
APIE VIZITUS
Paskutinį didįjį svečią — Pa

saulio Lietuvių Bendruomenės 
p-ką J.J. Bačiūną ir ponią atsis
veikinome šių metų pradžioje. 
Be jo, kuris buvo mus aplankęs 
jau tris kartus, dar turėjome ir 
daugiau reikšmingų ir svarbių 
svečių: vyskupą V. Brizgį, prel. 
L. Tulabą, kun. J. Borevičių, 
S.J., Amerikos lietuvių krepši
ninkų komandą ir jos palydo-
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vus ir dar vieną kitą. Mes pa
tys iš to pajutome, kaip svarbu, 
kada aplanko iš svetur vienas 
kitas aukštas ir pasaulio lietu
vių pripažintas svečias, kiek 
daug tautinio entuziazmo apsi
lankę svečiai mums suteikė ir 
kaip mums pakėlė nuotaikas ir 
toliau dirbti. Jie ne tik mums 
pridavė naujo impulso, bet 
drauge ir pamokė, kad ir mes 
patys galime pasirodyti svariais 
vizitoriais, garbingai ir pozity
viai reprezentuojant ne tik mūsų 
bendruomenę — Australijos lie
tuvius, bet lygiai ir pasirodyti, 
kad ir savo tarpe turime ir su
manymų, ir idėjų, ir gražių pa
vyzdžių. Štai solistė G. Vasiliau
skienė, vizitavusi Ameriką su 
daina, buvo mūsų visų pasidi
džiavimas, nes ji ne tik išskir
tinai dainavo savo koncertuose, 
bet kiekviena proga mokėjo ir 
rado tinkamą žodį prisistatyda- 
ma kaip Australijos lietuvė ir 
papasakodama apie mūsų gyve
nimą ir pastangas kovoje už lie
tuvybę. Lygiai Australijos lietu
vių vardą gražiai iškėlė Jauni
mo Kongreso dalyviai, o perei
tais ir šiais metais dailininkas L. 
Urbonas net ištisus aštuonis mė
nesius tiek su savo kūrybiniais 
darbais, tiek ir susitikimuose 
gražiai mokėjo prisistatyti ir
kaip dailininkas ir kaip Austra
lijos Liet. Bendruomenės narys.

Iš užsienio atvykę svečiai mo
kėjo ir (stengė pasiekti tolimas 
Australijos lietuvių kolonijas, 
bet iš mūsų pačių nebuvo pio
nierių, kad jas aplankytų. Taip 
ir koncentravosi gyvenimas tik 
apie didžiąsias liet, kolonijas 
palaikant santykį su tolimomis 
ir mažomis kolonijomis tik raš
tu arba ir visai jas apleidžiant. 
Palaikant tik popierinį kontaktą 
vienos iš tų tolimųjų ėmė labai 
paviršutiniškai žiūrėti į Aus
tralijos liet. Bendruomenę, kaip 
nedalomą šeimą, o buvo ir to
kių, kurios net iš viso nutrau
kė ryšį su bendruomenės cent
rais. Įsitikinta, kad raštų ir po- 
pierų neužtenka — reikia kito 
kontakto, asmeniško.

Štai neseniai daugiau kaip 
tris mėnesius kelionėje išbuvęs 
ALB Krašto Valdybos pirminin
kas p. S. Narušis aplankė visas 
tolimąsias lietuvių kolonijas ir 
tai nepasitenkindamas tik ofi
cialiais vizitais, bet ypač stengė
si aplankyti tautiečius privačiai. 
Pabrėžtina, kad tos, niekad ne
lankytos kolonijos bendruome
nės p-ką pasitiko su pridera
ma pagarba ir entuziazmu, kas 
liudija, kaip lietuviai moka savo 
svečius gerbti ir kaip jie prisi
rišę prie savos lietuviškos šei
mos, kurios ryšius buvo kiek ap- 
ardęs laikas ir nuotolis.

Lietuvos gimimo data
LHuanistikos Instituto istori

jos skyrius, Vliko ir PLB valdybų 
prašomas pasisakyti dėl pirmosios 
Lietuvos valstybės pradžios datos, 
nutarė ir pataria:

“1251 metų liepos 17dieną lailci/- 
ti oficialia Lietuvos karalijos j- 
kūrimo diena."
Tai diena, kurią popiežius Ino

centas IV keliuose savo laiškuose 
priėmė didįjį Lietuvos kunigaikš
tį Mindaugą Apaštalų Sosto glo- 
bon, pripažino jam karaliaus var
dą, paskyrė Saremos ir Kuršo vys
kupus Lietuvos ir jos karaliaus 
globėjais ir pavedė Kulmo vysku
pui vainikuoti Mindaugą Lietuvos 
karalium.

Nors vainikavimas įvyko tik 
1253 metų vasarą, tie 1251 metų 
liepos 17 dienos popiežiaus aktai 
jau įteisino Lietuvą tarptautinėje 
plotmėje kaip atitinkamai susi
tvarkiusią nepriklausomą valsty
bę. To meto Europos politinėje 
sandaroje tik popiežiai ar jų de
legatai teturėjo teisę vainikuoti 
valdovus ir tuo įteisinti jų valdas 
kaip valstybes. Suprantama, kal

VACLOVAS RATAS PUOŠNI ERDVĖ (metalo grafika)
(Iš knygos “Eleven Lithuanian Artists in Australia”)

Belankydamas lietuvių kolo
nijas ir atskiras šeimas ALB 
Krašto Valdybos pirmininkas at 
liko milžinišką bendruomenei ir 
lietuvybei darbą, kurio gal šian
die neįžiūrime, bet kurio teigia
mi vaisiai pasireikš artimiausioj 
ateity. Kaip buvo svarbu ben
druomenę suorganizuoti, lygiai 
taip šiandie svarbu ir ją vieny- 
lytę išlaikyti. Šios dabartinio 
Krašto Valdybos pirmininko pa
stangos kaip tik šia prasme ir 
šimtaprocentiniai pasiteisina. Jau 
daug kur buvo pasireiškusios 
irimo žymės. Pervažiavęs per ko 
lonijas pirmininkas visus nely
gumus išlygino, abejones iš
sklaidė, ir šiandie bendruomenė 
vėl yra vienas nedalomas viene
tas. Žinoma to pasiekti tegali tik 
asmuo šiam reikalui visapusiš
kai pasiaukojęs. Negalima ko 
nors sakyti kitoms krašto valdy
boms, kad ne visos šį kelią iš
naudojo. Šis veiklos būdas rei
kalauja ir laiko, ir pinigų, bet 
svarbiausia besąlyginio pasišven
timo. Tačiau turint ryžio visos 
kitos kliūtys nugalimos. Mums 
visiems belieka tik pasidžiaugti, 
kad dabartinio Krašto valdybos 
pirmininko vizitai atliko nema
žesnę misiją, kaip visų užjūrio 
svečių. Už tai jam liekame tik 
giliai dėkingi.

(v.k.)

bamąją dieną Lietuvos valstybės 
kūrimasis buvo jau ir teisiškai už
baigtas, taigi ne faktiškai ką tik 
pradėtas. Kada, kieno bei kokiais 
veiksmais faktiškasis Lietuvos 
valstybės kūrimasis prasidėjo, — 
nėra duomenų spręsti ne tik die
nos ar mėnesio, bet nei metų ar 
dešimtmečių tikslumu.

Istorijos dokumentuose Lietuvos 
vardas pirmą kartą paminėtas 
1200 metais, kalbant apie tada 
įvykusį Prūsų arkivyskupo bene
diktino Brunono Kverfurtiečio nu
žudymą ties Rusijos ir Lietuvos 
riba (“in confinio Rusciae et Li- 
tuanae”). Istorijos šaltiniai taip 
pat kalba apie dažnus lietuvių pul
dinėjimus į Livoniją, Rusijos že
mes ir Lenkiją XII amžiaus gale 
XIII pradžioje. Tai liudija lietu
vius buvus tada jau organizuo
tus, bet tai neapibūdina, kiek tas 
susiorganizavimas turėjo valsty
biškų požymių. 1215-1219 metų lai
kotarpyje, ryšium su taikos sutar
tim tarp lietuvių ir Haličo- Voli- 
nijos kunigaikščių, lietuvių kuni
gaikščių minima net 21 ir jų vy

VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
SOVIETŲ PARAMA 

Š. VIENAMUI
Kada Amerika svarsto bombar

davimo sustabdymą šiaurės Viet- 
name, Maskva ruošiasi karo pra
ilginimui. Sovietų parama Vietna
mo teroristams bus didinama. Į 
šiaurės Vietnamą sovietai siųs 
naujausio tipo raketas, kovos lėk
tuvus, priešlėktuvinius ginklus ir 
sunkiąją artileriją.

Sovietų Sąjunga tai darysianti 
vietnamiečiams be jokios prievo
lės ar įsipareigojimų. Sov-tai tiek 
sužavėti vietnamiečių heroizmu, 
kovoje prieš amerikoniškus grobi
kus ir imperialistus, jog “laisvės1’ 
kovoms žada didinti buvusią mė
nesinę 100 mil. dolerių paramą.

Nereiktų galvoti, kad karas 
Viename vieniems amerikonams 
brangiai atsieina. Ir sovietai tenai 
įklimpę kaip amerikonai, tik ma
žesniu mastu. Dėl to, jei Maskva 
kokiais sumetimais nutrauktų pa- 
gelbą š. Vietnamui, jų prestižas 
tarptautinio komunizmo siekimuo
se kaip muilo burbulas susprogtų. 
Kremlius vien solidarumo sumeti
mais privalo moraliai ir materia
liai remti šiaurės Vietnamą. Ki- 

taip sakant, bendraminčiai Mas
kvoje remdami pietryčių Azijos 
karą panašiai elgiasi kaip tas či
gonas, kurs kitiems karianti® ir 
pats dėl kompanijos pasikorė.

SOVIETAI DIDINS 
GYNYBOS IŠLAIDAS

Maskvoje paskelbtas naujas 
valstybinis biudžetas. Vien gyny
bos reikalavimams sovietai skiria, 
taikos metu negirdėtą, keturiolik
tą nuošimtį. (Australijos gynybai 
buvęs 2.5 nuošimtis pakeltas ligi 
5).

Gynybos išlaidų padidėjimas per 
sekančius metus yra ne kas kita, 
kai tiesioginiai proporcingos so
vietų karo išlaidos Artimuose Ry
tuose ir pietryčių Azijoje. Sovie- 
nesako, kiek bus skiriama moksli
niams darbams, stratosferos tyri
nėjimams, arabiškų valstybių at
statymui ar Vietnamo “laisvės” 
kovoms. Buvusi trijų metų pri
valomoji kariuomenės tarnyba 
trumpinama ligi dviejų.

Sovietų naujasis biudžetas pa
skelbtas lygiai tuo pačiu metu kai 
armijos leidžiamas žurnalas Rau
donoji Žvaigždė apkaltino Ameri
ką, ir vakarų Vokietiją už kursty
mą trečiojo pasaulinio karo.

VIETNAME AMERIKOS 
NUOMONĖ NESIKEIČIA

Prezidentas Johnsonas, kalbėda
mas Baltuosiuose Rūmuose pasa
kė, kad Amerikos vyriausybė yra 
griežtai nusistačiusi tęsti karą 
Vietname tol, kol priešas nustos 
terorizavęs pietiečius.

Prezidento teigimu nė vienas ka
ras kokiame Amerikai teko daly
vauti nebuvo nei populiarus, nei 
pritariamas viešos amerikonų opi
nijos.

“Daug protestų susilaukėme 
1940 metais įstodami į Europos 
konfliktą, tas pat pasikartojo 
1950 metais Korėjoje, 1962 — Ku
boje, o dabar pietryčių Azijoje. 
Praeis keli metai ir mes dar kar
tą įsitikinsime, kad mūsų aukos 
nebuvo bergždžios, bet kaip ir vi
si kiti karai prieš opresiją lai
kui bėgant atneš dividendus”.

Bet kokiu atveju prez. Johnso
nas ir jo patarėjai atmeta sugesti
jas siūlančias kariuomenės iš Viet
namo atitraukimą.

Prezidentas sako: “Tegul prie
šas negalvoja, kad debatai ir di
sonansai ves prie svyravimo ir 
pasitraukimo, to nebus! Tegu prie

resniųjų tarpe minimi Mindaugas 
bei jo brolis Dausprungas. 1219- 
1244 -metų — pustrečio dešimtme
čio — laikotarpyje Mindaugas, pa 
šalinęs sritinius kunigaikščius, pa
ėmė valdžią į savo rankas visoj 
Lietuvoj ir pasivadino didžiuoju 
Lietuvos kunigaikščiu. Tik 1250 
metų gale ar 1251 pradžioj apsi
krikštijęs, Mindaugas išsiuntė pa- 
siutinius pas popiežių, prašyda
mas — mūsų laikų terminais ta
riant — de jure pripažinimo de 
facto jau esamai valstybei.

Iš tų duomenų tegalima spręsti, 
kad pirmasis Lietuvos valstybės 
pavidalas kūrėsi greičiausia pa
laipsniui, be konkretaus išanksti
nio nutarimo bei pasiskelbimo, ir 
kad tas kūrimasis truko gal ke
letą ar net kelioliką dešimtmečių. 
Tad nėra ir greičiausia nebebus 
įmanoma nustayti tiksli Lietuvos 
valstybės kūrimosi pradžios data. 
Dėl to Lituanistikos Instituto is
torijos skyrius ir pataria, norint 
turėti konkrečią su Lietuvos vals
tybės įsikūrimu susijusią datą, 
imti dėmesin tikrai žinomą tos 
valstybės tarptautinio įteisinimo 
datą — 1251 metų liepos 17 die
ną.

(ELTA) 

šas negalvoja, kad mūsų naminiai 
protestai privers pasiduoti. To 
irgi nebus! Savo užsibrėžtą tiks
lą mes įvykdysime”.

Iš Hanojaus ateina gandai, dau
giausia iš lankytojų, kad Ameri
kai sulaikius oro puolimus galima 
būtų eiti prie taikos derybų. To
kie gandai nevisiškai įtikina Wa
shingtons, nes priešas nerodo jo
kių taikos pastangų.

Hanojaus radijas skelbia perdė
tus amerikiečių nuostolius. Esą 
190,000 jų nukauta ir 2,300 lėk
tuvų numušta. Iš tiesų Vietname 
iki dabar žuvo 13,000 Amerikos 
karių, ir prarasta 800 lėktuvų.

I tą 100,000-tinį skaičių Hano
jus tikriausiai įskaito ir teroristų 
išskerstas vietnamiečių šeimas, tė
vus ir vaikus.

Istorijoje nedaug tokių pavyz
džių, kad viena tauta laike kelių 
savaičių galėtų įsigyti daugybę 
priešų ir izoliuotis nuo visų kai
myninių valstybių. Kinijos tarp
tautiniai diplomatiniai ryšiai, ne
kalbant apie Sovietų Sąjungą, vi
siškai pašlijo. Savo paskutine auka 
Pekinas pasirinko Indoneziją.

Iš Djakartos pranešama, kad 
diplomatiniai santykiai tarp abie
jų valstybių tiek įtempti, jog rei
kia tik mažo incidento visai juos 
nutraukti. Kinijai norint atsiimti 
muštynėse sužeistus diplomatus, 
Indonezija nesutiko kiniečių išleis
ti kol jų diplomatai nebus paleis
ti iš Pekino.

Raudoniems gvardistams sugrio
vus Indonezjios ambasadą, diplo
matai laikinai gavo prieglobstį 
pas pakistaniečius. Kitų patalpų 
indoneziečiams neleista ieškoti.

JAV LIET. B NES VALDYBA
Rugsėjo 28 ir 24 d. New Yorke Bronius Nainys iš Chicagos. Jo 

buvo susirinkusi gegužės mėnesį pasiūlymu, nutarta, kad valdybo- 
išrinktoji Jungtinių Amerikos Vai je iš viso bus 11 narių. Pirmi- 
stybių Lietuvių Bendruomenės ninkas kitus 10 valdybos narių pa- 
krašto taryba. Dviejų dienų sesija siūlys tarybai tvirtinti laiškinio 
buvo pertrumpa išsamiai apsvars- balsavimo būdu.
tyti visiems šio didžiausio PLB Tarybos prezidiumagi išrinkti 
vieneto trejų metų užsimojimams, ir pareigomis pasiskirstė: Juozas 
Bet taryba atliko pagrindinį šio Kapočius (Liet. Enciklopedijos lei- 
pirmojo savo susirinkimo uždavi- dejas, iš Bostono) — pirmininkas, 
nį: išrinko naują šio krašto lietu- kun. V. Jutkevičius ir kun. V. Da- 
vių bendruomenės vyriausią vado- bušis — vicepirmininkai, Arvydas 
vybę: — valdybos pirmininką ir Barzdukas — sekretorius, Antanas 
tarybos prezidiumą. Mažeika — informacijos nelietu-

Valdybos pirmininku ateinan- viams rūpintojas.
tiems trejiems metams išrinktas (ELTA)

DAIL. V. RATO 
LAIMĖJIMAI 
AMERIKOJE

Nors dailininkas Vaclovas Ratas 
tebėra Sydnėjuje ir čia savo na
muose intensyviai tebekuria, ta
čiau jis su savo kūryba labai sėk
mingai reiškiasi Amerikoje. Prieš 
porą mėnesių Čiurlionio galerijo
je Čikagoje jo surengtoji indi
vidualinė dailės paroda susilaukė 
didelio dėmesio ir buvo labai pla
čiai spaudoje paminėta. Vien tik 
iš šios parodos buvo nupirkta 25 
jo kūriniai, neskaitant eilės užsa
kymų.

Šiuo metu visi parengiamieji dar 
bai jau atlikti ir nauja dail. V. 
Rato paroda lapkričio 11 d. bus 
atidaryta žinomoje “Knight of 
Columbus” galerijoje New Yorke. 
Čia bus išstatyta daugiau kaip 
50 grafikos darbų.

Po parodos New Yorke dar nu
matomos dail. V. Rato individua
linės parodos Filadelfijoje, Bosto
ne ir Balzeko muziejuje Čikago
je-

Ypač prie šių parodų sėkmingo 
surengimo prisidėjo jau metai A- 
merikoje viešinti dailininko dukra 
Australijos baleto šokėja Ramo- 
ną Rataitė. Padedama Amerikoje
gyvenančių dailininkų — V. Rato 
senų bičiulių, Ramona pati rūpino- 
si ir galerijomis, ir parodų pro
paganda. Ji pati davė eilę pasikal
bėjimų ir su žurnalistais, ir per
televiziją bei radiją.

Paminėtinas dar vienas įdomus 
faktas, kad būdama Amerikoje Ra 
mona išmoko ir pradėjo kurti mo
zaikinius darbus ir net savo mo
zaikinių darbų buvo išstačius! vie
noje konkursinėje parodoje, New 
Yorke, laimėdama antrą premiją 
ir aukštą įvertinimą. Grįžta Ramo
na lapkričio 24 d. į Sydnėjų Ame
rikoje daugiau kaip metus išbu
vusi.

Pieš kiek laiko sunkiai sirgęs 
dail. V. Ratas šiuo metu jaučiasi 
visai gerai ir visas jėgas skiria 
kūrybai. Kol darbo kitur nepra
dėjęs jis stengiasi visą savo laisvą 
laiką pašvęsti kūrybai o tam en
tuziazmo netrūksta. Kiti, kaip pats 
dailininkas išsireiškė, patys savo 
rizika pametė pašalinius darbus 
bandydami pragyventi iš savos kū
rybos. Dail. V. Rato padėtis ki
tokia: jis priverstiniu keliu (ligos 
parklupdytas) turėjo pasitraukti 
iš darbo ir vaizduoti laisvą me
nininką.

Tuo tarpu, kol vyksta jo paro
dos užjūryje, visas jo dėmesys su
koncentruotas Amerikai, tačiau ir 
Australijoje jis nuolat rodosi su 
savo darbais svarbesnėse grupinė
se parodose.

SPAUDOS BALIUS
LAPKRIČIO 11 D.

SYDNEY TOWN HALL
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Diplomatinė padėtis keistoka: 
nepasitikėjimas vienų kitais 
verčia laikyti nepageidaujamus 
diplomatus.
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JONAS SOLIŪNAS

VASARAI PRAĖJUS
Keista, Australijoje pavasarėjant mes atsisveikiname su vasa

ra. Vėl prasideda darbas mokyklose, veikla visuomeniniame gy
venime.

Šįmetinė vasara pas mus buvo gana vėsi. Oro atžvilgiu. Bet vi
suomeniniame gyvenime — lietuvių ir amerikiečių bendruomenėse 
— ji buvo karštoka. Buvo įvykių, kurie sukrėtė visą pasaulį, o ypa
tingai šį kraštą. Ir mūsuose pasitaikė smūtnų dalykų.

MIESTAI SUJUDO
Detroito ir Newarko miestų vardai nuskambėjo per visą pa

saulį. Tai vis dėl tų riaušių, kurios sukėlė didelio nepasitenkinimo 
baltųjų tarpe ir kainavo milijonines sumas. Ištisi Detroito miesto 
kvartalai buvo paversti pelenais. Ačiū Dievui, lietuvių kolonija 
daug nenukentėjo ir išdeginimai nepalietė lietuvių apgyventų vieto
vių. Newarke sudeginta mažiau, bet taip pat nuostoliai milžiniški. 
Žinoma, dėl riaušių nepaprastai nukentėjo Amerikos prestižas, nes 
visas pasaulis yra nustebintas tokiomis kultūringo krašto gyventojų 
išdaigomis.

Po įvairių riaušių Amerikos vyriausybė susirūpino miestų pa
dėtimi ir net įsteigė specialią komisiją riaušes sukėlusioms priežas
tims ištirti. Toji komisija darbą jau vykdo ir tyrinėja įvairias prie
žastis.

Mano nuomone, riaušių priežastys yra labai aiškios. Tai juo
dosios rasės dešperatiškas šauksmas jai padėti. Šis šauksmas žiau
rus, nes jis privedė prie kraujo praliejimo. Deja, atrodo, jog šian
dien šio turtingo krašto negrui riaušės beliko vienintelė viltis ir 
kelias atkreipti į savo padėties būseną dėmesį tų žmonių, kurie 
tvarko miestus.

Šiandie Amerikos negras yra uždarytas gete, iš kurio jis tegali 
išsilaisvinti tik brutalios jėgos dėka. Nedaug miestų vadovybių rū
pinasi geto gyvenimo sąlygomis. Už tat negrai pasiryžę patys tuos 
getus sunaikinti ugnimi. Tai žiauru, bet, atrodo, tai vienintelė išei
tis.

Uždarytasis negras neturi gerų mokyklų. Geto mokyklos yra 
pergrūstos, į jas skiriami blogiausi mokytojai, naudojama pasenę 
vadovėliai. Blogos mokyklos išauklėja blogą jaunimą. Neišauklė
tas jaunimas negali gauti gero darbo. Neturėdami pakankamų pa
jamų negrai nesirūpina geresnio gerbūvio siekimu. Tai užburtas ra
tas, kuris kamuoja negrus ir stumia juos desperatiškiems žygiams. 
Įvairiausi negrų vadai dažnai savo tautiečius kursto ir to pasėkoje 
turime riaušes. Galima drąsiai tvirtinti, kad riaušės nebus numal
dytos ir nesustos tol, kol nebus sulaužytas getas, kuris lyg kalėji
mas turi apglėbęs daugybę šio krašto negrų.

Lietuvių spauda ligi šiol dėl riaušių daugiausia kaltina tik neg
rus teigdama, jog riaušes sukelia nekultūringa, tamsi negrų masė, 
paklususi įvairių agitatorių šūkiams. Tačiau taip nėra. Riaušes su
kelia ne agitatoriai, bet esamos gyvenimo sąlygos. Turtinga Ame
rika tik tada bus saugi nuo negrų riaušių, kai pastarieji bus išleisti 
iš geto nelaisvės.

MŪSŲ SUSITIKIMAI
šią vasarą daug kartėlio ir nerimo, pykčio ir susiskaldymo at

nešė lietuvių visuomenėn mūsų “susitikimas su kraštu”.
Vykstančios pasaulinės parodos proga Montrealyje, Kanado

je buvo daug progų mūsų tautiečiams susitikti su svečiais iš Lie
tuvos. Montrealyje lankėsi net du lietuviški ansambliai, pagarsėjęs 
styginis kvartetas ir iškilūs solistai.

Laisvojo pasaulio lietuviams buvo progos mūsų svečiais pasi
džiaugti ir su jais pabendrauti. Tiesa, buvo keletas incidentų (Lie
tuvos Himno sugiedojimas po koncerto, Kardelienės linkėjimai, 

kad Lietuva būtų laisva po Noreikos koncerto. Tačiau tie įvykiai 
nesutrukdė draugystei ir visi buvo patenkinti “susitikimu su kraštu”.

Deja, ne visi lietuviai buvo patenkinti susitikimu Montrealyje. 
Nemažai jų buvo ir Lietuvoje. Daugiausia nepasitenkinimo sukėlė 
mūsų krapšininkų viešnagė Lietuvoje, kuriai vadovavo žinomi mū
sų organizacijų asmenys. Ši “išvyka” lietuvius suskaldė. Nepapras
tai nukentėjo “Lituanus” žurnalo reikalai, nes vienas iš tos išvykos 
organizatorių buvo vyriausias Lituanus redaktorius. Dr. T. Remei- 
kis. To pasėkoje Lituanus vajaus metu leidėjai vietoj čekių gavo 
piktus laiškus, reikalaujančius pašalinti Remeikį iš redaktoriaus pa
reigų. Pašalinti tai lengva, bet kur gausi naują?

Kitas žinomas veikėjas R. Mieželis taip pat vienas iš išvykos 
organizatorių, susilaukė pylos iš ALTo vadovybės Čikagoje, kur 
jis atstovauja Šviesos — Santaros federaciją. ALTas paprašė, kad 
Mieželis būtų atšauktas ir jo vieton paskirtas kitas.

Svarbiausia — nukentėjo mūsų sporto šeima, nes ji buvo su
skaldyta neatsakingų asmenų. Į Lietuvą buvo išvežta dalis krep
šininkų. Mūsų žiniomis tie krepšininkai tenai nekaip pasirodė, blo
gai reprezentavo Amerikos lietuvius sportininkus. Dėl nevykusio 
vadovo buvo pralaimėta net penketas rungtynių (dvi prieš Suomi
jos krepšininkus) ir telaimėta tik trejetas. Bendrai svečių sportinin
kų pasirodymas nuvylė Lietuvos sportininkus. Išvykos dalyviai par
važiavo lyg muilo užkandę. Priedo manoma, kad nė vienam iš 
šios išvykos sportininkų nebus galima Amerikos lietuvius atsto
vauti būsimose išvykose.. Vadinasi, jau turime ir konkrečius Išvykos 
vaisius. Džiugu, kad į Lietuvą nesusigundė vykti nė vienas krep
šininkas, buvęs Australijos išvykos dalyvis.

šiuo metu sporto šeimoje daug nerimo dėl buvusių įvykių ir 
ne vienas susirūpinęs tolimesne sporto veiklos eiga.

TOKIOS TOKELĖS
Naujas pirmininkas. Inž. Br. Nainys išrinktas naujuoju JAV 

Liet. B-nės Centro Valdybos pirmininku. Jis pakeičia dvi kadenci
jas išpirmininkavusį p. J. Jasaitį.

Furoras dėl operos. Dabar Šiaurės Amerikoje lietuvių tarpe 
vyksta ginčas dėl ateinančios operos pastatymo. Čikagos Lietuvių 
Opera pasiryžusi 1968-siems metams pavasarį pastatyti Beethove- 
no “Fidelio”, bet yra daug norinčių lietuviškos “Danos” operos.

Sudarytas išvykos Komitetas. Jau sudarytas 1968-jų metų lie
tuvių krepšinio išvykos komitetas. Jo eilėse matome Australijos 
lietuviams pažįstamus V. Adamkavičių, Vyt. Grybauską, P. Petru
lį, J. Šoliūną.

MŪSŲ PASTOGĖ

Lietuviai pasaulyje
PASIRENGIMAI PASAULIO 

LIETUVIŲ SEIMUI
Kaip jau žinoma, Pasaulio Liet. 

Bendruomenės Seimas įvyks atei
nančių metų rugpiūčio pabaigoje 
— rugsėjo pradžioje New Yorke. 
Laiko beliko jau nepilni metai, 
tad jau dabar tam seimui Ame
rikoje rūpestingai ruošiamasi. 
New Yorke jau sudarytas seimo 
rengimo komitetas .kuris vykdo 
darbus glaudžiame kontakte su 
Pasaulio Liet. B-nės Valdyba. Šio 
rengimo Komiteto pirmininkas yra 
adv. J. Šlepetys ir dar aštuoni 
jo nariai.

Nors iki šiolei detalizuotos pro
gramos dar nėra, bet jau dabar 
pramatonia, kad seimas truks tris 
dienas: rugpiūčio 30, 31 ir rugsė-
jo 1 dienomis. Seimo išvakarėse 
rugpiūčio 29 numatomas seimo ats 
tovų susipažinimo vakaras, litera
tūros vakaras ir parodų atidary
mas. Seimo posėdžiai vyksiu jau 
penktadienį ir kitomis dienomis. 
Posėdžiuose numatoma pranešimai 
iš atskirų bendruomenių, Lietuvos 
laisvinimo, okupuotos Lietuvos pa
dėties ir santykių su okupuota 
tėvyne svarstymas. Toliau Švie
timo ir kitokie kultūriniai klau
simai.

Visais vakarais vyks meniniai 
parengimai: kamerinis koncertas

RAŠINIO KONKURSAS
NOVELĖS — APYSAKOS 
KONKURSAS JAUNIMUI

Detroito St. Butkaus Šaulių Kuo
pos spaudos ir kultūros sekcija 
skelbia Novelės - Apysakos Kon
kursų, 1968 m.
Konkursinių rašinių premijavimo 
taisyklės:
1 Konkurso tikslas: Lietuvos Lais

vės ir Nepriklausomybės atsta
tymo 50-ties metų sukakties iš
kilmingas paminėjimas.

2. Rašinių žanras — apysaka ar 
novelė.

3. Rašinių dydis: penkiasdešimt 
(50) ar daugiaiu mašinėle ra
šytų puslapių, vienų eilutę pra
leidžiant.

4. Rašinių turinys autorių pasi
rinkimas laisvai, bet pageidau
tina paryškintas tautos so
lidarumas bei patriotizmas ko
vose už Lietuvos laisvę.

5. Rašiniai ar jų dalys jau buvę 
skelbti spaudoje konkursui ne-

ir didysis koncertas. Sekmadienį iš 
kilmingos pamaldos ir užbaigia
majame iškilmingame posėdyje į- 
vyks 1968 m. premijų įteikimas, 
kultūrininkų pagerbimas bei nau
jos Pasaulio Liet. B-nės Valdy
bos pristatymas.

Seimo metu taip pat vyks spor
tinės varžybos, jaunimo susibūri
mai ir pramogos. Baigiamasis sei
mo banketas sekmadienio vakare. 
Jau dabar užsakytos reikiamos sa
lės ir organizuojama seimo pilna 
programa.

In f.

MIRĖ RAŠYTOJAS
ALBINAS MORKUS

Rugpiūčio 27 d. Lietuvoje
rašytojas Albinas Morkus — Mar
kevičius, pokario metais buvęs pa
sitraukęs iš Lietuvos, gyvenęs Vo
kietijoje, Prancūzijoje ir Čikago
je. Dar būdamas Amerikoje jis 
buvo parengęs eilę apsakymų, ku
riuos išleido Lietuvoje. Pradžioje 
pradėjo bendradarbiauti Amerikos 
liet, komunistų spaudoje ,o vėliau 
apsisprendė grįžti į okupuotų Lie- 
tuvų ir taip 1963 m. sugrįžo į 
tėvynę. Gimė A. Morkus 1921 m. 
ir išleido apie trejetų novelių ir 
pasakojimų rinkinių. Žinoma, jo 
paskelbtoje kūryboje žymu didelis

toriaus tikrasis vardas ir pavar
dė, adresas su spaudai tinkan
čia fotografija, trumpa autobio
grafija pridedami prie rašinio 
atskirame užklijuotame voke.

10. Rašiniai siunčiami sekc. pirm. 
VI. Mingėlai šiuo adresu: 33546 
Clifton Dr., Warren, Mich. 
48092. Vėliausia išsiuntimo vie
tos štampo data — 1968 m. rug
sėjo 1 d.
Detroito Šaulių Sp. ir Kult. 

Sekcija.
— ★ —

Rašytojas - poetas E. Mieželai
tis išrinktas į Sovietų Sųjungos 
Rašytojų Draugijos Valdybų. 
Prieš keletu metų Eduardas Mie
želaitis buvo apdovanotas Lenino 
premija už eilių rinkinį “Žmogus”.

MIRŲ
priimtini.

6. Konkurse gali dalyvauti: visi 
laisvojo pasaulio lietuviai -ės ne 
vyresni 30 m. amžiaus.

7. Rašinių premijos: I-ji — 300 
dolerių (šaulio Laisvės kovoto
jo auka); II-ji — 200 dolerių 
(St. Butkaus šaulių kuopos au
ka ir III-ji 100 — dolerių (šau
lio Mykolo Vitkaus auka).

8. Šį konkursų vykdo, įvertina 
rašinius, paskirsto premijas ir 
rašinius spausdina — Šaulių 
kuopos Spaudos ir Kultūros 
sekcija: pirm. Vladas Mingėla, 
sekretorė Marija Sims ir nariai: 
Leopoldas Heiningas, Marijonas 
šnapštys (taisyklių redaktorius) 
ir Alfonsas Žiedas. Esant rei
kalui, sekcija kviečiasi talkon 
literatus - ekspertus. Konkursui 
pristatyti rašiniai spausdinami 
vienkartiniuose leidiniuose ar 
periodinėje spaudoje Sekcijos 
nuožiūra, be atskiro autoriaus 
sutikimo ir atlyginimo.

9. Kiekvienas rašinys privalo būti 
atžymėtas tik slapyvardžiu. Au-

Andrius Makauskas

A. A.
ALFONSUI ŽEMAIČIUI

mirus, jo žmoną Adelę, sūnų Vincą su šeima ir visus 
artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Sale’s lietuviai

Geram bičiuliui

ALFONSUI ŽEMAIČIUI
mirus, jo žmoną Adelę, vaikus ir anūkus liūdesy nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

O. J. Butauskai
J. Žemantauskas

1967 m. spalio 16 d.

gana stiprius charakterius.
Palyginamai Nelė Mazalaitė bus 

bene viena iš produktyviausių lie-
pataikavimas komunizmui ir Lie
tuvos okupantams. Palaidotas rug
piūčio 29 Vilniuje.

NELEI MAZALAITEI 60 METŲ

Viena iš pačių produktyviausių 
lietuvių moterų rašytojų ir gal 
viena iš originaliausių Nelė Ma
zalaitė rugpiūčio 20 d. sulaukė 60 
metų. Jau su savo pirmaisiais lei
diniais N. Mazalaitė pasirodė kaip 
originali pasakotoja, turinti savi
tų stilių ir savitų žodį. Mazalai- 
tės pasakojimuose ir net didesnė
se apysakose vyrauja legenda kaip 
pasakojimo pagrindas ir motyvas, 
tačiau romanuose ji nemažiau stip 
riai remiasi realybe ir sifkuria

ATSIŠAUKIMAS

PAMINKLAS
BRANGŪS LIETUVIAI

Kreipiuosi į jus ne eiliniu reika
lu, kuris ateityje nepasikartos. 
Lietuvos vyskupai dar laisvės me
tais svarstė galimybę sukurti ko
kį nors lietuvių paminklų šv. Pet
ro bazilikoje Romoje. Pasaulio ir 
Lietuvos tragedija sukliudė jiems 
tai įgyvendinti.

Tuoj po antrojo pasaulinio ka-
mo vyko po šv. Petro bazilika ar
cheologiniai tyrinėjimai. Jų metu 
buvo po 1700 atkastas šv. Petro 
karstas. Prieš tai jis buvo pati-
krintąs tik imperatoriaus Kons
tantino laikais. Atkastoje erdvėje 
nutarta įruošti kelias koplyčias. 
Tada buvo galimybė ir lietuviams 
vienų gauti. Arkivyskupas Metro
politas Juozapas Skvireckas (-Į- 
1959.12.3) ir Vyskupas Vincentas 
Padolskis (-|- 1960.5.3.) kreipėsi 
į mane, kad aš sutikčiau surink
ti šiam tikslui lėšas. Aš vos tik at
vykęs į Amerikų, su Amerikos lie
tuviais santykių turėjau dar ma
žai, tremtiniai visi buvo tik nauja
kuriai: nepasitikėjau galįs tai pa
daryti ir atsisakiau. Koplyčios te
ko kitiems.

Praėjusiais 1966 metais buvo 
mums pasiūlyta iš Vatikano dabar 
tokių koplyčių iškasti arti šv. Pet
ro karsto. Aukštose pareigose esu 
lietuvių prieteliai gavo neformalų 
ir Šventojo Tėvo pritarimų. Pasi-

ŠIEJI

tuvių moterų rašytojų. Dauguma 
jos veikalų išleista už Lietuvos 
ribų, o būdama Lietuvoje ji spė
jo pasirodyti vos su pora kny
gų. šiuo metu rašytoja gyvena 
Amerikoje ir dar vis tebekuria. '

Rugsėjo vidury Kaune mirė il
gametė Lietuvos teatro bendradar
bė (baletas, kostiumai, dekoraci
jos) Olga Dubeneckienė - Kalpo
kienė . Petrapilietė, Lietuvoj atsi
dūrė 1919 metais ir netrukus įsi
jungė į Lietuvos teatro kuriatiių- 
jį darbų (pirmoji baletmeisterė). 
Mirė 76 m. amžiaus, Kaune pra
gyvenusi 48 metus.

(E)

Vyskupas V. Brizgus i

LIETUVIAMS
teiravę Amerikoje, Kanadoje, Eu
ropoje, Pietų Amerikoje daugelio 
lietuvių kunigų ir pasauliečių nuo
monės, mudu su a.a. Vyskupu 
Pranciškum Braziu šių 1967 m. 
gegužio mėnesį pasirašėme tuo rei
kalu prašymų šv. Petro bazilikos 
administracijai. Teigiamas atsa
kymas buvo gautas liepos mėnesį, 
žodžiu ir raštu yra sutarta, kad 
šv. Petro bazilikos kriptoje, arti 
šv. Petro karsto bus iškasta ir 
įruošta lietuvių tautos vardu kop
lyčia. Šv. Marijos Gailestingumo 
Motinos - Aušros Vartų Vilniuje 
titulu koplyčia bus skirta lietu
vių tautos kankinių atminimui. Al
toriaus sienoje bus Aušros Var
tų — Gailestingumo Motinos pa
veikslo mozaikos kopija. Dviejų 
sienų, kiekviena po 32 ketvirtai
nius metrus, ir tokio pat ploto 
lubų bei grindų projektus paruoš 
lietuviai meninninkai. Apie visus 
projektus, Garbės ir Darbo Komi
tetus visuomenė bus informuoja
ma. Koplyčia turėtų būti viso pa
saulio lietuvių paminklas. Prašo
me todėl kiekvienų lietuvį prisi
dėti nors maža auka. Labai pagei
dautina, kad šiam tikslui būtų su
darytas komitetas kiekviename 
krašte.

Visos išlaidos siektų apie 70.000 
dolerių. Viso pasaulio lietuviams 
tai nedidelė suma. Jeigu laiku 
surinksim lėšų, koplyčia gal bus, 
įrengta 1968 metais. Pasiryžkime 
ir sukurkime mūsų tautos pamink
lų šalia šv. Petro karsto Romoje.

A. A.
ANDRIUS MAKAUSKAS

Rugsėjo 30 d. Sydnėjuje po sun
kios ligos mirė Andrius Makaus
kas 57 metų amžiaus.

Spalio 4 d. po gedulingų šv. 
Mišių, St. Joachams bažnyčioje 
Lidcombe, dalyvaujant dukrelei Ra 
mutei ir sūnums Algimantui ir 
Manfredui, giminėms ir didokam 
būriui lietuvių ir australų drau
gų, velionio karstas buvo palydė
tas į Rookwood, Lietuvių Kapines. 
Karstas apkrautas gyvų gėlių vai
nikais palaidotas šalia žmonos, ku
ri mirė prieš 12 mėnesių.

Kun. P. Butkus atliko laidotu
vių apeigas ir pasakė graudų atsi
sveikinimo žodį. Kun. P. Martū- 
zas per Šv. Mišias giedojo solo. 
Po laidotuvių sūnus Algimantas 
padėkojo visiems už dalyvavimų ir 
už vainikus ir visus dalyvius pak
vietė pas save į namus.

A.a. Andrius Makauskas kau
nietis. Kaune vedė ir sukūrė šei
mų. Vertėsi trasporto bizniu. Ka
ro pasėkoje 1948 metais su šeima 
atvyko Australijon, dirbo įvairius 
darbus, p. J. Kedžiui pradėjus 
organizuoti krautuvę “Baltia”, ve
lionis buvo vienas iš pirmutinių. 
Vėliau perėjo j namų-butų - biznį 
ir tuo sėkmingai vertėsi iki mir
ties. Visų laikų buvo užimtas ir 
retai kur pasirodydavo, bet kiek
viena lietuviška veiklų moraliai ir 
materialiai remdavo. Jo mirtis įvy
ko nelaimingai ir netikėtai: namie 
nukrito nuo kopėčių, sutrenkė gal
vų ir sužalojo smegenis. Nuvež
tas ligoninėn turėjo keletu opera
cijų — nesėkmingų ir dideliame 
skausme amžinai užmerkė akis. 
Paliko dideliame nuliūdime, dukrų 
Ramutę, ir sūnus Algimantų ir 
Manfredų, žentų, marčių ir anū
kus.

A. Baužė

A.A.
ALFONSAS ŽEMAITIS

Rugsėjo 18 d. Sale seniūnijoje 
mirė nuoširdus ir sųmoningas lie
tuvis Alfonsas Žemaitis, sulaukęs 
67 m. amžiaus. Palaidotas rugsė
jo 21 d.. Nors ir buvo darbo die
na, bet velionį į amžinojo poil
sio vietų palydėjo Sale ir Latrobe 
Valley gausus būrys lietuvių. Pa
maldas už mirusįjį atlaikė iš Gee
longo atvykęs kun. P. Dauknys, 
kuris taip pat jautrų žodį tarė 
ir prie kapo. Su velioniu Alfonsu 
atsisveikino Sale seniūnijos 
vardu taręs žodį p. S. Drun- 
gilas ir Latrobe Valley lietuvių 
vardu p. F. Sodaitis.

Velionis Alfonsas Žemaitis buvo 
gimęs 1900 m. Ukmergės paskr. 
gausioj ūkininko šeimoj. Jau 1918 
m. jis kovoja savanorių gretose 
už Lietuvos nepriklausomybę ir 
paleidžiamas į atsargų su Vyties 
Kryžiaus ordenu. Nepriklausomoje 
Lietuvoje jis buvo darbštus ir są
žiningas tarnautojas.

1944 m. karo audra išblaškė 
Alfonso šeimų: du sūnūs liko ats
kirti ir tik jis su žmona Jauniau
siu sūnum ir dukra atsidūrė Vo
kietijoje.

1950 m. vaikų pakviestas Alfon
sas su žmona atvyksta į Austra
liją ir apsigyvena Sale vietovėje. 
Dirbdamas vietos ligoninėj jis 
drauge gražiai įsikūrė pasistaty- 
damas namus ir užveisdamas bei 
išaugindamas gražų sodų su bitė
mis.

A.A. Alfonsas buvo tvirto nusis
tatymo. Minėjimų metu jis dažnai 
skaitydavo paskaitų arba pakal
bėdavo, skaitė lietuviškų spaudų 
ir kiek išgalėdamas rėmė lietuviš
kus reikalus.

Ilsėkis ramybėje Lietuvos kovo
tojau.

AJE.
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KUO G1VA TAUTA ?
(PASISAKYMAS LITUANISTINIAIS REIKALAIS)

Dar melų pradžioje skaitėme 
spaudoje užsiminimus, kad būti
na šiuos metus paskelbti Litua
nistinio Švietimo Metais, pana
šiai kaip savu laiku buvo pa
skelbti Jaunimo, Maironio ar 
Donelaičio metai. Šie projektai 
be abejo buvo žinomi ir Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Val
dybai, bet si į tai didelio dėme
sio nekreipė ir šių metų specia
liai neįvardino. Galimas daik
tas, kad šisai P.L.B. valdybos 
elgesys vieną kitą ir nuvylė, nes 
savo esme pati idėja yra ir labai 
kilni ir ją pravedus net praktiš
ka. Kad šiuos metus paskelbus 
Lituanistinio Švietimo Metais, 
už tai buvo ir Kanados Lietu
vių Bendruomenė, ir Australijos 
ALB Krašto Kultūros Tarybos 
Lituanistinė Sekcija. Vis tik šie 
užsimojimai paliko tik gražiomis 
deklaracijomis nesulaukus di
desnio visuomeninio pritarimo ir 
akcijos.

Kodėl taip atsitiko? Kodėl šio
ji idėja, kilusi iš Pasaulio Lietu
vių B-nės padalinių neturėjo ei
gos ir kaip tik šie metai ir paliko 
neįvardinti?

Ogi reikalas yra labai papras
tas. Lituanistinis švietimas nėra 
koks nors pramoginis mūsų vei
klos punktas, bet esminė mūsų 
lietuviškojo gyvenimo dalis, kas 
turi būti vykdoma visai eiliniu 
ir natūraliu keliu neįtraukiant to
į oficialias programas. Neakcen- išlaikyti. tokių pasišventusių žmonių, ku- --------------------------------------------
tuodami specialiai Donelaičio ar Negalima sakyti, kad lituanis- rie užbėga už akių oficialioms
Maironio mes lygiai galėjome tinio švietimo srityje yra apsi- institucijoms ir vykdo tuos dar- rU> YPa^ jaunimo organizacijų
gerai ir sąmoningai lietuviškai leidimų arba ne viskas daroma, bus, kurie pirmoj eilėj turėtų švietimo vadovai, nes kaip jau
gyventi, tačiau šių asmenybių kas galima. Aišku, kiekvienoje būti mūsų oficialių institucijų matėme, lituanistinis švietimas
pabrėžimas ir buvo tas akstinas, veikloje, niekad nėra ribos, kad tiesioginis rūpestis. Tačiau ir nesiriboja tik savaitgalio moky-
kas dar labiau sužadino pačiuo- jau pasiekta tiek ir toliau iš viso oficialios institucijos neturėtų ° Ps vyksta visame lietu- 
se lietuviuose noro dar daugiau negalima progresuoti. Lituanis- klausti, kieno žinyboje tos mo- yiškame gyvenime ir lietuviško- 
degti lietuvybės dvasia ir kad tinis švietimas vyksta visais ke- kyklos ar kursai, o visomis išga- ie veikloje.
šie didieji lietuviai buvo ir tebė- liais ir būdais, kur bent kiek pa- lėmis ateiti į pagalbą, kad tos Kaip bus pravestas šis litua- 
ra atrama ir pasiteisinimas mū- sireiškia arba prasikiša lietuviš- mokymo institucijos duotų kuo nistinio švietimo darbuotojų su
sų dabarties ir aišku ateities kar- ka veikla. Lituanistinis Švieti- našesnių rezultatų. važiavimas ir kokia jo progra-
tai ta prasme, kad pasiaukoji- mas yra susirinkimuose, minėji- Atkreipdama į tai dėmesį ma, tikimės greitu laiku skaityti 
mas lietuvybei nėra tuščias, bet muose, lietuviškuose koncertuo- ALB Krašto Kultūros Taryba šio laikraščio puslapiuose. Vis 
ypatingai prasmingas tiek tauti- se., vakarėliuose ir t.t. Lituanis- kaip tik tai ir rūpinasi lituanis- tik reikia užgirti šio sumanymo 
niu, tiek ir asmeniniu pagrindu, tiškai šviečiamas! chorų, tauti- tinio švietimo Australijoje pagy- iniciatorius, kad šita kryptimi

Jaunimo Metai irgi atsiekė no- nių šokių, vaidinimų repeticijo- vinimu arba pastiprinimu. Šios jau pradedama šis tas veikti, 
rimų rezultatų. Atsimenant, kad se, skaitant lietuviškas knygas ir Tarybos Lituanistinė Sekcija, Kad lituanistinių darbuotojų su- 
išeivijoje augantis jaunimas, vei- lietuvišką spaudą ir t.t. ir t.t. kurios būstinė yra Melbourne, važiavimas yra būtinas, jau se- 
kiamas aplinkybių, lengvai pasi- Specialus lituanistinis švietimas kaip tik ir planuoja dar šiais niai tuo reikalu teko girdėti ne 
duoda dienos nuotaikoms, visos vykdomas lituanistinėse savait- metais sušaukti lituanistinių dar- vieną nusiskundimą. Gal jis tū
tos pastangos su kaupu pasitei- galio mokyklose, jaunimo lit. buotojų suvažiavimą — kongre- rėjo būti sušauktas daug anks- 
sino ypač atsimenant dar ir tai, kursuose, lietuviškose jaunimo są, į kur numatoma kviesti pir- čiau, bet čia ne vieta nagrinėti, 
kad išeivijoje lygiai galima gerai organizacijose ir pirmoj eilėj lie- moję eilėje lituanistinių mokyk- kodėl tik šiuo metu. Be.t tai jau 
ir patogiai gyventi nesusirišus tuviškoje šeimoje.. Kaip matome lų bei kursų vedėjus, mokyto- būtų visai atskira tema. Sveiki- 
su lietuvybe, kaip kad ir užsian- lietuviškoje veikloje lituanistinis jus. Galimas daiktas, kad į šį name, kad šitoji idėja yra gyva 
gažavus lietuvybei. švietimas yra toji kasdieninė kongresą bus kviečiami ir atski- ir bandoma ją realizuoti. Tiki-

Kas kita yra lituanistinis švie
timas. Lituanistinis švietimas yra 
lietuvybės branduolys, kurį nu
kirtus nebūtų reikalo ir prasmės 
kalbėti apie ateities lietuviškas 
pastangas. Kitaip sakant, litua
nistinis švietimas yra lygiai toks 
pats būdas lietuvybei palaikyti 
kaip maistas ir natūraliai žmo
gaus gyvybei išlaikyti. Šiandie 
nei vakar niekas neskelbė jokių 
programinių metų, kad valgyki
me sočiai, kad būtume sveiki ir 
ištvermingi. Tas pats ir su litua
nistiniu švietimu: jis yra mūsų 
kasdieninė duona — ir mums 
patiems, ir mūsų vaikams. Jeigu 
kiek tik bus šitai nutraukta ar
ba sustabdyta, tuoj pasijus, kad 
lietuvybė praranda pagrindą iš 
po kojų. Juk nėra taip, kad šiais 
metais stiprinkime lituanistinį 
švietimą, nes tai šiam tikslui 
skirti metai, o kitais metais ga
lime ir be to išsiversti arba tik 
paviršutiniškai tuo rūpintis.

Lituanistinį švietimą kaip jį 
bestiprintum ir kiek jam dėme
sio nekreiptum, jo išeivijoje nie
kad nebus perdaug. Todėl šitoje 
vietoje visai suprantama, kad 
specialių lituanistinio švietimo 
metų paskelbimas neturėtų ko
kios didesnės įtakos. Kiekvieno 
sąmoningo lietuvio rūpestis ir 
uždavinys stengtis aplinkumoje 
ir ypač savoje šeimoje tą litua
nistinį švietimą bet kokia kaina 

duona, kuri mus kaip lietuvius 
maitina, išlaiko ir duoda vilčių 
ateičiai. Šičia nieko daugiau ne
pagelbės paskelbimais specialių 
Lituanistinio švietimo progra
minių metų, nes kaip ir valgyje, 
žmogus negali prisivalgyti šian
die tiek, kad ir rytoj valgyti ne
reikėtų. Tai tiek apie tokį pro
graminį lituanistinį švietimą pa- 
sikliaunant oficialiais paskelbi
mais. Iš kitos pusės lygiai kaip 
kasdienybėje valgis šiandie gali 
būti pagamintas vienaip, rytoj 
daug skaniau ir patraukliau.

Lituanistinio švietimo atveju 
irgi panašiai. Visos mūsų pas
tangos ir būdai greičiausiai gal 
būt ne. visai pritaikyti šių dienų 
ypač jaunimo reikalavimams. 
Nenorint atsilikti su kiekviena 
diena būtina ieškoti naujų prie
monių ir būdų, ką reikia daryti, 
kad ir lituanistinis švietimas ei
tų gyvenamojo meto dvasia ir 
programa. Lygiai ir gera šeimi
ninkė rūpinasi, kad šios dienos 
pietūs šeimynai būtų geresni, 
negu kad vakar buvo.

Pas mus Australijoje švietimo 
reikalas ypač mokyklų atžvil
giu yra gana apgailėtinoj padėty. 
Kaip jau iš praktikos žinome, 
veikiančios savaitgalio mokyk
los arba lituanistiniai kursai su- 
augesniam jaunimui yra praktiš
kai privačių iniciatorių rankose. 
Gerai, kad atsirado ir tebėra Rasoti žiedai V. Vosyliaus nuotrauka

V. VOSYLIUS PIRMAUJA
Spalio pradžioje tris dienas tru

kusi vieno iš žymiausių Adelaidės 
foto mėgėjų klubo fotografijų ir 
skaidrių (slides) metinė paroda 
sutraukė gausų žiūrovų būrį, šio
ji paroda, vietinių australų orga
nizuota ir gražiai pravesta, Ade
laidės Meno Draugijos patalpose, 
ypatinga mums tuo, kad Adelai
dės lietuvis p. V. Vosylius joje 
laimėjo aukščiausių pažymėjimų 
(special award) už savo foto 
“Mergaitės portretas” (Nr. 58). 
Ši puiki nuotrauka iš kelių šimtų 
atrinktų foto darbų aukščiausiai 
įvertinta. Parodoje dalyvavo arti 

masi šiuo klausimu išgirsti dau
giau oficialių ar privačių pasi
sakymų per spaudą.

V. K-lis 

30 geriausių Adelaidės foto mėgė
jų su tikrai puikiais foto dar
bais. Moderniojo fotografijos me
no skyriuje V. Vosyliaus nuotrau
ka “Saulė ir žemė” taip pat lai
mėjo pagyrimų. Iš viso V. Vosy
lius parodoje buvo išstatęs 10 savo 
foto darbų kurie lankytojų buvo 
su susidomėjimu stebimi.

V. Vosylius, dalyvaudamas aus
tralų foto mėgėjų klube, taip pat 
yra aktyvus ir lietuviškam gyve
nime. Kartu su kitais lietuviais 
fotografais jis dažnai užfiksuoja 
įvairius lietuviško gyvenimo įvy
kius, dalyvauja lietuviškose foto 
parodose, ilgametis choro “Litu
ania” dalyvis ir veiklus visose lie
tuviško gyvenimo srityse. Sveikin
dami už jo puikų laimėjimų šio
je foto parodoje linkime ir atei
tyje sėkmės. J.M.

AVA SAUDARGIENĖ

BUVO BROLIAI DEVYNI
PUIKIS

Kada sugrįš?
AUKSUTE

Tik vakare,
kai sutems žalia giria.

PUIKIS

TRIJŲ VEIKSMŲ PASAKA

Seniai, senai, Neringos kopose 
stovėjo atburtas dvaras. Jame 
gyveno devyni broliai.

VEIKIA:
Devyni Broliai,
Auksutė,
Laumė Vandenė,
Žiogas,
Pelėda,
Voverytė,
Pilkis, 
Puikis.
Kiti Zuikučiai:

Rudis, Beuodegis, Riestūsis.

MIŠKE
Buvo Auksė devynmetė 
ir verpėja — jos mama. 
Kur giria žalioji ošia 
trobelytė jų 
samanota, 
sena, sena, 
į mišką žiūrėjo.
Juodvi nieko neturėjo 
tik kraitinę 
margais raštais išrašytą, 
juoda spyna užrakintą. 
Ąžuolynas jas maitino. 
Vasarą uogas nokino, 
rudenį grybus augino, 
žiemą šildė ir ramino.

Vieną rytą, 
aušrai auštant, 
mama gydžolių išėjo. 
Auksė namuos pasiliko. 
Su ja buvo jos draugai. 
Voverytė ir Zuikiai.

PUIKIS:
Auksute!

AUKSUTE:
ŠŠŠ...

PUIKIS:
Auksute, 
eime pažaisti!

VOVERYTE:
Imkim konkorėžius leisti!

RUDIS
Bėkime, lenktynių 
nuo pušies 
iki kemsynių!’

AUKSUTE
Liaukitės!
Mama dar nenuėjo!

PUIKIS
Kur ji eina?

AUKSUTĖ
Į laukus, už miškų.
Pasirinkti ramunėlių 
ir kitų žolių.

Tai mes žaisim visą dieną! 
AUKSUTE

Ne šiandieną.
Kai mama bus avietyne, 
apžiūrėsim jos kraitinę!

PUIKIS
Jos kraitinė užrakinta!

AUKSUTE
Atrakinsimi
Kai šį rytą mama ėjo, 
aš mačiau kur raktą dėjo.

PUIKIS
Ciu-ku, čiu-ku —
Gal ten rasim riešutukų!

RUDIS
Gal riestainių!

RIESTAŪSIS
Kopūstėlių gal žalių!

AUKSUTĖ
Ne, Zuikeliai, 
nesurasim ten kopūstų.

PUIKIS
Tai ką rasim?

AUKSUTE
Nežinau.
Klausinėjau ir prašiau, 
liet nesako man mama. 
Į kraitinę liūdnai žiūri,

Scena iš vaMinimo “Buvo broliai 
devyni?’, pastatyto pereitais metais 
Bankstowno sar. mokyklos. Reži
savo A. Stuiulnrpienė.

lyg kad skausmą kokį turi. 
VOVERYTE

Vakar verkė riešutyne!
PUIKIS

Verkė kai kopūstus skynė!
AUKSUTE

Dieną naktį verkia, 
liūdi.
Nėra džiaugsmo, 
nei dainų.
Gal kraitinė pasakys 
koks ją slegia liūdesys.

PUIKIS
Bėkim atrakinkim!

AUKSUTE
Pažiūrėkim, 

ar toli mama nuėjo! 
PUIKIS

Jau prie šilo!
VOVERYTĖ

Sugrįžta!
RUDIS

Slėpkimės!

Zuikiai dumia į kemsynę, 
Voverytė paskui mauna 
ir į šovą šauna.

AUKSUTE
Tai bailiai mano draugai! 
Mama tik pažiūrėjo, 
o jie slėptis nuskubėjo! 
Zuikučiai!

Zuikiai dumia į kemsynę, 
o Auksutei vien juokai. 
Bėga į trobelę, 
tempia suolą, 
ima raktą nuo staktos. 
Dar pažiūri į takelį ir, 
nustūmusi suolelį, 
rakina juodą spyną. 
Brakštelėjo, 
girkštelėjo —--------
Visi Zuikiai aiktelėjo.

ZUIKUČIAI
Ciuk!
Nejuokai!

(Nukelta i peL 4)
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V. Mykolaitis - Putinas Melbourne vių tautai netekus tokio žymaus 
rašytojo. Pabaigoje įprastiniais

V. MYKOLAIČIO - PUTINO PAGERBIMAS MELBOURNE padėkos žodžiais p. A. Krausas ir
užbaigė išskirtino rašytojo pager- 

.. , ....................... . , , bimo popietę.
I Lietuvių Namų salę-koplyčią, d«°Je P-*e S. Baltrukonyte pagro- damas jo kūrybą į tris periodus, Nors pirmoji pagerbimo dalis ir 

Melbourno Lietuvių evangelikų J° Bach° a Song of Resignation, juos apibūdindamas ir paryškinda- susilaukė skjrtingų vertinimų — 
rūpesčiu gražiai ir rūpestingai at- Toliau p. A. Krausas skaitė kruopš mas pavyzdžiais. Vienoje vietoje vieniems buv0 poezijos puota> 
remontuotą ir retkarčiais panau- *iai> su ir, kiek leidžia tokio net nustebindamas klausyto- kitiems tiesiog kančia> _ bet gis 
dojamą pamaldoms, spalio 1 d. 4 minėjimo rėmai, išsamiai paruoš- jus gana įspūdingu ilgoku “Ro- M K į£urlionio diskusijų klubo už 
vai. p.p. susirinko virš 100 tau- tą referatą; “Putinas gelmių ir manso“ deklamavimu atmintinai. simojimas ne savajame ratelyje, o 
tiečių didžiojo lietuvių literatūros viršūnių poetas”. Apie savo buvu- Su kai kuriomis p. Krauso minti- vie§ai pagerbti didžiojo poeto at- 
korifėjaus Vinco Mykolaičio - Pu- s> profesorių p. Krausas atsihe- mit galima ir nesutikti. Abejonių yra SVeikintinas. Tik gai-
tino atminimui pagerbti. Ties Pė šiltais ir pagarbiais žodžiais, gal keltų teigimas, kad pokarinė la> kad kitus klubo ruošiamus dis. 
dviem gėlių puokštėm papuošto ra- ° visos lietuvių tautos gedului nu- Putino lyrika mažai ką beduoda kusijų vakarus gan gaU8iai ian. 
šytojo paveikslo, p-lei D. Statkų- sakyti paskaitė velionies giminių naujo, o pagausėję visuomeniniai kančio jaunimo buvo tik keli. Tuo 
tei pranešinėjant, M. K. Čiurlio- ir artimųjų laiškų ištraukas, pas- motyvai dažniausiai yra tik ei- terpu po šio pagerbjmo pas r. 
nio Diskusijų klubo paruoštą pa- kutinių jo gyvenimo dienų ir lai- liuota retorika, arba, išskirtinai žiedaitę pasižiūrėti N. Mališaus- 
gerbimo programą pradėjo dail. dotuvių aprašymus. “Nors Vinco apibudinimas meilės ir moters mo- kaitės ir K Zdanavičiaus vestu- 
A. Vaičaitis .kviesdamas susirin- Mykolaičio Putino jau nėra gyvų- tyvo, kuris nėra nei pats svarbiau- filmo 8Ugūžėj0 dešimtimis, 
kusius neseniai mirusį poetą pa- iU tarpe, jo kūną priglaudė Ra- sias, nei būdingiausias Putino ly- Atskirai paminėtas jaunos kar-
gerbti rimties minute. Po to su- kapinių smiltys Vilniuje, jis rikoje. Neturint teksto po ranka, (.os atstovės p-lės S. Baltrukony-
glaustai peržvelgė audrin- fiziniai mirė, bet dvasiniai jis ne- sunku tiksliai atpasakoti paskai- tės naujovi§kas muzikalinis įna-
gais istorinių posūkių laikais gy- mirė. Putinas rašytojas, Putinas tos mintis, bet bendrai paėmus p. §ag jos parinkti neilgi, nepersun-
venusio, nemažai savo paties gy- P0® ta s jis yra gyvas savo raš- A. Krauso kultūringas ir dalykiš- kaSi rnūsų parengimuose dar ne- 
venimo lūžių patyrusio rašytojo tą tomuose, savo poezijoje, savo kas pasirinktos temos negrinėji- gjrdėtais elektroniniais vargonė- 
biografiją. Iškilmingai nuskambę- Paliktoje mums kūryboje — jis mas buvo įdomus ir informuojan- jįajs atlikti dalykai, nemažai pri- 
jus p-lės Sabinos Baltrukonytės pa vįsada ir liks gyvas mūsų litera- tis- Nuskambėjus Boehmo menu- ajdėjo prie tokiam minėjimui rim- 
grotam Mozarto menuetui p. Vai- tūroje kalbėjo p. A. Krausas. Pu- eto garsams lietuviškai ir latvis- jr iškilmingos nuotaikos suda- 
čaitis skaitė Putino poeziją. Tar- tino lyrikos skerspiūvį perdavė kai žodį tarė latvių poetas Valdis ryIn0.
pus tarp eilėraščių užpildė p. A. suprantamai ir aiškiai, suskirsty- Čiuga savo ir latvių rašytojų var- A s
Gabas trumpomis improvizacijo-__________________________________________________________________________________________
mis daugiausia liaudies dainų mo
tyvais kanklėmis ir vietomis lumz
deliu, kartais tylia kanklių muzi
ka palydėdamas skaitomą eilėraš
tį. Poezijos skaitymas užsitęsė il
gokai, net reikėjo padaryti progra 
moję nenumatytą pertrauką. Po 
pertraukos jau praretėjus klausy
tojų eilėms toliau buvo skaitoma 
vėlesnieji savo intelektualiniu krū
viu svariausi Putino eilėraščiai. 
Pirmąją programos dalį, poezijos 
skaitymą, p-lė S. Baltrukonytė už
baigė Šopeno Preliudu in A major. 
Bet, jeigu toks ko ne dvi valandas 
trunkąs poezijos skaitymas gal ir 
savo vietoje tam tikslui ruoštame 
uždarame poezijos mylėtojų rate
lyje, tai viešam pagerbime — aiš
kiai perilgas. Viešame parengi
me reikia didelio dailiojo skaitymo 
virtuozo, sugebančio tokį ilgą lai
ką išlaikyti publikos dėmesį, ne
padarius skriaudos nei sau, nei 
skaitomąjam dalykui, nei įkyrint 
klausytojams. Tur būt todėl, net 
ir žymūs aktoriai ir geri dekla
matoriai retai ruošia vieno as
mens skaitymo rečitalius. O gerai 
perskaitytas ir menkesnės vertės 
kūrinys palieka klausytojui įspūdį, 
tuo tarpu netinkamai perduotas 
sumenkina ir šedevrą. Žinant tai 
ir mūsų pačių ribotumus tokių 
viešų parengimų ir pagerbimų 
rengėjams nereikia persistengti ir, 
taip sakant, iš didelio rašto neišei
ti iš krašto.

Antrosios pagerbimo dalies pra-

Atbėgo Dzidoriukė vakare. Mu
du su močia svečią turėjome. Kai
rį Petrą. Jis buvo atėjęs pašne
kėt, aar negautų kambario pas 
mus, ba vienas už poros nedėlių 
bus tuščias. Armeniuko tėvai iš 
Lebanono atvažiavo, tai kartu su 
tėvais dabar gyvens. Motina dar 
močiai auksinį kryžiuką Jeruzoli- 
me šventintą atvežė už vaiko pri
žiūrėjimą, nors tam vaikui jau ne
toli 25 metai. Aha, priimsim Kai
rį gyventi, ba ir man mokytas 
žmogus prie šono pravartu. Ar 
pasiklausti ko, ar pasitarti. Taigi, 
sutarėm, sušnekėjom ir žmogus jau 
kepurę čiupinėjo namo eiti. Kad 
jpuls Dzidoriukė; didžiausiu strio- 
ku, kone kelklūpsčia.

— Rapolai, žiūrėk, — rėkia nė 
labo vakaro nepasakius, — aš ga
vau naminį laišką! —

— Kokį naminį? — Klausiu. — 
Tai gal per durų plyšį tau lenkas 
kaimynas įkišo. Seniai mačiau, kad 
jis į tave veršio akim žiūri. —

— Ne, ne kaimyno, — rėkia vėl 
Dzidoriukė. — Gali nekaišiot jis 
man laiškų, ba už lenko vistiek 
neisiu. Ne, šitas mūsų lietuvių 
laiškas. Užrašyta “viešas protes
tas” ir pavardė nepasirašyta. Dėl 
to naminis.

— Gal anoniminis, Dzidoriuke, 
jeigu be pavardės? — Klausia

UBAGO BALSAS
Petras Kairys.

— Nu ja, tas anamin... taigi 
naminis, ale su markute ir pašti
ninkas atnešęs pašvilpė. — Sako 
Dzidoriukė.

— O kas jame parašyta? — 
Klausia vėl Kairys.

— Jau gal kas tau burokų duo
da už kišimą nosies kur nereikia. 
— Sakau. — Pridirbi žmonėms 
klapato savo liežuviu. Ar maža 
kas ant tavęs pyksta? —

— Ne, Rapolai, — sako Dzido
riukė. — čia nežinau, ko iš ma
nęs nori. Skundžiasi moterys, kad 
pirštelius nusitarkavojo su kuku
liais ir visą jų vargą kažikas pra
rado. Gal kas kukulius su visu 
puodu nučiuobrino? Vėl kokia tai 
“pamilija”, turbūt familija, (ma
tyt pirštai labai nutarkuoti), būk 
tai nespėja pieno gerti ir gauna 
100 dolerių. Gal, sakau, tom nu- 
tarkuotais pirštais skriauda? Gal 
ir jos nori pieno? Bet už 100 do
lerių išgerti pieno, tai ne juokas. 
Reikia kokius tris vežimus išger
ti. Ana atsimeni, kaip mūsų ūly- 
čioj milkmano arklys pasibaidė ir 
visą vežimą bonkų ištaškė. Mudvi 
su gaspadine dar padėjom šukes 
sušluoti. Tai Bilis, milkmanas sa
kė, kad už kokį 20 svarų nuosto
lio tas basteris arklys padarė. Tai
gi, 100 dolerių už dyką negausi. 

Man reikėtų kokius du metu tiek 
pieno gerti. Vėl sako, kad kokios 
tai ponios nesiklausę pinigus ati
davė kunigui ir parapijai. Dar 
parašyta, kad laikraštį nori kas 
tai pagrobti į savo locnas rankas. 
Ar yra ir ne locnos rankos? Toliau 
dar klausia, kam prociavoti su ku
kuliai^? Pasirašė “nusivylusios 
moterys katalikės”. Pasakykit man 
dabar, ko iš manęs nori? Ar kad 
tarkavočiau, ar pieno pastoročiau, 
ar naujos tarkos, o gal tik plastė
jo ant pirštų? Parodžiau Danutei 
tą laišką, tai ji man sako, kad 
to laiško rašytojui ne visi septy
ni proto fakultetai krūvoj. Ką man 
dabar su tuo laišku daryt? Sakau 
gi, paštininkas atnešė kaip tikrą 
ir dar pašvilpė —

— Dzidoriuke, aš nieko nesu
prantu iš tavo pasakojimo. — Sa
ko Kairys. — Arba tu kur klaidą 
darai, ar, galbūt, ne vien tik laiš
ko autoriui tie septyni fakultetai 
netvarkoj? Parodyk man tą tavo 
anoniminį laišką. —

Paduoda Dzidoriukė jam laišką. 
Kol Kairys skaito, Dzidoriukė spė
ja apsitramdyt. Apsišluosto pra
kaitą, plaukus pabaksnoja, dar ir 
nosį pasikrapšto dėl visako. Jai 
dideli dyvai tokį laišką gauti ir 
dėlto labai svarbia asmenybe jau
čiasi. Dar giliai ir svarbiai atsi

dūsta.
— Žinai, Dzidoriuke, — sako 

perskaitęs Kairys, — su tuo laiš
ku neapsimoka ne į namelį kie
me eiti. Jis nevertas ne to popie
riaus, ant kurio rašytas... —

— Bet gi paštininkas pašvilpė.
— Vėl savo gieda Dzidoriukė. — 
O pasirašė moterys katalikės, ne 
kokie mulkiai. O gal čia ne tas 
anaminis, ar šitoks pasirašymas 
nerokunda? —

— Laiškų vertė ne nuo švilpu
ko priklauso. — Sako vėl Kairys.
— Nors šitam nė švilpti nebuvo 
reikalo. Čia rašo dievai žino kas, 
bet ne moterys katalikės. Mote
rims nėra reikalo laiškus rašinė
ti. Jeigu jos turėtų kokį protestą 
gali per susirinkimą protestuoti. 
Čia jokio nusikaltimo nepadaryta 
dėl tų pinigų. Laikraščio į savo 
“locnas” rankas niekas negali už
grobti. Turime du; vienas leidžia
mas Katalikų Federacijos, kitas 
Bendruomenės. Abu lygiai bran
gūs mums lietuviams ir abu lygiai 
reikia remti. Mes dar per maža 
prisidedame. Čia tik noras pakenk
ti santaikai ir šmeižtas padėkos 
užsipelnusiems žmonėms. —

— Dar gi rašo, kad kitos neno
ri bulvių skusti ir tarkavoti, — 
vėl kalba Dzidoriukė.

— Ne visos galbūt tarkuoja 
blynus, Dzidoriuke, — sako Kai
rys, — bet ne visos sugeba admi
nistruoti, paskaitas skaityti, or
ganizuoti. Bet visos narės organi
zacijai lygiai brangios; kurios aka 
deminį ar administracinį darbą 
atlieka ir tos kurios sugeba ge
riau technišką darbą atlikti. Ko 
tu taip jaudinies dėl to laiško? 
Tokie laiškai rašomi labai negar
bingų žmonių ir kuriems protas 
ne visai tvarkoje. Tokie žmonės 
yra psichopatai labai nešvarioje 
formoje. Ar supranti, Dzidoriu
ke? —

— Suprantu, suprantu. Bizika- 
voti, — net apsidžiaugė Dzido
riukė.

— Galbūt daugiau negu bizika- 

RUSŲ ĮTAKA LIETUVOJE viršininkas. Vladimir Staroselskij 
— matavimo prietaisų remonto ga- 

Rugsėjo 24 d. Vilniaus laikraš- myklos direktorius. Semion Stu- 
čiuose paskelbtieji įvairiais garbės kailn — statybos apdailos maši- 
titulais bei pagyrimais apdovano- nų gamyklos planavimo-gamybos 
tųjų sąrašai vėl, kaip paprastai, skyriaus viršininkas. Vladimir Ko- 
mirga rusiškomis pavardėmis. Ir siuga — elektrotechnikos gamyk- 
vis tos pavardės žymimos ties at- los partinio komiteto sekretorius, 
sakingesnėmis pareigomis Lietu- Konstantin Sviridov — staklių ga- 
voje įtaistytose įmonėse bei įstai- myklos meistras. Aleksandr Zai- 
gose. Pavyzdžiui: denvarg (žydų ar vokiečių kilmės

Michail Jefimov — Baltijos lai- atėjūnas) — grąžtų gamyklos di- 
vų statybos vyriausias technolo- rektoriaus pavaduotojas. Nikolai 
gas. Lev Masunov — “Žalgirio” Mileskij — politechnikos institu- 
staklių gamyklos vyriausias me- to šiluminės energijos katedros 
talurgas. Vasilij Maksimov — e- vedėjas...
lektros skaitiklių gamyklos cecho (ELTA)

voti. Tokiems žmonėms patartina 
kreiptis į proto ligų daktarą, nes 
paskui gali būti per vėlu. Jų liga 
pasireiškia noru ardyti^ griauti, 
kiršinti, nors tuo metu jie jaučia
si lyg kokie Napoleonai. Arba yra 
apmokomi mums senai žinomais 80 
grąšių. Pasaulio beprotnamiai tu
ri pilnus kampus tokių Napoleo
nų. —

— Tai kodėl jie MAN rašė tą 
laišką, tie anaminiai? — klausia 
vėl Dzidoriukė.

— Tikėjosi, kad jų tarnu pa
būsi. — Atsakė Kairys. — Nerei
kia kreipti dėmesio. Niekšiškų 
žmonių - niekšiški darbai. Buvo 
dar ir kitokių lapelių su šlykščio
mis iliustracijomis. Galbūt dar no
ras sukiršinti moteris. Nepatinka 
tokiam elementui moterų organi
zacinis sugyvenimas ir bendradar
biavimas. Užmirškim geriau, Dzi
doriuke, nes vien tik blogą skonį 
palieka burnoj. Tokius laiškus tik 
į šiukšlių dėžę kitą kartą. —

— Teisybę sakai, Petrai, — sa
ko Dzidoriukė. — Dabar pati ma
tau, kad šitas “protestas” nei šis, 
nei tas. Ale cekava būtų žinoti, 
kas rašo, ką? —

— Geriau nežinoti. Pasigailėti 
tik reikėtų. — Sako Kairys. — 
Juk toks žmogus tik dvasios el
geta, žaizdota jo siela, biauri. Ge
riau tegul ir lieka be veido, 
nes... —

— Nu ja, — nutraukė Dzidoriu
kė. — Lyg kaimynas eidamas uba
gais almužnos prašytų ant ronų. 
Pas mus buvo toks pūliuojančiam 
žaizdom, apšašusia galva. Per šv. 
Oną atlaiduos Radvilišky, būdavo 
gieda: “susimylėkit ant ronų.” Dar 
ir aklas buvo; nevisai, ale tik 
biškį teprimatė. Pats ubagiškiau- 
sias iš visos eilės ubagų. Rodyda
vo savo žaizdas ir balsiau už ki
tus rėkdavo ir... —

Bet Kairys griebė kepurę ir sku
bino sakyt labanaktis, ba Dzido
riukė būtų iki ryto nepabaigus 
apie ronas ir ubagus.

Rapolo*

Buvo broliai...
(Atkelta, ii p»L 3)

Man baisu--------------
Kas ten juda po lapu?

AUKSUTĖ
Nešnekėkite niekų!
Spyna užrūdijus, 
raktas kliūva —

ZUIKUČIAI
Medžiai griūva!
Braška!
Gal pabudo meška!
Kaž kas groja!
Tai medžiotojai atjoja!

Sprunka vėl Zuikeliai, 
tarp krūmų pražūva. 
Šoka Voverytė, 
ui Žiogo utkliūva.

ŽIOGAS
Čir, čir, čir .. .
Kas įvyko?
Kas nutiko?

AUKSUTĖ
Meškos ilgaausiai 
išsigando baisiai. 
O meškos nėra!
Manė, kad kas joja,
O čia dejuoja 
ši spyna sena!

ŽIOGAS
Sausa šaka brakštelėjo, 
ilgaausiai nustraksėjo. 
Lngo, lingo, nejuokai.
Zuikių šiaušiasi plaukai! 
Lingo, lingo, nėra vėjo, 
klevo lapai sukrutėjo. 
Per kirtimą skuta-ta! 
Ilgos ausys kruta-ta!

AUKSUTĖ
Žiogeli, 
liaukis straksėti!

Eikš, 
kraitinę atrakinti padėki!

ŽIOGAS
Atrakinsim, 
pažiūrėsim, 
tik Zuikius talkon pakviesim. 
A — ū!
Pilki, Rudi, Beuodegi!
Riestūsi iš beržyno!
Kreivakoji ąžuolyno! 
A — ū!

Ilgaausiai strik, pastriku, 
Voverytė tiku-tiku! 
Kai visi talkon sustoja, 
tai kraitinė išsižioja!

AUKSUTĖ
Vai, vai!

ZUIKUČIAI
Čiuk, čiuk, čiu-ku!

ŽIOGAS
Kas ten guli susiraitęs?

PUIRIS
Ar tik ne žaltys?

AUKSUTĖ
Tai tik audinys!
Šilko juostos!
Tulpių ir lelijų 
raštais išrašytos!

ZUIKUČIAI
Ciuk, čiuk, Čiuk!

AUKSUTĖ
Dar man nematytos.
Koks gražumas!
Koks spalvų margumas!
Melsvos,
gelsvos, 
raudonos ir žalios!

ŽIOGAS
Suskaičiuok kelios!

VISI
Viena, antra, trečia ir ketvirta! 
Penkta, šešta, ir septinta! 
Tulpėm austa aštunta, 
dobilėliais — devinta!

ŽIOGAS
Žalias miškas ošė, gaudė, 
mama juostas audė, audė.

VISI
Mama juostas klepu, klepu, 
šaudyklėje lapu, tapu!

AUKSUTĖ
Žiūrėkit!

ŽIOGAS
Kokie čia audiniai?

AUKSUTĖ
Tai marškiniai!

VISI
Vieneri, dveji, treji!
Ketveri, penkeri, šešeril
Septyneri, aštuoneri, ir 
klepu — klepu, devyneri!

RUDIS
Kas juos audė?

AUKSUTĖ
Mama!

ŽIOGAS
Kas dėvės jais?

AUKSUTĖ
Nežinia!

PUIRIS
Jie netinka zuikeliams!

ŽIOGAS
Nedėvės jais nė žiogeliai!
Kas daugiau?

AUKSUTĖ
Rankšluosčius matau!

ZUIKUČIAI
U-čia, u-čia, 
tai linučio!

AUKSUTĖ
Jų pasiekti negaliu —

ŽIOGAS
įsilipki į kraitinę!

ZUIKUČIAI
U-čia, u-čia, 
įsilipki!

O kraitinė
to tik laukė.
Vos Auksutė įsilipo,

sunkus dangtis 
pokšt!
nukrito!
Išsigandę Zuikiai spruko, 
dulkių debesys tik rūko. 
Voverytė ui Žiogelio, 
abu slėpės ui kelmelio.
O kraitinėj, 
kaip spąstuos pelytė, 
tupi mūs mažytė.
Beldžias, 
šaukia —

AUKSUTĖ
Žiogeli!
Zuikeliai!

RIESTAŪSIS
Baisu —

AUKSUTĖ
Atidarykit!

PUIRIS
Gal eikim —
Tik pamažu-------------

RUDIS
Aš bijau žvėries šito — 

VOVERYTĖ
Ar matei kaip krito?

PUIRIS
Mačiau.

RIESTAŪSIS
Nenoriu eiti arčiau —

PUIRIS
Kur Žiogelis?

ŽIOGAS
Čir, čir, šia, 
aš seniai jau čia!

RUDIS
Ciu-ku, čiu-ku, 
tu drąsus.

ŽIOGAS
Ko bijoti!
Eime,
pažiūrėkim po dangčiu.
Kibkime.
Visi kartu!
Op!

(Btu daugiau)

4



1967 m. spalio 16 d. MŪSŲ PASTOGĖ S

; PORTALE SPORTO KLUBUOSE

ŠACHMATAI
Estai, laimėję šių metų Pabal

tiečių pereinamąją šachmatų tau
rę, suruošė savo namuose pabal
tiečių šachmatų žaibo turnyrą. 
Žaibo turnyre dalyvavo 16 šach
matininkų, kurie buvo susikirstyti 
į dvi grupes. Pirmoje grupėje žai
dė 6 šachmatininkai dėl pereina
mosios Tallinn-Riga-Vilnius tau
rės. Taurė atiteko latviui B. 
Strazdinš.

Antroje grupėje dalyvavo 10 
šachmatininkų, rungėsi dėl Tallinn 
-Riga-Vilnius pereinamoje skydo, 
šj turnyrą laimėjo V. Augustina- 
viijius.

— ★ —
R. Arlauskas žaidė už South 

Australijos komandą šachmatų 
turnyre prieš Victoria. R. Arlaus

kas savo partiją laimėjo, bet bend
rame rezultate Victorijos koman
da tapo laimėtoja. Visos partijos 
buvo sužaistos pranešant žaidėjų 
ėjimus telegrafu.

— * —
Dr. I. Venclovas apsilankė krep

šinio varžybose Brisbanėje kovie- 
čiams rungtyniaujant su austra
lais. Patyręs ,kad Sydnėjaus lietu
viai šachmatininkai skaudžiai pra
lošė estams Pabaltiečių taurės var
žybose, klubo pirmininkui pažadėjo 
ateinančiais metais atvykti iš Bris
banės ir padėti lietuviams. Labai 
gražus daktaro žestas gal paveiks 
Sydnėjaus lietuvius šachmatinin
kus, kurie dėl labai menkų prie
žasčių nerado laiko žaisti lietuvių 
komandoje. Matas

GEELONGO
Geelongo Vyties vyrų krepšinio 

komanda eina be pralaimėjimų ir 
žiemos sezone užėmė pirmą vietą.

Vyr. mergaičių komanda irgi 
pirmauja ir tikrai pateks į fina
lus.

VYR. MERGAITĖS VYTIS — 
THUNDERBIRDS 21:13

šiose rungtynėse mergaitėms ne
labai sekėsi ypatingai mėtant 
Prieš vidutinio lygio priešininkes 
tikėtasi daug geresnių rezultatų. 
Taškai: V. Vaičekauskaitė 8, R. 
Starinskienė ir M. Savickaitė po 
6, N. Bratanavičiūtė 1.

JAUN. MERGAITĖS VYTIS II 
— TRAY BOYS 35:18

Po ilgos pralaimėjimų virtinės 
jaunės ryžtingai sukovojusios lai
mi ir pilnos vilčių ir daugiau lai
mėti.

Taškai: L. Luckutė 13, V. Mani
kauskaitė 11, L. Valodkaitė 6, L.

KLUBE
Luckutė 4 ir R. Deckytė 1.

— ★ —
Jauniai berniukai žemiau 18 m. 

ir žemiau 16 m. neįstengė iškovo
ti pirmos vietos finaluose ir turė
jo pasitenkinti, žemiau 18 m. — 
3-čia vieta, ir žemiau 16 m. antra 
vieta.

— * —
Jaunieji vytiečiai — S. Karpuš

ka (žemiau 18 m.) ir K. Obeliū
nas (žem. 16 m.) žiemos sezone 
nusipelnė po taurę už individualiai 
daugiausia sumestų taškų skai
čių.

Rugsėjo 30 d. Klubo Valdybos 
suruoštas balius puikiai pavyko. 
Valdybos penėtą kalakutą laimėjo 
sportininkas veteranas V. Brenei- 
zeris. širdinga valdybos padėka 
p.p. A. Valodkienei, A. Vaičekaus- 
kienei ir S. Obeliūnienei už pa
ruošimą bufeto ir jame patarnavi
mą, ir visoms ponioms, tam vaka
rui aukojusioms maisto. Ačiū p.p.

Geelonge lapkričio pabaigoje.
Po rungtynių Varpo valdyba 

Liet Namuose visus vytiečius ar 
atvykusius svečius nuoširdžiai pa
vaišino ir globojo.

Už suruoštas rungtynes ir vai
šes Vyties valdyba Varpo valdybai 
nuoširdžiai dėkoja ir laukiama 
pasimatant Geelonge.

E.B.O.

ADELAIDE
Vyties jaunių berniukų koman

da, žaidusi iki 16-kos metų gru
pėje, pasiekė ketvirčio finalus, 
šių metų krepšinio pirmenybių 
lentelėje jie užėmė trečią vietą. 
Iškovoti šią vietą nebuvo lengva. 
Šioje grupėje beveik visos koman
dos yra vienodo pajėgumo ir leng
vų laimėjimų nebuvo. Nors mūsų 
jauniai gerokai paaugo, bet dau
guma komandų vis dar turėjo di
delę persvarą ūgiu. Išskyrus po
rą rungtynių visas kitas jauniai 
sužaidė be priekaištų. Komanda

centro puolėjas darė mums skriau
dų po krepšiu, bet visą žaidimą 
vedė ir diktavo vytiečiai. Pirmas 
puslaikis baigiamas 33-28 mūsiš
kių naudai. Antrame puslaikyje 
daug prasižengimų iš abiejų pu
sių. Priešininko dėtos pastangos 
atsimušė j vytiečių gynybą. Rung
tynės baigiamos 66-50 vytiečių 
pergale. Taškus pelnė: A. Jaunu
tis 18, P. Arlauskas 17, A. Pau
liukevičius 14, R. Beinoravičius 8, 
A. Skiparis 5 ir J. Vachiani 4.

Dabar mūsų jauniams teks 
žaisti pusfinaliai, ir jeigu laimės 
juos, tai teks kovoti dėl čempijo- 
no vardo finaluose.

— ★ —
Jaunių berniukų komandos kapi

tonas A. Jaunutis sezono metu 
surinko daugiausia taškų ir gavo 
“geriausio" Pietų Australijos jau
nių iki 16-kos metų “B” grupės 
titulą ir tam skiriamą trofėją.

— ★ —
Mergaičių antros komandos žai

dėja L Beinoravičiūtė tik vienu 
tašku atsiliko nuo “geriausios” sa
vo divizijoje titulo. Reikia pasi
džiaugti ir antra vieta, tuo labiau, 
kad skyrė tik vienas taškas. Ire
na padarė gerą pažangą žaidime,

4 Savaitės iki SPAUDOS BALIAUS

“Aftlsų Pastogės" Spaudos Ba
lius Sydnėjuje jau tiek įsipilietinęs 
per tuos 11 metų tapo pramo
ginių parengimų viršūne. Jau ir 
patys lankytojai spėjo įsitikinti, 
kad į eilinį vietos parengimą ga
li nueiti visai paprastai be dide
lių pasirengimų, bet į Spaudos 
Balių kiekvienas stengiasi pasiro
dyti kaip galint puošniau ir iš
kilmingiau. Tai gal vienintelis me
tuose parengimas, kur lietuviai iš 
arti ir toli turi progos susitikti 
ir atitinkamai pasirodyti. Spaudos 
Baliuje nėra formaliai nustatyta, 
kad svečiai laikytųsi tam tikro 
apsirengimo etiketo. Vis tik jau 
kaip praktika parodė niekas ne
ateina be kaklaryšio arba tik vil
kįs megstiniu. Juo labiau šiais 
metais, kada Spaudos Balius vyks
ta ne kur nors priemiesčio salėje 
bet Sydney Town Hall. Jau vien 
tik šis vardas pasako, kad tai nė
ra eilinė Sydnėjuje vieta ir kad 
Spaudos Balius nėra vakaruška. 
Gal būt net ir nereikėtų priminti, 
kad ir pats baliaus orumas reika
lauja tam tikros iškilmės, nors 
Spaudos Baliaus rengėjai primyg
tinai nereikalauja iš savo svečių 
specialiai nustatyto etikėto.

Kas renkasi į Spaudos Balių? 
Atsakymas — visi lietuviškos 
spaudos bičiuliai, skaitytojai ir rė
mėjai. Kitaip sakant, visi lietu
viai, nes negalima įsivaizduoti, kad 
kas nors, širdy būdamas lietuvis, 
nepalaikytų lietuviškos spaudos ir 
jos neskaitytų.

Kiekvienais metais Afūsų Pasto
gės Spaudos Balius rengiamas 
tam, kad kuo daugiau sudarius 
pelno Mūsų Pastogės leidimui. Be 
abejo tas pats tikslas tebegalio
ja ir šiais metais. Vis tik rengė-

liaus svečius parūpindami ir Spau 
dos Baliaus vertą salę. Šioji salė 
palyginus keleriopai daugiau kai
nuoja, negu kad anksčiau turėto
sios, bet Spaudos Baliaus svečiams 
bus ir didesnis patogumas: pats 
salės vardas ir jos orumas priduo
da didelio respekto ir baliaus sve
čiams. Toliau salės erdvumas duo
da didelių pliusų, kad neteks sve
čiams spūstyje trintis o bus pato
gu ir prie staliukų, ir šokiuose.

Kas bus Spaudos Baliuje arba 
ko svečias tikis iš Spaudos Ba
liaus?

Visų pirmiausia Spaudos Ba
lius yra balius, vienkartinis me
tuose ir savo iškilme neturįs sau 
lygių tos rūšies parengimų ne tik 
Australijoje, bet ir visame Pietų 
Pusrutulyje. Programoje? Pro
gramoje visų pirmiausia mes pa
tys. Tiesa, pramatoma ir origina
li ,iki šiolei spaudos baliuose ne
praktikuojama programa, tačiau 
pagrindinę baliaus programą su
daro jo svečiai ir jų nuotaika. Mes 
kartais skaitome laikraščiuose, kad 
ten ir ten kviestieji svečiai moka 
po 100 dolerių ar daugiau už daly
vavimą vakarienėje. Savanaudiš
kai žiūrint juk būtų galima pa
valgyti ir už tris dolerius. Tačiau 
yra kas kita būti privačiai arba 
dalyvauti tarpe tų, kurie įvertina 
paties parengimo svarbą ir kurie 
yra to ar kito tikslo rėmėjai. Spau
dos Balius jau aiškiai pats savai
me byloja, kieno naudai jis yra 
rengiamas ir kad visi lietuviškos 
spaudos bičiuliai jame dalyvauda
mi ne tik kad tiesioginiai remia 
ir palaiko tą tikslą, būtent, lie
tuvišką spaudą, bet iš to ir patys 
turi didelę pramogą.

Iš kitos pusės šiame baliuje net

diciškai jau kelinti metai, kaip 
Spaudos Baliaus proga ir jame 
pačiame loterijos keliu leidžiami 
mūsų pačių iškiliausių dailininkų 
suaukoti paveikslai. Kasmet mūsų 
dailininkų vardas garsėja ir drau
ge jų paveikslai brangsta. Vis tik 
yra jų vienas kitas, kurie palai
kydami spaudą aukoja kūrinį ir 
tie kūriniai loterijos keliu pasklei
džiami tarp spaudos Baliaus sve
čių. Kelių šimtų dolerių rinkos 
kainos paveikslą laimingas baliaus 
svečias gali laimėti už keliasde
šimt centų.

Nėra ko daug kalbėti, kad ba
liaus metu veiks turtingas bufe
tas, gėrimai visi bus gaunami ofi
cialiomis kainomis, gros atitinka
mas salės dydžiui ir svečių gau
sumui orkestras ir Lt. ir Lt.

Keturios savaitės iki Spaudos 
Baliaus yra palyginamai trumpas 
laikas. Laikas užsiangažavimui, 
laikas iš anksto įsigyti bilietus ir 
užsisakyti staliukus sudarant sa
vas grupes, laikas iš viso užsiti
krinti sau vietą šių metų Spaudos 
Baliuje.

Kaip ir anksčiau, Spaudos Ba
liaus proga bus išleistas “Spaudos 
Baliaus Kukutis" — jumoristinis 
bet visą teisybę aprašąs laikraš
tis, koks tepasirodo tik kartą per 
metus.

Visa tai turint galvoje reikia 
tikėtis, kad neatsiras iš vietos ir 
artimesnių apylinkių lietuvių, ku
rie nebus atsilankę šiame vienkar
tiniame baliuje. Spauda yra lietu
vybės pagrindinis ramstis. Kas ne
remia spaudos nepalaiko'ir lietu
vybės.

Sunku būtų prileisti, kad mūsų 
tarpe atsirastų tokių, kuriems ši
tie tikslai būtų nesvarbūs. Tad 
jau šiandie pats laikas užsitik-

S. Skapinskams už leidimą pasi
naudoti salės papuošalais ir p.p. 
K. Starinskams už salės sutvar
kymą.

— ★ —
Spalio 8 d. išvykę į Melbourną 

krepšinio rungtynėms su Varpu 
vytiečiai parsivežė tris laimėjimus 
ir vieną pralaimėjimą. Rungtynes 
laimėjo vyrai, jauniai berniukai ir 
jaun. mergaitės; pralaimėjo vyr. 
mergaičių komanda.

Sekantis susitikimas pramatytas

buvo treniruojama K. Jaunučio. 
Jisai įdėjo labai daug darbo ir 
pastangų, kad šis vienetas taptų 
]>aklusniu, judriu, trenerio nuro
dymus besąlyginai pildančių krep
šininkų junginiu.

Ketvirčio finale vytiečiai susi
tiko Windsor Gardens komandą. 
Mūsų jauniai pradžioje atrodė 
kaip ir apsnūdę, bet vėliau tas 
jų pasyvumas išsivystė į apgalvo
tą, šaltą, technišką žaidimą.

Nors priešininkų aukštaūgis

nors jos svarbiausias ginklas labai 
geri tolimi metimai.

— * —
Vyties ruoštas kaukių — balius 

praėjo labai sėkmingai. Dalyva
vo daug jaunimo, daug įdomių, 
kostiumų — kaukių.

Sekantis sporto Klubo parengi
mas bus spalio 29 d., Jaunimo — 
sportininkų šventė, čia taip pat 
bus stengiamasi ką nors įdomaus 
pateikti jaunimui ir suaugusiems.

BJV.

ĮDOMŪS FAKTAI Paruošė Bill Wilson

Atominis miestas Oak Ridge Ame
rikoje įkurtas 1942 m. Tennesee 
valstijoje kalnuose. Jis pastatytas 
pereito karo metu paskubomis be- 
kostruktuojant atominę bombą, 
šiandie tas miestas turi 30.000 
gyventojų, iš kurių 12.000 moks
lininkų ir technikų, kurie prave
da įvairius tyrimus. Čia gamina
ma tūkstančiai įvairių rūšių izo- 
topų, kurie parduodami Amerikos

ir užsienio pramonei ir kitokiems 
mokslo bei medicinos reikalams. 
Izotopai ligoninėse naudojami ko
vai su vėžiu, o pramonėje jįie 
vartojami susekti įvairoms kliū
tims. Radioaktyvios dalelytės pa
leidžiamos vamzdžiais ar laidais 
nustato, kur yra užsikimšimai 
vamzdžiuose ar kur nutrūkę lai
dai.

Labai daug tyrimų pravedama 
agrikultūros srity, kur mokslinin
kai veikdami augalus atomine ra
diacija stebi augalų pasiketimus 
ir net tuo būdu gaunama naujų 
augalų rūšių. Lygiai vykdomi tyri
mai, kaip pigiausiu keliu atpalai
duoti atominę energiją, kurią pa
vertus elektra ar šiluma būtų ga
lima panaudoti kuo plačiausiems 
praktiškiems reikalams.

LENKAI LIETUVOJE

jai šiais metais ryžosi labiau res- galima ir gerai pasipelnyti, žino- rinti sau vietą 
pektuoti ir pačius Spaudos ba- ma tiems, kurie turės laimės. Tra- Spaudos Baliuje.

Mūsų Pastogės

■

s
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MŪSŲ PASTOGĖS

SPAUDOS BALIUS
LAPKRIČIO 11 D SYDNEY TOWN HALL!
Laiko beliko tik keturios savaitės. Apsirūpinkite bilietais iš anksto sudarydami savas gru- 

prie staliukų.
Vietas skirsto V. KAZOKAS (tel. 70 8395)
PAKVIETIMUS PLATINA:

S. Narušis, 36 Berrille Rd., Beverley Hills, tel. 53 5455
E. Kolakauskas, 32 Cornwall Rd., Auburn, tel. 649 9379
V. Skrinska, 7 Lemnos St., Homebush
V. Patašius, 55 Riverview Rd., Earlwood, tel. 55 4640
V. Jaras, 10 Thomas St., Merrylands, tel. 637 4613
P. Pullinen, 3 Castle. Howard Rd., Cheltenham, tel. 86 8180
K. Kavaliauskas, 196 Gibson Ave., Padstow, tel. 77 5262
J. P. Kedys, 93 A Argyle St., Parramatta, tel. 635 9787
S. Zablockienė, Spaudos Kioskas prie bažnyčios Lidcombė
P. Alekna, Sydney Liet. Klubas, 39 Church St., Lidcombė, 

tel. 649 8879
M. Petronis, 152 Liverpool Rd., Enfield, tel. 747 5727
S. Žukas, 13 George St., Lambton, N.S.W.
A. Alyta, 13 Archibald St., Lyneham, A.C.T.
M. Gailiūnas, 5 Fowler St., Bulli, N.S.W.

peš

9 B

SPAUDOS BALIUS — tai iškilmingiausias parengimas ir pats šauniausias balius vi
same Pietų Pusrutuly!

Įėjimas — $ 3.00 asmeniui. Nedirbantiems studentams ir pensininkams — $ 2.00.
Baliaus pradžia 7 vai. vak., pabaiga — 2 vai. ryto.

Rengėjas — ALB Krašto Valdyba

't
!♦:

i

!♦!

Šią vasarą Vilniuje sunku buvo 
užtikti savaitę, kartais net dieną, 
kurią nebūtų kokio nors lenkų iš 
Lenkijos koncerto, vaidinimo ar 
parodos. Rugsėjo vidury (nuo 11 
iki 20 d.) buvo Lenkijoje leidžia
mų knygų paroda, į kurios atida
rymą, anot pranešimo spaudoj, 
“susirinko didelis lenkų literatū
ros mylėtojų būrys”.

Tas kultūriniavimas su lenkais 
iš pradžių Lietuvoj beveik vi
siems patiko, nes lenkai, bent vie
šai neberodė jokių pretenzijų į 
Vilnių ir nebekėlė jokių ginčų, o 
svarbiausia — tie pasisvečiavimai 
(lenkų Lietuvoj ir lietuvių Lenki
joj) sudaro progos pajusti bent 
dalinės nepriklausomybės atmos
feros. Tačiau ilgainiui tasai kul- 
tūrmainavimas lietuviams ima at
rodyti įtartinas.

Visų pirma, nors tų lenkų kon
certų bei parodų lankymasis yra 
lyg ir lankymasis apskritai Sovie
tų Sąjungoj, bet jis kažkaip ypa
tingai tirštai, atrodo, nukreiptas 
į Vilnių. Lietuvių ansambliai bei 
turistai Lenkijoj lankytis progų 
gauna žymiai mažiau. Lenkijos 
svečiai, taip uoliai lankydami Vil
nių, — turėdami galimybę tiek 
lankytis, o tai priklauso nuo Mas
kvos leidimo — daug mažiau krei
pia dėmesio (ar mažiau leidimų 
tegauna lankytis) dabar Gudijai 
priskirtiems, prieš karą Lenkijos 
valdytiems miestams. Tai ima at- 
rodyti įtartina, tą skirtumą su

gretinus su atitinkamu skirtumu 
ir Maskvos (taip pat ir vietinės 
“respublikinės”) valdžios vidaus 
politikoj lenkų atžvilgiu. Niekur 
sovietuose neduodama lenkams to
kių “privilegijų”, kaip Lietuvoj, 
ypač Vilniuj ir Vilniaus krašte. 
Nuo 1952 metų valdžia ir parti
ja Vilniuje leidžia dienraštį lenkų 
kalba — trečią (šalia Tiesos ir 
Sovietskaja Litva) oficiozą. Lei
džia lenkų kalba žurnalą mote
rims (tikslų lietuviškojo vertimą), 
rajonuose Vilniaus krašte leidžia 
vietinius laikraštukus lenkų kalba, 
ir veikia viešai neskelbiamas kie
kis pradinių bei vidurinių mokyk
lų lenkų dėstomąja kalba. Tai ne
atrodytų lyg privilegijos, jeigu len 
kiškai kalbantiems tokios pačios 
galimybės būtų duotos taip pat 
ir Gardine, Lydoj, Balstogėj ar 
Baranovičiuose; jei prie Gudijos 
priskirtuose Lietuvos srityse būtų 
ne tik lenkiškų, bet ir lietuviškų 
mokyklų, laikraščių, knygų;, jei 
Vilniaus krašte taip pat ir gudiš
kai kalbantiems būtų gudiškos 
spaudos ir mokyklų. Tiesa, anks
čiau buvo kelios lietuviškos mo
kyklėlės ir anapus vadinamosios 
“LTSR” ribos, bet apie jas jau 
nieko nebegirdėt Ir pačiame Vil
niuje lietuviams vietomis tenka 
siųsti vaikus į tolimą mokyklą, jei 
nori, kad vaikai gautų mokytis 
lietuviškai, nes kaimyninėj — ru
siška arba lenkiška mokykla. Iš 
Vilniaus bei Vilniaus krašto bu

vo leista į Lenkiją tiems, kurie 
sugebėjo įrodyti esą lenkai. Išsi
kėlė apie 200 tūkstančių, tai nega
lėjo daug lenkų likti. Liko nema
ža gudiškai kalbėjusių vietinių 
(“tuteišų”). Tie buvo verčiami 
lenkais Bocianskio ir kitų panašių 
valdymo metais, o dabar, atrodo, 
panašiai dedas ir rueų-kvislingų 
laikais: nesi susipratęs lietuvis ar 
rusas, tai mokykis lenkiškai, skai
tyk lenkišką spaudą, domėkis len
kų literatūra, mylėk lenkų kultū
rines vertybes, gėrėkis lenkų kon
certais, teatrais — viso to Vilniu
je jau su kaupu. Niekur kitur 
rusų bolševikų imperijoj to nėra 
— tik Vilniuj. Net ir tas lenkiškas 
laikraštis, kuris ilgą laiką buvo 
lenkiškas tik kalba, — nieko dau
giau jame nebuvo lenkiška, — 
šiandien jau pilnas nostalgiškų ži
nių apie Lenkiją ir viską kas len
kiška.

Tad ir kyla lietuviuose įtari
mas, — kodėl taip yra? Kodėl tik 
Lietuvoj, kodėl tik Vilniuj tokia 
lenkiškumui palanki politika?

(ELTA)

— * —

GERIAUSI VAISTAI
— Daktare, kokių vaistų davė

te mano žmonai, kad ji parėjusi 
daugiau jokia liga nesiskundžia?

— Pasakiau, kad jos visi ne
galavimai — tai senatvės apraiš
kos.

5
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Paskaitą ir diskusijas suorgani
zavo Lenkijai pažinti Draugija, 
kurios N.S.W. padaliniui vado-šia beina epunu t u. iciinų na- . <<T ,

muose Sydnejuje p. V. Šliogeris *»?’» ’^krašcio
vyr. skaitė paskaitą mišriai lenkų le,d?Jas >r P;J’ ^unm
ir lietuvių auditorijai. ~ Karvickis. Jis ir buvo šio su-

Paskaita buvo išsami, pagrįsta 
faktais ir skaityta angliškai. Joje 
paliesta Jogailaičių laikai, Liubli
no unijos padariniai ir bendros 
kovos 1832 ir 1863 metų sukili
muose.

Pagal prelegentą 19-to amžiaus 
antroje pusėje prasidėjo Europoje 
tautinis sąjūdis. Šis judėjimas pa
veikė ir lietuvius kovai už tautinę 
laisvę. Svarbiausia priežastis, ko
dėl nutrūko lietuvių santykiai su 
lenkais, esanti toji, kad lenkai ne
supratę naujos dvasios, gyveno 
praeitimi, sulaužė Suvalkų sutar
tį ir paleido Želigovskio armiją 
užimti atgimusiai tautinei Lietu
vai. Prelegentas dar prabėgomis 
paminėjo ir antrojo pasaulinio ka
ro laikotarpį ypač pabrėždamas 
lietuviškąjį humanizmą globojant 
internuotus lenkų karius ir pabė
gėlius.

Po paskaitos visa eilė lenkų, jų 
tarpe ir buvęs Sovietų Sąjungoj 
ambasadorius A. Paninskis, gen. 
J. Kleebergas, buvęs Želigovskio 
štabo adjutantas, plkn. Racieskis, 
prof. Graczykas prelegentui pa
tiekė eilę klausimų ir stengėsi 
duoti paaiškinimų. I klausimus p. 
Šliogeris atsakinėjo gana taikliai.

Išvadoje ir lenkai pripažino, 
kad dabar Vilniuje lenkiškai kal
bančių skaičius nuolat mažėjąs. 
Tad lenkai jau negalį reikšti ko
kių pretenzijų į Vilnių, juo labiau, 
kad Vilnius dar yra istorinė Lie
tuvos sostinė.

Gaila, kad paskaitoje lietuvių 
tedalyvavo tik mažas būrelis. Po 
paskaitos ir diskusijų lenkai lie
tuvius maloniai priėmė ir aprodė 
savo klubą.

LIETUVOS SANTYKIAI 
SU LENKIJA

Šia tema spalio 7 d. lenkų na-

buvimo ir vaišių vadovas.
Paskaitos metu kilusiose disku

sijose ypač ryškiai matėsi lenkų 
norai artimiau bendrauti su lietu
viais ir jungtinėmis jėgomis kovo
ti prieš tą patį pavergėją — so
vietiškąjį agresorių.

J .V •

vėl grįžo į Čikagą ir santykiau
damas daugiau su lietuviais ir 
dalyvaudamas lietuviškoje veiklo
je vėl pradėjo savo straips
nių seriją Mūsų Pastogėj. Skaity
tojai anksčiau su džiaugsmu skai
tė J. Šoliūno straipsnius; tikima
si kad ir vėl jo straipsniai pra
turtins Mūsų Pastogės puslapius 
ir patenkins skaitytojus.

Inf.

Clevelando Plain Dealer rugsė-

niekam nieko nesakęs

priešingai. Kaip ir vi- 
spaudos talkininkai ir 

nesiverčia gryna

J. ŠOLIŪNAS TEBIĖRA GYVAS
Mūsų Pastogės skaitytojai se

niai pastebėjo, kad mūsų bendra- jo 25 d. labai aukštai įvertino so- 
darbio Amerikoje Jono Šoliūno listę Aldoną Stempužienę po jos 
skyrelis “Anapus okeano” pasku
tiniu laiku buvo iš Mūsų Pastogės 
puslapių iškritęs. Atrodė, kad taip 
ištikimai rašęs žurnalistas Jonas 
Šoliūnas staiga nustojo bendradar
biavęs ir 
pasitraukė.

Pasirodo 
si lietuvių
bendradarbiai, 
žurnalistika, ir kad galėtų pragy
venti turi užsidirbti sau duoną 
pašaliniais uždarbiais skirdami tik 
savo laisvąlaikį žurnalistikai. Ly
giai ir mūsų bendradarbis Jonas 
Šoliūnas, dirbdamas Amerikoje 
Social Service įstaigose, keliems 
mėnesiams buvo iškomandiruotas 
iš Čikagos ir taip apkrautas dar
bais, kad tikrai jis prie geriausių 
norų neturėjęs galimybių parašyti 
ir palaikyti tiesioginio ryšio su 
Mūsų Pastogės skaitytojais ir net 
redaktorium. Pastaruoju metu jis

koncerto Clevelando muzikos ins
tituto salėje. “Cleveland Contral
to. Singer is Superb” — skelbė 
koncerto recenzijos antraštėje. 
“Aukščiausio pakilimo muzikinė 
popietė”, — pareikšta vienoje iš 
vertinimo išvadų.

Apie “techniškai puikų pianis
tą“ Darių Lapinską atsiliepiama 
ir kaip apie kompozitorių, kurio 
buvo atliktas penkių lietuviškų 
liaudies dainų ciklas balsui, pia
nui, fleitai ir mušamiesiems ins
trumentams: “Tai itin nepaprastas 
nuotykis, kuriame balsinės liau
dies dainų frazės kartais atrodo 
nepaliestos, o kitais atvejais iš
puoselėtos šiuolaikiniu stilium".

(E)

VISI SYDNĖJAUS LIETUVIAI KVIEČIAMI I

BALTU DAINŲ ŠVENTI
KURI JVYKS SPALIO 28 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 8 VAL. VAKARO 

SYDNEY’JAUS TOWN HALL.

Programą išpildo 7 baltų chorai (3 lietuvių) Bilietų kainos $ 1.50, £ 1.00, $ 0.60.
Studentams ir vaikams $ 1.00, $ 0.50 ir 0.30.

Bilietai gaunami pas p. Alekną — Lidcombės Lietuvių Namuose, (tel. 649-8879),

p. V. Bukevičių tel. 50-5346, p. V. Narbutą 71-3475, o taip pat mieste, pas D. Jones 
Nicholsons.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Spalio 10 d. Pertho lietuvė p. 
Burneikienė išvyko į Brisbanę pas 
savo sesutę pasiguosti savais siel
vartais (jos vyras Domas Burnei- 
kis mirė prieš keletą savaičių). 
Tuo pačiu žadėjo aplankyti savo 
velionies vyro gimines Sydnejuje. 
Pertiškiai lietuviai jai linki lai
mingos kelionės ir gerai atsigauti 
po visų šgyvenimų ir vėl sugrįžti 
į Perthą.

Daugelis turbūt atsimena smar
kų Amerikos lietuvį krepšininką 
Algį Varną, kuris žaisdamas Aus
tralijoje sužavėjo žiūrovus ne vien 
tik žaidimu, bet daug kam (ypač 
mergaitėms) sudilgino širdis. Štai 
jis rugsėjo 16 d. susituokė su Dan
guole Janušaityte Čikagoje.

Vilniaus opera džiaugiasi ir di
džiuojasi trim jaunais aukšto ly
gio solistais. Tai Virgilijus Norei
ka, tenoras, Vaclovas Daunoras, 
bosas, (abu šią vasarą matyti bei 
girdėti Kanadoj) ir Eduardas Ka
niava, baritonas. Tik šį sezoną vil
niečiams dar neteks tąja trijule 
gėrėtis. Noreikos planai dar neaiš
kūs. Kaniava ir Daunoras pasiro
dė vieną vakarą Sevilijos Kirpė
jo operoj, Figaro ir Don Bazilio 
rolėse (abu dainavo itališkai), ir 
grįžta atgal stažuoti svetur: Ka
niava į Sofiją (Bulgarijoj), Dau
noras į Milaną.

(ELTA)

DALYVAUSIME KATEDROJ
Spalio 29 d. Kristaus Karaliaus 

šventėje esame kviečiami į Syd
ney St. Mary’s katedrą 2.30 vai. 
p.p. Tikėjimu Metų pamaldoms.

Tai ypatingos visų tautybių pa
maldos — lotyniškos koncelebra- 
cinės Mišios, kurias atnašaus visų 
tautybių (15) kapelionai kartu su 
J.E. arkivyskupu James P. Car
roll, kuris pasakys ir tai dienai 
pamokslą.

Kviečiama priimti ir šv. Komu
niją, o prieš pamaldas bus galima 
atlikti ir išpažintis sava ar sveti
ma kalba.

Tomis pamaldomis ypač norima 
pabrėžti tikėjimo vieningumą ir 
tautų įvairumą bei jų papročius 
ir rūbų grožį. Tad kviečiama visi 
ir kaip galint daugiau apsirengti 
tautiniais drabužiais, atsinešti sa
vus ženklus — vėliavas bei papuo
šimus ir maldaknyges, iš kurių 
būtų galima visiems kartu kalbė
ti lotyniškus Mišių atsakymus.

Tą dieną lietuviškos pamaldos 
bus ir Lidcombe bažnyčioje įpras
tine tvarka 11.30 vai. po kurių 
tuojau visi kartu vyksime į Ka
tedrą kad galėtume iš anksto su
sirikiuoti bei gauti sėdimų vietų.

Prašau nuoširdžiai vieni kitus 
paraginti — padėti transportu ir 
tautiniais rūbais, o ypač kad visi 
uoliai dalyvaudami atliktume oriai 
savo pareigą Dievui ir Tėvynei.

Kun. P. Butkus

REFORMACIJOS ŠVENTĖ 
SYDNĖJUJE

Šiais metais sueina 450 metų ka 
da Dr. Martynas Liuteris, 1517 m. 
spalio 31 dieną prie Vittenbergo 
pilies šventyklos durų prikalė 95 
tezių pergamento raštą, kuris su
kėlė reformacijos sąjūdį.

šią 450-tąją reformacijos šven
tę Sydnėjuje, visų tautybių evan
gelikai Huteronys švęs kartu. Sek
madienį, spalio 29 dieną, 2 vai. 
30 min. įvyks bendros pamaldos 
anglikonų — St. James šventyk
loje . ši šventykla yra Sydney - 
City, priešais St. James geležin
kelio stotį. (Kitoje gatvės pusėje 
iš gelež. stoties išėjus į Queens 
Square).

Lietuviai evangelikai kviečiami 
šiose bendrose pamaldose dalyvau
ti, papildyti lietuviškai giedančių 
skaičių.

Taip pat primename, kad šiais 
metais sueina 420 metų nuo pir
mosios lietuviškos spausdintos kny 
gos pasirodymo. Tai buvo 1547 
metais Karaliaučiuje atspausdin
tas, evang. liut. kunigo Martyno 
Mažvydo iš Ragainės paruoštas 
katekizmas. Iki šiol žinoma, jog 
šios pirmosios lietuviškos knygos 
teišlikę tik 3 egzemplioriai.

Parapijos taryba.

PRANEŠIMAS
A’.S.W. Dainų Šventė įvyks šiais 

metais Sydnėjuje gruodžio 2 d. 
naujoje ir puošioje ukrainiečių sa
lėje 11-15 Church St., Lidcombe.

Malonūs tautiečiai maloniai 
kviečiami iš arti ir iš toli šioje 
neeilinėje šventėje gausiai daly
vauti.

Spalio 9 dienos Daily Telegraph 
Sydnėjuje paskelbė Mūsų Pastogės 
redaktoriaus laišką, kuriame rep
likuojama N.S.W. parlamento na
riui Mr. S.D. Einfield kuris par
lamento posėdyje apkaltino tarp 
kitų ir Mūsų Pastogę rasine dis
kriminacija. Laiško pabaigoje re
daktorius pastebi, kad rasine dis
kriminacija apkaltinti pono Ein
field suminėti laikraščiai pirmoj 
eilėj antikomunistiniai. Negi šitas 
bruožas pono 
nepadorus ir 
ros?

Einfield akyse yra 
reikalingas cenzū-

Waratah festivalioSydnėjaus
metu surengtoje dailės parodoje 
Hyde Parke su savo kūriniais da
lyvavo ir lietuviai E. Kubbos ir 
H. Šalkauskas.

sportininkus Ame- 
krepšininkai atei- 
rengia išvyką ap-

Kalbant apie 
rikos lietuviai 
nančiais metais 
link pasaulį. Tikriausiai neaplenks 
ir Australijos.

Reikia spėti, kad p. A. Danta 
Canberroje neturi sau lygių part
nerių bilijardą palošti, tad kur 
buvęs nebuvęs vis gavęs progos 
atšoka į Sydney su broliu pasima
tyti ir Liet. Klube baltų kamuo
lėlių pastumdyti.

Nors Australijos Lietuvių Met
raštis išleistas prieš penkerius me
tus, bet vis atsiranda tautiečių 
net tame pačiame Sydnėjuje, kurie 
jo dar nesą matę. Neseniai vie
nas, būdamas svečiuose ir bevar
tydamas metraštį, stebėjosi leidi
niu, kad toks išleistas ir dar apie 
jį patį užtiko parašyta.
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DĖMESIO! DĖMESIO!
Spalio 21d. Dainavos salėje (East Terrace, Bankstown)

įvyksta

‘DAINOS” CHORO VAKARAS
SU KONCERTINE IR PRAMOGINE PROGRAMA.

NEWCASTLE
Sekančios pamaldos Newcaste- 

lio ir apylinkės lietuviams bus lai
komos spalio 22 dieną 11 vai., šv. 
Lauryno bažnyčioje, Brodme- 
dove.

Išpažinčių bus klausoma nuo 
10,30 vai. prieš Mišias.

Kun. S. Gaidelis S.J.

EVANGELIKAMS PAMALDOS 
MELBOURNE

Pranešame visiems Victorijos 
liet, evangelikams, kad spalio 22 
dieną, 12 vai. kun. J. šimboras 
vėl laikys pamaldas Lietuvių Na
mų koplyčioje, 50 Errol St., North 
Melbourne.

Kartu pranešame, kad naujoji 
parapijos taryba pasiskirstė pa
reigom. Visais parapijos ir koply
čios reikalais prašome kreiptis į 
sekretorę A. Baltrukonienę, 6 
Hawthorn Grove, Hawthorn, Vic. 
Tel 86 6304.

Pagrindinis koplyčios remontas 
evangelikų parapijos narių, sėk
mingai užbaigtas, bet numatyta 
dar kaikurių pagerinimų ir pa
gražinimų koplyčiai, kuriuos pa
rapijos nariai su laiku padarys.

Dėkojame visiems nariams, taip 
duosniai aukojusiems pinigais šios 
koplyčios remontui. Tai įrodo, kiek 
mums šios lietuviškos pamaldos 
dvasiniai ir tautiniai naudingos. 
Šios pamaldos sutraukia vis dau
giau pavienių, anksčiau nuo lietu
viško reikalo atsiskyrusių lietu
vių, į vieną lietuvių centrą, į bend
rą lietuvių šeimą.

Parapijos Taryba

Melbourne iš numirusiųjų ban
doma prikelti Kultūros Fondą, ku
rio paskutinis žinomas susirinki
mas buvo 1959 m. gruodžio mėn. 
Rugsėjo 24 d. Lietuvių Namuose 
susirinkę apie 20 buvusių narių 
ir prijaučiančiųjų dvi valandas 
svarstė tikrai hamletišką proble
mą: būti ar nebūti — gyventi ar J 
visiškai pasilaidoti.

Aną savaitę Sydnėjuje vyko 
tradicinis Waratah festivalis. Ta 
proga buvo suorganizuotas tarp
tautinis tautinių šokių koncertas, 
kuriame gražiai pasirodė ir lietu
vių tautinių šokių grupė, vado
vaujama p. M. Osinaitės - Cox. 
Mūsų grupė pašoko du šokius.

R

Programoje: choro dainos — šokiai — pasivaišinimai. 
Svečius užkandžiais aprūpins pačios choristės.

Gros puiki penkių asmenų kapela.
Pradžia 7 vai. vak.

Maloniai kviečiami gausiai dalyvauti visi lietuviai iš arti ir toli
Choras "Daina"

TĖVŲ JĖZUITŲ MISIJOS STA
TOMAI KOPLYČIAI BRAZILI
JOJE AUKOJO:

J. Starinskas, North Geelong — 
$100.00; V. Račiūnas, Sydney — 
$30.00; A. Ročius, Yarrumbat — 
$20.00; P. Burokas, Sydney — 
$10.00; — J. Zakarauskas, An
nandale — $5.00; M. Inkratienė 
Sydney — $4.00; N. Bernotas, 
Yagoona — $3.00

Su anksčiau surinktomis auko
mis, iš viso ligšiol paminėtam tiks
lui suaukota; $2983.00

Visiems mieliems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja Tėvai jėzuitai 
Brazilijoje. Maloniai prašoma au
kas ir toliau siųsti įgaliotiniui: 
Rev. S. Gaidelis, 264 Miller St. 
North Sydney. NSW., 2060

AUKA MŪSŲ PASTOGEI
Tautos šventės minėjimo metu 

Sale seniūnijoje p. Koženiauskas 
su savo dukra Verute pravedė 
rinkliavą, ir iš surinktos sumos 
dešimt dolerių paskirta Mūsų Pas
togei. Sale lietuviams aukotojams 
ir iniciatoriams nuoširdžiai dėko
jame.

ALB Kraito Valdyba
Mūsų Pastogės leidėjas

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Antanas ČEP- 

KAUSKAS, kilęs iš Kauno, gyve
nęs Wolsburgo stovykloje Vokieti
joje, į Australiją atvykęs 1949 ar 
’50 metais ir dirbęs Queenslande.

Paieško A. S. Pauplauskas, 71 
Reddall Parade, Lake Illawarra 
South, N.S.W., 2528.

Royal Melbourne Hospital gy
dytojai sėkmingai sulopė Jono Va
lio širdį, kad jis sveiksta grei
čiau negu buvo tikėtasi. Jonas šiuo 
metu susidomėjęs neseniai Lietu
voje išleistais “Gedimino laiškais” 
popiežiui. Beskaitydamas juos 
taip susižavėjo, kad net pats ža
da rašyti jei ne pačiam popie
žiui, tai vietos kapelionui.

Kad "Dainos” choras Sydnejuje 
yra pagrindinis lietuvybės rams
tis, nereikia nei aiškinti, bet savo 
vakaro metu Dainavoje bus dar 
daugiau tos lietuvybės: choras ne 
tik dainuos lietuviškai, bet ir sa
vo svečius pavaišins lietuviškais 
valgiais (kugelis!), loterijos fan
tai tik lietuviški (krupnikas ir kt.) 
na, ir linksmybės bei vaišės irgi 
lietuvišku mastu ir stilium!

Buvęs sydnėjiškis A. Alčiaus- 
kas Čikagoje baigia braižytojų 
kursus ir dairosi geresnio darbo. 
Be to, laisvalaikiu jis vadovauja 
Čikagos jūrų skautų “Algimanto” 
laivui ir mokytojauja “Dariaus ir 
Girėno” savaitgalio mokykloje. 
Taip Alčiauskui pasidairyti ir su
siieškoti gyvenimo draugės nėra 
laiko nei Čikagoje.

PADĖKA

ALB Krašto Valdybos pirmininkui p. S. Narušiui, mus pirmą 
kartą aplankiusiam ir įnešusiam į mūsų kasdieninį gyvenimą naujų 
planų, nuoširdžiai dėkojame.

Lygiai nuoširdus ačiū ir visiems tautiečiams, vienokiu ar kito
kiu būdu prisidėjusiems prie gerbiamojo svečio sutikimo ar jį pasi
kviečiant į savo namus, ar jį išvežiant į gamtą, ar jį sutinkant ir 
išleidžiant. Už gražų bendradarbiavimą visiems dar kartą ačiū.

Pertho Apylinkės Valdyba

PADĖKA
Už paruoštus gausius užkan

džius Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
metinio susirinkimo metu nuošir
džiai dėkojame 
Cabramatiškėms 
vienei, Žygienei 
o taip pat gili
transporto talkininkams p.p. 
Butkui ir A. Statkui.

Sydney Liet. Klubo Valdyba

šeimininkėms — 
ponioms Statkų- 
ir Jančiauskienei 
mūsų padėka ir 

K.

Pas Skautus

Kaip žinoma, Perthe nėra labai 
daug lietuvių, bet ir tuos mirtis 
gana gausiai skina, štai vien tik 
šiais metais palaidoti jau septyni. 
Kad iš viso Pertho lietuvių kolo
nija neišnyktų, vietos lietuviai su
galvojo įsteigti lietuvišką mokyk
lą, kuri paruoš jaunimą, kad šis 
laikui atėjus pavaduotų vyresniuo 
sius. Tai bene pats realiausias 
kelias saugiai ir toliau išsilaiky
ti.

Žurnalistas Alseika, ilgesnį lai
ką gyvenęs Vokietijoje ir redaga
vęs biuletenį vokiečių kalba, su
grįžo vėl į Ameriką. Tai bene vie
nintelis lietuvis žurnalistas profe
sionalas išeivijoje. Šiuo metu pa
kviestas redaguoti dienraščio 
“Draugo” pirmą puslapį.

Spalio 8 d. Londone mirė bu
vęs pokario metais (1945-1951) 
Anglijos ministeris pirmininkas ir 
darbo partijos vadas lordas Attlee, 
sulaukęs 84 m. amžiaus.

Ilgojo savaitgalio metu Sydnėju
je lankėsi p. B. Liūgą iš New
castle. Jo teigimu, Newcastle mies 
te lietuvių eilės retėja ir ten labai 
sunku išvystyti lietuvišką veiklą, 
nors ir kaip stengiamasi.

Aną dieną į Liet. Klubo patal
pas Lidcombe užsuko pasižmonėti 
ir prakeliaudamas melburniškis p. 
Šemėta. čia jis turėjo progos pa
simatyti su eile bičiulių ir pažįs
tamų, kurių nebuvo matęs per dvi
dešimtį metų.

Amerikos prezidentas L. B. 
Johnson pereitą savaitę viename 
demokratų partijos susirinkime pa 
sakė politinę kalbą pabrėždamas 
Amerikos neatšaukiamą nusistaty
mą Vietname tvirtai laikytis ir 
pastoti komunizmui kelią visoje 
pietryčių Azijoje. Jis tvirtino, kad 
tasai nusistatymas esąs kietas, rei 
kalaująs aukų, bet užtikrinąs lais
vę Azijoje ir Amerikos saugumą.

GERINA STOVYKLAVIETĘ
Sydnėjaus skautų tėvai susirū

pino “Aušros” tunto stovyklavie
tės pagerinimu. Pilną planą pa
ruošė ir statybos darbams suti
ko vadovauti statybininkas - ran
govas p. V. Gilius.

Prie stovyklavietėje jau esančio 
mūrinio sandėlio numatyta prista
tyti valgyklą, kurioje 
100 žmonių. Taip pat 
tyta virtuvė, sandėlis 
dušai, 
biniai

Jau 
ma ir
pradėti poros savaičių laikotarpy
je (gavus oficialų savivaldybės 
įstaigos patvirtinimą). Planas nu
matytas užbaigti prieš Kalėdas 
(iki stovyklos) ir kainuos keli šim
tai dolerių.

Šio projekto įgyvendinimui pini
gus renka p.p. V. Gilius, A. Ka- 
taržis ir Aldona Kapočienė.

Vertinant skautų įnašą lietuvių 
jaunimo išlaikymui ir auklėjimui, 
tikimės nuoširdžios paramos iš 
Sydnėjaus lietuvių visuomenės.

Aukotojų pavardės bus skelbia
mos spaudoje.

Inic.

tilptų apie 
bus pasta- 

palapinėms, 
kiti pagel-bei pertvarkyti

pastatai.
surinkta pradinė pinigų su-
statybos darbai numatomi

“BŪK PASIRUOŠĘS”
Su šiuo šūkiu, 140,000 australų 

skautų budės pardavimo stotyse, 
šeštadienį, spalio 21 d., nuo 8 vai. 
ryto iki vidurdienio.

Budintieji skautai bus pasiruošę 
nuvalyti auto mašinos langus, re
gistruos diržus (safety belts) tu
rinčias mašinas ir dalins tai dienai 
paruoštas brošiūras su 10 kelio 
apsaugos įstatų.

Ši pirmoji skautų kova per vi
są Australiją prieš auto nelaimes 
susilaukė nuoširdaus pritarimo iš 
Australian Road Safety Council ir 
Service Stations Ase.

Sydnėjaus skautų draugovių su
eigos sekmadienį, spalio 22 d. po 
pamaldų Lidcombe.

HUSU PASTOGĖ 
BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS 
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