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Laikydamiesi vietos papročio 
visi skubam Švenčių proga savo 
artimuosius, draugus bei pažįs
tamus ne tik pasveikinti, bet pa
tiems artimiausiems net Salia 
sveikinimo ir dovanėlę prideda
me tuo norėdami pabrėžti nuo-
Sirdumą ir artimą draugystę. 
Taip artėjant Šventėms daugelis 
jau svarsto, kam pasiųsti sveiki
nimą, o kam ir dovanėlę pridėti.

Apie sveikinimus ilgos kalbos 
nėra — paprastai pasitenkinama 
paprasčiausia atvirute, kuri tik 
pasiraSoma ir užadresuojama. 
Kas be to, kitas dar Salia trafa- , 
retinio sveikinimo prideda ir ' 
nuo savęs vieną kitą žodį, kas 
patį sveikinimą padaro kiek in- 1 
tymesniu, ne oficialiu. Visai kas 
kita su dovanėlėmis. Jau pats 
faktas, kad tam ar kitam reiks 
šį tą dovanoti, verčia susirūpinti ' 
— ką? Ir pats žodis dovana ver
čia dovanos davėją pagalvoti, 
kad dovanojamas dalykas atitik
tų Šitą vardą ir kad būtų ne tik 
geras, gražus, vertingas, bet ir 
respektyvus. Juk, sakysim, nu
pirkęs nepadovanosi kad ir arti
miausiam bičiuliui cigarečių pa
kelio arba svaro bulvių. Taigi, 
dovanos sudaro didelį galvosūkį, 
bet iŠ kitos pusės be jų neįma
noma išsiversti.

Mums -lietuviams klausimas 
yra itin aktualus, nes ne vienas 
palaiko artimus santykius ne 
vien tik su savaisiais, bet taip 
pat ir su svetimaisiais. Ir todėl 
prieš parūpinant šventinę dova
ną pravartu apsvarstyti, kam ir 
ką dovanoti, kad toji dovana ne
nueitų be pėdsako į gavusiojo 
bendrą daiktų arsenalą, bet ji 
tiek savo charakteriu, tiek verte 
išsiskirtų ir nuolat dovaną ga
vusiam bylotų, kad tai šis daly
kas yra lietuvio dovanotas. Do
vana gali nieko nereikšti, kaip 
lėkščių ar stikliukų komplektas, 
išskyrus tai, kad vis tik naudin
gas dalykas, bet lygiai tos pačios 
piniginės vertės ar net pigesnė 
dovana gali būti labai prasmin
ga, kalbanti pati savaime už mus 
pačius, mūsų tautą ir mūsų kul
tūrą. Nesinori šitoje vietoje var
toti žodžio propaganda, bet 
kiekvienam sąmoningam tautie
čiui turi pilnai rūpėti, kad kiek
viename žingsnyje arba kiekvie
name žeste būtų išnaudota gali
mybė pareklamuoti ir mūsų tau- vietų, šiuo metu iš 17 Indijos vals 
tinius dalykus.

Dovanojant ką nors svetimie
siems patartina nebėgti į dova- 
ninių reikmenų krautuvę ("Gift 
shop"), bet pasidairyti pas save 
ar savųjų tarpe ir pagalvoti, kas 
geriausia tiktų iš turimų lietu
viškų dirbinių: tautinių išdirbi
nių (drožinėjimų, juostų), knygų 
apie Lietuvą arba jos meną plo
kštelių ir pan. O tokių dalykų 
kiekvienas turime arba nesun
kiai galime gauti. Žinoma, svar
bu kam dovanojama. Sakysim, 
tokia lietuviška plokštelė dauge
liui būtų labai iškalbinga ne tik 
apie mūsų dainas, bet ir bendrai 
apie lietuvišką kultūrą, nes kas 
gėrėsis mūsų dainom, tas jau 
bandys ir kiek arčiau susipažinti 
su lietuviška kultūra.

Vėl kitas klausimas — dova
nos saviesiems. Čia jau turėtų 
būti ilgai negalvojama: dovano
ti tik lietuviškus dalykus: kny
gas, plokšteles, išdirbinius ir pa
našiai. Vėl gi apdovanojami pa
prastai tie, kurie arčiausia pa
žįstami, tad kiekvienu atveju ži
noma, kas ką turi ar ko neturi. 
Sakysim, vieni turi ir knygų ir 
plokštelių ir audinių, tad parink
ti koki lietuvišką medžio droži
nį ar lietuvio dailininko paveiks
lą, arba tas ar kitas, kurį pasiry
žęs apdovanoti, neskaito lietu
viško laikraščio ar Žurnalo. Ko
dėl tokiu atveju jam neužsakyti 
lietuviškos spaudos ir to laik
raščio ar žurnalo administraciją 
perspėjus, kad jis, pradėdamas 
siuntinėti, gavėją perspėtų laiš
keliu, jog ši prenumerata yra to 
ar kito asmens šventinė dovana. 
Tai būtų tikrai gražus mostas, 
kuris pirmiausia būtų ir giliai 
prasmingas ir gelbėtų murmi pa
tiems. Turime jei ne čia, tai už
sieny leidžiamų pavyzdingų žur
nalų, tinkamų dovanoms knygų
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VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
sovietų neprieštaraujamai rezoliu-^ 
cijai Jungtinėse Tautose. Deja, 

pralaimėto Artimųjų Rytų vjsj bandymai suvesti priešingai 
Egipto Nasseris tik antrą nusistačiusias puses prie vieno sta

lo turės palaukti, kol arabai atsi
gaus. Tada dar kartą bus mėgi
nama išspręsti padėtį ginklu.

NASSERIS GRASINA

Po 
karo, 
kartą 
arabiškai galvojančias valstybes.

Savo pirmoje kalboje Nasseris 
prakišto karo kaltę priskyrę sau 
ir taip pat neužpelnytai vertė bė
dą vakarams, ypač J.A. V-bėms. 
Daugumas arabų tikėjo ir tebeti
ki tokiu vado pasiteisinimu.

Savo antroje kalboje. Nasseris 
kalbėjo apie Artimųjų Rytų atei
tį. Visų nustebimui jo pažiūros žy 
dams paaštrėjo. Kalboje, kuri už
sitęsė dvi su puse valandos, pa
aiškėjo kai kurie nusistatymai, 
kurių Nasseris žadėjo laikytis.

Visų pirma, pagal Nasserį, ara
bai niekada nebuvo tokie stiprūs 
ir vieningi kap šiandieną. Su žy
dais niekada nebus derybų, dėl to 
ir nebus taikos. Kas buvo jėga at
imta iš Egipto, lygiai tokia pačia 
jėga bus atsiimta. Dėl Sueso kana
lo niekas tiek nenukenčia kiek 
Nasserio Egiptas. Kanalas buvęs 
svarbiausiu pajamų šaltinių ir 
kasdieną duodavęs tris ketvirta- 
dadalius mil. dolerių pelno, nebe
veikia, Žydai sėdėdami kitoje pu
sėje kanalo iš tokių Nasserio grą- 
sinimų gali juoktis. Kanalas jeigu 
kada ir bus atidarytas, tiek pat 
nuo arabų kiek ir nuo žydų pri
klausys, kas tuo kanalu plauks ar 
neplauks.

Nasserio kalba sutapo su veda
momis derybomis Jungtinėse Tau 
tose. Jo kalba kaip tik ir buvo 
atsakymas britų puoselėjamai ir

NERAMU INDIJOJE

Indijoje jau nuo pat metų pra
džios prasidėjo politiniai neramu
mai, kaip valdanti partija su mi- 
nistere pirmininke Indira Gandhi 
prieky, rinkimuose prarado keletą 

tijų vyriausybė praradusi savo 
kontrolę devyniose. Daugumoje 
valstijų susidarė tiek pretendentų 
į valdžią, kad jose pasidarė tik
ras chaosas. Federainė vyriausy
bė paskutiniu metu ėmėsi kietų 
priemonių ir jau trijose valstjo- 
se jėga atstatė tvarką ir drausmę, 
ypač ten, kur bandė įsitvirtinti 
komunistai. Susilaukta demonstra 
cijų, streikų, net riaušių, bet dau
guma pritarė vyriausybės akci
jai.

Pereitą savaitę mirė vienas iš 
įtakingiausių vyskupų — kardino
las F. Spellman, sulaukęs 78 me
tų. Dar būdamas kunigu jis pa
tenka į Vatikaną, kur paskiriamas 
užsienio tarnyboje. Čia jis įveda 
daug naujovių, amerikonizmo. Bū
damas New Yorko vyskupu jis 
išvysto labai aktyvią veiklą sta
tydamas mokyklas ir rūpindamasis 
socialiniu gerbūviu. Jo įtaka jau
tėsi net ir Vatikane, kur daug lė
mė jo dinamiškumas kovojant su 
konservatyvi zmu.

ir 1.1. Kodėl gi renkant dovanas 
skubėti į krautuvę ir ten sukti 
galvą besirenkant. Pirmiausia 
pasidairykime, ką turime ir ką 
galime padovanoti lietuviSko, 
nesvarbu, ar toji dovana būtų 
pramatyta draugams, jauniems 
ar svetimiems. Nusistatykime 
sau principą — jeigu būtina kam 
nors ką dovanoti, tai stenkimės 
dovanoti tik ką lietuviSko. Tas 
liudys ne tik dovanotojo tautinį 
sąmoningumą, bet lygiai ir Šil
čiau Širdį padilgins tam, kuris 
tokią dovaną gaus. Vis tik pras
mingiau lietuviSko kad ir kukli 
dovanėlė, negu koks nors fabri
kinis vietinis ar importuotas iS- 
dirbinys. Pagalvokime.

(v.k.)

šiol vis 
tos sa-

tokiais

turkų

toliau visiškai nebeto- 
Graikai turj būti vie- 
gerai pamokyti. Kaip 
tikslui Turkija prilai-

gink- 
turkų

Foto: V. & M, Vilkaitis

NERAMUMAI BALKANŲ 
PUSIASALY

Nuo paskutinio susirėmimo 1968 
m. Kipro saloje Graikijos ir Tur
kijos politinė padėtis pasitaisė, 
žinoma, ne ilgam, nes iki 
nepavyko išaiškinti, kas gi 
los šeimininkas.

Graikai, laikydami save 
šeimininkais, palaipsniui periminė 
jo salos priežiūrą ne tik savo da
lyje, bet ir turkiškoje. Efekty
vesniam tvarkos palaikymui bu
vo pavesta generolui Grivas. Kip
re gyvenantiems užteko tik pami
nėti generolo vardą, o ką jau kal
bėti apie graikų patrulius 
srityse.

Išprovokuoti gen. Grivo 
luoti žygiai privertė kelis
kaimus pasiduoti, kas kainavo 25 
turkų gyvybes ir keliolika sužeis
tų. Toks graikų išsišokimas buvo 
dar viena proga Turkijai bandy
ti galutinai suvesti sąskaitas. Tur
kijos vyriausybė, apsvarsčiusi ga
limybes, priėjo išvados, kad esa
ma padėtis 
leruojama. 
ną kartą 
tik tokiam 
ko tris kartus galingesnę kariuo
menę ir du kartus pajėgesnę ka
ro aviaciją. Be to, bet kokiam tur
kų pasipriešinimui tarptautinėje 
arenoje daug kas pritartų, gi grai 
kams — niekas. ū

Yra viltingų davinių, kad Pa
baltijo valstybių (Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos) neprikausomybių 
jubiliejine proga Amerikoje bus 
išleistas tam jubiliejui atžymėti 
pašto ženklas. Dėl to ypač lietu
viai klabino visas galimas duris.

— * —
Protestuodamas prieš karą Viet

name vienas jaunas newyorkietis 
įsiveržė į UNO pastatą ir čia no
rėjo susideginti. Mirė nuvežtas į 
ligoninę.

— ★ —
Prancūzijoje viena motina negy

vai primušė savo vaiką, kam jis 
rėkęs. Motina teisman patraukta 
kaip žudikė.

Peru (Pietų Amerikoje) indėnai 
naudoja efektyvius vaistus gimi
mų kontrolei jau prieš keturis šim 
tu s metų? Šių dienų mokslininkai 
jų atradimus tiria ir prieina iš-

Turėdamas stiprius kozerius 
Turkijos premjeras Demirel iš 
parlamento gavo karui su Graiki
ja pilną pritarimą. Betrūko tik 
ultimatumo ir karo paskelbimo. Ka 
da į Turkijos bombonešius buvo 
kraunamos bombos ir invazijai į 
karo laivus sodinami kariai, grai
kai pabūgo. Diplomatiniais ke
liais pradėta ieškoti išeities, ir 
žinoma, graikams daug kur teko 
nusileisti. Du nedraugiški NATO 
partenriai tik su diplomatų pagal
ba paskutinę minutę išvengė ka
ro. Generolui Grivui deja teko pir
mam apleisti Kipro salą, taip pat jos 
ir kitiems septyniems tūkstan
čiams Graikijos karių teks grįž
ti namo ir taip Graikija turės su
mažinti savo įgulas Kipro saloje 
iki tūkstanties vyrų.

Šiais metais dirbę Sydnejaus sekmadienio mo
kyklose mokytojai.

Viršuje Lidcombe mokykloje. Sėdi iš k.: 
V. Antanaitienė, E. Badauskienė, A. Prižgin- 
taitė - Spykers, G. Grybaitė, kun. P. Butkus. 
Stovi: J. Maksvytis, B. Barkus (vedėjas) ir J. 
Janavičius.

Kairėje Bankstowno mokyklos mokytojai. 
Sėdi iš k.: Zubrickienė, Skorulienė, Maura- 
gienė. Stovi: M. N akutis (vedėjas), kun. P. 
Martuzas, J. Petniūnas.

kad indėnų vartotos gimi- 
kontroliuoti priemonės

vados, 
mams 
efektyvesnės ir patikimesnės.

yra

perAustralijos Rezervo Bankas 
spėja, kad ryšium su kalėdinių ap
sipirkimų įkarščiu gali pasirody
ti netikrų pinigų, ir žmonės turį 
apsižiūrėti, kad vėliau neteku nu
kentėti.

N.S.W. transporto departamen
to tarnautojai, patikrinę vartotų 
automobilių prekyvietes, atrado, 
kad iš jų net 66% netinkami 
transportui arba su dideliais trū
kumais.

Nuo sausio 1 dienos įvedamas 
kasdieninis oro susisiekimas tarp 
Sydney ir New York.

— ★ — .

vi- 
ko- 
•o 

Viktorijos geležinkeliai pereitais vietų okupuotąja Lietuva, prafetafc-
finansiniais metais turėjo tris mi- kai imant,

LIETUVOS GARSUI IR GARBEI
TESKAMBA LIETUVOS VARDAS PASAULYJE!

Esame didžiųjų Lietuvos Laisvės Kovų Metų išvakarėse. Visi 
laisvojo pasaulio lietuviai rengiasi iškilmingai paminėti sukaktu
vinius metus. Į minėjimų grandinę jungiasi ir lietuviai sportininkai.

Šiaurės Amerikos Lietuvių Sporto Sąjunga, norėdama iškelti 
Lietuvos vardą pasaulyje, rengia krepšinio išvyką aplink pasaulį. 
Numatoma aplankyti Naująją Zelandiją, Australiją, Aziją (įskai
tant Pietų Korėją ir Pietų Vietnamą) bei Europos valstybes.

Buvusios krepšinio išvykos Pietų Amerikon ir Australijon 
akivaizdžiai įrodė, kad tokios progos yra geriausias būdas Lietu
vos vardo iškėlimui, Lietuvybės puoselėjimui ir entuzijazmo pa
laikymui Sporto Sąjungoje.

Mieli broliai ir sesės, mes kviečiame Jus į talką. Jūsų prita
rimas ir parama yra...................‘
prašome atkreipti deramą dėmesį ir paremti krepšinio išvyką ap
link pasaulį.

Lietuvos Laisvės Kovų Metais parodykime pasauliui išeivi- 
lietuvių solidarumą, gyvastingumą ir kūrybingumą.

Organizacinis komitetas
Pirmininkas A. Kėželis, V. Adamkavičius, V. Grybaus
kas, K. Kasakaitis, P. Petrutis, Tėv. G. Sabataitis, S.J., 
J. Šoliūnas, D. Tallat-Kelpšaitė, B. Žemaitis, P. Žumba- 
kis.

įsės, mes kviečiame Jus į talką. Jūsų pn 
laidas užsimojimo įgyvendinimui. Širdingai

ŠUOLIS 
MEDICINOJE

lijonus 800.000 dolerių nuostolių. 
Australijoje visi geležinkeliai bai
gia finansinius metus su defici
tu.

Washingtone buvo surengti pie
tūs prez. L.B. Johnsono rinkimi
nei į prezidentus kampanijai pa
remti, kur pietūs kainavo 1000 do
lerių vienam asmeniui. Pietūs da
vė vieną 
rių pelno.

milijonų 7000,000 dole-

Praeitą mėnesį amerikietė vei
kėja p. Čekienė,
Europoj kalbėjosi su Diplomati
jos šefu S. Lozoraičiu.

Kas dėl bendradarbiavjmo 
kraštu, šefas pažymėjo, jog iš 
so bendradarbiavimas su bet 
kiu kraštu yra sunkus, o su

atostogaudama

Pereitą savaitę Pietų Afrikoje 
buvo persodinta širdis iš vieno 
žmogaus į kitą. Beviltiškam šir
dies ligoniui buvo išimta jo palie
gusi širdis ir jos vietoje įstaty
ta auto katastrofoje žuvusios mer
gaitės širdis. Operacija trukusi 
apie penkias valandas, bet laiko
ma sėkminga. Transplantuota šir
dis normaliai veikia ir ligonis gė
rėja, nors medicinos lautoritetai 
abejoja, ar ligonis su nauja šir
dimi ilgai gyvens. Nežiūrint to, 
medicininiu ir moksliniu požiūriu 
ši operacija yra milžiniškas lai
mėjimas, kurį kiti visai pagrys- 
ta lygina su atomo suskaldymu. 
Ligonis su nauja širdimi yra nuo
latinėje gydytojų priežiūroje. I- 
mamasi įvairių priemonių, kad li
gone organizmas nebandytų kovo
ti ir išstumti iš savęs svetimo kū
no — širdies. Išvadoje, medicini
nis šuolis įvyko — operacija pa
vyko. Belieka tik surasti efekty
vių priemonių, kaip palaužti orga
nizmo pasipriešinimą prieš sveti
mą kūną. Šitai užtkrinus širdies 
ir gal kitokių sudėtingų žmogaus 
organų perkėlimas iš vieno į kitą 
ateity bus kasdieniškas dalykas.

šiuo metu Jungtinės Amerikos 
Valstybės pasiekė 200 milijonų gy
ventojų. Surašant gyventojus 
1790 metais Amerika tuo metu 
turėjo nepilnus keturis milijonus 
o 1915 m. jau 100 milijonų.

NOBELIO LITERATŪROS 
PREMIJA

šių metų Nobelio Iteratūros pre 
mija atiteko Guatemalos poetui 
ir diplomatui Miguel Angel Astu
rias. Jis šuo metu yra Guatema
los ambasadorius Paryžiuje. Pas
tebėtina, kad naujasis Nobelio 
laureatas yra gerokai paraudęs ir 
kovojąs prieš Amerikos “imperia
lizmą”. 1966 metais jam buvo pa
skirta Lenino premija.

— Juk sovietai val
do kiekvieną viešojo gyvenimo 
sritį r kontroliuoja kiekvieno žmo
gaus elgseną, pabrėžė jis. O jei 
kas tenai važiuotų, tenepasimeta 
lietuvio savigarbos ir nepamirš
ta, kad tiek sutiktieji, tiek turis
tai niekados nėra apsaugoti nuo 
okupanto šantažų bei persekioji- 
mų . ,

ATNAUJINKITE

M.P. PRENUMERATĄ
r----*“* ****************
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KALTINIMAI SOVIETAMS

JONAS SOL1UNAS

Sūnaus gimimo proga nuoširdžiai sveikina

NIJOLĘ IR VINCĄ GILIUS

ir visiems šviesaus ir laimingo gyvenimo linki

Skautų Tėvų Komitetas

Lapkričio 3-6 d. Eichholze, Vo
kietijoj, įvyko Europos Krikščio
nių Demokratų Sąjungos (UEDC) 
suvažiavimas, kuriame Lietuvių

KONGRESINES NUOTRUPOS
Trečiasis Šiaurės Amerikos Lietuvių Kultūros Kongresas — 

istorija. Dabar belieka klausytis kalbų apie jo pasisekimus ir ne
pasisekimus, apie tai, kas dalyvavo ir kas nedalyvavo, apie tai, 
kas įvyko ir kas neįvyko.

Iš tikrųjų šį kongresą kaip ir kiekvieną panašaus pobūdžio 
įvykį sunku įvertinti ir trumpai pasakyti, ar jis pavyko, ar ne. Vi
sų pirmiausia nėra jo su kuo palyginti ir antra, nėra ir kaip pa
lyginti. Kaip galima šį kongresą lyginti su antruoju, jei mes ano 
kongreso jau ir neatsimename. Argi galime sakyti, kad kongresas 
pasisekė, jei jame dalyvavo daug žmonių? Argi tokio kongreso sėk
mė ar nesėkmė galima spręsti iš masės? Nemanau.

Manding, šio kongreso pasisekimas glūdi jo nutarimų konkre
čiame įgyvendinime. Jei mes visus priimtus nutarimus įgyvendinsi
me, tai tada galėsime tvirtinti, jog Kongresas pavyko.

(£)

II. PETROMS

Artėjančių švenčių proga siūlo šių gėrimų specialiai papigintomis kainomis:

8
v iri

(ELTA)

8

a
3

karinė galia nėra socialinės 
pažangos ženklas. Jokie ūkiniai 
laimėjimai Sov. S-goje ar Ry
tų Europoj nereiškia, kad jų ne
būtų buvę galima pasiekti — it 
drauge išvengti daugelio bolševiz
mo atneštų ūkinių nesėkmių — 
tvarkantis žmonišku demokratiniu 
būdu. Bolševikinės santvarkos vai 
šiai nei atsveria, nei pateisina au-

jos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Rumunijos, Ukrainos ir Vengri
jos socialistų partijos. Lietuvos 
Sociademokratų Partijos atstovai 
tos sąjungos vadovybėje yra J. 
Glemža ir J. Vilčinskas.

valstybes.
Lietuvių KDS atstovai pateikė 

suvažiavimui informacijų apie 
Baltijos valstybių nepriklausomy
bės atstatymo sukakties minėji
mą 1968 metais.

ralų ir demokratinių socialistų 
vyriausybę, ir kad bolševikinė re
voliucija tik vėl užgniaužė Rusi
joj tada ką tik gimusią laisvę bei 
atkūrė priespaudą, žiauresnę už 
buvusiąją.

Pareiškime pabrėžiama, kad, 
nors bolševikų režimas pats yra 
pasmerkęs 30 iš 50-ties metų sa
vo istorijos, pasmerkdamas stali
nizmą, to režimo viešpataujamoji 
visuomenė ir dabar tebėra per- 

Tiesa, Kongrese buvo daug pasiūlymų ir nutarimų. Visus juos sunkta būdingųjų stalinizmo savy- 
mes surašėme ir kongreso vadovai juos perdavė atitinkamų insti- ^ių: ir dabar dar nėra apsaugos 
tucijų vykdymui. Už tat dabar ir negalime, jokio sprendimo daryti “s ”•
dėl kongreso pasisekimo. Tik laikas parodys, kiek ir ką nuveikė
me kongrese.

Nutarimų būta daug ir gerų. Dalyviams jie visi patiko. Dėl 
jų mes smarkiai plojome. Bet plojimu darbų neatliksime. Reikia 
pasiryžimo ir pasiaukojimo. Sakykime, man labai patiko teatro 
simpoziume iškeltas sumanymas sekančiais metais Čikagoje su
organizuoti teatro festivalį, kuriame dalyvautų visos Siaurės Ame
rikos lietuvių teatro pajėgos. Tai būtų kažkas naujo ir nepaprasto. 
Tikėkimės, kad mūsų bendruomenės Kultūros Taryba šio pasiūly
mo neužmirš ir mes galėsime pasidžiaugti neeiline švente.

Vykęs buvo ir rašytojų siūlymas leisti knygas planingai. Šiuo 
klausimu kalbėjęs Liet. Enciklopedijos leidėjas J. Kapočius nusis
kundė, jog dabar knygos leidžiamos partizanišku būdu — kaip 
ir kiek kas išmano ir išgali. Planingu keliu liedžiant knygas būtų 
užkirstas kelias grafomanijai ir knygų vertė pakiltų. Dabar gi ne
retai gausus knygų pasirodymas pakerta skaitytojo pasitikėjimą jos 
verte ir tokiu būdu nukenčia ne tik pati knyga, bet ir skaitančioji 
visuomenė.

Bene geriausias pasiūlymas vis dėl to buvo neužmiršti sutvar
kyti mūsų kultūrininkų palikimus. Tai yra užrašyti mūsų rašyto-

Trys tarptautiniai politiniai są
jūdžiai lapkričio mėnesį viešai pa
sisakė apie bolševikinę rusų revo
liuciją ryšium su jos 50 metų su
kakties minėjimu.

Vidurio-Rytų Europos Socialis
tų Sąjunga išleido Londone išsa
mų pareiškimą, kuriame visų 
pirma pabrėžė, kad bolševikai nu
vertė ne caro režimą, o tą reži
mą jau nuvertusią koalicinę libe- kų, kurias Sovietijos ir Rytų Eu

ropos žmonės buvo priversti pa- Krikščionių Demokratų Sąjungai 
kelti tų vaisių besiekiant. Dabar
tinis ūkinio planavimo būdų kei
timas — vykdomas prieš atkaklią 
konservatyviųjų bolševizmo vadų 
opoziciją — liudiją bolševizmo su
kurtosios ūkinės sistemos absur
diškumą.

Pareiškime primenama, kad 
Sovietijoj ir Rytų Europoj nebu
vo ir nėra santaikos tarp paverg
tųjų ir pavergėjų, o postalininia- 
me laikotarpyje tas konfliktas tik 
paaštrėjo. Valdantieji bijo, kad 
betkokie varžtų atleidimai, radika
liau bereformuojant stalininius me 
todus, nesudarytų pavojaus vien
partinei valstybės santvarkai, tai
gi ir jų pačių išsilaikymui val
džioje.

Pareiškimo gale išreikšta pagar 
ba rašytojams, pastaruoju metu iš 
drįsusiems reikalauti, kad būtų 
atstatyta politinio bendravimo lais 
vė.

Vidurio-Rytų Europos Socialis
tų Sąjungoj dalyvauja Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Estijos, Jugoslavi-

prieš valdančiųjų sauvalę; ir da
bar teismai tebėra politbiuro va
lios vykdytojai; ir dabar vienas 
tironas tėra pakeistas keletu oli
garchų, kurie rūpinasi ne laisvės 
išplėtimu visiems žmonėms, o tik 
išsaugojimu savo pačių laisvės bei 
gyvybės nuo vieno diktatoriaus 
iškilimo pavojaus.

Pareiškime pabrėžiama, kad ru
sų bolševizmas sužalojo ir diskre
ditavo socializmo idealus ir išda
vė bei paniekino socialistinio inter
nacionalizmo dėsnius. Sovietijos

atstovavo dr. P. Karvelis (LKDS 
įgaliotinis Vokietijoj) ir A. Vens- 
kus iš Paryžiaus, UEDC Vyriau
sio Komiteto narys. Suvažiavime 
dalyvavo septyniolikos Europos 
kraštų krikščionių demokratų at
stovai. Suvažiavime buvo palies
tas ir bolševikinės revoliucijos su
kakties minėjimas. Ryšium su tuo 
metu pasakyta Brežnevo kalba, 
kurioje tasai teigė, kad sovietinė 
kariuomenė nesanti jėga užėmusi 
jokios svetimos teritorijos, dr. P. 
Karvelis tuojau pateikė pareiški
mą, nurodydamas, kad raudonoji 
armija, tarp ko kita, yra ir tebe
laiko smurtu užėmusi Baltijos

Tarptautinė Valstiečių Sąjunga 
(International Peasant Union) lap 
kričio 11 d. New Yorke priėmė 
deklaraciją, kurioje kaltina Sovie
tų Sąjungą dėl politinės priespau
dos, socialinio neteisingumo, žmo
gaus teisių paneigimo, fizinio ir 
moralnio genocido bei ūkinio žmo
nių — ypač valstiečių — išnau
dojimo. Kartu pareiškiamas šios 
egzilėje veikiančios organizacijos 
solidarumas su savomis prieš o- 
kupantą ir komunizmą kovojan
čiomis tautomis.

Lietuvos Valstiečių Liaudinin
kų Sąjunga yra tos Tarptautinės 
Vastiečių Sąjungos narys. LVLS 
atstovai toje sąjungoje yra A. De- 
venienė, B. Paramskas ir J. Au
dėnas.

N.S.W. Dainų Šventė
I

Gruodžio 2 d. ukrainiečių labai 
jaukioje salėje, Lidcombe, įvyko 

jų jų pačių skaitytą kūrybą. Dabar gi mes save skriaudžiame ir nie- N.S.W. septintoji '-Dainų šventė, 
ko ateities kartoms nepaliekame šį dalyką užmesdami, juo nesirū
pindami. Taip, nieko. Dėl mūsų kaltės nepaliko mums nei Vincas 
Krėvė, nei Ignas Šeinius, nei broliai Biržiškos bei kiti mūsų kūry
bos galiūnai.

Tėvas A. Kezys, S. J. Kongrese pranešė, kad šiuo klausimu jau 
šis tas daroma: pradėta organizuoti mūsų rašytojų kūrybos užra
šymai bei ruošiamos skaidrės mūsų dailininkų darbų. Tačiau šiam 
darbui reikalingos lėšos, kurių anot Kezio, plano vykdytojai neturi. 
Taigi, ir čia reikalinga mūsų bendruomenės vadovybės parama.

Mane nuvylė mūsų jaunimas, šiame kongrese mes akademinio 
jaunimo atstovus galėjom suskaičiuoti ant pirštų. Laikas buvo dė
kingas (daug kur universitetai turėjo keturių dienų atostogas), są
lygos prieinamos. Ir vis dėl to paskiruose, simpoziumuose ir paskai
tose dalyvavo daugiausia žilstelėjusieji ir apyplikiai asmenys. Lyg 
atrodytų, kad mūsų jaunuomenei terūpi tik žaidimai. O gal taip?

Pagaliau nedaug ką konkretaus padarė ir jaunimo pasitari
muose mūsų organizacijų pirmininkai, jei jie tik tokiomis frazė
mis kalbėjo, kokias mums patiekė jaunimo posėdžio pranešėja. Jos 
visas pranešimas buvo nusėtas bendromis mintimis, bereikšmiais 
genefalizuotais pasakymais.

Spaudos simpoziume buvo iškeltas gerbimo ir pagerbimo klau- 
mas mūsų spaudos bendradarbiams. Pasiskųsta, jog dažnai spaudos 
darbininkas, supažindinęs plačiausiai mūsų visuomenę su kokia nors 
paroda ar parengimu, laikui atėjus yra nustumiamas šalin jam ne
duodant net paprasčiausio įėjimo bilieto. Simpoziume iškeltas rei
kalas skelbti spaudos konkursus. Iš pranešėjo apie simpoziumo nu
tarimus buvo tik neaišku, kokie konkursai turėta minty. Kad mes 
Šioje srityje turėtume turėti konkursų, nėra abejonės. Tačiau jie 
turi būti prasmingi ir naudingi visiems: visuomenei ir spaudos dar
bininkams.

Kultūros Fondo simpoziume, buvo ir vėl iškelta stipendijų 
davimo mintis, ši mintis nėra nauja. Ja domimės jau bene dvide
šimt metų. Pats laikas šiuo klausimu ne kalbėti toliau, bet veikti.

Beje, grupė žmonių prieš suvažiavimą paskelbė, jog kongrese 
nedalyvaus jį baikotuodami dėl... politinio kongreso atspalvio. Tai 
tau, boba, ir Devintinės! Ką tie žmonės mano? Ar visa visuomenė 
kvaila, ar jie yra iš medžio iškritę? Kur girdėta, kad politika būtų ______ __ ____  ____,
išjungta iš kultūrinio gyvenimo? Juk visas kultūros kongresas buvo šventė galima laikyti bene viena 
politinio atspalvio, nes vyko Laisvės Kovos Metų ženkle. Ne, iš pačių gražiausių ir įspūdingiau- 

’ dievaž, kartais mūsų ir susipratę šviesuoliai labai keistai ir nevy- šių visoje minėtų švenčių gran- 
kusiai nupostringauja. " “ ~..................... “ '

Liūdinti Jadvyga Žilinskienė, 
sūnus Algimantas ir žmona Danutė

Tai buvo ypatingas Sydnėjaus me
ninis parengimas, kurį reikėtų gal 
ir kiek plačiau aptarti.

Jau nuo 1960 metų kasmet or
ganizuojama ir rengiama taip va
dinama N.S.W. Dainų šventė. Ji 
buvo pradėta kaip tik tais metais, 
kad Newcastle lietuvių choras 
pergyveno krizę ir reikėjo tam tik 
rų vaistų, kas tą chorą pagydy
tų ir ji palaikytų. Tie vaistai ir 
buvo greitomis suorganizuota N. 
S.W. Dainų Šventė. Šie vaistai 
Newcastle lietuvių chorui tiek bu
vo veiksmingi, kad tasai choras 
ne tik dalyvavo visose N.S.W 
Dainų šventėse, bet ir visų Aus
tralijos lietuvių rengtose Dainų 
šventėse kaip atskiras ir jungti
nis vienetas. Deja, šioje pastarojo
je N.S.W. Dainų šventėje New
castle choro negirdėjome, nors da
lis choristų ir pats dirigentas su 
žmona koncerte dalyvavo ir nuo
širdžiai pasidžiaugė šios šventės 
sėkme. Pats dirigentas p. S. Žu
kas teisino Newcastle chorą, kad 
jis dabar esąs paleistas atostogų 
ir kad keletas choro dalyvių dėl 
darbo sąlygų nebūtų galėję daly
vauti šiame koncerte. Ir visai su
prantama: net jeigu ir vienas cho
ristas negalėtų atvykti, jau būtų 
chore didelis trūkumas nedideliam 
chorui, tai ką jau kalbėti apie ke
letą negalinčių dalyvauti asmenų.

Nežiūrit to, ši N.S.W. Dainų

kai niekas netrukdė ,dainavimas 
drebino sienas ir širdis.

Antroji dalis pradėta dviem jau 
matytos grupės šokiais, ir po to 
scenoje išsirikiavo jungtinis “Auš
ros" ir “Dainos” moterų choras, 
sudainavęs dvi daineles, šiam 
chorui dirigavo p. K. Kavaliaus
kas.

Koncerto kulminacija buvo 
jungtinis “Aušros” ir “Dainos” 
mišrus choras, diriguojamas svečio 
p. P. Dariaus. Nors, kaip patirta, 
tebuvo prieš koncertą jungtinio 
choro padaryta tik viena repetici
ja, bet besiklausant gavosi įspū
dis, kad tai dainuoja vienas stam
bus ir ilgai praktikavęsis choras. 
Nors dalis dainuotų dainų ir bu
vo jau anksčiau Sydnėjuje girdė
tos, bet tą vakarą jos kažkaip nau
jai nuskambėjo, lyg pirmą kar
tą girdimos. Gausi auditorija taip 
buvo sužavėta, kad nesiliaujan
čiais plojimais vertė kai kurias 
dainas pakartoti. Koncertas baig
tas Tautos Himnu jį giedant jung 
tiniam chorui ir visai auditori
jai.

Pasibaigus koncertui ir scenoje 
dar tebėsant chorams, “Dainos” 
choro valdybos pirm-kas p. E. La- 
šaitis pareiškė padėką daininfaU 
kams, šokėjams ir klausytojams, o 
taip pat buvo įteikta po gėlių 
puokštę dirigentams ir tautinių 
šokių vadovei. Šventės proga svei- 
šokių vadovei. Svečiai canberiškiai 
taip pat išreiškė savo dėkingu
mą gėlėmis “Dainos” chorui ir

Taut. šokių Grupei. Šventės proga 
sveikino Sydnėjaus liet, kapelionas 
kun. P. Butkus, įteikdamas po ro
žančių kiekvienam chorvedžiui, tau 
tinių šokių vadovei ir chorui akom- 
ponavusiam p. B. Kiveriui ir šo
kiams grojusiam p. A. Pinkui. 
Tai esanti simbolinė dovana, nes 
kaip rožančius sujungtas, taip ir 
mes turime jungtis dainoje Dievo 
garbei ir tautos gerovei, pareiškė 
kun. P. Butkus. Toliau jautriai 
šventės dalyvius pasveikino Kraš
to Valdybos pir-kas p. S. Naru
šis, padėkodamas už tokios iškilios 
šventės suruošimą ir pasidžiaug
damas dainininkų pastangomis. 
Dar Šventę sveikino Sydnėy apy-

linkės v-bos kult. reik, narys p. B. 
Genys.

Tuoj po koncerto ten pat salė
je vyko bendros vaišės ir pasilinks 
minimas, kuris užtruko iki antros 
valandos ryto. Ypatingai pabrėž
tina “Dainos” chorisčių kaip šei
mininkių rūpestingumas ir gausių 
patiekalų paruošimas. Retai kada 
Sydnėjuje būdavo tokios turtin
gos vaišės, kaip kad tą vakarą.

Bendrai tenka pasakyti, kad to
kia šventė paskutiniu metu Sydnė
juje yra labai retas įvykis. Gau
sius dalyvius, kurių tą vakarą bu
vo virš keturių šimtų, džiugino ir 
pavyzdingai praėjęs koncertas, ir 
toji pakili ir graži viso vakaro 
nuotaika, lydėjusi visus dalyvius. 
Ačiū rengėjams — “Dainos” cho
rui, ačių ir visiems dainininkams 
bei šokėjams!

PAŽAISLIO BAŽNYČIA
Pranešime iš Kauno Vilniaus 

laikraščiai priminė, kad “lapkri
čio 20 dieną sukako 300 metų, kai 
buvo pradėtą statyti Pažaislio 
bažnyčia — didingas baroko sti
liaus statinys. Miesto dailininkai, 
architektai ir menotyrininkai šlan psichiatrinės ligoninės patalpos, 
dien pažymėjo šią istorinę datą”.

Toliau pranešime sakoma, kad 
“Prabėgę šimtmečiai paliko savo 
žymes po Pažaislio barako pasta
to skliautais. Dalis puošmenų su
naikinta. Restauratoriai nutarė 
jas atkurti. šis visasąjunginės 
reikšmės architektūros paminklas 
perduotas M.K. Čiurlionio dailės 
muziejui. Pastate bus įrengta se-

nosios ir taikomosios tapybos eks
pozicija”.

Užsimenama, kad su bažnyčia 
bendrą ansamblį sudaro ir vienuo
lyno pastatai, tačiau nepaminėta, 
kas manoma su jais daryti. Iki 
1964 metų jie buvo naudoti kaip

— *• —
Lapkričio 15 šešių dešimčių me

tų amžiaus susilaukė operos solis
tas (baritonas) Juozas Mažeika. 
Operos solisto karjerą jis pradė
jo Kaune, 1930 metais ir joje sėk
mingai reiškėsi daugiau kaip 30 
metų. Prieš keletą metų nuo sce
nos pasitraukė.

_ . dinėje. Tiesa joje dalyvavo tik du
Jei buvo žmonių, kuriems nebuvo noro ar jie. nematė reika- chorai — Sydnėjaus “Dainos” ir 

’, vis tik abu 
; Sydnėjaus

lo dalyvauti kongreso posėdžiuose, tai savo kultūrinį nuosmūkį 
galėjo pridengti dalyvaujant bent literatūros vakare arba Lapinsko 
operos “Maras” pastatymuose. Vis dėl to stebint kai kuriuos negau
siai lankytus posėdžius buvo galima nusivilti mūsų visuomenės kul
tūringumu. Piūtis buvo didelė, bet darbininkų maža. Stalai buvo 
paruošti, bet dalyvius iš visų pakelių reikėjo rinkti...

PADĖKA
Mūsų brangiam vyrui, tėvui ir uošviui — savanoriui kū

rėjui, Vyties Kryžiaus kavalieriui ats. kapt.
KAZIUI ŽILINSKUI 

netikėtai mirus, gilaus skausmo valandoje mus nuoširdžiai už- 
jautusiems bičiuliams ir organizacijoms tarieme gilią padėką.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdybai, Adelaidės Liet. Są
jungos Valdybai, Adei, apylinkės Moterų Sekcijai, L.V. Karių 
“Ramovei”, p.p. Paliuliams ir Jūratei, Raginiams, Morkūnams, 
Bortkevičiams, Pyragiams, prof. L. ir Laimai Ray už vainikus 
ir užuojautas ir visiems žodžiu bei raštu pareiškusiems mums 
užuojautos.

Širdingai ačiū kun. A. Kazlauskui už šv. Mišias, gražų 
pamokslą ir palydėjimą į kapines, ramovėnams už karsto ne
šimą, p.p. Raginiui, Martinkui ir Petkūnui už gražius atsisvei
kinimo žodžius.

Canberros “Aušros", 
chorai, prisidedant 
Taut, šokių Grupei, surengė to
kią šventę, kuri tiek savo progra
ma, tiek ir klausytojų gausumu 
pralenkė visas anksčiau buvusias 
N.S.W. Dainų šventes.

Koncerto programa buvo įvairi 
ir turininga. Pradžioje pasirodė 
Canberros “Aušros” choras, vado
vaujamas P. Dariaus, padainavęs 
tris dainas. Toliau sekė Sydnėjaus 
“Dainos” vyrų choras, vad. K. 
Kavaliausko irgi su trimis daino
mis ir po jo “Dainos” mišrus cho
ras. Dar pirmoje koncerto dalyje 
Sydnėjaus tautinių šokių grupė, 
vad. p. M. Osinaitės-Cox ir gro
jant p. A. Plukui sušoko du šo
kius ir tuo pirmoji koncerto dalis 
užsibaigė.

Gaila, šioji dalis klausytojus ge
rokai apvylė, nes salėje vėsintu
vams veikiant chorams dainuojant 
nesigavo skambumo ir taip sunku 
buvo gėrėtis chorų, ypač svečių 
dainavimu. Tik antroje dalyje,

VIETINIU IR UŽSIENINIU GĖRIMU PARDUOTUVĖ
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD. TEL. 747 5727

DUNCAN DE LUXE SCOTCH WHISKY 
DUNCAN MACKAY’S LONDON DRY GIN 
VODKA GOSPODIN 67% 
SLIVOVITZ JUGOVINO (Plum brandy) 
GAULTIER 3 STAR, FRENCH BRANDY 
CYPRUS 3 STAR BRANDY 
NAPOLEON FINE COGNAC VVSOP. 
SOVRANO LIQUEURS 
FRENCH CHAMPAGNE GREYMAN

Baro kaina Speciali kaina
26 oz. 4.35. 3.50.
26 2.90. 2.50.
26 •> 3.00. 2.40.
26 3.50. 3.00.
26 2.70. 2.40.
26 >5 4.35. 3.90.
26 H 6.80. 5.30.
26 3.05. 2.60.
26 3.30. 2.75.

Parduodama didesniais kiekiais ir pavieniais buteliais, 
ir pristatomi į namus.

Pasinaudokite reta proga palygindami barų kainas 
kainas M. Petronio parduotuvėje!

Užsakymai priimami telefonu »t<

ir tų pačių gėrimų specialias
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SPECIALUS RAPORTAŽAS MŪSŲ PASTOGEI

III-SIS KULTŪROS KONGRESAS ČIKAGOJE
neturi tik mirusieji. Vienu iš įdomiausių simpoziu-

Dr. J. Girnius teigė, kad mų tenka laikyti Laisvės kūry- 
mums yra duotas ribotas laikas ’ * - ------
ir mes jį turime išnaudoti inten
syviai, nes bet koks laukimas 
mus tegali tik pražudyti, o ne

Rašo Jonas Soliūnas

NUPŪSTOS DULKĖS NUO KASDIENYBĖS. • . ŽMONIŲ KAIP NIEKAD • TRAFARETINIS 
ATIDARYMAS • REALUS ŽVILGSNIS ATEITIN • PASIKALBĖJIMAI IR NUTARI
MAI • MOTOCIKLAI SCENOJE • PUSVALANDIS PRIE VIENOS 
TINGI NUTARIMAI IR NEKASDIENIŠKA PABAIGA.
Tris dienas — lapkričio 24-26 tu išeivijos kultūrinio darbo at- Barzdukas, B. Brazdžionis ir Dr. 

d.d. Čikagoje vykęs Šiaurės Ame. likimu — Lietuvių Enciklopedi- 
rikos III-sis Kultūros Kongre- * ‘......... .....................
sas jau istorijoje. Dabar tegali
me tik pakalbėti apie jį ir pasi
dalinti mintimis apie kongresi
nes sėkmes ir nesėkmes.

šis kongresas buvo bent įvai
rus; buvo nepaprastai įdomių ir rai, jei... ne. tie sveikinimai. Tie- 
pakilių momentų, bet taip pat sa, kiekvienas mūsų visuomeni- 
netrūko ir trafaretinio balasto, nės veiklos įžymusis asmuo turė- 
kurio buvo galima ir išvengti, jo būti pagerbtas. Bet ar būtina, 
Bet esame mirtingieji, ir todėl kad šis pagerbimas būtų atlik- 
visi turime teisę klysti. Tikimės, tas suteikiant jiems sveikinimo 
kad klaidoje nepasitiksime. žodžiu teisę, tenka labai abejoti.

Žinoma, ne vienam tuč tuojau Ištysę aukštųjų svečių sveikini- 
kyla klausimas: pasisekė ar ne- mai tik nuvargino susirinkusiuo- 
pasisekė šis kongresas? sius ir išblėsino dėmesį svarbiau-

Į šį klausimą sutartinio atsa- šiam pirmojo posėdžio dalykui 
kymo neturime. Priklauso nuo 
to, ko mes iš kongreso tikėjo
mės. Sakykime, meninius pasiro
dymus galime laikyti, mano nuo
mone, labai pasisekusiais, o tuo 
tarpu apie buvusias bendras 
paskaitas bei simpoziumus turi
me kalbėti su rezervacijomis. 
Kaip ten bebūtų, šis kongresas 
vis dėl to jo dalyviams nupūtė 
dulkes nuo kasdienybės.

jos išleidimu. Tačiau atlikti dar
bai mus dar labiau turėtų ska
tinti darbui ir nepasidavimui 
mus skaldančios mūsų vienybę 
jėgoms.

Ligi čia viskas būtų buvę ge-

K. Keblys, sekretoriais — Do
markaitė, Eivienė ir St. Džiu
gas.

SĖKMĖS IR NESĖKMES
Dalinai nuvargintiems ilgų 

sveikinimų klausytojams Keblys 
pakvietė St. Barzduką, idant jis 
pristatytų prelegentą. Pastarasis 
trumpu žodžiu pakvietė Dr. Juo
zą Girnių paskaitai apie mūsų 
sėkmes ir nesėkmes. Girniaus 
paskaita — įdomi ir reali. Jis pa- 
sidžiugė mūsų negausiais išeivi
jos laimėjimais; girdi, ne tik iš
liekame, bet ir kūrybiškai vei
kiame, tačiau prelegentą daugiau 
domino mūsų nesėkmės. Gaila, 
jų daugiau, nei sėkmių.

Prelegentas kvietė neužmiršti 
mūsų kultūros kūrėjų nei Lietu
voje., nei laisvajame pasaulyje 
esančių, nes jie visi yra savos 
tautos gyvybės nešėjai. Prelegen
to nuomone, mes pergreitai nu
taustame. Tai pagrindinė mūsų 
nesėkmė. Jis perspėjo jam nepri
kišti defetizmo dvasios skleidimo 
nes jis tokios dvasios nesklei- 
džiąs, o tik žiūrįs į mūsų gyve-

RAIDĖS

mums yra lygiai pavojingi 
kraštutinumai — peršviesus

boję ir religijos simpoziumą. 
Čia visi prelegentai (port. V. Bie
liauskas, muz. Strolia, dail. K. 
Zoromskis ir Dr. K. Keblys)

PIRMOJI DIENA — 
ĮPRASTINE

Pirmoji kongreso diena — 
penktadienis jokiomis naujovė
mis nepasižymėjo. Kadangi dau
gumai čikagiškių dar tebebuvo 
darbo diena, tai ir kongrese do
minavo nedirbantis ir studijuo
jantis jaunimas.

Įvadiniame kongreso pasitari
me buvo lietuviško jaunimo or
ganizacijų pirmininkų pasitari
mas. Jam vadovavo ir Australi
jos lietuviams, buvusiems perei
tame Jaunimo Kongrese, pažįs
tama veikėja Dalia Tallat-Kelp- 
šaitė. Posėdin atsilankė ir kal
bėjo pasaulio Liet. Bendruome
nės pirm. Juozas Bačiūnas ir 
JAV Liet. B-nės pirm. Nainys. 
Susirinkime padaryti pranešimai, 
susipažinta su esama jaunimo pa 
dėtimi ir kalbėta apie ateities, y- 
pač sekančių jubiliejinių metų 
jaunimo veiklos planus. O tų 
planų nemaža: ruošiama jauni
mo vadų stovykla, planuojama 
jubiliejinės sueigos, manoma iš
kelti Lietuvos vardą svetimtau
čių spaudoje, organizuojama 
krepšinio išvyka aplink pasaulį 
(įskaitant ir apsilankymą Aus
tralijoje).

Vakarop įvyko meno parodos 
atidarymas Čiurlionio galerijoje. 
Įdomus įvykis, bet čikagiečiams 
nusivylimas, nes parodoje matė
me tik Čiurlionio galerijoje esan
čius paveikslus. Nebuvo specia
liai šiam kongresui išstatytų dar
bų. Parodą atidarė tėvas J. Bo- 
revičius, S.J. Taip pat kalbėjo 
dail. A. Varnas.

Penktadienio svarbiausią įvy
kį — literatūros šventę — pali
kime vėlesniam aptarimui, kai 
kalbėsime apie kongreso meni
nius pasirodymus. Čia tik pami
nėsiu, kad literatūros vakare bu
vo tiek žmonių, jog dar niekad 
Jaunimo Centre didžioji salė ne
buvo taip sausakimšai pripildy- 
:a. Kažkas buvo panašu į mūsų 
krepšininkų rungtynes Melbour
ne stadijone.
Žmonių buvo ne tik takuose, ir 
pasieniais bestovinčių, bet ir pil
nas užscenis. Tai bent žmonių!

atsimenate?

— Dr. Juozo Girniaus paskaitai. 
Už tat sveikino Kongresą gau
sus būrys: J.E. vysk. V. Briz- 
gys, J. Bačiūnas, Dr. P. Daudž- 
vardis, J. Kapočius, Dr. G. Bal
kus, prof. St. Dirmantas. Posė
džio pirmininkė dar perskaitė ir 
sveikinimus raštu (Vilko, Drau
go, Liet. Krik. Dem. Partijos, 
Ateitininkų, Laiškų Lietuviams, 
seselių kazimieriečių).

Paskui buvo pakviestas darbo"
prezidiumas: pirmininkais — St. nimą realisto akimis. Jo nuomo

ne, 
abu 
optimizmas ir mirštančiojo dejo
nės. Nei vienas, nei antras mū
sų pastangoms kultūrėti ir išlik
ti padėti negali. Vis dėl to ne
galima užmerkti akių prieš pavo
jų greit netekti mūsų kultūros 
žurnalų bei pritrūkti laikraš
čiams redaktorių. Jis paklausė: 
koks gi bus mūsų laikraščių ly
gis po dešimties metų? Kas u- ziume netrūko klausytojų, bet 
žims mirties pakirstų kultūrinin- liūdna, kad kai kur trūko pasi- 
kų eiles? Juk, anot prelegento, ruošimo ir tvarkos. Ne vienu jų 
keliasdešimt kultūrininkų, kurie teko nusivilti, bet kai kuriais 
ateis po šios kartos, dar negali- (sporto, rašytojų, spaudos dar
nia vadinti nauja karta, nes nau- buotojų) teko ir pasidžiaugti, 
jos kartos kelios dešimtys žmo- Dailės sekcijoje dail. R. Viešu
mų nepajėgs sudaryti. Taigi, las darė pranešimą ir analizavo 
šiuo atžvilgiu mes stovime prieš jaunųjų Lietuvos dailininkų dar- 
išnykimo pavojų.

Toliau prelegentas siūlė kele
tą receptų mūsų kultūrinei kūry
bai stiprinti ir išlaikyti. Vienas 
geriausių ir aktualiausių siūlymų 
buvo — mums reikia iš jauno
sios kartos ieškoti kultūrininkų, 
o nelaukti, kol tokie kultūrinin
kai patys pas mus ateis. Jis kvie
tė planuoti kūrybinius darbus ne 
atsižvelgiant į kūrėjų pasaulėžiū- 
ras, nes, knot jo, pasaulėžiūrų

mums padėti. Mūsų uždavinys - tikrai buvo dalykui pasiruošę ir 
kovoti už ateitį, kovoti prieš lai- todėl po jų pranešimų vyko gy- 
ką, nes pasitikėti laiku tai reiš- vos diskusijos apie religijos įtž\ 
kia pasiduoti. Mums niekas no- ką kūrybai. Vis dėl to diskusi- 
pakeis nei išėjusio negrįžtamai juose išryškėjo, jog tema buvo 
Pakšto, nei brolių Biržiškų, nei 
Šapokos, nei Algimanto Mac
kaus.

Prelegentas savo žodį baigė 
perspėjimu, kad grįšime į tėvy
nę su tuo, ką laimėjome savo 
kultūrai ir istorijai.

DARBAI SIMPOZIUMUOSE
Kongrese šeštadienį vyko net 

dvylika paskirų simpoziumų į- 
vairiems klausimams nagrinėti. 
Džiugu, kad kiekviename simpo-

bus juos palygindamas su išei- 
viškuoju menu. Dėl prelegento 
pranešimo užpyko dail. A. Rukš
lelė prikaišiodamas prelegentui 
už “socialistinio meno” propaga 
vimą kongrese, siūlė ateityje to
kių dalykų vengti.

Sporto sekcijoje buvo siūlyta 
įvesti sportą į šeštadienio litu
anistines mokyklas ir toliau ruoš
ti sportininkų išvykas užsienin 
(ne Lietuvon).

parinkta perplati, nes niekas ne
pajėgė aprėpti jos dėl laiko sto
kos. Buvo įsivelta į bereikalin
gas diskusijas, kas yra religija 
ir kas yra laisvė. Išvadoje? Na
gi nieko nebuvo nutarta, nieko 
nebuvo nuspręsta.

Įdomus buvo dėl savo aktua
lumo ir spaudos darbuotojų sim
poziumas.

Bene daugiausiai nutarimų ir 
pasiūlymų išnešė rašytojų simpo
ziumas, kur tarp kitų lalykų bu
vo siūlyta net sudaryti sąlygas 
įvairiems mūsų rašytojams, kad 
jie galėtų atsidėti vien kūrybai. 
Siūlyta atkreipti daugiau dėme
sio į priauganti jaunimą ir jį ska
tinti kūrybai skelbiant konkur
sus.

Buvo taip pat tautinio auklė
jimo, teatro, finansų, Kultūros 
Fondo, muzikos simpoziumai. 
Apie juos kada nors vėliau.

LIETUVIAI
PABALTIEČIŲ STUDENTŲ 

SUVAŽIAVIMAS VOKIETIJOJE
Liepos 28 iki rugpiūčio 1 d. Ro

muvoje vyko Pabaltiečių studentų 
sąjungų suvažiavimas. Bendra te
ma buvo “Pabaltijis šiandien”. 
Paskaitas skaitė: Mag. phil. Ger
manis apie naujausias tendenci
jas sovietinėje istorijos rašyboje, 
pagrindinį dėmės; kreipdamas j 
Pabaltijo istorijų; dail. A. Kri
vickas apie pabaltijo menų ir prof 
dr. J. Eretas apie pasaulio politi
nę padėtį ir mūsų pabaltijo rei
kalus.

šalia paskaitų buvo rodomos 
skaidrės apie Pabaltijos kraštus, 
suorganizuotos išvykos į Heidel
bergą. Viena diena buvo skirta at
skirų sąjungų vidaus reikalų 
svarstymui. Suvažiavimas buvo už 
baigtas akademiniu balium. Šių 
metų suvažiavimų ruošė tuometi
nis Vok. Lietuvių studentų sujun
gęs pirmininkas R. Baliulis.

SVETUR

(E) Rytas Lietuvoje

LIET. DAINOS PER RADIJĄ
Stuttgarto radijas (Vokietijoje) 

lapkričio 19 d. ištisą pusvalandį 
paskyrė senovinėms lietuvių dai
noms — atsisveikinimams su iš
vykstančiais į karą. Programa 
buvo susieta su žuvusių karių at
minimo diena. Klausytojams buvo 
aiškintas karą ne kurstantis, o 
apgailestaujantis lietuvių dainų 
turinys.

ABEJONĖS
DOGMATINĖMIS TIESOMIS
Tuo pačiu metu, kai kompartijos 

vadai bandė ką nors sugalvoti, 
kaip iki begalybės pratęsus šūka
lojimus apie revoliucijos didingu
mą, Vilniaus intelektualų būrys 
svarstė klausimą apie... teisę klys
ti. Oficialioms iškilmėms pasibai
gus, — turbūt dėl to ir vėlokai, 
— rudens sezoną pradėjo disku
sijų klubas “Sigma”. Pirmojo dis
kusijų vakaro (užtrukusio ligi po 
vidurnakčio tema buvo — “Teisy
bė apie tiesų”. Klubo prezidiumo 
narys V. Girdzijauskas paskui ra
šė: “Laikas bėga, nusinešdamas 
praeitin daug netikrų tiesų, su
griaudamas daugybę dogmų... Pa
tirtis, rimti moksliniai nagrinėji
mai — štai pagrindiniai tiesos kri
terijai, kurie nugludina, nušlifuo
ja tarsi kelio akmenis šiandieni
nes problemas, tikras tiesas atski
ria nuo netikrų. Bet ir šiandien 
mums rūpi sužinoti, rūpi išsiaiš
kinti bent pagrindinius dalykus, 
rūpi pažvelgti į tikrovę ne tik sa
vo, bet ir kito akimis, ramiai iš
klausyti ir pamėginti įtikinti ki
taip galvojantį draugų, tuo pačiu 
patikrinti savąją tiesą, savas pa
žiūras. Baimė suklysti, noras bū
ti vispusiškais teisiais dažnai at
bukina žmones. Nebijokime klys
ti, nes viešai iškelti trūkumai grei
čiau pašalinami”.

Jau gerokai anksčiau Sydnėju- 
je buvo didelis rūpestis, kaip pra
tęsti lituanistinį švietimą tiemfc 
paaugliams, kurie išeina iš savait
galio mokyklos. Kiek kartų buvo 
bandoma organizuoti lituanistinius 
kursus paaugusiam, gimnazisti
niam jaunimui;, vis tik pastangos 
nebuvo sėkmingos. Ir taip išėjęs 
iš savatgalio mokyklos jaunimas 
pakrinka, o jų įgytos lituanistinės 
žinios savaitgalio mokykloje labai 
dažnai ištirpsta nepapildomos nau 
jais dalykais.

Nežiūrint ankstesnių nepasise
kimų vis tiek buvo bandoma iš nau 
jo. Ir štai šių metų pradžioje p.p. 
B. Barkaus, J. Janavičiaus ir kun. 
Butkaus pastangomis buvo suor
ganizuotos paskaitėlės jaunimui. 
Iš tikrųjų tai nebuvo kokie nors 
kursai, kur išeinama tam tikra 
programa, patikrinamos žinios ar
ba jų metu duodami namų darbai. 
Pasirinktas naujas kelias suburti 
maždaug vienodo amžiaus jauni
mui, juos išlaikyti pastovioje gru
pėje ir juos sudominti įvairiais 
dalykais, nebūtinai turinčiais tie
sioginio ryšio su pača lituanisti
ka. Buvo suorganizuotas paskaitė
lių ciklas iš įvairių sričių ir kiek
vienam dalykui 
pranešimui 
specialistas.
kitų klausimų buvo įterpta ir li
tuanistikos dalykai, šitas kelias 
pasirodė gana sėkmingas ir jauni
mui — klausytojams netgi buvo 
labai patrauklus. Šitai liudija tas 
faktas, kad jau nuo pat pradžios 
susidaręs klausytojų būrelis per 
ištisus metus 
apie — 25!

Paskaitėlės, 
vienų valandą
kaip minėta, buvo skaitomos ati
tinkamos srities specialistų. Kad 
skaitytojai turėtų pilnesnį vaizdą,

buvo kviečiamas 
atitinkamos srities 
Žinoma, tarp eilės

Vilniaus filharmonijos styginis

išliko pastovus —

kurios trukdavo 
kas antrų savaitę,

NUOBODUSIS TRAFARETAS
Na ir prasidėjo. Oficialiai 

kongresas buvo atidarytas šešta
dienio rytą. Atidarymo žodį 
pasakė Marija Rudienė pabrėž
dama, jog Kultūros Kongresas 
turėtų mus skatinti ateities dar
bams. Paskum ji pakvietė oficia
liai kongresą atidaryti L.B. Kul
tūros Tarybos pirmininką prof. 
Joną Puziną. Pastarasis trumpu
žodžiu visus pasveikino ir paša- kvartetas baigė eilę koncertų šve- 
kė, jog laisvė mus nepaprastai dijoj. Stockholm© radijas įrašė į 
įpareigoja darbuotis savos kul- juosteles jų atliekamus Haidno ir 
tūTos puoselėjimui ir jos išlaiky- Juzeliūno kvartetus. Ateinančių - o gal kai kur ir pas save ką nors 
mui. Jis priminė mums, kad mes metų pradžioj kvartetas kviečia- panašiai suorganizuotų, čia nori- 
galime jau didžiuotis nepapras- mas į Islandiją. (ELTA) ma patiekti, kas šiame kurse bu-

susidarė ir kiek išlaidų, kurias 
padengė visi lektoriai ir dalis klau 
sytojų tėvų. Šiam reikalui auko
jo: $3 A. Janavičienė; po ?2: V. 
Bukevičius, S. Kapočiėnė, p. Ado
mėnas, E. Jonaitienė, A. Kabai- 
la, J. Zinkus, p. Sankauskas, 
Inkratas; po $1: A. Šliogeris, 
p. Bogušai, E. Sadauskienė 
p. Kiverienė.

Metams baigiantis paskaitėlių 
organizatoriai sugalvojo paruošti 
klausytojo knygeles, kurias gavo 
kiekvienas klausytojas. Čia sužy
mėta dėstomas dalykas, lektoriaus 
pavardė, parašas ir kada tokia 
paskaita įvyko. Tai yra savotiš
ka studijų knygėlė, iš kurios klau
sytojas ir po daug metų pavartęs metais gal kiek su paįvairinta 
pamatys, ko klausėsi ir kas dėstė. 
Tai gražus ir prasmingas šių pas
kaitėlių prisiminimas. Tų knyge
lių atspausdinimu pasirūpino V. 
Kazokas.

P-
P- 
ir

Jonai-

Dr. R.

— V.

PUSVALANDIS
PRIE VIENOS RAIDES
Trečioji Kongreso diena prasi

dėjo darbingai. Po pamaldų Jau
nimo Centro koplyčioje (evange
likams buvo pamaldos. Tėviškės 
parapijos bažnyčioje) įvyko nu
tarimų posėdis, kuriame kiekvie
no simpoziumo moderatorius pa
darė trumpus pranešimus apie 
simpoziume diskutuotus klausi
mus ir patiekė prieitus nutari
mus, kuriuos kongreso dalyviai 
trumpai galėjo diskutuoti, šita
me posėdyje viskas pavyko ge
rai. \ .

“Negerai” pavyko iškilminga
sis uždarymo posėdis. Po garbės 
prezidiumo sudarymo pagrindi
niu kalbėtoju buvo pakviestas 
istorikas Dr. J. Jakštas. Na, ir 
prasidėjo! Nežinau kodėl, bet 
prelegentas savo paskaitą pradė
jo ... nuo krikščionybės pradžios! 
Gi jo paskaitos pavadinimas bu
vo “Lietuvių išeivija šimtmečio 
apžvalgoje”. Kiek prelegentas 
“išėjęs girion” buvo, parodė ir 
tas faktas, kad jis, kalbėdamas 
apie pirmąjį lietuvį, atvykusį 
Amerikon 17-me šimtmetyje, 
Kurčių praleido gerą pusvalandį 
aiškindamas, ar tas lietuvis ra
šėsi Kurdus, ar Kurčius. Vis dėl 
to šiaip taip ši neįdomi, ištęsta 
ir nuobodi paskaita baigėsi (tur
būt kartu ir žmonių kantrybė).

Po Dr. J. Jakšto paskaitos 
inž. Br. Nainys tarė uždaromą
jį žodį ir evang. kun. S. Trakis 
perskaitė maldą. Posėdis baig
tas Tautos Himnu.

Ir taip pasibaigė III-sis šiau
rės Amerikos Lietuvių Kultū
ros Kongresas.

(Bus daugiau)

Kiek teko patirti, paskatinti šių 
metų pasisekimo organizatoriai ke
tina šitų kursų tęsti ir ateinančiais

vo dėstoma.
Lietuviški matematikos terminai

— K. Kavaliauskas.
Lietuvių kalba I — V. Kazokas.
Lietuvių kalba II — V. Kazokas.
Lietuvių tautinis menas — V. 

Kabailienė.
Lietuvos istorija nuo 1780 m. — 

V. Bukevičius.
Lietuvos ūkis — B. Barkus.
Technikos fakultetai Australijo

je — Dr. A. Kabaila.
Mokykla Lietuvoje — E. 

tienė.
Įvadas i elektroniką — 

Zakarevičius.
Galimybės inžinerijoje 

Bernotas.
M. K. Čiurlionis — G. Kazokie- 

nė.
Ekumeninė dvasia — kun. P. 

Martuzas.
Kaip matyti iš duoto sąrašo, 

daugelį dalykų sudarė lituanisti
niai klausimai. Tačiau šio kurso 
svarbiausias punktas, kad susida
rė pastovi to paties amžiaus klau
sytojų grupė, kurie artimiau su
sidraugavo, kad viskas buvo dės
toma lietuviškai. Per visą laiką 
klausytojų skaičius išliko pasto
vus, kas liudija, kad šitas kelias 
priimtinas ir jaunimui, nes kiek
viena paskaitėlė buvo skirtingu 
klausimu ir skirtingas dėstytojas. 
Tas irgi prisidėjo prie šios paran- 
gos pasisekimo.

Tiesa, šiais metais jaunimas — 
klausytojai buvo visą laiką pasy
vūs: jiems tebuvo kalbama, o jie 
tik klausėsi. Jeigu šia proga kal
bant būtų galima organizatoriams 
sugestijonuoti, tai ar nepasiteisin
tų pastangos ir ar jos nebūtų vai
singesnės, jeigu ateity būtų lei
džiama klausytojams ir patiems 
aktyviau pasireikšti .sakysim, vie
nu ar kitu klausimu pravedant dis
kusijas seminarine forma. Tas gal 
dar daugiau sudomintų jaunuosius 
klausytojus.

Su šių paskaitėlių praradimui bolšavikų okupacijas liko tiWJd-

programa. Reikia tik pasidžiaugti 
pradėtu darbu ir pasveikinti bei 
padėkoti organizatoriams už jų 
vaisingas pastangas.

NAUJOJE ZELANDIJOJE
PAGERBTAS V. MYKOLAITIS

- PUTINAS AUCKLANDE
Gražiam būreliui geros valios 

lietuvių dalyvaujant buvo pagerb
tas — paminėtas poetas Vincas 
Mykolaitis- Putinas. Paaukštinto
je vietoje prieš klaiftytojus buvo 
išstatyti du gėlėmis išpuošti poeto 
paveikslai. Minėjime Č. Liutikas 
skaitė paskaitą apie V. Mykolai
čio - Putino asmenybę ir kūrybą. 
Savo plačioje paskaitoje prelegen
tas palietė poeto biografiją, stu
dijų laikus, gyvenimo gairių pa
keitimą, darbą universitete ir pa
čią kūrybą.

Putinas poetas — lyrikas, roma
nistas, dramaturgas, lietuvių li
teratūros istorikas, profesorius - 
pedagogas, paskutiniųjų laikų a- 
kademikas, mokslininkas.

Jis ne tik poetas, mokslininkas, 
jis ir pavyzdingas savo tautos sū
nus, per sunkiausias vokiečių ir

L-is

mas savo kraštui ir gyveno tarp 
savųjų.

Po paskaitos architektas V. Pro- 
cuta jausmingai perskaitė ištrau
kas iš poeto nostalginių ir prieš- 
režiminių eilėraščių: Tos naktys, 
Mano gimtasis kaime, Žuvusiems 
partizanams, Liaudies daina. Po 
to Valdybos pirmininkas p. R. 
Raudon (nuo 1926 m. jūrininkas 
emigrantas, silpnokai, bet laisvai 
susikalba lietuviškai) paldėkoda-) 
mas tarė keletą šiltų žodžių už at
liktų programų pridurdamas, kad 
tikrai esųs laimingas perskaitęs 
poeto knygų “Altorių šešėly” ir 
dabar džiaugęsis, kad vakaras 
pašvęstas didžiam lietuvių tautos 
sūnui.

Po minėjimo mielos ponios pa
vaišino skaniais užkandžiais. Dar 
buvęs pir-kas p. V. Grigaliūnas, 
dalyvavęs Jaunimo Kongrese, pa
rodė daug gražių skaidrių iš ke

lionės po Ameriką. -S-
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JUDRI VEIKLA Liet, parengimai Melbourne 19GS m.
Žuvautojų

Žu vau tojų draugija po ilgesnės 
pertraukos subruzdo ir nutarė vie
toj mėginę laimę arklių lenktynė
se išmėginti savo laimę jūroje.

Draugijos vadovas sušaukė po
sėdi Bankstowno bare ir pranešė, 
kad sekmadienį 6 vai. ryto visi 
žuvautojai privalo būti jau prie 
laivo. Posėdyje paaiškėjo, kad vie
nam nariui kaip tik sukako apva
lus skaičius metelių. Ta proga čia 
pat buvo sugiedota “ilgiausių me
tų”, o sukaktuvininkas atsilygino 
pastatydamas butelį brendės. Pa
gal tradicijų buvo suorganizuotas 
arklių spėjimo konkursas, kurį lai
mėjo solenizantas, nors iš profe
sijos buvęs lakūnas. Pradžiugęs 
laimėjimu ir norėdamas atšvęsti 
savo gimimo dienų jūroje, kaip 
pridera geram žuvautojui dar nu
pirko butelį šampano.

Deja, geri norai taip ir paliko 
gerais norais, nes laukiant draugų 
vykti į laivų visa žuvavimo manta 
su šampanu ir užkandžiais tapo 
užmiršta prie tvoros. Nežiūrint to 
jau 6 vai. visi nariai, vadovo tvar
kingai prižiūrimi, pradėjo pasikro
vimų, kuris kiek užtruko, nes ne
buvo užsakyta krano, tad dėžes ir 
visas žuvavimo priemones teko 
krauti patiems.

Visiems sulipus ir patikrinus 
skaičių vadovas davė leidimų atsi
gaivinimui, kas narių dėkingai ir 
entuziastiškai buvo įvykdyta. Lai
vui jau įplaukus gerokai į jūrų 
keli žuvautojai pirmiausia nutarė 
pamaitinti žuveles, kad jos nesi
baidytų ir vėliau leistųsi lengvai 
būti pagaunamos, šis bandymas 
pasirodė gana sėkmingas, nes nė 
vienas negrįžo tuščiom — sugauta 
net keturi rykliai. Tuoj pat buvo 
nustatytas čempijonas, sugavęs 
didžiausių žuvį, ir jam buvo įteik
ta piniginė premija. Iš džiaugsmo 
jis daugiau žuvų negaudė, o par
vykęs namo norėjo savo žuvį iš
virti ir iškelti puotų. Sutaisęs su 
visokiais priešskoniais jis užkaitė 
ir belaukdamas kol išvirs nutarė 
pasižiūrėti televizijos. Nežinia dėl 
ko, bet patikrinus pasirodė, kad 
televizija nieko nerodė, o taip pat 
dingo ir vanduo puode, o pati žu
vis jau neatrodė kaip žuvis. Puo
ta neįvyko.

Grįžę į uostų žuvautojai labai 
krimtosi, nes nebuvo užsakę sunk
vežimio. Vienas narys dar laivui

draugijoj Gruodžio 1 d. susirinkę Melbourne Liet organizacijų atstovai

nesuspėjus prisirišti prie kranti
nės iš džiaugsmo nėrė į uostų ir 
pradėjo plaukioti pilnoje unifor
moje. Trumpai aptarius padėtį 
vadovas įsakė išmesti virvę ir lie
pė plaukikui už jos laikytis, kol 
kiti nariai jį pasigavę išmetė ant 
kranto, kur jis atliko atsisveiki
nimo šokį.

Iškrovus visus narius ir žuvį 
vadovas su kapitonu apskaičiavo, 
kad kelionė į jūrų buvo pelninga 
ir jam ir žuvautojams, ir todėl 
tuoj pat buvo pramatyta kita eks
pedicija žuvų gaudymui.

Šiek tiek buvo pakeistos žuvavi
mo taisyklės. Draudžiama,: atkabi- 
nėti žuvis nuo kabliukų, pririš
tų prie nesavos meškerės; garsiai 
dainuoti plaukiant pro Operos rū
mus; užmiršti namuose žuvavimo 
priemones ir gaivinančius gėri
mus; premijuotų žuvį gaminti be 
specialisto priežiūros.

Šiaip viskas palieka kaip buvę, 
o dabar laukite, nes greitu laiku 
kris žuvų kainos.

Žuvautojų. Draugijos Narys 

VISAIP
Lapkričio 26 d. The New York 

Times paskelbė tokį Emery Reves, 
knygos The Anatomy of Peace au
toriaus laiškų:

“VienbalsiŠkai priimtoji rezo
liucija dėl Vidurinių Rytų, svei
kinama, kaip didžiulis Jungtinių 
Tautų laimėjimas, pabrėžia ’teri-
torijų karu įgyjimo neleistinumų”. 
Sovietų atstovas dar pabrėžė, jog 
Sovietų Sųjunga laukia, kad Izra
elis atitrauktų savo kariuomenę 
iš visų užimtųjų teritorijų. Prin
cipas moraliniu požiūriu neginčy
tinas. Bet kada J.T. priims re
zoliucijų, reikalaujančių atitrauk
ti SSSR kariuomenę iš Besarabi
jos, Rytinės Lenkijos, Rytinės Prū 
sijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos 
ir Rytinės Suomijos f Tos teritori
jos buvo pergalingos raudonosios 
armijos užimtos prieš 22 metus ir 
įjungtos į Sovietų Sųjungų, dabar
tinę “teritorijų įgyjimo karu ne
leistinumo” skelbėjų. Moralinis 
principas turi būti taikomas ly
giai visiems tos pačios bendruo
menės nariams. Kitaip jis tampa
nemoralumo šaltiniu”.

sutarė šia tvarka ruošti parengimus ateinančiais metais:
SAUSIO mėn.

12 d. Skautų stovyklos baigiamasis laužas Mt. Martha.
13 d. Jūros Diena p.p. Kęsminų sodyboje, Mornington (Maž.

Lietuvos Bičiulių Draugija)
27 d. Gegužinė p.p. Kęsminų sodyboje, Mornington (Liet. Pa

rapijos Choras)
VASARIO mėn.

16 d. Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas — parodos ati
darymas Liet. Namuose.

17 d. Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas — Jaunimo Kon
certas Liet. Namuose, b) šventinis pobūvis Liet. Na
muose.

18 d. Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas: a) iškilmingos
šv. Mišios (11.45 vai.) ir b) iškilmingas minėjimas 
(5 vai. p.p.). Rengėjai: Apylinkės Valdyba ir šventei 
Ruošti Komitetas.

24 d. Užgavėnių blynai. Liet. Namuose (Liet. Katalikių Mot 
D-ja)

24 ir 25 d.d. Studentų iškyla (L.S.S. Melb Skyrius) 
KOVO mėn.

2 d. Melbourne Apylinkės visuotinis susirinkimas Liet. Na
muose.

2 d. Abiturientų popietė Liet. Namuose (Korp! “Romuva”)
3 d. šv. Kazimiero minėjimas Liet. Namuose (Džiūgo Tun

tas)
3 d. Kaziuko mugė šv. Jonoš bažnyčios šventoriuje (Liet. 

Kat. Mot. D-ja)
9 d. Korp! “Romuva” metinės Liet Namuose.

9, 10 ir 11 d.d. Jaunių ir Senių stovykla — gegužinė prie 
, Nagambie ežero (Liet Mot. Soc. Draugija)
31 d. Vydūno akademija Liet. Namuose (Korp! Romuva) 

BALANDŽIO mėn.
20 d. Alutis Liet Namuose. (Melb. Liet. Klubas).
21 d. šv. Jurgio minėjimas Liet Namuose (Džiūgo Tuntas).
27 d. Pobūvis Liet Namuose (Moterų Seklyčios Komite

tas).
28 d. Loterija (Liet. Mot Soc. Globos D-ja).
28 d. Sporto Klubo Varpo metinis susirinkimas Liet Na

muose.

Buvęs Amerikos lietuvių veikė
jas, rašytojas, vertėjas ir laikraš
tininkas Karolis Vairas-Račkaus- 
kas lapkričio 16 dienų susilaukė 
85 metų amžiaus. Rašytojas Eug. 
Matuzevičius rašo ta proga, kad 
K. Vairas dar ir dabar bėsidar- 
buojųs: baigiųs rengti trisdešim
ties apybraižų apie Jonų Šliūpų 
rinkinį, skubus užrašyti ir bent 
dalį kitų savo atsiminimų.

K.V. Račkauskas gyvena Kau
ne, tebėra bent titulinis P. Cvir
kos vardo muziejausJbibliotekos 
tvarkytojas (kuri įkurdinta buv. 
M. Sleževičiaus namuose Donelai
čio gatvėje, — ten kurį laikų bu
vo gyvenęs P. Cvirka), viešumoj 
mažai tepasireiškia, o kai pasireiš- 
kia, tai tik suderintas su oficia- 

(E) liųja režimine linija. (ELTA)

PRANEŠIMAS 
“MŪSŲ LIETUVOS” 

REIKALU
Mūsų Lietuvos autorius prane

ša, kad IV-sis (paskutinis) šio se
rijinio veikalo tomas yra jau bai
giamas rinkti ir spausdinamas 
Lietuvių Enciklopedijos spaustu
vėje Bostone, šio tomo pabaigoje 
numatoma įdėti ir visuose anks
tyvesniuose tomuose pasitaikiusių 
klaidų bei netikslumų atitaisymų. 
Visi ML skaitytojai, pastebėję 
taisytinus dalykus, prašomi apie 
tai nedelsiant pranešti autoriui, 
pažymint leidinio tomų, puslapį, 
eilutę, paklaidų ir nurodyti, kaip 
iš tiesų turėjo būti atspausdinta. 
Rašyti adresu: Br. Kviklys, 5747
South Campbell Ave.; Chicago, 
Ill. 60629, U.S.A..

GEGUŽĖS mėn.
4 d. Pobūvis Liet Namuose (Liet, parapijos choras)
5 d. Lituanistinė popietė Liet Namuose. (Kult. Tarybos Li

tuanistinė Sekcija).
12 d. Motinos Dienos minėjimas šv. Jono bažn. salėje. (Pa

rapijos Mokykla).
18-19 d.d. Skautų iškyla į Woodend.
18-19 d.d. Lietuvės Moters Dienos Liet Namuose (Korp! Ro

muva)
26 d. “Aušros”teatro spektaklis Liet Namuose.

BIRŽELIO mėn.
7 d. Studentų balius Brunswick Town Hall (A.L.S.S. Melb. 

Skyrius).
15-16 d.d.Birželio trėmimų minėjimas (Baltų Komitetas).
22 d. “Joninės”. Liet Namuose (Liet. Mot Soc. Globos D-ja).
29 d. Liet, parapijos choro metinės Liet Namuose (Užda

ras pobūvis).
LIEPOS mėn.

6 d. Pobūvis Liet Namuose (Skautų Tėvų Komitetas).
7 d. Loterija šv. Jono bažn. salėje (Liet. Mot Kat. D-ja)

27 d. Sporto Klubo Varpo metinis balius Liet. Namuose. 
RUGPJŪČIO mėn.

17 d. Dainos Sambūrio metinis balius Liet Namuose.
18 d. Melb. Liet. Klubo metinis susirinkimas Liet Namuo

se.
18 d. Liet. Kat. Moterų D-jos metinė šventė Parapijos na

muose.
31 d. Studentų “Akademia a Go-Go” Liet Namuose. 

RUGSĖJO mėn.
8 d. Tautos šventės minėjimas Liet Namuose (Apyl. Val

dyba).
13 d. "Tėviškės Aidų” balius (Austr. Liet Kat Federacija).
21 d. Kooperatinės Kredito D-jos “Talkos” metinis susirin

kimas.
28 d.. Okteto pobūvis Liet Namuose.
29 d. Mugė Liet Namuose (Mot. Seklyčios ir Repr. Kamb.

K-tas).
SPALIO mėn.

5 d. Dainos Sambūrio šiupinys — pobūvis Liet Namuose.
13 d. Moterų madų paradas (Liet Mot Soc. Globos D-ja).
19 d. Lietuvių Namų metinis balius (Melb. Liet Klubas).
26 d. lešminė Woodend (Lietuvių Brolija).

LAPKRIČIO mėn.
2 d. Mūsų Pastogės metinis balius Liet Namuose (Apyl. Val

dyba).
16 d. “Ramovės” balius Liet Namuose (L.V.S-gos Melb. 

Skyrius).
23 d. Lietuvos Kariuomenės atkūrimo 50 metų minėjimas —

koncertas.
24 d. Kariuomenės šventės minėjimo iškilmingos pamaldos

šv. Jono bažn.
30 d. Sporto Klubo pobūvis Liet Namuose. 

GRUODŽIO mėn.
1 d. Dainos Sambūrio metinis koncertas Liet Namuose.

15 d. Parapijos Sekmadienio Mokyklos mokslo metų už- 
baigtuvės.

24 d. Bendros Kūčios Liet Namuose (Moterų Draugijos).
31 d. Naujų Metų Balius Liet Namuose (Apyl. Valdyba).

Pastaba. Visos organizacijos prašomos laikytis sutartų datų ruo
šiant savo parengimus. Esant reikalo parengimo datų pakeisti, bū
tinai turi būti susitarta su kitomis organizacijomis, kurios turi 
artimiausius parengimus, kad nepakenkus jų interesams.

Melbourne Apylinkės Valdyba

AVA SAUDARGIENE

BUVO BROLIAI DEVYNI
TRIJŲ VEIKSMŲ PASAKA

VANDENE
Pamiršiu?
Ne, ne!
Ilgėjosi jūsų mano širdis, 
kaip gėlo vandenėlio 
jūrų ungurys!

SAULIUS
Ir mums neramu.
Be tavęs ilgu.
Bet palikit čia negali — 
mes Banginio užkeikti.

VANDENE
Nebijau Banginio!

SAULIUS
Sūrus vandenėlis 
ėda mums akis.
Žiemą šiaurys vėjas, 
kandžioja ausis!

VANDENE
Nebijau aš vėjo, 
nei žiemos šaltos!

BROLIAI
Mes nenorim tavo aukos!

VANDENE
Tai išvarot?
Nebemylit? —--------
Ko jūs tylit?

Atsiduso sunkiai 
nelaimingi žvėjai.

SAULIUS
Mylim tave mes visi, 
bet dalia mūsų karti.
Lempa užburtam dvare gyventi 
dar metus devynis, 
arba tave paaukoti 
vandenų Banginiui.

VANDENE
Nebijau dėl jūsų žūt!

BROLIAI
Ne! Ne!
Verčiau užkeiktiesiems būt!

VANDENE
Broleliai —

SAULIUS
Šią naktelę pernakvosi, 
apie mamą papasakosi 
O rytoj — 
pažiūrėsim.

VANDENĖ
Taip geriausia!
Iki ryto tą sprendimą 
atidėkim!

SAULIUS
Potvynis ant kranto, 
vakaras netoli.
Eikim į seklyčią.
O tu, Jauni, 
pamary pasižvalgyk.
Jei Banginį,

« arba laumę pamatysi, 
kaip žuvėdra, 
tris kartus surik.

Veda Vandenę 
broliai apgauti. 
Vaisinti ketina 
saldžiu midumi.
Tiktai Jaunis abejoja.
Bet jis tyli,
nes sesutę ir jis myli. 
Susimąstęs
veidas kaip ūkanotas dangus, 
į marių pakrantę 
eina neramus.
ISdykilis laumės 
kuždąs wž kopos.
IS smalsumo akys sprogsta, 
slenka prie tvoros.

LAUMES
Matei?
Mačiau!
Girdėjai?
Girdėjau!
O gražumas jų.

Kaip karaliai vandenų! 
Ha, ha, ha! 
Žvejai devyni 
laumės apgauti! 
Kur Vandenė? 
Žvejai ją vaišina! 
Kokia ji laiminga! 
šššš---
Kaž kas šaukia. 
Tai žuvėdra! 
Klykia dar arčiau! 
Eina kaž .kas per smiltyną, 
matau!
Juk tai Žiogelis!
Būti negali!
Mes jį nukankinom, 
nulaužėm sparnelį! 
Tai jis! 
Tai jis!
Apie apgavystę 
broliams pasakys — 
Jspėkim Vandenę. 
O kaip ją įspėt? 
Su žvejais ji sėdi. 
Gal geriau tylėt. 
Verčiau pasislėpkim. 
Žiūrėsim kas bus. 
Nebėra ko laukti. 
Vandenė nepražus!

Vos pranyko laumės 
už kopos augStos, 
Žiogelis prie vartų 
ieSko atramos.

ŽIOGAS
Atradau sodybą jaunųjų žvėjų, 
tik nėra seselės 
brolių devynių.
Palaužtas sparnelis, 
smuiko nebėra — 
Kaip aš dainuosiu?--------------

Sunki dalia!
Vai, Auksute, 
vai, mažute, 
jau negrįšim į namus, 
tėviškėlėn, 
pas draugus. ■

Rieda aSaros kaip pupos 
iŠ Žiogo akių.
Žodžio tart negali,

taip yra skaudu. 
Jaunis girdi raudą, 
daros jam graudu, 
suraminti nori 
klausia pamažu —

JAUNIS
Vabalėli!
Vabalėli, ko verki?
Kas palaužė tau sparnus? 

ŽIOGAS
Piktos laumės
laužė man sparnus, 
pačios bėgo pas žvėjus.

JAUNIS
Mes nematėm laumių 

ŽIOGAS
Pamary
laumės kelią mums pastojo.
Jos Auksutę paviliojo.

JAUNIS
Žiogeli!

ŽIOGAS
Apsirengė Vandenė 
marškiniais Auksutės 
ir pas jus atėjo.

JAUNIS
Žiogeli,
ar tu nejuokauji?

ŽIOGAS
Juokas neima manęs!
Žvėjai Vandenę, 
apsimetusią Auksute, 
už stalo sodina, 
brolių tikrąją sesutę 
laumės marėse skandina.

JAUNIS
Apgavikė!
Mes nubausim kietaširdę, 
kad sesutę jūroj girdė! 
Broliai!
Broliukai!

ISbėga į kiemą 
broliai aStuoni 
ir tildo jie Jaunį, 
bara visi.

BROLIAI
Jauni, liaukis šaukti!
Ar kas nori tave smaugti?

(Nukelta į psl . 5)
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gžPOPT^
PRANEŠIMAS

Sydnėjaus lietuvių sporto klubo 
sportininkai, vykstantieji įXVIII- 
ją Sporto Šventę, Adelaidėje, pra
šomi atvykti j bendrų informaci
ni susirinkimų gruodžio 17 d. 
sekmadieni, 5.30 vai. p.p. Lietu
vių Namuose, Lidcombe.

Susirinkime dar bus nevėlu ap
simokėti už geležinkelio bilietus, 
kurie kainuoja suaugusiems ?21.47 
sportininkams - moksleiviams 
$16.40. Iki to laiko neapsimokėję 
nebegaus nuolaidos. Sportininkai, 
neatvykę j susirinkimą be rimtos 
priežasties bus išbraukti iš vyks- 
tančiųjų sąrašų.

Būtų pravartu, kad j šį susirin
kimą atvyktų ir sportininkų tėvai 
ir išgirstų, ko klubo valdybos na
riai prašo iš sportininkų, vyks
tančių į Australijos Lietuvių Spot 
to šventę. Ypatingai šiemet, kai 
klubo valdyba jau gavusi iš Spor
to Šventės rengėjų labai griežtų 
potvarkių.

Sydnėjaus lietuvių sporto klubo 
“Kovo" Valdyba

ŠACHMATAI SYDNĖJUJE
Praėjusį sekmadienį lietuvių na

Buvo broliai...
(Atkelta iš pst S)

JAUNIS
Broliai —

SAULIUS
Pažadinsi sesutę.
Ji pavargus.
Prigulė mažutė.

JAUNIS
Sauliau , 
netikra tai mūs sesutė!

SAULIUS
Ką tu Jauni!

JAUNIS
Laumei patikėjom, 
kaip sesutę pamylėjom.

SAULIUS
Nebūk juokdarys!

JAUNIS
Netikit?
Lai Žiogelis pasakys.

ŽIOGAS
Tai tiesai x
Laumei apgavikei 
saldus žvėją midus, 
o jūsų sesutei 
vandenėlis sūrus.

BROLIAI
Ar galim tikėti? 
tokį kelią ėjo, 
gyvent čia norėjo. 
Kaip jos nemylėti!

JAUNIS
Broliai —

SAULIUS
Užtenka niekus kalbėti.

Brolių ginčas 
prikelia Vandenę.
Per langelį pasižiūri —

VANDENĖ
Ką gi broliai tenai turi?
Broliukai, 
ko šaukiat?
Gal daugiau svetelių laukiat?

BROLIAI
Sesut, ar pailsėjai?
Gal triukšmas tave prikėlė?

SAULIUS
Eik čia sesele.
Ar pažįsti šį svetelį?

VANDENĖ
Vai, svirplys-------------
Ne!
Niekados jo nemačiau!

ŽIOGAS
Tai melagė!
Žvėjai, 
tai Vandenė!
Ji užaugo tarp žuvų.

VANDENĖ
Atėjau aš iš miškų!

ŽIOGAS
Netikėkit jai, žvėjai!

VANDENĖ
Jis meluoja!
Broliai, 
nėra kas mane užstoja? 
Tylit-------------
Ar manęs jūs nebemylit?
Žiogui tikit?
U-hu, hu-------------

Sugrįšiu pas mamą-------------
Pasakysiu — 
broliai Žiogui patikėjo, 
manęs nemylėjo-------------
U-hu-------------hu--------------

BROLIAI
Vai, sesut!
Ko verki?
Mylim tave mes visi!

SAULIUS
Neverk!
Tave ginti ir globoti 
yra broliai devyni!

VANDENĖ
U-hu-------- — hu----------------
Ką darysit su Žiogu?

JAUNIS
Paglobosime Žiogelį, 
kol sugis jojo sparnelis —

BROLIAI
Kam mums reikia tos bėdos! 
Meskim už tvoros!

VANDENĖ
Išvarykit!

SAULIUS
Vesk jį, Jauni.
Vesk iš čia!

ŽIOGAS
Tai melagė — 
Tai pikčiurna —

Nelaimingas Žiogas murma. 
Kai tik vartus jie priėjo, 
staiga Jaunis Suktelėjo —

JAUNIS
Broliai, pažiūrėkit!
Zuikis!

ŽIOGAS
Tai Puikis!

Susijaudinęs moja, 
Šoka, trepsi koja.

Puiki, 
Puiki, greičiau!

PUIKIS
Kinkos dreba.
Bėgdams uždusau.

ŽIOGAS
Puiki,

" žvėjai laumę pamylėjo, 
man nepatikėjo, 
Eik arčiau!

PUIKIS
Šitų vyrų aš bijau.

ŽIOGAS
Nebijok!
Broliams viską pasakyk, 
juos įtikint pamėgink!

PUIKIS
Žvėjai, 
tai ne Auksutė.

Sužibo akys Vandenės piktos. 
Kaip čia iSsisukti? 
Žiogui, 
nei Puikiai ji nepasiduos!

VANDENĖ
Broleliai, 
aš sesutė jūs tikra — 
siuntė mane čia mama!

PUIKIS
Mama nieko nežinojo! 
Netikėkit jai, žvėjai!

(Bus daugiau)

muose, Lidcombe įvyko oficialus 
Sydnėjaus lietuvių šachmatų tur
nyro užbaigimas ir dovanų įtei
kimas.

Turnyrą laimėjo J. Dambraus
kas, pelnęs septynis taškus iš aš- 
tuonių galimų. Vieną partiją pra
laimėjo V. Augustinavičiui. Perei
namąjį skydą ir dovaną J. Damb
rauskui įteikė Krašto Valdybos vi
cepirmininkas p. E. Kolakauskas, 
palinkėdamas geros sėkmės ir atei 
tyje. šachmatininkams buvo ma
lonu matyti šį garbingą svečią 
savo tarpe, p. E. Kolakauskas yra 
sporto klubo narys ir intensyviai 
seka sporto veiklą. Tą pačią dieną 
buvo pravestas šachmatų žaibo 
turnyras. Ir šį turnyrė laimėjo J. 
Dambrauskas. Antroje vietoje V. 
Augustinavičius, trečioje V. Kože- 
niauskas.

šiame turnyre įdomiausia parti
ja sužaista J. Dambrausko ir V. 
Karpavičiaus. V. Karpavičius yra 
žinomas kaip geras stalo teniso 
žaidėjas. Pirmą kartą dalyvauda
mas žaibo turnyre pelnė pusę taš
ko ir tai prieš turnyro laimėto-

Melbourne esantieji latvių spor
tininkai lapkričio 26 d. buvo pa
sikvietę draugiškom rungtynėm 
Geelongo Vyties ir Melbourno Var 
po krepšininkus, merginas ir vy
rus.

Na, jau iš lietuviškos krepši
nio istorijos gerai dar prisimena
me, kad mūsų brolių tautos krep
šininkai latviai yra gana stiprus 
priešas ir sunku juos nugalėti. 
Tad ir šį sykį per rungtynes buvo 
tikėta, kad gali būti įvairiausių 
staigmenų.

Geelongo Vyties atvyko tik vy
rų komanda, kurie pirmieji ir su
sitinka su latviais. Abi komandos

KYLANTIS 
ŠACHMATININKAS

Iškilo naujas Lietuvos šachmatų 
čempionas — kaunietis A. Butno- 
rius, pirmo kurso studentas. Pas
tarosiose varžybose dėl pirmeny
bių Butnorius nugalėjo šešiuose 
žaidimuose ir lygiomis baigė tris,
— pusaštunto taško iš devynių ga
limų šachmatų veteranas V. Mi
kėnas atsiliko vienu tašku. Tre- 
čiojoj vietoj liko klaipėdiškis R. 
Barstatis, ketvirtoj — kaunietis 
M. Ostrauskas. Kiti varžovai bu
vo: Rumiancevas, čiukajevas, še- 
veliovas, Barenbaumas.

(E)

VARPO HORIZONTUOSE
žaidžia neblogai, bet kokio nors 
sportinio meno neparodo. Latviams 
geriau sekasi mėtymai ir jie per 
visą rungtynių eigą keletą taškų 
daugiau surenka. Pasigirsta Švil
pukas ir rungtynės 34-28 latvių 
naudai.

Po jų susitinka Melbourno Var
po merginos su latvaitėmis. Var- 
pietės pradžioje lyg tai pakriku
sios bėgioja po aikštę ir nesuran
da savo vietų. Blondinė ilgaplau
kė Nr. 10 latvaitė sumeta iš ei
lės keletą sykių ir jau lentoje ma
tosi 10-0 latvaičių naudai. Mel- 
burniškiai Varpo rėmėjai nusimi
nę, nes atrodo pralošta. Bet po 
latvaičių pasiektų 10 taškų jau 
pradeda iš eilės taškai kilti ir var- 
piečių naudai. Labai gerai prade
da mėtyti D. Statkutė ir R. Mil
vydaitė. žaidimas vyksta tvarkin
gai ir varpietės iki pabaigai pir
mauja. Rungtynės baigiamos 41- 
30 Varpo naudai.

Taškus pelnė šiose rungtynėse: 
R. Milvydaitė — 17, D. Statkutė 

SPORTAS ADELAIDĖJE
Pietų Australijos vasaros krep

šinio turnyre Vyties komandos se
kančiomis pasėkomis sužaidė turė
tas varžybas.

Vyrų pirmoji komanda pasiekė 
dvi pergales iš eilės, žaidžiant
prieš Torrens laimėta 48-38 (25- 
19). šių rungtynių metu taškus 
pelnė: R. Daugalis 20, S. Visoc
kis 13, A. Reivytis 7, R. Petkūnas 
6 ir L. Urmonas 2.

Estonia komanda nugalėta 32- 
24 (15-12). Taškai: R. Daugalis 
15, A. Reivytis 6, R. Petkūnas 4, 
S. Visockis, L. Urmonas ir P. Ka
nas po 2, R. Pocius 1.

“F” klasės komanda vienas rung 
tynęs pralaimėjo ir vienas laimė
jo. Pralaimėta prieš Fauldings 25- 
40 (16-22). Taškai: D. Andrew 
11, T. Ford 8, L. Vasiliūnas, B. 
Ladd ir G. Ellis po 2. Laimėta 
prieš Postai 35-23 (17-15). Taš
kus pelnė: D. Andrew 15, T. Ford 
14 ir A. Bernaitis, B. Ladd ir G. 
Elliss po 2.

Iš pusiausvyros išėjo mergaičių 
pirmoji komanda ir pradėjo labai 
silpnai žaisti. Negalima sakyti, 
kad opozicija labai sustiprėjo, grei 
čiau mūsų komanda susilpnėjo. 
Priežastis treniruočių nelankymas. 
Kai kurios žaidėjos tai pasiteisi
na egzaminais, kitos iš viso be jo
kių pasiteisinimų treniruošių ne
lanko. Dar kitos tenori žaisti tik 
per Sporto šventę ir už steito rink 
tinę.

Prieš North II pralaimėta 20-37 
(8-12). Taškus pelnė: M. Lapie- 
nytė 5, B. Latvėnaitė, G. Kri- 
vickaitė ir I. Beinoravičiūtė po 4. 
N. Marcinkevičiūtė 3.

Labai silpnai žaista prieš Polo
nia ir pralaimėta 47-50 (13-17) 
po dviejų pratęsimų (37-37 ir 42- 
42). Taškai: G.Krivickaitė 16, B. 
Latvėnaitė 12, V. Juciūtė 7,1. Bei
noravičiūtė 6, M. Lapienytė 5 ir 
N. Marcinkevičiūtė I. Pralaimėta 
pirmoje eilėje dėl stokos koingu- 
mo, be noro laimėti, žiūrint atro-

VOKIETIJOJE
VASARIO 16 GIMNAZIJOJ
Gimnazija savo naujuosius moks 

lo metus pradėjo su 102 mikiniais 
(užbaigusi buvo su 86). Naujai 
įstojusių yra 31. Išstojo iš gim
nazijos (daugiausia baigę 6 kla
ses) 15.
Mokinių pasiskirstymas:
a) lytimi 42 mergaitės, 60 berniu
kų
c) klasėmis — I kl. — 20, II kl.
— 18, IV kl. — 16, V kl. — 11, 
VI kl. - 9, VII kl. — 4, VIII kl.
— 6.

Gimnazijoje šiuo metu mokyto
jauja 18 mokytojų: 13 lietuvių ir 
5 vokiečiai. Direktorius V. Nat
kevičius.

NAUJA VOK. LIET.
STUDENTŲ SĄJUNGOS 

VALDYBA
Studijų savaitės metu susirinko 

Vok. Liet, studentų sąjungos na
riai ir išsirinko savo naująją val
dybą, kuri pareigomis pasiskirs
tė sekančiai: Birutė Girdvainytė
— (Miunchen) — pirmininkė, Jo
nas Naujokas — (Heidelberg) — 
sekretorius, Janina Jurkonytė — 
(Miunchen) —iždininkė.

— 16, N. Stanaitytė — 6 ir Už- 
činaitė — 2.

Toliau susitinka Melbourno Var
po vyrai su Geelongo Vyties vy
rais. Varpiečiai šias rungtynes su
žaidė labai blogai ir geelongiš- 
kiai pradėjo krauti krepšių be pa
sigailėjimo. Rungtynės baigėsi 59- 
29 Vyties naudai.

Taškus Varpui pelnė: A. Mil
vydas — 9, Ališauskas — 8, V. 
Soha — 4. Mockus — 4. ir A. 
Žiedas — 4.

Na ir pabaigai susitinka Var
po vyrų komanda su Melbourno 
latviais. Iš abiejų pusių matosi 
tempas ir gerai apgalvotas žai
dimas. Latviai labai gerai “ver
tina’’ varpiečių A. Milvydą ir 
Sohą ir stipriai juos visą laiką 
dengia. Pirmuosius 10 taškų kaip 
ir moterų rungtynėse pelno lat
viai. Bet toliau laimė pradeda link 
ti į varpiečių pusę. Keliais stip
riais metimais Milvydas išlygina 
rezultatą ir jau rungtynės pradė

dė, kad komandai parištas akmuo 
po kaklu ir ji važiuoja atbuliniu 
bėgiu. Kad komanda tobulėtų ir 
laimėtų, turi bendrai be išimčių 
visos žaidėjos lankyti treniruotes 
ir, svarbiausia, to turi visos siek-
ti. Kada prarandama noras ir in
teresas kovoti ir siekti laimėji
mų Klubo komandai, tai praside
da kritimas.

Antroji mergaičių komanda dar 
nespėjo pramokti žaisti, ir prie
šininkės lengvai ją nugali. Prieš 
United Church pralaimėta 9-43 
(4-18). Taškus pelnė: D. Grigo- 
nytė 5 ir J. Grigonytė 4. Prieš 
West I pralaimėta 8-35 (7-17). 
Taškus pelnė: D. Grigonytė ir J. 
Juciūtė po 3 ir R. Galinskaitė 2.

★
šiuo laiku Klubo pažiba yra 

jaunių iki 16-kos metų komanda. 
Tai ne tik gerai žaidžiąs vienetas, 
bet ir savo vidine komandos draus
me pavyzdys visiems kitiems Vy
ties žaidėjams.
žaidžiant su silpna ir ūgiu maža 
komanda — C.Y»J mažai trūko, 
kad būtų pasiekta šimtinė. Rung
tynės baigėsi 97-7 (31-1). Taškai: 
A. Skiparis 25, A. Pauliukevičius 
19, A. Jaunutis 18, P. Arlauskas

j MURRAY’S . Į 
| H.F. STORES į
| 646 George St., Sydney, Australia $

(Kampas Liverpool St.) £
| TEL.: 26 1768 !♦!

(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY) jį 
J JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai >♦!

gaus Jūsų siuntini nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY'S >’ 

>*< H.F. STORES, kuri paskutiniuosius 19 metų turi kontaktą su
Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami kitų skel- >♦< 

M bimų.
19 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu- !»Į 

J tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ »hmtiny» 
’>»( gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje. 8

Mūsų firma — MURRAYS H.F. STORES — dar !♦;
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 19 metų, nes Jūsų siun- $ 

:♦< tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo, ir mes 
.•♦j pilnai garantuojame Jūsų siuntini iki to laiko, kol Ji gauna Jūsų 
’♦j giminė*. i
>*< Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne- >5 
H sius (maždaug), o Jūsų orb paštu siųstas siuntinys pasiekia per M

12 dienų. M
>♦< SIUNTĖJŲ DĖMESIUI $
;♦! Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto- >♦< 

mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra- $ 
!♦! dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir >Į< 
»*< siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro- 
X džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato >♦<

Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 $ 
8 — 30 dienų. $
| REGISTRUOTI SKYRIAI: «

CABRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES 143 Cabramatta Rd. -J 
’j Tel: 72-2082. !♦!
>; PARRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES 293 Church St 
$ Tel: 635-9728. i
>♦! BANKSTOWN: MURRAY’S H.F. STORES 5 Kitchener Pde. >♦< 
>; Tel: 70-8089. S
;t; ST. MARY’S: MURRAY’S H.F. STORES 97 Queen St

Tel: 623-1156. >$<
S NEWCASTLE: MURRAY’S H.F. STORES 557 Hunter St J 
>; Tel: 2-3596. g
>t< NEWCASTLE: MURAY’S H.F. STORES 93 Northumberland St. 4 
!♦! Wickham, Tel: 61-5180. 8
;♦! MELBOURNE, VIC.: MURRAY’S H.F. STORES 94 Elizabeth M 
J St, Tel: 63-7895. >:

PERTH, WA.t MURRAY’S H.F. STORES 229 Newcastle St 8 
>: Tel: 21-7842.

da eiti lygiomis. Latviai visą lai
ką stipriai dengia tiksliai mėtan-
ti Milvydą, bet jam sekasi prasi
veržti prie krepšio ir jau rezulta
tai lygiomis. Iki pat paskutinės 
minutės vyksta labai gražus žai
dimas, nesimato kieno pusėje bus 
laimėjimas. Veik visą antrą pus- 
laikį eina kova tik vieno taško 
skirtumu. Meta sviedinį latviai - 
rezultatas latvių naudai. Pagauna 
sviedinį varpiečiai — meta ir jau 
vienas taškas varpiečių naudai. 
Baigiasi laikas, švilpukas ir re
zultatas 59-58 mūsų! Taškus pel
nė: A. Milvydas — 22, V. Mačiu- 
laitis — 12, V. Soha — 8, A. 
žiedas — 6, Firinauskas — 6, 
Ališauskas — 3 ir Urbonas — 2.

Na ir taip šią dieną varpie
čiai laimėjo prieš stiprias latvių 
komandas. Labai gaila, kad į šias 
rungtynes atsilankė mažai mūsų 
tautiečių pasidžiaugti gražia Var
po pergale. Lygiagrečiai tuo pačiu 
laiku parapijos salėje vyko kariuo
menės šventės minėjimas, kas ir 
sulaikė nuo sporto stadiono mūsiš
kius.

P. Šalkauskas

15, J. Vacciani 6 ir K. Pauliuke
vičius 2.

Nors ir labai kietos rungtynės 
vyko prieš aukštus žaidėjus tu
rinčią C.Y. Salesian komandą, bet 
įstengta užtikrintai laimėti.

Rezultatai: 38-28 (14-11). Taš
kai: P. Arlauskas 13, A. Jaunutis 
8, A. Skiparis 6, A. Pauliukevi
čius 5, R. Beinoravičius 4 ir J. 
Vacciani 2.

Sporto šventės metu lauko teni
so varžybos vyks Adelaidės Me
morial Drive aikštyne (ant žolės), 
šiame aikštyne vyksta ir Davis 
Cup pirmenybės, kada žaidžiamos 
Adelaidėje. Taigi, lauko teniso 
žaidėjai turės garbės kad ir ne to
je pačioje aikštėje, bet gretimo
siose vistiek pasaulinių žvaigž
džių numindžiotose ir prakaitu ap
laistytose išmėginti savo pajėgu
mą.

★

Naujųjų Metų baliui kad pa
tenkinus jaunimą užsakytas mo
demus orkestras. Su sportininkais 
Naujus Metus nori sutikti daug 
jų prietelių, pasekėjų ir jaunimo 
garbintojų iš vyresnės kartos.

BJV.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
CANBERRA

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Kariuomenės šventė Canberroje 
buvo paminėta lapkričio 19 d. Ta 
proga buvo iškilmingos pamaldos, 
kurias atlaikė ir šventei pritaikin
tą turinngą pamokslą pasakė kun. 
P. Martuzas. Toliau minėjimas bu
vo tęsiamas Lietuvių Klube, kur 
buvo pasveikinti lietuviai kariai 
savanoriai - kūrėjai, o vėliau bend
rai klube pasišnekėta ir pasivai
šinta.

SYDNEY
MOKSLO METŲ UŽBAIGA 

BANKSTOWNO 
SAVAITGALIO MOKYKLOJE
Gruodžio 3 d. Dainavoje įvyko 

Bankstowno savaitgalio mokyklos 
mokslo metų užbaigtuvės ir drau- 
ge Kalėdų Eglutė, kurios metu 

uvo apdovanoti visi mokyklą 
lankiusieji ir jos nelankiusieji vai
kai ir pabaigoje kukliai pavaišin
ti.

Negausiai auditorijai susirinkus 
užbaigtuvų iškilmes pradėjo mo
kyklos vedėjas p. M. Nakutis pak
viesdamas tarti žodį Sydnėjaus ka 
pelioną kun. P. Butkų ir po jo 
savanorį kūrėją Vaclovą Šliogerį, 
kuris savo kalboje užtikrino, kad 
stengiantis galima lietuviais išaug 
ti ir svetimame krašte gimusius 
vaikus.

Tolau sekė šiais metais mokyk
lą baigusiems pažymėjimų įteiki
mas. Šiais metais Bankstowno sa
vaitgalio mokykla išleido net sep
tynis “abiturientus": L. Nakuty- 
tę, E. Šiurką, S. Bernotą, V. Šat- 
kauskaitę, K. Kazoką, D. Dulins- 
kaitę ir L. Genytę. Lygiai drau
ge su pažymėjimais p. V. Šio
geris kiekvienam mokyklą baigu
siam įteikė ir savo parašytą kny
gą “Antanas Smetona”. Baigimo 
pažymėjimus įteikė Sydnėjaus A- 
pylinkės Valdybos narys švietimo 
reikalams p. S. Genys, ilgus metus 
buvęs šios mokyklos vedėju.

Jaudinantis momentas buvo, kai 
išdalinus pažymėjimus vienas iš 
baigiusiųjų — E.‘ Šiurka pasakė 
gražų padėkos žodį mokyklos mo
kytojams ir vadovybei, už pastan
gas jaunuosius išauginti lietu
viais.

Tuoj po to prasidėjo mokyklos džaugsmingo vedybinio 
išmonėm ir sugebėjimais pasiro
dė visi mokyklos mokiniai, čia 
buvo ir šokių ir dainų, deklamaci
jų ir vaidybos, muzikos.

Pabaigai didžiuliu maišu neši
nas atvyko Kalėdų Senelis, kuris 
kiekvieą vaiką nuotaikingai, ap
dovanojo iš savo gėrybių mašo.

Metų pradžioje iš vedėjo parei
gų pasitraukus ilgamečiu! vedė
jui p. B. Geniui, mokyklai šiais 
metais vadovavo p. M. Nakutis, 
o ištisus metus darbavosi kaip 
mokytojai: D. Skorulienė, Zubric- 
kienė, Mauragienė, M. Nakutis ir 
J. Petniūnas. Nors Sydnėjuje turi
me net tris lietuvius kunigus bet 
jie ištisus metus labai retai mo
kykloje tepasirodė.

Gaila, kad ir iš visuomenės pu
sės nesusilaukta šioms iškilmėms 
didesnio dėmesio: be mokinių tė
vų, pašalinių asmenų dalyvavo la
bai mažai. Atrodo, priėjom prie 
to, kad mokykla savo šventes ruo
šia tik sau pačiai, kai tuo tarpu 
savaitgalio lituanistinė mokykla 
turėtų būti mūsų visos veiklos 
centrinėje vietoje.

Tuoj po to prasidėjo mokyklos džaugsmingo vedybinio gyvenimo, 
vaikų pasirodymai, kur su savo Jaunasis savo kalboje padėkojo tė- 

i— ---- • veliama už užauginimą, už žmoną,
už puikias vestuves.

Aldona ir Remigijus pažįstami 
nuo mokyklos laikų, nes netolie
se vienas nuo kito gyveno. Šian
dieną jiedu džiaugiasi susituokę, 
džiaugiasi ir jų tėveliai. Taipat 
džaugiamės ir mes matydami gra
žią lietuvišką šeimą.

A.B.

PERTH
KARIUOMENES ŠVENTĖ
L.V.S. Ramovės Pertho Skyrius 

lapkričio 26 d. šventė kariuomenės 
šventę. Ramovėnai ir savanoriai 
kūrėjai dalyvavo su vėliavomis 
pamaldose.

Už žuvusius karius pamaldas at
laikė ir pamokslą pasakė kun. Ke
mėšis, ragindamas ne tik ginklu 
kovoti, bet ir žodžiu bei darbu 
visur įrodyti, kad esame lietuviai, 
kovoją už savo laisvos tėvynės in
teresus.

Toliau sekė minėjimas prie baž
nyčios esančioje parapijos salėje, 
kurį atidarė pirmininkas p. A. Kli- 
maitis ir pakvietė p. A. Statkų 
tarti tai dienai žodį. Prelegentas 
savo kalboj apibūdino mūsų ka- 

.2. 2_ j kovas 
pradedant didžiaisiais kunigaikš
čiais. Meninėje dalyje J. Stanke
vičius padeklamavo eilėraštį, V. 
Baronas su savo draugu italiuku 
akordeonais pagrojo keturis daly
kėlius. Moterų choras, vadovauja
mas p. Taškūno, sudainavo dvi 
dainas, J. Norvilas solo irgi dvi 
dainas. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

Pranės

d-vis

GRAŽI LIETUVIŠKA 
PORELĖ

Gruodžio 1 d. St. Joachams baž
nyčioje, Lidcombe, susituokė Aldo
na Petniūnaitė su Remigijum A- 
lekna. Jaunoji yra jaunesnioji p.p. 
Petniūnų duktė. Ponai Petniūnai 
Lietuvoje buvo gimnazijos moky
tojai. Jaunasis yra inžinieraus p. 
Aleknos ir Ponios Aleknienės jau
nesnysis sūnus.

Jungtuvių apeigas atliko kun. P. 
Martuzas. Kun. P. Butkus dayva- 
vo kaip svečias.

Vestuvinės vaišės įvyko p.p. 
Aleknų puošniame name. Svečių 
dalyvavo arti šimto. Kun. P. Mar
tuzas sveikino jaunavedžius, už 
juos pakėlė tostą, ir svečiai skam
biai sugiedojo “Ilgiausių Metų”. 
Už jaunavedžių tėvelius taipat bu
vo pakeltas tostas ir sugiedota 'Il
giausių Metų”. Dalyvavęs Krašto 
Valdybos Pirmininkas p. S. Naru
šis irgi pasveikino jaunuosius. La
bai išsamai ir pamokinančiai kal
bėjo p. J. Petniūnas ir p. A. Alek
na — abu tėveliai nuoširdžiai lin
kėjo jaunavedžiams laimingo ir

NEWCASTLE
Sekančios pamaldos Niewcaste- 

lio ir apylinkės lietuviams bus lai- _ x
komos gruodžio 17 d. 11 vai., šv. riuomenės reikšmę ir visas 
Lauryno bažnyčioje, Broadmedo- 
ve.

Išpažinčių bus klausoma nuo 
10,30 vai. prieš Kalėdas, Kadan
gi šios pamaldos bus paskutinės 
prieš Kalėdas, visi maloniai kvie
čiami pasinaudoti proga pasiruo
šimui šventėms, einant šv. sakra
mentų.

Kun. S. Gaidelis S.J.

BENDROS KŪČIOS 
MELBOURNE 

Melbourne Katalikių ir Social. 
Moterų Draugijos ruošia bendras 
Kūčias gruodžio 24 d. 7.30 vai. 
vak. Lietuvių Namuose, 50 Errol 
Str. North Melboum.

Norintieji bendrose Kfičiose da
lyvauti prašome užsiregistruoti ir 
sumokėti mokestį iki gruodžio 17 
d. sekmadieniais prie Lietuvių 
Bažnyčios mažoje salėje (kur yra 
knygynas) budinčiai vienai iš Mo
terų Draugijos atstovei.

Mokestis dalyviams: suaugu
siems $ 2.50, moksleiviams ir pen
sininkams $ 1.50, vaikams iki 5 
metų veltui.

PAMALDOS EVANGELIKAMS 
MELBOURNE

Pranešame visiems evangeli
kams, kad šeštadienį, gruodžio 
mėn. 23 d., 2.30 vai. p.p. kun. J. 
Šimboras laikys mums Kalėdų pa
maldas, su šv. Vakariene.

Pamaldos įvyks Lietuvių Namų 
koplyčioje, 50 Errol St, North 
Melbourne. Kviečiame visus Victo 
rijos ir Melbourne evangelikus. 
Labai malonu būtų, kad kuo dau
giausia galėtų šitose, mūsų pirmo
se Kalėdinių Švenčių, pamaldose 
dalyvauti.

Parapijos Taryba

LATROBE VALLEY

LIETUVIAI VIKTORIJOJE

Bankstowno sekmadienio mokykla užbaigus mokslo metus 
su mokytojais ir “Kalėdų Seneliu” (p. Laurinaičiu) 

Foto: V.&M. Vilkaitis

Lapkričio 26 d. Melbourne buvo 
labai gražiai paminėta Lietuvos 
Kariuomenės atkūrimo 49 m. su
kaktis.

Minėjimas pradėtas pamaldomis 
šv. Jono bažnyčioje, kur organi
zacijos dalyvavo su vėliavomis. 
Kun. P. Vaseris pasakė šventei 
pritaikytą tikrai gražų patriotinį 
pamokslą ir atnašavo šv. Mišių 
auką už žuvusius dėl Lietuvos lais 
vės.

Per pamaldas giedojo p. P. Mor 
kūno vadovaujamas parapijos 
choras savo tautinėmis giesmėmis 
žadindamas maldai už pavergtąją 
Tėvų Žemę.

Po šv. Mišių liūdniems Requiem 
garsams ne vieno mintys nuskri
do į tėviškės laukus prsiminus 
žuvusius kovos draugus ar brolius 
partizanus ir palinko galvos šir
dingoje maldoje.

Iškilmingas minėjimo aktas į- 
vyko ten pat parapijos salėje. Mi
nėjimą atidarė Ramovės pirm. p. 
V. šalkūnas pakviesdamas j gar
bės prezidiumą savanorius kūrė
jus p.p. Paškevičių, Pridotką, Juo- 
dešką, svečią iš Perth p. Miliaus
ką ir mūsų kapelioną Kun. P. Va- 
serį.

Pagerbus žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės ir išnešus vėliavas p. N. 
Butkūnas skaitė dienos tema pas
kaitą “Su viltimi į ateitį”. Kal
bėtojas iškėlė daug pasiūlymų dėl 
mūsų veiklos ir bendro darbo čia 
išeivijoje.

Minėjimo meninė dalis buvo la
bai gera ir pasirodė daug gerų 
meninių jėgų, tik manau, progra
ma buvo truputį perilga, nes už
sitęsė virš 3 valandų.

Pasirodė su solo dainomis mūsų 
žinomi solistai p. V. Zdanavičius 
ir p. Paulius Rūtenis susilauk
dami daug publikos plojimų. Ke-

lėtų kūrinių atliko solo klarnetis
tas p. A. Valius ir piano ponia N. 
Valius. Elektros vargonais pagro
jo lietuviškas variacijas p-lė S. 
Baltrukonytė. Jaunieji deklamato
riai, V. Sidabraitė, B. Prašmutai- 
tė ir V. Sadauskas visai drąsiai 
jautėsi scenoje. Taip pat giltai 
buvo sutiktos ponia Prašmutienė 
su savo dviem dukrom kada tau
tiniais rūbais pasipuošusios padai 
navo keletą partizanų kovos me
tais sukurtų dainelių.

Minėjimo užbaigai pasirodė p. 
P. Morkūno vedamas vyrų oktetas. 
Jų atstovas p. Bosikis prieš pra
dedant pareiškė: Atėjome su dai
na pasveikinti Lietuvos karį. Ok
tetas atliko penkias karines daine
les ir publikos buvo šiltai įvertin
tas. Minėjimas užbaigtas Tautos 
Himnu.

Per minėjimą ir išvakarėse Ra
movės baliaus metu buvo renka
mos aukos lietuviams karo inva
lidams Europoje.

Alb. P.

PAS SKAUTUS
SUEIGOS

"Aušros” tunto draugovių suei
gos skelbtos gruodžio 17 dienai į- 
vyks ne Lidcombe, bet savoje sto
vyklavietėje Ingleburne. Po pamal
dų visi važiuoja tiesiog į stovyk
lavietę. Maistu visi pasirūpina pa
tys.

Tuo pat laiku stovyklavietėje, 
skautų tėvų komitetas ruošia nau
jo pastato atidarymą — geguži
nę.

Tuntminkas

džiausio džiaugsmo ir sėkmės.
Nijolė yra tunto skaučių sky

riaus vedėja, o Vincas — nepa
vargstantis talkininkas. Jis suda
rė stovyklavietės pagerinimo pla
nus, organizavo lėšas, vadovauja 
darbams ir pats dieną ir naktį 
dirba stovyklavietėje. Be naujagi
mio, Gilių šėmoje auga Leonas, 
Robertas ir Danutė — visi skau
tai.

Sk. In f.

PADĖKOS
PADĖKA

Ačiū visiems mane lankiusiems 
ligoninėje ir linkėjusiems laiškais 
pasveikti.

Ačiū už rugiagėles, rožes, tul
pes ir kitokias gėles, puošusias 
mano kertelę ligoninėje.

Išskirtinas ačiū p.p. V. A. Bla- 
dzevičiams ir MJ. Birietams 
suteiktą poilsį savo namuose.

Jonas Valys

už

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame N.S.W. 

Dainų Šventės rengėjams bei va
dovams už tokį nuoširdų priėmi
mą bei globą šventės metu. Taip 
pat ačiū ir asmenims, globoju
siems “Aušros” choro dalyvius iš
vykos į Sydnėjų metu.

Canberros “Aušros” Choras

GRIŽO Iš VIETNAMO
šiomis dienomis grįžo iš Viepia

mo dantų gydytojas, Australijos 
armijos karinnkas Arūnas Stau
gaitis. Jo grįžimu džiaugiasi visi 
giminės, o ypač jo jaunoji šaunio
ji žmona Bronė. Tarnyba juodu po 
vestuvių buvo išskyrusi. Arūnas 
grįžo sveikas ir gyvas.

Gruodžio 5 d. taip pat laimin
gai grįžo ir kitas Australijos ar
mijos karininkas gydytojas B. Ja
rašius iš Vietnamo, atlkęs karo 
tarnybą. Jo jauna žmona Vida su
silaukė dukrelės Daivos, kurią tik

PAMINĖTA
KARIUOMENES SUKAKTIS
Lapkričio 25 d. Latrobe Valley ^'kalėdų Senelis1 

apylinkės lietuviai susirinko į erd
vius p. Lekniaus namus paminėti 
kariuomenės šventės. Minėjimą 
atidarė seniūnas F. Sodaitis ir 
pranešė, kad visą programą iš
pildys savaitgalio mokyklos moki
niai. Čia pat pasirodo A. Šab- 
rinskas ir gražiai papasakojo, kad 
nors jau jie visi ir gimę Aus
tralijoj, bet yra lietuviai ir nori 
gerai išmokti lietuviškai kalbėti ir 
rašyti, nori pažinti Lietuvos isto
riją ir lietuvių karių kovas dėl 
Lietuvos laisvės. Jis pakviečia vi
sus atsistoti ir pagerbti žuvusius 
karius.

Vėliau p. J. Mikštas skaito 
kruopščiai paruoštą paskaitą “Lie
tuvos kariuomenės įsikūrimas”. 
Vytautas Šabrinskas gražiai pa
deklamuoja “Lietuvos kareivė
liams” (Vytautas kitais metais 
baigs gimnaziją ir ketina stoti į 
lavyną).

Petras Sodaitis padeklamuoja 
“Nežinomon kareiviui”, o pats 
jauniasias — Vidas Sodaitis išpi
la “Broliams partizanams”. Minė
jimas baigtas poeto J. Mikšto sa
vos kūrybos deklamacija “Ištiki- 
majai”.

Programą paruošė mokyklos ve
dėjas V. Pleskūnas ir jo padėjė
ja p. M. Sodaitienė. Visi dėkingi 
už jų kilnų pasiaukojimą.

Dalyvė

KALĖDŲ EGLUTĖ
Gruodžio 17 d., sekmadienį, 3 

vai. p.p. Lietuvių Klube, Lynaham 
savaitgalio mokykla, užbaigdama 
mokslo metus, ruošia vaikams Ką-, 
lėdų Eglutę, kur savaitgalio mo
kyklos mokiniai išpildys trumpą 
programėlę.

Tėveliai prašomi savo vaikučius 
iki 12 metų imtinai užsirašyti klu
be iškabintame sąraše ar pranešti 
p. Velioniškienei tel. 49 8674, kad 
“Kalėdų Senelis” žinotų, kokiam 
skaičiui vaikų tų dovanėlių parū
pinti.

Visi kviečiami skaitlingai eglu
tėje dalyvauti.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems, 

kurie prisidėjo prie kariuomenės 
šventės paruošimo:

Paskaitininkui p. J.A. Jūragiui, 
“Dainos’’ vyrų chorui ir jo diri
gentui .p K. Kavaliauskui, p.p. 
Mardosienei, Čelkienei, R. Zinku- 
tei, L. Apinytei, Z. Belkutei, J. 
Kurlinskui ir S. Šatkauskui.

Taip pat gerb. savanoriams, bu
vusiems kariams ir visiems sve
čiams, minėjime dalyyusietms ir 
parėmusiems mus pingine auka.

Ypatinga padėka p. Dailydienei 
už jos trūsą ir darbą paruošiant 
dvi tautines vėliavas.

L.V. S-gos “RamovitP
Sydnėjaus Skyriaus Valdyba

V.
N.

J.
V.

$50 (100) 
50 (270) 
10 ----
8

20
10
5 
2

$155

(236)

(60)
(70)
(19)

grįžęs pirmą kartą pamatė.
Didis džiaugsmas pražydo Jau

nųjų Jarašių ir p. Batrukonių šei
moje. Džiaugiamės ir visi melbour 
niškiai sveikiems ir gyviems grį
žus.

(fc.)

KIEK AS SUŽINOJAU!

Aną savaitę sydnėjiškis p. 
Jaselskis išvyko biznio reikalais 
porai savaičių j San Francisco ir 
Los Angeles (U.S.A.). Ta pačia 
proga ketina aplankyti ir senus 
pažįstamus.

Geelongo apylinkės surengtame 
Pavasario Baliuje baliaus karalai
te išrinkta p-lė Irena Skėrytė.

*
Dėl vietos stokos nepasirodžius 

skyreliui “Kiek aš sužinojau” aną
syk vienas iš mano bičiulių ir 
klausia tiesiai: sakyk, kodėl pasku 
tiniu metu Ku-ka nieko nesužino? 
Ką į tokius klausimus atsakyti?

★
Sydnėjuje vienas lenkų laikraš

tis, aprašinėdamas Lenkiją antra
jame kare, nepaplaukiui užkliu
do ir Lietuvą. Į tokius išsišokimus 
laišku reagavo p. V. Šiogeris, senj.

★
Rašytojas melburnietis Ben. Za 

biela neseniai “broliškai” buvo 
mašinomis susidūręs su broliu lat
viu. Mūsiškis guodžiasi bent tuo, 
kad anas daugiau nukentėjo, nes 
važiavęs pagal savo individualines 
taisykles.

AUKOS AR PASKOLOS 
MELB.. LIET. NAMAMS

(Tęsinys)
Ališauskas 
Butkus

I. Budrys
Butkūnas
Jįmokas
Normantas
Stasiliūnas

E. Strelys
Viso

Vajaus Komisija nuoširdžiai dė
koja visiems geros valios auktoto- 
jams ir skolininkams ir kviečia 
visus lietuvius prisidėti neatsi
žvelgiant kur kas begyventų — 
mieste, provincijoje ar kitoje val
stijoje.

Kiekvieną sekmadienį prieš ir 
po liet pamaldų st Johns bažny
čios salėje budi Tarybos narys K. 
Prašmutas, kuris priima kiekvie
no paskolą ar auką ir tekia pagei
daujamų informacijų.

Kam patogiau prašome siųsti 
čekius ant jų užrašant “Lithua
nian Club of Melbourne” šiais 
adresais:

Mrs. L. Balčiūnas, 295 Victor
ia St, Abbotsford, Vic. 3067 arba 
Mr. K. Prašmutas, 7 Mac Gregor 
St., East Malvern, Vic. 3145.

Vajaus Komisija

VIETOJ SVEIKINIMO

“SVyTCRIQ” STOVYKLA
Stovyklautojų registracija jau 

baigta. Be Sydnėjaus skautų į sto
vyklą atvyksta iš Brisbane, Can
berros ir Newcastle. Viso užsire
gistravo daugiau stovyklautojų ne 
gu tikėtasi ir "Aušros” tuntas per
ka dar papildomai palapinių. Taip 
pat norime visus įspėti, niekam 
nevažiuoti i stovyklą iš anksto ne
susitarus su skautų vadovybe. 
(Žiūrėti ankstesnius pranešimus), 
nes tada priėmimas nėra garan
tuotas.

Neturintieji transporto i stovyk
lą praneša tuntininkui. Dedamos 
pastangos stovyklautojus paimti 

■ iš Bankstowno (nuo “Dainavos”) 
gruodžio 28 d. 9.15 vai. ryto. Į 
stovyklą visi susirenka gruodžio 
28 d. iki 10 vai. ryto. Stovyklos 
pašto adresas: LITHUANIAN 
SCOUTS CAMP, C/o P.O., IN- 
GLEBURN, N.S.W., 2565.

PADĖKA
Nuoširdus ačiū p. Vaclovui 

Šliogeriui ir p, D. Skorulienei už 
padovanotas Bankstowno Lietuvių 
Savaitgalio Mokyklai lietuviškas 
knygas. V. Šliogeris — autorius 
knygos “Antanas Smetona” pats 
asmeniškai įteikė no savo knygą 
septyniems mokyklą baigusiem®, 
o p. Skorulienės dovanotos įvairių 
lietuvių autorių knygos buvo išda- 
intos 
šiam

SKAUTŲ ŠEIMA DIDĖJA
Gruodžio 2 d. Nijolė ir Vincas 

Giliai sulaukė šeimos preauglio — 
sūnaus. "Aušros” tunto skautai 
džiaugiasi būsimuoju nauju bro
liu ir linki p.p. Gilių šeimai di-

PARAMA STOVYKLAVIETEI
Pirmąją auką iš kitos valstijos 

atsiuntė p. Alg. Žilinskas iš Chelt
enham — Melbourne rašydamas: 
“Kadangi pats negaliu su lopeta 
prisidėti, tai siunčiu Jums $5.00 
čekį su daug linkėjimų Jums vi
siems. Kai mano skautai dar pa
augs, tai atsiųsiu ir juos pašto-
vyklauti, pasigrožėti Jūsų suma- *1 • 
numu ir ryžto įvykdymu”.

Toliau gautos aukos: Sidnėjaus 
lietuvių evangelikų parapija $30. 
Po $15: Gakai iš Newcastle ir 
A. Juodgalvis iš Picton. Po $10. 
K. Butkus (papildomai), A. Jakš
tas ir B. ir L. Žaliai. Po $5. Pr. 
Antanaitis (papild.), J. Gaižaus
kas, J. J. Griškaitis, A. Statkus 
ir M. Nakutis (papild.). Po $2. 
V. Bernotas, kun. P. Butkus, A. 
Jablonskis, J. ir P. Pullinen, J. 
Sviderskis (visi papild.), V. Ra
čiūnas ir A. Reisgys. Po $1. M. 
Apinienė, Sadauskas, J. Janavi
čius ir viena neišskaitoma pavar
dė.

Visiems nuoširdus ačiū.
Skautų Tėvų K-tas

GEGUŽINĖ
Skautų tėvų komitetas, norėda-

kiekvienam mokyklą lankiu- 
mokiniui per “Kalėdų Sene-

M. N akutis 
Mokyklos Vedėjas

mas plačiau parodyti bebaigiamą 
pastatą stovyklavietėje ruošia įdo
mią gegužinę, kuri prasidės po 
pamaldų gruodžio 17 d.

Vasaros popietės ir vakarai vi
sados mums malonūs. Tad pra- 
leiskime juos savoje žemėje —gam 
toie. Skautų tėvų komitetas žada 
alkanus pavalgydinti, o ištrošku
sius pagirdyti.

Ši gegužinė bus Kalėdų švenčių 
įvadas. Nepraleiskime progos pa
ilsėti po sunkių darbų — tyras 
miško oras atgaivins pavargusias 
sielas.

čia pamatysite ir "aštuntą pa
saulio stebuklą” — lietuvių skau
tų pastogę Australijos miške.

Skautų Tėvų K-tas.

Seniai vaikščioja kalbos kad 
Australijos lietuviai studentai iš
sijudino veikt: leidžia savo veiklos 
jubiliejinį leidinį, kuris bus netoli 
šimto puslapių ir pasirodys jau 
prieš Kalėdas. Leidinį redaguoja 
R. Cibas su talkininkais — P. Pul
linen, H. Antanaičiu ir A. Gare
liu. Kalbama, kad leidiny atsi- 
spndės visa studentų veikla nuo 
pat pirmųjų metų iki dabar. Bent 
kartą sužinosim, ką mūsų akade
minis jaunimas veikia!

★
Pasaulį sudrebino pereitą savai

tę žinia, kad Pietų Afrikoje per
sodinta ir funkcionuoja negyvo 
žmogaus širdis gyvajam. Ar žino
te, kas tas laimingasis, kuriam į- 
statyta mergelės širdis? Ogi lie
tuvis arba bent kilęs iš Lietuvos 
Louis Washkansky! Bent taip ra
šė Sydnėjaus laikraščiai.

Beveik visos didesnės lietuvių ko 
Jonijos Australijoje pilnu tempu 
ruošiasi paminėti jubiliejinę Va
sario 16-ją, išskyrus Sydnėjų. Čia 
niekas apie tai net neužsimena, 
kad tokia šventė jau ne už marių.

Anąsyk N. ir K. Zdanavičiai 
surengė savo bute vakarą jauni
mui, kur buvo sukviesti kaip tik 
tie, dalyvavę Jaunimo Kongrese. 
Norėta pasitarti, kaip išjudinti 
veiklai jaunimą, kurį kartas nuo 
karto šiurkščiai paglosto Mūsų 
Pastof/ė. Nežinia, ar priimtos re
zoliucijos už jaunimo veiklą, ar 
prieš Mūsų Pastoge.

NORINTIEMS ATOSTOGAUTI 
MELBOURNE

Išnuomuojamas butas puikiame 
priemiestyje. Patogus susisieki
mas, žema nuoma. Kreiptis: Mrs. 
Prašmutienė, 7 Mac Gregor St., 
East Malvern, Vic., 3145.

Labai šiltai prisimename perei
tų metų atsilankymų Australijoj.

Kalėdų ir Naujų Metų korte
lių sveikinimų vietoje skiriame 
tris dolerius Lietuvių Muziejui 
Adelaidėje ir du dolerius Mūsų 
Pastogės reikalams.

Linksmų švenčių ir sėkmingų 
1968-jų metų.

C. ir E. Liutikai, N. Zelandija
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