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TEATRINIAIS 
REIKALAIS

sius ir jau atšipusius dantis į šį 
meną sunku būtų privilioti vėl iš 
naujo, nes jie jau perdaug apsi
vylė.

Bet vis tiek dar teatrui nesta
tome kryti aus. Lietuvių Meno 
Dienose vienokiu ar kitokiu bū-

VEDA VYT. BERNOTAS

POLITIKOS
Iš kolektyvinių meninių 

netų, atrodo, šiandie galutinai 
ribojamasi tik dviem — tauti- du vis tik įvyksta teatro spek- 
niais šokiais ir chorais. Vienas iš taklių, kas liudija, kad tebėra 
labai svarbių kolektyvinių meni- teatro entuziastų ir kiekvienas 
nių vienetų — teatras jau be- vis bando laimę — gal pavyks, 
veik dingęs iš mūsų kultūrinio gal sužadinsim entuziazmo ir to-

vie-
VINGIUOSE

veik dingęs iš mūsų kultūrinio 
gyvenimo Australijoje. Dar pra- je pačioje visuomenėje, 
džioje mūsų kūrimosi teatras bu- ~
vo labai įsigalėjęs ir atrodė, Dienose Sydnėjuje antrą Kalėdų 
kad stipriausiai laikysis. Gaila, dieną įvyks teatro spektaklis Lat- 
viltys ir pastangos nepasiteisino,
ir teatro menas pamažu pradėjo field), kurį stato jaunas Melbour- 
visai išblėsti. Galimas daiktas, 
kad iš visų jis brangiausiai kai
nuojantis ir gal daugiausia parei
kalaująs darbo, bet iš kitos pusės 
ar ir mes patys kaip visuomenė 
nebūsim prisidėję prie šios la
bai svarbios meninės šakos smu
kimo. Iš kitos pusės ir sąlygos labai šiltai priimtas. Tikimasi, 
teatrui yra labai nepalankios: juk kad ir Sydnėjuje bus susilaukta 
kiek gi spektaklių gali parodyti dar šiltesnio palankumo.
tai pačiai kolonijai to paties vei
kalo — vieną, daugiausia du. 
Kitur net ir vieno kartais pasi
rodymo perdaug. Dėl to kaip tik 
visuomenės menkas domėjimasis 
teatro spektakliais gal būt ir pa
kirto mūsų teatralams rankas — 
ar verta dirbti, kai į spektaklį 
ateina mažiau žiūrovų, negu į 
eilinį subatvakarį. Taip gražiai 
klestėjęs teatro menas Adelaidė
je šiandie galima sakyti beveik 
nieko neturi. Kiek pastovesnis 
Sydnėjaus Atžalos teatras. Jis 
tiesa, skaitosi esąs, bet jo pasiro
dymai palyginamai labai reti. 
Melbourne vietinis teatras buvo 
bandomas kelių pasišventusių 
Žmonių, bet po pirmo arba antro 
pastatymo taip ir dingdavo iš gy
venimo. Žodžiu, teatro padėtis 
mūsų bendruomenėje yra gana 
liūdna. Gal būt ir yra vilties jam 
kaip nors atsigauti, bet jau turė
tų šio atgaivinimo darbo imtis 
nauji, kupini energijos žmonės, 
kurie nebijotų ir nusivilti ir ne 
taip greit pavargtų. Vyresniuo-

Lygiai ir šių metų Lietuvių

vių salėje (32 Parnell St., Strath-

no teatrinis vienetas “Aušra“, su 
vadove V. Kružiene. Statomas 
veikalas “Svetimos plunksnos’’ 
Lietuvių Dienų svečiams ir syd- 
nėjiškiams bus didelė staigmena. 
Veikalas jau buvo rodytas Mel
bourne ir Geelonge, kur buvo

Mes žinome, kaip sunku per
mesti iš vienos vietovės į kitą 
chorus, nors palyginamai su te
atru ir yra masės choristų. Bet 
kad ir su mažu sąstatu teatrą 
perkelti iš vietos į vietą yra ne
paprastai sunku. Visų pirma te
atrui reikia tinkamos salės, de
koracijų, scenos apstatymų ir t.t. 
Visa tai taip apsunkina, kad te
atro kilnoti beveik neįmanoma. 
Todėl ir Melbourno “Aušros’’ 
pasiryžimas vykti į Sydnėjų yra 
ne tik sveikintinas, bet mums 
visiems džiugi ir labai maloni 
dovana. Po šio spektaklio gal tai 
bus sėkla naujiems to paties te
atro arba vietiniams užsimoji
mams, gal ir žmonės pasiilgę 
lietuviško spektaklio, daug gau
siau ir nuoširdžiau būsimą spek
taklį pasitiks ir vėliau ilgėsis nau
jų pastatymų. Belieka tik iš an
ksto pasidžiaugti būsimu spek
takliu ir po to tikėtis teatro atgi
mimo lietuviškoje scenoje Aus
tralijoje.

(v.k.)

BRITAI PAKELIUI 
I BENDRĄJA RINKĄ

Maždaug prieš ketverius metus 
Anglijos konservatorių partija, 
vadovaujama Sir Douglas Home 
visomis pastangomis stengėsi 
įstoti j Europos bendrųjų rinkų. 
Lygiai tuo pačiu metu H. Wilso
no vadovaujami darbiečiai varė 
didžiulę propagandų prieš. Be
svarstant dėtis ar nesidėti prie 
Europos bendrosios rinkos padėtį 
“išgelbėjo” Prancūzijos preziden
tas de Gaulle tam pasipriešinda
mas. Pagal prez. de Gaulle Angli
ja nebuvttsi pakankamai pribren
dus europietiškai tvarkai ir savi
tarpinei prekybai. Jeigu Anglija 
būtų kalbėjus tik už save ir nebū
tų bandžius įstoti į bendrųjų Eu
ropos rinkų su visomis British

Commonwealth terbomis, tikriau
siai ji šiandie seniai būtų buvusi 
pilnateisė bendrosios rinkos narė, 
bet de Gaulle akimis Anglija pa
sirodžiusi savanaudė, kuriai ir 
“veto” buvęs perkuklus žodis.

Per pastaruosius ketverius me
tus daug kas Anglijoje pasikeitė. 
Pasikeitė ne tik jų vyriausybė, 
bet ir politinė British Commun- 
wealth politika. Keisčiausia, kad 
tie, kurie savu laiku daugiausia 
priešinosi bendrajai Europos rin
kai, šiandie labiausiai stengiasi 
jai priklausyti. Nesinorėtų sakyti, 
kad anglai gera valia to siekia — 
jie šito siekia bėdos verčiami. 
Prekyba su kitais Commonwealth 
kraštais krito net visu ketvirta
daliu; finansų suvaržymai Angli
joje iššaukė bedarbę... Anksčiau

priešinęsi biznieriai dabar šaukte 
šaukia stoti į bendrų Europos 
rinkų.

Ekonominių sunkumų verčia
mas Anglijos min. p-kas žada vy
kti į centrinę Europų, išdėstyti 
britų padėtį ir paklusti bendrosios 
rinkos reikalavimams. Bet į ku
rias duris jis turįs belstis? Spau
da jam pataria — j de Gaulle.

Rodezijų respublika ir tuo už
baigs kivirčus su Anglija ir nu
trauks ryšius su likusiu Common- 
wealth’u.

KUN.

Jis dirba jaunimui
B. SUGINTAS — MOKSLO IŠTAIGŲ ŠALPOS 

APAŠTALAS

Kalėdas Australi-
Benediktas Sugin-

Pernai prieš 
jų lankęs kun. 
tas iš Čikagos yra pašventęs visas 
savo jėgas lietuviškų mokslo įs
taigų šalpai. 1949 m. atvykęs į 
Amerikų jis pasirūpino kad kiek 
galint daugiau tremtinių iš Vo
kietijos pasiektų Amerikų. Taip 
jo pastangomis Amerikų pasiekė 
virš 500 asmenų, kuriems parū
pino darbo ir buto garantijas ir 
net padėjo apmokėti keliones. 
Nuo 1952 m. jis visų savo gausių 
energijų nukreipė lietuviškų gim
nazijų šalpai. Iki šių metų spalio 
1 d. jis surinko: Vasario 16-sios 
Gimnazijai 117.880 dol., saleziečių 
gimnazijai Italijoje 33.573 dol., 
Punsko gimnazijai 1960 dol. ir 
vargo mokykloms 1560 dol. Viso

surinko 154.973 dole-

Sugintas šių institu- 
suradęs rėmėjų būre-

NEPAKLUSNŪS
RODEZIEČIAI

VLIKO P-KAS AZIJOJE
VLIKO pirmininkas V. Sidzi

kauskas lapkričio 16 d. grįžo iš 
kelionės į Tolimuosius Rytus. Seu 
le, Korėjos sostinėje, jis dalyva
vo ten vykusioje Azijos Tautų 
Prieškomunistinės Lygos konfe
rencijoje kaip Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimo atstovas, pasakė 
kalbų, rėmė rezoliucijų, kuri bu
vo priimta, kaip Azijos tautų so
lidarumo pareiškimas Vidurio ir 
Rytų Europos tautoms jų kovo
je dėl laisvės ir nepriklausomy
bės.

Be Azijos tautų, Seulo konfe
rencijoj buvo taip pat atstovau
jama Europa, Amerika — šiau
rės ir Pietų, — Afrika, Austra
lija ir Naujoji Zelandija. Turė
dama galvoje visuotinį kovos su 
komunistiniu imperializmu pobū
dį, Seulo konferencija nutarė iki 
tol veikusių Azijos Tautų Pieš-

Korėjos 
dabartinį

aki- 
prieš 
karų, 
karų

pasibaigus, V.
Japonijos

lankėsi Taikos Centre, 
vaizdžiai primenančiame 
kiek laiko vykusį 
didžiai panašų į 
Vietname.

Konferencijai
Sidzikauskas lankėsi 
sostinėj Tokio, kur padarė pra
nešimų apie Lietuvų ir kitas Bal- 
Baltijos valstybes. Pranešimo iš
traukos buvo perduotos per tris 
Tokio radijo stotis, o ištisas jo 
tekstas spausdinamas Gaiko-Jiho 
(Tarptautiniai-Reikalai) žurnale

Pakeliui iš Tokio V. Sidzikaus
kas buvo sustojęs Los Angeles, 
kur lapkričio 13 d. padarė prane
šimų lietuvių visuomenei ir tu
rėjo pasitarimų su Vlike dalyvau
jančių grupių atstovais.

(E)

valdybos (pirm. prel. J. Balkū- 
nas), kontrolės komisijos prane
šimai ir diskusijos dėl praneši
mų.

Antrasis posėdis tų pačių dienų 
3:00 val.p.p.: Vliko vald.. vice
pirmininko St. Lūšio pranešimas 
— Lietuvos 1 aisvinimo gairės 
1967-68 metais, Vliko vald. vice
pirmininko dr. B. Nemicko pra
šymas - Lėšų telkimas Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Diskusijos 
po kiekvieno pranešimo atskirai.

Trečiasis posėdis — sekmadienį 
gruodžio 11 d., 11 vai. iš ryto. 
Dienotvarkėje — Vliko 1967 me
tų sųmata, nutarimų komisijos 
pranešimas seimo pabaigimas.

(E)

jo pastangomis šioms mokslo ins
titucijoms 
rius.

Kun. B. 
cijų šalpai
liūs, kuriuos jis pats pėsčias ap
lanko ir surinktus pinigus per
siunčia numatytoms mokykloms. 
Jis pats nedirba pastoracinio dar
bo ir pragyvena iš atsitiktinų 
aukų už šv. Mišias. Nežiūrint to, 
jis ir pats šiems reikalams gau
siai aukoja iš savo kuklių pajamų 
ir pensijos.

Kun. B. Sugintas drauge nusis
kundžia, kad po nevisai teigia
mų pasisakymų apie Vasario 16 
gimnazijų spaudoje šalpos darbas 
kiek sušlubavo — kaikurie rėmė
jai atkrito, bet kun. Sugintas ne
nuleido rankų ir toliau tebevykdo 
savo užsimotų darbų. Vien savo 
pinigais jis aukojo 892 dolerius — 
tai palyginti milžiniška suma pa
gal jo pajamas.

Metų pradžioje kun. Sugintas 
buvo stipriai susirgęs, bet nežiū
rint jo amžiaus jis ir šiandie yra 
tvirtas savo užsimotuose planuo
se.

Būdamas Australijoje jis ir čia 
bandė sudaryti gimnazijoms rem
ti rėmėjų būrelius. Apie jų veik
lą ir sudėtas aukas kun. B. Su
gintas žadėjo parašyti netrukus.

Nepaisydami jiems taikomų 
ekonominių sankcijų rodeziečiai 
atšventė savo pirmųsias nepri
klausomybės metines. Krašte trū
kumų nesijaučia, nes visas spra
gas užpildo kaimyninė ekonomiš
kai stipri Pietų Afrika. Kiek sun
kiau su pertekliais, ypač tabaku, 
kurį sunkiau eksportuoti ir kuris 
sudaro pagrindines Rodezijos pa
jamas.
Anglija Rodezijos klausimu ma

žai kų bekalba. I Wilsono reika
lavimų kad Ian Smith vyriausy
bė įsileistų ir paklustų britų gu
bernatoriui, jis to negirdėjo; vėl 
anglams reikalaujant, kad juodu
kams subrendus jiems būtų su
teiktos lygios teisės, I. Smith at
sakė: “Tos teisės gal ir bus kada 
suteiktos, bet tik ne prie mano 
gyvos galvos”.

Anglai, matydami, kad gražiuo
ju su rodeziečiais nesusitars, ža
da reikalų perduoti Jungtinių 
Tautų sprendimui. Neturėdamas 
kitos išeities I. Smith paskelbs

pakeičiant 
Adenauerio 
neperleisti 

taip ir liko

VLIKO SUVAŽIAVIMAS

Lapkričio 14-19 d. Tuebingene, 
Vokietijoj, vyko Baltijos Kultū
ros Dienos. Universiteto biblio-

Paskutinėmis žiniomis 
skundžiasi Amerikai, kad 
rimtas pavojus iš 
Net Gromyko tuo 
josi su oficialiais 
riausybės nariais.

rusai 
gresia 
pusės, 
kalbė-

Kinijos 
reikalu
Amerikos vy-

komunistinę Lygų perorganizuoti 
į Pasaulinę Antikomunistinę Ly
gų. Atitinkamai pakeitė Lygos 
statutų ir išrinko naujus jos or
ganus. Pirmoji peorganizuotos Ly 
gos konferencija bus ateinan
čiais metais Taipei, laisvosios Ki
nijos sostinėj, Taiwane (Formo- 
ioj).

V. Sidzikauskas buvo priimtas 
Korėjos prezidento Park, minis
tro pirmininko ir vyriausybės 
narių, parlamento pirmininko ir 
Seulo miesto galvos. Jis taip pat

VLIKO 1966 metų Seimas šau
kiamas gruodžio 10 - 11 d. d. Jis 
įvyks Atsimainymo parapijos sa
lėje, 64-14 56th Rd., Maspeth, 
New York.

Pirmojo posėdžio pradžia šeš
tadienį, gruodžio 10 d. 10 vai. iš 
ryto. Seimas bus pradėtas pirm. 
V. Sidzikausko kalba, sudarius 
prezidiumų ir komisijas (manda
tų, sųmatos, kontrolės, nutarimų) 
bus priimti sveikinimai, toliau 
bus Vliko tarybos, valdybos (gen. 
sekr. J. Audėnas), Tautos Fondo

tekoj buvo dokumentų apie Bal
tijos praeitį paroda (iš dr. Rė
klaičio, Otto Bongo ir universite
to rinkinių).

Lapkričio 17 d. buvo kamerinis 
koncertas: latvis violenčelistas 
prof. A. Teichmanis, estų teno
ras Naan Poeldas ir solistų kvar
tetas, pateikęs lietuviškų chorinių 
kompozicijų. Lapkričio 18 d. dr. 
H. J. Dahmenas skaitė paskaitų 
apie Baltijos tautų liaudinę mu
zikų.

(E)

Sovietai griežtai reikalauja,
kad Indonezija kuo skubiausiai 
grąžintų gautas paskolas. Tuo 
reikalu nieko negelbėjo net ir 
Indonezijos užsien. reik, ministe
rs lankymasis ir prašymas sko
loms terminų pratęsti. Indonezi
ja sovietams įsiskolino, kada prieš 
perversmų prez. Sukarno grasi
no Malazijai ir kitiems provaka- 
ri etiškame kraštams.

★
Prancūzijos prezidentui C. de 

Gaulle pereitų savaitę suėjo 76 me 
tai. Ta proga aiškiaregiai prana-

Kun.^B. Sugintai

RINKIMAI
VAKARŲ VOKIETIJOJE

Nėra jau taip paprasta pakeisti 
vyriausybę Vakarų Vokietijoje. 
Tuo reikalu specialiai po antro
jo pasaulinio karo Vokietijos kon
stitucija buvo patobulinta ir pri
taikinta taip, kad nesigautų pa
našių pasikartojimų, kurie reiš
kėsi nepastovioje Weimaro re
spublikoje. Konstitucijos pakeiti
mai lietė daugiausia kanclerį, ku
rio ir norint ne visada buvo gali
ma atsikratyti.

Pokarinė valdymosi sistema bu
vo taip sutvarkyta, kad tik Bun
destago (parlamento) dauguma 
galėjo padaryti atitinkamų nuo
sprendį. Naujoje sistemoje viskas 
gerai klostėsi, kol nebuvo keičia
mas neparankus kancleris. Pir
masis įrodymas konstitucijos ne
tobulumų pasireiškė 
pasenusi Adenauerį. 
kietas užsispyrimas 
partijos vairo kitam
eilę metų neįveikiamas. Panaši si
tuacija gavosi ir su Dr. Erhardu. 
Bet su pastaruoju didelių sunku
mų nebuvo, nes parlamentarai iš 
anksto sutarė kaip balsuoti norint 
išstumti Erhardų. Bundestagui 
pasiūlius Erhardų pakeisti balsų 
dauguma tam pritarė. Tuo ir bai
gėsi ekonominio stebukladario 
Erhardo politinė karjera perlei- 
dus krikščionių demokratų parti
jos vairų į Dr. Kurt Kiesinger 
rankas.

šiomis dienomis kaip tik ir vy
ko Vak. Vokietijos parlamentari
niai rinkimai. Krikščionys demo
kratai, numatydami rinkiminius 
sunkumus ėmėsi žygių pašalinti 
Dr. Erhardų. Vadovaujami Er
hardo ji mažai kų tikėjosi laimėti 
rinkimuose. Nė viena Vak. Vo
kietijos partija nėra pakankamai 
stipri, kad galėtų lemti rinkimus. 
Tveriant naujų vyriausybę 
niausiai kelioms partijoms 
jungtis į vienų valdomųjį 
nų, t.y. sudarant koalicijų.
Erhardu visos partijos atsisakė 
bendradarbiauti.

Naujai perrinktas Dr. K. Kie
singer pilnai pritampa prie parti
jos demokratinių principų. Jis 
nėra nusistatęs nei prieš ameri
konus, nei prieš de Gaulle. Nors 
ir katalikas jis sutaria ir su pro
testantais. Atrodo, Kiesinger bū
tų vienas iš tinkamiausių kandi
datų, 
rinkti, 
juodų 
nusas,
buvo įstojęs į nacių partijų. Nors 
aktyviai toje partijoje ir nepasi
reiškė, bet 1941 m. jis jau dirbo 
von Ribbentroppo propagandos

daž- 
tenka 
orga- 
Gi su

šauja prezidentui "sunkius” me
tus.

sutinka svarstyti ko-
Kinijos įsileidimų j

Amerika 
munistinės
Jungtines Tautas, bet niekad ne
sutiks, kad įsileidus Kurijų bū
tų išvarytas Formozos (naciona-

kokį galėjo partija pasi- 
Tačiau ir pastarasis turi 

dėmių. Pagrindinis jo mi- 
kad jis 1933 m. savanoriu

listinės Kinijos) atstovas.

ĮDOMI STATISTIKA
Sovietinės statistikos duomeni

mis, 1958 metais Lietuvoj 81% 
gimusių vaikų buvo pakrikštyti, 
64.8% jungtuvių įvyko katalikų 
bažnyčiose, 79% laidotuvių buvo 
su religinėmis apeigomis.

1964 metais atitinkami nuošim
čiai jau mažesni krikštytų nauja
gimių — 58.3%, bažnytinių jung
tuvių — 38%, bažnytinių daido- 
tuvių — 60.8%.

skyriuje.
Perdaug nesigilinant į Kiesin

ger praeitį opozicijos partijos 
rinkimų metu nepriekaištavo. Lai
ku įvykdyti partijoje pakeitimai 
krikščionims demokratams davė 
gerus rinkiminius rezultatus. Su 
laiku paaiškės, kokios partijos 
sudarys koalicinį vienetų. Spren
džiant iš rinkimų didžiausios ga
limybės atitenka Kurt Kiesinger 
krikščionims ir Vak. Berlyno bur
mistro W. Brandt vadovauja
miems socialistams.

' .• '' ■ ''
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LIETUVIS FILMUOSE

JONAS SOLIŪNAS

TRPTAUTINIO MASTO AKTORIUS GEORGE MIKELL

.Old Vic teatro grupe, su kuria 
išvyko i Angliją. Nuo čia ir posū
kis bei kilimas. Iš lietuvių akto
rių pažįsta Londone Mark Low-

PO rinkimų'
Viskas baigta. J.A.V-se rinkimai baigėsi, ir dabar šis kraštas 

bando atsipeikėti nuo priešrinkiminių kalbų bei rinkimų pasekmių. 
Vieni verkia, kiti džiaugiasi. Respublikonų partija, žinoma, džiau
giasi, o demokratų partija svarsto susidariusią padėtį ir tvarsto 
gautąsias žaizdas.

Šįmet prezidentas nebuvo renkamas, ir todėl krašto vyriausybė 
bei prezidentūra pasilieka demokratų rankose. Tačiau absoliutus 
demokratų partijos valdymas ir viešpatavimas baigėsi.

Respublikonai, kaip ir tikėtasi, gerokai pagerino savo padėtį 
įstatymų leidžiamuose organuose. Jie laimėjo senate tris naujas 
vietas ir atstovų rūmuose 47. Dabartinė padėtis taip atrodo: demo
kratai turi 64 senatorius, o respublikonai 36. Atstovų rūmuose de
mokratai turi 248 kongresmanus, o respublikonai 187. Tačiau šie 
skaičiai — tik pusė istorijos. Kita pusė — tai praktiška padėtis 
senate ir atstovų rūmuose. O toji padėtis tokia: ligšiol visur do
minavo taip vadinamoji pietinių valstijų ir respublikonų koalicija. 
Tik pereitųjų — 1964-jų metų rinkimų dėka prezidento Johnsono 
vyriausybė galėjo darbą atlikti, nes turėjo užtikrinamai balsų aukš
čiau minėtajai koalicijai įveikti. Dabar gi, padaugėjus respublikonų 
partijos atstovų skaičiui Johnsono vyriausybei bus karšta. Dabar
tinių rinkimų pasėkoje neatrodo, kad Johnsonas galėtų ką nors 
daug nuveikti. Koalicija yra perdaug didelė ir opozicija Johnsonui 
bus beveik neįveikiama. Jau dabar analizuodamas esamą padėtį 
prezidentas aiškiai pasakė, kad ateinančių dvejų metų laikotarpy jo 
vadovaujama administracija daug ko nuveikti negalės.

Lapkričio viduryje savo sergan
čio tėvo aplankyti buvo atvykęs 
filmų aktorius Jurgis Mikelaitis, 
filmų pasaulyje žinomas George 
Mikeli vardu, nuolatinai gyvenan
tis Londone. Kilimo tauragiškis, 
II Pasaulinio karo metu dar vai
kas su tėvais atsiradęs Vokietijo
je, iš kur 1950 metais emigravo 
į Australiją. Tėvai ir du broliai 
gyvena Melbourne, vienas brolis 
Chicago je.
Jo Melbourne buvimo proga kaip 
aktorių iškiliai įvertino vietiniai 
laikraščiai, turėjo pusės valandos 
interviu televizijoje. Žiūrovai lap
kričio 15 d. jį matė vaidinant 7- 
tam siųstuve Espionage. Tai seri
jinė programa, taigi matys ir atei 
tyje.

Melburniškis Sun greta fotogra
fijos įdėjo jo filmų karjeros apra
šymą paduodamas ir biografines 
žinias. Svarbiausias roles yra vai
dinęs: The one that got away — 
Rank, Carve her Name with Pride 
— Rank, Dangerous Eile — Rank, 
Sea of Sand — Rank, Beyond the 
Curtain — Rank, The Guns of Na- 
varone — Colombia, The Pass
word is Courage — M.G.M., Myste 
ry Submarine — B.L.C., The Great 
Escape — Mirish — U. A., The 
Victors — Columbia, Operation

-MIKELAITIS MELBOURNE rence, Lowrence Harwey, John

George Mikeli — 
Jurgis Mikelaitis

Crossbow — M.G.M., Where the 
Spies are —M.G.M.,The Spy who 
came in from the Cold — Param
mount. Naujausi 1966 m. sukti fil
mai su juo: I Predoni del Sahara,

Susidariusios padėties paseka: daug santūresnės Johnsono ad
ministracijos išlaidos, skirtos kovai prieš skurdą ir mažiau paramos 
užsieniui. Bent dabar manoma, jog rinkiminės pasekmės daug įta
kos į Vietnamo karą neturės.

Šiuo metu įvairiausi žinovai analizuoja demokratų pralaimė
jimo priežastis. Ir iš tikrųjų, kodėl gi demokratai pralaimėjo?

Svarbiausios demokratų pralaimėjimo priežastys bene bus šios: 
infliacijos pavojus, Vietnamo karas ir baltųjų nepasitenkinimas 
civilinių teisių įstatymais (black lash).

Nors JAV-bės ir yra turtingiausias kraštas pasaulyje, bet ir 
šis kraštas turi piniginių problemų. Maisto kainos nepaprastai pa
kilo. Susirūpinimą kelia didėjančios algos ir kitų produktų kainos.

LIETUVIU DIENOS SYDNEJUJE■

VYKSTA NUO GRUODŽIO 26 D. IKI GRUODŽIO 31 D. 
JOS APIMA SUVAŽIAVIMUS IR MENINIUS BEI KULTŪ
RINIUS PASIRODYMUS.

SUVAŽIAVIMAI:
ALB KRAŠTO TARYBOS ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS 

gruodžio 28-31 d.d. Krašto Tarybos posėdžiai vyks Bankstowno

vaidina pagrindinę rolę Robert 
Wayne — Cinomatografica, Roma; 
Sabina, pagrindinė brutalaus mei
lužio rolė Johnnie su Eva Bartok, 
The double Man vaidina su Britt 
Eklund. Pagrindines roles vaidi
na: Highway to Battle, Jackpot, 
The Primitives, Kill her Gently, 
The gentle Terror, Dateline Dia
monds. The Egyptian Doctor. Be 
to yra dar vaidinęs visoj eilėj spe
cialiai televizijai filmuose. Jung
tinėms Tautoms paremti Beirute 
buvo gyvoj scenoj pastatyta Ber
nard Show drama The Millionair
ess, kurioje vaidino ir George Mi
keli.

Šio laikraščio kultūrinio priedo 
redaktoriui buvo progos aktorių 
sutikti Melbourne ir su juo sklan
džia lietuvių kalba išsikalbėti. Lais 
vai kalba jis vokiečių, italų ir rusų 
kalbomis. Iš Melbourno važiavo 
į Sydnėjų, o iš ten į J.A.V. Po to 
važiuos į Vengriją, kur vaidins 
naujam filme būdamas greta How
ard Kent ir to filmo statytojas.

Labai lietuviškas, šiaurietiškas 
tipas — 6 pėdų, šviesių plaukų, 
mėlynakis. Palieka-įspūdį ištver
mingo ryžtuolio, labai sveria 
tariamą žodį, bet pralaužus pir
muosius ledus, labai nuoširdus 
žmogus. Aktorium norėjęs būti 
nuo mažens, dramos meną studija
vo Oldenburge, Vokietijoje. Atvy
kęs į Austrai  ją, turėjo atlikti kon
trakto darbą, po to ėmė dairytis 
teatrų. Vaidino Melbourne Midle 
Park mažam teatre, paskiau Litt
le Theater, National Theatre, Uni
versity Theatre, Brisbanės teatre, 
Sydnėjuje Independent Theatre. 
1955 m. susitiko su Londoniške.

Gielgud. Paklaustas, ar paskuti
nysis tebelaiko save lietuviu, at
sakė: “Taip, jis žino, kad jo šak
nys iš Lietuvos.” Ar sutikęs šiaip 
lietuvių Anglijoje? Taip, kelis kar
tus buvęs Lietuvių namuose Va
sario 16-sios minėjimuose. Šiaip 
jau esąs labai užimtas profesiniu 
darbu, todėl retai tenuklystąs į šo
ną.

Buvo paklaustas, ką galėtų pa
linkėti jaunosios kartos išeiviams 
lietuviams? čia Jurgis susimąstė 
ir po valandėlės: Jei įdedi širdį, 
turi pasiryžimą , niekad nenusivil- 
si ir laimėsi. Aš sakysiu iš savo 
patirties — turėjau daug nepasi
sekimų, bet niekad nepalūžau. 
Linkiu lietuviams stovėti ant savo 
kojų siekti visoj pilnumoj pasi
reikšti kaip žmogui, pasidaryti 
sau žmogumi.” Užsiminė ir pa
klausė apie Lietuvą. Gal aš dau
giau žinąs? Jei tik susidarys pro
ga profesiniais reikalais, tai bū
tinai nuvyks į Lietuvą. Ją jis taip 
mažai beprisimenąs. Besikalbėda
mi nukrypome į politiką. “Aš nie
kad nepasmerkiu tautos, būtų ji 
viena ar kita. Būna įvairių rė
žimų, bet kiek tauta dėl jų kalta? 
Man kaip meninkui, ne politikui, 
atrodo, kad labai mažai. Žmonės 
pirmiausia turėtų ieškoti, kas juos 
jungia kaip žmones, tada tas, kas 
skiria, atrodys labai nereikšmin
ga”, pasakė Jurgis.

Baigdamas aktorius Jurgis pap
rašė palinkėti Mūsų Pastogės skai
tytojams malonių Kalėdų ir lai
mingų Naujų Metų. Gailėjosi, kad 
trumpas laikas neleido susitikti 
su daugiau lietuvių, ypač jauno
sios kartos. Gal ateityje. Mūsų 
Pastogę jam atsiųsią tėvai.

Gyventojai, balsuodami prieš demokratus, parodė, kad juose gyvas Lietuvių Namuose East Terrace, Bankstown. 
rūpinimasis infliacijos pavojumi. STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS. Studentai turės savo ats-

Balsavimuose įtakos turėjo ir Vietnamo karas. Respubliko
nai kalbėjo ir vis tebekalba, kad Johnsonas nemoka vesti karo, 
kad jis slepia tikrąją padėtį nuo gyventojų. Amerikiečiams Vietna
mo karas kaip ir visam pasauliui yra ne tik kenksmingas, bet ir nu
sibodęs. Užtat ir eilinis balsuotojas pasisakė prieš esamą padėtį 
Vietname. Tiesa, šiandie nei pozicinė, nei opozicinė partija nebe
žino, kaip tą Vietnamo dilemą reiktų baigti. Viena aišku — visi 
ar bent dauguma nori Vietnamo karo pabaigos. Tačiau tos pabaigos 
nematyti ir išsprendimas dar bent dabar yra neįmanomas, nes vis
kas priklauso ne nuo Washington©, bet nuo Pekino ir Hanoi norų.

Pagaliau balsavimai bent dalinai išryškino ir baltųjų amerikie
čių pasipriešinimą pergreitam civilinių-teisių įgyvendinimo planui. 
Nors respublikonai ir gyrėsi sakydami, neiešką baltųjų balsų, bet 
dabar jau aišku, Jog rinkimuose dažnas amerikietis balsavo už res
publikonų partiją protestuodamas prieš esamos demokratų parti
jos norą pergreit įgyvendinti civilinių' teisių įstatymą suteikiant 
negrams lygias teises moksle, darbe bei gyvenamos vietos pasirin
kime.

Rinkimai iškėlė visą eilę gabių ir naujų žmonių respublikonų 
tarpe. Jie džiūgauja Michigan© gubernatoriaus Romney laimėji
mu^ patenkinti Kalifornijos gubernatoriaus Reagan pergale bei nau
jais senatoriais Brooke iš Massachusets valstijos, Hartfieldu iš Ore
gon bei Percy iš Illinois.

Lietuviai senate neteko gero draugo Paul Douglas, kuris pra
laimėjo prieš Percy. Tačiau čia mūsų reikalas nenukentėjo, nes 
ir Percy yra mums nepaprastai palankus.

Pagaliau ir dar vienas nepaprastas istorinis įvykis — tai Bro
oke išrinkimas senatoriumi. Mat, Brooke yra negras ir jis yra pir
masis savo rasės senatorius, išrinktas į senatą šio šimtmečio metu, 
p Į p! i ! p ! J 1 ; ■ 1 : • I ' : P t : : ' :
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kirą suvažiavimo programą, kuri bus paskelbta vėliau.
SPORTO ŠVENTE. Į ją suvažiuoja visų liet, sporto klu

bų atskiros komandos. Programa ir žaidynių tvarka seks vėliau 
atskiru pranešimu.

SKAUTŲ SĄSKRYDIS į rajoninę stovyklą, kuri bus prie 
Canberros ir truks nuo sausio 2 d. iki sausio 12 d.

MENINIAI PARENGIMAI:
TEATRO SPEKTAKLIS gruodžio 26 d. 8 vai. vak. Lat

vių Salėje 32 Parnell St., Strathfield. Melbourne “Aušros’’ teatras 
stato V. Adomėno komediją “Svetimos plunksnos”. Režisuoja Vil
tis Kružienė.

LITERATŪROS — DAINOS VAKARAS gruodžio 27 d. 
Latvių salėje 32 Parnell St., Strathfield. Programoje dalyvauja mū
sų iškilieji rašytojai ir solistai.

JAUNIMO KONCERTAS gruodžio 28 d. 7.30 vai. vak. 
Latvių salėje 32 Parnell St., Strathfield. Čia pasireikš visas mūsų 
atžalynas — jaunimas su muzika, deklamacijom, šokiais ir dai
nom.

ATSKIRŲ CHORŲ KONCERTAS IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
FESTIVALIS gruodžio 29 d. Sydney Town Hall. Čia girdėsime 
atskirų chorų individualinius pasirodymus ir mūsų tautinius šokius, 
kur dalyvaus visos veikiančios tautinių šokių grupės, šokdamos in
dividualiai ir bendrai.

DAINŲ ŠVENTE gruodžio 30 d. 8 vai. vak. Sydney Town 
Hall. Tai visų Australijos lietuvių chorų jungtinis pasirodymas. Pro
gramoje vyrų, moterų mišrūs jungtiniai pasirodymai. Tai yra Me
no Dienų kulminacija.

PARODOS:

DAILĖS
Drauge su įvykstančiomis Aus

tralijos Lietuvių Dienomis Syd
nėjuje organizuojama ir Austra
lijos lietuvių dailininkų parodą, 
Joje su savo kūriniais pakviesti 
dalyvauja vienuolika iškiliųjų mū 
sų dailininkų, kurie su savo dar
bais toli peržengė lietuvių ben
druomenės ribas ir yra pasiekę 
internacionalinio garso. Pakvies
tieji ir sutikę savo kūrinius išsta
tyti parodoje: I. Pocienė ir Vyt. 
Šerelis (Adelaide), V. Jomantas 
T. Zikaras ir A. Vaičaitis (Mel
bourne), E. Kubbos, V. Meškė-

Išrinktas lietuvis. Į Illinois valstijos senatą šįmet buvo išrinktas 
iš Čikagos čiagimęs lietuvis Pranas Savickas, kuris kandidatavo 
kaip demokratas. Jis išrinktas lietuvių balsuotojų dėka.

Iš spaudos išėjo. Šiomis dienomis Čikagoje pasirodė leidinys 
apie mūsų krepšinio išvyką Australijon. Apie tai vėliau — daugiau.

Balfo vajus. Šiuo metu Šiaurės Amerikoje vyksta didžiulis Bal- 
fo vajus, šiame vajuje dalyvauja visi-senoji lietuvių emigrantų kar
ta ir vėliau atvykę buvę tremtiniai. Kasmet šio vajaus metu Balfui 
surenkama kelios dešimtys tūkstančių dolerių.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DAILININKŲ PARODA El
dorado galerijoje 373 Pitt St., Sydney. Dalyvauja vienuolika mūsų 
plačiai žinomų dailininkų.

FOTO PARODA. Bankstowno Liet. Namuose. Dalyvauja 
visa eilė žinomų ir iškilių fotografų, kurių meniškos nuotraukos ne 
kartą buvo foto parodose premijuotos.

SPAUDOS PARODA vyks Dainų Šventės metu Sydney Town 
Hall. Bus progos susipažinti su mūsų periodika ir įvairiais lietu
viškais leidiniais, pasirodžiusiais vietoje ir užsienyje.

FILATELIJOS, NUMIZMATIKOS IR ĮVAIRIŲ LIETUVIS-

VISUR
MIRĖ PLKN.

JONAS M. LAURINAITIS
Sulaukęs 72 m. Čikagoje mirė 

plkn. ir spaudos darbuotojas Jo
nas M. Laurinaitis. Jis taip pat 
buvo vienas iš lietuvių kalbos 
specialistų, vienas iš Lietuvių 
Kalbos Vadovo redaktorių. Savu 
laiku daug rašė pedagoginiais ir 
kariniais klausimais.

MIRĖ DAILININKAS
Lietuvoje gimęs skulptorius ir 

tapytojas William Zorach mirė 
Amerikoje. Jo kūriniai išstatyti 
visuose - pagrindiniuose pasaulio 
muziejuose.

VISAIP
Portugalijos profesionalai ir in

telektualai bei meninikai parašė 
skundą krašto prezidentui prašy
dami pašalinti Portugalijos min. 
p-ką Dr. Salazarą, kuris diktatū
riniu būdu kraštą valdo jau netoli 
30 metų ir kuris nesiskaitąs su 
krašto konstitucija.

KŲ ŽENKLIUKŲ PARODA vyks Bankstown Liet. Namuose. 
Lietuvių Dienų užbaiga numatoma GRANDIOZINIU

NAUJŲJŲ METŲ BALIUM 

gruodžio 31d. Balius dėl patalpų stokos vyks dviejose vietose: Syd
ney Town Hall ir Newtown Police Boys Club salėje. Vieta sve
čiams pasirinktinai.

I visus parengimus bilietus platina Algis Bučinskas 31 Pyramid 
Ave., Padstow, N. S. W. Tel. 779174.

Kad nesigautų kamšaties mielus svečius ir vietinius prašome bi
lietais pasirūpinti iš anksto užsakant paštu ar kreipiantis asmeniškai 
nurodytu platintojo adresu.

Australijos Lietuvių Dienos..yra mūsų visų šventė. Kiekvieno 
Australijos lietuvio jose dalyvavimas yra jo tautinė ambicija ir pasi
didžiavimas. Australijos Lietuvių Dienos — gausiai iliustruotas 
ihfdrmaciriiš leidinys jau ruošiamas spaudai ir jis netrukus pasiro-

Žinomas anglų filosofas Ber
trand Russel, dabar jau 94 metų 
ketina suorganizuoti tarptautinį 
teismą ir į jį patraukti atsako
mybėn Amerjkos prezidentą John 1 
šoną ir jo vyriausybės narius už '’d 
“nusikaltimus” dėl karo Vietna- dys. Tai bus ne vien tik Lietuvių Dienų vadovas, bet ir suveny
re. - ! ’ Alis-leidinys. !

VANDENS
NUODIJIMAS

Kodėl net ir lajalūs belševikinės 
rusų valdžios pareigūnai Lietuvoj 
bijo rusų įmonių (ypač chemijos 
ir naftos), paaiškina ištisa virti
nė įvykių, rodančių, kad drauge 
su Lietuvos pramoninimu, kaip 
maras, plinta ir Lietuvos žemės, 
ypač vandenų nuodijimas.

Neseniai keli vietiniai ir vilniš
kiai pareigūnai kėlė pavojaus 
ženklus iš Rokiškio. Rašė, kad

“Birželio 9-12 dienomis Lauku- 
pis buvo užterštas sieros rūgšti
mi, dažų atliekomis bei mazutu 
nuo Rokiškio valymo įrengimų iki 
Ragupio kaimo. Dėl to tūkstančiai 
vėžių ropojo į pievas ir žuvo. Be 
to, žuvo lydekos, vėgėlės, kuojos, ir 
kitos žuvys. Grėsės pavojus apsi
nuodyti ir žmonėms, ypač vaikams. 
Nukentėjo Moškėnų tarybinio ūkio 
(sovehozo) gyvuliai. Vien tik Zy- 
bolių skyriaus kiaulidėje, kuri ima 
vandenį iš Laukupio upelio, apsi
nuodijo daugiau kaip 30 penimų 
kiaulių, ir dvi iš jų padvėsė, žmo
nės nebeturėjo gėlo vandens gyvu
liams girdyti ir būtiniems reika
lams. Beveik nuo Kazliškio iki Ro
kiškio užsidarė pirtys, jau nekal
bant apie maudymąsi bei prausi
musi upelyje.”

Nors, įsikišus inspektoriams, ka
nalizuojamo vandens valymo įmo
nė Rokiškyje ir buvusi taisyta, 
teršimas tuo atveju buvęs sustab
dytas, bet neilgam. Gedimai karto
jasi ir nuo liepos 18 dienos ter
šimas irgi kartojasi.

Todėl niekas nepasitiki maskvi- 
nių planuotojų pažadais, jog naf
tos perdirbimo įmonė Jurbarke ga
lėtų būti taip įtaisyta, kad “ma
žai” terštų Nemuno ir apylinkių 
vandenį.

(ELTA)

PARODA
nas, V. Ratas, H. Šalkauskas, A. 
Šimkūnas, L. Urbonas ir J. Bis- 
trickas (Sydney).

Šie visi suminėtieji dailininkai 
į organizuojamą parodą pakviesti 
dalyvauti ALB Krašto Kultūros 
Tarybos Dailės Sekcijos. Pabrėž
tina, kad kviečiant buvo atsi
žvelgta, į faktą, kad kiekvienas iš 
jų yra tokio lygio, kad jų darbai 
puošia meno galerijas, kad jie pa
ieškomi ir kviečiami į reprezenta
cines Australijos parodas užsie
niuose ir t.t. Organizatorių npras 
ir buvo lietuviškai visuomenei 
pristatyti mūsų iškiliuosius daili
ninkus surinkus juos vienoje vie
toje, kad kiekvienas, aplankęs pa
rodą, susipažintų arčiau su dar
bais tų mūšų kūrėjų, kurie pla
čiam pasauliui liudija lietuvio 
vardą ir jo kūrybingumą.

Lietuvių Dailės paroda vyks 
Eldorado galerijoje 373 Pitt St, 
Sydney. Atidarymas ir lankymo 
valandos bus paskelbta vėliau.

BUTU REIKALU
I

Australijos Lietuvių Dienos jau 
čia pat. Daug kas atvyks iš arti
mesnių ar tolimesnių lietuvių ko
lonijų ar kaip įvairių parengimų 
bei suvažiavimų dalyviai, ar kaip 
svečiai. Norėtųsi, kad visi iš to
liau atvykę svečiai būtų keliom 
dienom apgyvendinti pas lietu
vius, tuo būtų laimimas ir tam
presnis suartėjimas ir būtų paro
dytas lietuviškas nuoširdumas.

Tad visi Sydnejaus lietuviai 
prašomi priglausti atvykstančius 
svečius, kad nė vienam netektų 
ieškotis prieglaudos viešbučiuose.

Iš toliau atvykstantieji, jeigu 
dar nėra individualiai susitarę iš 
anksto, pas ką apsistos, maloniai 
prašomi kreiptis į Lietuvių Die
noms Rengti Komiteto butų ko
misiją nurodant kiek asmenų rei
kalingi nakvynės.

Butų Komisijos nariai:
E. Slonskii, 35 Elsham Rd., Au

burn, N.S.W.
K. Daniškevičiui, 135 Slade Rd. 

Bardwell Park, tel. 50 3126.
E. Migevičiu», 39 Junction St, 

Cabramatta.
V. Dianta, 66 Cross St., Guild

ford, tel. 632 8422.
Nieko nedelsiant suinteresuo

tieji nakvyne ar prieglauda kreip
kitės į vieną iš nurodytų asmenų.
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MŪSŲ PASTOGĖ

Lietuvių kalba yra didelis lie
tuvių tautos kultūrinis lobynas. 
Mums, kaip lietuviams, yra ypa
tingai akstinas tą kalbą pažinti 
ir jos kultūrinę vertę įvertinti.

Pirmiausia pažiūrėkime į lietu
vių kalbą kaip į indoeuropiečių 
kalbų šeimos narę. Ši kalbų šei
ma yra ta, kuriai beveik visos 
Europos kalbos priklauso. Eu
ropoje yra tik keletas kalbų, ne
priklausančių šiai šeimai. Tai, 
yra estų, suomių, vengrų (pri
klausančių ural-altajų šeimai) 
kalbos ir baskų kalba. Etruskų 
kalba, kuri yra dabar jau išmi
rusi, atrodo irgi nebuvo indoeu
ropietiška

Indoeuropiečių kalbų šeimos 
pavadinimas iškyla iš fakto, kad 
be Europos kibų, šiai šeimai 
taip pat priklauso Persijos ir 
daugelis Indijos kalbų. Priklau
sančios indoeuropiečių šeimai 
yra šios kalbų grupės: baltų, sla- 
vų, germanų, keltų, lotynų, grai
kų, armėnų, indoiranų. Iš išmi
rusių kalbų turime hititų kalbą ir 
kai kurias kitas.

Atrodo, kad indoeuropiečių 
tautų branduolys gyveno prieš
istoriniuose laikuose dabartinėj 
pietų Rusijoj, maždaug ten pat, 
kur viduramžiuose buvo Lietu
vos Didžioji Kunigaikštystė. 
Maždaug 2.000 metų prieš Kris
tų šis branduolys pradėjo plisti 
į Europą ir į šiaurės Indiją ir 
Persiją. Indoeuropiečiai buvo 
karingi žmonės, kurie nugalėjo 
vietos gyventojus ir įvedė sa
vo kultūrą į nugalėtojų žemes. 
Vieni iš pirmųjų Europoj buvo 
hįtitai, kurie savo laiku buvo su
darę labai galingą valstybę. Kiek 
vėliau sekė graikai. Baltai, atro
do, pasiekė savo gyvenamąsias 
vietas gan anksti ir sėsliai gyve
no, kiek vėliau prarasdami daug 
savo gyvenamųjų žemių slavams.

Pažiūrėkime ir kokios kitos, 
be indoeuropiečių, kalbų šeimos 
egzistuoja pasaulyje. Yra hami- 
tų-semitų kalbos, kurioms, tarp
kitų, priklauso arabų ir žydų 
kalbos. Turime, anksčiau jau mi
nėtas, ural-altajų kalbas, kuriom 
taip pat priklauso mongolų ir 
turkų kalbos. Gan didelė šeima 
yra tibetiečių-kiniečių. Kitos šei
mos yra japonų, mon-khmerų 
(pietryčių Azijoj), malajų-poli- 
nezų. Afrikoj, be to, yra dar gvi- 
niečių ir bantų kalbų šeimos, o 
Amerikoj ypatingai daug kalbų 
ir kalbelių yra, kurios net dabar 
nėra pilnai išnagrinėtos.

Baltams priklauso lietuviai, 
latviai ir prūsai. Prūsų kalba 
išnyko maždaug šešioliktame 
šimtmetyje. Taigi, lietuvių ir lat
vių kalbos yra vienintelės da
bar gyvuojančios baltų kalbos. 
Baltai buvo seniau žymiai pla
čiau išsiplėtę. Ar kitų baltų kal
bos labai skyrėsi nuo lietuvių 
nežinome, bet neabejotina, kad 
baltai ankščiau net Maskvos ra
jone gyveno.

Apie šį baltų išsiplėtimą tu
rime duomenų iš keleto šaltinių. 
Pirmiausia turime archeologinius 
duomenis. Randame staigų pasi
keitimą senienų tipo slavams į 
baltų žemes įžengus. Kitas duo
menų šaltinis yra upių vardai. 
Pavyzdžiui, Volga anksčiau yra 
buvusi Jilga, atitinkamas vardas 
ilgai upei. Narew, dabartinėj 
Lenkijoj buvo Naruva, pareinan
ti iš žodžio narus-gilus. Upė 
Desna reiškia dešinioji, ir taip 
toliau.

R. Zakarevičius

Lietuvių kalba ir jos reikšmė
šiais metais Sydnejaus Skyriaus 

parengtuose lituanistikos kursuose 
inž. Dr. R. Zakarevičius 
paskaitą, kuri sudomino 
klausytojų. Šios paskaitos 
mis čia ir pasinaudojame.

skaitė 
daug 

minti-

Panagrinėję suomių kalbas 
šiaurėj nuo Maskvos randame, 
kad suomiai yra pasiskolinę 
daug baltų kilmės žodžių, o 
Maskvos rajone slavai šių žo
džių nėra pasiskolinę. Gaunasi 
išvada, kad ankščiau baltai ir 
suomiai greta gyveno, ,ir tik vė
liau slavai tarp jų įsiterpė. Be to 
turime ir istorinių davinių. Ži
nome, kad net keturioliktame 
šimtmetyje rusai kariavo su tar
pe jų gyvenančiais, kurie buvo nuo kitų kalbų? Lietuvių kalboj mų”. Taigi, lietuviai turi pagrin- 
ne slavai. Atrodo kad jie bu- žodžiai yra linksniuojami ir są- do savo kalbą gerbti ir mylėti 
vo baltai. Galiniai, tai reikštų ryšis tarp žodžių yra parodomas ir ją puoselėti.

VALDAS VAČIURGIS
Gimęs Lietuvoje — Plungėje. 

Australijoje atvykęs 1949 m. stojo 
gimnazijon ir ją baigęs pradėjo in
žinerijos studijas Sydnėjaus uni-

LIETUVIU KALBOS STUDIJOS*
AR GALIMAS LIETUVIŲ

Trečiasis Melbourne universite
tas Latrobe bus atidarytas 1967 m. 
kovo mėn. 13 d. su 470 studentų. 
Jame pirmaisiais mokslo metais 
nebus dėstoma lietuvių kalba, nes 
į kreipimąsi registruotis teatsilie
pė vos keturi asmenys. Tai labai 
mažas skaičius, reikalinga mažiau
siai bent 30.

Lietuvių kalbos kursu susirūpi
nusieji buvo susirinkę pas inicia
torių gimnazijos mokytoją St. 
Stankūnavičių plačiau aptarti lie
tuvių kalbos kurso įvedimo į uni
versitetą reikalą. I šį pasitarimą 
buvo atsilankę Latrobe Universi
teto moderniųjų kalbų katedros 
vedėjas prof. Elliot Forsyth ir Mo
nash universiteto dėstytojas Ray
mond Lamerand. Buvo aiškintasi 
kokios yra galimybės lietuvių kal
bai dėstyti universitete. Didžiau
sioji galimybė yra tyrinėjimo po
žiūriu lingvistinė bazė. Lietuvių 
kalba gali daug pasitarnauti lygi
namajam kalbų mokslui savo senu
mu ir būdingumu. Antroji galimy
bė yra kalbų institute pradėti 
lietuvių kalbą dėstyti nuo pat pra
džios, ne universiteto lygyje, ne 
mokslo laipsniui įgyti. Tai būtų 
kursas praktiškai pramokti lie
tuvių kalbą besidomintiems lietu
vių tautos kultūra, susiėjusiems 
į šeimyninį gyvenimą su lietuviais

KNYGA APIE 
KANADOS LIETUVIUS

Kanados šimtmečio jubiliejaus 
proga vietos vyriausybė nutarė 
paskelbti dokumentinės medžia
gos apie ateivių įnašą į Kanados 
išsivystymą Kiekvienai Kanadoje 
tautinei grupei Kanados vyriau
sybė paskyrė pinigų, kad pareng
tų atitinkamus tuo klausimu vei
kalus. Lietuviams paskirta 2. 000 
dolerių. Suma, tiesa, gana menka, 
bet Kanados liet, pasiryžę to
kį veikalą paruošti ir išleisti an
gliškai. Darbas jau pradėtas ir 
knygos paruošimas ir išleidimas 
kainuos apie 10.000 dol. Visus 
trūkstamus pinigus žada sudėti 
patys lietuviai. Leidiniu rūpina
si tam sudarytas Komitetas Mon- 
trealy.

mys gausus mažybinių žodžių 
naudojimas, kas duoda kalbai 
labai švelnų atspindį.

Bendrai kalbant, lietuvių kal
ba yra ryški ir taip pat yra švelni, 
neaitri. Žodžių turi daug. Su ja 
galima painias mintis lengvai iš
reikšti. Lietuvių kalbos tikslu
mas padaro ją labai tinkamą mo
kslinėm sąvokom išreikšti, o jos 
turtingumas padaro ją tinkamą 
literatūrai, poezijai. Nors lietu
vių kalba yra labai sena, ji nėra 
archaiška, bet yra gyva ir augan
ti ir pilnai atitinka modernia
jam gyvenimui.

Lietuvių kalba yra gerbiama 
ne tik lietuvių, bet ir svetimtau
čių kalbininkų. Iš svetimtaučių 
gal net dažniau yra pagyrimų 
girdėti negu iš savųjų. T.S.Thur- 
ston yra pasakęs: “Lietuvių tau
tos didžiausias kultūrinis loby
nas yra jų kalba, kuri yra viena 

Kuo gi lietuvių kalba skiriasi iš aukščiausių žmonijos pasieki-

kad jie gyveno gale baltų žemių. 
Atsiminkime, kad Prūsijoj irgi 
buvo viena gentis, kuriuos vadi
no galiniais. Šie gi buvo vakari
niame gale.

Baltai buvo ir yra sėslūs žmo
nės. Todėl jų kalba yra mažai 
pasikeitusi nuo labai senų laikų. 
Dėl to ji yra labai svarbi indoeu- 
ropičeių kalbų kalbotyrai. Lie
tuvių kalba yra labai panaši į 
sanskrito kalbą, kuri buvo indo
europiečių naudojama Indijoj ir 
dabar yra tik kaip hindų švento
ji kalba. Lietuvių kalba taip pat 
turi panašumų į lotynų kalbą. 
Yra kalbininkų, kurie sako lietu
vių kalba yra senesnė net už san
skrito ir lotynų kalbas.

NAUJI INŽINIERIAI
versitete, kurį baigė pereitų me
tų pabaigoje įsigydamas Bachelor 
of Engineering Degree.

ALGIS JONUŠAS
Neatsivežus iš tėvynės turtų 

vienintėlis kelias prasimušti į gy
venimą yra mokslas. Šį kelią pasi
rinko ir Algis Jonušas. Motina 
tikėjosi iš jo daktaro, jo dėdė Kip
ras Petrauskas linkėjo jam būti 
daininku, o jis pats išėjo į inži
nierius. Baigė Sydnėjaus universi
tete elektroinžineriją vienu iš pir
mųjų. Studijuodamas dar reiškė
si sporte, ypač buvo pamėgęs džiu- 
do, kur pussunkiame svoryje jis 
buvo visų universitetų nugalėtoju. 
Šiuo metu Algis dirba Electricity 
Commission of N.S.W. kaip inži
nierius. Berdirbdamas jis ryžtasi 
dar vakarais studijuoti humanita
rinius mokslus. V.B.

KALBOS KURSAS UNIVERSI 
bei patiems lietuviams pagilinta 
savo gimtosios kallbos žinojimą. 
Iš komercinio, naudos požiūrio lie
tuvių kalbai patekti į universitetą 
jokios vilties nėra. Tik lingvisti
niu bei kultūriniu požiūriu yra 
vilties jai patekti į universitetą. 
Geriausias ir lengvesnis kelias per 
kalbų institutą, veikiantį prie uni
versiteto, kur lietuvių kalba būtų 
dėstoma nuo pradžios bei pažen
gusiems.

Žinoma nei vienas universitetas 
Australijoje neįves lietuvių kal
bos kurso su keturiais užsiregis
travusiais kandidatais. Iš prakti
kos žinoma, kad daug studentų nu- 
trupa mokslo bėgyje. Pav. Monash 
Universitete pirmais mokslo me
tais užsirašė mokytis vokiečių 
kalbą 150 studentų, antraisiais 
metais iš jų bepaliko tik 75 stu
dentai, o tretiesiems metams, bai
giamiesiems beliko tik 3 studentai.

Savo pasikalbėjimą baigė prof. 
Elliot Forsyth patardamas surink
ti žinias iš pasaulio universitetų, 
kuriuose dėstoma liet, kalba bet 
kokia forma, informuojantis, ku
riame lygyje ji dėstoma, studentų 
skaičius, vadovėliai, lietuvių pa
rama universitetams ir pan. ALB 
Krašto Kultūros Lituanistinė Sek
cija visu uolumu renka tas žinias 
ir nemaža jau jų yra surinkusi. 

galūnių pakeitimu. Šitokia kalba 
vadinasi fleksinė, o tokia kalba 
kaip kiniečių, kuri jokių galūnių 
pakeitimo neturi, vadinasi ana
litinė. Lietuvių ir latvių kalbos 
yra bene geriausi pavyzdžiai fle- 
ksinių kalbų pasaulyje. Senoji 
indoeuropiečių kalba irgi buvo 
labai fleksinė.

Lietuvių kalboj turime tiktai 
vyrišką ir moterišką giminę, o 
neutralios giminės nėra. Būdvar
džiai yra linksniuojami taip pat 
kaip daiktavardžiai ir yra skirs
tomi paprastais ir įvardžiuoti
niais. Kalba turi vienskaitą ir 
daugiskaitą; netaip jau seniai tu
rėjo dviskaitą taip pat. Veiksma
žodžiai yra pilnai išsivystę ir turi 
kai kurių ypatybių kurių neturi 
kitos kalbos. Kirtis yra su into
nacija, ką . labai mažai kalbų tu
ri. Labai charakteringas pažy-

ĮVERTINTAS PIANISTAS 
ANTANAS SMETONA

Spalio mėn. įvairiose Vokietijos 
vietovėse koncertavo lietuvis pia
nistas Antanas Smetona. Vokiečių 
spauda jo koncertus labai aukštai 
įvertino.

DETE AUSTRALIJOJE

Daug kam iš mūsų tautiečių 
Australijoje atrodo, kad nėra jo
kios galimybės lietuvių kalbai pa
tekti į universitetą. Bet ši pažiū
ra nėra teisinga. Jei tik mes būsi
me sąmoningi ir pabusime iš dva
sinio snaudulio, susirūpinsime nuo
širdžiai savo motinos kalbos išlai
kymu be puoselėjimu, tikrai galime 
atsiekti, kad lietuvių kalba būtų 
dėstoma universitete. Apie tokią 
galimybę ryškiai byloja kitų kraš
tų pavyzdžiai. Neminėsiu čia prieš
karinių laikų, kuriais Leipzigo, 
Karaliaučiaus, Rygos, Vienos uni
versitetuose studijavo mūsų kalbi
ninkai prof. dr. A. Salys, prof. dr. 
P. Skardžius ir prof. dr. P. Joni
kas. šveicaras prof. Dr. A. Senn 
jau 1930 ir 31 m. išpopuliarino li
tuanistikos studijas jaunų ameri
kiečių kalbininkų tarpe, dėstyda
mas vasaros kursuose lietuvių kal
bą New Yorko City College, pas
kiau 1942 m. University of Caro
lina, 1949 ir 1951 m. Bekerley. Jis 
nuo 1947 m. įsteigė Pensilvanijos 
universitete, Filadelfijos baltų-sla
vų studijų skyrių kuriame jis dės
to baltistikos ir slavistikos daly
kus. Yra parašęs visą eilę veikalų 
mūsų kalbos klausimais. Pensilva
nijos universitete profesoriauja ir 
mūsų kalbininkas prof. dr. A. Sa
lys. šiame universitete protarpiais

AKADEMINES PABIROS
Keliautojų kraujas vis dar tebeteka mūsiškių gyslose. Vos meno 

mokyklai paleidus mokinius atostogų Danguolė Keraitytė išplaukė į 
pasaulį — per piramides, Viduržemio jūrą į patį kultūros ir meno 
centrą Europą. Turės progos pastudijuoti menininkų originalus iš 
arti.

★

Taip pat žada keliauti ir sydnėjiškė Karin ir net labai greitu laiku!
★

Sydnėjaus skyriaus iždininkas Romas pasakė — reikia pažinti 
Australiją, ir nusipirkęs liaudies vežimą (VW) išvažiuoja j pat Aus
tralijos centrą. Žada atsivežti daug spalvotų filmų, jeigu tik ken
gūros kelio nepastos.

★

Aha! — nugirdau sydnėjiškius studentus kalbant apie filisterių 
vakarienę, kur jie turėjo kultūros pasisemti. Sako, muzika puiki, 
restoranas gražus, atmosfera luxus; tik prie austrių užsakius balto 
vyno austrės seniai pilve šokinėjo, kol atnešė, o prie žąsienos dar blo
giau — reikėjo be to apie pusvalandį maldauti, kol kelneris ištrau
kė kamštį. Nu, bet ledų su braškėmis tai visi gavo!

★
Graduantų atstovė N. Grincevičiūtė-Wallis per metus tiek smar

kiai dirbo, kad reikėjo net į Hayman salą važiuoti ir atsigauti!'
★

Ir vėl apie Romo kaliošą — atsiprašau — gražų motorlaivį: bu
vom išplaukę net į atvirą jūrą — rėžia per vandenyno bangas kaip 
didelis. Romas žada per suvažiavimą visas merginas pavežioti. Ge
rutis jau net vietą užsisakė.

★

Gruodžio 3 d. sydnėjiškiai ruošia Lidcombės pastogėje atsigavi
mo vakarą; šį kartą neplaus prakaito jūroje, kaip pereitais metais, 
bet dvasią gaivins muzika, kava ir benediktinu.

★

Nugirdau, kaip Studentų žodžio redaktorius panosėje bamba: 
“Iš Amerikos grįžtant atstovams su visais kalbėjau, visi pilni entu
ziazmo ir gerų norų, o ar kas parašė!? Nė vienas!! Tikriausia jie ma
no, kda mes leidžiam Studentų žodį papuasams”. Gal ir teisingai bur- 
čina — iš Melbourne, Brisbanės, Adelaidės — nė pypt!

★

Per suvažiavimą studentai turės keletą svečių — ponią ir po
nus Bačiūnus, kurie lankysis Sydnėjuje.

★

Nugirsti juodukų būgnų signalai iš N. Gvinėjos — Alius Mige- 
vičius jau matuoja džiungles! Sako, padalins po lygiai: kiniečiams, 
indonezams ir vietkongiečiams. Taip ir nereikės kariauti.

★

Roma šeštokaitė skuba sugrįžti į Australiją, kad suspėtų į su
važiavimą.

★

Inžinierių Draugija susirūpino prastais egzaminų rezultatais. 
Nutarė, kad geriausiai pakels entuziazmą paskirdami dovaną. Ma
čiau laikraštyje kad kandidatai turi pristatyti gimimo metrikus, pirš
tų nuospaudas ir skiepijimo pažymėjmus.

*
Slaptai nugirdau kelis senosios kartos asmenis besitariant — 

ar užpulti studentus jau dabar, kad jie perdaug baliavoja ir perma- 
žai paskaitų klauso, ar palaukti po suvažiavimo.

★

Atrodo, kad Rasa vis dėl to daugiau prie Melbourne priaugus. 
Ateinančiais metais žada grįžti į Melbourną ir užbaigti studijas.

Didžioji Ausis

yra skaitomas lietuvių kalbos kur
sas, skiriamas daugiau lingvis
tams. Čia dėstė a.a. prof.: V. 
Krėvė-Mickevičius lietuvių litera
tūrą. šiame universitete doktori- 
zavosi jaunosios kartos lituanistas 
ir rašytojas dr. K. Ostrauskas pa
rašęs disertaciją apie J. Biliūną, 
o taip pat jaunas amerikietis, iš
mokęs praktiškai lietuviškai kalbė
ti doktorizavosi parašydamas di
sertaciją lietuvių kalbos klausi
mais. Tai amerikietis kalbininkas 
dr. Schmalstieg, kuris dabar pro
fesoriauja Pensilvanijos valstybi
niame universitete ir paskaito lin
gvistinius lietuvių kalbos kursus, 
o K. Ostrauskas jo pakviestas yra 
net lietuvių literatūros kurselį 
paskaitęs ten. šiais metais dr. 
Schmalstieg su asso prof. dr. A. 
Klimu bei kalbininku L. Dambriū- 
nu paruošė svetimtaučiams išsamų 
anglišką lietuvių kalbos vadovą, 
kuris turi dar šiais metais pasi
rodyti knygų rinkoje.

Dr. A. šešplaukis, lituanistikos 
lektorius dėstė ilgesnį laiką Ko
lumbijos Universitete New Yorke 
lietuvių kalbą. Gi Fordhamo uni
versitete New Yorke slavų skyrių 
tvarko kun. dr. Jaskevičius, S.J., 
baigęs mokslus Pensilvanijos uni
versitete ir čia parašęs lituanisti-

NAUJA 

ANTANAS SMETONA
ŽMOGUS IR VALSTYBININKAS”

Atsiminimai buv. Prezidento asmens adjutanto 
Pik. V. ŠLIOGERIO.

Išleido Juozas J. BACHUNAS. Spausdinta “Vilties spaustu
vėj, Cleveland, J.A.V. 187 psl. 50 fotografijų. Kaina $ 2.00 /

Gaunama pas autorių: V. ŠLIOGERIS

nę disertaciją, šiame universitete 
vasaros atostogų metu skaito lie
tuvių kalbos kursą prof. dr. A. 
Salys iš Filadelfijos. Studentams 
duodama 4 kreditai, kuriuos gali
ma perkelti ir į kitus universite
tus. Čia priimami ir laisvi klau
sytojai. Lietuvių kalba čia skaito
ma pradedantiesiems ir pažengu
siems.

Lietuvių kalbą Kalifornijos Uni
versiteto studentams Los Angeles 
dėstoma ir šiais metais. Ją dėsto 
mūsų pažįstamas, o ypač Sydnė
jaus liet, gerai atsimenamas 
filologas ir rašytojas Juozas Ti- 
ninis, anksčiau gyvenęs Austra
lijoje. Čia pradedama mokslo me
tus skirstyti ne semestrais, bet 
ketvirčiais. I-ąjį ketvirtį dėstoma 
pradinis lietuvių kalbos kursas,
II- jį ketvirtį tarpinis kursas,
III- ąjį aukštesnis kurasas ir IV-, 
ąjį ketvirtį lietuvių literatūra.

Jan Peter Locher, šveicaras, ly
ginamosios kalbotyros lektorius la
bai susižavėjęs lietuvių kalba šį 
rudenį Berno Universitete habi- 
litavosi su lituanistine disertaci
ja “žodžio Tauta reikšmė baltų 
kalbose”. Jis kilęs iš. čekoslova- 
kės motinos ir šveicaro tėvo (moky
tojo). Vokiečiams okupavus Čeko
slovakiją J. P. Locherio motina

(Nukelta į psl. 4)
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MŪSŲ PASTOGĖ 1966 m. lapkričio 28 d.

— Dainoje tauto* siela atgimsta, 
Dainoje bočių balsą girdim
Ir joj randam mes jėgų gelmes...

Iš “Dainininkų maršo”

Po šio krašto himno, kurį su
giedojo jungtinis Canberros, Syd- 
nejaus ir Newcastle choras, sep
tintųjų N.S.W. Dainų šventę Can- 
berroje pradėjo Newcastle cho
ras, vadovaujamas dinamiško ir 
energijos kupino dirigento S. 
Žuko. Nors savo skaičiumi ir ne
didelis šis newcastliečių liet, cho
ras kasmet vis stiprėja ir įgauna 
savų charakterį parodydamas, jog 
su noru ir pasišventimu galima 
ir mažoje kolonijoje surinkti gru
pelę dainos mėgėjų, kurių darbas 
neša puikių vaisių ne tik savie
siems; kaip mes gerai žinome, 
Newcastle lietuviai savo daina 
mūsų tautinį menų gražiai re
prezentuoja ir svetimtaučių tar
pe.

Šioje Dainų Šventėje Newcast
le lietuviai be gražiai sudainuotų 
dviejų liet, dainų dar padainavo 
dvi angliškas, iš kurių viena bu
vo išpildoma solo pritariant visam 
chorui. Nors ir negausus choras, 
(iš jų dar šeši negalėjo į šventę
atvykti) bet iš susidainavimo ma
tosi aiškiai įdėtas choristų ir di
rigento darbas ir pilnas vienas
kito supratimas tiek dainavime, 
tiek ir dirigavime. Tenka tik pa
sigėrėti progresuojančiu Newcas- 
telio choru ir pasveikinti tiek di
rigentų S. Žukų, tiek ir visus cho
ristus.

Sostinės lietuvių “Aušros” cho
rui taupant jėgas busimosioms 
Lietuvių Dienoms Sydnejuje ir 
individualiai nepasirodžius, Syd
nejaus “Dainos” choras, vado
vaujamas K. Kavaliausko, sudai-

LIET. KALBOS STUDIJOS

užtiko savo kalbos laikrašty žinutę 
kad lietuviai užjaučia čekoslova- 
kus dėl šio vokiečių žygio. Apie 
tai ji toliau pasakojo savo sū
nui, kuris nuo to laiko ir ėmė do
mėtis Lietuva. Rezultatas - minė
toji disertacija. Jis apie metus 
laiko studijavo Pensilvanijos Uni
versitete lingvistikų pas profeso
rius A. Sennų ir A. Salį. Jis iš
moko lietuvių ir daug kitų- kalbų, 
naudingų lyginamosios kalbotyros 
studijoms.

Galėtų ir daugiau panašių atsiti
kimų išvardyti ir nurodyti, kur 
dar dėstoma lietuvių kalbos kur
sas universitetuose. Bet ir šių pa
vyzdžių pakanka. Jie aiškiai bylo
ja, kad lietuvių kalba dėstoma 
daugely universitetų ir be jos ne
apsieinama palyginamajame kalbų 
moksle. Ypač paskutiniuoju metu 
balistika įgauna vis didesnės reikš
mės. Sovietinėje Lietuvoje perei
tais metais pasirodė periodinis 
leidinys BALTISTIKA, kuriame 
skelbiami straipsniai baltų foneti
kos, fonologijos, akcentologijos, 
morfologijos, sintaksės ir leksikos 
klausimais. “Tokiu būdu” — rašo 
K. Papečkys Komjaunimo Tiesoj 
1966 m. “baltistika nauja kalboty
ros mokslo šaka, atsiskyrė nuo 
slavistikos ir, periodiniam leidi; 
niui Baltistica pasirodžius, pra
dėjo savarankiškų gyvenimų”. 
1964 m. Lenkijoje, Balstogėje, 
Balstogės Mokslo Draugija pradė
jo leisti ACTA BALTICO-SLA- 
VICA. Italijoj prieš pastarųjį ka
rų išėjo Studi (Baltici. Tuo būdu 
lietuvių ir aplamai baltų kalbos 
lyginamosios kalbotyros moksle 
užėmė garbingų vietų nuo pat pra
džios. Nemažėja tų kalbų reikšmė 
ir šiandien. Net priešingai, joms 
skiriama vis kaskart daugiau dė
mesio. Vagos Leidykla Vilniuje 
pradės leisti Lituanistinę Bibliote
kų (senųjų raštų serijų). Pensil
vanijos Universiteto Biblioteka tu
ri didelį lituanistikos knygų sky
rių, daugiau kaip 1000 tomų. Jau 
ir Australijoje kai kurios bibliote
kos turi nemaža lituanistinių vei
kalų. Pav. The Library of Victor
ia Melbourne ALB Lituanistinės 
Sekcijos vadovo rūpesčiu turi jau 
per 100 lituanistikos tomų.

Kol pasiseks įsteigti lietuvių kal
bos ar baltistikos skyrių ar kita 
bet kuria forma su lietuvių kalba 
įstotį j universitetų, patartina nie
ko nelaukiant studijuoti neakivaiz

DAINŲ ŠVENTE SOSTINĖJE
navo tris dainas, iš kurių pirmoji 
— Žilevičiaus “Laisvės” nuskam
bėjo didingai ir pakiliai Canber
ros teatro salėje. Viena iš nau
jesnių ir tikrai subatvakariškai 
išpildytų dainų buvo J. Švedo 
“Subatėlė”, kuri klausytojų buvo 
šiltai sutikta ir palydėta ilgais 
plojimais.

Sydnejaus “Dainos” choras, 
mūsų sydnejiškių lietuvių pažiba 
ir pasididžiavimas ir čia pasirodė 
didingai ir gražiai visas dainas 
išpildant jau ne mėgėjiškai, o 
meniškai. Kiekviena balsų grupė 
savo išpildomas paskirai ir grupi
niai partijas atliko be priekaištų 
ir kiekvienas dirigento mostas 
buvo suprastas ir išpildytas. “Dai
nos” choras šiuo metu yra savo 
viršūnėje.

Jungtinis visų trijų miestų mo
terų choras, diriguojamas S. Žu
ko, nors tik po vienos bendros 
repeticijos padainavo skambiai ir 
darniai ir buvo tikrai kuo gėrėtis.

Jungtinis vyrų choras savo pir- 
mųja — Račiūno “Kova” galin
gai sudrebino Canberros teatro 
sienas. Antrųjų dainų Andriulio 
“Plaukia Nemunėlis” pianinu pa
lydėjo vietinė jauna pianistė Ga
biją Genytė. Vyrų chorui diriga
vo K. Kavaliauskas.

Pats įspūdingiausias šioje šven-
tėje buvo jungtinis chorų pasiro
dymas, kuris antroje koncerto 
dalyje diriguojant pakaitomis vi
siems trims dirigentams, sudaina
vo septynias dainas, kurių pasku
tinė — “Atsisveikinimas su giria” 
buvo pianinu palydima G. Geny
tės. Sudainuota buvo tikrai skam
biai ir įspūdingai. Žiūrovai, kurie 
pilnai buvo užpildę mažųjų teat
ro salę, ilgais plojimais dėkojo vi
siems trims chorams ir jų diri- 

diniu būdu lietuvių kalbų. Užsira
šyti korespondenciniam kursui: Pe
dagoginis Lituanistikos Institutas 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, 
ILL 60636, U.S.A.

Jaunimo Metai jau eina į pabai
gų. Jie mus visus, tiek jaunus, 
tiek vyresnius smarkokai išjudino. 
Turime ir toliau tų sukilusių gy
vastingumo bangų palaikyti ir ug
dyti. Siūlau ALB Tarybos atstovų 
suvažiavime 1967 metus paskelbti 
lituanistinio švietimo metais. ALB 
Krašto Valdyba ir Kultūros Tary
ba galėtų paruošti išsamų planų 
lituanistinio švetimo metams pra
vesti. O tų planų vykdyti turėtu
me visi, tik šeimos nariai, tiek 
viengungiai. Tik_visų pastangomis 
ir visų nuoširdžia parama galime 
pakelti lituanistinį švietimų savait
galio mokyklose, daugiau mūsų 
jaunimo skatinti baigti gimnazi
jas ir studijuoti aukštuosius moks
lus universitetuose. Būdami sųmo- 
ningesni tautiniu atžvilgiu, būsi
me ir kūrybingesni ir naudingesni 
savo tautai ir gyvenamam kraštui. 
Suprasdami daugiau švietimo nau
dų ir lituanistinio švietimo reikš
mę, nebus sunku sudaryti reikia
mų skaičių lituanistinėms studi
joms kandidatų universitete. Jų 
įvedimas į aukštųjų mokyklų yra 
galimas. Tik tai priklauso nuo 
mūsų pačių. Jei užsiregistruotume 
ne 4, bet 100 lietuvių kalbai stu
dijuoti universitete, mūsų tikslas 
būtų atsiektas. Mūsų studentai 
daugiau įvertintų savo gimtųjų 
kalbų ir imtų diplominiams dar
bams temas ir iš lituanistinių da
lykų. Dr. Algis Budreckas, dr. 
K. Ostrauskas ir kun. dr. Jaske- 
vičius įsigijo daktaro laipsnius pa
rašę lituanistines disertacijas. Net 
svetimtaučiai amerikietis Dr. Wil
liam R. Schmalstieg, šveicaras Jan 
Peter Locher parašydami lituanis
tines disertacijas įsigijo daktaro 
laipsnius ir dėsto universitetuose. 
Tad nenumokime rankomis ir ne
sakykime “netoli nueisi su lietu
vių kalba! kokia nauda iš jos!”

Profesoriai J. Eretas, A. Sen
nas, A. Sealey, Ch. Angoff ir vi
sa eilė kitų žymių mokslininkų 
svetimtaučių susižavėjo mūsų gim
tų j a kalba ir jų nepaprastai ver
tina.

A. Krausas,
ALB KRAŠTO KULTŪROS 

TARYBOS LITUANISTINĖS 
SEKCIJOS VADOVAS 

gentame. Koncertan susirinko ne 
tik visi canberiškiai lietuviai, bet 
buvo atsikviesta ir nemažai aus
tralų ir net svečių iš Sydnejaus. 
Ir taip norėjosi dar ilgai klausy
tis tokio puikaus koncerto, ir tik 
sugiedojus Lietuvos Himnų klau
sytojai įsitikino, kad koncertas 
pasibaigė.

Pasigėrėtinai savo darbų kaip 
pranešėja atliko p. Rita Jarašie- 
nė, ypač originaliai ir taikliai liet, 
dainas pristatydama angliškai.

Koncertui pasibaigus dirigen
tai buvo apdovanoti gėlėmis.

Tuoj po koncerto Lietuvių Klu
be įvyko oficialus dainininkų ir 
svečių priėmimas. O čia ir atsi
vėrė plačios savo nuoširdumu 
canberiškių lietuvių širdys. Ofi
cialiai pasveikinti “Aušros” cho
ro administratoriaus p. A. Alytos, 
kuris ir buvo faktinasis šventės 
šeimininkas, pats išnešęs visų ad
ministracinį ir ūkinį darbų, sve
čiai buvo vaišinami visų vakarų. 
Be visų dirigentų, dėkojusių šei
mininkams ir choristams, gražius 
žodžius ir sveikinimus su linkėji
mais pareiškė ALB Krašto Val
dybos pirmininkas p. S. Narušis ir

LIETUVOS ISTORIJA VOKIŠKAI

Prieš keletu mėnesių Vokietijoj 
pasirodė nauja Lietuvos istorija. 
Tai Manfred Hellmann'o “Grund- 
zuege der Geschichte Litauens und 
dės litauischen Volkes”, kurių išlei
do Darmstadte įsikūrusi koopera
tinė akademinė leidykla Wissen- 
schftliche Buchgesellschaft. Knyga 
nėra didelė; jų sudaro tik 179 psl. 
ir 2 žemėlapiai. Ji pati priklauso 
serijai knygų, sudarančių įvadų 
Rytų Europos kraštų istorijoms.

Veikalo autorius dėsto rytų Eu
ropos istorijų Muencheno univer
sitete, ir jo specialybė yra Pabal
tijo klausimai. Lietuvos istorijos 
klausimu jis jau rašė anksčiau; iki 
šiol svarbiausiu jo spausdintu dar
bu reikia laikyti habilitacinį darbų 
“Das Lettenland im Mittelalter” 
(Koeln 1954). Dabartinis veikalas, 
kaip jau pats pavadinimas rodo, 
yra greičiau santrauka, o ne pla
tus dalyko nagrinėjimas, ir todėl 
ypatingų originalumo pretenzijų 
nereiškia. Bet, nežiūrint nedidelės 
apimties, knyga savo koncentruo
tumu pajėgia sukaupti ne tik, pa
lyginti, daug faktų, bet ir juos

Studentu*

PROVIZORINĖ STUDENTŲ

Studentų suvažiavimas prasidės 
gruodžio 26 d., pirmadienį ir už
sibaigs gruodžio 31 d.

Gruodžio 26 d. (pirmadieni*): 
registracija nuo 3 vai. p.p. Liet. 
Namuose Lidcombe, 39 Church 
St., tel. 649 8879.

Gruodžio 27 d. (antradienis): 
9 vai. ryto skyrių valdybų posė
dis pas H. Antanaitį 64 The Avė., 
Hurstville;

11 vai. iki 5 vai. p.p. pietūs, 
simpoziumas Ace of Spades res
torane 131 Princes Highway, Syl
vania;

6.30 vai. vak. Harbor Cruise 
(jetty No 6, Circular Quay.

Gruodžio 28 d. (trečiadienis):
1 vai. p.p. XI-sis visuotinis susi
rinkimas Lidcombe parapijos sa
lėje John St., Lidcombe;

8 vai. vak. studentų iškilminga 
vakarienė Chevron Hilton, Kings 
Cross.

.tGruodžio 29 d. (ketvirtadienis):
7.30 vai. vak. tautinių šokių fes
tivalis — Sydney Town Hall.

Gruodžio 30 d. (penktadienis:
Gruodžio 30 d. (penktadienis):

11.30 vai. ryto gegužinė, diskusi
jos. 8 vai. vak. Dainų šventė Syd
ney Town Hall.

Gruodžio 31 d. (šeštadienis): 
8 vai. vak. Naujų metų balius 
Sydney Town Hall.

Studentai prašomi kuo greičiau 
užsiregistruoti savo kryrių valdy
bose.

Platesnes informacijas teikia 
Judita Kolakauskaitė 32 Cornwall 
Rd., Auburn, tel. 649 9379.

Sydnejaus liet, kapelionas kun. P. 
Butkus.

Po oficialių pokylio apeigų pra
sidėjo antrasis, jau neoficialus 
jungtinis chorų ir jų svečių kon
certas, kurio pirmasis dirigentas 
p. Kavaliauskas dirigavo jau sto
vėdamas vidury salės. Turbūt 
Canberros lietuvių klubas dar iki 
šiol nebuvo girdėjęs tokių skam
bių dainų, kurias pakaitomis di
riguojant visiems dirigentams, 
dainavo visa pilnutėlė salės audi
torija. Tai buvo tas draugiškos 
dvasios repeticijų nereikalingas 
koncertas, kurį sujungė visus tris 
chorus, jų svečius ir malonius šei
mininkus — sostinės lietuvius.

Sekmadienį iškilmingose pa
maldose, kurias atlaikė ir pa
mokslų pasakė kun. P. Butkus, 
gražiai ir pakiliai giedojo “Dai
nos” choras diriguojamas p. Ka
valiausko vargonais palydint 
“Aušros” dirigentui p. P. Dariui.

Nors N.S.W. VII-ji Dainų 
Šventė ir pasibaigė, palikdama 
gilius įspūdžius iš sostinės, tačiau 
tik kelių savaičių tarpas mus te
skiria nuo Australijos Lietuvių 
Dainų Šventės, kurios metu vėl 
pasimatysim ir gėrėsimės mūsų 
dainomis ir jas išpildančiais cho
rais.

A. L-tis.

Rašo V. Doniela

apjungti, perkeliant juos į aiški
nimo plotmę. Kartu Hellmannas 
savo knygų laiko ir lyg įvadu į 
savotiškų problemų. Įžangoje išsi
taręs, kad “mes, vokiečiai, nevi- 
suomet rodėme pakankamai supra
timo šiai kaimynėlei tautai, o 
ypač tada, kai dalis Rytprūsių 
— Klaipėdos kraštas — pateko 
lietuvių valdžion”, Hellmannas sa
vo uždaviniu laiko ne tik perduo- 
ti svarbiausias žinias, bet ir jas 
nušviesti, kad lietuvių istorijų bū
tų galima ne tik žinoti, bet ir po
prasti. Simpatijų lietuvių tautai
jis turi gana daug, ir visa laimė, 
kad jis nepaskęsta tose simpatijo
se. Veikale jis nekartų šaltai ati
taiso aštresnius kitų istorikų kraš
tutinumus, ar jie būtų lenkai, ar 
vokiečiai, ar lietuviai. Apskritai, 
dėstymas yra neblogai išbalansuo
tas ir pakankamai objektyvus.

Kai lietuviai istorikai didiesiems 
Lietuvos istorijos šimtmečiams 
paskiria gana daug vietos, Hell- 
manas šį laikotarpį prabėga grei
čiau. Dar trumpiau jis sustoja 
ties baltų proistore. Čia tuoj gali-

Saskrydis
SUVAŽIAVIMO PROGRAMA

IŠ SUVAŽIAVIMO 
PROGRAMOS

Per Australijos Liet. Stud. S- 
gos visuotinį susirinkimų ponas 
Stankūnavičius kalbės apie dar
bus ir planus įsteigti lituanisti
kos dėstymų Latrobe universite
te. Taip pat kalbės p. Krausas 
apie universiteto vadovybei pa
ruoštų medžiagų apie lituanistikų 
ir jos sekcijas, įkurtas kitų šalių 
universitetuose. Bus įdomu dau
giau sužinoti apie šį svarbų rei
kalų.

STUDIJUOJANTIEJI
Vilniaus univrsitete normaliai 

studijuojančių šiemet 5.344 šalia 
jų 2.173 lanko vakarinius kursus, 
o neakivaizdininkų (studijuojančių 
susirašinėjimo būdu) — net 5.011. 
beveik tiek pat, kiek normaliai stu
dijuojančių. Iš to susidaro ne vi
sai tiksliai universiteto mastų api
būdinus skaičius — 12.528 studen
tai.

(.E)

JAUNIMO KONGRESUI 
95.000 dolerių

Jaunimo Kongreso Komiteto 
Finansų Komisija paskelbė, kad 
Jaunimo Kongreso organizavimui 
ir prave.dimui buvo surinkta 
95.000 dolerių. Daugiausia surink
ta Amerikos Jungtinėse Valsty
bėse — 85.000 dol. Didžiausia iš
laidų pozicija — kelionpinigiai 
kitų kraštų Kongrese dalyvavu
siam jaunimui.

KUN. GAIDELIS
LIETUVIŲ LANKYMAS

NZ keturių kolonių lietuviai bus 
lankomi gruodžio mėn. šia tvarka: 
DUNEDIN — gruodžio 9 d. 7.30 
vai. vakaro paskaitos — pas p. 
Kuzmienę, 6 Thomson g-vė, Dune
din;
gruodžio 10 d. 4 vai. po piet pas
kaitos — pas p. Skridulaičius, 34 
Morrison g-vė, Dunedin.
Sekmadienį, gruodžio 11 d. 11 
vai. pamaldos The Catholic Centre 
koplyčioje, Moran Building, Oc
tagon.
Išpažinčių bus klausoma šv. Juo

zapo katedros bažnyčioje, Rattray 
g-vė: šeštadienį, gruodžio 10 d. nuo
6.30 vai. vakaro iki 7.30 vai.; sek
madienį iš ryto prieš Mišias, pra
dedant 9.30 vai.

Po pamaldų vaišės ir užbaigia
moji paskaita pas p. Šiupius, 123 
Cargill g-yė Dunedin.

Dvasiškio apsistojimo vieta: 
Cathedral Presbytery, 277 Rattray 
g-vė, Dunedin. Tel.: 70 506 
WELLINGTON — gruodžio 16 d.
7.30 vai. vakaro paskaitos — pas 
p. Beržinskus, 24 Stanley g-vė, 
Berhampore;
gruodžio 17 d .4 vai. po piet pas
kaitos ten pat pas Beržinskus.

Sekmadienį gruodžio 18 d. 12.30 
vai. po piet pamaldos šv. Juozapo 
bažnyčioje, Dufferin g-vė, Wel
lington East.

Išpažinčių bus klausoma pami
nėtoje bažnyčioje: šeštadienį, 
gruodžio 17 d. nuo 6 vai. iki 7 vai. 
vakare ir sekmadienį iš ryto, prieš 

ma pridurti, kad jo duodamasis 
vaizdas būtų galėjęs būti daug 
ryškesnis, nes pokariniu laikotar
piu archelogija į indoeuropiečių 
kraustymusi yra įnešusi nemaža 
šviesos. Pavyzdžiui, mūsų Alsei- 
kaitės-Gimbutienės darbai yra pa
tiekę daug patikimos medžiagos, 
kuri baltų proistorinę kilmę, so
cialinę struktūrų ir papročius lei
džia aptarti stipresniais teigimais. 
Mindaugo - Vytauto laikus Hell
mannas aprašo sutrauktai, didie
siems kunigaikščiams pripažinda
mas daug politinių dorybių ir ga
bumų, kurių taip stigo vėlesniems 
Lietuvos — Lenkijos karaliams. 
Šio laikotarpio pabaigų vertinda
mas jis sakosi sutinkąs su lietu
vių istorikais, kad unija su len
kais buvo Lietuvos pražūties pra
džia. Kiek Vytautas, aiškiai su
vokdamas savo tikslus, atnešė Lie
tuvai “švytėjimų ir didybę”, tiek 
Jogaila savo pasyvumu užtraukė 
“tragikų ir žlugimų”.

Ilgiau autorius sustoja prie se
nosios Lietuvos valstybės suirimo, 
(šiuo klausimu jis yra skaitęs spe
cialių paskaitų ir, berods, vienų 
kitą dalyką jau išspausdinęs). Su
trauktai, bet vaizdžiai jis dėsto 
Lietuvos—Maskvos konfliktą kįjr 
priežastis, kodėl jį galų gale laimė
jo Maskva, nors Lietuva atrodė 
turinti daugiau “šansų”, čia au
torius peržvelgia unijos partnerių 
vidinius nesutarimus, augantį luo
mų skirtumą ir bajorijos egoizmą, 
tarptautinę padėtį ir intrygų zig
zagus, kartu iškeldamas ir unijos 
įtakoje pasikeitusią Lietuvos lai
kyseną rusiškųjų žemių atžvilgiu. 
Jei didieji kunigaikščiai rytų kraš
tuose vedė tolerantiškų politikų, 
nesikišdami į vietinius papročius 
bei religiją, tai nuo 15-tojo am
žiaus vidurio prasideda stačiati
kių diskriminacija bei religinės 
laisvės varžymas. Šią pasikeitu
sių laikyseną gabiai išnaudoja 
Maskvos carai, pasiskelbdami sta
čiatikių užtarėjais ir tuo būdu 
įsigydami vis stiprėjančio prielan
kumo stačiatikių apgyventuose 
Lietuvos — Lenkijos plotuose. Nuo 
šio laiko prasideda šių žemių jaus
minis atitolinimas nuo Lietuvos. 
Jei dar 15-jo amžiaus pradžioje 
rytiečių pulkai narsiai kovėsi po 
Vytauto vėliava, netrukus tos pa
čios gentys pradeda žiūrėti į lie
tuvius — lenkus kaip prispaudė
jus. Todėl Smolensko, Polocko Vi
tebsko kritimas nėra tik paskirų 
mūšių pralaimėjimas, bet iš vi
dinio nepasitenkinimo kyląs išori
nis atsisakymas.

Likusioji knygos pusė skirta 
vėlesnei lietuvių tautos istorijai: 
nuo tautinio atgimimo 19-tojo am 
žiaus pradžioje iki Nepriklauso
mybės praradimo. Kai dėl tautinio 
atgimimo, tai Hellmannas duoda 
čia savo ankstyvesnio darbo san
trauką, ir todėl naujos medžiagos 
negalima tikėtis. Bet keletas įdo
mesnių faktų iškyla kalbant apie 
įvairių lietuviškų komitetų dery-

N. ZELANDIJOJ
NAUJOJE ZELANDIJOJE

Mišias, pradedant nuo 11 vai. prie 
bažnyčios esančioje salėje.

Po pamaldų vyks vaišės ir užbai
giamoji paskaita — 24 Stanley 
g-vė, Berhampore.

Dvasiškio apsistojimo vieta: 
Catholic Presbytery, 7 Patterson 
g-vė, Wellington, C.4. Tel.: 54 063 
AUCKLAND — prieškalėdinis su
sikaupimas šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčioje, 244 Parnell Rd. Par
nell, Auckland:

Ketvirtadienį? gruodžio 22 d. 7.30 
vai. vakaro susikaupimo pradžia ir 
atatinkamos konferencijos;

Penktadienį, gruodžio 23 d. 7.80 
vai. vakaro konferencijos ir išpa
žintys.

šeštadienį, gruodžio 24 d. 4 vai. 
po piet proga išpažintims dėl tų, 
kurie penktadienį negalėjo. Vaka
re 7 vai. bendros Kūčios LISTON 
HOUSE salėje. Jų metu — pas
kaita.

Kalėdos, gruodžio 25 d. 11. 15 
vai. šv. Mišios, užbaigiamasis reko
lekcijų pamokslas ir palaiminimas.

Dvasiškio apsistojimo 'vieta: 
Catholic Presbytery, 244 Parnell 
Rd. Parnell. Tel.: 43 132 
CHRISTCHURCH — Naujuose 
Metuose, sausio 1 d. 11.30 vai. Fa- 
timos Marijos bažnyčioje, 380 In
nes Rd., Mairehau, Christchurch 
5, pamaldos kartu su latviais.

Išpažinčių bus klausoma: šešta
dienį, gruodžio mėn. 31 d. nuo 8 
vai. ryto iki 8.45 vai. Mišių metu, 
kurios bus skirtos latvių Meno 
Dienoms, bus dalinama šv. Komu
nija. Naujų Metų ryte bus klauso
ma išpažinčių pradedant 10.30 vai. 
prieš Mišias.

Pirmadienį ir antradienį 7.30 vai. 
vakarais vyks paskaitos privačiuo
se namuose. Apie vietą bus pra
nešta atskirai.

Dvasiškio apsistojimo vieta: 
Cathedral Presbytery, 136 Barba- 
does g-vė, Christchurch, 1. Tel.: 
69 869

Kun. S. Gaidelis S J.

bas su vokiečiais, kurie, bent Rei
cho griuvimo metu, rodėsi sukal
bamesni, negu kiti tariami lietuvių 
draugai. Hellmannas taip pat mė
gina koreguoti 1915-1918 metų vo
kiečių okupacijos vaizdą, kuris mū
sų literatūroje yra gana negaty
vus. Jo teigimu, sutinkant, kad 
okupacija buvo blogybė, vis dėlto 
nereiktų užmiršti, kad vokiškasis 
administracinis aparatas, naujų 
kelių bei geležinkelių tiesimas ir 
t.t. nemažai prisidėjo prie to, kad 
Lietuva atsipalaidavo priklauso
mybės nuo Rusijos ekonominės 
struktūros ir tokiu būdu jai pa
lengvėjo sąlygos savarankiškai vai 
stybei kurti. O tarptautinėje plot
mėje pirmieji naujagimės valsty
bės vargai iš dalies buvę Prancū
zijos nuopelnas, kuri nedvipras
miškai palaikė Lenkijos interesus, 
įtaigojo Vilniaus klausimą Lietu
vos nenaudai ir kartu vilkino de 
jure pripažinimą.

Kalbėdamas apie Nepriklauso* 
mybės laikotarpį, autorius iškelia 
kultūrinius ir ekonominius laimė
jimus, bet daug vietos skiria ir 
vidaus politikos istorijai, ypač par
tijų santykiams. Pastebėjęs parti
nio skaldymosi tendencijas, jis pri
duria, kad partijų vadams trūkę 
valstybinės ir politinės atsakomy
bės supratimo. Šiek tiek kritiškai 
jis žiūri į tautininkų autoritarinę 
laikyseną ir prasitaria, kad Vol
demaras turėjęs nerealius siekius, 
tačiau kartu nurodo ir tarptauti
nius sunkumus, kuriuos sukūrė ga 
lutinai neišspręsti Vilniaus ir 
Klaipėdos klausimai, sudarę savo 
ruožtu ir krašte nuolatinę įtampą. 
Kalbant apie Klaipėdą, pirmą 
kartą ryškiau prasiveržia Hėll- 
manno vokiškumas. Jis tylokai pri
meta lietuviams bandymą sulietu
vinti Klaipėdos kraštą, lyg pri- /
leisdamas jog Klaipėda visada bu
vo pirmoje eilėje vokiška. Bet ši
ta vieta bus, tur būt, vienintelė 
visoje knygoje, dėl kurios autorių 
galima būtų pakaltinti bereikalin
gu subjektyvumu.

Apskritai, Hellmanno knyga, 
kaip mėginimas suprasti lietuvių 
valstybės ir tautos istoriją, yra 
patenkinantis, turint omenyje, jog 
čia turima reikalo tik su įvadu 
arba santrauka. Tiesa, kad, ap
rašydamas šio šimtmečio įvykius, 
Hellmannas daugiau dėmesio krei- . 
pia į lietuvių — vokiečių, o ne 
lietuvių — lenkų ar lietuvių — 
rusų santykius. Tačiau tai pateisi
nama, prisiminus, kad knygos už
duotis yra palengvinti tuos san
tykius suprasti vokiečiams, o ne 
kuriai kitai tautai. Šitą darbą jis 
atliko neblogai. Būtų gera, jei vie
ną dieną nemažos Hellmanno žinios 
ir įžvalgumas pasirodytų platesniu 
ir išsamesniu veikalu.

(F.L.)
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VARPO KOVOS
VARPAS — ST. KILDA I 

42—44
Mūsų vyrai tikrai gražiai pasi

rodė prieš stiprų priešą.Antrame 
puslaikyje likę keturiese pralaimė
jo tik 2 taškais. Taškus pelnė: E. 
Firinauskas 14, V. Mačiulaitis 12, 
š. Žiedas 9, V. Soha 7 ir V. Moc
kus.

VARPAS — M.L.S.
39—45

čia susitiko su latvių komanda 
prieš kurių pralaimėjo Australijos 
Lietuvių Rinktinė. Jeigu varpie- 
čiai būtų žaidę pilname sąstate, 
be abejonės, būtų laimėję. Taškai: 
A. Milvydas 15, V. Soha ir A. 
Skimbirauskas po 8, Š. Žiedas 5 ir 
S. Urbonas 3.

VARPAS — W.DRAYTON 
68—44

Šios rungtynės nesunkiai laimė
tos. Taškus pelnė: V. Mačiulaitis 
22, E. Firinauskas 18, Š. Žiedas 
ir V. Soha po 12 ir V. Mockus 2.

VYR. MERGAITES

VARPAS — OAKOVER 
36—28

Po nelengvos kovos pasiektas lai
mėjimas. Taškus pelnė: R. Milvy
daitė 24, D. Statkutė 10 ir A. Šil- 
vaitė 2.

VARPAS —OPPO 
35—22

Taškai: R. Milvydaitė 19, D. 
Statkutė 14 ir A. Silvaitė 2.

VARPAS — THUNDERBIRDS
22— 39

Čia mūsiškės susitiko su aukš- 
taūgėm priešininkėm, iš kurių ke
lios žadžia aukštesnėj klasėj. Taš
kus pelnė: D. Statkutė 10, R. Mil
vydaitė 8 ir R. Žiogaitė 2.

VARPAS — T.G.S.
23— 24

Rungtynės buvo apylygės. Pas
kutinėse minutėse priešas išnaudo
jo baudos metimų ir vienu tašku 
pralaimėta. Taškus pelnė: D. Stat

kutė 11, R. Milvydaitė 8, R. Kliu- 
kaitė ir R. Garbenytė po 2.

JAUN. MERG.

VARPAS — A.F.G.
24—13

Mūsų jaunuosios užtikrintai lai
mėjo. Taškus pelnė: N. Stanaity- 
tė 16 ir I. Smilgevičiūtė 8.

VARPAS — VACC.
71—8

Mūsiškės nesunkiai galėjo pa
siekti ir šimtų nes priešininkės 
buvo labai silpnos. Taškus pelnė: 
N. Stanaitytė 44, (tai rekordas ne 
tik mergaičių, bet ir vyrų koman
dų) I. Smilgevičiūtė 12, N. Mus- 
činskaitė 7, L. Smilgevičiūtė 6 ir 
M. Tamošauskaitė 2.

JAUN. BERNIUKAI

VARPAS ROSANNA 
23—42

Taškus pelnė: A. Vingrys 13, S. 
Tamulevičius 6, A. Laukaitis ir 
A. Baltrūnas po 2.

VARPAS — F.T.G.
17—21

Pralaimėję pirmų puslaikj, an
trame sužaidė žymiai geriau. Taš
kus pelnė: A. Vingrys 8, G. Skim
birauskas ir S. Tamulevičius po 4 
ir A. Balbata 1.

VARPAS — PASCOE VALE 
26—36

Mūsų jaunučiai daro pažangų, 
bet laimėjimų dar sunku išspausti. 
Taškus pelnė: A. Vingrys 15, G. 
Skimbirauskas 6, S. Tamulevičius 
ir A .Baltrūnas po 2 ir A.. Lau
kaitis 1.

Šios komandos buvęs treneris 
niekam nieko nesakęs nusiėmė. Ko
mandos treneriu pakviestas Leo
nas Macpanas. Atrodo, kad jis ras 
daugiau bendros kalbos su mūsų 
jaunimu ir tuo pačiu pramokys 
juos nors pagrindinių krepšinio 
taisyklių ir pasieks rezultatų žai
dime.

(va)

MŪSŲ PASTOGĖ

SPORTINE SPAUDA
Turbūt kuone visi iš mūsų skai

tome australiškus ar kurio nors 
kito krašto laikraščius ir gal tik 
maža dalis (o, kaip gaila) esame 
reguliarūs savojo, lietuviško lai
kraščio nuolatiniai skaitytojai. Pa
žindami australiškąjį gyvenimą ir 
sekdami jų spaudų mes gerai žino
me, kokią didelę reikšmę šio kraš
to gyvenime turi sportas. Nors 
daugumoje jis yra profesionalinis, 
bet taip pat nemažos svarbos: ypa
tingai mokykliniame jaunime turi 
ir mėigėjų sporto šakos, fizinis au
klėjimas ir pan. Turėdami sportui 
ypatingai geras sąlygas australai 
sportininkai pasaulinio masto ly
gyje, nors būdama iš ne iš tų di
džiųjų skaičiumi valstybių, yra 
atsiekusi labai aukštų ir gerų re
zultatų, kas juos paskirose sporto 
šakose pastato pirmaujančių vie
toje.

Stebint jų sportinį gyvenimą į 
akis labai taikliai krinta austra
liškoji sportinė spauda. Neskai
tant daugybės paskirų sporto žur
nalų! atskirų sporto šakų leidinių, 
didžiausią įspūdį sukelia eiliniam 
skaitytojui tai kiekvieno bent kur 
išleidžiamo dienraščio ar savait
raščio paskiri sporto skyriai, kurie 
kartais užima net po 6-10 pusla
pių. Ir jeigu eilinio australo gyve
nime pasauliniai politiniai įvykiai,

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerb. pone Sporto Skyriaus Re
daktoriau,

Mūsų Pastogės 44 Nr. “sporto 
nuotrupose” autorius Rimas Gai
lius, atrodo, netiksliai painformuo
tas ir net nusileidęs iki asmeniš
kumų visiškai bereikalingai išplū
do mūsų sporto Klubo valdybos 
narį. Adelaidės Lietuvių Sporto 
Klubo “Vyties” Valdyba nemato 
jokio reikalo į šitokius rašinius 
atsakinėti, nes tai sportininkų vei
kloje neatneštų jokios naudos. Ta
čiau jeigu kada nors p. Rimas Gai
lius persigalvotų žengti nuoširdes
nio sporto korespondento keliu ir 
jam būtų reikalingi faktai, liečią 
mūsų sporto klubą, jie bus mielai 
suteikti kreipiantis šiuo adresu: A.
Skiparis, 142 Edward St., Cla- lerancijos kitiems nusikratant pa- 
rence Goins. S.A. vydo.

A. Skiparis 
Adelaidės Lietuvių Sporto Klubo 

“Vyties" pirmininkas

Man tikrai malonu, kad į mano 
kelias sportines nuotrupėles iš 

kurie mūsų žmogui net šiurpų su
kelia, mažai arba jokio dėmesio 
neatkreipia, tai jo laikraščio spor
to skyrius būna arba vienas iš pir
mųjų skaitomas, arba jokiu būdu 
jis negali būti pralenkiamas ar 
užmirštamas. Kartų būnant Aus
tralijos žurnalistų sųjungos viena
me susirinkime teko išsikalbėti su 
vieno Sydnėjaus dienraščio redak
torium, tai jis išsireiškė, jog jei
gu jo arba bent kurio kito laikraš
čio laidoje nebūtų sporto skyrių, 
tai tiek jis, tiek ir kiti daugumoje 
redaktoriai liktų be darbo, nes la
bai greitai leidžiami didieji dien
raščiai subankrutuotų, o to prie
žastimi būtų skaitytojų trūkumas.

Visiškai nesiginčijant yra vi
siems labai aišku, kokią reikšmę 
Australijos gyvenime turi sportas 
ir sportinė spauda. O kaip gi da
bar pas mus? Tikrai, nors ir pro
centiniai bandant mes bent maža 
dalelyte galėtume prisilyginti prie 
australų šiuo sportiniu atveju. Tu
rime mes ir savo sportinius klu
bus, turime mes ir savo paskirus 
ir komandinius sportininkus, turi
me ir daugybę veteranų (gaila, kad 
daugumas kai užmigo ant buvusių 
pergalės laurų, tai dar ir dabar 
negali pabusti), o gi taip pat tu
rime ir savąją “Mūsų Pastogę”, 
kurioje jau daugelį metų yra ir

Adelaidės net pats klubo pirmi
ninkas atsiliepė, o tas parodo, kad 
padaryta kai kurių adelaidiškių 
sau pačių žaizda yra jiems pa
tiems tikrai skaudi. Dėkodamas 
pirmininkui už linkėjimus “žengti 
nuoširdesnio sporto koresponden
to keliu” aš tik noriu jam primin
ti, kad jeigu kas ir buvo netiks
liai (taip bent aš supratau iš pir
mininko laiško) painformuotas, 
tai buvo jis pats ir kiti adelaidiš- 
kiai savojo valdybos nario) o tą 
turbūt lengvai jis gali pasitikrin
ti pas kitų klubų atstovus, daly
vavusius Melbourne).

Baigdamas aš tik noriu adelai- 
diškiams, o ypatingai Jūsų sporti
nei valdybai palinkėti daugiau to-

Rimas Gailius

NAUJA
KNYGA

KREPŠINIO 
IŠVYKA AUSTRALIJON

Sporto Skyrius.

Daug jau sporto švenčių turė
jome, labai daug sportininkų ir 
sportininkių pavardžių šiose skil
tyse matėsi per tuos metus. Tikrai 
daug iš jų jau nežinia kur šian
die dingo, o kiti, dar gal paskaitę 
dabartinio jaunimo vargus ir pa
sisekimus, su pavydu prisimena, ir 
savo jaunystės dienas, tuos gra
žius sportinius subuvimus, ku
riuose ir jie aktyviai dalyvavo.

Taip, buvo daug aktyvių ir pa
syvių sportininkų, buvo ir kartais 
net labai daug ir mūsų sporto bi
čiulių, bet taip pat per tą kelio- 
liką metų buvo ir nemažas skai
čius ir šio skyriaus nuolatinių ar 
vienkartinių bendradarbių, kurie 
savo stambesniais ar mažesniais 
rašiniais ir korespondencijomis pa
rodydavo Australijos lietuviams 
mūsų sportines pergales, mūsų me
tų vargus ir džiaugsmus. Jeigu 
su metų eile augant mūsų jauna
jai kartai, kuri vis daugiau ir dau 
giau įsijungia į mūsų lietuviškąjį 
sportinį gyvenimą, gausėjo ir gau
sėja ne tik šio skyriaus bet ir vi
so laikraščio skaitytojų ir tai ypa 
tingai vidurio arba jaunojo am
žiaus, tai ir yra įrodymas, jog 
mūsų jaunimas jau augdamas ir 
kultūrinę dvasią gaudamas aus
trališkose mokyklose (arba dau
giau ar mažiau vietiniame gyve
nime, yra tampriai susirišęs su 
sportu, sportine veikla ir net spor
tine spauda.

Šiuo atveju mūsų visų Austra
lijos lietuvių tėvų, sporto darbuo
tojų ir vadovų yra pagrindinė pa
reiga pačiu ankstyviausiu laiku 
savo sūnų ir dukrą įjungti į spor
tinį, jam malonų ir suprantamą 
gyvenimą lietuviškoje plotmėje ir 
lietuviškuose klubuose.

Jaunuolis ar jaunuolė, aktyviai 
įsijungęs į sportinį klubo gyveni
mą vienaip ar kitaip sužino, kad 

RUDUO JAU ČIA NETOLI IR KALĖDOS v
Dabar jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti, kokį do- 

vanų siuntinį pasiųsti savo artimiesiems. *
Padaryti tai yra paprasta ir lengva, taip pat, ir pigu, pa- •»: 

sinaudojant leidžiamu į Lietuvą siųsti prekių kainoraščiu, ku- 
rį gali gauti kikevienas, pareikalavęs pas mus. J

Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko arba nežino, ką >*■ 
reikėtų siųsti, siūlome jau paruoštus praktiškus ir reikalingus >*< 
siuntinius. > '8

ir toks lietuviškas laikraštis yra, 
kurio sporto skyriuje aprašoma 
ir jo laimėjimai, paminima jo pa
vardė ir pan. Jis ar ji, o tokių 
pavyzdžių aš turiu daug, pradeda 
skaityti pradžioje tik sportines ži
nias, bet vėliau, supratus geriau 
savąją kalbą, pereina ir prie ki
tų, gal sunkesnių dalykų, kas pa
rodo, jog gyvenant šioje kultūro
je mes turime prie lietuviškos 
spaudos gal kitokiais negu kaip 
kas iš mūsų galvoja, būdais jau
nuolius patraukti. •

Užmirštant jaunimą grįžkime 
vėl prie savųjų laikraščio bendra
darbių. Jeigu aktyvūs sportininkai 
veteranai paseno ir užmigo, tai 
kas atsitiko su mūsų sportiniais 
spaudos bendradarbiais? Šiame 
žurnalistiniame darbe senti yra 
neįmanoma, nes laikas tik daro 
rašantįjį daug geresniu, daug ge
riau savąją mintį išreiškiantį ra
šytoją. Atrodo, kad mūsų bendra
darbiai jeigu daugumoje nesuse- 
no, tai labai ir labai aptingo pa
miršdami savąjį Sporto Skyrių," 
esamus ir būsimus sportinius rū
pesčius ir svarbiausia tai tą mū
sų sportinį jaunimą, kuris pradė
jęs sportuoti ir pradėjęs gal ir sa
vąjį skyrių skaityti, turi su skaus
mu nusivilti, nerasdamas jokių ar
ba labai mažai žinių apie savąjį 
klubą, savas komandas ir pan.

Mes visi gerai žinome, kaip pas
kiri klubai gražiai veikia, tačiau 
labai sunku ką nors gauti spaudai,
o mieli šio skyriaus skaitytojai 
tikrai apsidžiaugtų, jeigu būtų 
daugiau žinių iš paskirų klubų as
menų ir mūsų sporto bičiulių, ku
rie kartu galėtų duoti šiam skyriui 
daug daugiau gyvenimo ir įdomu
mo.

Su būsima Sporto Švente ir šiuo 
didžiuoju lietuviško sporto gyve
nimo prisikėlimu prisikelkit iš mie
go ir jūs, buvę ir esantieji spor
tiniai spaudos bendradarbiai, kad 
savo plunksnos darbu galėtumėte 
pasidaryti irvėl aktyvūs ir taip 
reikalingi visam mūs Australijos 
lietuviškam sporto gyvenimui.

A. Laukaitis-

PASAULINĖ OLIMPIJADA

Pasaulinė šachmatų olimpijada 
buvo pravesta Kubos sostinėje 
Havanoje. Olimpijados laimėto
jais tapo Sovietų Rusijos koman
da. Šis Rusijos laimėjimas yra aš
tuntas iš eilės. Olimpijados ren
gėjai kubiečiai turėjo vargo su 
Amerikos komanda, kurioje žaid
žia pasaulio šachmatų garsenybė 
Bobby Fischer, kuris prisilaiky
damas savo religijos papročių at
sisakė žaisti šeštadieniais iki sau
lės nusileidimo. Australija į šių 
olimpijadų savo komandos nebu
vo pasiuntusi.

NSW ČEMPIONAS

Šių metų NSW čempijono var
dų išsikovojo ukrainietis Yaroslav 
Shewchyk, kuris be šachmatų yra 
vienas iš aktyviausių ukrainiečių 
veiklos organizatorių. Jis daug 
prisidėjo prie ukrainiečių bažny
čios pastatymo Lidcombe. Šiuo 
metu vadovauja ukrainiečių spor
to salės statybai. Sporto salę uk
rainiečiai taip pat statosi Lidcom
be.

SARMATAI 
SPORTO ŠVENTĖJE

Iki šiam laikui labai mažas 
šachmatininkų skaičius prisiregis
travo Australijos lietuvių indivi
dualiniame šachmatų turnyre. 
Laiko dar liko. Norintieji daly
vauti prašomi kuo skubiau užsi
registruoti šiuo adresu: Sydne- 
jaus lietuvių šachmatų sekcijos 
vad. 112 Sixth Aven. Berala, 
NSW.

ŠACHMATAI PAS MUS IR
ATVYKSTA SLIDŽIŪNAS

Yra gautas J. Slidžiūno laiškas, 
kuriame praneša, kad jis deda vi
sas pastangas persikelti iš Vakarų 
Australijos j NSW. Jeigu jam 
pavyks įsiregistruoti į Sydnejaus 
universitetų tai visa p. Slidžiūnų 
šeima ketina persikelti į Sydnejų. 
Dvi sesutės Slidžiūnaitės, kurios 
dirba kaip hostesės T.A.A. ben
drovėje jau yra apsigyvenusios 
Sydnejuje.

Jonas Slidžiūnas yra pagarsė
jęs šachmatininkas Vakarų Aus
tralijoje ir jeigu atvyks į Sydne
jų tai koviečių komanda dar la
biau sustiprės. Koviečiai jo lau
kia išskėstomis rankomis.

V.A.

ŠACHMATAI

Lietuvos komanda Mikėnas, 
Vistaneckis, Uogelė, Lapienis ir 
kt.), kuri dalyvavo Europos tau
rės koresp. šacniatų varžybose — 
susirašinėjimo keliu — kaip viena 
iš šešių Sovietų komandų, iškovo
jo pirmų vietų savo grupėje. Tos 
grupės stovis: Lietuva 34i tš. iš 
48 galimų, ČSR II 26i, Šveica
rija 22i„ Vak. Vokietijos II 20J, 
Rytų Volpetijos VI 16. Lietuvos 
komanda įveikė ČSR 8:4, šveica- 
rijų 6i:5į, Vakarų Vokietijų 9i 
:2i, Rytų Vokietijų 10i:lL

Baigminės Europos taurės var
žybos prasidės lapkričio 1 d. Lie
tuvos komanda susitiks su kitų 
grupių nugalėtojais: Belgija (34 
tš.), Latvija (35 tš.), Vengrija 
(33i), Maskva 31i (1), Rytų Vo
kietijos I 35i, Vak. Vokietijos I 
34. Vienos grupės nugalėtojas te
bėra neišaiškintas: Estija turi 301 
(I), o Italija 30 (2).

KITUR
Prieš 20 metų (1946 m.) Augs

burgo tarptautiniame turnyre iš
kilo jaunas studentas iš Mueh- 
cheno uiversiteto Wolf gan Unzic- 
ker (dabar didmeisteris ir daug
kartinis Vak. Vokietijos čempio
nas), iškovodamas pirmą vietą be 
pralaimėjimo. Jis surinkęs 14 taš
kų (12 laimėjimų ir 4 lygiosios). 
Antruoju baigė latvis Žemgalis 
13; 3-4 Povilas Tautvaišas ir did
meisteris Saemisch Kiel, po 10i 
tš; 5. latvis Endzelins 10; 6-7 Ro
mas Arlauskas ir latvis Ozols po 
9 tš. Kazys Škėma, nežiūrint geros 
pasėkmės: 5 tš. iš 8 sužaistų parti
jų, turėjo pasitraukti iš turnyro.

Lietuvių pasirodymas šiame tur
nyre buvo stiprus ir labai gerai 
įvertintas jubiliejinėj 25 m. Augs
burgo Shachverbando knygoj, itin 
išgirtas Povilas Tautavaišas.

LIETUVIŲ DIENA 
MONTREALIO MUGĖJE

Ateinančių metų balandžio 28 
d. Montrealio mieste, Kanadoje, 
atidaroma pasaulinė paroda — mu
gė, kurioje dalyvauja apie 80 
valstybių. Lietuva kaip suverenus 
kraštas joje negali dalyvauti, nes 
ji yra okupuota ir jeigu ir bus 
kas joje išstatyta iš lietuvių gami
nių ar išdirbinių, tai viskas eis 
okupanto — Sovietų Sąjungos 
vardu.

Tačiau lietuviai šioje pasaulinė
je parodoje vistiek dalyvaus! Ka
nados vyriausybė, kaip nepripa
žįstanti Lietuvos inkorporacijos į 
Sov. Sąjungą, pakvietė lietuvius 
parodoje dalyvauti ir net paskyrė 
Lietuvių Dieną 1967 m. rugsėjo 
3 d. Visi lietuvių pasirodymai į- 
vyks pasaulinės parodos parengi

Jau Australiją pasiekė naujas 
ir labai patrauklus leidinys apie 
Amerikos lietuvių krepšininkų iš
vyką Australijon, pavadintas 
“Krepšinio išvyka Australijon”. 
Redagavo Jonas šoliūnas. Leidi
nys didelio formato 151 psl. gau
siai iliustruotas. Išleido Juozas 
Bačiūnas. Kaina $3.00.

Kiek teko girdėti, šio leidinio 
apie 500 egz. į Australiją atsiveš 
atvykdamas viešnagėn Pasaulio 
Liet. B-nės pirmininkas ir knygos 
leidėjas p. J.J. Bačiūnas. Sporto 
Klubai jau dabar galėtų šio leidi
nio užsisakyti rašydami leidinio re
daktoriui Jonui Šoliūnui 6641 S. 
Albany Ave., Chicago, Ill. 60629, 
U.S.A.) arba tiesiog leidėjui (J.J. 
Bačiūnas, Tabor Farm, Sodus, Mi
chigan, U.S.A.).

Plačiau apie šį mus visus intri
guojantį leidinį parašysime kiek 
vėliau.

RK 1. (MOTERIŠKAS) 8
Vilnonė paltui medžiaga, itališkas nailoninis lietpaltis, a 

nepermatomo japoniško nailono medžiaga suknelei, 4. jd., 
2 p. vilnonių arba nailoninių kojinių, 1 vilnonė gėlėta įvairiais g 
raštais skarelė, 1 šilkinė skarelė, 2 biro, vilnonis megstukąs 
ir labai graži dėžė šokolado.

£25.0.0 (Anglų valiuta)

K

RK 2. (VYRIŠKAS)
Grynos vilnos nertinis, 3i jardo kostiumui medžiagos, 

2 nailono viršutiniai marškiniai, 2 p. vilnonių kojinių, 1 p. 
odinių pirštinių, 2 biro, 1 kaklaraištis, pritaikintas prie kos
tiumo, itališkas su diržu dėvimas nailoninis lietpaltis, ir dėžė 
šokolado.

£25.0.0 (Anglų valiuta)

JUNGTINIS RK-1, ir RK-2, siuntinys kainuoja tik £45.0.0.

mų teatre, turinčiame apie 7.000 
vietų.
Jau dabar Montrealio lietuviai šiai 
dienai intensyviai ruošiasi: -suda
rytas Lietuvių Dienos ruošimo Ko
mitetas. Tikimasi daug lietuvių tai 
dienai iš Kanados ir USA.

Šioji Lietuvių Diena sutaps su 
tradicine Kanados Lietuvių Diena.

4 sv. taukų, i sv. arbatos, i sv. geriamo šokolado, 
i sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėž. nescafe, 1 sv. 
saldainių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, i sv. pipirų, 1 sv. šo
kolado. £10.0.0.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelį pasiseki
mą turį siuntiniai: V.-3, 101 jard. trims kostiumams medžia
gos, £16.15.0, P-3, trims paltams vilnonė medžiaga, £20.0.0, 

N-4, 16 jardų nepermatomo nailono suknelėms, £15.0.0.

Baltic Stores Ltd
PADĖKA

Melbourne Lietuvių Sporto Klu
bo “Varpo” Valdybai ir Melbour
ne lietuviams kurie parūpino nak
vynes, valgydino ir globojo mū
sų jaunuosius krepšininkus, daly
vavusius žemiau 14 metų berniu
kų krepšinio karnavale, nuošir
džiai dėkojame.
Adelaidės Lietuvių Sporto Klubo 

“Vyties" Valdyba

(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2 
ENGLAND

>; Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas 
gavėjo parašu patvirtintas pristatymas laike 3-4 savaičių, vi-

>; sos siuntos registruotos ir apdraustos.
£ ATSTOVAI: K. Stankūnas, 5 Markwell Str., Bowen Hills,
$ Brisbane; St. Rečiūga, 58 Wehl Str., Nth. Mount Gambier, 
£ S.A.; H. Petrauskas, 25 Prior Rd., Noble Park, Melbourne,
* Vic. ..
v > " ■ ■ »
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE NEPRALEISKITE PROGOS! JAUNIMO TEATRAS

Melbourne kronika DAINAVOJE GRUODŽIO 10 d.
MŪSŲ PASTOGĖS POBŪVIS
ALB Melbourne Apylinkės 

Valdyba spalio 29 d. suruošė 
Lietuvių Namuose Mūsų Pastogės 
pobūvį. Jame dalyvavo gražus bū
rys tautiečių. Nuotaika buvo pa
kili ir linksma. Veikė loterija ir 
Socialinės Moterų D-jos bufetas. 
Svečius linksmino ir šokiams gro
jo p. J. Krasausko muzika. Gra
žiai praleista keletą valandų be
šnekučiuojant, pramogaujant, be- 
sivaišdnant. šio pobūvio pelnas 
paskirtas Mūsų Pastogei.

(k)

ŠEIMYNINIS POBŪVIS 
DIDŽIŲ NAMUOSE

Lapkričio 19 d. pas ponus Di
ldžius, Melbourne priemiestyje 
Altonoje, įvyko šeimyninis pobū
vis — atšvęsta dr. Valterio Didžio 
gimtadienis. Ta proga dr. V. Di- 
džys papasakojo pluoštą žinių iš 
savo vaikystės ir jaunystės, ku
rių, kaip sakė duktė Jieva, ir ji 
dar niekad negirdėjusi.

Tėvas buvo mokytojas Rytprū
siuose, bet anksti mirė, Valteriui 
tėsant tik ketvertų metų. Tėvai 
tekalbėję namuose tik vokiškai, ir 
Valteris save laikė vokiečiu. Til
žėje lankė vokiečių gimnaziją. 
Kartą vienas klasės draugas, be
rods Dūmat, jam išsitarė: “O vis 
dėlto mes esam lietuviai”. Kaip 
vyko atlietuvėjimas, vėliau, esant 
I-jo Pasaulinio karo metu vokie
čiu armijos karininku, apsispren
dimas studijuoti mediciną ir ją 
baigus išsikelti į Lietuvą ir dirbti 
tarp lietuvių, kaip dalyvavo ku
riant Tauragėje . I-jj žemaičių 
pulką, kaip rašyta peticija į Ver
sali. prašant Rytprūsių lietuvišką 
dalį priskirti prie Lietuvos, kaip 
studijavo Berlyne ir Muenchene, 
kaip baigės atsikėlė gydytoju į 
Klaipėdą, kaip pasidarė vyriausiu 
Liebūriuotoju — visą tą girdėjo 
šeimos nariai ir būrelis svečiu. 
Čia kilo svečiams mintis, kad rei
kia prašyti dr. Valterį parašyti 
prisiminimus, o jei pats nepas- 
linktu, tai prašyti dukterį Jievą, 
kad ji atostogų metu drauge su 
tėvu ta padarytų.

Duktė Jieva paskaitė raštu 
sveikinimus, tarp ju ir A. L. B. 
Krašto Valdybos iš Sydnėjaus. 
žodžiu sveikino: eilė asmenų. Visi 
kalbėtojai linkėjo sveikatos ir 
džiaugsmo iš vaiku, kuriuos Liu
da ir Valteris Di-’žiai taip gražiai 
užaugino ir ivedė i lietuvių ben
druomenės gyvenimą.

Pobūvio metu daug šokta, ir nė 
vieno šokio nepraleido dr. Valte
ris.

(a. z.)

ČIUPT,IONTEČTU POPIETĖ
M.K. Čiurlionio Diskusijų Klu

bo popietė įvyko lapkričio 6 d. 
Krausu namuose, Maribyrnonge. 
Šia popiete pravedė Jaunimo 
Kongreso atstovai. Programoje 
išklausyti JK pranešimai iš Aus
tralijos. Naujosios Zelandijos, 
Argentinos. Brazilijos, Kolumbi
jos. Uragvajaus. Venecuelos, Vo
kietijos. Austrijos, Belgijos, Ita
lijos, šveicariios, Švedijos ir Ka
nados. Anglijos ir Prancūzijos 
atstovams pavėlavus, pranešimų 
nedaryta. Pranešimus su dideliu

įdomumu išklausėme iš juostų, 
lyg patys būtume dalyvavę JK-se. 
Paaiškinimus ir papildymus pa
darė M. Didžys, K. Zdanavičius. 
A. Šimkus suglaustai reziumavo 
JK atliktus darbus. Ieva Didžy- 
tė įdomiai papasakojo apie jau
nuolius, jų nuotaikas neseniai at
vykusių iš Lietuvos. Jaunimą pa
pildė popietės dalyviai ir iš vy
resniųjų: G. Gasiūnienė, A. Ga- 
siūnas, J. Mašanauskas, A. Zub- 
ras ir kiti. Meninėje daly pasirodė 
Rūtelės (vad. N. Mališauskaitė, 
R. žiedaitė ir S. Dagytė) su JK 
kongrese naujai išmoktomis ir ki
tomis rečiau girdėtomis dainomis. 
Pabaigai įsijungė dainon ir visi 
popietės dalyviai. Prie kavos puo
delio dar pabendrauta ir pasi
kalbėta JK liečiančiais klausi
mais. Popietė buvo įdomi ir iš
kėlė daug aktualių klausimų.

DAINOS SAMBŪRIO 
IR RAMOVĖS BALIUS

Richmondo rotušėje lapkričio 
18 d. įvyko jungtinis Melbourne 
Dainos Sambūrio ir Karių Ra
movės balius. Jo programą išpil
dė Rūtelių dainininkės, vadovau
jamos Nijolės Mališauskaitės. Jos 
padainavo nuotaikingai ir gražiai 
tris dainas, o Dainos Sambūris 2 
danas. Svečiai smagiai pasišoko ir 
pasilinksminimo. Jaunimo buvo 
gausu. Veikė loterija ir Mo
terų Socialinės Globos D-jos bu
fetas. Apskritai balius pasisekė, 
tik svečių galėjo būti kiek dau
giau.

(k)

DAIL. ADOLFO VAIČAIČIO 
NAUJI KŪRINIAI 

čiurlioniečiai popietėj pasveikino 
M.K. Čiurlionio Diskusijų Klubo 
vadovybės narį dail. Adolfą Vai
čaitį ką tik išleidusį savo naujų 
kūrinių rinkinį: LINOPRINTS, 
Melbourne, Australia, 1966. Tai 
didelio formato (16,5”X12”) 12 
kūrinių labai dailiai skoningai iš
leistas aplankas. Jis dedikuotas 
brangiai Jolantai (dukrai) Tira
žas: 35. Visi egzemplioriai nume
ruoti ir su dailininko parašu. Li
no blokai ir paveikslai raižyti ir 
atspausdinti paties dailininko. 
Atspausdinus tuos 35 egzpl., blo-

kai sunaikinti. Įžanginis žodis — 
dail. Adolfo Vaičaičio kūrybos 
pristatymas Vlado Jakučio. Visi 
aplanke kūriniai iš 1965 m. dai
lininko kūrybos derliaus. Tai jo 
50-tųjų sukaktuvinių amžiaus me 
tų darbai. Jų pavadinimai šiokie: 
L Pagoniškas šokis, 2, “Įrankiai”, 
3. Jaunystė, 4.Gyvastingumas, 5. 
Žirgeliai, 6. Trapi pradžia, 7. 
Smaguriautojai, 8. Jūratė ir Kas
tytis, 9. Pora, 10. Scenoje, 11. 
Trys gracijos ir 12. Sportininkas, 
čjurlioniečiams pirmiesiems teko 
susipažinti ir pasidžiaugti nau
jais dail. Adolfo Vaičaičio kūri
niais bei jį pasveikinti ta didžia 
bei vertinga proga. Su keliais 
iš jų dailininkas dalyvauja Me
no Dienų ruošiamoje dailės pa
rodoje Sydnėjuje.

NEWCASTLE
(k)

MALDOS APAŠTALAVIMAS
Jo šventenybė popiežiuj Pau

lius VI gruodžio mėn. MA na
riams skyrė sekančias intenci
jas : 
bendrąją: Kad tautų va
dai nekurstytų šovinistinio nacio
nalizmo sąjūdžio.
misijų: už katalikus kinie
čius, kurie gyvena atskirti nuo 
savo tėvynės.

Aukščiau paminėtomis intenci
jomis gali pasinaudoti Brisbanės 
-Newcastelio ir Gyvojo Rožan
čiaus nariai.

Kun. S. Gaideli* S.J.

GEELONG
MENINIAI PASIRODYMAI

Geriausi lietuvių ambasadoriai 
kitataučių tarpe tai mūsų kultū
riniai vienetai su daina ir šokiu

Štai lapkričio 15 d. Geelongo 
Liet. Choras, vad. p. J. Juškos 
išpildė programą Y.W.C.A. Vikto
rijos konferencijos dalyviams, 
Svarbu dar ir tas, kad čia susirin
kusios konferencijos dalyvės iš
girdo, kad yra tokia Lietuva, kad 
ji gyva, nors pavergta. Ypatingai 
moterys skiria daug dėmesio mū
sų tautinei aprangai ir gintari
niams papuošalams.

Geelongo Liet. Choras pirmą

SVARBI INFORMACIJA

PLUNKSNOS KLUBO 
NARIAMS

Plunksnos Klubo narių posėdis 
šaukiamas gruodžio 11 d., Sekma
dienį, p.p. Baltramijūnų namuose
10 Ocean St., Thiroul 1 vai. p.p. 
(ne gruodžio 4 d., kaip buvo skelb 
ta). Neturį susisiekimo priemonių 
nariai kreipiasi į pirmininką tel. 
713475, kuris rūpinasi narių trans 
portu.

Įsidėmėkite: posėdis gruodžio
11 d.!

ir

BENDROS KŪČIOS 
SYDNĖJUJE

ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Lietuvių Klubo Valdybos gruo
džio 24 d. 7 vai. vak. Lietuvių 
Klubo patalpose 39 Church St., 
Lidkombe, ruošia bendras Kūčias. 
Norintieji šiose Kūčiose dalyvau
ti registruojasi sekmadieniais po 
lietuvių pamaldų Lietuvių Klube 
iki gruodžio 18 d. imtinai.

Kūčių vakarienės išlaidoms pa
dengti suaugusieji moka $2.00, 
moksleiviai $1.00 ir vaikai iki 10 
metų veltui.

kartą pasirodė su nauju dirigentu 
p. J. Juška ir sudainavo septynias 
dainas. Programą papildė p-lė M. 
Manikauskaitė akordeonu ir ke
lioms choro dainoms akomponuo- 
dama pianinu. Visas dainas gražiai 
angliškai apibūdino pranešėja p. 
St. Lipšienė.

Kitas pasirodymas įvyko lapkri
čio 19 d. kur Geelongo tautinių 
šokių grupė “Suktinis”, vad. p. L. 
Bungardos dalyvavo Geelong Hos 
pital Gala baliaus programoje. 
Kadangi balius buvo pavadintas 
“international”, tad su šokiais 
pasirodė ir kitos tautybės. Atro
do, kad mūsų taut, šokių grupė 
šalia kitų pasirodė pranašiausiai.

Dalyvi*

S

Grudožio 4 d. (sekmadienį), 6 vai. vak. Melboumo Lietuvių Namuose

MELBOURNO LIETUVIŲ DAINOS SAMBŪRIS IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE 
“KLUMPAKOJIS’’ rengia savo ataskaitinį

lietini koncertą i I
į kurį nuoširdžiai kviečia atsilankyti visus Australijos lietuvius, mylinčius lietuvių tautinį 
meną ir norinčius paremti šį gražų parengimą.

Jūsų Dainininkai ir Šokėjai.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Melbourne sunkiai serga žurna
listas Juozas Rimas, buvęs “Lie
tuvos Aido” ir čia Mūsų Pastogės 
bendradarbis. Linkime sveikatos.

*
Lapkričio 7 d. Melbourne' mirė 

Elena Dagienė, sulaukusi 74 m. 
amžiaus. Apie velionę plačiau ki
tame M.P. numery.

★
Dantų gydytoja Laima Zarem

baitė iš Sydney, dirbusi kaip mo
kyklų dantų gydytoja N.S.W. 
provincijose, neseniai išvyko pa
sidairyti po pasaulį. Dabar ji An
glijoje. šiais metais tikrai jos 
Australijoje nesutiksime.

★
Bankstowno Mokyklos vaidini

me, kuris įvyks jau gruodžio 10 d. 
Dainavos salėje, bus įpinta daug 
dainų ir šokių. Visą vaidinimo mu
zikinę pusę sukūrė ir paruošė 
Bronius Kiveris, muzikas, geras 
pianistas ir pagarsėjęs akorde
onistas.

★
Nugirsta, kad netrukus su Mū

sų Pastoge pasirodys didelis jau
nimo priedas —Jaunimo Kongre
so Australijos dalyvių pasisaky
mai apie J. Kongresą, jų patirti 
išgyvenimai ir nuotykiai.

* <
Nauja dail. Leono Urbono indi

vidualinė dailės paroda gruodžio 
pradžioje bus atidaryta New Yor
ke Qantas patalpose. Neseniai

turėta dailininko paroda Čikagoje 
praėjo labai sėkmingai. Apie 
ją plačiai ir palankiai parašė či- 
kagiškė spauda.

*
Grįždami iš Canberros po sėk

mingo koncerto Sydnėjaus “Dai
nos” choristai autobuse tiek pri- 
sidainavo, kad stebėtina, kaip iš
tvėrė autobuso šoferis. Atvežęs į 
vietą jis tik atsiduso: per gyve
nimą vežiojau visokių žmonių, 
bet tokių, apsvaigusių danavimu 
dar neteko sutikti!

★
Kiek teko patirti, iš Tasmanijos 

į Lietuvių Dienas Sydnejuje keti
na atvykti p. Simanauskas kaip 
bendruomenės atstovas ir Jūratė 
Kantvilaitė — studentė.

Hobarto “Perkūno” krepšinin
kai taip pat dalyvaus Sporto 
šventėje su visa krepšinio ko
manda.

★
Iš apie 120 besivaržiančių 

“jaunų mokslinių talentų” Tas- 
manijoje antros klasės gimnazis
tė Dalia Kantvilaitė šiose varžy
bose išėjo penktąją, šiose varžy
bose dar dalyvavo Rūta Kaukė- 
naitė ir M. Stepšytė, abi iš Laun- 
cestono.

★
Pereitą sekmadienį inž. Vytau

tas šalkūnas su žmona Nijole 
Oriana laivu iš Sydnėjaus išplau
kė ilgesniam laikui į Ameriką.

★
Pereitą savaitę iš ilgesnių pasi

dairymų po pasaulį sugrįžo namo

sydnejiškiai inž. S. Jarembauskas 
su žmona. Gal prie progos pasi
pasakos, ką kelyje matė ir išgy
veno.

★
Dr. Vytautas Doniela vėl kelio

nėje: neseniai dalyvavo Hanno- 
very vykusiame Leibnįzo kongre
se.

★
Lapkričio 13 d. Sydnejuje įvyko 

steigiamasis ateitininkų sendrau
gių susirinkimas, kuriame nutarta 
sudaryti ateitininkų sendraugių 
būrelį.. Išrinkta ir valdyba, ku
rios pirmininku yra E. Lašaitis. 
Artimiausi užsimojimai: suorga
nizuoti Jūros Dieną (sausio 29 d. 
Wollongonge) ir arbatėlę.

★
Melbourne Liet. Namuose (50 

Errol St., Nth. Melbourne) gruo
džio 4 d. įvyksta metinis Liet. 
Dainos Sambūrio koncertas drau
ge su tautinių šokių grupe 
“Klumpakoju”. Pradžia 6 vai. 
vak.

*
Patirta, kad Sydnėjaus Skau

tai gruodžio 11 d. organizuoja di
delę gegužinę savoje žemėje In- 
gleburne, kuri užtruktų visą die
ną, žinoma, jeigu oras bus palan
kus. Plačiau bus pranešta kitame 
M.P. Nr.

★
Į literatūros vakarą pakviestas 

sutiko dalyvauti ir žinomas poe
tas iš Viktorijos Juozas Mikštas. 
Užklaustas apie kelionpinigius jis 
taip rašo: “apie kažkokius ten ke
lionpinigius nereikėjo man nė už
siminti, nes esu dirbantis ir galiu 
lengvai pats apsimokėti”. Litera
tūros vakaras įvyks gruodžio 27 d.

Asmenys iš kitų vietovių, no
rintieji dalyvauti bendruose Kū- 
čiose, registruojasi raštu prisiųs- 
dami $2.00 vakarienės išlaidoms. 
Laiškus prašome adresuoti Lietu
vių Klubo vardu anksčiau duotu 
klubo adresu.
Sydnėjaus Apylinkės ir Lietuvių 

Klubo Valdybos

KŪČIOS 
LIETUVIAMS 
24 d. 7 vai. va-

BENDROS
MELBOURNO
įvyks gruodžio 

kare Lietuvių Namuose, 50 Errol
str. North Melbourne.

Kaina suaugusiems $2.00 
moksleiviams ir pensininkams 
$1.50, vaikams nuo 5 iki 12 metų 
$1.00 ir vaikams iki 5 metų nemo
kamai. Užsirašyti ir apsimokėti 
prašome iki gruodžio 18 d.; sek
madieniais prie bažnyčios pas po
nias parapijos bufete arba telefo
nais pas p. Savaitienę 86.7050 ir 
p. šilvienę 58.4370.

Melboumo Lietuvių
Katalikių ir Socialinės Globos..

Moterų Draugijos

PASKAITA APIE LIETUVOS 
ŽEMĖLAPIUS

M. K. Čiurlionio Diskusijų Klu
bas gruodžio 4 d., sekmadienį, 2 
vai. p. p. Lietuvių Namuose, 50 
Errol st., Nth. Melbourne, rengia 
viešą VI. Jakučio paskaitą apie 
Lietuvą senuose žemėlapiuose.

Paskaita skiriama prieš 350 
metų mirusiam kunigaikščiui Mi
kalojui Kristupui Radvilai, parū
pinusiam ir išleidusiam 1613 me
tais Amsterdame Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos žemėlapį, 
atminti.

Tąja proga įvyks XVI, XVII, 
XVIII amžių Lietuvos žemėlapių 
parodėlė, besitęsianti ligi 5 vai. 
vak.

Visi kviečiami paskaiton ir pa
rodėlėm

M. K. Čiurlionio diskusijų 
klubo vadovybė

Jau kelinti metai kaskart vis 
plačiau įsigali mūsų tarpe gražus 
paprotys sveikinti savo pažįsta
mus artimuosius, bendradrabius, 
klientus švenčių proga per Mūsų 
Pastogę, čja yra iš to kelioropa 
prasmė: asmeniškai labai daug su 
taupoma, paremiama sava spauda 
ir atliekama toji pati misija kaip 
kad siuntinė jant atskiras atviru
tes.

Ligi Kalėdų jau beliko vos trys 
savaitės laiko. Jau pats metas 
siųsti redakcijai kalėdinius svei
kinimus ir visus kitus šventinius 
ar pošventinius pranešimus. At
minkite: paskutinis šių metų Mū
sų Pastogės numeris bus išleis
tas gruodžio 19 d. data, o kitas 
metais pirmas numeris pasirodys 
tik sausio 9 d. Visa medžiaga — 
pranešimai, skelbimai, aktualieji 
rašiniai, kurie numatomi skelbti 
kalėdiniame šių metų Mūsų Pas
togės numery, redakciją turi pa
siekti ne vėliau kaip gruodžio 10 
d. Įsidėmėkite šias datas ir pasku
bėkite, kad kartais užvilkininus 
nebūtų pervėlu.

M.P. Redakcija.

MOKSLO
METŲ UŽBAIGA 

Į# .
Lidcombe savaitgalio mokyklos 

mokslo metų užbaigtuvės ruošia
mos gruodžio 4 d. tuoj po pamal
dų prie bažnyčios parapijos sa
lėje. Programą atlieka patys mo
kiniai. Tikimasi, kad gerų moki
nių neaplenks ir Kalėdų Senelis.

Sydnėjaus lietuviai kviečiami 
šioje jaunųjų iškilmėje skaitlin
gai dalyvauti.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
MELBOURNO SKAUTAMS-ĖMS

Asmenys, nepristatę ar nepilnai 
užpildę rajoninės stovykos regis
tracijos anketas arba neužsimo
kėję turi tai sutvarkyti iki gruo
džio 4 d. pasiųsdami Tunto iž
dininkui j.s. V. Vaitkui, 42 The 
Corso St., Parkdale, Vic.

Važiuojantieji traukiniu į abi 
ar vieną pusę taip pat pristato:

Victoria Railways Form P57 
(žemiau 16 metų) ir Form P57B) 
virš 16 m. ir studentai).

Bilietų kainos į Yass: 
žemiau 16 m. į abi puses — $7:07;

” ” į vieną pusę — $3.53;
virš 16 m. ir studentams 10.30 (į 

abi puses);
” ” $5.15 ( į

vieną pusę); 
suaugusiems į abi puses $18.53

” ” į vieną pusę $10.00
Tunto Vadi j*

PAIEŠKOJIMAS
Pažįstamas asmuo iš Lietuvos 

paieško ponios TERESĖS KALI- 
BATIENĖS. Paskutinis žinosiąs 
adresas: 253 South T-ce, Adelaide, 
S.A. Pati paieškomoji arba žinan
tieji prašau atsiliepti adresu: S. 
Narkevičius, 55 Donaldson Str., 
Port Kembla, N.S.W.

nuo pat pirmojo šios mokyklos 
pastatymo 1956 m., kada buvo su
vaidintas V. Kazoko paruoštas 
vaikams veikalėlis “Kalėdų Sene
lio beieškant” ir surežisuotas to .. __  ,___________ ,____
meto mokyklos mokytojos p. G. kių, dainų, judesių ir’ to laisvu-

kai išmokomi ne tik vaidinti, bet 
ir gražios lietuvių literatūrinės 
kalbos su visais sceniniais reika
lavimais. Vaidindami jie išmoksta 
ne vien gražiai kalbėti, bet ir šo-

BUVO BROLIAI DEVYNI
Kaip jau buvo skelbta, gruo

džio 10 d. Bankstowno savaitga
lio mokykla rengia didelę šventę 
pastatydama A. Saudargienės su
kurtą ir režisuotą trijų veiksmų 
pasaką “BUVO BROLIAI DEVY
NI”. Jau iš praktikos žinome, kad 
Bankstowno mokyklos sceniniai 
pastatyamai Sydnėjaus lietuvių 
visuomenei yra didelė meninė 
šventė. Visų pirma, šitokius vai
dinimus sukuria ir pastato dide
lio skonio ir patyrimo turinti vai
kų teatro veikalėlių autorė ir re- 
žisorė p. Saudargienė. Dar nebu
vo nė vieno p. Saudargienės pas
tatymo, iš kurio publika skirsty
tųsi nuvilta arba nepatenkinta. 
Priešingai, su kiekvienu jos pas
tatymu autorės ir režisorės pres
tižas žiūrovų tarpe didėja ir ši
tokie mokyklos vaidinimai išvirs
ta didele menine švente. Reikia 
manyti, kad ir šis gruodžio 10 d. 
įvykstąs mokyklos pastatymas 
bus viena iš tų laukiamų ir pa
traukliųjų švenčių.

Pastebėtina, kad ryšium su šiuo 
pastatymu Bankstowno savaitga
lio mokykla švenčia dešimtmetį

Kazokienės. Nuo to laiko Banks
towno mokykla ir pradėjo visą 
seriją vaidinimų, kuriems be i- 
šimties vadovavo p. A. Saudar
gienė, pati scenos veikalėlius pa
rašydama ir pati surežisuodama. 
Kiti stebisi, kodėl šios mokyklos 
mokiniai taip švariai kalba lietu
viškai. Atsakymas paprastas — jie 
ir mokosi, ir vaidina, o drauge 
sn vaidinimais, į kuriuos įtraukia
mi visi mokyklos mokiniai, vai-

mo, kas net ir mažam aktoriui 
būtinas.
Labai malonu, kad Sydnėjaus liet, 
visuomenė visus mokyklos sceni
nius pasirodymus priėmė labai šil
tai ir su dideliu entuziazmu. Lau
kiama tokio malonaus ir paskati
nančio dėmesio iš visuomenės pu
sės ir šį kartą — gruodžio 10 d. 
kada Dainavos salėje 7 vai. pama
tysime scenoje Devynis brolius. 
Kas jie? Ateikite ir įsitikinkite!

musu Pastogė
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
“OUR HAVEN” 

LEIDĖJAS: A.L.B. KRAŠTO VALDYBA
Redaktorius: Vincas Kazokas

13 Percy Street, Bankstown, N.S.W. Tel.: 70-8395 
Administracijos tel. 649 9062

Latvių salėje 32 Parnell St., 
Strathfield, 8 vai. vak.

★
B. Armonienės ir A. Nasvyčio 

knyga “Palik ašaras Maskvoje” 
labai populiari kituose kraštuose. 
Jos išleista: angliškai jau 5 lai
dos, ispaniškai trys laidos, po vie
ną laidą lietuviškai, vokiškai, 
portugališkai in indiškai. Suinte
resuoti šios knygos išleidimu ir 
olandai sava kalba.
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