
Mirė prel. Kazimieras Šaulys
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS

Gegužės 9 d. Lugano (Šveica
rijoje), eidamas 93 m. amžiaus, 
mirė vienas iš Vasario 16 nepri
klausomybės aktą pasirašiusiųjų
— prelatas Kazimieras Šaulys. 
Tad gyvųjų signatarų tarpe liko 
Lietuvoje gyveną buv. Lietuvos 
prezidentas Aleksandras Stulgin
skis ir buv. diplomatas Petras 
Klimas, o Vakaruose — JAV-se
— inž. Stp. Kairys (Kaminskas).

Prel. K. Šaulys buvo gimęs 
1872 m. sausio 16 d. Stemplių 
km. netoli Švėkšnos. Pradinį mo
kslą velionis būvi išėjęs rusiškoje 
mokykloje Švėkšnoje, vidurini 
Palangos progimnazijoje. Teolo
gijos mokslus išėjo Žemaičių 
kunigų seminarijoje Kaune ir 
Petrapilio dvasinėje akademijoje. 
Kunigu įšventintas Kaune 1899 
m. birželio 29 d.

DĖMESYS
JAUNIMUI

Ateinantį savaitgalį Sydneju/e 
turėsime Jaunimo Dienas, kur 
bus jaunimo pasirodymų koncer 
tas, sporto žaidynės, dailės ir iš
dirbinių paroda ir dar kitokie 
jaunimo pasireiškimai. Tokia 
jaunimo Šventė Sydnejuje ren
giama bene pirmą kartą, nors ki
tos lietuvių kolonijos, kaip Ade
laidė, jau eilė metų, kaip turi to
kias šventes.

Ryšium su šia švente iš viso 
norisi pasisakyti keliais žodžiais 
apie mūsų šio meto jaunimą. 
Tiesa, akys nuo jaunimo niekad 
vyresniųjų nebuvo atitrauktos, ta
čiau yra visai skirtingi dalykai 
tik stebėti ir stebini ką nors da
ryti. O čia jau yra tam tikra už
duotis, greičiau pareiga, norint, 
kad tas jaunimas būtų mūsų tar
pe ir drauge dirbtų.

Ilgai mes apie jaunimą tik įkal
bėjome, o jeigu iš tų kalbų nebu
vo apčiuopiamų rezultatų, tai 
ženklas, kad vien tik žožiais pi
lių nepastatysime.

Ten, kur jaunimas buvo iš pat 
pradžių bandytas suorganizuoti, 
jau matosi konkretūs vaisiai: da
lis aktyviai įsijungė į vietines or
ganizacijas, uoliai reiškiasi ..vi
suomeniniame ir kultūriniame 
darbe.

Būtų neteisu tvirtinti, kad mū
sų jaunimas plačiausia prasme 
nebūtų organizuotas. Iš tikrųjų, 
jis nėra palaidas, tačiau jo reiš- 
kimesi dar kažko trūksta. Gal 
būt dėl to, kad buvo daugeliu 
atvejų perdaug glostomas ir tuo 
pačiu išaugo nepareigingas. O 
gal dėl to, kad ir patys vyresnie
ji, steigę ir kūrę jaunimo orga
nizacijas, per dešimtmetį neišsi
augino iš to paties jaunimo tin
kamų vadovų, kurie patys per
imtų jaunimo reikalus ir juos 
vestų. Imkime bet kokią jauni
mo organizaciją: ar skautus, ar 
sportininkus ,ar šviesiečius — jų 
viršūnėse tebėra tie patys entu
ziastai steigėjai ir vis dar tebe
vadovauja, o jaunieji, kurie su
augo į vyrus ir moteris, dažniau
sia tebesėdi tylūs ir be iniciaty
vos. O, pasirodo, tas mūsų jau
nimas pilnas iniciatyvos ir ener
gijos, bet tik su tais ir ten, kur 
jis jaučiasi savo elemente. Ge
riausias čia pavyzdys būtų mel- 
burniškių jaunųjų grupė, kuriuos 
išaugino lietuviais ir subrandino 
tos grupės lituanistinių kursų va
dovas A. Zubras. Iš tos grupės 
žmonių be vieno kito visi akty
viais nariais stojo į visuomeninį 
ir kultūrinį gyvenimą. Bet ir čia 
komandos keliu niekas neįvyko: 
reikėjo gyventi jų gyvenimu ir 
pedagogiškai juos lenkti. Gal dėl 
to reikėtų tą principą — su jau
nimu gyventi jų dvasia — ban
dyti įgyvendinti visu bendruome
niniu mastu. Juo labiau, kad įsa
kymai ir disciplina mūsų sąlygo
se atkrinta.

Jeigu pats jaunimas nesiima 
reikiamos iniciatyvos, gerai, kad 
vyresnieji to imasi ir duoda pra
džią. Bet kiekvienu atveju pada
rius pradžią tą iniciatyvą perleis
ti jauniesiems. Tada ir jaunieji 
nesijus tik šachmatų figūromis, 
ir vyresnieji džiaugsis, kad jų 
pradėtas darbas tinkamose ran
kose.

Atsižvelgiant į Jaunimo Die
nas, organizuojamas Sydnejuje,

Pastoracinį darbą prel. Šau
lys pradėjo Panevėžy. 1906 m. 
Prel. Šaulys, kaip kanonų teisės 
magistras buvo pakviestas į Že
maičių kunigų seminariją Kau
ne dėstyti bažnytinę, teisę — ka
nonų teises ir moralinę teologi
ją. Profesoriaudamas seminarijo
je ėjo ir vyskupo sekretoriaus 
pareigas. Velionis buvo vysk. C. 
Girtauto, gen. Vikaro P. Baraus- 
kio ir vysk. Pr. Karevičiaus sek
retorium. 1916 m. paskirtas Že
maičių kapitulos kanauninku.

1905 m. Didžiajame Vilniaus 
Seime kun. K. Šaulys dalyvavo 
atstovaudamas krikščionims de
mokratams. Dalyvavo ir 1917 m. 
įvykusioje Vilniaus konferenci
joje. Čia buvo išrinktas į Lietu
vos Tarybą, 1918 m. vasario 16 
d. pasirašė Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo aktą. Tuo 
metu dirbo konstitucijos komisi
joje. Joje dirbo ir 1920-22 m. 
kai buvo išrinktas į Steigiamąjį 
Seimą. 1922 m. Šaulys iš viešojo 
politinio gyvenimo pasitraukė ir 
daugiausia dirbo universitete ir 
kurijoje.

1922 m. Kaune įsteigus Lie
tuvos universitetą kan. Šaulys te
ologijos-filosofijos fakultete bu
vo docentu, ekstraordinariniu ir 
ordinariniu profesorium (ligi 
1944 m.). Vadovavo kanonų tei
sės katedrai. Per 22 metus pas 
jį bažnytinės teisės mokėsi dau
guma Lietuvos kunigų.

Amerikiečiai savo erdvių programą tebevykdo ir greitu laiku numato išleisti į erdves raketų 
su kelių žmonių įgula. Čia matome raketos "Saturn” sudedamąsias dalis. Raketa "Saturn” jau 
buvo keturis kartus sėkmingai išbandyta, galinti išmesti į erdves 1.3 milijono svarų krūvio.

“TALKA” INFORMUOJA
“TALKA” INFORMUOJA

Lietuvių Ko-operatinė Kredito 
Draugija “Talka” vieninteliu ir 
pagrindiniu savo tikslu laiko — 
padėti lietuviams jų ekonomi
niuose reikaluose. Minėto tikslo 
siekdama “Talka” šiuo metu savo 
nariams padeda sekančiais patar
navimais:

221 % NUOLAIDŲ TURTĄ 
DRAUDŽIANTIEMS

“Talka” susitarė su viena iš 
stambesnių draudimo įstaigų — 
The Federation Insurance Limi
ted, kad “Talkos” nariai draus- 

reikia džiaugtis iniciatorių pas
tangomis suvesti jaunimo grupes 
ir organizacijas į bendrus paren
gimus. Žinoma, šiandie negalima 
daryti toli siekiančių optimisti
nių išvadų: viskas priklausys nuo 
to, kiek pats jaunimas tuo susi
žavės ir ateity tokių parengimų 
pats ilgėsis. Liūdniausia šio pa
rengimo toji pusė, kad šių jau
nimo dienų bazę sudaro ne tiek 
jaunimas, kiek vaikai. Ar nebūtų 
geriau šias dvi kategorijas skir
ti: rengti Vaikų Dienas atskirai 
ir Jaunimo Dienas vėl atskirai. 
Sis pasiūlymas turi stiprų psicho
loginį pagrindą-- jauni žmonės 
yra ambicingi, ir kada sugretina
mi mokyklinio amžiaus vaikai su 
bebaigiančiais gimnazijas ir net 
studentais, tai gaunasi daugeliu 
atvejų fatališka klaida. Bet ne
žiūrint to, vistiek padaryta gera 
pradžia ir reikia palinkėti, kad 
šis darbas gražiai bujotų.

(v.k.)

1926 m. įsteigus bažnytinę 
Lietuvos provinciją ark. Skvirec
ko Šaulys buvo pakviestas gene
raliniu vikaru. Teko rūpintis vi
sa Kauno metropolijos admini
stracija. Tas pareigas Šaulys ėjo 
ligi pasitraukdamas iš Lietuvos 
1944 m. rudenį. 1932 m. buvo 
pakeltas į Kauno kapitulos pre
latus, 1937 m. — į šv. Sosto rū
mų prelatus ir pronotarus.

Velionis buvo nusipelnęs ir 
labdarybės, švietimo srityje. Dar 
1906 m. dalyvavo Varšuvoje so
cialiniuose kursuose, rašė socia
liniais klausimais, nuo 1918 m. 
visą laiką buvo Lietuvos Raud. 
Kryžiaus valdyboje, o pastarojo 
karo metu — Lietuvos Savitar
pinės Pagalbos vyr. komitete. 
1907-1916 m. šalpos draugijoje 
“Motinėlė” velionis visą laiką 
buvo jos iždininku ir sekreto
rium.

Prel. Šaulys yra daug rašęs 
Lietuvos dvasiškuos žurnale 
“Tiesos Kely”. 1926 m. išleistas 
jo parašytas veikalas “Kanoniš
kojo proceso teisė”. Išvykęs iš 
Lietuvos nuo 1946 m. įsikūrė 
Lugarno mieste Šveicarijoje, ten 
išgyvenęs apie 18 metų. Gegu
žės 12 d. Vak. Europos lietuvių 
būriui dalyvaujant, Vasario 16 
akto signataras prel. K. Šaulys 
palaidotas Lugano. Ten ilsisi ir 
jo vienpavardis, kitas Vasario 16 
akto signataras, buv. ilgametis 
Lietuvos diplomatas — dr. Jur
gis Šaulys. (E) 

darni šioje draudimo įstaigoje sa
vo nejudamą ar judamą turtą, 
prekybos ar verslo įmones nuo 
gaisro, apiplėšimo, eismo metu 
sugadinimo; įmonių darbininkas 
nuo nelaimingų atsitikimų (Wor
kers kompensation) ir visos eilės 
kitokių draudimų gaus 17 1/2 % 
draudimo mokesčio nuolaidų, o 
punktualiai mokėdami šiuos mo
kesčius papildomai gaus dar 5 %, 
tad viso susidarys 22 1/2 proc. 
nuolaidos.

Drausdami įvairaus tipo auto 
mašinas gaus 10 proc. draudimo 
mokesčio nuolaidos.

šiomis nuolaidomis gali pasi
naudoti ne tik fiziniai, bet ir ju
ridiniai “Talkos” nariaj; be to, ir 
visos kitos Lietuvių Bendruome
nės apimtyje veikiančios organi
zacijos, kurios būdamos oficialio
se įstaigose neregistruotos, nega
li būti “Talkos” nariais.

APDRAUDOS PASKOLOS
Visos “Talkos” nariams duoda

mos paskolos iki £500 dydžio, sko
lininkų mirties atveju, yra ap
draustos. Tuo būdu, skolininkui 
mirus, paskolos nereikalaujamos 
nei iš jo palikto turto, nei iš šias 
paskolas garantavusių asmenų 
(žirantų).

Paminėtina, kad ’’Talkos” veik
los praktikoje mirusių skolininkų 
jau yra buvę ir jiems išduotosios 
keleto šimtų svarų paskolos pilnai 
draudimo įstaigos padengtos, šiuo 
būdu “Talka” mirusių savo narių 
šeimas materialiai yra parėmusi.

NUOLAIDOS PIRKĖJAMS 
“Talka” yra nariu Y.C.W. Pre
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KUBOJE KAŽKAS VYKSTA
Kubos pabėgėliai ir tremtiniai 

paskutiniu metu susirūpinę, kad 
pačioje Kuboje jaučiamas kažkoks 
rūgimas. Pereitą savaitę pradėjo 
veikti antikomunistinis kubiečiu 
radijas, kuris veikia pačioje Ku
boje. Štai jo atsišaukimai: “Kal
ba laisvosios Kubos radijas, anti
komunistinis balsas. Darbininkai, 
kariai, milicininkai jungtinėmis 
jėgomis verskime despotą. Suglau
dinkime gretas, kad tėvynė, ru
siškojo imperializmo panardinta 

kybos Ko-operatyvo, kurio uni
versalioje krautuvėje — 157 A’Be- 
ckett St., Melbourne, centre, ga
lima gauti visa, kas kiekvienam 
asmeniui, jo buto ar įstaigos bei 
įmonės apstatymui ir visokiai ki
tai namų apyvokai reikalinga. 
Šioje prekybos įmonėje pirkdami 
“Talkos” nariai gaus nuolaidų ir 
gale metų už įpirktąją sumą gaus 
5% dividendo.

TESTAMENTŲ REIKALAI
Rūpindamasi savo tautiečių eko

nominiais reikalais, “Talka” kvie
čia visus savo narius parašyti tes
tamentus. Rekomenduotina testa
mentus rašyti pas advokatus, ku
rie visa atliks pagal vietos įstaty
mų reikalavimus. Parašytus tes
tamentus galima laikyti apsaugoje 
pas juos parašiusį advokatą; rei
kalui esant, gali priimti apsaugai 
ir “Talka”.

Būtų pageidautina, kad nariai, 
parašę testamentus ,praneštų 
“Talkai”, kur jų testamentai yra

MIRĖ ŽURN. H.J. JAKUŽAITIS
Gegužės 12 d. Vokietijoje, Nur

tingen sanatorijoje, ilgesnį laiką 
sirgęs mirė laikraštininkas Her- 
manas-Jokūbas Jakužaitis. Jis bu
vo gimęs 1902 m. liepos 26 d. Stan- 
čiuose, Klaipėdos apskr. Spaudoje 
pradėjo reikštis nuo 1918 m. — 
tuo metu bendradarbiavo “Prūsų 
Lietuvių Balse”. Vėliau Klaipėdo
je buvo “Lietuvos Keleivio”, “Pa
jūrio Sargo” ir kt. laikraščių ar
timas bendradarbis ir redaktorius. 
Kaune atstovavo Klaipėdos ir už
sienio spaudą. Kaip Lietuvos laik
raštininkas karo metu dirbo Ber
lyne. Po karo gyvendamas Vokie-

įvykiai pasaulyje
kraujuje, pasidarytų komunizmo 
kapu Amerikoje!”

Taip pat pranešama, kad pačio
je Kuboje miškuose ir kalnuose 
susidarę partizanų būriai, kurie 
užpuldinėja miestelius ir nugink
luoja Castro miliciją bei karinius 
dalinius. O Pietų Amerikos kaž
kuriose valstybėse esą vykdomi 
kubiečių karių apmokymai, kurių 
tikslas išlaisvinti Kubą.

PADĖTIS GIEDRĖJA
Padėtis tarp Indonezijos ir Ma- 

lezijos giedrėja ir įtampa, atslūgs-
ta. Indonezijos prez. Sokarno, 
anksčiau kietai grasinęs sugniuž
dyti Maleziją, šiuo metu darosi 
sukalbamesnis. Tokios bent nuo
taikos Filipinų atstovas, kuris tar
pininkauja tarp abiejų besiginči
jančių kraštų. Bet greičiausiai šį 
atoslūgį iš Indonezijos pusės lė
mė Amerikos kietas nusistatymas 
ir ekonominės pagalbos suspenda
vimas. Pati Indonezija šiuo metu 
išgyvena sunkią ekonominę krizę.

MENKI UNO PASTANGŲ 
REZULTATAI KIPRE

Kipro saloje atvykę su taikos 
misija UNO daliniai krašte ramy
bės neatstatė. Kovos vyksta kaip 
vykusios. Kipro graikai pasigrobė 
apie 90 turkų įkaitais, tačiau bijo
masi, kad daugumas iš jų išžudy
ti. Iš 91 pagrobto turko tėra ži
noma tik 17 gyvų. Tas gali sukelti 
dar didesnių riaušių ir antagoniz
mo iš vienos ir kitos pusės. UNO 
dalinių mandatas Kipre baigiasi 
birželio 27 d. Ar jie paliks po šios 
datos ilgiau, dar ligi šiolei ne
aišku.

THAILANDAS IRGI 
SUSIRŪPINO

Vykstant Laose komunistinei 
ofensyvai, kaimyninis Thailandas 
irgi susirūpinęs savo saugumu. 
Šio krašto vyriausybė derisi su 
Amerika, kad ši pasiųstų į Thai- 
landą savo karinių dalinių apsau
gai. Vykstant politinei krizei 
Laose 1962 metais, į Thailandą 
buvo pasiųsta karinių sustiprini
mų iš SEATO pakto kraštų.

KANADA KEIČIA SAVO 
TAUTINĘ VĖLIAVĄ

Dabartinė Kanados vyriausybė 
nusistačiusi pakeisti dabartinę 
krašto vėliavą su britiškuoju 

laikomi, nurodant laikytojo pa
vardę ir adresą. Nelaimei ištikus, 
tas būtų labai gera nelaimės iš
tiktojo šeimai ar artimiesiems.

“Talkos” būstinė atdara sekma
dieniais nuo 1 iki 3 vai. po pietų 
295 Victoria St., Abbotsford, Vic.

Liet. Ko-op. Kr. D-ja "Talka”

tijoje, velionis nuo 1952 m. buvo 
“Keleivio” redaktorium. Nuo 1953 
m. per dešimtmetį buvo biuletenio 
vokiečių kalba “ELTA-Presse- 
dienst” redaktorium ir 1957-1960 
m. laikotarpyje “ELTOS Infor
macijų redaktorium. Buvo ir laik
raščių JAV-se bendradarbis, su ži
niomis iš Lietuvos ir lietuvių gy
venimo talkininkavo dpa spaudos 
agentūrai Vokietijoje. Buv. ben
dradarbiams, ELTOS pareigū
nams ir lietuvių būreliui dalyvau
jant velionis gegužės 14 d. palai
dotas Wendlingen (Neckar) kapi
nėse. (E)

Union Jack. Taip pat ryžtasi 
įvesti naują tautinį himną vietoje 
dabartinio britiškojo.

PASITARIMAS PABĖGĖLIŲ 
REIKALAIS DUESSELDORFE

Gegužės 5 d. Duesseldorfe įvyko 
Užsienio Pabėgėlių Centrinės Są
jungos Fed. Vokietijoje sukviestas 
teisininkų ir nuo nacių nukentėju
sių organizacijų pasitarimas. Bu
vo tartasi dėl Vokietijos parla
mente (Bundestage) numatyto na
cių aukoms atlyginti įstatymo pa
keitimo. Pasitarime lietuviams at-
stovąvo teisininkas Juozas Kairys 
iš Mūncheno. (E)

UNO DALINIAI KIPRE
UNO žinioje kariniai daliniai 

Kipro saloje gavo įsakymą ne vien 
tik gintis, bet net ir pulti, kur 
nieko nepadeda taikus tarpininka
vimas.

VĖL NAUJA VALSTYBĖ
Britų protektorate esanti šiauri

nė Rodezija (Afrikoje) spalio 24 
d. gaus nepriklausomybę. Šiuo me
tu Londone Rodezijos delegacija 
tariasi dėl konstitucijos ir valdy- 
mosi formų.

RUSŲ PAGALBA ARABAMS
Rusijos premjeras Kruščiovas, 

viešįs arabų kraštuose, savo kal
bose prižadėjęs arabams ekonomi
nę ir karinę pagalbą. Bus pasiųs
tos karinės sovietų misijos į Jame- 
ną, Alžeriją ir Iraką, kai tik at
plauks sovietiniai ginklai. Ginkluo
tas Jamenas gali pasidaryti dar 
agresyvesnis prieš pietinę Arabiją, 
kurią proteguoja britai.

VIS PROTESTUOJAMA DĖL 
ŽODŽIO LAISVĖS LENKIJOJE

Londono “Times” dienrašty pa
skelbtas laisvųjų lenkų Žurnalistų 
Sąjungos pirm. A. Bregmano laiš
kas. Nurodyta, kad lenkų komu
nistai be reikalo giriasi per 20 
metų įvykusia “kultūros revoliu
cija”. Esą varšuvinė “Kultūra” 
taip nusakiusi tą “kultūrą”: “Pas 
mus nėra vietos knygoms ar teat
ro pjesėms, kuriose ideologinė ir 
moralinė mintis nukreipta prieš 
socializmą”. Bregman nurodė į 
leidinių smukimo reiškinį Lenki
joje: 1963 metais Lenkijoje iš
leista mažiau knygų kaip 1913 m,, 
be to knygų skaičius mažesnis 
negu kituose satelitiniuose kraš
tuose.

Ryšium su žodžio varžymu Len
kijoje protestavo ir JAV Harvar
do universiteto 13 profesorių. Ju 
tarpe minėtinas žinomas poetas ir 
dramaturgas Mac Leish ir slavisti
kos prof. W. Weintraub. Jie su 
protesto laišku kreipėsi į Lenkijos 
ambasadą Vašingtone ir pareiškė 
pritarią 34 lenkų intelektualų min
tims. Laukiama ir kitų JAV uni
versitetų profesorių protestų. (E)

KRITIŠKA PADĖTIS LAOSE
Laos valstybėje pietryčių Azi

joje padėtis pasidarė labai kritiš
ka, kai komunistai pradėjo sukili
mą ir nori nuversti neutralistų vy
riausybę. Vyriausybės pajėgos 
kietai priešinasi komunistams, bet 
šie, gaudami paramos iš komunis
tinio šiaurės Vietnamo, sudaro 
rimtą pavojų. Vakarų valstybės 
seka įvykius su dideliu nerimu. 
Jeigu greitu laiku nebus imtasi 
griežtų kovos priemonių, gali visa 
pietryčių Azija atsidurti komu
nistų rankose.
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ATSIŠAUKIMAS

BIBLIOGRAPHIC BALTICA
Kviečiami lietuviai, latviai ir 

estai bendromis jėgomis sudaryti 
leidinių apie Pabaltijo tautas 
anglų kalba bibliografiją. Šios 
iniciatyvos imasi Sydnejuje gyve
nąs estas rašytojas Peeter Lind- 
saar ir išsiuntinėjo žemiau skel
biamą atsišaukimą eilei asmenų 
ir lietuvių, latvių ir estų laikraš
čiams. Atsišaukime sakoma:

“Mes, trys Pabaltijo tautos — 
estai, latviai ir lietuviai — sėdi
me viename laive ir mintame to
mis pačiomis viltimis. Mūsų gim
tieji kraštai pasaulio politinėje 
arenoje sudaro vieną politinį vie
netą ir kaip toks kartojamas įvai
riose konferencijose: Pabaltijo 
kraštai, Pabaltijo problemos, Pa
baltijo klausimas ir t.t.

Gal būt efektyviausias ginklas 
mūsų byloje yra spausdinti raš
tai, nesvarbu, ar knygos, ar bro
šiūros ar kitokios formos. Šian
die anglų kalba politiniame gy
venime plačiausiai naudojama ir 
dar be to, mūsų kraštų žmonės 
daugiausiai susispietę angliškai 
kalbančiuose kraštuose. Tas kaip 
tik pabrėžia kalbos svarbą mūsų 
tikslams.

Jeigu susidomėjęs žmogus tei
raujasi mūsų, kaip gauti šaltinių 
ir medžiagos apie mūsų kraštus, 
žmones, problemas ir t.t., mes 
dažnai pasijuntame apgailėtinoj 
padėty. Neturime nei indeksų, 
nei katalogų, nei bibliografijos, 
nei kitos kurios parankinės kny
gos, iš kur būtų galima pasirink
ti norimos medžiagos. Jeigu ang
lų kalba lengva surasti knygų 
apie Rusiją, Airiją arba Norve
giją, to mes negalime pasakyti 
apie mūsų kraštus.

Tad skubiai mums reikia to
kios parankinės (reference) kny
gos ir-jau pats augščiausias lai
kas tokia paruošti. Dėl to kaip 
tik kreipiuosi į estų, lietuvių ir 
latvių išeivius pradėti rengti tokį

STIPRINA “PAGALBĄ” 
UŽSIENIO LIETUVIAMS!

Vis tebeieškant priemonių pri
sivilioti Vakaruose esančius tau
tiečius, sudarė komunistai nau
jų “Lietuvos kultūrinių ryšių 
su tautiečiais užsienyje komite
tų”. Balandžio 28 d. Vilniuje įvy
ko pirmasis to komiteto plenu
mas. Apie komiteto uždavinius ir 
įstatus kalbėjo organizacinio ko
miteto pirm. doc. V. Karvelis. Ple
nume dar pasisakė poetas T. Til
vytis, Lietuvon grįžęs “žurnalis
tas” A. Zokas, rašytojas A. Miš
kinis, socialinio aprūpinimo mini
strė Tatjana Jančaitytė, Vilniaus 
arkivyskupijos kurijos kancleris 
S. Mažeika ir kt. Plenume išrink
tas 43 narių komitetas, jo prezi
diumas ir revizijos komisija. Pir
mininku išrinktas doc. V. Karve
lis.

Būdingas “Tiesoje” paskelbtas 
lietuvių išeivių, tremtinių Vaka
ruose atsidūrimo aiškinimas. Esą 
“tūkstančiai lietuvių, skurdo, ka
ro ir kitokių negandų (mūsų pa
braukta — E.) genami, atsidūrė 
emiigracijoje. Jų tarpe esu daug 
pažangių veikėjų, kovotojų už tai
kų ir demokratijų. (E)

LENKO PRANEŠIMAS 
SPAUDOS DIENĄ MININT 
Gegužės 5 d. Vilniuje buvo iš

kilmingas spaudos dienos minėji
mas. Susirinkus partijos, valdžios 
vadovams, spaudos darbuotojams, 

A. A. •
TEODORUI CHODECKUI mirus,

jo dukrą Tamarą Simniškienę ir Vytautą Simniškį 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

‘Sydney Lietuvių Klubo Valdyba

veikalą ir paruošti jį spaudai.
Visai neabejotina, kad vienos 

ar kitos tautos žmonių jau daro
ma ar tuo reikalu yra kas pada
ryta, tačiau tą reikėtų padaryti 
suderintomis jėgomis siekiant 
geresnio ir efektyvesnio rezulta
to.

Toks bendromis jėgomis pa
ruoštas ir išleistas veikalas tu
rėtų būti pirmiausia skiriamas 
angliškai kalbančių kraštų bib
liotekoms, toliau estų, latvių, lie
tuvių mokslininkams, mokyto
jams, studentams, bibliotekinin
kams, literatams, žodžiu, asme
nims, kurie tuo reikalu domisi ir 
rūpinasi.

Siekiant efektyvesnio bendra
darbiavimo kiekvienos tautos iš
eiviai savo tarpe turėtų sudaryti 
rėmėjų komitetą ir rėmėjų rate
lius išplėsti kiekviename krašte. 
Kadangi visų trijų Pabaltijo tau
tų žmonių daugiausiai susispie
tę Amerikos Jungtinėse Valsty
bėse, tai būtų visai protinga, jei 
minimo krašto žmonės imtųsi 
iniciatyvos.

Projektuojamo bibliografinio 
veikalo pavyzdžiu galėtų būti 
Theodore Besterman’s “World 
Bibliography of Bibliographies’’ 
arba Wilson’s “Bibliographic In
dex”. Norėčiau atkreipti dėmesį 
į šiuos punktus:

Norvegija angliškai. Knygos 
apie Norvegiją ir norvegus anglų 
kalba 1936 — 1959. Bibliogra
fija, į kurią įeina norvegų lite
ratūros apžvalga ir norvegų kū
rinių vertimai į anglų kalbą nuo 
1742 iki 1959. Paruošė Erling 
Gronland, Oslo, 1961.

Veikalu apie Škotiją biblio
grafija 1916 — 1950. Paruošė 
P.D. Hancock, M.A. Du tomai. 
Edinburgh 1959.

Knygos apie Sovietų Rusiją 
1917 — 1942, Philip Grieson, 
London, 1943.

Geležinę uždangą praskleidus
pranešimų apie sovietinės spaudos 
uždavinius padarė Vilniuje lei
džiamo lenkų k. dienraščio “Czer- 
wony Sztandar” redaktorius L. 
Romanovičius. įteiktos V. Kapsu
ko vardo premijos pirmiesiems 
tos premijos laimėtojams — J. 
Karosui' S. Laurinaičiui ir A. 
Marcinkui. Tie laureatai apie savo 
darbų vėliau pasakojo per Vil
niaus televizijų.

Tų dienų Vilniaus laikraščių re-’ 
daktoriai turėjo susitikimus su 
Politechnikos instituto Vilniaus 
filialo studentais. Apie spaudos 
reikšmę kalbėjo “Komj. Tiesos” 
red. pavad. V. žeimantas, “So- 
vietskaja Litva” red. V. Meščeria- 
kovas, “Czerwony Sztandar” red. 
L. Romanovičius ir “Tiesos” vyr. 
red. G. Zimanas. Studentas P. Ja- 
sinavičius, pasak “Tiesos” primi
nė, kad spaudoje esu “vandenin
gų, neįdomių medžiagų”. Reikia 
ir daugiau išradingumo apipavida
linant laikraščius”. (E)

LIETUVOJE BAIGTA GRŪDŲ 
SUPIRKINĖTOJŲ BYLA

“Tiesa” (nr. 105, geg. 7) pra
nešė, kad gegužės mėn. pradžioje 
vad. Aukščiausias Teismas baigė 
nagrinėti stambių 39 kaltinamųjų 
bylų. Esu kaltinamieji sukčiauda
mi, piktnaudžiaudami tarnybine 
padėtimi iš Lietuvos ir Kazachijos 
įvairių organizacijų buvo pasi- 
glemžę daug pinigų ir grūdų. Jie 
buvo griežtai nubausti. Stambiau

Tačiau mums reikalinga pa
rankinė knyga turėtų atrodyti 
skirtingai, negu augščiau pami
nėtos. Čia turi būti įtraukta ne 
vien tik knygos, bet ir brošiūros, 
net straipsniai. Mano nuomone 
čia turėtų tilpti:

1. Pilnos knygos, liečiančios 
Pabaltijo kraštus.

2. Knygos, kuriuose yra vie
nas ar keli skyreliai mūsų reika
lais.

3. Enciklopedijos ar kitokios 
parankinės knygos, kur užkliu- 
domi mūsų reikalai.

4. Knygos kitomis kalbomis, 
kurios turi anglų kalba santrau
kas.

5. Straipsniai iš periodinės 
spaudos.

6. Leidiniai arba žurnalai, lei
džiami angliškai arba bent dali
nai angliškai. (Kaip Lituanus, 
Zintis, Baltic Revue etc.).

KNYGŲ PLATINIMO REIKALU
Pereitas Krašto Tarybos ats

tovų suvažiavimas pageidavo, 
kad ALB vadovybė suorga
nizuotų , knygų platinimo cent
rą, kuris parūpintų ir pagal 
pageidavimus išrašytų naujausias 
knygas Australijos lietuviui skai
tytojui. §io centro uždavinys 
drauge būtų ir vietinėje spaudo
je informuoti skaitytojus apie 
pasaulyje išleidžiamas lietuviškas 
knygas.

Neturint galimybių tokį plati
nimo centrą suorganizuoti Syd
nejuje, kreiptasi į p. A. Krausą 
Melbourne, kuris panašų darbą 
jau seniai vykdo savo iniciatyva 
parūpindamas ir platindamas 
Australijos lietuvių tarpe ne tik 
knygas, bet ir lietuviškas plokš
teles. Jis yra Australijos Lietu
vių Bendruomenės lituanistinės 

sia bausme nubausti: buvęs Kau
no gam. valdybos J: Biliūno var
do kolchozo pirm. A. Petukaus- 
kas, komerciniai tarpininkai P. 
Maldejkis ir J. Auškalnis (konfis
kuotas jų turtas, pirmuosius 5 me
tus jiems teks būti kalėjime, liku
sius sustiprinto režimo darbų ko
lonijoje). Kiti nubausti po 12, 7 
metų ir mažesnėmis bausmėmis. 
Buvęs Kazachijos kolchozo “Mir” 
vyr. buhalteris D. Džunusovas nu
baustas 6 metų laisvės atėmimo 
bausme. Kaip jau minėta, grūdų 
supirkimo byla glaudžiai siejasi su 
javų trūkumu Sovietijoje ir jų ga
lima laikyti vienu sovietinės ūkio 
krizės padarinių. (E)

“LEX NIKITA”

švedų spaudoje pasipiktinimų 
sukėlė teisingumo ministro noras 
atgaivinti pasenusį spaudos lais
vės potvarkį, kuriuo draudžiama 
įžeisti svetimos valstybės galvų. 
Min. Klingas pasiūlė potvarkio ga
liojimų išplėsti ta prasme, kad jis 
liestų ne vien valstybės galvų, bet 
ir vyriausybės narius. Spauda šitų 
pasiūlymų pavadino “Nikitos įsta
tymu”, nes Chruščiovas formaliai 
yra tik vyriausybės vadovas. Spau
da, kritikuodama teisingumo min. 
pasiūlymų, nurodo, jog tokiu būdu 
švedų teismai atsidurtų labai ne
patogioje padėtyje. “Ar gali kas 
nors tikėti, kad švedų teismas iš
drįstų nuspręsti, jog Chruščiovas 
yra nusikaltėlis dėl Vengrijos už
puolimo 1956 m.? O teismui neiš- 
drįsus to padaryti, nieko neliktų, 
kaip nuteisti už garbės įžeidimų”, 
rašo populiarus liberalų dienr. 
“Expressen”. (E)

MYKOLAIČIO VEIKALAI
Lietuvių rašytojo V. Mykolaičio 

-Putino romanas “Altorių šešėly”

7. Veikalai pačių lietuvių, es
tų ar latvių mokslininkų ar rašy
tojų, rašyti angliškai arba išvers
ti į anglų kalbą.

Didesniam patogumui siūly
čiau medžiagą klasifikuoti tokiu 
būdu: A. Pabaltijys bendru žvil
gsniu. Čia tilptų knygos ir leidi
niai, liečią visus tris Pabaltijo 
kraštus bendrai.

B. Estonia.
C. Latvia.
D. Lithuania.
Kiekviename skyriuje talpinti 

specifinę medžiagą vienam kraš
tui, veikalai ir autoriai atitinka
mos tautos. Drįstu siūlyti laikytis 
augščiau paminėtos kraštų tvar
kos tiek alfabetiniais, tiek ir geo
grafiniais sumetimais.

Peeter Lindsaar
4 Carlington Str., Regents 
Park, N.S.W., Australia

bibliotekos organizuotojas ir ve
dėjas. Turėdamas ryšius su vi
somis lietuvišku knygų leidyklo
mis ir pats būdamas prityręs'liet. 
knygos platintojas ir mylėtojas, 
p. Antanas Krausas kviečiamas 
mielai sutiko imtis organizuoti 
knygų platinimo centrą visu ben
druomeniniu mastu. Todėl kvie
čiame visus lietuvius, pasiilgu
sius arba jieškančius lietuviškos 
knygos, kreiptis į p. A. Krausą, 
kuris mielai šiame reikale patar
naus. Adresas: A. Krausas, 4 
Grandview Ave., Maribyrnong, 
Vic.

Drauge primename, kad visi 
lietuviškų knygų platintojai Aus
tralijoje gali laisvai ir nemoka
mai skelbtis Mūsų Pastogėje.

ALB Krašto Valdyba 

prieš kelerius metus buvo išvers
tas į rusų kalbų ir išleistas Vil
niuje 150.000 tiražu. Netrukus 
knyga buvo išparduota, ir pasiro
dė jos antroji laida. Dabar šios 
knygos trečių laidų 100.000 tiražu 
išleido Maskvos leidykla “Chudo- 
žestvenaja Literatūra”.

Tokio pasisekimo Sov. Sųjungo- 
je neturėjo nė vienas komunisti
nis lietuvių rašytojas. “Altorių 
šešėly” taip pat išversta į lenkų 
kalbų ir išleista Varšuvoje.

Lietuviai
LIETUVIS UNO DALINIUOSE
Kanados lietuvis dantų gydyto

jas Arūnas Dailidė balandžio pra
džioje su Kanados kariniais dali
niais, kurie priklauso Jungt. Tau
tų dispozicijai, išvyko į Egipto — 
Izraelio pasienį,, kur bus prižiūri
ma, kad žydai ir arabai nesipjau
tų. Su daliniais jis išvyko kaip 
dantų gydytojas kapitono laipsny 
ir išbus šioje tarnyboje apie me
tus laiko.

RUOŠIAMA LIETUVIŲ 
KALBOS GRAMATIKA 

ANGLIŠKAI
Amerikoje jau ilgesnis laikas, 

kaip dirba mūsų kalbininkai, ruoš
dami lietuvių kalbos gramatikų 
angliškai. Iš Amerikos liet, spau
dos pastebime, kad esu tokia gra
matika yra labai reikalinga. Prie 
šio veikalo dirba Leonas Dam- 
briūnas, Dr. A. Klimas ir prof. 
W.R. Schmalstieg.

MATEMATIKUI MARC.
ŠIKŠNIUI — 90 M. AMŽ.

Vilniuje gyvenančiam matema
tikui, rašytojui ir ilgamečiui Vil
niaus Vytauto D. Gimnazijos di
rektoriui M. šikšniui sukako 90 
m. amžiaus. Gimęs 1874 m., bai
gęs Šiaulių gimnazijų, jis 1893 m.

“NEWS DIGEST — INTERNATIONAL” 
SKAITYTOJAMS, ATSTOVAMS IR RĖMĖJAMS

Pranešama, kad naujas “N.D.-l.” numeris jau baigiamas 
spausdinti ir pasirodys šio mėnesio pabaigoje. Birželio pirmosiomis 
dienomis bus išsiuntinėtas prenumeratoriams ir platintojams. Tiki
mės, kad iki birželio 10 d. “N.D.-l.” pasieks ir tolimiausius Aus
tralijos kampelius, kas įgalins mūsų atstovus ruošiamuose birželi- 
nių minėjimuose pravesti sėkmingą prenumeratos rinkimo ir žur
nalo platinimo vajų.

Naujame numery be trėmimų liečiančios medžiagos taip pat 
apstu aktualijų iš Australijos gyvenimo, jų tarpe kroatų — ko
munistų kovos.

Iš pavergtųjų tautų pažymėtini straipsniai: apie Rytų Vokie
tiją, Jugoslaviją, Lenkiją, Vengriją, Ukrainą ir kt.

Atkreipiame mūsų atstovų ir skaitytojų dėmesį, kad vietoje 
pirkus žurnalą atskirais numeriais kviečiame užsiprenumeruoti vi
siems metams, kas labai sumažintų mūsų darbą ir išlaidas. Ta pa
čia proga pranešama, kad nuo šio numerio įvedama:

a) garbės prenumeratoriai, įmokėję £5.0.0 metams ir
b) rėmėjai prenumeratoriai, įmokėję £1.0.0 metams.
Būsime giliai dėkingi, kas išgalės mus tokiu būdu materialiai 

paremti.
Visiems atstovams ir platintojams ypatingą dėmesį reikėtų at

kreipti išplečiant “N.D.-L” kitų tautybių tarpe, ypač australų visuo
menėje prikalbinant prenumeratorių, rėmėjų ir garbės prenumera
torių.

Pasiliekame iš anksto dėkingi Jums visiems už aukas ir pa
stangas. . ,

"NEWS DIGEST — INTERNATIONAL" 
REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA

GERA TAKTIKA
Pasak “New York Times” Ita

lijos pramonininkas Renata Crot- 
ti siunčia komunistus ir kitus pa
žįstamus už geležinės uždangos ap
mokėdamas kelionės ir kitas išlai
das, su sųlyga, kad grįžę atvirai 
parašytų savo turimus įspūdžius.

Rusų komunizmu Crotti susido
mėjo, kai po II D. karo 56% jo 
įmonės darbininkų Carpi miesto 
(50.000 gyv.) rinkimuose balsavo 
už komunistų sąrašą.

Jis pats 1959 ir 1961 m. lankė
si Sov. Sąjungoje ir savo įspū
džius papasakojo savo įmonės 700 
darbininkų. Kadangi darbininkai 
nepatikėjo, Crotti tarė: “Važiuo
kite patys pamatyt, apmokėsiu ke
lionę.” 10 darbininkų nuvažiavo 
1962 m. ir 29 pernai, rugpjūty; 
daugumas jų nusivylė pamatę so
vietinių darbininkų būklę: mažos 
algos, augštos gaminių kainos, ga
miniai menkos vertės, prastai pa
gaminti, gyvena susigrūdę mažuo
se butuose ir t.t. Vienas darbinin
kas, perplėšęs komunistų partijos 
išduotą nario kortelę atsiuntė pa
rodyti, kad jis nebetiki sovietinio 
komunizmo gerumu.

Po pirmosios kelionės vietinė 
komunistų partija uždraudė savo 
nariams naudotis Crotti malone — 
jo lėšomis vykti į Sov. Sąjungą. 
Crotti šiemet vasarą mano 100 
darbininkų pasiųst pamatyt sovie
tinio komunizmo tvarkos ir darbi
ninkų būklės.

pasaulyje
įstojo į Maskvos Universiteto fi
zikos-matematikos fakultetą. Tuo 
metu sukaktuvininkas dalyvavo 
slaptoje lietuvių studentų draugi
joje ir spausdino pirmuosius savo 
kūrinius. Buvo “Varpo” bendra
darbis. Vėliau kūrė pjeses teatrui 
— jų žymiausia “Pilėnų kunigai
kštis”. ,i

1918 m. grįžęs iš Voronežo į 
Lietuvą, šikšnys pradėjo mokyto
jo darbą I-je Vilniaus vyrų gim
nazijoje (vėliau — Vytauto D. 
Gimnazijoje), po to gi (ligi 1939 
m.) buvo ilgametis tos gimnazi
jos direktorius. Jis parašė 8 ma
tematikos vadovėliui — jie ilgą 
laiką buvo naudoti visose Lietu
vos mokyklose.

Gyvendamas Vilniuje M. šikš
nys dalyvavo ir visuomeninėje 
veikloje, buvo įvairių organizaci
jų valdybose. Bolševikmečiu su
kaktuvininkas vertė jaunimui 
knygas iš rusų ir lenkų kalbų, 
1957 m. išleista jo raštų “Rinkti
nė”.

M. šikšnys — Vytauto D. Gim
nazijos direktorius ilgai ir su mei
le prisimintinas buvusiems tos 
gimnazijos auklėtiniams. Jų daug 
gyvenama Lietuvoje, bet nemaža 
esama ir Vakaruose — Europoje, 
Amerikoje ar Australijoje. (E)

AUKOS
MŪSŲ PASTOGEI

Mieliems aukotojams už suteik
tą paramą Mūsų Pastogei reiškia
me gilią padėką.

Černiauskas £ 0.10.0
Melburniškis X £ 5. 0.0
S. Kauneckas £ 2. 04)
V. Aglinskas £ 1. 0.0
A. Jasaitis £ 0.10.0
Brisbane apyl. V-ba 
J. Tinterio gimtadienio

£ 5. 2.6

proga suaukota £ 5. 4.0
R. Kačerauskas £ 0.10.0
B. Vanagas £ 0.10.0
V. Bitė £ 0.10.0
P. Šiurna £ 1. 0.0
A. Šerelis £ 1. 6.0
V. Šopys £ 0.10.0
P. Bertašius £ 1. 0.0
L. Petrauskas £ 0.16.0
S. Radzevičius £ 1. 0.0
J. Sakalas £ 1.10.0
P. Dirkis £ 3.10.0
A. Undzėnas £ 1. 0.0
A. Eskirtas £ 0.10.0
O. Burokienė £ 2. 0,0
M. Vilkelis ' £ 1. 0.0
V. Povilaitis £ 1. 0.0
X firma Melbourne £ 1. 0.0
A. Ramanauskas £ 0.10.0
A. Krausas £ 1. 0.0
B. Kasparas £ 1. 0.0
Aukos p.p. Pumpučių 
pobūvyje £ 3. 4.0
D. ir S. Čižauskai £ 10. 0.0
J. Normantas
Aukos p. Žiedienės

£ 1. 0.0

gimtadienio proga £ 5. 0.0
J. Kiveris £ 0.10.0
J. Paragienė £ 1. 0.0
A. Žemaitis £ 0.10.0
R. Deckys £ 1. 0.0
J. Voveris £ 1. 0.0
J. E. Ramanis £ 1. 0.0
Latrobe Valley Sen-ja £ 15. 0.0
A. Talandis £ 1. 0.0
K. Makūnas £ 1. 0.0
Adelaidės Apyl. V-ba £ 151. 8.6
K. Cieminis £ 1. 0.0
B. Urbšys £ 1. 0.0
Melbourne Apyl. V-ba £ 267. 0.0
Baltramijūnų pobūvio 
proga aukota £ 10. 0 0
J. Mikalauskas £ 1. 0.0
A. Grikepelis £ 0.10.0
A. Gudas £ 1. 0.0
A. čeičys £ 2. 0.0
V. Mikalauskas £ 1. 0.0
A. Grinienė £ 10. 0.0
V. Kondreckas £ 1. 0.0
L. Balsys £ 1. 0.0
A. Lipšytė £ 1. 0.0
A. Špokas £ 1. 0.0
Gedminas £ 1. 0.0
A. Janavičius £ 1. 0.0
J. Meiliūnas t £ 5. 0.0
J. Kažemekaičio gimtad.
proga svečių aukos 
J. Valio gimt, proga

£ 8.10.0

svečių aukos
V. Augustinavičius,

£ 2. 0.6

parūpinęs savo lėšomis 
klišių M. P-gei už £ 4. 0.0

A.L.B. Krašto Valdyba
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Adolfas Vaičaitis ATSIŠAUKIMAS

AIDAS, FUGA, SONETAS, SAGA
MINTYS LEONO URBONO TAPYBOS PARODĄ MELBOURNE APLANKIUS

Gegužės 17 d. Leveson meno 
galerijoje Melbourne įvyko dail. 
Leono Urbono tapybos parodos 
atidarymas. Buvo džiugu stebė
ti, kad šalia australų ir mūsų ga
na didelis skaičius tautiečių sau
sakimšai pripildė galerijos patal
pas. Nepaprastai reikšminga, 
kad modemiškojo meno, o ypač 
Leono Urbono individualus lini
jų ir spalvų pasisakymas rado 
vietos ir mūsų tautiečių salo
nuose. Taip pat malonu buvo 
sekti, būrelio iniciatorių entuzi
azmą, kurie telkė pinigus pavei
kslo užpirkimui busimiesiems lie
tuvių namams.

Mūsų liaudies išmintis sako: 
“Tyla gera byla”. Tačiau tokia 
proga tikrai neparanku praeiti 
pro Leono Urbono paveikslus 
neprašnekėjus. Pirmiausia mus 
džiugina dailininko pastangos. 
Neseniai jis turėjo savo kūrinių 
parodą Sydnėjuje, apie kurią 
dailės kritikai gana palankiai ra
šė. Be to, Leonas yra mūsų tau
tietis, kilimo iš gražiųjų Zarasų, 
iš kur turime eilę rašytojų ir me
no mylėtojų.

Apžvelgus parodą aišku, kad 
Urbonas netūpčioja ir nepasiten
kina vien paviršutinišku gamtos 
stebėjimu ir jos interpretavimu. 
Jis stengiasi įžiūrėti ir vėl pama
tyti matytos ar sapnuotos aplin
kumos gilesnę prasmę, atminti 
vaizdus, net siekiančius pačią 
vaikystę ir spontaniškai apjung
ti į liniją formą ir spalvų ritmą.

Teisingai Leonas apsisprendė 
atmesdamas ankstyvesnių daiktų, 
peizažo ar naturmorto skrupulin
gą piešimą ir spalvinimą. Taip 
pat dailininkas neliečia senti
mentalių idėjų, kurios jam atro
do negilios ir nepilnos, bet jieš- 
ko tikresnio sau atsakymo — 
tai pakylančio kūrybinio pasi
tenkinimo ar nusileidžiančio kū
rybinio išsisėmimo sensacijų.

Tapytojo pastangose apčiuo
piamas ilgas mąstymo periodas, 
kuris atsiremia net į kiniečių 
mintytojų išvadas, kur daik
tuose vidinė ar dvasinė energija 
yra nuolatiniame judėjime kuri 
apjungia visas medžiagas į har
moningą visumą. Tas pats mąs

tymo principas yra ir apie kos
minę energiją, kurios pėdsakus 
užtinkame didinguose M.K. 
Čiurlionio paveiksluose. Urbo
nas lyg pratęsdamas Čiurlionio 
metafizinį mąstymą atmeta kon
krečių objektų simboliką ir savo 
kūriniuose rodo tik formų ir li
nijų abstraktų žaismą.

Tas žaismas turi eigą ir nuo
status, stipriai paremtus intelek
tu. Jis kaip šachmatininkas ve
da žaismą plokštumose gana lo
giškai ir toli pramato žaidimo ei
gą. Bet čia įdomu pastebėti, kad 
Leonas žino ir jaučia irraciona- 
lių potėpių grožį ir netikėtumą 
tapyboje.

Šiuo metu dailininkas daugiau 
piešia ,negu tapo. Piešimas tep
tuku gal jam artimesnis ir tiks
lesnis būdas konstruuoti išsap
nuotas ir išmąstytas skrendančias 
abstrakcijas, neturinčias apčiuo
piamo, konkretaus pavidalo. Ne
noriu sugestijonuoti, kad Leo
nas turėtų daugiau tapyti negu 
piešti. Jis pats turi jausti geriau, 
kas jam arčiausia, tačiau spalvų 
jėga ir burtai ir jų sensityvus pa
naudojimas žymiai pagilintų Le
ono kontrukcijas.

M.K. ČIURLIONIS TAURAS
Iš ciklo “Zodiako ženklai”

Apčiuopdamas universalią 
energijos jėgą ir apjungdamas vi
sumą į abstrakčią ir bedaiktę or
ganizaciją, dailininkas kristali
zuoja savų išgyvenimų pasaulį. 
Ypač didesnio formato paveiks
luose pastebime vidinę meninin
ko dramos ekspresiją (“Prie slen
ksčio”).

Jo tapyba labai artima muzi
kai ar poezijai tikra tų žodžių 
prasme. Jis į paveikslus žiūri sa
vo “vidine” akimi, kaip poetas 
Niliūnas “Pavasario simfonijoje” 
įsiklauso:
“O aš įsiklausydavau,

kaip kraujas šaukia žmones, 
Kaip ilgesingai švilpauja

pavasaris, lyg dievas išdidus, 
Kaip gyslomis srūvanti keista

srovė, lyg upė pro ledus, 
Skandina juos į nesuvaldomas

svajones;
Kaip iš fantastiškų kelionių 

grįžęs vėjas
Dainuoja tolimų šalių dainas 

atėjęs,
Į kraują liedamas laukinio 

nerimo nuodus”.
Kam nėra svetimas šis mūsų 

poeto posmas, tas tikrai lengvai 
apčiuopia ir tapytojo Leono Ur

bono tapybą.
Šia paroda dailininkas labai 

stipriai užsirekomendavo ir lyg 
raktu atidarė vartus į begaliniai 
turtingą moderniojo meno sodą. 
Jam leista pasodinti ir savo cha
rakteringą kūrybos atžalą tarpe 
begalės nepaprastai gražių, ke
rinčių ir spalvingų medžių.

Norėtųsi, kad iš Zarasų atvež
tas medelis išaugtų į niekur ne
matytą žiedų ir vaisių augalą, 
kuris patrauktų gyvųjų akis, pa
siilgusias grožio ir harmonijos.
--------------------------------------1---------------

Kultūrinės
DIDELĖ BALTŲ KULTŪROS 

DIENŲ SĖKMĖ ŠVEICARIJOJE
Ciuriche gegužės 8-10 d.d. su

rengtos Baltų Kultūros Dienos 
sukėlė didelį šveicarų dėmesį. 
Miesto centre “Kongresshaus” rū
muose meno ir žemėlapių parodą 
atidarė PLB Šveicarijos krašto 
pirm. dr. A. Kušlys. Pabaltiečius 
pasveikino Ciuricho miesto prezi
dentas dr. E. Landolt, įvadinį žo
dį tarė O. Bong. Savo žodyje Bal
tų D-jos lietuvių-vokiečių sekci
jos pirm. Pasiuntinybės patarėjas 
dr. A. Gerutis pabrėžė, kad Baltų 
Dienos su savo įnašu siekiančios 
prisidėti prie kultūros įvykių Ciu
riche ir drauge įrodyti pabaltie- 
čių prisirišimą prie Vakarų kul
tūros. Atidaryme dalyvavo min. 
St. Lozoraitis, Baltų Draugijos 
gen. sekr. A. Grūnbaum iš Miun
cheno ir didelis būrys šveicarų ir 
pabaltiečių. Iki gegužės 10 d. pa
rodą aplankė per 600 svečių, dau
giausia šveicarų. Atvežtoji pada
linti medžiaga apie Pabaltijo kraš
tus buvo išgraibstyta per pirmą 
dieną.

Didelio dėmesio sulaukė dr. Ed- 
zar Schaper ir prof. J. Ereto pa
skaitos, kamerinės muzikos kon
certas ir dr. H. J. Dahmeno pra
nešimas apie pabaltiečių muziką. 
Iš lietuvių menininkų dalyvavo 
St. Citvaras. Šveicarų spauda nuo 
gegužės 5 d. rašė Pabaltijo, jo 
tautų, kovų bei pasiektų laimėji
mų laisvės metais temomis. (E)

Meno Dienoms rengti Komi
tetas Melbourne maloniai prašo, 
kad didesniuose lietuvių susibū
rimuose būtų paskelbiama ir pri
menama apie vaikų dailės paro
dą šių metų gale Melbourne.

Visi tėvai kviečiami paskatin
ti savo vaikučius nuo 3 iki 12 
metų amžiaus nupiešti keletą pa
veikslų, nedidesnių, kaip 21” x 
26”.

Apylinkių valdybos prašomos, 
kad savo apylinkėje įgaliotų vie
ną asmenį, kuris surinktų vaiku
čių piešinius ir juos pasiųstų Me
no Dienų Komitetui 248 Koor- 
nang Rd., Carnegie, Vic.

Siunčiant vaikų piešinius ven-

naujienos
ŠEKSPYRO KŪRYBA 

LIETUVIŠKAI
Minint W. Šekspyro 400-ją gimi

mo sukaktį Lietuvos spauda pas
kelbė įvairios medžiagos. įdomu, 
kad “Lit. ir Meno” (nr. 17, bal. 25) 
paskelbtame VI. Žuko straipsnyje 
neabejotinai naudotasi rašytojo A. 
Landsbergio “L. Enciklopedijoje” 
(27 t.) pateiktomis žiniomis. Kai 
kurie sakiniai net beveik nurašyti. 
Landsbergis su Žuku sutaria, kad 
Lietuvos — Lenkijos gyventojai 
apie Šekspyro kūrybą patyrę 1616 
— 17 m., kai “angliškų komedi- 
jantų” grupė, vadovaujama J. 
Greeno, gastroliavo su Šekspyro 
repertuaru.

Lietuvių kalba pirmiausia pra
dėta versti “Hamletas” — J. Sau- 
erveinas — Girėnas išvertė “Ham
leto” fragmentus ir vertimai 1881 
m. buvo atspausdinti Klaipėdoje 
leidžiamoje “Lietuviškoje Ceitun- 
goje”. Vėliau “Hamletą” išvertė 
kiti. Žukas pripažįsta, kad iki 
1917 m, reikšmingiausias Šekspyro 
kūrybos vertimas buvęs Kl. Jurge- 
lionio išverstas “Makbetas” (išl. 
1915 m. Čikagoje). Pripažįstama, 
kad Šekspyro vertimai nepr. Lietu
voje intensyviai pradėti skelbti nuo 
1924 m. “Žiemos pasakos” verti-, 
mas atliktas padedant L. Girai ir... 
jis buvęs menkas, su “tamsia ir ne
suprantama kalba”. Dar paminė
tas žymiausias laisvosios Lietuvos 
metais buvęs vertėjas J. Talman- 
tas.

gti sulankstymų. Geriausi vaikų 
piešiniai bus premijuojami.

Meno Dienoms Rengti Mel
bourne Komiteto Pirmininkė

■ ■ Šokėjai atsiliepkit! :
Kur Brisbanės, Canber- ' 

” ros, Newcastlio ir kitos • 
" taut, šokių grupės? Laukia- - 
-- me jūsų prisidedant prie : 
; ’ Meno Dienų programos. ’ 
;; Skubiai registruokitės pas > 
• • A. Karazijienę, 187 Lance- « 
” field Rd., Tullamarine, Vic. ;

Sovietiniais metais daugiausia 
vertė A. Churginas, dar buvo A. 
Miškinio, K. Borutos, V. Bložės 
vertimai. Jau žymiai vėliau pra
dėta leisti Šekspyro raštai — iki 
šiol jų pasirodė keturi tomai. (E)

“SMEGENŲ EMIGRACIJA” 
sukėlė triukšmo Anglijoje Fiziolo
gijos prof. Bush su 9 savo ben
dradarbiais pareiškė emigruoti į 
JAV. 12% anglų, gaunančių dok
toratus Anglijoje išvyksta į JAV. 
Mokslininkų pareiškimu — nėra 
galimybių Anglijoje, ten esą jie 
“baigia uždusti”.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS" kon
kursą už rašinį “Kokį aš norėčiau 
matyti kunigą” I premiją laimėjo 
Pr. Razminas, iš Čikagos, dvi ant
rąsias — N. Gailiūnienė iš Hart
fordo ir G. Ivaškienė iš Stanford, 
Conn.

Britanijoj gyvena apie 10.000 lie
tuvių. Apie pusė jų priklauso se
najai imigracijai, o kita pusė nau
jajai — pokarinei. Tenai yra ne
maža senų ir naujų organizacijų. 
Reikšmingiausia jų — Britanijos 
Lietuvių S-ga, kuri yra kartu ir 
Liet. B-nė.

★

Londono Lietuvių Parapijoj, ku
ri įkurta dar praeitame šimtme
tyje, klebonauja marijonas kun. 
dr. S. Matulis.

★

Škotijoj yra keli tūkstančiai se
nosios imigracijos lietuvių. Jie lei
džia net savo laikraštį “Išeivių 
Draugą”, kurį redaguoja mons. J. 
Gutauskas.

ANTANAS SKIRKA

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

— Jei toks yra paskutinis ir neatmainomas 
tavo žodis, garsus valdove, tuomet mes esame 
įgalioti pasakyti tau, kad mūsų šviesusis valdo
vas už savo žmonos mirtį, ir už visas iki šio laiko 
padalytas dideles skriaudas mūsų kraštui tau ne
dovanos ir skelbia tau, valdove, ir tavo šaliai am
žiną kerštą.

Tai pasakęs pasiuntinys ramiai atsistojo ir 
pasirėmė ant kardo.

Išgirdę šiuos žodžius, visi kunigaikščio pa
lydovai ir rikiai išsitraukė kardus ir pradėjo mur
mėti, kad tokius pasiuntinius reikia pakarti už 
įžūlumą.

Bet pakėlė ranką kunigaikštis, ir visi nutilo. 
Tada tokiais piktais žodžiais jis į pasiuntinius 
prabilo:

— Dar kaip saulė viečia danguje nei vie
nas bailys mozūras piktuoju nemindžiojo šios že
mės. Pamatę vieną mano karį, dešimtys jūsų vy
rų, kaip kiškiai, slepiasi giriose! Pasakykite savo 
valdovui, kad aš nei jo, nei jo keršto nebijau. Dar 
negimė šioje žemėje toks, kurio aš išsigąsčiau. 
Tegul jis ramiai lindi savo miškuose ir taiso nu
degintus pilių stogus, nes jei dar kartą jį pasieks 
mano ranka, jo neišgelbės nei jūsų dievai, nei 
žmonės. Bėkit greičiau neatsigrįždami iš mano 
šalies, kad daugiau mano akys jūsų nematytų, kol 
dar man rūstybė neužėjo ant jūsų visos prakeik
tos giminės!

Rankos mostelėjimu liepė valdovas išvaryti 
pasiuntinius ir juos šunimis užpjudyti.

Išaušo puiki pergalės šventės iena. Anksti 
rytą susirinko minios žmonių prie šventojo miš
ko, ant aukų kalno dievams aukų aukoti. Kri
viams ir vaidiloms skambinant kanklėmis ir gie
dant apeigines giesmes, karo dievaičiui Kūrkai 
ant ddžiausiojo laužo pats kunigaikštis papiovė 
juodą ožį ir jo krauju aplaistė laužo malkas. 
Buvo atvesti kunigaikštis Parvidis, jo žmona ir 
mozūrų kunigaikštienė ir pririšti ant laužo prie 
tvirtų uosinių stulpų. Miniai giedant aukojimo 
giesmę, kunigaikštis davė ženklą kriviui uždegti 
laužą. Didysis aukų laužas ir visi kiti laužai grei
tai įsiliepsnojo. Kai aukojamuosius palietė laužo 

ugnis, jų visų trijų veidai pasiliko ramūs, nors ir 
išblyškę. Joks šauksmas nepasigirdo iš jų lūpų. 
Tai buvo ženklas, kad galingieji dievai yra pa
tenkinti savo aukomis. Net kunigaikštis, nuste
bintas jų rodoma drąsa, ramiai stovėjo, pasirė
męs ant kardo, savo palydovų tarpe ir gėrėjosi.

Pasibaigus apeigoms, iš kunigaikščio iždo 
buvo dalinamos atskiroms giminėms ir šeimoms 
gausios dovanos, o kai dovanos buvo išdalintos, 
visi šoko ir dainavo. Vaišių stalai nuo gausių 
valgių linko, vis naujos midaus statinės buvo iš
ritinamos iš pilies rūsių ir šventė tęsėsi keletą 
dienų, kol pagaliau visi, pasisotinę ir pavargę, iš
siskirstė namo.

*
Rūstus ir nusiminęs, kaip sužeistas girių 

žvėris, vaikščiojo jaunas mozūrų kunigaikštis sa
vo pilies menėse, nei valgyti, nei miegoti iš nusi
minimo negalėdamas, dieną ir naktį tik apie di- 
džausią kerštą Sūduvos kunigaikščiui Šiurpui be
galvodamas. Karštai mylėtos ir priešų nukankin
tos žmonos vaizdas, kaip gyvas, vis stovėjo jo 
akyse, nei valandėlės jo neapleisdamas. Viską 
apsvarstęs ir nepasitikėdamas savo vieno jėgomis 
atkeršyti galingam ir narsiam sūduvių kunigaikš
čiui, jis siuntė pasiuntinius su brangiomis dova
noms pas kryžiuočių magistrą, prašydamas Or
dino draugystės ir pagalbos kovoje prieš sūdu
vius. Kitus pasiuntinius jis siuntė pas savo svainį, 
gudų kunigaikštį, prašydamas paramos karo žy
gyje.

Labai apsidžiaugė kryžiuočių magistras mo
zūrų pasiūlymu. Ir kaip nesidžiaugti, kad kaimy
nai net patys siūlosi jam padėti praplėsti valdo
mas sritis ir vėl pagonių krauju palaistyti žemę. 
Tad ir įsakė magistras Ordino broliams pamažu 
ruoštis dideliam žygiui į Sūduvą.

Visiems trims sąjungininkams besiruošiant į 
karą, praėjo žiema ir išaušo lietingas pavasaris. 
Tik vasaros pradžioje stojosi gražūs orai, ir tada, 
kaip buvo susitarę, pajudėjo dideli pulkai kry
žiuočių, mozūrų ir gudų į narsiųjų sūduvių kraš
tą, ten, kur stovi Šiurpilės pilis. Iš trijų pusių, 
kaip tamsūs debesys ėjo priešų pulkai, kerštą. 

vergiją ir mirtį nešdami. Užpuolikams priėjus ku
nigaikščio Šiurpo valdas, iš jo nelaisvės pabėgę 
galindai priešo pulkus tik naktimis miškų takais į 
Šiurpilę vedė. Jiems jau buvo pažįstamas šis kraš
tas ir jų širdyse dar buvo neišblėsęs keršto jaus
mas už sunaikintas tėviškes.

★
Gražiausiu vasaros laiku, kuomet ateina il

giausia diena ir trumpiausia naktis, visame Sūdu
vos krašte buvo švenčiama Kupolių šventė. Šiur
pilės ir plačios apylinkės gyventojai ruošėsi iškil
mingai ir linksmai tą šventę atšvęsti. Jaunimas ir 
vyresnieji iš pat ryto krovė laužus, ritino smalos 
bosus, kuriuos kėlė į stulpus, tam reikalui pasta
tytus, ruošė valtis ir darė keltus, kad naktį su ži
bintais galėtų dainuodami po ežerą paplaukioti. 
Mergaitės pynė vainikus, nes buvo paprotys juos 
naktį su šviesomis į Šešupės ir ežero vandenį nu
leisti ,kad jie laimę ir ateitį išpranašautų. O vi
durnaktį visas jaunimas rengėsi eiti į miškus ste
buklingo paparčio žiedo ieškoti. Diena buvo šilta 
ir graži.

Vidurdienį iš pilies pasigirdo pavojų skelbią 
trimitų garsai, ragindami visus vyrus skubėti į 
pilį. Ant aukštų pilies kuorų staiga suliepsnojo 
laužai, pranešdami plačiausiai apylinkei, kad 
priešas užpuolė šalį. Nuo girių pusės, kaip bičių 
spiečiai, pasirodė raiti priešų pulkai.

Vai, didelė ištiko kova, kokios šita šalis dar 
nebuvo mačiusi. Ežero ir Šešupės vanduo pasru
vo krauju — ir priešų, ir savųjų. Visi, kuriuos ne
pasiruošusius pasiekė priešų ginklas, krito kovo
je, nes niekas gyvas nepasidavė. Net ir moterys 
kovojo kartu su vyrais ir žuvo. Ne visi pilies gy
nėjai suspėjo į pilį subėgti. Daugelis žuvo už pilies 
sienų nelygioje kovoje su trimis priešais pasalū
nais.

Išnaikinę visa kas gyva pilies apylinkėje, 
priešai iš visų pusių apstojo pilį. Čia užpuolikai 
pamatė, kad nors jų ir yra labai daug, bet bus 
labai sunku pilį paimti. Gynėjai narsiai gynėsi, 
nesigailėdami savo jėgų, nei gyvybės. Daug dienų 
priešai neįstengė prie pilies sienų prieiti. Pagaliau 
nakties tamsoje jiems pavyko perkasą užversti 
rąstais ir užpilti žemėmis. Per tą laiką kryžiuočiai 
suspėjo pasidaryti taranus pilies sienoms griauti 
ir juos, atkakliai kovodami, privežė prie pilies. 
Kuomet pirmoji siena buvo pralaužta, kryžiuočių 
magistras sustabdė kovą ir pareikalavo gynėjus 
pasiduoti. Jo sąlygos buvo tokios: jei pilies gynė
jai tuojau pat išduos puolėjams savo valdovą, ku
ris prie pilies vartų visų akivaizdoje bus nubaus
tas mirtimi, jiems bus dovanota gyvybė ir nelais

vė bus jiems skiriama nepersunki, bet jei nepasi
duos, visi bus sunaikinti be pasigailėjimo. Baisus 
pasipiktinimo riksmas nuadėjo pilyje:

— Sūduviai niekam nuo amžių nevergavo ir 
nevergaus! Mes laisvi mirsime savo krašte!

Dar daug dienų ir naktų kovėsi šiurpilės gy
nėjai. Kiek per dieną priešai pilies sienų išgriau
davo, tiek per naktį gynėjai vėl sutaisydavo.

Pagaliau pilyje pritrūko maisto ir kunigaikš
tis įsakė ruoštis paskutinei kovai. Vai, brangiai 
nutarė kunigaikštis šiurpas atiduoti savo ir narsių 
pilies gynėjų gyvybes! Prie pilies vartų ir prie 
kiekvieno pastato buvo sukrauti laužai ir apipilti 
smala. Išaušo graži diena. Iš j>at ryto priešai vo
romis vėl pradėjo artėti prie pilies. Gynėjai ne- 
besigynė. Netrukus priešų minios apstojo visą 
pilį. Tuo metu plačiai atsidarė pilies vartai. Drą
siausieji užpuolikai, galvodami, kad gynėjai patys 
be kovos pasiduoda, pradėjo būriais veržtis į pilį. 
Netrukus drąsuoliai ir jų vadai jau buvo pilies 
kieme. Tuomet paskutinį kartą pasigirdo kunigai
kščio rago balsas, duodamas visiems gynėjams 
ženklą stoti į paskutinį mūšį. Staiga suliepsnojo 
visi laužai, o pilies gynėjai užstojo pilies vartus, 
uždarė juos savo krūtinėmis, kad kaip į pilį įsi
veržę priešai, taip ir savieji, negalėdami iš pilies 
išeiti, drauge visi žūtų.

Oi, greitai suprato priešai į kokį baisų pavo
jų juos įviliojo sūduviai. Suriko nusigandę visi ir 
metėsi pre vartų. Bet čia juos sutiko pilies gy
nėjų, kovojančų už garbingą ir laisvą mirtį, kardų 
ir kirviu smūgiai. Gynėjai per trumpą laiką krū
vas didžiausias priguldė persigandusių priešų, o 
jų krauju pasruvo pilies kiemas. O už vis labiau, 
kaip įnirtęs tauras, mušė priešus savo baisiais kar
do smūgiais kunigaiktis šiurpas. Pagaliau griuvo 
į kiemą padegę aukštieji pilies kuorai ir po savi
mi palaidojo ir užpuolikus ir gynėjus.

Nedaug išvargusių priešų besugrįžo į savo 
kraštus po šio baisaus mūšio. Grįžtančių tarpe ne
buvo nei mozūrų kunigaikščio, nei kryžiuočių mi- 
stro. Jie sudegė pilyje, kur nesuskaitoma daugybė 
priešų paguldė savo galvas. Oi, kaip brangiai 
jiems atsiėjo ši pergalė.

Bet ir šiurpilės pilis niekada nebeatsistatė. 
Visas gražus ir derlingas kraštas tankiomis, ošian
čiomis giriomis užaugo. Šiandien tik tamsus, ne
ramiai banguojantis šiurpilės ežeras ir pre jo 
aukštas .medžais apaugęs kalnas primena tą vie
tą, kur kadaise stovėjo galinga pilis. Tik seniausi 
žmonės dar pasakoja, kad tą pilį valdė garsus vi
same Sūduvos krašte kunigaikštis šiurpas.

3
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VI SI
Gegužės 30 d. 7 vai. vak. 

įvyks Jaunimo talentų koncertas, 
Father J. O’Relly memorial Au
ditorium salėje, Auburn, Park. 
Road.

Koncerto programa bus gausi 
ir įvairi, kurioje dalyvaus: dekla- 
muotojos-jai, vaidintojos-jai, pia- 
nistės-tai, smuikininkės-kai, 
akordeonistės-tai ir kitų muzikos 
instrumentų mėgėjos-jai, baletas, 
moksleivių ateitininkų choras, 
kun. P. Butkaus vadovaujamas, 
(akordeonu lydės Algis Plūkas), 
mažųjų tautinių šokių grupė Ak- 
vos Meiliūnaitės vadovaujama 
(akordeonu lydės Algis Plūkas), 
Sydnejaus lietuvių tautinių šokių 
grupė, Marinos Osinaitės — Cox 
vadovaujama (akordeonu lydės 
Algis Plūkas ir Mindaugas Mau- 
ragis).

Koncerto Vyr. Vadovas muz. 
K. Kavaliauskas. Koncerto pro
gramos pranešėja, Dalia Grosai
tė.

Gerai pasiruošusieji jaunuoliai 
— koncerto programos išpildy- 
tojai gaus premijas. Premijas 
skirs atitinkamos meno specialis
tų komisijos. Nelaimėjusieji pre
mijų, koncerto programos daly
viai — jaunuoliai, atitinkamų 
komisijų bus tinkamai pagerbti.

Koncertui pasibaigus vyks šo
kiai — balius, kurio metu gros 
užsieninė, modernių šokių kape
la. Geriausi moderniųjų šokių 
šokėjai gaus prizus. Šokių per
traukos metu, bus įteiktos laimė
jusiems jaunuoliams-lėms premi
jos ir visiems programos išpildy-

NUOTRUPOS
GATVĖJE RASTA AUSIS

AOSTA mieste, Italijoje gyven
tojas rado gatvėje žmogaus ausį. 
Pradžioje norėjo ją nešti j rastų 
daiktų biurą, bet vėliau nuspren
dė nunešti į artimiausią ligoninę, 
j kurią buvo nugabentas tos au
sies savininkas, 17 m. jaunuolis, 
kuris jos buvo netekęs muštynėse 
su kolegomis. Chirurgai tuojau au
sį prisiuvo į tinkamą vietą. Ope
racija visiškai pasisekė.

BRANGI BARZDA
Daugiau kaip 55 milijonai ame

rikiečių kasdien dirba penkis mili
jonus darbo valandų, kasdien iš
leisdami penkis šimtus milijonų 
dolerių pagaminti ne kokią mėnu
lio raketą ar sprausminį bombo
nešį, bet kasdieninio skutimosi 
įrankius.

Tai yra vienos skutimosi įrankių 
bendrovės skelbiami statistiniai 
daviniai. Ši bendrovė dar prideda, 
kad vyras savo amžiuje praleidžia 
1,838 valandas skusdamasis 
barzdą.

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
g JOSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

L. PAGES
| MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 - 
g sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia' 
g jam giminaičiui ar draugui pagerbti.
V.‘ ’
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SU JAUNIMU!
mo dalyviams atitinkami žymi
niai.

Baliaus metu bus bendras 
jaunųjų talentų koncerto progra
mos dalyvių vaišių stalas, prie 
kurio jaunieji talentai iš anksto 
kviečia visus jaunuosius svečius 
pasivaišinti ir pasidalinti jaunimo 
šventės įspūdžiais, bei jaunųjų 
talentų pasiektais gražiais rezul
tatais.

Jaunimo šventė yra mūsų vi
sų, tiek jaunųjų tiek ir suaugu
siųjų džiaugsmo ir pasididžiavi
mo šventė. Ji nebus paskutinė, 
— šiais metais, o bus vykdoma 
kiekvienais metais ir jaunimo 
šventės dienos kaip tradicinės 
šventės, bus įtrauktos į Sydne
jaus organizacijų parengimo ka
lendorių, kurioms jaunimas ruo
šis iš anksto ir vykdys DA
RIAUS — GIRĖNO testamen
tą-

Pradėkime šią jaunimo šven
tę su džiaugsmu ir pakilusia nuo
taika. Paremkime jaunimą dva
siniai ir materialiniai savo gausiu 
atsilankymu, kad jaunimas pa
justų mūsų meilę, pagarbą ir pa
ramą jiems, jų pasirinktuose ta
lentuose ir jų gražiuose pasiry
žimuose.

Jei mes remsime jaunimą dva
siniai ir materialiniai, rodysime 
gražius pavyzdžius, kreipsime dė
mesio į besireiškiančius jaunimo 
talentus, tikėkimės, kad jau
nimas mūsų neapvils.

Tad nuo jauniausio iki vy
riausio visi ruoškimės į jaunimo 
šventę, į jaunimo talentų kon

ŽMOGAUS ŠIRDIS
Per metus žmogaus širdis su

plaka apie 40,000,000 kartų. Per 
dieną iš viso širdis išpumpuoja 10 
tonų kraujo. Širdies pajėgumas — 
apie 1/240 arklio jėgos.

Raudonieji kraujo rutuliukai 
yra tokie maži, kad jų tūkstantį 
sukrovus ant kits kito susidarytų 
tik colis aukščio. Arterijomis 
kraujas teka maždaug 40 mylių 
greičiu per valandą, o kapiliarais 
per minutę laiko kraujas nuteka 
apie vieną colį.

AUKSINĖ HIGIENA

— Negaliu suprasti, poniusenka, 
kaip jūs galėjote paimti butą be 
maudyklės?

— Žinote, turint stambesnes pa
jamas, kaip mano, tenka planuoti 
kasmet specialiai išvykti j maudy
mosi kurortus. 

g

certą gegužės 30 d. 7 vai. 
vak., o'antrą jaunimo šventės 
dieną (sekmadienį) į Lidcombe 
bažnyčioje iškilmingas pamaldas, 
kurias atlaikys jaunasis kun. P. 
Martuzas. Giedos dainos choras, 
muz. K. Kavaliaūsko vadovauja
mas ir jaunųjų organizacijos da
lyvaus su vėliavomis.

Po pamaldų, visi vyksime į 
Bankstown lietuvių namus, kur 
nuo 1 vai. 30 min. jaunieji 
sportininkai žais įvairų sportą ir 
drauge įvairiose sporto bei žai
dimo šakose įtrauks bei suįdo
mins ir jaunuosius svečius.

Žaidimo metu, bus apžiūrima 
jaunųjų meno paroda ir nuo 4 
vai. bus jaunųjų meno parodos 
ir sporto srities laimėjusiems- 
sioms įteikta premijos bei atitin
kami žyminiai. Po to Jaunimo 
dienos šventės organizacinio ko
miteto Pirmininko uždarymo žo
dis. Tuo ir baigsis jaunimo šven
tė.

Sydnėjaūs, Bankstowno ir Ca- 
bramattos Apylinkių Valdybos 
dar kartą kreipiasi į mielus tė- 

VYT. KASTYTIS

KRAUJU APLAISTYTA SALA
Pasaulio dėmesio centre šian

dien yra Kipro sala. Šis, palygin
ti, nedidelis žemės kauburėlis Vi
duržemio jūroje, 45 mylių atstu
me nuo Turkijos krantų, šimtme
čių tarpsnyje yra turėjęs daug
valdovų — graikus, asyriečius, 
makedoniečius, persus, romėnus, 
turkus, britus. Didžiąją salos gy
ventojų dalį — 500.000 sudaro 
graikai; turkų priskaitoma iki 
120.000.

Enoais, Makarios, Grivas
1778 m. Turkijos sultonas Kip

rą atidavė Britanijai. Didžiųjų pa
saulio sukrėtimų metu Kipras bu
vo svarbi britų laivyno bazė. Po 
II D. karo, kai britų kolonijos 
pradėjo atgauti laisvę ir nepri
klausomybę, pakėlė galvas ir grai
kų . kilmės kipriečiai. Kovos dėl 
laisvės šią mažytę salą aplaistė 
graikų, britų ir turkų krauju.

1950 m. Nikosijos, Limasolio ir 
kitų miestų pastatų sienas išmar
gino graikiški šūkiai “Enosis” — 
sąjunga su Graikija. Britams ne
reagavus į šiuos pasyvios kovos 
ženklus, pulkininko G. Grivas va
dovaujami graikų partizanai pra
dėjo terorizuoti britų įgulos ka
rius. Pasaulinės spaudos pusla
piuose šis buvęs graikų armijos 
karininkas greit tapo legendiniu 
laisvės kovų didvyriu. Politinei 
kovai atvirame fronte vadovavo 
ortodoksų arkivyskupas Makarios. 
Britai įtarė, kad jis yra tikrasis 
teroristų organizacijos EOKA va
das, kad pulk. Grivas tėra jo deši
nioji ranka.

Tremti* ir kankinio vainikas
1956 m. kovo mėn. Kipro salos 

gubernatorius maršalas Sir John 
Harding, hematydamas kitos išei
ties, įsakė suimti arkivysk. Maka
rios ir ištremti jį į Seychelles ša

vus, kad jei jų vaikučiai, kurie 
mokosi įvairaus muzikos meno, 
o dar nėra užsiregistravę, kad 
tuoj praneštų telefonu: S. Naru- 
šiui — 53-54-55 arba Banks
towno Apylinkės Pirmininkui E. 
Eidiejui — 70-83-65, Cabra- 
mattos Apyl. P-kui A. Statkui — 
72-28-27. Taip pat prašome tė
vus tų vaikučių, kurie nori daly
vauti parodoje su savo paveiks
lais, pranešti čia paminėtais te- 
lefonais, kad būtų galima paimti 
iš namų paveikslus. Taip pat pra
šome, kad ant kiekvieno daikte
lio, kuris bus skiriamas parodai, 
būtų užlipintas jaunuolio vardas 
pavardė.

Nesigailėkime pastangų ir vi
sokeriopos paramos, kad jauni
mo šventė būtų graži ir įspūdin
ga.

Koncerto baliaus metu .malo
niai sutiko Soc. Moterų Draugi
jos ponios paruošti skanius už
kandžius. Veiks įvairių gaivina
mų gėrimų bufetas.

Įėjimas: Suaugusiems 12 šil., 
jaunimui 5 ii.

Koncerto programos dalyviai 
už įėjimą nemoka.

Sydney, Bankstown, 
Cabramatta Apylinkių V-bos

las Indijos vandenyne. Tai buvo 
klaidingas ėjimas, iššaukęs dar 
drąsesnius EOKA organizacijos 
žygius, didesnį kraujo praliejimą, 
o tremtis arkivysk. Makarios, kaip 
ir galima buvo tikėtis, padarė po-
utiniu kankiniu. Viešoji pasaulio 
opinija atsisuko prieš britus.

1957 m. arkivysk. Makarios bu
vo paleistas su sąlyga, kad jis ne
grįš į Kiprą ir neaudrins jau ir 
taip krauju pritvinkusios atmos
feros. Tai buvo pirmasis graikų 
kilmės kipriečių laimėjimas .Pa
stebėjęs pasaulio opinijos povei
kį britų politikai, arkivysk. Ma
karios tęsė kovą už Kipro ribų. 
Ovacijas jam kėlė graikai Atė
nuose. Niujorke ir net pačiame 
Londone. J augantį arkivyskupo 
populiarumą teko atsakyti politi
nėmis nuolaidomis ir netgi dali
niu pralaimėjimu. 1959 m. vasa
rio 16 d. Zueriche suinteresuoto
sios šalys — Britanija, Graikija, 
ir Turkija pasirašė sutartį, sutei
kiančią politinę nepriklausomy
bę Kipro salai. Tų pačių metų ko
vo 1 d. tremtinys Makarios grįžo 
į Kiprą ir greit buvo išrinktas 
prezidentu.

•
Dvilypė respublika

Oficialiai nepriklausomybė Kip
ro respublikai buvo suteikta 1960 
m. rugpjūčio 16 d. Pagal Zueri
cho sutartį paruošta konstitucija 
viceprezidento postą atidavė tur
kui dr. Fazil Kuchuk, j 50 narių 
parlamentą įvedė 15 turkų atsto
vų ir turkams užtikrino 30% val
stybinių tarnybų. Pusiausvyrai 
tarp salos gyventojų išlaikyti 
Graikija į Kiprą įvežė 950 savo 
karių, o Turkija — 650. Britai, 
savaime suprantama, pasilaikė 
karines bazes. Taigi, šios trys val
stybės prisiėmė pilną atsakomybę 
už tolimesnį Kipro likimą.

Nepriklausomybės atgavimo die
ną arkivysk. Makarios džiūgavo: 
“Mes laimėjome! Kipras laisvas. 
Švęskite, mano broliai, išdidžiai

Nuo balandžio 9 d.
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SPAUDOJE
New Yorko “Daily News” veda

majame rašoma: “Nokolaj Fedo
renko, sovietų atstovas Jungtinė
se Tautose, tų tautų dekoloniza
cijos k-te, šaukia, kad kolonizmas 
turi būti baigtas pasaulyje ligi 
1965 m. galo...” Laikraščio veda
masis: “Gerai, sakysim, ir dar sy
kį gerai. Bet štai reikalas, skirtas 
Feddy. Toji jūsų, berneli, brangio 
ji Rusija yra pasilikusi pasaulyje 
didžiausia ir žiauriausia koloninė 

pakeldami galvas į dangų!” Šiuos 
džiaugsmo šūkius greit užtemdė 
per šimtmečius tarp graikų ir tur
kų įsigalėjęs antagonizmas, nuo
širdesnio bendradarbiavimo stoka. 
Graikai neįstengė užmirti savo di-
džiausio troškimo — sąjungos su 
Graikija, o turkai, matydami pen
keriopą graikų persvarą, įtarinė
jimų skraiste apsupo kiekvieną 
graikiškosios Kipro vyriausybės 
žingsnį. Su dideliu vargu sulipdy
tas konstitucijos vežimas sustojo 
vietoje. Tokioje atmosferoje pa
kako degtuko įžiebti prigesusiai 
neapykantos ugniai. Degtuku bū
vi prez. Makarios pasiūlymas re
formuoti konstituciją, kuri turkų 
mažumai teikia garantijas, nelei
džiančias Kipro graikams savaip 
tvarkyti kraštą. Turkams atsisa
kius, graikai iš palėpių pradėjo 
traukti tuos pačius medžioklinius 
šautuvus, kuriais kadaise buvo 
šaudoma j britus.

Katė glostoma prieš plauką

Susidariusią situaciją geriau
siai apibūdino vienas graikas bri
tų karininkui: “Mes, graikai, esa
me kaip katė — jeigu mus glos
tysite paplaukiui, mes jums ati
duosime savo širdis, bet jeigu jū
sų ranka pabrauks prieš plauką...” 
Britų kariuomenė atsidūrė nepa
vydėtinoje būklėje: Zuericho su
tartis buvo įpareigojusi laikytis 
visiško neutralumo, tačiau sunku 
yra stebėti, kai dauguma naikina 
mažumą, ir likti neutraliam. Pa
sisakymas už vieną ar kitą pusę 
neįmanomas, nes ir Graikija, ir 
Turkija yra Atlanto S-gos na
riai. Graikijos ar Turkijos kariuo
menės išsikėlimas Kipre sulikvi- 
duotų visą pietinį Atlanto S-gos 
sparną. Laikydamiesi neutralumo, 
britai pradėjo jieškoti kompromi
sinio sprendimo — buvo pasiūly- 
ta į Kipro salą įvesti Atlanto fi
gos valstybių kariuomenės dali
nius.

galybė. Ji laiko priespaudoje ir 
išnaudoja — ir tai daro jau eilė 
metų — Bulgariją, Čekoslovaki
ją, Rytų Vokietiją, Estiją, Latvi
ją, Lietuvą, Vengriją, Lenkiją, 
Rumuniją ir kt. Taigi, jeigu da
bar Rusija palanki išnaikinti vi
sokį kolonizmą iki kitų metų pa
baigos, tai liekasi svarbiausias 
klausimas: kaip greitai Chruščio
vas šioms pavergtoms tautoms 
duos laisvę ir kuri bus pirmoji! 
Kitas klausimas: ar išlaisvintojas 
Chruščiovas paspaus savo draugą 
Peipinge Maotsetungą baigti jo ko
lonizmą šiaurės Korėjoje, Vietna
me, Tibete, Albanijoje!”

“Vargais mes galim tikėtis pa
matyti šį tautų padarą į laisvę, 
apie kurį šaukė Feddy Fedoren
ko”.

Makariot pasirenka ENOSIS
Prez. Makarios atsisakė komp

romiso. Jam aišku, kad Atlanto 
Sąjunga geriausiu atveju steng
sis grąžinti Zuericho sutarties rai
des, kai tuo tarpu graikų kilmės 
kipriečių širdyse vėl yra nubudęs 
Enosis — susijungimo su Graikija 
šūkis, šiam uždaviniui įgyvendin
ti žymiai palankesnė dirva Jung
tinių Tautų priežiūroje. Joms ne
rūpi Atlanto S-gos likimas. Siek
damos taikos išlaikymo, JT gali 
sutikti su Kipro salos padalinimo 
mintimi, o gal net iškraustyti tur
kų mažumą j Turkiją. Prez. Maka
rios kreipėsi į JT Saugumo Tary
bą. Tai buvo atviras smūgis Bri
tanijai, JAV ir Atlanto S-gai. 
Jungtinės Tautos prez. Makarios 
ėjimą sutiko gana skeptiškai, nes 
jau daug metų tarptautinė ka
riuomenė budi Gazos juostoje tarp 
žydų ir arabų, o sprendimo ne
matyti. Sunku tikėtis, kad greitu 
laiku JT dalinius galima būtų ati
traukti iš Kongo, šios operacijos 
ir sovietinis jų boikotas JT yra 
pavertęs i išmaldos prašančią or
ganizaciją. Finansiniai nedatek- 
liai kasdien didėja, palikdami vis 
stambesnes skyles organizacijos 
biudžete.

Prez. Makarios j pagalbą atėjo 
Turkija, negalėdama ramiai ste
bėti savo tautiečių žudymo Kip
ro saloje. Jos grasinimas pradėti 
salos invaziją sujaudino didįjį JT 
kariuomenės šalininką L.B. Pear- 
šoną. Rekordiniu laiku Kanados 
kariuomenės daliniai nusileido Ni
kosijos aerodrome. Jo pavyzdžiu, 
nors mažiau skubėdami pasekė ir 
kitų valstybių atstovai. Tačiau 
JT kariuomenės pasiuntimas j 
Kiprą, deja, dar nėra problemos 
išsprendimas, o tik jos sprendimo 
atidėjimas.

(T2.)

GĖDOS SIENA BERLYNE
Tęsinys

Jautis, kaip girdi, sav vargdams pašarą pelno; 
O ir tą daugsyk, kad skūpas randasi ččsas, 
Su maldelėms ir kuone verkdams vos išsiprašo. 
Ak, mano gaidūs! Juk ir mums taipjau pasidaro, 
Kad mes po darbų naštoms didiai prisivargę, 
Kartais dėl vargų vos sausą trupinį kramtom 
Ir iš klano su savo jaučiais vandenį siurbiam, 
Kur vabalai ir varlės su pasimėgimu maudos. 
Ale, nebok, gaidau, neverk permier nusimindams; 
Juk viens miers, kaipo savo blogą sotini skilvį 
Kad tikt Dievs sveikatą mielą tau dovanoja. 
Taigi, nurykim jau prastoką savo kąsnelį, 
Ik ruduo po tam mums duos riebiaus prisivalgyt.

Ant, žiūrėk tikrai! veršiukai jau šokinėja, 
O ėryčiai su paršiukais žįsdami spardos. 
Vištos ant laktų jau daug iškarkino kiaušių; 
Tikt palūkėk, margi vištyčiai tuoj pasirodys: 
Nes šlėkutė su baltžande jau pasičypsin, 
Ogi žąsyčiai jau iš kiaušinių veržiasi laukan. 
Veil kaip žąsins savo sulaukęs sveikina veislę 
Ir besikloniodams vaikus krūvon varinėja, 
Ba mėsos visokios ir šulnų smagurėlių 
Virt ir kept gardžiai jau daug visur pasidaro.

Nugi dabar kaimynai, gentys ir gaspadoriai!

Rūpinkitės akylai, kad užardami lauką, 
Daug visokio sau išbertumbit vasarojo; 
Juk negali maitintis vis vienais riebumynais; 
Ir dailių riekelių reik, kad spirgini spirgus. 
Todėl tur kiekviens, šventes pavasario švęsdams, 
Kas ant čielo meto reik, taipo pasirūpint, 
Kad kožna diena, nusikandus savo dalyką, 
Dar ir sekančiai n’užmirštų reikalą skalsint”.

“Rodos”, tarė Blėkius,” ką mes pernai sav 
nusipelnėm 

ir zopostui savo namams kampe pakavojom, 
Su žiema jau baigias ir visur išsituštin.
Vei! kaip skūnės, kur mūsų lobiai buvo sukrauti, 
Nei pūstynės stov ir maisto viso neteko, 
O aruodų krūvos jau taipo pasibaigė, 
Kad kisielių virt ir skanų šiupinį pleškint 
Nieks nesiliko, kaip tiktai skūpa mažumėlė. 
Ant, pašaliai visi, kur ropės irgi repukai 
Su kitais viralais zopostui buvo padėti, 
Taip išsituštino jau, kad mes, kasydami galvas, 
Vos jau žinom ką nusivirt ir kuom pasisotint. 
Ak, jūs, kumpiai, jūs, dešrelės su lašinėliais, 
Mes kuone verkiam jau, kasdien paminėdami 

jūsų”.

Jaunas rytų berlynietis paslėpė 
savo sužadėtinės motiną bagaži
nėje, o sužadėtinę po sėdyne ir 
pasuko prie pasienio. Vietoje 
kad sustotų ir duotųsi kontro
liuojamas, jis pasuko į pervažą

ir laimingai prasmukęs pro beto
nines užtvaras pranėrė apačia 
plieninio barjero, skiriančio ry
tus nuo vakarų. Kiekvienu me
tu tikėdamasis, kad rytų pasie
nio sargybiniai pradės šaudyti, 
jis padidino mašinos greitį vos

nesuvažinėdamas sargybinio, ir 
kol šis susigriebė pabėgėliai jau 
buvo pralindę apačia barjero ir 
sėkmingai pabėgo į vakarus ir ' 
laisvę.

(Bus daugiau) ■
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SPORTINĖ MELBOURNIEČIU VEIKLA

Sportas Adelaidėje
VYTIS — WEST 51:54 (21:20)

Dėl susižeidimų ir ligų lietuviai 
rungtyniavo be rezervų. Tas ir 
nulėmė rungtynių eigą, nes pas
kutinio ketvirčio pradžioje J. Gum- 
biui dėl 5 pražangų apleidus aikš
tę 4 vytiečiai nepajėgė atsilaiky
ti prieš ryžtingai žaidžiantį West 
penketuką. Taškai: R. Daugalis 
20, S. Visockis 13.

VYTIS — BUDAPEST 
71:24 (27:6)

Vengrai įsitikino, kad, lietuviai 
šioms rungtynėms nusiteikė kovin
gai, nes vytiečiai pirmauja net 
17:0. Puikiai sužaidė rungtynėse 
augštaūgis R. Pocius. J. Gumbys 
jį tiesiog “maitino” sviediniais, o 
Romas realizavo pilnais metimais, 
kaip prityręs žaidėjas. Taškai: R. 
Pocius 27, J. Gumbys 18.

STALO TENISAS
I pirmenybių kovas įsijungė ir 

Vyties teniso žaidėjai. Pirmoje vy
rų komandoje šiemet startuoja 
progresuojantis jaunuolis Vygis 
Maželis. Vytis — Hyde Park 5:4. 
A. Gudaitis 2, P. Urbašius 2, V. 
Maželiai. VytisII —. Woodville 8:6.

J. čižauskas 3, R. Jablonskis 0, 
R. Puodžius 0.

Pereitų metų mergaičių pirmos 
komandos žaidėjoms pirmenybėse 
nedalyvaujant jų vietas užėmė jau
nos žaidėjos: R. Pacevičiūtė, A. 
Urnevičiūtė, K. Pacevičiūtė ir D. 
Viliūnaitė. Vytis — Railways 9:0.

Vytis II — Commonwealth 
Bank 4:5. O. Mikalainytės treni
ruojamos jaunos mergaitės daug 
žadančios pirmenybių naujokės. 
Taškai: V. Mikeliūnaitė 2, M. Ker
šy tė 2, R. Pimpytė 0, Sekcijai va
dovauja Ona Mikalainytė.

GRAŽUOLĖS BALIUS
Gegužės 9 d. Lietuvių Namuo

se vyko tradicinis Klubo gražuo
lės balius. Titulas atiteko ilgame
čio klubo nario rėmėjo Jono Rep- 
ševičiaus žmonai Izolinai, susirin
kusiai 307 balsus. Baliaus gražuo
lės juostą bei tiarą įteikė perei
tų metų laimėtoja O. Mikalainytė. 
Antrą vietą, surinkusiai 280 bal
sų, užėmė stalo teniso žaidėja Ni
jolė Lėlytė. Jai buvo įteikta aus
trališko meškiuko papuošalas. Al
gio Ignatavičiaus žmonai Benitai 
atiteko trečia vieta ir saldumynų 
dėžė. 7?.S. '

Melbourne Sporto Klubo “Var
po” valdyba ir svečių sutikimo ko
mitetas pilnu tempu ruošiasi kaip 
galima gražiau priimti svečius. 
Daugumai melbourniškių atrodo 
dar tik sapnas, kad jau neužilgo 
turėsime svečius pas save.

Gal tik supuolimas, bet ir mūsų 
pirmininkas neturi mašinos, bet 
jis pėsčias nevaikšto, kaip Sydne- 
jaus. Jį mielai, bemaž visur, pris
tato jo bendradarbiai. Kur Sydne- 
jaus motorizuoti? Visi pasiruoši
mo reikalai guli ant jo “neperpla- 
čiausių” pečių. Jis kartu ir Sp. Kl. 
pirmininkas, o XV-toji sporto 
šventė irgi ne už marių. Tik savo 
darbštumu ir atsidėjimu sporto 
reikalams spėja viską aprėpti. 
Labiausia būna nepatenkintas, kai 
jam sekretorius praneša, kad pa
gal gautą naują iš ALFO aplin- 
karštj svečių kelionės maršrutas 
vėl bus keičiamas. Jo padėjėjas, 
kandidatas į kitų metų Sp. Kl. 
valdybos pirmininko vietą, jį aty- 
džiai seka ir visus jo ėjimus kon
troliuoja. Sekretorius praeitais 
metais “Varpo” raštinę buvo įsi
taisęs darbovietėje, bet bendradar
biams pradėjus dejuoti, kad dau
guma laiko praleidžiama rašinė- 
jant nesuprantama kalba, šįmet 
jis tą atlieka savo namuose su 
Valdybos nupirkta nauja “Olive
tti”. O jam darbo yra ir, kad įti
kinus “Tėvą” jis turėjo parodyti 
siunčiamų raštų bylą, kuri yra 
žymiai storesnė už bylą, rašytą 
per 13-ką metų. Dažnai jis pats 
savęs klausia, kas ALFO pirmi
ninkui rašinėja raštus, kurių tik
rai netrūksta. Iždininkas — “tė

vas” darbuojasi jau penkiolikti 
metai. Atrodo, kitais metais paims 
vieną savaitę atostogų, kad atitrū
kus nuo sportininkų reikalų. Šių 
metų pradžioje pasijuto, kad pi
niginė gerėkai suplonėjo, žmogų 
išgelbėjo kruopšti revizijos komisi
ja, tai net paaušriu atlėkė pasigir
ti pirmininkui, kad kasoje rasta 
per daug. Ūkio reikalų vedėjas, 
kuris sportininkams padėdavo ir 
anksčiau (vienas iš uoliausių krep
šinio rungtynių lankytojų), šįmet 
dar labiau patenkintas, nes jau 
valdžioje. Valdybos narys Juozu

kas posėdžių lankyti nemėgsta aiš
kindamasis, kad užsiėmęs stalo te
nisu. Pažiūrėsim kaip jam seksis 
ateinančioj sporto šventėj. Kitas 
valdybos narys Genutis, grįžęs iš 
Amerikos, vis negali išsaiškinti ko
dėl Amerikos Lietuviai sportinin
kai susiorganizavę blogiau, bet lo
šia geriau. Kad nenuobodžiautų ir 
turėtų ką nors pasakyti per po
sėdžius valdyba paskyrė jį krep
šinio sekcijos vadovu.

Svečių apgyvendinimo “ministe- 
ris, praeitais metais geriausias ir 
gabiausias Apylinkės V-bos iždi-

13.5.64 ketvirtame rate A kl. 
Vytis I nugalėjo Adelaide 31:1 J. 
L. Horton sulošė lygiom, laimėjo 
A. Arlauskas, J. Hartovanyj ir P. 
Garret. Vyties II A kl. komandai 
reikėjo pravesti Pietų Australijos 
pirmenybes ketvirtame rate. P. 
Lukošiūnas buvo Director of Play 
ir Pr. Savenis jo pavaduotoju.

B kl. nugalėjo Caissa 31:11 R. 
Umeris sulošė lygiom, laimėjo: V. 
Dukuras, K. Cieminis ir J. Vilčin
skas.

Komandų padėtis: A kl. Vytis I 
sn 12 taškų užima pirmą vietą. 
Tik keliais taškais atsilikusi nuo

jos Vytis II.
A Rezervo klasė eina be pralai

mėjimų. B kl, laikina yra antro, 
vietoj su 15 tąškų. Tik 1 taško at
silikusi nuo pirmos vietos.

Sekančias rungtynes turi lošti 
prieš silpniausią komandą, tai už
tikrintai užims pirmą vietą C kl. 
su 11 taškų užima pirmą vietą.

Dėl City of Adelaide šachmatų 
čempionato iš 26 dalyvių 7 yra 
vytiečiai. A klasėje lošia A. Kun- 
tala, P. Savenis ir P. Garret. B 
grupėje: S. Reivytis, K. Cieminis, 
C. Savenis ir V. Kondrats.

S.

PŪKINĖS KALDROS

SPORTINĖS NUOTRUPOS
LAUKIANT SVEČIŲ SPOR

TININKŲ daugumas iš mūsų gal
voja; kad tos kelionės įkarštis yra 
apėmęs tik Amerikos ir Aus
tralijos lietuvius. Pasirodo, kad ir 
Kanadoje, kuri įeina į bendrą 
šiaurės Amerikos lietuvių sporti
nę vadovybę ir veiklą, į šios išvy
kos garbės komitetą buvo pakvies
ta: Kanados Krašto Valdybos pir
mininkas Dr. K. Lukoševičius, gen. 
Lietuvos konsulas Dr. J. žmuidzi- 
nas, prel. Dr. J. Tadarauskas, To
ronto ir Hamiltono L.B. apylinkių 
pirmininkai, “Nepriklausomos Lie
tuvos” redaktorius J. Kardelis, 
“Tėviškės Žiburių” redaktorius 
kun. P. Gaida, ir kunigai — P. Ažu
balis, P. Barius, pFM, A. Žilins
kas.

NEOFICIALIOMIS ŽINIOMIS 
visa krepšininkų išvyka su pilna 
kelionės nuolaida kainuos apie 
18.000 dolerių, iš kurių 5.000 do
lerių turės būti surinkta Australi
joje. Ši suma nėra jau tokia ma
ža, ir apskaičiavus pajamas iš

rungtynių, vistiek gali būti pinigų 
trūkumas. Sportinė Australijos 
vadovybė visos Australijos lietuvių 
tarpe paskelbė piniginį vajų pa
dėti atvykstantiems sportininkams. 
Kiek teko pastebėti Sydnejuje lie
tuviai aukoti neatsisako, ir štai, 
aną dieną prie bažnyčios pats ma
čiau, kaip ne rinkėjai, bet auko
tojai patys jieškojo rinkėjo, kad 
galėtų savo pinigine auka prisi
dėti prie šio istorinio žygio. Pasi
rodo, kai yra rimtas reikalas, tai 
jį visi supranta ir jam padeda. 
Dar ir dabar nėra vėlu prisidėti 
finansiniai prie mūsų krepšininkų 
vizito, todėl nieko nelaukdami pa- 
krapštykime savo pinigines, už ką 
sportuojantis šio ir ano krašto 
jaunimas bus tik labai dėkingas.

ŠIUO METU, kaip rašo būsimas 
rinktinės treneris V. Grybauskas, 
pats didžiausias Š. Amerikos lie
tuvių krepšininkų noras yra kaip 
nors pakliūti į tų laimingųjų rink
tinės sąrašą, kad turėtų garbės 
vilkėti tą krepšinio uniformą su 
Vytimi ant krūtinės.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR KITAS 
PABALTIJO VALSTYBES

BALTIC STORES LTD.
•' (z. juras) ::

421 Hackney Rd., London E. 2, England
Tel. SH 0-8734

\\ MIELI TAUTIEČIAI, ”

:: TIK PER LONDONĄ YRA GREIČIAU, PIGIAU IR "
GERIAU, SIŲSTI MAISTĄ IR MEDŽIAGAS Į LIETUVĄ. " 

Nepraleiskite progos, pasiųsti tiesiai iš mūsų sandėlių
Londone, puikiai įpakuotą, geriausios rūšies maisto produktų - 

;; siuntinį, kinis pradžiugins kiekvieną gavėją. ’I
:: m. 14. -
” 2 sv. sviesto, 2 sv. kiaul. taukų, 2 sv. lašinių, 2 sv. ryžių, • •
I; i sv. arbatos, i sv. kakavos, į sv. pipirų ir lauro lapų, 2 sv. ’: 
;; cukraus, 1 sv. razinkų, 1 dėž. neseafe, 1 sv. saldainių ir 6 sv. 
'! geriausių miltų tik už t

£10.0.0 (anglų valiuta).
Taip pat turime ribotą kiekį siuntinių, labai vertingų ang- ' 

;; liškų medžiagų. ’’
:: ■ v3.
«: Trys atkarpos po 3i jardo kostiuminių angliškų medžią- •
;; gų grynos vilnos, mėlynų, pilkų ir rudų su. įrašu Made in ’’ 
;; England viso 101 jardo tik už ”

, £19.0.0 (anglų valiuta).
” su pasiuntimu ir sovietiniu muitu, ’:
’’ Reikalaukite mūsų kainoraščių ir pavyzdžių. Esame se- ” 
;; niausią Anglijoje Lietuvių įmonė, nuosavų krautuvių tinklą 
o turime jau nuo 1938 metų. ii
ii Patarnaujame tiksliai ir skubiai. Maistą siunčiame taip ii 
;; pat, iki 40 sv.
:: ATSTOVAS AUSTRALIJOJE: ”

K. Stankūnas, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Brisbane 
ilQ-land. i 'V’SWit

Kiek teko patirti Newcastle 
miesto krepšinio komanda yra N. 
S.W. krepšinio čempionai ir jų ko
mandos treneris yra tikras “jan
kis” su nepaprastu žingeidumu lau
kia mūsų krepšininkų ir atrodo, 
kad tiek australai, tiek vietiniai 
lietuviai tame pramonės mieste įs
tengs svečius priimti labai gražiai 
ir įspūdingai. Tikėkimės, kad ir 
sostinė Canberra parodys, ką gali 
sostinės gyventojai.

SYDNEY PRIĖMIMO KOMI
TETAS spaustuvėje atspausdino 
informacinio pobūdžio lapelius 
Sydney, Newcastle ir Canberra 
lietuviams, kuriuose duodamos vi
sos svečius liečiančios, informaci
jos. Šie lapeliai buvo dalinami 
Sydnejuje prie bažnyčios ir per 
Motinos Dienos minėjimą. Kiek 
teko pastebėti, Sydnejiškiai jais 
labai domisi. Nors dar liko 8 sa
vaitės iki svečių atvažiavimo, ta
čiau jau dabar visi pagalvokime 
kuo mes galėsime prisidėti prie 
krepšininkų geresnio priėmimo.

ADELAIDĖS KREPŠININKUI 
D. ATKINSON apleidus “Vyties” 
klubą, Australijos lietuvių krepši
ninkų rinktinė sumažėjo iki 11 
žaidėjų.

ADELAIDĖS “VYTIES” sp. kl. 
pirmininkas, rašydamas M.P. ge
gužio 1 d. Sporto Skyriuje “Pa
tikslinimas” truputį suklydo pa
minėdamas, jo 1956-jų metų Olim- 
pijadoje Melbourne buvo vieninte
lis lietuvis A. Ignatavičius, joje 
dalyvavęs. Neužgaunant rašančio
jo, noriu pataisyti paminėdamas, 
kad Australijos “olimpinę” krep
šinio rinktinę be A. Ignatavičiaus 
1956 m. dar reprezentavo ir Mel
bourne “Varpo” žaidėjas S. Dar- 
gis, dabar gyvenantis Čikagoje.

PRIEŠ PORĄ SAVAIČIŲ bea
tostogaudamas su žmona Sydneju
je lankėsi Melbourne svečių pri
ėmimo komiteto narys V. Lazaus
kas, tik gaila kad jis, turėdamas 
mažai laiko ir pagautas buvusio 
“sokerinio” įkarščio (mat, tuo me
tu Australijoje viešėjo anglų ge
ra futbolo komanda) neturėjo lai
ko pasimatyti su vietiniais priė
mimo komiteto nariais.

VIENAS IŠ GRAŽESNIŲ ju
morų Adelaidėje yra minimas 
šachmatininko mokinimas, kaip 
reikia žaisti krepšinį, kokia turė
tų būti rinktinė ir pan. Pasirodo, 
kad adelaidiškiai krepšininkai ne 
visada nori sutikti ir pritaikinti 
teorines šachmatų žinias krepšinio 
aikštėje.

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

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

Rockdale stotu.
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.

BALYS NAMEIKA

BŪČIAU LAIMĖJUS...
Išėjus iš persirengimo kambario 

į salį, Aldonai beveik pasinorėjo 
bėgti atgal. Krepšinio stadijonas 
iki palubės buvo pilnas žiūrovų. 
Jinai šios dienos laukė labai ilgai, 
visgi atsidūrus akis į akį su tiek 
daug žiūrovų jai pasidarė labai 
nedrąsu.

Krepšinį Aldona pradėjo žaisti 
būdama trylikos metų. Pirmą sykį 
tėvo atvežtą į treniruotę nebuvo 
perdaug sužavėta šiuo žaidimu. Iš 
pradžių viskas buvo svetima, ne
įprasta, nepažįstama. Vėliau, su
sidraugavus su kitomis žaidėjomis, 
po truputį ir žaidimas pradėjo da
rytis artimesnis — suprantames
nis. Bėgo laikas — treniruotės, 
varžybos, laimėtos ir pralaimėtos 
rungtynės gatia dažnai buvo paly
dėtos net su ašaromis...

Buvo dienų, kada Aldona mėgi
no išsilaisvinti iš žaidimo uždeda
mų reikalavimų, nusikratyti nesa
mos atsakomybės prieš drauges ir 
komandą. Po ..kiekvienu apleistų 
rungtynių netgi treniruotės, pasi
jusdavo kalta ir vėl grįždavo į 
draugių krepšininkių tarpą. Vidu
tinis ..ūgis, galbūt, švelnus būdas 
trukdė Aldonai iškilti į pirmaujan
čias žaidėjas, nors ir labai buvo 
pamėgus šį žaidimą. i

Kaip visi Australijos ..lietuviai 
sportininkai, taip ir Aldona ameri
kiečių lietuvių krepšininkų atvyko 
labpi susidomėjo. Artėjant jų at
vykimui laukimas virto dideliu 
nerimu. Visi Klubo sportininkai 
įsitraukė į darbą pasitikti svečius. 
Aldonos komandai buvo pranešta, 
kad turės žaisti priešžaismį prieš 
amerikiečių lietuvių — australų 
rinktinių varžybas. Visos mergai
tės tuo labai džiaugiasi, bet kartu

KOVO TINKLININKAI prieš 
kiek laiko pasipuošė naujais gra
žiais treningais, nors, gaila, iš 
Amerikos atvažiuoja tik krepši
ninkai. įdomu, ar kovięčiai krep
šininkai nepaseks jų pavyzdžiu, 
nes liepos mėn. bus gana šaltoka, 
o išeit prieš rungtynes, stebint 
dideliam skaičiui žiūrovų, apsiren
gus įvairiaspalviais megstiniais, 
lyg ir netiktų. Ko gero, svečiai 
ir žiūrovai dar pagalvos, kad esa
me jau tokie “biedni”.

Rimas Gailius

ir jaudinosi, juk pirmą sykį teks 
žaisti prie tiek daug žiūrovų. Daž
nai ir Aldona pasvajodavo, kaip 
čia geriau pasirodžius prieš tuos 
Amerikos lietuvius...

Pats amerikiečių atvykimas Al- 
doitdi prisimena tik kaip matytas 
filmas. Areodrome daugybė lietu
vių... Ji su draugėmis glėbiu gėlių 
nešina vis rūpinasi dėl vėjo taršo
mos šukuosenos. Iš lėktuvo lipa 
jauni, aukšti krepšininkai, blyk
čioja foto aparatai, — kažkas kal
ba... Aldona kaip per sapną visa 
paraudusi tiesia gėles šviesiaplau- 
kini vaikinui, kuris ką tai sako, bet 
Aldona negirdi...

Trenerio paragintos žaidėjos pa
juda, darydamos ratuką apšilimui. 
Iš pradžių Aldonai nesiseka — ne
pagauna draugės perduoto ka
muolio.

Rungtynėms /rrasidėjus Aldona 
paliekama rezerve. Tik dabar ji
nai nedrąsiai pradeda apžvelgti 
salę — žiūrovus. Matosi daug pa
žįstamų, o dar daugiau visai nepa
žįstamų. Svečiai amerikiečiai, pa
sipuošę išeiginėmis uniformomis, 
susėdę vienoje vietoje, linksmai 
kalbasi dairydamiesi po salę. Ma
tyti ir šviesiaplaukis pažįstamas iš 
areodromo, plačiai besišypsąs. Ka
ži, ar jis atpažįsta mnne... — spė
lioja Aldona.

ir
Rungtynės vyksta gana apyly

giai. Lietuvaitės, nors ir labai 
žiūrovų raginamos, nepajėgia atsi
plėšti nuo kietai kovojančių aust- 
ralikių. Prieš pat kėlinio galą Al
dona gauna pažaisti. Antrame 
puslaikyje rezultatas keliais taš
kais pakrypsta priešininkių nau
dai. Rungtynėms einarnt prie galo 
aikštę su penkiomis baudomis ap
leidžia Birutė. Treneris po kelių 
patarimų pasiunčia Aldoną į Biru
tis vietą. Žaidimas labai įtemptas, 
žiūrovai šaukia paraginimus abiem 
pusėm. Aldona, gavusi patogiai 
kamuolį, žaibiškai nusitaiko ir me
ta iš toliau. Yra!!! Žiūrovų plo
jimai šiltai nuteikia Aldoną.

Palikus žaisti vienai minutei 
austmlikės veda dviems taškais. 
Nuėmusi atšokusį kamuolį nuo 
lentos, Aldona prasiveržia pro gy
nėjas ir, žiūrovų raginama, drib- 
linguoja į priešo pusę. Paskutiniu

ninkas visoj Australijos lietuvių 
istorijoj, pareiškė, kad su svečių 
apgyvendinimu sunkumų nenuma- 
tąs. Didžiausias jo rūpestis kur 
patalpinti atvykstantį “mažiuką” 
(6* 11”). “Tėvas” jį perspėjo mūsų 
klubo garbės nariui (krepšinio ve
teranui) taip lengvai Adamkavi- 
čiaus neduoti. “Jis jo negaus,- 
kol neišpešiu raudonukės sporti
ninkų reikalams” — pasakė "tė
vas” ir reikalavo, kad būtų užpro
tokoluota. Buvęs praeitais metais 
"ūkio ministeriu” — aktyvus spor
tininkas mokina savo brolį Algį, 
kaip reikės uždengt "mažiuką”. 
Kitas komiteto narys, buvęs pir
mininko pavaduotojas, paėmęs me
tus atostogų, į reikalą žiūri šal
tai. Melbourne vyriausia galva — 
Apylinkės pirmininkas, kuris taip 
pat įeina į svečių priėmimo komi
tetą, pažadėjo svečiams suruošti 
šaunią susipažinimo vakarienę. 
Mūsų komiteto narys Algis, kuris 
fiziškai priklauso Melbournui, bet 
visa dvasia atsidavęs Geelongui, 
užmezgė ryšius su aukštais žmo
nėmis, kaip svetimų valstybių kon
sulais (labai susižavėjęs jų sek
retorėm), burmistrais ir kit. Taip 
pat jis yra korespondentas austra
lų (anglišką liežuvį vartalioja ge
rai, nes čia baigė inžinerijos moks
lus) spaudoje ir kit. tautybių 
spaudoj. >

Tad, kaip matote, melbourniš- 
kiai irgi dirba ir labai atsiprašo 
jeigu ir pavėluoja j spaudą su ži
niomis. (va)

LIETUVIŲ PERGALĖ
Gegužės 9-10 d.d. Clevelande, 

U.S.A. įvyko šiaurės Amerikos pa- 
baltiečių krepšinio turnyras, kur 
lietuvių rinktinė lengvai sudorojo 
estų reprezentantus 112:47 rezul
tatu. Latviai tvirčiau pasiprieši
no, bet vistiek buvo įveikti rezul
tatu 102:89. šios rinktinės vyrai 
greičiausiai atvyks ir į Australiją.

R.S.

momentu besiruošiant daryti atsis
pyrimo šuolį metimui, kamuolys 
nepaklusniai atšoka nuo rankos ir 
nurieda į užribį. Iš žiūrovų pasi
girsta nepasitenkinimas. Aldonai 
tiesiog norėtųsi pasidaryti nemato
mai aikštėje iš gėdos. Danguolė iš 
baudos pelno vieną tašką, bet prie
šininkės dar veda vienu tašku. 
Laikrodis kimba į paskutines de
šimt sekundžių... Staigiu judesiu 
Aldona' atima iŠ priešininkės ka
muolį ir greitai artėja prie krep
šio...

Lietuviai žiūrovai vienbalsiai 
kirčiuodami šaukia ALdo-na! Al- 
-do-na! Stipriai pasispirdama Al
dona aukštai iškyla metimui, bet, 
paskutinę akimirką priešininkė 
čiumpa už peties...

— Kelkis Aldona, pavėluosi j 
mokyklą, — švelniai purtydama už 
peties ragina motina.

Truputį su priekaištu balse Al
dona sako'. — Mama, būčiau rung
tynes laimėjus...

POPULIARIAUSIAS

M®enifh
Plačiai paplitęs 
SKANDINAVŲ 
KRAŠTUOSE 

dabar jau gaunamas ir 
Australijoje. 

Sydnejuje reikalaukite pas 
M. PETRONĮ 

152 Liverpool Rd., Enfield 
Tel. 74 5727
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MOTINOS DIENA PERTE

Gegužės 10 d. Pertho apylinkės 
valdyba suruošė lietuvės motinos 
minėjimą, kuris vyko čia pat prie 
maldyklos esančioje salėje. Minėji
mą pradėjo ir čia susirinkusias lie
tuves motinas pasveikino valdybos 
pirmininkas p. Valodka. Po jo žo
džio p. Šidlauskienė skaitė šiai die
nai priderintą paskaitą.

Meninę programos dalį atliko 
priaugančioji karta. Sesutės Šid
lauskaitės padainavo “Išėjo tėve
lis į mišką”, toliau viena sesučių 
paskambino “Mįslė ir svyruojanti 
obelaitė”. Visiems pažįstamas ma
žasis Jonas Stankevičius padekla
mavo “Sakyk, mamyte”, dar pa
skambino vienuolikametė Kateivai- 
tė ir Gustytė, o pastaroji net ir 
padeklamavo. Tuo minėjimas ir 
baigtas. Valdybos narė p. Liutikie
nė minėjime dalyvavusias motinas 
apdalino pačios išaugintų gėlių 
puokštėmis.

šiame minėjime išgirdau iš pre
legentės naują dalyką — siūlymą 
lietuvėms motinoms auginti pasau
lio žmogų — humanistą.

Geriau jau, mielos lietuvės mo
tinos, pasekite savo motinomis ir 
auginkite Valančius, Donelaičius, 
Kudirkas, Darius ir Girėnus, nei 
tą siūlomą ir mums svetimą “Pa
saulio žmogų humanistą".

Taip pat gal jau laikas per mi
nėjimus padeklamuoti nors vieną 
linksmesnį eilėraštį. Perdaug jau 
to liūdesio lašinta į lietuvio sielą 
per ilgus amžius. Liūdni eilėraščiai 
senąją kartą sugraudina, bet jau
nimas jų nesupranta, o ir senimui 
kartais norėtųsi sveikai nusijuok
ti. Pamenu vieną kartą, kada ma
žiukas padeklamavo linksmą eilė
raštuką, visa salė suūžė nuo katu
čių ir veiduose matėsi džiaugsmas.

Gal ir vertėtų į minėjimų pro
gramas įtraukti ir linksmesnio tu
rinio eilėraščių?

A. Vembutas

LATROBE VALLEY
IŠLYDĖJOME A. SODAITI
Gegužės mėn. 12 d. gražus būre- 

relis Latrobe Valley lietuvių, su
simetę savo seniūno F. Sodaičio 
namuose, Morwell, Vic., atsisvei
kino su jo tėvuku Antanu Sodai- 
čiu, Kanados pensininku, šešis mė- 
nesis viešėjusiu Australijoje ir ge
gužės 16 d. skrendančiu atgal į 
Kanadą tęsti išeivio gyvenimo pas 
savo dukrą Toronte.

Ta proga visi susirinkusieji tau
tiečiai Antanui Sodaičiui palinkė
jo geros sėkmės ilgam oro kely ir 
apdovanojo jį vertingomis dovano
mis. Besivaišinant, smagioj nuotai
koj buvo išklausyta pirmoji S. 
Santvaro ir A. Gustaičio poezijos 
plokštelė.

šio parengimo lankytojų kažkaip 
aiškiai pasigedo žmonių iš sostinės, 
kurie kitais kartais urmu užgriū
davo. r.

ADELAIDE
PARENGIMAI ADELAIDĖS 

LIETUVIŲ NAMUOSE 
BIRŽELIO MĖNESI

d. šachmatai;
d. “ALŽ” Spaudos balius; 

LKF parengimas, 
šachmatai;

Privatus parengimas;

4
6

7d.
11 d.
13 d. .

14 — Išvežimų minėjimas (Town 
Hall’e);

18 d. — šachmatai ir vienam 
kambary privatus susirinkimas;

25 d. — šachmatai;
27 d. — Moterų Sekcijos balius.

SYDNEY
ŠAUNUS KAUKIŲ BALIUS
Tradicinis skautų kaukių balius 

įvyko gegužio 16 d. Auburn salė
je. Šį balių rengia Aušros tun
tas, remiamas senųjų skautų Ži
dinio ir skautų tėvų bei rėmėjų 
komiteto. Ir šį kartą visi svečiai, 
kurių buvo gana gausiai, buvo gerai 
nuteikti ir patenkinti. Loterijos, 
užkandžiai su gėrimais ir smagi 
muzika yra šio karnavalo nuolati
niai palydovai. Daug dėmesio šį 
kartą sukėlė kaukės, iš kurių išsi
skyrė savo originalumu net trylika.

Vertinant pirmoji vieta atiteko 
“raganai” — Genutei Dambraus
kaitei. Tačiau buvo patrauklių ir 
kitų — meksikietiškoji pora, ro
mėnas, ir kt. Vakaro programoje du 
ispaniškus šokius dailiai ir grakš
čiai pašoko kylanti balerina Re
nata šapronaitė.

Tą vakarą be gausių sydnejiš- 
kių matėsi eilė svečių ir iš toliau: 
iš Brisbanės (p. Mališauskas) ir 
net iš Perth. Daugelis nuolatinių

Adelaidės lietuvių bendruomenė 
kelių savaičių laikotarpyje neteko 
trijų narių: balandžio 25 d., eismo 
nelaimėje mirė Jonas Žokas 45 me
tų amžiaus; gegužės 1 širdies smū
giu mirė Eugenijus Dubrauskas 
sulaukęs vos 42 metų; gegužės 10 
dieną, po ilgesnės ligos, Adelaidės 
Royal ligoninėje mirė geodezijos 
inž. Stasys čeičys, 56 metų am
žiaus.

Liet. TeisininkųAdelaidės
Draugija savo balandžio 19 d. su
sirinkime išsirinko naują valdybą: 
pirm. L. Garbaliauskas, sekr. E. 
Reisonienė ir ižd. M. Rudzenskas.

DĖMESIO VISOMS SYDNEY 
LIETUVĖMS1 MOTERIMS

Visas Sydney Lietuves Moteris, 
kurios yra susidomėjusios senutės 
Juzefos Jarmalavičienės 100-to 
metų sukaktuvėmis ir norėtų taip 
pat jose dalyvauti, Sydney Lietu
vių Moterų Soc. GI. Draugija 
kviečia atvykti pasitarimui į Dai
navą, East Terrace, Bankstown, 
š.m. birželio mėn. 7 d. 3.30 vai. p.p.

S.L.M. Soc. GI. Draugijos 
Valdyba

KVIETIMAS
Šiuo kviečiam atvykti į Sydney 

Lietuvių Moterų Soc Globos D-jos 
visuotinį susirinkimą, įvykstantį 
š.m. birželio mėn. 7 d. Dainavos 
salėje, East Terrace, Bankstown, 

vai. p.p. šia dienotvarke: 
Susirinkimo atidarymas. 
Prezidiumo sudarymas. 
Pirmininkės pranešimas. 
Iždininkės pranešimas. 
Pranešimas apie ligonius.
Revizijos komisijos praneši
mas.
Diskusijos dėl pranešimų. 
Klausimai ir sumanymai. 
Naujų narių priėmimas. 
Susirinkimo uždarymas.

Visoms narėms nesusirinkus, vi
suotinis susirinkimas įvyksta ta

3.30
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

Sveikinu ALBINĄ KUTKĄ,

priimtą j N.S.W. The Master Builder’s Association 
pilnateisiu nariu.

M. Petronis

MALONIAI KVIEČIAME VISUS TAUTIEČIUS ATSILANKYTI 
Į ADELAIDĖS

STUDENTŲ BALIŲ,
KURIS ĮVYKSTA GEGUŽĖS MĖN. 30 D. 7.30 VAL. VAK.

LIETUVIŲ NAMUOSE, EASTRY STR., NORWOOD.
ALSS Adelaidės Skyriaus 

Valdyba

KIEK AS SUŽINOJAU!
Skulptoriaus Teisučio Zikaro, 

gyvenančio Melbourne, sukurtasis 
■ Lietuvos prezidento Antano Smeto

nos bareljefas K.S. Karpiaus pas
tangomis yra atliedintas bronzoje 
dideliu tiražu ir platinamas Ame
rikos lietuvių tarpe.

Grįžo į savo “gimtinę” solistas 
Paulius Rūtenis, kuris, po ilgesnio 
laiko nebuvęs Adelaidėje, aplankė 
savo gerus prietelius ir pažįsta
mus. Kaip jau skaitėme, Paulius 
yra tasai senovės lietuvių vaidila, 
kuris savo profesines keliones 
moka tinkamai suderinti su lietu
viška misija: pakurstyti lietuviš
ką kibirkštėlę ten, kur niekas ne
ateina j pagalbą.

Birželio 10 d. sudnėjiškei J. 
Jarmalavičienei sueis 100 metų. 
Ta proga Sydney Soc. Globos Mot. 
D-ja ruošia birželio 14 d. Dai
navoje p. Jarmalavičienei pa
gerbimą. Sveikinimų tikimasi su
laukti iš Anglijos karalienės ir 
N.S.W. gubernatoriaus.

»
Father O’Reilly salė Auburne 

paskutiniais metais pasidarė Syd
nejuje antrieji lietuvių namai. Ke
lią į tą salę pramynė “Mūsų Pas
togė”, pernai surengdama Spaudos 
Balių. Ten pat Spaudos balius 
įvyks ir šiemet rugpjūčio 29 d.

Jau baigiama spausdinti poeto 
Juozo Alinio Jūragio poezijos kny- 
g a“Tolimieji miražai”. Poetą ypač 
sydnejiškiai pažįsta kaip veržlų 
kultūrininką. *

Po pasaulį pasidairyti išvyko 
adelaiaiškiai inžinieriai: J. Meš
kauskas į N. Pasaulį, o H. Glažė su 
žmona į Europą.

ĮSKIEPYKIME VAIKUS

Peržvelgus Sydnejuje mokyklas 
patirta, kad apie 40 procentų vai
kų neskiepyti prieš difteriją, te
tanus, kokliušį ir polio. Sveikatos 
ministerija perspėja, tėvus, kad 
vaikai būtų prieš šias ligas būti
niausiai paskiepyti. Gal yra ir iš 
lietuvių, kurie rizikuoja savo vai
kų gyvybėmis?.

pačia dienotvarke pusę valandos 
vėliau, nežiūrint dalyvių skai
čiaus.

Visuotiniam susirinkimui pasi
baigus bus svarstomas senutės Ju- 
zefos Jarmalavičienės 100-to me
tų sukakties atšventimas.

Į šį susirinkimą kviečiam ne tik 
visas nares, bet ir ne nares, ku
rios draugijos veikla domisi.

Visiems svarstymams užsibaigus 
šeštą valandą, visų atsilankiusių
jų vyrai kviečiami arbatėlei.

Valdyba

PAMALDOS
Jaunimo Dienų proga Lidcombe 

bažnyčioje bus laikomos iškilmin
gos pamaldos gegužės 31 d. 1140 
vai. Pamaldose giedos “Dainos” 
choras ir jaunimo organizacijos 
dalyvauja su vėliavomis.

CHORO KONCERTAS
Liepos 4 d. Auburn salėje Syd

ney liet, choras “Daina” rengia 
savo metinį koncertą, šia proga pa
kviesta viešnia iš Adelaidės — so
listė G. Vasiliauskienė, kuri dai
nuos su choru. Tai bene bus pir
mas pas mus tokio pobūdžio kon
certas. Jau dabar reikėtų savo lai
ką taip suplanuoti, kad nebūtą 
kliūčių patekti į tokią meno šven
tę.
tMMMVAWMWMMWWWWM*

RIGA BAKERY KEPYKLAI

Liet.
Kon-

PRANEŠIMAS
Atsistatydinus iš Sydney 

Mot. Soc. Globos Draugijos 
trolės Komisijos pirmininkei p. T.
Zakarevičienei, į Kontrolės Komi
siją pakviesta kandidatė p. G. Ka- 
zokienė ir dabar Kontrolės Komi
sija taip pasiskirsčiusi pareigo
mis: pirmininkė E. Badauskienė, 
narės p. O. Osinienė ir p. G. Ka- 
zokienė.

reikalingas duonos išvežiotojas
Kreipti. 22 NORMAN STREET, 

BANKSTOWN

arba telefonais 
70 4706 arba 70 3983 

Geras atlyginimas ir bonusai.
Pastovus darbas.

MELBOURNE
BIRŽELIO TRĖMIMŲ 

MINĖJIMAS
Bendrame pabaltiečių komiteto 

posėdyje buvo nutarta, kad kei
čiantis laikui ir nuotaikoms reika
linga keisti ir pagerinti birželio 
įvykių minėjimą, kuris eilę metų 
Melbourne buvo rengiamas trijų 
Pabaltijo tautybių kartu.

Persiorganizavimas pareikalavo 
daugiau laiko ir sutiko daugiau 
kliūčių, negu buvo numatyta, ir 
tcidėl šiais metais šį skaudų mūsų 
tautai įvykį minėsime tiktai savų 
tarpe.

Minėjimas įvyks š.m. birželio 12 
dieną, penktadienį, 8 vai. p.p. M.U. 
salėje 168 Hoddle St. Ši salė mel- 
bourniškiams gerai žinoma ir yra 
netoli bažnyčios, kur laikomos lie
tuviams pamaldos.

Po dienai skirtos paskaitos ir iš
kilmingo akto, seks meninė prog
rama. Visi Melbourne lietuviai 
prašomi skaitlingai dalyvauti, o 
organizacijos prašomos dalyvauti 
su savo vėliavomis.

Melbourne Apyl. Valdyba

*
Australijos lietuviams 

ninkams ir ypač Adelaidės visuo
menininkams gerai pažįstama Al
dona Mikužytė, sportininkė ir 
tautinių šokių šokėja, gegužės 2 
d. iš Sydnėjaus išvyko laivu į 
Ameriką ir Kanadą aplankyti savo 
giminių ir šiaip sau pasižmonėti. 
Pakeliui į namus ji turės progos 
užsukti į Tokio, Japonijos sostinė
je, ir pasidairyti po pasaulinę 
olimpiadą. Esame tikri, kad grį
žus ji turės tikrai daug ko papa
sakoti ir savo įspūdžiais pasida
linti su Mūsų Pastogės skaityto
jais.

*
Adelaidės Liet. Inžinierių ir Ar

chitektų Draugija išrinko naują 
valdybą: p-kas L. Kanas, sekr. A. 
Galatiltis ir ižd. Vyt. Klimaitis. 
Draugijai priklauso 21 narys ir 6 
kandidatai (studentai).

sporti
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JAUNIMO DIENOS SYDNEJUJE
GEGUŽĖS 30 D. 7 VAL. VAK.

AUBURN SALĖJE ĮVYKSTA KONKURSINIS

JAUNIMO KONCERTAS
PO KONCERTO BENDRAS BALIUS

Įėjimas: suaugusiems 12 šil., moksleiviams 5 šil.
X

Gegužės 14 d. Sydnejuje mirė 
Teodoras Chodeckas, sulaukęs 84 
metų amžiaus. Palaidotas gegužės 
18 d. Rookwood kapinėse.

Dr. Gytis Danta ištisus metus 
praleido besipraktikuodamas kaip 
gydytojas N.S.W. provincijoje, pa
staruoju metu grįžo į Sydney. Pa
keliui aplankė draugus Hunter 
upės slėnyje susipažindamas su jų 
gamybos vynais. Sydnejuje dirba 
Prince Henry ligoninėje.

Sydney liet skautų suruoštame 
kaukių baliuje dalyvavo ir p.p. Bu
rokai iš Newcastle, kurie anks
čiau buvo tikri sydnejiškiai, o da
bar pasirodo Sydnejuje tik kaukių 
baliaus proga. Nežiūrint to, jie 
vistiek buvo atpažinti ir palaikyti 
saviškiais.

TASMANIJOS LIETUVIAMS
Siųsdami siuntinius Lietuvon savo giminėms, naudokitės 

patarnavimu

Gift Parcel Service
Siuntiniai persiunčiami tiesiog iš Tasmanijos pašto ir ad

resatą pasiekia per 7-8 savaites. Dėl visų informacijų ir per
siuntimo išlaidų kreiptis į Gift parcel service.

41 WILLIAM ST., LAUNCHESTON, TASMANIA.
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GEGUŽĖS 31 D. SEKMADIENĮ X
Pamaldos Lidcombe bažnyčioje. Organizuotas jaunimas X 

dalyvauja su vėliavomis. • Y
1.30 vai. Bankstown Liet. Namuose jaunųjų kūrybos ir ❖ 

išdirbinių paroda, sportinės žaidynės, premijų įteikimas ir X 
šventės uždarymas. X

Šiuose parengimuose lietuviai iš arčiau ir toliau kviečia
mi gausiai dalyvauti.

Julius Zakarauskas iš Newcast
le neseniai atšventęs savo gimta
dienį dalyvavo Kaukių baliuje 
Sydnejuje. Pasiryžęs jau kitą gim
tadienį švęsti Sydnejuje.

Nors skautai ir jaudinosi, kad jų 
rengtame Kaukių baliuje liks daug 
tuščių vietų, bet be gausių sydne- 
jiškių dar suspėjo atvykti žmonių 
iš tolimųjų kolonijų, kaip iš Bris
banės (p. Mališauskas) ir net iš 
tolimojo Perth’o.

Britanijoje gyvenąs lenkas gy
dytojas iškėlė bylą knygos “Exo
dus” autoriui ir leidėjui, kad kny
goje buvę parašyta, jog jis Hitle
rio kone, stovykloje daręs opera
cijas be anestezijos. Bylą, jis lai
mėjo priteisusjam pusę peno, bet 
jam bylos vedimas kainavo apie 
20.000 svarų.

Antanas Šukys, nepr. kovų da
lyvis ir dviejų Vyčio kryžių kava
lierius, parašė atsiminimus, ku
riuos leidžia londoniškė knygos lei
dykla “Nida”.

Sydnejuje David Jones meno ga
lerijoje nuo gegužės 20 iki 30 d. 
vyksta Contemporary Art Society 
dailės paroda, kurioje dalyvauja 
30 dailininkų, išstatydami kiekvie
nas po vieną kūrinį. Jų tarpe da
lyvauja ir lietuviai:

Eva Kubbos, H. Šalkauskas, V. 
Ratas ir L. Urbonas. Ku-ka

LENGVAI SPRENDŽIANT

Rašytojas, megzdamas intrygą, 
merginą įvedė į vyro butą, bet ne
numatė, kokiu būdu ją iš ten iš
ves... Ir susirūpinęs suko galvą. 
Tuo tarpu žmona skubėjo į kino- 
teatrą ir ragino vyrą greičiau ei
ti.

— Dar negaliu palikti rašinio, 
nes turiu merginą išvesti ląuk... 
— aiškino žmonai rašytojas.

— O kiek jai metų? — paklau
sė žmona.

— Dvidešimt penkti.
— Palik ją ramybėje, — ragi

no žmona, — ji pati ras išeitį...

MELBURNIEČIŲ AUKOS 
VASARIO 16-SIOS GIMNAZIJAI

Po £20.0.0: Melbourne Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba.

£1.2.0: Geštartas.
£1.0.0: J. Adomavičius, Aniulis, 

Be pavardės, Kuncaitis, Macejūnas, 
J. Meiliūnas, Petrauskas, Pridot- 
kas, Šalkauskas, J. Valys, B. Va
nagas, J. Vingrys.

£0.16.0: N. Igaunis.

£0.10.0:Antanaitis, A. Baleišis, 
J. Balsys, A. Bikulčius, A. Blad- 
zevičius, A. Bulakas, N. Butkūnas, 
N. Cininas, čėsna, J. červinskas, 
P. Dranginis, p. Grigaitienė, VI. 
Jakutis, A. Jokubauskas, J. Juška, 
Jūrų skautai “Nidos” Įgula, Kaz
lauskienė, H. Kaladė, Kasiulaitis, 
Kiaulėnas, V. Lazauskas, K. Ma- 
tukevičius, p. Milvydienė, Mocke
vičius, Naujokaitis, A. Norkūnas, 
B. Petkevičius, VI. Petkevičius, V. 
Pumputis, A. Ramanauskas, G. 
šemienė, p. šiūra, Savickas, Šal- 
kūnas, Šeduikis, Šimkus, šnirienė, 
Tarvydas, L. Vacbergas, A. Vai
tiekūnas, S. Valys, Vaišutis, Ponas 
V. Žitkevičiai, žižienė, Zubras, 
Zabiela.

£0.8.0: Bučelis.
£0.6.0: A. čelna, Barkus, Dran

ginis, True.
£0.5.6: Zaikauskas.
£0.5.0: Pikelis, E. Seženius, 

Rommel, Pocius, Sadauskas, Sa
vickas, A. Gabas, Rekešius, A.S. 
Bielkevičius, B. Vilutis, p. Dudė
nienė.

£0.4.0: šėkas, Pelenauskas, Pleč
kaitis, Liubinienė, Jakutienė, Kuz- 
mickienė, Baltokas, Prašmutas, 
XX, Augustauskas, Motūza, Mar. 
konienė, Makulienė, J. Krasaus- 
k&Sa *

£0.3.0: J. Giedraitis, Kęsminienė.
£0.2.0: XY, J. Verbyla, Baltutis, 

Liubinas, Goštautas, Augūnas, Ke
mėšis, L. Balčiūnienė, Bukauskie
nė, Dienas, Vasaris.

£0.1.0: A. Raudys.
Viso surinkta £67.0.6 ir pasiųsta 

į Vokietiją.
Visiems aukotojams nuoširdus 

D-jos ačiū!
A. Matukevičienė 

Mot. Soc. Globos Draugijos 
Melbourne pirmininkė

DRAUGIŠKI KAIMYNAI
Vienas laikraštininkas kalbam 

su farmeriu:
— Ar jūsų kaimynai jums drau

giški?
— O, labai draugiški...

SKIRTINGOS KRIZĖS
— Krizė! Pristigome duonos!

Reikia pirkti Amerikoje.— Aima
navo Chruščiovas... _F______________

— Krizė! Nemalonu. Ūkininkai — O kodėl jūsų verandoje stovi 
perdaug gamina kviečių. Kaip čia šautuvas?...
juos sulaikyti nuo perprodukcijos? — Nekenkia... draugiškumui su-.
— aimanavo Johnson... stiprinti..

GERIAUSIA VAIŠĖMS DEGTINE

BALTIC VODKA
Gaminama lietuvio ir yra augščiausios rūšies. Pardavi- ! r 

nėjama visoje Australijoje. Sydnėjuje reikalaukite pas Į [ 
M. PETRONĮ 152 Liverpool Rd., Enfield, tel. UJ 5727. ;;

BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD. -t 

Crn. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A.
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