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GALVAS
AUGŠTYN I

Su dideliu susidomėjimu pe
reitame numery skaitėme p. K. 

. Kavaliausko Krašto Tarybos se
sijoje skaitytą kultūriniais klau
simais paskaitą, kuri savo aktu- 

. altanų peržengia mūsų vietines 
‘'parapijines” ribas ir galioja vi- 
šiemp išeivijos lietuviams. Čia 
buvo paliesta, kodėl mes atitrū- 
kstame nuo lietuviškos kultūros 
ir ką turėtume daryti, kad tą 
lietuviškąją kultūrą sustiprintu
me.

Nesileidžiant į gilesnį paskai
tos nagrinėjimą sustokime prie 
pirmo klausimo — kodėl gi ati- 
trūkstame nuo lietuvybės. Čia 
p. K. Kavaliauskas nieko nepa
saldindamas atsako, kad "viena 
iš pagrindinių priežasčių yra 
mūsų "m e n k a v e r. t išku
rna jausmas”. Gal 
kam ir atrodys, kad šis teigimas 
yra kiek ir drastiškas, vis tik jis 
yra labai taiklus, ne pirmą kar
tą pastebėtas, bet pirmą kartą 
Jaip kietai užakcentuotas.

Mes giriamės esą didvyrių al
ma, mūsų praeitis liudija, kad 
tasai tautoje didvyriškumas yra 
labai giliai suleidęs šaknis, bet 
mes patys, šios dienos vaikai, 
tos didvyrių ambicijos ir išdi
dumo ne tik kad neprisilaiko
me, bet greičiausiai juo ir neti
kime. Juk jeigu nors kibirkštė
lė tos didvyrių dvasios ir išdi
dumo teberusentų šiandie mu
myse, pas mus niekad neiškiltų 
tasai "menkavertybės komplek
sai’, kurį priminė savo, žodyje 
ir rašinyje p. K. Kavaliauskas. 
Imkime vieną iš pagrindinių 
problemų — mūsų lietuvių kal
bos klausimą jaunimo ir vyres
niųjų tarpe. Mokėdami tą kalbą 
mes turėtume nepaprastai di
džiuotis, nes ji daugeliu atžvil
gių, ypač lingvistikoje, prašoka 
visas kitas moderniąsias kalbas. 
Gal būt nė viena iš šiandie gy
vųjų indoeuropiečių kalbų netu
ri tokio didelio susidomėjimo, 
kaip kad lietuvių kalba, nes ji 
daugeliu atvejų yra raktinė kal
ba lingvistikai, tautotyrai, net 
antropologijai. Visi kiti ja ypa
tingai domisi, tiktai ne mes, kai 
tuo tarpu visa eilė didelių žmo
nių pasaulyje mums pavydi, kad 
mes tą kalbą mokame ir ja gy
vai kalbame. Bet gi mes šito ne 
tik savo, bet ir pasaulinio tur
to visai neįvertiname vien tik 
dėl to, kad jis yra savas, jis yra 
mūsų.

Meno Dienų metu ir suvažia
vimuose Melbourne beveik vi
sur buvo akcentuojamas mūsų 
jaunimo klausimas rūpinantis, 
kaip išlaikyti lietuvybę jaunojo
je kartoje ir kaip būnant jau
niems išlikti lietuviais. Tačiau 
užkliūvant už savos kalbos tuoj 
būdavo patiekti keisti receptai 
pateisinant, kad galima būti 
karštu lietuviu net ir nemokant 
lietuviškai (!), tarsi toji lietuvių 
kalba būtų tokia nežmoniška, 
kad jos ir norint nebūtų galima 
išmokti.

B-nės atstovų suvažiavime tik 
vienas atsirado, kuris tai gene
ralinei minčiai paprieštaravo 
sakydamas, kad jeigu žmogus, 
net ir sulaukęs vyresnio am
žiaus, gali ir įstengia išmokti 
raštu ir žodžiu svetimų kalbu, 
kodėl būtina jieškoti pateisini
mų, kad mūsų jaunoji karta sa
vos išmokti negali. Čia ir atsi
skleidžia mūs menkavertiškumo 
jausmas visoje pilnumoje: mes 
jaučiamės pranašesni kalbėdami

36-SIS AMERIKOS 
PREZIDENTAS

— ★ —.

Sausio 21 d. Washingtone įvy
ko Amerikos prezidento prisiek- 
dinimas — inauguracija sekančiai 
kadencijai. Po ceremonijų įvyko 
ta proga milžiniškas balius.

SUNKIAI SERGA 
W. CHURCHILL

Jau visa savaitė, kai kraujui 
smegenyse išsiliejus sunkiai ser
ga didysis šio šimtmečio politi
kas, paskutinio karo herojus W. 
Churchill. Jo sveikatos padėtis 
yra labai kritiška, tačiau XX-jo 
amžiaus milžinas dar vis nepasi
duoda, nors maža vilčių, kad jis 
galės iš tos ligos atsikelti. -

— ★. — -

Pereitų savaitę Egipto prezi
dentas Nasser buvo šiose pareigo
se perrinktas dar šešeriems me
tams.

tegu ir laužytai bet svetima kal
ba, negu mūsų visų pasididžia
vimo verta lietuvių kalba. Patys 
nemokėdami gerai svetimos kal
bos mes mokome savus vaikus 
atimdami iš savų vaikų tai, ’> už 
ką kiti mokėtų didelius turtus, 
kad tik tai mokėtų. Mūsų men
kavertiškumo kompleksas labai 
dažnai pateisinamas utilitari
niais pasiteisinimais — su lie
tuvių kalba netoli tenueisi, ki
taip sakant, mokant lietuviškai 
daug ko naudingo nepasieksi. 
Tačiau jokia kultūrinė vertybė 
nėra nauda matuojama! Mūsų 
visų vaikai kalbėtų tiesiog ide
aliai lietuviškai, jeigu mes bent 
kiek turėtume savigarbos, jeigu 
nors jaustumės lygūs su kitais. 
Gaila, kad mes šito menkaver
tiškumo ligos patys nejuntame 
ir bijodami tiesiai pasižiūrėti ti
krovei į akis bandome savo įsi
senėjusią ligą teisinti visokiais 
kitais išskaičiavimais.

Žemėje Dievas davė vietos 
visoms tautoms, lygiai ir jų kal
boms. Kodėl gi mes su savo 
kalba traukiamės į antrą vietą, 
kai iš tiesų nė viena kalba ir 
tauta jokio pirmumo pasaulyje 
neturi? Kodėl gi mes turime sa
ve nužeminti prieš kitus, kai ki
ti niekuo nėra nei kultūriškai, 
nei teisiškai pranašesni už mus? 
Šito save žeminančio • jausmo 
neturėjo nei anglai, nei ispanai, 
nei rusai, peržengę savo terito- 
rialines ribas ir savo kultūrą ir 
kalba primetę net kitiems kraš
tams. Jeigu mes šiandie to ir 
negalime, tai bent išlaikykime 
savo tarpe tai, kas mus skiria 
nuo kitų ir kuo mes patys ga
lime vertai prieš kitus didžiuo
tis.

(v.k.)

įvykiai pasaulyje
MIRĖ JEANETTE 

MACDONALD

Sausio -4 d. Amerikoje mirė 
savu laiku pagarsėjusi romantiš
kų filmų aktorė, ir dainininkė 
Jeanette MacDonald, sulaukusi 
57 m. amžiaus. Mirė po širdies 
atakos. Ypatingai ji išgarsėjo 
dainuodama su Nelson Eddy fil
muose “Rose Marie’”, “Ginger
breads” ir kituose muzikaliniuo- 
se filmuose.

DIDELI GAISRAI
AUSTRALIJOJE

Paskutiniu metu didelės saus
ros Australijoje, dė.l ko kyla 
milžiniški gaisrai. Pereitų savai
tę buvo didžiulių gaisrų N.S.W. 
ir Viktorijoje, kur yra žuvusių 
visa eilė žmonių.

Amerikos seismografai užre
gistravo milžiniškų atominį po
žeminį sprogimų Rusijoje, cent
rinėje Azijoje. Spėjama, kad tai 
buvęs apie 100 kilotonų sprog
muo, išsprogdintas sausio 17 d.

— ★ —
Amerikoje vienas karinis lėk

tuvas (džetas) nukrito į apgy
vendintų vietovę ir užmušė virš 
30 žmonių. Drauge žuvo ir sępty- 
ni tuo lėktuvu skridę lakūnai.

— ★ —

Kubos laisvės kovotojai jau 
šiais metais bombardavo iš lėk
tuvų vakarinius Kubos pakrašč- 
čius, išmėtydami padegamųsias 
bombas cukrinių nendrių laukuo
se ir sprogdindami cukraus fab
rikus.

— ★ —
Sausio 18 d. sovietinio .bloko 

vadai buvo susirinkę strategi
niams pasitarimams Varšuvoje. 
Čia dalyvavo jr rusų premjeras 
Kosyginas bei komunistų parti
jos pirmasis sekretorius L. Brež
nevas.

Pereitų savaitę konferavo prez. 
de Gaulle ir Vokietijos kancleris 
Erhard. Tartasi politiniais, ekono
miniais kariniais klausimais. Kan
cleris Erhard pasipriešino Pran
cūzijos planuojamai atominio gin
klavimosi politikai.

Latvių Kultūros Dienose, ku
rios pereitų metų pabaigoje įvy
ko Perthe, dainų šventėje daly
vavo 107 dainininkai.

Indonezija ir
ISTORINIS' INDONEZIJOS 

ŽINGSNIS
Jungtinių Tautų Organizacijai 

tėra tik 19 metų. Per tų laikų 
daugumas kraštų tik jieškojo bū
dų, kaip jstoti j tų organizacijų. 
Indonezija pirmoji savu noru :š 
jos pasitraukė. Kiti kraštai dar 
bandė gerokai apsigalvoti, kad iš 
to nebūtų pasekmių. Japonija 
net siuntė specialius pasiunti
nius Indonezijos prezidentui, kad 
jis nedarytų tos pačios klaidos, 
kaip kad buvo padariusi Japoni
ja, 1933 m. išstojusi iš Tautų Sų- 
jungos, kas jų privedė prie Pearl 
Harbour. Indonezijos išstojimas 
iš UNO yra protestas prieš Ma- 
lezijos išrinkimų į Saugumo Ta
rybų. Kiti itaria, kad prez. So-

Remiantis daniškais šaltiniais 
pranešama, kad pernai Kruščio- 
vas nebuvęs nuverstas arba pa
šalintas prievarta, bet pats pasi
traukęs, kada augščiausiame so
viete (rusiškame komunistų par
lamente) buvo kritikuojama 
Kruščiovo veikla.

SUSIDOMĖJIMAS KANADA
Kanadoje neseniai išleisti to

pografiniai Kanados žemėlapiai, 
kuriuose iki detalių pažymėti ke
liai, vietovės, aerodromai, elek
tros stotys ir svarbesnės linijos, 
net reikšmingesni pastatai. Šiais 
žemėlapiais ypač susidomėjo ko
munistinių kraštų ambasadų tar
nautojai, kurie juos tiesiog glė
biais pirko. MIatyt, kad sovietams 
tokie žemėlapiai labai svarbūs. 
Visų Kanadų apimantys išleista 
926 žemėlapiai, kurių kaina pusė 
dolerio kiekvienas.

Naktinis medžiotojas — nuotrauka A. Budrio.
Si nuotrauka Meno Dienų metu surengtoje foto parodoje 

gamtos vaizdų grupėje laimėjo pirmą vietą.

kas toliau?
karno savo negalavimų paveik
tas galėjęs padaryti tokį neap
dairų žingsnį. Juk jis jau 67 me
tų ir laikosi tik su vienu inkstu 
ir tai akmenėtu. Bet yra ir kitų 
priežaščių. Sokarno bando sukur
ti naujų jėgų kaip atsvarų prieš 
senųsias. Pasitraukimas iš UNO 
Indonezijų dar labiau pastūmė į 
raudonosios Kinijos glėbį. Kiti 
net spėja, kad Indonezija su Ki
nija jau sudariusi Pekino — 
Džiakartos ašį. Daug kų tuo rei
kalu pasako ir pereitais metais 
Indonezijų vizitavęs komunisti
nės Kinijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Chen Yi.

Malezijojs provaka^ietiška lai
kysena yra didelė rakštis Kinijai 
ir Indonezijai. Jos sugriovimas

TAIKINGU KELIU
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BEN-NES ĮGALIOTINIŲ IR 

AUSTRALIJOS LIET. KAT. KUNIGŲ SEKRETORIATO PA
SITARIMUOSE MELBOURNE 1964 M. GRUODŽIO 30 D. 
PRIIMTA ŽEMIAU SKELBIAMA DEKLARACIJA:

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos IX-sios 
sesijos įgaliotiniai — Iz. Jonaitis, E. Zižienė, S. Baltramijūnas, S. * 
Čibiras — ir Australijos lietuvių katalikų kunigų Sekretoriato va
dovas kun. P. Butkus ir nariai kun. A. Kazlauskas,. kun. Dr. P. 
Bačinsas ir kun. P. Vaseris, išsiaiškinę nesutarimų priežastis tarp 
Bendruomenės vadoyvbės ir kapelionų, sutarė:

1. Australijos Lietuvių Bendruomenės Vadovybė yra centri
nė Australijos lietuvių institucija, vadovaujanti Australijos lietuvių 
tautiniam gyvenimui.

2. Australijos Lietuvių Katalikų Kunigų Sekretoriatas yra 
centrinė Australijos lietuvių katalikų institucija, vadovaujanti lietu
vių katalikų gyvenimui.

3. Australijos Lietuvių Bendruomenės Vadovybė ir Australi
jos Lietuvių Katalikų Kapelionų Sekretoriatas yra savarankiškos 
institucijos ir vykdydamos kiekviena savo uždavinius tai atlieka 
pagarbos, solidarumo ir bendradarbiavimo dvasioje.

šis susitarimas augščiau minėtų bendruomenės įgaliotinių 
buvo patiektas ALB Krašto Tarybai, kuri balsavimo keliu jam 
pritarė.

būtų beveik išstūmimas vakarie
čių iš Azijos. Tai bene bus pir
minė priežastis išstoti Indonezi
jai iš UNO ir susigiminiuoti su 
Kinija. Prileidžiame, kad sužlu
gdžius Malezijų ateitų eilė Filipi
nams. Ir Japonija pajustų didelį 
spaudimų, kas greičiausiai jų 
spaustų sudaryti prievartinius 
sprendimus. Neliktų po šitokių 
manievrų be įtakos ir Pietų Ame
rikos bei Afrikos valstybės. Pra- 
matydami tokį pavojų anglai kas
kart vis daugiau ir daugiau siun
čia pastiprinimų į Mlalezijų ir at
rodo, įvykus krizei, Angliju sta
tytų viskų ant kortos.

Nemažesnės reikšmės turi šio
se varžybose ir Pietų Vietnamas, 
kurį amerikiečiai nori betkokia 
kaina išlaikyti anapus raudono
sios įtakos. Aukos čia dedamos 
didelės tiek pinigais, tiek ir gy
vybėmis.

MŪSŲ DIPLOMATAI 
PAS POPIEŽIŲ

š. m. sausio mėn. 7 d. min. S. 
Girdvainis ir p. S. Lozoraitis jr. 
dalyvavo bendroje Diplomatinio 
Korpuso audiencijoje, kurios metu 
įvairių šalių atstovai perdavė šv. 
Tėvui Naujųjų Metų sveikinimus.

šv. Tėvas padėkojo min. Gird
vainiui už sveikinimus perduotus 
Lietuvos vardu ir už laiškų, ku
riuo Liet. Pasiuntinybė prie Šv. 
Sosto buvo išreiškusi visų lietu
vių katalikų džiaugsmų bei pasi
tenkinimų ryšium su Mons. Pr. 
Brazio, MIC, pakėlimu j Zellos 
tituliarinius Vyskupus.

Audiencijos pabaigoje, Šv. Tė
vas suteikė visiems susirinkusiems 
diplomatams ir jų atstovauja
miems kraštams Apaštališkųjį 
Palaiminimų.

Prieš 25 metus, min. S. Girdvai
nis įteikė Lietuvos Nepaprasto 
Pasiuntinio ir įgalioto Ministerio 
kredencialus Popiežiui Pijui. XII.

Šiai sukakčiai iatžymėti Jo 
Šventenybė Paulius VI malonėjo' 
dovanoti min. Girdvainiui savo 
nuotraukų su autografų ir sutei
kė Apaštališkųjį Palaiminimų.

Nuotraukų lydėjusiame rašte, 
Arkivyskupas Samorė, Nepapras
tųjų Bažnytinių Reikalų Kongre
gacijos Sekretorius’ pažymėjo, kad 
Šventasis Tėvas savo dovana no
rėjo išreikšti ministerio ilgo bei 
naudingo darbo įvertinimų.

Mons. Samorė taip pat ir savo 
vardu išreiškė labai šiltus linkėji
mus min. Girdvainiui ir Lietuvai.

Roma, 1965 m. sausio mėn. 8 d.

IŠ LIETUVOS IŠVEŽIAMA 
44% ODINĖS GALANTERIJOS

GAMYBOS
Pagal “Liaudies Ūkį” šiuo metu 

daugiau kaip 44% visos odinės 
galanterijos produkcijos išvežia- 
ma už Lietuvos ribų. Siekiama šių 
dirbinių gamybų didinti ir plėsti. 
Vilniaus, Šiaulių bei Karaliau
čiaus odinės galanterijos fabri
kus. Toliau- pranešta, kad 1964 
m. Lietuvoje buvo pagaminta vos 
apie 3,5% avalynės su dirbtinės 
odos viršumi. Tokios avalynės į 
Lietuvų kasmet įvežama apie 50 
tūkstančių porų, bet ir tai nepa
tenkina gyventojų paklausos. (E)

1
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MATERIALINIU IŠTEKLIU VAIDMUO B-NEJE
I »

LIUDO BARKAUS PASKAITA, SKAITYTA ALB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIME

Apie materialinių vertybių 
reikšmę Bendruomenei maža 
tektų bekalbėti, kada mes pa
tys paskutiniojo karo metu ke
lis kartus esame jų netekę ir 
praktišką jų reikšmę asmeniš
kai esame patyrę. Tačiau visa 
greit nueina užmarštin ir kar
tais verta kai ką iš naujo prisi
minti.

Kokios reikšmės materiali
niai ištekliai turi tautų, valsty
bių ir bendruomenių gyvenime, 
rodo kasdieniniai pavyzdžiai.

Apie pereitų metų vidurį Mel
bourne universiteto vadovybė

jas. Iš savišalpos draugijų, pe
reito šimtmečio pabaigoje (1886 
m.) buvo įsteigta visus lietuvius 
apjungianti organizacija— Susi
vienijimas Visų Lietuvininkų 
Amerikoje. Susivienijimo tiks
lai buvo socialiniai ir tautiniai: 
steigti našlaičių ir senelių prie
glaudas, lietuviškas mokyklas, 
spausdinti lietuviukas knygas, 
kurti lietuviškas parapijas. Or
ganizacijos veiklai besiplečiant, 
buvo pradėta nariams teikti gry
nai ekonominiai patarnavimai: 
gyvybės ir ligos atveju draudi
mai. Sis darniai ir visuotinai

pareiškė: jei vyriausybė tuojau pradėtas lietuvių darbas, tačiau 
nepaskirs šio universiteto reika-1 neišvengė savų vidinių sukreti-

INSPEKTORIUS ATVYKSTA 
VASARIO 13 D. DAINAVON!

lams penkių šimtų tūkstančių 
svarų (£500.000), tai universi
tetas negalės toliau tęsti pakan
kamame moksliniame lygyje sa
vo darbo, o kai kurie fakulte
tai dėl pasenusių techniškų prie
monių turės visai užsidaryti. Pi
nigų stoka suparaližuos moks
linį, kultūrinį darbą.

Ne kas kitas kaip socialiniai 
interesai — tiesioginė materia
linio skurdo baimė senuosius, 
pereito šimtmečio pabaigos lie
tuvius išeivius, atsidūrusius Ru
sijoje ir Amerikoje, paskatino 
burtis į savišalpos ir ekonomi
nes organizacijas. Kalbant apie 
ano meto lietuvių organizacijas 
prisimintina, kad senosios kar
tos mūsų tautiečiai daugumoje 
buvo neraštingi, tautinio apsi
sprendimo klausimas jiems taip 
pat buvo labai blankus. Tačiau 
nedidelio skaičiaus apsišvietusių 
lietuvių skatinami ir vadovau
jami, jie savas organizacijas sa
vo sunkiai uždirbtais grašiais 
gausiai rėmė.

Rusijoje, Petrapily, ano me
to lietuviai išeiviai buvo įsteigę 
keletą įvairių draugijų. Vienos 
iš jų plačiau veikusios — Lie
tuvių ir Žemaičių Labdaringos 
Draugijos metinė apyvarta sie
kė 10.000 rublių, nors narių 
skaičiumi ji nebuvo labai gausi 
virš 300 asmenų (1917 m.). Si 
draugija teikė saviems nariams 
pašalpų, paskolų ir stipendijų. 
Jos teikiamų stipendijų dėka 
keletas lietuvių išsimokslino ir 
vėliau dirbo lietuvių tautos kul
tūriniuose baruose (Mikas ir 
Kipras Petrauskai, Stasys Šim
kus, J. Tallat-Kelpša ir kiti).

Tuo pat laikotarpiu lietuviai 
išeiviai Amerikoje steigė savi
šalpos ir kitų paskirčių draugi-

mų. Lietuviškosios tautinės 
sampratos stoka ir perdėtos ide
ologinės užmačios, 1901 metų 
seime privedė Susivienijimą prie 
skilimo į dvi tos pačios paskir
ties organizacijas — Susivieni
jimą Lietuvių Amerikoje ir Su
sivienijimą Lietuvių Romos Ka
talikų Amerikoje.

Dėl turėto bendrame. Susivie
nijime apie šešis su puse tūks
tančių dolerių (6476 dol.) turto 
tarp skilusios organizacijos vie
tos teisme penkerius metu tęsė
si byla, abiems pusėms kaštavu
si apie 2.000 dolerių.

Pagaliau abi pusės nutarė su
sitaikyti geruoju, be teismo.

Suskilusi tos pat paskirties 
organizacija savo darbą toliau 
dirbo paskirai.

Susivienijimas Lietuvių Ame-

rikoje. atstovavo bendrinės — 
liberalinės minties lietuvius. Ski
limo metu šią mintį rėmė net 
kai kurie kunigai kaip J. Žilius 
— Žilinskas, J. Žebiys. Apsi
tvarkęs viduje, Susivienijimas 
praplėtė savo veiklą daugiau pa
sitarnaudamas nariams ekono
miniuose reikaluose, praplėsda- 
mas dar labiau gyvybės ir ligos 
draudimo programas. Nuo sa
vo įsikūrimo iki šiol Susivieniji
mas yra išmokėjęs savo nariams 
virš septynių milijonų dolerių 
(7.130.520 dol.) už įvairius 
draudimus. Šiuo metu turi arti 
dvylikos tūkstančių narių (11. 
650) ir virš trijų su puse milijo
no dolerių kapitalą (3.543.214). 
Susivienijimas daug prisidėjo 
kovoje už lietuvių tautos laisvę 
renkant milijoną parašų po pe
ticija dėl Lietuvos Nepriklau
somybės. Materialiai rėmė visas 
lietuvių pastangas politinėje; vei
kloje. Po antrojo pasaulinio kar 
ro atsidūrusiems išeivijoje lietu
viams daug padėjo savo mate
rialine parama per Balfo orga
nizaciją yra įsijungę per du tū- 
esame pasinaudoję. Šiuo metu 
rūpinasi lietuviškojo jaunimo 
tautiniu auklėjimu. Į savo orga
nizaciją yra įjungęs per du tū
kstančius lietuvių jaunuolių. 
Susivienijimas New Yorke turi 
savus namus.

Lietuvių Romos Katalikų Su
sivienijimas Amerikoje po atsi
skyrimo savo nariais tepriėmė 
tik katalikus. Ekonominiuose1 
reikaluose Katalikų Susivieniji
mas dirbo paraleliai tą patį dar
bą, kaip ir Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje. Jo tautiniai po
litinė veikla buvo daugiau nu
kreipta į pasaulio dvasinę vy-

riausybę. 1905 m. buvo pasiųs
tas popiežiui Pijui X memoran
dumas prašant Seinų vyskupu 
skirti lietuviškai kalbantį asme
nį. Po to, buvo prašoma pa
skirti lietuvį vyskupą Jungtinė
se Amerikos Valstybėse. Po 
1905 m. revoliucijos rusų impe
rijoje, buvo pasiųstas Rusijos 
vyriausybei memorandumas, rei
kalaujant Suvalkų kraštą pri
skirti prie Lietuvos, įsteigiant 
lietuvišką provinciją su seimu 
Vilniuje. Materialiai buvo šel
piamos Lietuvoje katalikiškos 
mokyklos bei - organizacijos. 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę buvo materialiai paremtas 
jos atstatomas ūkis. (Į liet, pra
mones investuota 40.000 dd!.). 
Nuo įsikūrimo iki šiol buvo iš
mokėta mirties pašalpų ir viso
kių kitų aukų pavidalu aštuoni

Ilgamečiu! “Aušros” tunto skautui ir vadui 
s.v.v.sl. A. MIGEVICIUI 

ir
nuoširdžiai skautų rėmėjai p-lei Renatai SAPRONAITEI, 

sukūrus lietuvišką šeimos židinį, linkime laimingo 
gyvenimo.

'AuSros" Tuntas
I

Commonwealth ot Australia

milijonai dolerių (8.000.000). 
Šiuo metu turi apie devynis 
tūkstančius narių (8991) ir virš 
dviejų su puse milijonų dol. ka
pitalą (2.652.398.). Organiza
cijos centras Brooklyne turi sa
vus namus.

Tarpe tuo pat metu Ameri
koje veikusių socialinių — kul
tūrinių organizacijų paminėtina 
Motinėlės draugija, kurios na
riai daugiausia buvo dvasiškiai. 
Šios organizacijos tikslas buvo 
materialiai padėti besimokan
čiam lietuvių jaunimui. Draugi
jos kapitalą sudarė narių meti
niai mokesčiai ir testamentiniai 
palikimai. Šiuo būdu draugij? 
buvo sutelkusi virš 15.000 do

GROBIKAI KERTASI
KINAI IR SOVIETŲ

UŽGROBIMŲ POLITIKA

1964 m. antroje pusėje buvo 
skelbta apie Raud. Kinijos terito
rinius reikalavimus Maskvai. 
Stebėjome dviejų milžinų ginčą 
dėl užgrobtų svetimų teritorijų. 
Mums įdomu, kiek tas ginčas dėl 
teritorijų galėtų turėti įtakos 
Lietuvos ir kitų R. Europos kraš
tų ateičiai.

Pagal Latvijos komunistų orga
ną “Ciną” Pekinas Maskvai bu
vo prikišęs: “Esama per daug 
teritorijų, kurias Sovietų Sąjunga 
yra okupavusi. Sovietai pavergė

REGISTRATION FOR
NATIONAL SERVICE

ALL MALE BRITISH SUBJECTS
ordinarily resident in Australia, 

whether natural born or naturalised,

WHOSE TWENTIETH BIRTHDAY FALLS IN THE PERIOD

1ST JANUARY, 1965, TO 30TH JUNE, 1965, INCLUSIVE

Mongoliją, Rumunijos dalį, prisi
jungė R. Vokietijos dalį, pasigro
bė dalį Lenkijos žemių. Tą patį 
jie įvykdė ir su Suomija. Trum
pai, kur tik jiems buvo įmanoma, 
jie pasiglemžė svetimas žemes”.

Maskvos atsakymas: “Sovietų 
S-ga, tai visiškai naujas politinis 
kūrinys, jį sudaro savanoriška 
sovietinių respublikų federacija. 
Šios respublikos anksčiau sudarė 
caristinę Rusiją. Dabartinės So
vietų sienos atsirado, sovietinėms 
.tautoms laisvai pareiškus savo 
valią ir sutinkamai su tautinio 
apsisprendimo dėsniais”.

Tie juokingi teigimai aiškiai 
liudija, kad kinų drakonui — sli
binui pavyko prispausti tą rusiš
kojo lokio uodegą, kuri pasirodė 
esanti pati jautriausia. Čia ir 
vėl iškyla Pabaltijo kraštų klau
simas. Pažvelkime į vieną kitą 
JAV spaudos balsą: “The Wa
shington Daily News”, rašė — 
sovietai yra jautrūs, ir kinams, 
atrodo, naudinga priminti sovie
tams jų kolonialinę praeitį ir da
bartį... Sovietų teritoriniai už
grobimai Europoje dvejopi: įgyti 
Stalino susitarimo su Hitleriu pa
sėkoje ir įgyti karo pabaigoje, 
įvairius susitarimus pasirašius.

Savaitraštis 
World Report” 
nija, iškeldama 
Sovietų S-ga, 
Tai tiktų ir
Nekomunistiniai 
Suomija ar latviai, estai ir lietu
viai dabar turi vilčių atgauti savo 
žemes”.

Tenka kelti klausimą: kai kal
bama apie taikingą sambūvį, ko
dėl sovietai neturėtų suteikti lais
vo apsisprendimo teisės Pabaltijo 
ir kt. kraštams? Mūsų manymu, 
1964 m. Raudonajai Kinijai puo
lus “sovietinį šovinizmą ir kraš
tų užgrobimą”, tai buvo pirmas 
taip skaudus pačių komunistų so
vietams suduotas smūgis. Tai 
žymiai veiksmingesnis kaltinimas, 
negu priekaištai, kad Sovietų S- 
-ga turėtų skelbti antikolonializ- 
mą ne tiek žodžiais, kiek veiks
mais. (E)

lerių kapitalo, iš kurio apie 14. 
000 dol. buvo išdalinta stipen
dijoms ir pašalpoms lietuviams 
moksleiviams ir studentams. 
Draugijos stipendijomis pasi
naudojo keletas desėtkų lietuvių 
jaunuolių (31), vėliau buvusių 
žymių lietuvių kultūrininkų (A. 
Kačanauskas, M. Pečkauskaitė- 
Satrijos Ragana, V. Totoraitis, 
Pr. Dovydaitis, O. Vosyliūtė, 
V. Mykolaitis-Putinas ir kiti).

Vien tik Chicagoje šiuo metu 
veikia lietuvių suorganizuotų 
desėtkas taupymo ir skolinimo 
bendrovių, kurių kapitalas sie
kia apie šešiasdešimt milijonų 
dolerių.

1 Naujieji — mūsų laikų lietu
viai išeiviai Amerikoje, Angli
joje, Kanadoje taip pat aktyviai 
.reiškiasi praktiškosios veiklos 
baruose.

Amerikoje jie yra įsteigę ke
letą knygų leidyklų, spaustuvių, 
savitarpio kredito draugijų. Pla
čiai pagarsėjusį Lietuvių Fon
dą, kurio kapitalas šiuo metu 
siekia virš 150 tūkstančių dole
rių. (M.P. 1964 m. Nr. 17, p. 
ii., P.L. Nr. 7-8)
I Anglijos lietuviai, susispietę į 
Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungą, suorganizavo Lietuvių 
Namų Akcinę Bendrovę, kuri 
Londone nupirko namus, netoli 
Londono įsigijo ūkį, pavadinda
mi jį Lietuvių sodyba. Turi Ni
dos spaustuvę. Leidžia Europos 
Lietuvį, savaitraštį ir Nidos 
Knygų Klubo knygas, pasiekian
čias visame pasaulyje išsiblaš
kiusius lietuvius. Visos šios in
stitucijos veikia prekybiniu pa- 
grindu, kurio pelnai patarnauja 
tautinės kultūros išeivijoje ūg- 
įdymo reikalams.
| (Nukelta j psl. 3)
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"DIEVAS SUTEMOSE”

Tokiu vardu neseniai "Tėviškės 
Žiburiai” Kanadoje išleido kun. 
Stasio Ylos knygą, kurioje na
grinėjamas lietuviškų atsivertė
lių — konvertitų gyvenimas ir 
jų persilaužimas katalikiškon pu
sėn. Knyga jau tuo įdomi, kad 
čia liečiama visa eilė lietuvių, 
kurie žinomi ir net asmeniškai 
pažįstami daugeliui mūsiškių: 
prof. M. Biržiška, prof. J. Bagdo
nas, rašytojas Jonas Biliūnas, 
prof. V. Čepinskis, prof. J. čiur
lys, prof. Julius Gravrogkas, ra
šyt. V. Krėvė — Mickevičius, 
prof. VI. Kuzma, poetas Jurgis 
Baltrušaitis ir visa eilė kitų. Dau
gumą knygoje minimų asmenybių 
kun. Yla skaitytojui pristato kaip 
buvusius bedievius, kurie vėliau 
vienokiu ar kitokiu paskatinimu 
atsivertė, tačiau kažin, kiek jie iš- 
tikro buvo bedieviai, nes kairumas 
ir bedievybė yra nesutampančios 
sąvokos.

Prof. St. Yla, pats būdamas ei
lės knygų autorius, pasakoti ir 
nupiešti charakterius gerai moka, 
tad ir ši knyga skaitytojui bus 
maloni paimti į rankas, juo la
biau, kad joje sutiks eilę pažįsta
mų ir gerai lietuvių tautoje užsi- 
rekomendavtisių žmonių. Didelė 
šios knygos dalis buvo perleista 
per minėto laikraščio atkarpą.

Stasys Yla, Dievas sutemose. 
Išleido Tėviškės žiburiai 1964 m. 
Toronte. 391 psl. Kaina 3 dol.

MUST REGISTER
between

25TH JANUARY 1965 AND 8TH FEBRUARY 1965

HOW TO REGISTER: Registration Forms are obtainable from Post Offices 
and District Employment Offices of the Department of Labour and 
National Service. Detailed instructions are given in these Forms.

WHEN TO REGISTER: Completed Registration Forms must be forwarded 
to the Registrar for National Service by 8th February, 1965, even though 
the person required may not actually turn 20 until after that date.
A person who is absent from Australia during the period within which he 
is required to register must register within 14 days after his return.
EXEMPTIONS: The ONLY persons exempt from liability to register are certain diplomatic 
personnel, aboriginal natives of Australia and full-time serving members of the Permanent 
Naval, Military or Air Forces.

VOLUNTARY REGISTRATION: Volunteers, as under, must complete a 
Registration Form and send it to the Registrar.
• Males turning 20 in the first; half of 1965 who are not British subjects 

and wish to volunteer for national service.
• Males (including those not British subjects) who are 18 years and 

9 months and under 20 and wish to volunteer for national service 
ahead of the normal call-up.

FAILURE TO REGISTER by 8th February, 1965, by a per
son required to register will render him liable to a penalty 
of up to £50 and to be called up for service regardless of the 
result of the ballot which will be held to select persons for 
call-up.

PLEČIAMAS TURIZMAS
J RUSIJOJE
’ Pereitais m. Sov. S-gą aplankė 
virš milijono užsienio turistų. Ma
tydami, kokias dideles kraštui pa
jamas teikia turizmas, rusai nu
mato šiais metais turizmą dar la
ibiau praplėsti įsileidžiant turistus 
į eilę miestų, kurie iki šiol turis
tams buvę uždrausti.

STIKLINIS KELIAS
Danijoje pravestas kelių kilo

metrų bandomasis stiklinis kelias 
vietoje asfalto. Pats kelias yra 
rupus, juo važiuojant ratai nesli- 
dinėja ir ekspertų teigimu jis dau
geliu atvejų net yra saugesnis už 
asfaltą. Tiesa, toks kelias yra 
daug brangesnis, bet tik laikas ir 
praktika parodys, ar tokie keliai 
apsimoka.

federalinė vyriau- 
metais įvedė kraš- 
karo tarnybą. Pe- 
paskelbtas įsaky-

ŠAUKIMAS
| KARINĘ TARNYBĄ

—- Australijos 
sybė pereitais 
te privalomą 
reitą savaitę
mas, pagal kurį visi jaunuoliai, 
nuo sausio pirmos dienos sulau
kę 20 metų, arba jų sulauks ligi 
birželio 30 dienos, turi registruo
tis karinei krašto tarnybai. Tas 
liečia visus, gyvenančius Austra
lijoje. Registracijai duota 14 die
nų skaitant nuo sausio 26-sios 
dienos.

Šiais metais bus pašaukta ka
ro tarnybai apie 4.200 jaunų vy
rų, o nuo ateinančių — 1966 me
tų — turės atlikti privalomą ka
ro tarnybą kiekvienas atitinka
mo amžiaus sulaukęs jaunuolis. 
Atsižvelgiant į teisinę, profesinę 
ar šeimyninę padėtį bus daroma 
šiuo atveju išimčių, bet tai bus 
išaiškinta vietoje užsiregistra
vus.

PERSPĖJIMAS BUDISTAMS
Kai raudonoji Kinija 1959 m. 

okupavo Tibetą ir privertė pasi
traukti į užsienį Dalai Lamą, ko
munistai jo vietoje pastatė Kini
joje išaugintą Pančen Lamą ir jį 
padarė Tibeto respublikos galva 
ir komunistinio parlamento Peki
ne atstovu, tuo tikėdamiesi budis
tus palenkti savo pusėn. Tačiau 
komunistų viltys nepasitvirtino: 
budistai naujuoju Lama nepasiti
kėjo, o komunistai paskutiniu me
tu jį visai nusodino iš jam suteik
tų postų net priversdami jį viešai 
prisipažinti, kad jis veikęs prieš- 
valstybiškai, prieš liaudies inte
resus ir vykdęs antisocialistinius 
darbus. Azijos budistams tai yra 
aiški pamoka, kad bendradarbia
vimas su komunistais visados yra 
pragaištingas.

Paskelbta žinutė, kad rusų kol- 
.„™„L_i gauna savo nuosavy- 

hektarus žemės. Tai
chozininkai 
bėn apie 7 
būtų lyg atsisakymas komunisti
nio principo. Jau buvo anksčiau 
skelbta, kad naujieji Rusijos va
dai skatino kaimiečius prižiūrėti 
savo turėtus ūkelius, bet kad bū
tų skirta tiek daug žemės, var
gu ar patikėtina.
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TAU, JAUNIME!
STEPONO KAIRIO TESTAMENTINIS ŽODIS JAUNIMUI

-‘•UŽ LAISVĄ ŽMOGŲ IR JO 
GEROVĘ, UŽ LAISVĄ LIETU
VIŲ TAUTĄ IR LAISVĖJE TA 
RPSTANČIĄ LIETUVĄ”

Steponui Kairiai mirus lietu
vių tauta neteko tauraus pa
trioto, .nustojo - Lietuvos nepri
klausomybės akto signataro ir 
nepailstančio kovotojo dėl Lie
tuvos laisvės atstatymo. Savo 
turiningo ir prasmingo ilgo 
gyvenimo, pašvęsto Lietuvai 
tėvynei, trumpas apybraižas li
gi Lietuvos valstybės atkūrimo 
jis yra sužymėjęs savo atsimi
nimuose “Lietuva budo” (1957) 
ir “Tau, Lietuva” (1964), — 
leidiniuose, kurie yra svarbūs 
šaltiniai mūsų krašto sociali
niam bei politiniam gyvenimui 
pažinti. Antrojo atsiminimų to
mo pavadinimu “Tau, Lietu
va” Steponas Kairys dviem, žo-_ 
džiais išreiškė savojo gyveni
mo pašaukimą bei savos veik
los paskirti, tą mintį kiek pra- 
plėsdamas tos knygos įvade, 
parašytame 1963 m. liepos 23 
dieną. Įvado baigiamoje dalyje 
Steponas Kairys kreipiasi į 
lietuvių jaunimą šiais žodžiais:

Žinodami, kiek neįsivaizduoja
mo ir baisaus pikto vyksta toje 
“socializmu” pridengtoje bolše
vikinėje satrapijoje — Sovietų 
Rusijoje, dažnas nustoja tikėti 
žmogumi. Visa tai net įgimtą op
timistą padaro beviltišku pesi
mistu, tačiau neturime pasiduoti 
tokioms nuotaikoms.

Esu tvirtai įsitikinęs, kad da
bar globaliniu mastu vykstančio
se rungtynėse tarp Rytų ir Va
karų laimės ne komunizmas, bet 
laisvasis pasaulis, vis labiau lin- 
kstąs prie demokratijos ir socia
lizmo. Laimės dėl to, nes komu- 
nizmas, sutapęs su barbarizmu, 
purvan pamynęs gražiausius žmo
nijos idealus, neturi kuo į save 
patraukti žmonių. Laimėjimą nu
lems žmogus. Tuo tikėjimu no
riu apkrėsti kiekvieną gyvo pro
tavimo ir jautrios sielos žmogų.

Bet prieš mus stovi dar ir kiti 
savi labai svarbūs ir sunkūs už
daviniai — iškovoti laisvą Lietu
vą, atkuriant ją demokratijos ir 
nedviprasmiško socialinio teisin
gumo pradais. Tiems uždavi
niams įgyvendinti gali prireikti 
dar ilgų metų. Juos įgyvendins 

.mūsų jaunoji karta tiek emigra
cijoje, tiek ir pačioje Lietuvoje.

Tad, tau, jaunime, noriu pa
linkėti, kad, kur bebūtum pasau
lyj*, visad būk ištikimas savo 
kraštui, mūsų Lietuvai. Visada

Prof. Steponas Kairys,
visą gyvenimą pašventęs Lietuvai, miręs 1964.12.16, New Yorke

būk jaunuoliškai jautrus visam, 
kas gražu ir kilnu, ir mokėk už 
tai neatlaidžiai kovoti. Ameriko
je ar kur kitur emigracijoje be
būdamas neskubėk “miesčionė- 
ti”, - nesirūpink vien savu gerbū
viu.

Jaunime, pačioje Lietuvoje. 
Tavo uždavinys ' bus sunkiau
sias. Turi pajėgti apsiginti nuo 
tau brukamos komunizmo ••ideo
logijos”, nuo vadinamo “leniniz
mo”. Nesiduok klaidinamas Mas
kvos tariamu socializmu, kuriam 
iš tikrųjų tinka mongoliškos des
potijos vardas. Visada mokėk 
tinkamai vertinti okupanto, tavo 
pavergėjo, ir pikčiausio priešo, 
režimą, mokėk savo sieloje nuo
lat išlaikyti gyvą ir veiksmingą 
laisvės troškimą sau, savo tautai 
ir savo tėvynei, nenustok ryžto 
už tai kovoti iki pergalės.

Kad tau, jaunime, negęstamai 

šviestų tie idealai, už kuriuos ir 
mums, senajai kartai, visą mūsų 
amžių teko kovoti: už laisvą žmo
gų ir jo gerovę, už laisvą lietu
vių tautą ir laisvėje betarpstan- 
čią Lietuvą. Tebūnie tie siekimai 
tavojo gyvenimo turiniu;

Pasitikėk savimi ir nesiduok 
įkalbamas, kad tavo priešai oku
pantai yra neįveikiamai galingi. 
Taip nėra. Sovietija, smurtu1 ir 
melu paremta, yra vidinių prie
šingumų kupina ir priešų smogta 
greičiau subyrės negu subyrėjo 
"nenugalimų” carų imperija.

Tad, jaunime, nepalaužiamai 
tikėk ir j mūsų pergalę, kad Lie
tuva bus laisva.

Kovoje už mūsų laisvą ateitį 
būk ištvermingas ir nepalenkia
mas.

Tai yra Tau, jaunime, mano 
testamentinis žodis.

(vj)

MATERIALINIŲ.
(Atkelta iš psl. 2)

Kanados lietuviai, be dauge
lio mažesnės apimties ekonomi
nių organizacijų, yra įsteigę net 
keturias ko-operatines kredito 
draugijas. Tas yra būdinga, kad 
ten gyveną lietuviai skaičiumi 
nėra jau taip labai gausūs; Ka
nadoje yra tik apie 27.629 lietu
viai ir įsteigtose ekonominėse 
organizacijose, imant suaugusių 
procentą, jie kai kur veik visu 
šimtu procentų dalyvauja.

Hamilton’e “Talka” (įst. 1955 
m. pagal “Karį”) turi virš šim
to narių ir apie kedioliką tūks
tančių dolerių indėlių (16.000).

Montrealio “Litas” (1955 m.) 
turi virš 400 narių, indėlių ka
pitalas siekia virš 218 tūkstan
čių dolerių (218.687). Metinis 
pelnas virš 10 tūkstančių dole
rių. (Apie 10.000 liet.)

Toronto “Parama” (1953 m.) 
turi virš 2500 narių. Indėlių ka
pitalas yra virš 2 milijonų dole
rių. Apie tiek pat ir išduotų pa
skolų. Metiniai pelnai nuo ke
lių iki keliasdešimt tūkstančių 
dolerių. 1962 m. turėta virš 40 
tūkstančių, o 1963 m. arti 50 
tūkstančių dolerių pelno. Iš tu
rimo metinio pelno kas metai 
skiria stambias sumas mokslo ir 
tautinės kultūros reikalams. Pa
skutiniais dvejais metais buvo 
paskirta šiems reikalams po 
2.000 dolerių. Tačiau šis gra
žus ekonominės veiklos darbas 
neišvengė, lietuvių tarpe labai 
madingos, nedarnos. To pasė
koje, šalia “Paramos” 1962 in. 
buvo įsteigtas paralelus Prisikė
limo parapijos bankelis, kuris 
turi apie 800 narių ir apie 717 
tūkstančių dolerių indėlių. (To
ronte yra apie 5030 lietuvių).

Tik dalinai pežvelgę kitur gy
venančių lietuvių išeivių ekono
minės veiklos darbus, akivaiz
džiai matome, kokios iš to turi
ma naudos tiek asmeniniu, tiek 
bendruomeniniu požiūriu.

Ką Australijos lietuviai atli
ko platesniuose ekonominio 
stiprinimosi darbuose visi gerai 
žinome. Be kelių nedidelių, dau
giausia namų statybos bendro
vių, keleto mažų amato dirbtu
vėlių daugiau nieko neturime. 
Plačios btendrucfrneninės apim
ties ekonominių organizacijų 
steigimu visai nesidomime. Mū
sų vietos spaudoje buvo šiuo 
reikalu kelios užuominos, bet 
jos nesukėlė jokio mūsų dėme
sio. Negalėtumėm nusiskųsti, 
kad Australijos lietuvių ben
druomenėje tėra vien tik “mo
lio motiejai”. Turime nemaža 
iškilių žmonių su teoretinių ir 
praktiniu žinių bagažais. Vyres
niųjų eiles papildo baigęs čia 

aukštuosius ekonominius ir so
cialinius mokslus jaunimas. Tad 
darbininkų yra, o -darbo, ben
druomenę ekonomiškai ir socia
linėje srityje stiprinti, taip pat 
apstu, stoka tik iniciatyvos. Au
stralija yra jauna, neišsemtų ga
limybių šalis. Kiekvienais me
tais natūralaus prieauglio ir 
imigracijos būdu didėja jos gy
ventojų skaičius, o su juo ple
čiasi ir didėja įvairiose gyveni
mo srityse nauji poreikiai. Va, 
čia turintieji atitinkamą pasi
ruošimą asmenys privalėtų. jieš- 
koti ir rasti plačiai lietuvių eko
nominei veildai naujų kelių. 
Kas metai didėja Australijoje 
turistų skaičius, atkreiptinas ir 
į tai dėmesys ir jieškotini būdai 
turizmo patarnavimo bizniu ver
stis. (vasarvietės, moteliai). Su
prantama, kad. čia reikalingi 
gana stambūs kapitalai, bet me
tai po metų ir jie mūsų tarpe 
didėja, tik reikia pašistengti juos 
sukaupti ir sąžiningai panaudo
ti.

Vertas ypatingo dėmesio savų 
— lietuviškų savitarvio kredito 
draugijų organizavimas. Tokių 
draugijų patarnavimų paklausa 
mūsų bendruomenės narių tar
pe yra visuotinė, nes kiekvienas 
mūsų, vienaip ar kitaip sukame 

IŠ KRAŠTO TARYBOS NUTARIMŲ

ŽODIS PAVERGTAI tautai

ALB Krašto Taryba savo suvažiavimo gruodžio 27-30 die
nomis Melbourne, su gilia meile ir susirūpinimu prisimena patį lie
tuvių. tautos lopšį — Lietuvą, kuri yra rusiškojo komunizmo pa
vergta. Mums puikiai žinoma, kad ten nėra nei politinės, nei kul
tūrinės, nei šiaip jau pilietinės elementariausios laisvės, kad rusi
nimas bei ekonominis išnaudojimas vyksta labai planingai ir ilgam 
laikotarpiui suplanuotai.

Maskvos melą mes visom priemonėm stengiamės laisvajam 
pasauliui išaiškinti. Esam su tauta ir jos siekimais, užjaučiam ir 
liūdim dėl pavergtos Lietuvos žmonių- vargų, džiaugiamės dėl jūsų 
kad ir labai sunkiomis aplinkybėmis pasiektų kultūrinių laimėjimų.

Vakarai vis dar abejingi dėl Pabaltijo; vis dar su Maskva kal
basi kaip su garbingu partneriu. Pamažu tačiau komunizmo pavojus 
aiškėja ir jiems. Tikimės, kad kuriuo nors būdu ir kada nors iškils 
ir Pabaltijo pavergimo klausimas. Iki tam laikui — ištvermės.

DEL LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO IR TAUTINES 
KULTŪROS PUOSELĖJIMO BEI UGDYMO

Lietuviškosios kultūros puoselėjimo bei Ugdymo ir lietuvybės 
išlaikymo klausimas išeivijoje reikalinga gilesnio ir moksliškesnio 
įžvelgimo.

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Taryba suvažia
vimo metu Melbourne, gruodžio 27-30 dienomis ties tais klausi
mais buvo sustojusi ir nutarė skatinti Krašto Kultūros Tarybą tam 
reikalui sudaryti atskirą komisiją iš kvalifikuotų asmenų, kuri su
rinkusi medžiagą ir pati pravedusi reikalo tyrinėjimą, metų laiko
tarpyje patiektų ALB Krašto Valdybai studijinę medžiagą su prak
tiškomis rekomendacijomis.

pinigų apyvartas ratą. Neišven
giamai ir nebaigiamai pinigų pa
klausa ir pasiūla savitarpy pul
suoja, kaip kraujas gyvame, or
ganizme. Dažnas mūsų turime 
daugiau ar mažiau santaupų, o, 
taip pat, dažnas vienam ar ki
tam reikalui pinigų stokojame. 
Neturėdami savos organizaci
jos, kuri tarpusavę pinigų pa
siūlą ir paklausą tenkintų, visa 
tai atliekame per vietos bankus 
ir kitas kredito bizniais besiver
čiančias organizacijas, drauge 
atiduodami joms mūsų pinigais 
daromos apyvartos pelnus, šie 
pelnai visai aiškūs ir gana ap
čiuopiami. Skolindamiesi mes 
mokame geriausiu atvėju 6%, o 
dažnai nuo 10 iki 12%, kartais 
ir daugiau, o už laikomus ban
ko paprastoje taupomoje sąs
kaitoje pinigus gauname 3i%. 
Tad kiekvienas šimtas svarų 
laikomas banke per metus 
mums duoda nuo £2.15.0 iki 
8.15.0 nuostolių. Nurodoma, 
kad apie šių metų vidurį bankų 
taupomose sąskaitose buvo , apie 
2100 milijonų svarų indėlių. 
Tad pagal Australijos gyvento
jų skaičių, kiekvienam asme
niui, tame skaičiuje ir lietuviui, 
atitektų apie £210.0.0 santau
pų. Kas sudarytų lietuviams 
bendrą santaupų sumą apie du 
milijonus šimtą tūkstančių (2. 
100.000).

(Pabaiga kit. M.P. Nr.)

P. ANDRIUŠIS

Oi, tas Melburnas!
Jeigu rašalą, išlietą aprašinė

jant mūsų pirmųjų seimelių ne
sklandumus, galima būtų paver
sti vynu, tai jis negyvai nutren
ktų po stalu net patį Strangaus- 
ką (Adelaidės stipruolį). Dele
gatų šoblininkavimas, kibimas į 
plaukus dėl mandatų, dėl įstatų 
keitimo, tulžies liejimas dėl san
tykių su kunigais, meninių pa
rengimų palaida bala, nekaltų 
kūdikėlių skerdynės valandinių 
prakalbų peiliais, Mūsų Pastogės 
klimpimas į skolas, visur nepri
tekliai, kasoje vėjai švilpia... ak 
tu gaidau, kam gi čia dar prisi
minti!

Vis gerai, vis gerai, 
Vienas daiktas negerai.

Kai atskris vieversys
Ir tą daiktą pataisys.

Viskas gerai buvo adelaidi- 
niame seimelyje, išskyrus vieną 
daiktą: migloti santykiai su ku
nigų sekretorijatu. Tačiau į 
Melburną pagaliau atskrido vie
versys ir tą daiktą pataisė.

★
Va, jau sėdime šaunioje Me- 

jerio muzikinėje kriauklėje, 
drauge žalioje gamtoje ir drau
ge pastogėje, jungtinis choras 
teuŽpildo menką milžiniškos 
scenos kampelį, apšvietimas ka- 

. rališkas, tautiniai drabužiai iš
ryškintai mirguliuoja, žiūrovų 

salė nepasibaigia paskutine suo
lų eile, ji toliau kopia žaliuo
jančių šlaitu į kalną, kur pato
giai sugulę klausytojai, daugiau
siai, per dieną nuo kojų nusi
varę sportininkai.

Aha, pagaliau išlindo yla iš 
lietuviško . .. neorganizuotumo 
maišo: per pertrauką įbėga sce- 
non trys policininkai, salėj sąjū
dis, ką čia dabar griebs? Pasi
rodo, ne policininkai, bet šv. 
Jono greitosios pagelbos unifor
muoti vyrai su neštuvais išga
bena vargšę apalpusią daininin
kę. Pasibaigus koncertui, išeina 
meno dienų pirmininkė p. Zi- 
žienė ir pradeda prakalbą, salė
je kyla panika. Pasirodo, visai 
nepamatuota. Prakalbininkė už- 
raičiusi 
nueina

keletą padėkos sakinių, 
šalin. Ačiū Dievui.

būt, literatūros vakarųGal
pagrindinė patrauklybė yra as
meninis autorių dalyvavimas. 
Klausytojai ateina pamatyti, 
kaip toks ir toks rašytojas at
rodo gyvas, kokia jo nosis, ar 
neatsileidę aptvaros, ar plikas, 
ar gauruotas, koks jo balsas, 
laikysena. Nicholas salėje bu
vo įrengtas mikrofonas, 
dinasi, galėjo skaityti

va- 
ir 

nekakariekingi dalyviai. Kjaž- 
kodėl vienas melbumiškis ir

vienas sidniejiškis rašytojas jam Zikarui teks pasikasyt gal- 
(nors ir buvo atvažiavęs seime- vą, kaip ant vieno piedestalo su- 
lin) delegavo skaityti savo kū- talpint pilaitę, jps valdovą ir 
rybą kitiems. Labai esam dė- mašiną...
kingi p.p. Karazijienei ir Gasiū-
nienei už autoritetingą paskaity
mą, bet likom apgaubti melan
cholijos debesėlio...

E. Žižienei priklauso dar vie
na padėka, kad ji po lit. vakaro 
— koncerto taip trumpai dėko
jo. Tebūnie tai dėkingu pavyz
džiu sekančioms dėkotojoms ir 
dėkotojams per ateinančias me
no dienas, išvengiant dėkingu
mo pareiškimų nedėkingos in
fliacijos. Ar nepakaktų vieną 
kartą drūtai padėkoti seimeliui 
pasibaigus M. Pastogėje?

Tradicinį knygnešį męs vaiz
duojamės kaip vargšą nabagėlį, 
kuris gyvena gale, kaimo apše- 
pusioj trobelėj, laiko ožką ir 
perkarusį kuiną. Bet gi, kai po 
lit. vakaro nugarmėjom pas 
Melboumo lietuvių knygnešį A. 
Krausą, tai net akys apreibo: .-... ~
balta pilaitė, laiptų laipteliai, nn,ais mokslais^ 
menė su skobniais pasieniuose, 
o lietuviškos knygos ne peludė
je suslėptos, o išrikiuotos len
tynose iki pat aukštų lubų. Vie
toj ožkos pieno davė iškaštin- 
gus gėrimus ir valgymus, užuot

pasikinkęs varganą kuiną, sve- mas, žygiuoja, neša vėliavas. Ir simačius tiek ir tiek metų, šitą 
čius vežiojo sprausmine masi- sako prakalbas, bedalindami vainikuojamą seimelio parengi- 

prizus. Porą valandų prasibin- mą taip ir palikime: pasibučiuo
ti su svetimomis žmonomis, su 
gerais prieteliais!

na, kuri draskėsi it liūtas, pa
leistas iš narvo. Jeigu kada Ka
ro Muzejaus sodelyje bus sta
tomas paminklas Australijos 
lietuvių knygnešiui, tai jauna
jam Zikarui teks pasikasyt gal-

Vaišės pas A. Krausą įrodė 
dar vieną faktą: sakykime pra
kalbas, kai baigėme darbą. Lie
tuvos kaime talkininkai per die
ną dirba darbą, o tiktai vaka
rienės metu šnekasi ir dainuo
ja, vargelius rokuoja.

Ant aukšto kalno su vaizdu 
į vandenį' Maribymonge dar tu
rėjom malonumą susitikti drau
gėje didžiausias humanitarų 
skaičius. Atiduodame visą pa
garbą inžinieriams, persigimu- 
siems daktarams, bet su džiau
gsmu turime pripažinti, kad 
mūsų elitą sudaro menininkai: 
šokėjai, dainininkai, dailininkai, 
rašytojai, muzikai. Pačios ne- 
pelningiausios profesijos Aus
tralijoje. Kai geri iškaštingą tau
rę pas A. Krausą, gurkšnis at
sistoja skersai gerklės. Kiek mū
sų prieauglis domisi humanita-

Nuvažiavom vieną popietę į 
sporto šventės pabaigtuves. Ne
draugiškas Melbourne vėjas at
kariai pučia nuo kažkokių dirb
tinių vandenų. Rikiuojasi jauni- 

dzinėjus po tas kautynių sales, 
susidarė įspūdis, kad sporto va
dovai (ne sportininkai) pasiliko 
Australijoje kaip reta muzejinė 
iškasena. Kai jau seimelio posė- 
dininkai, parengimų vadeivos

Ir nuvalkiotas pagaliau atvy
ksti į Melboumo aerodromą. 
Gera vieta apgailėti savo nuo- 

sumažino tuščiakalbystės normą dėmėms, papildytoms Melbour- 
iki minimumo, sporto organiza
toriai vargšus jaunuolius kanki
no ne pusvalandžiais, bet valan
domis. Sportininkai, akcijos 
žmonės turėtų sukelti revoliuci
ją prieš tokius kunktatorius!

Prie sporto halės laukiame 
mašinos. Išeina Adelaidės šach
matininkas ir pasipasakoja liū
dną pralaimėjimo istoriją. Gir
di, geriausias Australijos loši
kas burtų keliu gavo tokį part
nerį, kuris visa laiką rūkė pano
sėje tokią dvokiančią pypkę, jog 
adelaidiškis tris kartus apalpo 
lošimo metu. Tuo nusilpimo 
momentu pasinaudojo priešas.

O Naujų Metų balius Mel
bourne rotušės salėje buvo be 
priekaišto. .Jeigu galima ką pri
kišti, tai buvo per maža lietu
viams salė. Viršuj suaugę, apa
čioj jaunimas. Nesitikėjom, kad 
milijoninis miestas toks skur
dus. Kai mes, kaimiečiai Ade
laidėje. galime sutalpinti vieno
je salėje 10.000 žmonių! Nau
jų Metų sutikimai virto pasima
tymų švente, ir gerai, kad nie
kas nepasirūpina programa. Ji 
visai nereikalinga. Programa 
gaminama salėje, žmonėms ne- 

ne: baras, mandagus patarnavi
mas, gražūs vaizdai iš antro 
aukšto. Ausyse zvimbia bitės, 
dar girdisi draugų pašnekėsiu 
nuotrupos, gražus rytas, spraus- 
meliai kyla ir tūpia ant meks- 
falto. Prie pat durų prisėdu prie 
solidaus pono, kuris sprendžia 
kryžažodį. Žinodamas gerai, 
kad nereikia kištis į džentelme
no privatinius reikalus, aš ty
čia jam pasakau, ką reiškia il
goji eilutė (tą kryžiažodi jau tu
rėjau prieš porą savaičių Ade
laidės laikraštyje). Koks malo
numas regėti supykusį džentel
meną!

Ačiū Dievui, sprausminiame 
lėktuve mane pasodino ne su 
juo, bet su nieko sau ponia iš 
Venecijos. Bet, svarbiausia, tik 
ka įėjus, garsiakalbis pranešė, 
kad dabar kalbės patarnautoja... 
dūnas. Tesupratau mergaitės 
pavardės galūnę. Maniau, kad 
graikė. Bet neatrodė. Kai atne
šė arbatą, paklausiau ją. kokias 
kitas be anglų kalbas šneki, ji 
atsakė: truputį vokiškai ir gerai 
lietuviškai! Irena Slidžiūnaitė iš 
Pertho! Pirma lietuvaitė ant de- 
besiuko! Sakykite, ar ne graži 
nabaiga atmintinos kelionės 
Melburnan?
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NESTOJAME PUSIAUKELY!
PRIIMTAS GALUTINIS LIETUVIŲ NAMŲ UŽBAIGIMO PLANAS

Jungtiniame Adelaidės Lietuvių 
Bendruomenės ir Adelaidės Lie
tuvių Sąjungos susirinkime sau
sio 17 d. buvo priimtas Lietuvių 
Namų užbaigimo planas. Namams 
galutinai užbaigti reikės apie 
£4000. Susirinkimas įgaliojo Są
jungos valdybą užtraukti reika
lingą paskolą ir statybą vykdy
ti tokiu būdu, koks valdybai at
rodys tinkamiausias ir ekonomiš
kiausias.

Lietuvių Namų užbaigimo pla
nus parengė inž. architektas K. 
Reisonas, kuris Adelaidėje pag
rįstai vadinamas Lietuvių Namų 
Tėvu.

Jis davė savo patarimus Lietu
vių Namus perkant ir vadovavo 
pirmiems jų patobulimams.

Pagal jo planus, jo priežiūra, 
dažnai ir jo rankų darbu, buvo 
įvykdyti ir pirmieji Lietuvių Na
mų praplėtimai. Pirmuoju pra
plėtimo etapu buvo pristatyti ke
turi kambariai savaitgalio mokyk
lai ir organizacijoms. Be mo
kyklos juose pastoviai įsikūrė 
skautai ir “Vyties” sporto klu
bas. Jie taip pat naudojami at
skiriems ar jungtiniams organiza
cijų pasitarimams ir įvairiems 
mažesniems susirinkimams. Jais 
intensyviai naudojas ir lietuvių 
šachmatininkų sekcija.

Antruoju Lietuvių Namų pra
plėtimo etapu inž. Reisonas iš 
pagrindų pakeitė jų frontą, se
nąjį pastatą apgaubdamas, nau
jais ir atitinkamai pritaikytais 
priestatais. Tada išaugo erdvus 
vestibiulis-valgykla, patalpos bib- 
liotekai-skaityklai, moderni virtu
vė, patogumai ir dušai, kurie ypa
tingai parankūs jaunimui .besi
naudojančiam prie Namų įrengta 
sporto aikšte krepšiniui, tinkli
niui, lauko tenisui.

Frontinė statyba buvo pati 
brangiausia, bet ir pati įspūdin
giausia. Pakeisdama jų išorę, ji iš 
pagrindų pakeitė, patobulino ir 
padidino Lietuvių Namus, sudary
dama galimai palankesnes sąly
gas lietuviškam veikimui. Naujuo
se priestatuose pastoviai įsikūrė 
bendruomenės biblioteka-skaityk
la, o virtuvę užvaldė veikliosios 
Moterų Sekcijos ponios. Vestibiu
lis-valgykla tapo visai parankiom 
patalpom įvairiems mažesniems 
susirinkimams, organizacijų ren
giamoms vakarienėms, posėdžiams 
ir t.t.

Tiek Sąjungos valdyba, tiek ir 

pats Lietuvių Namų praplėtimo 
vadovas žinojo, kad ir frontinės 
statybos dar nepakaks, tačiau rei
kalas skaitytis su ištekliais vertė 
statybą vykdyti etapais. Todėl 
frontinės statybos etapą inž. Rei
sonas taip suprojektavo, kad jis 
paliko natūralų priėjimą prie ga
lutinio Lietuvių Namų užbaigi
mo, nereikalaujančio jokių pakei
timų jau padarytuose patobuli
nimuose.

Galutiniuose Lietuvių Namų už
baigimo planuose salės plotas pa
didinamas 42%, scena padidėja 
dvigubai, ypatinga dėmesį krei
piant į jos gilumą, o šonus pa
didinant pagal galimybes. Šiuo
se planuose gana erdvios patal
pos (34x20) skiriamos Australi
jos Lietuvių Archyvui-Muziejui, 
kurį sėkmingai kuria tylus šios

DU TESTAMENTAI

Pereitų metų Dirvos 137-me Nr. 
skaitome tokį Rapolo Daukšos 
pranešimą apie dviejų lietuvių 
pomirtinę valią Amerikoje.

“Bostone miręs Kazimieras 
Pratapas, palikęs arti 40,000 do
lerių, paskirstė sekančiai: Ame
rikos Lietuvių Tautinei Sandarai 
3,000 dol., Tėvynės Mylėtojų 
Draugijai 1,000 dol., Monikai Kai
raitienei 1,000 dol., Lietuvoje bro
lėnui ir dukterėčiai po 1,000 dol., 
sąlyginiai, jei per dešimtį metų 
Lietuva neatgaus nepriklausomy
bės, pinigai tenka moksleivių fon
dui, kuriam skiriami ir likusieji 
virš 30.000 dolerių. Patriotas 
Pratapas nesutiko net ir 2,000 
dol. perleisti į Lietuvos okupantų 
rankas. Gi 30.000 dol. suma galės 
pasinaudoti lietuvių kilmės jauni
mas, kuris norės įsigyti aukštojo 
mokslo.
# St. Louis, Mo. kovo 1, mirė bu

vęs lietuvių šv. Juozapo parapijos 
steigėjas ir ilgametis klebonas 
kun. Mykolas Vitkus, sulaukęs 84 
metų amžiaus. (Pratapas buvo 
arti šimto metų).

St. Louis laikraščiuose buvo 
paskelbtas a. a. klebono Mykolo 
Vitkaus testamentas ir palikimo 
paskirstymas. Skelbiama, kad 
velionis paliko 316.258 dol. Ve- 
lionies valia, palikimas paskirsty
tas ligoninėm, prieglaudom, vie- 

srities specialistas J. Vanagas. 
Dabar muziejus priglaustas per
pildytose skaityklos-bibliotekos pa
talpose ir jo plėtimas visiškai 
negalimas. Nėra kur tinkamai iš
dėstyti jau turimos medžiagos, 
nekalbant apie naujos telkimą. 
Prie pagrindinių patalpų archy- 
vui-muziejui numatytas ir atski
ras sandėlys, kuris bus pusiau 
žemėje po praplėsta scena.

INSPEKTORIUS ATVYKSTA 
VASARIO 13 D. DAINAVON!

pų bus įrengtas dar vienas kam
barys, kuriuo parankiai galės 
naudotis scenoje besireiškią vie
netai. Be to, jame galės tilpti ir 

SPAUDOS PUSLAPIUOSE

nuolynam, bet ne lietuvių. Savo 
paties kurtajai parapijai paliko 
tik 300 dol. Parapijoje buvo iš- 
klebonavęs 40 metų.

Skaitytoją prašau susikaupti 
valandėlei — prisiminti du miru
siuosius: kunigą kleboną, kuris 
kiekvieną sekmadienį, gal po du 
kartu rinkdamas varį ir sidabrą 
(mažoje, ne taip jau turtingai
siais apgyventoje parapijoje) su
rinko virš trijų šimtų tūkstančių 
dolerių ir lietuvį darbininką, Ka
zimierą Pratapą, kuris neturėjo 
galimybių daryti rinkliavų... bet 
savo sunkiu darbu, surinko iš sve
timųjų — darbdavių pinigus ir 
atidavė saviesiems... kad išeitų 
aukštuosius mokslus. Ir, gal būt, 
sužinotų kam palikti amžiaus der
lių. Valia žmogui, kokiose vežė
čiose jis važiuoja gyvenimo ke
liais, palikti derlių kam jis nori.

Kun. Vitkus bevelijo būti su 
svetimaisiais. Lietuvių tauta, 
bendrai imant, yra kankinių tau
ta. Į Lietuvą atplūdo neregėtas 
okupantas, kuris užsimojo sunai
kinti lietuvių tautą, o ypač tikėji
mą. Tas turėjo būti žinoma ir 
St. Louis mieste, mažoje lietuviš
koje bažnytėlėje, kur vyko rink
liavos 316.258 dolerių sumai.

Yra Vasario 16 gimnazija, yra 
Balfas, yra lietuvių, kurie kovo
ja prieš smurto ir bedievybės

Be salės padidinimo ir scenos 
praplėtimo, gale muziejaus patal- 
viena savaitgalio mokyklos klasė, 
kuri dabar naudojasi skaityklos 
kambariu.

Susirinkimas Lietuvių Namų 
užbaigimui svarstyti buvo 
gana gausus. Ne dažnai į susirin
kimą pavyksta sukviesti virš šim
to adelaidiškių, bet šį kartą taip 
buvo.

Privačiuose pasikalbėjimuose 
dar prieš susirinkimą buvau ban
dęs nustatyti atvykusiųjų nuotai
kas ir jų nusistatymą Namų už
baigimo klausimu. Tada atrodė, 
kad vyrauja pagrindinės nuomo- 

skolą ir tik po to vykdyti galu
tinį užbaigimą.

Įžanginiame pranešime Apylin
kės pirmininkas inž M. Pocius 

tvaną, bet St. Louis mieste apie 
tai negirdėta. Negirdėjo žmogus, 
dvasinis vadovas per 40 metų 
praktikavęs sakyklą, altorių, ban
ką ir testamentą.

Tuo pačiu metu, Lietuvai ne
skolingas nė sudilusio skatiko, 
Bostone gyveno Kazimieras Pra
tapas, visada girdėjęs ir rėmęs 
lietuviško balso, reikalo šauksmą. 
Testamente jis atsimena ir Tėvy
nės Mylėtojus ir mokslo siekiantį 
brolį, ir tėvų žemės vargus”.

PASAULIO SĄŽINĘ 
BUDINANTIS ŠAUKLYS

Čikagos lietuvių katalikų dien
raštis Draugas lapkričio 23 d. lai
doje paskelbė savo skaitytojo laiš
ką apie Australijoje leidžiamą 
“News Digest — International”, 
kurio ištraukas čia skelbiame:

PASAULIO SĄŽINĘ 
BUDINANTIS ŠAUKLYS 

“Neseniai gavau vieną žurnalą. 
Iš pradžių neatkreipiau didesnio 
dėmesio. Vėliau bevartydamas ir 
beskaitydamas radau, kad tai la
bai vertingas leidinys. Tai Aust
ralijos lietuvių leidžiamas žurna
las anglų kalba — “New Digest 
International, Quarterly review 
of East — West political relations 
and news from behind the iron 
curtain”. Redakcinis komitetas: 
J. P. Kedys J. Veteikis, I. Jonai
tis, A. Zukiwskyj, Peeter Lind- 

nės: viena — užbaigti tuojau pat, 
kita — pirmiau išmokėti esamą 
vengė bet kokio įtaigojimo susi
rinkusiems ir nurodė, kad tik pats 
susirinkimas gali nuspręsti, kas 
ir kada darytina.

Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
pirmininkas V. Raginis nuosekliai 
išryškino valdybos nuomonę, ap
žvelgė numatytų patalpų paskirtį 
ir jų reikalingumą. Jis ypatingai 
akcentavo muziejaus svarbą ir sa
lės padidinimo reikšmę. Lietuvių 
Namai pirmiausia skirti patiems 
lietuviams. Nors jie ir labai pla
čiai naudojami, tačiau vistiek lie
ka laisvų savaitgalio vakarų, ku
riais salė gali būti išnuomuojama 
svetimtaučiams. Jau pereitais me
tais iš tokių nuomų buvo gauta 
£260. Dabartinė salė permaža sve
timtaučiams. Ją padidinus, bus 
galima pakelti nuomą svetimtau
čiams ir jie ta sale mielai nau
dosis. Lietuvių Namai, kuriuos 
bankas oficialiai įvertino £18.000 
turi skolų £2.500. Numatoma, kad 
galutinis užbaigimas kaštuos ne
daugiau £4.000. Jis prašė susi
rinkimo apsvarstyti pateiktus už
baigimo planus, nuspręsti jų li- 

(Pabaiga psl. 6) 

saar. Leidėjas: Australijos Lie
tuvių informacijų sambūris.

Gautas numeris yra 3, 1964 
metų rugpjūčio mėn. Formatas 
patogus: truputį didesnis už ame
rikietišką Reader’s Digest, 64 
pusi. Viršelis simbolingai per
juostas spygliuotos vielos piešiniu.

Iš turinio aprašymo matome 
žurnalo krypti ir dvasią. Kai pa
saulio sąžinė tiek apkerpėjusi, kai 
gerove pertekusių kraštų žmonės 
rūpinasi, jog tik niekas pasauly 
nesudrumstų jų ramybės ir gero
vės, o iš antros pusės, kai ištisi 
kraštai ir ištisos tautos yra ma
žos grupelės fanatikų ir savanau
džių prievartaujamos ir net nai
kinamos, tai toks žurnalas yra 
tarytum šauklys pasaulio sąžinei 
pabudinti.

Kad žurnalas leidžiamas anglų 
kalba ir kad jis apima žinias ir 
įvykius visuose pasaulio kontinen
tuose, šis leidinys yra tarptauti
nio pobūdžio. Taip pat straipsnių 
autorių vardai rodo, kad žurnalo 
leidėjams vyksta pritraukti prie 
šio darbo įvairių tautų bendradar
bius. Visa tai atlieka nedidelė 
lietuvių pasiryžėlių grupė.

Čia JAV labai vertiname žurna
lą “Lituanus”, kuris irgi išeida
mas anglų kalboje padeda kitų 
tautų žmones supažindinti su Lie
tuvos kraštu ir jo problemomis. 
Tačiau “Lituanus” yra daugiau li
teratūrinio bei kultūrinio pobū-

POPULIARIAUSIAS

Baemsh
Plačiai paplitęs 
SKANDINAVŲ 
KRAŠTUOSE 

dabar jau gaunamas ir 
Australijoje.

Sydnejuje reikalaukite pas
M. PETRONĮ 

152 Liverpool Rd., Enfield 
Tel. 74 5727

džio, o “News Digest Internatio
nal” yra labiau politinio, infor
macinio. Jis labiau tarptautinio 
pobūdžio, tačiau jo nagrinėjamos 
problemos tiesiogiai liečia ir Lie
tuvą. Dėlto abu šie žurnalai vie
nas kitą labai gerai papildo.

Tenka džiaugtis, kad tolimojoj 
Australijoj mūsų tautiečiai turi 
tiek ryžto ir pajėgia suorganizuo
ti Lietuvai naudingą sąjūdį tarp
tautiniu mastu. Neabejotina, kad 
tiems pasiryžėliams reikalinga 
talka”.

NEPROTESTAVO...
Chruščiovai, pasitraukę iš vie

šojo gyvenimo, komentuoja pas
kutinius įvykius:

— Visi draugai mus užmiršo, 
nė vienas tavęs negynė, — sako 
Nina.

— Dėl to aš nesistebiu, — at
sakė Nikita, — aš pažįstu drau
gus komunistus, bet man suke
lia nusivylimą, kad mano priešai 
kapitalistai dėl to neprotestavo!

KATRYNA
VERTĖ M. MIKALIŪNAS 

(Tęsinys)

Johanas pasijautė mažu vaiku, paklydusiu 
miške ir gerų žmonių priglaustu. Beeidamas na
mo jis matė, kaip Kalle Sefferis skubiai nuvažia
vo pietų link.

Katryna laukė.
— Ar tu jau grįžai? Kur gi pribuvėja, Jo

hanai?
— Kalle Sefferis nuvažiavo jos parvežti.
— Sefferis?...
— Taip.
Johanas atsisėdęs prie židinio žarstė pelenus.. 

Jis atrodė nuvargęs ir sumišęs. Retkarčiais jis 
baimingai žvilgčiojo į žmoną. Katrynai pagailo 
jo, ir ji, skausmų protarpiuose, pasakė jam.

— Johanai, susišildyk kavą ir pasidaryk sau 
ką užvalgyti. Pasirūpink, kad namie būtų vandens.

Paryčiu atsirado Sefferis su pribuvėja, o po 
poros valandų gimė sveikas ir tvirtas berniukas. 
Beta, mačiusi važiuojant pribuvėją, suprato, kas 
yra, ir atėjusi pasiūlė savo pagalbą. Artėjant kri
tiškąją! valandai ji išvarė Johaną pro duris. Kai 
viskas buvo baigta, ji vėl susirado Johaną, kuris 
sėdėjo nukarinęs galvą ant akmens už trobelės. Ji 
šelmiškai mirktelėjo jam.

— Užeik dabar, tik būk rimtas, kad sūnui ne
tektų gėdinti tėvo.

Johanas nusekė paskui ją; jis visą laiką jau
tėsi kaip kokį šposą iškrėtęs berniukas. Prieangy
je jis sustojo ir, prieš įeidamas, žvilgterėjo pro 
durų spragą.

— Įeik, įeik, čia niekas nekanda, — vadino 
Beta.

Pagaliau, laikydamas kepurę rankoje, jis at
sistojo ties lova. Katryna džiugia šypsena nurodė 
jam vaiką. Tuomet jo veidas nuspindo plačiu, 
droviu šypsniu. Bet visą dieną jis buvo labai ne
kalbus; tai stebino Katryną. Ir ji nieko nesakė: 
ramiai gulėdama ilsėjosi ir džiaugėsi laime turėti

SALLY SALMINEN 

greta savęs kūdikį.
Pavakare išėjo pribuvėja su Beta, ir juodu 

liko vienu du. Pavasario saulė, švietusi virš kal
no ir šildžiusi pro mažus langus namelio vidų, 
suteikė jam linksmumo ir jaukumo. Johanas sė
dėjo prie židinio, o Katryna gulėjo lovoj. Retkar
čiais jųdviejų akys susitikdavo, bet abu jie nesakė 
nei žodžio. Atrodė taip tarytum nei vienas jų ne
norėjo drumsti šventadieniškos nuotaikos, kuri da
bar buvo kambaryje.

Rytojaus dieną Beta buvo kelis kartus užbėgusi 
paklausti, ar ko nereikia, bet Johanas pats viską 
atlikdavo ir virė valgį. Katryna nustebusi pamatė, 
kad jis moka iš to, jos turimo trupučio, produktų 
pagaminti neblogus valgius. Vieną dieną, sėdėda
ma lovoje ir valgydama, ji pakėlė galvą nuo košės 
dubenėlio ir šypsodamosi pasakė:

— Johanai, tu esi puikus virėjas.
Vyro akys sublizgo dėl tokio pagyrimo.
— Šioje srityje aš turiu prityrimo. Pradė

jau savo plaukiojimus laivo virėjo padėjėju. O 
ilgomis žiemos dienomis aš būdavau čia pats sau 
virėju.

Katryna pastebėjo veik nežymų liūdesio šešėlį 
nuslenkant jo veidu. Ir ji vėl pajuto jam keistai 
šiltą jausmą. Ji vis dėlto praleido laimingą ir ne
rūpestingą jaunystę, o jis visą savo kūdikystę pra
gyveno čia skurde ir vienatvėje.

— Johanai, — paprašė ji, — papasakok man 
ką apie savo motiną, aš nieko apie ją nežinau.

Jis atsisuko.
— Ak... Nėra kas pasakoti. Žiūrėk, žiūrėk 

Betos katinas pačiupo didelę pelę.
— Papasakok, Johanai...
— Dabar jau nebedaug liko ledo, šiemet plau

kiojimas prasidės anksti.
— Ar ji buvo ištekėjusi, Johanai?
— Ne... Ak, apie tai neverta kalbėti, žiūrėk, 

koki dideli kumščiai mūsų pūslio, kad jį kur... Tai 
gražiausias vaikas visoje apylinkėje.

— Ar ji čia gyveno ir taip pat dirbo, kaip ir 
mea?

— Taip, taip, ji tarnavo Eko.
— Pas kapitoną Ekvallą?
— Taip. Ten ji buvo prieš man gimstant.
— O paskui jūs gyvenot čia?
— Taip.
— O paskui?
— Paskui ji mirė.
— Kiek tau tuomet buvo metų?
— Tikrai neprisimenu. Aštuoneri ar devyneri 

metai.
— Ką gi paskui darei?
— Paskui aš tarnavau pas Nordkvistą.
— Aštuonerių metų?

PAŽINKIME ŽEMĘ Veru.

Pažengęs moksle ir technikoje 
žmogus pradėjo statyti savo pa
togumui pastatus. Vienas iš jo 
laimėjimų yra vandeniu aprūpi
nimas tų žemės vietų, kurios van
dens trūko ir tas vietas pavertė 
derlingomis dirvomis. Žemė pra
dėjo paklusti žmogui.

Domėdamasis pasauliu, kuria

me gyvena, žmogus pradėjo jieš- 
koti naujų, tinkamų gyvenimui 
vietų. Jis atidengė, kad skirtin
gose klimatinėse sąlygose žemė 
augina tokius produktus, kurie 
nežinomi kitur. Pasitikėdamas sa
vimi jis vykdė r tebevykdo pla
taus tyrinėjimo darbus.

Šiandie žmogus išvystė tokias

—• Taip, jis pasiėmė mane, sakydamas išau
ginsiąs darbininką.

— Ir tu gyvenai kartu su visais darbininkais 
šaltame rūsyje?

— Ne, aš miegodavau čia.
— Čia? Vienas, toks mažas vaikas?
— Taip, kapitonas buvo tos nuomonės, jog jei 

stubelka buvo tuščia, o samdinių patalpa perpil
dyta, tai aš puikiai galėjau miegoti čia.

— O jis pats turi tokį didelį namą, su tiek 
daug kambarių! Kas gi tave prižiūrėjo?

— Mane prižiūrėjo?
— Taip. Negali gi aštuonerių metų vaikas 

pats savimi rūpintis.
— Aš pats savimi oil rait rūpinausi. Bet kad 

jas šimtas! Kiek aš baimės turėdavau, kai pelės 
pakeldavo triukšmą.

— ★ —

priemones, kurių pagalba jis ga
li tyrinėti ir kitas planetas. Ame
rika vykdo plačią erdvių tyrinė
jimų programą ryždamasi greitu 
laiku pasiųsti žmogų ne tik į mė
nulį, bet ir kitas planetas. Daug 
naujų žinių suteikė žmogui gali
mybė atsiplėšti nuo žemės ir pa
sidairyti po erdves. (Pabaiga)
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KOVA SU RAKETE
RAŠO JONAS ŠOLIŪNAS 
(Tęsinys iš pr. M. P. Nr.)

Pirmame sete Nasvytis nepajė
gia rasti vaistų prieš aštrų Gvil
džio atbulinį smūgį ir setą pra
šauna 21:12. Antrame sete Nas- 
vytis bando kontrapuolimą. Vais
tas geras. Gvildys krenta 21:14. 
Ir paskutiniame sete Gvildį ištin
ka tragedija — ligi dešimties taš
kų kova apylygė. Staigiai keletas 
gerų šūvių ir jau 15:10 Gvildžio 
naudai. Bet Nasvytis šaltas, nors 
ir ne žemaitis. Gvildį suerzina 
publikos plojimas. Jis sukiša ke
letą lengvų kamuoliukų tinkliu
kam Gvildys šluosto grindis. 
Gvildys dar ir dabar tur būt tebe- 
šluosto grindis iš nusiminimo, nes 
tepajėgia toliau uždirbti vos vieną 
nusususį tašką. Nasvytis, lemia
mą setą laimėjęs 21:16, tampa 
"dešimtuko” turnyro nugalėtoju.

Ketvirtoji vieta teko jaunajam 
Vyt Nasvyčiui. Tai mūsų di
džiausioji stalo teniso viltis. Jo 
pasirodymas šitame turnyre buvo 
iškilus (laimėjo prieš Pr. Gvildį, 
Kavaliauską, V. Kleizą ir kitus 
geruosius). Ir jo kaip Kavaliaus
ko bei Gvildžio tvirtybė glūdi 
"loope drive” kirtime.

Gerai dar sukovoja Jonas Ne- 
šiukaitis (apie jo charakterį vė
liau). Didžiausia šio turnyro mįs
lė' buvo V. Kleiza, buv. Pabaltijo 
žaidynių nugalėtojas, kuris tur
nyre teužėmė vos šeštąją vietą. 
Po jo sekė energingasis B. Žemai
tis, o po jo... “kuklesnis” J. šo- 
liūnas (verkite visi prieteliai ge
riausieji!) ir paskutiniuoju atbė
go Dr. Alg. Nasvytis, turnyre te- 
įmušęs tik vieną “garbės” įvartį 
prieš žemaitį.

KARALIENĖS MOTERYS
Pas moteris — labai džiugu. 

Tai natūralu. Kada gi jau pas 
jas nuobodu? Bet ir šitame tur
nyre mes turėjome dvi savo iški
liausias ir jauniausias žaidikes. 
Tai iš Toronto Elena Sabaliaus
kaitė ir Violeta Nešiukaitytė. Pir
moji — Pr. Gvildžio mokinė, o 
antroji savo tėvelio. Abi pasižy
mėjo jau net ir tarptautiniuose 
vandenynuose. Kaip minėjau, Sa
baliauskaitė greičiausiai atsto
vaus Kanadą pasaulinėse varžybo
se, o Nešiukaitytė neseniai laimė
jo didžiules Ontario state Kanado
je pirmenybes. Ir kas svarbiau
sia, ji pusiau baigmėje įveikė Sa
baliauskaitę, o baigmėje... latvę, 
daugkartinę Kanados meisterę 
Admanis! Tai bent gerumas! Ir 
ji vos trylikos metelių.

žinoma, turnyre jos dvi ir domi
navo. šįkart geriau pasisekė Sa
baliauskaitei. Ji pirmame rate 
nugalėjo Nešiukaitytę 3:2, bet Ne
šiukaitytė laimėjo antrame rate 
3:2. Persižaidime Sabaliauskaitė 
išpešė užtarnautą 3:1 pergalę. 
Toliau: R. Končiūtė, R. Gaidžiū- 
naitė ir D. Augaitytė. Visos da
lyvės žemiau 20-ties metų. Džiu
gu!

Nedžiugu, kad turnyre nedaly
vavo tokios galiūnės kaip vetera
nė, viena geriausių stalo tenisinin
kių šiaurės Amerikoje J. Rūtelio- 
nienė, D. Točilauskaitė — čere- 
kienė bei Gr. 'Juškaitė — Ramū- 
nienė. žodžiu, dalyvavo tik neže- 
notos, nors ir tos ženotos nėra dar 
senos. Bet šeimyniški dalykai 
neleido atvažiuoti.

BAIGĖSI METAI...
Su šiuo stalo teniso turnyru 

Šiaurės Amerikos lietuviška spor
to šeima užbaigė istorinius 1964- 

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220
Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir iaaimokėjimui. Me* kalbame vokiškai.
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sius metus. Tai metai, kurie nie
kados neišdils iš mūsų galvų bei 
knygų. Dar ilgai apie juos kal
bėsime ir su jumis Australijoje 
susirašinėsime...

Užu Naujų Metų slenksčio vėl 
nauji darbai, lūkesčiai ir rūpes
čiai. Pirmiausiai apie vasario 
mėn. vidurį rinksime naują val
džią. Anlt dabartinės nepyksta- 
me, bet, kaip žinote, gyvename 
demokratiją mėgstančiame krašte, 
ir visokie įstatymai reikalauja 
naujų rinkimų. O be to dabarti
nė vadovybė berods jau išsisklai
dys po Naujų Metų į keturis vė
jus.

Pavasariop prasidės įvairios 
pirmenybės krepšinyje bei tinkli
nyje ir stalo tenise. Dabar kiek
viename didesniame mieste lietu
viški vienetai dalyvauja vietos 
pirmenybėse. O kur yra rinkti
nės dalyviai? Visur! Apie juos 
tai kitą kartą.

gĮ?©[^p© W©^®W©i
Štai jau mūsų 15-ji Sporto

Šventė nukeliavo praeitin. Spor
tininkai tai tikrai ilgai prisimins 
tuos paskutinius dvejus metus, 
praleistus Melbourne, tik žinoma 
su dideliu skirtumu šiais metais, 
kada 14-sios šventės salė buvo 
galima sakyti tik skudurninkė 
palyginus su šių metų puikiu sta
dionu, kas ir visų nuotaikas ge
rokai pakėlė.

— ★ —
STEBINT ADELAIDĖS laimė

jimus visuose frontuose mano 
nuomone susidaro tik dvi išei
tys: arba visiems klubams tuoj 
pat pradėti savuose miestuose vi
sose sporto šakose šimtaprocen
tinę ofensyvą jieškant naujų, 
ypač jaunų jėgų, kurios nuo pat 
pirmos poatostoginės dienos turi 
pradėti visapusišką darbą, kad 
gale metų bent kaikuriuose fron
tuose būtų galima atsispirti prieš 
Adelaidę, arba reikia duoti ade- 
laidiškiams atostogų sporto šven
tes pravedant be jų (kam jiems 
to vargo) ir su jais susitinkant 
tik baigmėje draugiškoms rung
tynėms.

— ★ —
KALBANT APIE JAUNIUS 

tai tur būt pačioj skaudžiausioj 
padėty yra tas vargšas Sydne- 
jus, kuriame nors gyvena dau
giausiai lietuvių, bet taip sunku 
tuos vaikus suburti. Nežinau, bet 
kiek teko nugirsti, ypatingai po 
mūsų jaunių lankymosi Austra
lijoje, tai jaunių ir Sydnejuje 
yra labai daug, tik reikia norų 
ir vadovų iš sportinės vadovybės. 
Gal būt su Naujais Metais ir 
nauji vėjai pradės pūsti.

— ★ —
ĮDOMU, KAS NUTIKO su mū

sų kovietėm krepšininkėm Mel
bourne? Vietoj to kad žaidus, 
kovojus, jos kaip mažos mergai
tės susipyko. Ir dėl ko — grei
čiausiai jos pačios nežino, o jei 
ir žino, tai jau pervėlu pagerinti 
rezultatus!

— ★ —
PASKELBTAME SYDNEJAUS 

parengimų kalendoriuje šiems 
metams žiūrėjau, žiūrėjau ir nie
kaip negalėjau atrasti bent vie
nos datos, kurią būtų užėmę Syd- 
nejaus sportininkai. Atrodo, kad 
šiais metais “Kovo” vadovybė

PIRMOJI DIENA
Pirmąsias krepšinio rungtynes 

sužaidė kaimynai — šventės šei
mininkai melbourniškiai su Gee- 
longu. Melbournas užsirašė pir
mą laimėjimą gana lengvai nu
galėdamas Geelongą )45-28 (22 
-12). Daugiausia taškų pelnė 
Melbournui V. Soha (17) ir Gee- 
longui šutas (8). Antram susi
tikimui išbėgo cempijonai adelai- 
diškiai ir Sydnėjaus koviečiai. 
Rungtynės buvo gana gyvos, ir 
koviečiai mėgino, kietai pasiprie
šinti. Adelaidiškiai, turėdami ei
lę gerų pakaitų, laisvai darė kei
timus ir rungtynes laimėjo 75- 
57- (36-26). Labai gerai už Ade
laidę sužaidė R. Daugalis, surin
kdamas 24 taškus savai koman
dai. Šiomis rungtynėmis užbaig
ta pirmi j i Sporto šventės diena.

ANTROJI DIENA
Antroji diena pradėta tinkli

nio varžybomis. Pirmame sete 
Sydnėjaus vyrai žaidė be prie
kaištų, ir hobartiškiai nepajėgė 
rimčiau pasipriešinti. Ajntrame 
sete perkčniečiai parodė gerų 
pastangų, nors ’ ir nepajėgė lai
mėti. Ruigtynės baigtos 15-3, 15 
-13 Sydnėjaus “Kovo” naudai. 
Antrose tinklinio rungtynėse 

mes visus pasilinksminimus į ša
lį ir griebsis rimto darbo.

SPORTO SKYRIAUS VIENAS 
IŠ konkurso laimėtojų B. Nemei- 
ka po sportinių atlaidų Melbour
ne ir šiais metais savo nervus 
ramindamas savaitę praleido 
Sydnejuje ir čia buvo jo draugų 
ir prietelių gerai prižiūrimas ir 
globojamas.

BALIUI, ARBA geriau pasa
kius KARAMBAI lankantis Syd
nejuje vietos laikraščiai paskel
bė galimybes, kaip įveikti poke
rio mašinas. Ir mūsų svečias, 
pastudijavęs kelias valandas, lei
dosi nuvedamas j vieną klubą, 
kur jis ir dar pora prietelių iš
bandė šį “stebuklingąjį” trauki
mą, tačiau rezultate pralaimėta 
keletas svarų. Taip ir negali 
žmogus pasitikėti tais sensacin
gais sekmadienio laikraščiais.

— ★ —
GERAI ŽINOMAS SYDNE

JAUS sportininkas V. Binkis su 
savo malonia žmona Birute ir 
šiais metais padarė gal jau tradi
cinį priėmimą po švenčių grįžu- 
siems sportininkams ir draugams, 
kurie vaišingų šeimininkų buvo 
šauniai pavaišinti.

— ★ —
VIENAS IŠ SYDNEJAUS šach

matininkų (matyt, jau geras) 
sako savo draugui: “Nu, matai, 
nevažiavau šiais metais į Mel- 
bourną, tai ir gavo tie koviečiai!” 
Aš manau, kad geriau būtų ne 
taip šnekėti, bet sutelkus visas 
jėgas bent šį tą laimėti savam 
klubui!

ŠIAIS METAIS Melbourne 
daugiausiai, gal būt, savimi nu
sivylė garsusis adelaidiškis “par- 
tijėlių” organizatorius, kuris pir
mą kartą savo draugams taip ne
aiškiai prisipažino, jog ir jis, 
nors dar ir viengungis, bet pra
deda senti ir su savo partijėlėm 
negali pritapti prie tų jauniklių, 
kurie tik twistą šoka ir kalba 
apie jam nesuprantamus daly
kus. Blogai, kai metai eina pir
myn, o ne stovi vietoje arba pa
mažu skuba atgal.

NAUJŲJŲ METŲ BALIUS 
Melbourne tai tikrai buvo įspū
dingas. Vienoje salėje jaunimas, 
kur girdėjosi tik pati moderniau
sia muzika, stompai, twistai ir 
kt., kai kitoje senimas ,taip juos 
jaunimas pavadino) ir lėti val
sai, tango ir pan. Pasirinkimas 
buvo puikiausias."

DIDŽIAUSIA PROBLEMA 
Naujų Metų baliaus metu buvo 
ne tiek mašinų “parkavimas”, 
kiek “lašelių” sumedžiojimas; 
nors ir buvo skelbta, kad vieto
je gėrimai nebus parduodami, 

Geelongi “Vytis” padarė didelę 
staigmeną laimėdami prieš stip
rią Melbourne “Varpo” koman
dą. Melbourniškiai, laimėję be di
delių pastangų pirmą setą, pra
dėjo žaisti lengvabūdiškai ir pra
kišo antrą setą. Trečiame sete 
Geelongo vyrai dėjo visas pastan
gas laimėti, ir melbourniškiai, 
veikiami nerviškos įtampos, da
rė klaidų, kas ir nulėmė laimė
jimą Gėelongui. Rezultatai: 5-15, 
15-13, 15-8. Trečiame tinklinio 
susitikime visi laukė kietų ir gra
žių varžybų. Sydnėjaus tinklinin-

INSPEKTORIUS ATVYKSTA 
VASARIO 13 D. DAINAVON!

kai, atrodo, buvo pasiryžę nuga
lėti Adelaidės “Vytį”. Graži ko
va vyko pirmame sete. Antrame 
sete sydnejiškiai susigyveno su 
mintimi, kad turės pralaimėti, ir 
dėlto pašlijo žaidimas. Vytiečiai 
geriau statė blokus, dažniau pa
naudojo užmetimus ir laimėjo 
15-13, 15-7.

Krepšinio pirmosios šios dienos 
varžybos buvo tarp Adelaidės ir 
Sydnėjaus moterų komandų. Run
gtynės nuo pat pradžios buvo 
karštos ir permainingos. Sydne- 

bet kaikurie sydnejiškiai tiesiog 
užmiršo, jog jie yra ne Sydne
juje, o Melbourne ir čia barai 
užsidaro 6 vai. vak. Gerai, kad 
daugelį nuo “sausų” Naujų Me
tų išgelbėjo broliai iš Adelaidės 
ir Melbourne, kurie šiais vaistais 
pakankamai iš anksto apsirūpino.

KEISTŲ DALYKŲ PASITAI
KO ir pas mus. Štai, Melbourne 
sporto klubų pirmininkų ir ats
tovų susirinkimas gavo vieno as
mens raštišką skundą, kuriame 
buvo apkaltintas kitas asmuo. 
Susirinkimui perskaičius šį skun
dą visi jį atmetė ir vietoje ap
skųstąjį nubaudus įvertinant jo 
sportinę veiklą apdovanojo net
gi sidabriniu ALFAS ženkleliu. 
Pasirodo, kad kartais skundai pa
sitarnauja ne blogam, o geram, 
tik įdomu, kokia paliko po to 
skundėjo savijauta?

— ★ —
Prisiklausęs ilgų adelaidiškio 

Karambos išvedžiojimų apie rū
kymo žalą ir Sporto Skyriaus re
daktorius kiek susigėdo ir štai 
jau dvi savaitės, kai neberūko!

Amerikos lietuvių krepšininkų 
vizito Australijoje leidinys, kurį

SKAITYTOJO ŽODIS

Ar nuteisime rankas?
Neabejoju, kad ne vienas tau

tietis pagalvoja, kaip ir aš, ar 
mūsų sporto klubai užmigs ant 
savųjų laurų po lietuvių krepši
ninkų iš Amerikos gastrolių. Jei 
tai įvyktų, būtų tikrai apgailėti
nas įvykis.

Vienas iš didesniųjų mūsų gy
venime įvykių buvo lietuvių krep
šininkų iš anapus vandenyno per
galės prieš įvairias komandas šia
me kontinente. Visi mes pergy- 
venom kritiškesnę minutę, kai 
abejojom mūsų vyrų galiomis, vi
si didžiavomės jų pergalėmis.

Dabar jau vėl, sugrįžę į kasdie
ninį gyvenimą, lyg ir atvėsom. 
Praėjus pusmečiui jau ir draugai 
nebeskambina telefonu ankstyvą 
rytą iš Melbourne klausdami, kas 
laimėjo vakarykščio krepšio rung
tynes... Vienas, kitas dar vis 
bando sau išaiškinti, kodėl taip 
ilgai užtrunka sąskaitų suvedimas 
mūsų sporto valdybų nariams... 
Retkarčiais prie stikliuko prisime
nam pergyventus momentus. Bet 
juk viskas gerai išėjo, laimingai 
baigės, ir pakėlę tą taurelę išge
riam mūsų krepšininkų sveikaton! 
“Ar nebūtų malonu pamatyti pa
našią rinktinę dar kartą Austra
lijoje?” — paklausiam viens ki
to, padiskutuojam šiek tiek apie 
tas didžiąsias išlaidas, kurias mū- 

jaus merginos dominavo ūgiu ir 
veržlumu. Adelaidės komandą 
sudarė daugumoje jaunės ir sten-, 
gėsi vartoti spartą ir dažnai, 
nors nevisai sėkmingai, aikštės 
spaudimą. Rezultatas visą laiką 
svyravo tai į vieną, tai į antrą 
pusę. Prieš kėlinio galą adelai- 
diškės daro pora praėjimų ir po
rą ilgų metimų, kas įgalina jas 
atsiplėšti 8 taškais. Antrame pus- 
laikyje Sydnėjaus kovietės deda 
visas pastangas išlyginti rezulta
tą, kas joms iš dalies pavyksta. 
Adelaidiškės jokiu būdu negali 

sulaikyti veržlios D. Paulauskai
tės. Mažai betrūko, kad vytietės 
būtų pralaimėjusios. Kovietėms 
trūko pamainų. Adelaidė turėjo 
užtektinai pamainų ir žaidė pa
stovesnį žaidimą, ir, galbūt, pati 
kimanda yra daugiau išbalansuo
ta. Sydnėjaus komanda daugu
moje rėmėsi viena žaidėja, kas 
labai varžė jų puolimą. Rungty
nės baigtos 36-31 (19-11) Ade
laidės naudai. Daugiausia taškų 
Sydnejui pelnė D. Paulauskaitė 
(18) ir Adelaidė G. Krivickaitė 

redaguoja Jonas šoliūnas, veda
mas prie pabaigos ir jau greitu 
laiku pasirodys viešumoje.

— ★ —
Amerikoje dabar yra pats kre

pšinio sezonas. Čikagoje kiekvie
name distrikte dalyvauja bent po 
pora lietuvių komandų. Gerai lai
kosi neolituanai, kur žaidžia Mo- 
destavičius ir Šilingas (pastara
sis į kiekvienas rungtynes važi
nėja tik... 150 mylių iš savo gy
venamosios vietos!). Pagalvokite, 
kas tiek toli važinėja į rungty
nes Australijoje, ir dar skundžia
masi, kad čia nenugalimi nuoto
liai!

— ★ —
A. VARNAS, BUVUS rinkti

nės kapitonas, dabar yra vieno 
distrikto sporto instruktorius. 
Jis ten suorganizavo krepšinio 
lygą, kurioje dalyvauja net trys 
lietuvių komandos.

— ★ —
PIETŲ AMERIKOS LIETU

VIAI tiesiog su pavydu skun
džiasi, kad po krepšininkų gas
trolių Australijoje Pietų Ameri
ką visai nslopino Australija ir 
dabar Amerikoje tik ir kalbama 
apie šią kengūrų žemę. Nieko 
nepadarysi — buvo jie pas jus, 
buvo ir pas mus, taip, kad nėra 
ko pykti nei ant jų, nei ant mū
sų. Rima* Gailiu*

sų tautiečiai turėjo “suubagauti” 
ir tuo baigiasi.

Sakoma, kad iš atliktų darbų 
lengviausia pasimokyti. Kai mū
sų vyrai atvažiavo čia, atrodo, 
australai negalvojo jiems lengvai 
pasiduoti, galbūt, net priešingai 
— tikėjosi juos išsiųsti su pilnais 
krepšiais! Su kokiais sunkumais 
teko susidurti mūsų organizato
riams organizuojant gastroles, 
man neteko nugirsti. Girdėjau 
gandų, kad australai norėjo pusės 
pajamų, surinktų prie įėjimo; 
kiek čia tiesos — negaliu pasaky
ti.

Lietuviai, kuriems krepšinis ne
svetimas, aiškiai turėjo pastebėti 
šio sporto pažangą šiame krašte, 
kur dalį šio kredito mes patys sau 
priskiriam. Olimpiniuose žaidi
muose krepšinyje australai kopia 
aukštyn. Viltys yra dedamos pa
kilti dar aukščiau. Neabejoju, 
kad įvykusios mūsų komandos 
gastrolės prieš Olimpijadą davė 
nemaža naudos australų perga
lėms Japonijoje. Juk visuomet 
naudinga pasimokyti iš gabes
niųjų.

Būtų malonu išgirsti iš vietinių 
klubų valdybų ir iš paties ALFO, 
ar po gastrolių buvo susisiekta su 
Australijos Krepšinio Sąjunga 
sąryšyje su panašiomis gastrolė- 

su N. Vyšniauskaite (po 8).
Melbourne varpietės, susitiku

sios su geelongiškėmis, pralaimė
jo, nors komandiškai žaidė labai 
gražiai. Geras R. Akenytės žai
dimas, talkininkaujant L. Šimku
tei, įgalino Geelongo vytietėms 
laimėti 21-17 (10-6). Daugiausia 
taškų Geelongui pelnė A. Ake- 
nytė (14), L. Šimkutė (11). Mel
bourne sėkmingiausia žaidėja bu
vo Statkutė, savai komandai pel
niusi 10 taškų.

Adelaidės “Vytis” laimėjo 
prieš Geelongą, nors rungtynės 
nebūvi labai gyvos. Rezultatas 
44-30 (18-9) Adelaidiškių naudai. 
Daugiausia taškų laimėtojams 
surinko J. Gumbys (17) ir pra
laimėtojams A. Šimkus (10).

Susitikus Melbournui su Ho- 
barto “Perkūnu” visų nu
stebimui pirmame puslaikyje 
aikštėje dominavo hobartiškiai ir 
laimėjo I-mą puslaikį 1 taško skir
tumu. Stoka pamainų privertė 
kovingus hobartiškius pralaimė
ti. Rezultatai 45-36 (17-18). Mel
bournui daugiausia taškų surin
ko Urbonas (12) ir Ališauskas 
(11). Pralaimėtojams A. Andri
konis sumedžiojo 20 taškų.

TREČIOJI DIENA
Trečią varžybų dieną netikė

tai bet pelnytai Geelongas nuga
lėjo Sydnėjaus vyrų tinklinio 
komandą. Atrodė, kad sydnejiš
kiai jokiu būdu nepajėgė suras
ti savęs. Rezultatas: 15-13, 15-9.

Antrame tinklinio susitikime 
Melbournas lengvai laimi prieš 
Hobartą. Abiejų setų rezultatai 
vienodi, būtent 15-4, 15-4.

Vienintėlėse moterų tinklinio 
rungtynėse adelaidiškės buvo 
perstiprios Geelongo vytietėms. 
Rezultatas 15-0, 15-6. \
Krepšinio varžybas pradeda Syd- 
nejaus — Melbourne moterų ko
mandos. Melbournas sužaidžia 
žemiau savo pajėgumo ir skau
džiai pralaimi kovietėms. Rung
tynės baigiamos 43-8 (16-2).
Sydnejui D. Paulauskaitė pelno 
24 taškus. Melbourne rezultatą 
per pusę pelnė Adomavičiūtė su 
Gudaityte, įmesdamos po 4 taš
kus.

Antrose rungtynėse susitiko 
senos varžovės adelaidiškės su 
geelongiškėmis. Geelongo mergi
nos kietai kovoja pirmą puslaikį 
ir jį laimi. Antrame puslaikyje 
persvarą įgija adelaidiškės ir ją 
išlaiko iki rungtynių pabaigos.

Susitikimą 33-20 (8-10) laimi 
adelaidiškės. Laimėtojoms dau
giausia taškų pelnė N. Vyšniaus
kaitė (16) ir R. Andriušytė (10). 
Pralaimėtojoms R. Akenytė 10 ir 
L. Šimkutė 8. z

Adelaidės — Melbourne vyrų 
komandoms susitikus apylygė ko
va vyko pirmame puslaikyje. An
trame puslaikyje dominavo ade
laidiškiai ir laimėjo rungtynes 
56-37 (22-19). Adelaidiškiams
daugiausia taškų pelnė R. Dau
galis (19) ir A. Lapšys (15). Mel
bournui 16 taškų surinko A. Vai- 
šutis.

Sydnejus paskutinėse šios die
nos rungtynėse rezultatu 49-36 
nugalėjo kietai pasipriešinusį 
Hobartą. (Bus daugiau) 

mis. Australams turėtų būti ma
lonu išsikviesti revanšui mūsų 
vyrus. Kodėl nepabandžius jų 
prikalbėti, kad sekančias gastro
les australai patys suorganizuotų, 
pilnai padengdami visas su tuo 
susijusias išlaidas. Tokiu būdu 
šis įvykis netaptų vienkartiniu.

Pradžia buvo padaryta gera. 
Kitą kartą mes galėtumėm tapti 
tais energingais žiūrovais ir pata
rėjais. Iš savos pusės vėl galėtu
mėm savus sportininkus pri
glausti ir globoti, o visą svar
biąją atsakomybę atidavę austra
lams, didžiuotis pergalių laurais. 
Juk čia buvo tik pradžia, gražus 
užsirekomendavimas, parodytas 
mūsų pranašumas šiame sporte. 
Atlikę vieną didesni darbą netu
rėtumėm užmigti ant laurų ir jais 
didžiuotis visą likusį gyvenimą, 
bet nuolatos kovoti ir įrodyti kad 
lietuvių pamiltas šis sportas ne
išdildomas iš mūsų kasdieninio 
gyvenimo, nors ir esam išsisklai
dę po platųjį pasaulį.

A. Bučinskas, Padstow
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai
SYDNEY

SVEČIAS Iš AMERIKOS ’
" Sausio 14 d. “Monterey" laivu 

paliko Australijos krantus Adol
fas Stuoka. Jis ypatingai gerai 
pažįstamas Canberros lietuviams, 
su kuriais 1948 m. atvykęs i Aus
traliją. kūrėsi, dirbo ir planavo 
ateiti"

1953 m. išvyko j J.A.V. ir apsi
stojo Chicagoje. Anot jo, pradžia 
buvusi labai sunki: skirtingas 
darbo tempas ir reikalavimai, gy
venimo sąlygos, suamerikonėjusių 
lietuvių būdas ir pagaliau pats 
klimatas veikė gana slegiančiai. 
Čia esąs doleris brangesnis už 
giminę, draugą, tautietį, net svei
katą. Bet A. Stuoka prie dolerių 
nėra labai prisiršęs ir juos pra- 
ledžia bekeliaudamas.

1953 m. išvykdamas iš Austra
lijos jis dar aplankė Italiją, Pran
cūziją, Vokietiją ir Angliją. 1957 
m. Adolfas praleido savo atosto
gas Europoje, o 1962 m. dar kar
tą lankydamasis Europoje* net nu
važiavo į Sov. Sąjungą ir turėjo 
progos pasimatyti su savo arti
maisiais Vilniaus viešbutyje. Lai
mingai praleidus 6 dienas Vilniu
je ir Rygoje, grįžtant Vokietijo
je ištiko 3uto nelaimė: sunkiai 
sužeistas daugiau kaip metus iš
gulėjo ligoninėje ir “ant lazdiį”.

” ALB BANKSTOWN APYLINKĖS RENGIAMAS

HAVAJŲ VAKARAS
:: \
:: ĮVYKSTA SAUSIO 30 D. DAINAVOJE (EAST TERRACE, BANKSTOWN) ”
* * ' < ►

Gros Havajų miškų muzika, šoksime palmių pavėsy, gaivinsimės liepsnojančiais ;; 
“ ledais... .
■ • Programoje-- New Zealand Ka-ku džiunglių šokis su gyvatėmis, premijos mer- ‘ > 
” gaitei ir berniukui.(Mr. Havayl), gražiausiai vilkintiems havajietiškai, loterija ir kt. i! 
;; Gros kontinentalinė vokiečių kapela. — Svečius pasitiks havajietės su vainikais. ;;
>• -- 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 — 1S ARTI IR TOLI! ' -
« » ’ • « r
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NEŠTOJ AME PUSIAUKELYl
(Atkelta iš psl. 4)

kimą ir, priėmimo atveju, nutar
ti statybos finansavimo planus.

Iš Sąjungos pirmininko pareiš
kimo taip pat paaiškėjo, kad ga
lutinis Lietuvių Namų užbaigimo 
planas jau buvo svarstytas ir 
priimtas bendruomeninių organi
zacijų vadvybių pasitarime.

Susirinkimas, išklausęs inž. 
Reisono technikinių paaiškinimų 
ir. ' Sąjungos iždininko Bielskio 
pranešimo apie Sąjungos skolas. 
Namų užbaigimo klausnią disku
tavo gana plačiai.

Sportine veikla besirūpinantieji 
susirinkimo dalyviai dar kartą ju
dino sporto halės reikalingumą ir 
net priekaištavo, kad senimas ne
mokąs savo skolos, kurią užsitrau
kęs dar Lietuvoje ir nepakanka
mai rūpinasi jaunimo reikalais. 
Iš kitos pusės ir jaunimui.’ buvo 
padaryta tam tikrų priekaištų. 
Buvo nurodyta, kad Lietuvių Na
mai lygiai priklauso jaunimui, 
kaip ir senimui. Jaunimas Lietu
vių Namais plačiai naudojasi ir 
gali dar plačiau naudotis, jeigu 
tik nori. Jaunimui praplečiama 
scena. Praplečiamos salės dalyje 
bus pakankamai, vietos stalo teni
sui. Prie Namų esanti sporto ai
kštė yra išimtinoj sportuojančio 
jaunimo dispozicijoj. Skautai tu
ri savo būklą, mokykla reikalin
gas patalpas, tautiniai šokiai re
petuoja ir koncertuoja irgi čia. 
Chorui bus pakankamai erdvės 
praplėstoje scenoje. Ji bus daug 
tinkamesnė vaidinimams. Disku
tuojant scenos reikalavimus, čia 
pat buvo pareikšti pageidavimai 
šiek tiek koreguoti pateiktus pla
nus, suteikiant daugiau erdvės 
scenos šonams. Inž. Reisonas ža
dėjo juos padaryti numatytų mu
ziejaus patalpų sąskaitom

■ Diskusijose apie muziejaus pa
talpas paaiškėjo, kad jau KraŠ-

Ši nelaimė jo nuo kelionių ne
atgrasė. Praeitų metų gale jis 
lėktuvu atvyko į N. Zelandiją, o 
gruodžio 5 d. nusileido Sydnejuje 
ir paviešėjęs keletą dienų pas p.p. 
Bitinus, nuvyko į Canberrą, kur 
senų bičiulių, ypatingai p.p. Čei- 
čių ir Martišių globojamas pralei
do Kalėdas.

Neaplenkė jis ir Melbourne “at
laidų”. Dainų Šventė ir jaunųjų 
koncertas jam paliko didžiulį įs
pūdį. Sako, Amerikos lietuvių 
koncertai bei suvažiavimai gal tik 
dalyvių skaičiumi mus pralenkia, 
bet ne kokybe!

Grįžęs iš Melbourne dar porą 
savaičių paviešėjo Sydnejuje ma
lonioje p.p. Bitinų, Asevičių, Dau- 
darų, Giliausko, Jarembauskų, 
Milašų, Norkaus, Ridikų, Vazge- 
levičių ir kt. globoje. I laivą jį pa
lydėjo gausus bičiulių būrys. Lai
vu jis išvyko į Havajus, o iš ten, 
pabuvojęs keletą dienų, lėktuvu 
grįš į Chicagą.

V.B.

ADELAIDE
KALĖDŲ SENELIS

LIETUVIŲ NAMUOSE
Kalėdų Senelis šiemet į Lietu

vių Namus atkeliavo sausio 6 die
ną, per Tris Karalius. Pavargęs, 
suliesėjęs, sakėsi labai daug vai

kučių aplankęs kituose miestuo
se. Užtat ir pavėlavo.

Vaikučiai džiaugsmingai su 
triukšmu sutiko Senelį, nes jis 
nešė didelį maišą dovanų ant pe
čių, o rykščių visai neturėjo. Drą
sesnieji vaikučiai nusitvėrė Kalė
dų Senelį už rankų, nusivedė prie 
Eglutės, pasodino j r visų akys 
nukrypo į maišus. Bet Senelis 
taip lengvai dovanų nedavė, pra
šė padainuoti, padeklamuoti, pa
šokti. Tik po to žadėjo dovanas 
dalinti.

Nenusiminė vaikai, nes jie be
veik visi lanko lietuvių mokyklą 
ir gražiai moka lietuviškai. O čia 
ir mokytoja ponia Blandienė prie 
jų. Gražiai padainavo, o jau eilė
raščių grožis ir įvairumas sujau
dino Senelį! Dar daug vaikučiai 
šoko, žaidė aplink Eglutę, kol pa
tenkino Senelį, nes jis jau atrišo 
maišus ir kiekvieną apdovanojo 
dovanomis. Po to Moterų Sekcija 
visus vaikučius pavaišino pyra
gaičiais ir kavute. Kalėdų Sene
lis vis kalbėjosi su vaikučiais, kol 
ir patys mažieji išdrįso už barz
dos jį papešti. Tik tada atsisvei
kino iki sekančių Kalėdų ir išė
jo.

Moterų Sekdijai priklauso di
delė vaikučių ir suaugusiųjų pa
dėka už taip gražiai surengtą Ka
lėdų Eglutę ir vaišes.

(ALŽ)

to Tarybos suvažiavime numaty
ta, jog muziejinė lietuvių įsikū
rimo Australijoj medžiaga bus 
koncentruojama kaip tik šitame 
muziejuje. Tinkamai tą muziejų 
sutvarkius (o tai garantuoja J. 
Vanago vardas!), yra galimybės 
Muzięjų-Archyvą įsprausti į Tu
ristų Biuro įdomybių sąrašą tu
ristinėse brošiūrose apie Pietų 
Australiją.

Susirinkimas domėjosi ar ar- 
chyvo-muziejaus patalpos bus 
naudojamos išimtinai tik muzie
jaus reikalams. Valdybos nusista
tymas: palikti šias patalpas vien 
tik šiam specialiam reikalui.

Per diskusijas niekas nė puse 
žędžio nepaneigė Lietuvių Namų 
.užbaigimo reikalingumo, nepasiū
lė jokių naujų užbaigimo versijų. 
Kai susirinkimo pirmininkas A. 
Maželis pastatė klausimą balsa
vimui ir balsų skaičiavimo komi
sija suskaitė pakeltas Sąjungos 
nario korteles, buvo rasta, kad 
pateikti Lietuvių Namų užbaigi
mo planai patvirtinti 98 Adelai
dės Lietuvių Sąjungos narių bal
sais. Niekas nebalsavo prieš. Nie
kas ir nuo balsavimo nesusilaikė. 
Planai patvirtinti vienbalsiai dau
giau kaip pusės visų balsavimo 
teisę turinčių Adelaidės Lietuvių 
Sąjungos narių.

Diskutuojant statybos finansa
vimo klausimą, buvo prieita nuo
monės, kad Sąjungos valdyba už
trauktų bankinę paskolą iki £4000 
numatytai statybai įvykdyti. Tais 
pačiais 98 balsais, niekam nebal
suojant prieš ir niekam nesusi
laikius, Sąjungos valdyba įgaliota 
užtraukti paskolą 4000 svarų ri
bose.

Priėjus prie darbų vykdymo 
formos, susirinkimui buvo patiek
ti trys pasiūlymai: 1) palikti val
dybai darbų vykdymo formos nu-

” EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

’’ Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
*; akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
«> šeštad. 9-13 vai.

i 8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
‘ Melb., C.I. (Priešais Melbourne Town Hall)

- Tel. 63-2231

Nauji bendruomenės organai 
imasi darbo karštai: pereitą šeš
tadienį įvyko Krašto Kultūros 
Tarybos posėdis, o sekančią 'die
ną, sekmadienį posėdžiavo ir nau
joji Krašto Valdyba.

| SYDNEJAUS LIETUVIŲ TEATRAS “A T Ž A L A” | 
f v a s a r i o 13 d., š e š t a d i e n į S
ra • . įj
X “DAINAVOS” SALĖJE, EAST TERRACE, BANKSTOWN £
ę . * ■ ra
$ vaidina

3 veiksmų pjesę •

f INSPEKTORIUS ATVYKSTA I y 1 - yra * x .ra
j*! Re Ūsorius S. Skorulis Dekoracijos A. Plūko j*

Pradžia 7 vai. vakaro ;♦!
$ Visi kviečiami nepraleisti retos progos pamatyti savo teatro! - *<
!♦< Bilietus iš anksto įsigyti ar užsisakyti galima pas p. T. Reisgienę, 135 Mimosa Rd.,

Greenacre, Tel. 70-3978. ’I ■ ‘ X
>; Bilietų kaina 12/6 ir 10/- -

statymą; 2) statyti dalinai talko
mis, dalinai parangomis; 3) ati
duoti visą statybą rangovui. Ap
svarsčius visų trijų pasiūlymų 
pliusus ir minusus, susirinkimas 
98 balsais paliko Sąjungos valdy
bai nuspręsti statybos, vykdymo 
formas. Valdyba iš savo pusės pa
žadėjo, kad ji, vykdydama staty
bą, atsižvelgs į du faktorius: eko
nomiškumą in greitumą. Sąjungos 
valdyba plačiai išnaudos galimy
bes supirkti statybai reikalingas 
medžiagas papigintomis kainomis 
ir tuo atveju tikisi daug sutau
pyti.

Pateiktą dienotvarkę išsėmus, 
Adelaidės Lietuvių Sąjungos pir
mininkas V. Raginis padėkojo už 
gausų atsilankymą ir už rūpestin
gą pateiktų klausimų apsvarsty
mą. Jis pažymėjo, kad statyba 
dar rytoj neprasidės, bet kad pa
siruošimai tą statybą vykdyti 
pradedami jau šiandien. Inž. 
Reisonas paruoš galutinį planą, 
įtrauktdamas susirinkimo pa
reikštus pageidavimus. Planas 
bus pateiktas Norwoodo savival
dybei patvirtinti. Su banku dėl 
paskolos nebuvo tartasi, tačiau 
pirmininkas tikisi, kad paskolos 
gavimas nesudarys sunkumų. Val
dyba ims iš banko tik tiek pinigų, 
kiek jų reikės statybai vykdyti.

Sąjungos valdyba yra įsitikinu
si, kad Adelaidės lietuviai, taip 
nuoširdžiai rėmę Lietuvių Namus.

MŪSŲ PASTOGĖ

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad nuo sausio 18 

dienos S. Narušis, perėmęs va
dovauti Krašto Valdybai, pasi
traukė iš Sydnejaus Apylinkės 
Valdybos, kurioje ėjo pirminin
ko pareigas.

Likusieji valdybos nariai taip 
pasiskirstė pareigomis:

V. Augu«tinavičiu< — pirmi
ninkas, 19 Challis Ave., Dulwich 
Hill,

J. Karitona* — sekretorius,
S. Grincevičiu* — kasininkas :r
K. Daniikevičiua — kultūros 

reikalams.
Reiškiame širdingą padėką S. 

Narušiui už įdėtą darbą ir pas
tangas einant pirmininko parei-

ADELAIDIŠKIAI 
MELBOURNE

Apskritai, adelaidiškiai pirma
vo Melbourne Meno Dienų pro
gramose.

Jaunųjų talentų koncerte pir
mąsias premijas laimėjo: Germa- 
naitė Rima (akordeonas), Ger- 
manaitė Julija (akordeonas), Ma
siulytė Nemira (piano), Str au
kas Vytautas (smuikas), VHiū- 
naitė Dalia (deklamacijos); ant
rąsias premijas: Klimaitė Ramu
nė (piano), Zamoiskis Algis (so
listas) .

Tautinių šokių grupė, vadovau
jama Bronės Lapšienės, buvo ge
riausia (melbourniškių nuomonė).

Sportininkai nunešė kuone vi
sas taures.

Literatūros vakare-koncerte iš 
Adelaidės dalyvavo solistė Genė 
Vasiliauskienė ir rašytojas-laure- 
atas Pulgis Andriušis.

Lituanijos Choras, vadovauja
mas V. Šimkaus, išpildė savisto
viai dvi dainas ir taip pat daly
vavo jungtiniame chore, kuris iš
pildė dešitm dainų. (ALŽ)

gas. Linkinje geros sėkmės nau
jose Krašto Valdybos pirmininko 
pareigose.
......... ALB Sydnejaus Apylinkės 

Valdyba

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Lietuvos Ne

priklausomybės Vasario 16 šven
tė bus švenčiama Sydnejuje vasa
rio mėn. 20 d. (šeštadienį). Iš
kilmingas minėjimas Auburn sa
lėje. Po minėjimo šokiai. Gera 
muzika. Veiks bufetas.

Vasario 21 d. (sekmadienį) iš
kilmingos pamaldos Lidcombe 
bažnyčioje. Dalyvauja organiza
cijos su savo vėliavomis. “Dai
nos” choras dalyvauja minėjime 
ir pamaldose.

Minėjimą ruošia visų trijų Syd
nejaus Apylinkių Valdybos.

ALB Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

GEDULINGOS PAMALDOS
Gedulingos pamaldos už a.a. 

Kotryną Normantienę, mirusią 
pr. mt. gruodžio 10 d., bus lai
komos sausio 31 d. 9 vai. 15 min. 
Liberalų Katalikų- bažnyčioj Rich
mond, Punt Rd. 241 nr. Nuo 
Spencer ir Flinders gel. stočių 
važiuoti bet kuriuo tramvajum 
Flinders g. ir Wellington. pd. iki 
Punt rd. (19 sustojimas) ir pa
sukus Punt rd. dešinėn, už 200 
žingsnių priešais Yarra Park ma
tomas parašas.

Maloniai kviečiami atsilankyti 
ir ypač Geelong lietuvių savaitga
lio mokyklos buvę p. Normantie
nės mokiniai.

PADĖKA
Aliaus ir Renatos Migevičių 

vestuvėse svečių buvo sudėta 
£9 — 8 — 0 aukų spaudai parem
ti. Gautos aukos buvo padalintos 
lygiomis tarp abiejų savaitraščių, 
ir Mūsų Pastogei iš tų aukų ati
teko £4 — 14 — 0. Be to, dar vie
nas svečias pridėjo vieną svarą 
specialiai M. P-gei. Tad ta proga 
M. P-gė gavo £5 — 14 — O. Mie
liems rėmėjams nuoširdžiai dėko
jame.

ALB Krašto Valdyba

Sausio 16 d. p.p. Kęsminų so
dyboje, Morningtone su dideliu 
pasisekimu praėjo III-ji Jūros 
Diena Melbourne.

1923 m. sausio 15 d. įvykusio 
Maž. Lietuvos sukilimo ir Klaipė
dos atvadavimo sukakties paminė
ti suvažiavo gausus tautiečių bū
rys. Iš ryto visi praleido keletą 
valandų besimaudydami, o pava
kariais pradėjo burtis sodybos 
vaismedžių pavėsy pasivaišinti 
sumuštiniais arba Soc. Moterų 
D-jos paruoštais šaltibarščiais bei 
dešrelėm su kopūstais.

Oficialioji Jūros Dienos pro
grama prasidėjo 6 vai. p.p. Ben
druomenės Apylinkės pirm. inž.

tuo pačiu nuoširdumu prisidės ir 
prie galutinio Namų užbaigimo. 
Kadangi aukų rinkimo metinis 
vajus jau pasibaigęs, rinkėjai 
dabar adelaidiškių nelankys iki 
naujo vajaus. Tačiau jeigu kuris 
norėtų jau dabar prie statybos 
prisidėti, galėtų tai padaryti sa
vo „auką atiduodamas betkuriam 
Sąjungos valdybos nariui ar savo 
vietos aukų rinkėjui. Savo auką 
taip pat bus progos atiduoti per 
visuotinį Adelaidės Lietuvių Są
jungos susirinkimą, kuris šaukia
mas vasario 28 d. Pirmininkas 
prašė kiekvieną adelaidiškį ap
svarstyti, kaip jis gali jau dabar 
prie statybos prisidėti ir savo 
svarstymo rezultatus įkūnyti bū
simo susirinkimo metu. Juo dau
giau papildomų aukų; tuo mažiau 
paskolos. Naudingos būtų ir be- 
procentinės paskolos.

Savo padėkos žodžiu susirinki
mą uždarė jam pirmininkavęs .A.. 
Maželis. Sekretoriavo B. Strau- 
kas.

Susirinkimo dalyviams aplei
džiant salę, į ją pradėjo rinktis 
Lituania choras savo sekmadieni
nėms repeticijoms. Tie žmonės 
ir apie atostogas negalvoja: ne
trukus jiems reikės vėl koncer
tuoti.

Šio susirinkimo metu išryškėjo 
vienas būdingas bruožas: nuomo
nių įvairumas detalėse ir nesu
griaunamas vieningumas principi-

' 1
1965 m. sausio 25 d. >

BLYNŲ BALIUS

Šiais metais tradicinis užgavė- 
nių Blynų balius Sydney lietu
viams įvyks vasario 27 d. Masonic 
Hall Campsie. Salė labai graži 
ir erdvi, prie Campsie gelž. sto
ties. Smulkesnė informacija bus 
paskelbta vėliau.

Sydney Liet. Mot. Soc. GL 
Dr-ja

AUSTRALJIOS LIET. SPORTO 
KLUBŲ SĄJUNGOS 

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Australijos 

Lietuvių Sporto Klubų atstovų 
suvažiavimas, įvykęs XV-sios 
Sporto šventės metu Melbourne 
(gruodžio 27-31 d.d.) nutarė pa
keisti buvusį Australijos Lietuvių 
Fizinio Auklėjmo ir Sporto Są
jungos (ALFAS) vardą į Austra
lijos Lietuvių Sporto Klubų Są
jungą (sutrampintai ALSKS). To . 
paties suvažiavimo metu išrinkta; 
ALSKS valdyba, kurią sudaro: 

pirmininkas A. Bladzevičius, 14 
Clarinda Rd., Essendon, Vic. Tel. 
37 3192;

sekretorius V. Kuncaitis, 13 Sa- 
len Ave., Oakleigh, Vic., tel. 
57 2877;

kasininkas V. Lazauskas, 332 . 
Tooronga Rd., Toorohga, Vic. 
Tel. 20 4185.

Drauge pranešame, kad ALSKS 
nuosavybėje turi Amerikos Lie
tuvių krepšininkų rungtynių su 
Pietų Australijos rinktine 16 mm. 
garsini filmą. Norintieji pasinau
doti minėtu filmu prašomi rašyti. 
sekretoriui V. Kuncaičiui.

ALSKS Valdyba

JŪROS DIENA MELBOURNE

niuose klausimuose, kuriais ap
sprendžiamas lietuviškos veiklos 
gerinimas. '

Tiek tie, kurie norėjo atskiros 
halės sportui, ar tie, kurie galvo
jo, kad nepakankamas dėmesys 
skiriamas jaunimui, net ir tie, ku
rie ragino, kad reikia pirmiau 
baigti skolas ir paskui vykdyti 
naujas statybas, prisijungė prie 
sutartinio nutarimo žengti galuti
nį žingsnį prie Lietuvių Namų 
užbaigimo pačiu artimiaUsiu 
laiku.

Gausaus susirinkimo vieningu
mas duoda vilties, kad Namų už
baigimą geros valios adelaidiškiai 
parems ir savo konkrečiom aukom. 
•Pirmąją ir gana konkrečią auką 
padarė veiklus adelaidiškis Anta
nas šerelis, čia pat paaukodamas 
šiai statybai £50. Tikrai būtų 
gražu, jei tokių aukų ir artimiau
siu laiku atsirastų daugiau. Apie 
Adelaidės Lietuvių Namų statybą 
“M. Pastogės” skaitytojai bus 
plačiau informuojami statybos 
vykdymo eigoje. Tada bus malo
nu pakalbėti ir apie tos statybos 
rėmėjus konkrečiai. Tas, kuris 
padeda reikale, padeda, dešimte
riopai.

V. Radzevičius

Pelenausko atidarymo žodžiu. 
Kalbėtojas pasidžiaugė, kad šį 
graži Jūros Dienos idėja prigijo 
ir įėjo į tradiciją, nes susirenkame 
jau trečią kartą.

Paskaitą Jūros Dienos proga 
skaitė žinomas mūsų visuomeni
ninkas p. Albertas Zubras. Jis pa- 
nagrinėjo lietuvių genčių atsira
dimą prie Baltijos jūros, taip pat 
jūros žodžio kilmę ir laivyno svar
bą ekonominiame valstybės gyve
nime. Kaip pavyzdį prelegentas 
pažymėjo, jog Norvegija, teturė
dama tik 3 mil. gyventojų, perei
tais metais uždirbo 4š milijardų 
dolerių iš savo prekybos laivyno. ’ 
Lietuvoje pavėluotai steigdami sa
vo laivyną, mes taip pat išleido
me daug mil. litų svetimus laivus 
samdydami. Kiek šis kraštas, ne
turėdamas savo laivyno, išmoka 
angliškiems laivams už atvežtas 
prekes, nedrįstama net visuomenei 
skelbti.

Po paskaitos, pirm. inž. Pele- 
nauskas padėkojo prelegentui p. 
A. Zubrui, sodybos šeimininkams 
p.p. Kęsminams, Soc. Mot. D-jos 
ponioms už paruoštą bufetą ir p. 
Krasauskui už gražią muziką, ku
ris, turėdamas savo televizijos 
prekybos ir remonto įstaigą, at
vyko ir per garsiakalbius davė 
lietuviškų dainų ir šokių muzikos.

Padėka taip pat buvo pareikšta ‘ 
Maž. Lietuvos Bičiulių D-jai ir ■ 
jūros skautams už dalvavimą pro
gramoje.

Po oficialiosios dalies visi iki 
vėlyvos nakties gražiai pasišoko 
ir pasilinksmino. Baigiant tikrai 
norėtųsi padėkoti patiems rengė
jams,- kurie kitiems bedėkodami 
save pamiršo, — tai pirmininkui ■ 
inž. Pelenauskui, kuris nuoširdžiai 
Jūros Dienos idėjai pritarė, apy
linkės V-bos nariui p. J. Meiliū
nui, kuris daugumą parengimo 
darbų atliko ir jūros skautų va
dovui inž. Vaitkui, kuris net savo 
atostogas atidėjo, kad galėtų pri- | 
sidėti prie Jūros Dienos.

Reikia tikėtis, kad kitais metais’ 
vėl susirinkisme jau į IV Jūros 
Dieną, o, galbūt, ir kitų vietovių 
lietuviai paseks Sydney ir Mel
bourne lietuvių pavyzdžiu. Ypa- ■■ 
tingai šiai idėjai turėtų pritarti 
kitur esanti ramovėnų skyriai, ku- ' 
rių tarpe yra daug Klaipėdos su
kilimo dalyvių. A Ib. Pocius

Nos tik grįžęs iš Dainų Šven
tės Melbourne Adelaidės Lituania* 
choras vėl stojo prie darbo inten
syviai repetuodamas, nes prieš 
akis jau turėjo naują pasirodymą 
— sausio 23 d. Ukrainiečiai rengė 
savo neprklausomybės paskelbimo 
47-sias metines, ir į šių iškilmių 
programą buvo pakviestas ir lie
tuvių Lituania choras. Čia jis du 
kartus programoje pasirodė be
veik pirmuoju, padainuodamas iš 
viso penkias dainas. Plačiau apie 
šį dalyvavimą skaitysime vėliau.

* " į
Ateinantį savaitgalį visos ilgo 

savaitgalio dienos darbingos: šeš
tadienį Havajų vakaras Dainavo
je, sekmadienį Jūros Diena Wol- . 
longonge, Corrimal paplūdimyje, 
o pirmadienį visuotinis literatų 
susirinkimas p.p. Slavėnų namuo
se. Ku-ka .į
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