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PRIEKYJE -
GIEDRA

Dar vis tebegyvename Mel
bourne suvažiavimų ir Meno 
Dienų nuotaikomis ir entuziaz
mu. Suvažiavę iš visų kolonijų 
Melbourne išgyvenome, o da
bar namo sugrįžę tebepulsuoja- 
me tąja mūsų kultūrinių ir vi
suomeninių poreiškių dvasia, 
jaučiame, kad įžiebtoji dvasinio 
pakilimo ugnis šildys mus tol, 
kol po kiek laiko susirinkę vėl 
uždegsime galingus laužus, prie 
kurių bus atnaujinti ryžtai, ga
rantuota ateitis.

Sunku atitraukti akis ir min
tis nuo lietuviškųjų kūrybinių 
galių demonstracijų Melbourne. 
Susirūpinę kalbėdavome jauni
mo reikalais, o čia jaunimas sa
vo triumfaliniais pasirodymais 
prašoko mūsų viltis ir savo gai
vališkumu nustebino. Kiekvie
name žingsnyje, kiekviename 
pasirodyme arba suvažiavimų 
darbuose jautėsi susiklausymas, 
drausmė ir pastangos vieningam 
ir konstruktyviam darbui. Su
pratome, kad mes mokame 
dirbti, susiklausyti ir kūrybin
gai, gaivališkai pasirodyti, kas 
sukelia mumyse pasididžiavimo, 
veržlumo.

Kaip jau buvo kiek kartų ir 
anksčiau šio laikraščio skiltyse 
pabrėžta, tokie suvažiavimai ir 
Meno Dienos, kas ateityje jau 
bus vadinama vienu bendru 
vardu — Lietuvių Dienos — 
visa tai reiškia mūsų kultūrinės 
ir visuomeninės veiklos sąskai
tų suvedimą, mūsų kultūrinio 
bei tautinio sąmoningumo ba
rometro lygį. Iš čia supratome 
ir įsitikinome, kad mūsų sąskai
tų saldo net po 16-kos metų gy
venimo Australijoje yra be de
bitų, kad mūsų tautinio gyveni
mo barometras vis kyla tebepra- 
ndŠaudamas giedrą. O tai yra ne 
kas kita, kaip mūsų visų pas
tangų ir atkaklaus darbo pateį- 
sinimas ir atpildas.

Drauge su metų sąvarta sto
jo šito prasmingo ir kūrybingo 
darbo tęsti nauji darbininkai — 
vadovai ir organizatoriai. Jų 
darbas yra ne tik sunkus, bet ir 
labai atsakingas. Čia neužtenka 
vien pastangų išlaikyti, tai ką 
pasiekėme. Juk ne viskas su 
Meno Dienų ar suvažiavimų 
programomis išsemta. Kiekvie
nas kūrybinis žingsnis reikalau
ja naujų darbų, stato naujų už
davinių, kurie iš vadovaujan
čiųjų pareikalaus didesnių pas
tangų ir statys juos didesnėn ri- 
zikon. Bet laimė — jie nesijaus 
vieni. Per eilę metų įsitikinome, 
kad tik suburtomis jėgomis ir 
diriguojant autoritetui laimimi 
neįtikėtini dalykai. O darbinin
kų tuo tarpu nestokojame ir jų 
nepritrūksime. Tą liudija mūsų 
sąmoningo jaunimo gretos, jau
nimo, kuris šiandie šoka, dai
nuoja, sportuoja, studijuoja, o 
rytoj stos vyresniųjų pavaduoti.

Tr tai nėra tik tuščia viltis. 
Stovime kultūriškai kūrybiniar- 
rrie kely, juo mes jau įsivažia
vome, jį ir tęsime. Juk nieko 
nėra, kas muš atitrauktų nuo šio 
kelio: mums nerūpi šiame dar
be'ir kely nei pelningos vietos, 
nei politinė konkurencija, nei 
sustingusių tradicijų išsaugoji
mas. Kūrybinis kelias yra tau
tos ir bendruomenės gyvastin
gumo laidas. Be baimės juo ei
kime, nes tik jis išves į laisvę 
ir saulėtą rytojų.

(vk.)

TIKSLAI VIS TIE PATYS i SKAUDI NELAIMĖ
Užsienio lietuvių spaudoje 

pasirodo kai kada nuomonių, 
kad mums reikia naujų metodų 
politiniame darbe Lietuvos ne
priklausomybei atstatyti. Kai 
dėl manęs, tai aš nematau 
reikalo kokioms naujovėms pa
naudoti seno — Lietuvos oku
pacijos — fakto atžvilgiu. Mes 
nesame pirmi, kurių kraštas 
yra svetimųjų prievarta oku
puotas. Tolau atsitikimų istori
joje yra buvę tiek ir tiek. Ir 
visada, nuo tolimos senovės, tie 
pavergtos tautos žmonės, kurie 
buvo už okupanto galios ribų, 
ypač gi politinės emigracijos 
žmonės teturėjo vieną uždavinį 
ir vieną laikyseną. Būtent, ne
pripažinti savo krašto okupaci
jos, smerkti okupantą, ieškoti 
politinės paramos užsieny savo 
tautos teisėms ginti ir atstatyti. 
Tai yra nuo amžių vienintelis 
metodas veikti prieš savo kraš
to engėjus, kaip lygiai nuo se
novės galioja vienintelis meto
das veikti prieš savo krašto en
gėjus, kaip lygiai nuo senovės 
galioja vienintelis metodas prieš 
plėšikus ir vagis: juos smerkti 
ir reikalauti, kad atiduotų ką 
apiplėšę. Pastarasis palyginimas 
yra tikslus ir reikalingas. Nes 
kol tarptautinė teisė ir tarptau
tinė moralė neperims baudžia
mosios teisės sąvokų, tol nebus 
galima apsiginti nuo tarptauti
nių plėšikų, užpuolančių, oku
puojančių ir engiančių svetimus 
kraštus.

Be to, Vakarų santykiai su 
Sovietų Sąjunga paskutinio ka
ro metu ir po jo vaizdžiai paro
do, jog “nauji” metodai susilp
nino Vakarų padėtį ir sustipri
no sovietų padėtį. Nemaža po-

BRONIUS KVIKLYS
— LAUREATAS

Ohio (Amerikoje) Lietuvių Gy
dytojų Draugija kasmet skiria 
1000 dolerių premiją kultūri
niams lietuvių reikalams remti 
Pereitų metų pabaigoje tokia 
premija buvo paskirta Broniui 
Kvikliui už veikalą “Mūsų Lie
tuva”. Šios knygos išėjo pirmas 
tomas (bus iš visi keturi) ir jį 
leidžia Liet. Enciklopedijos Lei
dykla Bostone.

MOTERŲ KONGRESAS

Šių metų pradžioje numatoma 
šaukti Lietuvos moterų suvažia
vimą kongresą. To kongreso tiks
lai dar nenustatyti, bet spėjama, 
kad bus svarstoma klausimai, 
kaip moterys geriau įsijungtų į 
socialistinę statybą.

Rusija ištrėmė tris Kongo am
basados tarnautojus, tačiau abejo
jama, kad tuo užsidarys Kongo 
ambasada arba nutruks diplomati
niai santykiai.

★
Vienas iš nacionalistinės Kinijos 

žvalgybos rinktinių agentų perbėgo 
j raud. Kiniją, tarnavęs krašto 
(Formozos) gynybos departamen
te.

PRIESPAUDA N. GVINĖJOJE
Pabėgėliai iš buv. olandų Nau

josios Gvinėjos, dabar Indonezi
jos žinioje, nusiskundžia, kad 

litikų ir ypač diplomatų Vaka
ruose turi keistą palinkimą, tik
riau sakant — profesinę ligą, 
ieškant vadinamųjų “konstruk
tyvių” sprendimų net ir tais at
vejais, kada vienintelis galimas 
metodas yra atsakyti kontrahen
tui ar priešui: ne, nesutinkame, 
nesutiksime. Sovietų Sąjungai 
visada kietai laikantis savo po
litinės linijos, dėl tų “konstruk
tyvių” sprendimų kiekvieną kar
tą kas nors nutrupėdavo sovie
tų naudai. Ir šitaip jiems nutru
pėjo pusė Europos. O ir šian
dieną Vakarų “konstruktyvios” 
viltys, kad komunizmas pasikei
siąs, pasidarysiąs tautiniu, už
temdo tikrovę. Komunistiniai 
valdovai, kurie negalėdami gau
ti reikalingų prekių Maskvoje, 
perka jas Vakaruose, pradeda
mi laikyti kone tautiniais hero
jais. Maža to: Europa, pati nu
tylėdama sovietų padarytus ei
lei kraštų smurtus, leidžiasi pa
vaduojama tais klausimais Mao 
Tsetungo, kuris dėl pereinamų, 
taktikos sumetimų yra užsimi
nęs apie kai kuriuos sovietų 
užkariavimus.

Visa tai ryškiai parodo, jog 
mūsų laikysenoj neprivalo ir ne

NAUJA KRAŠTO VALDYBA
Sausio 10 d. savo pirmame po

sėdyje Bankstown Lietuvių Na
muose naujai išrinktosios Krašto 
Valdybos nariai pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas S. Narušis, 
I vicepirm. B. Barkus, II vice- 
pirm. E. Kolakauskas, sekreto

Naujoji ALB Krašto Valdyba. Pirmoje eilėje iš dešinės: Vytautas Skrinska — 
narys įaumjmo reikalams, Emilįjonas K olakauskas — II-sis vicepičnUtūnkas, 
Srmįas Narušis — pirm., Balys Barkus — l-sis vicepirm.; antroje eilėje Vytau
tas Patašius — sekretorius, Alfonsas Gilrauskas — iždininkas ir KaZfrnipras 
Kavaliauskas — Krašto Kult. Tarybos pirmininkas.

įvykiai pasaulyje
krašte vykdoma sunki priespau
da. Net sudaryti pabėgėlių viene
tai, kurie kreipėsi j britų atsto
vus padaryti įtakos ir sustabdy
ti indonezų Gvinėjoje daromas 
skriaudas. Jų teigimu, apie 
20.000 Papua gyventojų prievar
ta įjungta į indonezų karinius 
dalinius ir pasiųsta kovon su Ma- 
lezija, užgniaužiamas papuiečių 
bet koks politinis judėjimas ir 
tautinis sąmoningumas.

ĮVYKIAI PAŠONĖJE 
Indonezijos — Malezijos san

tykiai tempiasi sudarydami įtam

gali būti jokių naujovių. Nepri
pažinti Lietuvos okupacijos, 
smerkti okupantą, ieškoti užsie
ny politinės paramos ginti Lie
tuvos teisėms į nepriklausomy
bės atstatymą, štai mūsų nepa
keičiamas uždavinys.

Šia proga aš linkiu Australi
jos Lietuvių Bendruomenei pa
sisekimo jos politiniame ir kul
tūros darbe.

Stasys Lozoraitis 
Lietuvos Diplomatijos Šefas

NAUJAS LIETUVIS 
VYSKUPAS

Gruodžio 28 d. popiežius pas
kyrė vyskupu lietuvį kunigą Dr. 
Praną Brazį, MIC. Jis yra 49 m. 
amžiaus, gyvena Romoje ir eina 
vyriausio Marijonų vienuolijos 
generolo vysk. č. Sipovičiaus vi- 
cegenerolo pareigas. Naujasis 
vyskupas kilmės mariampilietis, 
mokslus baigęs Romoje, dirbo 
daug liet, marijonų spaudoje ir 
išleido eilę atskirų leidinių.

Vysk. P. Brazys šalia savo tie
sioginių pareigų rūpinsis ir Eu
ropos lietuvių dvasiniais reika
lais.

rius V. Patašius, iždin. A. Gi- 
liauskas, narys kultūros reika
lams ir Krašto Kultūros Tarybos 
pirmininkas K. Kavaliauskas ir 
narys jaunimo reikalams V. 
Skrinska.

Krašto Valdybos pirmininko S.

pos ir tarptautinėje politikoje. 
Paskutiniai Indonezijos posūkiai, 
britų ekspertų supratimu veda 
tik prie karo. Indonezija sustab
dė visus Jungtinių Tautų atsto
vų veiksmus pačioje Indonezijo
je, pati pareiškė išstosianti iš 
Jungtinių Tautų, ką nepaprastai 
užgyrė raudinoji Kinija. Tuo tar
pu Anglija pasiuntė dar daugiau 
karinės pagalbos Malezijai ir 
Britanijos karo ministeris, vizita
vęs paskutiniu metu Maleziją, 
labai žavėjosi efektyvia Austra
lijos ir N. Zelandijos šiam kraš
tui pagalba.

AUTOMOBILIO KATASTROFOJE ŽUVO 
POETAS A. MACKUS IR L. VANAGAITIENĖ

CHICAGA. — Naktį iš gruo
džio 28 į 29 d. grįždami iš 
“Margučio” radijo valandos, 
susidūrė su kita mašina ir žuvo 
jaunosios mūsų rašytojų kartos 
poetas, “Margučio” žurnalo re
daktorius, publicistas bei visuo
menininkas Algimantas Mackus 
ir vyresniosios išeivių kartos 
veikėja Lilija Vanagaitienė, 
“Margučio” radijo programos 
savininkė.

Algimantas Mackus buvo gi
męs Pagėgiuose 1932 m. Mokė
si Vilniaus, Wuerzburgo, Sch- 
weinfurto, Schwaeb. Gmuend 
gimnazijose ir Roosevelto uni
versitete Chicagoje. Savo kūry
bą bei literatūrinės kritikos 
straipsnius spausdino “Aiduo
se”, “Dirvoje”, “Literatūros 
Lankuose”, “Naujienose” ir 
ypač “Metmenyse.” ir “Margu
tyje”. Algimanto Pagėgio vardu 
1950 išleido pirmąjį savo eilė
raščių rinkinį “Elegijos”. Vė
liau tikrąja savo į>avlarde iš
spausdino kitas dvi poezijos 
knygas “Jo yra žemė” (1959) 
ir “Neornamentuotos kalbos ge
neracija ir augintiniai” (1962).

Narušio adresas: 36 Berilio Rd., 
Beverley Hills, N.S.W. Tel. 
53 5455.

Krašto Kultūros Tarybos pir
mininko K. Kavaliausko adresas: 
196 Gibson Ave., Padstow, N.S.W. 
Tel. 77 7675.

REIKALAUJA J. TAUTOSE
SVARSTYTI SOVIETINĮ 

KOLONIALIZMĄ

Tarptautinė Žmogaus Teisių 
Lyga, kurios būstinė yra New 
Yorke ir kuri turi J. Tautų pata
rėjo teises, įteikė J. Tautų Komi
sijai Kolonializmui Likviduoti 
raštą, primindama, kad ji jau 
1962 m. birželio 15 d. Komisijai 
buvo įteikusi memorandumą dėl 
kolonializmo Pabaltijo valstybėse. 
Pastebėta, kad padėtis ten nėra 
pasikeitusi ir kad vertinant Ko
misijos pastangas Afrikos ir Azi
jos tautų atžvilgiu, kolonializmo 
naikinimo logika reikalauja kreip
ti dėmesį į Sovietų Sąjungos pri
jungtas teritorijas. (E)

Algimantas Mackus savo po
etiniu žodžiu buvo vienas origi
naliausių, jau grynai išeivijoje 
subrendusių mūsų poetų, savita 
forma ir mintimi reiškusių skau
džią moderniojo žmogaus, o y- 
pač išeivio, tragiką.

★

Lilija Vanagaitienė - Zilvity- 
tė buvo gimusi Chicagoje. Ište
kėjusi už muziko Antano Va
nagaičio, aktyviau įsijungė į 
lietuvių kultūrinę veikią, tapda
ma joje savo veiklaus vyro de
šiniąja ranka. Velionė pasižy
mėjo kaip gabi artistė-aktorė 
Vanagaičio statomuose dramos 
kūriniuose.

1928 m. Vanagaičiui įsteigus 
žurnalą “Margutį” ir vėliau pra
dėjus reguliariai transliuoti lie
tuvių (“Margučio”) radijo pro
gramas, ji buvo uoli ir žurnalo 
ir radijo valandos programų tal
kininkė. Vyrui Antanui Vana
gaičiui mirus 1949 m. ji perė
mė ir žurnalo leidimą ir radijo 
programų tvarkymą. Ir vienoj ir 
antroj srity velionė rodė suge
bėjimų ir daug aukojosi, kad to
liau tęstų komp. Vanagaičio 
dirbtą kultūrinį ir mūsų visuo
menės aptarnavimo darbą. Ji 
paliko liūdinčią sesutę Verą O- 
lienę, prieš keletą metų mirusio 
mūsų žymaus politiko Antano 
Olio žmoną.

(Drg.)

KRAŠTO V-BOS PIRM. SIMAS 
NARUŠIS

Dabartini* Krašto Valdybos 
pirmininkas Simas Narušis Aus
tralijoje ir ypač Sydnejuje vi
siems gerai pažįstamas. Prie* ke
letą metų perėmęs apylinkė* va
dovavimą iš merdinčio* apylinkė* 
padarė ją pirmaujančią. Jo vado
vybėje ir vietos ramovėnat pagy
vėjo, ir suaktyvėjo. Simą Naru- 
šį reikėtų laikyti ir vienu iš Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės 
steigėjų, kada jis su kitai* pas
kutinė* Australijos Lietuvių 
Draugijos valdybos nariai* suda
rė Laikiną Organizacinį Komite
tą pervedant Draugiją į Austr. 
Liet. B-nę. Jam būnant minėta
me LOK’e buvo sušaukta 1950 
m. gruodžio 29-30 d.d. Sydneju
je pirmoji Krašto Tarybos sesija, 
ir tuo buvo įsteigta Australijos 
Lietuvių Bendruomenė.

Lietuvoje dabartinis pirminin
kas galima sakyti nuo pat jsis- 
teigimo Lietuvos kariuomenės 
joje tarnavo eidamas įvairias pa
reigas, dirbę* ilgą laiką vyriau
sio štabo spaudo* ir švietimo sky
riuje. Būdama* nuolat su Lietu
vos jaunimu ji* ir iki dabar išli
ko gaju* ir jaunas, pat* judin
damas energingai jaunimo reika
lu* mūsų tarpe. Tikimės, kad 
jam sumanumo ir energijos ne
stokos ir dabar atsistojus Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenė* 
priekyje.

★
Didž Britanija ir Rusija pasi

rašė penkeriems metams sutartį 
bendromis jėgomis tirti ir spręs
ti žemės ūkio problemas.

Amerika reikalauja, kad Viet
name būtų sudaryta pastovi ir 
stipri vyriausybė, kitaip žada ne
tiekti jokios ūkinės ir militari- 
nės pagalbos.
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TIK BŪDAMI KŪRYBINGI
^Inspektorius Atvyksta'

SYDNEY LIETUVIŲ TEATRO “ATŽALOS" PREMJEROS MEL
BOURNE J.B. PRIESTLEY, INSPEKTORIUS ATVYKSTA PA
MINĖJIMUI.

Sydney Lietuvių Teatro prem
jera “Inspektorius atvyksta” Mel
bourne buvo laukiama ir priim
ta su dideliu dėmesiu, kuris spek
taklio eigoje virto nuoširdžiu ir 
aktyviai įsijaustu vaidinimo ste
bėjimu. Esu linkęs manyti, kad 
tai pirmas atsitikimas, kur žiū
rovai mūsų lietuviškam teatre 
buvo nejučiomis pagauti ir mie
lai leidosi apjungiami vidujiniam 
bendravimui su aktoriais. Tai su
daro didelį komplimentą akto
riams. Kruopščiai išdirbta ir at
baigta režisūra, išlygintas akto
rių įsijautimas vaidmenyse ir ra
mus scenos apipavidalinimas iš 
karto išblaškė žiūrovams pripra
stų teatrališkų manierų įspūdį ir 
visus labai lengvai ir paprastai 
įjungė į veikalo mintį. Uždangai 
užsidarius žiūrovų buvo savaime 
atleisti kaikurių aktorių nepa
kankamas kalbos garsumas sė
dintiems toliau nuo scenos.

Mūsų lietuviški teatrai, tiek 
nepriklausomo gyvenimo metu, 
tiek tremty, kaip ir visi teatrai, 
laikosi tradicija ir įgyta patirti
mi, nes tai yra vienintelis kelias 
gyvybingam .. teatro išsilaikymui 
nenutraukiant tęstinumo. Juk 
vaidybos menas nėra įmanomas 
išmokti, kaip kitos profesijos iš 
knygų ar vienumoje, bet yra per
duodamas aktoriaus aktoriui. 
Taip, kad šis Sydney Lietuvių 
Teatro užsimojimas šalia lietu
viško repertuaro įtraukti moder
nios dramos veikalus (1958 m. 
to paties autoriaus “Pavojingas 
Posūkis, kiek anksčiau Adelaidės 
Liet. Teatro Studija Capek, 
RUR) yra laikytina kaip pastan
ga gilesnės Teatro studijos, ne 
tik noro bet ir jaučiamos jėgos 
save pasitikrinti ir pasilyginti 
šių dienų teatro lygyje. <

Baigiant, norisi pastebėti, kad 
smulkesnis analizavimas ir apta
rimas matyto spektaklio yra sun
kiai įmanomas be pavojaus už
gauti ir suardyti tą gražią ir 
vientisą harmoniją, kurią • sudarė 
aktoriai ir žiūrovai išgyvendami 
J.B. Priestley mintį — kad kiek
vienas žmogus yra žmogus ir 
kiekvienam turėtų būti leista to

kiu būti. Nė vienas aktorių ne- 
išsiveržė savo atskiru charakte
riu ar šaržuotu tipu, kas būtų 
skaldęs ar iškraipęs veiksmo dės
tymų, bet nuostabiai ramiu pa
prastumu ir lygia dalim veikė 
perteikiant veikalą. Net toks, at
rodo dėkingas teatraliniam išpil
dymui Inspektorius neatrodė 
kaip tikras Inspektorius, ir kol 
žiūrovai susigaudę ar jis buvo 
tikras ar netikras, jo scenoje jau 
nebebuvo ir likosi ne policijos 
kvotos įspūdis, bet paprastas
žmoniškumo klausimas, kuriuo 
tačiau, netik aktoriai pasijuto pa
laužti, bet ir besiskirstą žiūrovai 
išsinešė reikiamą nuotaiką ap
mąstyti savo santykius su artimu 
savo, savo elgseną ir pateisini
mą bendruomenėje.

Prierašas: Realistinių tradicijų 
teatre žiūrovai būtų nuteikti ir 
kaltė primetama vieno ar kito 
aktoriaus vaidintam asmeniui ar 
visiems, žiūrint vaidybinių suge
bėjimų ir nepaskutinėj vietoj pu-

★

Meno dienos Melbourne buvo 
atidarytos drauge su lietuvių dai
lės paroda, tačiau pirmas parėtu- 
girnas buvo Sydney “Atžalos" te
atro spektaklis “Inspektorius at
vyksta". Šitoji anglų dramaturgo 
J.B. Prestley drama gausius spek
taklio žiūrovus privertė giliai su
simėtyti, o pats sceninis veikalo 
a/pipavidalinimas net leido visiems 
ir pasigėrėti sydnejiškių teatrali
niais sugebėjimais. Pati drama, 
būdama giliai psichologinė, parei
kalavo ii režisoriaus didelių pas
tangų, kad ji scenoje būtų “vei- 
ksmingjd’ ir pagdunanti. Stasio 
Skarulio pastangos čia visiškai 
pasiteisino ir žiūrovai pastatymą 
priėmė kaip augsto lygo spektak
lį. Žinoma, čia daug kreditų turi 
ir patys vaidintojai, kurie suda
rė harmoniiką sceninį vienetą. 
Vaidino: A. Karpis, K. Dauguvie
tytė, D. Labutytė, K. Stašionis, 
R. Poškus ir S. Skorulis. Tiesa, 
eilė žiūrovų, ypač sėdėjusių pas
kutinėse eilėse, nusiskundė, jog 
buvo sunku išgirsti, kas scenoje

Režisorius Stasys Skarulis

blikos simpatijų. Bet kiekvienu 
atveju kaltė ir kaltininkai liktų
si scenoje — scenoje įtikinančiai 
įrodytoje vietoje. Ir Inspektorius 
būtų buvęs tikras Inspektorius 
a la Scotland Yard, kokį kiekvie
nas TV turėtojas be didelio var
go atpažintų.

A. Vingis

k

kalbama, tačiau čia daugiau kal
ta pati patalpa, o ne vaidintojai.

Šalia vaidintojų teatras visados 
susiduriu su eile pagelbinio perso
nalo, kuris yra nemažiau reikš
mingas, kaip ir vaidintojai. Gal 
būt daugiausia užkulisy veikė Al
gis Plūkas, kuris buvo scenos de
koratorius, ir net sufleris. Pabrėž
tinas šiame pastatyme ir A. Vin
gio vaidmuo, kuris buvo ne tik 
šio veikalo organiatorius ir admi
nistratorius Melbourne, bet drau
ge ir techniškasis pagelbininkas.

MENO DIENŲ LEIDINYS
Aptariant visus Meno Dienų 

parengimus neišleistinas iš akių 
ir puošnus leidinys “Meno Die
nos Melbourne 1964", kurį reda
gavo A. Krausas su talkininkais. 
Tai stambaus formato 36 psl. 
(su viršeliais) liuksusinis leidi
nys gausiai iliustruotas Meno 
Dienų dalyvių nuotraukomis ir jų 
pristatymu skaitytojams tekstuo
se.

Dailės
Meno Dienos Melbourne buvo 

pradėtos lietuvių dailės parodos 
atidarymu Toorak galerijoje 
Melbourne, gruodžio 27 d.

Susirinkus gausiai vietinių ir 
jau suvažiavusių tautiečių Meno 
Dienas atidarė Meno Dienoms 
rengti K-to p-kė p. E. žižienė. 
Kalbėjo dar Krašto V-bos p-kas 
p. Jonaitis ir tuo buvo Meno 
Dienos Melbourne atidarytos.

Dailės parodą atidarė Imigra
cijos ministerijos pareigūnas, ku
ris perskaitė ir Imigracijos mi- 
nisterio raštą lietuviams, kuriuo 
jis sveikina lietuvių sąskrydį ir 
linki gražiausių darbų.

Ta pačia proga buvo atidary
ta ir vaikų darbų parodėlė, ku
ri sudarė šalia dailės parodos sa
vo atskirą skyrelį. Vaikų parodą 
atidarė dail. A. Vaičaitis, kuris 
abi parodas ir organizavo.

Lietuvių dailės parodoje buvo 
išstatyti 38 kūriniai. Joje daly
vavo šie lietuviai dailininkai: Vi
da Kabaila (Sydney, 3 darbai), 
Eva Kubbos, (Sydney, 3), Vla
das Meškėnas (Sydney, 3), Nina 
Meškėnas (Sydney, 1), Irena 
Pauliukonis (Sydney, 1), Eva 
Pocius (Adelaidė, 3 skulptūros 
darbai), Vaclovas Ratas (Syd
ney, 3), Henrikas Šalkauskas 
(Sydney, 3), Viktoras Simanke- 
vičius (Melbourne, 3), Algirdas 
Šimkūnas (Sydney, 3), Leonas 
Urbonas (Sydney, 3), Adolfas 
Vaičaitis (Melbourne, 3), Ado
mas Vingis (Melbourne, 1), Tei
sutis Zikaras (Melbourne, 2), 
Leonas Žygas (Adelaide, 3).

Jaunimo Koncertas
Vienas iš patraukliausių Meno 

Dienų parengimų buvo jaunųjų 
menininkų koncertas, kuriame 
dalyvavo iš visos Australijos apie 
30 parinktų jaunųjų menininkų 
— pianistų, deklamuotojų, ak
ordeonistų, solistų, šokėjų. Jų 
tarpe gražiai pasirodė ir Geelon- 
go sav. mokyklos vaikų choras, 
vadovaujamas kun. Dr. P. Bu
činsko.

Paroda
Šioji paroda savo lygiu tikrai 

buvo svarbi, ypač pažymėtinas 
tapybos skyrius. Paroda turėjo 
būti uždaryta gruodžio 31 d., bet 
galerijos direktoriui prašant ji 
pratęsta iki šių metų sausio 25 d.

Vaikų parodoje irgi buvo ga
lima pastebėti įdomių vaikų dar
belių, bet daugumas buvo mo
kyklinio pobūdžio. Ypatingai iš
siskiriančių talentų nesimatė, ta
čiau ji buvo savotiškai įdomi ir 
net patraukli. Pabrėžtina, kad tai 
pirmoji tokio pobūdžio lietuvių

Foto Paroda
Vienas iš Meno Dienų parengi

mų yra taip pat įdomi foto darbų 
paroda, kuri įvyko Melbourne uni
versiteto architektūros fakulteto 
rūmuose. Čia dalyvavo 13 fotogra
fų ir buvo išstatyti 65 foto dar
bai.

Gaila, kad toji jniroda buvo su
rengta tolokai nuo visų kitų lie
tuviškų parengimų ir susibūrimų, 
tad ją apžiūrėjo labai ribotas tau
tiečių skaičius, vistik tie, kurie ją 
matė, galėjo pasigėrėti tikrai au- 
gšto lygio foto darbais, kurie lai
kytini tarptautinio masto.

Komiteto pavedimu šią foto pa
rodą organizavo fotografas N. 
Butkūnas. Gaila, kad į jo kvieti
mą dalyvauti atsiliepė tik minė
tųjų 13. Nedalyvavo nei Sydney 
lietuviai fotografai, nei Pertho, 
nei eilės kitų kolonijų.

Visą vakarą dailiai ir sklan
džiai pravedė studentė Ieva Di- 
džytė.

Šiame pranešime nevardinant 
visų dalyvavusių ir jų išpildymo 
(apie tai bus parašyta kita pro
ga), reikia pripažinti, kad jauni
mo tarpe pasirodė ir visai stip
rių, daug žadančių talentų. Tie
sa, jie visi dar tebėra tik mokyk
liniame suole, bet aiškiai matėsi 

vaikų piešinių paroda surengta 
Australijoje.

Abi parodos buvo konkursinio 
pobūdžio, nes buvo premijuojami 
geriausi darbai. Vaikams buvo 
paskirtos dovanėlės, o dailės pa
rodoje australo teisėjo sprendi
mu buvo paskirta: už tapybą ir 
akvarelę (!) Henrikui Šalkaus
kui (akvarelinis darbas), už 
skulptūrą E. Pocienei ir E. Kub
bos (grafika).

Premijų paskyrimas, ypač su
plakant drauge tapybą ir akva
relę, tiek žiūrovų, tiek ir paro
dos dalyvių tarpe sukėlė įvairių 
komentarų.

Šioje parodoje savo darbais iš
siskyrė du adelaidiškiai fotogra
fai Alfonsas Budrys ir Vytautas 
Vosylius. Jiems ir teko visi skir
tieji šiai parodai įvertinimai ir 
premijos.

Paroda buvo suskirstyta į ke
turias grupes: portretinės, gam
tos reginių, gyvulių ir eksperi
mentinės nuotraukos. Buvo pra
matytas ir spalvotų nuotraukų 
skyrius, bet tokių darbų beveik 
neprisiųsta.

Gausiau dalyvaujant pati paro
da galėjo būti dar įdomesnė ir 
^vairesnė.

eilė jaunuolių, kurie prašoka mo
kyklinį vidurkį. Ypač gausius 
klausytojus užimponavo dekla- 
matorė D. Viliūnaitė, dainininkas 
Gintaras Kalpokas. Visi koncerto 
dalyviai buvo atitinkamai įver
tinti, įteikiant pažymėjimus ir 
dovanų.

Šį jaunųjų koncertą organiza
vo gerai visiems žinomas p. A. 
Krausas. ALB Kultūros Taryba 
net buvo paskyrusi pinigų pre
mijoms ir dovanoms. Koncertas 
laikytinas tikrai pasisekusiu ir 
labai prasmingu ateičiai: čia mū
sų jaunieji randa pritarimo ir 
įvertinimo pirmiausia lietuvių 
tarpe, kas jauniesiems turi dide
lės reikšmės ir stiprina jų lietu
viškus ryšius su savaisiais ir 
bendruomene.

K. Kavaliauskas

KULTŪRINIAIS KLAUSIMAIS
MŪSŲ KULTŪRINES VEIKLOS PRASME IR TURINYS

PASKAITA, SKAITYTA KR.

Kai tauta gyvena idealiose są
lygose, tai yra, kai ji turi savo 
valstybę, jos kultūra vystosi sa
vaime. Ji, kaip augalas natūra
liose sąlygose, auga ir bujoja. 
Nereikia jokių ypatingų prie
monių jai išlaikyti. Mūsų tau
ta, pavergta imperialistų rusų, 
turi griebtis ir, esu tikras, grie
biasi visų galimų priemonių ap
sisaugoti nuo svetimos, prievar
ta brukamos, kultūros. Mes 
tremtyje esame svetimos kultū
ros jūroje. Net mano kartos 
tarpe rasime, žmonių, kurie jau 
prarado lietuvišką kultūrą. Vie
na iš pagrindinių priežasčių yra 

' mūsų menkumo jausmas (Min- 
derwertigkeistsgefuehl, inferiori
ty complex). Tik prisiminkime 
savo gyvenimą UNRA stovy
klose. Tų stovyklų tarnautojai 
buvo arba sukčiai, norėdami 
lengvai pasipelnyti mus apvog
dami, arba nevykėliai, nesugebą 
dirbti atsakingo darbo savo 
krašte, todėl sėdėjo stovyklose. 
Mūsų stovyklų komitetai, daž
nai susidedu iš rimtų ir kūry
bingų žmonių, rengdavo jų gar
bei koncertus, teikdavo bran
gias dovanas. Už ką? Tik todėl, 
kad jie buvo nelietuviai vadina
si, tobulesni už mus. Arba at
siminkime pirmuosius kelerius 
metus Australijoje. Su kokia 
pagarba, lyg ir Dievo baime,

TARYBOS SUVAŽIAVIME 1!
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daug kas iš mūsų tardavo aus
tralas. O dabar kiekvienas, dar 
neapakęs, mato, kad lietuvis nė 
kiek nemenkesnis už australą. 
Tačiau žala buvo padaryta. Mū
sų žmonės pradėjo aklai mėg
džioti vietinius gyventojus, atsi
sakydami savų papročių, savo 
meno, net savo kalbos. Tai bū
tų nieko. Bet jie paveikė savo 
vaikus ir juos nutautino. Tad 
pirmas mūsų uždavinys yra ko
voti su menkumo jausmu kiek
viena proga ir privačiuose po
kalbiuose, ir viešuose pobūviuo
se, ir per spaudą. Patartina kny
gos svetimomis kalbomis apie 
mūsų kultūrą.

Religija. Šiandien jau nėra 
tautinių religijų. Esame vienos 
ar kitos didžiųjų religijų nariai. 
Tačiau religinėje praktikoje yra 
mažų neesminių skirtumų. Ne
seniai skaičiau viename vokiš
kame žurnale puikiai iliustruotą 
reportažą iš Censtakavos. Virš 
įėjimo į Madonos koplyčią švie
čia parašas "Lenkijos Karalie
ne, melski už mus.” Labai ma
lonu, kad mūsų kapelionai su
pranta savo aukštą pašaukimą 
ir išlaiko mūsų pamaldas mielas 
kiekvienai lietuviškai širdžiai. 
Eikime į lietuviškas pamaldas. 
Nesiteisinkime, kad jos vėlai, 
kad reikia važiuoti prie jūros. 
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Veskime ir mūsų vaikus ir jau
nuolius. Atrodo menkas daly
kas, bet taip nėra. Tik papras- 
kime eiti į tas blankias, proza- 
iškas vietines pamaldas, kelias 
atgal bus sunkus. Gerbkime ir 
remkime mūsų bažnytinius cho
rus.

Kalba. Vienas iš pagrindinių 
tautinės kultūros pažymių yra 
kalba. Kalbos netekimas veda 
prie tautinės kultūros netekimo 
— nutautėjimo.

Visos mūsų pastangos turėtų 
būti nukreiptos išmokyti jauną
ją kartą savos kalbos. Dalykas 
nėra toks paprastas tremtyje. 
Kai vaikai pradeda lankyti mo
kyklą, jie kasdien kelias valan
das kalba tik angliškai. Turėki
me omenyje dar tai, kad anglų 
kalba yra lengvesnė kalbėti, nes 
neturi giminių, linksniavimo, as
menavimas labai paprastas. 
Žmogus iš prigimties yra tingi
nys. Vaikas ir jaunuolis grie
biasi lengvesnės kalbos. Todėl 
vaikas, sulaukęs mokyklįnio 
amžiaus, jau turi mokėti gerai 
lietuviškai kalbėti. Tai tėvų pa
reiga. Tėvas turi būti ir tėvas, 
ne tik iždininkas, o motina ne
turi užmiršti, kad ji yra lietu
vė. Ne taip, kaip viena motina, 
paklausta kodėl jos 3 metų duk
relė nemoka lietuviškai, atsakė:

“Mes taip gyvename, kad mer- gera steigti aukštesnes lituanis- šią kaklaryšį, vienu žodžiu, rū- 
gaitė neturėjo su kuo lietuviš- tikos mokyklas. Reikalas nėra pinamės savo asmens išore, bet 
kai kalbėti”. Vadinasi, pati mo- paprastas. Grynai formalios pa- retai kada pasirūpiname savo 
tina kalbėjo su ja angliškai. Aš mokos jaunuolius atbaidys, o kalbos išore. Labai dažnai ten- 
dar ir šiandien su dideliu ma- tėvas jau nepajėgs su diržu at- ka rausti, besiklausant viešų 
lonumu atsimenu, kai senelis varyti. Iki šiol, kiele pastebėjau kalbų. Tegul ir mūsų kalba bū- 
pasisodindavo mane ant kelių spaudoje, tokia mokykla veikė na išeiginė — graži, taisyklin- 
ir sekdavo apie katiną kopūstų Melbourne. Atrodo, ji veikė ga, stilinga.
darže. Didelį tautinį darbą pa- sėkmingai. Siūlyčiau priimti Te
darytų seneliai tremtyje sekda- zoliuciją, raginančią apylinkių Papročiai. Kad tautų papro- 
mi lietuviškas pasakas, minda- valdybas steigti tokias mokyk- čiai skirtingi, pajutome atsidū- 
mi mįsles savo vaikaičiams. las, ir prašyti Melboumo moky- rę Vokietijoje, o ypač Austra-

Tėvų pradėtą darbą tęsia ir klos vedėją aprašyti tos moky- lijoje. Mums nejauku būdavo, 
jiems talkina savaitgalio moky- klos veikimą ir rezultatus. kai matydavome, kad kaimynai 
klos. Jos dirba pasigėrėtinai. Didelės reikšmės turi lietu- pasikalba tik per tvorą. Atrodo 
Vieno dalyko pageidaučiau, viškų knygų skaitymas. Senes- šlykštu, kai vyrai baigę darbą 
Bankstown savaitgalio mokykla nioji karta perka ir skaito, bet nevyksta namo, bet aludėse ap- 
kasmet surengia vaidinimą su abejoju dėl jaunosios kartos, stoję lovius geria valandomis, 
dainomis ir šokiais, kuriame da- Pirmoji knyga gali patraukti norėdami pasirodyti vyrais,
lyvauja visi mokiniai. Tai ne.- prie lietuviškų knygų, gali ir at- Daug kartų nusvilome, many-
paprastai didelis paskatinimas baidyti nuo jų. Pradžioje, man darni, kad žmonės mano, ką jie 
lankyti mokyklą. Norėčiau, kad rodos, tiktų knygos su lengva sako. O kaip nejaukiai jautiesi, 
ir kitos mokyklos pasektų jų intryga ir daug veiksmo, kaip kai, nuvažiavęs į svečius pas
pavyzdžiu. Būtų gera įvesti Pietario “Algimantas”. Prašau pažįstamą ar bičiulį, esi veda-
daugiau meno į mokyklas. Svar- Tarybą pasvarstyti, ar nevertėtų mas nakvoti į viešbutį. Aš ne- 
biau išlaikyti tautinę dvasią mo- sudaryti komitetą iš rašytojų, sakau, kad mūsų papročiai yra 
kykloje, kaip formalias grama- pedagogų, visuomenininkų, jau- geresni, bet esu tikras, kad jie 
tikos pamokas. Vaikai turi for- nimo atstovų, kuris sudarytų mums malonesni ir humaniškes- 
malias pamokas kasdien. Jos’ patartinų knygų sąrašą ir pas- ni. Jei manau, kad kas nors yra 
įkyri jiems. Daug mūsų valsty- kelbtų jį spaudoje tėvų ir suin- sukčius, tai pasakau į akis ar- 
bės ir visuomenės vyrų nepri- teresuotų jaunuolių žiniai. ba jo vengiu. Nesakau “your 
klausomo gyvenimo pradžioje Noriu iškelti taisyklingos ir charming wife”, o galvoju 
rašydavo “o” nosinę, bet ture- gražios kalbos reikalą. Mūsų “What an awful woman” ir tt. 
jo gyvą tautinę dvasią. periodinė spauda turėtų būti Aš atsimenu iš savo vaikystės,

Mūsų mokytojai negauna jo- pavyzdys. Deja, ypač vienas kai mūsų tėvai dirbdavo šešias 
kio piniginio atlyginimo. Jie dir- mūsų laikraštis toli gražu ne dienas per savaitę ir nuo tam- 
ba sunkiai. Kai mes gulime, iš- pavyzdys. Aš žinau, kad didžių- sos iki tamsos, o sekmadienį 
virtę pajūryje, jie moko vaikus, jų tautų periodinės spaudos kai- turėdavo laiko aplankyti kaimy- 
Ir taip kas sekmadienis. Prašau ba yra labai prasta. Vokiečiai nūs, paplepėti, pasijuokti, ne- 
Tarybą priimti nutarimą, pa- net turi laikraščių kalbai pava- pasikalbėdavo per tvorą. Gir- 
reiškiantį padėką ir pagarbą dinimą — Zeitungssprache. Bet dėjau, kad Sydney viena mer- 
mūsų mokytojams. Taip pat mūsų laikraščiai turi aukštes- gina pareiškė savo sužadėtiniui, 
prašau mūsų spaudą rašyti apie nius tikslus už komercinę spau- kad ji negyvensianti su jo mo- 
savaitgalio mokyklas dažniau ir dą. Ne tik mūsų spauda, bet ir tina, nors motina gyvena vienui 
plačiau. mūsų viešieji kalbėtojai turi viena dideliame name. Mat, pa

kalbėti gražia, taisyklinga, sti- gal vietinius papročius, uošviai
Lituanistinis kvietimas. Jau- linga kalba. Juk, eidami į vie- yra velniai. Tos merginos tėvai, 

nuoliai, baigę savaitgalio moky- Šurną, užsivelkame geriausią matyt, mėgdžiojo vietinius pap- 
klą, paliekami vieni sau. Būtų savo eilutę, pasirišame gražiau- (.Nukelta į psl. 3
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Tautiniai
Tautinių šokių festivalis buvo 

sujungtas su XV-sios sporto šven
tės atidarymu. Čia buvo tikra mū
sų lietuviškojo jaunimo manifes
tacija. (tfSjūr. šios šventės iškil
mių aprašymą šio nr. Sporto Sky
riuje.). Stebint apie pusantro tū
kstančio tautiečių miniai didžiu
liame Viktorijos krepšinio stadi
jose, mūsų jaunimas pasirodė su 
grupiniais ir visų grupių jungti
niais šokiais, kas žiūrovams pa
liko neužmirštamo įspūdžio. Dide
lėj aikštėj mažos grupės tokio įs
pūdžio nesudaro, bet koks galin
gas įspūdis, kada visoje aikštėje 
išsirikiavo visos grupės bendriems 
sokipms — šustui, kalveliui, su
batėlei!

Buvo planuojama dar daugiau 
— kad tautinius šokius palydėtų 
choras su atitinkamomis dainomis, 
tačiau šitas sumanymas dėl tech
niškų priemonių nebuvo praves
tas. ' .

Tautinių šokių festivalyje daly
vavo Melboumo dvi grupės, Ade-

JUNGTINIS CHORAS III-JE DAINŲ ŠVENTĖJE MELBOURNE Pranckūno foto

KULTŪRINIAIS...
(Atkelta iš psl. 2)

ročius. Aš nepaprastai džiau
giuosi mūsų kultūrinėmis die
nomis dar ir dėl to, kad jos su
artina mus, palaiko senus mū
sų papročius. Aš prašau mūsų 
senesniąją kartą auklėti jauną
ją kartą lietuviškais papročiais, 
kreipiuosi į mūsų spaudą iškel
ti mūsų papročių humanišku
mą. Meskime talpinę straips
nius apie medų, bites ir jų nuo
dus po pusę metų. Turime daug 
ir svarbių reikalų.

Menas. Lietuvių tauta yra 
labai meniška. Nė viena Eta 
tauta neturi užrašytų šimtų, 
tūkstančių liaudies dainų. Mū
sų namų apyvokos daiktai ir 
įrankiai būdavo meno kūriniai. 
Visas kraštas pasipuošęs neži
nomų skulptorių smuikeliais. 
Nenuostabu, kad ir tremtyje 
menas klesti.

Teatras. Mūsų teatras trem
tyje vargsta. Nors pasiryžėlių 
netrūksta, vaidinimai aukšto ly
gio, bet sąlygos nepaprastai 
sunkios. Trūksta originalių vei- 

» kalų, trūksta ir gerų vertimų, 
įdėjus kelis mėnesius sunkaus 
darbo, publikos užtenka tik vie
nam vakarui. Tai atima norą 
ką nors daryti. Ką galima pa
siūlyti? Gyvu žodžiu ir' per 
spaudą raginti visuomenę teat
rą palaikyti.

Tapyba, grafika ir skulptūra. 
Tenka džiaugtis mūsų meninin
kais kūrėjais. Mes jų turime ir 
tikrai gerų. Nepaprastai džiugu, 
kad jie aktingai dalyvauja mūsų 
kultūriniame gyvenime. Šįmet 
jie surengė ir jaunųjų meno pa
rodą. Būtų gera įsteigti nuola
tinė meno premija bendruome
nės vardu. Taryba turėtų nusta
tyti jos dydį ir taisykles.

Rašytojai. Be straipsnių pe
riodinėje spaudoje šįmet pasiro
dė dvi originalinės knygos Aus
tralijoje. Rašytojo padėtis sun
ki. Knygų leidimas nuostolin

Šokiai

B. Lapšienė,
Tautinių šokių sekcijos vadovė

laidės dvi grupės, Geelongo ir 
Sydney šokių grupės. Šiai tauti
nių šokių šventei buvo stipriai 
ruošiamasi iš anksto. Visus šo
kius derino ir pravedė p.p. B. Rup
šienė iš Adelaidės (.Krašto Kult.

gas. Kadangi rašytojai dirba 
svarbų kultūrinį darbą, negali
me reikalauti, kad jie ir primo
kėtų. Siūlau skelbti poezijos ar 
prozos konkursą, kad bendruo
menė prisidėtų prie rašytojų 
nuostolių.

Tautiniai šokiai. Labai malo
nu, kad šįmet įvyksta masinis 
šokių pasirodymas. Ar nevertė
tu pagalvoti per sekančias me
no dienas padaryti masinius šo
kius aikštėje su orkestru?

Chorai. Liaudies dainos yra 
nepaprastas mūsų turtas. Tai 
girdime iš kiekvieno svetimtau
čio, susipažinusio su jomis. Mū
sų chorai dirba didžiulį kultū
rinį darbą. Jie yra tikri tautinės 
kultūros skleidėjai. Vieną daly
ką norėčiau pabrėžti — labai 
sunku pritraukti jaunimą. Para
ginkime apylinkių valdybas pa
dėti chorų valdyboms šioje sri
tyje. Prisiminkime, kad daini
ninkai ne tik aukoja po kelias 
valandas savo laiko kas savaitė, 
bet ir jų kelionės į repeticijas 
kaštuoja daug pinigo. Krašto 
Valdyba ir apylinkių valdybos 
iki šiol labai vertino ir rėmė 
chorus. “Mūsų Pastogė” deda 
puikius aprašymus. Būtų malo
nu, kad Taryba pareikštų padė
ką visiems dainininkams.

Mūsų periodinė spauda. Apie 
jos milžinišką svarbą nereikia 
nė kalbėti. Kelis kartus minė
jau, kad ji turėtų ši ar tą pada
ryti. Tačiau negaliu iškęsti ne
pabrėžęs nenormalios mūsų 
spaudos padėties. Aš žinau, kad 
pakelsiu audrą iš dešinės ir iš 
kairės. Bet negaliu tylėti.

Prieš dvejus metus tarp mū
sų laikraščių vyko tikras karas, 
šiuo metu vyksta šaltas karas, 
kitaip sakant, jie laikosi koeg
zistencijos taisyklių. Bet tokia 
padėtis yra žalinga. Niekam ne- 
paslaptis, kad tautiečiai yra 
įkalbinėjami skaityti tik vieną 
laikraštį, boikotuoti Etą. Kalti
ninkų neieškau, bet taip ilgiau 

Tarybos taut, šokių sekcijos se
niūnė) ir melburniškė Alena Ka
razijienė.

Mūsų jaunimui tautiniai šokiai 
yra virtę tautiniu pasididžiavimu. 
Su jais galima sėkmingai pasiro
dyti ir prieš kitus, o ką jau kal
bėti, kada šokėjams ploja tūkstan
tinė žiūrovų minia, kaip kad bu
vo Meno Dienose Melbourne.

NAUJAS “LITUANUS”

Amerikoje leidžiamas anglų 
kalba žurnalas “Lituanus” pas
kutinio pereitų metų ketvirčio 
laida jau pasiekė Australiją. Šis 
numeris išleistas visai kito for
mato, knygos formos maždaug 
“Metmenų” dydžio, šiame nu
mery daugiau sustota prie Done
laičio, nagrinėjant jo kūrybą, ap
rašant jo gyvenimą ir duota jo 
kūrybos vertimų. Visas numeris 
taip pat iliustruotas Donelaičio 
knygų iliustratorių darbais. Lei
dinys dailiais išleistas, 96 psl. 
Adresas: Lituanus, P.O. Box 
9318, Chicago, Ill. 60690, U.S.A.

negali būti. Kelis kartus šiame 
pranešime minėjau pageidavi
mus mūsų laikraščiams. Jie turi 
būti mūsų kultūrinio gyvenimo 
veidrodžiai ir skatintojai. To jie 
esamomis sąlygomis nepadarys. 
Viena išeitis — turėti tik vieną 
laikraštį, platesnį ir turtingesnį, 
redaguojamą sutelktinėmis jė
gomis, arba turėti ir toliau du, 
bet jų redakcijos turi bendra
darbiauti. Todėl aš prašau Ta
rybą padaryti nutarimą, įgalio- 
jantj Krašto Valdybą susitarti 
arba sujungti abu laikraščius— 
kas būtų geriausia — arba su
sitarti, kad jų redakcijos dirbtų 
ranka rankon. Šiuo atveju vi
suomenė turėtų būti skatinama 
skaityti abudu laikraščius, ne 
kurį vieną. Aš tai laikau vienu 
iš pagrindinių dalykų. Jau ir 
taip per daug žalos padaryta. 
Neužmirškime, kad ateitis, mus 
vertindama, smerks lygiai ir 
dešinę ir kairę.

Baigdamas sutrauksiu trum
pai savo siūlymus:

1. Kovoti su menkumo jaus
mu gyvu žodžiu ir per spaudą.

2. Spaudai susirūpinti savo 
kalba, gyvai ir plačiai aprašinė
ti visus mūsų kultūrinio gyve
nimo pasireiškimus.

3. Lankyti savas pamaldas, 
palaikyti bažnytinius chorus.

4. Steigti aukštesnias litua
nistines mokyklas.

5. Remti teatrus.
6. Įsteigti nuolatinę premiją 

dailininkams.
7. Skelbti konkursą ir skirti 

premiją rašytojams.
8. Stengtis sunormuoti abie

jų laikraščių reikalą.
9. Išrinkti komitetą reko- 

meduotinių knygų jaunimui są
rašui sudaryti.

10. Visiems kultūriniams rei
kalams vykdyti Krašto Valdy
bai neužteks tik solidarumo mo
kesčio nuošimčių. Skelbti rink
liavą kultūriniams reikalams 
kas dveji metai.

11. Rengti Meno Dienas ir 
toliau kas dveji metai. Tačiau 
jos pasidarė truputį perkrautos. 
Įgalioti Krašto Valdyba jas 
kiek pertvarkyti, kitaip sakant, 
vengti perkrovimo.

Pagalbon jaunimai
Australijos lietuvių kultūrinis 

gyvenimas labai gyvas. Lietuvių 
Meno Dienos, įvykstančios kas 
dveji metai, tokios turiningos, 
kad kiekvienas grįžtame namo 
pakilusia dvasia. Tačiau iki šiol 
Meno Dienų vadovai ir daugu
mas aktyvių dalyvių buvo seni 
kultūrininkai, dirbę savo srityje 
dar Lietuvoje. Šių eilučių auto
riui, kaip, manau, ir daug kam, 
kildavo klausimas: kas bus po 
dešimties ar daugiau metų, jei 
dar būsime tremtyje, kai senieji 
kultūrininkai pasidarys nebepa
jėgūs?

Su džiaugsmu primenu p. V. 
Šimkaus padarytą pradžią Ade
laidėje 1962 m. Jis surengė 
pirmąjį visos Aust. liet, jaunųjų 
menininkų koncertą. Pasirodė 
visas būrys jaunuolių. Tai buvo 
nepaprastos svarbos įvykis, De
ja, dėl man nežinomų priežaš- 
čių klausytojų buvo mažoka. 
Todėl su nerimu širdy vykau 
į jaunųjų menininkų koncertą

Kulminacinis Meno Dienų pa
rengimas yra Dainų Šventė, įvy
kusi gruodžio 29 d. Sidney Myers 
Music BowL Tai milžiniška pa
talpa su moderniausiais akusti
niais įrengimais. Šioje šventėje 
dalyvavo penki Australijos lie
tuvių chorai, kurie koncerto pra
džioje pasirodė kiekvienas atski
rtai padainuodami po dvi dainas. 
Kiekvienas iŠ jų pasirodė gama 

Literatūros Vakaras
M. Malakūnienė

VIZIJA
Šią naktį sapnavau:

štai sugrįžtu į gimtą sodžių 
su nauju Holdenu ir lietuviškai 
nemokančia šeima — 
kaip pridera tautiečiui, 
pabuvusiam ilgiau kiek svetimam krašte, 
tik niekas džiaugsmo neparodė, 
nes pasitiko mus 
tik mirtina tyla.

Nubėgo paskui mano naują “car’ą” 
vaikai nustebę ir basi: 
tušti laukai, 
namai sugriuvę ir apleisti lyg po maro, 
o vartai — vėjų išlaužti.

Tik tarė gluosnis kelio kleviui:
— Va, žiūrėkite, ir vėl važiuoja 
svetimi!
— O, ne! — šaukiau laukams ir vėjams, — 
— O, ne, mes tėviškėn parėjom, 
Mes čia savi, visi, visi savi!
Čia žmona mano Betty, 
čia sūnūs — John and Larry... 
Kalbos jie jūsų nesupranta — 
E, jie dar jauni...

— Sūnau, — žolė po kojom tarė:
— Tu pervėlai čia sugrįžti..
Nėra čia tavo brolių,
ir motinos — seniai jau nebėra...
Mes saugojom tiktai šios žemės meilę 
ir jų varge išmintas pėdas, — 
toli ten, Sibire, jie patys užkasti...” 

Rankas iškėlęs puoliau žemėn 
tas pėdas pabučiuot su atgaila. 
Žmona šypsojos pro vualį, 
kai išsigandęs man sūnelis tarė: 
— O, daddy, look out, 
juk šita žemė kruvina!

Pasruvusi krauju visa 1 ;
Verkė žemė apleista —

Melbourne. Su dideliu nerimu 
vykau, bet išėjau pakilusia nuo
taika ir ramia širdim, kad mū
sų kultūrinis gyvenimas bus 
toks pat gyvas ir ateityje.

Pilnutėlė salė klausėsi ir ža
vėjosi jaunaisiais menininkais. 
Širdis pagreitintai plakė besi
klausant visos eilės talentingų 
pianistų, akordeonistų, dekla
matorių. Negaliu nepaminėti ir 
vieno dainininko, kuris ateityje 
įdėjęs daug ir sunkaus darbo, 
gali būti labai geras daininin
kas. Šis koncertas įrodė, kad 
turime tikrai talentingų jaunuo-

EUROPOS KLAUSIMAI
Europos Federalistų Akcijos 

Centras (AEF), kurio būstinė yra 
Bonnoje, praėj. metų gruodžio m. 
18 d. Paryžiuje buvo suorganiza
vęs Studijų Dieną, skirtą Rytų 
Europos klausimams apsvarstyti. 
Nutarimai numatyti pateikti Va
karų kraštų vyriausybėms ir or
ganizacijoms kovojančioms už ap
jungtų Europą.

Studijų Dienoje iš Vakarų kraš
tų dalyvavo prancūzų, anglų, vo
kiečių, belgų, šveicarų ir Liuk-

Dainu•
gražiai, skambiai, tik pavieniams 
chorams toji pati estrada ir pa
talpa gal buvo kiek ir perdidelė, 
nes toje erdvėje nedidelis choras 
žiūrovui nesudaro didelio efekto, 
nors suderinus atitinkamus akus
tinius įrengimus klausytojas skir
tumo nejaučia.

Tūkstantinė minia pradėjo 
džiaugsmingai ploti, kai po per
traukos pradėjo rinktis daininin
kai jungtiniam chorui. Estradoje 
išsirikiavo visų penkių Dainų 
Šventėje dalyvavusių chorų daini
ninkai — apie 150 asmenų, kas 
mūsų sąlygomis negirdėta ir tai 
įvyksta pirmą kartą. Visi koncer
to kląusytojai, kurių buvo tą va
karą gerokas tūkstantis, išgyveno 
tikrą pasididžiavimą tiek savo 
dainininkais, jų vadovais, tiek ir 
pačia lietuviška daina. 

lių ir kad visuomenė jais domi
si.

Koncertas praėjo. Pasidžiau
gėme, išvažinėjome ir... užmir
šime iki 1966 metų. Taip netu
ri būti. Menininko nepadarysi 
— jis gimsta menininku. Tačiau 
ir gražiausios gėlės sėkla paliks 
tik sėkla, jei jos nepasėsime jr 
nesuteiksime reikalingų sąlygų 
jos grožiui išsiskleisti. Taip ir 
gimęs menininkas neišsiskleis, 
jei neturės sąlygų. Mūsų visu, 
ne tik tėvij, uždavinys sudaryti 
mūsų jauniesiems menininkams 
tas sąlygas. Apylinkių Kultūros 
Tarybos turėtų kartu su jų tė
vais ištirti būdus, kaip sudaryti 
sąlygas jų talentams plėtotis ir 
bręsti. K. Kavaliauskas 

sembergo atstovai. Pabaltijo kraš
tus atstovavo prof. J. Baltrušai
tis. Ryšium su būsima Jaltos su
tarties 20 metų sukaktimi, J. Bal
trušaitis atkreipė dėmesį j Mo
lotovo — Ribbentropo slaptą pro
tokolą, pasirašytą dar prieš Jai-
toje susirenkant didžiųjų valsty
bių vadovams. Kai numatoma pro
pagandiniai iškelti Jaltos sutartį, 
derėtų, Baltrušaičio nuomone, at
skleisti viešumoje ir minėtą slap
tą susitarimą bei jo tragiškas pa
sėkas. (E)

Šventė
Jungtinis choras sudainavo 10 

dainų diriguojant kiekvienam 
choro dirigentui po dvi dainas. 
Pasibaigus koncertui net paskuti
nis skeptikas turėjo pripažinti, 
kad mūsų dainose ir choruose sly
pi jėga, gpivališka jėga, kuri ne
leis užgesti mūsų tautiniams jaus
mams. Paprastai mylimas tas, kuo 
galima didžiuotis. Mūsų dainos ir 
chorai kaip tik tokį jausmą suke
lia, ir tai yra mūsų lietuviškos 
kultūros produktas. Per juos mes 
dar labiau jungsimos į lietuviš
kas gretas.

Po koncerto įvyko netolimoje sa
lėje šaunus visiems choristams ir 
kviestiniams svečiams priėmimas 
— vakarienė, kur per keletą va
landų choristai turėjo progos ar
čiau susipažinti asmeniškai, pa
sidalinti dienos įspūdžiais ir skirs
tėsi tardami vieni kitiems iki pa
simatymo po dvejų metų Sydne- 
juje.

Stebėtinai daug klausytojų su
traukė gerai organizuotas litera
tūros dainos vakaras. Jis buvo 
pravestas tikrai pasigėrėtinai, o 
mūsų kūrėjų skaitytus kūrinius 
gausūs klausytojai priėmė karš
tais plojimais.

Australijos lietuvių tarpe ra
šančiųjų, palyginamai, yra gana 
gausu. Visų sukviesti į vieną va
karą tiesiog neįmanoma, šio vąš
karo organizatorius p. V. Jakutis 
stovėjo prieš sunkų uždavinį, ta
čiau jį išsprendo teigiamai: jis 
sukvietė su literatūriniais kredi
tais eilę rašytojų iš kitų Austra
lijos vietovių (Andriušis, Janavi
čius, Jūragis, Kazokas) ir dar pa
pildė savomis, vietinėmis jėgomis 
(Mikštas, Žukauskas, Malakūnie
nė, Kunca).

Šalia kūrybinio žodžio labai 
gražiai buvo įpinta solistės G. 
Vasiliauskienės solo dainos ir 
klarnetisto A. Valiaus akompo- 
nuojant jo žmonai muzikiniai ga
balai. Gaila, kad kaikurie daly
vavę autoriai patys neskaitė sa
vo kūrinių, o buvo kitų perskai
tyti: J. Žukausko prozos ištrau
ką skaitė p. A. Karazijienė, o V. 
Janavičiaus p. Gasiūnienė.

Kadangi šis vakaras Meno Die
nų parengimuose buvo paskuti
nis, tai juo ir buvo užbaigtos įs
pūdingos Meno Dienos Melbour
ne. Ta proga užbaigos žodį ta
rė Meno Dienoms rengti K-to 
pirmininkė p. E. žižienė.

Pasibaigus vakarui visiems da
lyviams buvo surengta jauki va
karienė p.p. Krausų namuose, 
kur dalyvavo virš 30 svečių. Prie 
vaišių stalo buvo pasidalinta Me
no Dienų įspūdžiais, pasiskūsta 
sunkumais ir pasidžiaugta laimė
jimais.
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P.L.B VALDYBOJE
l NAUJUOSIUS METUS
Pagyvėjus ryšiams su paski

rų kraštų lietuvių bendruome
nių vadovybėmis, ryškiau ma
tyti Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės siekimų ir dirbamo dar
bo visuma. Malonu pastebėti, 
kad Bendruomenė, prigydama 
ir giliau leisdama į gyvenimą sa
vo Šaknis, vis plačiau ir drą
siau imasi Lietuvos laisvinimo, 
lituanistinio švietimo, tautinės 
kultūros ir kt. darbų, arba šiuos 
darbus ji pati atlikdama, arba 
patalkindama, arba koordinuo
dama ir t.t. Naujųjų Metij pro
ga PLB Valdyba nuoširdžiai 
linki visų kraštų lietuvių ben
druomenių darbuotojams ir to
liau ryžtingai bei ištvermingai 
eiti Lietuvių Chartos rodomu 
keliu, vedančiu į Lietuvos lais
vę ir tautinės gyvybės išlaiky
mą, ir dėkoja visiems tiems, 
kurie prisiminė ją, jos . pirmi
ninką J. Bačiūną ir kitus narius 
savo sveikinimuose bei linkėji
muose.

LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESAS

PLB Valdyba, 1964 gruodžio 
11 d. posėdy susipažinusi su 
atėjusiais siūlymais, sugestijo
mis ir viešumoj besireiškiančio-
mis nuotaikomis, pasiremdama 
Tabor Fanuos 1964 rugsėjo 19- 
20 pasitarimų išvadomis, nuta
rė: 1. pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso laiką ir vietą derinti 
su 1966 m. įvykstančia trečią
ja JAV ir Kanados lietuvių 
Dainų švente, 2. 1966 metus 
skelbti pasaulio lietuvių jauni
mo metais, 3. artimiausiu laiku 
sudaryti pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso rengimo komi
tetą.

LITUANISTINIO 
ŠVIETIMO TYRIMŲ 

CENTRAS
PLB Valdyba, iš savo nario 

A. Mikulskio pranešimo ir gau
tųjų raštų susipažinusi su Chi- 
cagos lituanistinių mokyklų mo
kytojų konferencijos iškeltu li
tuanistinio švietimo tyrimų cen

tro sudarymo siūlymu, 1964 
gruodžio 11 posėdy priėjo prie 
tokių išvadų: 1. toks centras 
esamomis sąlygomis labai rei
kalingas, 2. bet centras, kaip 
atskira lituanistinio švietimo in
stitucija, nesteigtinas, 3. centro 
funkcijos pavestinos jau esamai 
kuriai nors lituanistinio švietimo 
institucijai, dėl to pasitariant su 
paskirų kraštų lietuvių ben
druomenių vadovybėmis.

Posėdy buvo išreikštas pasi
tenkinimas dėl gerai organizuo
tos ir pavykusios konferericijos. 
Ją sušaukė J. Ignatonio pirmi
ninkaujama JAV LB §-mo Ta
ryba.

“PASAULIO LIETUVIO” 
VAJUS

PLB Valdyba leidžia “Pasau
lio Lietuvį”, kuriam skiriamas 
uždavinys būti Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės jungiamuoju 
orientuojamuoju ir informuoja
muoju balsu. Valdyba nori, kad 
jis galėtų vis gerėti ir pasiekti 
lietuvius visuose laisvojo pasau
lio kraštuose.

šiam tikslui PLB Valdybos 
pirmininkas J. Bačiūnas šven
čių proga paskelbė “Pasaulio 
Lietuvio” parėmimo vajų. Iš
siųstuoju raštu jis kreipėsi:

GYDANT PRAEITIES ŽAIZDAS
1952 m. Mūsų Pastogės Nr.187 

buvo paskelbtas staipsnelis “Mel
bourne begyvenant”, pasirašytas 
Bendruomenės Tarno. Tame 
straipsnyje tarp kita ko pasaky
ta: “Lietuvės moterys, susikūru
sios į Socialinės Globos Moterų 
Draugijų šluosto išvargusio tau
tiečio veidą lankydamos ligonius 
ir guosdamos nelaimėn pateku
sius. Buvo skelbta, kad tokiam 
tikslui yra speciali rinkliava baž
nyčioje. Deja, minima Soc. GI. 
Moterų Draugija dar nėra gavu
si nė vieno peno...”

Soc Globos Moterų Draugija 
“M.P..” nr. 191 1952 metais pa- 
talpino pareiškimą, kad bažnyti
nė rinkliava augščiau minėtiems 
tikslams nebuvo daroma ir todėl

“PLB Valdyba ateinantiems 
metams “Pasaulio Lietuvio” 
prenumeratą nustatė du dolerių, 
ši suma, tikimės, niekam nebus 
per didelė. Tačiau, kad Valdy
ba galėtų sėkmingiau savo už
davinius vykdyti ir minėtą biu
letenį paversti dvasiniu viso pa
saulio lietuvių jungėju, mes 
drįstame iš Jūsų prašyti vienkar
tinės nors ir mažiausios papil
domos aukos. Taip pat kvie
čiame būti “Pasaulio Lietuvio” 
ir Bendruomenės rėmėjais. To
kiu laikysime kiekvieną, paau
kojusį ne mažiau kaip dešimtį 
dolerių”.

Dr. NASVYTIS Į 
P. AMERIKA

1965 vasario 18-22 Sao 
Paulo mieste, Brazilijoje, įvyk
sta trečiasis Pietų Amerikos 
Lietuvių kongresas. Atsiliepda
ma į kvietimą, PLB Valdyba 
1964 gruodžio 11 posėdy savo 
atstovu į kongresą išrinko vice- 
pirm. visuomeniniams reika
lams dr. Algirdą Nasvytį.

Vl-ja 
★

Pasaulio Liet. B-nės pir-kas p. 
J. Bačiūnas su žmona išvyko 
atostogų j Havajus ir čia išbus 
iki vasario pabaigos. Ta pačia 
proga sveikina Australijos lietu
vius ir prašo Mūsų Pastogę siųsti 
jo nauju adresu.

žinutė esanti neteisinga.
Neteisingos žinutės paliestas 

Melbourne liet. kat. kapelionas 
kun. P. Vaseris prašė iš “M.P.” 
redakcijos ar leidėja satisfakci
jos dėl jam padarytos moralinės 
skriaudos.

Mūsų Pastogės leidėjas —ALB 
Krašto Valdyba 1953,4.3 d. po
sėdyje tuo reikalu užprotokola
vo, kad “kun. P. Vaseris galėjo 
turėti pagrindo užsigauti” ir bu
vo padarytas nutarimas tuo rei
kalu paskelbti pareiškimą, su
teikiantį kun. P. Vaseriui satis
fakciją.

Šiuomi uždelstas iki šiol pas
kelbti Krašto Valdybos nutari
mas skelbiamas ir tuomi kapelio
nui satisfakcija yra padaroma.

Kaip lietuviai sveikina
Pagrindinis žodis yra sveikas 

ir sveikinu.
Prie žodžio sveikas paprastai 

pridedamas ir gyvas, taigi turime 
gana dažną dviejų žodžių pasvei
kinimą sveikas gyvas! Vartojama 
ir daugiskaita sveiki gyvi! Dau
giskaita sveikinamas kartais ir 
vienas žmogus, būtent kai sveiki
namasis yra vyresnis žmogus ar 
kurį sveikintojas gerbia. Taigi 
čia turime tokią pat mandagumo 
daugiskaitą, kaip ir kitais atve
jais, pvz. Jūs vietoj tu ar prašom 
sėstis prašant kad ir vieną žmo
gų-

Sveikinant dažnai sakoma kar
tu ir sveikinimo priežastis ar 
proga, pvz. sveiki sulaukę šv. Ka
lėdų, Naujų Metų! O Donelaičio 
Pričkus taip sveikina savo būrus:

Sveiks, svieteli margs! šventes 
pavasario šventęs;

Sveiks ir tu, žmogau! sulaukęs 
vasarą mielą.

Rygiškių Jonas teikė dar svei
kinimo formulę, sudarytą iš vei
ksmažodžio sveikinu ir siekimo 
kilmininko, pvz. sveikinu N.' Me
tų! Sveikinu vardadienio! Tačiau 
ši sveikinimo formulė neprigijo. 
Ypač neįprastai skamba pvz. svei
kinu laimėjimų! Dėl to dažniau, 
nors ir gal pagal svetimą pavyz
dį, sakoma sveikinu su N. Me
tais, su Kalėdom, su laimėjimais 
ir pan.

Su sveikinimais yra susiję ir 
linkėjimai. Geriant pvz. sakoma 
sveiks! ar būk sveikas! Atsako
ma į sveikatą (ne ant sveikatos).

Atsisveikinant sakoma lik svei
kas ar likit sveiki, taip pat su
diev, viso labo, viso gero, iki pa- 
simatant, iki pasimatymo.

Visi šie sveikinimų bei linkėji
mų žodžiai ar formulės yra, ga
lima sakyti, tarptautiniai, nes 
daugelis tautų tais pačiais žo
džiais sveikinasi ir reiškia linkė- 
jmus. Pvz. vietoj mūsų sveikas, 
sveikinu kiti irgi vartoja tos pat 
reikšmės žodį: lot. salve, r. zdo- 
rov, pozdravliaju, 1. pozdrawiam, 
vok. hell, a. hail, taip pat helio, 
kurio pirminė reikšmė irgi yra 
sveikas. Lietuviškam iki pasima
tymo kitose kalbose atitinka Auf

Wiedersehen, au revoir, dosvi- 
danje, do zobaczenia.

Arba mūsų labas rytas, vaka
ras, laba diena, labanaktis (taip 
pat sakoma geras rytas, gera die
na ar gerą rytą, gerą dieną, va
rnus ir kitose kalbose, pvz. good 
karą) turi atitinkamus sveikini- 
morning, guten Morgen, dobroje 
utro, dzien dobry (dobry ranek), 
bonjour,, labs rits ir k.

Mielus choristus
EDUARDĄ LASAITĮ ir IRENĄ V1NEVICIŪTĘ, 

sukūrusius gražią lietuvišką šeimą, nuoširdžiai sveikina 
ir laimingos ateities linki

"DAINOS” CHORAS.

Margumynai
KĄ ŽADA NAUJI METAI 

AUSTRALIJAI?

Daugelis Australijos gyventojų 
pasitiko naujus metus su viltimi 
susilaukti dar geresnio gerbūvio. 
Štai ką neša Australijai Nauji 
Metai pagal įvairius spėjimus ir 
lūkesčius.

Ir toliau užtruks pilnas aprū
pinimas darbu.

Ir šiais metais visose srityse 
išliks daugiau negu vidutiniški 
uždarbiai.

Australija susilauks šiais me
tais apie 150.000 naujų ateivių iš 
įvairių Europos kraštų.

Tikimasi dar didesnių lengvatų 
įsigyti nuosavybei ir įsikūrimui.

Indonezija atšipins dantis į Ma- 
leziją ir tuo praeis pavojus Aust
ralijos pašonėje.

Australija stiprins glaudesnius 
prekybinius ryšius su Azijos kraš
tais, ypač Japonija ir Kinija.

Globaline prasme šiais metais 
tikimasi, kad

šaltasis karas tarp Vakarų ir 
Rytų kiek atslūgs.

Amerika pirmaus tiek kari
niais, tiek ir gamybiniais atžvil
giais visame pasaulyje.

pasirodys veiksmingų priemo

Dažnai šie sveikinimo bei atsi
sveikinimo žodžiai yra religinės 
kilmės, pvz. mūsų sudiev kilęs iš
su Dievu, frc. adieu iŠ a Dieu, 
vartoja taip pat ir vokiečiai 
adieu, gruess Gott, a. good-bye 
iŠ God be with you, r. spasibo 
(— dėkui) iš spasi Bog — sau
gok Dieve. Plg. dar mūsų žmonių 
sveikinimą bei linkėjimą einant 
pro dirbantį žmogų padėk Dieve 
ar lat. paldies (— ačiū, dėkui) : 
iš palidz Dievs.

Ji
L.D. '

nių prieš žmonijos ligas prade
dant sloga ir baigiant nenugalimu * 
vėžiu.

> * .

Spėjama, kad 2000-siais metais 
Australija turės 25 milijonus gy
ventojų su nepaprastai augštu 
pragyvenimo standartu.

★
Kalėdų laikotarpyje potvynių 

metu įvairiose pasaulio vietose 
žuvo virš 2000 žmonių. Ypač nuo 
potvynių nukentėjo pietinės Indi
jos sritys.

★

Amerikos ambasados Canber- 
roje pirmojo sekretoriaus 16 m. 
sūnus pabėgo iš namų ir slaps
tosi, nes nenori su tėvais grįžti 
į Ameriką.

Pajieškojimas
Juozas Ambrazą iš Kauno, da

bar gyvenantį Australijoje, pa- 
jieško Valentinas Vaškelis iš Lie
tuvos. Jis pats arba žiną apie jį 
prašomi rašyti Ig. Bieliūnui, 7 
Fifth Str., Ashbury, Sydney, N. 
S.W.

SALLY SALMINEN

VERTĖ M. MIKALIŪNAS 
(Tęsinys)

Vieną dieną ji atsisėdo lovoj greta vyro ir jam 
rankas ant pečių padėjusi prašomai tarė:

— Pažiūrėk į mane, Johanai. Negalvok apie 
nieką kitą, o tiktai klausyk, ką aš tau dabar pasa
kysiu. Nueik šiandien pas Erkssoną ir paprašyk, 
kad jis laikytų arklį paruošęs, kad prireikus ga
lėtum tuojau jį gauti. Ar tu nenorėtum tai padary
ti mano gerovei? Johanai, gi tai tavo kūdikis; 
argi nenori man nei trupučio padėti?

Liūdnas žmonos balsas paveikė Johaną, ir jis 
su pagarba pažiūrėjo į jos prašančias akis. Jis iš
tiesė ranką siekdamas kepurės ir nepaprastai rim
tai pasakė:

— Gerai, Katryn, aš tuoj einu. Erikssonas ka
sa savo lauke duobę, ir aš ten su juo pakalbėsiu.

Jis nuėjo prie durų, bet padėjęs ranką ant 
skląsčio atsisuko ir dvejojamai paklausė:

— Sakyk... kuomet gi jis turi paruošti arklį?
— Ak, Johanai, — kiek nervingai nusijuokė 

Katryna, — mes gi negalim nustatyti valandos, 
kuomet prireiks. Duok tiktai Erikssonui žinią, jis 
jau pats viską suvoks.

— 011 raiti

— Johanai!...
Jokio atsakymo.
— Johanai!
— Hm? — pasigirdo iš lovos, kur Johanas 

miegojo pakišęs galvą po priegalviu.
— Johanai, nubusk! Mums reikia prbuvėjos.

Vyras atsisėdo lovoje ir dar ne visai pakirdęs, 
suveltais plaukais, išsigandusiomis •. akimis žiūrėjo 
į žmoną.

— Pribuvėjos?
Vienu šuoliu jis išlėkė iš lovos ir blankioje, 

pro langą besiskverbiančioje šviesoje pradėjo sku
biai rengtis. Jis nusitvėrė kybojusias prie krosnies 
kelines ir pradėjo jomis autis, ilgai painiodamas 
kojas ir kišdamas jas ten, kur nereikia, kol jam 
pavyko tinkamai įsisprausti į kelines. Jis atrodė 
išsigandęs ir sumišęs; Katryna gulėdama lovoj ir 
matydama jį tokį sujaudintą, pajuto, kaip joje 
kilo banga šilto jausmo tam žmogui. Dabar ji labai 
aiškiai suprato, kad ją ir vyrą jungią kažin koki 
saitai, kurie, nepaisydami visų vargų ir nesutari
mų, riša juos labai tvirtai. Gražus, malonus šyps
nys nuslydo jos lūpomis, ir Johano suvelta ir išgąs
dinta išvaizda sukėlė kažinką panašaus į juoką.

Užmiršęs kepurę jis išbėgo pro duris. Katryna gir
dėjo aidint kalno skardžiu jo žingsnius. Paskui vis
kas nutilo.

Johanas nubėgo pakalnėn ir pasuko į Eriksonų 
kiemą. Jis apibėgo namą aplinkui ir pabeldė į ma
žą langelį. Jam teko ilgai belstis, kol name atkruto 
gyvybė. Už lango jis pamatė gražų, bet dabar piktą 
jaunosios šeimininkės veidą.

— Ką tai reiškia? Ar jau savo namuose ne
begalima ramiai miegoti? Kas yra?

— Pribuvėjos, — iššvokštė uždusęs Johanas.
— Na tai kas?
— Tėvas žadėjo paskolinti man arklį.
— Nuostabu, Erikas man nieko apie tai ne

sakė. Jis yra išvykęs sausumon, ir aš tau nieku ne
galiu padėti. Nordkvistas arba Svenssonas, ku
riems jūs daugiausia dirbate, turėtų duoti jums 
arklį.

Ji atsitraukė nuo lango, o Johanas sumišęs 
stovėjo tamsoje drebėdamas nuo šalčio. Bet 
paskui, per daržus, jis nubėgo, kiek tik kojos neša, 
pas Nordkvistą ir pasibeldė į virtuvės langą. 
Viena tarnaičių atidarė duris ir paklausė:

— Ar tai tu, Johanai? Ko nori?
— Ar aš negaučiau pasiskolinti arklio pribu

vėjai parvežti? — stenėjo jis.
— Ak, Dievuli! Palauk!
Mergina nuėjo atgal j namą. Po kelių minu

čių ji grįžo, ir Johanas sutiko ją neramiu žvilgsniu.
— Kapitonas sako, kad tau reikėjo apie tai 

anksčiau pakalbėti ir kad jo arkliai yra per smar
kūs, kad tu jais galėtum važiuoti.

Johanas drebėjo:
— Tai aš — negausiu arklio;?

* Taip atrodo. Kiaulystė! Geriausia, pabandyk 
pas Svenssoną.

Johanas leidosi toliau, eidamas stačiai per 
aikštę į Svenssono namus. Pats kapitonas atsilie
pė į jo beldimą, bet išgirdęs Johano prašymą jis 
liūdnai atsakė:

— Man labai gaila, bet aš tau, .berneli, stačiai 
pasakysiu, koks dalykas. Pats velnias nesiųstų 
tokiu metų laiku arklių išmuštais ir šlapiais ke
liais Longnesan. Pabandyk pas Nordkvistą, gi jam 
tu dirbai miške.

Johanas neteko žado. Tuomet jis prisiminė 
Sefferį ir nubėgo tekinas toliau.

— Dieve mano! — su ašaromis balse sude

javo jis bėgdamas per arimus į Sefferių sodybą. 
Ištirpus sniegui visi tarplysviai buvo pilni van
dens ir po kojomis lūžo plonas, per naktį užsitrau
kęs ledas. Jis perlipo tvorą ir atsidūrė Sefferių 
kieme. Bergždžiai jis beldėsi į visus langus. Pra
dėjo belstis į duris kiek tik turėjo jėgų. Pagaliau 
pats senis Sefferis atėjo prieangiu. Juokingai at
rodė senukas su purvinomis apatinėmis kelinėmis, 
su dideliais lopais ant kelių. Jo ilga barzda pasi
šiaušusi kyšojo pirmyn, o utelės šliaužiojo kaklu 
ir krūtine.

— Kas ten beldžiasi? — paklausė jis.
— Aš, kalno Johanas, — pusiau verkdamas 

atsiliepė Johanas.
— Ak, tai tu! Kokia nelaimė nutiko?
— Ar nepaskolintute man arklio pribuvėjai 

parvežti ?
— O, tai toks reikalas! žinoma, žinoma, kaip 

sakė Ieva. Užeik, bernužėli, tu gausi arklį. Duok 
tik man kiek apsirengti.

Johanas įsekė vidun paskui Sefferį. Senukas 
nuėjo kitan kambarin, o jo vietoj atsirado žmona. 
Ji ėjo užsimetusi pilką su raudonomis juostomis 
megztą sijoną, vilkdama senas šlepetes grindimis. 
Ant pakaušio kyšojo kuokštas pilkų plaukų.

— Mes vakar kepėm duoną ir aš krosnin pas
tačiau puodelį su kava, ji bus dar šilta. Išgerk

PAŽINKIME ŽEMĮ! Paruoi» Ve™

t

į

■

PAŽINKIME ŽEMĘ
Pradžia — Daugelis moksli

ninkų laikosi teorijos, kad žemė 
atsirado, kai kita žvaigždė susi
dūrė su saule arba pakliuvo į 
jos orbitą. Toji žvaigždė sukėlu
si didelius bangavimus saulėje 
net atplėšdama didelius jos ga
balus, kurie vėliau virto saulės 
planetomis.

Pasikeitimai — Žemė nuolat 
keičiasi, žemės drebėjimų ir ki
tų priežasčių verčiami kalnai 
įdumba, lygumos iškyla sudary
damos naujas kalnų grandines. 
Upės keičia savo vagas ir sune
ša milijonus tonų žemių kiekvie
nais metais į jūras. Lietūs yra 
pats svarbiausias akstinas, kei
čiąs žemės paviršių.

puoduką, kol lauksi tėvo, — tarė ji.
Johanas paėmė paduotą jam kavą ir stačio

mis supylė ją į save.
Močiutė stovėjo prie krosnies susidėjusi ran

kas ant pilvo. Ji kalbėjo rūpestingos motinos 
balsu:

— Taip, taip, vargšė Katryna, atėjo ir jos 
eilė. Taip, tai nėra labai lengva, kai užeina, bet 
užtat vėliau būna džiaugsmo. Bet dėl Dievo, ber
nužėli, kaip gi tu tokiais keliais ligi Longneso pri- 
sisieksi? Tenai taip pelkėta, na, ir keliais šiemet 
niekaip išbristi negali.

Jaunasis Kalle Sefferis nukabino galvą nuo 
viršutinių gultų.

— Kas atsitiko? Apie ką kalbama?
— Tėvas žadėjo Johanui paskolinti arklį. Jam 

reikia parsivežti pribuvėją.
— Ak, po šimts pypkių! Gulk, tėve! Johanai, 

eik namo pas žmoną, aš parvešiu pribuvėją!
Jis nušoko nuo gultų ir per porą minučių bu

vo pasiruošęs. Motina padavė jam teptinius batus, 
stovėjusius ant krosnies, ir jis juos užsitempė ant 
kojų.

— Teisingai, Kalle, tu esi pratęs prie arklių, 
— pasakė ji.

(Bus daugiau)

Žmogus — Pirmieji žmonės že
mėje gyvenę labai skurdžiose są
lygose. Daugiausiai jie gyveno 
urvuose neįsivaizduojamai sun
kiose aplinkybėse. Bet jie prisi
taikė ir vėliau, išmokę gamintis 
ugnį, savo buitį nepaprastai pa

gerino. 'M
.
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Australijos Lietuvių krepšinio rinktinė

LAIŠKAS IŠ ČIKAGOS Rašo Jonas Šoliūnas

KAUTYNĖS SU RAKETE
(APIES TALO TENISĄ CLEVELANDE)

Negalime burnoti. Šie — 
1964-ji metai Šiaurės Amerikos 
sporto šeimai vieni iškiliausių
jų. Ypatingai pasižymėjo vadi
namieji krepšininkai — atsime
nate juos? Tas jų iškilusis žy
gis tai ir nustelbė sporto šakas, 
bet dabar - ir kitokio plauko 
sportininkai pradeda atsigauti.

štai, Clevelande gruodžio 12- 
13 d.d. įvyko “dešimtuko” tur
nyras. Tokia jau tradicija: nes
varbu, kiek tame turnyre žaidi- 
kų bedalyvautų, vistiek vadina
me jų “dešimtuku”, šį kart vy
rams vieno pritrūko, o moterų 
giminės tesuvažiavo vos pusė 
dešimtuko. Bet ir to užteko. 
Turnyras buvo pravestas 
“round robin” sistema ir žaidė
me... du kartus kiekviens prieš 
kiekvieną. Bent prisižaidėme! 
Kur tau! Tai buvo tikras darbas 
su antvalandžiais bet be atlygi
nimo. Na ir kovėmės — dvi iš
tisas dieneles!

ŠTAI, KAS BUVO, KAS 
NUTIKO

Po ilgų ir permainingų kovų 
pagaliau paaiškėjo, kad pirmoji 
vieta priklauso vis dėl to mūsų 
sporto sąjungos (FASKO) pir
mininkui Jaunučiui Nasvyčiui. 
Jam laimėjus mes pralaimėju
sieji nutarėme jo daugiau į val
džią nerinkti. Gal tada nusira
mins.

Moteriškos giminės augščiau- 
sią vietą antrąkart iš eilės pa
veržė mūsų meisterė jaunoji 
Elena Sabaliauskaitė. Tai nieko 
nuostabaus. Nors ji ir ne val
džios žmogus, bet ir taip gerai 
žaidžia. Tiek gerai, kad 1965-

LIETUVA PRIEŠ ITALIJA
Tokio vykstant tarptautinei 

olimpiadai, Castelnuovo (ItaD 
liet, jaunimas stojo i rungtynes 
su vietine italų futbolo komanda. 
Buvo kovojama dėl taurės, ku
rią paskyrė Castelnuovo Sporti
nių Organizacijų sąjunga. Lietu
vos garbę gynė kap. K. Kivėnas 
(čikagietis) ir žaidikai J. Rep
šys, Z. Žebelys, G. Barauskas iš 
Anglijos ir R. Bartaška, Alb. Pu
šys, R. Mickevičius, P. Butkevi
čius ir Ed. Budrys iš Vokietijos. 
Nors ir teko sunkiai kovoti, vis 
tiek lietuviai laimėjo 5:2. Taurę, 
ant kurios buvo jrašyta LITUA- 
NIA, lietuviams įteikė pats spor
tinių organizacijų pirmininkas 
senjoras Bargetto. (E.L.) 

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

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

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

siais metais atstovaus Kanados 
moterų rinktinę pasaulinėse pir
menybėse. Tai bus bene di
džiausias mūsų stalo tenisininkų 
laimėjimas.

Labai daug galėč pasakyti 
apie kiekvieną turnyro dalyvį. 
Žinoma, daugiausiai turėčiau ir 
norėčiau pašnekėti tai apie... 
save. Tačiau kuklumas (hm hm) 
ir... bloga vietelė (tegul jį kel
mai!) neleidžia čia jums apie 
savo nuotykius viską iššnekėti. 
Vis dėl to, nesigirdamas noriu 
pastebėti, kad aš labai gerai 
žaidžiu, ypač prieš silpnuosius, 
bet turnyre buvo net septynetas 
už mane geresnių. Tai taip man 
ir teko netikėtai užimti prieš
paskutinę vietelę... Ką darysi, 
geriau negu nieko.

Buvo daug netikėtumų tur
nyre. Sakysime, manasis ir dar 
pora kitų vežėmės tumyran 
“slaptus ginklus” — tokias ra
ketes, kurias naudoja tik azija
tai. Bet mūsų draugai tai tikri 
azijatai! Neturi jie jokio man
dagumo: ir jie atsivežė tokias 
pat raketes! Tiems slaptiems 
ginklams suvienodėjus jau pir
mąją turnyro dieną mes silp
nesnieji pasidavėm likimui ir 
nutarėm, kad turnyrą laimės 
toks Jonas Kavaliauskas. Jums 
jo asmenybė nežinoma, bet jis 
vis tiek geras vyras. Net gražų 
pirmą vardą pasirinkęs, lygiai 
kaip mano!
Kavaliauskas pirmą dieną nu

kirto visus ir užbaigė dienos 
darbą su 8:0 pasekme.

Netoliese buvo atsilikus ir 
Nasvyčių šeima: sūnus Vytukas 
— 16 metų ir tėvas Jaunutis, 
uždirbę 6 laimėjimus ir tepraki- 
šę vos porą partijukių. Trečio
je vietoje. įsikibęs laikėsi mūsų 
iškilusis daugkartinis meisteris 
Pr. Gvildys i Kanados.

AR VERTA NEULIOTI?
Kai mūsų krepšininkai buvo 

Australijoje, tai, gink, Dieve, 
geriausias prieš rungtynes nieko 
stipresnio ir pauostyti negavo. 
Už tat, sako, gerai ir žaidė. Bet 
šitoji taisyklė negalėjo išgelbėti 
Kavaliausko. Faktinai nutiko 
priešingai. Kavaliauskas išmie
gojo, išsiilsėjo, atėjo antrąją 
dieną ir... pralaimėjo, šis jau
nuolis prašveitė trejetą rungty
nių (prieš Pr. Gvildį ir Nasvy- 
čius) ir nieko daugiau nepešė, 
kaip tik teisę dalyvauti persi
žaidime dėl pirmosios vietos.

FASKO pirm. J. Nasvytis ir

XV-ji SPORTO ŠVENTĖ
šventė pradėta pamaldomis šv. 

Jono bažnyčioje. ■Čia dalyvavo 
klubai su savo vėliavomis ir dau
guma sportininkų uniformuoti.

ATIDARYMAS
Iškilmingas ' ir reikia pasakyti 

labai įspūdingas (penkioliktosios 
Sporto Šventės atidarymas įvy
ko gruodžio 27 d. Viktorijos 
krepšinio sąjungos stadijone ste
bint tūkstantinei miniai melbour- 
niškių ir svečių, atvykusių iš vi
sos Australijos.

Į stadijoną su klubų vėliavo
mis įžygiavo Adelaidės, Geelon- 
go, Hobarto, Sydnejaus ir Mel
bourne lietuviai sportininkai bei 
tautinių šokių šokėjai. Pagerbus 
Australijos, Lietuvos ir olimpinę 
vėliavas šventės dalyviai ir žiū
rovai sugiedojo Lietuvos Himną.

A. Bladzevičius, Varpo klubo 
pirmininkas kaip šeimininkas, pa
sveikino šventės dalyvius ir visus 
susirinkusius į atidarymo iškil
mes. Krašto Valdybos p-kas p. L 
Jonaitis irgi tarė šiltą sveikini
mo žodį, palinkėdamas geriausios 
sėkmės sportininkams, išlaikyti 
15-kos metų švenčių tradiciją ir 
garbingai atstovauti lietuvišką 
sportą šiame krašte. Kreipdama
sis į tautinių šokių šokėjus jis 
pabrėžė festivalio organizatorių 
A. Karazijienės ir B. Lapšienės 
atliktą milžinišką darbą ir per
davė linkėjimus ir sveikinimus 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės) 
valdybos vardu, šios šventės da
lyvius ir šokėjus pasveikino ALB 
Krašto Kultūros Tarybos tauti
nių šokių sekcijos vadovė p. B. 
Lapšienė ir Melbourne taut, šo
kių grupės vadovė p. A. Karazi
jienė. Kalbėjo taip pat ir aus
tralas, Viktorijis krepšinio są
jungos atstovas, pabrėždamas lie- 

Adelaidės Vytis 
— pats stipriau
sias liet, klubas 
Australijoje^ 
šventėje beveik 
visur išėjęs lai
mėtoju.

antrąją dieną sukovojo kietai, 
te.pralaimėdamas tik Pr. Gvil
džiui. Ir jis įsikrapštė į persi- 
žaidimo ratelį.

Ir trečiasis persižaidime dėl 
meisterystės buvo Pr. Gvildys. 
Pastarasis, pirmąją dieną, pralo
šęs net tris susitikimus, antrą 
dieną atsibudo ir įkirpo visiems.

Persižaidime burtai lėmė pir
miausia Kavaliauskui susitikti 
su J. Nasvyčių. Daugelis būtų 
nė šilingo “nebetinęs” (ne. Šilin
go, you wise guy) už Nasvytį. 
Vis dėlto galima buvo pinigėlio 
padaryti. Kavaliauskas labai ge
rai kerta ir turi neįveikiamą 
“loop — drive” (tai toks keis-

RELIATYVUS LAIKAS
Ne visi vienodai skaičiuoja me

tus. Turkijoje, Irane, Irake, Af
ganistane ir daugelyje kitų Rytų 
šalių, kur yra paplitusi musulmo
nų religija, metai skaičiuojami 
nuo Mahometo bėgimo iš Mekos į 
Mediną, laikant kad tai įvyko 622 
mūsų eros metais.

Kai kurios religinės grupės te- 
beskaito metus nuo “pasaulio su
tvėrimo”, tikėdamos, kad pasaulis 
buvo sutvertas 5509 m. prieš mūsų 
erą.

Seniau buvo dar daugiau metų 
skaičiavimo sistemų. Graikai me
tus skaičiavo olimpiadomis. Taip 
vadinosi visos Graikijos sportinės 
žaidynės, kurios įvykdavo kas ket- 
veri metai. Pirmoji olimpiada bu
vusi 776 m. prieš mūsų erą. Ro
mėnai metus skaičiavo nuo Romos 
įkūrimo — 753 m. pr. m. e.

Senovės kiniečiai metus skai
čiuodavo nuo 2379 m. pr. m. e., 
mongolai — nuo mūsų eros 

tuvių nuopelnus ir įnašus Aus
tralijos krepšiniui.

Atidarymas XV-ją sporto šven
tę ALFAS valdybos p-kas p. J. 
Jonavičius pasidžiaugė šventės 
dalyvių gausumu, pabrėžė klubų 
pastangas organizuojant šventę 
ir perdavė Šiaurės Amerikos lie
tuvių krepšinio vadovo V. Ądam- 
kavičiaus sveikinimus. Jis čia pat 
įteikė ALFAS Valdybos sidabro 
ženkliukus nusipelniusiems spor
to darbuotojams. Šiuo ženklu bu
vo apdovanoti Varpo klubo pa
siūlytieji kandidatai: A. Bladze
vičius, J. červinskas, V. Lazaus
kas ir Hobarto Perkūno A. An
drikonis. Taip pat sidabrinis žen
kliukas įteiktas ir ALFAS Val
dybos nariams V. Baltučiui ir il
gamečiam Adelaidės Vyties klu
bo pirm-kui J. Jaunučiui.

Sporto šventės atidarymas bū
vi pravestas drauge su tautinių 
šokių festivaliu. Pirmiausia pa
sirodė mūsų tautinių šokių šo
kėjai. Po jų sekė sportinės var
žybos. Apie juos bus parašyta 
išsamiai vėliau. Tuoj po atidary
mo ir tautinių šokių festivalio 
buvo pravestos krepšinio varžy
bos: Melbourne Varpo krepši
ninkai įveikė Geelongo Vytį 45: 
28 santykiu, o Adelaidės Vytis 
pasirodė pranašiau prieš Sydne
jaus Kovą jį įveikdamas 75:57.

Vakare Richmond rotušėje įvy
ko šventės dalyvių susipažinimo 
vakarienė. Prie vaišingai apkrau
tų stalų sportininkus sveikino 
Krašto Valdybos narė p-lė Daiva 
Labutytė, ALFAS Valdybos pir- 
kas J. Jonavičius, tautinių šokių 
sekcijos seniūnė Kultūros Tary
boje p. B. Lapšienė, Melbourne 
apylinkės pir-kas J. Pelenauskas, 
kun. P. Vaseris, Melbourne tau
tinių šokių vadovė p. A. Karazi- 

tas kirtimas, kai kamuolys grą
žinamas labai augštai ir prieši
ninkas negali jo grąžinti atgal. 
Dažniausiai priešininko geriau
sias atsigynimas tokiu atveju yra 
atsinešti nukritusį kamuoliuką. 
Viskas!). Deja, tas baisusis kir
timas Kavaliausko neišgelbėjo, 
nes Nasvytis jį privertė gintis. 
Netekęs savo geriausio ginklo 
Kavaliauskas pasidavė ir pralai
mėjo 2:1.

Ir atėjo atsiskaitymo valanda. 
Turnyro baigmėn dėl pirmosios 
vietos ir visokiausių taurių sto
jo kovoti Pr. Gvildys prieš J. 
Nasvytį. Kaip toji kova vyko, 
papasakosiu kitame laiške.

1027 m.
Pirmaisiais mūsų eros amžiais 

Viduržemio jūros baseino šalyse 
metai buvo skaičiuojami įvairiai: 
Romos imperijos centre — nuo Ro
mos miesto įkūrimo, Graikijoje — 
nuo pirmosios olimpiados, Judėjoje 
— nuo “pasaulio sukūrimo”. Vė
liau prisidėjo dar Aleksandrijos 
metų skaičiavimas nuo 284 m. rug- 
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jienė ir skautų vardu p-lė Rasa 
žižytė.

Varpo klubo pir-kas A. Blad
zevičius perdavė įvairių organi
zacijų sveikinimus ir pristatė 
vaišių dalyviams klubų atstovus. 
Gražiai pasveikino Geelongo 
apyl. pir-kas J. Gailius ir dabar 
Amerikoje gyvenantis geelongiš- 
kis sporto darbuotojas B. Jonu
šas. Čia buvo perskaityta ir te
niso veterano A. Remeikio tele
grama. Dėl ligos jis negalėjęs at
vykti ir dalyvauti sporto šventė
je. Po puikios vakarienės įvyko 
ir smagus pasišokimas.

ŠVENTĖS UŽDARYMAS
Po penkių dienų varžybų 

krepšinio, tinklinio, stalo, lauko 
teniso ir šachmatų sporte, kur 
nestokojo staigmenų, šventė už
baigta žaidynėmis lietuvių krep
šinio rinktinės prieš estų rinkti
nę, pastarąją įveikdami 65:44 
santykiu.

Varžyboms pasibaigus į aikštę 
įžygiavo ir čia jiems išsirikiavus 
buvo įteiktos dovanos ir įvyko 
sporto šventės uždarymas.

Varpo klubo pirmininkas A. 
Bladzevičius pabrėžė tradicinių 
sporto švenčių puikius rezultatus 
ir išreiškė giedrias viltis ateičiai. 
“Mūsų Pastogės” redaktorius pa
sidžiaugdamas nuoširdžiu sporto 
skyriuje nuoširdžių bendradarbių 
talkininkavimu įteikė Krašto 
Valdybos skirtas premijas uo
liausiems Sporto skyriaus ben
dradarbiams : Baliui Nemeikai, 
Robertui Sidabrui ir Rimui Gai
liui. Melbourne Lietuvių Klubas 
apdovanojo Adelaidės tautinių 
šokių grupės šokėją M. Keršytą 
už gražiausius tautinius drabu
žius.

ALFAS Valdybos pir-kas J. Jo- 
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!", Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
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“ šeštad. 9-13 vai.
■. 8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
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pjūčio 29 d. Atsiradusios krikščio
nių bendruomenės skaičiavo metus 
irgi nuo “pasaulio sutvėrimo”. 
Toks kalendorių įvairumas sudary
davo didelių nepatogumų. Buvo 
reikalas nustatyti vieningą metų 
skaičiavimo sistemą.

To darbo ėmėsi vienuolis Dioni- 
sijus Mažasis. Jis pasiūlė metus 
skaičiuoti nuo “Kristaus gimimo” 
ir be niekur nieko pareiškė, kad tai 
įvykę prieš 532 metus, šį skaičių 
vienuolis paėmė vien todėl, kad jis 
yra 19 ir 28 sandauga. Skaičių 19 
astronomai žinojo kaip “Mėnulio 
ratą”: kas 19-tieji metai Mėnulio 
fazės pasikartoja tą pačią mėnesio 
dieną: pavyzdžiui, jeigu 1939 m. 
gegužės 3 d. buvo pilnatis, tai ir po 
19 metų — 1958 m. gegužės 3 d. 
buvo pilnatis. O skaičius 28 — tai 
“Saulės ratas”: kas 28-eri metai

i I X; g 

navičius sveikino varžybų laimė
tojus ir įteikė trofėjus. Padėko
jęs sportininkams, žiūrovams ir 
Varpo klubui už darniai praėju
sią sporto šventę p. Jonavičius 
pristatė uždarymo dalyviams 
naują ALFAS valdybos, kuri at
eityje vadinsis Australijos Spor
to Sąjungos Valdyba, pirm. Al
bertą — Bladzevičių.
Jis painformavo apie Amerikos 
lietuvių dovanas — trofėjus at
eities varžybose — Jono Šoliūno 
vyrų ir moterų stalo teniso nu
galėtojams ir R. Gaškos geriau
siam ir sportiškiausiam krepši
ninkui.

J. Šalkauskas, nuoširdus Var
po klubo rėmėjas, įteikė dovanas 
pažangiesiems krepšininkams 
Varpo jauniams. K. Baltokas, 
XV-sios Sporto šventės ženkliu
ko projekto autorius apdovano
tas garbės ženkliuku.

Pereinamoji sporto švenčių 
laimėtojų taurė atiteko Adelai
dės Vyties klubui visam laikui, 
nes klubų atstovai nutarė varžy
bų laimėtojų nebevertinti pirme
nybių taškais. Ta pačia proga 
painformuoti šventės uždarymo 
dalyviai apie klubų atstovų nu
tarimą apdovanoti ALFAS Val
dybos sidabriniais ženkliukais 
nusipelniusius sporto darbuoto
jus Sydnejuje: V. Augustinavi- 
čių, V. Binkį, D. Kriaucevičių, 
A. Šimaitį ir “Mūsų Pastogės” 
Sporto Skyriaus redaktorių A. 
Laukaitį. Nutarta sidabrinį žen
kliuką įteikti ir Varpo klubo 
garbės nariui, Australijos lietu
vių organizuoto sporto pradinin
kui Leonui Baltrūnui.

A. Bladzevičius, Varpo klubo 
ir A.L.S.S. Valdybos pirminin
kas, padėkojo ALFAS Valdybai 
už atliktą darbą ir perdavus 
olimpinę vėliavą sekančios spor
to šventės organizatoriui Geelon
go Vyties klubui, XV-ji Sporto 
šventė užbaigta Lietuvos Him
nu. R. Sidabrai

mėnesio dienos buvo tomis pačio
mis savaitės dienomis; pavyzdžiui, 
jei 1930 m. gegužės 1 d. buvo ket
virtadienis, tai ir po 28 metų — 
1958 m. gegužės 1-oji — ketvirta
dienis.

Tuo būdu kas 532 metai toms pa
čioms mėnesio dienoms atitiks tie 
patys savaičių pavadinimai, taip 
pat ir tos pačios Mėnulio fazės.

ši skaičiaus 532 savybė padėjo 
lengvai apskaičiuoti daugeliui me
tų pirmyn Velykų šventės datą. 
Vienuolis Dionisijus užsiiminėjo 
Velykų apskaičiavimu, todėl jis ir 
pasiūlė laikyti, kad Kristus gimė 
prieš 532 metus ir nuo tada skai
čiuoti metus.

Bet kaip ir daugelis naujovių, šis 
pasiūlymas negreit prigijo. Pirmą 
kartą bažnytiniuose dokumentuose 
sutinkamas metų skaičiavimas nuo 
Kristaus gimimo tiktai 742 metais. 
Plačiau naujas skaičiavimas pra
dėtas taikyti popiežių raštuose tik
tai X a., bet greta būdavo nurodo
ma ir metai nuo “pasaulio sutvė
rimo”. (Klv.)

Kanadoje visokių rūšių loterijos 
uždraustos, bet nedraudžiama 
krašto gyventojams bandyti laimę 
kitų kraštų loterijose. Net ir lai
mėjusieji už laimikius neapdedami 
valstybiniais mokesčiais.
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BEPRASMINGA REVOLIUCIJA
Tai įvyko prieš vienerius me

tus Vilniuje. Spalio Revoliucijos 
metinių dienų, lapkričio 7, suva
ryti Lietuvos sostinės darbininkai 
ir tarnautojai, moksleiviai ir stu
dentai žygiavo miesto gatvėmis, 
žygiuoti nuobodu, rudenį šalto
ka, bet atitinkamų darbuotojų 
uoliai sekami, dirbantieji bijo 
susilaukti nemalonumų tarnybo
se, studentai nustoti savo stipen
dijų ir... pražygiuoja savo įky
rių pareigų. Pereitų metų eiseno
je ne vieno lietuvio širdį staiga 
maloniai pakuteno vaizdas: ant 
balto mūro didelėmis raidėmis 
buvo užrašyta — “TEGYVUOJA 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”. 
Užrašas netrukus, žinoma buvo 
nuplautas, bet tūkstančiai žy
giuojančiųjų šūkį matė ir ne vie
nas jų, gal, susimųstė ko iš tikrų
jų yra vertas laisvas ir nepri
klausomas liaudies gyvenimas ir 
ko verta toji revoliucija, kurios 
garbei jie buvo atvaryti vilktis 
miesto gatvėmis.

1917 metų Vasario Revoliucija, 
pašalinusi carų ir valdžion pa
stačiusi laikinųjų Kerenskio vy
riausybę, buvo natūrali, nes ca
rizmas savo istorinį žaidimų jau 
buvo galutinai pralošęs. Tradici
nė visuomeninė santvarka buvo 
iširusi, o nauja tvarka po revo
liucijų ūmai nesusiformuoja. Ru
sijoje įsigalėjo suirutė, kuria pa
sinaudoję Lenino vadovaujami 
bolševikai smurtiškai nuvertė Ke
renskio vyriausybę ir subolševiki- 
no Kareivių, darbininkų ir vals
tiečių tarybas, kas ir buvo pra
dėta vadinti Spalio Revoliucija.

Teoretiniai nepergeriausiai iš
studijavęs Markso ir Engelso
mintis, Leninas vis dėlto, atrodo, 

i nuoširdžiai save laikė marksis
tu. Marksas, gi, buvo rašęs, kad 
Rusija bus paskutinis kraštas, 
kuriame įsigyvendins socializmas. 
Rusija dar radosi pereinamame 
tarpsnyje tarp feodalizmo ir an
kstyvojo kapitalizmo, kur pirmi
nė pramonės revoliucija dar ne
buvo pilnai išbaigta ir kurios vi
suomeniniuose santykiuose vis 
dar vyravo paternalizmas. Tokio
je žaliavoje daryti marksistiškai 
suprastų socialistinę revoliucijų 
buvo mažių mažiausiai nemark
sistiška.

Valdžios pasiilgęs Leninas vis 
dėlto surado išeitį. Jis sugalvojo 
naujų, marksizmų “pataisančių” 
doktrinų. Jeigu palaidų Lenino 
minčių ir išsireiškimų rinkinį ap
lamai galima laikyti “leninizmu”, 
tai šioji doktrina laikytina tokio 
leninizmo esmine dalimi. Nesvar
bu, aiškino Leninas, kad Rusija 
iki socializmo dar nėra daaugusi. 
Mes istorijų dirbtinai “pastūmė
sime” pirmyn ir profesionalų re
voliucionierių dėka Rusijos impe
rijoje įgyvendinsime socialistinę 
revoliucijų.

Istorija tačiau yra neatiaidi ir 
kerštinga. Tai įrodo pastarųjų 
47-nerių metų Sovietų Sųjungos 
patyrimas. Nors ir prisidegusi 
marksistinės terminologijos bu
taforija, Sovietija neišvengiamai 
turėjo išgyventi natūralaus isto
rinio vyksmo surogatus, žalis yra 
supramoninta, susiformavo visuo
meninės klasės su joms būdingais 
priešingumais, iš komunistinių 
funkcionierių ir biurokratų susi
darė naujoji buržuazija. Kartu 
su pramonės revoliucijos įgyven
dinimu, — panašiai kaip savo lai
ku Vakarų Europos kraštuose —

AZIJA SU PAVERGTAISIAIS
10-joje Azijos tautų Antiko

munistinės Lygos konferencijoje 
priimta vsa eilė pavergtųjų bylai 
svarbių rezoliucijų bei nutarimų. 
Jie liudija, kad antikomunistinis 
judėjimas yra išvystęs veiklą ana
pus geležinės uždangos Azijoje, 
Europoje ir Kubos saloje. Nepri
klausomo gyvenimo troškimas yra 
virtęs visuotiniu reiškiniu ir or
ganizacijos, kurių uždavinys rem
ti pavergtas tautas, minėtoje kon
ferencijoje iškėlė reikalą sukvies
ti pasaulinę konferenciją, kuri 
apjungtų visų organizacijų veiklą 
ir imtųsi ryžtingų veiksmų.

Vienoje rezoliucijoje pasiūlyta, 
kad Azijos tautos būtų minėtos 
konferencijos , organizatorių su
kviesta JAV-se 1965 m. pabaigo
je ar 1966 m. pradžioje. Pasiūly
ta parengti visuotinę Nepriklau

šalyje tipiškai įsivyravo kraštuti
nis rusiškas šovinizmas, o su juo 
ir imperialistinės ambicijos. Tau
tų apsisprendimo teisę ir jų lygy
bę skelbęs Leninas, jau dvidešim
taisiais metais brutaliai užgniau
žė jaunutes Kaukazo ir Turkesta
no tautų respublikas, jas prisi
jungdamas prie naujos savo im
perijos. Dvidešimts metų vėliau 
su Pabaltijo kraštais panašiai pa
sielgė Lenino įpėdinis Stalinas. 
Imperialistinis grobuoniškumas 
pasirodė stipresnis už tuščiažo
džiavimų idealais!

Bet kokia kaina visa tai pa
siekta! Milijonai išžudytųjų, de
šimtmečiai trukęs teroras, skur
das, badas, nuolatiniai nedatek-
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HAVAJŲ VAKARAS
:: i ~
:: ĮVYKSTA SAUSIO 30 D. DAINAVOJE (EAST TERRACE, BANKSTOWN)’ ■°’

Gros Havajų miškų muzika, šoksime palmių pavėsy, gaivinsimės liepsnojančiais '■
ledais... L

Programoje-- New Zealand Ka-ku džiunglių šokis su gyvatėmis, premijos mer- 
gaitei ir berniukui (Mr. Havay!), gražiausiai vilkintiems havajietiškai, loterija ir kt.

" Gros kontinentalinė vokiečių kapela. — Svečius pasitiks havajietės su vainikais. L, ■« ►
Įėjimas — £ 1.0.0. Čia įsiskaito havajietiškas punšas ir užkandis. ;;
Stalų užsakymus priima: E. Eidėjus tel. 70 8365, T. Reisgienė — 70 3978, K.-> 

;;Stašionis — 77 6707, P. Sakalauskas 75 4289. ”
-• VISI PAS MUS — IS ARTI IR TOLI! ;;
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ŠŪVIS MŪSŲ NAUDAI
New Yorke lankėsi sovietinių 

rašytojų grupė. Vienas jos na
rys, “Literaturnaja gazeta” re
daktorius Aleksandr B. Chakovs- 
ky, pakaltino Amerikos vyriau
sybę, kad ji vieno iš sovietinių 
rašytojų neįsileido. Koresponden
tai tada ištraukė iš redaktoriaus 
ir to neįleisto pavardę — Eduar
das Mieželaitis. “Times” kores
pondentas Peter Kihss toliau 
narpliojo, kodėl E. Mieželaitis ne
buvo įsileistas. Informacijas jis 
surinko net iš keturių šaltinių.

Pirmiausia pateikė Vliko laiko
mos Eltos pareiškimus. Eltos re
daktorius Juozas Audėnas pateikė 
žinių, kad E. Mieželaitis buvo lan
kęsis Amerikoje 1960. Grįžęs pa
rašė kelis palankius straipsnius 
apie Amerikų ir apie jos poetą 
Frost dar prieš jo mirtį. Bet jau 
1962 Mieželaitis Vilniuje leidžia
moje “Pergalėje” paskelbė eilė
raštį apie Brooklyno tiltą. Eilė
rašty stengėsi įtikinti lietuvius, 
kad New Yorko miestas esanti su
puvusi landynė, tiesiog vienas iš 
tamsiausių Dickenso puslapių, ir 
kad kapitalistinė Amerika jau 
eina paskutinius savo žingsnius.

Antras šaltinis — valstybės de
partamentas. Departamento pa
reigūnai pasakė pereitą savaitę, 
kad Mieželaitis buvo vienas iš ma
žos grupės rašytojų, kuriuos So
vietų Sąjunga parinko lankytis 
Jungtinėse Valstybėse pagal mai
nų sutartį, pasirašytą 1962”.

“Pareigūnai sakė, kad departa
mentas nurodė Sovietų Sąjungai, 
jog šis poetas jau buvo lankęsis 
Jungtinėse Valstybėse. Departa
mentas pareiškė, kad pageidautų 

somybės ir Laisvės Deklaraciją, 
programą bendrajai akcijai prieš 
imperializmą bei kolonializmą. 
Azijos tautų konferencijoje dar 
iškeltas noras joms prisidėti prie 
1965 m. JAV rengiamos Paverg
tųjų Tautų Savaitės.

Kitoje, Turkijos pasiūlytoje 
rezoliucijoje, pareikštas solidaru
mas tautoms, jų tarpe ir lietuvių, 
kovojančioms prieš komunistinę 
tironiją ar svetimąjį rusų viešpa
tavimą. Drauge reikalaujama, 
kad būtų atstatyta visų tautų ne
priklausomybė jų etnografinėse 
sienose. Rezoliucijoje pasisakyta 
ir už vokiečių, kinų, korėjiečių ir 
vietnamiečių tautoj apjungimą. 
Reikia paremti antikomunistinę 
kovą visame pasaulyje — ir Afri
koje, kur Kongo respublikoje ko
vojama prieš komunistinį suokal

liai, fizinis ir dvasinis žmonių 
prievartavimas... Be Stalino Re
voliucijos, natūraliame istorijos 
vyksme, dabartinis Sovietų Sų
jungos išsivystymo laipsnis tik
riausiai būtų buvęs pasiektas an
ksčiau ir nepalyginamai žemes
ne kaina.

Stabdaužiai, sakoma paprastai 
daugiau naujų stabų prisistato, 
negu sudaužo. Leninas liko pa
skelbtas komunizmo šventuoju, 
o prie jo mauzoliejaus “tikintie
ji” atnašauja aukas. Jo insceni
zuotos beprasmiškos revoliucijos 
metinių dienų Kremliaus paval
diniai varinėjami miestų gatvėmis 
pagerbti tragiškas istorijos “grei- 
tinimo” pasėkas. (E)

t

ko kito atvykstant, tačiau Mieže
laitis galėtų čia lankytis kaip 
eilinis turistas. Sovietų atstovai, 
kaip sakė departamento pareigū
nai, regimai buvo nepatenkinti ir 
lietuvio vardą išbraukė. Bet jo
kio pareiškimo nepadavė jam nor
maliai vizai gauti”.

Trečias šaltinis — taip pat iš 
Washingtono, bet jo vardo kores
pondentas nepasako. Tas šaltinis 
pažymėjo, kad “Mieželaitis buvo 
Lietuvos rašytojų sąjungos pir
mininkas ir galėtų būti laikomas 
svarbiu prosovietinės hierarchijos 
nariu Lietuvoje. Jungtinės Vals
tybės tebepripažįsta egzilines Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos vyriau
sybes, atsisakydamos sutikti su

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Šie metai pradėti gausiomis 

vedybomis. Įskaitant ir Eduardų 
Lašaitį su Irena Vinevičiūte, ku
rie vedė gruodžio 26 d., metų pra
džioje Melbourne susituokė: Arū
nas žižys su australaite, Bernar
das Jarašius su Vida Kuncaite, 
vedę Naujų Metų dienų. Sydneju- 
je pereitų savaitgalį vedė A. Mi- 
gevičius su R. Šapronaite. Netru
kus numatomos vestuvės H. šli- 
terio su Antuanete Baužaite, Vy
tenio Šliogerio su Astrida Adam- 
saite, Jono šarkausko su Janina 
Kondrackaite (Vasario 27 d.). 
Kaip matome, senbernių ' eilės 
retėja.

★
Lietuvių sųskrydis Melbourne 

pasibaigė laimingai: be kelių pa
sikalbėjimų su policija ligi šiolei 
neteko girdėti jokių rimtesnių at
sitikimų.

Meno Dienų leidinio rašiny apie

bį, ir Kubos saloje, ir kitur. Azi
jos tautos Turkijos pasiūlytoje 
rezoliucijoje pasiūlė sudaryti 
bendrą — tautų, sovietinių ir ki
nų komunistų pavergtų — frontą. 
Ideologinėje ir politinėje srityje 
jis turėtų bendradarbiauti su ki
tomis panašių tikslų organizaci
jomis bei pajėgomis.

Siūloma sumobilizuoti antiko
munistines pajėgas laisvuose pa
saulio kraštuose prieš jų bendrąjį 
priešą — rusiškąjį imperializmą 
ir komunizmą. Ta pačia proga 
siūloma paremti tautinius išsilais
vinimo judėjimus, kurių tikslas 
būtų, išvengiant atominio karo, 
nuversti komunistų tironiją.

ABN (Antibolševikinis Tautų 
Blokas) Azijos Tautų 10-je konfe
rencijoje pasiūlė priimti rezoliu
ciją, kuria smerkiama 1961 m. 
Berlyne įvesta “gėdos siena”, lais
vasis pasaulis skatinamas dau
giau tokios sienos nebetoleruoti,

o demokratiniai kraštai. paragin
ti rasti praktiškus bei realistinius 
būdus, kuriais Berlyno siena bū
tų sunaikinta ir vokiečių tautai 
būtų atidarytas kelias į laisvę.

Dar vienoje rezoliucijoje pri
minta penktoji ukrainiečių laisvės 
judėjimo vado Stefan Bandėtos 
nužudymo Miunchene sukaktis ir 
tai, kad šį nusikalstamą veiksmą 
įvykdė Sovietų S-gos vyriausybės 
vardu veikęs KGB agentas. Pa
siūlyta pasmerkti tokio pobūdžio 
pasikėsinimus ir žudymus, gi lais
vasis pasaulis paragintas atkreip
ti dėmesį į tokius Sovietų Sąjun
gos vyriausybės ir kitų komunis
tinių režimų veiksmus, juo labiau, 
kad jų įkvėpėjų galia bei padė
tis dar stiprinama — Banderos 
žudikas buvo gavęs nurodymus iš 
dabartinio Sovietų S-gos kom
partijos Prezidiumo nario šelepi- 
no. Visos rezoliucijos priimtos 
vienbalsiai. (E)

P r a n e
JŪROS DIENA 

WOLLONGONGE
Wollongong ap-kės valdyba 

kartu su Sydney ateitininkais 
sausio 31 d. prie Wollongongo, 
Corrimal pajūryje ruošia tradici
nę Jūros Dienų.

Svečių — didelių ir mažų iš ar
ti ir toli — laukiam 10 vai. ryto 
prie Corrimal Surf Club salės.

Dieną praleisime pajūryje; nu
matoma programa. 4 vai. 30 m. 
visi renkamės prie salės vykti 
Wollongong Katedron pamaldom. 
Po pamaldų grįžtam ton pačion 
salėn vakariniam pobūviui.

Visų dienų veiks bufetas su 
užkandžiais ir gėrimais. Esant

1940 Baltijos valstybių pagrobi
mu”.

“Šiose įstaigose buvo pareikšta, 
kad Mieželaičio priėmimas oficia
lioje delegacijoje pagal mainų su
tartį galėtų būti keno nors palai
kytas bent šiokiu tokiu sovietinės 
okupacijos pripažinimu”.

Kadangi Mieželaičio eilėraštis 
buvo parašytas pagal Allen Gins- 
bergo eilėraštį apie Brooklyno 
tiltą, tai korespondentas teiravosi 
dar ir šio šaltinio. Tas tepasakė, 
kad 1960 buvo sutikęs grupę ra
šytojų, tarp jų galėjęs būti ir 
lietuvis poetas... Duodamas dar 
to eilėraščio vertimas su neaiškiu 
Ginsbergo komentaru.

Ši informacija buvo paskelbta 
New York Times 1964 m. gruodžio 
6 d. numery.

(Drbn.)

Dailės parodą aprašyta pirmoji 
lietuvių dailės paroda, įvykusi 
1953 m. Sydnejuje. čia suminėti 
toje parodoje dalyvavusieji dai
lininkai, bet kažkodėl užmirštas 
paminėti dail. V. Meškėnas, anuo 
metu už savo kūrinį laimėjęs pir
mų premijų.

★
Kūčių vakare Sydnejuje buvo 

suvažinėtas eismo nelaimėje lietu
vis Bertulis, 50 m. amžiaus. Pa
laidotas gruodžio 31 d. Rookwood 
kapinėse.

Sausio 9 d. Sydney lietuvių Ca
ritas apturėjo gana šaunų balių 
Auburn salėje. Gausių svečių tar
pe matėsi ir eilė dar iš Melbour
ne subuvimų atklydusių lietuvių, 
vykstančių per Sydney namo.

Teko nugirsti, kad mūsų redak
torius apdovanotas šachmatų me
daliu, kurį jam įteikęs Adelaidės

simai
blogam orui visa programa vyks 
salėje. Visus prašom skaitlingai 
dalyvauti.

Wollongong Apyl. Valdyba

PARENGIMŲ KALEDORIAUS 
PAPILDYMAS SYDNE'JUJE 
Nors pereitame M.P. Nr. pas

kelbtame kalendoriuje to ir nė
ra, bet pranešame, kad liepos 
17 d. (šeštadienis) priklauso 
Sydney Skautų Tėvų ir Rėmė
jų Komitetui, kuris numato sa
vo linksmavakarį Bankstowne.

Šaunios
Gruodžio 26 d. Wodongoje, Vic

tor! jos valstijoje, susituokė syd- 
nejiškis JSduardas Lašaitis ir 
Irena Vinevičiūte. Abudu yra jau
nosios kartos susipratę jaunuoliai 
kuriuos lietuviška daina ir meilė 
gimtajam kraštui Lietuvai suvedė 
į lietuvišką šeimą. Eduardas dai
nuoja Sydnėjaus “Dainos” chore 
nuo pačių pirmųjų choro įsikūri
mo dienų. Aktyvus dalyvis Syd- 
nejuj savo laiku pagarsėjusių 
“Rožyčių”, “Linksmųjų Brolių”, 
narys Sydnėjaus Apylinkės Val
dyboje, Ateitininkų Vadybos pir
mininkas ir organizatorius dauge
lio visokiausių parengimų ir pan.

Irena Wodongos miestelyje už
augusi ir ten mokslą išėjusi. Bai
gusi mokytojų seminariją mokyto
javo Wodongoje ir prieš kiek lai
ko persikėlė į Sydnejų. Tik atvy
kus į Sydnejų Irena tuojau įsi
jungia į lietuvišką veiklą — dai
nuoja chore, mokytojauja lietuvių 
savaitgalio mokykloje. Taigi, abu
du jaunavedžiai yra tikrai nuo
širdūs lietuviai. Ypatingai jau
noji Irena tebūna pavyzdžiu vi
siems lietuviams jaunuoliams ir 
jų tėvams, gyvenantiems atskirais 
vienetais po plačią Australiją.

Savo laiku turėjau progos su
tikti daug lietuvių šeimų, išblaš
kytų po įvairius provincijos mies
telius. Jų vaikai, vieni gimę Lie
tuvoje, kiti Vokietijoje, o dar kiti 
Australijoje. Jų labai maža dalis 
turi bet kokių sentimentų savo 
kilmės kraštui. Vieni iš jų kalba 
lietuviškai, kiti tik truputį su
pranta, o lietuviu kartais net gė
dinasi prisipažinti. Daugeliu at
vejų šių jaunuolių tėvai teisinasi, 
kad tai esą vietinės sąlygos, kad 
čia nebuvę lietuvių, lietuviškų pa- 

“Vyties” šachmatų sekcijos vado
vas P. Lukošiūnas, beviešėdamas 
Sydnejuje. Labai gražu, bet abe
joju, ar apdovanotasis pažįsta 
šachmatų figūras 1

★
“Sakė mane šiokį, sakė mane 

tokį” — šie dainos žodžiai daž
nai kliūdavo Sydnejuje Algiui 
Plūkui, bet kai pasklido gandas, 
kad jis iš Melbourne nesugrįšiąs 
į Sydney, visiems nutirpo gyslos: 
kaip gi sydnejiškiai išsiverstų be 
Pluko?!

★
Nuo pirmadienio Frank’s ket

virtasis moterų grožio salionas 
atidaromas pirmajame Banks- 
towno dangoraižyje — Compass 
Centre penktame aukšte. Mūsų 
Frankas plečiasi į šalis ir į aukš-

Prieš akis pirmas šių metų il
gasis savaitgalis — sausio 30 — 
vasario 1 d.d. Sydnejiškiams dėl 
to neteks sukti galvų, kur dėtis: 
šeštadienį visus susems Havajų 
vakaras, o sekmadienį juos pra
giedrins Jūros Diena Corrimal 
paplūdimyje!

Ku-ka

ŽINIOS
Egiptiečiai šiais metais numato 

nukreipti Nilo upės vandenis į 
Aziją — Sinajaus apylinkių dy
kumas Arabijos pusiasalyje. Jau 
šį mėnesį pradės veikti šešiais 
vamzdžiais pumpuojami vande
nys, kurie per Sueso kanalą nu
tiesti į minėtą apylinkę. Projek
tuojama dideli planai, pagal ku
riuos norima Arabijos dykumas 
paversti derlinga žeme. Bandy
mams pavykus šie planai bus to
liau vystomi ir visas projektas 
numatomas baigti iki 1967-jų me
tų.

★
Brazilijos sostinė Rio de Janei

ro šiais metais švenčia 400 metų 
sukaktį. Per ištisus metus ta 
proga numatoma įvairios šventės, 
minėjimai, Iškilmių pradžia jau 
padaryta naujų metų naktį pirmą 
kartą iliuminuojant Kristaus di
džiulę statulą, stovinčią ant uolos 
virš viso miesto.
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Pajieškojimai

Australijos Raud. Kryžius pa< 
jieško Petro Valasinavičiaus, ku- 
ris, spėjama, turįs būti Austra
lijoje. žinantieji apie jį arba jis 
pats prašomi rašyti Mūsų Pasto
gės Redakcijai.

★

Magdalena Norkaitytė — Ado. 
maitienė, gim. 1922 m. Liušių 
km. žaliosios vis., Vilkaviškio 
apskr. Serganti buvo išvežta ii 
Vilkaviškio ligoninės su kariuo
menės transportu. Jieško motina, 
gyvenanti Lietuvoje.

vestuvės
rengimų, nebuvę liet, pamaldų.

Įdomu, kas atnešė bet kokių pa
rengimų į Wodongą? Viena yra 
aišku, kad susipratę tėvai, mylį 
savo kraštą, savo gimtuosius lie
tuviškus dirvonus, dainių apdai
nuotus berželius, išaugina ir vai
kus susipratusiais lietuviais bet 
kuriose sąlygose.

Aš žinau eilę šeimų, pas ku
riuos kas savaitgalį būdavo “la
bai linksma”, bet nuvažiuoti į lie
tuvišką parengimą, minėjimą ar 
lietuviškas pamaldas, kad augan
tys vaikai išgirstų lietuvišką dai
ną, tam pas juos nebuvo nei lai
ko, nei pinigo... Nenuostabu, kad 
vaikai, užaugę panašiose sąlygose, 
gėdinasi ne tik lietuvių, bet ir sa
vo tėvų.

Jaunieji Lašaičiai po savo po
vestuvinės kelionės grįžta į Syd
nejų, kur nusipirkę savo namus 
ir čia pastoviai apsigyvens. Ti
kėkimės, kad vedybinis gyvenimas 
nesutrukdys jų pradėtų darbų lie
tuviškoje dirvoje.

A. Kramilius

LIETUVOJE
VERBUOJAMI 
DARBININKAI

Po poros mėnesių pertraukos 
okup. Lietuvoje leidžiamuose laik
raščiuose paskelbta, kad vėl or
ganizuotai telkiami įdarbininkai 
miško pramonės darbams į Kare
lijos autonominę respubliką ir į 
Kazachijos respublikos plėšinių 
statybas. Vėl paskelbti adresai, 
kur visi savanoriai gali ’ kreiptis. 
Juos telkia Vyr. perkėlimo ir tel
kimo valdyba prie Lietuvos Min. 
Tarybos. (E)

495 INŽINIERIAI
1964 m. gruodžio 25 d. Poli

technikos institutas Kaune išlei
do 495 jaunus inžinierius. Lietu
vos laikraščiai paskelbė, kad 42 
specialybių inžinieriai išvyko dirb
ti į chemijos įmones, statybas, 
mokslinio tyrimo įstaigas. (E) 

■k

Pagal Švedijoje turimas žinias, 
praėj. vasarą Kazachstano staty
bos darbuose dirbo 130 Estijos 
studentų. Jiems teko statyti javų 
sandėlius, gyvulininkystės tvar
tus, užbaigti seniau pradėtus sta
tyti dvejus gyvenamuosius na
mus ir veterinarijos technikumo 
internato sienas. (E)

★
Ne tik Lietuvoje, bet ir Latvi

joje bei Estijoje 1964 metais bu
vo telkiami savanoriai įvairiems 
darbams Azijos srityse. Pagal 
Švedijoje paskelbtus duomenis, 
tik dalis “salvanoriųl” pasiunčia
ma miestų bei pramonės centrų 
statybai Kazachstane. (Didesnioji 
dalis pabaltiečių iš Kazachstano 
buvo nukreipta į Tolimuosius Ry
tus, kur Amurske jiems teko sta
tyti naują popieriaus‘ kombinato 
pastatą. Iš Estijos ir Latvijos 
gauta žinių, kad Azijos ar Toli
mųjų RĮytų srityse dirbančiųjų 
pabaltiečių laiškai griežtai cen
zūruojami. Dėl to Pabaltijy daro
ma išvada, kad T. Rytuose vyk
domos statybos turinčios ir kari
nės reikšmės. (E)

Anglijos ir Sov. Sąjungos va
dai numato šiais metais pasikeis
ti vizitais. Tų vizitų datos dar 
nenustatytos, bet rusų Kosyginas 
jau priėmė Wilsono kvietimą ap
lankyti Angliją.

*
Amerikoje sudegė dar nepra

dėjusi veikti moderniškiausia že
mės raketų, paleistų erdvėje, se
kimo stotis. Ji buvo įrengta Flo
ridoje. Gaisro nuostoliai siekia 
30 milijonų dolerių.
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