
KREIPIASI MOTERYS
MIELI TAUTIEČIAI!

Sydney Lietuvių Moterų Socia
linės Globos D-jos Valdyba šiom 
dienom išsiunčia metinius atsi
šaukimus su vokeliais, prašyda
ma Jūsų aukų labdaringiems dar
bams.

Kaip žinoma, Syd. Liet. Mot. 
Soc. Globos Draugija, yra regis
truota kaip labdaros organizaci
ja “Charity Organisation”, ir turi 
patvirtintus įstatus. Draugijos ti
kslas teikti materialinę ir morali
nę paramą nelaimėn patekusiems 
tautiečiams. Jos žinioje yra nuo
latinių ligonių psichiatrinėse ligo
ninėse, jie reguliariai lankomi ir 
kiek galint aprūpinami. Prie tų 
atsiranda ir kitų ligonių ir var- 
gan patekusių tautiečių.

TAUTOS
LABUI

Susirūpinę savo kasdieniška 
buitimi nejučiomis pakeliame 
galvas išgirdę, svetimuosius, kal
bančius apie mūsų tautą arba 
apie atskirus mūsų tautos narius. 
Nekalbant apie aktyviuosius tau
tos kovotojus, bet net ir tuos, 
kuriems nerūpi tautinė kilmė ir 
tautinė priklausomybė, ir juos 
perlieja džiaugsmo banga, kad 
lietuviai laikomi patikimais ir są
žiningais darbininkais darbovie
tėse, kad lietuvių sporto koman
dos pirmauja kokiame nors mies
te, rajone ar net valstybėje, kad 
mūsų dailininkai savo talentais 
prasiveržė į pirmąsias vietas skin
dami sau laurus ir premijas, kad 
vienas kitas mūsų mokslininkas 
pasiekė tokių augštumų savo sri
tyse, jog patikėtos atsakingos u 
net vadovaujančios pareigos. Pa
vieniui šiuos polėkius — tautos 
pasireiškimus, imant atrodo nieko 
ypatingo, bet susumavus jie su
daro didelį kapitalą kaip įnašą 
mūsų tautos sąskaitom Nenuosta
bu todėl, kad susidarius grupe
lei tos pačios tautos prasiveržė- 
lių vienoje ar kitoje srityje, pa
šaliečiai net ima stebėtis, kaip 
kad atsitiko neseniai Sydnėjuje 
dail. L. Urbono parodos atidary
mo metu. Valstybinės meno ga
lerijos direktorius dailininko už
klausė: kiek čia Australijoje yra 
jūsų lietuvių, ir gavęs atsakymą, 
kad apie 10.000, tas direktorius 
tik nusistebėjo: "Turėtų būti la
bai kultūringa ta jūsų tauta, jeigu 
iš tiek nedaug atsiranda tiek gar
sių dailininkų".

Malonu tokias pastabas girdė
ti, kas verčia net didžiuotis už 
tai kiekvieną kitą lietuvį. Tačiau 
šalia kultūrinio tautos kredito ly
gia greta tautai garbę ir garsą 
neša ir tautos šventieji. Kaip 
kiekviena tauta stengiasi užak
centuoti savo kultūrinį subrendi
mą ir lygį savo menininkais, po
etais, mokslininkais, lygiai to pat 
siekia ir per šventuosius.

Kas žino, kiek lietuvių tauta 
turi šventųjų, tačiau vienas jau 
keli šimtai metų, kaip skelbia ir 
liudija krikščioniškam pasauliui, 
kad ir ši tauta išaugo ir turi savo 
Šventąjį — tai šventasis Kazimie
ras. Jo vaidmuo tautai yra nepa
prastai reikšmingas ne vien tik 
mistine — religine prasme, bet 
ypač kultūrine ir net politine. Tu
rėdama savo šventąjį lietuvį — 
tauta lygiomis teisėmis įsirikiavo 
į Europos krikščioniškų tautų 
bendruomenę, lietuviai liautasi 
vadinti barbarais ir t.t. Štai dėl 
ko mūsų šventojo diena yra drau
ge ir visos tautos šventė, kuri 
simbolizuoja ir visus kitus tau
tos šventuosius, kurių greičiau
siai turime nemažiau negu italai 
(italai priskaito virš 40.000 ka
nonizuotų savo šventųjų). Savo 
šventumu ir šventojo garbe šv. 
Kazimieras lietuvių tautai davė 
daug daugiau, negu jo tėvai ir 
broliai karaliai. Šventojo Kazi
miero įnašas lietuvių tautai kul
tūriniu ir politiniu atžvilgiu, ša
lia religinės srities, yra dar ne
liestas klausimas, kurį turėtų pa
nagrinėti mūsų istorikai ir kultū
rininkai. Tautos garbę ir presti
žą pasaulyje kelia ne vien moks
lininkai, poetai, dailininkai ir ki
ti. Lygiai tautos gerovei ir garbei 
gal ir netiesiogine prasme dar
buojasi ir tautos šventieji.

' (v.k.)

Taip pat Draugija užsimojusi 
įsigyti Senelių Namus ir Poilsio 
Namus. Prieš kurį laiką skelbėme 
šį užsimojimą mūsų spaudoje. Su
laukėme gan daug pritarimo, 
taip pat ir kritikos. Norėtume 
šiek tiek tuo reikalu supažindin
ti.

Užmirškime senovės “prieglau
das”, kurios buvo niūrios ir sle
giančios, — institucijos, bet tu
rėkime mintyje individualinius 
namelius su sodneliais, kuriuo
se seneliai norėdami ramybės ga
lės gyventi ir bendroje svetainė
je su savo amžiaus tautiečiais 
bendrauti. Bus ir senelių, kuriems 
reikalingas slaugymas, šiems se
neliams bus statoma gretimas na
melis tam tikslui ir vadinsis Po
ilsio Namas, (Nursing or Rest 
Home).

Kadangi šitam visam užsimo
jimui reikės didesnio ploto že
mės, Draugijos valdyba yra pa
davusi prašymus gauti valdiškos 
.žemės (Crown Land). Lengvai 
gaunama už Sydney Metropoli
jos, bet mes tikimės, kad gausime
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5v. Kazimieras ant Vatikano pernai išleistų vokų

AUGŠTAS STANDARTAS

Kanadiečių amžiaus vidurkis il
gėja: vyrų amžiaus vidurkis — 68 
metai, .moterų — 74. Prieš 30 me
tų šis lygis buvo gerokai žemesnis. 
Kanados gyventojų amžius prade
da lygintis su Skandinavų kraštų 
gyventojų lygiu, kuris laikomas 
augščiausiu pasaulyje.

KAS NUŽUDĖ 
PREZ. KENNEDY?

Beaiškinant pernai nužudyto 
Amerikos prezidento J.F. Kennedy 
kaltininkus paskutiniu metu pri
einama išvados, kad ne tiek Os
wald dėl to kaltas, ir esą yra daug 
gilesnių priežasčių. Profesorius R. 
P. Oliver savo straipsnyje teigia, 
kad prez. Kennedy yra komunis
tinio sąmokslo auka.

BELGIJA PRIPAŽINS 
KINIJĄ

Belgijos senato užsienių reikalų 
komitetas priėjo nuomonės, kad 
Belgija turi pripažinti Kiniją.

Belgų motyvas — negalima ne
pripažinti 700.000 mil. gyventojų 
krašto.

Belgijos užsienių reikalų minis- 
teris Spaakas taip pat pasisakė, 
kad vis tiek vieną dieną reikės Ki
niją pripažinti.

RŪPINASI CHRUŠČIOVO 
SAUGUMU

Skandinavijos vyriausybių sluo- 
gsniuose intensyviai ruošiamasi 
šią vasarą planuojamam Chruščio
vo vizitui. Spaudos žiniomis, Šve
dijos, Norvegijos ir Danijos vy
riausybės svarsto klausimą tarp 
kitko bendrai pirkti neperšaunamą 
automobili, kuriuo galėtų važinėti 
Nikita savo kelionėje po Skandi
naviją birželio mėnesį.

Dar nėra galutinai nustatyta, 
kur Chruščiovas bus apgyvendin
tas. Atrodo, jog Švedijoj jis gy
vens Hagos pilyje, o Kopenhagoje 
— moderniškam S A S viešbutyje.

(.E) 

Sydney ribose, ši žemė būtų vel
tui. Ją gavus D-jos valdybos se
kantis žingsnis, — prašyti subsi
dijos — paramos. Ši irgi gauna
ma lengvai, skiriama £2 už mūsų 
turimą svarą. Šita subsidija yra 
ne skola, bet parama, valdžios 
skiriama senelių namams. Ji ir 
mums prieinama kaip registruo
tai labdaros organizacijai. Bus 
namai pastatyti pagal mūsų ištek
lių: kiek surinksime pinigų, tiek 
namelių bus statoma, ir už kiek
vieną vis gausime iš valdžios sub
sidiją, taip ir augtų mūsų lietu
viška sodyba.

Valdybai svarbu surinkti pini
gus, planus sudaryti, ir tada pra
šyti valdžios pagalbos.

Šis valdybos užsimojimas dide
lis, bet su Jūsų aukomis ir prita
rimu tas darbas bus lengvas. Jū
sų aukos ir pritarimas padės vi
sur — ligonius ir vargšus šelpti, 
Senelių Namus ir Poilsio Namus 
įsigyti.

Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos D-jos V-ba

įvykiai pasaulyje
SUSITIKO VAKARIEČIŲ 

GALVOS

Anglijos min. p-kas Sir A. D. 
Home nuvyko j Washingtoną pa
simatyti su prez. Johnson. Pasi
tarimuose paliesta Kipro, Malezi- 
jos ir Kubos reikalai. Kubos 
klausimu prez. Johnson laikosi nu
sistatymo, kad palaikant prekybi
nius ryšius su Kuba tuo pačiu sti
prinamas Castro režimas, tuo tar
pu anglai galvoja, kad tie ryšiai 
kaip tik atitolins Kubą nuo Rusi
jos.

*

VASARIO 16 MELBOURNE
Nepriklausomybės paskelbimo 

šventė buvo pradėta iškilmingomis 
pamaldomis šv. Jono bažnyčioje, 
dalyvaujant visoms organizaci
joms su savo vėliavomis. Šv. mišias 
atlaikė ir šventei pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. P. Vaseris. Per 
pamaldas šv. Cecilijos mišias gie
dojo p. Juškos vadovaujamas pa
rapijos choras.

Minėjimo Aktas įvyko Victorijos 
kino salėje, dalyvaujant tikrai 
gausiam tautiečių skaičiui. Įnešus 
organizacijų vėliavas, minėjimą 
atidarė Apylinkės B-nės Pirm. 
Inž. Pelenauskas, apibūdindamas 
dienos reikšmę ir pakviesdamas 
pagerbti žuvusius už Lietuvos lais
vę. Sveikino Latvijos konsulas p. 
Rositis ir Latvių Fed. Melbour
ne pirm. p. Eglitis latvių ir estų 
vardu.

Išnešus org. vėliavas, prasidėjo 
meninė dalis, kur pirmoji pasiro
dė Tamošiūnaitė, padeklamuoda
ma Brazdžionio — Nemunas. Po 
to sesės Ramunė ir Auksė Savai- 
tytės, kiekviena atskirai ir vėliau 
abi kartu išpildė keletą dalykėlių 
piano.

Vėliau p. Tamošiūnienė, akomp. 
p-Iei švambarytei, padainavo solo 
Kačianausko: Vai gražu, gražu ir 
Oi greičiau, greičiau...

Scenoje vėl pasirodė Ramunė 
Savaitytė su Maironio deklamaci
ja: Jūratė ir Katsytis.

Po to pasirodo jaunosios kartos 
' atstovas Gintaras Kalpokas, vyku-
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HENRIKO 
ŠALKAUSKO

TREČIOJI PARODA
Kovo 3 d. Hungry Horse meno 

galerijoje (47 Windsor Str., Pad
dington, Sydney) atidaroma tre
čioji individuali H. Šalkausko dai- 
Is paroda. Parodoje bus išstatyti 
brandžiausi dailininko paskutinio
jo meto kūriniai: aliejus, grafika, 
akvarelės. Paroda truks nuo ko
vo 3 d. iki kovo 19 d. Pa
rodos lankymo valandos savai
tės dienomis nuo 11 vai. ryto iki 
6 vai. vak.; šeštadieniais nuo 10 
vai. ryto iki 12 vai. dienos.

Keletas žinelių apie patį daili
ninką. H. Šalkauskas gimė 1925 
m Lietuvoje, meną studijavo Frei- 
burge (Vokietijoje), 1949 m. at
vyko į Australiją jr nuo 1951 iii. 
gyvena Sydnėjuje. Su savo kūry
ba dalyvauja Australijos ir inter
nacionalinėse parodose ir yra lai
mėjęs tryliką premijų. Be pravi- 
čių meno mėgėjų jo kūrinių turi 
įsigijusios veik visos Australijos 
valstybinės meno galerijos.

U.S.A. RESPUBLIKONŲ 
PARTIJOS KANDIDATAI

Į PREZIDENTUS
Respublikonų partija, kuri po

“KARŠTOJI LINIJA” BUVO 

NUTRAUKTA

Eltos bendradarbis Švedijoje 
praneša: Baltuosius rūmus ir 
Kremlių Maskvoje jungiančioji ry
šio linija, kaip neseniai paaiškėjo, 
šių metų pradžioje buvo nutraukta 
ir keletą valandų visai neveikė. Tai 
įvyko Suomijoje, netoli Esbo, j va
karus nuo Helsinkio, kai nežino
mas asmuo nukirpo laidus ir din
go su šešių metrų ilgio vielos ga
balu.

šiai padainuodamas, akomp. p-lei 
Jakubauskaitei, dvi dainas: Tyliai, 
tyliai ir Tamsioje Naktelėje. Nors 
Gintaras Kalpokas jau yra ne kar
tą dainavęs australų visuomenei, 
bet šis pirmas pasirodymas dides
niame lietuvių susibūrime ir užtai 
susilaukė daug karštų plojimų.

šventės minėjimas buvo apvai
nikuotas visada mūsų mielai lau
kiamo Dainos Sambūrio choro, ku
ris vadovaujant dirigentui p. čel- 
nai, padainavo Vanagaičio Lais
vės Varpas, švedo Anoj pusėj 
ežero, Brazio Tu berželi, Neiman
to, Pasisėjau žalią rūtą ir Pau
lausko Aš mergytė.

Minėjimas užbaigtas Tautos 
Himnu.

Meninės dalies pranešėja buvo 
p. V. Kružienė, o cnoro dainų pra
nešėja p. Žiedienė.

Taip pat staigmena buvo, kad 
pakviestas pasirodė A.B.C. filmuo- 
tojas, kuris dalį pamaldų ir minė
jimo filmavo ir sekmadienio vaka
re 10 vai. per A.B.C. channel 2 
stotį Melbourne, laike žinių trum
pai buvo paminėta, kad lietuviai 
švenčia Nepriklausomybės šventę 
ir parodė keletą vaizdų: k.a. vėlia
vų išnešimas iš bažnyčios, mūsų 
moterys tautiniais rūbais ir choras 
scenoje.

Minėjimo metu buvo priimtos 
atitinkamos rezoliucijos, kurias 
nutarta pasiųsti Victorijos minis- 
teriui p-kui ir Melbourne burmis
trui.

Alb. Pocius

:: F. Kiria

TESTAMENTAS
- - •»• ► «’<» < >
;; Tėvų tėvai per amžius dvasios įkvėpimais ;;
• • Tėvynę atnešė lig šios šventos dienos
< i Ir dovaną paliko: visą žemės kraitį, !!
” Ir testamentą: lig mirties kovok dėl jos.
<.
< • Sūnau, ne sau gimei! Gimei spindėti amžiams ••
’; Naujų pilių, naujų kovų naujais vardais. !!
” Sūnau! gimei dvasia net pranašus pasekti ;;

Ir Dievo veidą padabint gyvais žiedais. (

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦

SVEIKINA U.S.A. VALST. DEPARTAMENTAS

Lietuvos Nepriklausomybės su
kakties proga JAV Valst. sekre
torius Dean Rusk vasario 13 d. pa
siuntė tokio turinio sveikinimą Lie
tuvos Atstovui J. Rajeckui Va
šingtone:

“Lietuvos nepriklausomybės ke
turiasdešimt šeštųjų metinių proga 
man tenka garbė perduoti Jums 

gen. D. Eisenhower yra šiuo metu 
opozicijoje, į sekančius rinkimus 
numato tokius kandidatus iš savo 
partijos: senatorius Goldwater, 
Nixon ir Rockefeller. Esanti da
bar valdžioje demokratų partija 
dar nepasisako dėl savo kandidatų', 
bet aišku, pirmuoju šios partijos 
kandidatu bus dabartinis prez. L. 
B. Johnson.

Suomių policija daro visas pas
tangas kaltininkui surasti, tačiau 
nemanoma, jog tai esąs sabotažo 
veiksmas. Prileidžiama, kad tai tik 
paprasta vagystė ar jaunuolių 
pokštas.

Vad. “karštoji linija” yra vienas 
iš dvylikos ryšio kanalų, kurie ei
na iš Helsinkio per Esbo į Pork- 
kalą oro laidais. Iš Porkkalos li
nija tęsiama povandeniniu kabeliu, 
kuris siekia Taliną Estijoje, o iš 
ten vėl oro laidais eina iki Mask
vos.

Spaudoje paskelbtomis žiniomis, 
jau anksčiau “karštoji linija” tarp 
Vašingtono ir Maskvos buvusi nu
traukta žemkasei mašinai perkir
tus laidą. Šitas ryšys tarp Baltųjų 
rūmų ir Kremliaus buvo pernai 
įrengtas, siekiant užtikrinti skubų 
ir betarpišką susižinojimą išimti
nai svarbiais atvejais. Toji linija 
nuolat reguliariai bandoma, ta
čiau, kaip skelbiama, iki šiol ja dar 
nebuvę pasinaudota.

šalia pagrindinės linijos, kuri 
eina per Suomiją ir Skandinavijos 
kraštus, dar yra atsarginiai ryšio 
kanalai per Vokietiją ir Šiaurės 
Afriką, tad galimi sabotažo veiks
mai iš šalies negali sukliudyti tie
sioginio Vašingtono ir Maskvos 
ryšio. (E)

MIRTIS IŠNAUDOTOJAMS
Sovietų Sąjungoje ekonominiai 

sunkumai gydomi mirties sprendi
mais. Neseniai Rusijoje vėl mir
ties bausme nubausti devyni žmo
nės, apkaltinti valstybės turto iš
eikvojimu. Nuo 1961 m. kada buvo 
įvesta mirties bausmė už ekonomi
nius nusikaltimus iki dabar pris- 
kaitoma apie 200 pasmerktųjų.

GESINAMAS GAISRAS DAR 
LABIAU KURSTOMAS

Kipro salos prezidentas arkivys
kupas Makarios, norėdamas įvesti 
tvarką, saloje, nutarė policijos pa
jėgas padidinti ir atimti iš priva-

nuoširdžius Jungtinių Valstybių 
vyriausybės ir gyventojų linkėji
mus.

Amerikiečiai visados gynė lais
vės ir apsisprendimo principus vi
soms tautoms ir smerkė prievarti
nį jų užgniaužimą, nepaisant kur 
tai įvyko. Savo tvirtu ir nuosekliu 
atsisakymu pripažinti neteisėtą 
Lietuvos įjungimą Sovietų Sąjun- 
gon, Jungtinių Valstybių vyriausy
bė pagerbia Lietuvių tautos atsi
davimą laisvės ir teisingumo ide
alams. Mes esame tikri, kad šios 
Lietuvių tautos patvarios savybės 
padės jai pagaliau įgyvendinti sa
vo teisėtus valstybinės nepriklau
somybės siekimus.

Nuoširdžiai Jūsų
Dean Rusk

PREL. L. TULABA 
AUSTRALIJOJE

šv. Kazimiero Kolegijos rekto
rius Romoje prel/ Ladas\Tulaba iš 
Romos atvyko lėktuvu į Australi
ją. Jo tikslas pasimatyti su Aus
tralijos lietuviais ir pravesti ve
lykines rekolekcijas bent didesnė
se vietovėse. Prel. Tulabos veda
mos rekolekcijos pramatomos: 
Adelaidėje kovo 4-8 d.d., Melbour
ne kovo 13-15 d.d., Geelonge ko
vo 15 d., Canberroje kovo 17-18 
d.d. ir Sydney kovo 20-22 d.d.

čių žmonių nelegaliai turimus gin
klus. Spėliojama, kad su šiuo po
tvarkiu, bandant nuginkluoti Kip
ro turkus, gali kilti dar didesnių 
riaušių. Atrodo, kad šis potvarkis 
daugiau nukreiptas prieš turkus, 
nes numatoma padidinti policijos 
dalinius vien graikais. Salos turkų 
vadas kreipėsi į UNO ir kitas va
karų vyriausybes perspėdamas, 
kad Kipras greitu laiku gali virsti 
antrąja Kuba, nes rusai visais bū
dais infiltruoja ginklus ir net žmo
nes.

*
Lamanšo kanale susidūrė Pana

mos prekinis su švedų prekiniu 
laivu. Žmonių aukų nebūta.

Vasario 27 d. Amerikoje netoli 
New Orlean nukrito keleivinis lėk
tuvas ir užsimušė 58 žmonės. Ame
rikos saugumas įtaria, kad galėjo 
būti sabotažas. *

Yra pasiūlymų Australijos fede- 
ralinei vyriausybei įvesti krašte 
privalomą karo tarnybą. Dabarti
nė australų savanoriška sistema, 
kaip aiškinama, neatitinka šios 
dienos reikalavimų.

Neseniai įvyko stiprus žemės 
drebėjimas Azorų salyne (į vaka
rus nuo Portugalijos). Žmonių au
kų nebuvo, bet padaryta daug 
nuostolių.

1
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MIN. ST. LOZORAITIS RAŽO

SOVIETINIAI TAIKOS PLANAI
VERTINGI LEIDINIAI — KNYGOS

CHRUŠČIOVAS — TARPTAUTINĖS TEISĖS SAUGOTOJAS?

Daugelis Vakarų politikų buvo 
pastaraisiais mėnesiais pabrėžę 
esant reikalinga ieškoti naujų ke
lių atoslūgiui ir taikingai koeg- 
zstencijai su Sovietų Sąjunga nu
statyti. Tačiau šie sumanymai ne
rado sovietų pritarimo. Kaip ži
noma, Chruščiovas atsakė j juos, 
įteikdamas svetimoms vyriausy
bėms savo “taikos planą", kuriame 
jis siūlo senus sovietams įprastus 
“taikos užtikrinimo” -kelius. Bū
tent, tuos pačius kelius, kuriuos 
sovietai buvo panaudoję praeity 
sukelti saugumo iliuzijoms ir jų 
priedangoje paruošti bei įvykdyti 
pusės Europos užkariavimui.

Pagal visą logiką Vakarai, svars
tydami Chruščiovo “pacifistinį” 
pasiūlymą, turėtų pirmiausiai iš
kelti aikštėn tuos senus sovietų 
nusikaltimus prieš taiką. Tačiau 
nuostabiu būdu Vakarai yra linkę 
juos nutylėti, nors jie yra ankštai 
surišti su dabartine tarptautine 
padėtimi.

Sovietų Sąjungos dabar pasiū
lyti — k.a. atsisakymas naudoti 
pajėgą “esančioms” valstybių sie
noms pakeisti, svetimų teritorijų 
neliečiamybės pripažinimas, įsi
veržimo į svetimas teritorijas ir 
bet kurių kitų priverčiamųjų prie
monių jose vartojimo uždraudimas 
— visi šitie susitarimai buvo Sov. 
Sąjungos pasiūlyti kaimyninėms 
valstybėms tarp dviejų pasaulinių 
karų ir su jomis sudaryti. Tai bu
vo taikos, nepuolimo, užpuolimo 
definicijos, atsisakymo nuo karo 
kaip politikos priemonės sutartys, 
kuriomis buvo garantuota taikin
ga koegzistencija tarp Sov. Są
jungos ir jos kaimynų. Nė vienas 
jų nebuvo tų susitarimų sulaužęs 
ir kiekvienas buvo vėliau Sov. Są
jungos užpultas. Ypač brutališka 
buvo Sov. Sąjungos agresija pri&š 
Baltijos Valstybes. 1939 metų rug
pjūčio mėnesy sovietų ir nacių vy
riausybės pasirašė slaptą protoko
lą, kuriuo buvo nustatyta, kad so
vietai okupuos Estiją id Latviją, 
vietai okupuos Estiją ir Latviją, 
o Hitleris Lietuvą. Mėnesiu vėliau 
“perleido” sovietams ir Lietuvą, 
išskyrus siaurą ruožą Lietuvos — 
Vokietijos pasieny. Tačiau neužil
go sovietai išsiderėjo sau ir šią

BALTAI
IS BALTŲ KOMITETO 
VEIKLOS SYDNĖJUJE

Sausio 28 d. jungtinis Baltų Ko
mitetas savo posėdyje ėstų na
muose pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas inž. V. Bukevičius, vice
pirmininkai A. Aavelaid ir A. Za
rins, sekretorė L. Looveer, iždi
ninkas V. Narbutas ir narė p. Sak- 
ne.

Baltų Komitetas dės visas pas
tangas išjudinti bei pagyvinti vi
sų trijų tautybių bendradarbiavi
mą, nes tik tuo atveju, kada vi
sos veiks kaip viena, galima tikė
tis, kad baltiečių svoris bus daug 
reikšmingesnis australų politinia
me bei kultūriniame gyvenime.

Palaikymui glaudesnių ryšių 
tarp trijų tautybių sutarta per At
velykį, t.y. balandžio 4 d. šeštadie
nį, 7 vai. vak. Latvių Namuose 
Strathfielde surengti Baltų pobū
vį su tarptautine programa, ge
ra šokių muzika ir pigiu bufetu. 
Baltų Komitetas nenori jokio pel
no, todėl visos kainos bus minima- 
linės — tik pobūvio išlaidoms pa
dengti. Ypatingai kviečiamas jau
nimas — studentai, skautai, spor
tininkai ir kitos organizacijos 
skaitlingai dalyvauti ir tuo parem
ti tarpusavio glaudesnį ryšį.

Dėl tam tikrų priežasčių birželio 
14 dienos išvežtųjų minėjimas 
perkeliamas iš šetadienio j sek
madienį, t.y. birželio 14 d. Laikas 
bus taip suderintas, kad po lietu
viškų pamaldų Lidcombe tautie
čiai galės tiesiai vykti į Latvių Na
mus Strathfielde, kur ir įvyks pats 
minėjimas.

Lietuvių atstovai prie 
Baltų Komiteto

ESTŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS SYDNĖJUJE

Vasario 22 d. Y.W.C.A. namuose 
estų bendruomenė atšventė savo 
valstybės 46 metų nepriįdausomy- 

Lietuvos teritorijos dalį, kompen
suodami Hitlerį keliais tūkstan
čiais tonų benzino!1 Visų šitų Ma
skvos sąmokslų su Hitleriu pasek
mėje 1940 metais sovietų kariuo
menė įsiveržė į Baltijos Valstybes 
ir jas okupavo. Tai nebuvo ūmai 
anų laikų aplinkybėmis sugalvotas 
smurtas, bet — iš anksto, dar tai
kos metu sąmoningai paruošta ag
resija. Jau 1936 metais Maskvoje 
buvo spausdinami gen. štabo že
mėlapiai, pažymint Estiją, Latviją 
ir Lietuvą kaip “sovietines res
publikas”.

Tačiau Sovietų Sąjungos sulau
žytų sutarčių šiukšlyne guli ne tik
tai jos pasižadėjimai prisiimti kai
myninių valstybių atžvilgiu. Sovie
tai yra išmetę į šiukšlyną taip pat 
savo susitarimus su Vakarais, k.a., 
Atlanto pareiškimą, Teherano ir 
Jaltos konferencijų nutarimus at
statyti Centro ir Rytų Europos 
valstybių nepriklausomybę, Mask
vos pasižadėjimą suvienyti Vokie
tiją ir t.t. Labai klystų kas mėgin
tų raminti save mintimi, kad sovie
tų ekspansija bei agresija teesan-

Matas Gailius

Spontaninė ar planinga 
veikla

Kažkas yra pasakęs: gerai pa
darytas planas tai pusė atlikto 
darbo. Didieji darbai stebina pa
saulį net šiandieną, ir jie buvo 
atlikti tik gerai iš anksto reikalą 
suplanavus ir numačius visas ap
linkybes. Dažnai mes ir šiandie 
girdime 5, 10 ar daugiau metų 
valstybinius planus. Be tinkamo 
užbrėžto ir išstudijuoto plano bet 
koks didesnis darbas neįmano
mas.

šios minties vedamas aš kaip 
tik norėjau mesti žvilgsnį į Aus
tralijos lietuvių gyvenimą. Mes 
turime daug organizacijų su 
specifiniais tikslais; mes turime 
visus jungiančius ir vienijančius 
Australijos Lietuvių Bendruome
nę, o prie jos ir Krašto Kultūros 
Tarybą. Organizacijų valdybos 
keičiasi kas metai ar kas dveji.

SYDNEJUJE
bės paskelbimo jubiliejų.

Turiningą paskaitą skaitė 78 
metų amžiaus p. J. Treufeldt, ku
ris praleidęs paskutinius 20 metų 
Sibiro koncentracijos stovyklose 
tik pernai atvyko iš Estijos į Aus
traliją. Savo paskaitoje stengėsi 
įrodyti, kad estų valstybė egzista
vo jau 10-11 šimtmetyje — vikin
gų laikais ir savo samprotavimus 
vykusiai parėmė įvairiais pavyz
džiais iš estų kalbos žodyno, ly
gindamas žodžių šaknis su rusų, 
vokiečių ir suomių kalbų žodžiais.

Meninėje dalyje p. Astrid Kip- 
pasto — Sisask paskambino piani
nu iš Beethoveno ir Šopeno kūry
bos, p. Priit Prillup padeklamavo, 
o vyrų choras, vedamas p. Juhatab 
H. Moelder įspūdingai padainavo 
keletą dainų.

V.B

ŠVEICARIJOJE
PROTESTUOJAMA PRIEŠ 

SOVIETŲ KARIUOM. CHORO
KONCERTUS

Ryšium su vasario mėn. Šveica
rijoje numatytais “Raudonosios 
Armijos” 180 žmonių choro kon
certais, prieš choro pasirodymą 
griežtai protestavo vengrų draugi
jų sąjunga Šveicarijoje. Nurody
ta į politinį tokių išvykų tikslą — 
pabrėžta, kad sovietų kariuomenė 
pasiremdama kom. partija yra pa
vergusi šimtą milionų europiečių. 
Pareikšta viltis, kad šveicarų jau
nimas protestuosiąs prieš sovieti
nio choro pasirodymus Šveicarijo
je. Choras gavo leidimus koncer
tuoti prancūziškuose Šveicarijos 
kantonuose, tačiau vokiškieji mies
tai — Bernas, Bazelis ir Zueri- 
chas — atsisakė sovietinius karius 
ir drauge propagandininkus pri
imti į miestų sales. (E) 

čios nukreiptos prieš jos kaimy
nus. Kiekvienas kraštas yra šituo 
atžvilgiu Sovietų Sąjungos kaimy
nas. Ir, būtent, ne dėl atominių 
raketų, kurių ji turi, bet nedrįsta 
panaudoti, o todėl, kad ji siekia 
sunaikinti laisvę bet kuriame kraš
te. Kiekvienu atveju Sovietų Są
junga, jau įsitvirtinusi Kuboje, 
yra Lotynų Amerikos kaimyne. Jo
kie jos ginčai su raudonąja Kini
ja negali šio fakto pakeisti. O be 
to, Maskvos ir Pekino konkurenci
ja tegali suaktyvinti komunistinę 
diversiją pasaulyje.

Ši sovietų užsienio politikos ap
žvalga sukelia klausimą, kuriais 
tikslais sovietų vyriausybė, nežiū
rėdama savo 45 metus besitęsian
čių taikos ir kitų sutarčių laužy
mų, vėl grįžta į “taikos garanti
jų” kelią? Tikslai yra šie. Pirma, 
paveikti savo tariamu “taikingu
mu” į Vakarų viešąją nuomonę ir 
per ją daryti spaudimą į Vakarų 
vyriausybes, kad pripažintų visus 
sovietų užkariavimus Rytų bei 
Centro Europoje, žinoma, įskai
tant ir vadinamąją “Vokietijos de-

Ateina nauji žmonės. Man čia 
kyla mintis, ką randa atėjusios 
naujos valdybos T Ar dažnai nėra 
taip, kad atėjus nauja valdyba 
suka galvas, ką čia dabar reikės 
daryti? Ar ne dažnai visa veikla 
nepasibaigia vieno ar kito pobū
vio suruošimu?

Per 15 su viršum metų mes 
esame šį tą padarę — niekas ne
gali šito nuneigti, bet visi atlikti 
darbai buvo daugumoj spontani
niai, kilę iš dienos reikalo. Aus
tralijos lietuvių gyvenimas šiuo 
metu yra pakankamai stabiliza
vęsis, o tuo pačiu ir yra atėjęs 
augščiausias laikas pagalvoti apie 
ilgametį veiklos planą. Darbų 
mes turime begales: mokyklos, 
jaunimo organizacijos, chorai, 
tautiniai festivaliai, lietuviškų 
knygų bei tautodailės platinimas, 
Australijos lietuviško fondo kūri
mas ir visa eilė kitų.

Jų visų čia neįmanoma išvar
dinti. Bet ką galima padaryti ne
turint gerai paruošto plano? Ar 
nepasidaro taip, kaip tam lietu
viškam elgetai: ir čia atlaidai, ir 
čia atlaidai — nors imk ir pa
siusk ant kryžkelės!

Dažnas iš mūsų pasakys, ką 
mes čia daug nuveiksim — nėra 
pinigų. Tačiau giliau pažiūrėjus 
j reikalą ne visai taip atrodo. 
Pinigų ir pasiaukojusių žmonių 
atsiranda, kada aiškiai žinomas 
užsibrėžtas tikslas, štai keletas 
pavyzdžių: Bankstowno bei Syd- 

GLAUDŽIAI BENDRADARBIAUJAMA

Svečiai (latviai ir eitai) kartu »u šeimininkai* susirinkę lietuvių namuose Vasario 16-tos išvakarė
se. Melbourne. Iš kairė* j dešinę: K. Baltoka* — Lietuvių Klubo pirmininkas, A. Beriti** — ACEN 
atstovas (latvi*), J. Pelenauskas — ALB Melbourno Apylinkė* Pirmininkas, O. Roziti* — Latvijos 
Konsularini* atstovas, V. Otz — Estų bendruomenė* pirmininkas Melbourne, V. Eglite — Latvių 
bendruomenė* pirmininkas Melbourne, V. Jakutis — ACEN at»tova», J. Muzikant — Pabaltiečių ko
miteto narys, S. Stankūnavičiu* — Pabaltiečių komiteto nary*, Fo tografijoje nesimato N. Butkūno 
— Ramovėnų atstovo. Foto N . Butkūno

mokratinę respubliką”. Šia proga 
pažymėtinas sovietų plano nuos
tatas, draudžiąs priverčiamųjų 
priemonių vartojimą svetimose te
ritorijose. Toks formulavimas pa
rodo, jog sovietai, nepriklausomai 
nuo jų plano priėmimo ar nepri
ėmimo, tebėra pasiryžę ir toliau 
trukdyti savo provokacijomis są
jungininkų susisiekimą su Vakarų 
Berlynu, versdami juos tuo būdu 
susitarti tiesiog su Ulbrichto val
džia. Antra, Chruščiovas siekia 
sutrukdyti tarptautinės pagelbos 
teikimą toms teisėtoms vyriausy
bėms, prieš kuriąs yra ir bus da
romi komunistiniai sukilimai Azi
joje, Afrikoje ir — ypač — Pietų 
Amerikoje. Greta to, Chruščiovas 
nori sudaryti sovietams pretekstų 
remti tokius sukilimus, kaip kad 
jie tai yra padarę Kuboje. Tre
čias — ir vyriausias — Chruščiovo 
tikslas: pakelti savo prestižą, 
smarkiai nukentėjusį dėl žemės 
ūkio kolektyvistinės sistemos ban
kroto ir dėl kitų vidaus sunkumų. 
Vakarai jau yra padėję sovietų vy
riausybei ūkio srity, parduodami 
jai grūdų už 1 miliardą dolerių. 
Dabar Chruščiovas nori, kad Va
karai netiesioginiai paremtų jį 
politiniu atžvilgiu, priimdami jo 
“taikos planą” ir tuo padedami jam 
vaidinti tarptautinės teisės bei 
moralės įstatymų leidėjo vaidme
nį.

Padėti Chruščiovui tą vaidme
nį atlikti reikštų pagilinti politinį 
bei moralinį chaosą, kurį Sovietų 
Sąjunga yra pasaulyje sukėlusi. 
Vienintelė priemonė jo užsimoji
mams sutrukdyti yra aiškus so
vietų pavergtųjų tautų teisės į 
laisvės atstatymą kėlimas.

Stasy* Lozoraiti*

(šis straipsnis paskelbtas taip 
pat Šveicarijos dienrašty “Ba
sler Nachrichten”).

nejaus namai, ALB Metraščio 
išleidimas, tautinių festivalių ruo
šimas, Melboumo bei Adelaidės 
namai bei Canberros klubas. Vi
si šitie užsimojimai iš pradžių 
daug kam atrodė neįmanomi: vi
si jie buvo pradėti su truputėliu 
pinigų. Paskutinysis pavyzdys A 
L B Krašto Valdybos pravestas 
aukų vajus (nors aš tikėjau ge
resnių rezultatų) lengvai suren
kant virš 500 svarų.

Ilgamečio plano paruošimas 
nėra vieno žmogaus ir vienos die
nos darbas. Tam reikalinga pa
tyrusių ir dalyką permanančių 
žmonių. Bet sykį tik planas būtų 
sudarytas, iš karto paaiškėtų, ko 
mes siekiame ir kur einame. Ge
rai išdirbtas veiklos planas tegu 
būna laidas mūsų tolimesnio 
bendruomeninio gyvenimo ir 
sėkmė mūsų užsibrėžtų darbų 
įgyvendinime.
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Taip pat parūpinama ir visos kitos lietuviškos knygos ir plo
kštelės bei anglų, vokiečių, prancūzų kalba veikalai apie Lietuvą, 
Vakaruose pasirodę. Užsakyti galima ir laišku pridedant po vieną 
ar du šilingu nuo knygos pagal didumą už persiuntimą šiuo adr.:
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Žalgirio kautynės

NAUJAS ŠALTINIS 
ŽALGIRIO MŪŠIO ISTORIJAI

RASTAS GOETTINGENE

Sven EKDAHL: Die Fluche der 
Litauer in der Schlacht bei Tan
nenberg (Lietuvių pabėgimas Žal
girio mūšyje). Studija žurnale: 
"Zeitschrift fūr Ostforschung”. 
XII Jg. 1963. Heft 1. 75-97 psl. 
Su 1 pav. Adresas: Marburg a.d. 
Lahn, Behringweg 7.

Lenkų istorikas Dlugoszas XV 
amžiuje tvirtino, kad lietuviai 
Žalgirio mūšyje buvo sumušti ir 
pabėgo. Patikimesnis šaltinis “Cro- 
nica conflictus” tvirtino, kad lie
tuviai tik apsimesdami pasitraukė, 
ir kad Ordino kariai besivydami 
lietuvius pakriko ir todėl buvo su
mušti. Nors kaikurie lenkų istori
kai abejojo Dlugoszu, jie Ilgai lin
ko jo pusėn. Dar net Kuczynski sa
vo veikalo apie Žalgirio mūšį ant
roje laidoje 1960 m. tvirtino, kad 
bent dešinysis lietuvių sparnas 
buvęs sumuštas ir pabėgo. Per
žvelgdamas lenkų istorikų nuomo
nes šiuo klausimu švedų istorikas 
Sven EKDAHL iš Goteborgo ci
tuoja taip pat lietuvių istoriką K. 
Jurgėlą, kuris griežtai pasisakė 
prieš tendencingą lenkų istoriku 
Žalgirio mūšio aiškinimą pažymė
damas, kad lietuviai nebuvo su
mušti, bet pasitraukė planingai 
pritaikydami 'totorių taktiką”.

:Įdomu, kad dabar Sven EK
DAHL Gottingeno Karaliaučiaus ■ 
archyve pavyko surasti tarp 1418 
m. aktų visiškai haują dokumentą, 
kuris įrodo, kad ne lenkų, bet lie
tuvių istorikai buvo teisūs. Doku
mentas — slaptas raštas Didžia
jam Ordino Magistrui, kuriame jis 
įspėdamas nekartoti “dideliame 
mūšyje” padarytos klaidos vejan
tis tariamai bėgantį priešą. Rašte 
kaltinami ne tiek Ordino riteriai, 
kiek po jo vėliava kovoję “sve
čiai” iš Vakarų Europos, kuriems 
“rvtų europiečių” kovos taktika 
buvo nežinoma. Rašto siuntėjas, 
kurio pavardė dar neišaiškinta, 
buvo ne Ordino narys, bet neabe
jotinai žymus karvedys, to meto 
taktikos specialistas, gal kuris vo
kiečių kunigaikštis. Raštas buvo 
prijungtas prie laiško, kuris dar 
nerastas. Prie studijos pridėta kal
bamojo rašto autentiška nuotrau
ka. (E)

DR. K. ADENAUER
NUOMONĖ

‘i
Buvęs Vak. Vokietijos kancleris 

Dr. K. Adenauer, savo 88-jų meti
nių proga pasakė, kad kvaila gel
bėti keblioj padėty atsidūrusią ko
munistinę Rusiją.

Atsakydamas į vakariečių polė
kius duoti ilgalaikes paskolas eko
nominei padėčiai gelbėti, Dr. K. 
Adenauer kategoriškai teigia: 
“Nieko neatgausite, ką būsite įki
šę. Tiesa, rusai ir rusų pavergtieji 
neturėtų badauti, tačiau už ūkinę 
pagelbą sovietai turėtų nusileisti 
politinėje ir karinėje srityje ir 
siekti nusiginklavimo tiesiogine 
prasme”. Dr. K. Adenauer nuomo
ne, pasaulis dar niekad nebuvo 
taip apsiginklavęs, kaip šiais lai
kais.

Vienodo likimo ištikti lietuviai, 
latviai ir estai vis glaudžiau gre
tina savo eiles Melbourne.

Visai neseniai įvyko puikus tri
jų chorų koncertas, dabar štai 
Vasario 16-sios išvakarėse apylin
kės pirmininkas J. Pelenauskas 
Lietuvi ųNamuose sukvietė jaukiai 
kavutei žymesnius bendruomenės 
narius iš lietuvių, latvių ir estą 
tarpo.

Kelių valandų laikotarpyje buvo 
diskutuota bendri trijų tautybių f 
reikalai išeivijoje. Rytojaus die
ną Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjime ir koncerte da
lyvavo latvių ir estų atstovai.

Apylinkės p-kas p. J. Pelenaus
kas su ponia dalyvavo ir bendruo
menės vardu sveikino estų ben
druomenę, kuri 1964 m. vasario 
22 d. šventė 46-ją Estijos neprfw 
klausomybės sukaktį.
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MŪSŲ PASTOGĖ

Algirdas Šimkūnas

PASISAKYMAS PER SPALVĄ
DAIL. LEONO URBONO PIRMOSIOS MENO PARODOS PROGA

Sydnėjuje Macquarie galerijo
je vykusioj dail. Leono Urbono 
išimtinai tapybos darbų parodo
je buvo išstatyta septyniolika ab
strakčių arba beveik abstrakčių 
darbų, sukurtų paskutiniais me
tais ir įvairuojančių savo stiliumi 
bei dydžiu.

Abstrakčiai Urbonas pradėjo 
dirbti neseniai, nors dar Vokie
tijoje buvo arti prie bene ryš
kiausio vokiečių abstraktaus dai
lininko W. Baumeister’io; pas jį 
laikė egzaminus ir buvo priimtas 
į Stuttgarto Meno Akademiją 
(egzaminų metu atkrito drauge 
su juo laikę ir kiti du lietuviai, 
turėję kelerių metų patyrimą Lie
tuvos meno mokyklose). L. Ur
bonas vėliau lankė W. Baumeis- 
terio vedamą piešimo klasę, ku
rioje buvo reikalaujama “sauso” 
a la Duerer tikslaus piešinio.

Po kelerių metų Urbonas pa
lieka Štutgartą ir kaip vienas iš 
pirmųjų lietuvių pasiekia Austra
liją. Vėl grįžta Europon, keletą 
metų gyvena Šveicarijoj, Vokie
tijoje ir Anglijoj. Pagaliau vėl 
grįžta Australijon. Įsikūrimo ir 
šeimos reikalai Leonui ilgai ne
leido atsidėti savo stipriausiai 
silpnybei — menui.

Tik retkarčiais iš jo rankos iš
eidavo realistinis pastelės gamto
vaizdis ar portretas.

Taip 1959 m. Mosmano savi
valdybės kasmet ruošiamoje Ta
pybos — grafikos — akvarelės 
parodoje L. Urbonui paskiriama 
premija už pastelę “Motina”. 
Šis ekspresyvus darbas kabo 
Mosmano Town Hall.

Abstraktus menas Leoną do
mino, bet formos nesileido ap
valdyti. Tik apie prieš metus atė
jo persilaužimas. Vien pernai 
Urbonas dalyvavo aštuoniolikoje 
įvairių parodų jau su abstrakčia 
tapyba gaudamas “Highly Com
mended” (Grafton) ir palankius 
kritikos įvertinimus.

Šioje parodoje Urbono anksty
vieji abstraktūs darbai turi keistą 
realybės ir abstraktumo mišinį. 
Vienas iš tokių yra tapinys, pa
vadintas “Tiesa”. Pavadinimas 
būtų pretenzingas ne tik šiam 
darbui, bet ir bet kokiam darbui 
bet kur. Tiesa apie šį darbą yra 
ta, kad tai didelis (4x6 pėdų) ir 
kažkaip bauginančiai įspūdingas 
darbas, kuris žiūrovui duoda ju
dančių, griūvančių formų, tai be
siliejančių dėmių pasakišką pa
noramą, kurioje vaizduotė gali

LEONAS URBONAS FACETS III

A L B Krašto Kultūros Tary
bos Lituanistinė Sekcija Mel
bourne išvystė gyvą akciją aprū
pinti universitetų ir didesniųjų 
viešųjų bibliotekų lentynas litu
anistiniais veikalais. Pagrindi
niais veikalais jau aprūpinti abu 
universitetai ir The State Library 
Victorijoje. Šiomis dienomis 
Monasho Universiteto Biblioteka 
per Lituanistinę Sekciją nupirko 
ar dovanai gavo šias knygas: 1. 
A. Baranauskas, The Forest of 
Anykščiai, 2. New Look at 
Christmas Decorations, 3. J. Na- 
rūnė, Ambarita, 4. Vizgirda, 
Vilnius The Capital of Lithuania, 
5. Dr. A. Šapoka, Lithuania Th
rough the Ages, 6. Lithuania my 
Dear Country, 7. Harrison, Li
thuania 1928, 8. V. Kudirka, 
Memoirs of a Lithuanian Bridge, 
9. S. Zobarskas, Lithuanian Folk 
Tales, 10. Lithuanian Quartet. 
II. Selected Lithuanian Short 
Stories 12. Harrison, Li
thuanian Fight for Freedom, 
13.. Introducing Lithuania, 
14. C. R. Jurgėla, History 
of Lithuanian Nation, 15. Ar- 
monas — Nasvytis, Leave your 
Tears in Moscow, 16. K. V. 
Tauras, Guerrilla Warfare on the 
Amber Coast, 17.. Dr. Owen No
rem, Timeless Lithuania, 18. 
Memorandum on the Restora
tion of Lithuanias Independence, 
19. Dr. J. Balys, Lithuania and

Lituanistiniai veikalai bibliotekoms
Lithuanians, 20. Map of Lithu
ania by J. Andrius, 21. Lithu
anian Art in Exile, 22. V. Ratas, 
The Twelve Ravens, 23. A. Si
mutis, The Economic Recons
truction of Lithuania after 1918, 
24. Lithuania, 25. Dr. J. Balys, 
Lithuanian Folk Poetry, 26. A. 
Landsbergis and Clark Mills, 
The Green Oak, 27. S. Zobars
kas, The Maker of Goods, 28. 
Bobby Wishingmore, 29. V. 
F. Bieliajus, Evening Song 
30. V. Ramonas, Crosses, 31. 
Dr. J. Baltrušaitis, Lithuanian 
Folk Art, 32. L. Valiukas, Li
thuania Land of Heroes, 33. P. 
Babickas, Picturesque Lithuania, 
34. V. F. Bieliajus, The Dance 
of Lietuva ir 35. Dr. V. Jungfer, 
Litauischer Liederschrein.

The State Library of Victoria 
per eilę metų buvo aprūpinama 
lituanistiniais veikalais ir ji yra 
viena bibliotekų Australijoje, tu
rinti turtingiausią lituanistikos 
skyrių. Be Lietuvių Enciklope
dijos, ji turi kiek ir knygų lietu
vių kalba. Lituanistinė '• Sekcija 
šiomis dienomis papildė’lituanis
tinių veikalų fondus šiais naujais 
leidiniais: I. A. Landsbergis and 
C. Mills, The Green Oak, 2. S. 
Zobarskas, Lithuanian Quartet, 

atpažinti didingų pilių, uolų, ma
syvų bei paslaptingų angų bei 
vartų kontūrus, būdingus G. Do
re’s iliustracijoms Dantės praga
rui ar panašiai. Tačiau tas dings
ta per akimirką, ir tada prieš akis 
turime keistą abstraktą. Sydnė- 
jaus žinomas dailininkas ir kriti
kas J. Gleeson (The Sun), ko
mentuodamas parodą, pastebi, 
kad bendra darbų išraiška yra 
“Molto Agitato” nuotaikoje ir 
aptaręs darbo “Tiesa” duališką 
įspūdį, baigia recenziją pažymė
damas: “Jo menas yra įdomus 
hibridinių formų meno pavyzdys, 
kuris geriausiai galėtų būti api
būdintas pavadinant abstraktus 
surealizmas.

Tačiau parodoje yra grupė 
darbų, rodančių kitą kryptį, kuri 
yra daugiau apvaldyta, tikresnių 
formų ir spalvingesnė. Iš tokių 
darbų Facets II, Facets III, Me
moir ir Konstrukcija yra būdin
giausi pavyzdžiai.

Spalvingų mažo formato dar
bų serija su įdomia tekstūra ir 
visai skirtinga kompozicija pri
klauso trečiai stiliaus grupei šioje 
parodoje.

Sydnėjaus meno kritikai V. 
Thomton (S. M. Herald) ir Da
niel Thomas (S. Telegraph) ko
mentuodami šią pirmąją L. Ur
bono parodą duoda palankių at
siliepimų.

Su šia paroda Urbonas įeina į 
aktyvų varžovais gausų Sydnė
jaus dailės gyvenimą, kaip ir kiti 
lietuviai dailininkai šiame krašte, 
būdamas laisvas bet stokodamas 
laiko.

Be tapybos Urbonas daro ban
dymų skulptūroje. Vienai staty
bos firmai ruošia metalo — skar
dos reljefą fasadui daugiau aukš
čiam stiklo aluminijaus konstruk
cijos pastatui.

Pasirinktoji jieškojimo kryptis 
ir šio meto produktyvumas lei
džia tikėtis, iš Leono naujų dar
bų. Tolinkime!

Redakcijos pastaba: Šis straips
nis Mūsų Pastogėje turėjo pasiro
dyti iymiai ankstinu, nes dail, L. 
Urbono paroda vyko antroje sau
sio mėn. pusėje. Tačiau dėl nenu
matytų kliūčių jį tik dabar skelbia
me, nors jis tebėra aktualus ir da
bar. Dailininką ir straipsnio auto
rių maloniai ntsipračome.

MONETA SU PREZ. KENNEDY 
ATVAIZDU

Pereitų metų pabaigoje prez. 
Johnson patiekė kongresui pasiū
lymą nukalti 50-ties centų — pu
sės dolerio monetą su nužudyto 
prez. J. F. Kennedy atvaizdu, šis 
projektas patiektas Valstybės iždo 
departamentui, ir jei jis bus pri
imtas, tokia moneta pasirodys šiais 
metais.

3. F. Bieliajus, Evening Song, 4. 
L. Valiukas, Lithuania Land of 
Heroes, 5. Dr. A. Šapoka, Vil
nius in the Life of Lithuania, 6. 
J. Balys, Lithuanian Folk Songs 
in America, 7. A. Baranauskas, 
The Forest of Anykščiai, 8. J. 
Daudzvardis, Popular Lithu
anian Recipes, 9. Mažoji Lietu
va (1958), 10. Australijos Lietu
vių Metraštis, II. Blezdingėlės 
prie Torrenso, 12. Piesarskas, 
Lietuvių anglų kalbų žodynas, 
13. J. Balčikonis, Dabartinės Lie
tuvių Kalbos žodynas (Čikaga).

Lituanistinė Sekcija minėtose 
bibliotekose tęs ir toliau papildy
mus naujais leidiniais, bet, aprū
pinusi pagrindiniais leidiniais 
Victorijos bibliotekas, stengsis 
daryti žygių, kad ir hitų valstybių 
bibliotekas būtų jais aprūpintos. 
N. S. W. valstybėje tai akcijai 
talkininkauti ir tarpininkauti su
tiko p. Pajauta Daukutė — Puli- 
nnen, patyrusi bibliotekininkė. 
Lituanistinė Sekcija prašo apy
linkių valdybas Brisbanėje, .Ade- 
.laidėje, CanbeŲoj,. Perthę ir 
Newcastlyje surasti po vieną jud
resnį tautietį minėtose vietovėse 
ir pranešti jo adresą Lituanistinės 
Sekcijos seniūnui: A. Krausas, 4. 
Grandview Ave, . Maribymong,

KRISTIJONAS DONELAITIS

Tęsinys

“Rods”, tarė Slunkius, “vėl bensyk su padėji
mu Dievo 

Išmiegot ir sąnarius atgaivinti galėjom. 
Ak! kieksyk aš, rūpesčių vis neminėdams, 
Ištisas ir užklots krankiau pas kakalį šiltą. 
Ak! kad būt ilgiaus žiema pas mus pasilikus, 
Ir kad vis miegot mums būtų sviete paskirta! 
Ogi dabar, želėk Dieve! Jau vasara randas 
Ir darbų naštas nusitvert vėl ragina rengtis. 
Ak man ašaros į akis jau pradeda trauktis;
O mano motė (žinot juk, koks moterų būdas) 
Vis susiraukus ir rankas grąžydama verkia. 
Aš, vaitodams vis ir tokią bėdą matydams, 
“Ak, močiute”, tariu, “bensyk ir verkusi liaukis; 
Juk dar čėso yr, ir mes atliksime darbus.
Žinom juk, kad ratas sens, pamaži besisukdams, 
Tą daugsyk apgauna, kurs vis ritasi šokdams; 
O kieksyk sutrūksta jis permier besisukdams. 
Kuinas taipjau ramboks, vis žingine žengdams, 
Kartais dar toliau uždėtą nuneša naštą, 
Kaip tūls žirgs, dumuodams ir piestu šokinėdams, 
O kiek sykių dar iškadą sav pasidaro.
Ant, smalininks, saikėt ir išparduot savo smalą 
Per kiemus pamaži važinėdams kirkina ratą, 
O tiktai nusipelno jis sav pinigą grėčną. 
Kas iš to, kad būras tūls, perdaug bėgindams 
Ir permier besirūpindams, savo sunkina širdį.

Tėvs mano Kūbas taip glūpai, kol gyvs , 
nepadarė, 

Ir jo tėvs Stepas taip gyvent nemokino. 
“Vaikai!” rėkdavo jis, ant demblio girts išsitiesės

Ir su Žaku prastu, kaip prastas būrs, užsiklojęs, 
Vaikai! šukštu jums naujus niekus prasimanyti. 
Taip gyvenkit, kaip mes, tėvai jūsų, gyvenom! 
Vis protingai, vis pamaži nusitverkite darbus. 
Cėdykitės kytriai jauni, dar būdami klapais, 
Kad dar ir senysta ką ras, atšokdama kartą. 
Ir kol gyvs krutėsiu, jų kasdien paminėsiu”.

Tas durnas kalbas visi girdėdami būrai 
Gėdėjos, bet Pričkus jam drąsa pasakydams, 
“Eik”, tarė, “juodvabali, kur juodvabaliai 

pasilinksmin. 
Juk tu jau su savo namais kasmets mėšlinėdams 
Sav ir mums lietuvininkams padarei daug gėdos. 
Aš kad man skvieruot pons amstrots urdelį siuntė, 
Tav, žinai, daugsyk taip per nugarą drožiau, 
Kad iš skrandos tavo senos sklypai pasidarė. 
O kieksyk tave vakmistras kuone visą nulupo, 
Ir tu raišėdams vos vos į baudžiavą traukeis. 
Neprieteliau! tu lėbaudams ir vis smaguriaudams, 
Lauką su tvoromis ir namą visą suėdei;
O dar ir savo vaikesčius pagadint nesigėdi?

Bet jūs viežlybi kaimynai, jūs, gaspadoriai 
Su grėčnoms gaspadinėms, mums nereik nusigėdėt. 
Kad mes būriškus jau vėl nusitverdami darbus, 
Mėšlus rausim ir laukus įdirbdami vargsim; 
Juk ir pirmas sviets, šventybę savo prapuldęs, 
Su darbais ir rūpesčiais savo plekino puodą: 
Nes be triūso Dievs mus išmaitint nežadėjo, 
O tingėdami vis ir snausdami sviete netinkam. 
Kad skilvys išalkęs nor gardžiai pasilinksmint, 
Tai pirma tur visas kūns viernai pasipurtint.

(Bus daugiau)

60 m. VIKTORUI VIZGIRDAI
SPECIALIAI MŪSŲ PASTOGEI RAŠO STEPAS VYKINTAS 

IŠ VOKIETIJOS

Mane susiejo su daile ir su dai
lininkais Justinas Vienožinskis, 
kuris buvo mano piešimo bei dai
lės mokytojas Rokiškio gimnazi
joje. Piešti neišmokau ir į dailę 
nepakrypau, bet dailę mylėti jis 
mane išmokė. Todėl Kaune nuo 
1922 m. buvau aistringas dailės 
parodų lankytojas, kur Čiurlionis 
labiausiai įtaigojo, o vėliau mo
dernistai, jų tarpe pirmūnas V. 
Vizgirda. Vilniuje mudu rišo ir 
tarnybinės pareigos, kurių tikslas 
buvo tas pats: išsaugoti lietuviš
ką kūrybinę individualybę sveti
mųjų nepavergtą.

Šių metų sausio 14 d. Viktoras 
Vizgirda atšventė kapos amžiaus 
sukaktuves. Negalėdamas už jūrų 
marių nuskristi ir jį gyvu žodžiu 
pasveikinti, drįstu nors šiomis ku
kliomis eilutėmis jį pagerbti.

V. Vizgirda gimė 1904 m. sausio 
14 d. Domininkoniškės kaime, Kau
no apskrityje. Iš mažatvės linkęs 
į dailę, jis įstojo į Kauno Meno 
Mokyklą, kur Justinas Vienožins
kis savo studentams diegė moder
niosios dailės pradus. Baigęs šią 
mokyklą su pasižymėjimu ir bron
zos medaliu, profesorių buvo re
komenduotas Švietimo ministeri
jai kaip stipendininkas į Paryžių. 
Paryžiuje, tame pasauliniame me
no centre, V. Vizgirda ir subren-

Vic.
Prie šios labai reikšmingos ak

cijos kviečiami prisidėti visi tau
tiečiai. Kiekvienas iš mūsų gali 
įstengti padovanoti vieną kitą 
knygą ar paskirti tam reikalui pi
niginę auką. Norint tą akciją 
pravesti plačiu mastu, labai rei
kalingi talkininkai, rėmėjai, me
cenatai. Pirmasis įsijungė į me
cenatų eilę P L B Centro V-bos 
pirmininkas J. Bačiūnas ir nema
ža knygų atsiuntė. Kai kurios iš 
jų nebegaunamos rinkoje, laidos 
iš'sisėmę. Pensininkas J. Tinteris 
apmokėjo trijų L. Enciklopedijos 
tomų mokestį, paskirtų The State 

BENGIAMA ANTOLOGIJA
Dar pernai pradėta ruošti atei

vių imigrantų rašytojų antologija, 
kurią norimą išleisti dar šiais me- 
tąją, šiuo reikalu daugiausiai rū
pinasi jaunas vengras rašytojas 
Julius Krinski, ir jam efektingai 
talkininkauja estas rašytojas Pee- 
ter Lindsaar. Numatomame veika
le, bus talpinama .novelės, poezija, 
dramų. ištraukos su autorių trum
pom biografijom ir atvaizdais. Pa
kviesti šioje antologijoje dalyvauti 
ir lietuviai rašytojai. Minimai

do kaip modernusis dailininkas. 
Be tiesioginių studijų Andre Lo- 
the Akademijoje sukaktuvininkas 
dailės lobių ieškojo muziejuose, 
galerijose .parodose, santykiauda
mas su žymiaisiais dailės moder
nistais. Didžiausią jam įtaką davę 
fovistai: Matisse, Derain, Rouault 
ir kiti dailininkai: Van Gogh, Gau
guin, Monet etc. Ypatingai jį pa
veikęs Henri Matisse savo spalvų 
divinacija. Tada sukaktuvininkas 
ir apsisprendęs, kad tapyboje spal
va yra viskas. Tada jis ir pakrypo 
į gamtovaizdį, į spalvų kultūrą, 
į subjektyvųjį fovizmą. V. Vizgir
da suformavo savo kūrybinę as
menybę lietuviškos dvasios povei
kyje,, todėl jis nėra svetimosios 
dailės kultūros pamėgdžiotojas/ o 
individualus lietuviškųjų meno for
mų kūrėjas. Kaip ARS sąjūdžio 
steigėjas ir ideologas, V. Vizgirda 
yra pasišventęs ‘‘atgimstančios tė
vynės epochai tarnauti ir kurti šios 
epochos stilių, vadovaudamasis šių 
dienų forminiais meno laimėji
mais ir gindamas kūrybinę laisvę.

Susikūręs aiškius ir kūrybinius 
dailės principus, V. Vizgirda kar
tu su kitais jaunaisiais dailinin
kais stojo kovon prieš įsigalėjusį 
lietuviškoje dailėje realizmą ir 
akademizmą ir davė pradžią mo
derniajai mūsų dailės epochai. Jis 
buvo ir dabar tebėra šios moder
niosios dailės pirmūnas, kovotojas, 
dvasinis vadas. Todėl jis buvo ren
kamas Dailininkų Sąjungos pirmi
ninku. Jis buvo paskirtas Vilniaus 
Dailės Akademijos direktoriumi, 
Freiburgo Dailės Meno Mokyklos 
tapybos studijos vedėju. Jis ir da
bar, nors ir be titulų y,ra mūsų

Library of Victoria. Kviečiame 
ir Tamstą, mielas Skaitytojau, 
vienokiu ar kitokiu būdu prisidėti 
prie šios mūsų tautai reikšmingos 
akcijos. Australijos studentai, 
mokslininkai ir platesni jos 
sluogsniai turės galimybę susipa
žinti su Lietuvos istorija, litera
tūra, kalba ir mūsų kenčiančios 
tautos gyvenimu. Tad stok j tos 
akcijos rėmėjų eilę!

A. Krausas

antologijai pavadinimas siūlomas 
“Visiting Card", kas simbėlizuotų 
ateivių autorių prisistatymą aus
trališkai visuomenei ir australui 
skaitytojui.

Lietuviai, norį dalyvauti šioje 
antologijoje, gali kreiptis į Mūsų 
Pastogės Redakciją, kur gaus 
smulkesnių informacijų. Veikalas 
numatomas išleisti dar šių metų 
pabaigoje. Autoriams honoraras 
nenumatytas. 

moderniosios dailės reprezentan
tas ir ryškiausias atstovas.

Per kelias dešimtis metų V. Viz
girda yra sukūręs daug nemirtin
gų kūrinių, kurie puošia ir žavi 
įvairių tautų muziejus. Jo kūri
niais yra žavėjęs! latviai, estai, 
vokiečiai, prancūzai, amerikiečiai, 
kanadiečiai. Jų rasite ne tik Vil
niaus, Kauno, Šiaulių, Telšių, bet 
ir Rygos, New Yorko, Bostono, 
Chicagos galerijose bei privačių 
asmenų kolekcijose. Jis yra gavęs 
už savo kūrinius nemaža premijų. 
Ir dabar jis yra Bostone vienas iš 
kūrybingiausių dailininkų, apie 
kurį kalba ne tik mūsų, bet ir ame
rikiečių meno kritikai. Šit ame
rikiečių meno kritikas Edgar T. 
Driscoll be kitko rašo: “Iš tikro, 
dailininko darbai yra stiprūs, ga
lingi, puikiai suderinti ir nuosta
būs gamtos grožio gyvybės liudy
tojai. Peisažai, naturmortai perte
kę turtingų, prinokusių vaisių ir 
žydinčių gėlių studijos — tai da
lykai, apie kuriuos jis kalba...” 
Ir kaip kalba ! Su dinamiškų spal
vų tapysena. Jis panaudoja spal
vas patraukliai ir jaudinančiai. 
Tai modernistas spalvininkas, ku
rio akys mato ne tik spalvų at- 
švietas, bet ir jų dvasinę gilybę.

Kolega Nyka-Niliūnas tvirtina, 
kad V. Vizgirdos terenas yra ganv- 
tovaizdis. Lietuviškas gamtovaiz
dis: pirkios su šiaudiniais stogais, 
tvoromis apsupti vienkiemiai, baž- 
nyčos. Ir medžiai. Vizgirda esąs 
medžių tapytojas. Todėl jo žmonės 
esą tik spalvotos dėmės. Jo nuo
mone, jis nesąs portretistas. Ta
čiau nevisai su šiuo tvirtinimu su
tikčiau. V. Vizgirda yra ir nuosta
bus portretistas. Jis sugeba ir žmo
guje surasti psichologiškai būdin
gąsias žmogaus vidaus gelmes. V. 
Vizgirdos kai kurie portretai ne 
tik gali lygintis su Justino Vieno
žinskio, V. Valeškos ir kitų moder
nistų portretais, bet tapybine kul
tūra ir psichologiniu įžvalgumu 
net pralenkia.

Baigdamas norėčiau ypatingai 
atkreipti dėmesį į V. Vizgirdos as
menybės savarankumą. Bendradar
biaudamas su V. Vizgirda nacių 
okupacijos metais, gėrėjausi su
kaktuvininko laikysena okupantų 
ir savųjų atžvilgiais. V. Vizgirda 
buvo vienintelis administratorius 
Vilniaus Dailės Akademijos direk
torius, kuris nelakstė pas sveti
muosius ir pas savuosius nacių pa
taikūnus, bet pirmoje eilėje su 
lietuviais vadovais sprendė dailės 
reikalus ir gynė dailės lietuvišką
ją individualybę nuo svetimųjų. 
Savo taktu ir kultūra buvo malo
niausias bendradarbis meno de
partamente.

Ilgiausių ir kūrybingiausių me
tų, Maestro! Gyvuok, kurk ir re
prezentuok mūsų moderniąją dai
lę tarptautiniame dailės forume!
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PASISAKYMAI APIE LIETUVIŲ NAMUS SYDNeJUJE
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TINKA KIEKVIENAM INVESTUOTOJUI

VERTA PAGALVOTI
netoliese im- 
Niekieno ne- 
neklausdamas 
galo neturin-

Atsiimti, galima, kada investuotojas pageidauja.
Nuošimtis mokamas 8%.

£3®

Nežinau, kaip patekau į kažko
kį Sydnėjaus priemiestį. Klajoju 
dykom gatvėm nei ką pamatęs, nei 
ko jieškodamas. Staiga antroje 
gatvės pusėje pastebiu didžiulę 
tvorą; jos ornamentai man kažką 
primena. Prieinu arčiau. Anapus 
matosi kuklus paminklas su lietu
višku įrašu: “Tau, kurie tave taip 
labai mylėjo. Tavo išblaškyti vai
kai". Paminklą apžiūrėjęs iš vi
sų pusių susidomiu 
pozantišku pastatu, 
prašomas ir nieko 
einu vidun. Patekęs 
čiame koridoriuje praveriu pirmas 
pasitaikiusias duris. Milžiniškame 
kambary ant lentynų, stalų pri
krauta įvairiausių knygų. Sienos 
nukabinėtos lietuvių menininkų 
darbais, lietuviškom juostom ir 
kitokiu tautiniu menu. Vartau 
lietuviškas knygas, kaip šventeny
bes prisiliečiu juostų. Kažkas man 
sako, kad jeigu kas iš tų daiktų 
patinką, aš lengvai galįs patinka
mus nusipirkti. Betraukdamas pi
niginę užmiršau ko noriu ir netru
kus patenku į kitą patalpą, čia 
stalai apkrauti lietuviška spauda, 
spintos sprogsta nuo knygų. Pasi
sotinęs išdėstytomis gėrybėmis ju
du pirmyn. Koridoriuje ant durų 
aiškūs įrašai: "ALB Krašto Val
dyba”, “Mūsų Pastogės Redakci
ja”, “Skautų Būklas”, “Darbo Biu
ras”, “Sporto Klubas” ir visa eilė 
kitų.

Laiptais pakylu augštyn. Man 
prieš akis atsiveria didžiulė salė. 
Sienose Vytis, Dr. J. Basanavi
čius su ligi juostos barzda, prez. 
A Smetona su kiek prikirpta barz
dele, Kudirka, Vaižgantas ir visa 
eilė kitokių. Tariuosi patekęs į 
Lietuvos senovę. “Iš praeities tavo

LIETUVIŲ NAMAI NEREIKALINGI?
Sydnėjuje buvo dveji Lietuvių 

Namai, o dabar likosi tik vieni, 
bet kai kurių mūsų organizacijų 
vadovaujantieji asmenys dėl ne
aiškių priežasčių savo susirinki
mams ir programoms samdosi di
desnes ar mažutes patalpas, lyg 
tyčia vengdami savų namų. Taip 
pat nemaža yra tautiečių, kurie 
sekmadieniais lanko australų, bet 
ne lietuvių pamaldas, nors ir ne
turėtų didelių susisiekimo nepato
gumų. Kaikuriė iš jų garsiai kalba 
apie lietuvybės išlaikymą.

Visai suprantama, kai samdoma 
didžiulė salė, kada laukiama sve
čių iš kitų vietovių, kada tikrai 
numatoma, kad savose patalpose 
tikrai nebus galima susitalpinti ar 
kai reikalinga didelė scena. To
kie išimtini atvejai pasitaiko retai, 
ir niekas dėl to nekelia klausimo. 
Taip pat visai tinka, kai per tau
tinių švenčių minėjimus ar kito
mis progomis po iškilmingų pamal
dų čia pat prie bažnyčios salėje 
rengiamas minėjimas ar vyksta 
susirinkimas.

Pasipiktinimas sukeliamas, ka
da eiliniai minėjimai, susirinkimai 
bei pobūviai dėl keistų sumetimų 
vykdomi svetimose patalpose, nors 
vietos savose patalpose būtų visai 
pakankamai ir daugeliui net būtų 
arčiau atvykti. Pora pavyzdėlių.

L.V. Sąjungos “Ramovės” Val
dyba pereitų metų lapkričio 23 d. 
rengė Kariuomenės šventės minė- 

SKELBIMAS
DĖMESIO AUSTRALIJOS LIETUVIAMS!

Turim išleidę dvi labai svarbias knygas. Viena yra "Dieviškasis 
Amžių Planas” arba švento Rašto Studijavimas, su braižiniu, 
pirmas tomas. Šioje knygoje smulkiai aprašoma kas įvyks visame Pa
saulyje Kristaus karaliavimo amžiuje, šiame tūkstantmetyje, apie ką 
jau buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų.

Dabar mes savo akimis matome, kad tos pranašystės laipsniškai 
pildosi. Aukščiau paminėtoje knygoje aprašoma kokia tvarka ir val
džia bus šioje žemėje ir kokios Palaimos bus suteiktos Jėzaus ir Jo 
Bažnyčios visai žmonijai. Knyga turi 368 puslapius su drobės 
apdarais. Kainuoja tik $1.00.

Antroji knyga — “Laikas Prisiartino" (švento Rašto Studjiavi- 
mo, antras tomas), nuodugniai aprašo vieną labai Galingą Sistemą, 
kuri yra nusistačiusi prieš Tiesą. Ten nurodoma metai kada ji ką 
veikė ir kokius darbus ji atliko viduramžiuose ir kaip elgėsi su tais, 
kurie nesutiko su jų mokslu ir dvasia.

ši knyga turi 358 puslapius, irgi drobės apdarais ir kainuoja $1.00.
Taipgi turime Biblijų, Senojo ir Naujojo Testamento, įvairiomis 

kainomis. Turim Naują Testamentą su gražiu viršeliu, taisyklinga 
lietuvių kalba. Kaina $2.00.

Kitos knygos: “Dangiškoji Manna”, su tekstu kiekvienai dienai 
ir paaiškinimu. Puošniais apdarais, kaina 50 centų. "Aušros 
Giesmės” su 190 gražių giesmių — 50 eentų.

Turime ir kitokių mažų knygelių. Pinigus siųskite sykiu su kny
gų užsakymu per Paštą ar Banką. Neturtingiems siunčiame veltui 
mažas knygutes ir Traktatus jų pareikalavus. Užsakymus siųskite 
šiuo adresu:
L.B.S.A. 212 East 3rd Street, Spring Valley, Illinois, U.S.A. (61362)

sūnūs stiprybę semia” — pro lū
pas veržiasi žodžiai. Iš nežinomų 
nišų veržiasi lietuviškos muzikos 
aidai. Palikęs senovę iriuosi pir
myn. Jei iki šiol galvojau, kad tie 
namai dyki, tai apsirikau. Pasi
rodo, esama gausiai žmonių, ku
rie susėdę kas sau — vieni ar 
grupelėmis šnekučiuojasi. Tuoj 
prisistato ir patarnautojas — 
“kuo galėčiau Tamstai padėti?” 
Vis dar pasimetęs netyčia užklau
siau: “Kas čia yra? Ką gi jūs čia 
veikiat? Jis gi man ir atkerta: 
“Tamstele, iš daugaus, ar ką? Ar
gi nežinai, kad čia naujasis Syd- 
nejaus Lietuvių Klubas?”

Išėjęs į kiemą pamačiau triukš
maujantį jaunimą: vieni žaidė 
sviediniu, kiti nardė puikiame 
maudymosi baseine, dar kiti nei 
iš šio nei iš to vietoje trypinėjo. 
Aplenkęs jaunimą pasukau vieni
šu takeliu. Priekyje pamačiau kry
žių lygiai tokį patį, koks stovėjo 
prie gimto namo, tvorele aptvertą 
ir raudon pinavijom apsodintą. 
Toliau bažnyčia. Užsukau ir čia: 
prieblandoje spinksi lemputė, dai
liai nušviesdama Aušros Vartų 
Mariją, skendinčią baltose lelijo
se. Keista, ji taip panaši į tą, kur 
stovėjo mažoje koplytėlėje Dot
nuvos parko kampe.

Nelemtas laikrodžio zirzimas pa
žadina mane. Nors daugelis iš jū
sų gal netikit sapnais, bet aš jais 
tikiu, nes daugel jų mano gyve
nime išspildė. Gal kartais ir šis, 
kurį ką tik papasakojau, yra ne
tolimos tikrovės vizija? Ir visai 
įmanoma, nes bendras Sydnėjaus 
lietuvių turtas siekia apie 40.000 
svarų.

MATAS GAILIUS

jimą. Buvo pasamdyta Father 
O’Reilly Memorial Auditorium 
Auburne. Programos metu, kai 
choras suėjo į sceną, salėje likosi 
pasklidęs negausus dalyvių skai
čius. Kelias savaites tautiečiai su
sitikę besikalbėdami vis užsimin
davo, vertindami įvykį neigiamai.

Dabar, švenčiant Vasario 16-ją, 
iškilmingos pamaldos buvo laiko
mos sekmadieni Lidcombe bažny
čioje. Salėje minėjimas buvo su
ruoštas šeštadienio vakare. Patal
pos vėl buvo išnuomuotos Aubur
ne to paties asmens iniciatyva. 
Užmokėta, rodos, po 24 svarus. 
Minėjime dalyvavo apie 250 žmo
nių, kurie būtų labai lengvai su- 
tilpę Dainavoj Bankstowne, ypač 
kad po minėjimo nebuvo numaty
ta šokių.

Kaip visi gerai matome, mūsų 
minėjimų, susitikimų, bažnyčiose 
dalyvių bei mokyklose mokinių 
skaičiai ne didėja, bet kasmet po 
truputį mažėja. Ir tai ne dėl turi
mų patalpų ankštumo, bet todėl, 
kad nustojome branginti ir ver
tinti, kas yra lietuviška, kas yra 
sava.

— Namai pragarai, be namų ne
gerai, — taip užvardintame Tėviš
kės Aidų Nr. 7 straipsnyje A. 
Mauragis rašo tuo pačiu Sydnė
jaus Lietuvių Namų klausimu. Ten 
sakoma, jog pardavus Liet. Namus 
Redferne dabar reikėtų abiejų 
namų valdyboms susitarus atši

klausti visų Sydnėjaus lietuvių, 
kad iš pateiktų aiškių pasiūlymų 
jie galėtų pasirinkti ir pareikšti 
savo valią, kur ir kokių namų jie 
pageidautų. Tokiu būdu daugumos 
pareikšta nuomonė turėtų būti pri
imta ir bendrai visų įgyvendinta. 
Ten gal būtų galima įrengti kop
lyčią ir net seneliams patalpas. 
Tuo būdu visa Sydnėjaus lietu
vių veikla koncentruotųsi vienoje 
vietoje. Trys ALB apylinkės taip 
pat galėtų būti sujungtos j vieną.

A. Mauragio siūlymui visiškai

Sydney lietuvių Klubo Valdy
ba intensyviai ieško pirkti naujų 
patalpų arba žemės, ant kurios 
ji pastatytų ne tik klubą, bet ir 
kitas patalpas visai Sydnėjaus 
lietuviškai veiklai. Klube būtų par
davinėjami su valdžios leidimu gė
rimai, pastatytos pokerio mašinos 
ir kt. šita idėja turi daug gerų 
pusių. Norint jų planus įgyven
dinti prie klubo turimų pinigų dar 
reikėtų skolintis apie 30.000 sva- 
dų.

Sunku patikėti, kad užtraukus 
tokią didelę paskolą galėtų Klu
bas ją išmokėti pardavinėdamas 
tik pepsi cola ar savaitgaliais ga
minant skanius pietus su koldū
nais ir balandėliais. Esant reika
lui apmokėti skolas ir padengti 
kitas išlaidas, bufetas turi pilnu 
tempu ūžti.

Kad nereikėtų tokios didelės 
paskolos užtraukti, siūlau Sydney 
Lietuvių Klubui susijungti su Lie-

V.R. DARGA

NAMAI SAVE PATEISINA
ŠEŠTADIENIS ADELAIDĖS LIETUVIŲ NAMUOSE

lau kelinti metai po 'svarą ki
tą aukoju Adelaidės Lietuvių Na
mams. Keletą kartų buvau juose, 
stebėjau, kaip jie augo. Bet kaip 
ir man kildavo abejonių, ar šitų 
namų panaudojimas pateisina į 
juos įdėtas aukas? Ryžiausi pats 
įsitikinti.

Ir taip šeštadienį nuvykau į 
Lietuvių Namus. Buvo gerokai 
anksti. Ramu, tylu. Nuėjau į kie
mą, vėliau į sporto aikštę ir slam
pinėju dairydamasis, kas naujo pa
daryta, kas' daroma ir kas dar ne
padaryta. Neilgai reikėjo vienam 
taip savo žingsnius skaičiuoti. 
Lengvu žingsniu, susimątęs atėjo 
vyriausias namų statytojas inž 
Reisonas.

— Labas rytas, pone inžinie
riau!

— Labas, labas, pone. Tai ką, 
gal talkon atvykot?

— Ne, ne į talką. Taip tik pa
sižiūrėt Lietuvių Namų šeštadie
nio pulso, — atsakiau.

— Malonu, —inžinieriaus vei
du perbėgo nusivylimas. Netrukus 
atėjo ir keletas talkininkų. Ar 
daug jų ateis ir kokie? Gerai, kad 
ateitų daugiau, nes darbo vis dar 
yra, o taip norėtųsi vieną kartą 
užbaigti. Pasirodė ir viena kita 
moterėlė.

— Susilaukėt ir talkininkių, — 
vėl kalbinu inžinierių.

— Jos yra labai svarbios mū
sų talkininkės: mus maitina ir pa
laiko namuose tvarką, — inžinie
rius įsuko į salę.

— Pone inžinieriau, kiek šian
die bus talkininkų? — pripuolė 
Varnauskienė, judri kaip gyvasis 
sidabras, nuolatinė Moterų Sekci
jos narė.

— Nežinau. Sakė 15 pakviesta, 
bet kiek jų ateis, nežinia. Jau turi
me keturis.

— Aa, penkiolika sakote. Tai 
dvidešimčiai reikės pietus ruošti. 
— Ir smuko į virtuvę, kur Gave
lienė ir Vabolienė jau barškino in
dais.

Prisistatė dar keletas talkinin
kų, ir inžinierius jiems paskirstė 
darbus. Netrukus talka, atėjus 
dar keletui valdybos narių, įgavo 
pilną formą. Užkalbinu vieną val
dybos narį:

— Sakykite, kaip vyksta tal
kos?

— Ačiū, neblogai. Jos dabar 
menkesnės ir rečiau daromos, nes 
ir darbo mažiau. Anksčiau tai bū
davo net malonu žiūrėti, kai su
sirinkdavo 20-30 vyrų — darbas 

pritariu nuoširdžiai pageidauda
mas, jog visi nesusipratimai, kilę 
dėl dvejų namų, būtų broliškai iš
spręsti ir visi atsirastume vienuo
se namuose.

Spręsdami šį klausimą turėtume 
nepriekaištauti vieni kitiems dėl 
praeities, nestatyti vieni kitiems 
ultimatumų, negalvoti apie kurios 
pusės laimėjimą, bet eiti į kom
promisus, susitikti pusiaukelėje, 
kad laimėtų vienybė, kuri padėtų 
išlaikyti lietuvybę.

Js. R«m*n»uik»»

tuvių Namais Bankstowne: sušau
kus bendrą susirinkimą išrinkti 
valdybą ir nustatyti visas kitas 
veikimo gaires. Tas pats susirinki
mas turėtų nustatyti, kur steigti 
tokį klubą: Bankstowne praplėtus 
atitinkamai turimus namus ar Ban 
kstowno Namus pardavus ir sudė
jus krūvon pinigus dairytis patal
pų kitur?

Klubas turi būti juridiniai su
tvarkytas taip, kai nebūtų kalbų 
kalbelių, dėl teisinės ir finansi
nės padėties.

Man atrodo, ekonomiškai Ban- 
kstowno namuose būtų lengviau: 
čia yra didelis sklypas, pastatą 
galima atitraukti iki gatvės, pakė
lus stogą pamuravoti antrą augš- 
tą su didele sale ir scena. Toks 
pertvarkymas kaštuotų apie 10.000 
svarų, 
bas su 
kymus 
jokios 

Prisidėjęs Sydnėjaus klu- 
savo kraičiu šiuos pertvar- 
palengvintų ir neturėtume 
skolos. Apačioje salę per-

talkomis ir vi-šuoliais bėgo. Juk 
są statybą vykdėme.

— Matosi tik vyresnio amžiaus 
vyrai. Ar jaunimas neprisideda 
prie talkų?

— Labai mažai. Tik vienas ki
tas.

— Tai jaunimas čia visai ne
sirodo ?

— Turėkit kantrybės, Tuoj pa
matysit

Neilgai teko laukti. Pradėjo 
rinktis savaitgalio mokyklos moki
niai. Lietuvių Namuose užvirė 
jaunatviškas klegesys, krykštavi
mas. Pribuvo ir mokytojai. Mo
kyklos vedėjas Renkė, kuklus ir 
darbštus klaipėdietis, save laikąs 
prūsų palikuoniu, pasisveikino su 
pažįstamais ir pasitaręs su moky
tojais pradėjo ruoštis darbui. Pa
mokos vyksta atskiruose kamba
riuose, kurie kitu laiku turi skir
tingą paskirtį. Vaikų darželis tu
ri atskirą patalpą, dailiai dail. 
Kudirkos išdekoruotą. čia vaikiški 
baldai ir žaislai. Skambutis suvi
jo visus į klases. Salėje bepaliko 
tik keletas besišnekučiuojančių tė
vų. Lauke plušėjo talkininkai, vir
tuvėje, atėjus pačiai Sekcijos pir
mininkei Petkūnienei, ir dar ke
lioms ponioms, darbas spartėjo. 
Man įėjus j virtuvę, jų buvo apie 
šešetas.

— Labas rytas, ponios! Gal taip 
vandenėlio lašelį?

Jos man ne tik vandens, bet ir 
kavos puoduką, esą karštyje ne 
taip troškina. Teiravausi, ar ne- 
pervargsta nuolat besidarbuoda
mos.

— O ne. Dabar tai niekis. Tal
kos mažesnės ir rečiau. Na, dar 
vaikučiams paruošiame priešpie
čius, baliams bufetus, bet dabar 
visai kas kita. Pernai mes vos gy
vos palikom. Įsivaizduokite — 
talkos kiekvieną šeštadienį su 20- 
80 žmonių. O tie suvažiavimai, me
no dienos. Ką ir besakyti. Vien 
Kūčioms turėjom 300 žmonių, spor
tininkų pietūs — 200 burnų, cho
ristų vakarienė, N. Metų baliaus 
bufetas, bendruomenės atstovams 
kasdien pietūs, Bačiūnų išleistu
vės, vaikų eglutė. Bet to dar ligo
nių lankymas... Manėm, kad iš- 
krisim, bet buvusios pirmininkės 
Reisonienės sumanumas ir taktas, 
o taip pat ir visų ponių pasišven
timas pagelbėjo

— Ar daug jūsų ir ar prisideda 
jaunesnės ponios?

Esame neskaitlingos. Iškilus di
desniems darbams pasikviečiame
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KAIP GERIAUSIAI IŠNAUDOTI
^ŪSŲ SUTAUPĄS?

Baltic Stores Ltd
Investavimai, nesvarbu kokio dydžio, priimami kiekvienu 
metu.

BALTIC STORES INVESTMENTS CO. 
yra tikra lietuviška bendrovė.

Dėl informacijų rašyti:
Z. Juras, 11, London Lane, Bromley, Kent, England. 

TAIP PAT SUTVARKOME PALIKIMO REIKALUS.8
tvarkius būtų galima įrengti raš
tinę, bufetą, virtuvę ir kt. Netu
rint skolų nebūtume taip spiria
mi muštis į biznius, o susidariu
sioms kasdieninėms išlaidoms — 
remontams, mokesčiams ir pan. už
tektų pinigų iš gaunamų nuomų. 
Patalpos pirmoje eilėje naudoja
mos tautiniams ir kultūriniams 
veikimams. Namai turi būti priei
nami visoms liet, organizacijoms 
ir jos visos turi būti vienodai trak
tuojamos. Klubąs — Namai nega
li pasidaryti vienos grupės, parti
jos ar apylinkės globoje, bet pri
valo tarnauti lietuvių kolonijai, 
visiems bendruomenės žmonėms.

Antanas Baužė

daugiau ponių, kurios mielai pa
deda. Yra ir jaunesnių, bet dau
gumas laikosi nuošaliai.

Pasirodžius inžinieriui pirminin
kė paprašė vyrus pakviesti prieš
piečių.

Vyrams patiekė blynų su uo
giene, šaltanosių, dešrų su skilan
džiu. Vienas net bandė teisintis:

— Galėtume pasivalgyti ir na
mie, bat kad čia tokių skanėstų 
duodate, nėra kaip ir priešintis.

Vyrai vėl grįžo prie darbų, mo
terys rengė priešpiečius vaiku
čiams. Kažkas bandė trukdyti pir
mininką, ar negalėtų gauti salės 
kitam šeštadieniui.

— Galbūt tai galima, tik ar ne
užimta. Skambinkite sekretoriui 
Martinkui — jis veda kalendorių.

Prasidėjo pirmininko kamanti
nėjimas: ar negalėtų įtaisyti po
ros prožektorių, kas sutaisytų 
spintą ir t.t. Pirmininkas nespėja 
atsakinėti.

— Menki reikalai, pone pirmi
ninke, — kreipėsi vėl prašiusia sa
lės. — Skambinau, bet salės be 
keturių savaičių negaliu gauti, o 
reikalas svarbus. Net ir šiokiadie
niais užimta: sportininkai, choras, 
įvairūs posėdžiai susirinkimai. Vi
si, esą, tuos vakarus išgraibsto. 
Sekmadienis man netinka, bet ir 
jj sunku gauti: vis susirinkimai, 
sueigos, popietės...

Prieina seniai matytas pažįsta
mas. Jis atėjęs į biblioteką kny
gų pamainyti. Netrukus pribuvo 
ir Bačiūno vardo bibliotekos ve
dėjas Straukas.

— Skaičiau spaudoj, kad biblio
tekos lentynos apytuštės, o kaip 
žiūriu, naujai knygai įsprausti vie
tos nėra, — užkalbinu bibliotekos 
vedėją. Jis paaiškino, kad prie 
bibliotekos prisiglaudęs ir spaudos 
kioskas, bet esą, paskutiniu me
tu knygų pagausėjo: prisiuntė 
pluoštą p. Bačiūnais, po vieną pri
meta ir vietos lietuviai. Bevarty
damas ten pat sukrautą lietuviš
ką spaudą sulaukiau ir kiosko ve
dėjo Urbono. Tai senas Liet. Na
mų rėmėjas, talkininkas, aukų rin
kėjas, buvęs valdybos narys. Pa
klaustas, kaip sekasi platinti spau
dą, jis atsiliepė:

— Pradžioje su knygomis buvo 
sunku, bet dabar jau turime ry
šius su visom lietuviškom leidyk
lom. Knygos mielai perkamos.

I 
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PADĖKA LATROBE 
VALLEY SENIŪNIJAI

Prieš pusmetį Latrobe Valley 
Seniūnija surengė lietuviškai spau
dai paremti pobūvį. Iš gauto pelno 
dalis (£15.0.0) buvo skirta ir Mū
sų Pastogei. Pinigai gauti pereitų 
metų rugsėjo 4 d. Prisiuntė seniū
nas F. Sodaitis.
.Latrobe Valley seniūnui už pas
tangas ruošiant šį pobūvį ir taip 
pat Latrobe Valley tautiečiams ir 
jų svečiams, tame pobūvyje daly
vavusiems ir parėmusiems mūsų 
spaudą, nuoširdžiai dėkojame. Ta 
pačia proga apgailestaujame, kad 
iki 
jai

šiolei Latrobe Valley seniūni- 
nebuvo pareikšta padėka.

A.L.B. Krašto Valdyba

Patyriau, kad kioskas atidaras 
šeštadieniais nuo 1 iki 7 vai, ir 
sekmadieniais nuo 3 iki 8-nių. 
Prie bibliotekos veikia ir skaityk
la. Yra aštuonetas skaityklos bu
dėtojų, kurie minėtomis popietė
mis išduoda, pakeičia knygas, par
davinėja, priima laikraščių prenu
meratas. šeštadieniais, kai būna 
baliai, budima iki 6 vai. vak. Ki
osko vedėjas net ir bilietą man 
pardavė į šio vakaro balių.

Susidomėjau ir archyvu, kurį 
per keletą metų mūsų archyvinin- 
kas ir muziejininkas Vanagas savo 
namuose surinko, suorganizavo ir 
padovanojo Liet. Namams. Archy
vas telpa vienoj spintoj, o dalis 
dokumentų, knygų bei eksponatų 
sukrauta namų sandėliuke. Už
klaustasis p. Vanagas pastebėjo, 
kad žmonės archyvu nelabai do
misi. Ilgai prašomas tik vienas ki
tas pažada, bet atnešt neatneša. 
O mašinos pats Vanagas neturįs ir 
nėra laiko kalėdot. Jo teigimu 
net ir organizacijos nerodo dide
lio entuziazmo bendradarbiauti ir 
neprisiunčia savo spausdinių, nuo
traukų, bei šiaip įdomesnių veik
los dokumentų. Dažnai jam pa
čiam tenka panašiais dalykais rū
pintis. O archyve surinkti doku
mentai ateityje paliudys, kad čia 
lietuviai lietuviškai gyveno. Paga
liau tam pačiam archyvui ir vie
tos trūksta: eksponatų nėra kur 
išdėstyti, spinta perkrauta, sandė
liukas pilnas. Gauti pažadai, kad 
bus archyvui statomos atskiros 
patalpos, bet dar tik pažadas.

Bevalgant pietus pasigirdo sa
lėje šokių muzika. Man paaiškino, 
kad kiekvieną šeštadienį miklinu
si tautinių šokių šokėjai, koman
duojami p. Lapšienės. Ji tautinius 
šokius iškėlė į menines augštu- 
mas. Mūsų šokėjai visur kviečia
mi į viešus parengimus, televizi
ją.

Ponia Lapšienė paaiškino, šokė
jų netrūksta, jaunimas juos mėgs
ta ir uoliai dirba.

Lietuvių Namų vidui kaip avily. 
Tas pats ir lauke: talkininkai 
tauškina, sportininkai žaidžia, tre
niruojasi. Ir man paaiškėjo, kad 
Lietuvių Namai yra adelaidinio 
lietuvių gyvenimo širdis. Pavar
gęs nuo įspūdžių pasukau savo 
viešbučio link. Reikia pailsėti, nes 
vakare dar balius irgi tuose pa
čiuose Liet. Namuose!1

(šis rašinys buvo skirtas spe
cialiam Adelaidės N-riui. M.P. 
Red.)
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POTVARKIAI IR SINIKLAIN1HAI
VETERANAS PASISAKO,

Spaudoje pasirodęs ALFAS 
Valdybos pasisakymas (š. m. M. 
P. Nr. 5) pono B. N. adresu pas
katina sporto gyvenimą bešokan
čius pamąstyti, ar minimas B. N. 
tikrai yra nusikaltęs viešai pa
reikšdamas savo nuomonę dėl 
naujų sporto švenčių statuto pot
varkių, kuriais vadovaujantis 
tinklinio rungtynes gali pradėti 
penki žaidėjai. Kaip ir daugu
mas vyresnės kartos buvusių 
sportininkų p. B. N. šį potvarkį 
priėmė kaip naujovę ir nenuos
tabu, kad rašydamas apie tinkli
nį, naująjį potvarkį apibūdino 
kaip nesąmonę. Suprantama, šis 
išsireiškimas nėra pavyzdžiu žur
nalistikos žodyne, tačiau kaip ir 
dauguma Australijos lietuvių 
sporto skyriaus bendradarbių 
taip ir B. N. nepretenduoja į žur
nalisto karjerą, bet užpildo tik 
sporto skyriaus puslapį rašyda
mas apie sporto reikalus, kuriais 
jis domisi ir gyvai seka.

Patirtis rodo, kad sporto ko
respondentai, patiekdami sporti
nių įvykių kronikas, dažnokai ap
silenkia su žurnalistikos plonybė
mis, tačiau bent iki šių metų nė 
vienas iš jų nebuvo už tai paso
dintas kaltinamųjų suolan. Išim
tinu atveju nuoširdus ir tiesus p. 
B.N. nuomonės pareiškimas Aus
tralijos federalinės sporto val
džios interpretuojamas gerb. klu
bų atstovų įžeidimu. Argi gerb. 
klubų atstovų nutarimai jau yra 
visais atvejais tobuli, kad apie 
juos net savo nuomonės viešai 
pareikšti nebūtų galima? Priešin
gai, atrodytų, kad pasisakymai ir 
diskusijos sporto reikalais, kal
bant apie faktus, bet ne apie as
menį, būtų labai naudingas reiš
kinys ir manau, turėtų daug įta
kos teisingam klausimų išspren
dimui.

Pasiskaičius sporto švenčių sta
tuto pakeitimus, kurie telpa tame 
pačiame M.P. puslapyje (M.P. 
Nr. 5), kyla klausimas, kokios 
priežastys privertė dar tik prieš 
porą metų gerb. klubų valdybų 
išnagrinėtus ir priimtus paragra
fus keisti neįprastos skubos bū
du? Čia ir norėčiau panagrinėti 
gerb. klūbų atstovų 1963 m. po
sėdžiuose padarytus statuti pa
keitimus ir papildymus.

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

646 George St., Sydney, Australia 
(Kampas Liverpool St.) 

TEL.: 26 1768
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY).

JEIGU JOS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 
gaus Jūsų siuntini nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomų ir rekomenduotiną firmų: MURRAY'S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų turi 
kontaktų su Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami 
kitų, skelbimų.

15 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JOSŲ siuntiny* 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visų 15 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo.ir me* 
pilnai garantuojame Jutų aiuntinj iki to laiko, kol jj gauna Jfi*ų 
giminė*.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėjų paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.

SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto

mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra
dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir 
siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro
džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato 
Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 
— 30 dienų.

REGISTRUOTI SKYRIAI:
ADELAIDE, S.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
82 Avro Ave., Hendon, S.A. Tel.: 45-6629. 

CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
293 Church St. Tel.: 635-9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
557 Hunter St. Tel.: B 3596.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEA LTH FOOD STORES, 
93 Northumberland St., Wiekham, tel.: 61-5180. 
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
PERTH, Wjt.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
229 Newcastle St. TeL: BA 7842.

Pakeitimas 1. “Posėdyje prieš 
šventes priimti bet kurie šven
tės statuto punktų pakeitimai įsi
galioja tuoj pat. Anksčiau tokie 
pakeitimai galiodavo tik sekan
čiai sporto šventei” ((M.P. Nr. 5)

Dar tik ketveri metai prabėgo, 
kai ne tik gerb. klūbų atstovai, 
bet ir sporto šakų vadovai Sydnč- 
juje, laužėme galvas, kokiomis 
taisyklėmis žaisime krepšinį, ne
žiūrint to, kad tuometinė AL
FAS Valdyba aplinkraščiu buvo 
įspėjusi visų klubų valdybas pu
sę metų prieš sporto šventę, kad 
bus vadovaujamasi naujomis, 
tarptautinėmis krepšinio federa
cijos išleistomis taisyklėmis. Da
lis sporto šventės varžovų, netu
rėję pakankamai galimybių pri
sitaikinti prie naujų reikalavimų, 
griežčiausiai protestavo prieš nau
jų taisyklių naudojimą tuometi
nės sporto šventės metu. Šios 
patirties pamokyti nusprendėme, 
kad ateityje visi klausimai, susi
ję su betkokiais taisyklių ar nuo
statų pakeitimais įsigaliotų tik po 
metų, t.y. sekančios sporto šven
tės metu. Atrodo, kad reikalų 
aptarimas ir planavimas iš anks
ti progresui nepakenkė, bet prie
šingai — apsaugojo pačius sporto 
klubus nuo visokių netikėtumų ir 
reikalo daryti skubotus ir neišna
grinėtus sprendimus.

Sunku patikėti, kad jau šian
dien gerb. atstovų susirinkimas 
prieš pat sporto šventę turėtų 
pakankamai laiko išsamiai išgvil
denti visas su sporto švente susi
jusias problemas ir padaryti tei
singus ir visas šalis patenkinan
čius sprendimus.

Peršasi mintis, kad šio pakeiti
mo tikrąja priežastimi yra buvęs 
suinteresuotų asmenų ryžtas bet 
kokia kaina 1963 m. sporto šven
tei įpilietinti jaunių komandas 
kaip pilnateisius sporto šventės 
taškų rinkėjus. Jaunių pirmeny
bės jau ir anksčiau buvo vykdo
mos sporto švenčių metu, bet jie 
kovojo dėl nugalėtojo taurės, ir 
jų laimėjimai nebuvo plakami 
prie bendrų sporto šventės laimė
tojui išaiškinti skiriamų taškų.

Pakeitimas 2: “Pakeista taškų 
skaičiavimo sistema. Vyrams ir 
moterims už kiekvieną dalyvau
jančią komandą duodant po du 

taškus, jauniams po vieną tašką 
už komandą” (M.P. Nr. 5).

Pagal ankstyvesniuosius spor
to šventės statuto paragrafus, 
vietovę galėjo atstovauti tik vie
na komanda kiekvienoj sporto 
šakoj. Su jaunių komandų įpi- 
lietinimu į taškų rinkėjų eiles, 
vietovės pagrindinės reprezenta
cinės komandos pasiruošimas ir 
žaidimo lygis dalinai nustoja bu
vusios svarbos, nes rungtynių 
nepralaimėjusi komanda kokioj 
nors sporto šakoje gali atsidurti 
antroje eilėje taškų lentelėje. Gi 
vietovės, neįstengiančios suda
ryti jaunių komandos jau prieš 
sporto šventę turi palaidoti visas 
viltis į taškų lentelės viršūnes.

Potvarkis 3: “Jauniams lei
džiama žaisti ir vyresniųjų vyrų 
ir moterų komandose tik ne dau
giau kaip trys žaidėjai kiekvieno
je komandoje” (M.P. Nr. 5).

Pagal ankstyvesnes taisykles 
jauniams varžtų atstovauti repre

SPORTININKŲ SUSIKLAUSYMAS IR 
ŽMOGIŠKUMO JAUSMAS

šios temos diskusijas iššaukė 
pereitos sporto šventės tinklinio 
varžybų aprašymas, tilpęs M.P. 
Nr. 2 (767). Aprašymo autorius 
B.N. (Balys Nemeika, ilgametis 
Adelaidės L.S.K. Vyties tinklinio 
sekcijos vadovas) palietęs XIV- 
sios sporto šventės klubų atstovų 
nutarimą sumažinti tinklinio žai
dėjų skaičių komandoje iki 5, mi
nėtame aprašyme pavadino nenau
dingu ir nesąmoningu, nes prasi
žengiama su tarptautinėmis tai
syklėmis. Ten pat N.B. pabrėžė: 
“Ne taisyklės reikia pritaikinti 
prie žaidėjų, bet žaidėjai turi pa
klusti ir prisitaikinti prie taisyk
lių.”

Su šia nuomone dabartinė AL
FAS Valdyba nesutinka ir štai 
M.P. Nr. 5 skaitome: “ALFAS pa
sisako,” kur B.N. nuomonė pa
neigta ir klubų atstovų nutarimas 
(kuriam ALFAS Valdyba pritaria) 
iškeltas giedriausiomis spalvomis.

Pilnai sutikdamas su B.N. nuo
mone, kad nutarimas pradėtų tink
linio (vėliau paaiškėjo, kad toks 
pat nutarimas galioja ir krepšinio 
pirmenybėse) rungtynes nepilna
me sąstate mums yar nenaudin
gas.

šį nutarimą ALFAS1 pailiustruo
ja dramatiškai: į krepšinio rung
tynes, atvyksta keturios sportinin
kės ir su ašaromis akyse laukia 
penktos, kuri vėluojasi. Dėl rimtų 
priežasčių vėlavusi atvyksta penk
toji sportininkė taip pat su ašaro
mis. Pasisakyme taip pat paste
bėta, kad mergaitės šioms rung
tynėms ruošėsi ištisus metus, ke
liavo 1000 mylių ir apgyvendintos 
toli nuo sporto salės net už 20 my
lių. Atsižvelgdami į anksčiau su
minėtus faktus klubų atstovai nu
tarė: “kad sausi paragrafai neturi 
visiškai išstumti iš šventės žmo

^EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

' Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
'; akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
"> šeštad. 9-13 vai.
.. 8th Floor, Capitol Home, 109 Swamton St., 
' Melb., C.I. (Priešai* Melbourne Town Hall)
;; Tel. 63-2231

NUOTRUPOS
MAŽUMA

Pasibaigus “Pigmalijono" prem
jerai, sužavėti žiūrovai iškvietė 
Bernardą Shaw į sceną. Jam ei
nant, scenoje iš galerijos pasigirdo 
balsas:

— ši pjesė niekam tikusi. Tai 
nesąmonė!

Garsus dramaturgas pažvelgė į 
rūstųjį kritiką ir ramiai atsakė:

— Visiškai sutinku su jumis, 
mielas drauge, bet ką daryti — 
mūsų mažuma.

ORIGINALI VEDYBINĖ
DUOKLĖ

Pekalongan miesto valdyba Ja
vos saloje, Indonezijoje, išleido po
tvarkį, kad jaunavedžiai, ateida

zentacinį vienetą nebuvo. Įdomu 
būtų žinoti, kokiu motyvu šis po
tvarkis yra pagrįstas? Galima bū
tų spėlioti, jog apribojimu jaunių 
skaičiaus pagrindinėje komando
je norima užkirsti kelią tam pa
čiam sąstatui žaisti ir jaunių ir 
senjorų grupėje ir rinkti ir vienų 
ir kitų taškus. Koks gi skirtumas, 
jeigu trys jauniai, t.y. skaičius 
žaidėjų, sudarąs didesnę dalį 
krepšinio vieneto aikštėje renka 
taškus ir už jaunius ir už senjo
rų vienetą — ar čia nevyksta 
proporcingas taškų dvigubini- 
mas?

Kalbant apie jaunių varžybas 
paskutinėje sporto šventėje jau 
>ats pirmasis naujos sistemos 
bandymas atidengė spekuliaciją 
jaunių amžiumi. Ir jeigu apsilen- 
kimas su bendrinėmis taisyklėmis 
buvo legalizuotas lietuvybės ir 
žmoniškumo jausmo vardu, leis
kite suabejoti, ar šis žingsnis 
tikrai pasitarnavo sportinės drau- 

niškumo jausmo”.
Pažvelkime į šiuos teigimus iš 

kito taško: 1) sportininkai, ku
rie sporto šventei rimtai ruošiasi 
ištisus metus, į rungtynes nevė
luoja ir 1000 mylių distancija jų 
nebaido; 2) tolimos distancijos į 
sporto salę problemą reikia iš
spręsti nesikėsinant į tarptautines 
sporto varžybų taisykles. Distan
cijų kliūtys žymiai sumažėtų, jei 
šventės rengėjai komandos drau
gus apgyvendintų kiek galimybės 
leidžia panašia linkme. Tas palen
gvintų sporto vadovams ir trene
riams, kurie dažniausiai rūpinasi 
sportininkų transportu.

3) Klubų atstovų žmoniškumo 
jausmo (kurio nestokojo ir prisi
laikant tarptautinių taisyklių) pa
veiktas nutarimas labai parankus 
sportininkams, kurie ne taip jau 
labai rimtai ruošėsi sporto šventei. 
Ne vienas iš jų dėl nerimtų prie
žasčių (atostogų metas ir įvairių 
pramogų netrūksta) pradės daž
niau vėluoti arba ir visai neatvyk
ti į rungtynes pagalvodami — “a, 
sužais ir nepilname sąstate”. Ko
mandos draugų ašaros akyse tokį 
sportininką dar gali paveikti tei
giama linkme, bet šis naujas po
tvarkis juos nuo sporto atpalai
duoja.

“ALFAS pasisako”, kitoje vie
toje skaitome: “Dėl tokio nerei
kšmingo ir niekam nepakenkusio 
taisyklių palenkimo į mūsų pusę 
tarptautinės sporto institucijos 
reikia tikėtis, mūsų nesuspenduos, 
o mums, norint išlaikyti giedrią 
šventės dalyvių nuotaiką, jis yra 
labai naudingas”.

Komandos žaidėjų skaičiaus su
mažinimo nutarimą negalime pa
vadinti nereikšmingu, ypatingai, 
kai priešo komanda gali rungty
niauti pilname sąstate. Jau vien 

mi į santuokos apeigas, atsineštų 
35 gyvas ar negyvas peles. Taip 
pat turi daryti ir tie, kurie eina 
skirtis. Pekalongan’o miesto val
džia šitokiu būdu nori sunaikinti 
mieste žiurkes, kurių atsirado ne
paprastai daug.

'LAŽYBŲ MĖGĖJAI

Skotai esą lažybų mėgėjai. Vie
ną kartą belošiant kortomis vie
nas gavo širdies ataką ir mirė. 
Kitas nuėjo jo žmonai pasakyti 
apie mirtį ir pabaladojęs į duris 
paklausė:

— Ar čia gyvena našlė Smith?
— Ne, aš nesu jokia našlė, — 

pasiaiškino ši.
— Ar nori lažintis? — pasiū

lė skotas.

iftJPOPTAW
Redaguoja: Antanas Laukaiti*

38 Cheltenham Rd., Croydon, N.g.W. Tel.: UJ 4898

smės ugdymui, o tuo labiau pa
ties jaunuolio charakterio for
mavimui?

Potvarkis 4: Leidimas krepšinį 
pradėti žaisti su keturiais žaidė
jais, o tinklinį su penkiais. Kur 
gi dingę pakaitai? Anksčiau ga
liojęs statutas komandų sudėtį 
apibrėžė taip, kad krepšinyje re
gistruojami mažiausiai 6 žaidėjai, 
tinklinyje mažiausiai 7 žaidėjai. 
(Spaudoje šio paragrafo pakeiti
mo nesimato). Atrodo, kad nebū
tų prasminga keisti ir taikytis sau 
specialias taisykles dėl vieno la
bai dramatiškai pavaizduoto at
sitikimo, tuo tarpu, kai tarptau
tinės krepšinio taisyklės buvo ge
ros per praėjusius trylika metų.

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale (totia.
SKYRIUS: Fleming. Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.SLW.

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

šis faktas sako, kad nutarimas yra 
nesportiškas ir jo neįvykdžius ne
reikėtų kęsti baimės dėl suspen
davimo. Tiesa, ne visiems tas grę- 
sia, nes kai kurie klubai minėtose 
šakose nedalyvauja australų spor
to sąjungų rengiamose pirmeny
bėse.

Kalbant apie giedrią sporto šven
tės dalyvių nuotaiką, kurios taip 
pat nestokojo pereitose šventėse, 
su apgailestavimu pastebime, kad 
šiuo metu į mūsų sporto padangę 
atplaukė* tamsus debesys, nes 
“ALFAS pasisako” rašinyje toliau 
skaitome: “Tad kalbėdamas apie 
šio potvarkio nenaudingumą, B. 
N. smarkiai prašauna pro šalį iš
vadindamas nesąmone nutarimą., 
kurį padarė jo kolegos, sporto 
veikėjai, išdirbę lietuviško sporto 
labui Australijoje nemažiau, ne
gu pats B.N.”.

Sutikime, kad B.N. panaudotas 
žodis “nesąmonė” yra nevisai tak
tiškas, bet sporto tema pareikšta 
nuomonė spaudoje nėra šūvis pro 
šalį. Diskusijos yra reikalingos ir 
naudingos mūsų veiklos progre
sui.

ALFAS Valdyba yra kompeten
tinga kalbėti, kurie sporto veikė
jai yra daugiau išdirbę Austra
lijos lietuvių sporto labui, tad tik
riausia neužginčys, kad B.N. (Ba
lys Nemeika) yra vienas iš darbš
čiausių ir sumaniausių veikėjų 
tinklinio sporte. Šį sportą pamė
gęs nuo ankstyvos jaunystės, B. 
N. įnešė daug darbo šio sporto po
puliarinime Australijoje. B.N. ir

Patikslinimas
Vasario 19 d. M.P. Sporto sky

riuje tilpo A. Andriejūno jun. vie
šas paaiškinimas dėl įvykusio ne
susipratimo sporto šventės metu 
Melbourne, kuris visai neatitinka 
tikrenybės.

Būdamas “Kovo” vyrų koman
dos treneriu prieš kiekvienas se
kančias rungtynes primindavau žai
dėjams būsimųjų rungtynių laiką, 
ką be išimties padariau ir Andrie- 
jūnui ir jam neatvykus į mūsų 
antrąsias rungtynes, kurių metu 
net keturi mūsų žaidėjai dėl baudų 
turėjo palikti žaidimą, ko pasėko
je komanda rungtynes baigė ne
pilname sąstate, sekančią dieną 
paklausiau Andriejūno, kodėl jis, 
žinodamas rungtynių laiką jose 
nedalyvavo. Į tai gana ironiškai 
jis man atsakė, jog tuo metu jis 
buvo apžiūrėti Melbourne miesto 
ir tik dėl to į rungtynes neatvy
kęs.

Gavęs tokį tiesiog komandą ir 
trenerį pašiepiantį atsakymą, aš 
Andriejūną suspendavau visam 
šventės žaidimo laikui apie tai

ALFAS Valdyba savo pasisa
kyme mini už aikštės ribų sto
vintį sporto veteraną, p. B.N. 
bendramintį kaip griežtų taisyk
lių puoselėtoją. Kuo gi jis nusi
kaltęs? Griežtomis taisyklėmis jis 
vadovavosi nuo pat pirmos lietu
vių sporto šventės Australijoj, irx 
jojo manymu neslopino nei drau
giškumo, nei žmoniškumo jaus
mų. Ar tik nebus tas nuklystas 
žingsnis nuo griežtų taisyklių 
priežastimi to, kad šiandie reika
lai privertė jiekoti lietuviškos 
širdies darant sprendimus tais 
klausimais, kurie ano veterano 
laikais buvo labai aiškūs tiek pa
čiam sportininkui, tiek vadovams.

S.Ų.

Merūno dėka prie Adelaidės Lietu
vių Namų atsirado tinklinio aikš
telė, kurioje kas šeštadienį laiką 
praleidžia didelis būrys lietuviško 
jaunimo. Adelaidės sportininkai 
dalyvauja australų tinklinio są
jungos pirmenybėse ir lietuvių 
sporto šventėse. Kad sekcijos veik
la darniai funkcionuotų, yra dar 
daugiau darbų, kaip sportininkų 
verbavimas tinklinio sąjungos po
sėdžiuose treniruotės ir t.t šie 
faktai kalba, kad B.N. galėjo pa
sipiktinti, jei jo nuomone klubų 
atstovų nutarimas sportui, kurio 
gerbūvis jam taip artimas, yra ne
naudingas. čia ir peršasi mintis: 
ar nebūtų tiksliau, kad klubų ats
tovai ateityje prieš naujų potvar
kių nutarimą išklausytų reikalą 
liečiantį sporto šakų vadovų pa
sisakymus.

Pabaigoje "ALFAS pasisako“ 
skaitome: “Kas liečia ALFAS Val
dybą, ji džiaugiasi, kad XlV-sios 
sporto šventės varžybose, klubų 
atstovų suvažiavime ir šventės da
lyvių santykiuose interpretuojant 
tarptautines taisykles visur lai
mėjo draugiškumas ir lietuviška 
širdis”.

Džiugu, nes jei šie jausmai ne
rusentų mūsų krūtinėse, Austra
lijos lietuvių sportas būtų miręs. 
Šie jausmai sutelkė sporto dar
buotojus, steigė klubus, ruošia 
sporto šventes, verbuoja jaunimą, 
telkia lėšas ir šio darbo vaisiais 
džiaugiasi visi Australijos lietu
viai.

R. Sidabrą*

pranešdamas komandos kapitonui 
Kriaucevičiui ir “Kovo” pirminin
kui Stirbinskui.

Turėdamas ilgą žaidimo ir tre
niravimo praktiką ir savo gyveni
me susidūręs su daugybe įvairiau
sių sporto klubų, nemanau, kad 
savo nors ir griežtame sprendime 
būčiau padaręs klaidą, nors jeigu 
Andriejūnas būtų turėjęs šiek tiek 
mandagumo bei sportinės draus
mės ir būtų man kitokiu tonu be 
ignoravimo reikalą paaiškinęs ir 
atsiprašęs už savo nesportinį išsi
šokimą, tai tikriausiai visas reika
las būtų tuoj pąt buvęs užmirštas 
ir iš to nebūtų iškilę jokių nesu
sipratimų.

Baigdamas noriu priminti, kad 
tiek Andriejūnas, tiek ir kiti žai
dėjai, nesvarbu, kur jie bežaistų, 
turi, užmiršę savo kaprizus ir as
meniškumus, būti ne “aš”, bet vi
sa komanda, ką atsiekus galima tik 
pradėti save skaityti tikruoju spor
tininku, pradėti galvoti apie augš- 
tesnį komandos žaidimo lygį.

A. Laukaiti*
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
VASARIO 16-sios MINĖJIMAS 

CANBERROJE
Minėjimas prasidėjo pamaldo

mis 11 vai. Braddon’o bažnyčioje. 
Pamaldose dalyvavo skautai su 
tautine vėliava, drausmingai išsi
rikiavę bažnyčioje, ir taip pat gau
siai Canberra, Queenbeyan. ir iš 
kitų vietovių lietuviai. Pamaldas 
laikė ir tai dienai pamokslą pa
sakė iš Sydney specialiai atvykęs 
kun. P. Martuzas. Savo pamoksle 
jis dalinai palietė nepriklausomy
bės laikus ir sugretino su kaiku- 
riomis dabarties aplinkybėmis. 
Vargonais grojo ir susirinkusiems 
giedoriams vadovavo P. Darius. 3 
vai. p.p. oficialiam minėjimui per
sikėlėme į savus namus, kur pil
nutėlė salė susirinkusiųjų jau lau
kė minėjimo pradžios.

Minėjimą pradėjo apylinkės 
p-kas p. Labutis trumpai paryški
nęs šventės prasmę ir pakvietė 
atsistojimu pagerbti žuvusiuosius, 
kovoje už krašto laisvę ir nepri
klausomybę. Sugiedotas Tautos 
Himnas.

Toliau sekė paskaita, kurią rū
pestingai paruošęs skaitė jaunas 
teisininkas p. Martišius. Savo kal
boje jis palietė praeitį, žymiuosius 
mūsų valstybės vyrus, pasirašiu
sius nepriklausomybės aktą bei 
krašto kilimą visais atžvilgiais. 
Užsiminė apie tarptautinę padėtį, 
nuo kurios priklauso mūsų visų 
ateitis, kreipėsi į jaunimą, kad jis 
daugiau kaip galint siektų moks
lo ir keltų kultūrinį gyvenimą. 
Po paskaitos jaunoji Budzinaus- 
kaitė padeklamavo, studentė And- 
riuškaitė skaitė savos kūrybos epi
zodą iš žemaičių gyvenimo: žemai
tis nepalaužiamas ir nesunaikina
mas. šis jos jumoristinis kūrinė
lis sulaukė pritarimo ir plojimų, 
teisininkė G. Biveinytė skaitė iš
trauką iš rašytojo S. Zobarsko kū
rybos. Su solo dainomis ir piano 
pasirodė seniai matyti p.p. P. Da
rius ir Petronis. Tautinių šokių 
grupė, vadovaujama R. Jarašienės 
ir R. Genienės, pašoko keletą šo
kių. Tai puiki mūsų jaunųjų šokė
jų pradžia, iš kurios tikimasi iš
sivystys puikus vienetas. Ypatin
ga padėka priklauso grupės vado
vėms.

Ilgokai užtrukęs minėjimas bai
gėsi apylinkės p-ko padėkos žo
džiu programos dalyviams ir atsi
lankiusiems į minėjimą.

a i

dienos minėjimas. Tačiau galutinai 
minėjimas baigtas vasario 16 die
nos pamaldų metu kun. Kemėšio 
gražiu pamokslu.

Bendruomenė dėkinga Pertho 
apylinkės valdybai už suruoštą 
minėjimą: p. Miliauskienei, paruo
šusiai tautinius šokius ir meno 
grupei už paruoštus vaizdelius, o 
taip pat ir poniai Radze už jos 
straipsnį angliškoje spaudoje.

A. Vembutas

LATROBE VALLEY
š.m .vasario mėn 14 d. Latrobe 

Valley lietuviai gražiai paminėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės pas
kelbimo sukaktį.

Minėjimą trumpu svariu žodžiu 
pradėjo A.L.B. Latrobe Valley se
niūnas p. F. Sodaitis, pakviesda
mas p. V. Koženiauskienę paskai- 
ti Vasario 16 dienai atitinkamą 
paskaitą, po kurios sekė ponių M. 
Sodaitienės ir Olišauskienės jaut
rios deklamacijos. Po to p. Pr. 
Petniūnas nustebino minėjimo da
lyvius savo galingu bosu solo iš- 
pildydamas porą dainų.

Minėjimas baigtas Tautos Him
nu. .

Tenka apgailestauti, kad šį kar
tą dėl kažkokių priežasčių vos ke
li kaimyninės Sale seniūnijos tau
tiečiai tedalyvavo šiame turinin
game minėjime.

iš jų užsisakė ištisiems metams. 
Taip pat A. Krausas buvo atsive
žęs ir išplatino eilę vertingų kny
gų-

Šalia to dar buvo loterija, ku
rią suorganizavo kun. Dr. P. Bu
činskas su mokyklinio amžiaus 
jaunimu. Loterijos pelnas skiria
mas savaitgalio mokyklos ekskur
sijai į Moe, kur mokykla numato 
turėti savo pasirodymus.

Meninėje minėjimo programoje 
dalyvavo vietinės senimo ir jauni
mo pajėgos. Deklamavo R. Žvirb
lytė, V. Obeliūnas, A. šimaitytė 
ir A. Nedelytė. Keturias daineles 
padainavo Geelongo jaunimo cho
ras, diriguojamas G. Ivaškevičiū
tės, o tautinių šokių grupė, vado
vaujamas L. Bungardos, pašoko 
keletą šokių. Keliom minutėm už
ėmė publiką garsėjanti akordeo
nistė Marija Manikausaitė su se
sute Veronika, pargrodamos akor
deonu pritariant gitarai.

Pabaigai pasirodo Geelongo Lie
tuvių choras, vad. M. Kymanto ir 
skambiai sudainuoja 7 dainas. Mi
nėjimas baigtas Tautos Himnu.

Po iškilmių apylinkės valdyba 
susirinkusius pavaišino kavute ir 
pyragaičiais.

giant į pono Dryžos sumaniai pra
vedamus ratelius, moterims buvo 
aišku, kad svečiai buvo linksmai 
nusiteikę ir patenkinti.

Moterys darė viską, kad įtiktų 
svečiams. Kelias valandas prieš 
vakaro pradžią kruopščiai darba
vosi virtuvėje, paruošdamos už
kandžius, šildydamos skanius Už
gavėnių blynus.

Toks nuoširdus talkininkavimas 
parodo, kad tautiečiai moterų veik
lai nėra abejingi ir draugijos nu
veikiamus darbus vertina. Drau
gijos narės, tą jausdamos, dirba 
entuziastingai ir su džiaugsmu.

Reikia tikėtis, kad Sydney Lie
tuvių Moterų Socialinės Globos
Draugija, turėdama tokias puikias 
sąlygas, ni ........................ .. *
gus

turėdama tokias puikias 
„ . mveiks tikrai reikšmin- 
darbus tautiečių gerovei.

a.l

NUSTABŪS DALYKAI
BANKSTOWNE

J. G.

Dalyvė

SYDNEY

VASARIO 16-sios MINĖJIMAS' 
PERTHE

Vasario 15 d. vakare ukrainie
čių salėje Perth apylinkės valdy
ba bendrai su tautinių šokių gru
pės vadove p. Miliauskiene ir me- 
no grupe suruošė Vasario 16-sios 
minėjimą, kurį pradėjo valdybos 
p-kas p. Valodka. Pagerbiant mū
sų trispalvę sugiedotas Tautos 
Himnas, šiai dienai pritaikintą 
ir puikiai paruoštą paskaitą skai
tė p. Kuzmickas. Po jo žodį tarė 
estų atstovas p. Lanno ir latvių 
atstovė p. Radze. čia reikia pami
nėti, kad p. Radze šios dienos laik
rašty “The West Australian” pa
talpino objektyvų ir labai nuoširį- 
dų straipsnį, kuriame ji pasakoja 
šio laikraščio skaitytojams apie 
vakarų politikų galvoseną ir sąži
nę. Lengvai teikiamos Azijos ir 
Afrikos tautoms nepriklausomybės 
bet atiduodama rusų imperijos ko
lonializmui senos kultūringos tau
tos, turinčios šimtus metų valsty
bines tradicijas. Iš vakariečių ma
lonės tas modernusis kolonizato
rius tik per 19 metų sunaikino lie
tuvių tautos narių tiek, kiek yra 
vakarinėje Australijoje gyventojų. 
1939 m. lietuvoje gyventojų buvo 
3.200.000, o jau 1959 m. tik 
2.700.000. Tai pasibaisėtinas senos 
ir kultūringos tautos naikinimas.

Toliau sekė meninė dalis, kur 
buvo parodyta du vaizdeliai arba 
paveikslai. Nesant programos ir 
nepaaiškinant žodžiu, ką tie pa
veikslai turėtų reikšti, tenka žiū
rovui pačiam spėti. Pirmasis pa
veikslas ar vaizdelis turėjo suda
ryti lyg ir foną skaitant chrono
logine tvarka istorinius Lietuvos 
įvykius. Tik čia atrodo, būtų bu
vę daug įspūdingiau, jei istorinių 
įvykių datos nebūtų skaitomos, bet 
tą vietą skaitytojui priėjus būtų 
perneštos per sceną (parodant 
žiūrovui) įrašytos datos tam tikra
me skyde. Tas būtų paįvairinęs 
patį skaitymą.

Antrasis vaizdelis (gyvas pa
veikiąs) atrodo turėjo reikšti su
rakintą retežiais Lietuvę. Progra
mos pabaigai Kateivaitė paskam
bino porą dalykėlių ir Gustaitė 
padeklamavo. Tuo ir baigėsi šios

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ -

Geelongo apylinkės valdybos 
pastangomis nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas suruoštas 
vasario 16 d.

Šventė prasidėjo pamaldomis šv. 
Jono bažnyčioje dalyvaujant vi
soms lietuvių organizacijoms su 
vėliavomis; ypatingą įspūdį pali
ko uniformuotos skautės. Pamal
das atnašavo kun. D r. P. Bašins
kas aukodamas už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės. Pamaldų metu 
giedojo Geelongo lietuvių choras, 
vad. M. Kymanto.

Po pietų pertraukos iškilmin
gas minėjimas Liet Namuose, kur 
prigūžėjo pilna salė tautiečių. Mi
nėjimą atidarė apylinkės p-kas 
p. V. Ivaškevičius. Visų atsisto
jimu buvo pagerbti už Lietuvos 
laisvę žuvusieji ir taip pat įneša
mos organizacijų vėliavos. Paskai
tą skaitė svečias iš Melbourno p. 
A. Krausas, kuris klausytojus 
mintimis perkelia į Karo Muzie
jaus sodėlį Kaune. Pasibaigus pas
kaitai skelbiama 20 min. pertrau
ka, kurios metu buvo platinama 
"News Digest — International" 
ir “Pasaulio Lietuvis”. Žurnalą 
“N.D.I.” ne tik kad įsigijo gra
žus būrelis tautiečių, bet net 20

TRADICINIS BLYNŲ 
VAKARAS

Kiekvienais metais Sydney Lie
tuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugija ruošia blynų vakarą, ku
ris per eilę metų virto tradicija. 
Jei moterys kuriais nors metais 
Užgavėnių blynų vakaro nesuruoš- 
tų, draugija rodos nustotų savo 
tikrojo veido.

Taigi ir šiais metais, moterys 
ne tik kad Dainavos, bet ir kitu 
žinomų salių negavusios, rankų 
nenuleido ir užtikusios dar neiš- 
nuomuotą Masonic Hall Newtowne 
— vakarą suruošė vasario 8 d.

Svečių buvo nedaug. Didesnė pu
sė buvo tų, kurie jaučia netgi pa
reigą savo atvykimu draugija pa
remti ne vien moraliniai, bet ir 
materialiniai. Gausus loterijos bi
lietų pirkimas vakaro pasisekimą 
draugijai užtikrino.

Visiems svečiams mielai įsijun-

Mugė... Kokiai Leipcigo? Kara
liaučiaus? New Yorko? Sydney 
mūgė, vadinama Easter Show? Vi
sai ne. Bankstowne, Dainavos sa
lėj dar geresnė mūgė — tiesiai iš 
Vilniaus — Kaziuko Mugė!

Stalai, staleliai, lūžta apkrau
tų gėrybių: barankų, saldainių, 
pyragaičių: Visokių visokiausių 
skanėstų. Visos kainos su derybo
mis — ką nuderėsi, to nemokėsi! 
O pramogų! — Kas jas ir besus- 
kaitys! Štai kelios: Sportas — 
rimtos varžybos; dainos — links
mos ir vidutinės; pokštai-pokšte- 
liai! štai vienas — margučio ke
lionė pas Bobutę Velykę. — Visko 
čia nesurašysi! — Reikėtų ver
šelio odos. Pagaliau ir turint tą 
odelę visko aprašyti nepajėgtum. 
Reikia būtinai atvykti ir pama
tyti.

Be kita ko, norėta atgabenti ir 
pora kolchoziškų exponatu, bet ne
buvo iš Vilniaus išleista esą kad 
nebūtų nukopijuota... žodžiu į mu
gę apsilankyti verta.

Ji prasideda š.m. kovo 8 d., 
tuojau po lietuviškų pamaldų. 
Rengia Katalikų Kultūros drau
gija. Pelnas skiriamas simboli
niam paminklui lietuviškoje kapi
nių dalyje pastatyti ir jaunimo 
organizacijoms paremti.

Visais mūgės reikalais (užregis
travimas j programą, loterijai 
fantų įteikimas ir kit.) tautiečiai 
prašomi kreiptis į žemiau nuro
dytus asmenis:

PREZIDENTO A. SMETONOS 
MIRTIES SUKAKTIES 

IŠKILMINGAS MINĖJIMAS 
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 

kovo 14 d. 7 vai. Bankstown Lie
tuvių namuose rengia Prez. A. 
Smetonos iškilmingą minėjimą jo 
tragiškos mirties 20 metų sukak
ties proga.
Minėjimo programoje".

1. Pagrindinis kalbėtojas sve
čias iš Melburno Agr. J. Meiliū
nas.

2. V. Kazokas,
3. Akt. A .Gasiūnas,
4. J. Abromas,
5. M. Apynienė ir V. Antanai 

tienė,
6. Sydnėjaus Dainos choras, vad. 

V. Kavaliausko.
Programos pranešėja, stud. Da

lia Grosaitė.
Tęsdami gražiais mūsų tautos 

tradicijas, mes ir tremties gyve
nime minime mūsų tautai nusipel
niusių asmenų sukaktis.

Kovo 14 d. iškilmingai minėsime 
pirmąjį ir paskutinį Respublikos 
Prezidentą a.a. A. Smetoną, jo 20 
metų tragiškos mirties proga. A.. 
Smetona būdamas mažo ūkininko 
sūnus, nuo jaunystės pasireiškė 
lietuviu ir nepaisydamas pavojų 
studijoms ir sau asmeniškai, dirbo

tautinį lietuvišką darbą, organi-' 
zacijose ir spaudoje, įžiebdamas 
mūsų tautoj tėvynės meilės ir pa
siryžimo ugnelę, o ypač Nepriklau
somybės atstatymo ir jos laisvės 
laikais. Jis ant savo pečių pasiėmė 
sunkiausius ir atsakomingiausius 
darbus, kaip nepriklausomybės ak
to signataras, Tautos Tarybos Pir
mininkas, Pirmutinis ir paskutinis 
Respublikos Prezidentas. Jis auko
jo visas jėgas ir patyrimą Lie
tuvių Tautos ir jos Valstybės ge
rovei.

Amerikos lietuvių kolonijose bu
vo gausiai ir iškilmingai akademi
niai minėtas a.a. A. Smetona ir 
plačiai bei teigiamai aprašytas 
įvairių pažiūrų lietuvių spaudoje.

Tikimės, kar ir Sydnėjaus lietu
vių bendruomenė, savo gausiu at
silankymu, vieningai pagerbs šį 
žymų lietuvį patriotą, Resp. Prez. 
A. Smetoną, jo tragiškos mirties 
sukakties iškilmingo minėjimo 
proga.

Po iškilmingo minėjimo, bus lie
tuviškos muzikos, plokštelėse kon
certas.

Soc. Moterų Draugijos rūpes
čiu bus paruošti užkandžiai.

Veiks atšaldytų gėrimų bufetas, 
įėjimas visiems laisvas!

Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba

ONUTĘ ir VYTAUTĄ NARBUTUS,

sukūrusius lietuvišką šeimą, nuoširdžiai sveikiname ir linkime 
šviesaus ir laimingo gyveninio.

Aldona ir Stasys Kapočiai

PIRMĄ KARTĄ SYDNEJUJE

Asaros per juoką

JUMORO VAKARAS
DALYVAUJA: M. G'ailiūnas, A. Gasiūnas, “Linksmie- 

ji broliai”, P. Pilka, V. Šliogeris (jun.), S. Skorulis ir kt.
VIETA: “Dainavos” sąlė, East Terrace, Bankstown. ;♦!
LAIKAS: kovo 7 d. (šeštadienį) 7 vai. vak. ;j‘
MUZIKA: gros “Elektroninė kapela K. Ankaus vado- 

vybėje. $
ĮĖJIMAS tikrai jumoriškas — 5 šilingai asmeniui.
APGAILESTAVIMAI: šį kartą nebus jokių loterijų, 

gėlių valsų, premijuotų šokių, oficialių prakalbų...
VAISYBOS: skanėstais vaišins Soc. Globos Moterų 

Draugija; midaus, alaus ir kitokių lašelių tiekimu rūpinasi 
M. Petronis.

„ VILTYS: mes tikime net ir rimčiausio charakterio veide 
>*< iššaukti juoko raukšlelę.

g
S S
v

|| s

» INFORMACIJA: kilus neaiškumams ar kitokiais reika- ’♦< 
X lais, susijusiais su šiuo jumoro vakaru, skambinkite dienos me- *♦; 
jjj tu tel. 635 9787, vakare 77 9011.

$ Sambūris Šviesa, Sydney Skyrius J

I CARINIA I
BAKING HOUSE, RAWSON PLACE, 

SYDNEY

T , Savo metiniame rudens išpardavime Carinia leidžia nužemin- g 
T tomis kainomis tūkstančius plokštelių: vokiškų, rusiškų, ita- S 
: t liškų, akordeono, klasikinės, Šokių, džiazo, havajietiškos ir S 
j kitokios muzikos. Kainos pradedant 2/-, ir ilgo grojimo plokš- g 
J telės parduodamos po 15/- ir 29/6 kiekviena. Sydnėjiškiai g

i E skaitytojai kviečiami nedelsiant užsukti į Carinia plokštelių g
barą, kur rasite didžiausią pasirinkimą. Kituose stekuose ir s

• e provincijoje gyveną rašykite prašydami neapmokamų kata- g 
; | togų. s
ii Prašome įsidėmėti, kad šias specialia kaina plokšteles g
| tegalite gauti tik Carinia plokštelių bare (CARINIA RE- g 

į į CORD BAR). g

MES JO NEIŠSKIRIAME
Melbourne Lietuvių Moterų Soc. 

Globos D-ja praneša Australijos 
Lietuvių Bendruomenei, Krašto 
Valdybai, “Pasaulio Lietuviui", 
Adelaidės Moterų Sekcijai kad 
Ponas Vincas Novickis, gyv. Na
zareth House, Ehst Camberwell, 
Vic. nėra jokiam skurde ir D-jos

J. Maksvytis, 7 Fleming St., 
Carlingford, tel. 86-6269;

B Genys, skambinti p. Kazlaus
ko telefonu 709-1230 iškviečiant;

Z. Motiejūnienė, 112 Sixth Ave., 
Berala, tel 644-2202;

A. Alčiauskas, la Oxford St., 
Lidcombe;

M. Slavėnienė, 25 Maranoa St., 
Auburn.

NAUJAS SYDNEY 
LIET. KLUBO ADRESAS

Pranešame, kad visais Sydney 
Lietuvių Klubo reikalais prašome 
kreiptis Klubo pirmininko adresu: 
V. Simniškis, 779 Elizabeth Str., 
Zetland, N.S.W. Tel. 63 2120.

Lietuvių Klubo Valdyba

Rengėjai

SYDNĖJAUS 
SAVAITGALIO 

MOKYKLA
Antroji Sydnėjaus Lietuvių sa

vaitgalio mokykla pradėjo veikti 
nuo vasario 23 d. Pamokos vyksta 
kiekvieną sekmadienį nuo 10 vai. 
Earapijos mokyklos patalpose prie 

ideombe bažnyčios. Mokyklos ve
dėja B. Vinevičiūtė, mokytojos: A. 
Prižgintaitė, D. Grosaitė, p. Šid
lauskienė ir p. Savickienė, šiuo 
metu mokykloj'e yra apie 30 vaiku
čių. i Tėvai kviečiami, kam patogu, 
siųsti savo vaikučius į šią mokyklą.

JUMORO VAKARAS 
SYDN/EJUJE

Kovo 7 d. 7val. vak. Dainavos sa
lėje Bankstowne Sambūris šviesa 
Sydney skyrius pirmą kartą ruošia 
jumoro vakarą. Čia pasirodys 
jungtinės jumoristų pajėgos. Ma
lonėkite atkreipti dėmes) į šiame 
puslapyje talpinamą skelbimą.

ANTROJI 
LIETUVIŲ

£

£
Dienoms ruošti

Gimnazijai £20. 
savaitgalio mo-

KIEK AS SUŽINOJAU!

MELBOURNO KRONIKA
1963-64 m. Apyl. v-bos pajamas 

paskirstė:
Melbourne lietuviams skautams 
176.
1964 m. Meno
110.
Vasario 16-sios
Bendruomenės 

kyklai £20.
Tuo pačiu taip pat išlyginta il

gai užsitęsusi skola, kurią sudarė 
kelionpinigiai bendruomenės ats
tovams į 1959 m. suvažiavimą Sid
nėjuje — viso 14 asmenų.

Pakankama suma pinigų rezer
vuota Mūsų Pastogės Melbourne 
nuifteriui, kurį p. A. Krausas jau 
baigia suredaguoti ir numatoma 
išleisti kovo mėn.

Iš pateiktų davinių matyti, kad 
šios kadencijos Melbourne apylin
kės Valdyba finansiniai buvo stip
riausia Melbourno lietuvių istori
joje.

Teko nugirsti, kad Bansktowno 
Lietuvių Namai — “Dainava" ba
landžio pabaigoje žada rengti 
grandiozinį namų balių tokio sti
liaus, kokio dar nebuvo Sydnėjaus 
istorijoje. Kiekviena naujovė svei
kintina!

Dar pernai pradėtas ir keletą 
kartų iręs G. Veličkos veikalas 
“žydintis lankų vėjas” vis tik ga
lutinai baigiamas paruošti ir bus 
statomas Sydnejuje balandžio 11d. 
Dainavoje, šio veikalo režisorius 
A. Grinienė, dekoratorius A. Pla
kas, tautiniai šokiai p. V.R. Sau- 
dargienės priežiūroje.

Bankstowno Liet. Savaitgalio 
mokykla pereitą sekmadienį jau 
pradėjo darbą. Pamokos vyksta

supratimu materialinės pagalbos 
nereikalingas. Jis gyvena senelių 
namuose, turi centraliniai apšildo
mą kambarį, gerą maistą ir visą 
laiką laisvas. Žmona siuva ir gau
na pinigų smulkioms išlaidoms. 
Jis jau nebejaunas žmogus, širdis 
truputį netvarkoj ir anksčiau tu
rėdavo epileptinių priepuolių. Bu
vo gydomas ST. Vincent’s ligoni
nėj. Vienuolynas, kuris išlaiko 
tuos senelių namus, apmoka visas 
jo gydymo išlaidas. Nazareth Hou
se Administratorė pažadėjo pri
siųsti D-jai ligoninės ir jo priva
taus gydytojo raportus. Kiek sun
kiau su rūbais, nes jis didelio ūgio 
ir storas, bet vienuolyno ir vietos 
lietuvių yra aprūpintas rūbais.

MLMSGD-ja jam kas metai duo
da piniginę dovaną Kalėdoms, 
kaip ir kiekvienam ligoniui.

Ponas V. Novickis D-jai yra ži
nomas jau daugiau kaip penkeri 
metai. MLMSGD-jo« pirmininkė

A. Matukevičienė

Klubo nariui

P. DIRKIUI ir PONIAI

jų brangiam jauniausiam sūnui mirus, reiškiame gilią 
užuojautą. I

Canberros Lietuvių — Australų Klubas

sekmadieniais nuo 8.30 vai. iki 
11.15 vai. ryto. Mokyklos vedėjas 
p. B. Genys prašo tėvus, kad savo 
vaikus į mokyklą pristatytų kaip 
galint punktualiau.

★
Sydnėjiškiams gerai pažįstama 

solistė M. Bernotienė susirgo pleu
ritu. Gydosi namuose.

Sydnėjaus egzilų skautų (A. A. 
S. E.) tarptautinės plaukymo var
žybos įvyks kovo 15 d.. (sekmadie
nį) 7 vai. vak. plaukymo baseine 
Bankstowne (Olympic Parade), 
įėjimas nemokamas.

Sydnėjaus skautų tradicinis 
kaukių balius įvyks gegužio 16 d. 
Auburne.

Cabramatiškis V. Bitinas, eilę me
tų buvęs Cabramattos apyl. p-ku, 
su šeima žada netrukus pabėgti iš 
Cabramattos. Pabėgimą teisina, 
kad nusipirkęs namus North Syd
ney rajone, bet atrodo, iš Cabra
mattos bėga dėl to, kad dar kartą 
nebūtų išrinktas pirmininku.

Kovo 8 d. Estų Namuose, 141 
Campbell St., Sydney, atidaroma 
vjenos dienos dail. Edgar E. 
Aavik’o kūrinių paroda. Dailinin
kas yra didelis lietuvių bičiulis, 
Žpač užsidegęs propaguoti M. K.

iurlionį plačiame pasaulyje. Lie
tuviai kviečiami kuo gausiau šioje 
parodoje apsilankyti.

MUSU

Pereitą pirmadienį, kovo 2 d. iŠ 
Lietuvos Australiją pasiekė p.p. 
Juškos. Sydnėjuje juos pasitiko 
Mūsų Pastogės atstovas. Ir čia jie 
tą pačią dieną išskrido į Melbour- 
ną pas sūnų Beną ir pas dukterį 
Ziną Kalpokienę. Plačiau apie jų 
išgyvenimus Lietuvoje ir įspūdžius 
kelionėje bus skelbiama vėliau.

Mūsų žymusis dailininkas H. 
Šalkauskas laimėjo Ben Chifley 
premiją už akvarelinį darbą. Kaip 
žinome, jo individualinė dailės pa
roda vyksta Hungry Horse gale
rijoje Paddingtone.

Ku-ka

PATIKSLINIMAS
Vasario 16-sios minėjimo apra

šyme (M.P. Nr. 7 (772), buvo pa
žymėta: ‘veikė Soc. Moterų Drau
gijos paruoštas bufetas su išgėri
mais".

Turime pranešti, kad Soc. Mo
terų Draugija su išgėrimų bufetu 
nieko bendro neturėjo. Soc. Mote
rų D-ją nuoširdžiai atsiprašome.

M.P. Red.

PADĮĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Sambūrk 

Šviesos Sydney Skyriaus Valdybai 
už 14 sv. 1 šil. auką naujų narni; 
statybai ir už gražiausius linkėji 
mus.

Lietuvių Klubo Valdyba
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