rungtynių kėlinys, žaisdami prieš 
lietuvius, per daug pasitikėdami, 
per mažai vertindami priešininką, 
galvodami, kad kamuolys pats ran
da kelią į krepšį, pirmąjį kėlinį su- 
žaidžiame blogiau negu galima įsi
vaizduoti. Pralaimime 26 — 19! 
Tik išsigandę galimo pralaimėjimo 
ir jo pasėkų antrame pradedame 
judėti ir pagaliau paskutines 10 
min. sužaidžiame, kaip rinktinei 
pridera ir laimime 84 — 67.

Toronte pradedame rimčiau. 
Kiekvienas jaučia garbę ir malo
numą būti pakviestais žaisti prieš 
bet kokią olimpinę komandą. Ko
vos dvasios ir pasiryžimo netrūks
ta, tačiau 3 savaitės be rimtesnių 
nuotykių jaučiasi. Nėra tikslumo 
metimuose, kamuolys nelabai nori 
klausyti, trūksta to pusės žingsnio 
startuojant ar kelių inčų šokant 
prie lentų. Kanadiečiai jau kelios 
savaitės kaip kasdien dirbę, geroje 
formoje, užtikrintai mėto ir veda 
žaidimą. Pirmasis kėlinys 40 — 83 
jų naudai. Negeriau pradedame 
ir antrąjį. Jesevičius neranda sa
vęs, šilingas pasimetęs, Slomčins- 
kas per lėtas, Sedlickas nepasvei- 
kęs. Kanadiečiai atsiplėšia net 14 
taškų skirtumu. Bet pagaliau 
Varnas, iki šiol gerai kovojęs, bet 
be sėkmės metimuose, daro keletą 
puikių metimų, Čekauskas, jam į- 
prastu vikrumu, praeina kelis prie
šininkus. Bandymas Modestavičių 
išleisti dešiniame krašte pavyksta. 
Jis puikiai kovojančiam Adzimai

MŪSŲ KOMANDINIS 
ŽAIDIMAS

Trumpai pažvelgęs visų rung
tynių eigą, iš arčiau pažiūrėkim į 
patį mūsų komandinį žaidimą. 
Kaip jau pradžioje minėjau, pir
mose rungtynėse mūsų žaidimas 
buvo daugiau ar mažiau išmestas 
iš vėžių. Išmoktų derinių Tabor 
farmoje nebuvo įmanoma panau
doti, juos per savaitę galutinai pa
miršome. Reikėjo prisitaikyti, 
persiorientuoti, remiantis papras
tu susižaidimu ir improvizacija. 
Tai nebuvo sunku, nes turėjome 
čekauską ir Varną, abu linkusius 
į individualizmą, ir nesunkiai pa
jėgiančius gauti geresnį metimą iš 
toliau arba dažnai praeinančius. 
Gi arčiau krepšio puikiai manev
ruojant Modestavičiui, šilingui ar 
Jesevičiui ir su Adzimos bei Slom- 
činsko pagalba atgaunant dalį pra-' 
mestų kamuolių, galima buvo ap
sieiti be komplikuotų kombinacijų 
ar išdirbtų derinių. Tik šoninio 
užribio derinys buvo dažniau nau
dojamas ir neretai su pasisekimu. 
Dėl olimpinės 30 sek. taisyklės pats 
žaidimas buvo pagreitintas, ir grei
tasis puolimas buvo dažnas gink
las.

Puolime prieš žmonių dengimą, 
kurį sutikome tik Melbourne ir 
pirmąjį kėlinį prieš latvius, nau
dojome 1x3x1 Išsidėstymą. Nežiū
rint lėtokų pasuočių, bet su mūsų 
neblogu mėtymu, jis buvo gana 
sėkmingas.

Gynime naudojome individualinį 
dengimą su gan vykusiu keitimus! 
prieš blokavimus. Tik keletą kar
tų panaudojom šoninį dengimą ir 
tai tik prieš silpnesnes ir daug bė
giojančias komandas. Jis buvo lė
tas ir nejudrus.

Susumavus mūsų žaidimas susi
dėjo iš greičio ir improvizacijos. 
Gerai dirbant po lentomis ir neven
giant mėtyti. Komandos stiprybė 
buvo puikioje fizinėje kondicijoje
— juk per 18 rungtynių nebuvo 
rimtesnio susirgimo ir susižeidimo
— ryžtume, kovos dvasioje ir ins
piracijoje visuomet reikiamu mo
mentu susiimti, surasti pakanka
mai jėgų ir būdų išlaikyti pasek
mei ar išlyginti kartais jau bevil
tiškų situacijų (Adelaidė, Sydnė- 
jus, Torontas). Visam tam daug 
padėjo geras komandos balansas. 
Abu centrai vienas kitų galėjo 
kiekvienu momentu pavaduoti. 
Kraštuose tiek Varnas su Jesevi- 
čium, tiek Modestavičius su Šilin
gu vienodai gerai dirbo ir beveik 
tiek pat laiko praleido aikštėje. 
Gal tik pirmoji pora buvo kiek so- 
lidnesnė ir pastovesnė. Gi gyve
nime, jei čekauskas ir neturėjo ly
giaverčio pakaito, tai Sedlickų vy
kusiai pavaduodavo Bažėnas, Mo
tiejūnas ar Jankauskas. Ir paga
liau labiausiai mane nustebino ko
mandinė dvasia, kokios savo krep
šinio gyvenime nesu matęs. Kiek
vienų rungtynių, o ypač sunkes
niųjų, metu nei vienas iš sėdin
čiųjų ant suolo nesijautė nelaimin
gas ar nuskriaustas, bet, atrodė, 
pergyveno žaidimų daugiau negu 
tie kurie žaidė, juos nuolat ragino, 
ploįo, net šaukė, už gerų veiksmų, 
sveikino išeinantį iš aikštės, ragi
no {einantį, visi vienodai džiaugėsi 
pergale. Draugiškumas yra vie
nas iš komandos darnumo akstinų.

Teoretiškai marksizmas dikta
tūrą (proletariato) tenumato tik 
revoliuciniu pereinamuoju metu. 
Tai yra tol, kol sužlugdoma se
noji santvarka ir ūkiškai pajėgu
sis krašto socialinis sluogsnis — 
senosios, galingojo sluogsnio, val
džios šaltinis. Rusijoje tačiau 
nuo revoliucijos praėjo jau be
veik 50 metų, o vis dar diktatū
ra. Teorija sau, o praktika sau. 
Tiesa, Kruščiovo komunistų par
tija kiek nuolaidesnė. Nežinia 
tačiau, kas po jo. Demokratij.os 
keliu tikrai nebus pasukta tol, 
kol remiamasi Marso raštais, kol 
dialektinis materializmas laiko
mas vienintele, neginčijama tie
sa, kol lokaliniam gyvenime ne
atsižadama valstybinės preroga
tyvos savivaldybių naudai, kol 
partija iškelta augščiau bendruo
menės, kol žmogus individas vi
sai prislėgtas koloso valstybės.

Komunizmas, diktatūra

ADELAIDIŠKIAM gerai pažįsta
ma jauna šeima, inž. Romas Ur
monas ir inž. Renata Urmonienė 
— Reisonaitė, pagilinę studijas 
Londone ir pasidarbavę kaip in
žinieriai Afrikoje, o taip pat ap
keliavę gerą dalį pasaulio, beveik, 
po trijų metų grįžo į Adelaidę 
ir apsigyveno ponų Reisonų na
muose. Grįžo ne vieni, bet su įpė
diniu.

(Atkelta iš psl. 4)
Žodis, tarptautiškai vartojamas, įsistiprino, 

yra iš lotynų veiksmažodžio dicta- 
re — įsakyti, diktuoti (yra ir ki
tų prasmių). Politine prasme su
tinkame jau senojoj Romoj. Suiru
tės ar šiaip rimtų įvykių akyvaiz- 
doje, pav. karo metu, senatas vi
są krašto augščiausią valdžia ga
lėjo pavesti (ir pavesdavo) api
brėžtam laikui vienam iš dviejų 
konsulų. Toks konsulas vadindavo
si tada diktatoriumi. Iš tokių kon
sulų vėliau kilo Romos imperato
riai, kurie pakeitė demokratinę 
Romos respublikos santvarką.

KOMUNIZMAS IR DIKTATŪRA

ALDONA MIKUŽYTĖ, apke
liavusi J. A. Valstybes, Kanadą, 
o grįždama aplankiusi Havajus, 
Japoniją (kur dalyvavo Sporto 
Olimpijados atidaryme ir ketu
rias dienas stebėjo žaidimus), 
Hongkongą ir Filipinų sostinę 
Manilą, po šešių mėnesių kelionės 
grįžo į Adelaidę.

•

VORAI NAUDINGI
Mažai kam malonu žiūrėti į vo

rą. O tačiau tai labai naudingas 
vabzdys. Neseniai anglų etnomo- 
logai apskaičiavo, kad vorai su
naikina daugiau vabzdžių, negu 
visi kiti “naikintojai”, priskai- 
tant paukščius ir gyvulius. Ben
dras vabzdžių, kuriuos Anglijo
je sunaikino vorai per metus svo
ris sudaro tūkstančius tonų.

Vakaruose beveik visur šian
dien sutinkame demokratinę val- 
dymosi sistemą su keliom ar net 
daugiau politinėm besivaržan- 
čiom partijom, iš kurių tarpo 
žmonės laisvu balsavimu pasiren
ka valdžią. Ūkiškai, toji demokra
tija tvarkosi liberališkai, t.y. 
puoselėja privačią iniciatyvą, 
nors daugelyje kraštų, pav. 
Skandinavijoje, 
stambųjį kapitalą, kad 
gniuždintų silpnojo ar 
ko.

Komunistinių kraštų 
sistemą, nežiūrint skambių 
mokratinių iškabų, turim pilnai 
pagrįstai pavadinti vienos komu
nistų partijos diktatūra. Ir Rusi
joj ir Kinijoj tačiau matome ir 
asmeninę vado — centrinio par
tijos komiteto sekretoriaus dik
tatūrą. Gal tik pereinamuoju lai
kotarpiu po Stalino mirties jau
tėme valdžią Rusijoje buvus aug- 
štųjų partijos šulų rankose, bet 
tai tik tol, kol naujoji asmenybė

daugelyje kraštų, 
suvaržydama 

jis nesu- 
vidutinio-

valdymo
de-

Pati centralizuota ir 
iš augšto tvarkoma komunistų 
partijos struktūra reikalauja vir
šūnėje diktatoriaus. Kol nepakis 
komunistų partijos centralinė 
struktūra ir jos funkcionavimo 
būdas, tol kiekvienam komunis
tiniam krašte 
rinė valdymo

Nušalinant Kruščiovą, 
džiai matėm 
jos” funkcionavimą, 
staigiai, to klausimo nediskutavus 
nei komunistų partijos suvažiavi
mo, nei jo sprendus tariamam 
augščiausiam krašto organui — 
TSRS augščiausiai tarybai. 
TSKP centrinis komitetas, tai
gi maža klika, nusprendė ir nu-j 
šalino, apie tai tik pranešdama 
kitiems. Tas dar įrodo, kad TSRS 
yra klikos — grupelės partiečių 
diktatūra. Pirmasis CK sekreto
rius — tos grupelės bosas Kruš
čiovas, pasirodė, nebuvo pakan
kamai apdairus, nors šiaip įsi
tvirtinęs buvo stipriai. Be abejo, 
centrinis komitetas, imdamasis 
to žygio, turėjo karinės vadovy
bės pritarimą, kuri yra tikrasis 
TSRS centrinio komiteto dikta
tūros ramstis.

visad bus diktatu 
sistema.

vaiz-
TSRS “demokrati-

Tas įvyko

PABALTIJYS

Lietuva, Latvija ir Estija tapo 
II-jo Pasaulinio karo metu Ru
sijos okupuotos. Taip ir šiandien 
tebėra. Kaip okupuotiems kraš
tams joms yra primesta rusiškojo 
komunizmo santvarka, ir laiko
mos griežtoje Maskvos priežiūro
je, kuri vykdoma tiesiog per rau
donąją armiją ir rusų pareigū
nus, gi netiesioginiu būdu per 
Lietuvos komunistų partiją ir jos 
vadovus. Formaliai Lietuva, Lat
vija ir Estija esančios “savaran
kiškos respublikos” (Rusų komu
nistų terminas) TSR Sąjungoje. 
TSRS 1936 m. konstitucijos (ji 
ir šiandien formaliai veikia) 817 
duoda teisę kiekvienai sąjunginei 
respublikai pasitraukti iš TSRS 
narių. Bet kaip? Politinės lais
vės nėra, net jei privačiai kas iš
sitartų už atsiskyrimą, tai pra
dingtų iš gyvųjų tarpo. Sukili
mas? Jis neįmanomas mažam, 
okupuotam krašte, kur nėra žo
džio laisvės, kur pilna didžiojo 
globėjo kariuomenės. Pabandė 
vengrai nusikratpti komunizmo 

net pats raudonasis 
sukilėliais,

diktatūros,
diktatorius išėjo su
tai tuoj Kruščiovas atskubėjo su 
tankais pamokyti vengrų meilės 
Kremliui ir komunistinės “demo
kratijos”. Vengrai gi yra tik sa
telitinis kraštas, 
sės tebelaikomas

tarptautinės tei- 
suvereniniu.
dvigubai paver-Pabaltijys yra 

gtas: Rusijos imperializmo ir to
talinės komunistinės diktatūros.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol Home, 109 Swanston St., 
Melb., C.I. (Priešai* Melbourne Town Hall)

Tel. 63-2231
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai
SYDNEY

MOKYKLOS UŽBAIGTUVĖS
Lapkričio 2 d. Lidcombe bažny

čios salėje įvyko Sydney Liet, sa
vaitgalio mokyklos mokslo metų 
užbaigtuvės. Po pamaldų gausiai 
susirinkę vaikų tėvai ir svečiai tu
rėjo gražią popietę dalyvaujant už
baigos iškilmėse ir vaikų pasiro
dymuose. Savo atidarymo žodyje 
mokyklos vedėja mokyt. I. Vinevi- 
čiūtė pabrėžė, kad mokyklos dar
bas tik tada vaisingas jeigu jai tė
vai padeda namie su vaikais kal
bėdami tik lietuviškai ir patys vai
kus supažindindami su Lietuva.

Šiais metais Lidcombe savaitga
lio mokykloje dėstė trys mokytojos: 
Irena Vinevičiūtė — vedėja, Dalia 
Grosaitė ir A. Prižgintaitė — Spy
kers, o joms talkininkavo mokyklos 
steigėjas kun. P. Butkus ir kun. 
P. Martuzas.

Užbaigtuvių programoje dalyva
vo: L. Barkutė, A. Karpavičius, 
R. Karpavičiūtė, V. Janavičiūtė 
ir R. Mikalauskaitė pasirodė su 
deklamacijomis, L. Laukaitytė ir 
K. Laukaitis padainavo solo, R. 
Kataržis, R. Laukaitytė ir P. Ja
navičius dailiai paskaitė, o V. Ma- 
ksvytytė, akomponuojant sesutei 
Ramutei, dailiai pašoko. Be to, pa
čios mažosios, vadovaujamos mo
kyt. D. Grosaitės, pašoko “Noriu 
miego”; mažųjų mergaičių choras 
sudainuoja daineles, R. Kataržis 
pagroja akordeonu ir pagaliau mo
kyklos chorelis, vadovaujamas kun. 
P. Butkaus, pagieda kalėdinių gies
mių. Programos pabaigoje vyres
nioji klasė suvaidina I. Vinevi- 
čiūtės paruoštą vaidinimėlį “Kalė
dų Naktis”.

Mokinių programai pasibaigus 
Mokyklos Tėvų K-to pirm. p. B. 
Barkus padėkojo visiems vaikams, 
mokytojams ir tėvams už įdėtą 
darbą ir pastangas pareikšdamas 
vilčių, kad kitais metais bus dar 
geriau. Komiteto vardu jis padė
kojo Sydney apyl. v-bai ir Sydney 
ramovėnams už piniginę mokyklai

paramą bei p. p. J. J. Bačiūnui, A. 
Krausui ir A. Prižgintaitei — Spy
kers už dovanotas knygas, ir vi
siems mokytojams įteikė padėkos 
dovanas. Mokyklos globėjas kun. 
P. Butkus pasidžiaugė gera pra
džia ir išreiškė vilčių, kad ateityje 
mokykla dar labiau plėsis ir geriau 
pasirodys. Šiose užbaigtuvėse žodį 
tarė ir Bankstowno savaitgalio mo
kyklos vedėjas p. B. Genys pasvei
kindamas ir pakviesdamas į savo 
vadovaujamos mokyklos statomą 
vaidinimą ir mokslo metų užbaigą 
bei įteikdamas visiems mokytojams 
ir mokiniams nemokamus į vaidini
mą bilietus.

'čia pat buvo išstatyta mokyklos 
mokinių darbų parodėlė, kaip są
siuviniai, įvairiomis temomis pro
jektai, rankdarbiai.

Stebint šias iškilmes ir vaikų pa
sirodymus tenka tik pasidžiaugti 
tėvų ir mokytojų pastangomis ir 
tik darosi gaila tų vaikų, kurių tė
vai nesirūpina leisti į šią ar kitą 
liet, mokyklą, kurios neša šimte
riopą naudą. L.

PIRMOJI KOMUNIJA
Kartu su Lidcombe savaitgalio 

mokyklos užbaiga šioje bažnyčioje 
įvyko ir vaikų pirmoji Komunija, 
kurią šiais metais priėmė R. Kas- 
peraitytė, L. Karpavičiūtė, D. 
Kriuklytė, D. Paulauskaitė, E. šat- 
kauskaitė, J. Žigaitytė, R. Laukai
tis, J. Naudžius, J. Zubrickas, P. 
Kabaila ir M. Kabailaitė. Pirma
jai Komunijai vaikus paruošė kun. 
P Butkus.

Po iškilmių bažnyčioje visi vai
kai kartu su savaitgalio mokykla 
savo šventę užbaigė bendromis vai
šėmis mokyklos salėje.

BANKSTOWN
PAVYKĘ VAKARAS

Lapkričio 28 d. Bankstowno 
Liet. Namuose įvyko gana gražus 
Bankstown apylinkės valdybos su
rengtas šokių vakaras, į kurį at
silankė tikrai rekordinis svečių 
skaičius. Šį kartą ir rengėjai tin
kamai pasirengė: atvykstantiems 
svečiams paruošė gražiai stalus su 
užkandžiais ir išgėrimais, kurie įsi
skaitė į bilieto kainą. Tiesa, bilie
tai buvo po vieną svarą, tačiau 
žmonės buvo tikrai tuo patenkinti 
ir pačiu vakaru sužavėti.

Programoje buvo vykstančių į 
Melbourno jaunimo šventę kandi
datų meniniai pasirodymai, kurie 
buvo publikos gana šiltai sutikti. 
Iš jaunųjų lietuviukų menininkų 
dalyvavo Z. Belkutė, A. Laurinai
tis (piano), E. šurka (akordeonu) 
ir L. Apinytė (šokėja). Pranešėja 
— Jūratė Reisgytė.

Toliau pasirodė viena iš šokėjų 
(specialistė panašiuose pobūviuo
se), kuri susirinkusių pasitenkini
mui pašoko porą egzotiškų šokių.

Grojant smagiai kapelai ir besi
šnekučiuojant prie vaišių stalo va
karas netruko prabėgti ir dar bu
vo išsiprašyta vieną valandą pra
tęsti.

Pažymėtina šio vakaro viena 
naujovė, kuri galimas daiktas bu
vo išbandyta pirmą kartą Austra
lijos lietuvių tarpe. Kaip žinome, 
pagal Australijos paprotį visos 
įmonės ir įstaigos savo tarnauto
jams ruošia taip vadinamą “Chri
stmas Party”, šį kartą Frank’s 
grožio salionai (jų Bankstowne yra 
trys) surengė savo tradicinę “Chri
stmas Party” šio vakaro metu 
drauge su lietuviais. Vien tik šios

PRANE ŠIMAS
Kauno “Aušros” mergaičių gim

nazijos buv. mokinių susitikimas 
įvyks gruodžio 29 d. 1 vai. p.p. 
Saženių namuose 21 Rotherwood 
Ave., Mitcham.

Norinčios dalyvauti šiame susi
tikime prašomos kreiptis pas E. 
Šemetienę 51 Hartwood St., E. 
Kew, Vic. Tel. 85 4383.

Organizatorės

“ŠVIESOS” BARBEQUE
Gruodžio 13 d., sekmadienį, 5 

vai. p.p. Povilo Aleknos buveinėje 
9 Hill Str., Cabramatta, Sambūris 
“Šviesa” Sydney Skyrius ruošia 
barbecue, kur dalyvauja nariai, jų

progresyvios firmos tą vakarą da
lyvavo apie 70 žmonių, kurie jau
tėsi nepaprastai jaukiai ir netgi 
džiaugėsi, kad tai įvyko kaip tik su 
lietuviais, o ne uždaroje vetoje. 
Čia jie galėjo ir pasivaišinti (tu
rėjo savo atskirą stalą) ir iki sto
ties pasišokti. Mūsų “Franką” 
(Praną Sakalauską) vakarui bai
giantis jo gražiosios tarnautojos 
salėje išbučiavo dėkodamos už tokį 
malonų priėmimą.

Pagaliau ir iš ekonominės pusės 
šioji “partija” buvo lietuviams pa
lanki: vietoje, kad visos su tuo 
susijusios išlaidos eitų į hotelių ar 
privačių klubų kasą, jos suplaukė 
į ietuvių kasą. Tai yra gražus pa
vyzdys ir kitoms lietuviškoms įmo
nėms rengti savo “partijas” drau
ge su lietuvių parengimais.

TEATRAS BANKSTOWNE!

bičiuliai ir Šviesai prijaučiantieji. 
Neužmirškite: gruodžio 13 d. P. 

Aleknos kieme ir namuose 9 Hill 
St., Cabramatta.

KRAŠTO TARYBOS ATSTOVŲ 
PASITARIMAS SYDNEJUJE 
Gruodžio 13 d. 3 vai. p. p. Banks

towno Liet. Namuose šaukiamas 
naujai išrinktųjų Krašto Tarybos 
narių iš Sydney, Bankstown ir 
Cabramatta apylinkių pasitarimas. 
Visi išrinktieji atstovai kviečiami 
šiame pasitarime aktyviai daly
vauti. Bus paliesti Krašto Tary
bos suvažiavime iškeltini klausi
mai. Pasitarimo iniciatoriai — 
Sydney, Bankstown ir Cabramatta 
apylinkių valdybos.

ADELAIDES 
LIET. NAMŲ 

REIKALU
Bendruomeniniais Adelaidės 

Liet. Namais be išimties teko sie
lotis visiems bendruomenės na
riams.

1956 m. buvo įsteigta Adelaidės 
Lietuvių Sąjunga Lietuvių Namų 
įsigijimui ir jų administravimui. 
Ji ir išandie tai namais rūpinasi. 
Bet įsigytieji namai nepajėgia 
mūsų bendruomenės interesų pil
nai patenkinti nors ir gerokai 
praplėsti. Belieka tik juos dar 
kartą praplėsti. Siūlyčiau nieko 
nelaukiant praplėtimo darbus 
pradėti jau dabar.

Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
Valdybai siūlau atkreipti dėmesį 
į šį mano pareiškimą:

Matant, kokia Namų praplėti
mo svarba yra mūsų bendruome
nei, reikia:

1. anketų būdu apklausti vi
sus Adelaidės Liet. Namų rėmė
jus, besisielojančius lietuvybės iš
laikymu. Atsiklausimas anketo
mis rėmėjų Namų praplėtimo 
reikalu paliktų kaip dokumentas, 
ir tuo pačiu suteiktas ar atmes
tas A. Liet. S-gos Valdybai įga
liojimas.

2. Grąžintas anketas skaityti 
pagal pasisakymą; negrąžintas 
laikyti rėmėjų tyliu pritarimu.

3. Anketose turėtų būti para
grafas, kur klausiamasis galėtų 
pasisakyti, kokia suma jis pa
remtų namų praplėtimą pinigais 
arba kiek galėtų skirti darbo va
landų.

Nepritariantis anketą grąžina 
be parašo vien tik įrašydamas 
savo nuomonę apie Liet Namus ir 
jų praplėtimą.

Lietuvių Namus remia visi, ku
rie jaučiasi esą lietuviai ir nori, 
kad tasai lietuviškumas bujotų 
ir priaugančioje kartoje.

Delsimas ir sugaištas laikas 
mums yra nuostolingas. Nesidai
rydami nei dešinės, nei kairės 
tą darbą pradėkim jau šiandien.

S. Reivytis, Beverly S.A.

g
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GRUODŽIO 12 D. (ŠEŠTADIENĮ) 7 VAL. VAK.
DAINAVOS SALĖJE (EAST TERRACE, BANKSTOWN) 

įvyksta Bankstown Savaitgalio Mokyklos spektaklis — trijų veiksmų pasaka

PAGROBTAS KARALAITIS
VEIKIA VISI MOKYKLOS MOKINIAI

Režisorė V.R. Saudargienė.

Bilietus iš anksto galima gauti pas p. Bučinskienę 31 Pyramid Ave., Padstow,

tel. 77 9174 arba prie įėjimo.
Įėjimas suaugusiems 10 šil ir 8 šil. Vaikams ir moksleiviams 6 šil.

- Bankstown Apyl. Kultūros Taryba

KARIUOMENES ŠVENTĖ MELBOURNE
BALIUS

Ramovėnų iniciatyva šiais me
tais Kariuomenės šventė buvo ypa
tingai gražiai atšvęsta, šventė pra
dėta lapkričio 21 d., šeštadienį, 
surengiant šauniai pasisekusį ra
movėnų balių, kuris įvyko Rich
mond rotušės salėje. Dalyvavo virš 
200 žmonių. Baliaus programoje 
pasirodė mūsų jaunimas su tauti
niais šokiais vadovaujant poniai 
Karazijienei ir visų mielai laukia
ma dainininkė ponia Tamošiūnie
nė, nuotaikingai atlikdama keletą 
dainelių. Baliaus pelnas paskirtas 
Vokietijoje pasilikusiems lietu
viams karo invalidams.

PAMALDOS
Sekmadienį lapkričio 22 d. Mel

bourne šv. Jono bažnyčioje įvyko 
iškilmingos pamaldos, kur. su vė
liavomis dalyvavo ramovėnai, 
skautai, ateitininkai ir sportinin
kai. Pamaldas atlaikė ir šventei 
pritaikintą gražų pamokslą pasakė 
lietuvių parapijos kapelionas kun. 
P. Vaseris; už tai Jam nuoširdus 
ramovėnų ačiū. Pamaldų metu gie
dojo p. Morkūno vadovaujamas pa
rapijos choras.

MINĖJIMAS
Iškilmingasis minėjimo aktas bu

vo nukeltas į sekantį savaitgalį, 
lapkr. 28 d., ir buvo Middle Park, 
Karmelitų salėje.

Pakvietus prie garbės stalo sa
vanorius kūrėjus, skyriaus pirm, 
p. J. Janulaitis skaitė paskaitą, 
trumpai primindamas lapkr. 23 
dienos reikšmę kartu kviesdamas 
visus ir toliau dirbti Lietuvos la-

bui. Skyriaus sekret. p. L. Pikelis 
perskaitė Ramovės Centro V-bos 
sveikinimą, o p. P. Vaičaitis pade
klamavo Vyt. Mačernio “Kara
lius” ir J. Aisčio “Plunksna”. 
Minėjimo pirmoji dalis užbaigta 
Tautos Himnu.

VAIDINIMAS
Po trumpos pertraukėlės sekė L. 

Švalkaus trijų veiksmų drama “Di
džioji Auka.” Režisavo Inž. J. 
Babkaitis. Vaidino teatro mėgėjų 
grupė “Aušra”, jau antrą kartą 
pasirodydama Melbourno lietuvių 
visuomenei. Visi artistai savo roles

v M

atliko labai gražiai ir tikrai žiūro
vai neapsivylė atsilankydami į šį 
vaidinimą. Teatro pranešėja buvo 
ponia Šeštokienė, gražiai pristaty
dama kiekvieną dramos veiksmą. 
Vaidino: J. Babkaitis, M. Miliaus
kienė, L. Braniška, J. Aranauskas 
junr., A. Šimkus, C. Žvynakis, V. 
Miliauskas, Aldona Butkutė, V. 
Žiogas ir J. Seliokas.

Tikimės, kad “Aušra” ir vėl pa
sirodys Melbourno lietuviams, o ki
tų miestų ramovėnai tikrai nesigai
lėtų pasikvietę pas save su veikalu 
“Didžioji Auka” parodant jauni
mui, kaip reikia mylėti savo kraš
tą nesigailint nei didžiausos au
kos.

Alb. Pocius

Iš viso tą vakarą galėjai pasijus
ti mažesnio masto spaudos 
baliuje, kur net visa eilė ponių ir 
panelių dalyvavo su vakarinėmis 
sukniomis.

Pastebėtina, kad šį vakarą buvo 
atsisveikinta su apylinkės .veikliu 
nariu ir jo šeima p.p. Dambraus
kais, kurie sausio 2 d. išvyksta vi
sam laikui į Ameriką. Apylinkės 
p-kas p. E. Eidėjus, p.p. Dam
brauskus išsišaukęs į sceną, pri
statė juos visiems vakaro svečiams 
kaip sąmoningus ir patriotus lietu
vius, palinkėjo geriausios sėkmės 
Naujajame Pasaulyje ir atminimui 
valdybos vardu įteikė gražią dova
nėlę. Atsidėkodamas p. V. Dam
brauskas pabrėžė, kad jo ir jo šei
mos tikslas nėr aAmerika, bet jie 
tik per Ameriką tikisi grįžti į lais
vą Lietuvą. Gaila, kad apylinkė ne
tenka darbštaus ir uolaus savo na
rio, o “Dainos” choras ir taut, šo
kių grupė praras G. Dambrauskai
tės asmenyje sąžiningą dainininkę 
ir uolią šokėją. Karštai paplojus 
išvykstantiems palinkėta jiems ge
riausios sėkmės. b-s

LATROBE VALLEY
SMAGI IŠKILA PRIE 

MONDAROS
Prieš porą savaičių Latrobe Va

lley lietuviai vietos Liet. Moterų 
Socialinės Globos įgaliotinės p. 
Monikos Sodaitienės rūpesčiu išky
lavo prie Mondara geriamo van
dens užtvankos rezervuaro.

Nuostabi gamtos aplinka, plačiai 
išsilieję užtvankos vingiai, grakš
tus tereno reljefas ir laimei pasi
taikęs saulėtas, švelnus, sekma
dienio oras iškilautojams leido ke
letą valandų puikiai jaustis turtin
gos gamtos prieglobsty ir draugiš
kos atmosferos jaukioj palaimoj.

Iškilos šeimininkė, p. Monika So- 
daitienė, talkininkaujama savo 
brangaus Feliksiuko (Latrobe Va
lley seniūnijos persona grata) su 
keliom vietos moterėlėm puikiai ir 
nuotaikingai pravedė atviram ore 
kepsnių gaminimą, jų valgymą ir 
komiškas žaidynes, kurios, ypač, 
patiko jaunimui. Žaidynių čem
pionai gavo net atitinkamus pri
zus..

Vaikai bandė maudytis ledo šal
tumo upokšny, o senimas vėsinosi 
ir kaitinosi alučiu, dainom ir drau- 
kiškais, kaimyniškais, pašnekesiais 
iki subtilios sutemos.

Iškilos metu gautas pelnas už 
kepsnius vietos geraširdžių moterė
lių numatytas panaudoti besigy
dančių tautiečių lankymui bei šal
pos reikalams.

YALLOURNO DULKĖ

VISUOMENES • 
DĖMESIUI

šiais metais tepasirodys tik du 
“M.P." numeriai. Kviečiame visas 
organizacijas ir asmenis, kurie nu
mato kokius parengimus, įvykstan
čius tarp gruodžio 15 ir sausio 15 
d., jau dabar prisiųsti “M.P.” re
dakcijai skelbimus, pranešimus, 
sveikinimus ir kt., kad laiku būtų 
galima paskelbti.

Paskutinis “M.P.” š. m. numeris 
išeis gruodžio 21 d. ir pirmas Nr. 
pasirodys sausio 11 d.

M. P. Red.

JŪROS DIENA 
MELBOURNE

Nors Melbourno bendruomenės 
apylinkės valdyba ir labai užimta 
pasiruošiant Tarybos suvažiavimui 
ir Meno Dienoms, bet visgi žada 
surasti dar truputį laiko ir suren
gti jau trečiąją Melbourne Jūros 
Dieną. Tiksli data dar nenustatyta, 
bet greičiausia bus sausio 16 d. 
šeštadienį, p.p. Kęsminų sodyboje 
83 Herbert St. Mornihgton, ten pat 
kur buvo anroji Jūros Diena.

Teko patirti, kad Jūros skautai 
paruoš įdomią programą prisidėda
mi prie bendro darbo. Atrodo, kad 
ši graži Jūros Dienos tradicija pri
gijo. Būtų gera, kad fr kitų vieto
vių lietuviai pasektų Melbourno ir 
Sydney lietuvių pavydžiu.

CANBERRA
AKTUALI PASKAITA

Primename Canberros lietuviams, 
kad trečiadienį, gruodžio 9 d. (ne 
gruodžio 10 d., kaip buvo paskelb
ta Canberros klubo biuleteny) 
Klubo patalpose 7.80 vai. vak. 
(punktualiai!) p. A. Danta skai
tys referatą “N.A.T.O. penkioli
ka metų”. Po to seks diskusijos. 
Visi tautiečiai, kurie kiek nors 
įdomaujasi politika, prašomi daly
vauti.

APYLINKĖS SUSIRINKIMAS
Apylinkės visuotiniame susirin

kime, įvykusiame lapkričio 27 d. . 
buvo išrinkta nauja valdyba: pir
mininkas Z. Sipavičius, sekr. P. 
Pilka ir iždn. K. Miniotas.

šios valdžios rinkimai, kaip ir 
kitose apylinkėse, praėjo su sunku
mais. Pačių dalyvių susirinkime 
buvo nepilnai trisdešimt, ir visi 
kandidatai surado priežasčių, kodėl 
negali įeiti į valdybą. Prasidėjo 
visokie pasiaiškinimai, užmetimai, 
kad lietuvių klubo komitetas’ (de
vyni asmenys) pasiima stipriau
sius veikėjus ir dėl to sunku esą 
sudaryti apylinkės valdybą. Atsi
rado ir pasiūlymų, kad klubo ko
mitetas eitų ir apylinkės valdybos 
pareigas ir pan. Pasiginčijus ir po 
nemažai kalbų atsirado atitinka
mas skaičius kandidatų ir minėti 
pasišventėliai buvo išrinkti.

Revizijos komisija, matydama 
sunkumus valdybos rinkimuose, 
sutiko pasilikti dar vieneriems me
tams. Ją sudaro: p.p. Baltaragis, 
Borumas ir Velioniškis.

Susirinkimui pirmininkavo p. P. 
Pilka ir sekretoriavo p. V. Marti
šius. Paminėtina, kad per šį susi
rinkimą buv. apylinkės p-kas p. 
Labutis apžvelgė praėjusių metų 
veiklą; buvo taip pat duota ir vie
ša finansinė atskaitomybė. Nema
žai pasikalbėta ir bendraisiais rei
kalais.

Po susirinkimo p. Pilka rodė fil
mą iš savo kelionės po pasauli.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
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Aną sekmadienį, lapkričio 29 d., 
p. K. Butkaus namuose įvyko gana 
reikšmingos iškilmės: virš 20 sve
čių susirinko atšvęsti šeimininkų 
naujo laimėjimo: atdarytas naujas 
K. Butkaus statydintas ir įrengtas 
modernus laidojimo biuras Fair- 
fielde. Ta proga susirinkusieji bu
vo šauniai pavaišinti, o Krašto 
Valdybos pirm. p. I. Jonaitis, pats 
būdamas iš jaunų dienų bičiulis su 
p. Kazimieru, pasakė gražią svei
kinimo kalbą. Vėliau visi išvyko 
apžiūrėti naujojo pastato, o su
grįžę ir atsidalinę — vyrinčius 
sau, bobinčius sau — smagiai šne
kučiavosi iki vėlaus vakaro.*

Lapkričio 20 d. Melbourne suva
žiavo pasitarimui ir susipažinimui 
su vieta tautinių šokių vadovai — 
vadovės. Iniciatyvos ėmėsi šį su
važiavimą šaukti Krašto Kultūros 
Tarybos tautinių šoįcių sekcijos se
niūnė p. B. Lapšienė iš Adelaidės. 
Pasitarime suderinti šokiai ir iš
pildymas.

Lapkričio 28 d. Melbourne įvyko 
šaunios Antano Kęsmino ir Audro
nės Paragytės vestuvės, kuriose 
dalyvavo be kitų svečių ir p.p. Ka
valiauskai iš Sydney.*

Būdamas Melbourne p. Kava
liauskas buvo susitikęs su visa eile 
Meno Dienų rengėjų ir buvo labai 
optimistiškai nuteiktas: pasirengi
mas Meno Dienoms taip rūpestin
gai vykdomas, kad jau dabar vis-

kas paruošta iki paskutinio kable
lio. *

Pagrobimai (kidnapping) pran
cūzų vadinami “amerikonišku kri
minalu”, bet jie buvo praktikuoja
mi ir gilioje senovėje, apie ką kal
ba daiigybė pasakų. Tokią pasaką 
apie pagrobtą karalaitį matysime 
ateinantį šeštadienį “Dainavos” 
scenoje. Ku-ka

PASISAKYMAS

Iš L.V.S. “Ramovės” Sydney 
skyriaus pusės pasigirdo protestų, 
kad “Mūsų Pastogės Nr. 46 (811) 
nepatenkinamai buvo atžymėta 
Lietuvos Kariuomenės šventė. 
Ypač tos šventės akcentavimo pa
sigesta to numerio pirmame pus
lapy. Ta prasme buvo priekaištau
ta “Mūsų Pastogės” leidėjui —• 
Krašto Valdybai ir laikraščio re
daktoriui.

Pabrėždamas, kad šioje vietoje 
ALB Krašto Valdyba niekuo dėta, 
aš, kaip redaktorius, pareiškiu, 
kad medžiagos išdėstymas laikraš
čio puslapiuose yra grynai redak
toriaus kompetencijoje. Visą atsa
komybę už medžiagos išdėstymą 
laikrašty prisiimu pats ir nepaten
kintuosius atsiprašau.

V. Kazokas

DR. POVILUI GAILIŪNUI
Lietuvoje mirus, broliui Matui ir jo šeimai, 

Wollongong lietuvių bendruomenės vardu reiškiame . 
gilią užuojautą.

A.L.B. Wollongong Apylinkės
Valdyba

Tragiškai žuvus HENRIKUI DUMSAI, 
motinai Marijai, seseriai Reginai su vyru Maxwell, broliams 
Vytui ir Petrui su šeimomis reiškiame giliausią užuojautą ir 
kartu liūdime

Bajalių šeima
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