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TRIUMFO DIENOS MELBOURNE
Pereitų metų gruodžio 26-31 

d.d. Melbourne jau iš eilės įvy
ko trečiasis Australijos lietuvių 
sąskrydis, į kurį suplaukė iš vi
sos Australijos keli tūkstančiai 
lietuvių. Melboumas, būdamas 
didžiųjų lietuvių kolonijų cen
tre, sutraukė daugybę lietuvių 
iš įvairių vietovių, o taip pat 
matėsi ir iš Tasmanijos, net 
Naujosios Zelandijos.

PARENGIMAI

šio sąskrydžio metu Mel
bourne įvyko: ALB Krašto Ta
rybos suvažiavimas, Meno 
Dienos, turėjusios keturis stam
bius parengimus vakarais, 
dailės, vaikų ir foto parodos, 
Sporto dienos (XV-ji Sporto 
švjentė), studentų suvažiavi
mas, lietuvių katalikų kunigų 
konferencija; vėliau (nuo sau
sio 2 d.) Australijos Rajono 
liet, skautų stovykla, ateitinin
kų organizuota katalikiškojo 
jaunimo stovykla. Visi suva
žiavimai ir Meno, sporto ir 
studentų dienos užbaigtos ben
dru grandijoziniu Naujų Metų 
sutikimo baliumi Melbourne 
miesto rotušėje.

šiame sąskrydyje pabrėžtinas 
ir Kultūros Tarybos plenumo 
posėdis, palietęs mūsų kultūri
nio gyvenimo apraiškas ir aspi
racijas.

BENDRAS ĮSPŪDIS
Visi šio didžiojo lietuvių są

skrydžio darbai ir parengimai 
bus smulkiau aprašyti šio laik
raščio puslapiuose atskirai; pa
sitenkinsime tik bendru įspū
džiu.

Lyginant tokio masto paren
gimus, pradėtus 1960 m. Syd- 
nejuje (pirmosios Meno Die
nos!) reikia pabrėžti, kad po 
dvejų metų surengti šie paren
gimai (1962) Adelaidėje visa
pusiškai prašoko rengėjų ir or
ganizatorių lūkesčius ir viltis. 
Dar tobuliau ir dar gausiau šis 
visus apimantis Australijos lie
tuvių sąskrydis pereitų metų 
pabaigoje Melbourne praėjo vi
suotinio dvasinio pakilimo ir 
entuziazmo ženkle.

Krašto Tarybos posėdžiai, 
trukę tris dienas, praėjo labai 
darbingai ir konstruktyviai. Vi
sų posėdžių metu vyko darnus 
sutarimas, bendradarbiavimas, 
siekiant pačioje bendruomenė
je suaktyvinti kultūrinę veiklą 
(žiūr. šių reikalu atskirą repor
tažą).

Meno Dienos buvo gausesnės 
ne tik savo parengimais, bet ir 
dalyvių — žiūrovų ar klausyto
jų skaičiumi. Jų atidarymas įvy
ko gruodžio 26 d. Toorak meno 
galerijoje, kur buvo atidaryta 
drauge ir Australijos lietuvių 
dailininkų meno paroda ir vai
kučių meno paroda. Jas atidarė 
Meno Dienoms rengti Komiteto 
pirmininkė p. E. Žižienė savo 
trumpame žodyje tikėdamasi, 
kad ne tik Komiteto darbas, bet 
ir visų menininkų ir meno vie
netų pasirodymai, sukaupti Mel
bourne, neapvils gausiai suplau
kusios visuomenės. Reikia pa
sakyti, kad tie visi parengimai 
ne tik kad neapvylė, bet tūks
tančiams žiūrovų ir klausytojų 
sukėlė entuziazmo ir pasididžia
vimo, kad mes turime kuo pasi
rodyti ir įstengiame sėkmingai 
suorganizuoti. Jau vien tik pats 
meno parodos surengimas ir jo-
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je išstatyti geriausių lietuvių 
dailininkų kūriniai liudija Meno 
Dienų lygį, kad tos pačios Too
rak galerijos direktorius kreipė
si į Meno Dienų rengimo Ko
mitetą tos parodos neuždaryti, 
bet palikti išstatytą galerijoje, 
iki sausio 25 dienos. Jo žo
džiais, “tokią reikšmingą ir 
brandžią parodą būtina parody
ti ir vietos australams”.

Visi kiti Meno Dienų paren
gimai vietinių ir suvažiavusių 
svečių lietuvių iš kitų kolonijų 
buvo gausiai lankomi, o patys 
parengimai bei jų organizacija 
buvo pasigėrėtini. Net į tokius 
parengimus, kaip literatūros va
karas arba dramos spektaklis 
(didelis kreditas Sydnejaus “At
žalai”!), į kuriuos paprastai ren
kasi tik rinktinė mėgėjų publi
ka, į kiekvieną iš jų apsilankė 
po virš 500 žmonių. O ką jau 
bekalbėti apie Dainų šventę ar
ba Tautinių šokių festivalį!

Penkioliktoji sporto šventė

Meno Diefnom* Rengti Komitetai Mel
bourne sėkmingai suorganizavęs ir pra
vedęs Meno Diena*. Sėdi iš kairės: R. Ži- 
žytė, Alena Karazijienė, Elena Žižienė — 
K-to pirmininkė, Emilija Šeikienė. Stovi:

Vladas Jakutis, Juozą* Pelenauska* — 
■ Melb. apyl. p-kas, Antanas Krausas, Al

bertas Bladzevičius, Adoma* Vingis, Vy
tautas Pumputis, Ignas Alekna, Bronius 
Vanagas ir Napoleonas Butkūna*.

MIRĖ STEPONAS KAIRYS
Nepriklausomybės Akto Signataras

Gruodžio 16 d. New Yorko li
goninėje mirė Vasario šešiolikto
sios Akto signataras, buvęs mi- 
nisteris, pirmasis Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininkas, profesorius, inžinie
rius Steponas Kairys-Kaminskas. 
Gimė 1879.I.I. (senu stilium 1778. 
12.20) Užunvėžių k., Kurklių vi., 
Ukmergės apskrity. 1889 — 1894 
m. mokėsi Palangos progimnazi
joj, 1894 — 1898 m. — Šiaulių 
gimnazijoje. Šiauliuose gyveno 
pas dr. Julijoną Šalkauskį, bū
damas jo sūnų Stasio ir Kazio 
repetitorium. 1897 m. už dalyva
vimą katalikų mokinių maište 
prieš priverstinį stačiatikių pa
maldų lankymą buvo pašalintas 
iš gimnazijos, tačiau ją baigė. 
Buvo vienas iš steigėjų pirmosios 
lietuvių mokinių kuopelės, kurios 
tikslas buvo skaityti lietuviškus 
raštus ir mokytis lietuvių kalbos. 
Dar nuo gimnazijos laikų dalyva
vo visuomeniniame ir politinia
me lietuvių gyvenime. 1898 — 
1908 m. studijavo Petrapilio (Le
ningrado) Technologijos Institu
te. Institute mokslas užtruko dėl 
trijų pertraukų ryšium su daly
vavimu studentų sąjūdyje ir Lie
tuvos socialdemokratų revoliuci
niame darbe. 1911 m. apsigyveno 
Vilniuje. 1912 — 1916 m. dirbo

LIETUVIŲ TREČIASIS SĄSKRYDIS MELBOURNE

buvo atidaryta drauge su tauti
nių šokių festivaliu. Stebint apie 
pusantro tūkstančio žmonių mi
niai (Australijoje tai Negirdė
ta!) p. B. Lapšienės vadovau
jamas praėjo tautinių šokių fes
tivalis, kur pasirodė atskirų tau
tinių grupių ir visų jungtiniai 
šokiai.

Sporto šventės atidarymo me
tu lietuviškiems maršams gro
jant pražygiavo uniformuoti 
sporto klubų sportininkai su 
savo vėliavomis, pasakytos ta 
proga įspūdingos kalbos. Visa 
tai, ypač jaunimui, labai įspū
dinga ir patrauklu. Nelaukiant 
smulkesnių šios šventės žaidy
nių aprašymų reikia pastebėti, 
kad ir šiais metais beveik viso
se sporto šakose labiausiai pa
sižymėjo adelaidiškiai sporti
ninkai ir beveik jie vieni nunešė 
trofėjus!

Dainų šventė visiems paliko 
labai gilų įspūdį savo masiniu 
pasirodymu: dalyvavo net pen

Vilniaus miesto savivaldybėje, 
1923 — 1938 m. — Kauno mies
to savivaldybės kanalizacijos sky
riaus vedėju. Sukanalizavo Kau
ną ir įrengė vandentiekį. Paruo
šė vandentiekio projektus ir buvo 
ekspertu kitų Lietuvos miestų 
vandentiekiams.

Nuo 1923 m. — Lietuvos Uni
versiteto Technikos Fakulteto pri
vatdocentas, nuo 1938 m. — ordi
narinis profesorius ir garbės dak
taras. 1900 m. dalyvavo social
demokratų partijoje Vilniuje. 
Bendradarbiavo "Darbininkų Bal
se”, “Echo”, “Naujoje Gadynė
je”, “Skarde”, “Vilniaus Žiniose”, 
“Mūsų Kely”, “Darbo Visuomenė
je”., “Socialdemokrate”. Redagavo 
“Darbo Balsą” (1917-18), “So
cialdemokratą” (1919-28). Rašė 
brošiūras ir atsišaukimus. Daly
vavo socialdemokratų tarptauti
niuose suvažiavimuose Londone, 
Hamburge, Vienoje, Krokuvoje. 
Didžiojo Vilniaus Seimo vicepir
mininkas.

Drauge su P. Klimu, A. Smeto
na, kun. Stankevičium ir J. Šau
liu 1917 m. rūpinosi Lietuvių Kon
ferencijos šaukimu ir jos buvo 
išrinktas Tautos Tarybos nariu 
ir 1918.2.16. drauge su kitais Ta
rybos nariais pasirašė Lietuvos 
Nepriklausomybės Atstatymo Ak- 

ki lietuvių chorai su daugiau 
kaip 120 dainininkų. Tai pir
mas toks masinis dainininkų su
koncentravimas.

Į savo metinį suvažiavimą 
atvyko daugiau kaip 100 lietu
vių studentų, o ir pats suvažia
vimas, kaip teko nugirsti, buvo 
gerai suorganizuotas, ir praėjo 
išskirtinoje nuotaikoje ir stiliu
je, negu ankstyvesni studentų 
suvažiavimai.

Apie skautus ir jų rajoninę 
stovyklą sužinosime vėliau, nes 
jų stovykla prasidėjo pasibai
gus didiesiems parengimams 
Melbourne. Tai irgi svarbus lie
tuvių jaunimo sąskrydis, kuria
me dalyvauja netoli du šimtai 
lietuvių skautų ir skaučių.

Bendrai paėmus šis didysis 
lietuvių sąskrydis Melbourne 
praėjo lietuviškojo jaunimo 
ženkle: jaunieji šoko, jaunieji 
sportavo, jaunieji posėdžiavo 
(studentai), jaunieji stovyklavo! 
Net ir vyresnieji savo posė

tą. 1918 m. pabaigoje organizavo 
Utenos apskrities savivaldybę ir 
buvo apskrities valdybos pirmasis 
pirmininkas. Sleževičiaus pirmi
ninkaujamame ministrų kabinete 
1919 m. buvo tiekimo ministru. 
Visų demokratinių Lietuvos seimų 
(Steigiamojo, I, II ir III) narys, 
socialdemokratų frakcijos pirmi
ninkas, III seimo vicepirmininkas.’ 
Susiorganizavus VLIKui, jo pir
masis pirmininkas. Tremtyje su
sidarius VLIKo vykdomajai tary
bai — jos narys. Į JAV atvyko 
1951 m. Išrinktas VLIKo vykdo
mosios tarybos pirmininku ir, 
formuodamas jos sudėtį, buvo iš
tiktas priepuolio ir priverstas iŠ 
aktyvaus dalyvavimo Lietuvos 
laisvinimo organizacijoje pasi
traukti, bet iki savo gyvenimo 

(Pabaiga psl. 2)

Nauji B-nės vyr. organai
NAUJA ALB KRAŠTO 

VALDYBA

ALB Krašto Tarybos atsto
vų suvažiavime išrinkta nauja 
ALB Krašto Valdyba, į kurią 
įeina (pagal balsų daugumą): 
Vyt. Patašius, B. Barkus, K. 
Kavaliauskas, A. Giliauskas, 
V. Skrinska, E. Kolakauskas ir 
S. Narušis. Kandidatais paliko 
J. Maksvytis, S. Grincevičius, 
D. Grosaitė, A. Alekna ir M. 
Mauragis. 

džiuose (Krašto Tarybos ir Kul
tūros Tarybos) savo dėmesį ir 
rūpesčius didžiąja dalimi sky
rė jaunimui. Iš skaitlingų jau
nimo subuvimų galime ir ma
tyti tų rūpesčių konkrečius re
zultatus.

Stebint visus šio sąskrydžio 
metu pasireiškimus, reikia pa
stebėti, kad mes čia Australijo
je tebėsame ne tik gyvi, bet ir 
stebėtinai gajūs, ryžtingi ir vie
ningi. Ypač šį vieningumą pa
brėžia ir tas faktas, kad šio są
skrydžio metu net bandyta už
gydyti ilgus metus trukęs ply
šys tarp bendruomenės vado
vybės ir liet. kat. kunigų sek
retoriato. Tuo pačiu metu po
sėdžiavęs kunigų sekretoriatas 
pasveikino ALB Krašto Tary
bą ir pasiūlė bendrai jieškoti 
kelių išlyginti buvusiems ne
sklandumams. Iš Krašto Tary
bos išrinktoji delegacija (ją su
darė buv. Kr. V-bos p-kas p. 
Jonaitis, Krašto Tarybos vice
pirmininkas p. Baltramijūnas, 
Meno Dienoms rengti K-to p-kė 
p. Žižienė ir adv. p. Čibiras) 
priėjo pasitarimuose su kuni-

Kr. VALDYBOS DARBAI
SANTRAUKA BUV. KRAŠTO VALDYBOS PIRM-KO p. I. 
JONAIČIO PRANEŠIMO, DARYTO KRAŠTO TARYBOS 
SUVAŽIAVIME MELBOURNE.

Inž. I. Jonaitis savo išsamiu 
pranešimu supažindino Krašto 
Tarybos narius su Krašto Val
dybos kadencijos metu atliktais 
darbais. Iš čia atstovai suprato, 
kad Krašto Valdyba dėjo visas 
pastangas įgyvendinti bendruo
meninį lietuvių vieningumą ir 
sugyvenimą, kad šia linkme bu
vo labai daug padaryta. Pirmi
ninko žodžiais, “Taip veikiant 
susilaukėm žymiai geresnių re
zultatų. Sugyvenimas bei ben
dradarbiavimas jau atsispindi 
Meno Dienose. Daugelis paren
gimų buvo surengta jau visiems 
šutei' pant prie vieno stalo. Ben
druomenės autoritetas nebėra 
taip pažeidinėjamas. Žinoma, 
pati viena Krašto Valdyba to 
nebūtų pasiekusi, jei tos speci
finės organizacijos bei jų vado
vybės nebūtų supratusios pra
gaištingumo skaldantis tarpusa
vyje. Tuo noriu pabrėžti, kad 
iš visų pusių buvo parodyta 
daug geros valios”.

Pirmininkas, pats paskuti
niais metais buvęs drauge ir 
Kultūros Tarybos pirmininku,

ALB Krašto Kontrolės Ko
misija: V. Bukevičius, V. Sim- 
niškis, Vytenis Šliogeris. Kan
didatai: J. Ramanauskas ir K. 
Daniškevičius.

ALB Krašto Garbės Teis
mas: Martinkus, Garbaliaus- 
kas, J. Lapšys, Dunda ir Ma
želis. Kandidatai: Linkus ir 
Rudzenskas.

Išrinktieji į Krašto Valdybą 
ir į kitus bendruomenės vyk
domuosius organus pareigomis 
dar nepasiskirtė.

Izidoriu* Jonaitis,
buv. Krašto Valdybos ir Kult. 
Tarybos p-kas, vyriausias iio 

sąskrydžio dirigentas.

gaiš vieningo sutarimo, kurį 
ALB Krašto Taryba su pasi
tenkinimu sutiko. Tai irgi gra
žus vieningumo ir sutarimo žin
gsnis. (V.K.) 

pranešė ir apie Kultūros Tary
bos veiklą. Vienas iš jos esmi
nių darbų buvo Meno Dienų 
parengimų koordinavimas. Dėl 
daugelio priežasčių Kultūros 
Tarybos sumanymų dalis nebu
vo įgyvendinta, nes pačioje Ta
ryboje be gerų savos srities spe
cialistų labai trūksta tinkamų 
organizatorių.

ALB KRAŠTO V-BOS 
BIBLIOTEKA

Jau seniai buvo kalbamą apie 
lituanistinės bibliotekos būtinu
mą bendruomenės reikalams. 
Krašto Valdyba šitą seną suma
nymą savo kadencijoje įgyven
dino pavesdama tokią bibliote
ką suorganizuoti p. A. Krausui 
Melbourne skirdama pradžiai 
£50. šalia lituanistinių veikalų 
prie bibliotekos bus renkama 
lietuviškos plokštelės, magneto
foninės juostelės, filmai ir kito
kie kultūriniai rinkiniai.

MŪSŲ PASTOGE 
Pirmininkas p. Jonaitis pasi

džiaugė bendruomenės laikraš-
čio Mūsų Pastogės kaskart au
gančiu prestižu ir jos lygiu. Pra
nešime jis pabrėžė, kad “pas
kutiniais metais nusiskundimų 
iš skaitytojų pusės mažiau pa
sitaiko, bet priešingai, gaunama 
pagyrimų ir padrąsinimų. Turiu 
pabrėžti metų eigoje būta tik 
nuoširdaus bendradarbiavimo 
tarp Krašto Valdybos ir redak
toriaus. Jei ir buvo reikalo vie
ną kitą smulkmeną aiškintis, vi
sados prieita darnaus sutarimo. 
Krašto Valdyba augštai vertina 
redaktoriaus sugebėjimą ir pa
stangas redaguojant Mūsų Pas
togę. Jis įdeda daug darbo ir 
širdies ir pats serga pačiais ben
druomenės reikalais.”

(Nukelta į psl. 2)
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ALB KRAŠTO TARYBOS IX-ji SESIJA
Gruodžio 27-30 d.d. Mel

bourne įvyko ALB Krašto Ta
rybos atstovų paprastoji sesija, 
šiame suvažiavime dalyvavo 
59 Krašto Tarybos nariai. Ta
rybos pirmininku buvo išrink
tas melburniškis Jonas Valys, 
o vicepirmininkais pakviesti ir 
suvažiavimo patvirtinti St. Bal
tramijūnas iš Wollongong ir p. 
Kaciūnas iš Brisbane.

Suvažiavimui sekretoriavo p. 
p. Gestartas, šeikis ir Juška.

Pradėdamas suvažiavimo dar
bus pirmininkas p. J. Valys pa
kvietė visus rimties minute pa
gerbti bendruomenės mirusius 
narius ir po to perskaitė suva
žiavimui prisiųstus sveikinimus. 
ALB Krašto Tarybą sveikino ir 
linkėjo sėkmingo darbo: Pasau
lio Liet. B-nės Valdyba (pas. 
St. Barzdukas), VLIK’as (pas. 
pirm. V. Sidzikauskas), Kana
dos Liet. B-nės Valdyba (pas. 
Dr. Lukoštevičius), Vokietijos 
Krašto Vaidyba, Naujosios Ze
landijos lietuvių vardu sveikino 
žodžiu asmeniškai dalyvavęs p. 
Cibulskis, Australijos Liet kat. 
kunigų Sekretoriatas (pas. kun. 
P. Butkus), ALFAS Valdybos 
E-kas p. J. Jonavičius, Austr. 

iet. Katalikų Federacijos var
du A. Bakaitis, Liet. Skautų 
S-gos Australijos Rajono vadas 
V. Neverauskas, Tautos Fondo 
Atstovybės Australijoje vardu 
A. Mauragis, Justas Vaičaitis, 
buvęs pirmasis ALB pirminin
kas telegrama iš Amerikos, ir 
Australijos Lietuvių Studentų 
Sąjunga.

DARBAI
Einant prie dienotvarkės pir

miausia buvo sudarytos darbo 
komisijos: patvirtinta jau pra
džioje sudaryta ir atstovų regis
traciją pravedusi mandatų ko
misija, kurią sudarė p.p. Pri- 
dotkas, Petniūnas ir Petkūnas. 
Rezoliucijų komisijon išrinkti 
A. Zubras, J. Kedys ir p. Tau- 
nys.

Seka buv. Krašto Valdybos 
pirmininko, iždininko ir Kon
trolės komisijos pranešimai. 
Jie buvo labai nuoseklūs ir iš
samūs (Krašto Valdybos pir-ko 
pranešimo santrauka spausdina
ma atskirai). Suvfažiavę atsto
vai, išklausę pranešimų ir po 
diskusijų, priėjo išvados, kad 
šioji Krašto Valdyba buvo ne 
tik darbinga, bet ir kūrybinga, 
jos patiektos apyskaitos — tiek 
finansinės, tiek ir veiklos — bu
vo pabrėžtinai užgirtos ir pri
imtos, o pačiai Krašto Valdybai 
buvo išreikšta nuoširdi padėka, 
ypač jos pirmininkui p. L Jo
naičiui, kurio sumanumu ir ap
dairumu buvo visa bendruome
nė įstatyta į darnias bei vienin
gas darbo vėžes.

Dar tos pačios dienos popie- 
tye buvo išklausyta p. K. Ka
valiausko paskaita “Mūsų kul
tūrinės veiklos prasmė ir turi
nys”. Plačiau šioje apžvalgoje 
paskaitos turinio nenagrinėsi
me, nes ji anksčiau ar vėliau, 
lygiai kaip ir kitos Krašto Ta
rybos posėdžiuose skaitytos pa
skaitos bus paskelbtos šio lai
kraščio puslapiuose. Paskaitose 
iškeltos mintys Krašto Tarybos 
siūlomos būsimai Krašto Val
dybai kaip vadovas savo veik
lai.

Vliko Valdyba
Apsijungusio Vyriausiojo Lie

tuvos Išlaisvinimo Komiteto Val
dyba gruodžio 9 d. New Yorke 
išsirinko pirmininko pavaduoto
jais S. Lūšį ir dr. B. Nemicką, 
protokolų sekretorium B. Bieliu- 
ką, generaliniu sekretorium J. 
Audėną, ir pasiskirstė darbo sri
timis: vadovavimas valdybai ir 
tarptautiniai reikalai — V. Sid
zikauskui, finansų reikalai ir 
Tautos Fondas — dr. B. Nemic- 
kui, informacijų reikalai — J. 
Audėnui, VLIKO ekspozitūros 
(politinės, informacinės, finansi
nės) laisvajame pasauly — S. 
Lušiui, padėtis krašte — dr. K. 
Čeginskui, laisvės kovų dokumen
tacija — K. Bieliniu! ir tarpgru
piniai santykiai — B. Bieliukui.

(E)

Gruodžio 29 d. Tarybos po
sėdis pradedamas dviem pa
skaitom: V. Martišiaus (Lietu
vių jaunimo įtraukimas į ben
druomenės veiklą) ir Dr. V. 
Donielos (Kodėl dabarties lie
tuviai studentai ‘kitokie’?). Abu 
pranešimai suvažiavusių ir sve
čių klausytojų tarpe sukėlė gy
vų diskusijų, ir taip visų atsto
vų dėmesys buvo nukreiptas į 
mūsų augantį ir bręstantį jauni
mą.

Po minėtų paskaitų buvo 
išrinkti nauji bendruomenės au- 
gščiausi organai (žiūr. sudėtį 
atskirai), o popietiniuose posė
džiuose buvo nagrinėjami ben
druomenės ekonominiai reika
lai. Šiais klausimais koncentruo
tai savo pranešimuose pasisakė 
L. Barkus (Materialinių ištek
lių reikšmė bendruomenei) ir 
S. Baltramijūnas (Mūsų ben
druomenės organizacijos ir iš
teklių reikalu). Abi paskaitos 
taip pat buvo gyvai diskutuo
jamos, sukėlusios naujų minčių 
ir projektų.

Trečiosios dienos darbuose 
buvo senosios Krašto Valdybos 
patiektos ateinantiems metams 
sąmatos ir veiklos plano suda
rymas.

šios dienos priešpietyje buvo 
sudaryta speciali komisija, kuri

turėjo vesti pasitarimus su ku
nigų sekretoriatu dėl glaudes
nių santykių tarp liet. kat. ku
nigų ir bendruomenės vadovy
bės ir senųjų nesusipratimų lik
vidavimo. Popiečio posėdžiuose 
minėtoji komisija (ją sudarė p. 
p. E. Zižienė, I. Jonaitis, S. 
Baltramijūnas ir S. Čibiras) pra
nešė pasitarimų rezultatus: abi 
pusės sutinka užmiršti vardan 
darnaus sugyvenimo ir vieny
bės senus nesusipratimus ir 
ateityje gražiai bendradarbiauti 
nepažeidžiant abiejų pusių kom
petencijų. /Galutinis susitarimo 
apipavidalinimas ir sutarties pa
sirašymas pavedamas naujai 
Krašto Valdybai.

Einamuose reikaluose kiek 
plačiau buvo sustota prie Mū
sų Pastogės, kur atstovų buvo 
pareikšti sumanymai, siūlymai 
ir pastabos. Redąktoriujs savo 
žodyje padėkojo už iškeltuosius 
dalykus ir kvietė visus vienin
gai remti ir stiprinti bendruo
menės laikraštį. Salia to, buvo 
paskaityti nusiskundimai, kad 
dabartinis Meno Dienų vardas 
neapimąs visų lietuvių tuo me
tu pasireiškimų ir dėl to po il
gesnių diskusijų buvo nutarta 
vietoje Meno Dienų įvesti kitą 
savo prasme platesnį pavadini
mą — Lietuvių Dienos.

Klausimuose ir sumanymuose 
iškilo visa eilė įdomių ir aktu
alių klausimų, prie kurių prie 
progos vėl sugrįšime.

Baigiant suvažiavimą sveiki
nimų ir rezoliucijų komisija pa
ruošė visą eilę sveikinimų Kraš
to Taryba priėmė ir nutarė pa
sveikinti: P.L.B-nės pirm. p. J. 
J. Bačiūną, VLIKĄ, Australijos 
latvių b-nę, Australijos estų o- 
nę, min. B.K. Balutį jo 85 metų 
sukakties proga, diplomatijos 
šefą min. S. Lozoraitį, Lituanis
tikos Institutą Čikagoje, Vasa
rio 16-sios gimnaziją Vokietijo
je, Liet. Enciklopedijos leidėją, 
Meno Dienoms Rengti Komi
tetą, savaitgalio mokyklas ir 
mokytojus, studentų suvažiavi
mą ir Australijos min. pirm. 
Sir R.G. Menzies drauge prime
nant kovą su komunizmu ir 
pavergtųjų tautų išlaisvinimą.

Darbingas ir sklandus suva
žiavimas baigtas Tautos Him
nu. Su šiuo Krašto Tarybos su
važiavimu užverstas ir pradėtas 
naujas mūsų bendruomeninio 
gyvenimo puslapis su viltimi 
dar daugiau pasiekti, dar dau
giau laimėti. Iki šiolei bendruo
menės nueitas kelias mums vi
siems tegali kelti tik pasididžia
vimo ir Meno Dienų metu vi
suotinio entuziazmo galima ti
kėtis, kad ir ateityje, darbas 
vyks dar sklandžiau ir kūrybin
giau.

L.L.

PARENGIMAI
MELBOURNO LIET. ORGANIZACIJŲ 

PARENGIMŲ KALENDORIUS 1965 METAMS
SAUSIO 16 d. — Jūros diena. Rengia Apylinkės V-ba drauge su 

Mažosios Lietuvos Bičiulių D-ja.
SAUSIO 31 d. Melbourno Liet, blaivininkų susirinkimas. 
VASARIO 6 d. Parapijos choro gegužinė.
VASARIO 14 d. Vasario 16-sios minėjimas — Apyl. Valdyba. 
VASARIO 27 d. Užgavėnių blynų balius — Katalikių Moterų D-ja. 
KOVO 6 d. šv. Kazimiero minėjimas — Džiūgo Tuntas. 
KOVO 28 d. 
BALANDŽIO 
BALANDŽIO 
GEGUŽIO 8 
GEGUŽIO 21 
BIRŽELIO 
BIRŽELIO 
LIEPOS 17 
LIEPOS 31
RUGPJŪČIO 
RUGPJŪČIO 
RUGPJŪČIO 
RUGPJŪČIO 
RUGSĖJO 5
RUGSĖJO 18 d. 
SPALIO 16 d. Melb. Liet. Namų metinis balius. 
LAPKRIČIO 20 d. Ramovėnų metinis balius.
LAPKRIČIO 21 d. Lietuvio kario minėjimas — ramovėnai. 
GRUODŽIO 31 d. Naujų Metų sutikimas — Apylinkės Valdyba.

Kalendorius sudarytas organizacijų atstovų pasitarime 1964 m. 
gruodžio 20 d. Melbourno Apylinkė*

13
26
d.
d.

ALB Melbourno Apylinkės metinis susirinkimas.
23 d. Katalikių Moterų D-jos balius.
24 d. šv. Jurgio minėjimas — Džiugo Tuntas.
d. Parapijos choro balius.
d. Studentų Balius.

> d. Birželio trėmimų minėjimas.
i d. Moterų Soc. Globos D-jos balius.
. Sporto Klubo “Varpo” balius.

Lietuvių Namų metinis susirinkimas.
7 d. Dainos Sambūrio balius.

d. Parapijos choro koncertas.
d. ALB Melbourno apylinkės balius.
d. “Talkos” metinis susirinkimas.
Tautos šventės minėjimas. — Apyl. Valdyba. 
“Tėviškės Aidų” balius.

14
28
29 
d.

Devintosios ALB Krašto Tarybos nariai 1964 m. Melbourne. Pirmoje eilėje prade
dant ketvirtuoju iš kairės sėdi: p.p. Kariūnas, S. Baltramijūnas (Tarybos vicepirmi
ninkai), J. Valys — Tarybos p-kas, E. Žilienė — Meno Dienoms rengti K-to p-kė, 
1. Jonaitis — Krašto V-bos p-kas. Nuotrauka N. Butkūno

Kr. VALDYBOS DARBAI
(Atkelta iš

Pastebėtina, kad ir Mūsų Pa
stogės finansinė pusė žymiai 
pagerėjusi. Nežiūrint pakeltos 
prieš dvejus metus vienu svaru 
prenumeratos, M.P. iš skaityto
jų pusės susilaukė didelės indi
vidualinės paramos. Vien tik 
paskutiniais metais M.P. auko
mis ir specialiais numeriais ga
vo viso 700 svarų paramos. 
Mūsų Pastogė metus užbaigė 
su 1000 svarų saldo, kas atima 
daug rūpesčių naujai valdybai 
ir užtikrina jos tolimesnį kelią. 
Pažymėtinas ir kitas Mūsų Pa
stogės ir Krašto Valdybos — 
jos leidėjo prestižo laimėjimas 
— tai išlošta A. Fišerio iškelta 
byla. Šioje byloje buvo apkal
tinta Krašto Valdybos pirminin
kas, M.P. redaktorius ir spaus
tuvė už minėto asmens apšmei
žimą ir buvo iškeltas didžiulis 
jieškinys. Nors byla ir buvo lai
mėta, bet ji buvo gėdinga ne 
tik jos kėlėjams, bet ir visiems 
lietuviams, nes buvo be. reikalo 
tampomas po australiškus teis
mus mūsų jaunimas ir tuo 
minamas lietuvio vardas.

že-

JAUNIMO REIKALAI

Krašto Valdyba savo kaden
cijoje ypač rūpinosi jaunimo 
reikalais. Buvo dedama pastan
gų įvesti jaunimo sekmadienį, 
kas ir liko projekte. Paminėti
nas Amerikos lietuvių sporti
ninkų vizitas, kurį Krašto Val-

psl. 1)
dyba uoliai rėmė ir visur reika
lui esant parėmė. Norėdama pa
gyvinti Mūsų Pastogėje sporto 
skyrių Kr. V-ba paskyrė ben
dradarbių premijoms 30 svarų. 
Panašų konkursą Kr. V-ba pa
siūlė ir skautų laikraščio “Pėd
sekio” bendradarbiams, bet juo 
tas laikraštis nepasinaudojo.

LIETUVOS LAISVINIMO 
REIKALAI

Prie Kr. V-bos veikia pagel- 
binis organas — informacijos 
talka. Talkos ir Kr. V-bos rū
pesčiu buvo pradėtas leisti ang
lų kalba žurnalas “News Di
gest — International”, kurio 
populiarumas kaskart auga, ir 
skaitytojų šeima didėja. Lei
džiant šį žurnalą daugiau laimi
ma, negu nuolat rašant įvairius 
atsišaukimus ir memorandu
mus. i

Užmegztas taip pat glaudes
nis kontaktas ir bendradarbia
vimas su kitomis Pabaltijo tau
tomis bei jų atstovais. Įsteigtas 
Baltų Informacijos Centras, ku
rio tikslas derinti baltų veiklą 
kultūrinėje ir politinėje srityje. 
Nors šis centras savo veiklos 
tinkamai dar neišvystė, bet kul
tūrinis pabaltiečių bendradar
biavimas jau aiškiai eilėje vieto
vių gražiai pasireiškia.

, 1 ‘ : m j i ■ |

METRAŠTIS

pareigas perėmė drauge ir 
£1.400 skolos už Metračio iš
leidimą. Per tą laiką V-ba vi
sas skolas išlygino ir dar Met
raščio sąskaitoje paliko £40 
saldo. Šiuo metu dar tebėra 
apie 300 Metraščio egz., kurie 
yra arba sandėliuose, arba pas 
platintojus.

Su Tautos Fondu pilnai at
siskaityta. Išmokėtos tiek senos 
skolos, tiek ir užtrauktos skolos 
leidžiant patį Metraštį.

BENDRUOMENĖS VAJUS

Matydama lėšų trūkumą kul
tūriniams ir laisvinimo reika
lams pirmaisiais savo kadenci
jos metais Kr. V-ba pravedė 
bendruomenės vajų, kuris minė
tiems reikalams davė 600 
rų.

sva-

ADMINISTRACINIAI 
REIKALAI

Netekus pastovių patalpų 
V-bai darbas visapusiškai 
sunkėjo: bylos išsklaidytos 
valdybos narius. Bet tas nesu-

Kr. 
pa
pas

Šioji Krašto V-ba perimdama

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 63-2231

1 d. Dainos Choras.
9 d. Skautai — Motinos diena.
15 ir 16 d.d. Jaunimo šventė.
29
12
19
26

d. 
d. 
d. 
d.

Skautų Kaukių balius.
Baltų Komitetas.
Bankstown Apylinkė.
Soc. Moterų Globos Draugija.

Sydney liet, tautinių šokių grupė.

1965 M. LIETUVIŲ PARENGIMŲ KALENDORIUS 
SYDNĖJUJE

SAUSIO 30 d. Bankstown Apylinkė.
VASARIO 6 d. Sydney Apylinkė.
VASARIO 13 d. Teatras “Atžala”.
VASARIO 20 d. Sydney, Bankstown, Cabramatta Apylinkės (16 

sario — Nepriklausomybės šventė).
VASARIO 27 d. Soc. Moterų Draugija.
KOVO 6 d. Kat. Kultūros Draugija.
KOVO 27 d. Sydney Apylinkė.
BALANDŽIO 17 d. Sydney Apylinkė.
BALANDŽIO 24 d. Bankstown Apylinkė.
GEGUŽĖS
GEGUŽĖS
GEGUŽĖS
GEGUŽĖS
BIRŽELIO
BIRŽELIO
BIRŽELIO
LIEPOS 10 d.
LIEPOS 24 d. Moksleivių ateitininkų parengimas.
LIEPOS 31 d. Sydney Apylinkė.
RUGPJŪČIO 7 d. Sydney liet, tautinių šokių grupė.
RUGPJŪČIO 14 d. Literatų Būrelis.
RUGPJŪČIO 28 d. Spaudos Balius.
RUGSĖJO 11 d. Tautos šventė — visos apylinkės.
RUGSĖJO 25 d. Katalikų Kultūros Draugija.
SPALIO 2 d. Bankstown Apylinkė.
SPALIO 16 d. Dainos choras.
SPALIO 30 d. Socialinės Globos Moterų Draugija.
LAPKRIČIO 20 d. Sydney Apylinkė.
LAPKRIČIO 27 d. L.V. S-gos “Ramovė” — Kariuomenės šventė.
GRUODŽIO 24 d. Sydney Apylinkė — Kūčios.
GRUODŽIO 26 d. Sydney, Bankstown, Cabramatta Apylinkės.
GRUODŽIO 31 d. Krašto Valdyba.

Kalendorius sudarytas 1964 m. gruodžio 20 d.
Sydney Apylinkė* Valdyba

stabdė pačios veiklos Su apy
linkėmis palaikytas glaudus ben
dradarbiavimas. Eilę apylinkhj 
pats p-kas buvo asmeniškai ap
lankęs užmegzdamas glaudžius 
kontaktus. Artimai buvo ben
drauta su P.L.B-ne, Kanados ir 
Vokietijos lietuvių bendruome
nėmis.

Pasitraukdama senoji Kr. V- 
ba būsimai Kr. V-bai paliko 
£500 kasoje ir dar 250 sv., ku
rie buvo paskolinti Meno Die
noms Rengti K-tui.

Baigdamas Kr. V-bos pirm- 
kas p. Jonaitis pareiškė gilią pa
dėką visų bendruomenės pada
linių vadovybėms, organizaci
joms ir pavieniams lietuviams 
už nuoširdų bendradarbiavimą 
ir valdybos parėmimą jos dar
buose.

MIRE ST. KAIRYS
(Žiūr. pradžią psl. 1)

paskutinių dienų, kiek galėdamas 
domėjosi savo tautos padėtimi. 
Parašė savo atsiminimus “Lietu
va Budo” ir “Tau, Lietuva”.

Iškilmingame atsisveikinime su 
velioniu gruodžio 1 d. dalyvavo ne 
tik vietos (Brooklyno, New Yor- 
ko apylinkių) lietuviai, bet ir su
plaukę rytinių JAV pakraščio 
miestų, Čikagos, net Kalifornijos 
(Deveniai) veikėjai.

Iškilmes pradėjo velionio drau
gas Kipras Bielinis. Toliau vado
vavimą perėmė VLIKo Valdybos 
pirm. V. Sidzikauskas. Po jo žo
džio kalbėjo ALT vicepirmininkas, 
“Naujienų” redaktorius d!r. P. 
Grigaitis, Lietuvių Inž. ir Arch. 
Sąjungos atstovas inž. A. Navic
kas, Lietuvių moterų atstovė V.

Jonuškaitė-Leskaitienė, SLA iždo 
globėja E. Mikužiūtė, “Keleivio” 
red. J. Sonda ir velionio pusbro
lis dr. J. Puzinas.

Atsisveikinimas baigtas tautos 
himnu. Prie karsto, apdengto tau
tine vėliava, stovėjo skautų sar
gyba. Buvo daugiau kaip 20 vai
nikų. Gruodžio 19 d. krematoriu
me su velioniu atsisveikino Ame
rikos Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos Centro Valdybos pirm. 
J. Pakalka. Velionio pelenai, kol 
juos bus galima nuvežti į laisvą 
Lietuvą, bus saugojami Čikagos 
tautinėse kapinėse.

Atsisveikindamas su S. Rairiu- 
Kaminsku, Lietuvos Atstovas J. 
Rajeckas 1964 m. gruodžio mėn 
18 d. pažymėjo, kad su Stp. Kai-

rio-Kaminsko mirtimi lietuvių 
tauta neteko galingo šulo ir di
delio lietuvio.

Velionis — nurodė J. Rajeckas
— buvo pastovių principų, didelės 
tolerancijos, gyvos erudicijos, gi
lios dvasinės kultūros žmogus. Jis ■ 
gerbė kito nuomonę, buvo be ga
lo švelnaus būdo žmogus. Jis bu
vo pasišventėlis. Jis lietuvių tau
tos laisvei ir gerovei pašventė vi
są savo gyvenimą ir savo tautos 
reikalais tikėjo Lietuvos 
prisikėlimu. Viltis buvo 
stiprybė.

Velionis — paskutinis 
priklausomybės Akto signatarų 
laisvajame pasaulyje. Su jo mir
timi gyvi bepaliko tik du ir abu 
priešo nevalioj (Petras Klimas ir 
Aleksandras Stulginskis. Abu Lie
tuvoje). Taip istoriško Akto sig
nataras tampa visos tautos nuo
savybė. Tokio asmens mirtis — 
smūgis visai tautai. Laisvės lai
kais Nemuno krašto tauta liūdė
tų dėl ją ištikusios tokios nelai
mės. šiandien ji priversta ten liū
dėsi bei gedulą slėpti nuo bud
raus okupanto akių.

Pareiškęs gilią užuojautą Lie
tuvos Diplomatinės bei Konsulą- 
rinės Tarnybos vardu, J. Rajec
kas kalbėjo:

Velionio gyvenimas ir kančia
— pavyzdys gyviesiems, kaip tau
riam patriotui tenka dirbti, ken
tėti, aukotis ir nepalūžti. Nei per
gyvenimai nei liga jo nepalaužė. 
1963 m. lapkričio mėn. VLIKo 
20-ties metų proga jis, tarp kita 
pareiškė: 4,..R)remliuB tapo di
džiausiu priešu... VLIRas visą lai
ką orientavosi į Vakarus... Pir
mutiniais kovotojais už Lietuvos 
laisvę esame mes patys, pati Lie
tuvių Tauta”. Tai velionio testa- ■ 
mentas gyviesiems. (E) »

busimu 
velionio

iš Ne-
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15 m. B-nės mokyklai Adelaidėje
(ALB ADELAIDĖS SAVAITGALIO MOKYKLOS JUBILIEJINĖS MOKSLO METŲ UŽBAIGTUVĖS)

Gruodžio pirmąjį šeštadienį 
Bendruomeninė Adelaidės Savait
galio mokykla Lietuvių Namuo
se surengė iškilmingų penkiolik
tų mokslo metų užbaigimo aktų.

Pilnutėlėje Lietuvių Namų sa
lėje škilmes pradėjo mokyklos 
vedėjas M. Reinkė. Mokyklos rū
pesčiai, džiaugsmai, laimėjimai 
ir siekimai buvo trumpai palies
ti jo kukliam žodyje. Praeityje 
800 mokyklų lankiusio lietuviško 
jaunimo, kurio dalis jau dabar 
yra įsijungusi į lietuviškų veik
lų, pusšimtis dar tebelankančių. 

' Pusšimtis mokykloje dirbusių 
mokytojų, desėtkas dar dabar te- 
bemokytojaujančių. Per 15-kų 
metų trys mokyklos vedėjai (pir
masis Ivoška, antrasis, ilgiausiai 
išdirbęs Statnickis ir dabartinis 
Reinkė). Dvi mokytojos Matiu- 
kaitė ir Masiulytė — savo laiku 
pačios mokėsi lietuviškai šioje 
mokykloje.

Visų mokytojų darbo niekas 
nepajėgs įkainuoti. Jis reikalau
ja didelio pasiaukojimo ir savęs 
išsižadėjimo tomis savaitgalio 
dienomis, kurias kiekvienas norį 
išnaudoti savo asmeniškiems rei
kalams. Mokytojai tai turi pa
miršti. Jų laukia Lietuvių Na
muose susirinkęs lietuviškas 
prieauglis.

Perduodamas vaikus trumpai 

Adelaidės ALB Savaitgalio Mokyklos mokiniai ir mokytojai prie Lietuvių Namų
' 15-tuosius mokslo metus užbaigiant. Nuotrauka A. Fišerio

tėvų globai, mokyklos vedėjas 
prašo juos, kad jie kasdien bent 
po penkias minutes pamokintų 
vaikus lietuviškai. Tik penkias 
minutes. Būtų gera, kad prašo
mas balsas nepasiliktų balsu ty
ruose šaukiančiu.

Po deklamacijų, po Snieguolės 
ir Septynių Nykštukų vaidinimo, 
sekė sveikinimai iš Adelaidės 
valdybos (pirmininkas M. Po
cius), parapijos klebono (kun. 
Kazlauskas), Lietuvių Sąjungos 
(pirmininkas V. Raginis) ir Mo
terų Sekcijos (pirmininkė G. 
Straukienė). Tai buvo širdies žo
džiai mokytojams, mokinių tė
vams, visiems pasišventusiems 
lietuviams, besirūpinantiems lie
tuvišku jaunimo auklėjimu.

Kai mokyklos mokiniai pašoko 
tautinius šokius, sudainavo lie
tuviškas dainas, iš visų kampų 
pasipylė dovanos jauniesiems, šį 
kartą jie buvo visi gausiai ap
dovanoti.

Snieguolę pastatė mokyklos 
mokytojas aktorius J. Neveraus- 
kas. Dekoracijos dailininkės Ži
butės Mars, kostiumai mokyto
jos Šiandienės. Prie jų su savo 
pagelbine ranka dar atėjo A. 
Blandytė (vadovavimas šo
kiams), A. Maželis (garsų efek
tai), V. ,Vosylius (šviesų efek
tai) ir N. Masiulytė piano). Tau

tinius šokius (šustas, Kepurinė, 
žiogeliai) paruošė V. Brazaus
kaitė, o akordeonu grojo E. Bra
zauskas ir L. Vasiliūnas. Dainas 
(Saulutė tekėjo Trijų seselių, 
Vijo ledą pelėda, Leiskit į Tė
vynę) paruošė N. Masiulytė.

Susirinkusiam senimui, o jo 
buvo tikrai gana daug, jubilieji

P. ANDRIUŠIS

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS
(Feljetonas, skaitytas Meno Die nų lit. vakare. Melbourne)

Atsiplukdinę čionai, mes sakė
me kad tikrai išlaikysime jauni
mo lietuvybę, šis gražus seime
lis taip pat mus kviečia išlaikyti 
lietuvybę, ir taip pat “Mūsų Pa
stogė” medum pateptais straips
niais, jog ramus tautietis nulie
kamu nuo valgymo ir gėrimo 
metu šventai tiki, kad ką gi kita 
veiksi nepalaikęs jaunimo lietu
vybės !

Dabar paklausykime, ką sako 
mano prancūzų zonos prietelius 
Kęstutis Zakučianskis, buvęs iš
tikimas konjako ir akordeonų 
aprūpintojas poišvadaviminiais 
laikais Pietų Vokietijoje, o da

nis mokslo metų užbaigimo, ak
tas virto retu tautinio pasigėrė
jimo momentu, kada vistik atsi
randa vilčių, jog neišgaruosime, 
kaip reti lietaus lašai, nukritę į 
įkaitintą žemę, kuri deginte de
gina lietuviškas pėdas, vis ne
drąsiau įspaudžiamas tremties 
vieškeliuose ir šunkeliuose.

vr.

bar gražiai apsipinigavęs Ade
laidės rangovas.

Tą vakarą, kai jį aplankiau 
gerame Adelaidės priemiestyje, 
kai į skambučio sutilindžiavimą 
jisai atidarė savo brangios pilai
tės duris, įkišęs koją kad ne
kviestas nepatekčiau į vidų ir 
nesuterščiau kilimų, labai atsi
prašė ir su manim tekalbėjo ant 
atviro oro verandos, iš manęs su 
malonumu priėmęs cigaretę. 
Prašiau jį aukų Vasario šešio- 
liktajai, paskui primesti vieną 
kitą niekniekį lietuvių namams, 
paskui priimti pakvietimą į mo
terų sekcijos balių, paskui pirk
ti anties loterijos bilietą už de-
šimt šilingų, paskui paremti ka
lėdinę savaitgalinės mokyklos 
eglutę su vaidinimu, kuris nie
kam kitam nepatinka kaip tik 
rengėjams, paskui prisidėti prie 
bendrų Kūčių, kur net patys ku
nigai nuobodžiauja, paskui atei
ti į Naujų Metų balių, kur nie
ko nauja nėra.

Taigi Kęstuos Zakučianskis, 
priimdamas mane ant verandos 
ir vis laikydamas koją tarpdury
je kad nejsiveržčiau į vidų, pasi
pasakojo savo jaunimo lietuvy
bės išlaikymo istoriją. Dar su 
malonumu paėmęs iš manęs kitą 
cigaretę, jisai išdėstė sekančius 
faktus. -

Dvylika metų dirbau naktinį 
darbą dėdės Tomo lūšnelei pasi
statyti dvyliką metų nemačiau 
nei žmonos, nei vaikų, išskyrus 
retas akimirkas kai gamta pri
versdavo atsikelti. Tryliktaisiais 
čiabūvystės metais, gavęs dieni
nį darbą, pirmą kartą atsisėdau 
prie bendro pusryčių stalo ir, 
gerdamas arbatą, žiūriu, kad ne
galiu susikalbėti nei su savo 
žmona nei su vaikais. Jie visi 
kalba puikiausia suvalkietiška

ADELAIDĖS BENDRUOMENĖS SAV. MOKYKLOS 
MOKYTOJAI

Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę dabartinis mokyklos vedėjas M. 
Reinkė, mokytojai: A. Maželis, E. Matiukaitė, N. Masiulytė, A. 

Blandienė, kun. A. Kazlauskas ir p. Petruškevičienė. Antroje ei
lėje mokytojai J. Abukavičius, buvęs vedėjas Statnickas, mokyto
jas J. Neverauskas ir pirmasis mokyklos vedėjas Ivoška.

Nuotrauka A. Fišerio

V. STANKAI 80 M.
Profesoriui, teisininkui, filoso

fui Vladui Stankai (ligi 1944 m. 
Vladimirui Stankevičiui) neseniai 
sukako 80 m. amž. Gimęs 1884 
m. Biržuose, Stanka teisės studi
jas baigė Rusijoje, 1914 m. Pet
rapilyje buvo patvirtintas bau
džiamosios teisės privatdocentu. 
Dalyvavo politinėje veikloje, 1917 
m. buvo karo ministro Kerenskio 
kabineto viršininku ir laik. vy
riausybės komisaru šiaurės fron
te ir Mogiliove. Jis vienas iš pas
kutinių paliko Petrapilio žiemos 
rūmus ir Gatčin, kai juos užėmė 
bolševikai.

Nuo 1919 m. Stanka (Stanke- 

tarme. O aš, per tiek metų dirb
damas tiktai su australais, nebe
suprantu, kas yra staldas, stuba, 
viralinė. Turiu bėgti į salioną, 
pasiimti Peteraičio lietuviškai 
anglišką žodyną, atsiversti tam 
tikrą puslapį ir pasiskaityti ang
lišką paaiškinimą.

— Tėveli, viralinė suvalkietiš
kai iš viso nereiškia virtuvės, tai 
yra kiaulėms, o ne žmonėms 
maisto gaminimo vieta, — įsiki
ša į kalbą jaunesnioji Zakučian- 
skio mergaitė. — Ir, prašau, {- 
mesti į taupymo kiaulikę šešius 
penus už anglų žodžio pavarto
jimą lietuviškuose namuose!

Ir po to, kad nori, išlaikyk 
lietuvybę kaip liepia Vlikas ir 
“Mūsų Pastogė”! 

vičius) gyveno Berlyne. 1923 nu
buvo paskirtas Lietuvos profeso
rium. Kaune ir Vilniuje dėstė 
baudžiamąją teisę. Drauge vertė
si advokatūra. 1944 m. pasitrau
kęs į Vokietiją Stanka buvo vie
nas iš Pabaltijo universiteto Pin- 
neberge steigėjų, jo prezidentas 
ir lietuvių rektorius. 1949 m. per
sikėlė į JAV ir lig šiol dirba Va
šingtone Kongreso bibliotekoje.

Savo mokslinėje veikloje, pagal 
dr. J. Girnių, V Stanka sieja tei
sę ir filosofiją, skelbdamas kūry
bos ir darnos džiaugsmą. Stanka 
skatina kreiptis nuo tamsos į 
šviesos situacijas ir dėl to jo kū
ryboje ryškus kilnus etinis huma
nizmas. Savo darbus Stanka yra 
skelbęs lietuvių, rusų, vokiečių ir 
anglų kalbomis. Kai kurie sukak
tuvininko veikalai: Vospominan- 
ija: voina i revoliucija (1920), 
Mendelejev, 1923 (liet. Mendele
jevas, 1940), Pasaulinės istorijos 
dinamika, 1934 (rusiškai 1934), 
Pasaulio ūkio dinamika, 1936 
(vok. Dynamik der Weltwirt- 
schaft, 1937), Indijos karaliaus 
turtai, romanas (slap. A. Kosa, 
1936), Didelės ir mažos valsty
bės 1938 (angį. The Big and 
Small States, 1947), Lietuvos 
Statutas ir Hammurabi kodeksas 
(1940), Pikto šaltinis, 1950 (angį. 
The Root of Evil, 1954), Ob ek- 
zistencialime (1953), The Star 
From the East and Asoka’s 
Wheel (1962) ir kt. (E)

VERTĖ M. MIKALIŪNAS

(Tęsinys)

Bet vieną šeštadienį, kovo pabaigoje, jis ne
parėjo, ir Beta suko sau galvą, nesuprasdama, kas 
jam galėjo atsitikti. Paskui, išgirdusi žmones kal
bant, kad ledas sąsiauryje jau tirpęs ir pasidarę 
pavojinga juo vaikščioti, ji aprimo. Suprantama, 
Anderssonas būdamas atsargus vyras, dėl tos pat 
priežasties liko Eko.

Kitos savaitės trečiadienį Ekvallo sūnus atėjęs 
į Vasterby pirkinių klausinėjo, kur Andersono na
mai. Pakilo didelis sąmyšis mažame samdinių na
melyje, kai įkalnės keleliu pasirodė ateinąs toks di
delis ponas. Jaunasis Ekvallas buvo aukštas ir 
lieknas, tokio pat kaip ir Johanas silpno sudėjimo. 
Jam teko gerokai susilenkti, įeinant pro žemas 
duris.

— Laba diena, — pasveikino jis.
— Labas, — atsakė jam, — prašau užeiti ir 

prisėsti, — pakvietė Beta šluostydama prijuoste 
suolą.

— Ne, dėkui, aš nesėsiu, turiu skubėti. No
rėjau tiktai sužinoti, kas atsitiko Anderssonui, kad 
jis nebesirodo. Ar jam taip sunku skirtis su žmo
na!

— Ką jūs sakot? Ar jis ne pas jus! — su
šuko Beta užmiršdama visą savo drovumą. — Bet 
kur gi jis yra! Jo jau antra savaitė, kaip nėra na
mie!

— Betgi pereitą, sekmadienį jis buvo namie?
— Ne, jo nebuvo. Aš laukiau jo, bet paskui 

sužinojau, kad jūroje ledas yra patirpęs.
— Jis pereito šeštadienio vakarą, kaip papras

tai, išėjo su savo rogutėmis iš Eko, ir nuo to laiko 
mes jo nebematėm.

Beta, it žaibo trenkta, krito kėdėn. Moters vei
das pasidarė pilkai baltas.

SALLY SALMI NEN

— Tai jis įlūžo po ledu! — suriko ji tokiu 
balsu, kad visi vaikai išsigando.

Jaunasis Ekvallas mėgino nuraminti:
— Taip blogai dar, tur būt, nėra, nereikia gal

voti apie nelaimę. Tikriausiai jis nesirengė namo.
Bet jo balsas nebuvo įtikinamas, ir Betos bai

mės nenuramino.
— Kur gi jis dar galėtų eiti, jei ne namo? Jis 

pakeliui nuskendo, aš esu tikra.
Beta laužė rankas.
— Ten, kur srovės, ledas įlūžęs, bet šiandien 

jau keturios dienos, kai buvo atlydys, na, ir An
derssonas yra atsargus vyras. Mes neprivalom nu
stoti vilties. Aš pasiųsiu žmones jo ieškoti, — pa
žadėjo jaunasis Ekvallas ir išėjo.

Bet Anderssonas dingo ir nebfeparėjo namo. 
Visiems buvo aišku, jog jis nuskendo įlūžęs po 
klastingu pavasario ledu. Tai buvo baisus smūgis 
Beta instinktu juto, kad Katrynoje yra daug dau- 
užgulė jos vienos pečius. Katryna galvojo apie 
visa tai ir jai atrodė, jog gyvenimas yra perdaug 
šiurpus, kad jis vertėtų tęsti. Bet ji suprato, kad 
jau vien jos artumas buvo kitai palengvinimu, nes 
Beta instinkt u juto, kad Katrynoje yra daug dau
giau simpatijos ir atvirumo, nei gerai gyvenančiųjų 
ūkininkų dievobaimingose kalbose. Dažnai Katry
na, pasėmus: savo mezginį ar siuvinį eidavo pasė
dėti pas kaimynes.

Vieną priešpietį, jai besėdint tenai ir mezgant 
kojinę, atėjo pasiramstydamas lazdele kapitonas 
Svenssonas, nešinas pintinaite.

— Laba diena, Beta! — pasveikino jis. — 
Šventame rašte yra parašyta, kad reikia lankyti 
našles ir našlaičus, o kadangi aš jau nesu visiškas 
bedievis, tai ir atėjau pažiūrėti, kaip tau sekasi. 

čia yra truputis sūdytos mėsos ir duonos; tai tau 
siunčia kapitonienė.

Beta stovėjo kambario viduryje, priešais kapi
toną: ji judino lūpomis, bet negalėjo ištarti nei 
žodžio. Staiga papliupo. Jai stigo Katrynos savi
valdos ir ledinio šaltumo. Ji nervingai raudojo ir 
pro ašaras mikčiodama rėkė, tam veidmainiškam 
labdariui, stačiai veidan:

— Jums reikėjo anksčiau pagalvoti apie Kris
tų, tuomet niekas neliktų be laiko našlaičiais. Da
bar jūs ateinat su savo elgetiškom dovanom! Ar- 
vidas atidavė jums savo geriausius metus už šuniš
ką algą, o atėjus žiemai, po to, kai jis visą vasarą ir 
rudenį sunkiai dirbo, atleidot jį. Jei būtute kitoks, 
jam nereikėtų vaikščioti po kitas salas ieškant 
darbo ir valkiotis naktimis po lūžtantį ledą.

— Dėkingumo aš niekuomet nesitikėjau, nes 
skurdžiai nemoka būti dėkingi, bet aš nemaniau, 
kad būsiu taip iškoneveiktas. Dėl Anderssono, tai 
aš geriau žinau. Pastaruosius ketverius penkerius 
metus jis neužsidrbdavo nei maisto, nebekalbant 
jau apie algą, bet man buvo jūsų gaila ir per tai 
aš jį laikiau. Aš nežinau, kuris kitas ūkininkas 
būtų mokėjęs tokiam netikusiam darbininkui algą? 
Bet kai Anderssonas pasidarė akiplėša, tai aš nebe
galėjau daugiau nusileisti.

— Niekam tikęs!1 Nieko nevertas! Gal jis ir 
nebuvo tiek judrus, kaip jaunuolis, bet gerai žinot, 
kad juo visuomet galėdavot pasitikėt, ir jis, ar tai 
dieną, ar vidurnaktį, vienodai rūpestingai atlikda
vo savo darbą. Be to, jis turėjo gerą ranką ark
liams ir atsargiai elgėsi su įrankiais. Aš pati gir
dėjau, kaip Ekvallas gyrė Arvidą ir jo darbštumą.

Moters balsas virto dejavimu.
Svenssonas vėl prabilo:
— Bus geriau, jei tu susičiaupsi, Beta; tai aš 

sakau tavo labui. Tu gi gerai žinai, kam priklauso 
šita žemė, ant kurios tu gyveni.

Beta mėgino atsakyti, bet jos lūpos neišdavė 
nei garso, ir ji tik mosavo rankomis. Visą laiką 
tyliai sėdėjusi Katryna pamatė, kad moteriškė 
pradeda siusti. Ji pašoko ir parodė duris.

— Lauk iš čia, tu apsimetėli! — suriko ji, ir 
vyriškis apsisukęs išėjo.

Katryna pakėlė jo atneštą' pintinaitę ir svj«- 

dė paskui jį pro duris.
— Nešk tai kapitonienei! — suriko ji ir už

trenkusi duris giliai atsiduso.
Lidijos padedama ji nurengė Betą ir paguldė 

ją. Padavusi jai šilto pieno ir matydama, kad ta 
pradeda rimti, ji atsisveikno ir išeidama įsakė mer
gaitei gerai prižiūrėti motiną.

PIRMAGIMIS
Katrynos laikas artėjo. Ji jau rūpinosi, kaip 

čia pasišaukus pribuvėją ir apie tai kalbėjo su 
Beta.

— Taip, — sakė Beta, — valsčiaus pribuvėja 
gyvena Longnese; reikia iš anksto susitarti su ku
riuo nors ūkininku, kad jis tau paskolintų arklį, 
kai prireiks.

— Johanai, — tarė Katryna vieną vakarą vy
rui, sėdėjusiam užkrosnyje ir knibinėjusiam seną 
laikrodį. — Jau nebedaug laiko liko; Beta sako, 
kad mums reikia pakalbėti su kuriuo nors ūkinin
ku, kad paskolintų arklį ir vežimą pribuvėjai par
vežti.

— Na, tai mes visuomet gausim. Pas Nord- 
kvistą, Svenssoną, Larsoną, Sefferį, — jie visi turi 
arklių, — atsakė Johanas neatsitraukdamas nuo 
savo laikrodžio.

Kurį laiką Katryna sėdėjo ramiai žiūrėdama 
į vyrą; paskui ji pasakė:

— Bet mums reikia pakalbėti su jais apie 
tai.

— Oil rait, — atsakė kaip anglas.
Taip praėjo kelios dienos. Katryna pati savyje 

aptarinėjo tą reikalą. Kodėl man pačiai to nesu
tvarkyti taip, kaip aš kad visa kita tvarkiau ? 
Tuomet aš būsiu tikra, jog viskas bus gerai at
likta. Bet paskui ji primygtinai tvirtino sau: ne, to 
man nereikia, aš to nenoriu daryti. Ji neaiškiai 
jautė, jog dabar tur teisės į priežūrą ir švelnumą, 
nors ir buvo tvirta, kad apsieitų be to. Ir ji laukė
tos užuojautos, kurios gana ilgėjosi, kuriai kiek
viena žmona turi teisių. Bet veltui ji laukė, kad 
Johanas viską sutvarkytų.
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Mes turime priminti...
V. SIDZIKAUSKO MINTYS VLIKO SEIME

New Yorke įvykusiame Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto Seime Valdybos pirminin
ku išrinktas V. Sidzikauskas kal
bėjo apie Lietuvos laisvinimo pa
dėti ir perspektyvas, čia patei
kiamos kai kurios šio pranešimo 
mintys:

Nurodęs, kad Sovietų Sąjungos 
prieš Pabaltijo valstybes padary
tų smurtų JAV-bės ne tik pasmer
kė, bet ir nepripažino Pabaltijo 
kraštuose sudarytos politinės pa
dėties, toliau V. Sidzikauskas pa
brėžė, kad tarptautinės teisės po
žiūriu Lietuva šiandien tebėra ne
priklausoma valstybė, tik jos su
verenių teisių vykdymas krašte 
Sovietų Sąjungos sutrukdytas. To
kios vakariečių valstybių politinės 
laikysenos dėka tebegalioja Lietu
vos diplomatinės atstovybės, Lietu
vos pilietybė, pasai, Lietuvos sve
tur turima nuosavybė ir Lietuvos 
piliečių globa. Tai reikšminga, kai 
kovojama dėl Lietuvos valstybės 
teisių atstatymo. Dėl to yra pras
minga, būtina ir Lietuvai naudin
ga VLIKo veikla.

Pažymėjęs, kad negalima išskirti 
Lietuvos klausimo iš bendrojo pa
saulinio, europinio politinio ir so
cialinio vyksmo ir kad nebėra įma
nomas visuotinės taikos įgyvendi
nimas kurios nors kitos tautos sąs
kaitom Istorijos akimis žiūrint, 
Lietuvos nepriklausomybės tarps
nis bus buvęs tik svarbus etapas 
j pastovesni ir pilnesnį mūsų tau
tinių ir valstybinių klausimų iš
sprendimų. Šiandien mes esame 
stebėtojai ir dalyviai mūsų tautos 
likiminės kovos fazės už savo bū
senų, savo valstybę, kuri naujai 
prisikeltų savo teisingose sienose ir 
surastų tikrai pastovių vietų laisvų 
ir nepriklausomų valstybių šeimo
je.

Dėl tarptautinės politikos raidos 
nėra pagrindo nuogąstauti. Ji 
veržli, vingiuota, bet siekianti lais
vės visoms tautoms. Laisvės ilge
sys jaučiamas ir bolševikų valdo
moje Rusijoje.

Prieauglis krinta
Gyventojų skaičiaus padidėji

mas šalia Raudonosios Kinijos 
daugiausia ryškus Albanijoje. 
1938 m. Albanijos gyventojų skai
čius siekė 1 mil., o šių metų bir
želio mėn. jis jau buvo pasiekęs
l, 892 mil. R. Kinijos gyventojų 
skaičius 1970 m. jau turėtų siek
ti 800 milionų (1937 m. buvo 
452,460,000).

Komunistinio bloko europiniuo
se kraštuose vaizdas kitoks. Tuo
se kraštuose ir pačioje Sovietų 
Sąjungoje gyventojų skaičius lai
kotarpyje tarp 1938 m. ir 1964
m. iš viso yra padidėjęs 60,488, 
946 arba 22,65%. Pagal WI duo
menis, nėra lengva palyginti gy
ventojų judėjimo paskiruose eu
ropiniuose komunistinio bloko 
kraštuose, nes juose turėjo įta
kos įvairūs gyventojų perkėlimai, 
sienų pertvarkymai, pastarojo 
karo padariniai (dėl karo ypa
tingai pakito Lenkijos gyventojų 
skaičius) ir kt

Sovietų Sąjungos gyventojų 
skaičius nuo 1938 m. iki 1964 m.
pakilo 58 mil. (į šį skaičių įeina 
20 mil. sovietų pagrobtų teritori
jų gyventojų).

Lenkijoje, ryšium su jos pa
skelbtuoju penkmečiu (1966 — 
1970) lauktina nemažų sunkumų 
darbo pasiūlos atžvilgiu. Tuo me
tu į darbo vyksmą teks įjungti 
apie 3,260,000 darbingo amžiaus 
jaunimo, gi iš darbo pasitrauks 
tik 1,749,000. Tuo būdu kraštas 
atsiduria prieš opų klausimą: 
teks surasti darbą net 1,5 miliono 
gyventojų. Lenkijoje ypatingai 
pakils darbingojo amžiaus gyven
tojų grupė (1965 m. ji sieks 
21,4 mil.).

Viena karo pasėkų — didelis

Sesei JŪRATEI NORMANTAITEI,

Jos mylimai Mamytei Mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą.
“Džiugo Tunto

Skaučių Skyrius.

Mus viltingai nuteikia atspari 
okupuotos Lietuvos gyventojų ir 
ypač jaunimo laikysena. Toje so
vietinės vergijos nesibaigiančioje 
naktyje jaučiami pragiedruliai — 
laisvės priešaušris.

Anot Sidzikausko, Kremliuje vy
kusios kovos dėl valdžios ir ginčai 
su Raud. Kinija liudija komunistų 
idėjų silpnumą. Tuo pačiu metu 
stebime Vakarų pasaulio idėjų 
persvarą. Tiesa, Vakarų spaudoje 
yra įsigalėjęs lyg savotiškas są
mokslas — nutylima sovietinės nei
giamybės, neskelbiama ar retai 
pasisakoma dėl Pabaltijo valstybių 
likimo bei jų gyventojų vargų. Tai 
tenka laikyti labiau politine tak
tika, negu politinės esmės išraiška.

Neseniai lankęsis įvairiose Euro
pos sostinėse V. Sidzikauskas nu
rodė, kad laisvųjų valstybių ati-

ELEKTRIFIKACICA 
LIETUVOJE

Okup. Lietuvoje prieš Kalėdas 
triumfuojančiu tonu skelbta: me
tais anksčiau, negu buvo numa
tyta, baigtas pirmasis Lietuvos 
kaimo elektrifikavimo etapas. Esą 
prie valstybinių energetikos tink
lų jau prijungti visi kolchozai 
bei sovchozai.

Vis dėlto pripažįstama, kad 
žengta tik pirmoji pakopa ir teks 
siekti, kad elektra pasiektų kiek
vieną kolūkiečio namą, kad visi 
kaimo gyventojai galėtų naudotis 
jos teikiamais patogumais.

“PRAVDOS” ŠVENTINIAI 
ĮSPĖJIMAI IR 

“IMPERIALISTAI”
Pagal Maskvos paskelbtą 1964 

m. apžvalgą, praėję metai pasi
žymėję “praktiškais žingsniais” 
apsiginklavimo ir /tarptautinės 
įtampos sumažinimo kryptimi. Vis 
dėlto partinis laikraštis “Pravda” 
įžiūrėjo “įtakingus imperialisti- 

moterų perteklius Lenkijoje. 1964 
m. vienam šimtui vyrų atiteko 
106,2 moterys. 1946 m. tas santy
kis buvo 100:118,5.

Čekoslovakijoje nuo 1951 m. 
gimimų skaičius mažėjo sparčiau 
negu kitame satelitiniame kraš
te. Tai aiškinama daugelio šeimų 
tendencija pasiekti aukštesnį gy
venimo lygį. Krašte dirba dau
giau kaip 60% moterų 16-55 m. 
amžiaus ir pagal statistinius duo
menis jų dauguma visai neturi 
vaikų ar teturi vieną. Prahoje ir 
kituose miestuose esama daugiau 
mirimų kaip gimimų ir daugiau 
nėštumo nutraukimų (abortų) 
kaip normalių gimdymų.

Vengrija, per pastaruosius 10 
metų smarkiai kritus gimimų 
skaičiui, šiuo atžvilgiu atsidūrė 
paskutinėje komunistinio bloko 
valstybių eilėje ir priešpaskuti
nėje komunistinio bloko valstybių 
eilėje ir priešpaskutinėje — Eu
ropoje. Nuo 1963 m. gimimų 
skaičius kyla. Kaip ir kituose Ne
ko kraštuose, ir Vengrijoje gi
mimų skaičiaus smukimas aiškin
tinas materialinėmis sąlygomis.

Bulgarijoje paklėtis skirtinga. 
Gimmių skaičiaus pakėlimas čia 
laikomas “patriotine pareiga”, 
nors per paskutinius kelerius me
tus kraštą kamavo palyginti žy
mus nedarbas.

Gyventojų skaičiau* kritimą* 
kom. bloko kraštuose:

1938 m. 1964 m.
Bulgarija 6,270,000 8,111,132
Čeko
slovakija 14,447,000 14,058,000
Lenkija 34,515,000 31,100,000 

tinkamose įstaigose aiškiai jaučia
mas Pabaltijo kraštų nepriklauso
mybės atstatymo klausimas gyvas 
tiek Londone, tiek Paryžiuje, Ro
moje, Bonnoje ir Skandinavijos 
valstybėse.

Pati viena lietuvių tauta yra per 
silpna numesti imperialistinės Ru
sijos Lietuvai uždėtus pančius. 
Tad yra svarbu okupanto kėslus 
bei veiksmus iškelti viešumon, 
veikti didžiųjų valstybių politikus 
ir visuomenę mūsų ir kitų paverg
tų tautų naudai. Mūsų šalies lais
vinimo klausimą reikia išlaikyti 
gyvą. Tokią mūsų išeivijos politi
nio veikimo sritį kaip tik atsto
vauja VLIKas.

Savo pranešimo pabaigoje V. Si
dzikauskas pažymėjo, kad Vakarai 
turi reikiamai išnaudoti Kremliaus 
kovas dėl valdžios bei nesusiprati- 

Geležinę uždangą praskleidus
nės stovyklos sluogsnius”, kurie 
1964 metais veikę P. Vietname, 
Kongo respublikoje, Vak Vokie
tijoje ir NATO narių tarpe.

“Pravdos” nuomone, praktiškie
ji žingsniai taikos kryptimi buvę 
šie: sen. Goldwaterio pralaimėji
mas JAV rinkimuose, Maskvos 
sutarties dėl atominių bandymų 
pasirašymas, susitarimas dėl ato
minių šaudmenų negabenimo į 
erdves, sovietinio biudžeto kari
niams reikalams sumažinimas 
(500 mil. rb.), britų darbiečių lai
mėjimas. Tačiau komunistinis 
dienraštis apgailestauja, kad im
perialistinės jėgos stengiasi... ap
nuodyti tarptautinę atmosferą.

(E)

KALĖDOS SOV. 
SĄJUNGOJE

Sovietijoje pirmą Kalėdų die
ną, gruodžio 25 d., buvo dirbama. 
Tačiau antroji diena buvo nedar
bo diena, nes sekmadienio poilsis 
buvo atkeltas į šeštadienį. Kūčių 
dieną nei Maskvoje, nei kituose 
miestuose nebuvo pastebėta paki
lesnės švenčių nuotaikos kaip 
įprasta Vakaruose. Diplomatinio 
korpuso nariai bernelių mišių iš
klausė JAV ambasadoje. Diplo
matai bei jų šeimų nariai pagie
dojo kalėdinių giesmių anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Kai Kūčių dieną Maskvoje tem
peratūra buvo nukritusi iki 24C 
žemiau nulio, tai Kalėdų dienomis 
oras atšilo ir pasiekė nulį. Vilniu
je per šventes temperatūra sie
kė 2 laipsnus šilumos. (E)

LAIMĖJO VILNIAUS 
ARCHITEKTAI

Vilniaus miesto planavimui 
pernai buvo paskelbtas architek
tams konkursas, kuriame dalyva
vo Vilniaus, Leningrado, Minsko 
ir Rygos architektai su savo pro
jektais. Konkurso rezultate pir
mąją ir antrąją premijas gavo 
du kolektyvai — Vilniaus ir Le
ningrado. Projektuose buvo siū
loma perplanuoti Vilnių nugriau
nant eilę pastatų, kaip bažnyčias 
ir kt., bet lietuviai architektai 
tam pasipriešino: jie planuoja

Rumunija 15,601,000 18,877,000
R. Vokiet. 16,569,000 17,200,000
Vengrija 9,138,000 10,150,000

96,540,000 99,496,132
Sovietų
S-ga 170,467,186 228,000,000

(E)

Pernai suėjo 100 metų, kai mi
rė Simanas Daukantas, šia pro
ga Lietuvoje išleistas jubiliejinis, 
30 psl. leidinys "Lietuvos girios 
senovėje”. Tai ištraukos iš Dau
kanto “Būdo”. Tekstas iliustruo
tas lino raižiniais. (E)

★
Lapkričio mėn. Maskvoje vyko 

M. Musorgskio vardo vokalistų 
konkursas. Dalyvavo apie 100 dai
nininkų iš 30 Sovietijos miestų. 
Gruodžio 2 d. įvyko baigiamasis 
koncertas Maskvos konservatori
jos salėje. Iš Lietuvos konkurse 
dalyvavo Vilniaus filharmonijos 
solistai Liudmila Mackonienė 
(mezzosopranas) ir Leonidas Mu- 
raška (bosas). (E) 

mus komunistiniame sąjūdyje. Kai 
sovietai kalba apie Europoje ne
išspręstus klausimus, tai Vakarų 
valstybių politikai turi priminti, 
kad neišspręstų klausimų tarpe 
yra ir Pabaltijo valstybių, kolonijų 
padėtyje atsidūrusių, likimas.

Dabar vykstančiai J. Tautų 
19-j ai sesijai Sovietų Sąjunga pa
teikė klausimą: “Valstybių atsi
sakymas panaudoti jėgą teritori
niams ir sienų ginčams spręsti”. 
Gera proga ir čia priminti Sovietų 
Sąjungai, kad ji yra viena iš tų, 
kuri panaudojo jėgą prieš Pabal
tijo valstybes, jas paversdama sa
vomis kolonijomis.

Tokiais atvejais VLIKas turi 
dėti pastangas ir priminti Vakarų 
valstybėms, jog jų pareiga parei
kalauti iš Kremliaus vadovų vyk
dyti tai, ką jie patys siūlo kitiems. 
Vakarai turi progą paveikti J. 
Tautas, kad šios paragintų Sovietų 
Sąjungą jų peršamus principus 
įgyvendinti sovietinėje imperijoje 
ir Lietuvai grąžinti laisvę. (E) 

miestui išlaikyti jo seną charak
terį.

LENKIJA GLAUDINAMA 
SU SOVIETAIS

1964 m. lapkričio mėn. pasira
šyta Lenkijos ir Sovietų Sąjun
gos prekybos sutartis numato 
1965 m. prekių apyvartą apie 
pusantro miliardo dol. sumoje. 
Palyginus su 1964 metais, Sovie
tų Sąjungos dalis Lenkijos užsie
nio prekyboje pakilo 13% ir da
bar siekia 33%. Daugiau kaip pu
se sovietų importo į Lenkiją su
daro žaliavos ir “gamybai reika
lingos medžiagos”. Lenkijoje pa
gamintų mašinų eksportas į So
vietų Sąjungą 1965 m. pasieks 
425 milionus dol. (E)

DŽIOVININKAI 
LENKIJOJE

Vakarų spaudos atstovai Var
šuvoje praneša, kad kiekvienais 
metais Lenkijoje užregistruojama 
80.000 naujų džiovos susirgimų. 
Lenkijos sveikatos ministro pas
kelbtais duomenimis šiuo metu 
džiovininkų skaičius krašte siekia 
pusę miliono. (E)

3 MILIŪNAI BALSAVO 
KOJOMIS

Pagal Tarpt. Komiteto krikšč. 
kultūrai ginti vokiečių sekcijos 
duomenis, nuo 1949 m. ligi 1964 
m. pabaigos iš viso pasišalino į 
Vakarus laisvę pasirinkdami be
veik 3 milionai vokiečių. Daugiau
sia bėglių buvo 1961 m. vasarą — 
155.400. (E)

NAUJAS ŽURNALAS
Lietuvoje nuo 1965 m. sausio 

mėn. pradedamas leisti naujas 
mėnesinis žurnalas “Kultūros ba
rai”. Jis bus leidžiamas vietoje 
iki šiol leistos “Meno saviveiklos” 
ir jo paskirtis — populiariai nu
šviesti kultūros, meno, estetinio 
auklėjimo klausimus. Šio žurna
lo vyriausioji redaktorė E. Kula- 
kauskienė Vilniaus ELTOS kores
pondentui papasakojo, kad žurna
las \ stengsis plačiau supažindinti 
žmones su muzika, daile, jis pa
sakosiąs apie architektūros, ar-

PAŽINKIME ŽEMĘ Paruošė Verui

Skriedama aplink saulę žemė 
vis pasvyra į vieną pusę ir dėl to 
saulės spinduliai žemę pasiekia 
nevienodu kampu. Dėl to ir 
įvyksta žemėje skirtingi metų 
laikai.

Ledynai. Prieš maždaug milijo
ną metų beveik visą šiaurinį že
mės pusrutulį dengė ledynai.

11Mielus bičiulius I

EDVARDĄ LASA1TĮ ir IRENĄ VINEV1CIŪTĘ,

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, nuoširdžiai sveikinu 
ir linkiu visokeriopos šeimyninės laimės

Petras Ropė

---------------- —------ —----- ~
SKAITYTOJO ŽODIS

VAIKŲ VAIDINIMAI - VAIKAMS 1
Su pasigerėjimu žiūrėjau į p. 

Saudargienės triūso vaisius “Pa
grobtą Karalaitį”. Manau, kad 
p. Saudargienei didžiausias atpil
das būtų buvęs, jei ji galėjusi 
būtų stebėti veidus per pertrau
kas nesuvaldomai dūkstančių ir 
siautėjančių vaikų. Protarpiais 
pažvelgdavau į tuos padaužas: 
prasižioję, akis išpūtę, rodos, val
gyto valgė scenoje išgirstus žo
džius.

Nesirengiu čia recenzuoti vai
dinimo ir vaidybos, tik galiu pa
stebėti, kad kas nebuvo savo pa
auglių atvedę į šį vaidinimą, 
juos skaudžiai nuskriaudė.

Šio rašinio tikslas būtų paste
bėti keletą organizacinių ne
sklandumų. Pirmiausia, tokį vaL 
dinimą reiktų vaidinti dienos 
metu sekmadenį. Nusitęsus vaidi
nimui iki vėlumos atbunka jau
nų žiūrovų atyda ir jaučiamas 
nuovargis jų kaprizuose. Taip 
pat dienos spektakliui galėtų su
važiuoti organizuotos vaikų eks
kursijos iš tolimesnių vietovių, 
kaip Wollongongo, Newcastlio ir 
Canberros. Po spektaklio galima 
būtų sugrįžti namo be jokių nak
vynės ar apsistojimo rūpesčių. 
Antra: keletą pirmųjų eilių pa
skirti vaikams, o ne valdybų pa
reigūnams, kunigams ir šiaip jau

cheologijos, etnografijos, tautosa
kos įdomybes, supažindinsiąs su 
naujomis knygomis. Būsią spaus
dinami straipsniai apie lietuvių 
tautos kultūrinius, ryšius su ki
tomis tautomis (tai vienas svar
biausių partijos uždavinių) apie 
senuosius muzikos instrumentus 
ir kt. (E)

NAUJA RAŠYTOJO BYLA 
LENKIJOJE?

Varšuvoje laukiama naujos by
los, kurioje vėl bus teisiamas ži
nomas rašytojas, šį kartą reži
minės spaudos, strėlės buvo nu- 
kreptos prieš kritiką ir poetą Jo
ną N. Millerį. “Žycie Warszawy” 
dienraštis ir “Polityka” savait
raštis 74 m. amž. kritiką puolė, 
prikišdamas, kad viena ranka jis 
priimdavęs valstybines premijas 
ir gaunąs literatams skiriamą 
pensiją, o kita šmeižęs Lenkijos 
valstybę. Miller, esą, 1959 m. pa
rašęs straipsnį Londone išeinan
čiam lenkų išeivių savaitraščiui 
“Wiadomosci”. Prisidengęs St. 
Niemiros slapyvardžiu, rašytojas 
pasijuokęs iš “liaudies Lenkijos” 
rašytojų, juos pavadinęs avinais. 
Miller yra buvęs Lenkijos rašyto
jų s-gos pirmininku 1945 — 
1947). Vienas žymiausių Millerio 
veikalų — “Maras Granadoje”. 
Prieš karą Miller yra buvęs len
kų socialistų dienraščio “Robot- 
nik” bendradarbiu. (E)

Slinkdami ir tirpdami jie drauge 
ir keitė žemės paviršių, išgaub
dami slėnius, sudarydami ežerus 
ir palikdami klodus uolienų. Ma
noma, kad ledynų pabaigoje že
mėje atsirado žmogus.

Atmosfera. Visą žemę gaubia 
storas oro sluogsnis, vadinamas 
atmosfera. Maždaug 120 mylių 

garbingajam senimui. Vaikai už
pakalinėse sėdynėse, nematyda
mi scenos, lipa ant kėdžių, skver
biasi į priekį, kas sukelia triukš
mo ir atitraukia visų dėmesį. 
Trečia: po vaidinimo, įteikus gė
lių režisorei ir vaidintojams, ne
varginti jaunimo su kabinėjant 
vienas kitam medalius, ilgiausio
mis padėkavonės kalbomis ir kt 
Tam vietos galima surasti spau
doje ar atskiru subuvimu, nes 
toks užbaigimas vaikams — tai 
sriuba be skanėstų, kuri sugadi
na visą spektaklį.

Linkiu Bankstowno Savaitga
lio mokyklai sėkmės, o p. Sau
dargienei ir mokytojams duoti 
progos mano vaikams dar ne sy
kį pasigėrėti tokiais parengi
mais.

Tėvą*

Lietuviai 
pasaulyje

LIETUVĖS MENININKĖS 
ITALŲ PARODOJE

Nuo 1964 m. gruodžio mėn. pra
džios Romoje, Condotti galerijo
je veikė tarptautinė paroda “Ka
lėdos pasaulyje”, šioje parodoje 
su Kalėdų mintis išreiškiančiais 
paveikslais dalyvavo ir dvi lietu
vaitės menininkės — Sofija Pace- 
vičienė ir Irena Pacevičiūtė. Pa
roda uždaryta šių metų sausio 5 
d. (E) •

r ?■ -
BENDROS KŪČIOS 

PARYŽIUJE
Kaip ir kiekvienais metais, 

Prancūzijos Liet. B-nės Krašto 
Valdyba gruodžio m. 24 d. Pary
žiuje buvo surengusi bendras lie
tuviškas Kūčias. Jose dalyvavo 
gražus būrys Paryžiaus lietuvių.

(E)

NEBEVEIKIA VLIKo 
VYKD. TARYBA

Persitvarkius Vyriausiajam Lie
tuvos (Išla&vinimo Komitetu^, 
praėj. metų gruodžio mėn. 21 d. 
VLIKo Valdybos posėdyje New 
Yorke nutarus, nuo 1964 m. gruo
džio mėn. 31 d. nustojo veikusi 
Vykdomoji Taryba, kurios būsti
nė buvo V. Vokietijoje. Buvusios 
V. Tarybos veiklos informacijos 
sritį nuo 1965 m. sausio 1 d. lai
kinai perėmė ELTOS Draugija.

(E)

RUSŲ GINKLAI KIPRUI

Pereitą savaitę į Kipro salos 
uostą Nikosia atvyko pirmas so
vietų laivas su ginklais pagal kari
nės pagalbos sutartį.

augštyje oras toks skystas, kad 
beveik nejaučiamas. Žemesniame 
atmosferos sluogsnyje, vad. tro- 
posferoje, apie 5 — 10 mylių 
augštyje, yra mūsų oro atmainų 
priežastys: iš čia kyla debesys, 
lietus, sniegas, vėjai.

(Bus daugiau)
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SPORTINIAI NUTIKIMAI

XV-SIOS SPORTO ŠVENTĖS LAUREATAI

Redaguoja: Antanas Laukaitis
38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

JIE PIRMIEJI!
Penkiliktosios Sporto šventės 

žaidynėse pirmąsias vietas laimė
jo:

Moterų individualinės — A. Mor- 
naitė (Adelaide

PASAULIO DEŠIMTUKUOSE 
— ŠEŠI LIETUVIAI

Kokias pozicijas šio sezono ge
riausiųjų pasaulio lengvaatlečių 
dešimtukuose užima lietuviai?

Sąraše randame šešių lietuvių 
pavardes. Tai — 20 km ėjikai V. 
Žurnia (ketvirtas — 1.29:31,6), E. 
Salmanavičius (aštuntas — 1.31: 
02,0), R. Pliauskas (devintas — 1. 
31:08,0), ietininkė A. Stančiūtė 
(šešta — 54.35), rutulio stūmikas 
A. Varanauskas (aštuntas — 18. 
71) ir 3000 m s/kl. bėgikas A. 
Aleksiejūnas (devintas — 8:40,6).

tantuoju klubo nariu, gavo teisę iki 
savo gyvenimo pabaigos nemoka
mai lankyti pamėgtosios komandos 
rungtynes.

K>epšinyjo
Vyrai — Adelaide 
Moterys — Adelaide 
Jauniai — Adelaide 
Jaunės — Adelaide.

Tinklinyje
Vyrai — Adelaide
Moterys — Adelaide

Šachmatai
Komandinėse rungtynėse pir

mą vietą laimėjo Melbourne lie
tuviai šachmatininkai.
Apie pačius šventės žaidynių re
zultatus ir pačią šventę plačiau 
skaitysime vėlesniuose Mūsų Pa
stogės numeriuose.

Stalo teniso
Vyrų komandinės — Melbourne
Vyrų individualinės —A. Bal- 

nionis (Melbourne)
Moterų komandinės — Adelaide
Moterų individualinės — O. Mi- 

kalainytė (Adelaide)

Lauko teniso
Vyrai — Adelaide
Vyrų individualinės — č.

kas (Canberra) 
Moterys — Adelaide

Žilins-

NAUJA AUSTRALIJOS LIET. 
SPORTO KLUBŲ SĄJUNGOS 

VALDYBA
Sporto šventės metu Melbour

ne vyko ir sporto klubų atstovų 
posėdžiai. Jų metu buvo nutarta 
pakeisti ligi šiolei galiojusį AL
FAS (Australijos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo Sąjunga) vardą 
nauju — Australijos Lietuvių 
Sporto Klubų Sąjunga. Į šios Są
jungos valdybą išrinkti: — pir
mininku A. Bladzevičius, nariais 
A. Lazauskas ir Kuncaitis. Visi 
iš Melbourne.

ŽAIBAS... VIETOJ KAMUOLIO
Netoli Jenos (Vokietijoje) esan

čio nedidelio miestelio stadione vy
ko futbolo rungtynės tarp vietos ir 
svečių klubo komandų. Rotenštein 
komandos vartininkas, gaudyda
mas kamuolj, iššoko iš vartų. Tuo 
metu sužaibavo. Vartų skersinis 
trekštelėjo kaip perlaužtas degtu
kas, tačiau ne nuo galingo kamuo
lio smūgio, o nuo žaibo trenksmo. 
Viskas galėjo baigtis tragiškai, 
jeigu vartininkas būtų buvęs var
tuose: žaibas pavojingesnis už ka
muolį...

“OLIMPINIO PAŠTO ŽENKLO” 
AFERA

Taip Austrijos laikraščiai pava
dino didžiulį skandalą, kuris kilo 
išleidus specialius pašto ženklus, 
skirtus olimpinėms žaidynėms Ins- 
bruke. Išleisti tokius ženklus buvo 
nutarta dar prieš dvejus metus, kai 
buvo ieškoma lėšų žaidynėms fi
nansuoti. Buvo numatyta, kad di
džioji dalis pajamų, gautų parda
vinėjant ženklus, bus panaudota 
olimpiados organizacinio komiteto 
reikalams. Pagaliau ženklai buvo 
išleisti. Visiems žinoma, kad žen
klai su išleidimo dienos antspaudu 
kolekcionierių ypač vertinami. Pir
mąją dieną buvo parduota tūkstan
čiai ženklų su raudonu Austrijos 
olimpinio komiteto antspaudu, šios 
serijos buvo parduodamos už 54 
šilingus, tuo tarpu, kai ženklai be 
antspaudo kainavo tik 14,7 šilingo.

Tačiau nepraslinko nė 
kai paaiškėjo, jog tikras 
juodas pašto antspaudas, 
lūs su raudonu antspaudu
ton paleido Vakarų Vokietijos fir
ma, kuri padėjo organizaciniam 
komitetui išleisti olimpinius ženk
lus.

įvykusiame Sarajevo tarptautinia
me turnyre P. Trifunovič sužaidė 
lygiomis visas 11 partijų. Halės 
zoniniame turnyre — 17 iš 19 (li
kusias dvi — laimėjo).

Ir šiuo metu besibaigiančiame 
Havanos turnyre P. Trifunovič po 
17 ratų 15 partijų baigė lygiomis!

Didmeistris-veteranas dabar re
tai laimi, bet ir nugalėti jį labai 
sunku. Įdomu, kad vieną negausių 
partijų, kurias naujasis lygiųjų 
karalius šiemet pralaimėjo, laimė
jo mūsų V. Mikėnas.

savaitė, 
yra tik 
O ženk- 
apyvar-

SIRGALIAUS LAIMĖ
Čilės futbolo klubas “Kolo-kolo” 

garsėjo kaip didžiausias šalyje. 
Iki pat pastarojo meto jis turėjo 
apie 30 tūkstančių narių. Apie, 
bet ne 30. Bet štai skaičius paga
liau suapvalėjo. Laimingasis spor
to mėgėjas, tapęs trisdešimtūks-

TAISAU!
Peru meistras E. Kanai ir va

žiuodamas tramvajumi visuomet 
galvoja apie šachmatus. Taip at
sitiko, kad jis užmynė kaimynui 
ant kojos. Kadangi jis vis dar 
nagrinėjo mintyse kažkokią painią 
poziciją. Jis vietoj "Atsiprašau” 
pasakė:

— Taisau!
Taip priimta sakyti prie lentos, 

kai norima pataisyti nerūpestingai 
pastatytą figūrą.

Kaimynas atšovė:
— A, jūs šachmatininkas? Tuo

met Jūs turėtumėt žinoti, kad 
“Taisau” sakoma ne jau įvykus, o 
prieš įvykį!

JUOZAS BUŠODILGĖ

KUR TU BUVAI?
(LYG IR FELJETONAS)

Ne kitką, tik alų, arklius ir 
moteris tenka kaltinti, kad, atsi
danginęs į šią kengūrų žemę pir
muoju DP transportu, iki šiol te
begyvenu supuvusiame bušo už
kampy, toli nuo išmintingų ir pa
doriai įsitaisiusių tautiečių skait
lingų kolonijų. Ir vis dar vien tik 
svajonėse matau nuosavus namus, 
Holdeną, nuosavą žmoną ir kito
kius malonius dalykus, neįsteng
damas įsigyti nė “second hand” 
dviračio...

Viską suėda alus, arkliai ir mo
terys.

Iš principo lietuvišką spaudą 
mėgstu, bet tik skolintą iš kitų. 
Tokia nė puspenio nekainuoja. 
Gi “The Sun” ir “The Herald” 
perkuosi kasdien, nes be jų būčiau 
tamsus kaip žemelė ir nežinočiau 
arklių lenktynių rezultatų.

Na, bet palikiva tai, nes šį kar
tą ne koks ten “The Herald”, bet 
Mūsų Pastogė, deja pavėluotai 
pasiskolinta, man pranešė, kad 
Vietoti jos sostinėj, Melbourne, 
vykstąs iki šiol dar neregėtas ir 
negirdėtas viso šio krašto lietu
vių susibūrimas su valdžios ver
timais ir rinkimais, teatrais, cho
rais, liaudies šokiais, parodom, 
sportais ir kitokiais nekasdieniš
kais ir net ne kasmetiniais apsi
reiškimais, rodančiais, kad Aus
tralijos lietuviškoji 
dar tebegyvuojanti 
žengianti pirmyn.

0 man jau buvo
dienos iki metų pabaigos.

Ir staiga taip nenugali
mai užsimaniau, nė valandos ne
delsdamas, spausti Melbournan, 
kur kaip tik dabar dedasi tie lie
tuviškieji stebuklai, ir nors kokią 
dieną pabūti savų žmonių tarpe 
kurių iki šiol lyg ir privengda
vau. Ir tai vis taupumo sumeti
mais. Juk tik pradėk landžioti po 
tautiečių parengimus bei minėji
mus, tai taip nejučia ir slysta iš 
kišenės svarai, taip reikalingi 
alui ir arkliams. Bet šiaip ar 
taip, čia jau baigdamas suaustra- 
lėti vispusiškai, dar ko gero im
si avinu bliauti, arkliu žvengti

suvažiavime pasiseks man 
nors pačiupti mano buvusį 
bičiulį Gervazą Maukelę, 
Bonegillos suaustralinimo 

manęs

bendruomenė 
ir atkakliai

likę vos dvi

ar kengūra šokinėti jau po poros 
stiklų alaus.

O gal tame tautiečių skaitlin
game 
kaip 
gerą 
kurs
kursuose pasiskolinęs iš 
penksvarj, prasmego kaip į pel
kę? Būtų ne pro šalį dabar kaip 
kely rastas penksvaris.

Taip samprotaudamas, vieliniu 
šepečiu ir iš SEČ vogtu benzinu 
žmoniškai išvalęs dar ministerio 
Kalvelio mano jo žinion prisista
tymo proga padovanotą eilutę, 
pirmuoju pačiuptu traukiniu ati
dardėjau Melbournan ir dairiausi, 
kur čia seimavoja ir linksminasi 
mano tautiečiai.

Vienoj smuklėj atsitiktinai pa
žintas tautietis apšvietė mane, 
kad jau būsiu pražiopsojęs dides
nę Meno Dienų dalį. Belikęs tik 
literatūros vakaras-koncertas ir 
naujametinis balius.

K gi dabar darysi, galvoju sau. 
Negi dabar dėl to imsi ir negy
vai nusigersi. Gaila negirdėtų 
chorų, nematytų lietuviškų liau
dies šokių egzotinių palmių pavė
sy. Gaila ir nematytų jaunųjų 
talentų pasirodymų, foto bei dai
lės parodų. Bet gi norint viską 
pamatyti, tektų gaišti laiką ir 
mokėti pinigą. Gyvą pinigą!... 
Sportinės varžybos manęs nejau
dina, nors jos ir amerikinės bū
tų... Juk tesidomiu tik arkliniu 
sportu. Į valdžios, svietiškos bei 
dvasiškos, griovimo bei rinkimų 
reikalus nesikišu. Jie ten puikiau
siai apsėjo ir be manęs... Be to, 
kaip žinia, kiekviena valdžia yra 
paeinanti iš Dievo, ir jos reikia 
klausyti, mokant jai mokesčius. O 
man tas nepatinka. Na, bet vis- 
tiek, jei jau 
lias ir tokios 
laidos, tai ką 
ti už uodegos
tai čiupk ir nesnausk ilgiau Juo
zai Bušodilgė! Juk balon kritęs, 
sausas nekelsi.

Ir taip apsisprendęs, sumokėjęs 
gražią sumelę šilingų už įėjimą,

kiurksau Nicholas salės suole. Ir, 
patikėkite man, nesigailiu. Juk 
nuo pakilos kalba į mane Don Ki
choto vertėjas į lietuvių kalbą ir 
kelių savo originalių knygų dvi
gubas laureatas, kurį, jo “Sudie, 
Kvietkeli” perskaitęs, kadais taip 
norėjau asmeniškai išvysti. Na, 
ir matau dabar...

O gi štai matau ir savo skoli
namosios “Mūsų Pastogės” redak
torių, išleidusį savo gerų eilėraš
čių rinkinį, Nulio ir Begalybės 
bei Kaimietiškosios Psalmės ver
tėją.

Vengailio Klumpių autorius 
simpatiškoje Karazijienės interp
retacijoje rodo savo ilgoką, bet 
švarią “šoblę”. Savitai įdomi J. 
Janavičiaus grožinė proza.

Egi, štai skaito savo kūrybą 
debesų keliti plačiuoju iš Sydney 
atskridęs Tolimųjų Miražų auto
rius ir ilgametis Yallourno dur
pių kasėjas, kartu ir amžinas ne
laimingų meilių kankinys ir at
kaklus eilininkas.

Na gi, ir kunciškos eiliuotos 
satyros čia netrūkstama, bei vir
tuoziško klarneto ir po Ameriką 
skraidžiusios adelaidiškės skam
biosios lakštingalos...

Na, bet programos metu viena 
kukli melbourniškė moterėlė visą 
auditoriją netikėtai pritrenkė ir 
sujaudino savo taiklia ir šviežiai 
turininga poezija. Ypač jos tau
tietis, sapne nauju Holdenu grį
žęs gimtinėn, kur jo nemokantis 
lietuviškai sūnus 
“Look aut dad, 
na!”, pataikė lyg 
kiamą vietą.

Viso to nepaprastai nuteiktas, 
prisiminiau savo gerų dažnų nu- 
gėrmų bičiulį kaimyną Vijurką, 
kurs kartą po dešimto stiklo alaus 
papasakojo man savo sapną:

“Vadinasi, brol, sapnuoju, kad 
grįžau į savo gimtuosius Ne
makščius, pas savąją žmoną, pas 
savo tris, ten su ja likusius vai
kučius... Vadinasi, 
įeik nė 
eiti į
Vadinasi, brol, ir čia pat už lango 
kad užkrioks enkavedistų sunkve
žimio motoras, ir įgriūna į vidų 
keli kacapai su raudonomis pen
kiakampėmis žvaigždėmis kaktose. 
Siaubas griebė mane nejuokais, 
širdis ėmė krūtinėj pasiutiškai 
spardytis. Bet, ačiū Dievui, nubu
dau. Ir nudžiugau, kad ne NKVD 
gruzoviko motoras, bet šalia ma
nęs ramiausiai sau knarkia kaip 
traktorius maniškė, kurią kaip 
žinai, savo metu esu paviliojęs 
iš savo gero prieteliaus Mėmelės... 
Kad tu kur sutintum su tokiais

ŠACHMATAI IR LAIDOTUVIŲ 
BIURAS

Jugoslavijoje -prie didmeistrių 
M. Talio ir J. Averbacho priėjo ne
pažįstamas vyras ir pasveikino 
kandidatų į pasaulio čempionus 
turnyro dalyvius amerikietiškai:

— Helo, (sveikas, Tali, kaip gy
vuoji);? Aš — Džekas Harneris iš 
Floridos...

Harneris įteikė didmeistriams 
savo klubo kortelę. Joje juodu ant 
balto parašyta, kad šis klubas rū
pinasi ne tik šachmatininkais, bet 
ir... numirėliais. Klubas, mat ren
gia šachmatininkų susitikimus, 
vestuves ir laidotuves.

ŠACHMATŲ REKORDAI
Manoma, kad ilgiausia turnyrinė 

partija buvo sužaista 1950 metais, 
per tradicinį Mar dėl Platos tarp
tautinį turnyrą Argentinoje. Bu
vo padarytas 191 ėjimas. Tam 
prireikė 23 valandų. Rezultatas — 
lygiosios. Prie lentos sėdėjo did
meistris Pilnikas (Argentina) ir 
meistras Černiak (Izraelis).

Trumpiausią partiją sužaidė ma
žai žinomas JAV šachmatininkas 
Bailend, kuris per atviras 1948 m. 
Kalifornijos pirmenybes pasiūlė 
savo varžovui lygiąsias po 2 ėjimų 
1. d4 Žf6.

sušunka tėvui: 
ši žemė kruvi- 
su pirštu j rei-

padarytas toks ke- 
bereikalingos iš- 

dar galima pačiup- 
iš tų Meno Dienų,

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

BOSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 
Rockdale stotie.
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir iisimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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žmona kaip 
nepasisveikinusi, liepia 

NKVD užsiregistruoti...

SKYRYBOS... DĖL ŠACHMATŲ
Neseniai Milano teismas paten

kino Elvyros R. prašymą dėl ištuo
kos. Iš jos buvusio vyro Alfredo 
R. Jai priteista nemaža suma vai
kams išlaikyti.

Įdomu, kad vienintelė skyrybų 
priežąstis buvo ieškovės skundas, 
jog vyras nieko nedirbąs, tik nuo 
ryto iki vakaro žaidžiąs šachma
tais. Dėl to jis nesugebąs išlaikyti 
šeimos...

SEKUNDĖS IR STILIUS
Lengvosios atletikos mėgėjams 

gerai žinomas puikus negrų bėgi
kas Robert Heijes 100 jardų pa
saulio rekordininkas (9,1 sek.). Jo 
geriausias rezultatas 100 m distan
cijoje — 10,1. Laikraštis “Junge 
Velt” neseniai išspausdino įdomų

R. Heijes pasakojimą.
"Jūs klausiate, kaip mane “at

rado?” Mūsų miestelyje (JAV), 
sporto aikštelėje, berniukai už per
gales varžybose gaudavo po 10 
centų. Tai mane labai viliojo. Juk 
kartais pavykdavo tokiu būdu užsi
dirbti visą dolerį. O kartą man 
reikėjo bėgti su geriausiu jaunimo 
sporto mokyklos sprinteriu. 100 
jardų distancijoje aš pralenkiau 
šį jaunuoli kokiais 5 jardais. Tą 
dieną mokyklos treneris pasakė 
man: “Tu galėsi įveikti 100 jar
dų per 9,5 sekundės". Pagalvojau, 
kad jis juokauja. Pirmosiose, rim
tose varžybose 100 jardų nubėgau 
per 10,1. Aš pasakiau treneriui, 
kad jis manęs daugiau niekada ne
bematys. “Tai kvailystė, mano 
berniuk, — atsakė treneris. — juk 
mes bėgome žole apaugusiu taku. 
Ateik į tikrą bėgimo taką ir tu vis
ką suprasi”. Ir ką jūs galvojate
— šlako takelyje aš įveikiau šį 
nuotolį per 9,7 sek.l

Lengvaatlečiu tapti man daug 
padėjo mano brolis Ernstas. Vai
kystėje jis troško būti boksininku 
ir visą laiką versdavo mane kartu 
treniruotis. Bet Ernstas buvo fi
ziškai stipresnis už mane, ir man 
pastoviai reikėdavo kuo greičiau
siai nuo jo sprukti. Gal būt, kaip 
tik todėl aš ir tapau sprinteriu, 
šiuo metu rimta problema yra 
mano bėgimo stilius. Amerikos 
lengvaatlečių rinktinės treneriai 
sako, kad iš karto po starto aš le
kiu pirmyn, nieko prieš save ne
matydamas, lyg nevaldomas tan
kas. Aš perdaug aukštai iškeliu 
kelius ir pėdomis užsimoju labai 
toli nuo kūno. Tai treneriams ne
patinka. Toks stilius kartais su
teikia nemalonumų ir man pačiam
— aš susižeidžiu startukų vinimis. 
Ir vis dėlto, jeigu šio stiliaus dėka 
įveikiu 100 jardų distanciją per 
9,1 sekundės, tai aš nesuprantu, 
kodėl man reikia bandyti naują 
metodą? Man bus sunku pereiti 
prie naujo stiliaus. Aš domiuosi 
amerikonišku futbolu ir pripratęs 
taip bėgti futbolo aikštėje. Ten 
labai vertinami sportininkai, pana
šūs į nevaldomus tankus”, 
baigai: artimiausias mano 
karjeros tikslas — lygiai 9 
dės 100 jardų distancijoje,
kundžių 100 metrų nuotolyje ir 
šios rungties olimpiados aukso 
medalis”.

Ir pa- 
sporto 
sekun- 
10 se-

Konkurso rezultatai

NAUJAS LYGIŲJŲ KARALIUS
Šachmatų istorija neseniai buvo 

praturtinta naujo pretendento į 
“lygiųjų karalius” pavarde. Tai 
— 53 metų Jugoslavijos didmeist
ris Trifunovič.

Jis pasidarė ypač taikus 1963 
metais. Štai vasaros pradžioje

sapnais------------”
Baigantis vakaro programai, 

šauna man galvon geniali mintis 
pabandyti sueiliuoti kaimyno Vi
jurko sapną. Tai po dviejų metų 
įvykstančiame tokiame pat tautie
čių susibūrime neapsikiaulinčiau 
ir aš, turėdamas kuo scenoj pasi
rodyti. Senieji eilininkai net pa
juostų iš pavydo... O eiliuoti, ne
abejoju, man sektųsi. Juk, pri
simenu, progimnazijoj kokios gel
tonkasės mėlynakės garbei ištisas 
poemas sueiliuodavau.

Gavęs iš tūlos simpatingos po
nios jos išoučiuotą Meno Dienų 
specialų leidinį prisiminimui, kaip 
sapne, kupinas gilių įspūdžių ne
norom apleidau Nicholas salę. 
Negaila buvo ir už įėjimą išmestų 
šilingų...

Gi sekantį vakarą jau tryniausi 
miesto rotušės salėse tūkstantinėj, 
kaip man atrodė, tautiečių minioj, 
sutinkančioj, naujuosius, 1965 
metus.

Lygiai 12 valandą sudrebino 
Melbourne rotušės skliautus darni 
ir pakili minios tautiečių giedamo 
“Lietuva Tėvynė mūsų” himno 
gaida. Dar niekad man neteko 
tokiame skaičiuje lietuvių giedoti 
savo himno. Nors ir netvirtom 
kojom stovėjau lyg sustingęs, 
mąsčiau apie senai paliktą savo 
gimtąją kruviną žemę, ir jutau 
kaip karštos ašaros šliaukia mano 
skruostais. Ir tas ašaras man 
sunkė ne iš Melbourne Apylinkės 
Pirmininko šaldytuvėlio gerokai 
truktelta škotiškoji, bet tik ką gi-

genau-

Pernai ALB Krašto Valdyba, 
paskatindama jaunimo sportinę 
veiklą, buvo paskyrusi 
siems Mūsų Pastogės sporto sky
riaus bendradarbiams 30 svarų 
premiją. Tam tikslui buvo pa
skelbtas pirmoje praėjusių metų 
pusėje sporto skyriaus bendra
darbiams konkursas. Metų pabai
goje Konkurso komisija pripaži
no, kad per tą laiką aktyviau-

šiai ir gausiausiai bendradarbia
vo šie asmenys: Rimas Gailius, 
Balys Nemeika ir Robertas Si
dabras. Jiems ir paskirtos premi
jos, kurias Melbourne, Sporto 
šventės uždarymo iškilmių metu 
laimėjusiems įteikė Mūsų Pasto
gės redaktorius, čia žemiau skel
biame konkurso Komisijos pasi
rašytą premijų paskyrimo aktą.

AKTAS

Australijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdyba, norėda
ma paskatinti mūsų sportinį jau
nimą aktyviau bendradarbiauti 
sportinėje spaudoje, 1964 m. pa
skelbė “Mūsų Pastogės” Sporto 
Skyriuje sporto rašinių konkur
są, kurio teisėjų komisija buvo 
sudaryta iš: A.L.B. Krašto V-bos 
pirmininko I. Jonaičio, ALFAS 
V-bos pirmininko J. Jonavičiaus, 
“Mūsų Pastogės” redaktoriaus V. 
Kazoko ir Sporto Skyriaus re
daktoriaus A. Laukaičio.

Savo posėdyje, įvykusiame 
1964 m. gruodžio mėn. 12 dieną 
komisija, gavusi ir raštišką pasi
sakymą iš ALFAS V-bos, nu
sprendė iš Krašto V-bos skirtų 
£30.0.0 paskirti, gaunant lygiai 
po £10.0.0 šiems geriausiems ir

kažkada dr. Vincas Kudirka 
save klausė?

čia pat, dar tebeaidint him- 
mintyse priėmiau naujameti-

męs klausimas: “Juozai Bušodil- 
gė, kur tu iki šiol buvai?” Ar ne 
taip 
pats

Ir 
nui,
nę rezoliuciją: 1) Nuo šiol regu
liariai prenumeruoju M. Pastogę 
ir T. Aidus, linkėdamas, kad jie 
susijungtų į vieną vertingesnį sa
vaitraštį. 2) Būnu aktyvus ALB 
narys ir jos valdžiai moku nario 
mokestį. 3) Visur ir visuomet 
neužmirštu, kad pirmoj eilėj esu 
lietuvis ir nevengiu lietuvių. Ir 
t.t. ir Lt.

Prasidėjus masiniam bučiavi-

našiausiems Sporto Skyriaus ben
dradarbiams : (alfabetine tvar
ka) R. Gailiui (Sydnėjųs), B. 
Nemeikai ir R. Sidabrui (abu iš 
Adelaidės).

Šie trys “Mūsų Pastogės” Spor
to Skyriaus bendradarbiai savo 
rašiniais, aktualijomis, jumoris- 
tika, bei kronika buvo išskirtini 
iš kitų šio skyriaus bendradarbių 
ir jų žurnalistinis darbas pra
turtino ir iškėlė šį skyrių “Mūsų 
Pastogėje”.

A.L.B. Krašto V-ba, “Mūsų Pa
stogė” ir šio konkurso Komisija, 
sveikindama laimėtojus, linki 
jiems ir toliau aktyviai bendra
darbiauti “Mūsų Pastogėje”, sa
vo darbu praturtinant Sporto 
Skyrių.

muisi ir linkėjimams, salė ūžė lyg 
bičių avilys prieš spiečių. Aš gi 
jaučiausi čia lyg pasimetęs, lyg ne 
savo vietoj. Staiga prisiminiau, 
kad neįtraukiau į savo naujame
tinę rezoliuciją alaus, arklių ir 
moterų. Ypač pastarosios man, 
kaip rimtam viengungiui, prisie
kusiam Alacho barzda iki mirties 
gyventi visiškoj čystatoj ir nekal
tybėj, vistiktai dažnai neduoda 
ramybės. Vos tik tai sumetęs, 
netikėtai puolu į kažkokį putlų ir 
svaigiai kvapnų glėbį, ir girdžiu 
žodžius: “Leisk man prie ugnelės 
pasišildyt...” Nejaugi Saliamutė 
Neris iš grabo prisikėlė? — pa
maniau, ir man filmą nutrūko —

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai
BANKSTOWN

MOKYKLOS UŽBAIGTUVĖS 
Pereitij metų gruodžio 20 d.

Dainavoje įvyko Bankstown liet 
savaitgalio mokyklos mokslo metų 
užbaigtuvės. Gausiai susirinkąs 
mokyklos vaikams ir jų tėveliams 
bei kitiems jaunimo parengimų 
lankytojams, kalbėjo mokyklos ve
dėjas p. B. Genys pasidžiaugda
mas mokyklos metų laimėjimais, 
kreipėsi į tėvus ragindamas, kad 
kuo daugiau leistų vaikų į mokyk
lų. Paskui pristatė mokyklų bai
gias: L. Afiinytė, D. Genytė, A. 
Milašaitė, A. Sankauskas ir G. 
Zigaitytė. Visiems baigusiems 
buvo įteikti atitinkami pažymėji
mai su dovanėlėmis. Pasveikin
damas baigusius Bankstown apy
linkės pirm-kas p. Eidėjus kiek
vienam padovanojo po lietuviškų 
vėliavėlę kaip tautiškumo simbolį,

Adelaidės
GAIVINANTIEJI 
PRISIMINIMAI

Senuosius metus baigiant, Ade
laidės lietuviai turėjo dvi progas 
prisiminti, kad ir ne taip tolimus 
bet mielus laikus. Vienų tokių pro
gų sudarė ALFAS valdyba.

Kaip žinoma, Australijos Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo ir Spor
to valdyba, kuri pereitais metais 
buvo bene viena turtingiausių or
ganizacijų, yra nupirkusi ABC 
televizijos stoties filmų iš krep
šinio rungtynių Adelaidėje, kai 
čia viešėjo š. Amerikos krepši
ninkai. Tų filmų, prijungus vie
tos filmuotojo Snarskio sugaudy
tus krepšininkų viešėjimo momen
tus, ir buvo parodyta adelaidiš- 
kiams Lietuvių Namuose.

Stebėdami tų puikiai pagamin
tų garsinę filmų adelaidiškai tik
rai išgyveno netolimus laikus vi
same jų pilnume. Jie čia pat plojo 
krykštė, komentavo... Visai taip 
pat, kaip kad krepšinio halėje. Vi
sų sųmonėn ir širdin sugrįžo tie 
jausmingi pergyvenimfai, Durie 
vargu kada nors galės pasikarto
ti.

Kiek teko patirti, ALFAS 
turėjo dvi tos filmos kopijas. Vie
na iškeliavo į USA, kad ten bū
tų rodyta, kita gi palikta Austra
lijoj, kaip šio istorinio įvykio 
prisiminmas, kuris galės būti ro
domas visuomenei įvairiomis pro
gomis.

Snarskio, kaip mėgėjo filmuoto
jo, sugaudyti krepšininkų viešė
jimo gabalėliai buvo irgi savotiš
kai įdomūs. Praeityje mes turėjo
me eilę panašių mėgėjų, tačiau 
po tam tikro laiko jie visi “at
kando dantis” ir jau nerodo di
desnio entuziazmo šiam išlaidžiam 
malonumui. Yra pavojaus, kad ir 
Snarskis gali nueiti buvusių fil
mavimo mėgėjų pėdomis. Ištobulė- 
jimas filmavime ir gerų momentų 
užfiksavimas surištas- ne tik su 
kantrybe, su laiko eikvojimu, bet 
ir su sunkiai uždirbtu pinigu. 
Būtų gera, kad kas nors ateitų 
Snarskiui į pagalbų ir padėtų jam 
pačiam siekti to, ko jis nori ir 
atrodo, gali.

★
Prieš kiek laiko adelaidiškiai 

buvo išlydėję į Londonu jaunų, 
veiklių lietuvių šeimų — R. Ur
monų ir Renatų Reisonaitę —

POPULIARIAUSIAS

Maėnish
Plačiai paplitęs 
SKANDINAVŲ 
KRAŠTUOSE 

dabar jau gaunamas ir 
Australijoje. 

Sydnejuje reikalaukite pas 
M. PETRONĮ 

152 Liverpool Rd., Enfield 
Tel. 74 5727 

e •

drauge padėkodamas ir mokyklos 
vadovybei bei mokytojams už įdė
tų darbų ir pasiaukojimų. Dar 
žodį tarė kun. P. Butkus, apylin
kės kult, tarybos pirm-kė p. Reis- 
gienė ir tuo buvo iškilmės baigtos.

Netrukus pasirodė Kalėdų Se
nelis su maišu dovanėlių, bet jas 
vaikai turėjo išsipirkti savo pasi
rodymais — deklamacijom, dai
nom, šokiais.

Po oficialių iškilmių tuoj buvo 
parengti stalai ir prasidėjo vai
kams vaišės, parengtos apylinkės 
valdybos. Buvo pavaišinti ir 
mokytojai su tėvais.

PERTH
EGLUTĖ VAIKUČIAMS

Pereitų metų gruodžio 20 d. p. 
Klimaičio salėje (78 Kemberley 
St., Leederville) Perth apyl. Val
dyba suruošė vaikučiams kuklių

nuotrupos
Urmonienę. Pagyvenę Londone, 
Afrikoje, apkeliavę beveik visų 
Europą, dabar jie grįžo atgal 
Adelaidėn su pirmagimiu sūnum 
ir šimtais spalvotų foto plokšte
lių, kurios apima visus apkeliau
tus kraštus.

Netolimoje ateityje tos plokšte
lės bus parodytos platesniems 
Adelaidės lietuvių sluoksniams, 
bet jau dabar jas turėjo progos 
matyti bent dalis adelaidiškių 
susirinkusių anų vakarų p.p. Rei- 
sonų namuose. Tas vakaras tai 
tarsi ekskursija po senosios Eu
ropos kraštus iš vienos pusės, ir 
po neištirtus, kontrastingus, tik 
dabar savo ateitį bekuriančių 
negrų kraštus.
Visame įdomybių filmavime jau

čiasi subtili architektės Reisonai- 
tės — Urmonienės įtaka. Renata 
turi gera skonį ir aštrių akį. At
rodo, kad visas dėmesys buvo at
kreiptas į pačius gražiausius, tiek 
senųjų laikų, tiek . moderniškuo
sius pastatus, į archtektūrinių 
kūrinių didingumų jų visumoje ir 
detalėse. Madridas, Roma, Vati
kanas, Venecija, Neapolis, Pary
žius, visa eilė Šveicarijos ir Vo
kietijos miestų, Londonas, Ams
terdamas, Briuselis, Stockholmas, 
šiaurinė Švedija — viskas gyvai 
praeina pro akis, parodydamas, 
kų mes turėjome ir ko nustojo
me... Laimingi, kurie vėl gali tai 
pamatyti ir dar kitiems parody
ti. Tačiau šis malonumas gana iš
laidus — p.p. Urmonai, kad ir 
kukliai gyvendami, vienai dienai 
Europoje turėjo skirti 10 svarų.
Savotiškai charakteringos Nige

rijos nuotraukos, kuriose, iš vie
nos pusės, ryškiai atsispindi per
dėta prabanga, iš kitos, akis ba
dantis skurdas, apsileidimas, ne
švara ir tinginystė. Būdingi nuo
traukas komentavusios Renatos 
Reisonaitės-Urmonienės pastebė
jimai, kad juodukai, laimėję ne
priklausomybę, gyvena baltųjų 
palikimu, tačiau visai nesirūpina, 
kad tas palikimas būtų išlaikytas 
tvarkoje ir tinkamoj'e priežiūro
je. Niekas negalvoja prižiūrėti

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Kalėdiniu laikotarpiu visų Aus

tralijos lietuviškų gyvenimų sugė
rė Melbournas. Kiek Melbourne 
buvo triukšminga ir išlaidinga, 
tiek kitose vietovėse ramu.

★
Naujų Metų baliuje Melbourne 

mūsų redaktorius turėjo progos 
susitikti su savo bendradarbiais. 
Vienų jų buvo užsipuolęs, kodėl 
prižadėjęs prieš metus ir nerašųs. 
šis gi atsakęs: “žodį išlaikiau — 
prižadėjau parašyti ir parašiau 
sveikinimo atvirutę. Gal išsiginsi 
negavęs?!” *

Kalbant apie redaktorių, Mel
bourne būdamas jis iš viso vengė 
susitikti ir kalbėti su sydnejiš- 
kiais. Mat, sako, jis nenorįs gaišti 
laiko su saviškiais, kuriuos jis 
matysiųs kasdien Sydnejuje.

★
Daug kas prieš važiuodamas į 

melbuminius atlaidus abejojo, ar 
melburniškiai pasirodys tokie vai
šingi, kaip prieš dvejus metus 
adelaidiškiai. Patikrintomis žinio
mis, melburniškiai kaip šeiminin
kai daugeliu atvejų net pralenkė 
adelaidiškius.

★
Daugelis adelaidiškių po Mel

bourne triukšmų pasuko į Sydne- 
jų kiek atsigauti ir net pasišildyti 
arba nuo Melbourne įgytų slogų 
pasigydyti. - *

Sudrumstęs lietuvių sųžines 
Melbourne “Atžalos” Inspektorius 
bus parodytas ir Sydnejuje: spek
taklis “Inspektorius ateina” bus 
statomas vasario 13 d. Dainavo-

Po pralaimėjimo Melbourne 
Adelaidės šachmatų sekcijos vado
vas P. Lukošiūnas atvyko net į 
Sydnėjų verbuoti į šachmatinin
kus. 

eglutę. Čia patys vaikučiai išpildė 
ir savo programėlę: x Jonas Stan
kevičius ir Jūratė Bertašiūtė pa
deklamavo du eilėraščius, Ritutė 
ir Monikutė Šidlauskaitės pašoko 
ir padainavo. Gražiai pašoko ir 
Ašmutaitytė. Programų pravedė 
p. Šidlauskienė, kuri pati dar ir 
padainavo jos dukrelėms šokant.

Pasirodęs Kalėdų Senelis vaiku
čius apdovanojo saldainiais ir ki
tomis gėrybėmis, o apylinkės val
dyba visus pavaišino ledais ir 
vaisvandeniais. Be to, valdybos 
narė p. Liutikienė atsivežė visų 
krepšį savo sode augintų figų. 
Eglutėje dalyvavo gerokas būrys 
vaikučių ir jų tėvelių.

LATVIŲ KULTŪROS 
DIENOS

Gruodžio 26-30 d.d. Perthe vy
ko ir latvių kultūros dienos. Bu
vo konertas, tautiniai šokiai, vai
dinimai, o miesto salėje suruošta 
gana įspūdinga paroda. Ekspona
tų gausumas ir jų planingas bei 
sumanus išdėstymas daugelį su
žavėjo. šiose latvių kultūros die
nose dalyvavo iš visos Australi
jos latvių muzikos, dainos, vaidy
bos ir teptuko menininkai bei ki
ti kultūrininkai. Parodoje buvo iš
statyti 73 tapybos darbai, o šalia 
jų ir visa eilė keramikos, medžio 
odos, sidabro ir kitokių išdirbinių. 
Net buvo išstatytos staklės pade
monstruojant kaip audžiama su 
16 nyčių, o senutė iš Latvijos at
vežtu rateliu demonstravo verpi
mo menų.

Prie šių latvių kultūros dienų 
techniškai daugiausiai prisidėjo 
vietos latviai, kurių Perthe pris- 
kaitoma virš 1000, kai visoje Aus
tralijoje yra apie 20.000 latvių.

A. Vembutas

mašinos, kol ji dar sukasi, o kai 
nustoja suktis, reikia jų jau iš
mesti, nes nebuvo prižiūrėta ir 
remontuota...

★
Belaukdamas Naujųjų Metų 

atostogų, adelaidiškis senimas gy
veno ramybėje ir pasitenkinime, 
vadovaujantis principu: nedaryk 
šiandien to, ka galėsi padaryti ir 
rytoj.

Jaunimas išgyveno daug nera
mių valandų prieš egzaminus, per 
egzaminus ir po egzaminų, re
zultatų belaukiant. Vieni laimin
gi (mažuma), kiti susikrimtę 
(dauguma), nes rezultatai nėra 
labai džiuginantieji. Dalis ir po 
antrųjų bandymo metų egzaminų 
universitete neišlaikė. Kažkas ne
tvarkoj su studijuojančiu mūsų 
jaunimu, o gal ir su studijuojan
čių tėvais, kurie kartais reikalau
ja iš vaikų, kad jie studijuotų tai, 
ko tėvai nori, bet ko patys vaikai 
visom keturiom kratosi. Dėl to 
eikvojamas laikas, pinigai ir ner
vai. Paties jaunimo tarpe nesijau
čia gyvo entuziazmo siekti aukš
tojo mokslo. Daug smarkiau juos 
gundo šios dienos jaunatviški rei
kalai ir reikaliukai, kuriuos sun
ku aukoti neaiškioms ii- nepagei
daujamoms studijoms. Geriau, at
rodo, eina tie, kurie yra patys 
apsisprendę, kuo jie nori būti. 
Jie grumiasi, siekia ir savo pa-

Meno Dienose Adelaidės lietu
viai visur pirmavo: choras di
džiausias, sportininkai geriausi, 
šokėjai mikliausi ir gausingiausi, 
fotografai pranašiausi, visuome
nininkai veikliausi. Šitų adelai
diškių pranašumų kiti aiškina 
tuo, kad adelaidiškiai turi savo 
namus, o kiti miestai benamiai.

★
Vienas sydnėjiškis Melbourne 

adresu pasakė tokį komplimentų: 
“Kai išvyksiu iš Melbourne, tai 
10 metų į tų, pusę neatsisuksiu, 
nes tie melburniečiai savo paren
gimais ir vaišingumu išsiurbė 
sveikatų iki paskutinio lašo: per 
dienas posėdžiai, vakarais paren
gimai, po parengimij parengimė-

Įvykiai
MIRĖ POETAS ELIOT

Sausio 5 d. Anglijoje mirė pa
saulinio garso anglų poetas ir No
belio lauretas G. T. Eliot. Kaiku- 
rie jo trumpesni dalykėliai jau 
išversti į lietuvių kalbų. Vienų 
iš jų skaitėme ir pereitų metų 
Mūsų Pastogės kalėdiniame nu
mery. Plačiau apie Eliot skaity
sime vėliau.

POLITINIAI VIZITAI
Anglijos premjeras Wilson jau 

suplanavęs pasimatyti netrukus 
su visais vakariečių vadais, net 
numato vykti į UNO posėdžius 
New Yorke. Įdomiausia tai, kad 
tik susitikęs su vakariečių lyderiais 
jis matysis su rusų premjeru Ko
syginu, kuris pats vyksiąs į Lon
doną.

PRANEŠIMAS SYDNEY 
LIETUVIAMS

Bankstown Lietuvių Namų Val
dyba praneša, kad visos lietuvių 
organizacijos, norinčios pasinau
doti metų eigoje “Dainavos” sale, 
turi iš anksto užsisakyti ir įmo
kėti £5 užstatą. Iš anksto neuž
sisakius gali atsitikti, kad norimu 
laiku salės nebus įmanoma gauti.

Salės užsakymais ir kitais su 
Bankstown Liet. Namais susiju
siais reikalais kreiptis pas p. A. 
Lelešių 36 Hoskins Ave., Banks- 
tewn, tel. 70 3573.

Bankstown Liet. Namų Valdyba

PRANEŠIMAS SYDNEY IR 
APYLINKIŲ LIETUVIAMS 
Meno Dienų metu Melbourne 

sėkmingai pasirodė Sydney lietu
vių teatras “Atžala” su savo spek
takliu “Inspektorius ateina”. No
rėdama arčiau supažindinti visuo
menę su šiuo pastatymu, “Atžala” 
numato jį pakartoti Sydnėjuje, 
Dainavos salėje vasario 13 d. 
Plačiau tuo reikalu bus paskelbta 
vėliau.

DAUGIAU BUDRUMO!
VLIKO SVEIKINIMAS LIETUVIAMS

Lietuviai,
Naujųjų Metų varpams suai- 

dėjus geresnio rytojaus viltimi, 
mūsų Lietuvą tebegaubia sovie
tinės okupacijos negando nak
tis. Per ilgus savo didingos is
torijos amžius mūsų tauta nie
kada nėra buvusi tokioj grės
mingoj padėty. Išgyvenusi so
vietinio genocido baisenybes, ji 
ir vadinamo atlydžio metais vis 
dar nėra nei fiziškai atsigavusi, 
nei moraliai atsipeikėjusi. Oku
pantas ypač stengiasi užgniauž
ti ir išrauti jaunosios kartos ti
kėjimą į laisvą, nepriklausomą, 
demokratinę Lietuvą. O mūsų 
išeivija, nors jautri savo ar savo 
tėvų tėvynės nedaliai, geležinės 
uždangos nuo jos atskirta, sun
kiai grumiasi su nutautimo pa
vojais.

Tačiau ir šioje priešaušrio 
tamsoje, praėjusios Kalėdos bei

PADĖKA
Pereitais metais prieš Kalėdas 

Sambūris šviesa Sydney skyrius 
surengė savo barbecue p. P. Alek
nos kieme Cabramattoje. Susi
rinkusieji nariai ir svečiai labai 
jaukiai jautėsi ir rūpestingoje 
šeimininko globoje maloniai ir 
smagiai praleido vakarų.

Gerb. p. Povilui Aleknai už lei
dimą šiam parengimui pasinau
doti jo kiemu ir patalpomis, už 
parodytų rūpestingumų ir globų 
nuoširdžiai dėkojame.

Šviesos Sambūrio Sydney 
Skyriaus Valdyba

liai, o grįžus laikinon pastogėn 
dar šilti subuvimėliai su šeiminin
kais. Nei miego, nei poilsio. Ir 
tai vadinasi šventės!

★
Melbourne buvo organizuojamos 

istorinės šachmatų rungtynės tarp 
didžiųjų savaitraščių redaktorių 
užstatant redakcijos krepšį, bet 
jos neįvyko. Taip ir nepavyko 
išsiaiškinti, katra pusė išsigando 
pralaimėjimo.

Sausio 2 d. V. Dambrauskas su 
šeima atsisveikino su Sydney ir 
persikėlė gyventi į U.S.A.

Ku-ka

Naujuoju Šveicarijos preziden
tu išrinktas 51-rįų metų amžiaus 
Peter Tschudi.

★

Kalėdų švenčių proga apie 200. 
000 vakarų berlyniečių turėjo tei
sės pasimatyti su savo artimai
siais komunistiniame rytų Berly
ne.

★
■ Italai sėkmingai paleido savos 
gamybos žemės satelitą, kuris ty
rinės augštuosius oro sluogsnius. 
Satelitas paleistas iš Amerikos ba
zių pačioje Amerikoje.

★
Anglija neįsileido iš trijų rusų 

delegatų vieno, kurie turėjo maty
tis su filosofu Betrand Russell 
taikos reikalais.

PRANEŠIMAS
Šiuo pranešama Sydnėjaus Dai

nos choro choristams, kad se
kanti choro repeticija po Naujų 
Metų įvyksta vasario 12 d., penk
tadienį, 7 vai. vak. Bankstowno 
Dainavos salėje. Visi choristai ir 
tie, kurie dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių buvo pasitraukę, kvie
čiami grįžti į choro eiles. Kvie
čiami taip pat nauji dainininkai 
bei dainininkės, nes bus prade
damas naujas repertuaras.

Visorrts (organizacijoms bei 
Valdyboms pranešama, kad vi
sais administraciniais choro rei
kalais prašoma kreiptis raštu ar 
žodžiu į choro administratorių A. 
Kramilių 49 Clarke Str., Bass 
Hill, N.S.W. Taip pat prašomi 
visi choristai, kurie norėtų gauti 
nuotraukų iš praėjusios Dainų 
šventės Melbourne, kuo artimiau
siu laiku tai pranešti adminis
tratoriui. Pavyzdžiai galima ma
tyti prie bažnyčios Lidcombėje 
arba pas administratorių namuo
se.

Choro Admini*tratoriu»

Naujieji Metai nuteikia mus 
vilties pragiedruliais. Tai pasku
tinis Kremliaus perversmas ir 
vėl patvirtinęs sovietinio tota- 
lizmo silpnybes. Tai pro geleži
nę uždangą gaivališkai besiver
žiąs laisvės dvelkimas iš sateli
tinių kraštų. Tai pavergtųjų ir 
laisvųjų lietuvių vieningumas, 
kad tik nepriklausoma Lietuva 
gali užtikrinti mūsų tautai išliki
mą ir jos kultūrinį išsiskleidi
mą. Tai krašto jaunųjų lietuvių 
bodėjimasis “didžiojo brolio” 
globa ir rusinimo slogučiu. Tai 
Rusijos — Kinijos konflikto gi- 
lėjimas ir vakarietiškųjų idėjų 
poveikis pačių bolševikų prie
augliui ir pačiai komunistų par
tijai.

Siųsdamas savo nuoširdžius 
Kalėdų ir Naujųjų Metų sveiki
nimus visiems lietuviams — ne
laisvėje ir laisvėje. — Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas užtikrina, kad panau-

SVEIKINIMAI
SVEIKINIMAI MŪSŲ 

PASTOGEI IR AUSTRALIJOS 
LIETUVIAMS

Mūsų Pastogės Redakcija gavo 
sveikinimus iš Lietuvos Laisvės 
Komiteto ir Lietuvos Delegacijos 
Pavergtųjų Tautų Seime (pasira
šęs Vacį. Sidzikauskas) ir iš Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos bei Vasario 16- 
-sios gimnazijos vadovybės (pasi
rašę kun. Dr. J. Aviža ir Br. Liu- 
binas), kur švenčių ir Naujųjų 
Metų proga linkima Mūsų Pasto
gei ir visiems Australijos lietu
viams ištvermės ir sėkmės lietu
viškoje veikloje.. Mūsų Pastogės 
Redakcija sveikinusiems savo ir 
skaitytojų vardu reiškia nuošird
žių padėkų.

AUSTRALIJOS LIETUVIAMS
Gruodžio pradžioje Australijos 

lietuvius aplankė kun. B. Sugin
tas . ir ’ V. Šimkus. Apleidę Aust- 
ralijų iš Naujosios Zelandijos ma
lonūs svečiai Redakcijai prisiun-

| . .. . i‘t’ Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius
-į- švenčių proga degtine X

| BALTIC VODKA Į
I . ĮA Gaminama lietuvio Adelaidėje ir ekspertų pripažinta j; 
Y X
X augščiausios rūšies. Gaunama visoje Australijoje. A

t 
’»* Sydnejuje reikalaukite pas M. PETRONJ -j.
| 157 LIVERPOOL RD., ENFIELD. TEL. 74-5727 |

f BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD. |
| Cm. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A. |
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JŪROS DIENA MELBOURNE
Sausio 16 d. (šeštadieni) p.p, 

Kęsminų sodyboje 83 Herbert
St. Mornington rengiama JŪROS 
DIENA. Rengėjai — Melbourne 
Apylinkės Valdyba ir Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugija.

Jūros Dienos programų paįvai. 
rins jūros skautai; bufetas Soc, 
Moterų Draugijos.

Melbourne ir kitų vietovių lie. 
tuviai kviečiami skaitlingai šioje 
šventėje dalyvauti.

Melbourno Apyl. Valdyba

M. P. ADMINISTRACIJA 
PRAŠO ATSILIEPTI

Prašomas atsiliepti Mūsų Pas
togės skaitytojas, prisiuntęs Mū
sų Pastogei du svarus nepaduo
dant nei vardo, nei adreso. Laiš
kas su pinigais Mūsų Pastogės 
administracijai pasiųstas iš Syd- 
nejaus.

Išleidžiame Mūsų Pastogę su 
nauja tituline antrašte, kurią pa
ruošė dailininkas Leonas Urbonas 
iš Sydney. Gerb. dailininkui už 
jo gražų darbų nuoširdžiai dėko
jame.

M.P. Red.

dos visas progas Lietuvos išlais
vinimui artinti ir sovietinės oku
pacijos jungui lengvinti, ir kvie
čia jus, laisvieji broliai, padvi
gubinti savo tautinį pareigingu
mą, dosnumą ir ryžtą Lietuvos 
laisvės kovai. ■

Mes esame negausūs ir, paly
ginti, maži pasaulio didžiųjų 
grumtynėse. Tačiau mes esame 
dideli ir nenugalimi savo idea
lais, meile laisvei, kovinga dva
sia, nepalenkiamu ryžtu nublo
kšti nuo Lietuvos nelaisvės jun
gą. Didysis -prancūzas Victor 
Hugo yra pasakęs: “Nėra tokio 
dalyko, kaip maža tauta. Kas 
duoda didingą pavyzdį, yra di
dingas”. Mūsų tautos gyvenime 
apstu didingumo pavyzdžių. 
Žengdami į 1965 metus, pasi- 
ryžkime. jais sekti.
VARDAN TOS LIETUVOS!

Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas

tė tokį laiškų:
Malonūs lietuviai,
Mums besilankant Australijoje 

ir Naujojoje Zelandijoje teko pa
tirti nuostabių įspūdžių. Mus vi
sur pasitiko aplankytų kolonijų 
kapelionai, organizacijų vadovai 
ir gausūs lietuviai. Surengtuose 
susitikimuose mums teko padaryti 
pranešimų apie bendruosius lietu
vių reikalus, Vliką, Liet, bendruo
menę, Vasario 16-sios ir saleziečių 
gimnazijas. Buvo prisimintos jė
zuitų, pranciškonų ir Putnamo 
seselių didelės pastangos lietuvy
bei išlaikyti. Be oficialių susiti
kimų buvo aplankyta daugybė pri
vačių namų, kurių šiame laiške 
neįmanoma išvardinti. Visur bu
vome maloniai ir vaišingai sutikti.

Reikšdami padėką už parodytų 
mums nuoširdumą ta pačia proga 
sveikiname visus su šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais Metais.

Jums nuoširdžiai dėkingi
Kun. B. Sugintas 

Valerijonas Šimkus
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