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11.16 Vasario 16-ji — laisvės kelrodis
Jau 47-jį kartą švenčiame Va

sario 16-ją — Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo akto 
sukaktį. Pravartu čia sustoti ir 
susimąstyti prie šio simbolio-- 
kas jis buvo tiems, kurie buvo 
prieš jį, ir kas jis yra mums, ku
rie gyvename praėjus 47-riems 
metams po jo?

Prieš atsakant sutarkime, kas 
yra toji Vasario 16-ji. Idealas 
tautos siekimų? Praeitį liudijan
ti istorinė tautai diena? Mūsų 
dabarties troškimų simbolis? 
Trys klausimai, kurie visi telpa 
Vasario 16-sios sąvokoje ir savo 
atsakymu išsako jos prasmę.

Vasario 16-ji prieš paskel
biant Lietuvos nepriklausomybę 
ano meto kovotojams buvo pats 
tikrasis ir tiesioginis idealas. 
Niekas anuo metu nežinojo, ka
da įvyks to paskelbimo aktas. 
Likimo lėmimu ar aplinkybių 
bei pačių to meto kovotojų pa
stangomis tai įvyko Vasario 16 
d. 1918 metais. Paviršutiniškai 
Žiūrint tai yra tik paprasta ka
lendorinė diena, kitiems nieko 
nesakanti, bet mums ji išreiškia 
viską — čia realizavosi paverg
tos tautos viltys, ji yra ano me
to kovotojų pastangų rezultatas, 
ji vėliau pasidarė laisvos tautos 
ir valstybės kertinis akmuo, 
Ženklinąs ribą tarp vergijos ir 
laisvės.

Vasario 16-ji jau istorijoje. Ii 
yra praeitis, nepakartojama, tik 
liudijanti ir skatinanti. Mes pa
tys negyvename tiesioginėje šios 
dienos išdavų sferoje: ji pasi
baigė su nepriklausomybės ne
tekimu 1940 m. birželio 15 d. 
Nuo šios datos mūsų ir visos 
lietuvių tautos gyvenimas iki da
bar ištiktas svetimųjų smurto ir 
mes vėl stovime toje pačioje ar
ba labai panašioje situacijoje, 
kokioje buvo lietuvių tauta ir 
jos veikėjai prieš Vasario 16-ją 
dieną. Skirtumas tik tas, kad 
anie apie Vasario 16-ją nieko 
nežinojo, tuo tarpu mes Vasario 
16-sios dvasioje išaugę, nors ir 
nepriklausomybę praradę. Ano 
meto lietuviams veikėjams Va
sario 16-ji, nors tuo laiku ir ne
įvardinta, buvo idealas ir dėl to 
visi ji e — veikėjai, politikai, 
kultūrininkai, knygnešiai ir ka
riai — visi be išimties būvi ide
alistai, ir kaip tokių jokios kliū
tys nesulaikė: nei turtas, nei pa
reigos, nei gundantis oportuniz
mas.

Peticija Jungt. Tautoms
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini

mo Komitetas (Vlikas) išsiuntinė
jo paruoštus pavyzdžius visoms 
Lietuvių Bendruomenės Kraštų 
valdyboms prašydamas rinkti pa
rašus peticijai, kuri bus įteikta 
UNO atitinkamiems /organams 
Lietuvos laisvinimo reikalu. Taip 
pat Vlikas kviečiam lietuvius Va
sario 16-sios proga siųsti memo
randumus vietinių kraštų vyriau
sybėms, kad būtų keliamas Lietu
vos klausimas ir pasmerkiamas 
rusiškasis imperializmas. Tokius 
raštus peticijos ir memorandumų 
reikalu gavo ir ALB Krašto Val
dyba, kuri savo ruoštu viską pa
ruošė ir išsiuntinėjo su lydraščiu 
bendruomenės padalinių valdy
boms. Krašto Valdyba kviečia vi
sas apylinkes Vasario 16-sios mi

Henrikas Nagys

MANO GIMTINĖJ

Dulka vieškeliai balti pro mano namą, 
ir nuskreja tolybėsna lyg dainos, 
ir beržų žaliasai rūbas jau plevenau 
vasaros vidudienių palaima 
supa mano tėviškės gimtinį namą.

Ir draugai mani — bastūnai šviesiaplaukiai, 
iš kažinkurios šalies atnešę juoką 
ir kelionės lazdą, ties langinėm šaukia, 
šaukia mano vardą. Klausosi. Ir juokas 
lūpose jiems miršta... Stovi jie ir laukia...

Driekias vieškeliai tolybėsna pro mano namą... 
Ir beržai dainuodami į tolį eina...
Ir draugai prasibastydami klebena 
uždaras langines... Niekas neateina, 
durų niekas jiems neatveria į mano namą...

Mums Vasario 16-ji yra bu
vęs, įvykęs faktas, stovinti ne 
siekiamuoju tikslu prieky, bet 
tik kaip istorinė data praeity. 
Aniems ji buvo idealas, mums gi 
tik simbolis — iškovotos laisvės 
simbolis. Gal dėl to mūsų visų 
(ne vien tik Australijoje) Vasa
rio 16-sios minėjimai nedegina 
idealo ugnimi, o greičiau pa
dvelkia seniena. Senieji kovoto
jai ir veikėjai savo susirinkimuo
se ir minėjimuose bei spaudoje 
kūrė ateities Lietuvą, jų akys 
buvo nukreiptos į priekį, į atei
tį. Mes gi susirinkę visu savimi 
atsigręžiame į praeitį be jokių 
planų ateičiai. Čia ir yra skirtu
mas tarp anų kovotojų Lietuvos 
nepriklausomybės kūrėjų ir da
barties mūsų. Mus skiria ne kas
kita, kaip Vasario 16-ji. Anoj
pusėj šios datos stovėjo nepa
laužiami idealistai, kurie kūrė
Lietuvą, šiapus esame mes, ku
rie bet kokia kaina stengiamės 
įsikurti. Anie, kurdami Lietuvą, 
neturėjo sau pavyzdžio, mes tu
rime juos pavyzdžiu ir Vasario 
16-ją, kuri yra abiem pusėm 
bendra — tautos laisvės simbo
lis, laisvės, kurią senieji iškovo
jo, o mums dar reikia iškovoti. 
Vasario 16-ji seniesiems yra 
pergalės vėliava, mums gi ji tė
ra tik kaip ženklas, kad tos per
galės siektume.

(v.k.)

nėjimų proga paruošti rezoliucijų 
ir pasiųsti Australijos federali- 
nei vyriausybei.

AZIJOS IR EUROPOS LAISVĖS
KOVOTOJŲ VIENYBĖ

Sausio 23 d. New Yorke įvyko 
Pavergtųjų Seimo nepaprastas su
sirinkimas Azijos Laisvės Dienos 
metinėms paminėti. Prieš 11 me
tų ryšium su Korėjos karo paliau
bomis 22.000 karo belaisvių atsisa
kė grįžti į šiaurinę Korėją arba į 
R. Kiniją, pasirinkdami laisvę 
tremtyje. PET Seimas deklaraci
joje reikalavo, kad laisvasis pa
saulis efektyviai išnaudotų tarp
tautinio komunizmo nesutarimus 
Europos ir Azijos problemų tei
singam sprendimui. (E)

MIRĖ PROF. P. KURAITIS
Pereitų metų gruodžio 18 d. pa

vergtoje Lietuvoje Kaune mirė 81 
metų sulaukęs ilgametis Vytauto 
Didžiojo universiteto profesorius 
prelatas Pranas Kuraitis.

A.a. prof. P. Kuraitis gimė 1883 
m. liepos 4 d. Pavasijų km. Ku
dirkos Naumiesčio parapijoje. 
Baigęs kunigų seminariją Seinuo
se kunigu įšventintas 1907 m. 
Teologines studijas gilino Petra
pilio dvasinėje akademijoje čia 
įsigydamas magistro laipsnį. Filo
sofiją studijavo ir vakarų Euro
poje Luvene ir sociologiją Leip
cige. Dėstė pradžioje Kauno ku
nigų seminarijoje ir vėliau Vytau

Pasiruošusios didžiajai šventei Meno Dienų Leidinio klišė

MIELI AUSTRALIJOS LIETUVIAI,

Vasario 16-sios — Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukakties proga sveikina
me visus lietuvius linkėdami ištverti toli už tėvynės benamio gyveninio sutemose, nepra
rasti vilties, kad mūsų tėvynė Lietuva vėl bus laisva ir nepriklausoma, ir ryžtis sukaupiant 
visas jėgas, kad toji laisvės diena mūsų tėvynei būtų pagreitinta.

Vasario 16-ji yra mūsų tautai džiaugsmo ir pergalės diena, bet ji yra taip pat ir liū
desio šventė, nes savo tautos laisvę ir krašto nepriklausomybę esame praradę. Tačiau viltis 
vėl atgauti savo tautai laisvę yra šiandie daug tikresnė ir patikimesnė, negu tiems, kurie 
tautą privedė prie Vasario 16-sios. Semkimės stiprybės ir ryžto iš Vasario 16-sios kūrė
jų, ir mūsų viltys pasiteisins.

Mūsų jėgos ir darbai už Lietuvos išlaisvinimą! i.

ALB KRAŠTO VALDYBA

įvykiai pasaulyje
Trečiasis Pietų Amerikos lietu

vių kjongresaa vasario 18-21 (L 
Vasario 18 d. Vila Zelinos bažny
čioje kongreso pradžiai pamaldos, 
kurias atlaikys vysk. V. Brizgys.

Po pamaldų, pranciškiečių gim
nazijos salėje įvyks oficialus kon
greso atdarymo posėdis, sveikini

to Didžiojo universitete filosofiją 
ir sociologiją. Jo įnašas į Lietu
vos kultūrinį gyvenimą yra labai 
didelis. Universitete profesoriau
damas jis padėjo filosofijos pa
grindus ir jo tiesioginiais moki
niais laikytini tokie šiandie iš
kilūs mūsų žmonės, kaip prof. A. 
Maceina, T>r. J. Girnius ir visa 
eilė kitų. Daug rašė ir. bendradar
biavo lietuvių periodikoje, ypač 
žurnaluose “Židiny”, “Lietuvos 
Mokykloje”, “Tiesos Kelyje” ir 
kt. Jis taip pat yra vienas iš atei- 
tininkijos sąjūdžio steigėjų. Pa
laidotas pereitų metų gruodžio 21 
d. Kaune.

mai ir susipažinimo vaišės.
Vasario 19 d. posėdžiaus šios 

sekcijos: Jaunimo sekcija .Lietu
viško auklėjimo, tautinio meno, 
Lietuvos laisvinimo, Spaudos ir 
radijo, Sporto, pastoracijos, Eko
nomikos. Vakare bendras posėdis, 
sveikinimai, pagrindinė paskaita, 
meninė dalis.

Vasario 21 d. iškilmingos pa
maldos Sao Paulo katedroj. Po 
kongreso norintiems bus suruošta 
ekskursijos po S. Paulo, ir Rio de 
Janeiro miestą, į Santos uostą 
ir Atlanto pajūrį.

Kongreso rengimo K-to adre
sas: PALK, Rengimo komitetas, 
Caixa Postal 4118, Sao Paulo, 
Brasil.

SKAUDŪS NUOSTOLIAI 
VIETNAME

Pereitą savaitę raudoniesiems 
netikėtai užpuolus Pietų Vietna
mo vyriausybės daliniai turėjo 
didelių nuostolių: apie 600 žuvu
sių ir daugiau kaip 400 karių 
dingusių, greičiausiai patekusių 
į raudonųjų nelaisvę. Apie susida
riusią padėtį pląčiau nerašoma, 
nes įvesta "žinių cenzūra.

Pereitą savaitę amerikiečiai 
bombardavo šiaurės komunisti
niame Vietname komunistų bazę, 
iš kurių eidavo paspirtis patriza- 
nams. Nors po kelių užskridimų 
amerikiečiai ir sulaikė tolimes
nius bombardavimus šiaurės Viet
namo teritorijoje, bet tuo Ameri
ka parodė, kad ryžtasi daug kuo
rizikuoti norint pasidaryti padė
ties meisteriais.

’.— ★ —
Pereitą savaitę New Yorko van

denyse nukrito lėktuvas su 84 ke
leiviais, kurie visi žuvo.

Australija užpirko ginklų iš 
Amerikos už 166 milijonus svarų. 
Ginklavimosi programoje numaty
ta įsigyti moderniausių lėktuvų, 
transporto priemonių ir konven- 
cionalių ginklų.

— ★ —
Fidži salose tris dienas truko 

ciklonas ir įaudrintuose vandeny
se žuvo 23 žmonės. Salose nutrau
ktas susisiekimas, sugriauta dau
gybė namų.

Sovietų viršūnės palankiai pa
sitiko Amerikos prez. Johnson 
kvietimą vizituoti Ameriką.
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LIETUVA PRIKLAUSO EUROPAI
LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO S. LOZORAIČIO KALBA,PASAKYTA BALTŲ DRAUGIJOS 

TOROS DIENŲ PROGA HANOVERYJE.
SURENGTŲ BALTIJOS KUL-

Pagrindinis ir aiškus trijų Bal
tijos tautų europejiškumo patvir
tinimas naujoje istorijoje buvo ir 
palieka jų nepriklausomų valsty
bių įkūrimas ar atstatymas, po 
pirmojo pasaulinio karo ir Rusi
jos bolševikų revoliucijos. Pa
skelbtoji tada Baltijos Valstybių 
nepriklausomybė pasireiškė ne 
tiktai valstybinių ryšių su Rusija 
nutraukimu, bet taip pat visišku 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos įsi
jungimu į Europą ir į Vakarus, 
kas sudarė jų politinio, ekono
minio ir kultūros gyvenimo pa
grindą. Mūsų kraštai buvo atda
ri visoms civilizuotojo pasaulio 
idėjoms, visiems Vakarų žmo
nėms. Aš nežinau nė vieno atsi
tikimo, kad kuris mūsų pilietis 
būtų nuvažiavęs eiti mokslų so
vietų universitete. Priešingai, 
mūsų akademinis jaunimas, norė
jęs studijuoti užsieny, darė tai 
Europos — pirmoje eilėje Vokie
tijos ir Prancūzijos — augštose 
mokyklose. Tai nebuvo vien tik 
vyriausybės politikos padarinys, 
bet visuotinio noro pasireiškimas 
praturtinti bei gilinti trijų tautų 
kultūrą krikščioniškojo Vakarų 
pasaulio kultūros elementais. Ta 
pačia kryptimi plėtojosi mūsų 
ekonominiai santykiai, nes prak
tiškai visa mūsų užsienio preky
ba buvo nukreipta į Europą.

Tokiu pat pagrindu buvo ve
dama trijų Baltijos Valstybių 
užsienio politika, kurios vyriau
sias tikslas buvo artimi santy
kiai su Vakarais ir bendradar
biavimas su tarptautinėmis orga
nizacijomis taikai užtikrinti, kad 
tuo būdu mūsų tautos taptų nau
dingais tarptautinės bendruome
nės nariais. Joks, didelis ar ma
žas, kraštas neturėjo pagrindo 
laikyti mus sau pavojingais, nes 
mes nebuvome kurios trečios val
stybės politiniais ar kariniais 
įrankiais. Taip pat, žinoma, mes 
elgėmės ir Sovietų Sąjungos at
žvilgiu, su kuria visada stengė
mės palaikyti gerus santykius. 
Mūsų užsienio politika buvo ve
dama, taip sakant, dienos švieso
je. Be to, mes neturėjome kon
fliktų ar ginčų su kitais kraštais, 
kurių nebūtų buvę galima iš
spręsti tarptautinės teisės nuos
tatais ir taikinga procedūra. Tr, 
galop, taikos išlaikymas buvo 
mūsų gyvybinis interesas, nes 
nuo pat pradžios mums buvo aiš
ku, kad karo atvėju nieko nelai
mėtume ir viso ko nustotume. 
Tuo aš nenoriu pasakyti, kad tai

buvo ypatingas trijų mažų vals
tybių nuopelnas — vesti tokią 
politiką, kuri apsaugotų jas nuo 
žlugimo. Tačiau aš manau turįs 
visą pagrindą pareikšti, jog mū
sų tarptautinė laikysena buvo 
teigiamas įnašas į Europos savi
tarpio bendradarbiavimą ir kar
tu mūsų pasisakymas už laisvą, 
taikingą, teisingą Europą, kurios 
susiformavimo mes kaip ir dau
gelis kitų ypač mažų tautų sie
kėme. Su tokia Europa rišome 
mūsų dvasinio, politinio ir eko
nominio gyvenimo pažangą, tai
gi visą mūsų tautų ateitį.

Iš kitos pusės, iš Rytų, mes ne
galėjome laukti nieko kita kaip 
tik komunistinių idėjų, tai yra: 
absurdiškos komunistinės ūkio 
sistemos, neturinčios nieko ben
dra su tikruoju socializmu; bet 
kurios laisvės slopinimo, paversto 
sovietų valstybinės santvarkos 
pagrindu; dvasios pavergimo, su
darančio vyriausią sovietų dvasi
nio gyvenimo veiksnį; ir, galop, 
agresingos bedievybės. Tokios 
idėjos buvo tada sovietų “eks
portinės kultūros vertybės”, o ir 
šiuo metu vadinamuose kultūros

mainuose sovietai negali nieko 
naujo pasiūlyti.

Turint prieš akis vėlesnius įvy
kius ir dabartinę padėtį Centro 
ir Rytų Europoje, gali kilti klau
simas, ar mūsų susirišimas su Eu
ropa nebuvo klaida. Atsakymas i 
tai tėra vienas: ne, tai nebuvo 
klaida, ir štai dėl ko: pirmiausia, 
lietuviai, estai ir latviai yra euro
piečiai, tad jie negalėjo nesidėti 
su Europa, jie tegalėjo jaustis 
europiečiais ir kaip tokie veikti. 
Antra, tiktai bendradarbiavimas 
su Europa padėjo mums atstatyti 
mūsų kraštus iš pirmojo pasauli
nio karo griuvėsių ir padaryti vi
sose tautinio gyvenimo srityse to
kią pažangą, kuri buvo laikoma 
labai pažymėtina. Trečia, dvasi
nis ir politinis susirišimas su so
vietiška Antieuropa būtų buvęs 
mums — kaip ir kiekvienai kitai 
tautai — lygus savižudybei, taigi 
pavojingesnis negu dabartinis so
vietų pasikėsinimas prieš mūsų 
tautų ateitį, kurį sovietai vykdo 
okupuotose Baltijos kraštuose.

Žinoma, negalima paslėpti, jog 
mes — kartu su milionais kitų 
europiečių — buvome Europos

skaudžiai apvilti. Mūsų lūkesčiai, 
kad Europa ir iš viso Vakarai po 
paskutinio karo apgins mūsų lai
svę bei nepriklausomybę nuo so
vietų, neišsipildė. Ir vis dėlto es
tai, latviai ir lietuviai palieka eu
ropiečiais ir, nežiūrint sovietų 
priespaudos, kreipia savo žvilgs
nius į Europą. Nežiūrint visų 
karčių nusivylimų, kurių esame 
patyrę praeityje ir dar dabar pa
tiriame, mes turime vilties, kad 
Europa ilgainiui įmatys, jog jos 
politinė bei moralinė jėga, jos 
ateitis glūdi pirmoje eilėje lais
vės idėjos skelbime, gynime ir 
vykdyme, laisvės visiems — tiek 
tautoms, tiek atskiriems žmo
nėms.

Tačiau nepakanka skelbti lais
vės idėją tiems, kurie yra laisvi. 
Reikia reikalauti laisvės, reikia 
jos reikalauti atvirai ir aiškiai 
toms tautoms, kurių laisvė yra 
sovietų sunaikinta. Mes tikimės, 
kad Vakarai pagaliau supras, jog 
tyla, kuri dažnai apgaubia Vokie
tijos suvienijimo ir sovietų užval
dytų kraštų nepriklausomybės at
statymo problemą, sužaloja mo
raliniai Europą, kuri jau yra so-

---------------------------------------------------- --------------------------------------

ANTUANETEI BAUŽAITEI 
ir 

HENRIKUI ŠLITER1UI, 
sukūrusiems lietuvišką šeimos židinį, linkime gražaus, 
laimingo, kūrybingo ir sėkmingo ateities gyvenimo.

Sydney Lietuvių. Moterų Socialinės Globos 
Draugijos Valdyba

ESTAI
Švedija yra kraštas, kuriame 

estai-išeiviai yra išvystę plačią 
ūkinio ir kultūrinio pobūdžio 
veiklą. Pagal Stokholme vei
kiančios estų įmonių sąjungos 
paskelbtus duomenis, šiuo metu 
Švedijoje veikia daugiau kaip 
200 įvairių ūkiškų įmonių. Viek
uos seniausių jų tarpe, tai estų 
kepyklos — jų gaminiai ekspor
tuojami į visus Skandinavijos 
kraštus. Estų rankose yra aštuo- 
nios įmonės, Švedijoje gaminan
čios plastikinius produktus. Da
lį tų įmonių gaminių išveža į 
įvairius kraštus. Stokholmo ir 
Uppsalos miestuose veikia estų 
spaustuvės. Ne tik Stokholme, 
bet ir kituose Švedijos miestuo
se dar rasime visą eilę estų su
organizuotų instrumentų, įvairių 
mechaniškų išdirbinių įmonių, 
juvelyrinių krautuvių, klišes ga
minančių įmonių ir kt. Švedijoje 
veikia keliolika estų valdomų 
maisto prekybos įmonių, dauge
lyje Švedijos miestų vartotojus 
aptarnauja estų fotografų krau
tuvės. Jau beveik 20 metų Šve
dijoje. veikia 4-5 estų laivu ben-

NAMIE IR SVETUR
drevės, šių bendrovių prekybos 
laivuose dirba ir neėstai — jie 
priklauso Estų Jūreivių Sąjun
gai, kurios centras yra Stokhol
me. Visoje Švedijoje gyvena 
apie 22.000 estų išeivių, jų dau
guma iš Estijos į Švediją jūros 
keliu persikėlė 1944 m. rudenį.

Estijoje, kaip ir Lietuvoje, 
komunistų partija naudoja pa
našius propogandos, ateizmo 
skiepijimo, kovos prieš religiją 
ar ūkinio išnaudojimo metodus. 
Iš estų sluoksniu patiriama, kad 
“Teadus” (Mokslas) Draugija 
atitinka Lietuvoje veikiančiai 
“Žinijai”. Tai Maskvos organi
zacijos sąjunginis poskyris, ku
rio nariai verčiami būti propa-

gandininkais. Jie laisvalaikio 
metu privalo plačiai vykdyti po
litinio (partinio) sąmoninimo 
darbą. Jei nariai, būdami moks
lininkai ar kiti pareigūnai, to
kioje “veikloje” pasirodytų ne
tinkamai, tai gali atsiliepti į jų 
tarnybinę padėtį ar į atlyginimo 
pakėlimą. Draugijos nariai, sa
vo darbe ypatingai pasižymėję, 
siunčiami į partijos mokyklą 
Maskvoje ar Leningrade. Ka
dangi Pabaltijo valstybėse rusai 
sudaro beveik 25% visų gyven
tojų (iš maždaug 6 mil. gyven
tojų, atvykėlių iš Sovietų S-gos 
skaičius siekia maždaug 1,3 
mil.), nieko nestebina, kad ge
rai apmokamų propagandininkų

vietų politiniai amputuota. Euro
pai nedera prileisti prie to, kad 
laisvės klausimais ją pavaduotų 
Mao Tsetungas, jai nedera tylėti 
apie Rytų ir Centro Europos li
kimą, kai raudonosios Kinijos 
valdovai — laikiniais taktikos su
metimais — kelia kai kurių So
vietų Sąjungos užkariavimų klau
simą. Vakarai, tur būt, turi ga
lingų slaptų ginklų, kurių, reikia 
tikėtis, nebus reikalinga pavarto
ti. Bet kartu Vakarai turi kitą 
ginklą, kuris nors ir nėra slap
tas, vis dėlto yra didžiai pavojin
gas sovietams ir komunizmui: tai 
laisvės idėja. Tą ginklą vartoti 
prieš sovietus, reikalauti paverg
tų tautų laisvės atstatymo, visa
da priminti milžinišką neteisybę, 
daromą Centro ir Rytų Europoje, 
niekada apie tai netylėti, — štai 
kuri privalo būti laisvųjų euro
piečių laikysena, ypatingai, šiais 
laikais, kai tarptautinis ir Rusijos 
komunizmas yra didesnių ar ma
žesnių krizių sukrečiamas. Tai, 
ką aš čia siūlau, nereiškia “šal
tojo karo”, kaip lygiai Evangeli
jos skelbimas negali būti laiko
mas krikščionybės “šaltuoju ka
ru”.

Šitaip mes suprantame Euro
pą, laisvą bei teisingą Europą, 
kuri privalo turėti drąsos savo 
pačios interesuose kelti balsą už 
laisvę, teisingumą ir tautų apsi
sprendimą, už šiuos pagrindinius 
civilizacijos elementus, kuriuos 
Sovietų Sąjunga pažeidžia.

KOLEKTYVI VALDŽIA
Brežnevo ir Kosygino “kolek

tyvus vadovavimas” ir “naujas 
kursas” vyksta ketvirtą mėnesį. 
Užsienio stebėtojai pripažįsta, kad 
naujasis režimas nepasižymėjęs 
dianmika — greičiau jis buvęs 
blankus, atsargus ir su aiškiu po
linkiu į biurokratinius metodus. 
Užsienio politikos srityje nebuvo 
didesnės įtampos, nors ir nesunku 
įžiūrėti keturias svarbiąsias kryp
tis: išjungti Vak. Vokietiją, neut
ralizuoti konfliktą su R. Kinija, 
'sukonsoliduoti Rytų bloko kraš
tus ir kreipti dėmesį į NATO 
silpnesnius, daugiau pažeidžiamus 
narius — kraštus, pvz. į Turki
ją. Kai anksčiau kritikos strėlės 
buvo nukreiptos į Pekino pusę, tai 
pastaraisiais mėnesiais, Kremliui 
aiškiai pritarus, polemika bei ašt
resni puolimai nukreipti prieš 
Vak. Vokietiją. Netenka abejoti, 
kad Maskva dar nemano keisti 
N. Chruščiovo atkakliai vestas 
politikas Vokietijos bei jos ap
jungimo atžvilgiu. Po trijų val
dymo mėnesių abu Kremliaus va
dovai turėjo įžiūrėti, kad ideolo
ginio konflikto su kinais įslieps- 
nojimas nesietinas tik su Chruš
čiovo asmeniu. To lūžio slypi žy
miai giliau. O dėl režimo patva
rumo — 4 mėnesių laikotarpis dar 
neįgalina spręsti apie naujojo sti
liaus Kremliuje pastovumą. (E)

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoame p. Br. Kiveriui ir jo vadovaujamo ok

teto nariams p.p. Asevičiams, Bitinams, Daudarams, Kiverienei ir 
A. Giliauskui už jų didelį darbą beruošiant giesmes, kurios taip 
galingai skambėjo bažnyčioje per mūsų sutuoktuves. ■'

Dėkojame taip pat V. Stašioniui, kuris pagrojo smuiku solo 
vargonais palydint A. Plukui.

A. ir R. Migevičiai

tarpe pastebima daug pareigūnų 
su rusiškomis pavardėmis.

— Kaip Estijoje (aišku, ir vi
same Pabaltijy) plečiamas ko
munistinio švietimo darbas, liu
dija Talino miesto partinio ko
miteto paskelbti duomenys: Ta
line 1964 m. antrojoje pusėje 
komunistinio švietimo bare vei
kė: 826 teoretiniai seminarai, 
732 politiniai rateliai ir 704 
“komunistinio darbo mokyk
los”, kuriose buvo dėstomas 
marksizmas-leninizmas. Iš 320. 
000 Talino gyventojų tuos rate
lius, seminarus ar mokyklas lan
kė 74.000 estų.

— Siaurinėje Estijoje, netoli 
Narvos jau penkeri metai vei
kia vad. Pabaltijo Šiluminė sto-

tis. Šildymo tikslams naudoja
mas Estijoje iškasamas degama
sis skalūnas (jo produktai — 
skalūno dujos ar žibalas). 1963 
m. degamojo skalūno buvo iš
kasta 12,9 mil. tonų. Kadangi 
dideli skalūno kiekiai panaudo
jami Leningradui dujoms ga
minti, o Narvos šiluminės elekt
rą naudoja ne tik Leningradas, 
bet ir Ryga, tad, išvadoje, de
gamosios medžiagos šiluminei 
trūkstant, tenka mažinti elekt
ros energiją pačios Estijos gy
ventojams. Estijoje leidžiami 
laikraščiai, kaip “Sovietskaja 
Estonija” ir kiti pradėjo skelbti 
skaitytojų-kolchozininkų skun
dus apie tai, kad “pas mus vi
siškai silpna elektra, negalime 
klausytis radijo, jau turime nau
doti žibalines lempas” ir pan.

(E)

SALLY SALMINEN

K AT R Y N A
VERTĖ M. MIKALIŪNAS

(Tęsinys)

Vieną rudens dieną ji taisė pas Nordkvistą 
maišus javams. Ji dirbo viena dideliame mūri
niame svirne, kurio vienoje dalyje buvo supilami 
grūdai, o kitoje — krautuvės sandėlis. Katryna sė
dėjo prie didelių krūvų javų, ties ja buvo glėbys 
šiurkščių maišų. Vaikutis, jau pusantrų metų, 
trepinėjo apie ją savo trumpomis kojelėmis ir 
žaidė storų siūlų kamuoliu. Tai buvo lengvas 
darbas, ir ji džiaugėsi, kad gali be vargo prižiūrėti 
vaiką. Staiga ji išgirdo balsus iš gretimos patal
pos. Ji pažino pardavėjo Janne balsą, paskui nu
girdo tvirtą Nordkvisto kalbą ir ploną Svenssono 
cypčiojimą. Pastarasis, matyti, rinkosi sandėlyje 
sukrautą geležį. Katryna nugirdo pardavėją iš
einant, o likę kapitonai tęsė pradėtą kalbą. Juodu 
kalbėjo apie gresiančią darbininkų stoką vasaros 
darbams, ir Svenssonas skundėsi:

— Velniai juos žino! Dabar mažai beliko 
jaunų samdinių su vaikais. Atrodo taip, tarytum 
jos bijo tuoktis. Katryna, būdama pati tokia 
tvirta, galėtų mums užauginti kelis gerus darbi
ninkus, bet tas reikalas labai lėtai slenka. Jos 
vaikui jau antri metai, o mano bobos šneka, kad 
kitas dar nenumatomas.

— Gal tu padėtum kiek Johanui; jis nlekuo- 
met, kaip pats žinai, nebuvo tikras vyras, — atsakė 

- juokdamasis Nordkvistas.
Antrasis nusijuokė:

*?«;$’ — Žinai ką, broluži, atvirai kalbant, aš nie- 
>ko prieš neturėčiau!

: — Na, tuo aš mielai patikėsiu, — sutiko Nord- 
kvistas, ir Katryna girdėjo, jog ir Svenssonas ne- 
sišykštėjo jai pajuokos. Girdėdama kapitonų 
šiurkščias kalbas, Katryna nuraudo ligi ausų. Bet 
kai vyrai pradėjo dar atviriau kalbėti ir ji geriau 

O ji dar taip v takeliu nuėjo pas kaimynę.

suvokė jų kalbas, tai įsiuto. Visas jos kūnas 
drebėjo.

Ak taip, jie nerimo dėl to, kad ji nepasirūpino 
sau pakankamai greitai antro vaiko.
džiaugėsi dėl vaiko, kad tas gali pabūt vienas.
Jiems reikia darbininkų! Argi ji nebuvo jiems 
nieku kitu, kaip tiktai mašina, gimdanti vergus? 
Jiems nerūpėjo tai, kad vaikai gimdavo skurdui 
ir badui, kad tiktai jie gautų pakankamai sprandų 
jungui.

Ji sėdėjo nejudėdama; maišas ant kelių, adata 
pirštuose, išplėstomis akimis žiūrėje ji pro duris, 
nieko nematydama. Prieš jos dvasios akis tary
tum slinko begalinė eilė vaiduokliškų, nuskarusių 
išbadėjusių motinų, einančių ilgu, sunkiu keliu, 
gyvenimu vadinamu, gimdančių vaikus be skai
čiaus, vaikus, kurie niekuomet nebus vaikais, o 
vien tiktai vergais, skirtais vergauti dar prieš 
jiems pamatant saulės šviesą. Jie jau vergai, dar 
nematę savo motinų, vergai, kurių likimas jau iš 
anksto nulemtas — sunkus, vergiškas, begalinis 
darbas žemėje, kurios nei viena sauja smilčių 
jiems nepriklauso.

Katryna staigiai pakėlė vaiką ant kelių ir pri
spaudė prie krūtinės. Jis spardėsi, norėdamas iš
sprūsti iš jos glėbio, bet ji tvirtai laikė. Ji spau
dė savo veidą prie vaikučio minkštų plaukų ir kar
čiai juokėsi.

— Aš buvau įsivaizdavusi, kad esi mano kūdi
kis, bet dabar aš suprantu, kad niekuomet nebuvai- 
tu mano. Tu jau buvai paženklintas ir atimtas iš 
manęs dar tau negimus. Ir jie jau nekantriai lau
kia, kada galės pagrobt tave į savo rankas, tave ir 
tavo, dar negimusius brolius bei seseris. Vergija! 
Baisi vergija!

Vieną sekmadienio rytą atbėgusi Betos dukrelė 
pasakė:

— Mama siunčia labų dienų ir liepia paklausti, 
ar teta Katryna nenorėtų nueiti drauge su ja baž
nyčion? Mes tuo laiku prižiūrėtumėm Einarą.

Bažnyčion? Katryna susimąstė. O gal jai imt 
ir nueiti. Nuo pat atvykimo j Ahvenanmaa die
nos ji buvo užmiršusi bažnyčią, ir žmonės praminė 
ją bedieve. Ji, davusi mažai pasiuntinei gabalą 
cukraus, pasakė:

— Pasveikink mamą ir pasakyk, kad aš tuoj 
ateisiu, tik truputį persirengsiu.

Pavalgydino vaikus ir išsivalė savo geriausius 
drabužius. Paskui, paėmusi vaikutį už rankos, 

Beta jau laukė jos,
laikydama rankoje skarelėn suvyniotą maldaknygę.

— Man neliko nieko kito, kaip tiktai pašaukti 
tave; tu, Katryna, esi visai užmiršusi bažnyčią. 
Greit gali susilaukti, kad prisikabins pastorius.

— Gali būti. Namie aš vaikščiodavau bažny
čion kas antrą šventadienį, o čia pradžioje buvau 
perdaug svetima, o vėliau atsirado vaikas.

— Betgi žinai, kad vaiką visuomet gali palikti 
pas mane. Vienu daugiau ar mažiau, nesudaro 
didelio skirtumo.

— Na, aš manau, jog tavo mergaitės ir taip 
turi gana darbo. Nenoriu joms bent šventadie
niais primesti savojo.

— Ak, niekai! Na, bet einam, kad nepavėluo
tume.

Jos ėjo vieškeliu. Iki bažnyčiai buvo apie po
rą kilometrų; pradžioje kelias ėjo pro kaimą, pas
kui laukais iki Soderojeno, kame buvo bažnyčia. 
Maža, mūrinė šventovė buvo puikioje vietoje, pa
čiame salos viduryje. Ilga, siaura įlanka tarp 
Vasterby ir Longneso siekė net iki čia, ir mažos 
bažnyčios mūrai gražiai atsispindėjo ramiame, it 
ežeras, vandenyje. Kapuose, aplink bažnyčią, au
go didžiuliai ąžuolai, o toliau, už tvoros, driekėsi 
senas eglių miškas. Varpai liūdnai skambėjo, ir 
Katryna pajuto gėdą; ji galvojo : tai bloga, kad 
taip ilgai buvau nutolusi nuo tikėjimo. Ką į tai 
pasakytų motina?

Šventoriuje Beta sustojo ir balsiai pasveikino 
daugeli čia buvusių pažįstamų. Paskui jos pravėrė 
duris ir įėjo bažnyčion. Pasigirdo vargonų gau

dimas ir prasidėjo pamaldos.
— Žiūrėk, — sušnibždo Beta, — šiandien nieko 

iš Nordkvistų nėra, galim sėstis į jų suolą.
Katryna pasekė ja, ne visai susivokdama, ką 

ši norėjo pasakyti. Tyliai, pirštų galais jos paėjo 
pirmyn. Beta ėjo tiesiai iki pirmutiniam suolui. 
Tiktai jos vienos sėdėjo tame ilgame ir siaurame 
suole. Beta padavė Katrynai užgraužti gvazdiko, 
atvožė maldaknygę, ir jiedvi pradėjo giedoti drau
ge su kitais. Bažnyčia buvo aukšta ir drėgna, it 
kapas, ir menkiausias garsas skardžiu aidu nus
kambėdavo blogai tinkuotomis sienomis. Bet tai 
tik didino rimtį ir susikaupimą. Pagiedojus pas
torius nuėjo prie altoriaus ir atliko gražias ir kil
nias apeigas. Visi parapijonys sustojo sakydami 
amen. Vargonai tyliai ir švelniai gaudė. Pasto
rius išėjo zakristijon, o parapijonys užtraukė nau
ją giesmę.

Katryna rimtai susikaupusi, žiūrėdama tiesiai 
prieš save, buvo visa atsidavusi giesmei. Net ne
jautė, kad Beta tampo ją už skverno. Pagaliau 
Betai neliko nieko kito, kaip tik gerai kumštelėti 
ją. Tiktai tuomet ši klausiamai pažvelgė į draugę.

— Dieve mano, Nordkvistas atėjo! — baimin
gai sušnibždo Beta.

Katryna nustebusi pakėlė antakius: na, tai 
kas, kad atėjo. Ji giedojo toliau. Bet dabar Beta 
šnabždėjo jau visai susijaudinusi: — Eime iš čia 
šalin, kitaip — bus mums bloga! — Ji pakilo ir 
išėjo iš suolo, o Katryna visai nenoroms pasekė ja. 
Praėjime tarp suolų stovėjo Nordkvistas, o už jo 
trys augaloti sūnūs, laikydami rankose gimnazistų 
kepuraites ir paauglė dukrelė su šiaudine skrybėle 
ir šilkiniais kaspinais ilgose kasose. Kapitonas 
stovėjo ranka atsirėmęs į suolo dureles ir nekant
riai laukė, kada tos dvi moterys užleis vietą. Nu
žemintai susikuprinusi, įtraukusi galvą j pečius, 
Beta praspruko pro jį, o Katryna nežinodama, kas 
čia yra, pasipiktinusi, sekė paskui ją. Nordkvistas 
su vaikais užėmė suolą.

Beta ir Katryna susirado sau vietą už kolonų, 
arti durų, bet Katryna pyko, jog Beta savo nesu
prantamu elgesiu sudrumstė jai maldingą nuotaiką. 
Ji nebegalėjo sukaupti minčių; be to, jos nedaug 
ką girdėjo ir matė būdamos toli nuo altoriaus.

(Nukelta į psj. 3)
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STEPONAS KAIRAS
Steponas Kairys gimė’ 1879 me

tų sausio 1 dienų Užunvėžių kai
me, Ukmergės apskrityje žemdir
bių šeimoje. 1894 metais baigė 
Palangos progimnazijų, o 1898 ga
vo abitūrų Šiaulių gimnazijoje. 
1908 metais Steponas Kairys Pet
rapilio (Leningrado) Technikos 
Institute gavo diplomuoto inžinie
riaus laipsnį. Studijas baigęs ap
sigyveno Vilniuje ir dirbo miesto 
savivaldybėje. Nuo 1919 metų 
gyveno Kaune. 1923 metais ve
lionis privatdocento teisėmis pra
dėjo dėstyti Lietuvos Universitete 
ir tuo pačiu metu buvo Kauno 
miesto vandentiekio skyriaus ve
dėju.

1988 metais Vytauto Didžiojo 
Universitetas Kaune jam suteikė 
garbės daktaro laipsnį, tuo pačiu 
metu jį paskiriant oridinariniu 
profesoriumi technikos fakultete. 
1944 metais Steponas Kairys pa
sitraukia į Vakarų Europų, 1951 
metais persikelia gyventi į JAV- 
-bes. 1952 metais buvo ištiktas 
priepuolio ir nuo to meto savo fi
zinės sveikatos nebeatgavo iki sa
vo mirties.

Lakoniškas Stepono Kairio bio
grafijos ir profesinio gyvenimo 
atpasakojimas, tačiau, teatsklei- 
džia mažų dalelytę šito iškilaus 
lietuvio nuveiktų milžiniškų visuo
meninį ir politini darbų savo liau
dies labui. Visuomeninį darbų 
pradėjo, būdamas jaunuoliu, 
steigdamas ir aktyviai dalyvau
damas kuopelėje, kurios tikslas 
buvo skaityti lietuviškas knygas 
ir mokytis lietuvių kalbos. Visuo
meninio darbo pradžia buvo kukli, 
bet anuometinė carizmo priespau
doje bundanti Lietuva savo visuo
meniniame brandume ir pati dar 
buvo pernelyg kukli. Netrukus 
betgi pradėjo busti jaunojo Ste
pono humaniškoji prigimtis ir so
cialinis jautrumas. Kai prie šitų 
jo būdo privalumų prisijungė dar 
ir aštrus protas, politinis ir ide
ologinis jo apsisprendimas atėjo 
savaime. Savo 1957 metais išėju
sioje knygoje “Lietuva budo” ve
lionis išsireiškia:

“.„buvome linkę galvoti, kad 
problemas patys pasirenkame ir 
patys jas sprendžiame. Retam 
mūsų buvo aišku, kad jas mums 
skiria gyvenimas, svarbiausias in
spiratorius ir įsakytojas. Geres
nio Lietuvos pažinimo stokojome, 
bet mums pagalbon ėjo moraliniai 
impulsai, žinojome, kad ir mūsų 
visuomenė yra diferencijuota, ir 
kai viena jos dalis kasdien sėda 
už sotaus stalo, tai didžioji jos da
lis, taip pat kasdien, teminta nuo 
sotųjų stalo birusiais trupiniais, 
žinojome ir tai, kad vakaruose 
jau vyko organizuota, socialistų 
vadovaujama kova prieš žmogaus 
pavergimų ir paniekinimų, už ge
resnę ir visiems lygių ateitį, pa
grįstų nevaržoma žmogaus ir 
žmonijos pažanga ir kilnaus hu
manizmo pradu. Kas galėjo la
biau pavilioti gyvenimo dar mažai 
paliestų jaunimo sielų, kaip tokios 
ateities vizija? Daugumas jau
nimo, besidėjusio į socialistinę 

KATRYNA
(Atkelta iš psl. 2)

Pamaldoms pasibaigus, jiedvi pavaikštinėjo 
po kapines apie bažnyčių. Išėjus už mūrų Katry
na nekantriai pasisuko į draugę ir paklausė:

— Kas tai do kvailystės? Kodėl mes negalė
jome likti suole, kuriame sėdėjome? Kam mums 
turi rūpėti, ar gaus Nordkvistas vietų, ar ne?

— Bet dėl Dievo, mergužėle, gi tai Nordkvisto 
suolas!

— Nordkvisto suolas?
— Na taigi! O tu nei nesirengei iš ten pasi

traukti, vertei juos stovėti ir laukti. Tai bus 
mums negerai, tikėk manimi, man ir tau negerai.

— Bet kų tu nori tuo pasakyti: Nordkvisto 
suolas?

— Argi tu nežinai? Bažnyčios suolus yra pa
sidalinę stambūs ūkininkai. Bažnyčios gale yra 
keli suolai ir mums, skurdžiams, bet tenai labai ne
patogu sėdėti — nieko nematyti ir negirdėti. Aš 
buvau įsitikinusi, kad niekas iš Nordkvistų taip 
vėlai neateis, ir pamaniau, jog mes galim atsisėsti 
j tuščių suolų. Niekuomet gyvenime aš nebūčiau 
pagalvojusi, kad jie gali dar ateiti po antros gies
mės.

Katrynos skruostai degė. Jos balsas drebėjo 
valdomu pykčiu, kai ji sušuko:

— Ak taip, ir bažnyčia suskirstyta. Ar yra 
šiame pasaulyje dar kas nors, kas nebūtų padalinta

veiklų, buvo paveikta moralinių 
motyvų ir iš anksto atsakė klau
simų teigiamai. Ar klydo?” — 
klausia Steponas Kairys.

Steponas Kairys mirė įsitikinęs, 
kad jo jaunų dienų socialistiškas 
ir lietuviškas apsisprendimas ne
buvo klaida. Petrapilyje, vėliau 
Vilniuje Steponas aktyviai įsijun
gė į Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos revoliucinį, politinį ir 
tautinį darbų. Jo darbštumas, po
litinė nuovoka, besųlyginis idea
lizmas draugų netrukus buvo įver
tintas. Jis mirė beveik 60 metų 
išbuvęs Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos pirmininku.

Visų savo suaugusį gyvenimų 
velionis visuomeninę ir politinę 
veiklų vykdė per Socialdemokratų 
Partijų, bet jo veiklos poveikis li
ko toks svarus, kad jis reiškėsi 
visoje lietuvių tautoje ir už jos 
ribų. 1918 metais Steponas Kai
rys pasirašo po Lietuvos Valsty
bės Nepriklausomybės paskelbimo 
aktu. 1919 metais jis Lietuvos 
tiekimo ministras. Nuo 1920, ka
da jis buvo išrinktas į Lietuvos 
Steigiamąjį Seimų, iki 1926-jų 
metų Steponas Kairys Lietuvos 
Respublikos parlamente vadovavo 
Socialdemokratų frakcijai.

Iki 1940 metų Steponas Kairys 
viešajame politiniame gyvenime 
nedalyvavo, tuo laikotarpiu įdė
damas daug savo kūrybingumo ir 
darbo konstruktuodamas ir staty

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
PASKELBIMO AKTAS 

vaitnnai,
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tart kralptu: | ftnl>oa.»<>U«tiloi ir kita valstjbla vyriaaiyHa Hat 
poniutai:

Milam Tvyta/ftntštilt Ha tuvio tautai atitovytt. raadaaot 

prlpailolaja tauta apalvprmdlM ititt ir liituvia VHaiaut konfaraacijoa 
Mitarlav rvcrtjo rtn. 18-23 4. Hl» atialt.Utlbia atatataoti neprikiša- 
hm daaokratiniala patatalt fttvarkyta Mitam valatyb* tu toatina 
vilnluja ir ta vaistyta atskirianti nuo viso valstybinio lykio.kvrio 
yra buvt to kitoalt taotoais.

Drasgo Ha tavos Taryba paratikls.kad Llotuvot valo lybis pam
ils ir jos santykius tu klintį vaistytasis privalo jalutInai nustatyti 
kišk galita traičiav sukauktas sltiglaaasis sslaas.dasokratlaiu budo 
vlso'Jos tyvsatojū Įtrinktas.

Mitam Tsrybt pranaidaaa apls ui.......... . ..........................
vyriMsybal.prslo prlpallall nepriklausom Uotam vaistyta-

damas vandentiekio sistemų Kau
no miestui bei dėstydamas univer
sitete. Sovietams okupavus Lie
tuvę, Steponas Kairys tuojaus 
įsijungė į pogrindinę Lietuvos 
laisvinimo veiklų. Lietuvę už
ėmus naciams ir įsteigus Vyriau
siąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetų, Steponas Kairys buvo išrink
tas pirmuoju VLIKo pirmininku. 
Gestapui persekiojant VLIKo vei
kėjus, Steponas Kairys J. Ka
minsko slapyvarde bando pabėgti 
į švedijų, bet nacių yra sulaiko
mas ir kalinamas. VLIKui atsi
kūrus Vakarų Europoje, S.t. Kai
rys jame aktyviai dalyvauja iki 
1952 metų. Iki pat savo mirties 
Steponas Kairys liko Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos pirmi
ninku.

Į Stepono Kairio laidotuves su
plaukė lietuviai iš visų JAV-bių. 
Iškilmingų atsisveikinimų pradėjo 
ilgametis velionio idėjos ir asme
ninis draugas Kipras Bielinis, iš
kilmių vadovavimų perdavęs VLI
Ko Valdybos pirmininkui Vaclo
vui Sidzikauskui. Iškilmėse daly
vavo ir savo žodį tarė visų politi
nių srovių ir visuomeninių grupių 
atstovai bei Lietuvos Respublikos 
diplomatai. Velionies kūnas buvo 
sudegintas gruodžio 19 dienų. Jo 
pelenų urna bus laikoma Čikagos 
Lietuvių Tautinėse Kapinėse iki 
Lietuva bus laisva ir urna galės 
būti perkelta į Lietuvę.

tarp turtingųjų? Taip pat bus, tur būt, ir dan- Tuo ir užbaigiame šio garsaus 
guje: Svenssonas ir Nordkvistas stovės abipus romano ištraukų spausdinimų Mū-
Viešpaties sosto, o mes visi prie dangaus vartų, jei sų Pastogėje. Romanas yra tik
inus tik įsileis. rai didelis ir net norint negalėtu-

Betų apėmė pasibaisėjimas.
— Brangioji mergužėle, nekalbėk taip. Tu 

baisiai kalbi.
— Tu leisk man kalbėti! Ir tau aš štai kų 

pasakysiu: nuo šiandien gali jie sau turėti ir dan
gų, ir bažnyčių — man vis tiek.

Užsidegusi ji sustojo kelio viduryje ir karštai 
kalbėjo:

— Kas tau yra, Beta? Tu — vergė; ir net 
blogiau; esi patenkinta, kad gali būti verge. Žino
ma, kartkartėmis tu įsiunti ir kandi, bet tavo ma
nymu, taip ir turi būti, kad Nordkvistas turi visų 
suolų pryšakyje, o tavo vieta gale bažnyčios. Tavo 
manymu, yra teisinga tai, kad jis kasdien valgo 
baltų duonų, o tu turi tenkintis pusbadžiu gyveni
mu, vien juoda pluta. Aš tau sakau, kad tu turi 
lygiai tas pačias teises sėdėti pryšakyje, kaip ir 
Nordkvistas — visur, bažnyčioje ar kur kitur — ir 
jei jis septynias dienas savaitėje valgo baltų duonų, 
tat ir tu, ir tavo vaikai turite tam tokias pačias 
teises. Už visų tų prakaitų, kurį esi išliejusi šituo
se kalnuose ir dirvose, esi nusipelniusi gerų, sočių 
ir ramių senatvę.

— Taip, dažnai ir aš tai pagalvoju. Bet jokios 
išeities iš viso to aš nematau, — atsakė Beta, ir 
tame atsakyme buvo tiek daug beviltiškumo, jog 
Katrynai suskaudo širdį.

(Pabaiga)

Dr. J. Basanavičius, 
deklaravęs Lietuvos Nepriklausomybę

TAUTOS FONDAS KREIPIASI
SESĖS IR BROLIAI LIETUVIAI!
Ir 47-ąsias Lietuvos nepriklausomybės metines — Vasario 16 

-ąją — švęsime ne laisvės triumfo ir džiaugsmo nuotaika, o susi
kaupimo ir ryžto dvasia. Vasario 16-sios Aktas tebėra sovietinio 
okupanto sutryptas ir lietuvių tauta — išvien su likimo broliais, — 
latviais, estais ir kitomis sovietų pavergtomis tautomis — tebeko
voja bendrą kovą dėl laisvės. Šioje kovoje lietuvių tauta privalo 
visų laisvę mylinčių žmonių talkos. Tačiau jos pirmieji talkininkai 
esame mes patys, laisvieji lietuviai. Tam mus įpareigoja Lietuvių 
Charta, skelbdama, kad “darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lie
tuvis kovoja, kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos vals
tybę”. Tam mus skatina Lietuvos laisvės kovos vadovybės kvieti
mas “padvigubinti savo tautinį pareigingumą, dosnumą ir ryžtą 
Lietuvos laisvės kovai”. Tai mums primena Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto, Amerikos Lietuvių Tarybos ir Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės vadovybių sausio susitarimas visomis gali
momis priemonėmis 1965 metais dar labiau, sustiprinti kovą dėl 
Lietuvos, dar veikiau įjungti į tą kovą visus patriotus lietuvius.

šie Lietuvos nepriklausomybės atstatymo metinių minėjimai 
ypač turi būti visų laisvųjų lietuvių laisvės ryžto demonstracija. 
1964 metai buvo laisvųjų lietuvių vieningumo metai. Tegul 1965 
būna darbo ir aukos metai Lietuvai!

Sesės ir broliai lietuviai! Nėra pakaito laisvai ir valstybinei 
nepriklausomybei. Ir savo kovoje dėl savo ar savo Tėvynės laisvės 
ir nepriklausomybės mes esame nenugalimi savo idealais, savo 
meile laisvei, savo kovinga dvasia ir savo nepalaužiamu pasiryži
mu nublokšti nuo Lietuvos nelaisvės ’jungą!

VARDAN TOS LIETUVOS!
Prel. Jonas Balkūnas

. '' Tautos Fondo Pirmininkas

PABALTIJO RESPUBLIKOMS 
BUS LEIDŽIAMA PREKIAUTI 

SU SKANDINAVIJA?
Maskvos žurnalas “Užsienio 

prekyba” paskelbė ankščiau 
"Pravdos” dienraštyje buvusį pa
siūlymų: pasienių respublikos tu
rėtų ateity vesti platesnę prekybų 
su Vakarų kraštais. Esu, Pabal
tijo kraštai turėtų užmegzti “sa
varankiškus prekybos ryšius” su 
Skandinavijos kraštais. Užkau- 
kazio respublikoms pasiūlyta plės
ti santykius su Turkija ir Persija.

(E)

me viso perleisti per atkarpų. Su
interesuoti skaitytojai galėtų šią 
knygų lengvai įsigyti užsisakyda
mi per, p. A. Krausų (4 Grand
view Ave. Maribyrnong, Vic.), 
arba tiesiog kreipdamiesi į Mūsų 
Pastogės redakcijų, kuri mielai 
sutinka tarpininkauti.

Ta pačia proga apie pradėtų 
skaityti knygų ir jos autorę.

Sally Salminen yra suomių ra
šytoja, gimusi 1906 m., rašanti 
švediškai. Ji yra savamokslė, be
dirbdama ir betarnaudama ji pati 
savo jėgomis prasilavino ir pradė
jo rašyti. Jau būdama Amerikoje 
už šį romanų laimėjo suomių ir 
švedų leidyklų premijų. Greitai 
ši knyga paplito ir buvo išversta 
į beveik visas Europos kalbas ir 
laikoma mūsų laikų klasike.

Be šios knygos ji yra parašiusi 
eilę ir kitų knygų, pasakojimų, 
romanų, tačiau Katryna yra lai
koma jos stipriausiu veikalu. Lie
tuviškai ši knyga pasirodė dar ne
priklausomybės metais ir pakarto

Pavergtoje Lietuvoje

LIETUVIŠKOS PREKĖS
LEIPCIGO MUGĖJE

Leipcigo mugėje bus atstovau
jamos ir Lietuvoje pagamintos 
prekės. Didesnė eksponatų dalis 
jau pasiųsta į Leipcigu ir, žino
ma, joms teks reprezentuoti pa
čių Sovietų S-gą. Kai kurios iš 
Leipcige eksponuojamų Lietuvo
je pagamintų -prekių: Vilniaus 
šlifavimo staklių gamyklos stak-
jęs, Marijampolės (dabar vadina
mos Kapsuku) maisto pramonės 
automatų gamyklos varškės fasa
vimo automatai, Vilniaus elektros 
skaitiklių gamyklos, Šiaulių “Vai
ro” dviračių gamyklos ir ’ kitų 
įmonių gaminiai. (E)

PROF. PR. MAŽYLIUI —

80 m. AMŽ.

Kaune gyvenančiam akušerijos 
— ginekologijos pradininkui Lie
tuvoje — prof Pranui Mažyliui 
sausio 24 d. suėjo 80 m. amž. Gi
męs 1885 m. šiliekškių km., Ska
piškio vis., Rokiškio apskr., Ma
žylis 1914 m. baigė Krokuvos 
universitetų, ten gavo med. dr. 
laipsnį ir iki 1917 m. buvo Kro
kuvos univ. asistentu. 1918 m. 
grįžęs Lietuvon, dirbo Panevėžy 
ir vėliau Kaune, kur nuo 1922 m.

tinai išleista 1960 m. Patrios lei
dyklos Čikagoje. Autorė yra re
alistinės pakraipos, puiki gyveni
mo vaizduotoja, turi taiklų ir su
gestyvų stilių. Tikimės, kad skai
tytojai įvertins redakcijos pastan
gas pristatyti šalia savųjų ir pa
saulinius rašytojus. Rod.

BUS MINIM!

KANKINIAI
RENGIAMAS LIETUVOS 

KANKINIŲ PAMINĖJIMAS 
ČIKAGOJE ’ ,

Kai minėdami 25-rių Lietuvos 
užgrobimo metų sukaktį bolševi
kai rengs džiaugsmingus minėji
mus, Čikagoje bus gedulingu kon
certu paminėti žuvusieji tautos 
kankiniai.’ Jau eilė mėnesių repe
tuojami du didingi kūriniai: G. 
Verdi “Requiem” ir Bruno Mar- 
kaičio, S. J.- kantata “Vilniaus 
varpai”, kuriai libretu panaudotas 
poeto K. Bradūno kūrinys. Kon
certo mintį subrandino Čikagos 
Lietuvių Operos choras ir jam at
likti dar pasikvietė Alice Ste- 

,phens, Lietuvos Vyčių ir Tėvyškės 
Evangelikų chorus, iš viso suda
rant apie 200 dainininkų vienetų.

Koncertui vadovauja žinomi 
muzikai: prof. V. Jakubėnas, A. 
Kučiūnas, A. Stephens — Stepo
navičienė, A. Gečas, B. Prapuole
nis, F. Strolia, J. Zdanius. Daly
vauja žymūs solistai: D. Stankai- 
tytė, A. Stempužienė, St Bara
nauskas — Baras ir J. Vaznelis. 
Pasamdytas ir simfoninis orkest
ras. Koncertas įvyks Čikagoje 
birželio 13 d. Su šiuo koncertu’ti
kimasi išjudinti laisvųjų lietuvių 
mases, siekiant, kad jos aktyviau 
dalyvautų kovoje už tautos laisvę 
ir garsiau šauktų prieš okupantų 
ir jo daromas skriaudas. (E)

VASARIO 16 MINĖJIMAI 
IR VLIK’AS

Sausio 22 d. posėdžiavusi VLI
Ko Valdyba plačiai apžvelgė Va
sario 16-sios minėjimo klausimus, 
kurie bendrais bruožais buvo ap
tarti sausio 8 — 9 dienomis Čika
goje, bendroje diplomatų, VLIKo, 
AL Tos ir JAV lietuvių bendruo
menės atstovų konferencijoje.

Organizacijoms, ruošiančioms 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo 47-jų sukaktį minėti, reko
menduojama priimti atitinkamas 
rezoliucijas ir jas išsiuntinėti savo 
krašto vyriausybėms, parlamenta
rams, spaudai ir kt. Be to, , siūlo
ma pasirašyti peticijas ir jas siųs
ti J. Tautų specialiai komisijai, 
sudarytai kolonializmui pasaulyje 
naikinti. Reikalaujama, kad ko
misija svarstytų ir Sovietų Sųjun- 
gos kolonializmų Lietuvoje.

Rezoliucijų ir peticijų projektus 
VLIKo Valdyba išsiuntinėjo visų 
kraštų Lietuvių Bendruomenių 
vadovybėms. (E) 

buvo Lietuvos universiteto akuše
rijos ir ginekologijos katedros do
centu. Nuo 1930 m. buvo Vytau
to D. Universiteto e. o. prof., vė
liau profesorium, šalia pedagogi
nio, gydymojo darbo, Mažylis yra 
rašęs ir medicinos spaudoje. 
Nepr. Lietuvos metais turėjo ge
re chirurgo vardų. Jis ir šiandien 
tebeeina Kauno Medicinos insti
tuto akušerijos-ginekologijos ka
tedros vedėjo pareigas, be to, yra
Mokslų akademijos tikrasis narys. 
Mažylio išugdytos kelios akuše
rių-ginekologų kartos. (E) 

— ★ —
Sausio m. vidury atlikta Beeth- 

oveno Devintoji simfonija. Kon
certas įvyko Vilniaus’ filharmoni
joje. Dirigavo estas R. Matsovas, 
solo partijas atliko estų meninin
kai.

AZIJOS GRIPAS RUSIJOJE

Sausio mėn. antroje pusėje So
vietų S-je siautusi Azijos gripo 
epidemija buvo pagrindinai pakei
tusi Maskvos, Leningrado ir kt. 
miestų vaizdų. Viešoje tarnyboje 
dirbę asmenys turėjo naudoti vei
do “kaukes”, susirgus milionams 
gyventojų turėjo sustabdyti darbų 
įmonės, buvo uždarytos mokyklos. 
Numatoma, kad dėl epidemijos 
turės nuostolių ir krašto ūkis. 
Vasario mėn. pradžioje epidemija 
buvo persimetusi ir į Talinu. Pa
gal savaitraštį "Nedelia”, gripas 
nusiaubęs didžiulius Sovietijos 
plotus, pasiekęs ir tolimų Chaba- 
rovskų. Švedijoje pradėti masi
niai gyventojų skiepijimai. Nuo
gąstaujama, kad Azijos gripas ga
lįs paliesti ir Vak. Vokietijų bei 
kitus kraštus. (E)
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GEELONG APYLINKEI 15 METŲ
SUSIKLAUSYMO IR DARBO KELIU

ALB GEELONG APYLINKES 15 METŲ APŽVALGA

Per paskutiniuosius 15 metų 
Geelong iš maždaug 75.000 gy
ventojų išaugo iki 120.000. šio 
miesto prieauglį sudaro dau
giausiai ateiviai iš Europos ir 
Anglijos, jų tarpe ir lietuviai. 
Geelong yra apie 40 mylių ats
tume nuo Melbourne ir yra ant
ras savo didumu miestas Vikto
rijoje.

Sunku nustatyti dieną, kada 
čia įsikūrė pirmieji lietuviai, ta
čiau organizuoto gyvenimo pra
džia laikytina 1949 metų Kū
čios, pirmas lietuvių susibūri
mas prie bendro Kūčių stalo.

šių nepamirštamų Kūčių pa
sėkoje 1950 m. sausio 28 d. bu
vo sušauktas pirmas susirinki
mas ir įsteigta Australijos Lie
tuvių Draugijos Geelongo Sky
rius. Susirinkime dalyvavo 33 
asmenys ir išrinko pirmąją val
dybą: V. Raginis pirm., K. Mac
kus iždn., St. Gžauskas sekr. ir 
E. Uigšytė — narė, šiai valdy
bai teko pats sunkiausias pradi
nis organizacinis darbas. Nežiū
rint pradinių vargų jau tais pa
čiais metais buvo surengtas Va
sario 16-sios paminėjimas su 
menine programa. Kovo 23 d. 
apsilankė pirmą kartą kun. P. 
Vaseris ir netrukus, tegu ir ne
reguliariai, buvo laikomos ir lie<- 
tuviškos pamaldos.

Prasidėjo ir kitų organizacijų 
steigimasis. Spalio 17 d. įsistei
gė mišri D.L.K. Vytenio skau
tų draugovė, kuriai vadovavo v. 
vi. V. Vaitkus. Metų pabąigoje 
susidarė ir tautinių šokių grupė, 
pasirodžiusi viešai australų tar
pe Kalėdų Eglutės metu. Metai 
baigti su 63 nariais, 
tuo metu, spėjama, 
apylinkėje gyveno apie 
tuvių.

1951 m. apylinkės 
išrenkamas p. A. Grigaitis, šiais 
metais steigiasi Kultūros Fon
das, kuriama savaitgalio moky
kla, pasivadinusi Dr. V. Kudir
kos vardu. 
Slavickienė.

Po metų 
pirmininku 
Raginis ir jam vadovaujant iš
kyla ir bendruomeninių namų 
klausimas. Netgi sudaromas na
mų statymo komitetas, kurin iš
rinkti p.p. Pelenauskas, Raginis, 
Mackus, Bertašius, Ričkus, Zin
kevičius ir Normantas. 1952 m. 
gegužyje pirmą sykį viešumon 
pasirodo ir vietinių pajėgų vy
rų oktetas, vadovaujamas p. R. 
Norvydo.

nors jau 
Geelong 
250 lie-

priekyje

Jai vadovauja p.

(1952) apylinkės 
vėl išrenkamas V.

Nuotraukoje dabartinė Geelongo apylinkės valdyba su tebegy
venančiais Geelonge buv. apylinkės pirmininkais. Sėdi iš kairės: 
L. Bertašius, A. Skėrys, V. Ivaškevičius, V. Bindokas. Stovi: 
valdybos pir-kas J. Gailius, vicepirm. C. Valodka, sekr. A. 
Karpavičius. Trūksta p.p. V. Stagio ir L. Jančausko.

Foto F. Andriukonio

4953 m. Geelong apylinkei 
vadovauja p. J. Pelenauskas. Iš
tisus metus judinami bendruo
menės namų reikalai ir reikėjo 
nugalėti visus sunkumus iško- 
vojant australų įstaigose teises 
tokius namus statyti. Metų eigo
je suorganizuojama vieša lietu
vių liaudies meno parodėlė ir 
jie baigiami visos Australijos 
lietuvių sporto švente. Ją orga
nizavo tų metų balandžio mėn. 
įsikūręs lietuvių sporto klubas, 
pirmiausia pasivadinęs “Neries” 
vardu, o vėliau persikrikštijęs 
į “Vytį”. Klubo organizatoriai 
ir pirmieji vadovai buvo Brata- 
navičius, Jonušas ir Bertašius.

1954 m. apylinkei vadovau
ja vėl anksčiau buvęs pirm. A. 
Grigaitis. Po ilgų pasiruošimų, 
gavus visus reikiamus dokumen
tus, rugsėjo 23 d. pradėti kasti 
pamatai lietuvių bendruomenės 
namams, kuriems projektus pa
ruošė inžinieriai J. Pelenauskas 
ir J. Vaitkus. Dar šiais metais, 
užbaigus pamatus, pradėtos na
mams gaminti cemento plytos. 
Savų specialistų nebuvo, bet 
noras ir tikslas įsigyti savo bu
veinę beveik iš kiekvieno tau
tiečio padarė “specialistą”.

Tais pačiais metais susidaro 
scenos mėgėjų būrelis ir pirmą 
kartą pastato vaidinimėlį — St. 
Lauciaus komediją “Taikos 
kiaulė”.

1955 m. apylinkei vadovauja 
P. Zenkevičius. Apylinkėje įs-

teigiama Soc. Globos Moterų 
Draugija. Organizuojamos šven
tės, minėjimai, ypač birželio 
išvežimų minėjimas, kada buvo

uždėtas vainikas prie karo pa
minklo ir tai dienai net praves
ta per vietos radiją programa. 
Tačiau didžiausias apylinkės lie
tuvių aktyvumas reiškėsi prie 
bendr. namų statybos, kuriai 
vadovavo p. Šutas, o jam pasi
traukus jo pareigas perima p. 
Davalga. Su apgailestavimu gee- 
longiškiai atsisveikino šiais me
tais su namų statybos_ techniš
kų darbų vedėju inž. 
ku, kuris persikėlė į 
ną.

1956 m. apylinkės 
renkamas A. Skėrys, Namų sta
tyba tęsiama: išmūrijamos sie
nos, sudedamos grindys, laip
tai, stogas...

Jau šių metų vasario 16-sios 
minėjime pasirodo pirmą kartą 
ir Geelongo lietuvių choras, va
dovaujamas p. Zenkevičiaus. 
Tas choras dalyvauja ir pirma
me pabaltiečių koncerte balan
džio 14 d.

Lietuvių dvasiniais reikalais 
rūpinasi kun. J. Kungys, akty
viai dalyvaudamas visuose mi
nėjimuose., susirinkimuose ir 
dirbdamas savaitgalio mokyklo
se.

1957 m. sausio 13 d. visuo
tinis apylinkės susirinkimas gee- 
longiškiams yra istorinis. Jis bu
vo sušauktas savuose 
namuose! Nors namai 
dar nebuvo įrengti, bet lietuviai

Pelenaus-
Melbour-

pirm, iš-

Skautai Geelonge
Su pirmaisiais lietuviais atvyko 

čia ir pirmieji skautai. Vartant 
prieš 15 metų rašytas bylas užtin
kamas Victorijos — Tasmanijos 
tunto tuntininko įsakymas Nr. 3, 
iš 1950 m. rugsėjo 17 dienos: 
“Geelong*e steigiu mišrų skautų- 
-skaučių vienetą ir jo vadu skiriu 
v. valt. Vytautą — Vitali Vaitkų”. 
1950 m. spalio 7 d. įsteigtas viene
tas pasivadino “D.L.K. Vytenio”

draugove. Pirmieji šios draugo
vės pionieriai minimi v.vi. V. Vait
kus, ps. R. Norvydas, v. si. K. 
Šimkūnas, si. J. Pelenauskas, si. 
D. Bartašiūtė, v. si. F. Jarinkevi- 
čius, sk. G. Starinskaitė, sk. R. 
Zinkevičius. Draugovė 1954 m. 
rugsėjo 18 d. išskirta iš Victorijos 
— Tasmanijos tunto, kaip atskira 
Geelong’o lietuvių skautų — čių 
vietininkija. Pirmuoju vietininku

Dalis Salrijiečių su savo vėliava. Viduryje sėdi Tunto Tunti- 
ninkas s. Alg. Karpavičius, dešinėje — si. Alldona Andriuko
nytė, kairėje — v.s.v.sl. Genutė Varankaitė — skaučių vado
vą.

BRANGŪS GEELONGO LIETUVIAI,

Su dideliu džiaugsmu sveikiname jus, kaip Australijos Lietu
vių Bendruomenės vienetą, švenčiantį savo penkiolikos metų su
kaktį. Su pasididžiavimu stebime jūsų darbus, gėrimės jūsų laimė
jimais ir linkime, kad jūsų kūrybinė veikla stovėtų šviesiu pavyz
džiu daugeliui kitų, netgi žmonėmis skaitlingesnių kolonijų.

Žengiant į šešioliktuosius apylinkės gyvavimo metus tikime, 
kad bendruomeninis darnus sutarimas visuomeniniuose reikaluo
se ir kūrybinis darbštumas lydės jūsų žingsnius visuose užsimoji
muose.

ALB Krašto Valdyba

jautėsi išdidūs savo darbo vai
siais. Ga buvo naujos valdybos 
pirm-ku išrinktas L. Bertašius, 
kuris tų pačių metų rugsėjo 
mėn. perdavė savo pareigas P. 
šileliui. Namų statyba vis tebe- 
tęsiama. Įvyko ir permainų: 
kapelionas kun. Kungys perke
liamas į Adelaidę ir jo vietoje 
atvyksta kun. Dr. P. Bačinskas, 
kuris ir iki šiai dienai mūsų tar
pe aktyviai darbuojasi šalia ku
nigo pareigų plačiai besireikšda- 
mas kolonijos kultūrinėje ir jau
nimo auklėjimo veikloje. Metai 
baigiami antrąja Geelongo apy
linkės suorganizuota Australijos 
lietuvių Sporto švente.

1958 m. išrenkamas apylin
kės pirm-ku p. Ivaškevičius, ku
rio bene didžiausia pareiga bu
vo paruošti bendruomenės turto

(Nukelta į psl. 5)

SUNKI
PRADŽIA

TAUTINIAI ŠOKIAI
Lietuvių tautinių šokių grupė 

Geelonge pradėjo veikti 1950 
m. ir tų Pačių metų gruodžio 
15 d. viešai pasirodė australų 
katalikų jaunimo Kalėdinės eg
lutės programoje su trimis šo
kiais: Sustu, Kalveliu ir Lenciū
gėliu. Šokius paruošė ponia Kli- 
vienė, grojo R. Zenkevičius. Vė
liau grupei vadovavo ponia Ja- 
rinkevičienė, bet atvykęs p. M. 
Davalga netrukus ją ir perėmė. 
Jo vadovaujamą grupę sudarė: 
M. Davalga (vadovas), R. Bart
kutė, D. Bertašiūtė, J. Dakny- 
tė, G. Starinskaitė, V. Cižaus- 
kas (seniūnas), J. Gailius, K. 
Starinskas, V. Starinskas ir R. 
Zenkevičius (muzikantas). Si 
grupė, M. Davalgos vadovauja
ma, laikėsi iki 1956 m., kada 
paskutinį kartą pasirodė tų me
tų vasario 16-sios minėjime. 
1951-56 m. laikotarpyje grupė 
Pasirodė virš 30 kartų, iš kurių 
pats geriausias tai gal buvo 
1955 m. pastačius Akivaras 
dainų ir tautinių šokių montažą 
“Augo girioj ąžuolėlis”, kuris 
po kelių savaičių buvo sėkmin
gai pakartotas Melbourne..

Nuo 1956 m. ligi 1961 metų 
tautinių šokių grupė Geelonge 
beveik neegzistavo. Tautinių 
švenčių ir kitokių minėjimų pro
gramose pasirodydavo su tauti
niais šokiais tik savaitgalio mo

buvo paskirtas ps. R. Norvydas.
Nuo 1957 m. vienetas pavadi

namas “Šatrijos” vietininkija; 
vietininko pareigose v. si. P. Šile
ris. Į veiklą įsijungė kun. dr. P. 
Bačinskas. Draugininkių parei
gas ėjo psl. R. Jarinkevičiūtė, si. 
J. Normantaitė, psl. L. Šimkutė. 
Skautams vadovavo tiesioginiai 
vietininkas.

Nuo 1960 m. gruodžio mėn. vie
tininko pareigas perėmė ps. A. 
Karpavičius, kurias jis eina ir 
dabar. Štabo sudėtis liko nepaki
tus iki 1961 m. lapkričio mėn., ka
da skaučių skyriaus vedėjos pa
reigas perėmė sk. J. Mačiulienė, o 
vėliau psl. E. Vaičekauskaitė. Bu
vo įsigyta palapinės ir kitas sto
vyklavimo inventorius. Štabo su- 
dėtin ūkio reikalams pakviestas 
s. v. psl. V. Mačiulis.

Pirmomis 1963 metu dienomis 
vieneto 14 asmenų dalyvavo “Vil
niaus” jubiliejinėje stovykloje, 
Adelaide’je.

L.S.B. Vyr. Skautininkas nuo 
1963 m. vasario 1 dienos vienetui 
suteikė tunto vardą; L.S.S. Tary
bos Pirmija, tuntininką ps. A. 
Karpavičių pakėlė į skautininko 
laipsnį.

1964 m. tuntas suruošė dešim
ties dienų “Neries” stovyklą, p. 
Volodkų ūkyje, Bell — Brae apy
linkėje. Tais pačiais metais įsi
gyta nauja tunto vėliava, kurios 
projektą paruošė p. R. Giedrys. 
Nuo 1964 metų balandžio mėn.

Geelongo taut, šokių grupė-- Pirmoj eilėj iš kairės: V. Zylė, 
A. Andriukonytė, L. Bungarda (vadovas), R. Žvirblytė, A. 
Cerekavičius. Antroj eilėj: J. Obeliūnas, A. Bungardaitė, 
S. Karpuška, G. Norvydaitė, G. Varankaitė, A. Žvirblis, V. 
Vaičekauskaitė, V. Čerekavičius. Trūksta V. Manikauskai- 
tės, E. Vaičekauskaitės, V. Brazdžionio, R. Šarkio ir muzi
kantės M. Manikauskitės.

kykla. 1961 m. ruošiantis Spor
to šventei buvo rengiama dainų 
ir tautinių šokių koncertas. Čia 
apylinkės valdybos ir choro va
dovybės buvo vėl pakviestas p. 
M. Davalga ir koncerte pasirodė

skaučių skyriaus vedėjos pareigas 
perėmė psl. E. Šrederienė. Tenka 
paminėti, kad ilgesnį laiką šiose 
pareigose išbuvusi darbšti jauna 
vadovė si. E. Vaičekauskaitė vyks
ta į Ameriką ir įstoja į vienuoly
ną.

šių metų IV-je Rajoninėje Sto
vykloje Melbourne dalyvavo 17-ka 
skautų — skaučių.

žengiant vienetui 15-kos metų 
sukaktin, jai atžymėti, numatoma 
ateinančių vasaros atostogų metu 
suruošti “Šatrijos” tunto Jubileji- 
nę Stovyklą. Manoma, kad joje 
dalyvaus ir kitų vienetų skautai, 
kadangi Geelong’e vyks lietuvių 
sporto šventė.

Dabartinę “Šatrijos” tunto šta
bo sudėtis: s. A. Karpavičius —- 
tuntininkas, sv. V. si. P. Šileris 
— pavaduotojas, kun. dr. P. Ba
činskas — dvasios vadovas, psl. 
E. Šrederienė — skaučių skyriaus 
vedėja, si. V. Mačiulis — ūkio rei
kalų vadovas, v.s.v.sl. G. Varan
kaitė, si. A. Andriukonytė, psl. V. 
Zelinkevičius, si. J. Žvirblis — 
draugininkai.

“Šatrijos” tuntas rėmėjų būre
lio neturi, bet skautų tėvai visada 
ir visur skuba skautams talkon.
L.S.S. Seserijos Vyr. Skautininke,
įvertindama skautų — skaučių 
rėmėją p. S. Bungardienę apdova
nojo Ordenu Už Nuopelnus su rė
mėjų kaspinu.

ALKA

Nuotrauka F. Andrikonio

su penkiais Šokiais, kur grojo 
M. Manikauskaitė. Tame pa
čiame koncerte pasitaikinęs dar 
tris vyrukus su Mikita ir Oželiu 
pasirodė ir L. Bungarda. Po 
Meno Dienų Adelaidėje sugrį
žęs į Geelongą p. M. Davalga

Sakoma, kad pradžia yrą sun
ki. Bet kai toji pradžia turima, 
visi jos sunkumai lyg savaime 
atkrinta.

Tą galime matyti ir Geelongo 
lietuvių gyvenime. Pačią pradžią 
pradėjo vos keli asmenys, su
šaukę pirmąjį lietuvių susirinki
mą prieš penkiolika metų, o 
nuo tos pradžios prasidėjo ir ki
tos pradžios. Pradėta minėti 
tautinės šventės, organizuotis, 
bendrauti ir pasirodė bendruo
menės organizacija, tautinių šo
kių grupė, sportininkai, ben
druomenės namai (ir tai Aus
tralijoje pirmieji!), chorai, sa
vaitgalio mokyklos ir kiti kultū
rinio gyvenimo pasiekimai. Be 
tų pradžių ir nebūtų ko kalbėti 
bei rašyti apie Geelongo lietu
vių pastangas ir atsiekimus.

Ne visos pradžios yra geros. 
Bandyta organizuoti lyg ir par
tinį susiskirstymą, bet Geelongo 
lietuviai pasirodė vieningi, su
prato, kad šiandie ne. laikas ir 
ne vieta steigti partijas, ir dėl to 
iniciatorių pastangos buvo vel
tui. Salia to, dar buvo keletas 
šviesių asmenų, kurie tam ener
gingai pasipriešino, stengėsi vie
nyti ir šalinti nesutarimus. No
rėtųsi palinkėti, kad ir toliau 
būtų einama tuo keliu ir visi su
darytų vieną lietuvių šeimą.

grupę perdavė L. Bungarciai. 
Bet kadangi naujas vadovas, o 
šokėjai seni, tai grupė išsiskirs
tė, ir L. Bungardai teko suda
ryti naują grupę iš jaunųjų, ku
ri pasirodė scenoje 1963 m. Mo
tinos dienos minėjime. Per tą 
laiką grupė turėjo 18, pasiro
dymų, iš kurių šeši buvo sve
timtaučiams. Savo repertuare 
grupė turi 11 šokių. 1964 m. 
Meno Dienose Melbourne šoko 
šie Geelongo šokėjai: A. An- 
driukonytė, A. Bungardaitė, M. 
Manikauskaitė, G. Norvydaitė, 
G. Varankaitė, A. Vaičekaus-
kaitė, V. Vaičekauskaitė, R. 
Žvirblytė, V. Brazdžionis, A. 
Cerekavičius, V. Oefrekavičius, 
S. Karpuška, J. Obeliūnas, R. 
Sarkis, A. Žvirblis, V. Zylė. 
Muzikantė Marija Manikausn 
kaitė.

AKADEMIKAI
Kur yra koks nors judėjimas, 

ten visada ir bus to judėjimo at
žalų. Nesudaro išimties ir Geelon- 
gas. Turime ir mes savo jauni
mo, gražaus, šokančio, sportuo
jančio jaunimo. Turime ir aka
deminiu keliu bežengiančią kar
tą.

Tikrų abiturientų šiemet turė
jome tik tris, ir tai gražiu suta
pimu visos trys geriausios drau
gės. Tikrai gaila, kad joms teks 
išsiskirti: . Varankaitė — būsi
ma mokytoja, A. Andriukonytė — 
busimoji vaistininkė ir E. Vaiče
kauskaitė — busimoji vienuolė. 
Laimės ir ištvermės pasirinktose 
srityse!

Studijuojančio jaunimo turime 
palyginus nemažai. Gordono Ins
titute studijuoja: R. Ivaškevičius, 
Grufas elektro-inžineriją, Ska- 
pinskas mechaniką, G. Ivaškevi
čiūtė, B. Volodkaitė ir D. Ska- 
pinskaitė lanko gailestingų sese
rų kursus.

R. Jerinkevičiūtė ir V. Ivaške
vičius baigė Gordono institutą ir 
jau dirba savose specialybėse, 
nors dar diplomų ir nėra gavę.

Pagaliau turime ir visą eilę 
diplomuotų. Štai R. Volkovickas 
A. Šimkus ir Kulakauskas — vi
si civil, inžinieriai, R. Slavickas 
elektro-technikas , (šiuo metu 
studijas tebegilina), K. Starins
kas chemikas, E. Zdanavičiūtė 
(art), L. Šimkutė (dietetiką), p'u- 
seserės N. ir J. Bratanivičiūtės 
(dabar jau ponios), K. Daknytė 
ir V. šutaitė — visos gail. sese
rys.

Šiemet galutinai baigusių tėra 
tik du: D. Davalgaitė mokytoja 
ir K. Zdanavičius gydytojas.

Belieka tik pasidžiaugti, kad 
mūsų jaunimas stengiasi ir ver
žiasi į augštesnį mokslo ir kul
tūros pasaulį, kur jie bus naudin
gesni ne tik visai žmonijai, bet iš 
jų daug tikisi ir lietuvių bendruo
menė.

D. D.
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1966 m. vasario 15 d. MOŠŲ PASTOGĖ B

VARGO MOKYKLA

Geelongo bendr. Dr. V. Kudirkos savaitgalio mokyklos 
1964-jų mokslo metų mokytojai ir tėvų komitetas. Sėdi iš 
kairės: mokytojos p.p. Jančauskienė, Slavickienė, mokyk
los vedėjas kun. Dr. P. Bučinskas, mokyt. Šimaitienė, tėvų 
k-to pirm. A. Obeliūnas. Stovi: tautinių šokių mokytojas L. 
Bungarda, tėvų k-to kasininkas Slavickas, sekret. A. Bau- 
manas ir mokyt. V. Stagys. Trūksta Brazdžionienės, Cere-
kavičienės ir Bratanavičiaus.

Geelongo Dr. V. Kudirkos var
do lietuvių savaitgalio mokykla 
įsteigta 1951 m. Mokyklų tuo 
metu lankė tik Viktorijos gatvės 
vaikai, 13-14 mokinių. Buvo ir 
daugiau mokyklinio amžiaus vai
kų, bet dėl nuotolių, netinkamo 
susisiekimo ir bei patalpų kiti 
negalėjo jos lankyti. Mokyklos 
vedėja buvo p. Slavickienė ir mo
kykla buvo jos bute. Pamokos 
vyko sekmadieniais dviem gru
pėm. Buvo dėstoma lietuvių kal
ba, Lietuvos istorija, geografija 
bei lietuviški žaidimai.

1953 m. darbų perima P. Mažy
lis. Kun. J. Kungiui tarpininkau
jant patalpos mokyklai buvo gau
tos katalikų mokykloje N. Gee
longe. Mokinių skaičius jau sie
kė 25.

1956 m. mokykla persikėlė į 
Bell Parko parapijos mokyklos 
patalpas. Mokyklos vedėja p. K. 
Normantienė, o mokinių — 30. 
Vedėja suorganizavo mokinių an- 
tikomikų būrelį, kuris veikė gana 
sėkmingai. Būrelio steigėjos rū
pesčiu iš miesto burmistro buvo 
gauta 500 jaunimui naudingų ir 
įdomių knygų anglų kalba ir tai 
buvo bibliotekos pradžia.

1958 m. mokykla persikėlė į kų 
tik pastatytus lietuvių namus 
Dauro Str. N. Geelong. Tėvų ko
mitetas parūpino mokyklai rei
kiamus baldus, rašomas lentas.

1959 m. p. K. Normantienei pa
sitraukus vedėju pakviestas A. 
Karpavičius. Veikė 4 skyriai su 
54 mokiniais, šalia vedėjo moky
kloje dirbo p.p. R. Norvydas, Da- 
valga, J. Normantaitė, kun. Dr.

Foto V. Pranskūno

P. Bašinskas, S. Karpavičiūtė, 
Jarinkevičiūtė, A. Lipšytė, M. 
Kymantas, J. Mačiulienė, B. Va- 
rankaitė. 1961 m. mokslo pabai
goje mokiniai suvaidino “Žirgo- 
nė ir Gerilė”. Režisavo A. Karpa
vičius, dekoracijos P. Repšio.

Mlokyklos reikalais iki 1962 m. 
rūpinosi Liet. Kult. Fondas ir Tė
vų Komitetas. Čia priklausė: L. 
Bungarda, Saldukienė, L. Valod- 
ka, Saldukas, Jančauskas, kun. 
Dr. P. Bašinskas, Jarinkevičienė, 
Šileris, Musčinskienė, J. Gailius, 
M. Kymantas, V. Braželienė, 
Jančauskienė, Žvirblis, Mani- 
kauskas.

1963 mokslo metais mokyklai 
vadovauja kun. Dr. P. Bašinskas.

Veikė 4 skyriai. Mokinių pradžio
je buvo apie 50, o metų pabaigo
je 39. Darbas mokykloje buvo 
sunkus, nes mokiniai buvo nepa- 
klausnūs, neatidūs. Tais metais 
keturių skyrių kursų baigė tik 
vienas mokinys čerekavičius. Tė
vų k-to, kurį tais metais sudarė 
A. Obeliūnas (pirm.), Manikaus- 
kas ir Slavickas, buvo padarytos 
dvi naujos raš. lentos. Mokyklai 
lėšos gautos iš k-to suruošto va
karo, loterijos ir tuščių butelių 
vajaus. Mokslo metų užbaigai bu
vo surengta Kalėdų Eglutė, įteik
tos padėkos ir dovanėlės mokyto
jams ir gerinusiems mokiniams.

1964 m. pradžia buvo gana sun
ki — ypač sunku buvo su moky
tojais. Kun. Dr. P. Bašinsko pas
tangomis buvo sutelkta trūksta
mų savanorių: ištisus metus mo
kytojavo p.p. Slavickienė, I. Ši
maitienė, Brazdžionienė ir V. 
Stagys. Pradžioje metų padėjo p. 
čerekavičienė, Jančauskienė ir 
Bratanavičius. L. Bungarda išti
sus metus mokė tautinių šokių. 
Mokinių buvo apie 38. Mokyklos 
vedėjas numatė ateinantiems me
tams dar įvesti ir penktų skyrių, 
tad pažymėjimų už keturis sky
rius niekas negavo. Mokslo metai 
užbaigti iškilmingai su mokinių 
programa, tik į iškilmes atsilan
kiusių skaičius nebuvo gausus.

Taip pat ir šiais metais moky
klai vadovauja kun. Dr. P. Ba
šinskas, kuriam tėvų komitetas 
ir visa kolonija labai dėkingi už 
tokį didelį tautinį darbų sten
giantis jaunimų išlaikyti lietuviš
koje dvasioje.

Tėvų Komitetas

Geelongo bendruomenės Dr. V. Kudirkos savait. mokykla 1964-jų mokslo metų už
baigimo metu: mokyklos vedėjas, mokytojai ir mokiniai.

Foto V. Pranskūno

Kun. Dr. P. Bačinskas

RELIGINIS GYVENIMAS GEELONGE
ŽMONIŲ TROŠKIMAS

Nuo pat imigracijos pradžios 
geelongiškiai lietuviai troško tu
rėti savo lietuvį kapelionų. Trū
kstant kunigų į didesnes koloni
jas Geelongo dvasinius reiklajus 
aptarnaudavo Melbourne kape
lionas. Vėliau a.a. kun. Kungys 
buvo paskirtas Geelongo kapelio
nu, bet gyveno Melbourne. Jam 
išsikėlus į Adelaide, Geelongo 
kapeliono pareigos teko man.

Leidimų išsikelti į Geelongų iš 
Melbourne buvo lengva gauti, 
bet sunku buvo susirasti butų, 
kur apsigyventi. Nei vietos kle
bonijose, nei vienuolynuose man 
vietos nebuvo. Laikinai apsisto
davau pas p. A. Skėrį, kuris man 
leido naudotis jo dideliu salionu 
ir valgomuoju. Tik netyčia paty
ręs, kad lenkas kun. Jaroška yra 
išvykęs į Lenki jų atostogų, apsi
gyvenau jo kambaryje St. Peters 
ir Pauls klebonijoje. Su šiuo ap
sigyvenimu man išėjo taip, kaip 
kaip tam vilkui: įkėlęs vienų ko
jelę per ilgesnį laikų ir visas įsi- 
krausčiau. Klebonas leido išsire- 
montuoti nenaudojamų koplytė
lę, esančių ant verandos. Lietu
viai geelongiškiai, kaip bitės tuo
jau suremontavo, išdažė, nupirko 
kilimus. Man tame kamberėlyje 
neteko gyventi, nes vyskupas iš
kėlė vienų kunigų australų į Mel- 
bournų, o klebonas man atidavė 
jo kambarį, kuriame iki šiol ir 
gyvenu. Geelongo lietuviai raštu 
užgarantavo klebonui, kad jie su
rinks po 5 svarus savaitinės nuo
mos. Iki šiol nuo 1960 metų duo

Sidabrinio kunigystės jubiliejaus proga geelongiškiai sveikina 
savo kapelioną kun. Dr. P. Bačinską

tus klebonui pažadus geelongiš
kiai, talkinami kitų mano lanko
mų kolonijų, gražiai išpildė. Ačiū 
jiems visiems.

SEKMADIENIO PAMALDOS
Lietuviškos pamaldos man at

vykus į Geelongų buvo laikomos 
naujai įkurtoje beveik vienų emi
grantų apgyventoje parapijoje 
Bell Park, Holy Family bažny
čioje mokykloje. Šios pamaldos, 
nors lietuvių buvo vadinamos 
lietuviškomis, bet tokiomis ištik- 
rųjų nebuvo. Klebonas australas 
jas vadino savo parapijos 11 vai. 
pamaldomis. Per šias pamaldas 
australas klebonas sakydavo ang
liškų pamokslų ir skaitydavo ang
liškai ' bažnytinius pranešimus. 
Lietuviai buvo labai tuo nepa
tenkinti, daug kartų kalbėjo su 
klebonu, bet nebuvo galima nie
ko pasiekti. Kai iš Bell Park bu
vo iškeltas Father Kelly, naujas 
klebonas norėjo lietuviškas pa
maldas leisti šioje bažnyčioje tik 
vienų kartų per mėnesį. Tik už
tarus a.a. lenkų arkivyskupui 
Gawlinai, kurs tuo metu lankėsi 
Australijoje, buvo leista lietu
viams toliau turėti šias pamal
das.

LAIMINGAS 
NESUSIPRATIMAS

Nesusipratimai yra nemalonus 
dalykas. Bet ir iš nesusipratimų 
kartais susilaukiama gero. Toks 
laimingas nesusipratimas išspren
dė Geelongo lietuviškų pamaldų 

JAUNIMO CHORAS

problemų taip gerai, kad ištikrų- 
jų geriau nei norėti nereikia. At
sitiko taip. Geelongiškiai pasi
kvietėme Melbourno bažnytinį 
chorų. Užtrukau rekorduodamas 
jų rępeticijų ir kiek suvėlavau 
pradėti Mišias. Klebonas susijau
dino ir išsireiškė: jeigu nesilaikai 
tvarkos, gali sau pasijieškoti ki
tos bažnyčios lietuviškoms pa
maldoms. Kaip man pasakė, aš ir 
išėjau pas North Geelong naujai 
atkeltų klebonų prašyti dabarti
nės bažnyčios lietuviškoms pa
maldoms. Klebonas be jokių sun
kumų mus priėmė, ir dabar nuo 
to laiko turime tvarkingai kas 
sekmadienį 10 vai. 15 min. savo 
pamaldas bažnyčioje, ne mokyk
loje — bažnyčioje, kur yra var
gonėliai, patogu chorams, lengva 
klausyti prieš Mišias išpažinties, 
nes klausykla yra prie durų, nė
ra niekam jokio trukdymo. Gee
longiškiai priprato prie šios baž
nyčios, nors ji yra toliau, bet vie
ni kitus pavėžindami susirenka 
apie šimtinė paprastais sekma
dieniais ir apie du iki pustrečio 
šimto didžiose bažnytinėse arba 
tautinėse šventėse. Bažnytinius 
reikalus tvarkyti uoliai talkina 
Bažnytinis Komitetas. Tarp pa
rapijiečių ir kapeliono yra geri 
ir širdingi santykiai. Bažnyčioje 
pamainomis gieda Geelongo Lie
tuvių Choras per didžiųsias šven
tes ir tautines šventes, Mokykli
nio Jaunimo Choras kas antras 
ar trečias sekmadienis, ir kitu 
laiku gieda visa bažnyčia.

SUSIKLAUSYMO..
(Atkelta iš pel. 4)

įsavinimo nuostatus ir teisinį lie
tuvių namų užregistravimą mies
to valdyboje. Tam tikslui buvo 
įkurta “Geelong Lithuanian As
sociation”. Namų statyba veda
ma prie pabaigos: įstatomi lan
gai, durys, sudedamos lubos ir 
kt. Statybai vadovavo M. Da- 
valga, o metų gale jo pareigas 
perima C. Valodka. Šiais metais 
apylinkės valdyba pradėjo leisti 
mėnesinį informacinį biuletenį 
“Geelongo Lietuvis”, redaguo
jamą A. Skėrio.

1959 m. Geelongo lietuviai 
ryžtasi savus namus galutinai 
užbaigti. Dar ne visai užbaigtus 
kovo 15 d. pašventina J.E. vys
kupas V. Brizgys.

Pagaliau namai užbaigiami ir 
jie oficialiai atidaromi gegužės 
9 d. Atidaryme dalyvavo ir da
bartinis imigracijos ministeris 
Mr. Opperman ir eilė vietos 
miesto pareigūnų. Po oficialios 
dalies buvo plati meninė pro
grama su dainom, šokiais. Vie
tinė australų spauda tą įvykį 
plačiai aprašė, komentavo radi
jas. O tos dienos vakare. įvyko 
pirmas savuose namuose iškil
mingas balius.

Prie bendruomenės namų 
darbu, pinigais tiesiog prisidėjo 
231 asmuo išdirbdami 7859 
darbo valandas. Iki atidarymo 
šventės namai kainavo £3304. 
19.2, neskaitant minėtų darbo 
valandų. Tų pačių metų vidu
ry iš pirm, pareigų pasitraukė 
p. Ivaškevičius ir jo vietoje sto
jo p. A. Šimkus. Taip pat nu
traukė savo veiklą ir anksčiau 
minėtoji “Geelong Lithuanian 
Association” perduadama ben

druomenės namus valdyti ir ad
ministruoti apylinkės valdybai.

1960 m. vis tebepirmininkau- 
ja A. Šimkus. Turint savus na
mus, apylinkės bendruomeninis 
ir kultūrinis gyvenimas nepa
prastai pagyvėjo. Prie namų 
pradėta rengti ir jaunimui spor
to aikštė.

1961 m. apylinkės pirm, iš
renkamas D. Paliulis, kuris ne
išbuvęs metų iš pareigų pasitrau
kė ir jo vietoje išrinktas p. Bin- 
dokas, išpirmininkavęs apylin
kei iki 1963 m. kovo mėn. 1961 
-ji metai baigiami Australijos 
lietuvių Sporto švente.

1963 m. pradžioje J. Gai
liaus pastangomis įsteigiami li
tuanistiniai kursai. Nuo kovo 
mėn. vėl apylinkės pirm-ku ma
tome p. Ivaškevičių, kuris apy
linkei vadovauja iki 1964 m. 
balandžio 12 d. po kurio įėjo 
J. Gailius ir šiose pareigose te
bėra ir šiandie.

Dabartinė apylinkės valdyba 
rūpinasi bendr. namų praplėti
mu ir papuošimu. Geelongo 
apylinkės ribose veikia šios or
ganizacijos:

1. Dr. V. Kudirkos vardo sa- 

— * —
Nuo sausio mėn. pradžios Vil

niaus pieno parduotuvėse atsira
do naujovė — pienas parduoda
mas popieriniuose paketuose. Pie
nų automatiškai į paketus pripil
do specialus automatas, jau ant
ras Lietuvoje. Tas automatas per 
valandų pripildo 3.500 paketų po 
pusę litro pieno. (E) 

vaitgalio mokykla, kuriai vado
vauja kun. Dr. P. Bačinskas.

2. Sporto klubas “Vytis”, va
dovaujamas p.p. Kisieliaus, Sta- 
rinsko ir Akenytės.

3. Tautinių šokių grupė, vad. 
L. Bungardos.

4. Lietuvių skautų “Šatrijos” 
tuntas, vad. A. Karpavičiaus.

5. Geelongo lietuvių choras, 
vad. M. Kymanto.

6. Jaunimo choras, vad. kun. 
Dr. P. Bačinsko.

Gaila, soc. globos moterų 
draugija nustojo veikusi.

Šiandien Geelonge yra apy
linkės valdybos žiniomis apie 
375 lietuviai. Sunki buvo jų kū
rimosi pradžia, bet po 15 metų 
jie ir gražiai įsikūrė ir tautiniai 
gražiai išsilaikė. Aktyvių tautie
čių pasišventimu organizuotas 
lietuviškas gyvenimas išlaiky

GEELONGO MOKYKLINIO JAUNIMO CHORAS.
Pirmoje eilėje iš kairės-- R. Žvirblytė, E. Kisielytė, R. Vaičekauskaitė, R. Žvirblytė, 
V. Obeliūnas, S. Karpuška, J. Klova, A. Jakubauskas, V. Jerinkevičius, kun. Dr. P- 
Bačinskas. Antroje eilėje iš kairės: L. Luckaitė, M. Paškevičiūtė, L. Luckaitė, V. 
Manikauskaitė, M. Manikauskaitė, E. Jančauskaitė, M. Savickaitė, A. Cerakavičius. 
Trečioje eilėje iš dešinės į kairę: J. Turner,A. Bungardaitė, A. Andrikonytė, V. Vai 
čekauskaitė, G. Varankaitė, E. Vaičekaus-kaitė, A. Medelytė.

Nuotrauka V. Pranskūno

tas, išlaikomas ir bus išlaikytas 
dar augštesniame lygyje. Kiek
vienoje šeimoje jaunoji karta, 
jau gimusi čia, gražiai lietuviš
kai kalba, didžiuojasįi lietuvių 
papročiais, daina, šokiu. Kas 
sekmadienį turime lietuviškas 
pamaldas, lietuviškos šventės, 
minėjimai, parengimai praveda
mi pakilioje dvasioje. Nesako
me, kad pas mus, Geelonge, vis
kas geriau, negu kitose koloni
jose, bet palyginus tautiečių 
skaičių su kitomis liet, koloni
jomis, Geelongo lietuvis savais 
atsiekimais tegali tik didžiuotis.

Tiesa, pasirodo kartais nema
lonių debesėlių ir mūsų ben
druomenės padangėje, bet tie 
debesėliai nuplaukia ir lieka už
miršti, nepalikę didesnės įtakos 
į lietuvių bendrą sugyvenimą.

K.B.

Tik atvykęs į Geelongų gyventi 
išgirdau iš tėvų pageidavimų, kad 
kuo daugiau užsiimčiau su jauni
mu. Šis pageidavimas buvo pa
reikštas ne oficialioje kalboje, bet 
visiškai netyčia privačiame pasi
kalbėjime. Šis pageidavimas ir 
paskatino kurti jaunimo chorų.

PIRMASIS BANDYMAS
Pirmiausia 1959 m. susikvie

čiau Geelongo mergaites; ir jų 
suėjo 15. Pradėjome mokintis dai
nuoti dviem balsais. Pianistės 
pareigas ėjo Lidija Šimkutė. Pra
džia buvo sunki, nes Australijos 
mokyklose dviem balsais retai dai
nuojama, ir jaunimas nemoka pri
tarti antru balsu. Repeticijos vyk
davo sekmadieniais. Man išvykus 
į Naujųjų Zelandijų šis jaunimo 
chorelis buvo perorganizuotas. 
Tačiau ir naujoje formoje jis ne
išsilaikė.

DABARTINIS MOKYKLINIO 
JAUNIMO CHORAS

1960 m. sumaniau atgaivinti 
jaunimo chorų. Šį kartų sudariau 
chorelį iš mokyklinio jaunimo, 
mergaičių ir berniukų. Teko daug 
dirbti, nes nebuvo gaidų, reikė
jo jaunimų, susivežti ir išvežio
ti į namus, reikėjo mokinti gai
das skaityti, lietuviškai skaityti. 
Laimė, kad Geelongo lietuviai nuo 
pat čia įsikūrimo daug mergaičių 
leido mokintis pianu skambinti. 
Chorelį organizuojant ir jam va
dovaujant pianu skambino pamai
nomis: L. Šimkutė, V. Šutaitė, G. 
Ivaškevičiūtė, dabartinė vargonin- 
kė, G. Varankaitė, A. Andriuko- 
nytė ir M. Manikauskaitė. Po ke- 
letos metų chorelis sustiprėjo. 
Per tų laikų išmokome apie 20 
lietuviškų dainų ir 12 giesmių. 
Du kartus aplankėme Melbour- 
nų su koncertais, vienų kart Lat
robe Valey ir dalyvavome Meno 
Dienų Jaunimo Talentų Vakare. 
Šiuo metu iš Mok. Jaunimo Cho
ro į Amerikų vienuolynan išvyk
sta Elenutė Vaičekauskaitė, ir į 
Melbourno mokytojų seminarijų 
Genutė Varankaitė. Liekame be 
geriausių altų. Tačiau, nežiūrint 
sunkumų, tikimės, kad berniukai 
išmoks ir užpildys atsiradusių 
spragų.

P.B.

— ★ —
Vilniuje pasirodė antras "Lie

tuvių chorinės literatūros chres
tomatijos” tomas (298 psl., suda
rė VI. Raupėnas). Leidinyje cho
rinę muzikų apžvelgia A. Armi
nas. Pateiktos trumpos biografi
jos kompozitorių, kurių chorinės 
muzikos pavyzdžiai spausdinami. 
Būdinga, kad leidinys paruoštas 
lietuvių ir rusų kalbomis.
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MŪSŲ PASTOGĖ 1965 m. vasario 15 d.

ESPORTAS G Be vietinio reiškimosi sporte 
Vytis nuo 1953 m. dalyvauja 
kaip vienetas Australijos lietu
vių Sporto šventėse. Pradžioje 
buvo sunku Geelongo vytiečių 
krepšinio komandai susilygind 
su kitų lietuvių klubų krepšinin
kais, bet 1957 Geelonge ir 1958 
m. Melbourne Vytis prilygo ge
riausioms Australijos lietuvių 
krepšinio komandoms.

1962 m. Geelongo Vytis 
Sporto Šventėje Adelaidėje pa
sirodė su vyrų ir berniukų krep
šinio komandomis, o 1960 m. 
Vyties mergaičių krepšinio ko
manda Sydnejuje iškovojo pir
mą vietą ir šį titulą apgynė ir 
sekančioje sporto šventėje Gee
longe.

vių jaunimas sporte reiškėsi pa
vieniai, kai tuo tarpu kitose liet, 
kolonijose jau buvo įsisteigę ir 
veikė sporto klubai. 1953 m.

EUPOPTAKž?
Redaguoja: Antena* Laukaiti*

38 Cheltenham R<L, Croydon, N.S.W. TeL: UJ 4898

Ligi 1953 m. Geelonge lietu- balandžio 6 d. buvo sušauktas 
• --------------------------- steigiamasis sporto klubo susi

rinkimas, kur dalyvavo 25 as
menys. Čia buvo ir išrinkta pir
moji klubo valdyba: A. Brata-

Viršuje Geelongo lietuvių Sporto Klubas “Vytiįs”. Dešinėja 
Gęelong Sp. Klubo “Vyties’* mergaičių krepšinio komanda.

Foto K. Starinsko

JIE NEMIEGA!
J. ŠOLIŪNAS

Jau pusmetis prabėgo nuo mū
sų krepšinio rinktinės sugrjžimo 
iš Australijos. Ir vėl apie išvyką? 
Ne. Ne. Tik apie tos išvykos 
žmones. Juk įdomu žinoti kas nu
tiko su kai kuriais krepšininkais.

Daugumas rinktinės dalyvių ir 
vėl aktyviai įsijungė mūsų sporti
niam gyveniman ir ruošiasi daly
vauti įvairiose mūsų žaidynėse. 
Keletą jų mes pamatysime netru
kus įvykstančiose Vid. Vak. sporto 
apygardos krepšinio pirmenybėse 
Chicagoje.

Savotiška sensacija ir įdomus 
nuotykis atsitiko su Edvardu Mo- 
destavičium.

NETIKĖTAS LAIMIKIS
Kiek tai liečia Chicagos De Paul 

un-tą Modestavičius yra to uni
versiteto “kalėdinė dovana” krep
šinio komandai. 0 buvo taip 
(bent panašiai aprašo Modestavi- 
čiaus "atradimų” vienas didžiau
sių Chicagos dienraščių “Daily 
News”)...

Modestavičius šiuo metu studi
juoja chemijų De Paul universite
te. Taip pat yra pagrindinis Neo- 
Lithuania komandos narys. Anot 
artimųjų, jam svarbiausias daly
kas yra mokslas ir krepšinis. At
liekamu nuo mokslo, laiku jis nuo
latos treniruojasi krepšinio salėje. 
Toks nuolatinis darbas ir pasiry
žimas, žinoma, negalėjo būti ne
pastebėtas jo kolegų ar universi
teto sportinės vadovybės, žinia 
apie Modestavičiaus sportinius su
gebėjimus netrukus pasiekė gar
siojo De Paul un-to krepšinio va
dovo R. Meyer ausis. Modestavi
čius pakviečiamas žaisti už pirma
mečių “freshman” komandų, čia 
jis greit iškyla savo pranašumu, 
kada pirmose rungtynėse prieš 
stiprų Chicagos AAV vienetų 
JAMCO įmeta 20 taškų. Univer
siteto vadovybė nesnaudžia ir 
Modestavičius atsiduria pačioje 
mokyklos krepšinio komandoje. 
Toliau — kelionė į Oklahoma City 
kalėdinį krepšinio turnyrų ir nuo
latinis žaidimas komandoje.

Tai nepaprastas pasisekimas. Į 
VWWtfVVVVAAWVWWbAAWVWWVVVVWVVVWWWWWVVS

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
. Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbamo vokiškai.
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bet kokių universiteto komandų 
šitame krašte labai sunku pakliū
ti. Ypatingai Chicagoje, kuri yra 
skaitoma šio krašto krepšinio tvir
tove. Be to, De Paul un-to krep
šinio vadovas Meyer yra nepap
rastai išgarsėjęs dėl griežtos di
sciplinos ir aukštų reikalavimų iš 
kiekvieno kandidato į universiteto 
rinktinę. O tų kandidatų kasmet 
būna keliasdešimt. Bet Modesta
vičius pateko vien tik savo suge
bėjimų dėka. Tai pelnytas laimė
jimas dėl kurio džiaugiasi ne tik 
jo artimieji, bet ir visa sportinin
kų šeima.

Tie, kurie stebėjo Modestavi- 
čiaus žaidimų mūsų pirmenybėse, 
arba kurie turėjo progos jį pama
tyti Australijos išvykos metu, šiuo 
paskutiniuoju jo pasisekimu nebu
vo nustebinti. Jis šio laimėjimo 
pilnai užsitarnavo. Turime sutik
ti su ano amerikiečio žurnalisto 
teigimu, kad De Paul un-tas tikrai 
yra laimingas gavęs tokių netikė
tų šventinę dovanų.

DU GRAŽUOLIAI
Nors ir kiti mūsų rinktinės da

lyviai nebuvo “špėtni”, bet Jese- 
vičius su Šilingu buvo Australi
jos lietuvaičių išrinkti vienais 
gražiausių. Sutikime su tų lietu
vaičių sprendimu. Tad kur anie 
gražuoliai?

Šiuo metu L. Jesevičius yra 
Notre Dame un-to krepšinio rink
tinės narys. Jis yra vienas pa
grindinių komandos žaidėjų ir 
nuolatos dalyvauja įvairiose rung
tynėse. Kadangi Notre Dame un- 
-tas yra nepaprastai pagarsėjęs 
rišame krašte, todėl ir visose 
rungtynėse prieš tos mokyklos 
krepšinio rinktinę būna daug 
žiūrovų. To universiteto krepši
ninkai apkeliauja beveik visų š. 
Amerikų. Taigi ir šitas mūsų rin
ktinės narys nesėdi rankų sudė
jęs.

Anų sekmadienį į Čicagą buvo 
atvykęs ir Ed. Šilingas. Jis šiuo 
metu lanko Butler un-tų Indiana- 
polyje, Ind. Ir jis yra un-to rink
tinės narys. Dabar šilingas dar

negali žaisti komandoje. Vis tie 
suvaržymai. Mat jis savo studijas 
pradėjo kitame universitete. Pa
gal nustatytas un-tų sporto var
žybų taisykles, kiekvienas sporti
ninkas, persikėlęs studijuoti į ki
tų universitetų, visus sekančius 
metus negali žaisti naujojo un-to 
komandoje, šis suvaržymas šilin
gui baigiasi vasario mėnesį ir ta
da jis galės ginti Butler un-to 
spalvas. Tačiau šiuo metu jis jau 
intensyviai treniruojasi su kitais 
mokyklos krepšinio rinktinės na
riais. Be to šilingas žaidžia už 
Chicagos Neo-Lithuania klubų ir 
dažnai turi nugalėti net 150 my
lių nuotolį, idant galėtų padėti sa
vo vienetui.

Iš aktyvios veiklos nedingo nė 
rinktinės kapitonas Algis Var
nas. Jis dabar yra Chicagoje Da
vis Square Parke sporto instruk
toriumi. Tai atsakingos pareigos. 
Jo dėka ten šįmet buvo suorga
nizuota nauja vyrų krepšinio ly
ga. Malonu, kad tos lygos pirme
nybėse dalyvauja net trys lietu
vių komandos (Aras, Neris ir Li- 
tuanica). žinoma, Varnas visiems 
lietuviškiesiems sporto viene
tams visur padeda. Jis taip pat 
aktyviai žaidžia už Neries klu
bų.

Tad toks yra likimas dalies 
mūsų rinktinės narių. Jie po di
džios kelionės neužmigo ant per
galės laurų, bet ir toliau nuola
tos dalyvauja mūsų sportiniame 
gyvenime. Visi jie yra savo lietu
viškų sporto vienetų pagrindiniai 
žaidėjai. Visus juos Chicagos vi
suomenė turės progos pamatyti 
apygardinėse krepšinio pirmeny
bėse.

MODERNIŠKOJE ŠEIMOJE
Vyras susirūpinęs klausia žmo

nos: “Mes turime du automobi
lius, dvi televizijas, du vonios 
kambarius. Kaip tai yra, kad 
mes jokiu būdu negalime turėti 
dviejų nuomonių savo namuose?”

★

Hollywoodo aktorės taip daž
nai teka, kad jos perka jungtuvių 
sukneles jau dėvėtų drabužių 
krautuvėse.

★

ŠACHMATAI SPORTO
ŠVENTĖJE

Turnyre dalyvavo Adelaidės, 
Melbourne ir Sydnėjaus šachmati
ninkai. Geelongo sporto klubas 
nepajėgė atsiųsti komandos.

Šis turnyras buvo vienas iš įdo
miausių, tiek prie šachmatų lentų, 
tiek ir turnyrų pravedant, ką pas
tebėjo ir mūsų mėgiamiausias Pul
gis Andriušis. Reikia skaityti, 
kad nelaimingiausias šachmati-> 
įlinkas buvo P. Lukošiūnas, Ade
laidės šachmatų sekcijos nenuils
tamas vadovas, kurio pastangomis 
šachmatų sekcija duoda pavyzdį 
ne vien lietuviams, bet ir austra
lams. .

Sydnėjaus komandai trūkstant 
vieno žaidėjo P. Lukošiūnas pasi
žadėjo ateiti į pagalbą. Jo nelai
mei, bet Sydnėjaus klubo laimei 
surado Melbourne sydnėjiškį A. 
Kabailą ir prisiprašė ateiti Sydnė
jaus klubui talkon. Pirmose var
žybose Adelaide — Sydney P. Lu
košiūnui tenka žaisti prieš A. Ka
bailą. Neilgai trukus P. Luko
šiūnas pastebėjo, kokį stiprų šach
matininką pasikvietė priešininko 
komandon. P. Lukošiūnui tenka 
kapituliuoti, šis skaudus pralai
mėjimas visiškai išmušė P. Luko
šiūną iš vėžių. Kitą dieną jis pra
lošia antrą partiją ir tuo praran
da viltį laimėti taurę savo klubui, 
nors savo komandoje pirmoje len
toje turėjo garsųjį šachmatininką 
R. Arlauską ir antroje V. Opulskį. 
Turnyrą laimėjo Melbourno klubo 
šachmatininkai, vadovaujami A. 
Baltučio. A. Baltutis, žaisdamas 
pirmoje lentoje, lengvai įveikė 
Sydnėjaus lietuvių klubo meisterį 
V. Patašių ir visai pelningai su
žaidė lygiomis su R. Arlausku. A. 
Baltutis yra vienintelis lietuvis 
šachmatininkas Melbourne, akty
viai dalyvaująs australų turny
ruose. Gaila, kad Melbourno lie
tuviai nepajėgia sudaryti lietuvių 
šachmatų komandos, kuri galėtų 
dalyvauti turnyruose su austra
lais. Gerų žaidėjų, atrodo, yra.

LONGE
navičius pirm., J. Jonušas iždn. 
ir A. Bertašius sekr. Klubas 
pasivadino “Neries” vardu.

Jaunam klubui tais pačiais 
metais teko surengti Australijos 
lietuvių krepšinio pirmenybes 
Geelonge, kur suvažiavo net 45 
sportininkai. Pažymėtina, kad 
šis jaunas klubas net pajėgė ap
mokėti pusę kelionės išlaidų su
važiavusiems sportininkams 
Geelongan.

Ir vėlesnėse sporto šventėse 
klubas labai stipriai reiškėsi net 
nugalėdamas kitų klubų stiprias 
komandas. Be to, aktyviai daly
vavo vietos varžybose su austra
lais pirmaudami tinklinyje.

Moterų krepšinio komanda 
Geelonge buvo suorganizuota
1956 m. Treniruojamos A. Šim
kaus mergaitės Sporto šventėje 
Sydnejuje užėmė trečią vietą. 
Greitai mergaičių krepšinio ko
manda pasidarė tokia stipri, kad 
galėjo varžytis su australių ko
mandomis Melbourne ir lietu
vių sporto šventėse jos pasirodė 
pačios “pavojingiausios”. Jas 
treniravo pradžioje A. Šimkus, 
o vėliau J. Jonušas.

1955 m. gegužio 13 dienos 
visuotiniame susirinkime. “Ne
ries” vardas buvo Pakeistas 
“Vyties” vardu ir tuo vardu 
Geelongo liet, sporto klubas va
dinasi iki Šiai dienai. Pažymė
tina ir tai, kad 1955 m. Vyties 
krepšinio komanda Geelongo 
krepšinio pirmenybėse išėjo 
“A” klasės nugalėtoja, ir šį 
meisterio vardą išlaiko 1956 ir
1957 metais.

šie laimėjimai paskatina vy- 
tiečius jieškoti naujų kelių ir
1957 m. St. Ginčauskui įstojus 
i Vyties klubą ir perėmus treni
ruoti krepšininkus Vytis prade
da žaisti Viktorijos pirmenybėse 
A. Rezervo grupėje Melbourne.
1958 m. laimi A rezervo pir
menybes ir patenka į lygą. Jie 
taip pat iškovoja Pirmą vietą
1959 m. sezono Olympic sąjun
gos pirmenybėse.

Šachmatai
Pasibaigus turnyrui komandos iš
sirikiavo: 1 vieta Melbournas 3J 
taško, antra Adelaide 3 taškai ir 
trečia Sydney 2i taško.

ŽAIBO TURNYRAS

Individualiniame žaibo turnyre 
dalyvavo 9 šachmatininkai, kurį 
laimėjo V. Opulskis (Adelaide). 
Antrą rietą dalinosi V. Patašius 
ir A. Baltutis, trečia P. Lukošiū
nas ir V. Augustinavičius.

Abu turnyrai buvo pravesti 
sporto salės patalpose. Turnyrus

LINKSMIAU
DRAUGYSTĖ

Viename Amerikos kalėjime N. 
Metų proga buvo suruoštas kali
nių prisiminimų vakaras, kurio 
metu vienas kalinių papasakojo:

— Dalyvavau kartą provincijos 
banko užpuolime. Viskas ėjo pui
kiai,, tik kasininkas, kurį pirmąjį 
surišome ir kuriam buvome už- 
kimšę burną, muistėsi, vartė akis, 
rodydamas, kad nori kažką pasa
kyti. Susidėję pinigus, atkimšo- 
me jam burną.

— Ponai, — sudejavo kasinin
kas, — paimkite ir kasos knygas. 
Paėmiau iš kasos 50.000 dolerių. 
Kai paaiškės, tai aš prapulsiu!

— Ką gi darysi, — sako kali
nys, — paėmėm ir knygas. Rei
kia juk savo artimui padėti!

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 63-2231

ŠACHMATAI

Susitvėrus sporto klubui Gee
longe tuoj įsisteigė ir šachmatų 
sekcija, kuriai priklausė apie 16 
aktyvių žaidėjų. Pradžioje nebu
vo aktyvios australų šachmatų 
s-gos Geelonge, tad vytiečiai 
rungtyniavo savųjų tarpe. Pir
majame šios sekcijos surengta
me turnyre paaiškėjo stipriausi 
Geelongo Šachmatininkai: Gri
gaitis, Bratanavičius, Jonušas, 
Giedrys ir kt. 1956 m. buvo 
pravestos pirmosios tarpklubi- 
nės pirmenybės Geelonge, kur 
Vytis užėmė antrą vietą. Ši vie
ta buvo išlaikyta 1957-8-9 me
tais. A. Bratanavičius pasirodė 
kaip pajėgiausias šachmatinin
kas Geelonge, laimėjęs dvejus 
metus iš eilės individualines pir
menybes. Vyties šachmatininkai 
pasirodė ir Australijos lietuvių 
Sporto šventėse iškovodami pir
mą vietą Adelaidėje ir Geelon
ge.

Geelongo Sporto Klubo Val
dyba linki geriausių sportiškų 
linkėjimų visiems Australijos 
lietuvių klubams, sėkmingos ke
lionės j XVI-ją Sporto Šventę, 
kuri bus pravesta šiais mūsų ko
lonijos jubiliejiniais metais Gee
longe.

A. Kisielius 
Vyties Klubo pirm-kas

GEELONGO LIET. SPORTO
KLUBO PIRMININKAI:

1953-54 m. A. Bratanavičius
1955-57 m. A. Bladzevičius
1958 m.R. Giedrys
1959 m. A. Bladzevičius
1960 m. M. Davalga
1961 m. A. Bratanavičius
1962 m. A. Šimkus
1963-64 m. A. Kisielius.

pravedė Melbourno klubo šach
matų sekcijos vadovas A. Baltutis. 
Ateityje reikėtų Sporto Šventes 
rengėjui pasistengti rasti asmenį 
turnyrui pravesti, kuris nežaidžia 
komandoje. Tas daug pagelbėtų 
tvarkos atžvilgiu.

V. Augustinavičius

KUNIGAS IR MILICININKAS
Važiuoja kunigas Varšuvos gat

ve dviračiu pas ligonį. Sustabdo 
milicininkas ir sako:

— 50 zlotų pabaudos, kunige!
Be šviesų važiuoji!

Kunigas bando teisintis:
— Pone milicininke, labai sku

bu, ligonis miršta, Dievulį vežu...
— Aha... dviese važiuojat! Dar 

50 zlotų!
★

“Kodėl mes mylime Sovietų 
Sąjungą?” klausia istorijos mo
kytojas.

“Kadangi ji mus išvadavo'*, 
bematant atšauna Petrukas.

“Labai gerai, Petruk. O kodėl 
mes nemylim amerikiečių?

“Nes jie mūsų neišvadavo”, at
sako Petrukas.

6
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GEELONG MOTERYS
Geelongo Liet Moterų Soc. 

Globos sekcija savo veiklų pradė
jo 1955 metais. Sekcijos tikslai: 
teikti medžiaginę ir moralinę pa
galbų nelaimių ištiktiems tautie
čiams. Pirmųjų valdybų sudarė 
p.p. Grigaitienė, Zenkevičienė, 
Varankienė ir Sarinskaitė. Nors 
ir neskaitlinga mūsų kolonija, bet 
nelaimingų pasitaikydavo gana 
daug, ir moterų veikla buvo ap
čiuopiamai juntama. Sunku būtų 
išvardinti visus atvejus, kur sek
cija reikšmingai prisidėjo. Kad 
nereikėtų nuolat nuo durų prie 
durų einant prašyti “išmaldos”, 
sekcija ruošė balius, loterijas, ir 
kiekvienas pelnytas šilingas ėjo 
šalpos tikslams.

1956 m. Valdybos sųstatas pa
sikeičia. Jų sudaro p.p. Zenkevi
čienė, Ališauskienė, Bindokienė, 
Starinskaitė, Žvirblienė, Varan
kienė. Bet darbas nesustoja: ren
kamos aukos Vokietijoje liku
siems tautiečiams šelpti, Nepasi
tenkinama vien baliais ir loteri
jom, bet suorganizuojamas vaidi
nimas “Pavojingas mokytojas”, 
kurį režisuoja p. Zenkevičius.

1957 m. valdybon įeina naujos 
jėgos: Volodkienė, Račkauskienė, 
Davalgienė, Pisarskienė, žvirblie
nė ir Ivaškevičienė. Dirbama ir 
toliau nusistovėjusia kryptimi.

1958 m. sekcijos valdybų suda
ro p.p. čerakavičienė, Varankie
nė, Mūsčinskienė, Ivaškevičienė. 
Ši valdyba praveda vartotų rūbų 
rinkliavų Vokietijos lietuviams, 
rengiami baliai, kituose parengi
muose laikomas bufetas. Sekcija 
įsigyja puodukų, lėkštelių, šaukš
telių, kas vėliau padovanojama 
apylinkės valdybai. Susirgus p. 
Varankienei ir negalint eiti pa
reigų p. Musčinskienei veikla ap- 
silpnėja, bet likusios kietai dir
ba.

1959 m. valdybų sudaro p.p. če- 
rekavičienė, Jančauskienė, žvirb
lienė, Kisielienė, Stuikevičienė. 
Veikloje einama jau pramintom 
pėdom: renkami rūbai, šelpiami 
ir vietos nelaimingieji, lankomi 
ligoniai. Suruošiamos bendros su 
didėle sėkme Kūčios. Gaila, šis 
gražus paprotys Geelonge nepri
gijo.

Apie darbus ir žmones
GEELONGO LIETUVIŲ GYVENIMAS PRIVAČIAI

Kada Geelongo stotyje išlipo 
pirmas lietuvis — sunku pasaky
ti, bet kai spaudoje pasirodė 
straipsnis apie čia kuriamą lietu
vių koloniją, Geelongas daug 
kam tapo kelrodžiu ir net tikslu.

Ir taip šis mažas pajūrio mies
telis priglaudė apie 400 tautie
čių. Pirmieji žingsniai buvo sun
kūs, nes darbo prievolės ir ypa
tingai butų trūkumas nepapras
tai sunkino visokį judėjimą. 
Ford, Harvester ir geležinkelis 
buvo pagrindinės institucijos, 
kur tautiečiai galėjo sėkmingiau
siai išspręsti pirmuosius savo 
duonos ir prieglobsčio klausimus. 
Ilgainiui tačiau žmonės pradėjo 
jieškotis geresnių darbų, ir, pav., 
tokiame Harvesteryje, kur ka
daise dirbo didžiausias nuošimtis 
mūsų tautiečių, šiuo metu bepa
liko vos keletas.

Atsimenu kartą Harvesteryje 
prieinu prie tautiečio ir sakau, 
kad neblogą darbą turįs. Tik ne 
ipan, sako jis: ot, kad taip kur 
prie statybos, tai kitas reikalas. 
Mat, gero dailidės būta. Kitame
skyriuje vėl tas pats. Ir šis pas
tarasis tikrai lengvą darbą turė
jo, bet kur tau — kad taip atvi
ram lauke kur prie statybos, bū
tų žymiai geriau. Et, pagalvojau, 
žmonės niekad nepatenkinti. Juk 
mano tėvas irgi stalius buvo, o 
aš vis dėl to tokio darbo visai 
nejieškau. Argi gali pritaikinti 
savus sugebėjimus šitame kraš
te! Juk čia viskas kitaip — net 
ir vinys be galvučių! Bet gi tik
rieji meisteriai nenusileido: pra
dėjo landžioti, jieškoti ir išsi
skirstė po savas specialybes. Man 
rodos, kad jie ir davė pradžią, 
nes jų suvilioti pradėjo savos 
laimės jieškoti ir kiti tautiečiai. 
Ir taip staiga pusė kolonijos į 
statybininkus išėjo! Nenuostabu 
todėl, kad Geelongas taip greit 
ir savo namus pasistatė. Buvo,

1960 m. valdybon išrenkamos 
p.p. čerakaviečienė, Saldukienė, 
Brazdžionienė, šutienė ir Andri- 
konienė ir ji ištveria net dvejus 
metus, t.y. iki 1962 m. Per tų lai
kų daug pasidarbuota, atlikta.

1962 m. išrinkus naujų valdybų 
veikla sustojo kaip tokios moterų 
sekcijos Geelonge nėra, bet tos 
pačios ponios dirba kaip dirbu
sios, nors ir nesusibūrusios krū
von. Pobūviuose, minėjimuose pa
sirūpina užkandžiais, paruošia 
vaišių stalus.

PADĖKA
Atžymint Geelongo Liet. Bendruomenės penkiolikos metų 

sukaktį šiame Mūsų Pastogės numery iŠ mūsų kolonijos pavienių 
asmenų ir organizacijų buvo pareikalauta daug pasišventimo ir 
laiko. Jų visų bendradarbiavimas leido mums pasirodyti šio laik
raščio puslapiuose, ir už tai reiškiame visiems viešą ir nuoširdžią 
padėką.

Ypatingai dėkojame p.p. K. Bielkui, M. Davalgai, V. Ivaš
kevičiui, M. Mažyliui, p. Slavickienei, K. Zdanavičiui, V. Bindo- 
kui, F. Andrikoniui;

Geelongo liet, kapelionui kun. Dr. P. Bačinskui, “Vyties” 
sporto klubo p-kui A. Kisieliui, Mokyklos Tėvų K-to p-kui A. 
Obeliūnui, Geelongo Liet. Choro Valdybos p-kei S. Lipšienei. 
Taut, šokių Grupės vadovui L. Bungardai, “Šatrijos” Tunto t-kui 
A. Karpavičiui ir visiems geros valios lietuviams, kurie savo auko
mis prisidėjo padengdami bent dalelę šio numerio išlaidų.

Dėkingi taip pat ir Mūsų Pastogės Redaktoriui, kuris savo 
patarimais, darbu ir palankumu prisidėjo, kad šis apylinkės reikš
mingas jubiliejus būtų atžymėtas mūsų spaudoje. Visiems dar kar
tą nuoširdžiai dėkojame.

A LB Geelongo Apylinkės Valdyba

/ 
mat, gera proga specialybei įsi
gyti.

Nenusileido ir antroji pusė. Ir 
taip netikėtai buvo rastas Pil
kington stiklo fabrikas. Ir vėl 
tautų kraustymasis. Ką čia ir kal
bėti — Pilkington ir Harvesteris 
tai kaip dangus ir žemė, tad ne
nuostabu, kad po kiek laiko čia 
susispietė beveik antra pusė ko
lonijos; grįžo net dalis ir staty
bininkų. Darbas švarus, lengvas, 
o kai tekdavo dirbti popietinėj 
pamainoj, tai beveik ir choro re
peticijos ten pat būdavo prave
damos. O kodėl nedainuoti, jei 
visame skyriuje vien tik lietuviai! 
Tai čia vis J. Raškausko nuopel
nas. Jis darbą surado, jis ir cho
rui vadovavo. Kad jam būtų min
kšta toji Kanados žemelė, kurią 
jis dabar mindžioja! Geras žmo
gus buvo, mat, dzūkas.

Taip maždaug ir pasibaigė di
dysis tautų kraustymasis. Žmo
nės susirado, kas kam labiau pa
tiko, apsiprato ir pasiliko pasto
viam laikui. Tačiau ne visi. Kai- 
kuriems individams tik dabar 
prasidėjo kova už būvį. Tai indi
vidai, kurie nenori ar tiesiog ne
gali priklausyti nuo kitų ir sten
giasi tapti savistoviais. Bene vie
nas iš pirmųjų, pradėjęs tuo ke
liu eiti, buvo S. Skapinskas. Tai 
šauniausias vyras visame Geelon
ge, nepaprastai mėgstąs sąmojų 
ir staigmenas. Jau pirmaisiais 
metais nustebino visą koloniją, 
nes būdamas gydytojas metėsi į 
biznį. Pradžioje su australu, vė
liau vienas pasistatė krautuvę ir 
taip po kelerių metų atsirado pi
nigų kišenėse. Biznis sekėsi ne
blogai ir galėjo toliau taip vers
tis, bet kur tau — ne tam žmo
gus! Žmonės nespėjo apsiprasti, 
kad geras gydytojas gali būti ir 
neblogas biznierius, jis staiga 
viską pardavė, pasistatė gražiau
sioje Geelongo vietoje puikų na-

Niekeno neprašomos 1963 m. 
Lietuvių Namams susiėję pasiuva 
tikrai gražias užuolaidas, kas ga
na daug kainavo, bet joms taip 
pasisekė, kad surinko netgi dau
giau, ir už likutį nupirkta staltie
sių ir indų.

Nors šiandie moterys ir ofi
cialiai nesusiorganizavusios, bet 
be jų pagalbos neapseinama nie
kur: ir Geelongo lietuvių gyveni
me, ir lietuvybės išlaikyme jos 
vaidina didelį vaidmenį.

V.B.

mą ir išėjo dirbti į... Fordą!1 Ne 
taip jam tenai blogai, nes dirba 
ambulatorijoje ir patyliukais ruo
šiasi grįžti prie savo tikrosios 
specialybės. Tačiau jo pasėtas 
biznio grūdas nenuėjo veltui, ir 
šiuo metu mes turime tris krau
tuvininkus: Deckio televizijos ir 
baldų krautuvė, Grufo vaisių ir 
mėsos krautuvė ir Dimitri j evo 
mėsinė. Atrodo, kad jie jau se
nokai išbrido iš krizių ir šiuo me
tu tik krauna sau svariuką prie 
svariuko.

Kitos srities individualistas, 
kuris jau beveik galutinai susi
tvarkęs ir, atrodo, tvirtai stovi 
ant savų kojų, yra VI. Ivaškevi
čius. Nusipirkęs netoli Geelongo 
farmą ir įtaisęs pavyzdinį vištų 
ūkį. Dabar sau jis tik ponauja. 
Geras ir malonus žmogus, daug 
pasidarbavęs Geelongo bendruo
menei, nes būdamas jos pirminin
ku oficialiai ir galutinai įteisino 
jos turtą. Tačiau, apsaugok, Vieš
patie, nepataikyti į jo gaidą — 
oi, klius!

Atsiranda ir daugiau farmerių.
Taip, pavz., Karpalavičius nusi
pirkęs farmą planuoja užvesti 
kiaulių ūkį. Pradžioje jam buvo 
labai sunku, ir tik dėka “Pilking
ton”, kur jis atėjęs į darbą šiek 
tiek atsipūsdavo, įgalino jį ištver
ti ir prasistumti iki galo. Dabar, 
atrodo, jau eina geryn, nes kai 
paskutinį kartą su juo kalbėjau
si, jau nebedūsavo taip sunkiai ir 
net užsiminė apie televiziją — 
geras ir tikras ramaus ir sotaus 
gyvenimo ženklas.

Kitas jau irgi beveik baigia 
tvarkytis ūkininkas L. Volodka. 
Kodėl šis jaunuolis nusipirko far
mą, sunku pasakyti, bet greičiau
sia tai bus tik sporto sumetimais. 
Mat, dirbant prie statybos jam 
dar trūksta mankštos. Dabar jau 
geriau. Paklausus, ar nesunku 
dirbti ūkyje ir prie statybos, jis

JŪROS TURTAI Paruošė Voru*

Mūsų žemės pagrindinis elemen
tas yra vanduo. Vanduo dengia 
apie 3/4 viso žemės paviršiaus. 
Vandenynų tūris sudaro 300 bi
lijonų kvadratinių mylių. Vanduo 
yra iš visų vienintelis elementas 
kuris natūraliai užtinkamas skys
toj, dujinėj ir kietoj substanci
joj.

Pagal žemynų pakraščius retai

ELEKTRA
Reytheon kompanijos Spencer 

tyrimų laboratorijoj, Burlington, 
Mass., buvo pademonstruota ele
ktros jėga, kuri perduodama be 
laidų.

Transformatoriai yra senas at
radimas, kuriais galima pakelti 
arba sumažinti voltažą ar net 
srovę. Tas vyksmas vyksta iš la
bai arti elektros magnetiniam 
lauke. čia srovė peršoka nuo vie
nų apvijinių laidų ant kitų. Per
šokant nuo didesnio apvijų skai
čiaus ant mažesnio, yra sumažė
jimas, o priešingai yra padidėji
mas. Bet dabar Raytheon tyrimų 
laboratorijos mokslininkai pade
monstravo bevielį elektros ener
gijos perdavimą. Penkių svarų 
helikopterio modelis iškilo į 50 
pėdų aukštį ir ten laikėsi. Heli-

Kairėje Geelongo Lietuvių Namai 
— pirmieji bendr. liet, namai 
Australijoje. Fotografuoti tebe
vykstant statybai 1956 m.

tik nusišypsojo ir tarė: “Ne. 
Ačiū Dievui, dabar bent galiu 
gerai išsimiegoti — sapnai ne
kankina!” Paskutinėmis žiniomis, 
jis, rodos, jau ir nebedirba prie 
statybos. Taigi, kas jieško, tas ir 
randa.

Tarp kita ko, kalbant apie Vo- 
lodką, negalima aplenkti ■ ir jo 
brolio Česlovo. Kaipo individua
listas jis irgi šio to atsiekė, nes 
geležinkelyje tapo pusiau bosu, 
tačiau tuo jis mažiausiai rūpi
nasi. Visos jo mintys ir širdis tai 
lietuvių gyvenimas ir sportas. 
Tai neišsenkamos veiklos ir ener
gijos šaltinis, kurio jis netaupo 
ir atiduoda bendruomenės gero
vei, o kad tik gražiau sugyven
tų, jis dažnai ją dar apdalina 
Baltic Vodka. Abu broliukai (jie
du) atstoja dešimt normalių vy
rų!) nepaprastai viens kitą myli 
ir gerbia, bet netikėtai susitikę 
tuojau pradeda bartis. Tačiau 
tas nė kiek nesumažina malonumo 
pabūti jų draugystėje, ir tai ne 
vien tik dėl jų nuoširdumo, bet 
kad jauti tokią neapsakomą glo
bą ir saugumą, kad, rodos, ir pas 
patį Dievulį saugiau nebūtų.

Yra ir daugiau farmerių, kaip 
Kairys, bet jie dar tik užuomaz
goje.

Trečia individualistų šaka, tai 
jau minėtieji mūsų statybininkai. 
Nors šių pastarųjų ir gana daug 
čia prisilaiko, bet išėjusių į kon- 
traktorius labai nedaug. Geriau
siai turbūt pavyko V. Paškevi
čiui, kuris kolonijai besikuriant 
beveik pusę lietuvių namais ap
rūpino. Lietuviams įsikūrus jis 
lyg ir neteko klientūros ir gerų 
uždarbių. Karpuška irgi pastatė 
keletą namų, tačiau kaip jam 
klojasi, sunku pasakyti, o šiuo 
metu, girdėjau, jis visai nebedir
ba ir ruošiasi važiuoti namo į 
Lietuvą. Šileris daugiausiai užsi
ima mūro darbais. Tai titnago 
kietumo žmogus, kuris niekuo
met ir niekur neprapuls. Neblo
gai susitvarkęs ir Šalaviejus, ku
ris turi net savo dirbtuves, ta
čiau jis jau gerokai suaustralė- 
jęs ir su lietuviais beveik jau 
nieko bendro neturi.

kur gilumas prašoka 600 pėdų. 
Tačiau vandenyno dugnas yra tiek 
giliai, kad pasinertų augščįausi 
sausumos iškilimai — kalnai. 
Amerikoj sukonstruktuotas nar
dymo laivas yra pasiekęs septynių 
mylių gelmes.

Žmogui vanduo yra esminis 
elementas, lygiai ir jo aplinkai. 
Gyvybės pradžia jieškotina jūro

BE LAIDŲ
kopterio elektrinis motoras buvo 
varomas elektros energija, gau
nama be jokių elektros laidų. Jis 
taip pat neturėjo jokių baterijų. 
Elektros srovė buvo gaunama 
bangų pavidalu, kaip radijo ar 
televizijos.

Tai nėra pirmas ar naujas\ ban
dymas. Italijos mokslininkas Ni
kola Tesla darė panašius bandy
mus perduoti elektros energiją 
be laidų jau prieš šimtmetį. Nors 
jam tada nepavyko pasiekti pa
žangos toje srityje, bet reikalas 
nebuvo pamirštas, jis buvo gy
vas, ir mokslininkai dirbo prie 
panašių bandymų.

Šis naujas elektros energijos 
perdavimas be laidų yra radaro 
principo. Iš tam tikro mikro ban
gų generatoriaus išmetamos ele
ktros bangos į nustatomą (focu
sing) anteną, nuo kurios jos re
flektuoja į pakeltą tam tikro 
prietaiso helikopterį, kuris turi 
elektrini motorą ir tam tikrą lyg 
ir platformą, padarytą iš tūks

Bene geriausiai šioje srityje 
įsitaisęs yra Lipšys. Tai antras 
nepaprastai malonus ir simpatin
gas lietuvis — milžinas. Pas jį 
dirba ir nemažai lietuvių, bet 
daugiausia tik šiaip sau, prabėgo
mis. Andai, aną dieną pritrūkau 
pinigų “Lietuvių Enciklopedijai” 
apsimokėti. Daug negalvojęs už 
plaktuko ant dviračio ir pas Lip- 
šj. O tas jau žino, ko tokiems po
naičiams reikia, še, sako, aną 
kampą reikia sutvarkyti-. O man 
nesvarbu, tą ir aną, tik pakaliau, 
pakaliau per dieną, vakare pini
gus į kišenę, ant dviračio ir į 
paštą. Ir taip viskas kuo puikiau
siai susiklostė. Gera firma — tik
ros aukso kasyklos.

Savo tautiečių tarpe turim ir 
kitokių specialybių. Antai, foto
grafas V. Pranskūnas. Teisybė, 
jis lupti tai lupa nuo širdies, bet 
ir fotografuoja gražiai. Be jo ne
apsieina nei krikštynos, nei lai
dotuvės, nei šiaip kokie parengi
mai.

Turim taip pat dvi savas “Ser
vice Station”. Tai Rakusino mies
te ir jaunojo Lipšio mūsų rajo
ne. Šis pastarasis yra jaunosios 
kartos atstovas ir tikras įrody
mas, kad gabus žmogus yra vis
kam gabus. Buvęs geriausias tau
tinių šokių šokėjas, pasiėmė sau 
už žmoną irgi geriausią šokėją 
ir dabar tapo geriausiu auto me
chaniku Geelonge. Ir tai dar ne 
viskas: sako, kai dar jis mokėsi 
mechaniku, bosas jam davė išar
dyti ir vėl sudėti kažkokį Holde- 
ną. Julius padarė, kas reikėjo, o 
jo rankose paliko kažkoks vamz
džio galas. Nežinodamas, ką su 
juo veikti, netikėtai ėmė jį ir pa
pūtė. Rezultatas gavosi toks, kad 
jis ne tik išmoko pūsti trompetą, 
bet ir suorganizavo pafte savo 
šokių kapelą. O dabar, sako, jis 
jau taip išsimiklinęs, kad maši
nos dujų išmetamąjį vamzdį pūs
damas jis išgroja visokias melo
dijas. Malonu užsukti į jo stotį, 
nes ten beveik nuolatos vyksta 
neoficialūs bendruomenės susi
rinkimai, teisybė, negausūs, bet 
vaizdūs ir kūrybingi. O to gau
sumo tai nėra ko ir norėti. Juk

se. žmogaus kūne užtinkami tie 
patys ir tokiose pačiose propor
cijose chemikalai, kaip kad ir jū
rose. Vandenynų srovės yra di
džiuliai žemės termostatai, pa
skirstydami šilumą po visą pa
saulį ir tuo įgalindami išsilaiky
ti gyvybei tuose rajonuose, kur 
normaliai nebūtų įmanoma.

(Bus daugiau)

tančių mažų ir plonų diodų. Sis 
prietaisas — platforma paverčia 
tas elektros bangas į nekintamą 
elektros srovę, kuri suka elekt
ros motorą, ir helikopteris kyla 
ar laikosi vietoje.

Mokslininkai galvoja, kad ne
trukus jie galės iškelti daug di
desnį helikopterį net 10 mylių ar 
augščiau ir ten laikyti jį savaitė
mis. šio projekto rėmėja yra 
Amerikos karo aviacija.

Ateitis parodys ir praktišką šio 
naujo atradimo reikšmę.

(Drg.)

KARO ISTORIJA BE STALINO 
IR CHRUŠČIOVO

Maskviniai laikraščiai “Prav
da” ir “Krasnaja Zvezda” pra
nešė apie naujai ruošiamą antro
jo pasaulinio karo istoriją. Ją 
numatoma išleisti karo pabaigos 
20-sios sukakties proga, š. m. ge
gužės mėn. pradžioje. Šioje isto
rijoje buvusio karo eiga vaizduo
jama “kolektyvumo” samprata 
pasiremiant. Dabar pranešama 
apie toje knygoje iškeltą teigimą
— karo metu iš sovietų pusės bu
vęs ryškus “Sovietų S-gos komu
nistų partijos išmintingas vadova
vimas”. Naujajame leidinyje ne
iškeliamos nei Stalino, nei Chruš
čiovo pavardės bei jų vaidmuo 
pastarojo karo metu. Kodėl nu
galėtas fašizmas? Atsakoma, kad 
tai buvę įmanoma dėl “socialisti
nės sistemos pranašumo, dėl So
vietų S-os tautų draugystės ir dėl 
tų tautų prisirišimo prie komu
nistinės Lenino partijos”. Minėta 
karo istorija — tai šešių tomų 
veikalo apie “didįjį Tėvynės karą” 
santrauka. Visus tomus sureda
gavo vadovavęs visam sovietinių 
istorikų būriui prof. Pospelovas.

(E)

kiek gi čia mūsų bepaliko. Die
važi, šiuo metu jau beveik tik 
pusė lietuvių, kiek jų buvo anks
čiau.

O kokie susirinkimai būdavo! 
Tiesiog vienas malonumas. Tai 
ne taip kaip dabar susirenka 10- 
20 žmonių ir tai net iš anksto jau 
pasiskirstę pareigomis. Ne, bro
lau, tuomet žmonių buvo milijo
nas, ir tai ne šiaip žmonių, bet 
žmonių su galvelėm, kurie ir pa
kalbėti mokėdavo. Gerai atsime
nu, kaip viename kampe Raginis, 
kitame Grigaitis taip įsismagin
davo, kad pagaliau vienas ašaras 
lieja, o kitas kone žegnojasi, kad 
jis čia nieko dėtas. Vieną sykį 
ginčai taip įsiliepsnojo, kad net 
mano septynerių metų dukrelė ir 
klausia: “Kodėl, tėveli, jie taip 
barasi?” “Už tai, dukrele, kad 
jie yra abu geri lietuviai, dideli 
patriotai, dėl to ir barasi". Duk
relei ir kitam to meto mūsų jau
nimui įtaka buvo tokia didelė, 
kad jie net ir dabar vengia pana
šių susirinkimų. Buvo aišku, kad 
tokios asmenybės, tokių plačių 
pažiūrų autoritetai negali tilpti 
mažoje kolonijoje, todėl ir išsi
skirstė, išvažiavo į dvi priešingas 
puses. Geelongas nors ir apgai
lestavo tokius darbingus tautie
čius, bet kažkaip aprimo, išsiba- 
lansavo ir kiekvienas, kas norė
jo, susiradęs sau tinkamo darbo 
nuoširdžiai ir dirbo.

(Pabaiga psl. 8.)
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APIE DARBUS.
(Atkelta iš psL 7)

Jonušo vadovaujami sportinin
kai taip gražiai susicementavo ’r 
pasiruošė, kad net dvejus metus 
iš eilės lietuvių sporto šventėse 
užėmė antrą vietą. įsismaginę 
tautiniai šokiai net pastatė gra
žų scenos vaizdelį. Neatsiliko nei 
skautai, nei mokykla, nei paga
liau lietuviškos salės statyba. Tai 
buvo bene gražiausias ramaus ir 
kūrybingo lietuviškos kolonijos 
gyvenimo laikotarpis. Jeigu kas 
įvykdavo, įvykdavo natūralia gy
venimo vaga ir visų vienodai bū
davo atjaustas'ir džiaugsmu bei 
ašaromis palydėtas. Iš tikrųjų, 
turbūt neapsiėjo nei vienas svar
besnis įvykis, kuriamė nedaly
vautų bent pusė visų mūsų tau
tiečių, tad ir nenuostabu, kad šis 
laikotarpis mus gerokai apjungė 
ir surišo.

Gal būt būtume ir visiškai su
sigiminiavę, bet čia mums pasi
maišė Melbournas. Gražus ir sim
patiškas tas miestas, bet mūsų 
atžvilgiu tai tikras "Vacuum clea
ner”. Oi, tai švarina jis mūsų ko-

ALB CABRAMATTOS, BANKSTOWNO IR SYDNEJAUS APYLINKIŲ 

rengiamas
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KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Bankstown Lietuvių Namų Val- 

užjūrio kartais užtinki keistų ži
nelių. Štai pereitų metų gruodžio 
22 d. Čikagos dienraštis “Drau
gas” paduoda tokią žinutę iš Aust
ralijos: “Australijos LB pirm, yra 
Vyt. Mituzas. Kartu su p. Glio- 
nertu bando sugyvinti lietuvių 
veiklą”. Kažin, ar tokią žinutę 
padavęs reporteris žino, ką rašo?

Iš spaudos sužinome, kad yra 
pasaulyje ir tikrai nejautrių žmo
nių, Antai, skaičiau Sydnejaus 
dienraštyje, kad netoli Melbourne 
vienas vyrukas greitai bevažiuo
damas pametė pro automobilio 
langą savo dešinę ranką ir to ne
pastebėjęs nuvažiavo dar keletą 
mylių, kol policija jį sulaikė ir 
priminė, ką jis pametęs. Pasiro
do, kad prasilenkdamas su sunk
vežimiu jis net nepajuto, kai buvo 
nutraukta ranka^

Pasakoja, kad Antuanetės Bau
žaitės ir Henriko Šliterio vestuvės 
buvusios tikrai augštos klasės. Se
kančią dieną net matėme jaunave
džių nuotrauką “Sun — Herald” 
vasario 7 d. numery.

*

Newcastle lietuvių choro diri
gentas St. Žukas diriguoja ne tik 
savo chorui, bet nuo vasario 7 d. 
ir visai Newcastle lietuvių apylin
kei. Mat, visuotiniame apylinkės 
narių susirinkime jis buvo išrink
tas pirmininku. *

Dar bebūnant Melbourne teko 
nugirsti, kad atsiranda skaityto
jų, pageidaujančių Mūsų Pastogė
je Moterų skyriaus. Galimas 
daiktas jie teisūs ir kiek girdėjau, 
redaktorius suka galvą, ką pasi
kviesti talkon, kad šitai įgyvendi
nus. Mano galva, įvedus moterų 
skyrių logika reikalauja, kad tuo 
pačiu būtų įvestas ir vyrų skyrius. 
Taip' suskirsčius klėtkelėmis pasa
kykite, kas tada būtų Mūsų Pas
togės skaitytojai?

*
Amerikoje* 60 metų senutė ne

tyčia susitrenkusi galvą, staiga 
atgavo regėjimą, kurio ji buvo 
nustojusi prieš septyniolika metų. 
Gydytojai bando reiškinį išaiškin
ti, nors kiti teigia, kad tai esąs 
tikras stebuklas.

LATVIAI DAINŲ ŠVENTĖJE
■ ST. PAUL, JAV

St Paul mieste, Minnesotos 
valst JAV tarptautinis institutas 
buvo surengęs 40 tautybių dainų 
ir šokių festivalį. Jį per 4 dienas 
aplankė apie 35.000 žmonių. Lat
viai labai sėkmingai .pasirodė su 
jų tautinių šokių ansambliu “Per- 
konitis”. (E)

Joniją! Žiūrėk, pritrūko kam dar
bo, ir mauna į Melbourną. Baigė 
čia jaunuolis Gordono institutą, 
o Melbourne darbas jo taip ir 
laukia. Nori augštesnio mokslo — 
ir vėl į Melbourną. Pagaliau it 
dėl kitų įvairių priežasčių žmo
nės susigundo. Andai, Akivarą po 
nesėkmingo bandymo pas "Tat- 
tersall” ir sako: “Nieko čia ne
bus, reikia važiuoti į sostinę, ar
čiau centrų. Matai, laimės man 
netrūksta, tik čia truputį perto!i 
— intuicija neveikia”. Ką gi, iš
važiavo, dešimt tūkstantukų kaip 
savo įsidėjo į kišenę ir švilpauja 
patenkintas. Taigi, va, kaip jis 
tuština mūsų koloniją, tas Mel
bournas. Dar kai išvažiuoja eili- 
-nis tautietis — pusė bėdos, bet 
kai išvažiuoja individas, kuris 
moka ir gali vadovauti, darosi ir 
skaudu, ir gaila.

Ir taip kartą ateina mūsų pir
mininkas Pelenauskas ir sako: 
važiuoju. Nėr ko klausti nei kur, 
nei ko. Viskas aišku. Nors mums

Bankstown ietuvių Namų Val
dyba, girdėjau, steigia ar jau įs
teigė vestuvių, sužiedotuvių, gim
tadienių ir kitokių minėjimų bei 
pobūvių instituciją — tarnybą: 
esą, užteks tik valdybai pranešti 
numatomo pobūvio laiką ir viskas 
bus paruošta — salė, muzika, 
maistas, mašinos, fotografas ir 
visoks kitoks patarnavimas. Val
dyba žada apie šį projektą skai
tytojus plačiau supažindinti.

★
Atšventę savo jubiliejų Geelon- 

go lietuviai taip pat numato teisė
tai ir užtarnautai pasilinksminti. 
Ta proga vasario 27 d. Geelong 
lietuvių namuose ruošiamas jubi
liejinis grandiozinis balius, i ku
ri maloniai laukiami visi iš arti 
ir toli.

★

Naujienos
NAUJA PARTIJA VOKIETIJOJ

Nauja kraštutinė partija pra
dėjo veikti vakarų Vokietijoje. Ši 
partija pasivadino “nacionalinė 
demokratinė Vokietijos partija” 
su centru Hanoveryje.

šios naujos partijos vadovybė 
pareiškė spaudoje, jog ji stengsis 
sujungti visas “nacionalines” gru
pes ir organizacijas į vieną visu
mą ir šitaip išeiti į rinkimus 1965 
metais. Tos partijos vadovybę su
daro trys vadai — Friedrich Thie
len, nedidelės dešiniųjų grupės 
pirmininkas, Adolf von Thadden, 
neo hitlerinės Vokiečių Reicho 
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S.L.M.S. D-jos V-ba i

ir labai gaila Pelenausko — ne
paprastai darbštus ir kūrybingas 
jis buvo, o be to, galima sakyti, 
kad visa Geelongo kolonija yra 
jo tvarinys, bet ką padarysi. Jei 
jau taip nutarta, tai tegul ir bū
na. Mes čia gal kaip nors išsilai- 
kysim. Tačiau po kiek laiko ir 
vėl nuostolis, šį kartą teko atsi
sveikinti su mūsų sporto pirmi
ninku. Kaip ten iš tikrųjų buvo, 
niekas nežino, bet kaip tik tuo 
laiku Melbourne Varpui kažkaip 
pradėjo nesisekti. Ką gi, vienas 
Soha visiems krepšių neprimėtys, 
o tuo tarpu Geelongas tik švei
čia, tik krečia visiems į kailį. Su
sirūpino melboumiškiai ir paro
dė teisėjui pirštą po delnu. Ką 
jie ten visą minutę tarėsi, sunku 
pasakyti, bet netrukus po to Bla- 
dzevičius ir sako: važiuoju! — ir 
išvažiavo.

Be abejo, netekus tiek savo na
rių Geelongas truputį apsilpo ir 
nurimo. Tačiau mes vis dar gy
venam. Dar veikia visos organi
zacijos ir pati bendruomenė stip
ri. O jeigu tas “vacuum cleaner” 
vieną sykį suges, tai mes dar iš- 
silaikysim ir kelis penkiolikme
čius!

M.D.

------------------------- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolegai Ą. MIGEVICIUI
su

R. ŠAPRONAITE
sukūrusiam lietuvišką šeimos židinį, linkime šviesaus ir 
laimingo gyvenimo.

A. Liet. Stud. S-gos Sydney Skyrius

Po atostogų Sydney lietuvių 
“Dainos” choras vasario 12 d. vėl 
pradėjo savo repeticijas. Minėtą 
dieną pirmoji repeticija buvo pra
vesta nauju stilium: choras ir jo 
artimieji bičiuliai darbo metus 
pradėjo vaišėmis, šitokia naujove 
labai patenkinti buvo tiek choris
tai. tiek ir pats maestro p. K. Ka
valiauskas ir visi buvo dėkingi 
savo naujajam administratoriui 
p. A. Kramiliui Ku-ka 

partijos vadas, ir Wilhelm Gutt- 
mann, buvęs tremtinių partijos 
narys. Per pastaruosius parla
mento rinkimus nė viena iš tų 
grupių nelaimėjo 5' procentų bal
sų, reikalingų mandatui gauti.

Naujoji, sujungtinė partija tu
ri šiuos politinius tikslus:

1. Vokietijos sujungimą laisvo
je Europoje, kuri bus pakanka
mai stipri pati apsiginti.

2. Visų bylų hitlerininkams ka
ro nusikaltėliams baigimą.

3. Galą padaryti melams, kad 
tik Vokietija kalta dėl II Pasau
linio karo kilimo.

Pranešimai
VASARIO 16 MINĖJIMAI

Sydnejuje Vasario 16-sios mi
nėjimas įvyksta vasario 20 d. Au
burn salėje (žiūr. skelbimą.)

Šventės proga iškilmingos pa
maldos vasario 21 d. Lidcombe 
bažnyčioje.

★

Latrobe Valley lietuviai vasario 
mėn. 19 d., penktadienį, 8 vai. 
Morwellio mažojoje rotušės salė
je ruošia Vasario 16-sios dienos 
minėjimą. Po oficialiosios dalies, 
paskaitos ir deklamacijų, ten pat 
vyks pobūvis su šokiais.

Seniūnas

BANKSTOWN APYLINKĖS 
LIETUVIAMS

A.L.B. Bankstown Apylinkės 
Valdyba, remdamosi A.L.B. Kraš
to Valdybos raštu, šaukia Ban
kstown Apylinkės narių visuotinį 
susirinkimą kovo 7 d., sekmadie
nį, 3 valandą po pietų Bankstown 
namuose “Dainavoje”.

Bus svarstoma:
1. Bankstown, Sydney ir Cab- 

ramatta apylinkių sujungimas į 
vieną Sydney apylinkę.

2. Klausimai ir sumanymai.
Reikiamam narių skaičiui laiku 

nesusirinkus, už pusės valandos 
susirinkimas bus skaitomas teisė
tu, neatsižvelgiant į dalyvaujan
čių narių skaičių.

Kaip matome, bus svarstoma 
ypatingai svarbūs klausimai, to
dėl maloniai kviečiame visus at
vykti ir pareikšti savo nuomonę.

Bankstown Apylinkės V-ba

“ŠVIESA” KVIEČIA
Kovo 6 d. (šeštadienį) 7 vai. 

vak Sambūris “Šviesa” Sydnejuje 
Latvių mažojoje salėje (32 Par
nell Str., Strathfield) rengia vie
ša paskaita tema “Tautiškumas ir 
ideologija”. Prelegentas V. Kazo
kas. Suinteresuotieji maloniai 
kviečiami pasiklausyti ir dalyvau
ti diskusijose.

4. Sudarymą stiprios vokiečių 
armijos, atremtos į senas tradici
jas ir nepriklausančias nuo At
lanto sąjungos (Nato).

5. Svetimų valstybių pašalini
mą iš Europos, kurios palaiko 
Vokietijos padalinimą.

SOVIETŲ KARIUOMENĖ 
SATELITINĖSE VALSTYBĖSE

Kariniai ekspertai Europoje tei
gia, kad Sovietų Rusijos ginkluo
tų pajėgų šiandien Europoje yra 
daugiau, negu kad jų buvo prieš 
vienerius metus, kada buvo Jung
tinių Amerikos Valstybių ir So
vietų pasirašyta sutartis drau
džianti bandyti atominius gink
lus atmosferoje, kosminėje erd
vėje ir vandenyje.

Esą Sovietų Rusija turi 20 di
vizijų rytų Vokietijoje, 2 divizi
jas Lenkijoje ir 4 divizijas Ven
grijoje.

Lenkijoje, Vengrijoje ir Čeko- 
solvakijoje esą 110,000 vyrų kau
tynėms (parengtos kariuomenės.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
Europoje turi apie 300,000 sau
sumos kariuomenės ir Vakarų Vo
kietija — 260,000 karių.,

DĖMESIO SYDNEY LIET. 
STUDENTAMS

Australijos Liet. Stud. S-gos 
Sydney Skyriaus valdyba vasario 
21 d. 3.30 vai. p.p., sekmadienį, 
šaukia studentu visuotinį susirin
kimą p.p. Stašionių namuose 11 
Bearia Str., Berala.

Čia bus aptariami Initium Se- 
mestri ir kitokie reikalai.

Visi studentai, ypač jaunieji ir 
filsteriai kvečiami dalyvauti.

Tu pačia proga Skyriaus val
dyba prašo registruotis visus šiais 
metais pradedančius studentus'ir 
studentes. Pranešama valdybos 
nariams V. Stašioniui 11 Berala 
Str., Berala, tel. 649-9062, arba 
A. Garoliui 4 M t. Dewis Ave., 
Punchbowl. Valdyba 

Skautų pranešimai
TUNTO SUEIGA

Lietuvos N epriklausomybės
skelbimo šventės proga, vasario 
21 d. (sekmadienį) 10.00 vai. ry
to, Lidcombe St. Joachim parapi
jos salėje įvyks “AUŠROS” tun
to skautų sueiga. Po sueigos, 
11.30 vai. skautai organizuotai 
vyks į pamaldas. Dalyvaujama 
pilnoje uniformoje.

Prašomi į sueigą atvykti visi 
naujai į skautus įstoję, o taip pat 
ir norintieji įstoti jaunuoliai-ės.

“Aušros Tunto Vadija.

SKAUTAI KVIEČIA
Pasibaigus vasaros atostogoms, 

Sydnejaus skautai pradeda šių 
metų savo veiklą. Prieš persitvar
kant į skiltis, kreipiamės į visus 
Sydnėjuj ir apylinkėse gyvenan
čius tėvus, prašydami savo vaikus 
įjungti į skautų organizaciją. Pri-

MUSU t
NEWCASTLE

DARBINGAS SUSIRINKIMAS
Vasario 7 d. sušauktas New

castle apylinkės visuotinis susi
rinkimas, kuriame buvo išrinkta 
nauja apylinkės valdyba. Ta pro
ga apylinkę aplankė ir susirinki
me dalyvavęs žodį pasakė Krašto 
Kultūros Tarybos pirm. p. K. Ka
valiauskas.

Susirinkimas buvo gana gau
sus. Iš apylinkė? rūpesčių di
džiausias buvo, kaip sudaryti pa
čią valdybą. Tačiau sutikus val- 
dybon įeiti p. St. Žukui, klausi
mas lengvai išsisprendė. Jis yra 
paprašytas būti apylinkės p-ku.

Newcastle, o taip pat ir visos 
Australijos lietuviai p. St. Žuką 
gerai žino: tai yra nepalaužiamos 
valios ir neišsenkamos energijos 
vyras. Tą gali paliudyti vien fak
tas, kad tokioje kolonijoje kaip 
Newcastle jis pajėgia išlaikyti ir 
net augštumoje išlaikyti chorą, 
kuris yra visos kolonijos gyvavi
mo širdis. Reikia manyti, kad p. 
St. Žukas lygiai taip sėkmingai 
diriguos visai apylinkei, kaip kad 
jis diriguoja chorui.

CANBERROS LIET. KLUBAS
Canberros Liet. Klubas savo 

biuletenyje Nr. 9 skelbia meti
nę apyskaitą. Kaip žinome, Can
berros lietuvių kolonija savo skai
čiumi nėra didelė. Nežiūrint to, 
jie pasistatė savo klubą su viso
mis reikiamomis licenzijomis, ir 
štai po metų veiklos matosi to 
klubo apyskaitos daviniai (apys
kaitą paruošė oficialus revizorius 
Mr. B.R. Cent).

Pereitais metais Klubas turėjo 
iš viso £1921.0.1 išlaidų, į ku
rias įeina administracinės išlai
dos, aptarnavimo išlaidos ir įvai
rūs mokesčiai.

Tuo pačiu metu pajamų iš vi
so £4461.19.7. Čia įeina aukos, po
būviai, pelnas iš baro. Tokiu bū
du Klubas pereitais metais pa
darė £2540.19.6 pelno.

Kaip jau buvo pradžioje saky
ta, Canberros lietuvių kolonija 
nedidelė, tačiau skaičiai aiškiai 
parodo apyvartą, kurio pelnas eis 
vietos lietuvių kultūriniams reika
lams. Kitos kolonijos abejoja to
kius klubus steigti vadvaudamos 
moraliniais ir kitokiais principais, 
tačiau gyvenimas ir Canberros
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SALĖS REIKALU
■%

Pakartotinai prašome visų lie- - 
tuvių organizacijų vadovus, ku
rie norėtų pasinaudoti 1965 m. 
eigoje Bankstown’o Lietuvių Na
mų Sale, kaip galima greičiau už
siregistruoti pas tos salės admi- • 
nistratorių p. A. Lelešių, gyv. . 
36 Hoskins Ave., Bankstown, te- 
lef. 70-8573, įmokant £5.0.0 rank- . 
pinigių. »

Žinios reikalingos salės nuo
mavimo planui sustatyti ir pas- * 
kirstyti kitiems asmenims bei or
ganizacijoms eksploatavimo tiks
lams, nes salė negali būti tuščia.

Bankstowno Lietuvių Namų 
Valdyba

imami nuo 6 metų amžiaus ber
niukai ir mergaitės.

Geriausia proga atvykti su vai
kais į “AUŠROS” tunto sueigą, 
kuri įvyks Lidcbmbe (parapijos 
salėje) vasario 21 d. 10 vai. ry
to.

Del kokių nors priežaščių dabar 
negalintieji savų vaikų atvesti su- 
eigon, bet norintieji juos užregis
truoti pas skautus, skambina pas- '' 
kaut. D. Skorulienei 77 9011.

Neužmirškime, savųjų draugys
tės mums niekas neatstos.

"Aušros” Tunto Vadija.

DŽIŪGO TUNTO SKAUTAMS
Kovo 6 d. 4 vai. p.p. šv. Kazi

miero šventės proga šaukiama 
Tunto sueiga — minėjimas para
pijos namuose Kensington. Skau
tai renkasi punktualiai.

Tuntininkas

BUITY
Liet. Klubo praktika rodo, kad 
tokie klubai savo egzistenciją pil
nai pateisina, nes. tos išlaidos, ku
rios nueina kitais kanalais, galė
tų bent dalinai suplaukti į lietu
vių iždą, kąs būtų galima sunau
doti lietuvių kultūriniams reika
lams. Neatsižvelgiant nei kokius 
perspėjimus, nei į mažą lietuvių 
skaičių, Canberros lietuviai tokį 
klubą įsigijo ir šiandie jų padė
tis ekoonmiškai stovi geriausiai: 
jie turi ir savas patalpas, - ir lė
šų saviems kultūriniams reika
lams, ir nereikia sukti galvos, 
kaip teks išsiversti ruošiant vie
nokį ar kitokį lietuvišką pasireiš
kimą. Canberros lietuviai šiuo at
veju geriausiai įvertino esamą 
padėtį ir iš jų tegalėtų pasimo
kyti ir kitos lietuvių kolonijos, sa
vo narių skaičiumi gerokai čan- 
beriškius prašokdamos.

(1-1.)

PRASIDEDA MOKSLAS 
BANKSTOWNE

Savaitgalio mokyklos vedėjas p. 
B. Genys praneša, kad Bankstow
no savaitgalio mokykla savo mo
kslo metus pradeda kovo 7 d. sek
madieni. Pamokos prasidės 9 vai. 
ryto punktualiai.

Tėvai prašomi pristatyti savo 
vaikus laiku i mokyklą, šiais me
tais mokykloje dirbs daugiau mo
kytojų.

TAUTINĖ DIDYBĖ

Atvažiavo londonietis į Ameri
ką, ir niujorkietis pradėjo jam ro
dinėti miestą. Rodydamas Muni
cipal Building, sakė:

— Čia kaip ir miesto savivaldy
bės pastatas. Amerikiečiai jį pas
tatė per 132 dienas.

— Nelabai kuo galima pasigir
ti. Mūsų miesto savivaldybės pas
tatas buvo pastatytas per 94 
dienas.

Vėliau niujorkietis parodė jam 
Williamsburgo tiltą, kuris buvęs 
pastatytas per 4 mėnesius. An
glas jam atsilygino tuo, kad Wa
terloo tiltas Londone buvęs pasta- , 
tytas per 2 su puse mėnesių. •

Dar keliais tokiais palyginimais 
apsikeitę, jie pasiekė Empire Sta
te Building.

— O kaip tas pastatas vadi
nasi? — paklausė anglas.

— Aš net ir nežinau. Kai rytą ’ 
važiavau, tai jo dar nebuvo čia.
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