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DARBAI IR
PINIGAI

Darbas ir pinigai — du žmo
gaus gyvenime pagrindiniai 
ramsčiai, apie kuriuos sukasi vi
sa mūsoji egzistencija. "Pradžio
je buvo veiksmas” — žodžiai, 
kuriais Goethe pradeda savo 
Faustą ir kuriais nusako visą 
žmogaus gyvenimo turinį. Ir iš 
tikro žmogus yra vienintėlė bū
tybė žemėje, kuris dirba. Darbu 
jis užtikrina savo buvimą, dar
bu jis save pateisina ir jo atlik
tieji darbai pragyvena jį patį.

Kitas atsparos punktas yra 
pinigas. Jis yra socialinio žmo
nių gyvenimo kraujas, gerbūvio 
laiduotojas, net kakuriais atve
jais darbo mastas. Mes dirbame 
tiek ir tiek valandų arba paga
miname tiek ir tiek produktų, 
ir už tai gauname atitinkamą 
sumą pinigų. Tačiau kaip dar
bas yra žmogaus gyvenimo iš
raiška, taip pinigas yra tik prie
monė, kurios pagalba patogiau 
įsikurtame, užtikriname sau ry
tojų ir duoną. Ne kiekvienas 
darbas pinigu įvertinamas ir ne 
viską galima pinigu pasiekti. 
Taip turint pinigų galima leng
vai gyventi, bet gyvenime nieko 
nepasiekti, lygiai sunkiai dir
bant daug galima pasiekti net 
ir be pinigo.

Vartant mūsų istoriją sužino
me, kad Lietuvoje gyventa daug 
turtingų žmonių, valdė neišma
tuojamas žemes ir nesuskaitomi 
vergai —■ baudžiauninkai jiems 
turtus krovė. Bet jie praėjo ne
palikę savo pėdsakų, nes nieko 
Žmogiškai vertingo nepadarė ir 
nesukūrė. O su pasididžiavimu 
prisimename tokią vargo pelę 
kaip Simoną Daukantą (pereitų 
metų pabaigoje minėjome šimt
metį nuo jo mirties), Kristijoną 
Donelaitį (jo garbei pernai buvo 

. pašvęsti visi metai), lenkiame
.. galvas elgetavusiam Antanui)

. Strazdeliui ir visai eilei žmonių, 
kurte negamino pinigo, negyve
no pinigui ir pinigais nesirūpi
no.

Bet gi tuo nenorima pasaky
ti, kad gyvenime turtas ir pini
gas nereikalingi. Taip, jie yra 

. būtini ir turtas ir darbininkai, 
tik klausimas, kaip tie pinigai ir 
turtas sunaudojami. Šio šimtme
čio pradžioje Petras Vileišis ga
lima sakyti buvo pirmas lietu
vis milijonierius, bet jis savo mi
lijonus paklojo atgimstančiai 
Lietuvai statyti. Ir dėl to jo var
das yra istorijoje lygus su ki- 

, tais, kaip Vaižgantu, Basanavi
čium, Kudirka.

Ir mūsų dabarties lietuviško
je veikloje reikia ir kūrybingų 
darbininkų ir įvairiems sumany
mams įgyvendinti taip pat ir lė
šų. Ne visi kūrybingi, bet ir ne 
visi pinigingi. Tačiau visi lietu
viai ir visiems turėtų rūpėt, kaip 

: ir kokiomis priemonėmis galime 
prisidėti prie to lietuviškojo dar- 

-. bo. O galėt galime kiekvienas, 
jeigu tik norime. Kai kiti riebiai 
uždarbiauja dirbdami antvalan- 
džius, mūsų kultūrininkai, vi
suomenininkai aukoja ilgas va
landas lietuviškam darbui ne
klausdami, ką jie uždirba, ką 
praranda. Ar gi ne metas būtų 
tiek būti visiems sąmoningiems, 
kad suderintume kūrybinį darbą 
vieną su aktyvia parama ir iš
tekliais kitų. K(dp tada pasi
spirtų pirmyn visas mūsų gyve
nimas. Darbu žmogus pats save 
įprasmina, o pinigas tėra tik 
priemonė tikslams siekti. Ir pi
nigas gali žmogui suteikti tiek

Nuo vieno kraštutinumo prie 
. kito

Sena lietuviška išmintis sako: 
jeigu nori nustoti draugo, pa
skolink jam pinigų. Jungtinės 
Amerikos Valstybės šios išmin
ties svorį sunkiai jautė po pir
mojo pasaulinio karo.

Duosnus skolinimas ano karo 
metu vėliau virto viena iš prie
žasčių, įstūmusių JAV į izolia- 
cionizmą, trukusį iki 1940 me
tų, būtent, iki tragiškų Anglijai 
Dunkircheno dienų. Kai vokie
čiai sunaikino prie Dunkircheno 
ne. tik ten išsikėlusius anglų 
dalinius, bet ir didžiausius jų 
karinius išteklius, jau kiek an
ksčiau susilpninti izoliaciniai 
varžtai buvo galutinai pertrauk
ti. Tų metų birželio mėnesį JAV 
perleido Anglijai karinių me
džiagų (įskaitant ir 50 pasenu
sių karo laivų — naikintojų) 
135 milijonų dolerių vertės. 
Prieš tai vakariečiai turėjo pir
ktis karines medžiagas už gry
nus pinigus ir gabentis jas savo 
priemonėmis.

Už šią pirmąją paramą JAV 
gavo teisę steigti savo oro bazes 
Newfoundlande, Bermudo salo
se, Bahame, Jamaicoj, Trinida-

Misijos Sydney lietuviams
Jas praves misijonierius Jėzui

tas Tėvas Jonas Borevičius iš 
U.S.A. Jau nuo kovo mėn. 8 <i. 
ir per visą Misijų laiką jis rezi
duos pas Tėvus Jėzuitus, 264 Mil
ler Street, North Sydney. Tel.: 
XB 1183.

MISIJŲ TVARKA
Sydney lietuviams misijos vyks 

kovo mėn. 13-21 d.d. St. Jo
achim’s bažnyčioje Lidcombe 
(prie John Street).

KOVO 13 D. — šeštadieni 6 
vai. vak. Misijų pradžia. Palai
minimas su šv. Sakramentu, gie
smės ir maldos, pirmieji Misijų 
pamokslai. Po to bus klausoma 
išpažinčių.

KOVO 14 D. — sekmadieni. Iš
pažintys nuo 8.30 vai. 11.30 lie
tuviškos pamaldos giedant “Dai
nos” chorui, Misijų pamokslas, 
Šv. Komunija. Po pertraukos už- 
kandžiams, kurių bus paruošta 
ten pat prie bažnyčios mažojoj 
salėj — antrasis Misijų pamoks
las ir Palaiminimas.

KOVO 15-19 D.D. nuo pirma
dienio iki penktadienio — kas va
karą nuo 7 vai. išpažintys. 7.30 
vai. šv. Mišios ir Komunija, Mi
sijų pamokslai ir klausoma išpa
žinčių. Tik ketvirtadienį — 18 d. 
šv. Mišios 8 vai. (po australų 
novenos). /

KOVO 20 D. — šeštadienį — iš
pažintys nuo 6 vai. 7 vai. vak. 
šv. Mišios, Komunija, pamokslai 
ir išpažintys.

KOVO 21 D. — sekmadienį — 
išpažintys nuo 8.30 vai. 11.30 vai. 
iškilmingos Misijų pamaldos, gie
dant “Dainos" chorui, vad. muz. 
K. Kavaliausko, bendra Šv. Ko- 

prasmės, kiek jis prasmingai pa
naudojamas. Bet jeigu dėl pini
go gyvensime, pinigas ir pasida
rys mūsų gyvenimo mastas.

(v.k.)

Vladas Radzevičius

DOLERIAI IR DRAUGAI
(ŽVILGSNIS | AMERIKOS EKONOMINĘ POLITIKA)

de ir kitur.
Karo kaitroje sutirpus izolia- 

cionizmo ledams, JAV prezi
dentas Rooseveltas netrukus vi
sa jėga pasuko į kitą pusę: JAV 
turi virsti dideliu demokratijos 
arsenalu. Iš to demokratinio ar
senalo, laikui bėgant ir sąlygoms 
verčiant išaugo dar didesnis ar
senalas prieš komunizmą.

Vos tik įsijungus į karą, Ame
rika metė visus savo išteklius ir, 
kiek galėdama, rėmė sąjunginin
kus karinėmis medžiagomis. Ta
čiau, karui pasibaigus, pirmojo 
pasaulinio karo pamokyti, ame
rikiečiai nepateikė sąskaitų są
jungininkams nei už karines me
džiagas, nei už ekonominę pa- 
gelbą. Dėl to šiandien sąjungi
ninkų karo skolos JAV tesie
kia vos tik šeštadalį pirmojo 
pasaulinio karo skolų (1.100 
milijonų dolerių).

Tūkstančiai milijonų į įvairias 
puses.

Karo metu atidariusios savo 
aruodus, JAV neuždarė jų ir 
šiandien. Pradedant 1945 me
tais jos tikrai gausiai dalina pa
sauliui savo tiesiog neišsemia
mas gėrybes. Pagal enciklopedi- 

------"--------- ' »

munija.
Po trumpos pertraukos — už

kandžių gaunamų ten pat salėje 
— Misijų užbaigimas. Švč. išsta
tymas, pamokslas, Misijų atlaidų 
suteikimas ir palaiminimas.

Per visą Misijų laiką išpažin
čių klausys Tėvas J. Borevičius, 
S.J. ir Sydney lietuvių kapelio
nai.

Šv. Komunijos kviečiama kuo 
gausiau per visas Misijų Mišias 
(1 vai. prieš tai nevalgius) ypač 
aukojant jas už Misijų pasiseki
mą.

Mieli Sydney lietuviai, gerai 
įsidėmėkit šias Misijų valandas ir 
su nuoširdžiu rimtumu priimkite 
jų teikiamas ypatingas Dievo ma
lones.

Užbaigus Misijas Gerb. Svečias 
ten pat salėje skaitys paskaitą 
apie lietuvių išeivių gyvenimą ir 
jų problemas.

Sydney Lietuvių Kapelionai

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS TALKA INFORMUOJA
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS TALKOS IR FONDO KO
MITETAMS, ATSTOVYBĖMS, PAVIENIAMS ATSTOVAMS BEI 
RĖMĖJAMS.
Pone Redaktoriau, 
prašau paskelbti Mūsų Pastogėje 
žemiau patiekiamą Lietuvos Ne
priklausomybės Fondo Valdybos 
pranešimą.

Lietuvos Nepriklausomybės Tal
kai susijungus su VLIKu, Lietu
vos Nepriklausomybės Fondo rė
mėjams iškilo klausimas, ar Fon
das veiks ir, jei taip, tai kokie 
bus jo uždaviniai.

Šiuo reikalu įvyko LNF Tary
bos (direktorių) pasitarimas. Iš 
LNT pirm. dr. B. Nemicko pra
nešimo paaaiškėjo, kad LNT ir 
toliau pasiliks veikti, kaip atski
ras junginys, nes yra neužbaigtų 
darbų, kurių vienas iš didžiausių 

nius davinius (EB ir Book of 
the Year) nuo karo nukentėju
sios ir naujai atsikūrusios val
stybės yra gavusios iš JAV įvai
riausių gėrybių maždaug už 40. 
000 milijonų dolerių. Amerikos 
krašto gynybos ministeris Mc
Namara, aiškindamas reikalą 
priešintis kojmunistinei ekspan
sijai, šiomis dienomis pareiškė, 
kad nuo antrojo pasaulinio ka
ro pabaigos iki šiol JAV davė 
kitoms tautoms daugiau kaip 
100 bilijonų dolerių vertės savų 
gėrybių. Tai du su puse karto 
daugiau, negu enciklopediniai 
daviniai, kuriuose karinė pa- 
gelba, atrodo, suryja daugiau 
negu pusę visų atiduodamų gė
rybių.

Pagelba sau ir kitiems.

Antrojo pasaulinio karo su
naikinimai turėjo būti atstatyti, 
besiplečiantis skurdas pažabo
tas. Visur kitur visko trūko, bet 
JAV pradėjo dusti nuo pertek
liaus, kuris grėsė iššaukti pra
žūtingą nedarbą tuo laiku, kai 
reikėjo aprūpinti darbu visus 
demobilizuotus vyrus ir surasti 
naujų darbo rinkų armijoms 
darbininkų, anksčiau dirbusių 
karo pramonėje. Be to, nualin
tas pasaulis nežadėjo jokių rin
kų JAV produktams. Reikėjo 
pirmiau tą pasaulį pastatyti ant 
kojų. -

Ir JAV atėjo į pagelb^ vi
siems kraštams (įskaitant ir nu
galėtuosius), kurie tos pagelbos 
norėjo ir kurie rodė ryžtą patys 
sau gelbėti.

Kartu su medžiagine pagelba 
į atsilikusius kraštus buvo ir 
tebėra siunčiami atitinkamų sri
čių specialistai, kad mokintų 
ūkininkauti ir kariauti. Atidary
tos JAV mokyklų durys atsiku
riančių kraštų jaunimui atitin
kamai išsimokslinti.

Šia dvilypę pagelbą lydėjo 
akcija, kad pačios valstybės 
gelbėtų viena kitai. Taip vadi
nama “British Loan” (3.700 mi
lijonų dolerių grynais pinigais) 
buvo skirta palaikyti tarpvalsty
binę užsienio prekybą, ypač pa
čios Anglijos.

Visas dėmesys kovai prieš 
komunistus

JAV vairuotojai aiškiai nu
matė, kad nuskurdęs pasaulis 

yra informacinio pobūdžio veika
lo apie Lietuvą išleidimas anglų 
kalba, kurio pasigenda ne tiktai 
eilė institucijų, bet jis reikalin
gas ir mūsų mokykloms.

Šis veikalas kaštuotų apie 17- 
18 tūkstančių dol. Dalis kapitalo 
jau sutelkta, bet dar antra tiek 
trūksta. Numatoma 400-500 psl. 
su atitinkamomis diagramomis, 
žemėlapiais ir k. Veikalo paruo
šimo tekstas užtruktų iki 2-jų me
tų. Parašytam veikalui priimti 
bus sudaryta komisija iš kompe- 
tetingų asmenų. Numatyta kvies
ti: prof. J. Puzinas, dr. J. Balys, 
A. Merkelis, LNF atstovas ir kiti.

Lietuvos ’ Nepriklausomybės 

bus geriausia dirva komunizmui 
plėstis. Amerikos parama šia 
linkme buvo pradėta gana anks
ti. Atvirai prieš komunistus 
JAV pirmiausia išstojo Graiki
joj ir Turkijoj. Kaip žinoma, 
Stalinas buvo pažadėjęs tas val
stybes išjungti iš Sovietų Rusi
jos interesų sferose Tačiau tų 
pažadų jis ir negalvojo laikytis. 
Pirmai progai pasitaikius buvo 
sustiprinti komunistiniai spaudi
mai prieš tų kraštų vyriausybes. 
Anglijai prašant, JAV dar 1947 
metais davė Graikijai ir Turki
jai karinių bei ekonominių gė
rybių už 400 milijonų dolerių. 
Toliau sekė stambi parama 
(9000 milijonų dolerių) irgi dau
giausia grynais pinigais Viduri
niųjų Rytų valstybėms (Turki
jai, Pakistanui, Irakui), kurioms 
grasino tas pats komunistinis 
pavojus. Tose valstybėse buvo 
ištiesti strateginės reikšmės ke
liai, pravesti geležinkeliai, pas
tatyti aerodromai. Vietinių dar
bo jėgų naudojimas žymiai pa
gelbėjo tiems kraštams ekono
miškai sustiprėti.

Komunistiniam spaudimui di
dėjant, turėjo savaime didėti ir 
pagelba kovai prieš visas ar bent 
daugumą jo užmačių. Greitai 
pasirodė, kad vien ginklų ir do
lerių nepakanka. Reikia aukoti 
ir žmones. Korėja, Vietnamas.

Būdinga, kad paskutiniu lai
ku ir komunistinis blokas pra
dėjo gausiau dalinti įvairiausias 
gėrybes atsilikusiems, ypač nau
jai atsikuriantiems kraštams. Ta 
pagelba, bendra apimtimi tesu
daro tik 6% (apie 400 milijonų 
dolerių), tačiau jos efektas žy
miai didesnis. Pačios JAV duo
da net 56% visos pasaulinės pa
ramos.

Amerikiečiai iš viršaus, 
komunistai iš apačios

Tuo tarpu, kai amerikiečiai 
propaguoja demokratinę san
tvarką, kuri daugeliui pirmus 
nepriklausomybės žingsnius žen
giančių kraštų visai svetima, ko
munistai per savo “technikinių 
patarėjų” armijas, savo idėjas 
perša ne atsikuriančių valstybių 
vairuotojams ir teisėtoms vy
riausybėms, bet eiliniams žmo
nėms. Jie siūlo eiliniam žmoge
liui pasidaryti padėties viešpa
čiu, imti valdžią į savo rankas 
ir galutinai nusikratyti baltai
siais.

Naujai susikūrusių valstybių 
teisėtosios vyriausybės, kurias 
JAV stengiasi palaikyti ir stip-

(Nukelta į psl. 2)

Fondui teks remti ir kitus politi
nius darbus, kuriuos LNT vykdys 
ateityje atskirai nuo VLIKo. Gali 
būti, kad Fondui teks remti ir kai 
kuriuos darbus, kuriuos vykdys 
VLIKas, o LNF ras reikalinga. 
Be politinių uždavinių LNFondui 
liks ir visi kultūriniai reikalai, 
kuriuos LNF yra rėmęs praeity
je ir neatsisakys remti ateityje.

Be abejo, lėšų rinkimo vajus 
teks derinti taip, kad jie viešai 
nesikirstų su ALTo ar Tautos 
Fondo vajais. Kuriuo būdu gali
ma pasiekti geresnių rezultatų bei 
mažiau susikirtimo atvejų teks 
spręsti kiekvienai LNT Atstovy
bei pagal vietos sąlygas.

Kviečiame LNT LNF Komite
tus, Atstovybes bei paskirus ats
tovus tęsti LNF darbą su ne ma
žesniu ryžtu bei pasišventimu.

Lietuvos Nepriklausomybės Fon
do Valdyba sveikina visus dar
buotojus ir rėmėjus ir linki našių 
1965 metų!

Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo Valdyba

Maloniai pranešu visuomenės 
žiniai, kad aukos Lietuvos Nepri
klausomybės Fondui bus renka
mos ir toliau.

B. Daukus
INF. Įgaliotinis Sydnejuje

UŽPIRKTI
NAMAI

Sydnejau* Lietuvių Klubo (Li
thuanian Club Ltd.) Valdyba 
praneša Klubo nariam* ir Syd
ney lietuvių visuomenei, kadi t. 
m. vasario 17 d. Auburn miesto 
Taryba savo posėdyje nutarė 
leisti Sydnejau* Lietuvių Klubui 
statyti licenzijuoto klubo patal
pa* 39 Church St., Lidcombe.

Perkamasis žemė* sklypas yra 
66* x 200*, su esamais pastatais 
kainuoja 14.500 svarų. Minima* 
sklypas yra prie pat Lidcombe 
geležinkelio stotie* ir pasileido-' 
ma* beveik vienodu atstumu i* 
visų Sydnejau* vietovių.

Metų laikotarpy Klubo Valdy
ba yra apžiūrėjusi daug vietovių 
ir net keletą jų buvo užpirkusi, 
bet dėl nepalankių sprendimų iš 
vietos savivaldybių Tajrybų pup
sės ši* reikalas užsitęsė iki šiol.

Valdyba skaito jau įvykdžiusi 
jai visuotinio narių susirinkimo 
dalį pavestų pareigų. Drauge 
Klubo Valdyba dėkoja nariam* 
už parodytą santūrumą ir kant
rybę ir tikisi, kad tolimesni dar
bai visų bus palankiai suprasti *r 
paremti.

Lietuvių Klubo Taryba

V/

Žinios
VLIK’AS REAGAVO Į BRITŲ 

BBC IŠSIŠOKIMUS
BBC (British Broadcasting 

Corporation) Londono politinių, 
žinių komentatorius Maurice La- 
tey, darydamas Rytų Europos po
litinę apžvalgą, pateikė savotišką, 
pavergtosioms tautoms žalingą 
pasiūlymą. Komentatoriaus nuo
mone, Rytų Europos tautos jau 
esančios gerai ir gražiai susigyve
nusios su Rusija ir, kad išvengus 
balkanizacijos, joms jau esąs pats 
laikas sudaryti Commonwealth. 
Tai, esą, būtų labai įspūdingas 
visų Rytų Europos tautų apsijun- 
gimas.

Į šią prokomunistinę nesąmonę 
griežtai reagavo Londone leidžia
mas nepriklausomas dienraštis 
“The New Daily”. Vedamuoju 
straipsniu dienraštis labai griež
tai pasisakė prieš tokius nevyku
sius BBC komentatoriaus išsišoki
mus, tvirtai pabrėždamas, kad
Lietuva, Latvija ir Estija kruvi
nai kovojusios ir kovojančios dėl 
savo laisvės ir nepriklausomybės, 
laisva valia niekad nesutiksian-
čios su komunistine Rusija sueiti 
į bet kurios formos Common
wealth.

Šiuo reikalu iš savo pusės VLI
Kas pasiuntė BBC komentatoriui 
Latey nusistebėjimo ir protesto 
laišką, o dienraščiui “The New 
Daily” už gražų ir teisingą Pabal
tijo tautų reikalo gynimą — pa
dėką. (E)

— ★ —
Amerikiečių vienuolikos augš- 

tų erdvės raketa paleidžiant į orą 
sprogo vos pajudėjusi nuo žemės. 
Priežastys aiškinamos.

-■

1



2 MŪSŲ PASTOGĖ 1966 m. kovo 8 d.

Kultūros Tarybos baruose
PLENUMO POSĖDIS PASISAKO GYVYBINIAIS KULTŪROS KLAUSIMAIS

DOLERIAI IR...
(Pradžia psl. 1)

Meno Dienų metu Melbour
ne, Maribymongo priemiesty, 
Krausų namuose, gruodžio mėn. 
27 d. įvyko ALB Krašto Kul
tūros Tarybos plenumo posėdis, 
kuriame iškelta daug svarbių, 
reikšmingų klausimų ir padary
ta sprendimų, liečiančių mūsų 
Bendruomenės kultūrinį gyveni
mą. Čia suglaustai supažindinsi
me skaitytojus su jais.

Posėdyje dalyvavo ALB Kra
što Valdybos ir Krašto Kultū
ros Tarybos pirm. I. Jonaitis, 
Lituanistinės Sekcijos seniūnas
A. Krausas, tos sekcijos narys 
ir Melbourne Meno Dienoms 
Rengti Komiteto pirm. E. Zižie- 
nė, Literatūros Sekcijos seniū
nas bei “Mūsų Pastogės” redak
torius — rašytojas V. Kazokas, 
Tautinių Šokių Sekcijos seniūne
B. Lapšienė, Muzikos ir Dainos 
Sekcijos seniūnas V. Šimkus ir 
tos sekcijos narys K. Kavaliaus
kas, Foto ir Filmų Sekcijos se
niūnas V. Vosylius, ALB Ban- 
kstowno Apylinkės Kultūros 
Tarybos narys p. Eidėjus, Aus
tralijos Kultūros Fondo' pirmi
ninkas A. Mikaila, Adelaidės 
Skyriaus KF atstovas J. Lapšys, 
ALB Sydnėjaus Apylinkės pirm.
S. Narušis, Meno Dienoms Ren
gti Komiteto narys V. Jakutis, 
Melbourne Apylinkės V-bos 
kultūros reikalams narys, Melb. 
Lituanistinės Mokyklos vedėjas 
L. Vacbergas ir Melb. Apylin
kės V-bos vice-pirm. J. Meiliū
nas.

Svečių teisėmis posėdyje da
lyvavo Naujosios Zelandijos 
B-nės atstovas p. Cibulskis ir 
melbourniškis V. Liubinas.

Posėdį atidarė ir susirinku
sius pasveikino Krašto Kultūros 
Tarybos pirm. inž. I. Jonaitis. 
Plenumo posėdžiui pirmininkau
ti jis pakvietė A. Krausą, o šis 
sekretoriauti J. Meiliūną.

ALB Krašto Kultūros Tary
bos pranešimą padaro pats 
pirm. I. Jonaitis. Krašto Kultū
ros Tarybos uždavinys yra ap
imti ir koordinuoti įvairias kul
tūrines sritis, jų veiklą skatinti 
ir remti turint prieš akis bendrą 
tikslą — kovą už Lietuvos lais
vę ir lietuvybės išlaikymą.

Krašto Kultūros Tarybą su
daro įvairūs kultūrinio gyveni
mo žinovai ir aktyvūs tų sričių 
darbuotojai. Dirbama pasiskirs
čius į sekcijas, kurių iki šiol yra 
šios:

1. Lituanistinė Sekcija. Se
niūnas A. Krausas, nariai p. E. 
Žižienė ir A. Zubras.

2. Muzikos ir Dainos Sekci
ja. Seniūnas V. Šimkus, nariai 
K. Kavaliauskas ir P. Morkū
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nas.
3. Plastinio Meno Sekcija. Se

niūnas V. Ratas ir narys J. Bis- 
trickas (pasitraukęs).

4. Teatro Sekcija. Seniūnas
J. Gučius, nariai Z. Kučinskas, 
G. Matulevičienė ir S. Skorulis.

5. Literatūros Sekcija. Seniū
nas V. Kazokas.

6. Foto ir Filmų Sekcija. Se
niūnas V. Vosylius, nariai V. 
Ilgūnas, J. Vanagas.

7. Tautinių Šokių Sekcija. 
Seniūnė B. Lapšienė, narė p. 
Grėbliūnienė.

Visų šių sekcijų darbo deri
nimas ir efektingas pajungimas 
pagrindiniam lietuvybės išlaiky
mo tikslui tenka Kultūros Ta-

ALB KRAŠTO KULTŪROS TARYBOS PLENUMO POSĖDŽIO PREZI
DIUMAS 1964 M. GRUODŽIO 27 D. IS kairės I. Jonaitis — KraSti Kultūros 
Tarybos pirmininkas, J. Meiliūnas — prezidiumo sekretorius ir A. Krausas — 
prezidiumo pirmininkas. Nuotrauka V. Vosyliaus

Kaziui Škirpai 70 metu
Kariui — pulkininkui, visuome

nininkui, diplomatui Kaziui Škir
pai vasario 18 d. sukako 70 m. 
amž. Per pastaruosius 15 metų
K. Škirpa tebedirba atsakingose 
pareigose Kongreso Bibliotekoje 
Vašingtone. Lietuvių kolonija 
JAV sostinėje su Lietuvos atsto
vybe rengiasi K. Škirpų atitinka
mai pagerbti.

Sukaktuvininkas, Lietuvos ūki
ninko sūnus gimė 1895 m. vasario 
18 d. Namajūnų kaime, Saločių 
valsč., Biržų apskr. 1915 m. bai
gęs realinę Mintaujos gimnazijų, 
studijavo komercijos institute 
Petrapilyje, tačiau karo metu bu
vo paimtas j kariuomenę. Baigė 
Peterhofo karo mokyklų ir buvo 
paskirtas j 20 Sibiro šaulių pulkų 
Omske. Revoliucijai išsiplėtus, 

rybos Prezidiumui. Jį sudaro: 
pirmininkas (Krašto V-bos na
rys kultūros reikalams), vice- 
pirm. T. Reisgienė, sekretorius 
P. Daukutė-Pullinen ir narys) 
renkamas dviem metams). Be 
to, prezidiuman įeina visų sek
cijų seniūnai.

1963-64 m. atliktieji bei ne
įvykdytieji darbai yra šie: L Ge
rai pasisekusių Meno Dienų 
Melbourne suorganizavimas. 
Daugiausia kreditų tenka sutei
kti Meno Dienoms Rengti Ko
mitetui ir jo pirmininkei p. 21- 
žienei. šiaip pati Kultūros Ta
ryba daugiau prisidėjo prie ko
ordinavimo darbo: parengimų 
dienų paskirstymo, paties komi- 

grįžo į Petrapilį, įsijungė į visuo
meninį lietuvių gyvenimų — so
cialistų liaudininkų organizacijų, 
aktyviai prisidėdamas organizuo
jant lietuviškus karių' dalinius.

1918 m. pradžioje Tautos Tary
bos siunčiamas, slaptai atvyksta j 
Vilnių, sudarydamas ryšį su Vals
tybės Taryba. Jai pradėjus regis
truoti specialistus valstybinei tar
nybai, pirmasis, kaip karys, įsire
gistravo K. Škirpa (dėl to Sava
norių — Kūrėjų suvažiavimas 
1932 m. jį buvo išrinkęs pirmuoju 
savanoriu — kūrėju).

1918 m. pabaigoje būdamas Vil
niaus karo komendanto padėjėju, 
drauge su komendantu Liudu Gira 
ir adjutantu Petru Gužu 1919 m. 
sausio 1 d. pirmų kartų iškėlė Lie
tuvos vėliavų Gedimino kalne.

Buvo narsus ir aktyvus nepri
klausomybės karuose. Suorgani
zavo atskirų batalionų, kuris buvo 
paverstas 5-ju pėstininkų pulku — 
K. Škirpa buvo jo vadu. Už nuo
pelnus karo veiksmuose buvo ap
dovanotas Vyčio Kryžiumi su kar
dais ir kitais ordinais.

1925 m. baigęs Belgijoje karo 
akademijų, 1926 m. buvo paskir
tas Vyriausiojo Štabo viršininku. 
Po gruodžio 17 d. perversmo, 1927 
m. birželio mėn. buvo paskirtas į 
Lietuvos atstovybę Berlyne, o 
1928 — 1937 m. buvo Lietuvos 
karo attache Berlyne.

Po ultimatumo Lenkijai užmez
gus santykius su Lietuva, 1938 m. 
kovo mėn. K. Škirpa buvo paskir
tas į Varšuvų pirmuoju Lietuvos 
Nepaprastu Pasiuntiniu ir įgalio
tu Ministeriu. 1938 metų pabai
goje perkeltas toms pačioms pa
reigoms į Lietuvos atstovybę Ber
lyne.

Bolševikams okupavus Lietuvų, 
suorganizavo Berlyne Lietuvių 
Aktyvistų Fronto branduolį, kuris 
savo ruožtu organizavo ir įvykdė 
sukilimų prieš bolševikus Lietu
voje (1941.VI.22). Lietuvos suki
lėliai, nors ir trumpam metui at- 
statydami Lietuvos nepriklauso
mybę, K. Škirpų paskelbė minis
tru pirmininku, tačiau vokiečiai 
jam neleido atvykti į Lietuvų. 
Vėliau jis buvo vokiečių suimtas 
ir internuotas.

Po karo, 1946 — 1949 m. gyve
nęs Airijoje, emigravo į JAV, ap
sigyveno Vašingtone ir visų laikų 
tebedirba Kongreso Bibliotekoje.

Visuomeniniame gyvenime buvo 
nuolatinis valstiečių liaudininkų

teto branduolio sudarymo ir 
dalinai finansavimu.

2. įsteigta Centrinė Krašto 
V-bos Biblioteka. Kultūros Ta
ryba šį reikalą svarstė keliuose 
posėdžiuose, bet nesiryžo dary
ti galutino sprendimo. Tada 
Krašto Valdyba pati ėmėsi ini
ciatyvos ir šiandien jau turime 
ALB Krašto Valdybos Biblio
teką, kuri vedama A. Krauso 
be. abejo pasitarnaus savo pas
kirčiai.

3. Įsteigti knygų platinimo 
centrą. Čia irgi K.T. po ilgų 
svarstymų pavedė laikinai A. 
Krausui imtis iniciatyvos aprū
pinti Australijos lietuvius kny
gomis. Tokį centrą įsteigti Syd- 
nėjuje šiuo me.tu neįmanoma, 
nes neturima patalpų, o svar
biausia tam tinkamo žmogaus.

4. Kilnojamos meno parodos 
organizavimas sujungiant ją su 
kultūriniu savaitgaliu bei pas
kaitomis. Šis gražus sumanymas

narys. Jų sųrašu 1920 m. buvo 
išrinktas į Steigiamųjį Seimų. 
JAV buvo V. Liaud. Centro Komi
teto nariu. Daug rašė karinėje 
ir politinėje spaudoje.

Žmogus didelės energijos, aiš
kių sprendimų, aukštos inteligen
cijos, atviro ir nuoširdaus būdo. 
Buvo ir VLIKo nariu ir vadovavo 
komisijai, kuri 1958 metais buvo 
VLIKo sudaryta, siekiant apjung
ti iš VLIKo išstojusias grupes. 
Anuomet toji misija nepavyko. 
Apjungimo mintis įvykdyta 1964 
m. (E)

Lietuviai
LIETUVIAI 

PRANCŪZIJOJE
Gautas neseniai biuletenis 

“Prancūzijos Lietuvių Žinios”, iš 
kurio šiek tiek patiriame ir apie 
Prancūzijos lietuvių gyveinimą. 
Lietuvių šiame krašte nėra gausu. 
Branduolys Paryžiuje. Be Krašto 
Valdybos, kuri koordinuoja visų 
lietuviškų veikimų, prie jos yra 
Kultūrinė Komisija, kurių suda
ro: B. Venskuvienė pirm., U. 
Karvelytė-Lauer, A. Martinkaitė 
ir G. Norvilaitė. Šioji komisija 
leidžia ir minėtų biuletenį, kurį 
numato sustiprinti ne vien tik in
formacija, bet ir aktualiais strai
psniais.

★
Paryžiuje lietuviai pereitais 

metais turėjo bendras Kūčias, 
kurias surengė Krašto Valdyba.

Paryžiaus lietuviai savo tarpe 
turi veiklų mokslininkų ir diplo
matų prof. J. Baltrušaitį, kuris 
tarptautiniuose sųjūdžiuose ats
tovauja Lietuvų arba Pabaltijo 
kraštus. Neseniai jis buvo priim
tas prez. de Gaulle, kur jis kal
bėjosi apie dvi valandas.

★
Paryžiečiai lietuviai turi savo 

tautinių šokių grupę, kuri pasku
tiniu metu stipriai dirba norėda
ma iškiliai pasirodyti kovo 4 d. 
tarptautiniame folkloro pasiro
dyme Sorbonos universitete.

★
Daugeliui lietuvių gerai pažįs

tamas prof. G. Matore su pran
cūzų literatūros paskaitomis lan
kėsi po Pacifikų. Jo žmona lietu
vaitė pereitų vasarų buvo nuvy
kusi į Lietuvų aplankyti savo ar
timųjų.

★
Vasario 14 d. iš Paryžiaus bu

vo nuvykusi į Romų p. Birutė

rinti, visai pagrįstai bijosi ko
munistų, nes jie išnaudoja kiek
vieną ekonominę ar gamtinę ne
laimę. Tikslo siekdami, jie ne
sivaržo žudymų, sabotažų, pa
pirkinėjimų, šantažavimo, kyšių 
davimo ir t.t. Komunistų agen
tai randa šalininkų tamsiose, at
silikusiose masėse.

Visi iš Maskvos ar Pekino at
siųsti “technikiniai patarėjai” 
sudaro betarpiškus ryšius su ei-

buvo Kultūros Tarybos pri
imtas ir programa tam pa
ruošta, deja nebuvo kas tai įvyk
dytų, suorganizuotų.

5. Lėšų telkimas kultūros 
reikalams. Čia K.T. jokios ini
ciatyvos neparodė bet Krašto 
Valdyba tam reikalui paskelbė 
vajų ir surinktos lėšos didžiu
moje panaudotos K.T. reika
lams.

6. Kultūros tarybų prie apy
linkių sudarymas. Canberros ir 
Newcastlio apylinkės yra pasi
žadėję, bet iki šiol dar ten K.T. 
nesudarytos." Iki šiol tėra tik 
viena Bankstowno Apylinkės 
K.T.

Kaip matome Krašto K.T. 
vaidmuo galėtų būti žymiai pa
gyvintas. Plenumo posėdžiai pa
gal K.T. Darbo nuostatus šauk
tini kartą į metus, kur būtų 
nustatomos pačiai K.T. gairės. 
Septynių metų bėgyje vos antrą 
kartą tesušauktas Plenumo po
sėdis. Pirmas posėdis buvo su
kviestas 1960 m. gale nepilnam 
dešimtukui dalyvaujant. Ar ne
vertėtų užjūrių pavyzdžiu pa
galvoti apie Kultūros Kongresus 
Australijoje, kas be abejo pagy
vintų mūsų kultūrini gyvenimą.

Norint išjudinti K.T. veiklą 
Bendruomenėje, būtinai steigti- 
nos K.T. prie apylinkių. Iki šiol 
efektyviai tokia K.T. veikia tik 
Bankstowne. Tiesa. Melbourne 
ir Adelaidėje veikia Kultūros 
Fondas, bet jis neatlieka pilnu
moje apylinkių K.T-boms ski
riamų uždavinių. Apylinkių val
dybų aiškinimasis, kad nesą iš 
ko sudaryti K.T., neturi pagrin
do. Pagrindinė priežastis, pa
reiškė inž. I. Jonaitis, apylin
kių K.T. nebuvimas yra nepa
kankamas K. T-bos uždavinių ir 
tikslų išaiškinimas. Būtinai reik
tu suaktyvinti propogandą spau
dote ir asmeniškai lankant apy
linkes. (Nukelta j psl. 3)

pasaulyje
Venskuvienė, kur dalyvavo vysk. 
P. Brazio konsekracijos iškilmė
se. Tose iškilmėse be Romos lie
tuvių buvo ir 8 Anglijos lietu
viai. Ta proga popiežius Paulius 
VI lietuviams suteikė specialių 
audienciją.

VASARIO 16-JI PARYŽIUJE
Paryžiaus radiofonas Lietuvos 

Nepriklausomybės Paskelbimo 
šventės proga transliavo pusės va
landos programą. Min. S. Lozo
raičiui išvykus į Sao Paulo, Bra
ziliją, dalyvauti III-me P. Ameri-

DAR VIENAS KAPAS
(A. A. PRANAS

A. A. Pranas Bernatavičius

Vasario 15 d. darbe nualpo ir 
nuvežtas ligoninėj mirė Pranas 
Bernatavičius (gimęs 1922.5.22. 
Kaune).

Per paskutinį dešimtmetį Pra
no sveikata buvo silpna, nes sir
go ir inkstais ir širdimi. Be to dar

liniais žmonėmis, dažniausiai 
moka jų kalbą, panašiai rengia
si, kartu gula ir kelia ir savo 
idėjas jiems pakiša tinkamoj 
vietoj ir tinkamu laiku. Jie pri
sitaiko prie sąlygų ir jas meis
triškai išnaudoja. Jie visada kni
sasi apačioj ir veikimą derina 
prie aplinkybių.

Ką duoda JAV ir ko jos no
ri, eilinis juodukas ar geltonodis 
visai nežino. Jam nesupranta
mas ir tų baltųjų buvimas. Prie 
jų jis neprieina, nesusikalba. Jie 
visai nesiskiria nuo anksčiau 
buvusių baltųjų bosų.

Parama, kurią gauna naujos 
Afrikos ir Azijos valstybės, ne
labai siekia skurdžią eilinio 
žmogelio pastogę. Jis tebegyve
na tam pačiam skurde, verčia
mas dirbti ir lenktis naujiems, 
iš jų pačių tarpo atsiradusiems 
ponams, kurie staiga pasidarė ir 
turtingi ir galingi, galingesni už 
pačius dievus. Todėl, kai “drau
gas” iš Maskvos ar Pekino, tik
ras draugas, kuris am pačiam 
siūlo pasidaryti ir turtingu ir ga
lingu, duoda ženklą, jis pradeda 
šaukti “Yankees, go home!”

Į komunistinę techniką atsili
kusiuose kraštuose (Fidelį dėme
sį kreipia ir JAV krašto gyny
bos ministeris McNamara. Par
lamento ginkluotų pajėgų komi
tetui jis šiomis dienomis nurodė, 
kad kelias ilgas, kol amerikiečiai 
suras ir pritaikys efektyvias 
kontrapriemones prieš komunis
tinę techniką. Girdi, Amerikai 
tai ne vien karinė problema. Jis 
išsilieja į politinę, socialinę, eko
nominę ir ideologinę srovę kiek
viename žmoniškumo aspekte.

Paskutiniu laiku pradedama 
plačiau kalbėti, kad milijardai 
dolerių, kurie, duodami atsiliku- 
siems kraštams, draugų JA Val
stybėms dar nesurado. Nuoro- 
doma net, kad jie daugeliu atve
jų ir buvusius draugus atstumia. 
Neveltui nurodoma, kad atsili
kusius kraštus gelbėdami, ame
rikiečiai pamažu pradeda pa
miršti, kad skaudžiausioj vergi
joj ir didžiausiam tiek morali
niam, tiek medžiaginiam skurde 
naikinamos kultūringos tautos.

kos Lietuvių Kongrese, Pasiunti
nybės sekr. A. Liutkus perskaitė 
S. Lozoraičio žodį apie Lietuvą, 
jos likimą bei Vasario 16-sios 
prasmę, Perskaitytos ir Prezi
dento de Gaulle kalbų, jam per
nai viešėjus P. Amerikoje, ištrau
kos. Prancūzijos Liet. Bendruo
menės Kr. Valdybos pirm. kun. J. 
Petrošius kalbėjo apie naujai pas
kirtą vyskupą Pr. Brazį, M.I.C., 
pabrėždamas, kad lietuvių Gany
tojo paskyrimas lietuviams atneša 
džiaugsmo, vilties ateities dar
bams ir kartu primena Lietuvos 
vyskupus, sovietinės vergijos liu
dininkus ir kankinius. Valandė
lės pradžioje buvo sugrotas Tau
tos Himnas, transliuota ir lietu
vių muzika (Jonušo maršai).

— Kaip ir kasmet ir Šių metų 
vasario 16 d. įvyko priėmimas pas 
Lietuvos Chargė d’Affaires a. i., 
Pasiuntinybės Paryžiuje Patarėją 
prof. dr. J. Baltrušaitį. (E)

BERNATAVIČIUS)
šeimos iširimas paveikė jo ner
vus.

Paskutiniu metu a.a. Pranas 
gyveno pas J. Paulauską, dabar
tinį Newcastle apylinkės valdy
bos sekretorių, kuris ir pasirūpi
no Prano laidotuvėmis.

Velionis palaidotas vasario 18 
d. Pirmiausia buvo atlaikytos ge
dulingos pamaldos Hamiltono ka
talikų bažnyčioje, o po to kars
tas nulydėtas į Sandgate kapines 
ir čia palaidotas.

Pranas mylėjo Lietuvą, o ypa
tingai jis mylėjo savo gimtinę 
— Kauną. Bet gi amžinajam po
ilsiui jį priglaudė smiltingoji 
Australijos žemelė.

Nežiūrint jo silpnos sveikatos, 
Pranas buvo nuolatinis lietuviš
kų parengimų ir minėjimų daly
vis. Australijoje jis daug prisi
kentėjo, bet jau dabar jo kan
čios baigtos. Mes visi Newcastle 
lietuviai liūdime netekę gero lie
tuvio ir gero draugo. Ilsėkis ra
mybėje, mielas Pranai!

MIS.
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Kult. Tarybos baruose
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Turint prie apylinkių K.T-bas, 
būtų kas rūpinasi savaitgalio 
mokyklomis, jų steigimu ir išlai
kymu, tautinių šokių grupių or
ganizavimu, spaudos platinimu 
bei meninių pasirodymų lygio 
pakėlimu ir t.t. Tik per apylin
kes mes galime išplėsti kultūrinį 

• darbą į periferiją ir išjudinti vi
są bendruomenę. Daug K.T. pa
daryta, bet jos laukia dar nema
ža neatliktų darbų. Esame ge
rame kely, tik tenka laiks nuo 
laiko persirikiuoti, kad ( eitume 
su laiko dvasia ir įstengtume į- 
gyvendinti K. T-bai uždedamus 
reikalavimus. Šiais žodžiais bai
gė K.T. pirmininkas I. Jonai
tis savo pranešimą.

Lituanistinės Sekcijos seniū
nas A. Krausas parnešė apie at
liktus darbus ir ateities planus.

I. Savaitgalio mokyklos 1964 
m. veikė šios: Adelaidės Lietu
vių Savaitgalio Mokykla, Šv. 
Kazimiero I.S.M., -Bankstowno 
L.S.M., Camperdowno L.S.M., 
Newcastlio L.S.M., Melbourne 
L.S.M., Melbourne Parapijos
L. S.M., Geelongo Dr. Vinco 
Kudirkos S.M., Brisbanės L.S,
M. , Canberros L.S.M., Pertho 
L.S.M., viso 11 mokyklų su 464 
mokiniais.

Mokykloms ir lituanistiniams 
kursams sudarytos naujos pro
gramos, pagal kurias išeinamas 
per 8 metus savaitgalinėse mo
kyklose. nustatytas kursas, o li
tuanistiniuose kursuose per tris 
metus. Norintieji steigti naujas 
mokyklas, gali gauti iš seniūno 
nemokamai lituanistinių moky
klų programas ir nuostatus, ats
pausdintus gražiu leidiniu.

Prie 8 metų kurso savaitgalio 
mokyklos išlengva jau pereina, 
anksčiau buvo numatyta tik 6 
metų kursas. Jau atspausdinti 
vadovėliai visiems 8 skyriams. 
Trečiam ir ketvirtam skyriui 
ruošiami tinkamesni vadovėliai, 
kurie pasirodys dar šių metų ga
le ar kitais metais. Dabar tuose 
skyriuose naudojami Rinkūno 
paruoštieji vadovėliai. Ameriko
je paruošti ir puošniai išleisti 
vadovėliai labai palengvina mo
kytojo darbą mokykloje.

Lituanistinė Sekcija išsiunti
nėjo nemokamai mokyklų vaidi
nimams ir geografijos pratimų 
sąsiuvinį V. Matulaičio “Kur

iš psl. 2)

bėga Šešupė”. Vaidinimams pa
siųstos P. Orintaitės “Nardzio 
Pulkas” ir “Skaidrytė”. Susida
riusias išlaidas už šiuos leidinius 
sumai 21.16.6 sumokėjo ALB 
Krašto Valdyba. Šie leidiniai 
(išsiuntinėti visoms savaitgalio 
mokykloms, išskyrus Brisbanės 
ir Pertho mokyklas, kuriu adre-Pertho mokyklas, kurių adre-

Brisbanės lietuviai aerodrome pasitinka misionierių Tėvą J. Borevičių. Iš 
kairės antras K. Stankūnas, ui jo kun. S. Gaidelis, S.J., svečias Tėv. J. Borevi
čius. Dalyvių tarpe trečias iš dešinės Bris banės apyl. p-kas p. V. Kariūnas.

Nauji
Lituanus, Vol. 10, Nr. 2, 1964. 

Gausiai iliustruotame "Lituanus” 
n-ryje paskelbti trys dokumentuo
ti straipsniai: V. Vardžio apie so
vietų kolonializmą Pabaltijo vals
tybėse, V. Trumpos — “Lenkijos 
— Lietuvos valstybės byrėjimas” 
(dezintegracija) ir dr. Povilo Rė
klaičio — "Rytų sienų problema 
gotinėje architektūroje”. Paminė
ti rašytojai F. Kirša ir J. Kaupas, 
atspausdinti jų kūrybos vertimai. 
Knygų apžvalgų skyriuje J. Puzi
nas vertina M. Gimbutienės kny
gą “The Balts” ir J. Gimbutas — 
G. Raenk “Die Bauernhausformen 
im baltischen Raum”. Svarbus bi
bliografijos skyrius — čia B. Jo
naitis pateikia 1962.:— 1963 m. 
Vakaruose pasirodžiusius šalti
nius (knygas, straipsnius) apie 
Pabaltijo valstybių bibliografiją, 
ūkį, švietimą, etnografiją bei 
folklorą, vyriausybę bei politiką, 
istoriją, . kalbotyrą ir literatūrą 

sai nežinota ir jokio ryšio su 
sekcija nepalaikoma. Tų moky
klų vedėjus prašoma atsiliepti. 
Amerikoje, Švietimo Taryba 
ruošia platesnį mokykloms vai
dinimų leidinį, kuris palengvins 
savaitgalio mokyklų parengimų 
darbą.

Prie mokyklų veikia > knygy
nėliai. Kur jų nėra, reiktų juos 
įsteigti, kad mokiniai priprasti} 
prie skaitybos gimtąja kalba.

(Bus daugiau)

leidiniai
bei meną. Pateikta 86 šaltiniai. 
“Lituanus” redaktorius — dr. T. 
Remeikis, adr.: P. O. Box 9318, 
Chicago, Ill. 60690, U.S.A.

Alė Rūta. KELIAS I KAIRĘ. 
Dirvos konkurse pernai premi
juotas romanas. Išleido Viltis 
1964 m. 248 psl. Kaina 3 dol.

Alė Rūta mūsų išeivijos lite
ratūroje nėra naujokė. Eilė jos 
sodrių romanų buvo įvairiomis 
progomis premijuota. Ši knyga 
irgi pirmajame "Dirvos” roma
no konkurse laimėjo pirmą vietą.

Autorė šioje knygoje apima 
vienos lietuvių ateivių šeimos gy
venimą Amerikoje. Cituojant ju
ry komisijos premijuojant šią 
knygą žodžius — "romano auto
rius, su meile vaizduodamas lie
tuvį išeivį, sukūrė vientisą kūri
nį, dvelkiantį žmogaus būties 
džiaugsmu, sielvartu ir tragiz
mu.”

KAS TAS TĖVAS
J. BOREVIČIUS

Vasario 25 d. Sydnejuje nusi
leido Tėvas J. Borevičius, S.J., 
atvykęs j Australiją lietuviams 
vesti misijų. Pereitą savaitę jis 
jau sėkmingai darbavosi tarp 
Brisbanės lietuvių ir nuo kovo 13 
d. pradės savo misijas Sydnejaus

Norintieji knygą gali užsisa
kyti betarpiškai kreipiantis į lei
dyklą: Viltis, 6907 Superior Ave., 
Cleveland, Ohio 44103, U.S.A.

Tikybinės ir tau- 
Leidžia 

Londone,

ŠALTINIS, 
tinės minties žurnalas, 
šv. Kazimiero S-ga 
Anglijoj. Nr. 5 (19) 1964 m.
Gruodis, šiame numery apstu pa
rinktos poezijos, paminimas pla
čiau min. K. Balutis, paskelbtas 
išsamus prof. J. Ereto straipsnis 
apie ark. Jurgį Matulaitį, ir visa 
eilė kitų įdomių pasiskaitymų. 
Žurnalas gausiai iliustruotas ir 
patrauklus.

MOTERIS. Lietuvių moterų 
žurnalas, leidžiamas Kanadoje. 
Nr. 6-1964 m. lapkritis — gruo
dis. Numeris gausiai liustruotas 
ir dailiai sutvarkytas. Paskelbta 
daug ir labai įdomios i raktualios 
medžiagos. Red. Iz. Matusevičiū
tė.

gerb.
mielu

augš-

lietuvių tarpe (žiūr. šiame nume
ryje skelbiamą misiją tvarką). Ta 
proga pravartu kiek arčiau 
skaitytojus supažindinti su 
svečiu ir apaštalu.

Tėvas J. Borevičius yra 
tos erudicijos kunigas teologas ir 
drauge giliai sąmoningas lietuvis. 
Gimė 1906 m. Alytuje, kur išėjo 
pradžios ir vidurinius mokslus. 
1925 m. (?) įstojo į Jėzuitų or- 
deną ir studijavo Olandijoje, kur 
baigė teologiją ir filosofiją 1932 
m. Toliau socialinius mokslus iš
ėjo Muensterio (Vokietijoje) ir 
Louvain’o (Belgijoje) universi
tetuose. Vėliau jis darbavosi Es
tijoje, kur vadovavo jaunimo au
klėjimo institutui ir mokytojavo 
Tallinne rusų gimnazijoje. 1941- 
44 m. buvo Prekybos Instituto 
kapelionas Šiauliuose. .

Pasitraukęs iš Lietuvos jis 1945 
-46 m. Šveicarijoje 
tremtinių komiteto 
vių kapelionas, 
tremtinių švietimo 
rys. 1946 m. atvykęs į U.S.A. Či-

buvo lietuvių 
p-kas, lietu- 
tarptautinės 

komisijos na-

LIETUVIS MISIONIERIUS 
BRISBANEJE

Vasario 25 d. vakare būrelis 
brisbaniečių lietuvių, vadovauja
mi kapeliono kun. S. Gaidelio, 
S.J., Eagle Farm aerodrome iš
kilmingai pasitiko svečią misi j o- 
nierių Tėvą J. Borevičių, S.J., at
vykusį iš šiaurės Amerikos.

Gerb. svečiui misionieriui gė
lių įteikė tautiniais rūbais pasi
puošusios lietuvaitės ir sveikini
mo kalbas pasakė kap. kun. S. 
Gaidelis, ir apyl. pirm-kas p. V. 
Kaciūnas.

Atsakydamas į sveikinimus 
gerb. misionierius pasisakė esąs 
labai nustebintas ir paveiktas to-

PAJIEŠKOJIMAS
Skubiai pajieškomas Vytautas 

Grudzinskas, sūnus Pijaus, gimęs 
1930 m. ir gyvenęs Kaune Prūsų 
gatvėje. Pajieško Kostas Preisas, 
gyvenąs Prancūzijoje šiuo adre
su: Hotel de 
Clichy, Paris 
tieji prašomi 
nėtu adresu 
Pastogės Redakcijai.

Parme, 61, Rue de 
9-e, France, žinan- 
rašyti augščiau mi- 
arba tiesiog Mūsų

kagoje įsteigė lietuvių jėzuitų na
mus, kur šiandie telpa eilė lietu
viškų įstaigų ir plačiai pagarsė
jęs Jaunimo Centras.

šalia savo tiesioginių kaip dva
sininko pareigų yra daug dirbęs 
su jaunimu ir plačiai reiškęsis 
kaip spaudos bendradarbis. Kur 
tik gali, niekur nevengia ir nesi
krato lietuviškos veiklos. Gra
žiausius atsiliepimus išsivežė iŠ 
Kanados, kur jis buvo Kanados 
Liet. B-nės švietimo Komisijos - 
narys (jei neklystu, jos pir-kas), 
pernai Australijoje viešėjusios 
lietuvių krepšinio komandos išvy
kai Šiaurės Amerikos organizaci
nio Komiteto narys ir Lt. Primi
nus pernykščius svečius sporti
ninkus Tėvas Borevičius tik nusi
šypso pridurdamas: “Darėm, ką 
galėjom, kad sportininkai pasiek
tų Australiją, bet to komiteto 
patys kartumai teko daugiausia 
man pačiam pakelti”.

Australijos lietuviai tikrai bus 
laimingi turėdami tokį neeilinį 
svečią savo tarpe ir mokės taip 
pasirodyti, kad jis išvykdamas 
jais nebūtų nusivylęs. O jis čia 
numato ilgokai pasidarbuoti. Lin
kime mielam svečiui sėkmės ir iš
tvermės. (Apie Tėvą J. Borevi
čių žinios imtos iš Lietuvių En
ciklopedijos). L.L.

kio iškilmingo priėmimo, lyg tai 
kokioje mažoje Lietuvoje ir per
davė šiaurės Amerikos lietuvių 
sveikinimus.

Po trumpo susipažinimo ir pa
sidalinimo įspūdžiais, po bendro 
nusifotografavimo Tėvas J. Bo
revičius, lydimas kap. kun. S. 
Gaidelio ir australo kunigo Fitz
gerald nuvyko į savo apsistojimo 
vietą.

Savo paprastumu ir natūraliu 
nuoširdumu misionierius sutiki
mo dalyvius tiesiog sužavėjo. Va
sario 26 d. Tėvas J. Borevičius 
padarė oficialius vizitus, vasario 
27 d. drauge su kun. S. Gaideliu 
dalyvavo apylinkės valdybos su
organizuotame Vasario 6-sios mi
nėjime, o vasario 28 d. St. Ma
rie’s bažnyčioje iškilmingomis 
pamaldomis pradėjo savo misi
jas.

Prieš atvykstant misionieriui 
apie Tėvą Borevičių ir jo numa
tytas 
kun. 
buvo 

mų.

misijas tarpininkaujant 
S. Gaideliui vietos spaudoje 
gražių ir palankių aprašy-

Corindas Povei*

STASYS ŽUKAS

TARP NEWCASTLE IR ADELAIDĖS
ĮSPŪDŽIAI Iš KELIONES Į DAINŲ ŠVENTĘ

Dveji metai atrodo didelis laiko tarpas. Tačiau 
jie taip greitai prašvilpė, kad nė nepajutome, ka
da atėjo laikas ruoštis vėl į kelionę. M!an, kaip ir 
daugeliui Newcastle lietuvių choristų, iškilo opus 
klausimas — kas mus priglaus? Perkračiau savo 
apdulkėjusią atmintį jieškodamas senų draugų ad
resų. Laimingu sutapimu Melbourne gyveną p.p. 
Dagiai atvažiavo į Newcastle atostogauti. Nepra
leidome progos ir užsikrovėme vargšams ant 
sprando.

Netikėtai man pakeitė atostogų laiką. Vietoje 
gruodžio pabaigos gaunu atostogas gruodžio pra- 
džpj. Pasidariau uolus laiškų rašytojas Brisbanės ir 
Adelaidės linkmomis. Kasdieną, laiškanešiui su
švilpus bėgu prie laiškų dėžutės, bet ten tik neap
mokėtos sąskaitos ir krautuvių reklaminiai vaizde
liai. Pagaliau p.p. Vanagai nepabūgo ir kviečia 
dalį atostogų praleisti jų namuose Adelaidėje.

Namuose užvirė paruošiamieji darbai. Ant 
grindų, kėdžių, stalo, net ant seno pianino drie
kiasi medžiagų ir popierių gabalai, kurių, gink 
Dieve, nepajudink! Rimtai pagalvojau, kad kelio
nei teks nusisamdyti p. J. Levicko sunkvežimį. 
Šiaip taip susitalpinome į savo auto mašiną ir 
gruodžio 11 d. pasileidome iš Newcastle Wollon
gong pusėn.

Nors žmona savo jaunystės mokyklines atos
togas praleidinėjo Wollongong mieste pas dėdę ir 
miestą gerai pažino, tačiau teko gerai paklaidžio
ti, kol suradome jos dėdės namus. Daug naujų pa
statų, gatvių, net ištisi nauji miesto kvartalai pa- 
dprė miestą sunkiai beatpažįstamą. Dieną pralei
dę sparčiai augančiame mieste pasileidome Mel
bourne kryptimi.

Iš pradžios kelias labai vingiuotas. Apylinkės 
gražios. Toliau važiuojant kelias išsitiesino, maši
nų skaičius kelyje sumažėjo. Iš abiejų kelio pusių 
didžiuliai eukaliptų mikai. Kur ne kur lentpjūvės. 
Kai kada pamatome jūrą, žvejų laivus, ir vėl miš
kas, Ilgu ruožu statomas naujas kelias, tad teko 
pavažiuoti ir smėlėtais šunkeliais. Užlpja trumpas 
bet sodrus lietus. Plaukiame purvu. Jeigu iš prie
kio atvažiuoja mašina, tenka slėptis už medžio. 
Pirmenybę turi sunkvežimiai ir senos mašinos, 

vairuojamos jaunų šoferių. Pavakare prisikapsto- 
me prie Arbost miestelio. Naujame motelyje pri- 
glaudžiame nuvargusius kūnus.

Anksti rytą ir vėl pakeleivingi. Oras staiga at- 
šąlo, bet nuotaika gera, nes išvažiavome iš miškų 
ir kelias pagerėjo. Dažnai privažiuojame gyvenvie
tes ir miestelius, taiga kelias pasuka prie jūros. 
Vaizdai gražūs. Pravažiuojame pustuzinį kurorti
nių miestelių ir matome Melbourne kaminus ir 
bokštus. Colette studijuoja miesto žemėlapius, o aš 
saugaus tramvajų. Kiek paklaidžioję atrandame 
St. Albans priemiestį. Lyg žinodamas Raimundas 
stovi prie vartų. Šypsosi. Kažkaip ir visas pasaulis 
nusišypso. Gerai apsiprausę, pavalgę išvažiuojame 
pažiūrėti “A funny thing happenned on the way 
to the Forum”.

Ryto metą sukame mašiną į Geelong — Ade
laide platųjį vieškelį. Melbourniškis lietus mūsų 
neapvylė. Iš pradžios verkšleno, vėliau įsisiūbavo. 
Pravažiavus Geelongą pila kaip iš kibiro. Gerai, 
kąd geras kelias. Per aplytą mašinos stiklą mato
me gražiai sutvarkytus dirbamus laukus, ūkininkų 
trobesius ir siūbuojantį žemės paviršių. Kai kur 
man labai priminė “senąją” Lietuvą.

Lietus nestoja. Pavažiavę apie 300 mylių iki 
Mount Gambier nutarėme toliau nebevažiuoti. Pa
vakarėj liovėsi lietus ir atšalo. Kažkaip lyg ir snie
gu pakvipo. Negi turėsime “tikras” Kalėdas? Mt. 
Gambier nustebino mus savo turtingumu. Apžiūrė
jome garsiuosius vulkaniškus ežerus — Blue Lake, 
Brown Lake ir kitus. Ilgai nežioplinėjame. Sku
bame į viešbutį ir šiltą kambarį.

Už Mt. Gambier prasidėjo “tikroji” Australi
ja, tokia, apie kurią tik laikraščiuose skaitėme, bet 
iki šiol nematėme. Kelias tiesus. Neaprėpiamos 
tuščios lygumos. Nei gyvos dvasios. Kur ne kur 
mažytis triušelis pūpso šalikelėje. Po geros valan
dos greito važiavimo pamatėme atvažiuojančią ma
šiną. Didžiausiam nustebimui bendrakeleivis sulė
tina greitį, šypsosi ir draugiškai moja! Kiek atsi
peikėjęs ir aš jam pamoju.
Pusdienį pakeliavus vaizdai keičiasi. Pulkai avių, 
ūkiai, miesteliai. Juo tolyn, juo kalvos augštėja, 
kelias kreivėja. Prieš pat Adelaidę kelias labai vin

giuotas. Pagaliau gražioji Adelaide. Tiesios gat
vės, greitas judėjimas ir parkai. Pamatėme Kliau- 
diją Vanagienę apsikrovusią pirkiniais. Pasijun
tame esą namuose. Jau pirmą vakarą važiuojame 
jieškoti R. Sidabro. Senas mažeikietis. Kartu žai
dėme futbolą. Melbourne kartu gyvensime pas p. p. 
Dagius. Norėjau sužinoti, kokiomis priemonėmis 
žada pasiekti Sporto Šventę. Bet kur tu jį rasi/? 
Viengungis. Tik į devintą dieną atlėkė penkiom 
minutėm pasidalinti planais.

Pas svetinguosius p. p. Vanagus Adelaidėje iš
buvome dešimtį dienų. Apžiūrėjome miestą, apy
linkes, pasimaudėme jūroje, nuvažiavome į Barossa 
Valey vynuogynus ir J. Vanago įsteigtą muziejų 
Lobenthal miestelyje. Muziejus parodo, kas buvo 
pirmieji Pietų Australijos imigrantai ir ko jie čia 
atvyko. Apie muziejų jau daug buvau skaitęs. Pa
matęs supratau jo didelę mokslinę ir istorinę vertę. 
Didžiuojuosi, kad tai yra mano draugo, lietuvio kū
rinys. Gerai pažindamas J. Vanagą esu tikras, kad 
nėra Australijoje kito jam lygaus lietuvio istoriko 
— archyvisto, kuris galėtų surinkti visapusišką lie
tuvišką archyvą. Net ir nemėgstantiems žmonėms 
archyvų jo rinkiniai tiesiog imponuoją ir įdomūs. 
Grįždami iš Lobenthal užsukome į “trečiuosius” 
Adelaidės lietuvių namus. Ten sutikome malonų ir 
nuoširdų dail. A. Kudirką. Paprašius jis aprodė 
visą barą ir supažindino su lietuviu “šinkoriumi”. 
Nors viešbučio savininkas ir yra anglas, bet ka
dangi baro klientūrą sudaro daugiausia lietuviai, 
tai ant pagrindinės sienos pakabino nemažą lietu
višką Vytį.

Lietuvių archyve apžiūrint eksponatus teko iš
girsti repetuojantį jaunųjų chorą. Jis ką tik ku
riasi. Tikrai nuoširdžiai linkiu choristams ir p. 
Straukui sėkmės ir ištvermės.

Vakare svečiavomės pas p. Džiogelius. Jie bu
vo newcastliečiai choristai. Dabar čia gerai įsikūrę 
nežada grįžti į Newcastle.

Sekmadienis. Nueiname į bažnyčią. Koplyčia 
nedidelė, o žmonių daug. Netelpame. Žmonelė kaip 
plonesnė tai dar įsigrūdo, o man taip ir teko ba
lansuoti ant slenksčio. Daug vyrų, netilpę viduje, 
šnekučiavosi šventoriuje. Po mišių buvę newcast- 
liečiai p. p. Petrėnai pasikvietė mus pietų. Kartu 
su kitais žingeidumo verčiamas nuėjau prie koply
čios esančion valgyklon užkąsti "cepelinų” ir rūgš
tynių sriubos. Lietuvės katalikės moterys valgius 
tikrai gardžiai gamina. Čia ir V. Šimkus užkand
žiauja. Pasikvietė mane vakare nuvykti į choro re
peticiją ir ten padiriguoti, kad susipažinčiau su 
choru ir man būtų drąsiau Melbourne Dainų 

šventėje.
Pavalgę tuoj važiuojame pas p, Petrėnus ir vėl 

valgyti... O ten stalas apkrautas ir kas netelpa 
ant stalo gražiai eilėmis surikiuota pastalėje. Ge
rai, kad netrukus atvažiavo V. Šimkus. Jis senas 
vilkas. Tuoj pradėjo "derėtis”. V. Petrėnas paau
koja abiem choram po tris svarus. “Daugiau anei 
peno”, sako jis. Kietas biznierius. Turi auto ga
ražą. Taip atėjo metas vykti į choro repeticiją. 
Ten man nekaip sekėsi. Choristės kaltino mane, 
kad pergreitai diriguoju, nesuspėjančios dainuoti... 
Su vyrais vargo neturėjau.

Kitos dienos vakare (9 vai.) užgriūvame pas 
p. p. Šimkus. Apžiūrime jų neseniai įgytus rūmus. 
Patampiau p. Šimkaus biusto nosį. Didžiulis mo
derniškas namas. Sklypas atsiremia į Torrens upę. 
V. Šimkus ne tik chorvedys, bet ir aistringas žve
jys. Atsisėdęs verandoje meta meškerę į upę ir 
traukia ungurį. Kambarių sienas puošia originalūs 
paveikslai. Jų sūnus ne tik kyląs krepšininkas, bet 
ir menininkas. Tarp paveikslų man patiko p. Šere-, 
lio (jun.) darbas.

Kūčias valgėme bendrai Lietuvių Namuose. 
Labai patiko. Reikės kalbinti newcastliečius, kad 
kitas Kūčias valgytume kartu. Juk mes esame ar 
turėtume būti kaip viena šeima. Po Kūčių vakarie
nės susimetėme pas Vanagus: šimkai, Raginiai, 
Šulcai, Bakštys. čia laukiame dvyliktos valandos, 
iš kur pagal vietinę tradiciją vykstame į bažnyčią 
mišių. Bažnyčia perpildyta. Stoviu lauke ir žiū
riu į žvaigždes. Kai kada pro sieną prasiveržia 
giesmių garsai. Taip ramu ir gera. Po pamaldų 
linkime vieni kitiems linksmų švenčių. Bet man 
nelinksma. Reikės skirtis su mielais Adelaidės lie
tuviais. Gal Dievas leis po ketverių metų vėl pa
simatyti.

Antrą Kalėdų dieną išsirikiuojame sutartoje 
vietoje šešios mašinos. Žadame vykti į Melbourną 
konvojum. R. Sidabras lygiuoja rikiuotę, nustato 
eilės tvarką ir duoda ženklą startuoti. Po to jis 
pranyko, kaip ir visa konvojaus idėja. Atvažiavo 
pas p. p. Dagius mums jau bevalgant vakarienę.

Vakare skubame į lietuvišką teatrą. Daug žmo
nių. Artistai vaidina gerai. Pats veikalas, 'nors 
ir stiprus ir gilus, bet angliškas. Sąskrydžio metu 
tikėjausi pamatyti ką nors lietuviško. Pati salė 
apgailėtina. Seniai dažytos ir tamsios sienos. Ilgi 
mediniai suolai sukelia niūrią neteatrišką nuotaiką. 
Iš toliau atvykusios ponios, nemačiusios salės, ap
sirengė vakarinėmis sukniomis. Kaikurios net kai
liais pasipuošė ir atrodė kaip pasiklydusios.

(Bus daugiau)
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KAIP JIE MUS VERTINA?
KĄ GALVOJA “TARYBŲ LIETUVOS" GYVENTOJAI APIE MUS

Lietuva yra ne mažiau, kaip 
trijų “geležinių uždangų” nuo 
laisvojo pasaulio atplėšta. Ji ne
turi jokių tiesioginių ryšių ar 
santykių su vakarais, jos vardas 
politikoje neminimas. Taip ir mes 
nežinome — išskyrus komunisti
nes žinias ir laikraščius, kuriais 
bet sunku pasitikėti — kas Lie
tuvoje vyksta. Kaip Lietuvoje 
laiko mus, pasitraukusius nuo 
komunizmo? Ar mato jie mumy
se būsimus išvaduotojus, ar išda
vikus? Ar jie dar laiko mus lie
tuviais? Šitie ir panašūs klausi
mai yra svarbūs ne tik dabar
čiai, bet ir ateičiai.

Raudonajai Armijai artinantis, 
didelė dalis inteligentijos ir ne
priklausomybės laikais pasidar
bavusiųjų pasitraukė į vakarus. 
Liko daugiausia su savo žeme su
augę ūkininkai .neturtingesnieji, 
kurie neturėjo ko prarasti ar net 
tikėjo prie komunistų pralobti, ir 
atskiri asmenys, kurie manė, kad 
komunistų užėjimas užtruks tik 
trumpą laiką, nes vakarai neleis 
užgrobti Lietuvos. Šie žmonės ir 
pradėjo viešą kovą prieš rusus, 
vis laukdami pagalbos iš vakarų, 
svarbiausia iš J.A.V. Nieko pa
našaus neatsitiko, ir kas nežuvo, 
turėjo padėti ginklus. Dabar Lie
tuvoje “ramu” ir komunistų vei
kla nukreipta nužeminti kovoto
jus už laisvę ir pasitraukusius i 
vakarus, vadinant juos buržu
jais, kapitalistais, išperoms ir pa
našiais žodžiais. Kad partija tai 
tvirtina, yra savaime supranta
ma, nes ji kitokių parolių nepa
žįsta. Bet ar ir paprastas žmogus 
taip galvoja?

Kaip kiekvienas atskirai galvo
ja, neįmanoma pasakyti, bet ben
drai imant, reikia skirti 
į dvi dalis: į senąją ir 
kartą. Senoji kartą, kuri 
priklausomybės laikais
kuri dar partizanų kovas pergy
veno ir net rėmė, nelaiko užsie
nio lietuvių nei išdavikais nei iš
gamomis, nei parsidavėliais. Jie 
žino gerai, kad šie lietuviai my
lėjo ir mylės savo tėvynę Lietu
vą ir yra visada pasiruošę jos 
naudai dirbti. Jie gerai žino jų 
pasitraukimo priežastis ir patys 
matė, kas tiems atsitiko, kurie 
buvo pasilikę. Jie pergyveno tas 
baisias naktis,
lietuvių buvo uždarytuose galvi
jų vagonuose išvežti į Sibirą. Jų 
negali apgauti tų įvykių nutuša- 
vimas ar kitokio įspalvio davi
mas. Jie dar susirašinėja su savo 
giminėmis, draugais ir buvusiais 
kaimynais, gyvenančiais laisvaja
me pasaulyje, ir bando nors šiuos 
ryšius palaikyti. Bet visgi ir jie 
yra laisvojo pasaulio apvilti, kad 
jis juos komunizmo valdžioje pa
liko, kad jis nei nebando, bent

:.. . fc

ir tai mes 
jie šių kal- 
gyvenantie- 
ir jie, bent

is jų pusės žiūrint, jiems padėti. 
Jie jaučiasi apleisti laisvojo pa
saulio ir jam niekad neatleis, kad 
jis Lietuvą pardavė, 
turime suprasti. Bet 
čių neprimeta čia 
siems lietuviams, nes
protingiau galvojantieji, supran
ta mūsų bejėgiškumą didžiųjų 
valstybių politiką pakeisti. Kas 
juos, bent asmeniškai, apvilia, tai 
yra tas taip dažnas pasigyrimo 
tonas laiškuose. Ten stovi smul
kiai surašyta, kaip puikiai mes 
čia materialiniai gyvename, ir 
kartais iš tokių laiškų jie perskai
to tik pasigyrimą, savo asmeniš
kos laimės iškėlimą. Jie juk irgi 

. yra žmonės ir jaučia pavydo, kas 
jau pirmą nepasitenkinimo sėklą 
pasėja. Rašykime daugiau asme
niškai, bandykime suprasti jų 
vargus, juos paguosti, pastiprin
ti ir parodyti, kad jie nėra mūsų 
užmiršti. Neleiskime jiems vidu
je sutelkti pavydo ir pažeminimo 
jausmo. Geriau paremkime juos 
karts nuo karto siuntiniais, tą jie 
mokės geriau įvertinti, nei 
rūnišką laišką.

Blogiau yra su jaunąja 
ji jau neša komunistiško
jimo ir propogandos vaisius. Ne
turint jokių tampresnių ryšių su 
laisvuoju pasauliu, komunistų 
valdžiai buvo nesunku per metų 
metus įskiepyti neapykantą vaka
rams kartojant, kad vakarai tai 
tik kapitalistų, revanšistų ir iš
naudotojų lizdas, ir vienintėlė 
teisinga tvarka esanti komunizmo 
“demokratija”. Žinoma, jie tam 
visam aklai nepatiki, bet visgi su
sidaro klaidingą vaizdą apie lais
vąjį pasaulį. Kas svarbiausia, jie 
nelaukia nieko iš laisvojo pasau-

pagy-

karta, 
auklė-

visumą 
jaunąją 
dar ne
užaugo,

lio, o kas pamano, kad jei jie 
tvistą šoka ir vakarų madas seka, 
tai jau ir vakarietiškai galvoja, 
labai klysta. Jie pastebi komuniz
mo klaidas, kritikuoja jas dau
giau nei seniau, bet jie laukia re
formų iš vidaus, o ne iš lauko, ir 
geresnį gyvenimą jie patys nori 
susikurti. Komunizmas jiems nė
ra šmėkla, jie jau apsipratę ir ki
to nieko nematę. Laisvojo pasau
lio lietuvių pastangų Lietuvai iš
laisvinti, jie nežino, bet ir žino
dami vargiai ar įvertintų, nes 
jiems nepriklausomybės laikai 
piešiami blogiausiomis spalvomis, 
ypač iškeliami lietuviško fašizmo 
atspalviai. Partizanai pristatomi 
jiems banditais, arba buržujų ap
gautais žmonėmis. Jauna siela 
greit tiki, tad ar nuostabu, kad 
jei filmą rodo, kaip “tyraširdis 
liaudies gynėjas “nušauna” krau
gerį banditą partizaną”, visa sa
lė iš džiaugsmo šaukia ir ploja. 
Todėl ir vėl nenuostabu, kad vei
kliausi komunizmo gretose yra 
jaunuoliai, kad partijos sekreto
rių dalis yra dar jauni komunis
tai. Kita dalis, ypač kritiškesnė, 
visai nesikiša į politiką, plaukia 
su srove ir bando tik sau geresnį 
gyvenimą sukurti, žinoma, šitoks 
jų galvojimas glūdi laisvo gyve
nimo nepažinime. Ir nežinia, ar 
jie kartą susipažinę su laisvuoju 
pasauliu ir jo idėjomis, neatme
stų komunizmo. Bet kada toks 
susipažinimas įvyks, jei šie du 
frontai dar vis yra neperžengia
mi? Bet viena reikia Lietuvos 
jaunimui pripažinti: jis myli Lie
tuvą, laiko ją tėvyne, o ne pla
čiąją Rusiją. Iš viso, net ir jau
nimas nemėgsta rusų, kur tik įs
tengia kiršina juos ir stengiasi

tarp savęs pasilikti. Niekas nepa
deda: nei rekrutų išblaškymas 
po visą Rusiją, nei bandymas mo
kytą jaunimą paskleisti po Rusi
ją. Antipatija pasilieka rusams ir 
atrodo, kad jaunimas svajoja sie
kti to paties tikslo kaip sateliti
nės valstybės, būtent daugiau na
cionalinio savarankumo ar bent 
daugiau laisvės savuose reikaluo
se.

Yra jaunuolių ir Lietuvoje, ku
rie komunizmą visiškai atmeta, 
bet jie yra rusų spaudžiami. Lai
kas dirba jų nenaudai, kaip ir 
laisvojo pasaulio lietuviams. Vil
tys atgauti Lietuvai nepriklauso
mybę ir laisvę ne didėja; dauge
lis senųjų garbingų veikėjų iš
miršta, o ne visi lietuviai jaunuo
liai yra pasiryžę žengti tėvų pė
domis. Bet čia, vakaruose, mes 
galime mūsų jaunimą' dar gryno
je lietuviškoje dvasioje užaugin
ti ir išauklėti, bet kas juos Lietu
voje auklės? Nevisi tėvai yra ge
ri lietuviai, daugelis tėvų nedrįs
ta vaikams ko nors prieš komu
nizmą pasakyti, daugelis jaunuo
lių geriau pasitiki partija nei tė
vais, o nuo laisvojo pasaulio ski
ria trys geležinės uždangos. (Sie
na iš Vakarų Vokietijos į Rytų 
Vokietiją, toliau siena iš Rytų 
Vokietijos į Lenkiją, o iš čia sie
na į Lietuvą — dabartinę Sovietų 
Sąjungą). Mūsų tikslas yra lais
va ir nepriklausoma Lietuva, bet 
kada šis tikslas bus atsiektas, 
niekas negali pasakyti Tai, labai 
gaila, nepriklauso nuo mūsų silp
nų jėgų, kas bet nereiškia, kad 
mes turime sudėję rankas kokių 
stebuklų laukti. Tik atkaklie
siems ir nenuilstantiesiems pade
dama; kurie patys savyje nusto
ja vilties tenelaukia iš svetimų 
jos išpildymo.

Arturas Hermanas
Lietuvių Vasario 16 Gimna

zijos 8 klasės mokinys

LAIMINGO GYVENIMO!

kada tūkstančiai

POPULIARIAUSIAS

SCOTCH

Plačiai paplitęs 
SKANDINAVŲ 
KRAŠTUOSE 

dabar jau gaunamas ir 
Australijoje. 

Sydnejuje reikalaukite pas 
M. PETRONĮ 

152 Liverpool Rd., Enfield 
Tel. 74 5727

DVI DIENOS ADELAIDĖJE

nuo-

keliais 
ir ki-

Maloniu Adelaidės apylinkės 
valdybos kvietimu Vasario 16- 
sios minėjimui vykstu į Adelaidę. 
Gerų dalykų norisi kuo daugiau, 
taigi ir aš išsirengiu pilnom 
dviem savaitgalio dienom, kad 
kuo daugiau pamačius ir aplan
kius.

Adelaidėje mane globoja p.p. 
Lapšiai. Tiesiai iš aerodromo vy
kstam į Lietuvių Namus aplankyt 
savaitgalio mokyklos, susirinku
sios naujų mokslo metų pradžiai. 
Pats mokyklos vedėjas aprodo 
klases. Penki skyriai pilname 
darbe, kiekvienas erdvioje atski
roje klasėje. Klasės gražios, iš
puoštos paveikslais, knygų len
tynomis, aišku, su knygomis, ku
rios ne vien tik dekoracijai, bet 
pilnai naudojamos. Visi mokiniai 
patogiai susėdę, visi turi vadovė
lius, visur puikios rašomosios len
tos. Vaikų darželio kambarys pil
nas žaislų. Svarbiausia — nuo 
jauniausio iki vyriausio visi mo
kinukai pakilioj darbingoj 
taikoj.

Čia pat susipažįstu su 
apylinkės valdybos nariais
tais visuomenininkais. Nors ragi
nama skubėti, nes pietūs atšals, 
dar žvilgteriu, ką veikia Moterų 
Sekcijos darbščiosios bitelės. O 
jos užsiėmusios: vienos rengia 
užkandžius mokyklos vaikučiams, 
kitos gi ruošiasi rytojaus dienai 
— abiturientų pagerbtuvėms ir 
pobūviui. Dar supažindinama su 
Lietuvių Namų praplėtimo pla
nais. Didelis užsimojimas, bet jau 
lėšos esančios sutelktos ir staty
ba tuoj prasidėsianti. Tikrai pa
vydas ima kitur gyvenančius: 
Adelaidės Liet Namai jau dabar 
šaunūs, o pravedus naują pro
jektą bus dar šaunesni.

Pietaujant su p.p. Lapšiais pri
sistatė ir Adelaidės Liet. Žinių 
redaktorius. Pasikalbėjimas ba- 
zuojamas maloniais prisiminimais 
po neseniai praėjusių Melbourne 
Meno Dienų.

Po pietų vykstam apžiūrėti 
Adelaidės, pasidairyt iš tolo, iš 
kalnų. Iš augštumų visas miestas 
po kojomis: vaizdas tikrai pa
gaunantis — tik žiūrėk ir džiau
kis. Bet laikas skubėti, nes jau 
pavakarys, o dar prieš akis vizi
tas apyl. v-bis p-kui, vietos baž
nytinio choro krikštynos.

Pas p.p. Pocius (apyl. p-ką) 
tikros vaišės. Pocienė aprodo sa-

RAŠO ELENA ŽIŽIENĖ

derinamas prie dienos iškilmių.
Liet. Namuose iškilmingas mi

nėjimas 3 vai. Pietų važiuoju pas 
senus bičiulius p.p. Pacevičius. Jų 
puikiame sode dienos karštis be
veik nejuntamas. Bet pareigos 
šaukia.

Vasario 6 d. Sydney St. Marys 
kateroje susituokė Henrikas Šly- 
teris ir Antuanetė Baužaitė. Jung
tuvių apeigas atliko kun. Fr. Paul 
Fitzgerald. Pabroliais buvo: Vikt. 
Šliteris ir dr. Rob. Baužė. Pamer
gėmis: Irena Baužaitė - Stičkienė 
ir Elena Stefen. Gėlių mergaitės: 
Vivijana Stičkaitė ir Audrutė 
šliterytė.

Jaunasis Henrikas su mamyte 
ir dviem broliais (tėvelis miręs 
Lietuvoje), atvyko į Australiją, 
kaip ir daugelis po Il-ro pasauli
nio karo. Čia baigė gimnaziją ir 
šiuo laiku treti metai studijuoja 
architektūrą.

Jaunosios Antuanetės tėveliai, 
visiems Australijos lietuviams ži
nomi ir daugumai asmeniškai pa
žįstami, p.p. Antanas ir Ona Bau- 
žės, yra seni emigrantai, Austra
lijoje gyveną 35 metai, p. Anta
nas Baužė -ilgametis buv. Austra
lijos Lietuvių draugijos pirminin
kas iki pat jos perorganizavimo 
į Australijos Lietuvių Bendruo- 

O nuo to laiko išrinktas 
Bendruomenės Garbės 
to, įsteigėjas ir kartu 
(pirmoji “M.P.” admi- 

leidėjas “Mūsų Pas- 
bendruomenė iš jų lai

kraštį perėmė. Nors šiuo laiku ir 
pasitraukęs į garbės atsargą, bet 
kaip anksčiau sutikdamas veik 
kiekvieną laivą iš užjūrių su lie
tuviais, taip ir dabar judrus, vi
suomet su šypsena ir lydimas Po
nios, apsilanko visuose minėji
muose, didesniuose parengimuose 
ir paskaitose. Atydžiai seka lie
tuvišką spaudą ir visą kultūrinį 
gyvenimą, jautresniais reikalais 
visuomet pasisakydamas spaudo
je. O. Baužienė nors gimusi, au
gusi ir mokslą baigusi Škotijoj, o 
vėliau Lietuvoje, galima sakyti, 
praleidusi tik atostogas, nei kiek 
neatsilieka lietuviškam .gyvenime 
nuo savo vyro. Tarsi jį pavaduo
dama už jo anksčiau ilgametį dar
bą, visą laiką aktyviai dirba Syd- 
nejaus Liet. Moterų Socialinės 
Globos D-joj, šiuo laiku kaipo 
valdybos pirmininkė, rūpindamasi 
reikalingais globos ir organizuo
dama senelių narni) statybą. Tai 
šviesus ir gyvas pavyzdys mūsų 
dabartiniam jaunimui, kurie taip 
pat neprisimena, arba ir visai ne
matė savo tėvų žemės, bet jau 
daugelis užmiršta lietuvių kalbą 
ir neprisiima jokių pareigų ben
druomenėje.

Visi trys p.p. Baužių vaikai, 
gimę Australijoje. Vyriausia duk
tė Irena Stičkienė, sūnus Rober
tas, medicinos gydytojas dirba 
Royal Hospital Adelaidėje, į se
sutės vestuves atskrido lėktuvu. 
Jaunoji dukrelė Antuanetė, tre-

menę, 
pirmuoju 
Nariu. Be 
su žmona 
nistratorė) 
togės”, iki

Jaunavedžiai H. Sliteris ir 
Antuanetė Baužaitė - Sliterienė

ten pat 
salėje 

gėrybė-

vo skulptūros pradėtus ir baigtus 
darbus, supažindina su medžia
gomis ir darbo technika.

Naujasis bažnytinis Adelaidės 
choras koplyčioje sugieda “Tikiu 
į Dievą” paskaitomas krikšto ak
tas — choras vadinsis šv. Kazi
miero Choras. Nėra jis labai skai
tlingas; didesniam būriui net ir 
nebūtų vietos koplyčioje, bet 
skamba tikrai įspūdingai.

Po iškilmingosios dalies 
šalia koplyčios esančioje 
vakarienė. Stalai lūžta
mis, kaip ir dera krikštynose. Ei
lė sveikintojų palinki chorui ge
riausios sėkmės, ilgiausių metų, 
o chorvedžiui V. Šimkui tokio pat 
entuziazmo ir energijos ateičiai, 
kokią jis turįs dabar. Per vaka
rienę pats choras parodo, kad jis 
nėra toks naujagimis: nors tik 
pakrikštytas, bet jau seniai susi
dainavęs ir svečių džiaugsmui iš
dainuoja upę lietuviškų dainų.

Išeiname kieman nusifotogra
fuoti. Kieme matosi pradžia nau
jų statybų — statomas marijonų 
vienuolyno bendrabutis ir salė. 
Du centrus turi Adelaidės lietu
viai ir abu tik auga, tik plečiasi.

Apie vidurnaktį skirstomės. 
Pirmoji mano viešnagės diena 
prabėgo kaip akimirka, bet ku
pina įspūdžių.

Sekmadienį tautinė šventė — 
Vasario 16-sios minėjimas, dėl ko 
specialiai ir atvykau. Dar prieš 
pamaldas p.p. Lapšiai nuveža 
mane pas p.p. Šimkus, bet čia 
nebėra laiko gėrėtis Šimkų nau
jais rūmais, sielotis būsimomis 
Meno Dienomis Sydnejuje.

Minėjimas pradedamas vėliavų 
pakėlimu ir pamaldomis. Šv. Ka
zimiero koplyčia nesutalpina su
sirinkusiųjų. Naujai pakrikštytas 
choras gieda galingai, pamokslas

Nors ir gerokai karšta, susirin
kusiųjų į minėjimą pilnutėlė sa
lė. Minėjimą atidarant prezidiu- 
man kviečiami ir pereitais me
tais gimnazijas baigę abiturien
tai. Mat, pagal nusistovėjusį Ade
laidėje paprotį šios šventės me
tu drauge pagerbiami ir augštes- 
nį mokslą baigę jaunuoliai. Tuo 
adelaidiškiai darbuotojai užsitik
rina sau ateities pavaduotojus.

Atidarymą seka paskaita. Kal
bėtojai malonu, nes publikos 
daug ir jos atidumas tik dar la
biau padrąsina. Po paskaitos lie
tuvius sveikina latvių ir estų ats
tovai.

Sveikinami abiturientai. Jiems 
linkima sėkmės akademiniame 
kely ir aktyvaus dalyvavimo lie
tuvių bendruomenėje. Moterų 
Sekcijos garbės pirmininkė kiek

vienam įteikia po lietuvišką kny
gą-

Toliau seka programa, kurioje 
pasireiškia išimtinai jaunimas. 
Be atskirų pasirodymų pabaigoje 
išeina jaunųjų choras, kurio dai
nos priimamos su dideliu entu
ziazmu.

Minėjimas baigiamas. Liet. Na
mų sodelyje nuleidžiamos vėlia
vos. Bet dalyviai nesiskirsto: lau
kiama Moterų Sekcijos ruošiamo 
abiturientų garbei pobūvio. No
rėčiau ir aš jame dalyvauti, bet 
nenoriu praleisti paskutinio lėk
tuvo į Melbourną. Minutėlę iš
naudoju besikalbėdama su Sekci
jos poniomis ir su jomis artimiau 
susipažįstu. Rūpestingieji p.p. 
Lapšiai paragina ir turiu atsisvei
kinti tikėdama gautus įspūdžius 
lėktuve surūšiuoti. Betgi bežiū
rint iš viršaus į Adelaidės švie
sas neturėjau ko rūšiuoti: visi 
įspūdžiai tik patys geriausi!

Ačiū adelaidiškiams!

čius metus studijuoja humanitari
nius mokslus. Prieš keletą metų 
susipažino su Henriku ir sutarė 
bendrą gyvenimą.

Po iškilmingu jungtuvių ir pa
maldų didžiulėje katedroje, visi 
giminės, artimi draugai ir geri 
pažįstami, viso virš šimtas asme
nų, buvo pakviesti jungtuvių vai
šėms į Princes Restoraną. Puiki 
restorano kapelos muzika, gerai 
organizuotas svečių aptarnavi
mas, turtingai puošni ir jauki ap
linka, tiek jaunavedžius, taip ir jų 
svečius nuteikė labai linksmai, 
praleidžiant kartu pirmąsias jų 
bendro gyvenimo valandas. Buvo 
pasakyta daug kalbų, linkint jau
niesiems laimės bendram gyveni
me ir bent tris kartus sugiedo
ta “Ilgiausių metų”! Perskaityta 
daugybė telegramų, iš kurių trys 
gautos iš Lietuvos. Atsakydamas 
jaunasis Henrikas, dėkojo visiems 
sveikinusiems ir atsilankiusiems, 
atskirai jautriu žodžiu padėkoda
mas jaunosios tėveliams, kad jam 
užaugino gražią žmoną.

Vaišėms vadovavo pirmasis p.p. 
Baužių žentas p. V. Stička.

Apie pusę dvyliktos nakties, 
jaunieji atsisveikinę su tėveliais 
ir svečiais, išvyko niekam nepasa
kę kuria kryptimi.

Laimės ir sėkmės bendram gy
venime!

Ant. Suduvietis

LIETUVIAI 
ARGENTINOJE

Argentinos Lietuvių Centro ži
niomis Argentinoje priskaitoma 
apie 40.000 lietuvių. Čia leidžia
mas dvisavaitinis laikraštis “Ar
gentinos Lietuvių Balsas" libera
linės pakraipos ir antras — kar 
talikiškas marijonų leidžiamas 
“Laikas”. Esą, jau ketvirti me
tai yra leidžiamas dar komunistų 
laikraštis “Vaga”.

DAR VIENAS SVETYS
Jau daugiau kaip trys savaitės, 

kaip vieši Sydnejuje Amerikos 
lietuvis Leonas Butkus. Jis nu
mato pabūti Australijoje apie 
keturis mėnesius susipažinti ar
čiau su Australija ir ypač su 
Australijos lietuviais, o vėliau 
keliauti per Eūropą namo. ~

Leonas Butkus yra 47 m., New 
Yorke turi savo barą — saliūną 
ir 'Verčiasi puikiausiai. Paklaus
tas, kaip jis lygina Australijos ir 
Amerikos gyvenimą, jis pripaži-

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

L. PAGES
MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 - 
sąžiningiausiai pagaminę Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia' 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti. S »

no, kad Amerikoje žmonės gy
vena nepalyginamai geriau, ta
čiau tokių nuoširdžių ir tokių 
širdžiai artimų lietuvių, kaip kad 
Australijos lietuviai, Amerikoje 
reikėtų gerokai pajieškoti. Jo 
teigimu, Amerikos lietuviai ge
rai įsitaisę, bet ir gerokai suma
terialėję. Sakosi, Amerikos lie
tuvius gerai pažįstąs, nes Ameri
ką išvažinėjęs skersai ir išilgai. 
Buvo atvykęs ir į Kaziuko Mugę 
Bankstowne ir sakosi esąs labai 
nustebintas tokiu parengimu, nes 
Amerikoje ko nors panašaus ne
teko matyti. Svečias yra viengun
gis ir keliauja aplink pasaulį vien 
savo malonumui nesusirišdamas 
su jokiais bizniais.

Pasikalbėjus jis “Mūsų Pasto
gei” paaukojo penkis svarus pa
brėždamas, kad lietuviškiems rei
kalams nesigailįs, nors šiaip su 
pinigais nesišvaistąs.

Tikimės, kad jis iš Australijos 
išsiveš gražiausių įspūdžių ir lin
kime pasisekimo tolimesnėse ke
lionėse.

Argentinoje yra apie 50 lietu
vių gydytojų, 20 inžinierių, o 
krašto universitetuose dėsto apie 
15 lietuvių profesorių — lekto
rių. Studijuoja apie 500 lietuvių 
studentų ir 
mokytojauja 
mokytojų.

pradžios mokyklose 
apie 200 lietuvių

Yra Argentinoje ir prasigyve
nusių lietuvių: skaitoma apie 
200 stambių ūkininkų, turinčių 
didžiulius žemės plotus su kelias
dešimt tūkstančių avių.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ
ARGENTINOJE ISTORIJA'. 1914

-1964. Išleido Susivienijimas Lie
tuvių Argentinoje 1964 m. Spau
dai paruošė Kastantas Norkus. 
112 psl.

Tai yra penkiasdešimties metų 
Argentinos lietuvių istorija. Sa
vo surinkta medžiaga turi kiek 
giminiškumo su Australijos Lie
tuvių Metraščiu, tik žinoma ne 
taip puošniai išleista. Veikale rū
pestingai surinkta medžiaga apie 1 
lietuvių kūrimąsi, organizacijų į 
steigimąsi ir kitais lietuviškais 
reikalais. Leidinys gausiai ilius
truotas. Tai labai vertinga doku
mentinė knyga iš mūsų išeivijos 
istorijos.
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VYTIS PIRMOJI!
VYTIS — NORWOOD 46:40 (18:25)

J. Gumbiui susirgus prieš tra
dicinį priešą vytiečiai startavo 
nepilnos sudėties. Reikalą dar pa
blogino, kai neatvyko pagrindi
nio penketuko gynėjas A. Radze
vičius. Lietuviai rungtynes pra
deda šios sudėties: Lukoševičius, 
Atkinson, Jaunutis, Daugalis ir 
Vasiliauskas. Pradžioje vyt iečių 
žaidimas nieko gero nežada, ir 
priešas pirmauja 15:10, bet de- 
riningi Lukoševičiaus, Daugalio 
ir Atkinson praėjimai rezultatą 
išlygina 18:18. Po to žaidimui 
diktuoja Norwood krepšininkai ir 
kėlinį užbaigia septynių taškų 
persvara.

Po pertraukos Lukoševičius iš 
tolimų distancijų sėkmingai ata
kuoja priešininko krepšį ir trečio

ketvirčio pabaigoje lietuviai re
zultatą sušvelnina 29:31. E. Po
cius pakeičia Vasiliauską, Luko
ševičius įmeta baudą, meta ant
rą — prameta, bet Pocius sėk
mingai pakartoja ir rezultatas 
jau vytiečių naudai. 32:31. Run
gtynių pabaigoje lietuvių penke
tukas žaidžia iškiliai ir pelnytai 
laimi užsitikrindami pirmą vietą 
pirmenybių lentelėje.

Paminėtinas 14 m. Jono — 
Kastyčio Jaunučio pilnų rungty
nių debiutas pirmoje Vyties ko
mandoje.

Tašakus pelnė: D. Atkinson 14, 
S. Lukoševičius . 13, R. Daugalis 
9, J.K. Jaunutis 6 ir E. Pocius 4.

R.S.

SPORTO
Kelioms savaitėms po Sporto 

šventės prabėgus, galima atsi
gręžti atgal ir apžvelgti kas ir 
kaip įvyko.

Praėjusi Sporto Šventė buvo 
kaip ir jubiliejinė. Susirinkome į 
vieną būrį penkioliktą kartą čia 
Australijoje. To kuklaus jubilie
jaus nebuvo reikalo plačiai re
klamuoti, bet truputį kai kur rei
kėjo prisiminti. Šventei iškilmin
gumo ir svarumo pridavė gautos 
tinkamos patalpos. Albert Park 
krepšinio stadijonas yra vienas 
iš geriausių Australijoje.

Sportininkams suvažiavus jų 
apgyvendinimas be poros išimčių 
atrodo pravestas tvarkingai, šį 
darbą atlikti visuomet yra gana 
sunku, dėlto nevertėtų rengėjams 
daryti priekaištų. Kaip ir visuo
met, apgyvendintų sportininkų ir 
jų šeimininkų tarpe surasime pa
tenkintų ir nepatenkintų. Tas 
yra visiškai normalu, abidvi pu
sės (sportininkai ir šeimininkai) 
greičiausia pamrš nesklandumus 
jeigu tokių buvo...

Gražiai, tvarkingai atrodė 
sportininkai, kas vilki savų Klu
bų išeiginę uniformą. Ateityje

BALYS NEMEIKA

ŠVENTĖS PRISIMINIMAIS

SPAUDOJE

Ar gali komunizmas suirti?
(PROF. J. ERETO PASISAKYMAS KOMUNIZMO KLAUSIMU)

Klubų vadovybės turėtų dėti pas
tangų, kad visi sportininkai ir jų 
vadovai tokias uniformas įsigytų. 
Uniforma kaip ir pabrėžia, ap
jungia visų priklausymą vienai 
organizacijai. Kartu ji įgalioja tą 
organizaciją tinkamai visur at
stovauti. Be to, tai yra kaip ir 
reklama, savotiška sporto Klubų 
propoganda, savųjų ir svetimųjų 
tarpe. Dabartiniu metu lėšos jai 
įsigyti nėra nenugalima proble
ma, tad tikėkimės, kad ateityje 
visi sportininkai-kės vilkės tvar
kingomis, gražiomis, savų Klubų 
išeiginėmis uniformomis.

šventės atidaryme nebuvo iš
vengta kai kurių trūkumų. Pir
miausia, įžygiavimui galima bu
vo įgroti puikių maršų ir juos per 
garsiakalbį perduoti. Akordeono 
muzika visiškai netiko prie spor
tininkų ir tautinių šokių šokėjų 
įžygiavimo į stadioną iškilmingu
mui. Vėliau, blogai veikią gar
siakalbiai taip pat neprisidėjo 
prie momento iškilmingumo. Gar
siakalbius turėtų patikrinti ir vė
liau visą laiką tvarkyti specialis
tas. Tie, kurie kalba per garsia
kalbius, turėtų pasipraktikuoti, 
kad būtų galima juos suprasti. 
Kalbos nebuvo ilgos, bet vis tik 
dar trumpintinos.

Svarbiausia, reikia vengti kar
toti ką jau kitas yra pasakęs. 
Sportininkų sustojimą aikštėje 
reikėtų kitaip sugrupuoti. Su
statyti ratu aplink aikštę nesu-

atsistoti, kada ploti ir panašiai.
Tautiniai šokiai labai derinosi 

prie visos programos ir stadijone 
dominuojančio jaunimo. Visgi, 
atrodė, kad jie užtruko perilgai. 
Kodėl negalima buvo programos 
išdalinti per pusę ir pašokti ku
rią nors kįtą dieną rungtynių 
pertraukos metu. Mūsų sąlygose 
turbūt tautinių šokių bendri pa
sirodymai niekur kitur geriau 
netiks kaip per Sporto švenčių 
atidarymą, — tai kaip ir lietuviš
ko jaunimo manifestacija.

Sportinių varžybų pravedimas 
buvo neblogas, nors negalima sa
kyti, kad be trūkumų. Krepšinio 
rungtynės prasidėdavo laiku ir 
buvo pravedamos gana tvarkin
gai. Tinklinio rungtynės visuo
met vėlindavo, nors užsibaigdavo 
laiku, kadangi joms buvo skirta 
užtektinai laiko. Tinklinio tink
las buvo visiškai netinkamas ir 
neįmanoma buvo jį įtempti. Ai
kštės linijos buvo vienu inču per- 
siauros, kai kur kreivokos. Re
zultatams rašyti lapai galėjo būti 
tinkamesni. Dažnai patys žaidė
jai turėjo jieškoti teisėjų ir švil
puko. Man neteko iš arčiau susi
pažinti su kitų sporto šakų pra- 
vedimu, dėlto negaliu apie jas 
kalbėti.

Labai gerai buvo pasielgta, 
kad sportininkų vakarienės metu 
neduota kalbėti Klubų atstovams. 
Vietoje pietų ruošti vakarienę 
taip pat geras sumanymas. Šokiai

Komunizmo kaip turtų bei gė
rybių kolektyvinio valdymo idėja 
yra sena, šia idėja grindė ir an
glų rašytojas Thomas More (1478 
— 1535) savo veikalą “Utopiją”, 
kuriame pasakojamas salos gy
ventojų komunistinis valdymasis.

minuoja — Maskvos ir Pekingo. 
Kinijos revoliucija dar jauna ir 
su jaunystės karščiu. Bet skiria 
Maskvą ir Pekingą ne tik metų 
skaičius revoliucijos eigoje. Ski
ria ir kiti veiksniai. Tarp jų pir
miausia tautinis prestižas, kuris

smarkiai auganti tauta. Jos prie
auglis sprogdina valstybines sie
nas, kurių jie dabar yra suspaus
ti. Veržtis į šiaurę Vladivostoko 
link kinų netraukia — per šaltas 
jiem klimatas. Veržtis j rytus — 
ten japonai tirštai susėdę salose.

daro tokio įspūdžio, kaip kad bū
tų sugrupuoti masiškiau, vienas 
Klubas greta antro, panašiai kaip 
kad per olimpiadas. Atidarymo 
ceremonijos galima sutraukti į 
programą eilės tvarka. Žmonės 
tada žinos, kas kada vyks, kada

nors ir nebuvo šimtaprocentiniai 
nusisekę, reikia galvoti, kad kiek 
patobulinus ateityje prigis ir bus 
jaunimo mėgstami.

Uždarymas neužtruko per il
gai. Galima būtų dar mėginti su
trumpinti arba paįvairinti. Jeigu

Idėja daros aktuali ir pasiūloma 
kaip vaistas tais laikais, kada vi
suomenė itin suserga socialine ne
lygybe.

Tačiau tas komunizmas, kurio 
vardu buvo įvykdyta revoliucija 
Rusijoje, apima ne tik socialinę 

■sritį. Jis vykdo ir politinę, kultū
rinę, religinę revoliuciją. Tą revo
liuciją vykdo jau 47 metai. Isto
rija betgi rodo, kad revoliucija 
nueina ne būtinai tais keliais, ku
riuos jai buvo numatę jos pradi
ninkai.

Kiekviena revoliucija savo eigo
je turi tris laikotarpius... 
Kalbėtojas juos pažymėjo Prancū
zijos revoliucijos vykdytojų var
dais; Marato (žurnalisto, propa
gandisto, kurstytojo), Robespiero 
(vykdytojo, galvų kapotojo), Bo
naparto (užbaigusio revoliucinį 
chaosą buržuazinės klasės įtvirti
nimu).

Rusijoje revoliucija jau atgyve
no pirmą laikotarpį ir yra pake
liui iš antro į trečią.

Mesianistinės revoliucijos gene
racija išsibaigė; atėjo generacija, 
kuri nori "good time”. Chruščio
vas Vengrijoje pasisakė už “gu- 
liašą”, ne už revoliucijos vykdy
mą. Tai guliašo laikotarpis Mas
kvos įvykdytos revoliucijos eigoje.

Tokia revoliucija nustoja savo 
dinamikos ir patrauklumo.

Nuo jos ima atskilti tie, kurie 
kitaip revoliuciją supranta.

Baigiasi monocentrinio 
nizmo sąjūdis, 
suktis apie kelis 
policentrizmas.

Šiuo tarpu du

skaičiuoti nuo Petro Di- 
Kinų kultūra mažiausia 

tūkstančių metų. Ir tai 
žymių kiekvieno kino gal- 

Jo ramumas reiškia sy-
ir jo pranašumo pajautimą.

remiasi praeities tradicijom. Ru
sai pradėjo savo kultūrinį dina
mizmą 
džiojo. 
penkių 
paliko 
vojime.
kiu
Savo Mao Tsetungą, kuris yra ne 
tik politikas, strategas, bet ir fi
losofas bei poetas, kinai turi pa
grindo laikyti nepalyginama as
menybe su tokiais rusų revoliuci
jos veikėjais kaip agronomas 
Chruščiovas, kurio kultūrinio ly
gio ir net manierų stokos negalėjo 
pakęsti patys rusai. Mao Tsetun- 
gas ir į revoliuciją žiūri kitaip nei 
rusai: jam revoliucija nėra dėl 
revoliucijos;

revoliucija ir komunizmas jam 
yra tik priemonė, kuri 
ta, kada ji atliks savo 
bus atstatyta Kinijos 
nusilpimo laikotarpio,
Kinijos teritorija buvo apkarpyta, 
kitų apgrobta.

Kitas motyvas, kuris neleidžia 
Kinijai eiti iš vien su Maskva, yra 
demografinis interesas. Kinai

Natūralu būtų veržtis į Australi
ją, kurioje tebėra dar šimtam mi
lijonų vietos. Bet pastoja kelią 
pietų Azijos ir jos salų gyventojai 
— filipiniečiai, indoneziečiai ir kt 

Vienintelė kinam natūraliausia 
linkmė — veržtis į vakarus, pro 
Sinkiangą, pro penkių tūkstančių 
su viršum kilometrų bendrą sieną 
su Rusija, į teritorijas, kurios 
nėra dar užpildytos.

Kaip germanai vykdė Drang 
nach Osten, taip kinam yra sieki
mas reikštis su Drang nach Wes
ten. Kad tas Drang jau dabar 
vyksta, rodo tūkstančiai pasienio 
konfliktų; rodo taip pat kartogra
finis karas, 
tant tų sienų, 
piuose brėžia

Įtampą gali

Kinijai nepripažįs- 
kurias savo žemėla- 
Sovietai.
didinti ne tik na

tūralus veržimasis į tuščią
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PŪKINES KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir iaaimokėjimui. Me* kalbame vokiškai.

bus atmes- 
rolę, kada 
galybė po 
dėl kurio

erdvę,

trų. Jų įtampos atmosferoje.
sovietinio imperializmo ekspan

sija Europoje netenka savo pir
mykštės jėgos. /

Pavergtieji kraštai atgauna 
dvasią siekti savų kelių. Pirmiau
sia tai reiškiasi pastangomis tu-

kuri galėtų ^patenkinti kinų gyve- (rėti savus ūkinius kelius, ūkinę 
.. jiems nepriklausomybę. Su ja ilgainiuinimo reikalus, užtikrinti 

gyvenimo galimybę.
Prie kiekvieno masinio 

džio prsijungia dar ir imperializ
mas, siekimas kitus valdyti.

To neišvengs nė Kinija.
Tokis yra skrtumas tarp dviejų 

dominuojančių komunistinių cen-

są jū

j atidarymo bei uždarymo cere
monijas įnešime ką nors naujo, 
tas visus užinteresuos, tuo pačiu 
nenusibos ir nevargins.

čia paminėti mažyčiai nesklan
dumai nebuvo Šventę rengusio 
Klubo sąmoningai padaryti, taigi 
už juos nereikia rengėjams prie
kaištauti. Ateityje visgi mėgin
kime tobulėti, darytų klaidų ne
kartoti.

Jeigu kai kurių rungtynių pa
sekmės galima buvo atspėti už
simerkus, tai to negalima pasa
kyti apie jaunių varžybas.

Jaunių ’ pirmenybių varžybos 
buvo įdomios ir labai apylygės. 
Bendrai, visi dalyvavę jauniai pa
liko gerą įspūdį.

Sporto šventės metu vykęs 
Klubų atstovų suvažiavimas buvo 
labai darbingas. Galima sakyti, 
kad turėta net perkrautai daug 
darbo. Viso buvo net keturi posė
džiai. Svarbiausi šio suvažiavimo 
atlikti darbai būtų šie: ištaisytas 
Sporto švenčių statutas liečiąs 
komandų sudėtį. Bus prisilaiko
ma tarptautinių Australijoje ga
liojančių įstatų. Panaikinti šven
tės bendri taškai, pagal kuriuos 
anksčiau būdavo išvedamas Spor
to šventę laimėjęs Klubas. Da
bar bus tik sporto šakų laimėto
jai. Griežtai apibrėžtas jaunių 
amžius, — jauniai turi būti ne- 
vyresni kaip 18 metų amžiaus 
prieš prasidedant šventei. Pakeis
tas buvęs Australijos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Val
dybos pavadinimas į Australijos 
Sporto Klubų Sąjungos Valdybą. 
Tas padaryta atsižvelgiant, kad 
ankstyvesnis pavadinimas nevisai 
atitiko šio vieneto atliekamą dar
bą. Taip pat šiai Sporto Klubų 
Sąjungai priimtas jos veiklą nu
saką,s apibrėžiąs statutas. Su tam 
tikrais pataisymais priimti Šiau
rės Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinės vizitui atžymėti ženklo 
(auksinio ir sidabrinio) įstatai, 
šis ženklas niekam nebus duoda
mas po šių metų kovo mėn. i 
dienos. Pakeista Australijos lie^ 
tuvių krepšinio rinktinės sudary
mo tvarka. Ateityje šią rinktinę 
sudarant bus iš anksto išrenka
mas jai treneris. Jisai su iš kitų 
trenerių sudaryta komisija su
darys rinktinę. Nustatyta, Ame
rikos lietuvių krepšinio rinktinę 
sekančiam vizitui kviesti 1967 
metais. Klubų Sąjungos Valdybai 
pavesta jau dabar susirišti su 
Amerikos lietuvių sportine vado
vybe ir iš anksto išdirbti smulkų 
planą, su juo supažindinant 
sporto Klubus. Be šių reikalų bu
vo aptarta ir išspręsta daug kitų 
problemų. Iš Klubų atstovų pra
nešimų paaiškėjo, kad didžiausia 
sportinės veiklos kliūtis yra kai 
kur stoka lėšų ir visur stoka va
dovų, trenerių.

Naujoji Australijos lietuvių 
sportinė vadovybė savo buveinę 
po eilės metų iš Adelaidės per
kėlė į Melbourną, iš čia buvo iš
rinkta naujoji valdyba.

Suglaustai paėmus, Sporto 
Šventę ir Klubų atstovų suvažia
vimą reikia skaityti nusiseku
siais. Sekančios Sporto šventės, 
kuri bus XVI-jr, rengėjas bus 
Geelongo sporto Klubas.

ponija, nubangavo laisvės sąjūdis 
pačioje Rusijoje ir Baltijos kraš
tuose 1905, taip susidūrimas su 
Kinija tokį sąjūdį turės vėl pakar
toti.

Ar tai įvyks mūsų generacijos 
laikais, ar mūsų vaikų, ar vai
kaičių, kas žino. Bet politinės is
torijos raida ta linkme eina.

Politinės emigracijos paskirtis 
toje eigoje — atlikti šiuo metu 
tai, ko negali pavergta tauta na
mie. Jei ji nesitenkins tik “good 
time”, jei vykdys rezistencinius 
tautinius siekimus, ji prisidės 
prie savo tautos istorijos kūrimo, 
nes istorija kuria emigracines 
bangas, bet kartais ir emigracijos 
kuria savo tautos istorijas.

(Drb.) (b).

ateina ir politinės laisvės sieki
mas. Gal labiausiai tai pastebima 
dabar Rumunijos santykiuose 
Maskva.

Tos sritys, kurias rusai yra 
vertę vadinamom respublikom, 
rėš pajusti taip pat savo kintan
čią padėtį, Rusijai su Kinija su
sidūrus taikinga ar karine riva- 
lizacija.

Kaip Rusijai susidūrus su Ja

sų

pa- 
tu-

toki centrai do-

JŪROS TURTAI

komu- 
jis skyla ir ima 
centrus — kyla Skaitytojai pasisako

NĖRA KUO GIRTIS KADA PAGALIAU PAS
MUS BUS VIENYBĖ?
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” Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
" akinius. Darbo valandoa kasdien 9-18 vai.,
«« šeštad. 9-13 vai.
.> 8 th Floor, Capitol House, 109 Swanaton St.,
" Melb., C.I. (Priešai* Melbourne Town Hall)

Tel. 63-2231

Paruošė Vera*

Augalai yra jūroje pagrindinis 
maistas, kaip ir sausumoje. Jie 
auga greitai ir turi apsčiai balty
mų. Dauguma jų mažyčiai ir 
plaukioja paviršiuje. “Plankton” 
yra mažyčių augalų ir gyvių bend
ras pavadinimas, kas sudaro jūros 
“buljoną”.

Jūros augmenija kasdien darosi ūkininkavimas jūroje, 
reikšmingesnė kaip žmogaus mais- Įvairių formų jūros žolės teikia 
to šaltinis. Amerikoje atlikti maistą milijonams gyvių. Jos 
bandymai parodė, kad kultyvuo- taip pat svarbios žmogui. Jūros 
jant vienaląsčius jūros augalus žolės panaudojamos vaistams, gu- 
galima iš vieno jūros akro gauti mos pramonei, tekstilei, popieriui, 
20 tonų grynų baltymų. Artimoje klijams ir kitokiems išdirbiniams, 
ateityje pramatomas pelningas (Bus daugiau)

Skaitant reportažus iš IV-sios 
Rajoninės Stovyklos teko pasi
džiaugti, kad palyginamai gražus 
jaunųjų skaičius ja pasinaudojo 
praleisdami laiką savųjų tarpe. 
Tačiau truputį paliko neskanu 
paskaičius: “Negailestingai buvo 
kertami krūmai, pjaunami ne 
vietoj išaugę medžiai, statomos 
palapinės...” Mano supratimu, 
skautams apleidus stovyklavietę 
neturi likti nė žymės, kad jie čia 
kada buvę. Kas liečia gamtos nai
kinimą būtų pilnai suprantama, 
jeigu tai būtų atlikta kokių ilga
plaukių "bodžių”, bet tikrai ne
garbė skautams, kai vietiniams 
skautams-tėms stovyklaujant ne
leidžiama net žalios šakos nu
laužti ar laukinės gėlės nuskin
ti, nežinau ką galvoti apie me
džių kirtimą vien dėl to, kad jie 
“ne vietoj” išaugę.

Tikiuosi, kad toks, sakyčiau, 
incidentas yra vienkartinis ir ne
nurodo tikro mūsų skauto atsi- 
nešimo į gamtą.

D. Čibirienė

Šį trumpą laiškutį rašau tikė
dama, kad jis bus patalpintas 
Mūsų Pastogėje. Daug ko nera
šysiu, nes esu moteris, o Austra
lijos lietuvių tarpe moteris netu
ri didelio balso, nes jai skirta vie
ta tik virtuvėje ir prie lopšio. Te
gul būna ir taip, bet kada jau 
einama pertoli, tai vis tik drįstu 
pasisakyti, ką ir kitos moterys 
galvojame apie mūsų visuomeninę 
veiklą.

Praėjęs neseniai Vasario 16- 
sios minėjimas mus labai apvylė. 
Nenoriu mokyti kitų, bet pasaky
siu, kad buvo labiau panašu į pa
prasta vakarušką, o ne į minėji
mą. Nei minėjimo pradžioj, nei 
pabaigoj nebuvo sugiedotas Lie
tuvos Himnas. Programą išpildė 
trys vaikučiai, atlikdami svetimų
jų kūrinius. Žinoma, pabaiga bu
vo gera, nes tautiečiai skirstėsi 
gerokai pasivaišinę. Bufetas buvo 
turtingas, o kad programa buvo 
biedna, tai kas čia tokio? Jeigu 
šį minėjimą rengė trijų apylin
kių valdybos, tai kaip jos gali 
pasiaiškinti, kad jam nebuvo pa
siruošta? Pono Jūragio paskaita 
buvo įdomi ir turininga, bet tai 
ir viskas, žmonių mažai, salė di
džiulė.

Ir kodėl buvo mažai žmonių? 
Aš ir tai sužinojau. Ir žinote, ko
dėl? Na gi, kad ne Dainavos sa
lėje ruošta, tai daugumas ir nė
jo. Sako, turime savo namus, o 
lendame pas svetimus. Ir taip ne 
vienas, o daug pasakė, nes sek
madienį prie bažnyčios buvo daug 
žmonių ir daug kalbų, tai aš ir 
nugirdau. Mat, Bankstownas di
džiuojasi savo sale, Sydnejus par
davė savus namus, kitų dar nenu
pirko ir taip nėra kur ruošti mi
nėjimo. Baisu ir gėda prieš ki
tus, ką mes lietuviai išdarinėjam. 
Saujelei žmonių reikalingi dveji 
namai! Kodėl negalima visiems 
sutilpti kaip vienai šeimai? Ko
dėl negalėtume įsigyti vienų na
mų, nesvarbu, kurioj vietoj tie 
namai būtų, bet kad tik būtų di
deli, kad galėtume visus parengi
mus tenai ruošti, kad turėtume 
kuo didžiuotis, kad esame vienin
gi, kad mylime ir gerbiame vieni 
kitus. Bet to jau, gal niekad pas 
mus nebus. O kol nebus vienybės, 
tol nebus vienų namų, tol nebus 
nei gražių, sklandžiai pravestų 
minėjimų, ir savo užsispyrimu dėl 
dviejų namų tikrai nieko nelaimė
siu:. Pagaliau jau laikas būtų 
baigti ginčus ir pastatyti vienus 
didelius gražius lietuviškus na
mus.

M. Jūraitienė, Sydney
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
CANBERRA

VISUOTINIS KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Vasario 7 d. įvyko Canberros 
lietuvių klubo narių visuotinis su
sirinkimas, kuriame dalyvavo re
kordiniai gausus tautiečių skai
čius, kas rodo, gyvų susidomėjimų 
klubo būkle.

Iš klubo komiteto pirmininko p. 
A. čeičio pranešimo matėsi, kad 
pereitais metais klubas atsiekė 
Užsibrėžtus tikslus ir pats klu
bas tikrai yra tapęs Canberros 
lietuvių namais, čia vyksta visi 
tautiniai minėjimai ir visokie pa
rengimai. Klubo patalpose įsikūrė 
lietuviai skautai, “Aušros” cho
ras, savaitgalio mokykla, tauti
nių šokių grupė ir lietuviška bib
lioteka. Iš viso tenka pastebėti, 
kad po klubo atidarymo lietuviška 
veikla Canberroje smarkiai pagy
vėjo.

Taip pat teko patirti iš pirmi
ninko pranešimo, kad komitetas 
banke sumažino gerokai skolų ir 
įsigijo visų inventorių, reikalingų 
normaliam klubo funkcionavimui.

Klubo iždininkas p. A. švedas 
apibūdino smulkmeniškai klubo fi
nansinę padėtį pagal oficialaus 
revizoriaus p. B. Gent padarytas 
apyskaitas. Pasidžiaugta, kad klu
bo padėtis yra gera ir kad perei
tais metais netikėtai gautas dide
lis pelnas.

Susirinkimo buvo pravesta kai- 
kurie klubo įstatų pakeitimai pa
gal paduotus pasiūlymus. Įstatų 
pakeitimo komisijų sudarė p.p. A. 
čeičys, V. Martišius ir J. Brock
well. Kaip ir buvo tikėtasi, šioji 
dalis daugiausia užėmė laiko ir 
sukėlė ginčų.

Pagaliau prieita prie įdomiau
sios dalies, būtent, naujo klubo 
komiteto rinkimų. Kandidatų ne- 
trūkstant pirmų sykį reikėjo suk
ti galvas, už kų balsuoti.

Išrinktasis naujas Klubo Komi
tetas pasiskirstė pareigomis: pir- 
min. A. čeičys, vicepirm. K. Ma- 

' kūnas, sekretorius R. Katauskas, 
iždininkas A. Danta, baro reikalų 
vedėjas T. Žilinskas, mišrių rei
kalų prižiūrėtojas J. Petronis, pa
rengimų ir salės priežiūros vedė
jas P. Darius ir bendruomenės 
valdybos atstovas Z. Sipavičius.

Linkime naujam Klubo Komite
tui sėkmės visuose darbuose!

“X"

BANKSTOWN

KAZIUKO MŪGĖ
Liet.Vasario 28 d. Bankstowno___

Namuose įvyko tradicinė Kaziuko 
mugė. Mugė truko visų sekmadie
nio popietį iki sutemų, kur susi
rinkusieji maloniai leido laikų 
stebėdami įvairius su muge susie
tus parengimus, čia buvo kaip 
ir kiekviename lietuviškame ker
mošiuje priimta, ir skanių ba- 
ronkų, ir laimės ratas, ir loterija, 
kur kiekvienas bilietas laimingas, 
ir sporto žaidynės, ir kitokie lin
ksmi užsiėmimai, šiai mugei trū
ko tik čigonų, ir ypač čigonių, ku
rios galėtų susirinkusius gražiai 
palinksminti savo ateities būri
mais.

Dalyvių dėmesį patraukė rank
darbių (medžio ir audinių) paro
dėlė, kur buvo galima net įsigyti 
tautinių išdirbinių, šalia jos vei
kė spaudos kioskas, o visų dienų 
žmonės galėjo vaišintis alučiu ir 
užkandžiais. Kaip ir kermošiui de
ra, per visų popietę žmonės kei
tėsi vieni išeidami, kiti tik atvyk
dami. Tai yra vienas iš malonių 
parengimų, kur dalyviai patys su
sikuria sau programų nevaržomi 
nei bilietų, nei laiko. Tokios mu
gės tautiečių yra mėgiamos ir 
mielai laukiamos. Gal dėl to, kad 
buvo gana šiltas oras ir gal dalis 
buvo nuvykę atsigaivinti pajū
riuose, bet šį kartų mugėje didelės 
spūsties nebuvo. Tikimės, kad ki
tais metais Kaziuko mugė bus dar 
įdomesnė ir patrauklesnė.

CHORISTŲ VESTUVĖS
Vasario 27 d. Lidcombe bažny

čioje susituokė du šaunūs jauno
sios kartos lietuviai — Janina 
Kondrackaitė ir Jonas Šarkaus- 
kas. Kun. P. Butkaus palaimini
mu, gražiu, šiai progai pritaikin
ti pamokslu ir Dainos choro gies
mėmis jaunieji palydėti į vedybinį 
gyvenimų.

Malonu paminėti, kad abu jau
nieji — Janina ir Jonas yra pui
kūs lietuviai, aktyvūs bendruome
nėje, veiklūs organizacijų nariai, 
uolūs choristai.

Negalima nepaminėti fakto, kad 
“Dainos” choras jau ne vienų po
rų suvedė draugėn ir įstatė į lie
tuviškas šeimos vėžes. Atrodo, 
choro dirigentas p. K. Kavaliaus
kas vienu mostu atlieka du dide
lius uždavinius.

Prie Dainavos salės žalumynais 
išpuoštų vartų pasitinkame jau
nuosius su maršu, bet vargšeliui 
piršliui teko kiek pavargti, kol 
įsigavo vidun. Kų padarysi — 
tokia jau tradicija.

Vestuviniame pobūvyje Daina
voje svečių kaip per atlaidus: ma
tėsi ir iš Wollongong, ir iš New
castle, net ir iš sostinės. Jautė
mės tikrai lietuviškose vestuvėse 
globojami draugiškų ir vaišingų 
p.p. Kondrackų ir šarkauskų. 
Taip buvo smagu pagyventi lietu
viška nuotaika, pasidžiaugti . lie
tuvišku vaišingumu.

Atėjus valandai išlydime jau
nuosius į povestuvines keliones, 
linkime gražios ateities, linkime 
vėl sugrįžus eiti pramintais ta
kais ir dirbti lietuviškuose baruo
se. Dalyvis

KIEK AS SUŽINOJAU!

Pranešimai
BANKSTOWNO APYLINKĖS 

LIETUVIAMS
ALB Bankstowno apyl. Valdy

ba kovo 14 d. 3 vai. p.p. Daina
voje šaukia visuotinį susirinkimų.

Bus svarstoma: visų Sydney 
apylinkių apjungimas į vienų apy
linkę ir einamieji reikalai.

Klausimai labai svarbūs ir vi
sus apylinkės lietuvius kviečiame 
skaitlingai dalyvauti.

Barikstoumo Apylinkės
Valdyba

PERSITVARKYMO SKAUTAI
Skautų eilėms žymiai padidėjus, 

pergrupuojami skautai draugovė
se. Nuo kovo 1 d. skautų (virš 11 
metų amžiaus) draugovės draugi
ninku paskirtas ps. A. Alčiaus- 
kas, pav. s.v.v.sl. Vyt. čižauskas. 
Jaunesniesiems skautams (žemiau 
11 metų) steigiama nauja drau
govė, kurios draugininku bus s.v. 
v.sl. H. Antanaitis. Draugovės

15-kos metų jubiliejus
GEELONGE

KITUR
VASARIO 16 MINĖJIMAS

■ HEIDELBERGE

PLB Vokietijos Kr. Valdybos 
surengtas centrinis Vasario 16- 
sibs minėjimas vasario 21 d. įvy
ko Heidelberge, pilies Karalių sa
lėje. Plačioje programoje pagrin
diniu kalbėtoju buvo V. Vokieti
jos Bundestago (parlamento) vi
cepirmininkas dr. R. Jaeger. Mi
nėjimų atidaė Kr. Valdybos pirm, 
kun. dr. J. Aviža. Meno progra
moje dalyvavo solistė A. Stempu- 
žienė, pianistas A. Smetona (abu 
iš JAV), muz. D. Lapinskas, 
Mannheimo orkestro dalyviai, E. 
Tamošaitienės vadovaujami Vasa
rio 16 Gimn. šokėjai, buvo moks
leivių deklamacijos. Minėjimo pro
gramoje mokinys A. Smitas pa
reiškė lietuviško jaunimo pasiry
žimų likti ištikimais tautai, puose
lėti lietuviškus papročius — jis 
kreipėsi į laisvuosius kraštus ,kad 
jie toliau remtų pavergtąsias tau
tas. Minėjime gauta daug sveiki
nimų. (Heidelberge surengtame 
minėjime dalyvavo apie 1.000 lie-

Vasario 28 d. Kult. Tarybos 
p-ko p. Kavaliausko pastangomis 
buvo sukviestas pirmas platesnio 
masto pasitarimas busimųjų Meno 
Dienų reikalais, kurios įvyks atei
nančių metų Kalėdų laikotarpy. 
Susirinkime dalyvavo daugiausia 
organizacijų atstovai ir Kult. Ta
rybos nariai — viso apie 18 asme
nų. šiame pasitarime dalyviai 
buvo supažindinti su būsima Meno 
Dienų programa, bet nei pati pro
grama buvo galutinai sustatyta, 
nei pats Meno Dienoms rengti Ko
mitetas sudarytas. Visa tai palik
ta visiems apgalvoti ir susitikus 
kitų kartų galutinai aptarti. Nu
tarimų nepadaryta dar ir dėl to, 
kad iškilo visa eilė klausimų, dėl 
kurių reikės tartis su atitinkamų 
sričių atstovais bei vadovais, gy
venančiais už Sydnejaus.

Amerikoje veikia lietuvių lais
vės knygnešių būrelis (rodos, 
toks yra ir Adelaidėje). Jų tiks
las platinti Lietuvos klausimų 
liečiančias ir antikomunistiškas 
knygas Amerikos politikų, 
kultūrininkų ir žymesnių vi
suomeninių vadovų tarpe. Dirvoj 
skaitome, kad vienas kongresma
nas, gal iš pačių minėtų knygne
šių, o gal ir iš kitų patriotų, gau
damas jau penktų kartų tų pačių 
knygų “Palik ašaras Maskvoje”, 
neiškentęs išsireiškė: “Užteks 
man tų ašarų... Tikrai jas paliki
te Maskvoje”.

Kalbant apie tų pačių Armo- 
nienės knygų (“Palik ašaras Mas
kvoje”) minėtas kongresmanas 
siūlo leisti daugiau tokių knygų, 
kurias skaitytų ne politikai, o 
plačioji visuomenė. Jeigu nesu-

tuvių ir kitataučių. (E)

MIRĖ BADU
Indonezijoje Javos saloje pe

reitais metais mirė badu apie 
12.000 žmonių. Taip praneša In
donezijos šaltiniai. Badas pasi- 
sireiškė dėl to, kad buvo didelės 
sausros, didelis žiurkių • antplūdis 
ir augštos maisto produktų kai
nos.

randama leidėjo, jis siūlo tokius 
veikalus leisti patiems. Jo žo
džiais: “Pats metas jums dabar 
kalbėti. Jeigu neklauso — rėkit. 
Visu balsu. Nebijokit būti apkal
tinti — BIJOKIT BŪTI UŽ
MIRŠTI!”. Taikliai pasakyta, tie
sa?

Savu laiku viešėdamas Cabra- 
mattoj.e naujazelandietis p. Cibul
skis per nevalių stengėsi išmokti 
cabramatiškių lietuviu “himnų” 
ir jį prigydyti N. Zelandijoje. Ta
čiau jau kiek laiko, kaip nieko 
nesigirdi, nors žadėįo pasidalinti 
savo patirtais įspūdžiais iš Aus
tralijos ir su Mūsų Pastogės skai
tytojais.

Nepraėjo nė kelios savaitės, kai 
buvo nutrauktas ’’Katrynos” 
spausdinimas M.P. atkarpoje, o 
jau pasipylė skaitytojų laiškai 
redakcijai, kam nutraukta ir kur 
gauti pačių knygą. Ir patikėk tu 
man kaikieno karštiems įrodinėji
mams, kad to kūrinio niekas ne
skaito!

Ateinančiais metais vasario 14 
d. Australijoje bus įvesta valiu
tos decimalinė sistema ir svarai 
pakeisti doleriais. Ku-ka

Geelongo apylinkė Vasario 16- 
tos šventės proga atžymėjo savo 
15-kos metų veiklos jubilėjų.

Šventė pradėta vasario 21 d. 
šy. Mišiomiis St. Johan bažny
čioje. Jas atlaikė ir gilios prasmės 
tai dienai pritaikntų pamokslų 
pasakė kun. dr. P. Bačinkas. Pa
maldose vietinės organizacijos da
lyvavo su savo vėliavomis, kurių 
metu giedojo Geelong’o Lietuvių 
Choras, vadovaujamas p. M. Ky
manto.

Antroji šventės minėjimo dalis 
buvo tęsiama Lietuvių Namuose, 
2.30 vai. p.p. Minėjimų atidarė 
Apylinkės Valdybos pirmininkas 
p. J. Gailius, pakviesdamas gar
bės prezidiuman visus buvusius 
Geelong’o Apylinkės Valdybų pir
mininkus, kuriame dalyvavo p. J. 
Pelenauskas, p. V. Ivaškevičius, 
p. V. Bindokas, p. A. Skėrys, p. 
A. Šimkus. Atsistojimu pagerbta 
organizacijų įnešamos vėliavos ir 
mirusieji. Tuo pačiu dviejų tauti
niais rūbais dėvinčių lietuvaičių 
buvo atidaryta Geelong’o Apylin
kės mirusiųjų lenta.

Švenčiant šį 15-kos metų jubi
liejų geelongiškius sveikino raštu 
ALB Krašto Valdyba, Adelaidės 
Lietuvių Sųjungos pirmininkas p. 
V. Raginis, žodžiu sveikinimus 
perdavė Melbourne Apylinkės 
Valdybos pirmininkas p. J. Pele
nauskas, A.L.S. Klubų Valdybos 
pirmininkas p. A. Bladzevičius, 
Australijos Lietuvių Katalikų Fe
deracijos pirmininkas p. A. Ba
kaitis, Melbourne Liet. Soc. Glo
bos Moterų D-jos pirmininkė p. 
Matukevičienė.

Išsamių paskaitų skaitė dr. K. 
Zdanavičius. Liečiančias Lietuvos 
okupacijų rezoliucijas perskaitė p. 
S. Lipšienė, kurias minėjimo da
lyviai priėmė ir jos pasiųstos Aus
tralijos Ministeriui Pirmininkui, 
opozicijos vadui, D.L.P. vadui. 
Pertraukos metu buvo renkami 
parašai Jungtinėms Tautoms įtei
kti.

Meninę dalį išpildė vietinės lie
tuvių pajėgos. Pradžioje R. Žvirb
lytė padeklamavo eilėraštį “Pum
purėlis” ir V. Manikauskaitė pa
dainavo dvi daineles; pianinu pa
lydėjo M. Manikauskaitė. Tauti
nių Šokių Grupė, vadovaujama p. 
L. Bungardos, kurių šiuo kartu 
sudarė “senimas”, pašoko “Suk
čių” ir “Mikitienę’. M. Manikaus
kaitė išpildė solo akordeonu, o A. 
Medelytė padeklamavo -eilėraštį. 
Dar kartų išbėgę tautinių šokių 
šokėjai pašoko “Suktinį” ir “Ku
bilų”. Vėl M. Manikauskaitė pia
ninu išpildė “Pavasario Džiaugs-

mai”, o abidvi sesutės Marija ir 
Veronika Manikauskaitės padai
navo liaudies dainelę “Viena line
lius pasėjau”, pianinu palydint G. 
Varankaitei. Dar sesutės Mani
kauskaitės akordeonu ir gitara, 
išpildė lietuviškų dainų pynę.

Jaunimo Choras, vadovaujamas 
kūn. dr. P. Bašinsko, padainavo 
tris daineles. Pabaigai vadovau
jamas p. M. Kymanto išsirikiavo 
Geelong’o Lietuvių Choras. Gra
žus pranešėjos p. Lipšienės dainų 
įvadas ir puikus choro išpildymas 
daugelį sugraudino iki ašarų. Se
kė daina po dainos: “Tu viena, 
protėvių žemė”, kurios solo par
tijas išpildė pats choro vadovas 
p. Kymantas ir p. Lipšienė. “Ža
lioj girelėj”, “Paleisk, tėveli’, 
“Ginsim šalį Lietuvos”, “Kur bė
ga Šešupė”.

šventės minėjimas baigtas Tau
tos Himnu, po ko sekė bendra ka
vutė.

Šios šventės proga platu strai
psnį apie Lietuvų ir Geelong’e 
ovvenančius lietuvius paskelbė 
“Geelong Advertiser” vasario 22 
dienų.

ALKA

globėju sutiko būti ps. Vyt. Sal- , 
kūnas (buvęs jaun. skautų vad. 
“Džiugo” tunte Melbourne).

MARGUČIŲ’ POPIETĖ
Paskutiniame tunto štabo posė

dyje numatyta, balandžio 25 d. 
(Atvelykyje), tuoj po pamaldų 
vykti į Ingleburnų "Margučių 
Popietei”. Praėjusiais metais ' 
“Margučių Popietė” praėjo labai 
įdomiai, tikimės bus neblogiau ir 
šiais.

Programoje: margučių paroda, 
ridenimas ir kiti žaidimai.

SKILTININKŲ KURSAI
Gegužės mėn., mokytojų atosto

gų metu, tunte bus pravesti skil- 
tininkų kursai. Kursams vadovaus 
s. Br. Žalys.

PARĖMĖ MŪSŲ PASTOGĘ
Susitikę kaimynai Maribymon- 

ge ir patyrę, kad pensininkas ir 
sunkiai neseniai sirgęs Jonas Po- 
vilavičįius nebejstengia prenume
ruoti mūsų bendruomenės laikraš
čio “Mūsų Pastogė”, nutarė tų 
spragų užkišti ir tuoj suaukavo 
laikraščiui paremti: L. Vacbergas 
£1.0.0, A. Krausas £1.0.0, V. Pa- 
peliučka £1.0.0, O. Popeliučkicnė 
10 šil. ir pats pensininkas J. Po-, 
vilavičius 10 šil., viso 4 sv. Kad 
prenumeratorių skaičius nemažė
tų, M.P. atstovas A. Krausas tuoj 
surado naują prenumeratorių. Ta 
proga pranešama, kad M.P. pre
numeratorių patogumui to laik
raščio atstovas A. Krausas patar
nauja melbourniškiams persiu ėda
mas prenumeratos mokestį be per
siuntimo išlaidų.

(fc)

REIKALINGAS KAMBARYS
Skubiai reikalingas kambarys 

mano sūnui studentui pas lietu
vius. Pageidautina šiaurės Syd- 
nejuje netoli Mosman, kur yra 
jo mokykla. Pasiūlymus rašyti V. 
čižauskui 118 Mac Leod St., 
Barnsdale, Vic.

Patikslinimas
(LIEČIA VASARIO 16-SIOS MINĖJIMĄ SYDNEJUJE)

Perskaitęs Vasario 16 minėjimo 
(Sydnejuje) aprašymų ir p. A. 
Mauragio “Naminiai vargai” no
riu kiek paaiškinti.

Vasario 16 minėjimui Sydneju
je salę užsakė prieš mane buvęs 
Sydnejaus apylinkės pirmininkas.

Man perėmus Sydnejaus apy
linkės vadovavimų, Bankstowno 
apylinkės pirmininkas pareiškė 
žodžiu, kad jis yra nepatenkintas 
užimta minėjimui sale Auburne 
ir pageidavo, jog būtų atsisakyta 
Auburno salės ir minėjimas būtų 
rengiamas Bankstowno lietuvių 
namų salėje, šis reikalas buvo 
svarstomas Sydnejaus 
valdybos posėdyje ir 
klausta Cabramattos 
šiuo reikalu. Išvadoje
no salę pasisakė Sydnejaus 
Cabramattos apylinkės.

A. Mauragis rašo: “yra vado
vaujančių asmenų tarpe tokių, 
kurie minėjimus, parengimus į- 
stengia perkelti į svetimas, bran
giai apmokamas sales. Nenuosta
bu, kad tokia veikla iššaukia ne
pasitenkinimo, kritikos ir paga
liau boikoto”.

apylinkės 
kartu atsi- 
nusisatymo 
už Aubur- 

ir

PADĖKA

Reiškiu nuoširdžią padėką visiems draugams ir pažįs
tamiems, pareiškusiems mums raštu bei žodžiu užuojautą 
dėl mūsų tėvelio a.a. S. Dargužio mirties ir dalyvavusiems 
palydint jį į amžino poilsio vietą.

J. Kapočienė su Seimu

Teisingai p. A. Mauragis mini 
boikotų. Į mane kreipėsi nema
žai tautiečių, kurie pareiškė, jog 
jei minėjimas įvyks ne Bankstow
no namų salėje, jie neis ir jį boi
kotuos.

Asmuo, aprašydamas minėji
mų, rašo: “rengėjai numatytų 
programos dalyvių neprisikalbi
no”. Visiškai teisingai. Kiekvie
nas paprašytas tautietis kuriam 
Auburno salė atrodė netinkama, 
greit atsisakydavo.

Toliau rašoma: “Tiesa, teko 
patirti, kad kviestiesiems jau
niems menininkams, visų trijų 
valdybų posėdyje buvo pramaty
tos dovanos knygoms. Tos kny
gos net buvo pristatytos minėji
mo salėn, bet jos taip ir liko 
įteiktos. Tai irgi būdinga — 
sėdyje nutariama, praktikoje 
vykdoma.”

Matomai rašo asmuo, gerai
formuotas. Bet kodėl nutyli, kam 
buvo pavesta sukviesti jaunuo
sius menininkus? Ir ar tai buvo 
padaryta? Man buvo pavesta pa
kviesti p. K. Kavaliauskų, kad 
įteiktų knygas. Aš p. K. Kava
liauskų pakviečiau, bet asmenys, 
kuriems buvo pavesta pakviesti 
ir atvežti vaikus bei perduoti mi
nimas knygas, to nepadarė.

Norisi priminti, kad į Vasario

ne- 
po- 
ne-

in-

LONDONO LIETUVIŲ 
LEIDINYS VASARIO 16 

PROGA

įvykiai pasaulyje
ŠAUKIASI GINKLŲ

Matydami arabų stiprinamas 
pajėgas savo pasienyje, Izraelis 
kreipėsi į Amerikų prašydamas 
kuo greičiau prisiųsti ginklų, kad 
būtų galima tinkamai atsispirti 
prieš arabų grėsmę.

Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius 
švenčių proga degtine

BAL77C VODKA
X Gaminama lietuvio Adelaidėje ir ekspertų pripažinta
< > X

x augščiausios rūšies. Gaunama visoje Australijoje.

::
Sydnejuje reikalaukite pas M. PETRONJ

157 LIVERPOOL RD., ENFIELD. TEL. 74-5727

f
I
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BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD. | 
; > Crn. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A. Y

JOHNSON KVIEČIAMAS 
Į MASKVĄ -

Kalbėdamas Leipzigo mugės 
atidarymo metu sovietų premje
ras užsiminė, kad sovietai pak
vietę Amerikos prezidentų vizi
tui į Maskvų, tačiau esu, į jo 
kvietimų atsakymo nesulaukta. 
Čia pat jis žodžiu pakartojo kvie
timų, nes nežiūrint pasikeitusių 
aplinkybių Vietname sovietų nu
sistatymas vizitų reikalu nepasi
keitęs. Tuo pačiu sovietai pa
siuntė savo žinomų diplomatų į 
Paryžių norėdami užmegsti glau
desnius santykius su Prancūzija.

APRIBOTAS KARAS
Pereitų savaitę Vietnamo kare 

amerikiečiai atvirai įsikišo bom
barduodami raudonųjų karinius 
taikinius. Iš “baltosios knygos”, 
kurių Amerikos Jung. Valstybės 
pasiuntė Jungtinėms Tautoms, 
aiškėja, kad Amerikos tiesioginė 
intervencija Vietnamo kare reiš
kia pastojimų kelio agresijai iš 
raudonųjų pusės. Amerika rizi
kuosianti viskuo beginant Pietų

Vietnamu. Amerika šiame kare 
pagal sųlygas laikysis tam tikrų 
ribų, bet reikalui esant jis gali 
būti išplėstas. Sovietų premjeras 
Kosyginas savo kalboje aštriai 
puolė amerikiečius, nes jų atvi
ras kišimasis į Vietnamo reika
lus yra gryna provokacija. __

— 4 —
Pereitų savaitę Viennoje mirė 

Austrijos prezidentas A. Schaerf, 
sulaukęs 74 metų amžiaus. Jis 
laikomas vienu iš pokarinės Aus
trijos atkūrėjų.

TEMPIASI VAK. VOKIETIJOS 
EGIPTO SANTYKIAI

Priėmus oficialiai rytų Vokie
tijos diktatorių Ulbricht Egipte 
su visa oficialia pompa, vak. Vo
kietija protestuodama nutraukė 
tolimesnę ekonominę pagalbų 
Egiptui. Be to, pereitų savaitę 
Egipto pareigūnai apkaltino 7 
Vak. Vokietijos diplomatinius 
tarnautojus šnipinėjimu, kas san
tykius dar labiau pažeidė. Rytų 
Vokietija pasižadėjo stambiai pa
remti Egiptą ir Suvienytų Arabų 
Respublikų.

Lietuvos Nepriklausomybės pas
kelbimo sukakties dienų Lietuvių 
Sąjunga D. Britanijoje išleido 
specialų informacinį leidinį spau
dai (Press Release). Informaci
joje anglų visuomenė plačiai pa
informuota apie sovietų okupaci
ją, suglaustai atpasakota dabarti
nė Lietuvos padėtis. Nurodyta į 
VLIKo veiklą, 1964 m. lapkričio 
29 d. atsišaukimą. Pagaliau pri
minti VLIKo Valdybos pirm. V. 
Sidzikausko kalbos žodžiai: “Isto
rinis procesas nėra taip greitas, 
kaip mes pageidautume. Gyveni
mas turi ąavo logiką. Vakarų ko
lonializmas jau priklauso istori
jai. Nėra amžinas ir sovietinis 
tautų kalėjijnas”. (E)

— ★ —

18-kos komunistinių partijų at
stovai susirinko į pasaulio parti
jų kongresų Maskvoje tartis dėl 
komunistinės vienybės. Komunis
tinės Kinijos atstovai nedalyvau
ja ir dabar Kinija tą kongresą 
smarkiai puola. Šio kongreso po
sėdžiai uždari.

16 minėjimą rengėjai kvietė tik 
Lietuvius, kuriems turėtų rūpė
ti šis reikalas lygiai kaip ir ren
gėjams. Ko vertas tas lietuvis, 
kuris iš anksto pareiškia, kad mi
nėjime nedalyvaus vien dėl to, 
jog nepatiko Auburn salė?

Pilnai priimu kaltę dėl laiku 
nesugiedoto Tautos Himno. Teat
leidžia man už tai Tėvynė Lietu
va, kurią aš taip myliu. Tai pa
dariau būdamas labai susijaudi
nęs, kai pusvalandį -prieš minėji
mą “Dainos” choro dirigentas ' 
oficialiai pranešė, kad choras mi
nėjimo programoje nedalyvaus. 
Tikiu, kad ne vienas iš minėjimo 
dalyvių pastebėjo, kaip jaučiausi 
atidarydamas minėjimą.

Sutinku, jog šis minėjimas bu
vo istorinis. Žodis “boikotas” man 
buvo girdimas jau kelias savai
tes prieš minėjimą. Kiekvienam 
lietuviui tenka pagalvoti šiuo 
reikalu ir giliai susimąstyti. Pra
dėjome boikotuoti Vasario 16 mi- . 
nėjimą! Kas toliau seka?

V. Augu»tinavičiu»
, ■
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