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DARBO KELIU
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES

VALDYBOS PAREIŠKIMAS

Laisvojo pasaulio Lietuvės ir Lietuviai!

Štai kodėl PLB Valdyba savo 
siekiniuose remsis dviem pag
rindais--

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė veikia visuose laisvojo pasau
lio kraštuose, kur yra daugiau 
lietuvių, ir joje lietuvius jungia 
bendrieji tikslai bei uždaviniai, 
kurie išreikšti Lietuvių Charto- 
je ir PLB Konstitucijoje. Tie
sa, ne visur organizuotoji Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė 
rado vienodas sąlygas, tad ji ne
galėjo atlikti to, ko iš jos gali
me pageidauti ir turime reika
lauti. Bet 1963 rugpjūčio 29 — 
rugsėjo 1 Toronte įvykęs antra
sis PLB Seimas akivaizdžiai pa
rodė, kad, atsižvelgiant į turi
mas jėgas ir tas aplinkybes, ko
kiomis tenka dirbti, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės nuveik
ta labai daug — atliktas ypačiai 
svarbus kuriamasis darbas ir 
Bendruomenė įstatyta į tą kelią, 
kuriuo belieka toliau patvariai 
ir ryžtingai eiti.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės organų — PLB Seimo, 
PLB Valdybos, PLB Kultūros 
Tarybos ir atskirų kraštų ben
druomenių fukcijas ir tarpusavio 
santykius nustato PLB Konsti
tucija. Bet tai tėra tik bendrosios 
gairės. PLB Valdyba pareiškia, 
kad šių gairių ji nuoširdžiai lai
kysis.

Iš kitos pusės tenka taip pat 
atsiliepti į paties gyvenimo rei
kalavimus, kurie ateina su šia 
diena ir konkrečią išraišką rado 
PLB Seimo nutarimuose. Todėl 
PLB Valdyba jaučiasi esanti 
įpareigota plačiau pasisakyti dėl 
tų uždavinių, kuriuos jai reikės 
vykdyti ir kuriems talkos jai rei
kės prašyti tiek iš atskirų kraštų 
bendruomenių, tiek iš visų lietu
vių. Tik darnus bendros kalbos 
radimas ir glaudus jungimasis 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
je tautiniams uždaviniams orga
nizuotai vykdyti iš tikrųjų reikš 
mūsų gyvenimo pažangą, būtiną 
lietuvių išeivijos tautinei gyvy
bei laiduoti ir lietuvių tautos 
laisvės kovai laimėti. Dideli dar
bai tegalimi visų pastangomis ir 
visų atsakomybe.

PAŽADAI
Jau beveik visi esame Aus

tralijos piliečiai ir suinteresuoti 
sekame priešrinkiminę partijų 
kovą. Kaip žinoma, Australijos 
federaliniai rinkimai vyks šio 
mėn. 30 d.

Ne mūsų reikalas pasisakyti 
už vieną ar kitą partiją, nes tą 
paliekame kiekvieno rinkėjo as
meniškam apsisprendimui, vis 
tik į akis krinta vienas labai 
keistas reiškinys: abi pusės rin
kėjus apipila visokiais pažadais, 
kurie ir po rinkimų dažniausiai 
palieka tik pažadais. Tačiau ne 
tiek šie pažadai yra įdomūs, 
kiek partijų viršūnių pažiūra į 
krašto gyventojus ir pačius rin
kėjus: negi Australijos piliečiai 
laikomi tokiais vaikiškai nai
viais, kurie duotųsi suviliojami 
ir palenkiami tokia pigia prie
mone? Be abejo, žadėti galima 
labai daug, o pažadas nors ir 
efektyvi priemonė, bet iš kitos 
pusės ir labai pigi, vis tik Aus
tralijos piliečiai nelaikytini to
kiais vaikiškais, lyg jie nežinotų,

Prigimtine bendruomene, ku
riai lietuvis priklauso pačiu sa
vo gimimu. Iš savo tautos gavo
me visa, kas mus žymi kaip lie
tuvius: kalbą, kultūrą, istoriją.

Lietuvos valstybe, nes valsty
binė nepriklausomybė yra pag
rindinė lietuvių tautos kilimo ir 
kūrybinio reiškimosi sąlyga. Tai 
akivaizdžiai liudija senoji nepri
klausoma Lietuva ir naujųjų lai
ką nepriklausoma Lietuva.

Prigimtinės bendruomenės or
ganizuota išraiška yra Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, todėl jos 
minties tolimesnis < skleidimps. 
prigydymas ir ugdymas turės 
būti vienu iš didžiausių mūsų 
rūpesčių.

Gi kova dėl Lietuvos laisvės 
yra kova už pagrindinę lietuvių 
tautos teisę turėti tai, kuo nau
dojas visos kultūringosios tautos 
ir ko siekia svetimu jungu be- 
sikratančios, savarankiam gyve
nimui bundančios tautos. Tai iš
eivijos talka savo tautai, paverg
tai ir izoliuotai, negalinčiai rei
kštis nei žodžiu, nei veiksmu.

Atsižvelgiant į minėtuosius 
pagrindinius siekimus, ir PLB 
Valdybos veikla reikšis šiomis 
sritimis:

1. Dėmesiu Lietuvos laisvės 
kovai. Šiam tikslui PLB Val
dybai rūpės, kad Lietuvos lais
vės kova būtų kiekvieno lietu
vio patriotinė pareiga. Jos sėk
mingumas priklauso nuo vienin
go ir atsakingo vadovavimo. To
dėl PLB Valdyba taip pat sieks, 
kad Lietuvos laisvės kova tokią 
vieningą ir atsakingą vadovybę 
turėtų. Ji tęs buvusios PLB 
Valdybos pradėtas politinių mū
sų veiksnių vienijimo pastangas.

2. Dėmesiu lituanistiniam Švie
timui. Šiam tikslui PLB Valdy
bai rūpės, kad lituanistinis švie
timas būtų ne tik tėvų bei mo
kytojų, bet ir visų bendruomenių 
didysis reikalas. Atskirų kraštų 
bendruomenių švietimo darbui 

kad partijos operuoja jų pačių 
teisėmis ir gėrybėmis. Juk nei 
partija, nei busimoji valdžia ne
turi užkastų aruodų, kuriuos 
jai atėjus į valdžią atidarytų ir 
visus apipiltų gėrybėmis. Jeigu 
kas bus realiai vykdoma iš tų 
pažadų, tai arba iš vienos srities 
bus atitraukta ir kitur pridėta, 
arba krašto gyventojai bus ap
krauti didesniais mokesčiais, kad 
vieną ar kitą pažadą realizuotų.

Visai kitaip Australijos pilie
tis pasižiūrėtų į tokią partijos 
programą, kuri nesivaikydama 
pigių efektų, o į rinkimus išeitų 
su konstruktyviais projektais 
tiek krašto viduje, tiek gynybo
je, tiek ir užsienio santykiuose.
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derinti, programoms lyginti, va
dovėliams bei kitoms mokymo 
priemonėms pasigaminti ir ki
tiems švietimo uždaviniams vyk
dyti sudaromas Švietimo Sky
rius Kultūros Taryboje.

3. Dėmesiu tautinei kultūrai. 
Šiam tikslui PLB Valdybai rū
pės ne tik šią kultūrą, kaip ryš
kiausią tautinės gyvybės apraiš
ką, išlaikyti, bet taip pat ir ug
dyti bei brandinti. Lietuvių mo
kslui bei menui kelti, apskritai 
atskirų kraštų bendruomenių 
kultūrinėms pastangoms derinti 
ir kultūriniam darbui planuoti 
bei gyvinti ir toliau veiks PLB 
Kultūros Taryba.

4. Dėmesiu tautiniam solida
rumui. Šiam tikslui PLB Val
dybai visų pirma rūpės, kad lie
tuvių pasaulėžiūrinės, srovinės 
ir kitokios skirtybės, natūralios 
laisvų žmonių gyvenime, ne
stelbtų tautinio jų broliškumo 
ypačiai pabrėžtino svetur gyve
nant. Tautinis solidarumas, kaip 
aukščiausioji tautinė dorybė, bū
tinas ne tik mūsų veikloje, bet 
ir tarpusavio santykiuose, nelai
mių, darbo, verslo ir kitais atve
jais. Matomas tautinio solidaru
mo ženklas yra nuolatinio tauti
nio solidarumo įnašo mokėjimas, 
kuriuo aktyviai apsisprendžiamą 
už priklausymą tautinei savo 
bendruomenei ir paremiami jos 
siekimai. Stipriai, tvarkingai ii 
drausmingai Bendruomenei būti-

KLIŪTYS l BERLYNĄ
Rusai vėl jieško priekabių su

trukdyti vakariečių susisiekimą su 
vakariniu Berlynu. Lapkričio 4 d. 
buvo sulaikyta amerikiečių karių 
vilkstinė. Sulaikymo priežastys 
nenumatytos santarvininkų sutar
tyse ir amerikiečiai numato šį da
lyką griežtai aiškintis su sovietų 
vyriausybe. Pereito mėnesio pra
džioje irgi buvo panašus atsitiki
mas, kada buvo sulaikyta ameri
kiečių ir anglų kariai, kuriems ke
lias buvo pastotas net 50 valan
dų.

PRANCŪZŲ ATOMINIAI 
BANDYMAI

Neseniai prancūzai Saharoje 
pravedė požeminius atominius ban
dymus, kurie laikomi kaip preli
minariniai bandymai numatytam 
vandenilio bombos sporgdinimui 
Pacifike.

MIRĖ ARKIVYSKUPAS 
DR. D. MANNIX

Lapkričio 6 d. Melbourne mirė 
arkiv. Dr. D. Mannix, sulaukęs 99 
metų. Jis išbuvo vyskupu Mel
bourne nuo 1917 metų. Per savo 
tokį ilgą vyskupavimo laiką jis 
turėjo didelės įtakos visame Aus
tralijos gyvenime.

NOBELIO PREMIJA 
MOKSLININKAMS

1963-jų metų Nobelio premija 
ypatingai pasidarbavusiems fizi
koje ir chemijoje paskirta net 
penkiems mokslininkams: dviem 
amerikiečiams — Dr. Marijai Go- 
eppert ir prof. Eugene Wigner, 
vokiečiams — prof. Hans Hensen 
ir Dr. Karl Ziegler ir italui Dr. 
Giulio Natta. ši premija sudaro 
23.000 svarų. 

na, kad jos nariai, be savo rei
kalų, taip pat paisytų ir bendrų
jų

Minimiems siekimams įgyven
dinti taip pat reikalingos atitin
kamos priemonės ir būdai. Iš jų 
pabrėžiamai paminime:

1. Gimtoji kalba lietuviui yra 
tautinės jo garbės reikalas ir 
raktas į dvasinius tautos lobius, 
todėl PLB Valdybai rūpės, kad 
ji būtų vartojama visu jo gyve
nimo plotu: šeimoj, mokykloj 
draugijoj, bažnyčioj. Tautinės 
drausmės ir tvarkos reikalas taip 
pat rašte vartoti vieną rašybą, 
ir tokia rašyba yra tradicinė jab- 
lonskinė rašyba, nepriklausomos 
Lietuvos atitinkamų įstaigų ofi
cialiai įvesta ir niekieno neat: 
šaukta. Ji būtina ypačiai mokyk
liniams vadovėliams.

2. Demokratinė santvarka 
yra esminė sąlyga demokratinei 
Bendruomenės dvasiai ugdyti, 
todėl PLB Valdybai rūpės, kad 
periodiškai nuo apačios iki vir
šaus besikartojanti rinkiminė 
procedūra sudarytų visiems są
lygas Bendruomenės rinkimuose 
dalyvauti — rinkti ir būti renka
miems. Šitai turi skatinti indivi
dualinę iniciatyvą, sugebėjimus 
bei polėkius ir įjungti į bendros 
atsakomybės pergyvenimus.

3. Literatūra, dailė, muzika ir 
mokslas yra subtylios tautinės 
kultūros apraiškos, ypačiai susi
jusios su pačių kūrėjų ir moks
lininkų individualybe. Atsižvel
giant į išskirtiną kūrybos reikš
mę pačiam tautos ir jos išeivijos 
likimui, meno ir mokslo kūryba 
taip pat nusipelno ir išskirtinio 
visuomenės dėmesio. Todėl PLB

(.Nukelta į psl. 2)

įvykiai pasaulyje
IŠŽUDYTI AGENTAI

Komunistinė Kinija skelbia, kad 
per paskutinius 12 mėnesių buvo 
sugauta arba nužudyta apie 300 
kiniečių nacionalistų (iš Formo- 
zos) agentų. Esą, jie buvo visi 
nuleisti iš Formozos lėktuvais ar
ba išlaipinti iš laivų pakraščiuose. 
Kaip skelbia kiniečiai komunistai, 
paskutiniu laiku kom. Kinijos pa
kraščiai žymiai sustiprinti. Iš 
Formozos gautomis žiniomis tei
giama, kad nacionalistai kiniečiai 
lengvai šiandie galėtų užimti kom. 
Kiniją ir jie tam rengiasi. Nuo 
šio žygio juos sulaiko amerikiečiai.

NEIŠAIŠKINTA LIGA

Paskutiniu laiku N. S. W. vals
tijoje mirė 17 vaikų, kurių mirties 
priežastis neišaiškinta. Ligos žy
mės: kosulys, lašanti nosis, skaus
mai gerklėje ir ausyse. Toliau se
ka vėmimas, konvulsijos, kvėpa
vimo sutrikimai ir apalpimai. Mi
rę pacientai buvo gydomi Alex
andra ligoninėje Sydnejuje. Pas 
visus buvo rasta tos pačios ligos 
žymės.

REIKALAUJA VAIRAVIMO 
PAMOKŲ

NRMA — auto draudimo bend
rovė, žinoma visoje Australijoje, 
reikalauja, kad gimnazijoje moki
niams būtų duodamos ir vairavimo 
pamokos. Ši firma remiasi davi
niais iš Amerikos, kur tokios pa
mokos yra davusios gerų rezultatų. 
Įvedus vairavimo pamokas moki
niams, lengvai būtų galima suor
ganizuoti ir vakarinius kursus su
augusiems N. S. W. švietimo De
partamentas šį pasiūlymą svarsto.

Iškilmės Newcastle'je
Lapkričio 9 d. Newcastle lietu

viai išgyveno tikrai didelę šventę: 
vietos lietuvių choras, vad. St. 
Žuko, pasikvietęs talkon ir Dainos 
chorą iš Sydney, vad. K. Kava
liausko, surengė jugtinėmis jėgo
mis įspūdingą koncertą. Nedidelė 
salė buvo pilnutėlė. Be Newcast- 
liečių, kurie susirinko beveik visi, 
dar buvo kviestųjų australų sve
čių (jų tarpe miesto burmistro 
pavaduotojas su ponia) ir gerokas 
būrys iš Sydney, ypač jaunimo.

Koncertą pradėjo Newcastle 
liet, choras, kuris nors ir nebū
damas gausus, bet gerokai ištre
niruotas. Sudainuota: “Ežerai to
li” — A. Račiūno, “Pamylėjau 
vakar” — Bendoriaus, “Atojoja 
bernelis” — A. Račiūno, “Vėjo 
dukra” — S. Šimkaus ir “Waltz
ing Matilda — B. Patterson. Kas 
girdėjo Newcastle chorą anksčiau 
ir dabar, turėjo pajusti aiškų ir 
didelį progresą.

Toliau sekė Sydney Dainos cho
ras, vadovaujamas K. Kavaliaus
ko. Išpildyta: “Kurteliai sulojo” 
B. Jonušo, “Siūbau, lingau paukš
telis” — J. Zdanavičaus, “Pasa
kyk, mergele” — J. Žilevičiaus, 
“Užmigo žemė” — Č. Sasnausko 
ir “Udrio daina” iš V. Klovos ope
ros Pilėnai (solistas J. Abromas). 
Ekstra programos sydnejiškiai 
dar sudainavo iš tos pačios ope
ros “Pasveikinimas”. Svečiai syd
nejiškiai tiek savo gausumu, tiek 
ir laisvumu tikrai užimponavo 
newcastliečius. Jono Abromo solo, 
pritariant visam chorui ir akom- 
ponuojant R. Zakarevičiui, tikrai

REVOLIUCINĖ AMUNICIJA

Venecuelos saugumo organai pa
jūryje atrado didelius kiekius nau
jų amerikoniškų ginklų ir amuni
cijos, kurie buvo pakasti pakrašty. 
Tai Kubos revoliucinių agentų 
darbas. Teigiama, kad tie ginklai 
buvo išvogti iš Venecuelos kariuo
menės sandėlių.

CHURCHILLIS — INDĖNŲ 
VADAS

Amerikos indėnų kongrese buv. 
Anglijos min. p-kas Sir Churchill 
išrinktas indėnų vadu ir jam įteik
ta vado apdarai ir kepurė. Kai 
jam buvo ši žinia perduota, Chur- 
chillis tik apgailėjo, kad jis pats 
negalėjo šiose ceremonijose daly
vauti.

LYGIOS TEISĖS
Sovietų laivas “Valery Čaklov”, 

kuris atplaukė į Newcastle pasi
krauti nupirktų kviečių, savo 41 
asmens įgulos tarpe turi ir penkias 
moteris. Vadinasi, “nerūpestin
gas” jūrininko gyvenimas lygiai 
galioja ir moterims. 

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiame didž. gerb. Kun. P. But

kui, Canberros liet, apylinkės Valdybai, Canberros Lietu
vių Namų komitetui ir visiems dalyvavusiems — pareiš- 
kusiems užuojautą asmeniniai ar spaudoje palydint mūsų 
brangią motiną, uošvę ir močiutę VERONIKĄ PERLIBA- 
CHIENĘ į amžino poilsio vietą.

Gružauskai,
Perlibachai ir 

Balsia.

buvo naujiena visiems dalyviams.
Po trumpos pertraukos abu cho

rai sustojo drauge ir tikrai skam
biai ir darniai sudainavo: “Kur 
giria žaliuoja” — Gudavičiaus, 
“Verkia mergelė” — Račiūno, 
“Po augštus kalnus” — Banaičio, 
“Per girią, giružėlę” — Račiūno 
ir “Pasisėjau žalią rūtą” — Nei- 
monto. šias dainas dirigavo K. 
Kavaliauskas. Toliau diriguojant
S. Žukui sudainuota: “Laisvės 
varpas” — Vanagaičio, “Burtai” 
— Naujalio ir “Aš mergytė” — 
Palausko. Koncertas užbaigtas 
Lietuvos ir Australijos himnais.

Svetimtaučiams klausytojams 
koncerte dainuotas dainas dailiai 
anglų kalba pristatė D. Skuodai- 
tė iš Newcastle choro ir E. Ky
mantaitė iš Dainos choro. Dirigen
tai ir solistas apdovanoti gausio
mis katutėmis ir gėlėmis.

Po koncerto sekė smagus ben
dras pasilinksminimas ir svečių - 
Sydnejaus choristų priėmimas, ku
ris tikrai buvo paruoštas rūpes
tingai ir nuoširdžiai. Nedaug vi
sumoje tų newcastliečių bet visi 
kaip bitelės sutartinai gelbėjo 
šiam neeiliniam choro parengi
mui pradedant vietos apylinkės 
valdyba ir baigiant žilagalvėm se
nutėm ir mokykliniais vaikais.

Sekančią dieną, sekmadienį dar 
svečiai sydnejiškiai skambiai pa
giedojo pamaldų metu bažnyčioje.

šis koncertas newcastliečiams 
lietuviams buvo tikrai didelė ir 
reta staigmena, kuri pagal tradi
ciją tepasikartoja tik kas antri 
metai. Malonu, kad toks gražus 
ir kultūringas kaimyninių koloni
jų bendradarbiavimas kaskart vis 
labiau stiprinamas.

Visą koncertą į juosteles įrašė 
atvykęs sydnejiškis P. Alekna.

Inf.

ŠIMTAI UŽGRIAUTŲ

Kyušu saloje, Japonjoje, pe
reitą šeštadienį kasyklose sprogus 
dujoms apie 450 darbininkų už
mušta ir šimtai užgriauta. Tiki
masi, kad skubiai vykdant gelbė
jimo darbus užgriautieji bus lai
ku pasiekti ir išgelbėti. Užgriau
tieji darbininkai yra apie 2.100 
pėdų gilumoje. ,

Neseniai buvo didelė kasyklų 
katastrofa Vokietijoje, kur prasi
veržus vandeniui kasyklos buvo 
užtvindytos ir darbininkai atkirs
ti. šioje katastrofojoe žuvo 24 
žmonės. Vykdant skubos gelbėji
mo darbus trys darbininkai buvo 
išgelbėti po 8 dienų, o vienuolika 
net po 14 dienų.

Nukritus suomių keleivinam lėk
tuvui žuvo 22 asmenys.

SUSISIEKIMO NELAIMĖ
Japonijoje traukinių katastro

foje pereitą sekmadenį žuvo apie 
170 žmonių.
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VAIKŲ DANTŲ PRIEŽIŪRA
(DANTŲ GYDYTOJOS p. G.E. KAZOKIENĖS PASKAITA, KURIĄ SURENGĖ SYDNEY LIET. 
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DANTŲ GEDIMO PRIEŽASTYS
Labai dažnai imigrantai, atve

dę savo vaikus ar anūkus pas ma
ne, traukydami pečiais stebisi: 
kokie čia laikai, kad vaiką vos iš 
lopšio reikia vesti pas dantistą.

Priežasčių daug, ir kiekvienas 
kraštas turi savo specifinių atsa
kymų.

Silpni dantys gali būti jau pa
veldėti. Tokiam žmogui ir prisi
laikant didelės priežiūros gali tekt 
praleisti daug laiko dantisto kė
dėj. .

Kitas esminis reikalas yra rū
pestinga maisto dieta ir higiena.

VANDUO. Kalbant apie dietą 
pirmiausia kreiptinas dėmesys j 
geriamą vandenį. šeimininkės 
gerai žino, kad Australijoj ver
dant vandenį puodai palieka šva
rūs, o Europoj visados virdulys 
būdavo priaugęs nuosėdų. Arba 
kaip lengva čia baltinius skalbti. 
Kitur reikėdavo net specialių mil
telių vandeniui minkštinti. Šie 
pavyzdėliai aiškiai parodo, kad 
vandens kietumas atskiruose kraš
tuose labai skirtingas. Nuo to 
priklauso ir įtaka žmogaus orga
nizmui, nes juk žmogus vandenį 
nuolat geria, kur jis bebūtų. Be 

DARBO KELIU..
(Atkelta iš psl. 1)

Valdyba skatins individualinę 
kūrybą ir stengsis sudaryti pa
lankius pasireiškimus ir darbo 
sąlygas lietuviui kūrėjui ir moks
lininkui, kad jo darbas galėtų 
plačiai patarnauti tautai, išeivi
jai ir žmonijai.

4. Jaunimas laiko tėkmėje 
perims vyresniųjų dirbamus dar
bus. Veikti išmokstama tik vei
kiant, todėl PLB Valdybai rū
pės, kad jaunimas įsigytų Ben
druomenės darbui reikalingų nu
siteikimų ir įgūdžių. PLB Valdy
ba kreips reikiamą dėmesį jauni
mo organizacijoms ir šauks lais-
vojo pasaulio lietuvių jaunime 
kongresą.

5. Vienų kraštų lietuvių ben
druomenės yra gausesnės ir pa
jėgesnės, kitų kraštų — mažiau 
gausios ir pajėgios. Taip pat ne
lygiai pasiskirsčiusios ir kultū
ros darbo pajėgos. Kai vienų 
kraštų lietuviai jaučia kultūros 
perteklių, kitų kraštų lietuviams 
savas kultūrinis gyvenimas tėra 
nepasiekiama svajonė. Todėl 
Todėl PLB Valdybai rūpės, kad 
daugiau turį duotų mažiau tu
rintiems — rengs menininkų 
sportininkų ir kt. gastroles.

6. Išeivijos lietuviai daug sta
tė ir tebestato. Bet ši statyba 
tik iš dalies tepatenkina tauti- 

MIELI TAUTIEČIAI!

h BALTIC STORES LTD.
:: (z. juras)
■>»
; ‘ seniausioji Anglijoje lietuvių prekybos įmonė, turinti krautu- 
” vių tinklą Londone ir veikianti nuo 1938 metų,
:: SAVO 25 METŲ JUBILIEJAUS PROGA SIŪLO
’» pasiųsti Jūsų giminėms ir artimiesiems į Lietuvą ypatingai 
" geromis sąlygomis, be pasiuntimo, muito, licencijos, draudimo 
«• ir jokių kitų mokesčių

Kalėdinį siuntinį Nr. Į. tokios sudėties-
” 10 jardų grynos vilnos su įrašais ALL WOOL MADE
“ IN ENGLAND medžiagos trims kostiumams arba
-- 9 jardus storos, labai šiltos žieminės paltinės grynos
į! vilnos medžiagos jūsų pageidaujamų spalvų
!! tik už £28.0.0 (anglų valiuta)
“ arba
į ‘ Nr. 2. Šventinį siuntinį tokio turinio:
“■ 3i jardų grynos vilnos angliškos medžiagos kostiumui,
«• 4
:: 3
:: 2

i
” i
:: i
:: i

jardai puikaus nilono mdžiagos suknelei,
šilkinės patrauklios skarelės,
poros ruloninių kojinių,
vyriškas arba moteriškas grynos vilnos nertinis,
išeiginiai vyriški marškiniai,
svaras saldainių,
svaras šokolado

tik (25.0.0 (anglų valiuta)
Pristatymą garantuojame per 4 savaites nuo užsakymo 

dienos. Katalogus ir pavyzdžius siunčiame nemokamai.
Patarnaujame visuomet greitai ir sąžiningai. Rašykite:

BALTIC STORES LTD.
421, HACKNEY ROAD, LONDON, E. 2. 
GREAT BRITAIN.

abejo, tas aiškiai atsiliepia ir į 
dantis. Ne visos mineralinės da
lys, kurių yra vandenyje, vieno
dai reikšmingos dantims. Pačios 
svarbiausios būtų Ca (Calcium) 
ir Fl. (Fluorid). Ca yra daugiau
sia piene, kurio Australijoje ne
trūksta. Fl taip pat užtinkamas 
piene, bet australiškose sąlygose 
jo yra per mažai. Kūdikiui, gi
musiam krašte, kur Fl yra nepa
kankamai, kaulai ir dantys susi
formuoja žymiai minkštesni.

Pieninių dantų formavimasis 
prasideda ketvirtame nėštumo 
mėnesyje, o nuolatinių dantų vys
tymasis nuo gimimo dienos ir tę
siasi iki 12 — 13 metų. Iš to aiš
ku, kad svarbiausias periodas su
siformuoti sveikiems ir stipriems 
dantims yra kūdikystė ir vaikystė. 
Suaugęs žmogus, gėręs bent 12 
metų kietą vandenį, turintį pa
kankamai Ca ir Fl, vėliau ir pate
kęs į minkštus vandenis bus at
sparesnis prieš dantų gedimą.

MAISTAS. Kitas faktorius — 
mūsų moderniškas maistas, kuris 
neturi kietesnių elementų, duo
dančių darbo dantims. Miltai 
smulkiausi, iš jų paruošta duona, 
pyragai, sausainiai vos patekę į 

nius poreikius. Tuo tarpu būtina 
ir tokia pastogė, kur galėtų glau
stis centrinė lituanistinė biblio
teka, meno galerija, muziejus 
pasaulio lietuvių archyvas, muzi
kologijos archyvas ir kitos visos 
kultūrinės lietuvių išeivybės ver
tybės. Todėl PLB Valdybai rū
pės, kad Lietuvių Kultūros Na
mų kūrimo idėja būtų įgyvendin
ta ir ilgainiui taptų kultūrinių 
lietuvių centru.

7. Tarp atskirų kraštų ben
druomenių ir net tarp atskirų 
plačiai po pasaulį išsisklaidžiusių 
lietuvių būtini pastovūs ir nuo-
latiniai ryšiai. Todėl PLB Val
dyba leis informacinį biuletenį 
“Pasaulio Lietuvį”, kuriame tu
rės atsispindėti ne tik PLB gy
venimas bei darbai, bet ir visos 
kitos lietuvių kultūrinės, sociali
nės, visuomeninės, ekonominės 
pastangos apskritai. Rūpindama
si lietuvių mokslo ir meno dar
bais, PLB Valdyba taip pat sieks 
artimai bendradarbiauti su ati
tinkamomis lietuvių institucijo
mis bei draugijomis. Pačios Ben
druomenės idėjai ir darbui popu
liarinti išleis šios rūšies leidi
nių.

9. Didesni darbai negalimi be 
finansinių išteklių, todėl PLB 
Valdybai rūpės, kad visų kraš- 

burną ištirpsta, virsta lipnia ko
šele, kuri apklijuoja dantis, dantų 
griovelius ir tarpdančius. Rupus 
maistas turi valymo ypatybę dan
tims ir masažavimo dantų smege
nims.

Moderniškuose valgiuose taip 
pat didelis procentas cukraus pa
čioje gryniausioje ir smulkiau
sioje formoje. Cukrus, pakliu
vęs su smulkiu maistu į burną ir 
aplipęs ant dantų, tuojau puola
mas normalioje burnoje esančių 
bakterijų ir skaidomas į įvairias 
rūgštis, kurios ir sudaro dantų ge
dimo priežastis.

Šiame krašte mažai tėra vaikų, 
kurie nebūtų permaitinti cukrumi 
įvairiausiose formose: saldainiais, 
šokoladais, ledais, sausainiais, 
vaisvandeniais. To pasėkoje čia 
vos sudygę dantys tuoj pradeda 
gesti. Taigi, dantų gydytojo jau
nieji pacientai ir būna jau nuo 
dvejų metų amžiaus.

Dažnai mažam vaikui skun
džiantis dantimis tėvai ir dėmesio 
nekreipia manydami vaiką suau
gusius mėgdžiojantį ir tik po 
triukšmingų nemigo naktų atve
da pas dantų gydytoją.

tų -bendruomenės laiku ir tvar
kingai atsiskaitytų iš jai pagal 
PLB Konstituciją priklausančių 
sumų. PLB Valdyba taip pat ieš
kos ir savų papildomų lėšų šal
tinių.

Štai tie mūsų rūpesčiai, ku
riuos keliame aikštėn, tikėdamie
si ir jūsų visų dėmesio, paramos 
ir talkos. Didelę naštą tekelia 
daug rankų!

PLB VALDYBA
J.J. Bachunas — pirminin

kas, St. Barzdukas, Dr. Alg. 
Nasvytis, Alf. Mikulskis, Vyt. 
Kamantas, M. Lenkauskienė. 
J. Staniškis, Dr. J. Puzinas — 
PLB Kultūros Tarybos pirmi
ninkas.
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IŠLYDĖJOME VLADĄ
Amžinas esmi keleivis, 
kurs per amžius keliauja ir 
statosi ant laiko kalvų švent- 
namj pasišvęsti Aukščiausia
jam.

Vydūnas
i

Rėžiantis telefono zirzimas an
kstybą sekmadienio rytą prižadina 
ii išmeta mane iš lovos. Šiurpi 
žinia... Trečią valandą ryto iš 
žūklės grįžtančius tautiečius išti
ko skaudi eismo nelaimė. Rudol
fo Galinio smarkiu greičiu vairuo
jama mašina kelio išsišakojime 
trenkė tiesiog į medį, Vladui Sa
vaičių! perskeltas galvos kiaušas 
ir tuoj sustojo plakusi širdis, pats 
mašinos vairuotojas smarkiai nu
kentėjęs ir aplaužytas su inž. V. 
Rekešium abu be sąmonės nuvež
ti į ligoninę. Vienintėlis keleivis 
mokytojas Leonas Vacbergas, ku
ris prieš susidūrimą buvo iš
blokštas iš mašinos, mažiausia 
nukentėjo.

Taip staiga ir netikėtai velionio 
Vlado Savaičio gyvenimo saulei 
nusileidus, jo amžiaus dienai su
temus, mūsų taip brangaus tau
tiečio palaikai buvo pašarvuoti 
Tobin Bros, laidojimo direkcijos 
koplyčioje, Nth. Melbourne. Pir
madienį ir antradienį tarp 7 — 8 
vai. vakaro buvo budėjimo va
landos, kurių metu Melbourno 
Dainos Sambūrio nariai nešė prie 
karsto garbės sargybą savo na
riui. Tai labai graži sambūrio 
tradicija, pagerbianti tinkamu bū
du išlydimuosius mirusius į Ana
pus. Be sambūrio narių, šeima, 
giminės, bičiuliai ir gausus būrys 
tautiečių atsisveikino su velioniu 
giliam skausme ir susikaupime.

Trečiadienį įvyko pačios laidotu
vės prasidėjusios šv. Jono bažny
čioje, E. Melbourne gedulingomis 
pamaldomis, kurias atlaikė ir 
prasmingą pamokslą pasakė dr. 
kun. P. Bašinskas. Pamaldų metu 
giedojo Alberto čelnos vadovau
jamas Melbourno Dainos Sambū- 

PRIEMONĖS IŠLAIKYTI 
SVEIKUS DANTIS

Pirmiausia reikia užtikrinti 
dantų formavimosi laikotarpyje 
pakankamą mineralų duoklę, šio 
krašto vandeniui neturint pakan
kamai fluorido (Fl) ir iki šiolei 
dar nepravedus vandens fluorida- 
cijos, galimą tą elementą priimti 
tablečių forma. Kaip minėta, pie
ninių dantų formavimasis vyksta 
dar kūdikiui negimus. Tad lau
kianti motina turi reguliariai imti 
Fl tablečių kiekvieną dieną ir ne
nutraukti iki to laiko, kol gimusį 
kūdikį pati motina maitina. Vė
liau pačiam vaikui reikia duoti 
tų tablečių jas sutrynus ir taip 
tęsti iki vaikas sulaukia 12 — 13 
metų, kada susiformuoja ir iš
dygsta ne tik pirmieji, bet ir ant
rieji dantys. Tai yra pati efekty
viausia priemonė sumažinti dantų 
gedimą.

Antras svarbus faktorius, tai 
protingas vaikų maitinimas. Gy
venant krašte, kur maisto nestin
ga, yra daug žmonių nedamaitin- 
tų, kenčiančių dėl vitaminų ir 
mineralų stokos, nors tie žmonės 
ir pertekę svoriu. Anksčiau svei
katos ir grožio idealas buvo apva
lus, solidus kūnas, bet dabar 
mokslas tame įžiūri pavojų. La
bai dažnai permaitinti žmonės 
yra iš tikrųjų nedamaitinti, nes 
jie negauna pakankamai svarbių 
maisto elementų, o tik perdaug 
cukraus ir riebalų. Cukrus dan
tims stiprumo nesuteikia, bet tik 
juos silpnina. Tad vaikai turi 
gauti pakankamai proteinų, vita
minų ir mineralų, o mažiau duo-

Vandens flouridavimas
VANDENS FLUORIDAVIMO 

PASEKMĖS
Įvedus vandens flouridavimą 

Pitsburge (Amerikoje), mokykli
nių vaikų dantų gedimas krito 
daugiau kaip 66 procentus, šiame 
mieste pradėtas fluoriduoti van
duo nuo 1952 m.

SVEIKINKIME 
draugus ir pažįstamus švenčių 
proga per Mūsų Pastogę.

(1917.1.21 — 1963.10.13)

ris. Jautrūs giesmių garsai kėlė 
susirinkusiųjų širdis ir sielas į 
Aukščiausiąjį, palydėjo pro mir
ties slėpiningus vartus į Anapilį. 
Gausingas būrys tautiečių dalyva
vęs pamaldose, su gėlėse skendė- 
jančiu karstu, ilga mašinų virtine 
nuvyko į Kew kapines, kur taip 
neseniai atsigulė amžinam poilsiui 
velionies tėvas ir jo sesuo Leoka
dija. Prie kapo atnešus karstą ir 
iš visų pusių apsupus jį daugybe 
vainikų, gėlių puokščių, organiza
cijų atstovai atsisveikino su velio
niu ir išreiškė užuojautą našlei 
Marijai Savaitienei, velionio mo
tinai Pelagijai, uošvienei M. But- 
lerienei ir kitiems artimiesiems. 
Melbourno Dainos Sambūrio val
dybos pirmininkas VI. Bosikis jau
triu žodžiu apgailestavo netekus 
savo nario, Apylinkės Valdybos 
vardu V. Pumputis suminėjo velio
nies nuveiktus darbus mūsų bend
ruomenei ir paragino, atsiradus 
spragai, dar didesniu nuoširdumu 
jungtis bendruomeninėn veiklon. 
Vilnietis J. Petrašiūnas, velionies 
mokslo draugas, bičiulių vardu iš
kėlė Išlydimojo patriotiškumą ir 
meilę savai tautai. Atsisveikinimo

tokios
Vienas mūsų laikraštis užsiima 

pranašystėmis. Girdi, įvairūs as
trologai numato ateinamo šimt
mečio pačioje pradžioje pasaulio 
pabaigą. Būdami realistai, mes 
žiūrime į visas pranašystes, kaip 
į pasianso dėstymą. Tr senovės 
lietuviai mokėjo skaityti ateitį ir 
dievų kalbą iš medžių šlamėjimo, 
debesų susiformavimo ir kitokių 
reiškinių. Mes šiandie tai laikome 
pagoniškais prietarais ir laikomės 
išmintingos Evangelijos prielai
dos — “Nežinote nei dienos, nei 
valandos...” 

nos, pyragų, blynų, gi saldumy
nus ir vaisvandenius paliekant 
tik šventėms. Labai svarbu ir 
forma, kaip maistas patiekiamas. 
Reikia stengtis vaikams duoti kuo 
rupesnį maistą, kaip žalius obuo
lius, morkas, rupios duonos, rie
šutų, kas verčia ne tik dantis 
dirbti, bet juos kartu ir valo.

DANTŲ HIGIENA — vėl svar
bus faktorius sveikų dantų išlai
kyme. Daug kam teko girdėti, 
kad esą dantų šepetėlio nereikią, 
kad dantų išvalyti esą negalima ir 
t. t. Galimas daiktas, kad yra to
kių žmonių, kuriems dantų šepe
tėlio visai nereikia ir jų dantys 
puikiausi, bet tai yra reti atsitiki
mai.

(Nukelta į psl. 4)

GRĘŽIA DEIMANTUS ŠVIESA
Amerikiečių inžinieriams pavy

ko išgręžti skylutę 6 mm storio 
deimanto kristale nepaprastai ryš
kiu šviesos spinduliu. Gręžimo pro
cesas truko ne daugiau kaip vieną 
tūkstantąją sekundės dalį. Įdomu 
pažymėti, kad gręžimo vietoje tem
peratūra pakilo iki 40.000 laip. C. 
Šis kristalų apdorojimo būdas yra 
pranašesnis už jų apdorojimą elek
troniniais spinduliais.

SAVAITIl

žodžius užbaigė gražiai ir pras
mingai Geelongo Choro adminis
tratorius dr. Skapinskas perduo
damas kaimyninio choro didelį liū
desį ir užuojautą.

Saulė taip skaidriai nušvietė ka
pines. Jos spinduliai mirgėjo sko
ningais tautiniais rūbais vilkin- 
čiųjų sambūriečių veiduose. Sam- 
būriečiai ir geelongiškiai svečiai 
su reikiamu liūdesiu ir susikaupi
mu sugiedojo dar dvi giesmes iš
lydėdami velionį į ten, kur nebėra 
jokių skausmų ir vargsmų, į amži
nuosius namus, kur Didžioji Meilė 
ir Malonė priglaudžia visus.

Visi laidotuvių dalyviai užmetė 
po žiupsnelį žemės ant nuleisto 
duobėn karsto. Graudu buvo žiū
rėti į paliekančias penkias moteris 
be vyriškos globos: motina — sen
galvėlė, žmona Marija, dukterys 
Ramunėlė (9 met.), Auksė (8 
met.) ir uošvienė M. Butlerienė.

Velionis Vladas Savickas — Sa- 
vaitis gimė tremtinių šeimoje Pir
mojo Pasaulinio karo metu 1917 m. 
sausio 21 d. Maskvoje. Karui pra
ūžus grįžo į tėviškę ir savo vai
kystę praleido Gervėčiuose, Vil
niaus krašte, kur tik lietuviškai 
kalbėjo. Jis pačią Lietuvą tepaži
no iš tolo ir teko matyti ir pergy
venti anų. laikų Vilniaus krašto 
tautiečių persekiojimą. Todėl iš
augo užgrūdintas ir sąmoningas 
lietuvis. Tėvams padedant įstoja 
į Vytauto Didžiojo Gimnaziją Vil
niuje, kurioje buvo uolus mokinys, 
dalyvavo gimnazijos orkestre, cho
re ir sporte. Ne vieną jo bendra
mokslių sutinkame ir čia, Austra
lijoje. Dėl lėšų stokos baigė tik 6 
gimnazijos klases ir pradėjo dirbti 
Daugėliškiu pieninėje tarnautoju. 
Atitrūkęs nuo darbo bendravo su 
apylinkės kaimų jaunimu ir akty
viai žaidė tinklinį bei organizavo 
lietuvių tinklinio komandas.

Prano žižmaro vadovaujamoje 
sportininkų grupėje jis dalyvauja 
Pirmoje Pasaulio Lietuvių Sporto 
Olimpijadoje Kaune ir tada pirmą 
kartą pamatė išsvajotą Lietuvą.

tokelės
Pasiklausius Australijos partijų 

rinkiminės kompanijos ir tų visų 
stebuklingų pažadų, kilo ir man 
geniali mintis — kad taip lietuviai 
Savo dvimetiniuose seimeliuose ar 
apylinkių direktorijose ryžtųsi su 
panašiais pažadais: rinkite mane 
i valdybą, aš atvesiu į bendruo
menę visus paklydėlius arba — 
jei mane išrinksit, turėsim pakan
kamai pinigų ir niekas jūsų ne
vargins nuolatinėmis aukomis ir 
t.t. ir t.t. Manau, kad tokie kandi
datai įmūsų valdžios viršūnes su
silauktų didelio pritarimo, tik gai
la, kad mūsiškiai labai, kuklūs ir 
nesiveržia į valdžias, tuo tarpu 
australai visai kitaip valdžios pos
tus vertina.

*

Aname M.P. Nr. skaitėme, 
kad pensininkas D. Bumeikis su 
žmona iš Perth iš savo pensininko 
sutaupų skyrė £2 liet, spaudai. 
Mes žinome, ką gauna pensininkas 
ir dirbantysis. Sakyčiau jo auka ir 
tuo pačiu meilė lietuviškam žo
džiui daug didesnė, negu kitas dir
bantysis būtų paaukojęs spaudos 
reikalams £100. Jeigu turėtume 
daugiau tokių lietuvybės milžinų, 
kaip pertiškis D. Burneikis, mums 
nereikėtų nuogąstauti lietuvybės 
ateitimi Australijoje!

★

Pora mėnesių anksčiau buvo 
skelbiama, kad išleidžiamas M.P. 
kalendorius ateinantiems metams 
ir buvo kviečiami specialiai mūsų 
verslininkai pasiskelbti tame ka
lendoriuje, kur būtų suregistruota 
tiek pačių verslininkų naudai, tiek 
ir lietuviškai statistikai mūsų 
žmonių veržlumas i nepriklausomą 
gyvenimą. Kaip redaktorius tei
gia, iš visos Australijos savano
riškai atsiliepė tik penketas lietu
viškų įmonių. Norėtųsi tik pa
klausti — negi visoje Australijo
je tėra tik tiek verslininkų ir pro
fesionalų?

Pipiras

Grąžinus Vilnių Lietuvai, jis jau 
dalyvauja susiorganizavusios Vil
niaus lietuvių policijos eilėse tiks
lu supažindinti Lietuvos policiją 
su padėtimi. Tas pareigas eida
mas, tapo sunkiai sužeistas iš pa
salų paleisto šūvio ir tik, daktaro 
teigimu, jaunystė ir didelis noras 
gyventi jį išgelbėjo nuo mirties. 
Nusistovėjus lietuviškai santvar
kai Vilniuje, jis vakarais lanko 
suaugusių gimnaziją ir įsigyja 
brandos atestatą.

Velionis dirbo Mokesčių Inspek
cijoje ir kartu dalyvavo Mikulskio 
vadovaujamame Čiurlionio Ansam
blyje. Būdamas didis patriotas, 
aktyviai įsijungia į pogrindžio 
veiklą vokiečių okupacijos metu.

Pasitraukęs Vokietijon ir trem
ty visą laiką buvo aktyvus Čiur
lionio Ansamblio narys. Velionis 
parodė ne vien meilę lietuviškai 
dainai, bet ir medžio drožybai. Jis 
valandų valandas yra praleidęs su 
dideliu pasišventimu tautinių kry
želių gaminimo menui. Jo ranka 
meniškai išdrožynėtų kryželių ga
lima aptikti ir Amerikoje.

Atvykęs Australijon aktyviai 
įsijungė į lietuvišką veiklą. Daly
vavo Melbourno Dainos Sambūry. 
Buvo balsingas choro narys, vie
nas iš geresnių bosų. Nemažas 
nuostolis sambūriui jo netekus. 
Velionis buvo veiksmo žmogus. 
Stengėsi išlaikyti lietuviškumą są- > 
moningai ir ryžtingai, ne šnekomis 
ir tik planų kūrimu, bet konkrečiu, 
pozityviu darbu. Jis priklausė 
Liet. Kooperatinei Kredito Dr-gi- 
jai “TALKA”, Melbourno Lie
tuvių Klubui, buvo Melbourno Sa
vaitgalio Mokyklos tėvų komiteto 
nariu, pirmininku, mokytoju. Sa
vo 1 pasiaukojimu suorganizavo 
Vasario 16-sibs Gimnazijos šalpos 
būrelį ir žymiai pasidarbavo minė
tos mokyklos šelpime. Buvo uolus 
lietuviškos spaudos skaitytojas ir 
rėmėjas: prenumeravo Lietuvių 
Enciklopediją, lietuviškus laikraš
čius ir pirkdavo nemaža lietuviškų 
knygų visada tvarkingai atsiskai
tydamas. Lietuvių bendruomenė 
neteko gyvastingo savo nario, o 
šeima rūpestingo tėvo. Tebūnie, 
brangus Vladai, tau lengva Aust
ralijos žemė! A. Krausas

2
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“Žemės krisleli.
Šviesos užkerėtas, 
Kas Tu? — Poetas!”

M. Vaitkus

žmogus, sako, yra tik dulkė be
galiniame Dievo pasaulyje. Gyve
nimo ratai sukasi nesustodami. 
Jie neša mus pirmyn ir kaip tas 
dulkeles, vienus sutrypia anksčiau, 
kitus vėliau... Nedaugei mūsų ir 
nedaugei tokių, kurie įstengė iš
kilti iš tos pilkos masės ir žvaigž
dėmis sušvytėti, kad apšviestų 
naujas rodykles ant to Didžiojo 
Vieškelio... Tai mūsų kūrėjai — 
rašytojai: vieni krito mūsų žemėn 
kaip meteorai, skaisčiai ir lieps
ningai — bet tik trumpai valandė
lei, kiti — kaip šviesūs krislai 
švytėjo ir švyti per visų savo gy
venimų — rodydami kelių j visa, 
kas gražu ir kilnu — per savo ka
rybų.

Laimingi, kad galime šiais me
tais pagerbti du mūsų rašytojus, 
sulaukusius tokio gražaus amželio: 
kan. Mykolų Vaitkų — 80 metų ir 
Mykolaitj — Putinų — 70 metų.

Norėdamas pagerbti jubiliatus, 
M. K. Čiurlionio Diskusijų Klubas 
Melbourne suruošė minėjimų — 
akademijų spalio 27 d. 4 vai. po
piet Lietuvių Namuose, Thornbu- 
ry. šventiškai papuoštoje salėje 
susirinko apie 70 žmonių. Ant sta
lo prieky, kur buvo išdėstyti po
eto kūriniai, pro gėles žvelgė j sve
čius jubiliatų veidai iš padidintų 
paveikslų, tartum sakydami: “kaip 
gaila, kad mes taip toli... Bet štai 
čia prieš jus mūsų kūriniai, kurie 
kalba už mus”.

Dail. A. Vaičaitis, atidarydamas 
akademijų, pareiškė, kad nors M. 
K. Čiurlionio Klubas diskusijas 
apie menų ir literatūrų paprastai 
daro uždarame ratelyje, šia svar
bia ir iškilminga proga nutarė 
padaryti viešų minėjimų, kad ir 
nenariai turėtų progos prisidėti 
prie šių gražių sukaktuvių pami
nėjimo. Tiek M. Vaitkus, tiek 
Putinas yra išvarę dideles vagas 
mūsų literatūros dirvoje ir jiems 
priklauso visos tautos pagarba.

Programos pranešėjos p. žiedie- 
nės pakviestos dvi jaunos moki
nės Rita Tamošiūnaitė ir Rasa 
Milvydaitė nuotaikingai padainavo 
duetų — “Ar atsimeni namelį,” 
Rita Tamošiūnaitė paskambino 
norvegų kompozitoriaus Eduardo 
Griego “Valsų”.

Po to A. Krausas skaitė: "My

ŠVIESOS KRISLAI
kolas Vaitkus — šviesiųjų krislų 
poetas.” (to referato santrauka 
buvo atspausdinta šiame laikraš
tyje Nr. 43 — “šviesiųjų krislų 
poetas.” su poeto atvaizdu).

Iš Mykolo Vaitkaus poezijos 
paskaitė: Milda Malakūnaitė — 
“Nušvitusi Dulkė”, “Keleivis De
besėlis" ir “Tolimieji Kraštai”, 
o Rasa Milvydaitė — “Dievo šyps- 
nis”. Rita Tamošiūnaitė paskaitė 
ištraukų iš apysakos “Tvanas”.

Baigdamas savo paskaitų A. 
Krausas paminėjo, kad brangiam 
jubiliatui yra pasiųstas linkėjimų 
adresas, kurį gražiai ir meniškai 
apipavidalino dail. A. Vaičaitis. Į 
jį gautas šio turinio atsakymas: 
“Didž. Gerbiamas ir Mielas Pone 
A. Krausai,

“Ką tik gavau {taip greitai at
skrido!) Jūsų maloningai parū
pintą M. K. Čiurlionio Diskusijų 
Klubo adresą mano 80 metų sukak
tuvėms... Neįstengsiu išreikšti sa

Ieva Pocienė Celistas (Metalas)

vo. nuoširdaus dėkingumo Jum su 
p. Vaičaičiu ir visais Klubo nariais 
už tokius gražius žodžius bei mie
gus . jausmus... Kai žmogus susi
lauki. 80 metų ir lieki toks vieni
šas.. šiame pasauly, nuostabiai ta
ve . paguodžia, kai gražus būrelis 
tautiečių tolimame krašte tau pa
reiškia, ..jog jie tave atsimena ir 
jaučias dvasia su tavim susijungę. 
Te Dievas Jum atlygina!

Jūsų ruošiamosios akademijos 
metu mano dvasia bus su Jumis. 
Jei šis mano laiškelis suskubs nus
kristi, malonėkit perteikti visiems 
dalyviams mano gilios padėkos bei 
meilės žodį.

Jus branginąs ir mylįs 
K. Mykolas Vaitkus.

63. X. 23.
Taip pat yra pasiųstas sveiki

nimas Putinui jo sukakties minė
jimo proga į sovietinę Lietuvų.

Antroje dalyje A. Zubras skai
tė: “V. Mykolaičiui — Putinui 

70 metų”. Peržvelgęs įvairius jo 
kūrybos laikotarpius nuo pirmųjų 
jo eilėraščių, išspausdintų jaunys
tėje, baigiant jo paskutinio meto 
kūryba A. Zubras pats paskaitė 
būdingus jo eilėraščius.
Eilėraščius dar skaitė M. Malakū
naitė — “Rūpintojėlis”, Rasa 
Žiedaitė — “Kalnų Debesėlis”, 
Šarūnas žiedas — “Iš auksinių rė
mų” ir Raimundas Kazlauskas” 
Margi Sakalai”. Tai vis mokslei
viai, kuriuos dažnai matome savo 
parengimuose, šia proga malonu 
ir džiugu konstatuoti, kad mūsų 
jaunimas, ar tai būtų studentai, 
ar jaunesni moksleiviai, niekad 
neatsisako prisidėti prie įvairių 
parengimų.

Akademija buvo apvainikuota 
svečio solisto Pauliaus Rūtenio 
gražiai išpildytomis dainomis: St. 
Šimkaus, “Tamsioj Naktelėj” ir 
“Dar nepaketinau” bei arija iš 
Verdi operos “Traviata”. Katu
čių audrai nenutilsiant solistas 
padainavo dar vienų liaudies dai
nelę. Solistui akomp. pianistė stud. 
Rūta švambarytė. Arija iš operos 
“Traviata” taip galingai ir gra
žiai skambėjo “Užmiršai Tėvų 
Kapus”, jog rodės žodžiai, netilp- 
dami sienose, pakils į dangų ir 
subyrės į šviesius ir mažus krisle
lius — sugrįš į žemę kaip mažos, 
šviesios dulkelės ir suguls prie mū
sų kojų, nes mes dar neužmiršome 
nei savo tėviškės, nei jos laukų. 
Tegu švita šviesieji krislai ir tegu 
ilgai dar gyvena kūrėjai, kurie su
geba įžiebti tuos mažus žiburėlius

MOTERIS APIE VYRUS
BENDRI DUOMENYS
Vyrai — malonūs sutvėrimai, 

kol kas ne visai ištirti. Nežiūrint 
to, jie moka mūsų kalbų (gimtų
jų), bet mūsų, moterų jie dažnai 
nesupranta. Vyrai daugumoje pri
klauso stuburinių šeimai, bet jų 
tarpe pasitaiko ir bestuburių. Lė
šas pragyvenimui užsidirba ran
komis arba galva.

Su kai kuriomis išimtimis, tai 
labai naudingi sutvėrimai. Pap
rastai jie malonūs, prieraišūs, 
lengvai prijaukinami ir dėl to pa
tinka moterims.

VYRAS NAMINIS
(vir domesticus)
Moteris paprastai susiriša su 

vienu vyro egzemplioriumi ir pa
silieka jį pas save gyventi.

Vyras gyvena palyginti ilgai —

NAUJAS
RENGIAMAS KAPITALINIS 

LEIDINYS APIE PASTAROJO 
DVIDEŠIMTMEČIO LAISVOJO

PASAULIO LIETUVIŲ 
GROŽINĘ LITERATŪRA

Kultūros žurnaluose ir kitokio
je spaudoje netrūksta straipsnių,' 
nagrinėjančių išeiviškos mūsų li
teratūros problemas bei aptarian
čių naujai pasirodančias knygas. 
Tačiau lig šiol vis mūsuose trūko 
gilaus, akademinio, viskų aprė
piančio ir viskų sintetinančio žvil
gsnio į tai, kas laisvoje lietuvių 
literatūroje sukurta dviejuose 
tremties dešimtmečiuose. Aiškiai 
pasigendama tokio kapitalinio ir 
studijinio veikalo, kurio vertė bū
tų tikrai išliekančios reikšmės.

Norėdamas užpildyti šių spragų 
“Į Laisvę” Fondą* Lietuviškai 

ir pradžiuginti mūsų sielas.
Stud. Rūta švambarytė užbaigai 

dar paskambino Richardo Addin- 
sell’io “Theme Warsaw Concerto”.

A. Krausas, šios akademijos ini
ciatorius ir organizatorius, pabai
goje padėkojo programos daly
viams ir susirinkusiems svečiams 
už atsilankymų. Programos daly
viai buvo apdovanoti gėlėmis. 
Visi atsilankiusieji skirstėsi atsi
gaivinę aukšto lygio parengimu ir 
yra dėkingi M. K. Čiurlionio Dis
kusijų Klubui. J. M.

VLASTA SMRŽOVA, 
čekų satyrikė

70-90 metų, tačiau, deja, ne vi
suomet su viena ir ta pačia mo
terimi. Tokius mes priskiriame 
prie skrajūno tipo.

Kai kurie vyrai labai supratin
gi ir leidžiasi dresiruojami tol, 
kol sugeba atlikti nežymius ir ne
sudėtingus namų ruošos darbus. 
Pavyzdžiui: plauna indus, vaškuo
ja grindis, prižiūri vaikus, atne
ša anglies, pinigų ir t.L Už tai 
juos gerai maitina, prižiūri, lepi
na.

Sekmadieniais juos moterys iš
veda pasivaikščioti arba leidžia 
vienus į futbolo ar ledo rutulio 
rungtynes. Atsitinka, kad stadio
ne vyras pamiršta gautas auklė
jimo pamokas, jame atbunda ata
vistiniai instinktai, ir jis ima kei
ktis, rėkauti, grasinti teisėjui ir 
t.t.

VEIKALAS
KultūraiUgdyti, išleidęs Mačernio 
Poezijų ir dr. J. Girniaus knygų 
“Tauta ir tautinė ištikimybė”, 
ryžtasi 1965 metais, tremties lite
ratūros dvidešimtmečio proga, at
spausdinti stambios apimties, ko
lektyvinių pastangų leidinį “Lai
svojo pasaulio lietuvių literatūra“ 
(1945 — 1965).

Knygai atskirus studijinius 
straipsnius rašo visa eilė žymių 
literatūros mokslo žmonių. Prof. 
J. Brazaitis susies šios mūsų lite
ratūros apraiškas su visa lietu
vių literatūros istorine raida bei 
aptars jos vaidmenį laiko rėmuo
se. Atskirus šio laikotarpio žan
rus apžvelgs: A. Vaičiulaitis — 
poezijų, J. Kaupas — romanų, A. 
Nyka Niliūnas — dramų, R. Šil
bajoris — novelę. Kritikų palies 
V. Kulbokas, o vertimus į sveti
mas kalbas — K. Ostrauskas. Rei
kalingų bibliografijų leidiniui pa
ruoš Č. Grincevičius. Dr. J. Gir
nius duos knygai tremties litera
tūros problemas sumuojančių stu
dijų, paieškodamas joms šaknų 
nūdieniniame mųstyme. Visų šių 
kolektyvinę, daugelio autorių kny
gų redaguoja Kasys Bradūnas.

Darbai yra suplanuoti taip, kad 
rankraščiai būtų spaustuvėje 1964 
metų antroje pusėje, o pati kny
ga pasiektų skaitytojų 1965 me
tais rudeniop.

Dr. (Icp.)

Kelių į namus vyras paprastai 
suranda pats, jei, žinoma, jo ke
lyje nepasipainioja alkoholis. Al
koholis gali paversti jį visiškai ki
ta, šiurkščia būtybe.

VYRAS PAPRASTASIS
(vir vulgaris)
Palyginus su moterimi, vyras 

kartais atrodo jautresnis ir -su 
prantamesnis. Dėl šių sumetimų 
jis, pavyzdžiui, nenoriai užleidžia 
moteriai vadovaujančių vietų tar
nyboje, atsakingus postus ir Lt.

Vyras ne kartų yra įrodęs, kad 
jis — būtybė sųmoninga ir dau
geliu atvejų prilygsta moteriai. 
Jis, be abejo, užsitarnavo lygia
teisiškumo. Gaila, kad daugelis 
vyrų negali prie to priprasti. Bet, 
laikui bėgant, mes, tur būt, juos 
perauklėsime.

Vyrų pasaulyje yra mažiau, ne
gu mūsų. Todėl mes privalome su 
vyrais elgtis rūpestingai ir ne
leisti, kad jie išmirtų.

ROBERT RAID

ESTAI RUSŲ PRIESPAUDOJE
(IŠTRAUKA IS KNYGOS “WENN DIE RUSSEN KOMMEN”)

“Esu Pentas, pone Raidai. Labai džiaugiuosi 
galėdamas tamstų asmeniškai pažinti!”

“Ištiesiu jam rankų. “Džiaugiuosi tave suti
kęs, Pentai. Apie tave buvau anksčiau girdėjęs”.

Kresnas vyras sėdasi ant grindų šalia Vilmos. 
“Tiesiog pasiusti galima, Raidai! Kaip galvijai 
esame čia sugrūsti. Ar ilgai dar taip truks?”

“Ar tik nebūsi Kuusik?”
“Taip”.
“Tai ko gi tau trūksta?”
“Ko trūksta? Mes čia, šioje apleistoje dirbtu

vėje, šioje tamsioje skylėje dešimt žmonių — aštuo- 
ni vyrai ir dvi moterys. Mūsų konservai baigiasi. 
Cigarečių dar užtenka, bet — ”

“Jeigu tau čia nepatinka, kodėl gi neišeini?”
Iš gretimo kambario pasirodo šmaikštus jau

nuolis. “Rusai vistiek netrukus mus susems, Rai
dai!"

Kreipiuosi į Tomų: “Sukviesk visus žmones 
čia!”

Tomas išeina, ir po kelių minučių visi susirenka.
Tylėdamas apžvelgiu visus septynis vyrus ir 

dvi moteris. Tada prakalbu — mano balsas toks 
šaltas ir net svetimas. “Draugai! Visi, kurie čia 
susirinkote, ypač vyrai, daug atlikote ir turėjote 
pasitraukti. Bet kartų pasitraukus dar nereiškia, 
kad mūsų darbas jau užbaigtas. Priešingai! Kova 
dar tebestovi mums prieš akis. Vos tik prasidės 
kovos už Tallinų, mes išeisime j gatves!”

Taip atrodo beprasmiška ir nenaudinga tai, kų 
sakau.

“Turėsime dar dienas, o gal ir savaites išbūti 
čia drauge. Ir dėl to kiekvienas turi kietai save su
imti. Asmeniškoms nuotaikoms ir jausmams čia 
nėra vietos ir laiko. Supratote?”

Sublyksi degtukai, dūmų debesėliai kyla į pa
lubę.

“Turite kų dar pasakyti?”
Geltonplaukis Kuli atsidūsta. “Aš. Kas šičia

yra autoritetas?”
Pažvelgiu į jį. "Nuo šio momento — aš! Vi

siems aišku?”
Tomas pritaria. “Aiškus dalykas, Raidai!”
“Gerai. Kaip su ginklais?”
Tomas pasislenka arčiau manęs. “Penki neko

kie šautuvai, vienas brauningas, vienas FN pišta- 
lietas, penkiolika ilgų peilių ir 28 rankinės grana
tos”.

“Mažoka. Bet — ginklų gausime iš rusų. Kaip 
su maistu?”

Atsiliepia Vilma: “Jeigu būsime taupūs, už
teks penkiolikai dienų”.

“Turi užtekti ilgesniam laikui. Cigaretės?” 
Tomas šypteli. “Užteks jų keletai savaičių”. 
“Gerai!” Man vėl temsta akyse. Kambarys 

ima svyruoti. “Noriu prigulti, Justai”.
Tomas ir Justas paguldo. Silvija apkloja. Kaž

kas dar paklausia: “Kas gi jam yra?” Akys pa
čios užsimerkia. Kur dabar motina? Elfi? Ko
dėl jodvi dar ne čia? Argi ir Herbertų nutvėrė? 
Kur, kur jie?

★

Tamsoje spinksi cigaretės. Gatvėje girdisi 
aiškūs tvirti žingsniai. Rusai žygiuoja per miestų. 
Tolumoje tarsi požeminis griaustinis. Tai vokiečių 
artilerija.

Baigiu savo istorijų. Šalia savęs girdžiu tik 
tankų Silvijos kvėpavimų. Atsiliepia Justas: “Tie
siog kaip stebuklas!” Ir Tomas įsiterpia: “Ir kaip 
tu aiškini, kodėl jie tave paleido?”

Atsiremiu į sienų. “Visai nenuostabu. Geri 
nervai, nuojauta, gudri vaidyba ir — laimė! J patį 
reikalų žiūriu taip: rusai bet kokia kaina norėjo 
mūsų pogrindžio sųjūdį likviduoti. Daug mūsiškių 
suėmė — vyrų ir moterų, bet jie visi tylėjo. Mane 
gi jie sekė jau ilgokų laikų. Ir aš tai žinojau. Pra
džioje vaidinau komedijų, ir, atrodo, mano kaukė 
buvo tokia puiki, kad rusai palaikė mane visai ne

pavojingu. Ir tik vėliau dasiprotėjo, kad aš tik 
vaidinu. Dėl to NKVD man pridavė daug didesnės 
įeikšmės, negu iš tikrųjų jos turėjau. Ir kaip tik 
tyčiomis savo iššaukiančiais poelgiais sukoncentra
vau NKVD dėmesį į save ir jį atitraukiau nuo kitų. 
Suimtas aš irgi tylėjau, bet tuoj pastebėjau, kad 
rusai žūtbūt norėjo iš manęs išgauti informacijų. 
Tada vėl pradėjau vaidinti komedijų, perdėtai pri- 
sistatydamas nepaprastai svarbiu laisvės sųjūdyje 
ir net patį ypatingąjį įgaliotinį iš Maskvos įtikinau. 
Jis tiesiog karštligiškai norėjo žinių ir buvo pasi
rengęs — aišku, tik tariamai — bet kokių kainų už 
jas sumokėti. Matote, aš niekada nebūčiau išėjęs 
gyvas, jeigu kiti prieš mane nebūtų mirdami tylė
ję: Ulo, išlaikęs bestiališkus kankinimus, Alfas, 
pats nusižudęs, kad nepasidarytų išdaviku, negy
vai užkapotas Vilu, Arno, kuris kankinamas šaipėsi 
iš budelių ir net turėjo jėgos per langų iššokti, Os
karas, kuris gynėsi iki paskutinio šovinio, paskui 
sunaikinęs siųstuvų ir sudeginęs visus dokumentus 
paskutinę kulipkų sau paleido į galvų, Voldi, apie 
kurio mirtį mažiausiai žinome, bet jo mirtis turėjo 
būti ypatingai klaiki, Erika, savo mirtį suradusi 
Šlyfsteinienės kankinimo laboratorijoj. Jie visi 
neprasitarė ir NKVD žinojo, kad ir aš tylėsiu. To
kiu būdu naujas žmogus bandė prieiti prie manęs 
nauju metodu ir aš į tai reagavau, kaip ir jis ti
kėjosi. Elgiausi taip, kad būtų kuo labiausiai pa
tikima. Ir taip jie mane išleido, žinoma, aštriau
sioj apsaugoj. Bet gi rusai nė juste negalėjo nu
jausti, kad aš tiesiog raidiškai į žemę prasmegsiu. 
Juk jie negalėjo mūsų senamiesščio taip gerai pa
žinti, kiek aš jį pažįstu. Jie skaitėsi su tuo, kad 
juos nusivešiu tiesiog į mūsų štabų. Jeigu taip būtų 
buvę, jie po to mane vėl būtų suėmę ir, aišku, su
šaudę. Ir pakeliui jeigu tik būčiau bėgęs, mano 
“šešėliai” būtų tiesiog vidury gatvės nudobę. Ypa
tingai NKVD nerizikavo, bet tik jų apskaičiavimas 
buvo klaidingas!

Kiek laiko tylime. Paskui Tomas: “Turėjai 
prakeiktai gerus nervus, Robertai!”

“Teisingai!”
Silvija prisiliečia mano alkūnės. “Esate dar 

ligonis, Raidai. Turėtumėt saugotis!
Nėra laiko ligoms, Silvija! Be to, esu gana svei

kas”.
Gulime ant grindų pasitiesę dėklus. Nakties 

tyloje girdis rusų patrulių žingsniai.

Kur mama? Kur Elfi?
★

Atsibundu. Vėl prasideda diena netikrume, 
vėl laukimo ir nevilties valandos. Virš manęs ap
rūkusios žemos lubos. Vidury kabo dvi lempos »u 
skardiniai gaubtais. Jų negalime uždegti — gali 
būti šviesa pastebėta. Ir šitame apleistame metalo 
fabrike niekas neturėtų prisilaikyti. Pastatas rau
donosios armijos sekvestruotas ir išlaukinės durys 
net užantspauduotos. Mūsų laimė, kad mes šitas 
patalpas užtikome. Pats fabrikas beveik rūsy, tik 
viršuje du kambariai, bet jų tokie maži langai ir 
taip apdulkėję, kad jokiam žmogui neateitų j galvą 
mintis, jog kas nors gali gyventi. O jeigu kokiam 
NKVD šnipeliui būtų įdomu ir jis ant pilvo atsigu
lęs bandytų pažvelgti vidun, jis nieko įtartino ne
matytų — tokie purvini langų stiklai. Daugiausia, 
kų jis pamatytų, tai keletą aplūžusių mašinų, dau
giau nieko. Suprantama, šioji landynė nėra labai 
patogi, nors tiek, kad ji turi vandenį ir tualetų. 
Daug pabėgėlių mums šios vietos pavydėtų.

šalia manęs knarkia Justas. Pasieny, kitame 
kampe miega Pentas ir Kuusik. Kitoje pusėje išsi
tiesęs po varstotu guli senasis Puidak. Kadaise 
jis buvo viršila. Prie durų raudonplaukis Susi. 
Jis miega rankoje laikydamas brauningų. Sargy
binis miega!

Visai suprantama, kad vyrai tokie nervingi. 
Savaitėmis išbūti šitame rūsy nėra taip labai ma
lonu. Be to, turime dvi moteris. Ir tas žadina įtam
pų. Gerai dar, kad kitoje vietoje pasiunčiau 
Margitą.

Kitame, mažesniame kambaryje miega Vilma, 
Tomas ir Kuli. Kiek sunkiau su Kuli. Bet ir su juo 
susitvarkysiu. Kažin?

Man krūtinėje skauda su kiekvienu atsikvėpi
mu. Pugovas greičiausia bus įlaužęs keletu šonkau
lių. Bet — skausmai dar pakeliami. Daugiau rū
pesčių kelia galvų: su kiekvienu staigesniu judesiu 
pradeda viskas aplink mane suktis, rūkas užkrinta 
ant akių ir darosi bloga. Greičiausia kiek sukrėsti 
smegenys. Ir kaip galėjau atlaikyti tardymų ir 
dar suvaidinti tokių komedijų? Turėjo būti nepap
rastai stipri valia. "Stipriausia žmoguje betgi 
yra dvasia!” Taigi — valia ir dvasia lemiamais 
momentais manęs neapleido. Dabar — dabar juk 
esu miręs. Argi jie manęs NKVD rūsyje du kar-

(Nukelta į psl. 4)
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“ DAINUOJI TIKRAI PUIKIAI! ”
SĖKMINGI SOLISTĖS GENĖS VASILIAUSKIENĖS KONCERTAI AMERIKOJE

Garsus Amerikos lietuvis mu
zikas prof. J. Žilevičius, išklausęs 
solistės G. Vasiliauskienės kon
certų Clevelande, tuojau užsku- 
bėjo ant scenos ir, širdingai spau
sdamas jos rankų, susijaudinęs 
pareiškė:

— Žinojau, kad gražiai, bet ne
tikėjau, kad taip gražiai dainuo
ji.’

Šiuo metu jau gauti ir pirmieji 
Amerikos lietuvių spaudos atsilie
pimai, kurie aiškiai sako, kokiu 
pasisekimu viešnia iš Australijos 
stiprina ryšius su broliais ameri
kiečiais.

š.m. spalič mėn. 2 dienos “Dir
voje” Vladas Braziulis šitaip ap
rašo pirmųjį G. Vasiliauskienės 
koncertų Clevelande:

“Turime pripažinti, kad tokio 
tobulumo koncertai yra reti įvy
kiai Clevelande. Australietės G. 
Vasiliauskienė ir D. Oldham, so
pranas ir pianistė, rugsėjo 28 d. 
šv. Jurgio parapijos salėje pasi
rodė, kaip tikros laisvos meninin
kės. Gavome įdomių įspūdžių ir 
pergyvenome tikrojo muzikos 
grožio akimirkų.

G. Vasiliauskienė pirmojoje 
koncerto dalyje atliko A. Karoso 
Ganiau palšus jautelius, J. Tal- 
lat-Kelpšos Daina apie Nemunė
lį, E. Gailevičiaus Verkė mergelė 
ir S. Gailevičiaus Oi laukiau. Sa
lė akustiniai netobula, todėl su
prantamas solistės atsargumas. 
Vis dėlto šiais lengvo techniško 
perteikimo kūriniais jinai jau re- 
komendavosi, kaip sumani ir pa
tyri dainininkė. Nepatogios vidu
tinės ar viena kita aukštesnė gai
da nugalimos nekenkiant skam
besiui. Lengvutis švelnumas puo
šia brangintinus mažmožius.

Antram tarpui duota V. Joku- 
bėno Gėlės iš šieno, B. Budriūno 
Rudenėlis, A. Kačanausko Aguo
nėlės ir Pradalgiuose. Melodijų 
nuotrupos darniai nuaidėjo iš pia
nino. Vykusiai nusilpninta aukš
tosios gaidos. Jautrus balso mei
lumas ir kitukart metalinis skai
drumas gerai derėjo. įmantraus 
skonio ir pritaikytas turiniui ko
ketavimas (Pradalgiuose) malo
niai paveikė žiūrovus. Labai gra
žūs tyliausieji momentai.

Antroje dalyje solistė dainavo 
Fr. Schuberto Laukinė roželė ir 
Upėtakis, F. Davido Brazilijos 
perlas ir Ch. Gounod Pavasario 
daina. Esmė aiškiai pabrėžiama.

ESTAI...
(Atkelta iš psl. 3)

tus nesušaudė? Nušaut tai nenušovė, bet dabar 
jau žinau, kų reiškia mirti!

Pasuku galvų į sienų — šioje pusėje guli Sil
vija. Ji žiūri į mane rimtu žvilgsniu.

“Galvojate apie savo motinų ir Elfi, Raidai?”
“Ne, Silvija. Galvoju apie mirtį!”
“Jau metai, kaip mirtis drauge su mumis”.
"Taip. Ir dar ilgai neatitols nuo mūsų”.
Tylu. Pirmieji saulėtekio spinduliai įsigauna 

vidun. Vienas po kito atsibunda vyrai.
Vėl temsta. Šalia savęs girdžiu lygų Silvijos 

alsavimų. Ji sudėjusi rankas po galva, veidas ir 
rankos kaip šviesios dėmės tamsaus apkloto gale. 
Mažyčiai, blizgų taškiukai liudija, kad ji atsimerkus.

“Apie kų galvojate, Silvija?”
Ji visai nesujuda. “Gal jums ir bus juokinga, 

pone Raidai — aš kaip tik prisiminiau lėles. Ka
daise turėjau gražių, didelę lėlę su ilgom, auksinėm 
kasom ir mėlynomis akimis. Aš jų turėjau dar bū
dama vaikas, o ir vėliau jų visados sodindavau ant 
savo lovos. Kaip tik apie jų darba galvoju, ir esu 
tikra — jūs iš to nepasišaipysite”.

“Kiekvienas žmogus turi kų nors, prie ko pri
sirišęs visa širdimi, Silvija. Tegu tas būtų ir maž
možis, bet jį turinčiam žmogui jis galioja kaip sim
bolis, kaip, sakyčiau, šventenybė. Niekas neturi 
juoktis iš to, kas kitam šventa arba kų kitas myli”.

"Ar meilė yra šventa, Raidai?”
“Viskas yra šventa, kų mes mylime, Silvija! 

Kiekvienų daiktų mūsų širdis pašventina, ir ne tik 
daiktų — kiekvienų jausmų! Viskas priklauso nuo 
mūsų širdies”.

Kiek laiko abu tylime. Tada Silvija sušnabžda: 
“Ar esate kų nors mylėjęs, Robertai?”

Akimirkai suįra visa uždanga. Kų gi aš mylė
jau? “Nežinau, net kų ir atsakyti, Silvija. Gal būt 
atsakyčiau — tėviškę, laisvę, savo tautų. Bet ar 
tinkamas atsakymas? Ar tai būtų tiesa? Gal dar 
turėčiau pridėti — savo tėvus, draugus, mergaitę. 
Užtenka to?”

“Tai kų gi mylėjote, Robertai?”
“Viskų! Gyvenimų tokį, koks jis buvo”.
“O dabar?”

Koloratūra vertinga, skamba be 
mažiausio šiurkštumo. Balsas val
domas atsakingai net ir sunkiose 
atspalvių kaitaliojimų smulkme
nose.

Ir pabaigai P. Čaikovskio Pie
voje žalia žolele žaliavau, B. 
Dvariono Arija iš Dalios operos 
ir G. Puccini arija iš Bohemos 
operos. Autoriai, taip pat, kaip ir 
antrosios dalies pradžioje, su
prantama teisingai. Atlikimas gi
liai apgalvotas. Veidas ir santū
rios vaidybos priemonės įtikina.

Pianistė ir akomponuotoja D. 
D. Oldham solo skambino iš K. 
Čiurlionio Mazurka ir B minor 
Fugeta ir Preludes, o vėliau 
Chaminade Etude' de Concerte. 
Deja, pianinas tokiai virtuozei 
perprastas. Skambino visiškai pa
sitikėdama savimi, labai tiksliais 
tempaiis, originaliai keičiamomis 
nuotaikomis, lyg džiaugdamasi 
lengvais pirštais ir turtingais šuo
liais į kraštutinumus. Jautrumas 
begalinis. Kiekvienas autorius ga
lėtų būti dėkingas.

Valgant civilizuotų maistų dan
tų šepetėlis būtinas. Iki šiolei 
dantų šepetėlio ir užtektų, jei 
žmonės žinotų, kaip iš tikrųjų rei
kia dantis valyti. Kiekvienas 
dantų gydytojas gali tai savo pa
cientams pademonstruoti, ir jeigu 
tas žinoma jau ankstyvoj jaunys
tėj, tai apsisaugojama nuo dau
gelio dantų gedimų. Vaikas labai 
mėgsta imituoti suaugusius ir te
gu jis įpranta manipuliuoti šepe
tėliu nuo pirmųjų metų.

Kadangi žmogus savo burnos 
nemato, tai jis ir nežino, ar dan
tis tinkamai išvalęs. Ir vaikams, 
ir suaugusiems dantų šepetėlis 
turi būti visai mažas ir labai 
minkštas, nes šepetėlio paskirtis 
ne tik valyti dantis, bet ir masa
žuoti smegenis. Valyti reikia ap
valiais judesiais, šepetėlį sukant 
pusrutuliais ir užgaunant smege
nis, siekiant iki pat vidinės lūpų 
ribos. Daug žmonių valo dantis 
tiesiais judesiais ir kietais šepe
čiais. Rezultate jie ne tik kad 
neišvalo bet net ir kenkia, nes po 
kelių dešimtčių metų nuolatinio

Lydėdama dainininkę ji įrodė, 
kad betkokie, nors ir sunkiai pa
siekiami pavidalai laimi triumfų 
tiktai šitokia abiejų artisčių dar
na. Imponavo stiliai, nuotaikos, 
melodijų vyravimai, muzikiniai 
vaizdai, jaudinantieji įtarpai ir 
rimčiausio pobūdžio artistiškas 
sųžiningumas.

Publikai nenurimstant, šis tas 
pridėta abiem dalim.

Atskirai pažymėtini dailūs gas
troliuoto jų tualetai. Be pigių po
veikių, be perdidelės prabangos, 
tartum susiję su koncerto turi
niu.

Gastrolių pradininkas J.J. Ba- 
chūnas pasirodė su trumpu infor
maciniu pranešimu, o rengėjo — 
ALT S-gos 12 skyriaus pirminin
kas K.S. Karpius tarė keletu žo
džių įžangai ir pabaigai.

žiūrovai, užpildę visų salę, pri
ėmė solistes nuoširdžiai ir karš
tai. Mieloms australietėms įteik
ta daug gėlių ir dovanų.”

Tos pačios dienos “Dirvoje” 
jos redaktorius J. čiuberkis pa-

VAIKU DANTŲ... » I
(Atkelta iš psl. 3)

stipraus valymo jie prabrūžina 
dantis, prapjauna juos palikdami 
neišvalytus dantis prie pat sme
genų. Taip pat svarbus valymo 
laikas. Nėra vistiek, kada dantys 
bus išvalyti — tuo po valgio ar po 
poros valandų prieš einant gulti. 
Augščiausias rūgštingumas bur
noje yra tuoj pat pavalgius. Dėl 
to tuoj po valgio reikia valyti 
dantis, ir tik vėliau užsiimti kitais 
darbais.

Naudojant dantų pastų, kuri 
turi įvairių prieskonių, visada 
gaunasi įspūdis švarios burnos. 
Tai yra dėl to, kad į dantų pastas 
įmaišoma mentolio, kuris dėl savo 
skonio duoda įspūdį, bet tik įspū
dį, švarios burnos. Tokį pat įs
pūdį kiekvienas pajus čiulpdamas 
šaltmėtinį saldainį, nors dėl to 
dantys paliks tik cukrum aptepti. 
Dėl šios priežasties dantų gydyto
jai ir pataria nenaudoti dantų 
pastos. Bet dabar rinkoje pasi
rodė nauji gaminiai, kurie savo 
sudėtyje turi dantis stiprinančių 
elementų, būtent taip trūkstamo 
fluorido. Taip pat ir fluoridas 

Tyliu. Pagaliau atsiliepiu: “Aš — aš nežinau”.
Kažkas sukriokia kambaryje. Silvija atsigręžia 

į mane ir paliečia man petį. “Ar tau nebuvo baisu?”
“Taip, Silvija. Tikrai baisu. O dabar atrodo vi

sai kitaip. Tuomet buvo viskas be galo ramu ir 
tylu. Dabar įsitikinau, kad žmogus savo paskuti
nėje akimirkoje pasilieka vienas, vienų vienas”.

“O toji vienatvė ir ramybė — ”
“Kažkų many nužudė. Ne, tikriau sakant — 

ištirpino. Dabar jau viskas, kas įvyko, toli už 
manęs”.

“O dabar — dabar jau negalite mylėti?”
“Nežinau. Dar nežinau. Iš tikrųjų nežinau, 

ar yra palikę kas, kas mane rištų su šiuo gyvenimu”
“Elfi?”
“Gal būt”.

' “Argi nieko neturite, prie ko jūsų širdis 
linktų?”

“Aš turėjau kai kų, Silvija. Kadaise turėjau 
šunelį, kurį tikrai nuoširdžiai mylėjau, bet jį per
važiavo autobusas. Sniege — paliko didelė kraujo 
dėmė. Vėliau turėjau didelę juodų katę, kurių gat
vės vaikai akmenimis užmušė. Dar turėjau dvi 
papūgas: mirus patelei po dviejų dienų padvėsė ir 
patinėlis, greičiausia iš sielvarto”.

Iš kitos mano pusės atsiliepia Justas: “Gyvieji 
visuomet turi mirti”.

“Tiesa. Daugiau — mylėjau savo knygas, 
plokšteles, pašto ženklų rinkinius”.

“Kaip ir aš savo lėlę, Robertai”.
“Tikrai. Bet ir šitie daiktai iš mūsų buvo atim

ti. Suimtųjų ir tremtinių butai iš pradžios buvo 
užantspauduoti, vėliau rusų ir komunistų apiplėšti, 
o po to perduoti rusams arba mūsų komunistų bon
zoms. Su tavo lėle šiandie žaidžia murzini rusų 
vaikai, jeigu jie dar jos galutinai nesudraskė. Ma
no knygas grečiausia rusai bus sudraskę, supurvinę, 
gal išvogę. Mano plokštelės gal būt jau sudaužytos. 
Mums nebeliko tėviškės. Mūsų butai sumindžioti ir 
išniekinti. Daugiau nebeturime namų!”

Justas po apklotu užsidega cigaretę ir rūko sau
ja pridengdamas cigaretės žarijų. “Mums reikėjo 
kovoti, Robertai! Estų vyriausybė pasielgė kaip 
tas Kareelis. Lygiai ir mūsų valstybė norėjo tai
kingai gyventi, nesikišti į svetimus reikalus, gyventi 
tiksau. Bet vėliau susidūrusios su kieta tikrove su
dužo mūsų iliuzijos”.

(Bus daugiau)

skelbė vedamųjį: Gyvėja ryšiai su 
Australijos lietuviais. Jame tarp 
kita ko rašoma:

“Šį kartų, norėdami atkreipti 
dėmesį į JAV gyvenančių lietu
vių ryšius su tolimos Australijos 
lietuviais, turime pasidžiaugti, 
kad tie ryšiai pagyvėjo tiek, kad 
, au ir nuotolis nebegųsdina ir at
rodo, kad tie ryšiai turi tenden
cijų dar labiau plėstis ir gyvėti. 
To ryšio pagyvėjimo didžiausiu 
kaltininku reikia laikyti PLB pir
mininkų Juozų J. Bachunų, kuris, 
dviem atvejais apsilankęs Austra
lijoje, ne tik kad supažindino 
Australijos lietuvius su lietuvių 
gyvenimu ir veikla Amerikoje, 
bet kartu surado eilę būdų ir 
priemonių abiejų kontinentų lie
tuvių ryšiam įlieti į platesnę ir 
ryškesnę vagų.

(Pabaiga psl. 6)

yra nevienodas — druskos ar 
metalo junginyje. Fluoridas me
taliniame junginy dantų pastoje 
išlieka stabilus ir efektyvus^ jis 
sukietina paviršutinį dantų sluogs- 
nį — emalį. Taisyklingai nau
dojant dantų šepetėlį drauge su 
fluoriduota dantų pasta dantų 
gedimas krinta iki 40 — 50 proc. 
Tik išdygusių dantų emalis daug 
godžiau įjungia savyje Retinan
čias medžiagas, negu suaugusiųjų 
emalis, tačiau pagal tyrinėjimų 
davinius ir suaugusių dantys yra 
žymiai apsaugojami naudojant 
fluoriduotų dantų pastų.

Vaikams, kurie turi neseniai su
dygusius nuolatinius dantis, labai 
rekomenduotina gauti taip vadi
namų “topical fluoridation”. Tai 
yra prisotinimas dantų emalio 
fluoridu. Sutvarkius burnų kiek
vienas dantų gydytojas patars 
vaikų dantis sustiprinti aptepant 
juos koncentruotu fluorido skie
diniu 3 — 4 kartus.

Australijoj dantys yra labai 
blogoj padėty. Dažnai 15 — 16 
metų paaugliai nešioja pilnas 
plokšteles, o su skaudančiais dan
tukais atvedami vaikai nuo dvejų 
metų. Dažnas paklaus, jei taip 
blogai yra, tai ar verta iš viso rū
pintis pieniniais dantimis, kurie 
vistiek iškris. Užtektų rūpintis 
tik nuolatiniais dantimis. Tai la
bai klaidinga pažiūra. Pieniniai 
dantys atlieka ne vien tik kram
tymo darbų, bet jie turi išlaikyti 
ir tinkamų vietų nuolatiniams 
dantims. Visi žino, kad pieniniai 
priekiniai dantys pradeda kristi 
penktais šeštais metais, ir jų vie
toje dygsta nuolatiniai. Tačiau 
tuo pačiu laiku kai dygsta prieki
niai, dygsta pačiame pieninių 
dantų lauko gale vadinamasis 
“šeštų metų” krūminis dantys 
neiškritus nė vienam pieniniam 
dantukui. Klysta tėvai galvoda
mi, kad tai tik pieninis dantys. 
Šitas “šeštų metų” krūminis 
laikomas toje išdygimo vietoje vi
sų krūminių pieninių dantų, ku
rie turėtų burnoje išsilaikyti 
iki 10 — 12 metų, kol po nykstan-

NUOLATINIAI SUNKUMAI
Vakarų spaudos pranešimais, 

Nikita Chruščiovas šiuo metu yra 
susidūręs su sunkumų bei krizės 
reiškiniais krašto viduje. Netik 
Sovietijos žemės ūkis, bet ir visa 
eilė kitų ūkio sričių pasižymi trū
kumais, ir tie vidaus sunkumai 
yra pati pirmoji priežastis, kad 
Chruščovui rūpįs atoslūgis šaltojo 
karo frontuose.

Pagal pranešimus, Kremliaus 
valdovas priėjęs išvados, kad paš
lijęs ūkis jau nebeįstengia išlyginti 
vis augančias išlaidas ginklavimo
si srityje ir su Vakarais lenkty
niaujant erdvės užkariavime, be 
to, mažinama užsieniui teikiama 
parama ir sulėtinti erdvės tyrinė
jimai.

Neseniai iš įvairių Sovietų bloko 
sostinių grįžęs vienas Vakarų ūkio 
žymiųjų specialistų, pareiškęs, kad 
sovietiniams vadams belikusi išei
tis: vystyti ūkinius planus pagal 
Vakarų patyrimą. Eksperto nuo
mone, jei sovietai nepasuksią tuo 
keliu, tai jų ūkiui gręsiąs visiškas 
žlugimas, o iš darbininkų pusės 
galėtų atsirasti ir riaušių. Atro
do, kad per metus kitus sovietai 
turėtų įvykdyti kai kurias pagrin
dines reformas.

Europinio ūkio žinovų atliktų

TURTINGIAUSIA PASAULYJE 
BENDROVĖ

Katalikų kunigas Richard Gin- 
der “Our Sunday Visitor” (Mū
sų sekmadieninis lankytojas) skil
tyse rašo*:

“Katalikų bažnyčia yra pati 
didžiausia korporacija Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Mūsų judo- 
mas ir nejudomas turtas yra žy
miai didesnis, negu Standart Oil, 
A. T. & T., ir U S plieno kompa
nijų turtas kartu sudėjus.”

Katalikų akcijos veikėjas Bob 
Considine tvirtina, kad dar nėra 
išrasta tokia skaičiavimo mašina, 
kuri apskaičiuotų katalikų bažny
čios turtus. Jis tvirtina:

“Žemė, ant kurios St. Patricko 
katedra stovi New Yorke įvertin-

čiomis pieninių šaknimis susifor
muoja nuolatiniai. Jei tuo metu 
ištraukiami pieniniai krūminiai 
dantys, niekas nebelaiko vietoje 
“šeštų metų krūminio”, kuris pa
siduoda pirmyn užimdamas ne 
savo vietų. Apie 11 — 12-sius 
metus, atėjus laikui dygti liku
siems dantims ir nesant vietos, 
jie dygsta kaip pakliūva — į go
murio ar lūpų pusę. Sakoma, “su
dygo dantys dvigubai”, t. y. 
dviem eilėm. Tada reikia arba 
ištraukti dvigubai sudygusius 
dantis, arba imtis ortodontiško 
gydymo, būtent, ištiesinti dantis. 
Bet šis gydymas labai brangus ir 
labai ilgas ir ne visada sėkmingas. 
Pigiausias būdas — bliombavi- 
mas. Nelaiku ištraukus pieninius 
dantis pasekmės palieka visam 
gyvenimui, nes dantų lanko for
ma duoda drauge formų ir visam 
veidui, ir dėl to vienų veidas iš
kreiptas, lūpos nesimetringos, ki
taip sakant veide trūksta harmo
nijos. Pripratus prie savo vaiko 
šitų defektų tėvai lyg ir nepaste
bi, tik vėliau jie patys išgirsta 
nemalonias pastabas iš savo drau
gų mokykloje.

Pieninių dantų amžius — 12 — 
14 metų. Žinant jų dvigubų pas
kirtį, reikia stengtis juos išlaiky
ti iki jiems skirto laiko, nežiū
rint kiek sudarytų vargo.

Šiandie dantų gydymas nėra 
skausmingas. Namuose prisiklau
sę tėvų kalbų apie skausmingų 
dantų gydymų, vaikai ateina pri
gąsdinti ir turi daug iškentėti 
pirmų kartą, kol jie patys įsitiki
na, kad čia nieko nėra baisaus. 
Dantų gydytojas vaikų nedursto 
smailiom adatom, negręžia dantų, 
o tik užmigdo dantuką, jį išmaz- 
goja, pakutena ir papuošia si
dabrine žvaigždute. Tada vaikai 
su džiaugsmu patys ateina ir pa
sidaro dantų gydytojo draugais.

Moderniškas žmogus dantų gy 
dytojo išvengti negali. Tai yra 
kaina, kurią mes mokame už 
augštą civilizuotą gyvenimą.

tyrinėjimų išdavoje konstatuoja
ma: blogiausioje padėtyje atsidū
rė trys stipriausios, pramoniniu 
atžvilgiu, sovietinio bloko valsty
bės — Rytų Vokietija, Čekoslova
kija ir Lenkija. Bendrai paėmus 
per šių metų pusmetį tų trijų 
kraštų pramonės gamyba, palygin
ti su praėj. metų pusmečiu, tepa
kilusi vos 1,9%. Tai esąs žemiau
sias pakilimas II-jam pas. karui 
pasibaigus. Pagal ūkinių ekspertų 
duomenis tenka su abejingumu 
žvelgti į Sovietų S-gos pateiktus 
duomenis apie jų pramonės padi
dėjimą 8,5% (palyginti su 1962 
m. pirmuoju pusmečiu). Sovieti
niai apskaičiavimai bei jų sistema 
neišvengiama dvilypumo.

Mažai kyla nacionalinės paja
mos, nesitikima atlyginimų pakėli
mo. Sov. Rusijos tautinės paja
mos pernai pakilo tik ligi 6%, o 
šiais metais, pagal minėtų eksper
tų apskaičiavimus pakils dar ma
žiau. Jau treti metai iš eilės, kai 
Sovietijoje nesitikima pakelsiant 
atlyginimus, o jei jie ir būtų pa
kelti, tai labai nežymiai. Čia stab
dys — maisto kainų pakilimas. Tuo 
tarpu Vak. Europoje dirbančiųjų 
atlyginimai kasmet kyla po 4 ar 
5%. Sovietinio bloko kraštuose vis 

ta 25 milijonus dolerių. Bet tai 
yra tik lašas jūroje, palyginus su 
Vatikano muziejaus, šv. Petro 
Bazilikos, Guadalupės, Lurdo, Fa- 
timos ir šv. Onos Beaupre tur
tais”.

DĖL ŠEIMININKES
NETEKO VYSKUPIJOS

Anglijos karalius dėl moters ne
teko sosto, neseniai dėl moterų 
pinklių Anglijoje buvęs karo mi- 
nisteris išlėkė iš ministerio kėdės. 
O neseniai toje pačioje Anglijoje 
Aberdeen vyskupas dėl moters ne
teko vyskupijos.

Romos katalikų vyskupas Fran
cis Walsh, 64 m. amžiaus, jau tre
jetas metų turi 42 m. amžiaus šei
mininkę ponių Mackenzie, prieš 
8 m. persiskyrusių su anglikonų 
bažnyčios kunigu.
Vyskupas Walsh tvirtina, kad po
nia Mockenzie esanti jo šeimininkė 
ir tik tiek, bet kažin kodėl ji parū
po net pačiam popiežiui, kuris įsa
kė vyskupui jų atleisti.

Vyskupas Walsh, užuot atleidęs 
savo šeimininkę, paprašė popiežių 
atleisti jį iš Aberdeno vyskupo pa
reigų. Popiežius jo prašymų pa
tenkino ir paskyrė jį jau seniai 
panaikintos Kaukazo kalnuose bu
vusios Birta vyskupijos tituliniu 
vyskupu.

KIEK KUR DIRBA?
Tarptautinės Darbo Organiza

cijos surinktomis žiniomis Europoj 
ir visur kitur trumpinamas darbo 
laikas.

Vokietijoje per savaitę dirbama 
44.7 valandos, bet einama prie 40 
valandų darbo savaitės, kuri bus 
įgyvendinta 1966 metais.

Šveicarijoje, Prancūzijoje ir Ita
lijoje dirbama ilgiau kaip Vokie
tijoje — 45 — 48 valandas per sa
vaitę.

Anglijoje buvo dirbama per sa
vaitę 47.4 valandas, o dabar dirba
ma 42 valandas.

Europoje trumpiausių darbo sa
vaitę turi Norvegijos darbininkai 
— 39.6 valandų.

Atostogų požiūriu europiečiai 
daugiau pasiekę.

Italijoj atostogų turi, vidurkį 
imant, 36 dienas, o Vokietijoje 33 
dienas. Gi trumpiausias atostogas 
turi Anglijoj — tik 18 dienų.

pranešama apie kainų pakėlimus. 
Pvz. Lenkijoje neseniai žymiai pa
keltos kainos pieno produktams, 
degtukams, alyvai ir kai kuriems 
alkoholiniams gėralams.

0 kaip su sovietų vad. plėšinių 
žemėmis, į kurias tiek dėta vilčių? 
Pasirodo, kad šių metų derlius 
esąs 50? mažesnis kaip derlius 
buvęs prieš 5 metus. Tai viena di
džiųjų Chruščiovo sovietinio pla
navimo nesėkmių. Bendrai paė
mus, javų derlius Sov. Rusijoje 
siekia 972 svarus vienam akrui 
(apie 10,8 dvg. cnt. nuo ha), tai 
sudaro vos 10-20% daugiau, kiek 
kaimiečiai yra gaminę carų laik
mečiu. Tai žymiai mažiau už Vak. 
Europoje dabar pasiekiamų 2.391 
svarų vienam akr. (apie 26,5 dv. 
cnt nuo ha) derlių.

“Pravda” prisipažįsta — planai 
neįvykdomi. Nors žymiai daugiau 
investuojama į chemijos pramonę, 
tačiau “Pravda” neseniai turėjo 
pripažinti, kad naujų chemijos 
įmonių statyboje planai teįvykdyti 
vos 75-80% numatytų. Prekės iš
leidžiamos su trūkumais. Pagaliau 
dar galima pridurti, kad šiais me
tais beveik visoje rytų Europoje 
buvę menki derliai. Kas kaltas? 
Tik ne sausra ir pan. reiškiniai, 
kaip aiškina Kremliaus valdovai, 
nors ir tai turėjo reikšmės.

Kokios išvados? Diktatoriaus 
Chruščiovo teiginys, kad komuniz
mas yra pranašesnis už kapitaliz
mų, pasirodo, nebegali išlaikyti 
kritikos. Sovietų blokas, ryšum su 
visais trūkumais ir ūkio sunku
mais, dabar nuo Vakarų atsilieka 
dar labiau — tiek pramonės pajė
gumo tiek ir gyvenimo lygio at
žvilgiais. Vakarų Europos politi
kai bei stebėtojai teigia: šiuo metu 
sovietams negresia katastrofa, 
tačiau rimti trūkumai gręsia įvai
riais sunkumais. Klaidinga tvir
tinti, kad tik konfliktas su Pekinu 
verčiųs Chruščiovų atšaldyti šaltų- 
jį karų su Vakarais. Ne, pagrin
dinė priežastis — ūkiniai sunku
mai. (E)
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Adelaidės kronika

JAUNIMAS IR SPORTAS

KAUKIŲ BALIUS 
ADELAIDĖJE

I L.S.K. Vytis suruoštų tradi
cinį kaukių balių atsilankė virš 
200 svečių. Norintieji pamatyti 
įdomias kaukes — nusivylė. Pry- 
zai teko: neseniai iš Lietuvos 
(per Vokietijų) atvykusiai Ele
nai Willenbecht už kaukę “Nak
tis” ir J. Zakarevičiui už arabų 
šeiko kostiumų.

Baliaus loterijos gėrybes laimė
jo: R. Binkevičius — keptų žųsį, 
V. Baltutis — bonkų vodkos, S. 
Gusčia — pyragų.

Baliaus metu įvyko metinės 
klubo loterijos traukimas.

I- mų prizų, lauko krosnelę lai
mėjo P. Lukošiūnas,

II- trų prizų, paveikslas — P. 
Smolskis,

III- čią prizų, T.V. lempa — J. 
Langevičius,

IV- tų prizų, žadintuvas — K. 
Strimaitis,

V- tų prizų, staltiesė — Dr. J.

Dar prieš 50 metų džiova bu
vo mirties kapitonu, plaučių už
degimas numarindavo 35 iš 100 
ligonių, buvo vedama aštri kova 
su erysipelas. Infekcinės ligos 
naikino mažmečius. Neužilgo, 
atsiradus sulfonamidams ir anti
biotikams, pavojingųjų ligų eilė 
pasikeitė. Amerikoje džiova dabar 
yra septynioliktųjų pavojingų ligų 
eilėje. Plaučių uždegimu miršta 
penki iš šimto, erysipelas visai iš
nyko, kaip mirties priežastis, o 
mažamečių infekcinių ligų pavojus 
sumažintas iki minimumo.

šiuo metu Amerikos gyventojų 
mirtingumo lentelėje širdies liga 
dar vyrauja prieš vėžio ligų, ta
čiau kova su vėžiu jau tiek išvys
tyta, kad šimtai tūkstančių žmonių 
pagydomi nuo to žiauraus naikin
tojo. Tačiau tai nereiškia dar di
delės pažangos, nes vėžys vis dar 
linkęs plisti, o ne išnykti.

Žmonių amžiaus vidurkiui paki
lus nuo 45 metų iki 70 metų, jie 
sendami kartu bręsta ir noksta ge
resniu vaisium vėžio ligos nas
rams.

Mokslininkjams visu spartumu 
tiriant ir ieškant vėžio ligos prie
žasčių, tame tarpe daroma viskas, 
kad visuomenėje būtų įsisųmonina- 
ma ankstyvo pasitikrinimo ir vė
žio ligos ankstyvo suradimo reikš
mė galimam pagydymui. Tuo tar
pu tai beveik vienintelis kovos bū
das su besiplečiančia vėžio liga, 
kurios pavojingumų geriausia yra 
nusakęs dr. V. F. Pekarek, pa
reikšdamas, kad “nors šiandien gi
mę kūdikiai ir turi ilgesnio gyve
nimo galimybes, tačiau vėžio ligos 
galimybė taip pat yra plėtimosi 
stadijoje. Kol mokslas nesuras 
priemonių vėžiui panaikinti, vie
nas iš keturių susidurs su tos ligos 
pavojum, daugumai peržengus 40 
metų amžių”.

Šiandien dėl vėžio ligos, virš 
300.000 vaikų yra praradę tėvus, 
gi 250.000 jų prarado motinas. 
Moterų mirtingumas nuo vėžio li
gos yra sumažėjęs dėka ankstyvo 
pasitikrinimo, dėka t. v. Papani- 
colaon tyrimų. Tų tyrimų ir pasi
tikrinimo rezultate, moterų mir
tingumas nuo gimdos vėžio suma
žintas 50 nuošimčių.
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Vl-tų — rašymo reikmenų odi

nė — W. A. Walker,
VH-tų — kavos virdulys — O. 

Gylienė,
VlII-tą — 12 butelių alaus — 

O. Gylytė.
Kaip iš pavardžių matosi, p. 

B. Jonavičienės ranka buvo lai
minga lietuviams. Bilietai buvo 
platinami jau eilę mėnesių ir lai
mę bandė įvairios tautybės.

Baliaus metu svečius vaišino 
sportininkų mamyčių ir Moterų 
Sekcijos puikiai paruoštas ir ap
tarnautas bufetas. Svečius nuo
taikingai paveikė Songailos šokių 
muzika, A. Merūno prižiūrėta 
“vaistinė” ir gražiai išdekoruota 
salė.

Klubo V-ba dėkinga svečiams 
už skaitlingų atsilankymų, kuris 
praturtino klubo iždų, o svečiai 
dėkingi rengėjams už linksmų ir 
nuotaikingų vakarų.

R.S.

KOVA SU VĖŽIU
Tarp kita ko, dr. G. Papanico- 

laon yra išradėjas metodo vėžio ty
rimui moterų pelvis srityje. Tas 
tyrimo metodas, jei laiku pritaiky
tas, užtikrina išgydymų 100 nuo
šimčių.

Kovai su vėžiu neužtenka vien 
mokslinių tyrimų ir pasišventusių 
gydytojų. Reikalingas ir visuome
nės dėmesys daromoms kovai su 
vėžio liga pastangoms. Veikianti 
kovai su vėžio liga organizacija 
(American Cancer Society), šalia 
kitų darbų, turi plačių programų, 
skatinančių visuomenę susipažinti 
su tos organizacijos darbu ir nuo
pelnais. Negana to, toji organiza
cija nepaliauja raginusi ir skati
nusi, kad moterys suprastų nepap
rastų ankstyvo pasitikrinimo reik
šmę ir jųja pasinaudotų savo ir 
savo vaikų ateičiai.

Toje akcijoje, kurios prasmę ir 
naudų ne visi dar yra pakankamai 
įsisąmoninę, reikalingi ir vyrai, 
kurių visa auka susidaro pasišven- 
tus porų valandų pasaugoti vaikus 
arba nuvežti žmonų į tyrimo labo
ratorijų, kurios antrašų galima 
gauti pas šeimos gydytojų arba 
paskambinus į vietos Vėžio tyrimo 
skyrių. Vienas toks žygis į tyri
mo laboratorijų gali išgelbėti gy
vybę, gali išgelbėti moterį, kuri 
yra tavo žmona ir tavo vaikų mo
tina.

Vizitas laboratorijoje yra trum
pas, paprastas ir neskausmingas 
reikalas, tuo tarpu to tyrimo pasė
kos paliuosuoja moterį nuo baimės 
h nežinios, kartu ir nuo baisios 
ligos, jei ji tik pradėjusi įsišak
nyti.

Tų tyrimų pasėkoje kai kuriais 
atvejais vėžio šaknys pastebimos 
septynis ar aštuonis metus anks
čiau, nei moteris normaliai pasi
jaučia ligų jau turinti.

Vėžio ligos tyrimo ir tikrinimo 
apimtis jau dabar tiek plečiasi, 
kad susidarė trukumas laboratori
jų specialistų, t. v. cytotechno- 
logistų. Tai nauja darbo sritis, 
kurioje studijų siekių jaunimas 
gali susirasti dėkingų karjerų 
ateičiai. Tuo labiau, kad Ameri
can Cancer Society teikia stipen
dijas norintiems tapti cytotechno- 
logistais. Tuo reikalu suintere
suoti asmens privalo kreiptis į

(Ištrauka iš inž. Valdo V. Adam- 
kavičiaus paskaitos “Jaunoji kar
ta ir lietuvybės išlaikymas”, skai
tytos Il-me Pasaulio Lietuvių 
B-nės Seime Amerikoje)

Apie sporto reikšmę bei jojo 
įtakų jaunuolio gyvenime neran
du reikalo kalbėti, nes kiekvienas 
Vakarų pasaulio žmogus tai žino. 
Tačiau randu reikalo sustoti ir 
atkreipti dėmesį į liūdnų faktų, 
kad iki šiol toji jaunosios kar
tos auklėjamoji priemonė yra pa
mestinukės vietoje. Tiesiog nesu
prantama, kad mes vis neįverti
name fizinio auklėjimo reikšmės, 
kų jau prieš šimtmetį kitos tau
tos naudojo ugdymui ir net pri
taiko kaip priemonę tautinei lai
svei atsikovoti. Vokiečių Turnver- 
band’ai, čekų Sakalai ar suomių 
sportiniai sųjfldžiai tebūnie ryš
kiausi pavyzdžiai. O mes sergam 
abejingumo sportui liga! Parody
kite man nors vienų lengviau 
suprantamų kalbų jaunimo tarpo, 
nei sportas.

Todėl siūlau rasti būdus visose 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
se, nieko nedelsiant, aktyviai pri
sidėti prie sportinių sųjūdžių iš
plėtimo, rėmimo, o ten, kur spor
tinis gyvenimas merdi, pačiai 
Bendruomenei eiti ir burti jauni
mų į sportinius vienetus. Kad pa
rodyčiau realų ir nuoširdų rūpi

vietos American Cancer Society 
skyrių tikslesnių informacijų.

Kovoje su vėžio liga daug at
siekta ir daug laimėta. Bet tai 
nėra vien medicinos mokslo žmo
nių reikalas. Reikalingas dides
nis susidomėjimas ir susirūpini
mas tuja kova ir iš visuomenės. 
Nes tai liečia kiekvieno žmogaus 
ir ateities kartos likimų.

(Oru.) (/. pmš.)

TRIVIALUMO DĖSNIS
Vadinamasis “Parkinsono Dės

nis”, — darbo apimtis didėja pa
gal laikų, per kurį darbas turi bū
ti atliktas, — nėra vienintėlis Sin
gapūro universiteto profesoriaus 
C. Northcote Parkinsono formula
vimas.

Stebėdamas finansinių reikalų 
tvarkymų jis rado, kad laikas, pra
leistas klausimui svarstyti, esųs 
atvirkščiai proporcingas svarsto
mos sumos dydžiui, atseit, juo di
desnė numatomoji išleisti suma, 
juo mažiau laiko skiriama jai nu
tarti, ir antraip: juo mažesnė su
ma, juo daugiau laiko posėdžiau- 
tojų sugaištama kol prieinama su
tarimo. Tokį reiškinį Parkinsonas 
pavadino “Trivialumo Dėsniu”, 
jo aprašytą prieš keletu metų pas
kelbtoje knygoje “Parkinson’s 
Law or The Pursuit of Progress”.

Apie šių Parkinsono knygų lon- 
doniškis “Financial Times” pasa
kė, apie tai skelbiama knygos ap- 
lankoje), kad tai esanti “velnio
niška knyga” ir kad “kiekvienas 
turėtų daboti, kad knyga nepatek
tų į jo tarnautojų rankas”. Gi 
“New Statesman” “Parkinsono 
Dėsnio” autorių laiko vienu iš di
džiausių mūsų dienų juokdarių, 
šiaip ar taip, knygos dėstomos 
mintys, kad ir sukeliančios juokų, 
vis dėlto verčia ir pagalvoti...

*
Parkinsonas teigia, kad esama 

dviejų rūšių žmonių, suprantančių 
aukštuosius finansus: tie, kurie 
turi didelius turtus, ir tie, kurie 
jokio turto iš viso neturi. Tikra
jam milijonieriui vienas milijonas 
svarų yra tikrai realus daiktas. 
Gi kokiam matematikui ar ekono
mistui, — daleidžiant, kad jie abu 
vos galų su galu suveda, — vienas 
milijonas svarų yra tiek realus, 
kiek jam yra realus vienas tūks
tantis svarų, nes juodu nei vienos 
nei kitos sumos niekada nėra tu
rėję. Tačiau pasaulyje yra pilna 
žmonių, kurie randasi tarp tų 
dviejų kategorijų: tie žmonės nič 
nieko neišmano apie milijonus, ta
čiau yra įpratę galvoti tūkstan
čiais, kuriuos jie tikrai turi. To- 

nimusi jaunimu, pirma, kviečiu 
LB-nės vadovybes, pradedant apy
linkėmis, į savo posėdžius kviesti 
jaunimo ir sporto atstovus; antra, 
LB apylinkių ir apygardų vado
vybes skirti bent 10% pelno iš vi
sų ruošiamų parengimų jaunimo 
organizacijų ir sportiniam darbui 
stiprinti. Šį mano pasiūlymų kvie
čiau PLB seimų priimti ir nutari
mų tvarka painformuoti visas Pa
saulio Lietuvių Bendruomenes. 
Užtikrinu jus, kad pastangos ir 
darbas atneš gražų derlių.

Kad neatrodytų jaunuoliui, jog 
lietuvybė jo gyvenamajame kraš
te yra tik vienintelis rezervatas, 
reikia organizuoti išsamesnį susi
žinojimų tarp įvairių kraštų iie-

ŽAIBO TURNYRAS

Metinis Vilnius — Riga — Ta
llinn šachmatų individualinis žai
bo turnyras įvyko lapkričio 3 d. 
Lietuvių Namuose, Redfern. Da
lyvavo septyniolika pabaltiečių 
šachmatininkų, iš jų šeši lietuviai.

Turnyrų laimėjo latvis R. šva
rės, laimėjęs 13 taškų iš 14 gali
mų. Finale vienintėlę partijų 
pralošė koviečiui V. Patašiui. Ant
rų vietų užėmė estas W. Poder, 
trečių V. Patašius, ketvirtų V. Ko
ženiauskas.

Pasibaigus turnyrui koviečiai 
šachmatininkai pakvietė svečius 
bendrai vakarienei, kurios metu 
buvo įteiktos taurės. Baltic Cup 
įteikta mūsų šachmatų komandos 
kapitonui.

Iki vėlyvo vakaro prie vaišių 
stalo draugiškoje nuotaikoje lietu
viai latviai ir estai dalinosi įspū
džiais, daugumoje patirtais savo 
tėvynėse, šis gražus pabaltiečių 
šachmatininkų bendravimas vyks-

kie tai žmonės paprastai ir būna 
finansinėse komisijose ir taria fi
nansinius klausimus.

šitokios padėties išdavoje atsi
randa reiškinys, kuris esųs būdin
gas tuo, kad pasireiškia mažėjan
tis domėjimasis bei to domėjimosi 
sunykimas svarstomu finansiniu 
klausimu. Toks nusiteikimas lai
kyti reališkai svarbius dalykus 
menkaverčiais ar dėmesio never
tais apibūdinamas “Trivialumo 
Dėsniu”, kuris dažnai pastebimas, 
tačiau ligi šiol dar niekada nebu
vęs nagrinėtas.

Tiesų pasakius, teigimas, kad šis 
dėsnis dar niekada nebuvęs nagri
nėtas, nėsųs visai tikslus. Iš tik
rųjų būta kiek tyrinėjimų šioje 
srityje, tačiau tyrinėtojai nagrinė
jo tokius klausimus, kurie jų nie
kur nenuvedę. Jie prileidę, kad 
didžiausia svarba turėtų būti ski
riama posėdžių darbotvarkės klau
simų eilei. Jie teigė, kad daugiau
sia laiko paskiriama klausimams 
svarstyti, kurie surašyti darbot
varkėje pirmiausia — nuo pirmo 
punkto ligi septinto, ir kad vėlesni 
darbotvarkės punktai esu priima
mi automatiškai, be svarstymo.

SMEGENYS - BATERIJA
Mokslininkai smegenis prilygi

na elektros baterijai, šiuo atveju 
sudarytai iš šlapių lusteliu. Joje 
atsiranda tiesioginės srovės elek
tra, turinti iki vienos dešimto
sios dalies volto įtampos, arba 
tiek, kiek viena dvidešimtoji da
lis kišeninės elektrinės lemputės. 
Nervais perduodant signalus tos 
“baterijos” pajėgumas atsinauji
na sugeriant potasijų, kurs yra 
skystyje, supančiame nervų.

Smegenyse yra apie 15 bilionų 
lusteliu. Kiekviena kūno dalis yra 
kontroliuojama specialios smege
nų dalies. Jų didumas pareina 
nuo gausumo darbo, kurį atlieka 
tas organas. Pvz. rankas kontro
liuojančios smegenų dalys yra
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVIS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpila! ir užvalkalai 63" (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

BOŠE

38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N3.W.
Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Comer Shop, 181 Queen St., St. Marg*, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
PreU* duodamo* ir iiranokėjimui. M«* kalbamo vokiškai.

ASTROS UŽKULNIAI IR
GRINDYS

tuvių. Ekskursijos ar pasikeiti
mais tarp lietuviškų šeimų būtų 
viena iš priemonių. Krepšininkų 
išvyka į Pietų Amerikų buvo vie
na iš tokių efektingų priemonių. 
O jos rezultatus mačiau savo aki
mis. Tatai turėtų būti tęsiama 
bet kokia kaina.

ta jau kelinti metai.
Koviečiai šachmatininkai reiškia 

padėkų ponioms L Stošienei, R. 
Radzevičienei ir Z. Motiejūnienei 
už darbų paruošiant bendrų vaka
rienę. V.A.

★

Vengras šachmatų meisteris G. 
Maroczy duodamas simultanus nuo 
birželio mėn. 1927 m. iki kovo mėn. 
1928 m. sužaidė 943 partijas iš ku
rių laimėjo 825, sužaidė lygiomis 
113 ir pralaimėjo tik 5 partijas! 
Garsusis pasaulio meisteris kubie
tis Capablanka, dalyvaudamas 
turnyruose nuo 1914 iki 1924 me
tų, pralošė tik vienų šachmatų 
partijų.

G. Maroczy

LIŪDNA PABAIGA

švedų futbolininkas Lenart Sko- 
glun dar prieš metus buvo laiko
mas geriausiu kairiuoju kraštiniu 
puolėju pasaulyje. Italijos futbo
lo vertelgos nupirko ji iš švedų 
klubo už pasakiškų sumų. Laik
raščiai rašė apie milžiniškus Sko-

Rezultatai yra gerai žinomi.
Pašaipa ir juokas, kuriuo paly

dėta dr. Guggenheimo paskaita 
minimu klausimu Muttwortho kon
ferencijoje, tuo laiku buvęs palai
kytas netaktišku išsišokimu, ta
čiau ilgiau užsitęsusios diskusijos 
dėl paskaitos lyg ir rodė, kad kri
tikų turėta racijos. Metų metai 
buvę sugaišti dr. Guggenheimo ty
rinėjimams, kurie buvo pagrįsti 
klaidingomis prielaidomis. Mes 
šiandienų, esą, suprantame, kad 
klausimo eilė posėdžio darbotvar
kėje esųs nedidelės reikšmės daly
kas, kiek jis liečia šičia svarstomų
jų klausimų. Reiktų skaityti, kad 
dr. Guggenheimas turįs jaustis lai
mingu, kad jam pavyko išsprukti 
iš konferencijos savo baltiniuose. 
Jeigu jis būtų savas išvadas patie
kęs vėlesnėje konferencijoje, tai 
būtų susilaukęs daugiau, nei tik 
pašaipaus juoko. Būtų buvę ma
nyta, kad jis tyčiomis gaišinus 
konferencijos laikų.

Jeigu, esą, mes norį tolesnės pa
žangos šitokiuose tyrinėjimuose, 
tai mes turį užmiršti visa, kas ligi 
šiol buvę padaryta. Reikią pra
dėti iš pat pradžios ir pilnai su- 

žymiai didesnės, kaip kontroliuo
jančios kojas.

Smegenų elektrinės bangos ga
li būti mechaniškai užrašytos 
elektroencephalogramoje. Iš ša
lies pritaikius (operacijų metu) 
elektrinius impulsus į smegenų 
dalis, kurios judina rankas, ko
jas, galima susilaukti tų galūnių 
judesių. Kai paliečiama ta sritis, 
kuri kontroliuoja liežuvį, lūpas, 
žmogus sustoja kalbėti. Palietus 
kalbų kontroliuojančią dalį žmo
gus kartais pradeda verkti kaip 
vaikas, ir tokiu atveju žmonės 
jaučia, lyg ne iš lauko jiems aks
tinas atėjo, o jie veikia vidaus 
akstino poveikyje.

Moterų aštrūs užkulniai dabar 
pamažu savo panašumu artėja 
prie ylos. Vaikščiojant tokiais ba
tukais, moters svoris taip spau
džia smailų užkulnį, kad smaila- 
galyje spaudimas į grindis susi
daro toks, koks traukinio loko
motyvo j bėgius. Tiems grindų 
taškams, į kuriuos atsiremia to
kių smailių kulnių aštruma, spau
dimas yra tokio pat didumo, kaip 
jeigu vaikščiotų dramblys. Aki
vaizdoje to fakto, viena vakarų 
Vokietijos firma pradėjo mote
riškų užkulnių smailumus gamin
ti iš elastinės plastikinės medžia
gos — poliuretaleno, kuri yra la
bai patvari, bet turi elastinio 
minkštumo.

Moteriai yra lengviau apginti 

savo nekaltybę prieš vyrus, negu 

reputacijų prieš moteris.

glun honorarus. Bet, kai trisde
šimt trejų metų futbolininkas nus
prendė baigti savo karjerų, jo pa
jamos pasirodė tesančios tik mitas. 
Skoglun grįžo į tėvynę visiškai 
nuskurdęs.

300 SIDABRINIŲ

Ne už 30, bet už visus 300 sidab-
rinių, — beje, svarų sterlingų — 
pardavė savo draugus anglų ko
mandos “Bristol rovers” varti
ninkas Esmond Millon. Už šį at
lyginimą jis tyčia praleido į savo 
vartus du kamuolius ir jo koman
dos mačas su Bredford miesto fut
bolininkais baigėsi lygiomis — 2:2. 
O galėjo būti pergalė “sausu" re
zultatu.
' Apgailėdamas savo elgesį, var
tininkas papasakojo apie tai laik
raščio “Pipi” korespondentui ir 
nusiuntė pinigus atgal — papirku
siam jį klubui.

prasti būdą, kuriuo finansinė ko
misija faktinai dirba. Skaitytojo 
labui, kad būtų paprasčiau, finan
sinės komisijos darbas pavaizduo- 
tinas šitokia, dramine forma:

PIRMININKAS: “Dabar svars
tysime darbotvarkės devintąjį 
punktų. Mūsų iždininkas Mr. Mc
Phail padarys pranešimų”.

Mr. McPhail: “Sąmata atomi
niam reaktoriui pastatyti yra 
prieš jus, pakomisės paruoštojo 
raporto priede, pažymėtame “H”. 
Jūs matote, kad bendras projektas 
ir planas yra užgirtas profeso
riaus McFission. Bendra išlaidų 
suma sieks 10 mil. svarų. Rangovai 
Messrs. McNab ir McHash mano, 
kad darbai būsią baigti ligi 1963 
m. balandžio mėnesio. Inžinierius 
konsultantas Mr. McFee mus per
spėja, kad mes nesitikėtume, jog 
darbai bus baigti anksčiau nei 
spalio mėn.. Jo nuomonę remia dr. 
McHeap, plačiai žinomas geofizi
kas, kuris mano, kad, gal būt, bus 
reikalinga įvaryti polius žemesnė
je tereno vietoje. Didžiojo pastato 
planas yra prieš jus — žiūrėkite 
priedą IX, — o braižiniai ant sta
lo. Aš mielai suteiksiu papildomų 
informacijų, kurių tik panorės ko
misijos nariai”.

(Pabaiga sek. nr.)

ĮSIMYLĖJĘ KALBASI
Jaunas vyrukas ir mergina vai

kščioja parke. Staiga ji paklau
sia:

— Pasakyk, brangusis, ką tu 
greičiau pamylėtum: merginą, ku
ri yra graži, ar merginą, kuri at
sižymėtų savo išmintimi?

— Nei vienos, nei kitos. Aš my
liu tik tave — atsakė vyrukas.

5
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PERTH
DIDĖJA KARIŲ GRETOS

Sužinojome, kad visos Australi
jos L. V. K. Sav. S-gos Skyrius 
Sydnėjuje šiais metais švenčia 
savo dešimtmetį. Dėl to sukruto 
ir Perth bei W. A. kūrėjai savano
riai. Prie buvusių penkių savano
rių ramovėnų skyriuje prisidėjo 
dar vienas — Kazys Zuromskis. 
įstodamas į L. V. S-gos “Ramovė” 
W. A. Skyrių aktyviu nariu pasi
žadėjo užsisakyti lietuvišką laik
raštį. Savo pareiškime sav. Zu
romskis sako: “Atpažinau ramo
vėnų tarpe vytautietį (trečiasis 
pulkas vadinosi Vytauto Didžiojo 
vardu), su kuriuo buvau sunkiose 
kautynėse prie Varėnos ir pareiš
kiu noro stoti į ramovėnų eiles”. 
Tą pat dieną be sav. Zuromskio į 
ramovėnų skyrių įstojo dar trys 
lietuviai kariai. Savanoriai papra
šė, kad juos laikytų skyriuje sa
vanorių sekcija. Gi kas liečia pačią 
savanorių Sąjungą, jie tą sutvar
kys patys.

Sekančią dieną savanorių sekci
ja prie ramovėnų skyriaus turėjo 
pasitarimą ir numatė Perthe ir 
provincijoje sudaryti gyvenančių 
savanorių grandį. Numatoma 
šaukti visų savanorių susirinkimą 
ir išrinkti vadovą. Kadangi per 
paskutinius trejus metus Perthe 
formalaus visų savanorių susirin
kimo nebuvo, tad ir nebuvo teisėto 
organizacinio vieneto bei valdomų
jų organų. Steigdami savo vie
netą Grandį, savanoriai pasižada 
visomis išgalėmis laikytis Sav. 
S-gos įstatų, ypač norėdami būti 
pavyzdingi jauniesiems ramovė- 
nams. ,

Užbaigdami savo pasitarimus, 
savanoriai sveikina Australijoje 
ir N. Zelandijoje gyvenančius sa
vanorius kūrėjus ir skyriaus stei
gėjus ir linki sėkmngo darbo se
kančiame dešimtmetyje.

Savanoris — Ramovėnas

MELBOURNE
DAR VIENA MIRTIS 

MELBOURNE
Pereitą sekmadienį, lapkričio 

10 d. pabaltiečių koncerte Mel
bourne staiga krito ir mirė Vla
das Paragys. Velonis paliko žmo
ną ir dvi dukreles.

JAUKUS NAMŲ BALIUS
Melbourne Lietuvių Klubo Ta

ryba šiomis dienomis suruošė savo 
metinį Namų balių Brunswick ro
tušėje. Prieš pat baliaus pradžią 
užėjęs smarkus lietus kai kuriuos 
tautiečius sulaikė namuose. Vis 
dėlto ir blogam orui užėjus, prisi
rinko per 200 tautiečių. Meninėje 
programoje dalyvavo p. Tamošiū
nienė nuotaikingai padainuodama 
keletą solo dainų. Taip pat p. Paš
kevičius išpildė su įsijautimu porą 
pramoginės nuotaikos dainų. Svei
kintinas ir jaunimo atstovo Ginta-

"DAINUOJI...”
(Atkelta iš psl. 4)

P. G. Vasiliauskienės ir p. D. 
Oldham koncertų Amerikoje pro
ga tenka pastebėti, jog jau na
šioje pradžioje koncertų Detroi
te ir Clevelande buvo ryškiai pa
stebimas skirtumas tarp eilinių 
koncertų ir koncertų su “austra
lišku prieskoniu”. Tas “priesko
nis” išplaukia ne vien iš dailiai 
ir skoningai paruoštos muzikinės 
programos, bet ir iš tos atmosfe
ros, kuria taip nuoširdžiai ir taip 
jautriai savo žodžiais perduoda 
abi solistės ir jų koncertų “kalti
ninkas” Juozas J. Bačiūnas. Tai 
nėra nei paskaitos apie Australi
jos lietuvius, nei oficialus prisi
statymo žodis. Tai žodžiai, kurie 
išplaukia iš bičiuliškos širdies, 
žodžiai, kurie suartina, įšildo jau
smus.

Viešnių iš Australijos koncer
tai nėra vien tik meninė paguo- 

Mūsų brangiam bičiuliui

VLADUI PARAGIUI
staiga mirus, jo žmonai ir dukrelėms gilią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi

Kavaliauskų Seimą

ro Kalpoko pasirodymas su viena 
angliška daina. Balsas puikus, 
galima laukti iš jo ateity didelės 
pažangos, jei tam pašvęs daugiau 
laiko ir dėmesio. Gaila, kad dai
navo svetima kalba, kas nesiderino 
prie baliaus lietuviškos nuotaikos.

Gyvai praėjo suruoštoji loterija. 
Surinkta ir su vokeliais per 70 
svarų. Muzika buvo gera. Baliaus 
nuotaika jauki ir visi iki 2 vai. ry
to praleido su malonumu laiką be- 
sivaišindami, pasišokdami, besi
šnekučiuodami. Balių reikia skai
tyti pasisekusiu tiek moralinio, 
tiek materialinio kredito įrašiusio 
Lietuvių Klubo sąskaitom

Klubo Vadovybė deda pastangas 
kaip galima greičiau sutelkti lėšų 
pagerintiems namams nupirkti. 
Northcotės teatro namas dar ne
parduotas. Tikimasi, kad jo savi
ninkai dar nuleis. Tuo pat laiku 
žvalgomas! ir dėl kitų objektų. 75 
klubo nariai yra jau atsiliepę į 
anketą ir pasižadėję 5700 svarų 
įmokėti fondan pagerintiems na
mams užpirkti. Banke šiuo metu 
specialioje sąskaitoje turima gry
nais 1699 svarus. Tuojau yra pa
žadėta įnešti 2325 sv. Džiugu, kad 
jaunimas pareiškė susidomėjimą 
namais ir pažadėjo pagerintų na
mų pirkimą visokeriopai remti. 
Greitu laiku paaiškės, ar mūsų 
jaunimas sugebės savo akcija pri
sidėti ir lėšomis bei kitu būdu.
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KOMITETAS LIETUVIŲ NAMUOSE RENGIA "

LINKSMA ŠOKIU VAKARA ::
“ Programoje: "AKIVAROS” kupletai. ”

“ Gros geras orkestras, bufetas su užkandžiais ir gėrimais.
" Laimei išbandyti turtinga loterija.
!’ Visus Tautiečius nuoširdžiai kviečiame, ypač melbourniškius. -
“ Pelnas skiriamas mūsų jaunojo atžalyno auklėjimui. <■ 
•"> " -
y Tėvų Komitetas J

KULTŪRINGAS VAKARAS GEELONGE
Spalio 20 d. Lietuvių Namuose 

Geelonge įvyko choro suruoštas 
literatūros, dainų, šokių ir muzi
kos vakaras, kuriame dalyvavo be
veik visi geelongiškiai ir svečių 
iš Melbourne.

Vakarą pravedė žinomas kultū
rininkas Dr. S. Skapinskas, atida
rydamas ir trumpu žodžiu nusaky
damas šio vakaro reikšmę. Pro
grama pradėta A. Giedriaus pasa
kėčia “Čiukė darželyje”, kurią 
patraukliai paskaitė p. M. Kyman
tas. Toliau sekė Zdanavičiaus 
“Jaunavedžių duetas”, išpildytas 
p.p. Brazdžionienės ir J. Gailiaus. 
Dar publikos juokui nenutilus sce- 

da. Išlepintiems lietuviškų kon
certų klausytojams jos ir nesie
kia pateikti jokių sensacijų ar 
nepaprastų meninių laimėjimų 
aukštybių. O vistik, du jų koncer
tai jau įvyko pripildytose salėse, 
pakilia ir šventiška nuotaika. Nes 
gi tie viešnių iš toli koncertai ly
dimi misijos, kuįrios ilgai teko 
laukti. Tai gyvojo ryšio užmezgi
mo šventės.”

Toliau vedamajame šitaip rašo
ma: “Pasaulio lietuvių bendruo
menė yra viena. Per ją augs ir 
plėsis ne tik lietuvių ryšiai, bet 
ir jų įtaka. Nes tik glaudžiame 
ryšyje galėsime atsiekti tų dide
lių tikslų, kurių visi vieningai 
siekiame.

Jei prasidėję koncertai ir toliau 
bus lydimi tos pačios šiltos ir ty
rios lietuviškos atmosferos, jie 
bus paskatinimu gyvenimiškiems

Dabartinę Lietuvių Klubo Tary
bą, kuri deda visas pastangas ge
resniems namams nupirkti, suda
ro: pirm. K. Baltokas, vicepirm. 
J. Petrašiūnas, sekretorius R. 
Pumputienė, iždininkas A. Rama
nauskas, parengimų vadovas Pr. 
Dranginis, ūkio komisijos vad. Br. 
Včngrys, jo padėjėjas J. Červins- 
kas. Ūkio komisijos buvęs vado
vas J. Dudėnas dėl tarnybos pasi
traukė iš eitų pareigų.

Dėkimės visomis jėgomis ir lėšo
mis geresnius namus nupirkti.

k.

CANBERRA
“BALTIJOS” TUNTO SKAUTŲ 

— SKAUČIŲ STOVYKLA
Š. m. gruodžio mėn. pirmoje pu

sėje yra ruošiama “Cotter River” 
australų skautų stovyklavėtėje 
“Baltijos” Tunto skautų — skau
čių 10 dienų stovykla. Visais sto
vyklavimo reikalais prašome 
kreiptis pas brolį K. Keraitį.

CANBERROS LIETUVIŲ 
KLUBE

Spalio 25 d. gavus leidimą, bu
vo atidarytas baras.

Bare galima gauti įvairiausių 
rūšių svaiginamuosius gėrimus, 
lemonadą, rūkalus ir degtukus.

nojez pasirodė p. p. Jančiauskienė 
ir Lipšienė, kurios vaizdžiai papa
sakojo šių dienų problemas “pap- 
letkavojimo” stiliumi, pagal Gied
riaus pasakėčią “Du bičiuliai".

Nespėjus nudžiūti juokų aša
roms, kai sesutės Manikauskaitės 
akordeonu ir gitara dailiai pagro
jo “Lietuvišką pupuri”. Vos tik 
spėjus nuskambėti liet, melodijų 
garsams, tuoj pasirodė jp. Lipšienė 
melancholišku balsu užtraukdama 
“Jeigu sugausi krentančią žvaigž
dutę”. Jai pianinu akomponavo 
p. R. Norvydas.

Didelė šio vakaro staigmena bu
vo p. Tamošiūnienė su dukrele 
Rita. Viešnia padainavo “Sudiev, 
gražioji Roma”, “Klajojančios 
žvaigždės”. Jos dainavimui akom
ponavo dukrelė Rita, kuri šalia to 
paskambino Beethoveno “Fuer 
Elise”.

Staiga šeši vyrukai pasirodė 

ir būtiniausiems lietuvių apjungi
mo ir gyvesnių ryšių palaikymo 
darbams”.

Po pirmo koncerto Detroite 
taip pat buvo rašoma: “Solistės 
G. Vasiliauskienės koncertas Det
roite praėjo nepaprastai dideliu 
pasisekimu. Publika tiek soliste, 
tiek akomponiatore buvo labai 
sužavėta ir eina kalbos apie to 
koncerto pakartojimą Detroite. 
Didelį dėmesį solistei ir jos atlik
tai programai skyrė jaunimas^ 
kurio publikoje buvo netikėtai 
daug. Pirmasis viešnios iš Aus
tralijos pasirodymas Detroite ro
do, kad jos koncertai bus tikra 
meno šventė daugelyje lietuvių 
kolonijų, kur tik jai sudarytos są
lygos koncertuoti”.

Apie G. Vasiliauskienės gastro
les JAV gražiai buvo užsiminus 
ir Adelaidės australų spauda. 
Keista, bet tik užsiminimai oa- 
piktino kaikuriuos mūsų kultūri
ninkus. Girdi, kokios ten gastro
lės padainuos tik lietuviams. Pa
sirodo, kad tai gastrolės, kuriom 
gali didžiuotis kiekvienas Austra
lijos lietuvis, jei tik jo nevaldo 
asmeninė pagieža.

VI. R.

eran
M.P. SKAITYTOJAMS

Kalėdų šventės jau čia pat. 
Jau įsigaliojusiu papročiu lietu
viai savo draugus, bičiulius ir 
pažįstamus švenčių proga sveiki
na per savo laikraštį. Laikyki
mės šios gražios tradicijos ir da
bar.

Kalėdinis M.P. nr. išeis žy
miai padidintas. Siųskime re
dakcijai savo sveikinimus jau 
dabar.

Paskutinė data prisiųsti svei
kinimus ir medžiagą — gruo
džio 15 d. Nevėluokime!

M.P. Red.

ADELAIDĖS 
ŠACHMATININKŲ 

DĖMESIUI
Pranešama, kad lapkričio 17 d. 

4 vai. p.p. Lietuvių Namuose, 
Eastry Str., Norwood, šaukiamas 
šachmatininkų sekcijos susirinki
mas. Pagrindas —sekcijos vado
vybės kadencijos pabaiga. Visiems 
sekcijos nariams dalyvavimas bū
tinas, o naujų narių — pageidau
tinas.

P.Lukosiūnas
Sekcijos vadovas

Daugelis dalykų parduodama tru
putį pigiau negu krautuvėse.

Barą veda p.p. Alyta, Brock
well, Pilka, Švedas ir T. Žilins
kas Lapkričio 16 dieną — šešta
dienį, 3 vai. po pietų Klubo pa
talpose šaukiamas visuotinis Klu
bo narių susirinkimas.

-Tą patį vakarą 8 vai. rengiami 
šokiai. Įėjimas neapmokamas.

Adelaidėje jaunimas visais fron
tais veržiasi į priekį. Tad nenuos
tabu. jog jaunieji patys ryžtasi 
net ir savo sporto salę statyti, ne
laukdami, kol ją pastatys tėveliai 
ir už rankutės įves.

*
Pereitą savaitgalį kosmonautas, 

jeigu jis būtų pasisukinėjęs virš 
Australijos, tebūtų girdėjęs iš 
Australijos tik lietuviškas dainas: 
koncertavo ir adelaidiškiai, ir syd- 
nejiškiai su newcatliečiais, o Mel
bourne net visi pabaltiečiai drau
ge.

scenoje — Dr. S. Skapinskas, K. 
šimkevičius, V. Stagys, M. Ky
mantas, J. Gailius, ir A. Ste
ponavičius. Jie stebėtinai gražiai 
ir pagaunančiai padeklamavo ir 
padainavo kupletus “Kaip Anup
ras padėjo Geelong Liet. Namus 
statyti”.

Juokams nutilus pasirodė p. L. 
Bungarda su savo tautinių šokių 
grupe. Pašokti net keturi šokiai. 
Tuoj po šokių p. J. Lipšys trom- 
pete pagrojo “Lietuva brangi”. 
Jam akordeonu akomponavo p. M. 
Manikauskaitė. Po pirmo posmo 
pati publika toliau dainavo, prisi
menant tą brangią mūsų Lietuvą. 
Čia pat pasibaigus dainoms p. R. 
Norvydas pianinu paskambino 
Schuberto Scherzo N. 1.

Paprašius publikos daugiau su
sikaupimo (rfeikia priminti, kad 
vakaro dalyviai pasirodė labai kul
tūringi ir drausmingi! tuoj pasi
rodė p. p. Lipšienė, čerekavičienė 
ir Brazdžionienė, kurios padekla
mavo ištraukų iš A. Baranausko 
“Anykščių šilelio” ir keletą eilė
raščių. Pabaigai M. Manikauskai
tė įspūdingai paskambino savo 
kūrinį (neįvardintą).

Tuoj po pertraukos scenoje pa
sirodė Geelongo atžalynas būsimo
je choro ateitis — kun. Dr. P. 
Bašinsko vadovaujamas “Jaunų
jų choras”, padainavęs “Lietu
vai” ir “Grėbėjėliai”. Po jų R. 
Giedrys su M. Kymantu pasirodė 
su smuikais, pagroję “Tėvynės 
meilė nemari”. Jiema akompona
vo p. R. Norvydas.

Netrukus pasirodė ir M. Ky
manto vadovaujamas Geelongo 
moterų choras, padainavęs kun. P. 
Butkaus “Kalnai ten dainavo” ir 
Andriulio "Plaukia Nemunėlis”. 
Moteris pakeitė vyrų choras, vad.

PATIKSLINIMAI
M. P. Nr. 38 buvo paskelbta, kad 

atsiliepdami į S. L. M. S. G. D-jos 
atsišaukimą Senelių ir Poilsio na
mams pirmieji šiam tikslui paau
kojo £10 p. p. T. Rotcai. Bet iš 
tiesų aukojo ne p. p. T. Rotcai, bet 
E. ir F. Rotcai, kurie būdami vy
resnio amžiaus šią auką sudarė 
taupydami iš savo gaunamos pen
sijos. Gerb. p. p. Rotcus atsipra
šome. Red.

M. P. Nr. 43 paskelbtas nepasi
rašytas straipsnis “šviesiųjų kris
lų poetas”. Straipsnio autorius, 
— mums visiems plačiai žinomas 
kultūrininkas Antanas Krausas. 
Autorių maloniai atsiprašome.

Red.

Aprašyme “Kaukių balius Ade
laidėje” (žiūr. psl. 5) staltiesę 
laimėjo ne Dr. J. Mikužis, bet p. 
P. Mikužis. Red.

RAŠINIO KONKURSAS 
SAVAITGALIO MOKYKLOMS 
ALB Krašto Kultūros Tarybos 

Lituanistinė Sekcija skelbia sa
vaitgalio mokyklų vyresniųjų sky
rių mokiniams Australijoje raši
nio konkursą tema “DARIUS GI
RĖNAS — ATLANTO NUGALĖ
TOJAI". Trys geriausiai parašyti 
rašiniai bus atrinkti įvertinimo 
komisijos, susidedančios iš litua
nistinės sekcijos seniūno A. Krau- 
so ir jos narių Elenos Žižienės 
ir Alberto Zubro. Konkurso lai
mėtojams bus paskirtos vertingos 
lietuviškos knygos.

Rašiniai atsiųstini iki š.m. gruo
džio mėn. 8 d. vertinimo komisi
jos pirmininko adresu:

A. Krausas, 4 Grandview Ave., 
Maribyrnong, Vic.

TAUTOS FONDO SKYRIUS
Brisbanės Tautos Fondo skyrius 

jau veikia. Iš Tautos Fondo At
stovybės Sydnejuje gauti įgalioji
mai ir aplinkraščiai telkti lėšas, 
platinti Tautos Fondo išleistus pa
sus bei ženkliukus.

šiuo mes kreipiamės į jus, bran
gūs tautiečiai! Turėdami atlie
kamą peną aukokite mūsų tėvynės 
laisvinimo kovai. Palengvinkime 
mūsų veiksnių pastangas ir padė
kime priartinti tėvynės išlaisvini
mo dieną.

Brisbanės Tautos Fondo skyrius 
sudarytas iš šių asmenų: pirminin
kas Vladas Kaciūnas, sekretorius 
stud. Kajetonas Sakalauskas, iž
dininkė stud. Nijolė Mališauskaitė.

Brisbanės ir Queensland valsti
joje gyveną tautiečiai prašomi 
aukas siųsti šiuo adresu: Nijolė 
Mališauskas, Brisbane, 24 Find
ley Rd., Ashgrove.

Visiems svarbu
Melb. Liet. Namuose lapkričio 

16 d. 4 vai. p.p. L. Kult. Fondas 
rengia viešą Dr. J. Mikolajūno 
paskaitą — Nauji žngsniai chirur
gijoje. Kviečiami melburniškiai 
kuo gausiau dalyvauti ir pasiklau
syti mūsų jauno mokslininko.

★
Ateinantį sekmadienį Lidcombe 

bažnyčioj tuoj po lietuviškų pa
maldų liet, vaikams bus teikiamas 
sutvirtinimo sakramentas. Drauge 
su tuo rengiamos ir atitinkamos 
iškilmės. Sutv. sakramentą teiks, 
vysk. J. Freeman.

taip pat p. M. Kymanto, sudainavo 
Vanagaičio “Per laukelį jojau” ir 
Šimkaus “Juodbėriai, galvas augš- 
tyn.”, tačiau jų dainavimas nesu
silaukė to klausytojų entuziazmo, 
kaip prieš juos moterų choras. Dar 
nenuėjus vyrams nuo scenos pasi
girdo “Lietuviais esame mes gi
mę”, ką grojo už scenos J. Lipšys.

Vakaro programa užbaigta jau
tria Dr. S. Skapinsko padėka ir 
viltimi, kad kitą kartą bus steng
tasi pasirodyti su dar įvairesne ir 
brandesne programa. Po to sekė 
alutis, šokiai ir vaišės.

Vakaras praėjo labai įdomiai ir 
originaliai. Ypač daug naujo įne
šė Dr. S. Skapinskas, kuris buvo 
šiuo atveju nepamainomas konfe- 
rencier’ius, dailiai pranešinėdamas 
ir tarpus užpildydamas eilėraščiais 
ir humoru. Čia tenka ypač dėkoti 
Geelongo Liet. Chorui, jo vadovui 
p. M. Kymantui ir visai valdybai, 
kad jie paruošė tokį jaukų vakarą, 
kurį gausūs klausytojai taip šiltai 
ir entuziastingai priėmė.

Samanis

Buvusiam ilgamečiui L.T.M. Čiurlionio Ansamblio nariui 

a.a. VLADUI SAVAICIUI

mirus, jo artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

L.T.M. Čiurlionio Ansamblis

Mūsų mielam pažįstamui

VLADUI SAVAICIUI

tragiškai žuvus, jo brangią mamytę p. Savickienę, žmo
ną, dukrytes ir uošvę nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

O.A. E.A. Kapočiai
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PLUNKSNOS KLUBO 
NARIAMS

Sydney Liet. Plunksnos Klubo 
posėdis įvyksta ateinantį sekma
dienį, lapkričio 17 d. 4 vai. p. p. p. 
V. Šliogerio namuose 17 Belmore 
Str., Belmore. Posėdyje paskaitą 
skaitys V. Šliogeris (jun.) tema 
“Hipokrizė šių dienų pasaulyje".

SYDNEY LIETUVIŲ KLUBO
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Ateinantį šeštadienį, lapkričio 
16 d. 6 vai. vak. Liet. Namuose 
Redferne, šaukiamas metinis na
rių susirinkimas, kuriame be kitų 
svarstymų bus renkama nauja klu
bo valdyba. Narių dalyvavimas 
būtinas. Susirinkime klubo narys 
negali atstovauti kito, nedalyvau
jančio susirinkime nario.

KARIUOMENĖS DIENOS 
PAMINĖJIMAS IR

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS 
CANBERROJE

Lapkričio 24 d., sekmadienį, 
Bradon’o St. Patrick’s bažnyčioje 
11 vai. kun. S. Gaidelis, S.J. lai
kys pamaldas kariuomenės šven
tės proga.

— * —
Lapkričio 24 d., sekmadienį, 3 

vai. p.p. Lietuvių Namuose Ly- 
neham šaukiamas ALB Canberros 
apylinkės visuotinis susirinkimas. 
Nesant reikalingo kvorumo, po 
30 min. susirinkimas skaitysis tei
sėtu, neatsižvelgiant į atvykusių 
narių skaičių.

Dienotvarkėje:
Prezidiumo sudarymas.
Valdybos pranešimas
Revizijos komisijos planešimae. 
Valdybos ir Rev. k-jos rinkimai. 
Einamieji reikalai.

— ★ —
Tuoj po susirinkimo kariai ruo

šia įdomų alutį. Kviečiame visus 
tuose parengimuose kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

Valdyba

PRANEŠIMAS
Metinė “Aušros” tunto skautų 

stovykla įvyks skautų stovykla
vietėje Ingleburne, nuo 1963 m. 
gruodžio mėn. 28 d. iki 1964 m. 
sausio mėn. 12 d. Stovyklos mo
kestis nustatytas £5.10.0 asmeniui 
(stovyklaujant keliems iš vlenps 
šeimos daroma nuolaida).

Į stovyklą bus priimami ir ne 
skautai jaunuoliai, kurie sutinka 
paklusti bendrai stovyklos tvar
kai ir vadovybei.

Spaudoje seks tolimesni prane
šimai stovyklos reikalu.

“Aušros” Tunto Vadija

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Sydnėjuje ruošiamas Kariuome

nės šventės minėjimas lapkričio 
23 d. (šeštadienį) 7 vai. vak. Fa
ther O’Reilly Memorial Audito
rium salėje Auburne.

Po iškilmingos dalies ten pat 
pasilinksminimas ir vaišės.

Sekančią dieną (sekmadienį) iš
kilmingos kariuomenės šventės pa
maldos įvyks 11.30 vai. Lidcombe 
kat bažnyčioje.

GOOD NEIGHBOUR 
COUNCIL DĖKOJA

Good Neighbour Council Banks- 
town skyriaus pirmininkas Mr. J. 
McCann primindamas internacio
nalinį dainų ir šokių festivalį, įvy
kusį spalio 13 d. Bankstown Capi
tol salėje, džiaugiasi įvykusio va- 
naro sėkmingumu ir dėkoja to va
karo programos dalyviams ir sve
čiams. Ypatingą padėką reiškia 
lietuviams, kurie padėjo tą festi
valį surengti ir prisidėjo didžiau
sia dalimi prie programos.
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