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Lietuvos Diplomatijos Šefas 
yra pasiuntęs Danijos jninisteriui 
pirmininkui O.J. Kragui šitokį

NESKUBĖKIME 
SMERKTI

Visuomeniniame gyvenime le
miamos reikšmės turi geri nuo
širdūs tarpusavio santykiai, nes 
čia atskiras žmogus yra ir veikė
jas, ir planuotojas ir vykdyto
jas.

Tačiau dirbant bendrą darbą 
visados atsiranda tarpusavio trin
ties, kuri niekad nebus pašalin
ta, nes visados dirbančiųjų tar
pe bus skirtingų tuo pačiu reika
lu ar klausimu nuomonių ir net 
pažiūrų. Pagaliau ir visai natū
ralu, nes kiekvienas žmogus yra 
nepakartojamas individas, ir 
kaip tik dėl to nėra ir negali būti 
uniformuotos nuomonės. Šitą 
tarpusavio trintį tegalėsime su
mažinti iki minimumo, jeigu ne- 
įtarinėsime kits kito ir jeigu vie
ni kituose pirmoj eilėj jieškosime 
geros valios nesmerkiant kito 
darbų ar nuomonės, o bandant 
viską suderinti.

Šitoks su gera intencija darbų 
ir nuomonių derinimas prilygsta 
mašinos tepalui, kuris sumažina 
tarp rato ir ašies trintį, pašalina 
girgždėjimą ir tuo pačiu lengvi
na jos darbą. Šitokio aliejaus 
mūsų visuomeninio gyvenimo ra
tuose labai dažnai trūksta. Iški
lusios kalbos kalbelės apie nesu
tarimus, išsišokimus arba nesugy- 
venimus jau liudija, kad tokio 
aliejaus trūksta ir kad visa visuo
meninė mašinerija pradeda gir
gždėti. Vietoje kad užpylus r o 
girgždėjimus šalinančio aliejaus 
labai dažnai puolamasi jieškoti 
kaltininkų. i

Gal būt pats pigiausias ir že
miausias būdas kaltinti kitą, kai 
tuo tarpu moraliai ir kultūriškai 
yra daug kilnesnis ir visais atve
jąs vaisingesnis kelias pirmoj ei
lėj kitame jieškoti pateisinimo ir 
tik jo neradus dairytis kaltės.

Blogiausia yra tai, kad net ir 
pas mus dažnu atveju įtarimas 
ar insinuacija sutapatinama su 
kalte.

Gaila, kad panašių dalykų pasi
taiko ir mūsų tarpe. Neužtenka 
to, kad jų pasitaiko, bet prakti
koje šitokie nesutarimai privedė 
prie eilės sunkumų, kuriuos net 
ir šiandie sunku išlyginti. Nejieš- 
kant toli pavyzdžių tik pasidairy
kime savo tarpe: įtarinėjimais ir 
vieni kitų kaltinimais neturime 
vieningo politinio organo, netu
rime vienų namų, kuriuose ne 
tik visi tilptume, bet net ir galė
tume pasididžiuoti patys ir prieš 
kitus ,o vietoj to tik atskiras lūš
neles; mūsų spauda susiskaldžiu
si grupiniais ar pasaulėžiūriniais 
pagrindais ne tik pati skursta, bet 
ir savo skaitytojus alina nuolati
nėmis aukomis ir paramomis. 
Būtų galima išvardinti visą eilę 
trūkumų, kurių tikrai nebūtų, 
jeigu mes neįtarinėtume vieni ki
tų bloga valia ir neprimestume 
kits kitam kaltinimų.

NAUJA TAKTIKA

Už svarbų savo šnipą sovietai 
britams grąžino žmogų, kuris gal 
iš viso nieko bendro neturėjo su 
šnipinėjimu. Ta proga britų “The 
Times” rašo:

“Pasikeitimas pateisinamas tik 
žmoniškumo sumetimais, tačiau 
esama pavojaus, kad panašūs da
lykai gali būti kasdieniški. Prieš 
porą metų lakūnas G. Powers buvo 
iškeistas i stambų sovietų šnipą 
Abelj. Gali būti taip, kad kiekvieną 
kartą, suėmus kokj nors sovietų 
šnipą svetur, Sov. Sąjungoje gali 
būti suimamas paprasčiausias kur
jeris arba turistas, kad už j j at
gautų savo jkliuvusj šnipą”.

BLOKUOJAMA KUBA
Amerika reikalauja, kad Angli

ja nutrauktų prekybą su Kuba. 
Toks reikalavimas buvo pastaty
tas britų užsienių reikalų ministe- 
riui, kuris šiuo metu lankosi Ame
rikoje. Iš savo pusės Amerika kon
troliuoja Kubą su savo žvalgybi
niais lėktuvais iš oro. Castro gra
sina paleisti raketas, bet vis ne
drįsta.

9 PASMERKTI
Syrijoje teismas pasmerkė 9 as

menis mirtim už ruoštą sąmokslą 
prieš krašto vyriausybę. Vienuo
lika kitų nubausta kalėjimu.

Išeivijoje mūsų visuomeninis 
ir tautinis gyvenimas grindžia
mas vienu ir pačiu svarbiausiu 
tikslu — kovoti už lietuvybę ir 
už Lietuvos išlaisvinimą. Rodos, 
yra pakankamai didelis tikslas ir 
uždavinys, kuris turėtų visus 
jungti, jėgas derinti ir įtikinti, 
kad kas jungiasi į šį darbą, tas 
kaip tik šiam tikslui tarnauja. 
Čia nėra nei kokių nuopelnų, nei 
komercinės konkurencijos. Visus 
sulygina viena ir ta pati pareiga 
— dirbti savo tautai ir savam 
kraštui. Sis didžiulis darbas daug 
sklandžiau ir daug produktyviau 
būtų atliekamas, jeigu laiku su
prastume ir visą visuomeninio 
darbo mašinerijų laiku ir tinka
mai pateptume.

Nieko nepadės senų nuo
skaudų nuolatinis priminimas ar
ba kituose jieškojimas kaltės. 
VISUR IR VISADA PIRMIAU 
JiESKOKIME PATEISINIMO, 
IR TIK PASKUI KALTINKI
ME. Jeigu matome, kad tas ar 
kitas klysta, tas dar neduoda tei
sės savęs laikyti neklystančiu. 
Tik įsitikinus, kad ir aš lygiai ga
liu klysti, kaip ir anas, apsaugos 
nuo beatodairinio kito apkaltini
mo, o tik paskatins prie tinka
mesnio, tobulesnio ir vienai bei 
kitai pusei priimtinesnio spren
dimo. Čia ir būtų tas visuomeni
niame gyvenime palaimintas te
palas, kuris palengvina darbą ir 
nesukelia trukdančių girgždėji
mų.

(v.k.)

įvykiai pasaulyje
BOMBOS SUDRASKYTAS

Gegužės 7 d. Sydnėjuje vakare 
buvo sprogusios bombos labai su
žalotas kroatas ateivis Lesic To
mislav. Jis esąs kroatų sąjūdžio 
ateivių tarpe vadas ir kietas anti- 
komunistas, komunistų buvo ka
lintas Jugoslavijoje. Jam nutrauk
tos kojos ir sužalotas visas kūnas. 
Policija jvyki aiškina. Spėjama, 
kad jis yra politinė auka.

LĖKTUVŲ NELAIMĖS
Gegužės 9 d. Amerikoje, nušovus 

pilotą nukrito keleivinis lėktuvas 
ir drauge užsimušė 44 keleiviai 
su lėktuvo jgula. Spėjamu, kad tą 
padarė savižudys.

Filipinuose, netoli Manilos, nu
kritus Amerikos kariniam trans
porto lėktuvui 71 asmuo žuvo ir 
tik 12 išliko gyvų. Lėktuvas gabe
no Amerikos karius ir jų šeimas.

*
Australijos ministeris pirminin

kas Sir R. Menzies kitą mėnesį 
išvyksta oficialiam vizitui j Izrae
li.

ATIDARYTA PASAULINĖ 
PARODA

Balandžio 22 d. New Yorke ati
daryta pasaulinė paroda World 
Fair. Parodoje atstovaujama apie 
60 valstybių, o nedalyvauja tokios 
didžiosios kaip Anglija, Vokietija, 
Sov. Sąjunga ir Italija, šios pa
rodos metu rugpjūčio 23 d. įvyks 
ir Lietuvių Diena su Dainų šven
te ir tautiniais šokiais.

PERTH’O
VISUOTINIS RAMOVĖS 

SUSIRINKIMAS
Birželio '27 d. (šeštadienį) 78 

Kimberley Str., W. Leederville 
įvyksta visuotinis L.V.S. “Ramo
vės” W.A. skyriaus susirinkimas 
šia dienotvarke:

1. Susirinkimo pradžia ir Sky
riaus p-ko įžanginis žodis. 2. Susi
rinkimui vesti prezidiumo sudary
mas. 3. Praeito susirinkimo proto
kolo skaitymas. 4. Skyriaus valdy
bos veiklos pranešimas. 5. Kontro
lės komisijos pranešimas. 6. Dis
kusijos dėl pranešimų. 7. Naujos 
Skyriaus valdybos rinkimas. 8. 
Naujos kontrolės komisijos rinki
mas. 9. Einamieji skyriaus reika
lai. 10. Pabaiga.

Susirinkiman kviečiami be pačių 
aktyviųjų bei garbės narių ir pri
jaučiantieji — visi su žmonomis 
bei draugėmis, nes po susirinkimo 
numatytas ilgalaikis pasilinksmini
mas (iki 2 vai. ryto). Čia dalyvaus 
ir jaunimas.

Kadangi pasilinksminimas pra
dedamas 8.30 vai. vak., tai sky
riaus narių pareiga į susirinkimą 
atvykti 6 vai., kad spėtume apsvar
styti reikalus ir netrukdytume ki
tiems. ,

Skyriaus Valdyba

AMERIKIEČIAI PERTHE
Amerikos lietuviams sportinin

kams priimti komiteto Perthe pir
mininkas universiteto lektorius inž. 
Z. Budrikis painformavo, kad ko
mitetas visiškai baigia pasiruošti 
sutikti amerikiečius svečius. Jau 
yra užtkrintas oficialus priėmimas 
pas miesto burmistrą.

MIN, ST. LOZORAIČIO

PROTESTAS DANIJAI

IŠTREMTAS “BYTNIKAS”
Leningrade (Sov. S-goj) suim

tas ir penkeriems metams į Ar
changelsko sritį ištremtas poetų 
bytnikų vadas Josef Brodsky, ap
kaitytas kaip socialinis parazi
tas.

Stiprindama Vietnamo oro pa
jėgas Amerika padovanojo 75 
bombonešius. *

Nežiūrint protestų iš įvairių 
kraštų Prancūzija vistiek praves 
savo atominius bandymus Pacifi- 
ke.

AUSTRALŲ POLICIJA I KIPRĄ
Vykstant Kipro saloje neramu

mams ir Australija siunčia savo 
policijos krašte tvarkai palaikyti. 
Iš N. S. W. numatoma pasiųsti 10 
policininkų UNO žinioje Kipro 
tvarkai palaikyti.

*
Kubos pabėgėliai pradėjo karą 

prieš Castro. Iš laivo buvo apšau
dytas vienas uostas ir sugriautas 
cukraus fabrikas. Castro tuo kal
tina Ameriką. ♦

Skelbiama, kad Sovietų Rusijoje 
augštosiose mokyklose studijuoja 
apie 24 tūkstančiai studentų iš 128 
kraštų. Ypač daug studijuojančių 
iš naujai susikūrusių Afrikos vals
tybių, kur juodiesiems veikia Mas
kvoje Lumumbos vardo universi
tetas.

NAUJIENOS
Lėšoms telkti ruošiama loterija, 

kuriai pravesti gautas valdžios lei
dimas. Dauguma loterijos laimikių 
sudovanota ir jų bendra vertė sie
kia virš 50 svarų. Amerikiečiai 
sportininkai atvyksta pas mus 
rugpjūčio 4 d.

Atvykusius svečius aerodrome 
ruošiamasi sutikti įspūdingai, kur, 
tikimasi, dalyvaus daugumas ben
druomenės narių, o tautiniais rū
bais vilkinčios lietuvaitės juos pa
sitiks su gėlėmis. Iš čia svečiai vy
ksta į susipažinimo vakarienę ir 
vėliau skirstosi pas tautiečių šei
mas, kur jie bus nuoširdžiai glo
bojami per visą svečiavimosi Per
the laiką.

Amerikos lietuviai Perthe turės 
dvejas rungtynes.

Belieka palinkėti, kad mūsų ben
druomenė gausiai dalyvautų sve
čius sutinkant aerodrome, o taip 
pat ir rungtynėse bei lėšų telkime 
ne vien tik loterijos bilietus pla
tindami, bet ir patys juos pirkda
mi ar šiaip aukodami. Čia juk yra 
kiekvieno lietuvio atskirai ir visų 
bendrai garbės klausimas: kaip 
mes juos čia sutiksime, taip jie 
apie mus kalbės grįžę namo. O 
taip pat ir svetimiesiems turime 
parodyti, kad lietuviai moka labai 
solidariai veikti ir dirbti. Be abe
jonės, mūsų laikysena svetimųjų, 
ypač spaudos atstovų, bus stebima 
ir įvertinta.

A. Vembutas

Brazilijos vyriausybė nutraukė 
diplomatinius santykius su Kuba.

raštą:
Einant spaudos pranešimu, 

paskelbtu Maskvoje Tamstos at
silankymo toje sostinėje proga,
Karališkoji Danijos vyriausybė 
vasario mėn. 27 dieną pasirašė 
susitarimą su Sovietų Sąjungos 
vyriausybe sutvarkyti finansi
niams, materialiniams ir kito
kiems ginčams, kilusiems, kaip 
pasakyta kalbamame pranešime, 
Baltijos Respublikų sugrąžinimo 
į Sov. Sąjungą pasekmėje. Dėl 
šio susitarimo turiu garbės pra
nešti Tamstai štai ką:

Lietuva yra neteisėtoje karinė
je okupacijoje, kurią Sov. Sąjun
ga yra jai smurtu primetusi, lau
žydama visuotiniai pripažintus 
tarptautinės teisės nuostatus ir 
sovietų vyriausybės laisvai suda
rytomis sutartimis prisiimtas 
prievoles. Vadinamoji “Lietuvos 
sovietinė socialistinė respublika” 
tėra Sov. Sąjungos padaras, kurį 
pastaroji panaudoja okupacijai 
užmaskuoti. Be to, kadangi Lie
tuva niekada nėra buvusi Sov. 
Sąjungos dalimi, ji negalėjo būti 
“sugrąžinta” į Sov. Sąjungą. Lie-

ŠIAPUS IR ANAPUS
Min. S. Lozoraitis dalyvavo Švei

carijoje pasiuntinybės patarėjo 
Dr. A. Geručio rūpeščiu sureng
tose Ciuriche Baltijos kraštų kul
tūros dienose. Vėliau jis atsilankė 
Paryžiuje, kur dalyvavo Prancūzi
jos — Baltijos kraštų draugijos 
metiniuose pusryčiuose — deba
tuose.

LIETUVOJE MIRĖ 
INŽ. PR. MARKŪNAS

Balandžio mėn. iš Lietuvos gau
tomis žiniomis, Lietuvoje mirė, 92 
m. eidamas inž. Pranas Markūnas. 
Jis buvo gimęs 1873 m. Andrioniš
kio valse. Utenos apskr. Lietuvoje 
buvo vienu iš gelžbetoninės staty
bos pionierių. Pastatė visą eilę 
gelžbetoninės konstrukcijos tiltų. 
1923 — 1939 m. Lietuvos (vėliau 
Vytauto D.) universitete dėstė 
gelžbetonines ir betonines kons
trukcijas, buvo technikos f ak. pri
vatdocentu. (.E)

LIETUVIS “EUROPOS 
ŽURNALISTŲ

BENDRUOMENĖJE”
Neseniai Florencijoje (Italijoje) 

įsteigta “Europos Žurnalistų 
Bendruomenė” — C. E. J. (Com- 
munautė Europeenne dės Journa- 
listes). Organizacijai įsikurti pri
sidėjo prel. V. Mincevičius, “Elta 
— Press” redaktorius. Jo pastan
gų dėka į šią organizaciją gali 
įeiti ir sovietų pavergtų tautų 
laikraštininkai.

Šioji organizacija turi tarptau
tinį pobūvį, yra laicistinė (nekon- 
fesionalinė) bei nepartinė ir jos 
tikslas yra tarp visų kategorijų 
Europos žurnalistų įgyvendinti są
jungą, kuri remtų aukščiausias 
europines vertybes ir idealus. CEJ 
įsisteigimo proga jai sveikinimus 
buvo prisiuntę de Gaulle, Aden- 
aueris, Salazar, Hallstein ir kt. 
Ji jau priimta į UNESCO ir FAO. 
Pirmasis suvažiavimas įvyks Flo
rencijoje, s. m. gegužės 29 — 30 d. 
Organizacijos adresas: Dr. L. San- 
tarelli, segretario della C.E.J. Ca

tuvos valstybė teisiniai tebeeg
zistuoja.

Tokiu būdu Sov. Sąjunga nėra 
igijusi suvereninių teisių į Lietu-
vą ir negali jų vykdyti. Iš to se
ka, jog Sov. Sąjunga neturi tei
sės atstovauti Lietuvos valstybei. 
Ypač gi ji neturi teisės disponuo
ti trečiųjų valstybių atžvilgiu Lie
tuvos ar jos piliečių turtu, teisė
mis, interesais ar prievolėmis.

Šitokiomis aplinkybėmis turiu 
garbės konstatuoti, jog vasario 
27 dienos susitarimas, kiek jis 
liečia Lietuvą, neturi galios. Be 
to, aš pareiškiu visus rezervus 
dėl žalos, kuri galėtų kilti Lietu
vai ir jos piliečiams iš susitari
mo pasirašymo ar vykdymo.

Aš tikiuosi, kad šis mano raš
tas bus Tamstos palankiai su
prastas. Tuo tikiuosi juo labiau, 
kad kreipiuosi į vyriausybės še
fą to krašto, kuris pats yra paty
ręs svetimos agresijos bei oku
pacijos skriaudą paskutinio karo 
metu ir su kuriuo Lietuva yra 
turėjusi draugingiausius santy
kius, pagrįstus pagarba teisės ir 
teisingumo dėsniams.

sella Postale N. 698, Firenze (Ita
lia). (E)

PABALTIJO EMIGRANTAI 
NEDUODA RAMYBĖS 

SOVIETAMS
Ryšium su sovietų — suomių 

draugystės ir nepuolimo pakto me
tinėmis “Pravda” savo straipsnyje 
smarkiai užpuolė suomių žemiečių 
partijos politiką ir buv. premjerą 
Sukselaineną už tai, kad jis pernai 
rudenį, lankydamasis Stokholme 
Švedijoje, dalyvavo estų suruoštoje 
šventėje. Pagal “Pravdą”, toks 
suomių politiko elgesys nesuderi
namas su draugyste sovietams.

Komentuodamas Kremliaus or
gano reakciją, švedų dienr. “Da- 
gens Nyheter” rašė: “Pabaltijo 
emigrantai neduoda Sovietų Są
jungai jokios ramybės. Tatai teko 
neseniai patirti Suomijoje”. (E)

PRAŠO NIKITĄ SUMAŽINTI 
MUITUS SIUNTINIAMS I 

PABALTIJĮ
Švedijoje veikianti šalpos orga

nizacija Baltiškoji humanistinė 
draugija pasiuntė laišką Chruščio
vui, kad jis panaikintų ar bent su
mažintų muitus siuntiniams, ku
riuos savo giminėms siunčia užsie
nyje gyvenanti pabaltiečiai. Taip 
pat prašoma leisti Pabaltijo žmo
nėms laisvai aplankyti savo gimi
nes užsienyje.

Pradžioje galvota tokį prašymą 
Chruščiovui asmeniškai įteikti jo 
vizito metu Stokholme, tačiau dėl 
sunkumų gauti pasimatymą buvo 
nutarta kreiptis raštu. Rašto nuo
rašas pasiųstas Švedijos premjerui 
Erlanderiui, kuriam dar atskirai 
priminta, jog pabaltiečių kilmės 
švedų piliečiams brangiai atsieina 
siuntinių muitai, ir Švedijos vals
tybė kasmet dėl to nemažai pinigų 
praranda. Švedijos premjeras pa
prašytas muitų klausimą iškelti 
savo pasikalbėjime su Chruščiovu, 
o jeigu vyriausybė nenorėtų to pa
daryti, padėti organiz. atstovams 
susitikti Chruščiovą. (E)
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V. KIKILIS

KATASTROFA AR PROGRESAS
(Žiūr. pradžią M. P. N r. 19)

AR SUDERINAMA TECHNI 
KOS PAŽANGA SU ŽMO
GAUS DVASIOS PLĖTOTE?

Klausimas, kuris daugiausia 
sukelia abejonių. Daugelis šitą 
klausimą kitaip apverčia ir klau
sia iš kito galo: ar telefonas bei 
lėktuvas padarė žmogų geresniu? 
Nerasdami į tokį klausimą patei
sinančio atsakymo kiti padaro 
generalinę išvadą, kad technika 
žmogaus moralei arba žmogaus 
dvasiniam progresui nieko gero 
nedavusi, nes nei telefonas, nei 
radijas, nei atominė energija ne
pakeitė žmogaus. Pesimistai net 
teigia, kad žmogus kaip buvo taip 
ir pasiliko barbaras, tik rafinuo
tas barbaras, savo rankose turįs 
baisių priemonių. Praktiškai 
žmogus visumoje yra tiek daug 
evoliucionavęs (jeigu šis terminas 
čia tinka), kad tik atskiri išsišo
kimai verčia laikyti armijas poli
cijos ir kitokių saugumo organų, 
tačiau yra eilė kraštų, kur ben
druomenės gyvenimo drumstėjų 
yra labai ir labai mažas procen
tas.

Visuomeniškame auklėjime di
delę reikšmę turi mokyklos, kas 
liudija irgi žmogaus dvasinę pa
žangą. Jeigu anksčiau mokslas 
tebuvo prieinamas tik galingie
siems arba kilmingiesiems, šian
die jis yra atviras visiems. Gal dėl 
to ir mokslas taip staiga pašoko, 
nes iš daugybės yra daugiau ta
lentingų ir net genialių žmonių. 
Naujaisiais laikais moksle ir vi
suomeniniame gyvenime įvedus 
vietoje kilmės principo sugebėji
mų arba tinkamumo principą 
žmonijos dvasinis ir kultūrinis gy
venimas nepaprastai sparčiai pa
šoko augštyn.

Negalima civilizacijos ir tech
nikos pasmerkti vadovaujantis 
vienu ar kitu nelaimingu atveju. 
Tiesa, yra ir piktnaudojimų, ta
čiau piktnaudojimų pasitaiko ne 
tik technikoje, bet ir mene, mo
ksle, net religijoje. Dėl vieno ar 
kito atvejo niekas nesiskubina 
smerkti visos institucijos. Saky
sim policija yra įstatymų ir tei
singumo tarnyboje, o pasitaiko, 
kad vienas kitas policininkas ben
dradarbiauja su nusikaltėliais. 
Taip yra visur.

Kybartuose gimusiai 83 metų amžiaus
poniai AUGUSTEI LEIDIGIENEI

Amžinon Ramybėn iškeliavus, jos dukrą ponią Kosticenienę 
ir visą kunigo V. Kosticeno šeimą liūdesio valandoje nuo
širdžiai užjaučiame giesme:

Jau valanda atėjo, 
kai Dievas malonėjo 
į rojų šaukt mane...

Sydnėjaus Liet. Evang. Parap. Taryba

Geod. Inž. STASIUI CEIČIU1 

mirus, nuoširdžią užuojautą jo žmonai reiškia 
ir kartu liūdi >

. Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų

S-gos Adelaidės skyrius

E. KEPALAITĖ
Elenos Kepalaitės pirmoji skulp

tūros paroda atidaryta Brooklyn© 
muziejaus meno mokyklos galerijo
je kovo 30. Paroda tęsėsi iki ba
landžio 24.

Šių kūrinių autorė yra išraiškos 
šokio menininkė, šokiui daugiausia 
skyrusi laiko, šokusi Australijoje, 
Kanadoje, J A Valstybėse. Menu 
pradėjo domėtis, gyvendama dar 
Australijoje. Pradėjo tapyti, ypač 
daug tapė, būdama Kanadoje.

Paskutiniuoju metu gyvena New 
Yorke, kur atsidėjo tik skulptūrai 
ir čia pasiekė gražių rezultatų. 
Lankydama Brooklyn© muziejaus 
meno mokyklų, ten triūsdama va
karais, ji sukūrė visų eilę moder
nių skulptūrų. Daugiausia jos pa
darytos iš vaško, vėliau atliedintos 
bronzoje.

Dominuoja atstrakčios, karpytos

Kaip jau minėta, technika yra 
žmogaus įrankis ir tokiu jis pa
silieka. Ji yra žmogaus dvasios 
produktas ir kaip tokia ji tėra tik 
žmogaus tarnyboje. Jeigu viena 
ar kita techniškoji priemonė ats
kirais atvejaiš nukreipiama prieš 
žmogų, tai ne technikos kaltė, bet 
paties žmogaus. Tačiau sekant 
žmogaus pažangą reikia pripa
žinti, kad visados yra didžiuma 
žmonių, turinčių gerą valią, ir 
todėl technika tarnauja žmonijai 
teigiama prasme, tokia prasme ji 
ir tarnaus, nes žmonijos auklėji
mas vyksta kaip tik gerąja pras
me. Tam tarnauja visuotiniu 
mastu įvestas švietimas, tam yra 
organizacijos, religinės bendruo
menės ir t.t.

Iš kitos pusės prileiskime, kad 
technika kiek užbėga už akių 
taip, kad žmonių socialinis gyve
nimas nespėja laiku persirikiuoti 
ir prisitaikinti prie naujų sąlygų, 
kurios susidaro įvedant į gyveni
mą vieną ar kitą naują technikos 
priemonę. Kaip žinome, kiekvie
na naujovė, įvesta į gyvenimą, 
mą, pasitinkama su rezervais ir 
nepasitikėjimu. Vien tik pasiskai
čius technikos istoriją matysime, 
kaip koks nors naujas išradimas

STEIGIAMA BIBLIOTEKA
ALB Krašto Valdyba savo ge

gužės 5 d. posėdy, apsvarsčiusi 
Australijos Lietuvių Bendruome
nės Centrinės bibliotekos reikalą 
ir turėdama galvoje tuo reikalu 
Kr. Tarybos Suvažiavimo pagei
davimą nutarė tokią A.L.B. Cen
trinę biblioteką steigti pavadi
nant ALB KRAŠTO VALDYBOS 
BIBLIOTEKA. Lietuvių Bendruo
menė, kovodama už savo tautos 
išlikimą ir jos laisvę, eina į tą di
dįjį tikslą dviem pagrindiniais 
frontais: politiniu ir kultūriniu. 
Abu minėti frontai remiasi spaus
dintu žodžiu. Juk ir seniau spau
da ("AUŠRA” ir kiti leidiniai — 
knygos paskatino nusikratyti ver
gija ir įžiebė laisvės ir nepriklau
somybės ilgesį. Taip ir šiandien 
mums reikia daugiau knygnešių 
dvasios, uždegančios didesniems

- SKULPTORĖ
formos. Neišsenkama fantazija 
sukasi tos formos, sudarydamos 
lyg žmonių siluetus, išreikšdamos 
autorės mintis, šalia aštrių for
mų randama ir subtyliai niuan
suotų, kuriose' šešėliai minkštai 
žaidžia ir sukuria elegiškų nuotai
kų.

Modernioji skulptūra nėra pa
mėgusi portretinio biusto ar žmo
gaus galvos studijos. Gi Elena 
Kepalaitė žmogaus galvų modeliuo
ja su pamėgimu. Pažymėtinas yra 
Louis Horst, moderniojo šokio at
gaivintojo Amerikoje, portretas, 
čia yra ir panašumo ir kartu daug 
kūrybinio polėkio. Biustas taip pa
tiko Louis Horst, kad jis pats savo 
lėšomis atsiliedino iš bronzos. Pra
eitų metų rudenį biusto ir Horst 
nuotrauka buvo įdėta į New York 
Times. 

ne tik kad nebuvo su entuziazmu 
sutiktas, bet jam reikėjo atitin
kamą vietą iškovoti. Kaip buvo 
bijoma, kad įvedus mašįnas žmo
nės liks be darbo ir be duonos. 
Tačiau gyvenimo faktai parodė, 
kad ir mašina dirbo, produkavo 
daug ir žmonės patogiau gyvena. 
Šiandie kalbama apie darbo au
tomatizaciją. Lygiai ir dabar bi
jomasi, kad automatizacija iš
stums tūkstančius darbininkų į 
gatvę, tačiau nežiūrint to, toji au
tomatizacija pamažu įsigali ir 
niekas nuo to nenukenčia. Šian
die gyvenimas tiek yra kompli
kuotas, kad mašina niekad neat
stos žmogaus. Ten, kur mašina 
pavaduoja žmogų gyvenimas sta
to naujų reikalavimų, kuriuos 
vykdyti tegali tik žmogus. Imu 
kaip pavyzdį spaudos ir informa
cijos industriją. Nors ji esmėje 
nei drabužio — būtent, esminių 
žmogaus reikalavimų netenkina, 
— vis tik ji tiek išsiplėtojo, 
kad šiandie be jos neįsivaizduo
jamas gyvenimas. Mašina trum
pina žmogaus darbo valandas, 
bet iš kitos pusės reikia rūpin
tis, kad jo laisvos valandos būtų 
kaip nors užpildytos. Kūrybingi 
žmonės patys susiranda išmonių,

darbams ir žygiams. Mums reikia 
liepsningos dvasios, kuri sudegin
tų abuojumą lietuviškai knygai. 
Mums reikia dvasios, uždegančios 
meilę mūsų kūrėjų ir mokslininkų 
pastangomis ir atsiektiems laimė
jimams. Jų ryšiui su Bendruome
ne stiprinti, žadinti ir puoselėti, 
platesnėje visuomenėje sukelti 
tikro kūrybinio laimėjimo alkį ir 
tuo pačiu tikrą kūrėjų vertinimą 
— steigiama ALB Krašto Valdy
bos Biblioteka. Joje bus sukaupti 
mūsų istorikų, kalbininkų, kitų 
mokslininkų, filosofų bei įvairių 
sričių kūrėjų leidiniai, išleisti lie
tuvių ir svetimom kalbom.

A.L.B. Kr. Valdybos Bibliotekos 
tiesioginė paskirtis praktinė. Ji 
stengsis palengvinti darbą moky
tojui savaitgalio mokyklos, tauti
nių šokių grupių vadovams, cho
ro dirigentams, studentams ir 
gimnazistams, rašantiems darbus, 
susietus su mūsų tautos apraiško
mis, vaidintijų grupėmis, politi
kams, paskaitininkams bei laik
raštininkams. Tam reikalui bib
liotekoje bus kaupiamos knygos, 
gaidos, filmoš ir plokštelės, ypač 
tos, kurių laidos išsisėmusios ir 
nebegaunamos. Visi įsigyti leidi
niai bei kitos priemonės bus sko
linamos organizacijoms bei pavie
niams bendruomenės nariams, 
kurie kreipsis, reikalui atsiradus, 
į Krašto Valdybos Biblioteką ir 
sutiks apmokėti susidariusias paš
to išlaidas už persiunčiamas siun
tas.

Lėšas bibliotekos fondams su
daryti skirs Krašto Valdyba pa
gal sąmatą, tautiečių mecenatų 
piniginės aukos, mecenatų ir rė
mėjų aukos leidiniais bei kitom 
priemonėm — įsigijimui naujų 
leidinių ir kt.

ALB Krašto Valdybos Bibliote
kos vedėju Krašto Valdyba pa
kvietė knygų mylėtoją Krašto 
Kultūros Tarybos Lituanistinės 
Sekcijos Seniūną Antaną Krausą, 
kuris steigiamai bibliotekos pra
džiai paaukavo savo retesnių kny
gų rinkinį ir su dideliu entuziaz
mu jau pradėjo organizuoti Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės 
Biblioteką. Ji pradės veikti nuo 
liepos mėnesio 1 d. Turimų knygų 
ir plokštelių sąrašai bus prieš tai 
paskelbti spaudoje. Steigiamos bi
bliotekos ir jos vedėjo adresas: 
A. Krausas, 4 Grandview Ave., 
Maribyrnong, Vic.

ALB KRAŠTO VALDYBA

Pasikeitė žurnalo “Į Laisvę” re
daktoriai: vietoje buv. vyriausio 
redakt. S. Daunio pakviestas A. 
Mažiulis ir Dr. A. Musteikis bei 
Dr. A. Klimas. Redakcinis kolek
tyvas turėjo keistis keliantis žur
nalui iš Čikagos į Bostoną. “Į 
Laisvę” yra Liet. Fronto Bičiulių 
leidžiamas trimėnesinis rezistenci
nis žurnalas. 

gi masės laukia, kad jos būtų pa
sotintos duona, pramoga ir t.t.

Technika tarnauja ne tik ma
terialiniams žmonių reikalavi
mams, bet ir dvasiniams. Šiandie 
kultūrinės vertybės lengvai priei
namos visiems, kas anksčiau ga
liojo tik išrinktiesiems. Geriausią 
muziką pasirinktinai kiekvienas 
gali turėti savo namuose, lygiai 
kaip vaidybą, teatrą, operą ir t.t. 
kas anksčiau tebuvo prieinama 
tik išrinktiesiems. Negalima, aiš
ku, reikalauti, kad kiekvienam 
prie širdies būtų Beethovenas 'ir 
Wagneris. Kaip masei pasidarė 
visos kultūrinės vertybės prieina
mos, taip ir toji pati masė pačią 
kultūrą veikia. Tad visai nenuo
stabu, kad kultūrinių vertybių 
produkcija, šiandie gaminama 
masiškai, daugeliu atvejų patai
kaujant tai pačiai masei. Nežiū
rint to, didelės kultūrinės verty
bės niekad nenustelbiamos pigiu, 
reklaminių ar pataikaujančių su
rogatų. Statistika rodo, kad šalia 
milijoninių Elvis Presley plokš
telių dar didesnis pareikalavimas 
yra klasikų. Pagaliau negalima 
sakyti, kad ir mūsų laikais neat
siranda klasikų. Jų yra tiek mu
zikoj, tiek literatūroj, tiek mene 
apskritai. Kai anksčiau reikėjo 
dešimtmečių, norint apkeliauti 
aplink pasaulį ir patnatyti žmo
nijos sukurtus darbus įvairiose 
gyvenimo srityse, šiandie visa tai 
gali pamatyti ir išgyventi neišei
damas iš savo kambario. Knygų 
produkcija pasidarė tokia didelė 
ir pigi, kad be vargo gali gauti 
įvairius leidinius, pasirodžiusius 
bet kur pasaulyje ir kokia nori 
kalba. x

Su technikos pagalba žmogus 
praplėtė ne tik savo žinojimą, bet 
ir gyvenamuosius plotus. Ame
rikoje dalis dykumų jau paversta 
derlingiausiais plotais. Neturint 
tinkamų įrankių, nebūtų įmano
ma įgyvendinti tokie milžiniški 
projektai, kaip kad Australijoje 
Snowy Mountains schema arba 
žmogaus prasiveržimas į dangaus 
erdves.

Lietuviai pasaulyje
Urugvajuj nuo kovo pradžios 

vėl tęsiamos programos Voz de la 
Libertad (Laisvės balsas) per Ra
dio Independencia ispanų kalba. 
Šiai informacinei antikomunistinei 
akcijai vadovauja Lietuvos pa- 
suntinybės spaudos atašė K. Čibi
ras su pranešėju žurn. J.P. Marti
nez Borsetche, o bendradarbiauja 
keletas įžymių urugvajiečių pro
fesorių ir kitų intelektualų.

VINCUI BALICKUI 60 METŲ
Londone Lietuvos pasiuntinybės 

patarėjas Vincas Ęalickas gegužės 
11 d. sulaukė 60 metų amžiaus.

i Pradėjęs mokslus Lietuvoje jis 
1926 m. išvyksta į Vienną ir čia 
1929 m. užbaigia augštuosius ko* 
inercinius mokslus. Vėliau jis dir
bo Lietuvos Banke, Užsienių reika
lų ministerijoje "Eltos” tarnybo
je. 1938 m. sukaktuvininkas paski
riamas į Londoną pasiuntinybės 
patarėju, kur jam buvo pavesti 
Lietuvos Anglijos prekybiniai rei
kalai. Nors Lietuva ir okupuota, 
bet Vincas Balickas drauge su mi- 
nisteriu K. Balučiu vis tebesidar
buoja Lietuvos gerovei. Pereitais 
metais Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjungos suvažiavime Vincas 
Balickas buvo išrinktas sąjungos 
garbės nariu.

LETUVIŲ KONGRESAS
Amerikos Lietuvių Taryba 

(ALT) birželio 26-29 d.d. Wa
shingtone Shoreham viešbutyje 
šaukia visuotinį Amerikos lietuvių 
kongresą.
SUKILIMŲ DAILĖS PARODA 
M.K. Čiurlionio meno galerijoje 

balandžio pradžioje buvo atidary
ta konkursinė dailės paroda su 
specialiu uždaviniu — pavaizduo
ti lietuvių tautos rezistencines ko
vas. šioje parodoje dalyvavo 18 
dailininkų, iš jų 4 skulptoriai.

Iš parodoje išstatytų kūrinių 
antrąją premiją (500 dol.) jury 
komisija paskyrė A. Marčiulioniui

t PRAGYVENIMAS NUOLAT BRANGSTA, 
ė ► ’ k
” todėl pilnai išnaudok savo sutaupąs investuodamas jas į
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Sakoma, kad technika toli 
pralenkusi patį žmogų. Bet ne
tiesa. Pats žmogus užbėga už 
akių ir dažnai taip toli, kad rei
kėjo šimtmečių laukti, kol jo sva
jonės tapo realizuotos. Sakysim, 
toks Leonardo da Vinci, rene
sanso genijus, buvo jau supro
jektavęs panašaus tipo lėktuvus, 
kokius mes šiandie turime. Kad 
jie neskrido, tai tik dėl to, kad 
nebuvo galingo motoro, kurio 
reikėjo laukti dar keletą šimtų 
metų.

Technika privedė prie to, kad 
įvairių gėrybių produkcija nepa
prastai pakilo. Reikia pripažinti, 
kad šiame šimtmetyje žmogus 
pradėjo produkuoti daug dau
giau, negu kad yra pareikalavi
mas. Tai gal pirmą kartą žmo
nijos istorijoje pasiekta toks di
delis laimėjimas, su kuriuo, tie
sa, susiję ir socialiniai rūpesčiai. 
Superprodukcija iššaukia įvairias 
ekonomines krizes, kurios kaip 
kaltė suverčiama technikai. Iš 
tikrųjų toji superprodukcija dau
geliu atvejų skatina tų pačių 
kasdieninių reikmenų tobulinimą 
arba naujų išgalvojimą. Tas kaip 
tik perrikiuoja socialines jėgas, 
kad jos turėtų ir darbo ir geriau 
gyventų. Mašina, tiesa, gali dirb
ti nesustodama ir kaip tik vardan 
to žmogaus darbo valandos nuo
lat trumpėja. Jis dirba mažiau 
ir turi daugiau laisvalaikio. Jau 
šiandie sociologai rimtai susirū
pinę, ką reikia daryti, kad tas

už kūrinį “Prieš aušrą” ir trečią 
premiją Liudui Vilimui už tapybi
nį darbą “Partizano mirtis”. Jury 
komisija pirmosios premijos nesky
rė. M. K. Čiurlionio galerija yra 
Čikagoje, U.S.A. /

STATYS PAMINKLĄ 
PROF. K.. PAKŠTUI

1960 m. Čikagoje mirusiam prof. 
K. Pakštui rengiamasi pastatyti 
paminklą. Kaip profesorius jis bu
vo pagarsėjęs ne tik Lietuvoje, bet 
ir Amerikoje bei kituose kraštuose. 
Nepriklausomoje Lietuvoje bepro- 
fesoriaudamas jis paleido šūkį •— 
pasukti Lietuvos laikrodį 100 metų 
pirmyn!

GUGGENHEIM FELLOWSHIP 
ROMUI VIESULUI

Dail. Romas Viesulas antrą 
kartą gauna Guggenheim Fellow
ship, kuri yra labai vertinama me
nininkų pasaulyje. Šiais metais 
jam paskirta grafikoje (in creati
ve printmaking) 4,500.00 dol. Pir
mą kartą Guggenheim Fellowship 
buvo gavęs 1958 metais.

Romas Viesulas, gimęs 1918 m. 
Lietuvoje ir pasitraukęs į tremtį, 
Vokietijoje Freiburge baigė V. 
Jonyno vadovautą Meno Institutą, 
gavęs prancūzų vyriausybės sti
pendiją, studijas gilino Ecole dės 
Beaux Arts Paryžiuje. I JAV at
vyko 1951 m. Jis yra pirmasis 
Amerikos dailininkas gavęs lito
grafijoje Tamarind Fellowship 
1960 m., gi 1962 m. gavo Tiffany 
Fellowship.

Su savo kūriniais R. Viesulas 
yra dalyvavęs parodose Prancūzi
joje, Jugoslavijoje, Vokietijoje, 
Anglijoje, Kanadoje, Pietų Ame
rikoje, Australijoje, Graikijoje, 
Libane, Ispanijoje, Portugalijoje, 
Maroke, Pakistane ir įvairiuose 
JAV miestuose, šių metų pradžio
je jo vieno darbų paroda vyko Ja
ponijoje Tokijo mieste Yoseido ga
lerijoje, kur buvo išstatęs 25 lito- 

laisvalaikis žmogui būtų palai
ma, o ne žudąs nuobodulys.

BAIGIAMOSIOS 
PASTABOS

Šiandie technika žmogaus gy
venime tiek įsipilietino, kad ji 
pasidarė neatskiriama žmpgaus 
gyvenimo dalis. Neįsivaizduoja
mai sunku pavaizduoti, kaip šią 
dienų žmogus išsiverstų be šian
die turimų priemonių. Europoje 
techniškųjų priemonių sąrangą 
vadina civilizacija, o žmogaus 
dvasinius poreikius — kultūra. 
Amerikoje ir anglosaksų kraš
tuose civilizacijos vardu vadina
ma ir europietiškai suprasta ci
vilizacija ir kultūra. Galimas 
daiktas, kad šios dvi sąvokos 
praktikoje neišskiriamos: techni
ka patiekia priemones, kuriomis 
gaminamos kultūrinės vertybės, 
tačiau ir viena ir kita yra žmo
gaus kūryba arba jo kūrybinis 
rezultatas, nes lygiai kaip kūry
binio genijaus reikėjo sukurti 
“Faustą” arba “Dieviškąją ko
mediją”, tai nemažesnio genijaus 
reikėjo sukurti garo mašiną, ap
valdyti arba gaminti elektrą ir 
t.t. Kitaip sakant, pats žmogus 
savo dvasia stovi augščiau kul
tūros ir technikos, nes ne kas ki
tas, o tik jis viską išgalvojo, su- 
konstruktavo, trumpai sakant, 
sukūrė. O kūryba ir yra tai, ką 
Rilke pavadino augščiausiu laiki
nosios žmogaus būties įprasmi
nimu.

Paryžiuje Lietuvos pasiuntiny
bės sekretorius A. Liutkaus sūnus 
P. Liutkus baigė Sorbonnos uni
versitete teisės mokslus ir politi
nių mokslų institutą ir pakviestas 
dėstyti valstybinę teisę augštojoje 
Paryžiaus komercijos mokykloje. 
Jis taip pat aktyvus ir liet, ben
druomenės narys. 

* * *
Amerikos gydytojų žurnalo “The 

Journal of the American Medical 
Association” vyresniuoju redakto
rium pakeltas lietuvis gydytojas 
Dr. Zenonas Danilevičius. Jis ir 
anksčiau dirbo šio tarptautinio 
garso žurnalo redakciniame kolek
tyve.

grafijos, oforto ir spalvotos lito
grafijos kūrinius, jų tarpe ir lito
grafijas lietuvių dainos temomis. 
Du jo darbus parodoje nupirko 
Modernus Meno Muziejus Kama- 
kuroje, gi japonų meno žurnalas 
Mizue labai gražiai savo kritikoje 
atsiliepė apie mūsų tautietį. Džiu
gu pastebėti, kad Japonijoje R. 
Viesulo parodą globojo JAV am
basada.

R. Viesulas už savo kūrybą yra 
laimėjęs eilę premijų, kaip Inter- 
american Biennial of Mexico, Phi
ladelphia Museum Prize, Collins 
Prize, Lea Prize ir kt.

Šiuo metu R. Viesulas profeso
riauja Temple universitete Phila- 
delphijoje ir ketina vieneriems me
tams išvykti į Italiją.

DAIL. R. VIESULAS RINKTI

NĖJE geriausių 30-ties Amerikos 
dailininkų parodoje dalyvauja su 
vienu darbu, kaip ir visi kiti šios 
parodos dalyviai, ši kilnojamoji 
paroda reprezentuos Jungtines 
Amerikos Valstybes visoje Euro
poje, neišskiriant ir sovietų domi
nuojamų sričių.
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TEISININKO KERTELE

TESTAMEN
įvedame teisininko skyrelį, kuris laikas nuo laiko pasisakys tei

siniais klausimais, dažnai pasitaikančiais mūsų gyvenime. Kartais 
jis pats parašys bendresniais teisiniais klausimais rašinių, bet ypač 
kviečiami patys skaitytojai rašyti Mūsų Pastogei rūpimus teisinius 
klausimus ar problemas, į kuriuos mūsų bendradarbis mielai per laik
raštį duos atsakymų ar patarimų. Mūsų bendradarbis pats neseniai 
yra baigęs šiame krašte teisę, ir todėl jis labiausiai kompetentingas 
kalbėti šiais reikalais. Kadangi teisiniai nuostatai neleidžia viešai 
spaudoje liesti tokių reikalų, kurie paprastai atliekami advokato įstai
goje, mūsų bendradarbis stengsis atsakinėti nepažeisdamas savo pro
fesinės etikos ir drauge daugeliu atvejų patarnaudamas skaitytojams 
lietuviams. Kaip tik šiais sumetimais jo pavardė nutylima, šį kartą 
jis rašo apie testamentus, kurie kaip jau mes patys įsitikinome, turi 
didelės reikšmės, šiame krašte ne tiek galioja tiesioginis paveldėji
mas ar giminystė, kiek paties gyvo ar mirusio turto savininko valia. 
Gerai įsiskaitykime. M.P. Red.

Anglosaksų pasaulyje testa
mentas yra įprastas būdas, kaip 
ir kam palikti savo turtą po mir
ties, ligi tol šis dokumentas ne
turi jokios reikšmės. Tik po mir
ties jis įsigalioja. Seniau net ga
liojo tokios pažiūros, kad mirti 
be testamento yra lygu tas pats, 
kaip mirti be paskutiniųjų sakra
mentų.

Gaila, kad dažniausiai mūsų 
tautiečiai, ypač viengungiai, nesi
rūpina, kas atsitiks su jų turtu po 
mirties, ir generalinė mintis, šiuo 
atveju, atrodo, yra “palikti viską 
Dievo rankose”. Sunku suprasti 
tokį neakylų nusistatymą, bet 
spėjama, kad būtų šios priežas
tys: skeptiškumas Australijos tei
sei ir baimė prisiminti mirtį.

Čia norėtume išaiškinti, kodėl 
patartina sudaryti testamentą, 
kas turi galios tai padaryti, kokie 
reikalavimai, kad tas dokumentas 
būtų teisėtas ir kokiais būdais jį 
galima atšaukti.

Labai ilgai užtruktų detališkai 
apibūdinti įstatus ryšium su pa
veldėjimu, kada nėra palikto mi
rusiojo testamento, nes kiekvie
noje Australijos Commonwealth 
valstijoje yra didelių tuo klausi
mu teisinių skirtumų. Bendrai 
kalbant, daug kas priklauso, nuo 
turto dydžio ir ką mirusysis pali
kęs iš artimųjų. Pavz., kaikurio- 
se valstijose, jeigu dar yra vai
kų, žmona gauna tik trečdalį pa
likimo, o likusioji dalis išdalina
ma vaikams ir kitiems giminėms. 
Arba jeigu paliktas turtas turi 
viri £1000 vertės ir nėra vaikų, 
tai žmona gauna tik £1000 ir pu

sę likusio virš tūkstančio, o visa 
kita išdalinama giminėms. Žino
ma, jeigu nėra giminių, visas pa
likimas eina automatiškai vals
tybės .iždui.

Patartina visiems surašyti tes
tamentą, nesvarbu, ar vedęs, ar 
viengungis, šiuo būdu galima pa
likti turtą kam nori (legatoriais 
gali būti asmenys, organizacijos, 
klubai ir t.t.), kokiom nori pro
porcijom ir tuo išvengiama viso
kių neaiškumų ir nenorimų re
zultatų.

Nėra sunku ir patiems pasida
ryti testamentą, ypač jeigu nusi- 
perkama specialiai atspausdinti 
testamento formuliarai (ten pat 
yra ir taisyklės). Tokius formu
liarus galima pirkti už keletą pe
nų raštinės reikmenų parduotu
vėse. Bet, rašant testamentą yra 
būtinas atsargumas, nes neapdai
rumas ar įstatų nežinojimas gali 
palikti sudarytą testamentą nega
liojantį dėl mažiausių smulkme
nų. Iš viso patartina komplikuo
tą testamentą sudaryti pavesti 
advokatui.

Kiekvienas pilnametis asmuo, 
t.y. sulaukęs 21 metų amžiaus, 
nors jis ir nebūtų Australijos pi
lietis, turi teisę būti testatorium, 
tai yra tuo, kas išreiškia savo va
lią savo turto atžvilgiu jam mirus. 
Testatorius turi būti sveiko pro
to, rašyti savo valia ir su intenci
ja, kad sudarytas dokumentas 
buvo jo testamentas.

Nėra nustatyta, kokius žodžius 
ir kokią kalbą testamente nau
doti, taip kad testamentą galima 
surašyti ir lietuvių kalba. Bet

T A I
reikia konkrečiai apibūdinti pali
kimus ir paveldėjimus. Patartina 
taip pat nurodyti, kas bus testa
mento egzekutorius arba vykdy
tojas.

Įstatai reikalauja, kad testato
rius pasirašytų testamento gale. 
Jeigu testatorius yra neraštingas 
arba jau taip nusilpęs, kad negali 
pasirašyti, užtenka padėti kryžiu
ką ar antspaudą. Be to ką tik mi
nėtose sąlygose galima už testato
rių pasirašyti, jeigu tai yra daro
ma testatoriaus akivaizdoje ir su 
jo įpareigojimu.

Sis reikalavimas pasirašyti tes
tamento gale yra svarbus tuo, 
kad spausdintuose formuliaruose 
nurodyta pasirašyti pirmame pus
lapyje. Bet jeigu tekstas tęstųsi ir 
antrame puslapyje, tai dažnai to
kie testamentai teismų laikomi 
nelegaliais. Išvengiant šios pro
blemos reikia pirmame puslapyje 
nurodyti prieš pasirašant, kad 
tekstas, liečiąs palikimą, bus tę
siamas ir kituose puslapiuose.

Testatorius turi taip pat būti-

L AB O RATO RIJA 
LIETUVIO VARDU
Amerikoje Cascade Cartridge 

Inc. bendrovėje dirba jau ilgus 
metus chemikas Dr. Viktoras Ja
saitis. Dr. V. Jasaičio įnašas 
į šią bendrovę yra labai di
delis. Įvertindama jo nuopelnus 
bendrovė neseniai statė naują la
boratoriją su 100 jardų ilgumo po
žeminiu tuneliu šaudmenims ban
dyti ir ši laboratorija pavadinta 
jo vardu — Jasaitis Laboratory. 
Ryšium su šios laboratorijos ati
darymu apie Dr. V. Jasaitį plačiai 
rašė vietos laikraščiai.

*
Lietuvių diena pasaulinėje paro

doje New Yorke įvyks rugpjūčio 
28 d. čia bus dainų šventė, kuri 
bus transliuojama per New Yorko 
radiją ir televiziją.

Lietuvos konsulatas Kanadoje 
balandžio 15 d. persikėlė į kitas 
patalpas. Dabartinis adresas: Con
sulate General of Lithuania, 1 Tri
llium Terrace, Toronto 18, Onta
rio, Canada. Lietuvos konsulu yra 
Dr. Jonas Žmuidzinas. 

niausuu pasirašyti testamentą ar 
savo parašą patvirtinti dviejų liu
dininkų akivaizdoje, kurie irgi 
pasirašo testatoriui matant. Nėra 
reikalo rodyti liudininkams testa
mento turinį, nes jie tvirtina tik
tai testatoriaus parašą. Taip pat 
svarbu, kad liudininkai nebūtų 
legatoriai testamente, nes tokiu 
būdu jiems skirti palikimai nebū
tų legalūs.

Kaip pradžioje buvo minėta, 
testamentas yra efektingas ir ga
liojantis tik po testatoriaus mir
ties. Ligi tos dienos testamentą 
galima atšaukti. Testamentas au
tomatiškai atšaukiamas vedybų, 
nebent jisai buvo sudarytas jau 
tai numatant ir paminint žmonos 
vardą. Vėlesnis testamentas at
šaukia ankstyvesnį; taip pat šiuo 
tikslu sudeginimas arba šiaip su
plėšymas testamento, jeigu nori
ma ką nors išbraukti ar pakeisti 
testamente, būtinas, kad testato
rius ir abu liudininkai tai pažy
mėtų savo inicialais (vardo ir pa
vardės pirmosiomis raidėmis).

“KUR BĖGA ŠEŠUPE”
šiuo vardu neseniai pasirodė 

Sydnejuje išleista Antano Skirkos 
pasakojimų ir legendų knyga, ku
rioje telpa iš viso 12 atskirų apsa
kymėlių, kurie dažniausiai papa
sakoti pirmuoju asmeniu. Paliesti 
įvairūs laikotarpiai pradedant le- 
gendariniais laikais ir baigiant 
paskutiniaisiais karų ir okupacijų 
išgyvenimais.

Literatūriniu atžvilgiu knyga 
nėra nustebinanti ar “pritrenkian
ti”, tačiau, atrodo, autorius į tai 
net ir nepretenduoja. Jo pasako
jimas yra labai dalykiškas, nuošir
dus su daugiau ar mažiau morali
zuojančia tendencija. Knyga leng
vai skaitoma ir vietomis intriguo
janti. Ji gal geriausia būtų pris
kirti subeletristintų prisiminimų 
kategorijai. - 

Knygos autorius Antanas Skir- 
ka beveik visiems sydnejiškiams 
yra labai gerai pažįstamas: jis ir

aktyvus bendruomenės narys ir 
spaudos žmogus. Jo straipsnių, 
rašinėlių dažnai skaitėme ne tik 
Australijos lietuvių spaudoje, bet 
ir užjūrio žurnaluose, ypač “Ka
ry”. Be plunksnos jis dar daug 
laiko skiria medžio drožinėjimams, 
piešimui. Neseniai jis baigė pri
taikomojo meno institutą, kores- 
pondenciniu keliu. Jis pats sukom
ponavo ir čia minimos jo knygos 
viršelį.

Džiaugdamiesi autoriaus pastan
gomis tikėkimės, kad ši jo knyga 
nebus paskutinė. Autorius moka ir 
gali rašyti, tik jo išsiskleidimas į 
antraeiles smulkmenas dažnai nus
telbia pasakojimo vedamąją liniją 
ir skaitytojas lengvai gali pasi
mesti. Išsiplėtimas ir koncentra
cijos trūkumas pasakojime bene 
bus tie sunkumai, kurie labai kliu
do meniškam pasakojimui. Didelė 
autoriaus dorybė — pastabumas, 
kas jam palengvina bent aprašo
muoju keliu taikliai charakteri
zuoti savo veikėjus, vis tik visi vei
kėjai dialoguose kalba viena ir ta 
pačia kalba — paties autoriaus.

Sveikindami autorių su pirmąja 
knyga linkime jam daug kūrybin
gų ir produktyvių metų.

Iš kitos pusės tenka pasidžiaug
ti, kad ir Australijos lietuviai pra
deda rodytis su savo originaliom 
ir čia pat leidžiamom knygom. 
Kiek teko girdėti, netrukus pasi
rodys ir poeto Juozo Almio Jura- 
gio eilėraščių knyga, kuri jau 
spaudoje. Dairosi savos kūrybos 
išleisti ir dar vienas kitas Austra
lijoje gyvenančių lietuvių rašy
tojų.

A. Skirkos knygą “Kur bėga Še
šupė” švariai ir dailiai išleido 
“Mintis” Sydnejuje.

Antanas Skirka, Kur bėga Še
šupė, Pasakojimai ir legendos. Iš
leido Mintis Sydney 1964 m. Psl. 
132. Kaina nepažymėta.

EKSPORTO DIREKTORIUS 
LIETUVIS

Viena Vankuverio eksporto fir
ma Kanadoje vykdo milijoninės 
vertės prekių eksportą ir net pre
kiauja su komunistine Kinija, dėl 
ko U.S.A, labai piktinasi. Tos fir
mos direktorius yra Algirdas Grin- 
kus.

ANTANAS SKIRKA

KUNIGAIKŠTIS ŠIURPAS
(LEGENDA IŠ NESENIAI IŠLEISTOS KNYGOS “KUR BĖGA ŠEŠUPĖ”)

Jie buvo labai karingi, net nuožmūs.
Sako, kad jie labai supykdė savo kaimynus.

Prof. dr. Z. Ivinskis

TEN, kur sriaunioji Šešupė teka, kur dide
lis, gilus ir neramus ežeras, supamas tankių, 
ošiančių girių mėlynuoja, kaip seni žmonės pa
sakoja, gilioje senovėje prie ežero, ant didelio 
aukšto kalno, stovėjo galinga pilis, Iš trijų pusių 
kalną supo banguojantis ežero vanduo, o iš ket
virtos — didžiulis perkasas, žiemą ir vasarą pil
nas vandens. Garsi ir galinga buvo pilis. Jos aukš
ti kuorai, rodos, dangų laikė parėmę, o nuo jų 
buvo matoma plačiausia apylinkė, kie tik žmo
gaus akys įstengė aprėpti. Pilį ir plačias žemes 
valdė kunigaištis Šiurpas. Nuo kunigaikščio vardo 
ir pati pilis buvo vadinama — Šiurpilė. Sako, ne
paprasta jėga galingųjų dievų buvo apdovanotas 
kunigaikštis Šiurpas. Tokia, kokios niekas kitas 
neturėjo plačiame Sūduvos krašte. Jo kardas, ku
riuo jis priešus viena ranka kapojo, buvo toks 
sunkus, kad paprastas vyras vos jį galėjo pakel
ti. Kovoje su priešais nuo kunigaikščio kardo 
smūgio krisdavo ne tik šarvuotas raitelis, bet 
kartu ir jo žirgas. Jei supykęs pažvelgdavo į kurį 
nors žmogų savo juodomis erelio akimis, tai ir 
drąsiam vyrui šiurpas visu kūnu nueidavo.

Galingas ir žiaurus buvo kunigaikštis Šiur
pas. Jo klausė ir jam lenkėsi daug didesnių ir 
mažesnių pilių valdovų Sūduvos krašte, nes ug
nis ir mirtis laukė to, kas išdrįso jo neklausyti. 
Pulti jo pilį nedrįso nei savieji kaimyniniai ku
nigaikščiai, nors pavydėjo jam garbės ir turtų, 
nei svetimieji. Vai, daug kartų teriojo mozūrus 
ir lenkus kunigaikštis šiurpas su savo narsiais vy
rais. Naikino jų šalį, atėmė turtus, o paimtus į 
nelaisvę žmones vergais vertė. Tik vieną kartą 
niekada čia nematyti, garbės ir turtų ištroškę pa
salūnai kryžiuočiai iš Prūsų šalies bandė užpulti 
šiurpilę. Bet, dar pilies nepasiekę, buvo žiauriai 
sumušti. Kas nekrito kovos lauke ir neįstengė 
pabėgti, buvo pavergti ir gyvi sudeginti ant lau
žo galingųjų dievų garbei. Po šio pralaimėjimo 
daugiau joks kryžiuotis, pasalūnas, nebesirodė 

pilies apylinkėse.
Ir nebuvo tuo laiku garsesnio ir galingesnio 

valdovo visame Sūduvos krašte, kaip kunigaikš
tis Šiurpas, galingosios Šiurpilės valdovas.

★
Vienais metais, pavasarį, kunigaikštis šiur

pas įsakė kriviui pilies kieme papiauti ožį. Į jo 
dar šiltą kraują buvo pamerkta strėlė. Kruviną 
strėlę ir apdegusio medžio gabalą akyvaizdojc 
krivio, vaidilų, karių ir visų pilies gyventojų pats 
kunigaikštis savo rankomis perdavė pasiruošu- 
siam į žygį, šarvuotam raiteliui, šis, priėmęs 
ženklus, šuoliais išjojo iš pilies paskelbti valdo
vo valią visų jam priklausančių pilių valdytojams. 
Tai buvo ženklas, kad kunigaikštis ruošiasi į karą 
ir visi yra šaukiami rinktis į jo kariuomenę, o kas 
neatvyks, tas bus be pasigailėjimo nubaustas 
mirtimi.

Praėjus vos kelioms dienoms po kovos 
kvieslio išsiuntimo, prie pilies, netoli ežero ir 
miško, iš visų kraštų pradėjo rinktis būriais ir 
pulkais ginkluoti, kovai pasiruošę raiteliai. Ku
nigaikštis ir rikiai skubėjo į pilį nusilenkti kuni
gaikščiui Šiurpui ir pranešti su kiek šimtinių 
ginkluotų karių jie atvyko. Per trumpą laiką su
sirinko visi, kurie turėjo atvykti, Aplinkui degė 
laužai, ant kurių buvo kepami briedžiai ir stum
brai. Kariai linksmai dainavo ir gelsvąjį midutį 
gėrė.

Anksti ryta išjojo iš pilies kunigaikštis šiur
pas su savo palydovais ir pilies karais. Visa jo 
laukianti kariuomenė buvo išsirikiavusi prie savo 
kunigaikščių ir vadų. Kap miškas styrojo ragoti
nės ir kareivių raguoti šalmai, blizgėjo kunigaikš
čių ir rikių šarvai. Prie balnų kabojo kardai, ko
vos buožės ir kirviai. Senas, baltais ilgais plau
kais krivis palaimino visą kariuomenę ir kalbėjo, 
kad per jį lemia dievai kariams sėkmingą žygi. 
Kas žus kovos lauke, tas tiesiai nukeliaus į dau
sas, kur jo laukia gražiausias gyvenimas amži
nybėje. Kovoje žuvęs karys niekada nebus gy
vųjų tarpe šioje žemėje pamirštas, jo žygiai ir 
narsumas bus apdainuojami dainose. Zuvusiems 
amžina garbė bus šioje žemėje, o dar didesnė 

dausų šalyje. Kriviui baigus kalbėti, iš tūkstančių 
krūtinių pasigirdo šauksmas:

— Mes nebijome mirties! Mirtis priešams!
Kriviui ir vaidiloms palaiminus kariuomenę, 

į išsirikiavusių pulkų priekį ant juodo žirgo iš
jojo kunigaikštis Šiurpas. Iš po juodų, kaip tamsi 
naktis, antakių, rūsčiai peržvelgė jis savo karių 
gretas ir prabilo, kaip galingas stumbras sumau
rojo, tokiais žodžiai:

— Narsieji sūduviai! Galindų kunigaikštis 
Parvidis išniekino mūsų dievus ir savo prabočių 
šventus papročius. Jis vedė mozūrų kunigaikštytę 
ir priėmė naują tikėjimą. Jis neatvyko saulės su
grįžimo šventėje su dovanomis man nusilenkti, 
bet pasirinko mozūrų globą. Mūsų įžeistų dievų 
vardu aš reikalauju keršto galindams!

Visų karių rankose laikomi ginklai staiga 
pakilo aukštyn ir kaip griausmas sugriaudė at
sakymas:

— Mirtis galindams! Mirtis mozūrams!
Kaip didžiausia viską naikinanti audra įsi

veržė kunigaikštis šiurpas su savo sūduviais į 
galindų žemes. Kas priešinosi, buvo užmuštas. 
Visos sodybos ir pilys sudegintos, turtas pagrob
tas. Vai, bėgo žmonės, kurie galėjo, nuo kuni
gaikščio šiurpo kariuomenės į kaimynines prū
sų sritis ir giliausius, tamsiausius miškus, kaip 
nuo dievų keršto, kaip nuo baisiausios ligos. 
Kraujas ir ašaros liejosi galindų žemėje. Naktimis 
dangus raudonavo gaisrų pašvaistėmis.

Po šio sūduvių keršto žygio, ilgiems lai
kams galindų kraštas liko negyvenamas. Tik 
miško žvėrys ten veisėsi. Tik paukščiai, niekie
no netrukdomi, per dienas čiulbėdavo. Tik sri
ties vardas ir riogsančios ant kalnų sudegusios 
pilys bylojo, kad čia kitados ramūs galindai gy
veno.

Keršto žygyje sunaikinęs galindus, kuni
gaikštis Šiurpas, kaip audra nelauktoji, su savo 
pulkais pasuko į mozūrų šalį. Daug dienų ir nak
tų jo kelią didžiausi gaisrai rodė. Kraujo upeliai 
liejosi mozūrų žemėje. Kur kunigaikštis šiurpas 
su savo pulkais prajojo, ten ir žolė nebeaugo. 
Daug pilių, nepasiruošusių priešų puolimui, jis 
paėmė ir sunaikino. Visa mozūrų šalis dejavo ir 
šaukėsi savo dievų pagalbos.

Linksmas ir pavargęs nuo savo pergalių, grį
žo kunigaikštis Šiurpas į savo pilį. Jo žygio sėkmę 
rodė minios vergų ir begalė sugrobto turto. Grįž
tančios kariuomenės varomų vergų priekyje sura
kintomis rankomis, prie žirgų pririšti, ėjo galin
dų kunigaikštis Parvidis su savo žmona, gražuole 
kunigaikštiene, garsaus mozūrų kunigaikščio Bi- 
leslovo žmona ir daug galindų ir mozūrų kilmin-

Daug visokio turto kunigaikštis šiurpas į pi
lį pargabeno. Geriausio darbo šalmų, šarvų ir 
ginklų kalnai sandėliuose blizgėjo. Auksą, sidabrą 
ir gintarą kibirais seikėjo. Vergų minios dirvas 
arė ir pilis ant kalnų statė. Vaidilos gražiausias 
dainas apie kovas sudėjo ir džiaugsmo aidas, pa
lydimas dainų, skambėjo visame krašte.

Ir paskelbė valdovas, kad tą dieną, kai dan
guje pasirodys pilnatis mėnuo, visame krašte bus 
švenčiama pergalės ir džiaugsmo šventė. Visi tai 
šventei ruošėsi. Krovė didžiulius laužus, ritino 
midaus statines, piovė puotai gyvulius ir medžio
jo žvėris tankiuose miškuose.

Vieną rytą, prieš paskelbtą pergalės šventę, 
pilies trimitas pagarsino, kad prie pilies atvyko 
mozūrų krašto pasiuntiniai. Pasiuntiniai buvo 
įleisti į pilį ir tuojau pat pašaukti pas valdovą.

Svečių priėmimo menė buvo didelė, kilimais 
ir brangiais kailiais išpuošta. Pats valdovas sėdė
jo aukštoje, ąžuolinėje kėdėje, auksu ir sidabru 
išpuoštoje. Vario šarvai blizgėjo ant jo krūtinės, 
o prie šono kabėjo didžiulis kardas. Iš po jo spin
dinčio šalmo, papuošto tauro ragais, driekėsi ilgi 
žili plaukai. Už kunigaikščio kėdės stovėjo gink
luoti palydovai ir pilies sargybos rikiai. Trys mo
zūrų pasiuntiniai žemai nusilenkė prieš kunigai
kšti, ir, pridėję rankas prie krūtinių, pasiliko sto
vėti, nuleidę galvas. Paniuręs ir rūstus sėdėjo ku
nigaikštis, nepakeldamas akių tylėjo ir niekas ne
išdrįso prakalbėti — nei savieji, nei pasiuntiniai. 
Mirtina tvla viešpatavo visoje didžioje menėje. 
Pagaliau kunigaikštis pakėlė galvą, peržvelgė nuo 
palvos iki kojų stovinčius nusigandusius mozūrus, 
ir kreipėsi į juos tokiais žodžiais:

— Jeigu iau jūs išdrįsote čia ateiti, tai saky
kite greitai ir tiesiai — ko nori jūsų valdovas?

Kilmingiausias iš trijų pasiuntinių prabilo.
— Galingas ir narsus valdove! Mūsų šviesu

sis kunigaikštis Boleslovas lenkiasi tau. kaip vy
resniam, ir už išleidimą į laisvę savo žmonos, o 
mūsų kunigaikštienės, siūlo tau išperkamąjį mo
kestį. Už savo žmoną jis tavęs prašo priimti iš jo 
tris arklius su tiek brangiųjų kailiu, gintaro ir si
dabro, kiek jie gali panešti, ir šimtą eikliausių 
žirgų.

— Pasakykite savo valdovui, kad ne turtų 
man reikia ir ne žirgų, nes aš iu turiu tiek, kiek 
niekas kitas neturi. Bet man reikia kilmingų imti
niu. kad galėčiau juos paaukoti dievams, kaip na- 
dėka už pergales. Ir niekas nesugrįš atgal, kas 
kardu buvo paveirgtas. Galingieji dievai mane 
girdi. Toks yra mano neatmainomas žodis.

(Bus daugiau)
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LATVIAI EMIGRACIJOJE
Pagal pačių latvių paskelbtus 

duomenis 1945 m. už Latvijos ribų 
buvo atsidūrę daugiau kaip 120.000 
latvių. Išeivių skaičius būtų buvęs 
dar didesnis, jei Latvija nebūtų 
buvusi sovietinių dalinių atkirsta 
nuo Vakarų. Latvių centrinės kar
totekos žiniomis Vokietijos vak. 
zonose latvių skaičius siekęs 
107.000 ir dar apie 5.500 latvių bu
vo pasiekę Švediją.

"Mažoji Latvija" D P pokario 
meto stovyklose — taip latviai yra 
pavadinę stovyklose Vokietijoje 
vykusį gyvenimą. Jis daugeliu po
žiūrių panašus į lietuvių ar estų 
gyventas dienas. Buvo gausiai 
steigiamos mokyklos, Pabaltijo 
universitete Pinneberge iš 1.300 
studentų buvę 600 latvių, jie anuo
met Vokietijoje turėjo 10 teatrų, 
buvo rengiami koncertai, parodos, 
įvyko 13 dainų švenčių. Žinoma, 
veikė laisvinimo, bendruomenės ir 
kt. latvių organizacijos. Pripažįs
tama, kad tuo metu buvo pasiekta 
gražių laimėjimų.

Emigracijos bangai prasidėjus, 
latviai išeiviai išsiskirstė po viso 
pasaulio kontinentus ir pgl. latvių 
duomenis paskiruose kraštuose jų 
skaičius siekė: JAV-se — 48.000, 
Australijoje — 23000, Kanadoje — 
20.000, Didž. Britanijoje — 12.000, 
Vak. Vokietijoje — 12.000, Švedi
joje — 4.000, Prancūzijoje, Belgi
joje, Danijoje ir kituose Europos 
kraštuose — 1.500, kituose užjūrio 
kraštuose — 500, bendras skaičius 
— 121.000. Vokietijoje liko devin
toji latvių išeivių dalis, daugiausia 
karo invalidai, senesnio amžiaus 
žmonės, džiovininkai ir kiti.

N u o t
PASIRUOŠ? VISKAM

Jau septyneri metai kai švedų 
uoste Trelleborge stovi paslaptin
gas laivas “Juhanna”, 8,400 tonų. 
Reguliariai sumoka uostui priklau
sančius mokesčius, nors švedai ne-
žino — iš kokių šaltinių jis užsi
moka. Laivas yra gerame stovyje, 
bet niekada neišplaukia j jūrą. 
Niekam neleidžiama į tą laivą 
įlipti. Matyt bijomasi špionažo ir 
sabotažo aktų, bet kodėl f

Laivo kapitonas yra estas Au
gust Tuvikene. Jo dokumentai 
tvarkoje, bet jis niekada su savo 
tuo laivu neišplaukia iš uosto. 
Kartu su juo jau penkeri metai 
kaip tame laive gyvena ir kapitono 
brolis Karlis Tuvikene. Trellebor- 
go uosto vadovybė norėtų, kad tas 
laivas išplauktų, nes jis kliudo uos
to judėjimui, tačiau laivo savinin
kai bevelija jį laikyti paruoštyje, 
bet vis toje pačioje vietoje.

Laivo savininkai yra estų grupė, 
kurie yra išpirkę tūkstančius to 
laivo akcijų. Jie nori turėti pa
ruoštą laivą, kad kokio atsitikimo 
atveju galėtų greit išbėgti tuo lai
vu į Angliją ir toliau. Tai yra jų 
išsigelbėjimo laivas nuo raudonojo 
pavojaus. Apie tai praneša vokie
čių žurnalas “Quick”.

"IŠPROTĖJĘS LATVIS”
Taip Amerikos laikraščiai apra

šė garsenybe pasidariusį latvį, ku
ris 1949 m. atvykęs į New Yorką 
pradėjo dirbti kaip stalius. Vėliau 
jis įsigijo subankrutavusią staty
bos bendrovę “General Builders”, 
ją perorganizavo ir dabar jis vyk
do keliasdešimt milijonų dolerių 
vertės užsakymus. Jis vadinasi Ja-

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. Kainuoją 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 
velkė 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 c e n t ų. “Aušros 
Giesmės” su 190 gražių giesmių — 50 centų.

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:
T^R-S-A. 212 Esat 3rd Street, Spring Valley, Illinois, U.S.A. (81362)

ORGANIZACIJOS
Latvių organizacijos, įstaigos 

pradėjo veikti nuo 1945 m. Visus 
išeivijos latvius apjungianti orga
nizacija — tai Laisvojo Pasaulio 
Latvių Sąjunga (Brivas Pasaulės 
Latviešu apvieniba), į kurią įeina 
Atnaujinimo europinio centro at
stovai ir trys latvių sąjungos JAV, 
Kanadoje ir Australijoje. Pagrin
dinis šios organizacijos tikslas vi
siems aiškus — atstatyti latvių 
tautos ir valstybės laisvę, šiai pa
saulinei sąjungai vadovauja Lat
vių Sąjungos Amerikoje pirminin
kas prof. dr. P. Lejinš. Jos arti
miausia sesija greičiausiai įvyks 
rugpiūčio mėn. Hamburge rengia
mos dainų šventės metu.

Europos latvius apjungianti or
ganizacija, tai Latvijos Atnaujini
mo Komitetas. Jis 1951 m. įsteig
tas Londone. Tai įstaiga, kurioje 
derinamos paskirų europinių lat
vių bendruomenių nuomonės, veik
la, be to bendrai nubrėžiami ir po
litiniai tikslai, šios organizacijos 
vyriausias organas — delegatų su
važiavimas. Du trečdalius narių į 
suvažiavimą siunčia trijų kraštų 
(Vokietijos, Didž. Britanijos ir 
Švedijos) latvių bendruomenės, gi 
vieną trečdalį deleguoja latvių po
litinės partijos išeivijoje (socialde
mokratai, ūkininkų sąjunga, libe
ralai, katalikų blokas ir kt.).

Latvių Tautinis Fondas — viena 
svarbiausių latvių organizacijų 
Švedijoje. Tai tipinga kovos orga
nizacija, kurios uždavinys infor
muoti kitus kraštus apie padėtį Pa
baltijo kraštuose ir laisvajame pa
sauly kelti dėmesį Pabaltijo kraš-

r u p o s
nis Risbergs ir jo firmoje dirba 
apie 500 latvių, statybos specialis
tų.

LATVIŲ GOPERI0 VARDO 
PREMIJA

Neseniai laisvajame pasauly gy
venantiems latviams buvo pada
lintos gen, Goperio vardo premi
jos. Po 500 dol. premijas gavo ra
šytojas Teodor Zeltinš (už apy
sakų rinkinį), muzikos prof. Tali- 
vald už įvairius kūrinius muzikos 
srity, Evald Sajevskis už scenos 
ir kostiumų eskizus. (E)

SUSTIPRINAMOS “AM BALSO" 
TRANSLIACIJOS Į PABALTIJĮ

Nuo gegužės 3 d. padažninamos 
“Amerikos Balso” iš Vašingtono 
radijo transliacijos Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai. Vietoje vienos 
transliacijos lietuvių k. 7,30 vai. 
vak. Lietuvos laiku su pakartoji
mais, dabar įvedama kita trans
liacija rytą. Numatyta teikti dau
giau žinių ir informacijos iš oku
puotų Pabaltijo kraštų. (E)

KADA KRINTA LAPAI

Ne visi medžiai rudenį keičia sa
vo žaliąjį rūbą. Pavyzdžiui, eglė 
spyglius keičia kiaurus metus, to
dėl ir “žaliuoja žiemą — vasarėlę”. 
Kai kurios kaktusų rūšys meta 
spyglius po keliolikos dienų. Il
giausiai žaliuoja palmės lapai — 
jie krinta tiktai kas šešeri metai. 
Kas šešeri metai keičia savo rūbą 
laurai, kamštiniai ąžuolai ir pista
cija. Kai kurios kalnuose augan
čios veislės visą savo amžių nekei
čia lapų.

tams bei jų laisvinimo pastangoms. 
Leisdamas propagandines brošiū
ras, rengdamas parodas, leisdamas 
specialius ženklus ir kitais būdais 
Fondas atlieka svarbų uždavinį. 
Informacijos srity šis Fondas 
glaudžiai bendradarbiauja su Eu
ropos latvius apjungiančia organi
zacija — Latvijos Atnaujinimo 
Komitetu.

Nuo 1945 m. toliau tebeveikia 
pagrindinė latvių bendruomenės iš
taiga •— Latvių Centro Taryba 
(Latviešu Centrala Padome) su 
jos vykdomuoju Latvių Centriniu 
Komitetu. 1951 m. toji organizaci
ja buvo įteisinta, šiuo metu ji vei
kia Vokietijoje e. V. ”. Tarybą ir 
komitetą tiesiogiu ir slaptu balsa
vimu renka visi Vokietijoje gyveną 
latviai. Ji daug nuveikė kultūros, 
socialinėje srityse. To komiteto iš
laikoma Muensterio mieste vei
kianti vienintelė laisvajame pasau
ly latvių gimnazija.

Latvių organizacijos veikia įvai
riuose kraštuose ir jose plačiai 
vykdoma kultūrinė veikla. Pvz. 
Anglijoje nuo 1950 m. veikia Lat
vių Tautinė Taryba Didž. Britani
joje — ji rūpinasi latvių tautiniais 
reikalais, ryšiais su britų įstaigo
mis ir pan. šioji Taryba 3 metams 
renkama tiesiogiu ir slaptu balsa
vimu. Švedijoje panašius tikslus 
turi ten veikianti Latvių Centrinė 
Taryba, o šalia jos įsteigtas dar 
Latvių Pagalbos Komitetas — jis 
daugiau rūpinasi šalpos klausi
mais. . s

Užjūrio kraštuose latviai susior
ganizavę kiek kitaip. JAV ir Aust
ralijoje veikiančios organizacijos 
pasiunčia delegatus į suvažiavi
mus ir juose išrenkamos valdybos 
— šios atlieka einamuosius vykdo
mųjų organų uždavinius. JAV-se 
svarbiausia latvių organizacija yra 
Latvių Amerikoje Susivienijimas 
(Amerikas Latviešu Apvieniba) — 
šio nariais yra daugiau kaip 170

Remiantis mūsų lietuviškąja 
spauda ir ištraukomis iš Amerikos 
lietuvių laikraščių, Melbourne Lie
tuvių Dainos Sambūris neužilgo 
turėtų išvažiuoti į Ameriką gastro
lėms ir dalyvauti New-Yorke, pa
saulinės parodos proga, rengiamo
je lietuvių Dainų šventėje, šie 
straipsniai įvairiuose lietuvių lai
kraščiuose gerokai suklaidino mū
sų visuomenę, nes Melbourne Dai
nos Sambūris aršiai ruošiasi artė
jančiam Baltų liaudies dainų kon
certui Melbourne, ruošia repertua
rą iškilmingam Morningtono gim
nazijos mergaičių choro 5 metų 
jubiliejiniam koncertui, o dėl va- 

DRUSK4
Kas būtų žmogus be druskos? 

Druskos naudojimas yra toks se
nas, kaip ir žmonijos istorija. Se
najame Babilone druska buvo va
dinama “Dievo prieskoniu”. Drus
ka buvo lygiavertė sidabrui. Drus
ka ne tik nepamainomas maisto 
prieskonis ir būtinas žmogaus or
ganizmui, bet padeda ir namų apy
vokoje. (

Pieną galima apsaugoti nuo rū
gimo pridedant kiek druskos.

Gėlės vazose laikosi ilgiau pri-
dėjus į vandenį kiek druskos.

Nešvarūs maudyklės kraštai, 
kriauklės greitai ir gerai išvalo
mos, jeigu pavalysite juos skuduru 
su druska.

Riebalai taip lengvai netrykšta 
iš keptuvės, jeigu kepant kiek įde- 
dam keptuvėn druskos.

Riebalų dėmes ant medinio stalo 
ar grindų reikia tuoj apibarstyti 
druska. Tada riebalai neįsitraukia 
į medį.

Raudonojo vyno dėmes staltie
sėje irgi tuoj apibarstyti druska, 
kuri ne tik įtraukia į save drėgnu
mą, bet ir vyno dažus.

Oda langams valyti pasidaro 
minkšta, jeigu ją išplauni drus- 
kuotame vandenyje.

Aliejinių dažų kvapą galima pa
naikinti kambaryje pastačius te
nai plokščią indą su druska.

Patiesalas pasidaro skaidrus ir 
šviežių spalvų jį apibarsčius drus
ka ir išvalus šepečiu. VjČ. 

organizacijų, bažnytinių bendruo
menių ir tautinių grupių. Latvių 
Suvienijimui Australijoje priklau
so apie 50 paskirų organizacinių 
vienetų. Iš užjūry veikiančių or
ganizacijų tik Kanadoje veikianti 
Tautinė Latvių Sąjunga renkama 
tiesiogiu ir slaptu balsavimu.

Reikia paminėti ir vieną pačių 
reikšmingiausių latvių organizaci
jų išeivijoje — latvių savišalpos 
sąjunga “Daugavas Vanagi e. V.” 
Ši latvių organizacija buvusių lat
vių karių buvo įsteigta 1945 m. vie
noje belaisvių stovykloje Belgijoje. 
Šiandien ji veikia 13-je Europos 
kraštų, Amerikoje ir Australijoje 
ir turi apie 9.000 narių — tai dau
giausia buv. latvių legiono nariai, 
jai priklauso ir kiti latvių patrio
tai bei moterys. “Vanagams” ten
ka dirbti ne tik savišalpos srity 
— jie vykdo tautiniai — politinį 
darbą, yra atstovaujami įvairių 
kraštų latvių bendruomenėse ir 
ypatingai gyvai reiškiasi kultūri
nėje bei visuomeninėje srityse. 
Visų latvių tarpe pasitikėjimą tu
rinčiai ir populiariai organizacijai 
visą laiką vadovauja ats. pulk. V. 
Janums.

Baigiant tenka pridurti, kad 
rugpiūčio mėn. Hamburge rengia
ma didelė latvių dainų šventė. Ji 
būsianti gausiausia iš ligšiol reng
tų — dalyvaus chorai, tautinių šo
kių grupės. Jie atvyks iš beveik 
visų europinių kraštų, kur gyve
nama latvių išeivių. Laukiama 
kelių šimtų svečių — latvių iš 
JAV, Kanados ir net iš tolimos 
Australijos. Hamburge rengiamos 
dainų šventės metu vyks visa eilė 
latvių sąskrydžių, susirinkimų. 
Savo suvažiavimus turės latvių 
jaunimo sąjungos Europoje ir 
Amerikoje. Šios abi organizacijos 
sėkmingai kovoja prieš išeiviams 
gręsiančius asimiliacijos pavojus 
bei svetimas įtakas — jos dažniau 
paliečia jau svetur gimusią jau
nąją kartą. (E) 

MELBOURNO DAINORIAI
MELB. DAINOS SAMBŪRIO VEIKLA

žiavimo į Ameriką tik atsiklausė 
laišku dėl sąlygų ir teikiamų len
gvatų vykstant į aukščiau minimą 
Dainų šventę. Gavus atsakymą, 
kad chorams, vykstantiems į Ame
rikos Lietuvių Dainų Šventę, jo
kių lengvatų netaikoma, rengėjams 
buvo pranešta, kad melbourniškiai 
savo gastroles į Ameriką atideda 
ik: 1965 metų pabaigos.

Manau, kad šio paaiškinimo už
teks, kad išsklaidžius einančius 
gandus.

Sambūrio iniciatyvos dėka Mel
bourne pabaltiečių liaudies dainų 
koncertai įgauna tradicinį pobūdį 
ir visai neužilgo tautiečiai turės 
progos išgirsti jau antrąjį tokį 
koncertą, kurį šiais metais ruošia 
latvių bendruomenės mišrusis cho
ras ir kuris įvyks Melbourne kon
servatorijos “MELBA” salėje. Ly
giai kaip pereitais metais, taip ir 
dabar visi trys chorai susitarė dėl 
bendrų liaudies dainų. Tokiu bū
du mūsiškiai mokės jau dvi estų ir 
latvių dainas. Visu smarkumu 
Sambūris ruošiasi savo metiniam 
baliui, kuris, šiais metais numato
mas labai gražioje ir jaukioje 
“Dorchester” salėje ant pat Yar-

gėdos siena Berlyne

1961 m. komunistai pastatė sie
ną, skiriančią rytų Berlyną nuo 
vakarų Berlyno. Tas papiktino 
visą pasaulį. Nuo to laiko rytų 
berlyniečiai pasidarė kaip kali
niai.

* TASMANIJOS LIETUVIAMS $
V

S Siųsdami siuntinius Lietuvon savo giminėms, naudokitės *** 
patarnavimu »

Gift Parcel Service 1
J Siuntiniai persiunčiami tiesiog iš Tasmanijos pašto ir ad- $ 
J resatą pasiekia per 7-8 savaites. Dėl visų informacijų ir per- $ 

siuntimo išlaidų kreiptis į Gift parcel service. ♦
>*< ® 
J 41 WILLIAM ST., LAUNCHESTON, TASMANIA. $

TALKON JAUNIMUI
Nesiskundžiame jaunimu: jo 

turime apsčiai ir jis yra mūsų 
tarpe, tačiau daug kalbėdami 
jaunimo reikalais dažnai užmirš
tame, kad reikia ką nors ir dary
ti. ne tik kalbėti.

Štai artėja jaunimo diena Syd- 
nėjuje (gegužės 30-31 d.d.). Pa
skelbta labai įdomi ir patraukli 
programa, kur mūsų jaunimas, 
pradedant mažaisiais ir baigiant 
paaugliais, galėtų tinkamai pasi
rodyti, savo sugebėjimais repre- 
zentuotis. Tačiau gaila, kad šia
me darbe trūksta kooperacijos, 
bendradarbiavimo ir kaip tik iš 
vyresniųjų pusės. Organizatoriai 
apeliuoja į tėvus ir vyresniuo
sius, kad pristatytų savo vaikus 
arba vaikų darbus, kad būtų 
progos vaikams ar jaunimui pasi
rodyti tiek savo sugebėjimais, 
tiek ir vyresniesiems jaunųjų dar
bais pasidžiaugti. Gaila, kad ?š 
tėvų tik vienas kitas be pakarto
tino raginimo susipranta užregis
truodamas savo vaiką, sugebantį 
ir besireiškiantį vienoje ar kitoje 
srityje, gi daugumas tyli, gal būt 
laukta, kad dar būtų aplankytas 
namuose ir gražiai paprašytas, 
kad leistų savo vaikui dalyvauti 
arba jį išvesti j jaunimo pasiro
dymus. Negalima prileisti, kad 
tik organizatorių vienų pareiga 
viską surinkti, suorganizuoti, o 
mes ateisime tik pasižiūrėti ir gal

ros upės kranto. Šis balius bus 
ypatingas tuo, kad svečiams ne
teks rūpintis nei maistu, nei gė
rimais, nes per visą baliaus metą 
patarnautojai pristatinės ir mais
tą ir gėrimus. Programoje numa
tomos solo, duetų, kvartetų ir ok
tetų dainos, o šokiams gros mel- 
bourniškiams gerai žinomas “Fla
mingo” orkestras. Sambūrio daly
viai tikisi, kad tautiečiai gausiai 
parems šį parengimą, nes tai yra 
vienintėlis kartas metuose, kad 
mūsų dainininkai laisvai gali pa
bendrauti su dainą mylinčiais tau
tiečiais.

Kaip jau anksčiau spaudoje bu
vo minėta, Sambūris, šiais metais, 
nenumato daug parengimų, nes už
sibrėžta rimtai ruoštis artėjančiai 
III-jai Dainų šventei. Teko atsisa
kyti nuo dalyvavimo pabaltiečių 
išvežtųjų minėjime, nes pereitais 
metais Sambūris atliko savo parei
gą ir padainavo šiame parengime. 
Sambūris yra nutaręs, kad kiekvie
nais metais choras atliks progra
mą 16-tos Vasario ir 8-tos rugsėjo 
minėjimuose, ką jau eilę metų 
Sambūris nuoširdžiai vykdo ir į 
savo metinę veiklos programą šių

Daug rytų berlyniečių, pasta
čius sieną, prarado darbus vak. 
Berlyne. Kiti ir persekiojami ne
galėjo pasitraukti. Prasidėjo pa
sitarimai, kaip prasiveržti į lais
vę. Daug planuotojų pabėgti bu
vo susekti ir suimti.. 

net viešai papriekaištauti, kad ki
tų vaikai dalyvavo tai koncerte, 
tai išdirbinių parodėlėje, o ma
nasis nebuvo įtrauktas.

Kad to neatsitiktų, visi tėvai 
dar kartą kviečiami savo vaikus 
ar paauglius savo sugebėjimais 
pasireiškiančius, regisstruoti pas 
p. S. Narušį tel. 53 5455. Iš čia 
jis bus {rikiuotas į atitinkamą 
programos dalį, kas sudarys pa
skatinimo ir džiaugsmo tiek pa
čiam jaunuoliui, tiek ir tėvams.

Jaunimas yra mūsų visų rūpes
tis. Reikia jį įvesti į lietuvišką 
gyvenimą, reikia jam duoti pa
spirties, kad jis lietuvių, ir tik lic- 
tuvų tarpe rastų tai, ko niekur 
kitur nesutiks. Jau iš spaudos ži
nome, su kokiu entuziazmu ir 
pakilimu kasmet praeina jauni
mo šventė Adelaidėje. Sydnėju- 
je yra tik bandymas, bet tikėki
me, kad šis bandymas tikrai bus 
našus ir prasmingas, jeigu ne tik 
pakalbėsime, o visi kiek išgalė
dami ir prisidėsime.

ATITAISYMAS

Pereitam M.P. numery visuoti
nio Bankstown apylinkės susirinki
mo aprašyme paskelbta klaida: su
sirinkime dalyvavo ne 21, bet 31 
asmuo. Bent tiek buvo užregis
truota. Už šią korespondento klai
dą skaitytojus nuolankiai atsipra
šome. M.P. Red.

ESTAI PREMIJAVO
M. UNDER POEZIJA

Šių metų Visnapuu premija pa
skirta estų poetei Marijai Under 
už jos pačios ir verstinės poezijoj 
rinkinį “Aaremail”. Jis pasirodė 
1963 m. poetei tuo metu sukakus 
80 m. amž. Premija pavadinta es
tų Henrik Visnapuu, prie keleris 
metus JAV-se mirusio poeto vardu 
— pirmą kartą ji paskirta 1953 m. 
Ligšiol jau paskirta 12 Visnapuu 
premijų — jų bendras dydis siekė 
2.475 dol. sumą. Ją estai buvo su
rinkę JAV ir Kanadoje. (E) 
koncertų visai neįtraukia.

Šiuo metu Sambūrio sąstatą su
daro arti 50 dainininkų, kuriuos 
kas savaitę dirigentas Albertas 
čelna stropiai miklina, idant vien 
tik piršto mostu galėtų išgauti 
jam reikalingą garsą harmoningos 
dainos. Tenka apgailestauti, kad 
Sambūris netenka vieno iš geriau
sių Melbourne bosų p. A. Verby- 
los, kuris neužilgo, kartu su savo 
žmona, išvyksta j Californią pas 
savo dukterį. Ponui Verbylai Sam
būrio dalyviai ir Melbourne dainos 
mylėtojai linki laimingos kelio
nės.

ELBE

Abiejose sienos pusėse berlynie
čiai suko galvas, kaip pralauž- ' 
ti sieną. Jaunas berlynietis no
rėjo išvežti į laisvę savo suža
dėtinę ir jos motiną. Jam reikė
jo gauti žemą sportinį automo
bilį. (Bus daugiau)
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Varpas subruzdo
Paruošiamieji darbai sutikti 

Amerikos svečius — sportininkus 
eina prie galo. Sporto Kl. Valdy
ba ir pakviestoji svečių sutikimui 
komisija bando sudaryti sąlygas, 
kad atvykusieji sportininkai turė
tų progos pasijusti kaip brangūs 
svečiai iš užjūrio. Po kelių pasita
rimų su V.A.B.A. aptarta žaidimų 
pragrama, o prisitaikant prie jos 
ir laisvalaikio išnaudojimas.

Lietuviai - amerikiečiai krepši
ninkai viešės Melbourne liepos 22 
iki 28 d. Tą pačią dieną, vos atvy
kę iš Tasmanijos, turės žaisti rung
tynes su Viktorijos krepšinio ko
manda. Ankstybesniu planavimu 
buvo numatyta, kad sportininkai 
atvyks keletą dienų anksčiau. Tuoj 
pat buvo susirišta su televizijos 
ABC stotim 2 žaidimų transliaci
jų reikalu. Nustatyta liepos 22 d. 
data. Pasikeitus atvykimo laikui 
bandyta datą pakeisti, tačiau TV 
stotis nesutiko, nes esą programa 
sudaryta ilgesniam laikui. I tą pa
čią dieną perkeltos ir Viktorijos 
lygos finalinės krepšinio varžybos, 
kurios bus žaidžiamos kaip prieš- 
žaismiai. Atvykusieji pamatys tik
rai įdomias ir svarbias rungtynes.

LIEPOS 22 D. (trečiadienis
Programa:
1.20 v. p.p. Sportininkų sutiki

mas Essendono aerodrome.
7 —8, 8 — 9 v. vak. lygos fina

liniai žaidimai tarp vietinių austr. 
komandų.

9.80 v. vak. Amerikos lietuviai 
prieš Viktorijos krepš. rinktinę.

tarp lygos komandų. Pradžia 7.45 
v. vak.

26 D. (SEKMADIENIS)
Iš ryto pamaldos Šv. Jono baž

nyčioj. Po pietų vienos rungtynės 
tarp Amerikos lietuvių ir “Reno” 
komandos. Priešžaismyje — vienos 
rungtynės lygos klasės. Pradžia 3 
v. p.p. Po rungtynių — 8 vai. vak. 
vakarienė, kurioj dalyvaus atva
žiavę svečiai, organizacijų v-bos 
ir sporto jaunuomenė. Vakarienės 
metu organizacijos (jų jau papra
šyta) jteiks po asmenišką — sim
bolinę dovanėlę atsiminimui iš Mel
bourne.

27 D. (PIRMADIENIS)
Kaip ir 22 d. bus labai įdomus 

vakaras. Dviejuose priešžaismiuo- 
se rungtyniaus austr. komandų 
jauniai (iki 16 mt. ir iki 18 mt.) 
dėl Viktorijos jaunių titulo. Pra
džia 7 v. vak. Amerikos lietuviai 
vėl susitiks su Viktorijos Valst. 
rinktine revanšinėm rungtynėm 
(9.30 v.v.).

Susirišta su Amerikos konsulu 
Melbourne, kuris mielai sutiko pri
imti pas save susipažinimui atvy
kusius Amerikos lietuvius — spor
tininkus. Konsulas labai domisi 
šiuo vizitu ir būsimomis rungty
nėmis. Su Melb. miesto burmistru 
pasitarimai dar tebevyksta.

Pasitarimai dėl piniginio atsi
skaitymo su V.A.B.A. atstovais p. 
K. Watson ir p. L. Gaze buvo nuo
širdūs. Atsiskaitymo sąlygos labai 
geros: “Varpas” sumoka už salę 
ir teisėjams, o likusieji pinigai, 
gauti iš įėjimą, lieka Am. liet, ke
lionės išlaidų padengimui. Laiko 
sekėjams, taškų skaičiuotojams 
nereiks mokėti. Bilietų pardavinė
tojai, vietų nurodinėtoj ai — “Var
po” nariai.

Numatytoji programa gali pasi
keisti. Jei bus kokių pakeitimų, bus 
painformuota spaudoje.

Kai tik bus gauta propogandinės 
medžiagos, numatyta rašyti į vie
tinius Melb. dienraščius, į latvių, 
italų, vengrų ir lenkų laikraščius. 
Stadijono vidaus propoganda — 
pranešimai vietiniam V.A.B.A. 
biuleteny, skelbimai, plakatai, nuo
traukos — atlieka V.A.B.A.

Visos varžybos, išskyrus Gee
long, vyks Albert Park Basketball 
Stadium.

Klubo vėliavėlę, pasikeitimui su 
Am. lietuviais krepšininkais jų 
lankymosi atminimui, padarys p. 
G. Firinauskienė, kuri ir praeity 
padėjo savo darbu Sp. Klubui •— 
jos suplanuota ir išsiuvinėta di
džioji Sp. Kl. vėliava.

Tikimės, kad Melb. lietuviai kuo 
skaitlingiausiai atsilankys į rung
tynes. Po to gal kils didesnis susi
domėjimas krepšiniu ir atsilankys 
pažiūrėti kaip mūsų, vietinės, lie
tuvių komandos rungtyniauja.

Svečių sutikimo komitetą Mel
bourne sudaro: A. Bladzevičius 
(pirm.), A. Šimkus (ryšiams su 
australų įstaigomis palaikyti ir 
propogandai), V. Pumputis (apgy
vendinimo reikalais), J. Pelenaus- 
kas B-nės Apyl. p-kas), V. Ali
šauskas, O. Baltrušaitis, J. Čer- 
vinskas, J. Ablonskis, V. Lazaus
kas, R. Vaišutis, P. Dranginis ir 
G. Žvinakis.

, . (.ab)

Sportas Adelaidėje

AMERIKOS KREPŠININKŲ ATVYRA

Žinant tikslią amerikiečių krep
šininkų atvykimo į Adelaidę datą, 
jiems priimti komitetas sudaro 
provizorinę programą, ši progra
ma dar nėra visiškai užbaigta. Vis
gi joje yra numatyta kai kurie 
parengimai svečiams jų laisvalai
kiu. Galvojama, kad svečiams bus 
aprodytas miestas ir jo apylinkės 
greičiausia apvežiojant turistų au
tobusu.

Rugpjūčio 1 d. (šeštadienį) 
Sporto Klubas surengs šokius — 
balių. Į šį balių be amerikiečių 
sportininkų atsilankys labai daug 
įvairių pareigūnų, galbūt, ir Ame
rikos konsulas. Rytojaus dieną, 
turbūt, bus surengti oficialūs pie
tūs Lietuvių Namuose. Anksčiau 
tuojau po pamaldų numatyta su
ruošti pietus Parapijos Centre.

Galbūt bus ir privačių priėmi
mų bet tik dienomis, kad nekliudy
tų jų sportinei programai.

šiam vizitui atsiminti bus išleis
tas specialus ženkliukas. Jo projek
tas jau priimtas ir greitai bus ga
minamas. Projekto autorius yra 
visiems gerai žinomas A.L.F.A.S. 
Valdybos Pirmininkas J. Jonavi- 
čius. ženkliukas nebus pardavinė
jamas.

Jau paruošti žiūrovų susodini
mo planai ir greit bus atspausdin
ti bilietai. Jie bus platinami iš 
anksto, kad sudarius tautiečiams 
kuo geresnes sąlygas apsirūpinti 
geromis vietomis.

Yra jau tariamasi ir dėl prieš- 
žaismių prieš kiekvienas pagrin
dines rungtynes. Priešžaismiuose, 
greičiausia bus vienos vyrų ir vie
nos moterų rungtynės. Prieš Aus
tralijos ir Pietų Australijos rink
tinių žaidynes pasirodys tautinių 
šokių grupės, vadovaujamos p-nios 
B. Lapšienės.

KAROLIS DRUNGA

žaidimų salėje dabar vyksta per
sirengimų kambarių pristatymai 
bei naujo įėjimo j salę sutvarky
mas. Salėje bus dar pastatyta vie
na nauja tribūna žiūrovams.

•
Vyties pirmoji krepšinio koman

da, patekusi į žemesnę klasę, pra
kišo pirmas rungtynes. Dabar at
rodo baigia nusistovėti ir daugiau 
jau ryžtasi nepralaimėti.

•
Po ilgos pertraukos vėl matome 

V. Klimaitį sporto aikštėje, išį sy
kį Vytas trenerio pareigose: tre
niruoja pirmą mergaičių komandą.

•
Jaunių mergaičių komanda, kaip 

ir reikėjo tikėtis žengia su triuški
nančiais laimėjimais, šios koman
dos visos žaidėjos gavo iš Klubo 
po mažą dovanėlę atminimui laimė
to čempijonių vardo. Nebuvo pa-

mirštąs ir treneris A. Merūnas. 
Tarp kitko, ‘ pačios žaidėjos pado
vanojo treneriui švilpuką ir kakla
raiščiui sagutę.

■ .-e- ..
šeštadienių rytais žaidžia mažąjį 

krepšinį jauniausi vytiečiai. šie 
sportininkai jaunesni kaip 12 me
tų.

•
K. Jaunutis pateko į Pietų Aus

tralijos jaunių iki 16 metų am
žiaus rinktinę. Kastytis labai mė
gsta krepšinį ir beveik kasdieną 
atvyksta į stadijoną pasitreniruo
ti, nors gyvena gana toli.

•
A. Mikužytei išvykus pakeliauti 

po pasaulį, jos eitas stalo teniso 
vadovės pareigas perėmė Australi
jos lietuvių stalo teniso čempijonė 
O. Mikalainytė. Be vadovės parei
gų, O. Mikalainytė kartu eina ir 
trenerės pareigas. Teko girdėti kad 
turima naujų jaunų žaidėjų.

B.N.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai. 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston
Melb., C.I. (Priešais Melbourne Town Hall)

Tel. 63-2231
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riu ir siaurame akiratyje yra visiš
kai logiškas. Kandidatų atrinki
mas per platesnes krepšinio varžy
bas ir eventualūs pasisekimo Aust
ralijoje atgarsiai yra, tur būt, 
praktiškai viskas, ką sportine 
prasme sportinė mūsų organizacija 
Amerikoje gali tikėtis iš išvykos 
Australijon. Tai neatrodo daug, ir 
lokalinio pariotizmo kupinai šir
džiai tai neabejotinai reiškia didelę 
viso reikalo neigiamybę. Vienok, 
turėdami galvoje, jog perdėtas lo
kalinis patriotizmas yra sužlugdęs 
valstybes ir tautas, atkreipkime 
dėmesį į kitus požiūrius ryšium su

tuviškojo entuziazmo pakilimą ir 
savos sportinės organizacijos suak
tyvinimą. Australijos lietuviai yra 
tam paruošę puikią dirvą. Mūsų 
rinktinės gastrolės bus ne vien 
smagus pasisvečiavimas tautiškoje 
savybėje, bet Australijos viešojo 
gyvenimo įvykis. Spauda, radijas, 
televizija teiks pilną garsinimą, ir 
Lietuvos bei lietuviu vardas bus 
viešojo dėmesio objektas. Tiek 
jaunimo suaktyvinimo, tiek visos 
lietuvybės stiprinimo, tiek Lietu
vos populiarinimo sumetimais 
Australijos lietuvių visuomenei 
tokių galimybių išnaudojimas bū-

23 D. (KETVIRTADIENIS)
— Lietuviškas Vakaras.
7.30 v. vak. Melbourne “Var

pas” prieš Geelongo “Vytį” — 
bem. jauniai.

8.30 v. vak. Melbourne “Varpas” 
prieš Geelongo “Vytį” — vyresn. 
mergaitės.

9.30 v. vak. Amerikos lietuviai 
prieš Melbourne “Varpą.”

Prieš žaidimus Melb. Taut, šo
kių grupė sutiko pašokti keletą 
tautinių šokių.

Numatytos rungtynės su Gee
longo “Vytim” tegalės įvykti, jei 
Geelongas suspės atvykti tokiu, pa
lyginus, ankstybu laiku. Jei dėl ku
rių priežasčių Geel. “Vytis” nega
lės atvykti, priešžaismiai bus žai
džiami su viet. australų komando
mis.

24 D. (PENKTADIENIS)
Jokių varžybų neįvyks. Numa

tyta poilsio diena svečiams sporti
ninkams, pasidairymas po Mel- 
bourną, lietuviškų, org. — įstaigų 
(kaip numatyto Liet. Klubo na
mams sklypo apžiūrėjimas, “Tė
viškės Aidų” spaustuvės, Parapi
jos namų) lankymas. Tą patį va
karą Brunswick Town Hall įvyks 
Sp. Kl. “Varpo” metinis balius. 
Tai bus dvigubo jubiliejaus ba
lius — 15 metų “Varpo” gyvenimo 
ir Amerikos lietuvių sportininkų ir 
svečių apsilankymas Australijoj. 
, Sp. Kl. “Varpas” dėkingas Melb. 
Liet. Namų Kl. Tarybai, kad už
leido šį savaitgalį, kuris buvo nu
matytas jų metiniam susirinkimui 
ir alučiui.

25 D. (ŠEŠTADIENIS)
10 vai. ryto išvyka į Geelongą. 

Geelonge draugiškos rungtynės su 
“Vytim” ir susipažinimo pietūs, 
ruošiami Geelongo “Vyties” ir 
Apyl. B-nės V-bos. Tą patį vakarą 
Amerikos lietuviai žais Melbourne 
prieš stiprią “Church” komandą. 
Priešžaismyje — vienos rungtynės

DAUGIAU NEGU SPORTAS
(SVARBU PASKAITYTI IR NESPORTININKAMS)

Siekiant grįsti šiaurės Ameri
kos lietuvių krepšinio rinktinės iš
vyką Australijon sportiniais ar
gumentais, tektų greičiausia, pas
kęsti senų, įrodytų tiesų kartoji
me. Sporto teigiamą įnašą civili
zacijai įrodė jau senovės graikai, 
o pereitame ir šiame šimtmetyje jį 
kartoja visos tautos, jei tik .yra 
prasikasusios iš primityvumo pa
kopos į aukštesnes. Judrumui vi
suomeninio gyvenimo sportiniame 
sektoriuje žadinti, senovės graikai 
darė olimpiadas. Šią išmintį pa
veldėjo ir pasisavino dabartis, kas 
keturis metus atkartodama pasau
lines olimpiadas. Olimpiniu pa
vyzdžiu sekant, buvo pradėti kurti 
ir kiti kulminaciniai sportinio gy
venimo įvykiai, tiek tarptautinėje, 
tiek tautinėse plotmėse. Tokia 
sportinio gyvenimo dinamika yra 
išaugusi ant pagrindų, kuriuos su
kūrė filosofai, pedagogai, socialo- 
gai, medikai ir panašūs žmonės, 
jau nebesuskaitomuose veikaluose 
bei traktatuose įrodinėję sportinės 
veiklos svarbą asmenybės ir visuo
menės tobulumui. Tai yra senos, 
žinomos ir, vargu kieno nors begin- 
čyjamos tiesos. Trumpai jas at
kartojome tik siekdami pabrėžti, 
jog aktyvaus sportinio gyvenimo 
būtinumas civilizuotoje visuome
nėje turėtų būti jau visiškai pa
kankamas argumentas mūsų spor
tininkų kelionei į Australiją pa
remti ir ją teigiamai vertinti.

Vienok, jei sportiniai motyvai, 
kad ir bendrinio visuomeninio gy
venimo šviesoje, būtų vieninteliai, 
mūsų krepšininkų išvyka Austra
lijon, tur būt, liktų tik pačių mū
są sportininkų ir jų organizacijų 
bei institucijų reikalas ir rūpestis. 
Tuo atveju nebūtų gal net ir mo

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 stotis.
■SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

ralinio pagrindo kreiptis į tą vi
suomenės dalį, kuri su sportine 
veikla jau labai seniai ar ir iš viso 
niekad ryšio nėra turėjusi. Nor
mali aplinka tuo atveju būtų tie, 
kurie vadinasi sporto mėgėjais ar 
rėmėjais.

Deja, mes gerai žinome, jog jau 
virš dvidešimt metų mes, kaip vi
suomenė, nebeturime jokių aplin
kybių, kurias kuria nors prasme 
galėtume pavadinti normaliomis. 
Viskas pas mus yra atsidūrę po 
hamletiškuoju būti ar nebūti 
klaustuku. Tautinio išsilaikymo 
siekyje mums nėra likę nieko, kas 
galėtų būti tik kai kurių, o ne 
mūsų visų rūpestis. Mums tenkan
čiuose uždaviniuose asmeniui pri
valoma rūpesčio dozė, gali būti kie
kybiškai skirtinga, nes joks žmo
gus negali lygiai rūpintis viskuo. 
Tačiau idėjiškai mums turi būti 
pozityvu viskas, kas vienu ar kitu 
būdu tarnauja lietuvybei išlaikyti 
ir ugdyti. Lietuvių jaunimo spor
tinė veikla ir organizacijos įeina 
neabejotinai .tokion kategorijom 
Nenoras teikti paramą tokiai mū
sų jaunimo veiklai galėtų reikšti 
atsisakymą naudotis priemone, ku
ri jaunimo telkimo bei auklėjimo 
darbe yra visad buvusi labai veiks
minga. Gaila, toks atsisakymas, 
išreikštas nesidomėjimu mūsų jau
nimo sportine veikla bei joje sly
pinčiomis galimybėmis, yra pasie
kęs gana aukšto laipsnio. Nesido- 
mėjimo išdavoje, pvz. Chicagoje, 
apimta yra tik mažesnė čia esančio 
jaunimo dalis, kiek tai įstengia li
tuanistikos mokyklas, tautinių šo
kių ansambliai ar pasaulėžiūrinės 
jaunimo organizacijos. Sportinė 
organizacija, kaip lietuvybei palai
kyti priemonė, yra apleista. Ir 
nors negalima tvirtinti, jog sporti
nė organizacija, suteiktų pilnutinį 
sprendimą, visgi norėtųsi tvirtinti, 
jog ji galėtų tiek padėti, kad Chi
cagoje ne mažesnė, bet didesnė lie
tuvių jaunimo dalis būtų apjungta 
lietuvybės pastangų rėmuose.

Jei tokios mintys galėtų susi
laukti atgarsio, jos turėtų iššaukti 
ir gilesnį domėjimąsi mūsų jauni
mo sportinės organizacijos plėtimu 
ir stiprinimu. Pasisakius už spor
tinę veiklą, kaip svarią priemonę 
lietuvybei palaikyti, svarbesnių

sportinio gyvenimo įvykių rėmi
mas taptų savaime suprantamu 
reikalu, šiaurės Amerikos lietuvhj 
krepšinio rinktinės gastrolės Aus
tralijoje yra toks įvykis, ir niekas 
neturėtų atsisakyti teikti įmanomą 
paramą, kad šio užsimojimo įvyk
dymas nesudužtų prieš finansines 
kliūtis.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
LABUI

Skaitantis su parapijiniais ins
tinktais, daugiau ar mažiau esan 
čiais kiekvieno žmogaus širdyje, 
neišvengiamai tenka susidurti su 
klausimu — o kokia nauda lietuvių 
sportinei organizacijai Amerikoje, 
jei rinktinė keliauja Australijon 
ir piniginė kaina tokia didelė? Be 
abejo, toks klausimas pirmu požiū-

ŠACH MATAI
29.4.1964 trečiame rate A kl. Vy

tis I nugalėjo Caissa I rezulta
tu 3i:li. Laimėjo L. Horton, R. 
Arlauskas, J. Hortovanyj jun. ir 
lygiom sulošė P. Garret. Pralaimė
jo J. Hortovanyj sen. Pažymėtina, 
kad visi trys Hartovanyj yra di
džiausi Vyties draugai ir už Vyti 
pasiryžę galvą guldyti. L. Horton 
(sutrumpinęs pavardę) yra buvęs 
ilgametis steito čempionas, J. Hor
tovanyj jun. Australijos jun. čem- 
ponas, 2 kartu yra buvęs ir J. Hor
tovanyj sen., lošime naudojęs did- 
meisterių gambitus ir kartais nu
gali stipriausius žaidėjus. Visi 
yra vengrų aristokratų kilimo ir 
visur rodo aristokratiško sportiš
kumo pavyzdį. Daug klubų juos no
ri pavilioti, bet jiems patinka Vy
tis dėl veiklumo ir nežada trauk
tis.

Vienas Vyties A kl. žaidėjas ver
tas £ 100.000. Tokiai sumai gavęs 
užsakymą šiais metais turėjo lošti 
už kitą klubą. Kitais metais vėl 
žada grįžti.

A kl. Vyties II komanda su Ade
laide sulošė 2š:2i. A Kuntala su
lošė lygiom, išlošė V. Opulskis ir 
A. Markevičius.

Vyties I su 8i taško užima pir
mą vietą, Vytis II su 71 taškais — 
trečią vietą. Galint registruoti ne
ribotą komandų skaičių labai stip-

išvyka Australijon. Neatmeskime 
iš anksto minties, jog išvyka Aust
ralijon negali būti pilnai suprasta 
bei išmatuota vien sportiniais mo
tyvais ar lietuvių sportinės organi
zacijos Amerikoje interesais.

Pirmiausia, priimkime dėmesin 
faktą, jog iniciatyva, kvietimas ir 
prašymas atvykti iš Amerikos 
krepšinio rinktinei yra kilęs iš mū
sų brolių Australijoje. Ši aplinky
bė pačią išvyką jau dalinai iškelia 
iš grynai sportinės plotmės ir da
ro ją tarp įvairiuose kraštuose gy
venančių lietuvių tarpusavio soli
darumo objektu. Australijos lietu
viams yra reikalinga tam tikra pa
galba ir jie jos prašo.

Australijos lietuvių įsitikinimu, 
šiaurės Amerikos lietuvių krepši
nio rinktinės gastrolės reikštų, pir
miausia, didelį kulminacinį įvykį 
Australijos lietuvių jaunimui. 
Rungtynės su stipriausiais Austra
lijos vienetais ir jos olimpine rink
tine ir laukiami lietuvių pasiseki
mai (tai turėtų būti problema, o 
ne lėšos) reikštų ten jaunimui lie-

ADELAIDĖJE
rūs žaidėjai prašosi lošti už Vytį. 
Sudarant lygiagrečiai dvejas ko
mandas toje pačioje klasėje išsi
sprendžia atsarginių klausimas ir 
neatiduodami taškai veltui. Be to 
Vyties vardą garsina ir jos drau
gai. Ar nevertėtų krepšininkams 
pasekti šachmatininkų pavyzdžiu, 
tuomet nereiktų vis smukti žemyn!

Trečiame rate B kl. nugalėjo 
stiprią Port Adelaide 4:1. Taškus 
laimėjo S. Reivytis, V. Dukuras, 
K. Cieminis ir J. čižauskas.

B kl. su Ui taškų yra antroj 
vietoj atsilikusi 1 tašku nuo pir
mos vietos.

6.5.64 trečiame rate Vyties A re
zervo komanda, negalint žaisti 
stipriems žaidėjams M. šertvyčiui 
ir B. Slamonui lošiant atsargi
niam V. Dukurui iš B kl. su Phi
lips komanda sulošė 2i:2i. Išlošė 
J. Hortovanyj ir R. Baranauskas 
ir lygiom sulošė V. Dukuras.

Komanda eina be pralaimėjimų 
įr yra pirmaujančių tarpe.

Trečiame rate pertvarkyta C kl. 
komanda užima pirmą vietą su 11 
t. ir visus priešus nugali sausai 
5:0. Tokia pasekme buvo laimėta 
ir paskutinės rungtynės prieš H 
for I. Taškus laimėjo J. Čižauskas, 
V. Vilčinskas, J. Kleinauskas, V. 
Kondratas ir C. Savenis.

■ ' Š.

tinas ir pageidautinas. Išnaudoti 
lietuvybės labui dideles galimybes, 
jie prašo iš mūsų tik vieno dalyko
— stiprios krepšinio rinktinės. Ar 
galime atsisakyti? Ar tikrai tai 
viršija šiaurės Amerikos lietuvių 
visuomenės jėgas?

JAV LIETUVIŲ 
VISUOMENĖS VAIDMUO

Lyginant su kituose laisvojo pa
saulio kraštuose esančiomis lietu
vių bendruomenėmis, JAV lietuvių 
visuomenė visko turi su pertekliu
mi. Bėda yra tame, jog su relia
tyviai didžiausiu, visom prasmėm 
skaičiuojamu lietuvybės turtu, J 
A V-se yra mažiau negu bet kur 
kitur galimybių prieiti prie viešu
mos. O. Armonienės knyga yra 
bene vienintelis kiek aukščiau pra
simušęs įvykis pusės šimtmečio 
būvyje. Šalia kitų, ant pirštų su
skaičiuojamų, bet jau žymiai ma
žesniu laipsniu amerikonišką vie
šumą pasiekusiu, iš lietuvybės ki
lusių veiksmų, mes didžiausia da
limi judame, krutame saviveiklos 
rėmuose.

O tuo tarpu kituose laisvojo pa
saulio kraštuose padėtis yra visiš
kai priešinga. Vakarų Vokietijo
je, pavyzdžiui, tur būt būtų visiš
kai nesunku susilaukti kurio nors 
federalinės valdžios ministerio ir 
stambiosios spaudos atstovų tikrai 
reprezentacinėje lietuvių dailinin
kų parodoje, jei tik Vokietijos lie
tuviai ją galėtų sudaryti. Austra
lijoje lietuviams nebuvo esminių 
kliūčių sudominti Australijos vie
šumą informuojančius veiksnius, 
pranešus, jog atvyks stipri Šiaurės 
Amerikos lietuvių rinktinė. Tokių 
galimybių galima būtų nurodyti ir 
daugiau. Jų visų pagrindinė gaida
— duokite, ką galima būtų paro
dyti, o mes jau pasirūpinsime to
kiu pristatymu plačiajai visuome
nei, kokio jums Amerikoje susi
laukti yra maža vilčių.

Ryšium su tokiomis perspekty
vomis, mums turėtų kilti principi
nis klausimas. Ar mes, gyveną 
paskiruose kraštuose, esame į pas
kirus rezervatus savanoriškai už
sidarą asmenys, ar mes, priešingai, 
jaučiamės visgi laisvajame pasau
lyje esančios, organiniu vienetu 
suprantamos lietuvių visuomenės 
nariais? Ar mes tikime į būtinu
mą skirstyti išteklius pagal jų ko 
geriausio panaudojimo galimybes, 
ar, priešingai, manome, jog ge
riausia pasitenkinti savos parapi
jos klestėjimu. • /

(Nukelta į psl. 6)
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
CANBERRA

MOTINOS DIENA 
CANBERROJE

Gegužės 10 d. (sekmadienį) 11 
vai. ryto, St. Patricks bažnyčioje 
įvyko pamaldos, kurias atlaikė ir 
dienai skirtų pamokslų pasakė kun. 
P. Martuzas. Pamaldų metu gie
dojo Canberros liet, choras “Auš
ra”. Per kelerius paskutinius me
tus Motinos Dienos minėjimų ruoš
davo vietos skautai, šiemet minė
jimas irgi įvyko jų pastangomis.

3 vai. po pietų oficialiam minė
jimui susirinkome į liet, namus, 
Watlle St., kur minėjimas prasi
dėjo Skautų Sueiga, toliau sekė 
Motinų pagerbimas, jaunųjų skau
tų įžodis, kiti skautai pakelti į vy
resniuosius laipsnius. Tautos Him
nas. Po trumpos pertraukos sekė 
paskaita, kurių gerai paruošusi 
šiais metais skaitė p. R. Genienė.

Skambiai nuaidėjo Budzinauskų 
penketuko: Oi žiba žiburėlis... Jau
nasis L. Jarašius padeklamavo ei
lėraštį: “Man pieštukas kaip bro
liukas, man plunksnelė kaip se
suo”... Jaunosios pianistės labai 
gražiai paskambino- įvairių kom
pozitorių kūrinius. Eilėraštis — 
Budzinauskaitė.

Akordeonistai R. Sipavičius, V. 
Labutis ir būbnininkas R. Sotu
mas — džiazo “meistrai”, išpildė 
keletą kūrinių. Jaunieji skautai 
išsirikiavę salėje, išreiškė padėkų 
Motinoms, padeklamuodami: Dė
kui Tau Mamyte... Tautinių šokių 
grupė, vad. R. Genienės ir R. Ja- 
rašienės pašoko keletu taut, šokių, 
iš kurių geriausių įspūdį paliko 
Malūnas. Tautinių šokių grupė, 
palyginti per trumpų pasiruoši
mo laikų padarė tikrai gerų pažan
gų, padėka pelnytai priklauso Va
dovėms, šokėjoms bei šokėjams.

Minėjimas baigėsi gegužinėmis 
pamaldomis, kurias ten pat salė
je pravedė kun. P. Martuzas.

a.

I
 Gegužės 23 d. (šeštadienį) 7 vai. 30 min. Charlestown priemiestyje, (Community Hall) įj• 

salėje. (Niukastelyje) įvyks
NIUKASTELIO LIETUVIŲ CHORO =

KONCERTAS - VAKARAS Į
Programoje: SIDNEY LIET. TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ , "KREGŽDUTĖS" Į

NIUKASTELIO LIET. CHORAS.

Po koncerto pasilinksminimas, šokiai ir užkandžiai. t

Įėjimas — 10 SU., moksleiviams — 5 SU. ' g
VISI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI. |

KIEK AS SUŽINOJAU!
Su Amerikos Jungtinių Valsty

bių laivu “Pionier Glen” Austra
lijoje svečiavosi buvęs Lietuvos 
laivyno kapitonas Antanas Šim
kus. Pasisvečiavęs Adelaidėje ir 
sutikęs eilę savo pažįstamų, vė
liau panašiai pakartojo ir Sydnė- 
juje, kur matėsi su eile savo senų 
bičiulių, jų tarpe plkn. V. Šlioge
riu ir kitais. Kap. Antanas Šim
kus U.S.A, prekybos laivyne tar
nauja antruoju karininku.

Adelaidės teatro mylėtojų gru
pė, vadovaujama akt. Z. Kučins
ko, ALB Savaitgalio Mokyklos ba
liaus metu pasirodė programoje, 
vardu “Neišeik, neišeik iš valdy
bos”. Programa buvo rūpestingai 
ir komiškai paruošta. Toji pati 
grupė, vadovaujama p. Z. Kūnčin- 
sko, dalyvaus ir Spaudos Baliaus 
programoje, kuris įvyks Adelaidė
je birželio 6 d.

*
Gegužės 3 d., sekmadienį, Syd

ney liet. “Dainos” choras sėkmin
gai koncertavo šv. Brigitos bažny

DAUGIAU...
(Atkelta iš psl. 5)

Tikint, jog dėl Lietuvos ir dėl 
lietuvybės nedirbama vien užsida
rius kuriame nors viename krašte, 
išvada turėtų būti aiški. Menkas 
dėmesys kituose kraštuose esančių 
lietuvių pastangų atžvilgiu, kurtu
mas bei apakimas jų organizuoja
miems, dideli pasisekimų žadan
tiems užsimojimams reikštų, kad 
ir mes domimės vien tik savais 
marškiniais.

Prašomos pagalbos Australijos 
lietuviams reiškimasis sportiniu 
turiniu yra tik atsitiktinumas, ši 
krepšinio rinktinės išvyka praktiš
kai yra lietuviškojo susiderinimo 
grupinėje plotmėje egzaminas. 
Krepšinio rinktinės išvyka Aust
ralijon yra kvietimas lietuvių vi
suomenei vieningai paremti pas
tangas ir didelę galimybę pasitar
nauti Lietuvai, šj kartų Australi
joje. Tokiam tikslui nei sportinis 
turinys nėra permažas, nei reika
lingos lėšos perdidelės. (Dirva)

SYDNEY
DAILIAI PAMINĖTA 

MOTINOS DIENA
Gegužės 10 d. Sydney lietuviai 

skautai ir ateitininkai dailiai — 
paminėjo Motinos Dienų. Sekma
dienio pamaldose uniformuoti 
skautai ir tautiniuose rūbuose 
ateitininkai dalyvavo su vėliavomis 
pamaldose, gi po pietų, 5 vai. Ban
kstown Liet. Namuose įvyko ir 
pats minėjimas, kurį trumpu žo
džiu, primindamas dienos reikšmę 
ir šio minėjimo prasmę atidarė 
kun. P. Butkus. Tolimesnę progra
mų atliko patys skautai ir ateiti
ninkai. Pranešinėjant pakaitomis 
Liudytei Apinytei ir Ričardui Ra
dauskui, Rasa Zinkutė dailiai pa
deklamavo K. Grigaitytės eilėraš
tį “Mamytei”, po jos sekė viešnia 
iš Canberros p. E. Ratienė, pa- 
skaičiusi specialiai Motinos Die
nai pritaikintų rašinėlį; dvi dai
neles pianinu paskambino A. Lau
rinaitis, o Maskvytytė ir Kivery- 
tė, akomponuojant Z. Belkutei, dai
liai pašoko suktinį. Toliau sekė L. 
Apinytės deklamacija ir E. Šur- 
kos akordeono muzika.

Sekančioje programos dalyje pa
sirodė jaunieji ateitininkai, vad. 
kun. P. Butkaus. Sustoję visi cho
ru jie sugiedojo “Vardas Mari
jos”, vėliau A. Plukaitė ir V. Pu
šaitė (kuri dailiai pranešinėjo at
liekamos ateitininkų programos 
punktus) deklamavo po eilėraštį, o 
K. Laukaitis net solo padainavo 
dainelę “Visų dienų be mamytės”, 
sulaukęs iš klausytojų daug katu
čių. Po kelių choro dainelių atei
tininkai dar pašoko du tautinius 
šokius ir tolimesnę programos da
lį vėl perėmė skautai.

Čia Stirnų skiltis suvaidina vaiz
delį “Dovana mamytei”, vadovau
jant Ramunei Zinkutei, Bičių skil
tis skambiai choru padainavo, o 
Lapių skiltis smagiai pašoko du 
tautinius šokius. Galop pasirodė 

čioje Marrickville. Chorų kvietė 
tėvai pasionistai ir buvo sugiedota 
dvi giesmės: “Marija, Marija” — 
Sasnausko ir “Neapleisk, Motinė
le” — Budriūno. Vargonais akom- 
ponavo inž. R. Zakarevičius. “Dai
nos” choras buvo visais atžvilgiais 
pranašesnis už kitus chorus, tų die
nų tenai pat giedojusius.

*
Išnaudodamas savo atostogas 

Melburnietis V. Lazauskas su žmo
na ekskursiniu autobusu per kal
nus pasiekė Sydney. Nors laiko ir 
nedaug turėjo, bet spėjo užsukti į 
Mūsų Pastogės redakcijų ir pasi
matyti su vienu kitu bičiuliu. Pa
kely p. Lazauskienę ištiko nelaimė: 
mašinos durys gerokai suspaudė 
dešinės rankos nykštį. P. p. La
zauskai išvyko namo pamariais 
gegužės 11 d.

*
Artėja birželio išvežimų minėji

mai, kurie kasmet praeina be di
desnio atgarsio. Pernai vienas pa
siūlė šios liūdnos sukakties proga 
realiai įscenizuoti bolševikinius 
trėmimus išvežant keletu žinomes
nių australų šeimų bolševikiniu 
pavyzdžiu kur nors į užmiestį. Įs
pūdis persiristų kelis kartus per 
visų pasaulį. Bet kas imsis rišti 
katinui varpelį po kaklu?

*
Gegužės 6 d. iš Sydney į Ame

riką išvyko melburniškių Grumu- 
laičių šeima. Kur Amerikoje sustos 
ir apsigyvens, dar neaišku.

SKUBIAI 
REIKALINGA

Moteris arba vyras užkandžių 
paruošimui kavinėje. Kreiptis: 194 
Mona Vale Rd., St. Ives, N.S.W. 
Tel. 44 8323.

A. A.
EUGENIJUI DUBRAUSKUI MIRUS, 

jo žmonai Ninai, dukrai Dainorai su vyru, tėvams ir 
giminėms gilią užuojautą reiškia

G. A. Levickiai

“vyrai” — Žalgirio draugovės 
“choras ir orkestras”, komiškai pa
dainavę.

Minėjimų užbaigė Aušros tunto 
tuntininkas p. J. Zinkus trumpu 
padėkos žodžiu. Reikia pasakyti, 
minėjime dalyvių buvo gana gau
siai, ir prie įėjimo skautės ir atei
tininkės kiekvienų atsilankiusių 
mamų pasvekino su gėlėmis.

r.

ADELAIDE
MOTINOS DIENA 

ADELAIDĖJE
Gegužės 10 d. ALB Moterų Sek

cija surengė tradicinį Motinos Die
nos minėjimų, kuriame mokyklinis 
jaunimas ir Vilniaus Tunto skau
tai deklamavo, vaidino ir šoko Lie
tuvės Motinos garbei.

Lietuvei Motinai skirtų savait
galio mokyklos programų sudarė 
ir jos paruošimui vadovavo tos 
mokyklos mokytojas J. Neveraus- 
kas, jau anksčiau režisavęs kelis 
Teatro Mylėtojų Sambūrio vaidi
nimus ir eilę sav. mokyklos meti
nių pasirodymų.

I Liet. Namų vestibiulį įžengian
čias motinas jaunos lietuvaitės 
puošė baltomis gėlėmis, o nuo sce
nos pirmieji į jas pračiauškėjo vos 
žeme pasiritę lietuviukai — lie
tuviško vaikų darželio moki
nukai. Jautrius ir gal jiems 
dar nesuprantamus žodžus į minkš
tas jų galveles susodino darželio 
mkytojos p.p. Blandienė ir Matiu- 
kaitė.

Vieni iš tų pipirų “drųsiai ir 
galingai” išporino savo eilėraš
tukus, o kti išsakė rankutėmis pri
laikydami kelnytes, tačiau kiekvie
nas iš jų suteikė neabejotino džiau
gsmo į pagerbimų atsilankiusioms 
mamytėms. Ir berniukai ir mergy
tės gyrė savo mamytes ir po to 
skubiai bėgo išskėstom rankutėm 
prie savo mamyčių ar bobučių, sė
dinčių salėje prie paruoštų stalų.

Melbourne pasitraukus iš para
pijos choro vadovo ir dirigentų pa
reigų p. J. Juškai, dabar parapi
jos chorui vadovauja p. Morkūnas.

*
Melbourne prasidėjo grybavimo 

sezonas, į kurį aktyviai įsitraukė 
entuziastai Dr. I. Kaunas ir p. A. 
Mikaila. Jie net namuose bandė 
grybus auginti, bet naminiai gry
bai jų nepatenkino. Sezono metu 
jie tikisi tiek prisigrybauti, kad 
užtektų iki kito sezono. Įdomiausia 
tai, kad jie sugalvojo grybus rū
kyti: esą, rūkyti grybai geriausiai 
išsilaikų...

*
Greitai turėsime šaunias vestu

ves: sydnėjiškė, buvusi aktyvi 
sporto klubo “Kovo” narė ir skau
tė Liuda Zakaraitė gegužės 3 d. 
susižiedavo su p. Alan Payne. Už 
vieno kito mėnesio tikimasi vestu
vių. Prieš pora metų Sydnėjuje

NEUŽMIRŠTA IR

“MŪSŲ PASTOGĖ”

Gegužės 6 d. Jurgis Kažemekai- 
tis sulaukė 50 metų. Nors neseniai 
ir buvo Jurginės, bet pereitą šeš
tadienį savo vardadienio ir gimta
dienio iškilmes sudėjo drauge ir 
išėjo smagi puota. Linkime Jur
giui šia proga ilgiausių metų.

Šių iškilmių metu p. Juozo Šopio 
iniciatyva dalyvių tarpe buvo pra
vesta rinkliava Mūsų Pastogei pa
remti. Aukojo: J. Šopys £1, V. Ka
zokas £1, p. Baltrušaitis £1, sukak
tuvininkas J. Kažemekaitis £1, P. 
Žitkauskas £1, J. Keršaitis 10 šil., 
K. šturaitis £1, A. Plukas £1, M. 
Kelnerienė £1. Viso sudėta £8 — 
10 — 0. Visiems, taip nuoširdžiai 
prisiminusiems mūsų spaudų ir jų 
parėmusiems, tariame gilių padė
kų. M. P. Red.

LIEPOS 4 D. (ŠEŠTADIENĮ) IŠKILMINGOJE “DORCHESTER” SALĖJE, TARP 
MYERS MUSIC BOWL IR YARROS UPĖS,

MELBOURNO LIETUVIŲ DAINOS SAMBŪRIS RENGIA SAVO

METINĮ, GRANDIOZINĮ

pirmas lietuvių balius Melbourne, kur frakuoti patarnautojai, per visą vakarą pristati-Tai pirmas lietuvių balius Melbourne, kur frakuoti patarnautojai, per visą vakarą pristati- 
nės maistą ir gėrimus, kur garsusis “Flamingo'’ orkestras maloniais šokių muzikos garsais ne
duos svečiams ilsėtis, kur Sambūrio dainininkai dainomis ramins pavargusius šokėjus, kur 
nebus platinami loterijos bilietai ir nebus renkamos jokios aukos. Kviečiame tautiečius atsilan
kyti ir gražioje nuotaikoje pabuvoti vakare kartu su Melbourne dainininkais. Bilietus iš anks
to platina: Eleonora Balčiūnienė — telef. — 42 6603; Jonas Tamošiūnas — telef. — 
45 1350 ir Raimondas Dagys — telef. — 65 9499.

BALIAUS PRADŽIA — 8 VAL. VAK. SAMBŪRIO VALDYBA

Mažuosius sekė paaugliai (ALB 
savaitgalio mokyklos mokiniai) su 
deklamacijom, kolektyviniu pasa
kos sekimu, plastikos ir žodžio jun
giniu piano solo ir t.t. Į jų progra
mų vadovas įpynė beveik ištisų pa
sakų apie Ruanosiukų. Ilga toji pa
saka, bet vaikai buvo ištvermingi.

Pagaunantis vaizdelis buvo 
‘Svetimoj padangėj”, kur tauti
niais drabužiais vilkinčios lietu
vaitės žodžiais ir judesiais vaizda
vo tremtinio dalių. \

Negalima nutylėti ir dviejų se
sučių Stalbaičių pasirodymo, ku
rių motina australe ir kuri ypač 
rūpinasi liet. sav. mokyklos reika
lais ir jos dukros be priekaištų 
kalba lietuviškai. Šis faktas turė
tų sugėdinti tas šeimas, kur abu 
tėvai yra lietuviai.

Pradedant skautų programų 
skautė L. Kučinskaitė pakvietė vi
sus atsistojimu pagerbti mirusias 
lietuves motinas, ir visiems atsisto
jus padėjo gėlų puokštę prie pa
ruošto scenoje pjedestalo, ant ku
rio stovėjo tarsi statula lietuvai
tė. Po to Vilniaus Tuntas pasirodė 
su Brazdžionio “De Profundis”. 
Jis buvo perduotas kolektyviai 
skautų stovinčių abiejuose pjede
stalo šonuose.

Motinos Dienos pagerbimų už
baigė jauna skautuke — Juciūtė, 
— padeklamuodama “Laiškas Lie
tuvoje pasilikusiai motinai” Nuo
širdi deklamacija ne vienam iš
spaudė ašarų prisiminus Lietuvoje 
pasilikusių motinų.

Programai pasibaigus Moterų 
Sekcija kvietė visus prie vaišių. 
Sekcijos ponios besistiebiančius 
vaikučius nuoširdžiai vaišino ar
batėle ir pyragaičiais. Visi vaikai 
joms geri pažįstami: kiekvienų 
šeštadienį juos vaišina mokykli
niais priešpiečiais, apdovanoja 
juos Kalėdų Eglutės proga užbai
giant mokslo metus. 0 mokyklos 
šeima gausi — jų daugiau nei pus
šimtis. Tačiau Moterų Sekcijos po
nios būtų dar- laimingesnės, jei 
kiekvienas lietuviukas pradėtų vai
kų darželiu ir išeitų visų savaitga
lio mokyklos kursų.

L-s

Liuda laimėjo gražuolių konkurse 
pirmų vietų.

*
Bankstowno apyl. Kult. Tarybos 

narys M. Šumskas neseniai turėjo 
auto katastrofų: susidūrus maši
noms nukentėjo ir jo mašina, ir 
kojos, bet Mindaugas vistiek gali 
vaikščioti. Ku-ka

” N EPRALEISKITE PROGOS! ?
• > Seni, maži, jauni, paaugę, dideli — visi į ;;

METINI STUDENTŲ BALIŲ,
” KURIS ĮVYKS BRUNSWICK TOWN HALL, PENKTADIENĮ
“ GEGUŽĖS 22 D. 8.00 VAL. VAK.« ► ' ’
;; BUS įdomi programa
-- GROS “Flamingoes” kontinentalinis orkestras

VEIKS Gausus studentų motinų bufetas '•► ■ ■
“ Stalus užsisakykite pas: H. Malakūną, R. Žižytę JW 3589, J. Paragytę 46 3955 
;; K. Kazlauską 34-9597 ir LF-1882. ;;

PADĖKA
Bankstown Lietuvių Namų Val

dyba širdingai dėkoja p. Alg. Plū- 
kui už salės dekoravimų ir pro
gramos pravedimų ir tos progra
mos ansamblio dalyviams taip gra
žiai atliktų darbų ruošiant Namų 
Balių.

Taip pat širdingai dėkojame 
šioms ponioms, kurios prie minimo 
baliaus suruošimo prisidėjo darbu 
ir maistu:

P.p. L. Lelešienei (maisto bufe
to organizatorė ir vadovė), Z. Vi- 
čiulienei, E. Laurinaitienei, J. Ke- 
raitienei, J. Bilotienei, O. Jarma- 
lavičienei, St šiurkienei, E. Miku- 
tavičienei, Auglienei, Sydnėjaus 
Soc. Moterų D-jos Valdybai už pa
skolintus indus, p. M. Petroniui už 
paaukotas dvi bonkas šampano lo
terijai, p. L. Lamanauskui už tal
kininkavimų ruošiant balių; p. Iz. 
Jonaičiui, p. A. Mauragiui, p. Br. 
Stašioniui, p. B. Balkui už pinigi
nes aukas ir visiems svečiams už 
dalyvavimų šiame baliuje.

Bankstown Lietuvių 
Namų Valdyba

Pranešimai
NAUJA BANKSTOWN 
APYLINKĖS VALDYBA

Gegužės 3 d. įvykusiame apy
linkės susirinkime naujai išrinkto
ji Bankstown apylinkės valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirminin
kas E. Eidiejus, vicepirmininkas 
P. Sakalauskas (ir atstovas prie 
Bankstowno Liet Namų), narys 
kultūros reikalams T. Reisgienė, 
sekretorius K. Stašionis ir iždi
ninkas V. Gaidžionis. Valdybos 
p-ko adresas: 53 Northam Avė., 
Bankstown. Tel. 708365.

NORITE ©AUGIAU PATIRTI 
APIE N. GVINĖJĄ?

Daugeliui Australijos lietuvių 
pažįstamas inž. Petras Dirkis yra 
vyriausias inžinierius N. Gvinėjoje 
ir netrukus išvyksta tarnybiniais 
reikalais į Angliju. Prieš išvažiuo
damas jis numato supažindinti 
tautiečius su N. Gvinėja, savo pra
nešimų pailiustruodamas spalvotu 
filmu.

Amerikos lietuviams svečiams 
priimti Komitetas organizuoja inž. 
P. Dirkio paskaitų gegužės 23 d. 
(šeštadienį) 7 vai. vak. Bankstown 
Liet. Namuose. Kviečiami visi 
ypač jaunimas, gausiai apsilan
kyti. Po paskaitos ir filmo trum
pas pranešimas sporto reikalais, 
o vėliai šokiai su užkandžiais ir 
bufetu. Užkandžius parūpins Soc. 
Globos Mot. Draugija.

įsidėmėkite’, gegužės 23 d. 7 va), 
vak. Dainavoje!

ŠVIESOS IR STUDENTŲ 
BENDRAS SUSIRINKIMAS

Gegužės 23 d. 7 vai. vak. latvių 
namų mažojoje salėje (32 Parnell 
Str., Strathfield) kviečiamas ben
dras Sydney Sambūrio šviesos ir 
visų studentų bendras susirinki
mas.

Susirinkime bus aptarta visos 
smulkmenos bendrai ruošiamo 
Šviesos — studentų tradicinio va
karo, kuris numatytas liepos 25 d. 
Kartu bus apkalbėta ir visi kiti 
organizacijas liečiu reikalai. Po 
susirinkimo ten vietoje bendras pa- 
sivaišinimas.

Šviesos ir Studentų V-bos

PRANEŠIMAS
Dail. Leono Urbono dailės paro

da vyksta Leveson Street galerijo
je, North Melbourne. Parodų gali
ma lankyti: pirmadieniais — penk
tadieniais nuo 12 iki 6 vai. p.p., 
sekmadieniais 2 — 6 vai. p.p. Pa
roda baigiasi gegužės 29 d.

MŪSŲ PASTOGĖ
AUSTRALIJOS LIET. BENDRUOMENĖS SAVAITRASTIS 
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DIEVO KŪNO PROCESIJA 
SYDNEJUJE

Sydney lietuviai katalikai kvie
čiami dalyvauti gegužės 24 d. Die
vo Kūno procesijoje Manly, St. 
Patrick kunigų seminarijoje. Lie
tuviai kviečiami dalyvauti su vė
liavomis, tautiniuose rūbuose. Tuoj 
po liet, pamaldų Lidcombe susior
ganizavus vykstama į Vivian Str., 
Manly ir ten būti 2.15 vai. Būtų 
gražu, jeigu šioje procesijoje da
lyvautų kaip galint gausiau lietu
vių.

.KULTŪROS FONDO 
BIBLIOTEKA

Lietuvių Kultūros Fondo Biblio
teka, anksčiau veikusi Liet. Na
muose Melbourne, dabar namus 
pardavus laikinai perkelta į p. p. 
Baltokų namus 142 Cramer Str., 
W. Preston (tel. 475674). Tram
vajus Nr. 10, 11, sustojimas 47.

Biblioteka atidara šeštadieniais 
3 — 5 vai. p. p..

PRANEŠIMAS

1) Pranešame suinteresuotųjų 
žiniai, kad Melbourno Lietuvių 
Klubo Tarybos būstinė, pardavus 
liet, namus, perkeliama į laikinas 
patalpas 142 CRAMER St., West 
Preston, Vic.

2) Susirašinėjant su nariais te
ko pastebėti, kad yra narių, kurie 
šiais metais pakeitė adresus, bet 
lig šiol nėra pranešę naujų savo 
adresų Klubo Tarybai. Todėl kiek
vienas Klubo narys, kuris yra pa
keitęs gyvenvietę, prašomas nedel
siant pranešti savo naujų adresų.

3) Atkreipiamas narių dėmesys, 
kad jau laikas užsimokėti nario 
mokestį už 1963-64 metus. Nariai, 
kurie nėra tikri, ar jie apsimokėjo 
nario mokestį ar ne, prašomi 
kreiptis pas Tarybos kasininkų p. 
A. Ramanauską 51 Gilbank St., Re
servoir, tel. darbo metu 36 7780, 
po darbo valandų 47 7561, kuris su
teiks visas reikalingas informaci
jas.

Melbourno Liet. Klubo Taryba
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