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Lapkričio 7 d. Sydney mies
tas vėl patraukia lietuvių dėme
sį. Tą dieną rengiama jau iš ei
lės ketvirtoji N.S.W. lietuvių 
dainų šventė, kuri kasmet vis 
labiau patraukia klausytojų dė
mesį, o pati šventė vis labiau 
plečiama ir tobulinama.

N.S.W. Dainų Šventės pradi
ninkai yra Sydney ir Newcastle 
lietuvių chorai, kurie kasmet to
kias šventes rengdavo pamaino
mis tai Sydney, tai Newcastle 
miestuose.

šiais metais toji garbė atiten
ka vėl Sydney miestui ir Dai
nos chorui kaip rengėjui. Ta
čiau kaip niekas nestovi vieto
je, o nuolat keičiasi ar tąi ge- 
rojon, ar blogojon pusėn, taip 
keičia savo charakterį (kiti sa
kytų — tradicinį!) ir šioji Dainų 
šventė.

šiais metais rengiama dainų 
šventė bus gerokai praplėsta, 
nes šalia jau minėtų Sydney ir 
Newcastle chorų dar įsirikiuoja 
ir Canberra “Aušros” choras, 
kuris iš visų lietuvių chorų Aus
tralijoje yra pats jauniausias — 
įsikūręs vos šių metų pradžioje 
ir tik neseniai pakrikštytas ir 
įvesdintas teisėtu meniniu vie
netu į lietuvišką gyvenimą.

Kaip matome, IV-ji dainų 
šventė turės visai naują sąsta
tą ir net charakterį. Juk vien 
tik dainininkų susirinks apie 
100! Palyginus tai beveik kon
kurencija ruošiamai šių metų 
gale Dainų šventei Melbourne.! 
Bet čia negalima kalbėti apie

UŽDEKIME
ŽVAKELE

I

ilgesiui uždekime žvakelę, 
vaikas, kuris mirė Vokieti- 
šaltą žiemą, kliedėdamas 
bobutę, saulę ir vasaros

Ne rudenio žvarboj, bet bun
dantį pavasarį uždegsime žva
kelę ant savųjų kapo, ir ne po 
Grigo Ratais, bet po Pietų Kry- 
žium. O tie, kurie po svetima 

-velėna atsigulė ilsėtis, nebeatli- 
ko pažadėtos pilgrimo kelionės 
į seną tėviškę, nebepavaikščio- 
jo takeliais seno sodo, nei pa
laukėm tarp svyrančių rugių. 
Gal būt, bėgimai, karas, gal ty
li kova iš šipulių belipdant nau
ją dabartį sutrumpino dienas jų
jų gyvenimo. Numirusiam jų 
ilgesiui uždekime žvakelę.

Kažkur toli prie Nemuno ar 
prie Šešupės yr seno tėvo nie
kad nelankytas kapas. Jis vaikš
čiojo takeliais seno sodo ir pa
laukėm tarp svyrančių rugių, 
ieškodamas nors pėdsakų, nors 
šešėlio į nežinią išklydusių vai
kų. Kažin kas paskutinę valan
dą jam akis užmerkė, kas klau
sėsi apiplėšto gyvenimo paskuti
nių žodžių? Ir jojo numarin
tam

Ir 
joj 
apie 
žiedus. Mažo gyvenimo begęs
tančios liepsnelės nebešilaikė 
motinos rankų šilima, nei josios 
ašarų karštumas. Kažin ar dar 
bėra bent ženklas jo kapelio? 
O ar prisimenat, Italijoj, trum
pai sustoję pakely į naują kraš
tą, kasdieną laidojome kūdikius, 
Bagnolyje, pavargėlių kapuose, 
kitur — Ir neturėjom laiko nei 
gėlių nunešti, nei apraudoti sku
bėdami toliau. Uždekime ir 
jiems žvakelę.

Skaičiuojame draugus jaunys
tės: kas buvo išvežtas ir nesu
grįžo, kas dingo karo sūkuryje, 
ko perankstyvą mirtį tesužino
jome iš laikraščių — visuose 
pasaulio kampuose kapai saviš
kių. Uždekime žvakelę, uždeki
me žvakelę.

Kiekvienam atsisveikinimui, 
mirties šalčiu širdis palietusiam 
ir meilei užgesintai, ir išsiskyru
siai draugystei uždekime žvake
lę.

Prie tūkstančio žvakelių vir
pančios liepsnos sušildykim šir
dis, kad dar išmoktume sustoti 
kasdienos pilkame skubėjime ir 
laiko rastume, paklydusį šunelį 
pamaitinti, paeuosti vaiką ver
kiantį, rasti gerą žodi, žmogui 
vienišam, ar prie dulkėto kelio 
medi pasodint, kurio šešėly var
gingas nakeleivis pailsėtu.

Pasaulis pilnas mirusiųjų.
E. Ž. 

konkurenciją biznieriška pras
me. Konkurencija, jeigu tokia ir 
galiotų, šiuo atveju būtų labai 
išganinga, kūrybinė, žadinanti 
pastangas ir verčianti jieškoti 
naujesnių, tobulesnių formų.

Didesnio ar mažesnio masto 
Dainų Šventės organizuojamos 
kaip tik siekiant glaudesnio 
bendradarbiavimo tarp pačių 
chorų ir pačios bendruomenės 
vienetų. Visai natūralu, kad ir 
atskiri chorai siekia platesnės 
auditorijos, kas pakelia jų en
tuziazmą, sustiprina dvasią ir 
ryžtą tobulintis. Užtenka tik 
prisiminti, kaip pakėlė tų pačių 
anuo metu dirbančiųjų chorų 
nuotaikas ir dvasią surengtoji 
pirmoji Dainų Šventė Australi
joje. Patys chorai savais kaštais 
nugalėjo tūkstančių mylių ats
tumus neklausdami, ar sugrįš jų 
išlaidos. Dabar prigijęs termi
nas tokias visu Australijos mas
tu Dainų Šventes rengti kas 
antri metai vis kitame iš trijų 
didžiųjų Australijos 
Šiais metais drauge su 
Dienomis tokia Dainų 
įvyksta Melbourne.

Žymiai lengvesnės ir 
kesnės sąlygos rengti mažesnio 
masto Dainų Šventes N.S.W. 
valstybėje. Sydney — Newcast
le ir Canberra trikampyje, yra 
susibūrę netoli pusė Australijos 
lietuvių, kur kiekviename mies
te yra po lietuvišką chorą. Pa
lydinamai ir atstumai tarp tų 
trijų miestų nėra nenugalimi. 
Tad kilusi idėja suvažiuoti cho
rams ir bendrai pakoncertuoti 
buvo visai išganinga. Šiandie šis 
kultūrinis bendradarbiavimas 
darosi vis reikšmingesnis ir net 
laukiamas. O ką gi bekalbėti 
anie pačius chorus, kurie susi
tikę vienas kitą palaiko, sustip-

miestų.
Meno 

šveitė

palan-

NUVERSTAS KRUŠČIOVAS RUSIJOJE • DARBIEČIŲ PERSVARA 
KINIEČIAI TURI ATOMINĘ BOMBĄANGLIJOJE

Pereitą savaitę įvyko politinis 
pasaulio sudrebėjimas, kurio pasė
kų net ir dabar negalima suvokti. 
Pralaimėjus konservatoriams An
glijoje rinkimus susvyravo krašte 
ekonominis ir politinis gyvenimas. 
Nuvertus Kruščiovą Rusijoje ne 
tik atskiros komunistų partijos pa
simetė, bet pasimetė ir kitų kraš
tų politikai, negalėdami įspėti, 
ką tas ženklina ir prie ko einama. 
Taip pat jėgų santykį išmušė iš 
lygsvaros žinia apie komunistinės 
Kinijos atominę bombų. Ir visa tai 
įvyko vienu metu — spalio 15 d.

Spalio 15 d. perversmas Krem
liuje buvo staigus ir be kraujo 
praliejimo nors sekant komunizmo 
politinę istorijų kruvinoji pusė 
seka laimėjusiems bevykdant se
nosios gvardijos valymą.

Kruščiovo vietoje iškilo kaip tik 
jo auklėtiniai ir globojamieji: Leo
nidas Brežnevas pastatytas ko
munistų partijos lyderiu — sekre
torium, Aleksiejus Kosyginas — 
Rusijos premjeru, prie Kruščiovo 
taip pat buvęs tik pavaduotoju. 
Nors naujieji Kremliaus vadai sa
kosi vykdysią ligi šiol vestą so
vietų politiką, bet vargu ar tiesa, 
nes dar nesušilę naujuose postuose 

VĖLINIŲ NUOTAIKA

Amerikiečiai pereitą savaitę iš
bandė lėktuvą, kuris yra su juda
mais sparnais ir gali skristi 1.900 
mylių per valandą. Nežiūrint tokio 
greičio jis gali pats nuo žemės 
pakilti ir nusileisti. Kariniai eks
pertai tikina, kad toks universalus 
lėktuvas galįs būti ir kaip kovos, 
ir kaip transporto lėktuvas.

KAIRO KONFERENCIJA
Kairo .konferencijoje, kuri dar 

vadinama neutraliųjų konferenci
ja, buvo susirinkę 47 kraš-

rina, pakelia nuotaikas.
Lapkričio 7 d. visi, kas gali

me, iš arti ir toli, palikime savo 
kasdienos rūpesčius ir padaly
vaukime tokioje meno puotoje, 
kuri tikrai klausytojų neapvils. 
Ypač maloniai jausmus padilgi
na naujasis “Aušros” choras. Jo 
dalyvavimas yra didelė naujie
na, bet juo labiau mus džiugi
na tas faktas, kad ir po pen
kiolikos metų mūsų kultūrinis 
gyvenimas ne tik kad neslūgsta, 
bet net bujoja. Naujo choro 
įsisteigimas kalba už tai, kad 
mumyse lietuvybė ne tik gyva, 
bet ir kūrybinga. O tai yra pa
žymys, kuriuo tegalime tik di
džiuotis.

Vincas Mykolaitis — Putinas

LAPKRITIS
Ir vėl ta dargana!
Ir vėl tie lapkričio drėgni, šėmi rūkai!
Ir vėl širdis migloto liūdesio pilna, 
Kad taip toli
Tu griedrą džiaugsmą palikai.

Tačiau nesižvalgyk
Atgal į saulėtus vaizdus.
Dar vienąsyk 
Būk šaltas, kietas 
Ir rūstus.

Nesižvalgyk atgalios
Į tai, 
Ko šiandien nematai.
Daugiau tavęs nebevilios
Nei saulės burtai, 
Nei žiedai.

Kai sniegas lauką užpustys, 
Ir ledas vandenis užties, 
Tu būsi vienišas svetys 
Trumpos dienos, 
Ilgos nakties.

jau apkaltino Kruščiovą. Po per
versmo apie Kruščiovą nieko nesi
girdi, ir manoma net, kad jo nebė
ra gyvo.

Kokie motyvai galėjo būti prieš 
Kruščiovą? Jų priskaitoma kele
tas, ir jie gali būti tikri, gali būti 
tik spėjami.

• Sovietų ir kom. Kinijos san
tykių klausimas. Sovietų — kinų 
įtampa nebuvo palanki sovietams 
ir juo labiau Kruščiovui. Numa
tytoje gruodžio 15 d. kom. partijų 
konferencijoje turėjo būti pasmer
kta Kinija. Į tai Kinijos Mao-Ce- 
Tung tik atsikirto Kruščiovui: 
"Savo viršūnių konferencijos die
nų tu įžengsi į grabų”.

• Ūkinis nuosmukis. Kruščio
vo programinė žemės ūkio sistema 
privedė Sov. Sąjungų prie 
lauš bado. Tai yra viena 
vinis į jo karstų.

• Kruščiovo bandymas
ti komunistinę programą taip, kad 
atsisakius ginklavimosi ir sunkio
sios pramonės pagerinus eilinio pi
liečio gyvenimų daugelio senų ve
teranų buvo palaikyta komunizmo 
išdavimu.

• Pralaimėjus ofensyvų prieš 
Vakarus su Kubos ekspedicija ir
gi įskaitoma Kruščiovo nuodėmių 
sąskaiton.

forma- 
stambi

pasuk-

MŪSŲ

Registered at the G.P.O., Sydney for transmission by post as a Newspaper.
43 (808) 1964 m. spalio 26 d. XVI METAI

TAIKA TEISINGUMU

• Satelitų klausimas. Kruščio- 
vui atleidus politines vadžias, kai- 
kurie sovietų satelitai, kaip Ru
munija, Bulgarija, net Vengrija 
bando nesiskaityti su Maskva ir 
išklysti iš sovietinės orbitos.

• Daugelį “draugų” Kruščio- 
vas apstulbino savo žadėta kelione 
į Vak. Vokietiją ir pasimatymu su 
kancleriu Erhard, kas reiškė rytų 
Vokietiios pažeminimą, su kuria 
kiek kartų žadėtoji taikos sutartis 
vis dar nepasirašyta.

šitie ir gal kitokie motyvai ir 
buvo akstinas, dėl ko Kruščiovas 
po 10 metų diktatorystės staiga 
buvo išverstas. O gal tai buvo per- 
didelis pasitikėjimas jo savais 
“draugais”?

Didž. Britanijoje darbiečių lai
mėjimas irgi buvo savotiška pa
sauliui staigmena, nors prokonser- 
vatoriai guodžiasi bent tuo, kad 
darbiečiai “laimėjo rinkimus, bet 
nelaimėjo tautos”. Vos kelių atsto
vų persvara vis tik darbiečiai iš
stūmė konservatorius, nors didelių 
socialinių ar ekonominių reformų 
krašte ir neįstengs pravesti. Gal 
būt ir ši darbiečių vyriausybė bus 
priversta skelbti naujus rinkimus, 
turėdama keturių atstovų persva
rų, kaip kad 1950 m. Atlee vyriau
sybė su šešiais atstovais daugiau 
turėjo skelbti naujus rinkimus po 
18 mėnesių.

Kaip jau buvo skelbta, perei
tą sekmadienį Sydnejuje buvo 
pradėtas komunistų inspiruotas 
taikos kongresas, kurio atidary
mas buvo sporto stadijone. Jam 
kaip repliką antikomunistinės 
ateivių ir vietos australų orga
nizacijos tuo pačiu metu kitoje 
vietoje suorganizavo kontrami- 
tingą. Be to buvo tūkstančiais 
egzempliorių paskleistas atsišau
kimas anglų kalba, kuris buvo 
dalinamas taikos kongreso daly
viams ir Sydney visuomenei. 
Tame atsišaukime rašoma:

Darbiečių vadas Harold Wilson 
yra optimistas ir tikisi ne tik išsi
laikyti, bet kituose rinkimuose dar 
labiau sustiprėti. Dabartinio mi- 
nisterio pirmininko programa ga
na plati ir norint ją pravesti rei
kia daugiau nei kelių žmonių per
svaros.

Konservatorių pralaimėjimas 
glūdi ne tiek politikoje, kiek dėl 
to, kad pritrūko tinkamų vadova
vimui asmenybių. Po Churchill’o 
neišsilaikė nei Eden, nei MacMil
lan, o Sir A. Home tebuvo tik bū
tinumo erikalas, nes stipresnės as
menybės tuo momentu neatsirado.

Raudonųjų kiniečių atominė 
bomba buvo pasitikta iš visų pusių 
su nuostaba ir dideliu nepasiten
kinimu tiek iš vakariečių, tiek ir 
iš sovietų. Vakariečiai šito greitai 
nesitikėjo, o sovietai bijojo.

Kokio tai didumo toji bomba ir 
kokiomis aukomis ji laimėta, ne 
tiek jau svarbu, bet ji yra raudo
nųjų kiniečių rankoje triumfalinis 
kozeris ir dabar jie save laiko 
penktąja atomine galybe, nors kai 
kas guodžiasi, kad viena atominė 
bomba tai dar ne atominė galybė. 
Amerikos ekspertų teigimu, kinie
čiai tegalės pasigaminti keletą to
kių bombų tik po dešimties metų, 
o priemonių joms iššauti arba nu
nešti jie dar ilgai neturės. Bet tai 
tėra tik spėjimas, lygiai kaip buvo 
spėliojama, kad dar truks deka
dos, kol kiniečiai tokių bombų iš 
viso turės.

Pirmiausiai susigriebė prieš ki
niečių atominę bombų protestuoti 
japonai, šį kartų japonų studen
tai demonstravo ne tik prie ameri
kiečių, bet ir prie Kinijos amba
sados.

Ryšium su šuo sprogimu bijoma
si, kad pietryčių Azijoje pagyvės 
komunistinis aktyvumas. Dabar 
Pekinas, kaip kiti teigia, atsistoja 
toje pačioje plotmėje su Washing- 
tonu ir Maskva. Prieinama išva
dos, kad tiek Washingtonui, tiek 
Maskvai anksčiau ar vėliau teks 
su Kinija rimtai skaitytis.

tų atstovai. Jų rezoliucijose 
yra daug antivakarietiškų suges
tijų. Ypač buvo akcentuotas kolo- 
nijalizmo likvidavimas, karinių ba
zių panaikinimas svetimose terito
rijose (britų Adene ir amerikiečių 
Kuboje). Indonezijos atstovai ga
vo didelį pritarimą teigdami, kad 
"taikingas sugyvenimas dar nėra 
laidas, kad bus išgyvendinta kolo
nializmas ir imperializmas”. Kitų 
rezoliucijų tarpe paminėtinos: su
stabdyti karo veiksmus Konge, boi
kotuoti Pietų Afriką ir reikalauti, 
kad komunistinė Kinija būtų pri
imta įUNO.

UŽ TAIKĄ BET PRIEŠ 
NUOLAIDAS!

Jūs negalite laimėti taikos 
betkokia kaina!

Atminkite, kas įvyko 1938 
m. Net ir Anglijos min. p-ko 
Sir N. Chamberlain kelionė į 
Miuncheną negalėjo pastoti ke
lio karui, jeigu agresorius suma
nė jį pradėti.

Prisiminkite, kas atsitiko Suo
mijoje ir Pabaltijo kraštuose — 
Estijoj, Latvijoj ir Lietuvoj. Jos 
buvo mažos ir silpnos pasiprie
šinti didžiajai komunizmo impe
rijai ir taip jas parbloškė rau
donoji armija.

Atminkite, kas atsitiko su ki
tomis rytinės Europos valstybė
mis. Joms dar neatsigavus po 
karo žaizdų, komunistinė Rusi
ja su savo armijomis primetė 
joms raudonųjų jungą.

Atminkite, kas vyko Ukrai
noje, Baltgudijoje ir kituose pa
vergtuose kraštuose Sov. Sąjun
gos viduje; jiems paneigtos vi
sos apsisprendimo teisės.

Sužlugdžius nacinę Vokietiją 
tėra pasaulyje palikęs tik vienas 
agresorius — komunizmas, su
kūręs žiauriausią ir didžiausią 
kolonijalinę imperiją, tebeegzis
tuojančią šiandie.

Dėl to, jeigu norite tikros ir 
trunkančios taikos, stenkitės, 
kad Australija pasidarytų stipri 
ir galėtų pati gintis, žiūrėkite, 
kad jos silpnumas nesužadintų 
kitų puolimo.

Tad dirbk už kitų tautų iš
laisvinimą iš komunizmo pries
paudos, nesvarbu, kur jos bebū
tų: Europoje, Azijoje ar kur ki
tur pasaulyje.

Tikra ir trunkanti taika gali
ma tik tada, kai laisvasis pa
saulis bus stiprus, kai Australija 
stipri ir kai nepaliks nė vieno 
pavergtojo. ___

ATMINKITE: nuolaidumas 
veda prie karo!

NAUJAS KONSULAS
V. STASINSKAS VIETOJE 

J. BUDRIO

Nuo spalio 1 d. Vytautas Sta
šinskas paskirtas Lietuvos Genera
liniu Konsulu New Yorke. Ligšiol 
V. Stašinskas dirbo Lietuvos Gen. 
konsulate Lietuvos Konsulo titulu.

V. Stašinskas diplomatinę kar
jerą pradėjo 1932 m. Lietuvos už
sienio reikalų ministerijoje. 1936 
m. buvo paskirtas pasiuntinybės 
sekretoriumi Briusely, o vėliau at- 
tachė. Iš čia 1939 m. buvo perkel
tas į New Yorko generalinį konsu
latą. Vėliau buvo pakeltas vice
konsulu, o nuo 1941 m. konsulu ir 
kartu gen. konsulo pavaduotoju. 
Jis kilęs iš Kauno, kur baigė “Auš
ros” gimnaziją ir Vytauto D. Uni
versiteto teisių fakultetą. Daly
vavo sportinėje veikloje. Bendra
darbiauja spaudoje tarptautinės 
politikos klausimais. (E)

NOBELIO PREMIJA
Pereitą savaitę švedų Akademi

ja paskyrė literatūrinę Nobelio 
premiją prancūzų rašytojui Jean 
Paul Sartre, bet jis tos premijos 
atsisakė pareikšdamas, kad savo 
motyvus patieks Akademijai vė
liau. Ligi šiolei per 68-jus metus 
nuo Nobelio premijų įsteigimo, 
prancūzai gavo 11, anglai ir ame
rikiečiai po 6 premijas.

1
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SVARBI SUKAKTIS
100 METŲ NUO SIMANO DAUKANTO MIRTIES

Džiaugiamės sukaktimis ir mie
lai kiekvieną paminime, nes žino
me, kad juo daugiau tautoje su
kakčių, juo toji tauta kultūriniai 
turtingesnė, juo labiau jos praeitis 
patrauklesnė. '

Lietuvių tauta, reikia su pasidi
džiavimu pripažinti, sukakčių ne
trūksta: norint beveik kasdien mes 
turėsime ką nors paminėti — ar 
tai lietuvių tautos ilgos istorijos 
kokį reikšmingą įvykį, arba tos pa
čios lietuvių tautos ypatingai nusi
pelniusių vaikų.

Gražu, kai ypatingai išskirtinų 
žmonių vardu jų sukakčių proga 
net ištisus metus skiriame jų pa
minėjimui ir garbei, kaip kad 
prieš porą metų buvo Maironio 
metai, o šie metai paskirti pagerb
ti Donelaičiui. Tačiau tokios di
delės sukaktys kartais gali nus
telbti ir kitas, lygiai tokias pat 
reikšmingas sukaktis.

štai lapkričio 24 d. sukanka ly
giai 100 metų, kai mirė pirmasis 
Lietuvos istorikas Simanas Dau
kantas, vysk. M. Valančiaus ben- 
dralaikis ir jo artimiausias ben
dradarbis. Gal būt S. Daukanto 
asmenybė yra nė kiek nemažesnė, 
kaip ir vysk. Valančiaus, tik šisai, 
stovėdamas visos tautos priekyje

savo milžinišku šešėliu pridengė 
už jo stovinčius.

Simanas Daukantas yra vienas 
iš tų, kurį mūsų tautos kultūri
niame gyvenime reikėtų vadinti 
pradininku arba novatorium. Jis 
yra pirmasis iš mūsų rašytojų ir 
istorikų su augštuoju mokslu ir 
mokslo laipsniu — 1825 m. jis Vil
niaus universitete gavo teisės ma
gistro laipsnį.

Pradėjo jis savo gyvenimą gana 
vargingai. Vos baigęs Žem. Kal
varijos mokyklą jis pėsčias nuėjo 
į Vilnių, kur išėjęs gimnaziją vė
liau stojo universitetan studijuoti 
humanitarinių mokslų. Savo fa
kulteto draugų tarpe jis šalia kitų 
turėjo ir Adomą Mickevičių, pa
garsėjusį poetą. Vėliau jis perėjo 
į teisių fakultetą ir jį baigė. Dar 
universitete jis domėjosi Lietu
vos praeitimi, o tarnaudamas 
Petrapily Lietuvos Metrikos ve
dėjo pareigose jis galėjo naudo
tis ‘įvairiais Lietuvos praeitį lie
čiančiais šaltiniais. Savo. doku
mentaciją ir žinias dar gilino Ka
raliaučiaus universitete klausyda
mas paskaitų ir rausdamasis po

archyvus.
Simanas Daukantas dirbo ir rašė 

nepaprastai daug. Yra žinių, kad 
jis buvo parašęs dešimtis knygų 
lietuvių tautos praeities klausi
mais, bet ne visi jo veikalai buvo 
išleisti. '

Šalia istorijos, bendradarbiau
damas su vysk. Valančium Dau
kantas įvairiais slapyvardžiais pa
rašė visą eilę ir kitokių knygelių, 
priežodžių ir pasakų rinkinius, net 
lietuvių kalbos vadovėlį, malda
knygę, praktiškų knygelių apie 
ūkininkavimą ir kt.

Bet ypač didelės reikšmės yra jo 
istoriniai veikalai — “Būdas seno
vės lietuvių kalnėnų ir žemaičių 
(išleistas pirmą kartą 1892 m. 
Amerikoje), “Darbai senųjų lie
tuvių ir žemaičių” (išspausdintas 
tik 1929 m. Myk. ir Vacį. Biržiškų 
pastangomis) ir visą eilė kitų.

Iš kitos pusės Simanas Daukan
tas irgi yra pradininkas, kad jis 
pirmasis griežtai skyrė lietuvybę 
nuo lenkybės ir bene bus pats 
reikšmingiausias lietuvių tautinės 
sąmonės žadintojas. Jo pasėtoji 
sėkla vėliau privedė prieš “Aušros”

ir lietuvių tautos atgimimo. Į lie
tuves praeitį S. Daukantas žvelgė 
romantiko akimis, ją ypač ideali
zuodamas, tačiau jis buvo drauge 
ir praktikas, rūpindamasis ir gy
venamojo momento praktine puse.

Daukantas kaip istorikas moks
lininkas nėra labai patikimas, nes 
jo rašytoji lietuvių istorija yra 
daugiau jo paties kūryba idealioje 
šviesoje. Dėl to jis ir nemini fak
tų, nei šaltinių, iš kur jis tas žinias 
sėmės. Vis dėl to, kaip vėlesni is
torikai, ypač nepriklausomos Lie
tuvos, tvirtina, jo kad ir sukurti 
faktai daugeliu atvejų pasitvirti
na. Tad nežiūrint jo istoriniams 
veikalams mokslinių priekaištų, 
vistiek jų vertė milžiniška, nes ji 
glūdi įtakoje mūsų tautiniam at
gimimui, o taip pat ir meninėje 
pusėje.

Daukantas ano meto lietuvių 
tautos gyvenime suvaidino nema
žesnę rolę, kaip ir vysk. M. Valan
čius, su kuriuo jis ilgą laiką ben
dradarbiavo ir draugavo. Ar ne
vertėtų šio didelio lietuvio, • minint 
jo mirties šimtmetį, ir mums pla
čiau paminėti suruošiant paskaitų, 
akademijų ir kt. Ypač reikėtų S. 
Daukantą pristatyti pavyzdžiu 
mūsų jaunuomenei, kuri dažnai nu
siskundžia, jog neturime asmeny
bių, kurios būtų patrauklios ir su
darytų jų lietuvybei atramą. M.G.

__ m m Importers
Hansa Trading Co. &

* Exporters

195-197 Flemington Rd., North Melbourne, N.I 
Tel. 30-3347
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Didžiausia ir labiausiai patikima siuntinių firma su sa
vo skyriais visose Australijos valstijose, su pilnais V/O 
Vneshposyltorg įgaliojimais siųsti jūsų pačių paruoštus siun
tinius, o taip pat priima įvairių dovaninių siuntinių ir maisto 
užsakymus persiųsti jūsų artimiesiems į Sov. Sąjungą. Ze- 
miausios aptarnavimo ir persiuntimo kainos. Greitas ir rū- >♦< 
pestingas aptarnavimas. Norį smulkesnių informacijų prašo- $ 
mi kreiptis į įstaigą Melbourne arba asmeniškai teirautis $ 
kiekviename šių skyrių:
BRISBANE: 12 Pine St., Bulimba, Qld, tel. 95 5086.

10 Vale St., Red Hill, Qld.
SYDNEY: 590 George St. (Crystal Palace Arcade), 

tel. 61 3265.
CANBERRA: Flat 3, 14 Hayley St., Ainslie, ACT.
MELBOURNE: 197 Flemington Rd., North Melbourne, 

tel. 30 3347.
LAUNCESTON: 41 William St., Launceston, Tas. 
GEELONG: 79 Ryrie St., Geelong, Vic., tel. 3216; 
ADELAIDE: 18 Torrens Ave., Fullarton, tel. 7 3626.

39 Chesser St., City, tel. W 2684.
41 Tapleys Hill Rd., Hendon, tel. 4 2879. 

PERTH: 58 Alma Rd., Mt. Lawley, tel. 28 3046.

Reikalaukite katalogų ir kainoraščių, ir įsitikinsite, kad 
mūsų firma yra pigiausia siuntinių persiuntimo institucija !♦: 
Australijoje. *• ■■■*- $
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SPAUDA
MENO DIENOS MELBOURNE

1964 M.-MENO DIENŲ PROGRAMA

KARALIAUČIUS ŠIANDIEN
Spauda yra mūsų pulsas. Be jos 

lietuviškoji visuomenė taptų ryšio 
neturinčia banda, išsiblaškiusi iš
eivijos plotuose, koordinuota veik
la būtų neįmatiomaį nustotų reikš- 

, mės kultūriniai laimėjimai, nes jie 
nepasiektų visuomenės.

Spaudos atliekamas patarnavi
mas yra didelis. Tačiau už patar
navimus tpnka atsilyginti. Atlygi
nimas turėtų būti respektu, gausia 
prenumerata, bendradarbiavimu.

Viskas turi vertę, ir pagal vertę 
kiekvienam daiktui skiriame jam 
vietą. Savo reikšme lietuviškoji 
spauda užsitarnauja namuose gar- 
bįpgo kampo. Ji neturi būti valkio
jama pastalėse ir metama lauk ne

įskaityta, ji privalo tapti visos lie- 
turiškos šeimos nuosavybe. Ne 
vien tėvų pirštai gali ją liesti. Vai
kų bei jaunimo rankų neliečiama, 
ji užtrokš. Spaudos įterpimas tarp 
jaunimo — didžiausias jai respek- 
to parodymas.

Apie prenumeratą nediskutuoti
na. Kas jos laiku nesumoka, kas 
neįleidžia laikraščio į namus tik 
dėl to, kad jį gali pas kaimyną pa
siskolinti, nuo spaudos nešioja pas- 
kutinesplunksnas. Net prenume
ratos neužtenka. Finansinė laik
raščio parama ypatingomis progo
mis galėtų virsti gražia tradicija 
mūsų tarpe...

Inž. Vytautas Valerias

POPULIARIAUSIAS

Plačiai paplitęs 
SKANDINAVŲ 
KRAŠTUOSE 

dabar jau gaunamas ir 
• Australijoje. 

V. Sydnejuje reikalaukite pas.
M. PETRONĮ 

152 Liverpool Rd., Enfield 
Tel. 74 5727

Meno Dienoms Rengti Melbourne Komitetas skelbia sekančią 
metų galo programą:
Gruodžio mėn. 26 d., Šeštadienį, 2 vai. p.p.

Meno Dienų atidarymas Australijos Lietuvių dailininkų darbų 
parodoje, įvykstančioje Toorak Meno Galerijoje, 277-281 Toorak 
Rd., South Yarra. Parodoje dalyvauja žinomi lietuviai dailininkai 
iš Melbourne, Sydnėjaus ir Adelaidės. Už geriausius tris darbus 
(skulptūros, tapybos ir grafikos) skiriamos premijos sumoje 150 
svarų.

Nuo gruodžio mėn. 26 iki 31 d. toje pačioje Toorak Meno 
Galerijoje vyks ir vaikų meno paroda. Už vaikų meno geriausius 
kūrinius skiriamos dovanos.

Tuo pat laiku Melbourne Universiteto Architektūros Fakul
teto naujuose rūmuose (Arcade) vyks joto mėgėjų darbų paroda. 
Už geriausias fotografijas skiriamos premijos.
Gruodžio mėn. 26 d., šeštadienį, 8 vai. vakare.

Dramos vakaras, Carmelite Hall, Richardson St., Middle 
Park, Sydnėjaus Lietuvių Teatro “Atžalos” premjera — J.B. 
Priestley “Inspektorius atvyksta”.

Lietuvių tautinių Šokių jestivalis, kuriame, dalyvaus šešios 
grupės (iš Melbourno, Geelongo, Adelaidės ir Sydnėjaus) su 90 
šokėjų. Programoje numatyta atskirų grupių ir bendras masinis 
pasirodymas. Festivalio tikslus laikas ir vieta bus paskelbta vėliau.
Gruodžio mėn. 28 d., pirmadienį, 7.30 vai. vakare,

Jaunųjų Talentų koncertas, vykstąs Nicholas Hall, Lonsdale 
St., Melbourne. Koncerte pasirodys rinktiniai jaunieji talentai iš 
įvairių Australijos miestų: dainininkai, instrumentalistai, dekla- 
muotojai.
Gruodžio mėn. 29 d., antradienį, 8 vai. vakare,

Trečioji Australijos Lietuvių Dainų Šventė, vykstanti pagar
sėjusiame Meyer Music Bowl. Šventėje dalyvaus penki chorai: 
Melbourno, Adelaidės, Geelongo, Sydnėjaus ir Newcastle. Pro
gramoje bus atskirų chorų ir bendras masinis pasirodymas.
Gruodžio mėn. 30 d., trečiadienį, 7.30 vai. vakare,

Literatūros ir dainos vakaras, Nicholas Hall, Lonsdale Str., 
Melbourne. Proeramoje dalyvauja rašytojai: Pulgis Andriušis, 
Vytautas Janavičius, J.A. Jūragis, Vincas Kazokas, K. Kunca, Ma
rija Malakūnienė, J. Mikštas, J. Žukauskas ir dainininkai Genė 
Vasiliauskienė ir Paulius Rūtenis.
Gruodžio mėn. 31 d., ketvirtadienį, 8 vai. vakare,

Grandiozinis Naujų Metų balius, Melbourno miesto rotušės 
salėje (Town Hall, kampas Swanston-Collins Street). Gros du or
kestrai.

Meno Dienoms Rengti Melbourne Komitetas

Svarbu ramovėnams
KNYGA APIE SUKILIMĄ 
LIETUVIŲ VISUOMENĖS
ŽINIAI AUSTRALIJOJ-E

L.V.S. “Ramovės” New Yorko 
Skvrius ir Kario redakcija bei ad
ministracija ėmėsi leisti Dr. K. 
Jurgėlos parašytą knygą anie 1863 
metu sukilimą Lietuvoje. Jie pra
šo Centro Valdybos ir ramovėnų 
skyrių talkos. Centro Valdyba 
pati turi dar neanmokėtų skolų už 
mūsų I-jo dešimtmečio metraštį ir 
todėl paramos suteikti negali. 
Lietuviškų istorinių knygų leidi
mas yra reikšmingas darbas; bet 
pelno tas neduoda. Tad reikalinga 
talka ir auka.~> Kadangi knygos 
tema yra tautos ginkluotas sukili
mas, tai ramovėnams pritiktų ją 
ir išleisti.

Leidėjai tikisi, kad pajėgesni 
skyriai mūsų lietuviškai visuome
nei-'padedant suaukos reikiamą 
■knygos išleidimui sumą. ",

Sydney L.K.V. S-gos “Ramovės” 

Skyriaus Valdyba maloniai krei
piasi į ramovėnus ir plačiąją lie
tuvių visuomenę prašydami talkos 
užsisakant knygą iš anksto ir įmo
kant tam skiriamą pinigų sumą. 
Talkininko mokestis nenustatytas, 
ir kiekvienas pagal savo išgales 
remia knygos išleidimą.

Knygos užsakymus priima p. S. 
Narušis, 36 Berille Rd., Beverly 
Hills, o aukas knygos išleidimui 
paremti prašoma siusti “Ramovės” 
iždininkui A.P. Aleknai 457 Guil
ford Rd. Guildford, N.S.W.

J, Petniūnas
L.K.V.S-gos “Ramovės” Sydney 
Skyriaus Valdybos Sekretorius 

*
Charkove vykus Sovietijos geo

metrijos specialistų konferencijai 
iš ok. Lietuvos buvo pasiustos .lie
tuvių matematikų pranešimų te
zės. Iš 9 matematikų ypatingas 
dėmesys buvo atkreiptas į V. Bliz- 
niko, D. Petruškevičiūtės ir S. Ma- 
ziliauskaitės darbus^

“Der europaeische Osten”, mė
nesinis žurnalas Rytų Europos 
klausimams, rugsėjo mėn. sąsiu
viny (114 nr.) spausdina išsamų 
Herberto Meinhardo Mūhlpfordto 
straipsnį apie šiandieninį Kara
liaučių.

1945 m. kapituliacijos metu, 
rašo autorius, Karaliaučiuje, 
šiandien vadinamam Kaliningra
du, buvo 150.000 vokiečių. Tų me
tų spalio mėn. jų telikę 60.000, 
kiti išmirė nuo bado ir ligų ar 
buvo išžudyti. 1947 m. kovo mėn. 
Karaliaučiuje gyveno tik 25.000 
vokiečių. Nuo tada tam tikrai da
liai buvo leista išvykti Voketi- 
jon. (šiek tiek Karaliaučiaus gy
ventojų persikėlė ir Lietuvon, 
kur juos ūkininkai, ypač kol dar 
nebuvo suvaryti į kolchozus, pri
glaudė, maitino, gelbėdami nuo 
bado mirties. — E.). 1954 m. mie
ste buvo tik 24 jo senieji gyven
tojai. Šiandien — nė vieno. Ta
čiau šiek tiek vokiečių atsikėlė iš 
Sov. Sąjungos (buv. belaisviai, iš
tremtieji ir kt.). Jie jau Sovietų 
piliečiai, tačiau jiems ir suru
sintas Karalaučius, matyt, yra 
arčau širdies nei tikroji Rusija. 
1948 m. Karaliaučiuje buvo 70. 
000 gyventojų, 1956 m. — 212. 
000, dabar — 250.000. (E)

TALKA MENO DIENOMS
Artėja metų galas ir visų taip 

laukiamos Meno Dienos Mel
bourne. Meno Dienoms rengti 
Komitetui džiugu pranešti, kad 
visi paruošiamieji darbai vyks
ta sklandžiai ir sėkmingai. Ypa
tingai skatinantis ir džiuginantis 
yra lietuviškosios visuomenės 
susidomėjimas ateinančiais' pa
rengimais, o taip pat ir iki šiol 
suteikta moraline ir materialine 
parama. Tokio plataus masto 
šventės surengimas reikalauja 
daug išlaidų. Darbo pradžioje 
Komitetas, nebūdamas pastoviai 
veikianti organizacija ir dėl to 
neturįs jokio iždo, susidūrė su 
piniginiais sunkumais. Jų nebū
tų buvę įmanoma nugalėti, jei
gu tuoj aus nebūtų susilaukta 
talkos. Pradinėms išlaidoms pa
dengti 1963 m. Melbourno apy
linkės Valdyba paskyrė Meno 
Dienų Komitetui £110.,

ALB Krašto Kultūros Tary
ba paskyrė £110 vaikų meno 
parodos, foto parodos premi
joms ir jaunųjų talentų koncer
to dalyvių dovanoms.

Australijos lietuvių dailinin
kų darbų parodai buvo numa
tyta skirti tris premijas: už ge
riausią skulptūrą, tapybos ir 
grafikos kūrinį, šias premijas 
suaukojo: ALB Krašto Valdy
ba £50, Sydney Liet. Gydyto
jų Draugija £50 ir p.p. A. Cei-

RAKETŲ IR KARINĖS 
ADMINISTRACIJOS CENTRAS

Karaliaučius šiandien yra ra
ketų bazių centras Baltijos jū
ros erdvei ginti. Todėl visas pa
jūris aplink miestą yra draudžia
moji zona (ir rusams). Tik mažas 
ruoželis pajūrio prie Rauscheno 
(dabar Svetlogorsko), vad. “Šiau
rės Soči”, yra naudojamas kaip 
pliažas, kuriame tačiau sutemus 
negali pasirodyti jokia gyva dva
sia. Piluva (Piliau, dabar Baltiš
kas) yra administruojamas kari
nės valdžios, čia nėra jokios civi
linės įstaigos. Krance — daugy
bė kariuomenės. Karaliaučiuje 
yra ir povandeninių laivų bazė, iš 
kurios laivai nuplaukia iki Šve
dijos pakraščių ir nesivaržydami 
visa stebi ir fotografuoja.

Hermetiškai uždara siena į 
Lietuvą daugiau neegzistuoja. 
Per Nemuną dabar galima per
žengti be jokių ypatingų forma
lumų. Galutinai visos Karaliau
čiaus srities karinė administraci
ja buvo panaikinta 1962 m. Žur
nalistas primena ir tai, kad Ka
raliaučiaus sritis dabar yra ūkiš
kai subordinuota Liaudies ūkio 
tarybai Vilniuje.

Civiliniams reikalams pramonės 
įmonių šiandieniniame Karaliau- 

čys ir V. Genys iš Canberros 
£50.

Pasaulio Liet. Bendruomenės 
pirmininkas p. J. Bachunas pri
sidėdamas prie programos iš
laidoms padengti paskyrė 20 
dolerių.

Neseniai įsikūrusi Viktorijos 
Lietuvių Gydytojų Draugija 
bendriems Meno Dienų reika
lams paaukojo £35.

Meno Dienoms Rengti Komi
tetas Melbourne giliai įvertina 
šitą iki šiol sulauktą paramą ir 
visiems rėmėjams reiškia nuo
širdžią padėką.

E. Zižienė

Tironija Lenkijoje
Lenkų sluogsnius Varšuvoje ir 

Vakaruose sujaudino žinia apie ra
šytojo Melchijoro Wankowicziaus 
suėmimą. Tai įvyko spalio m. 5 d. 
Rašytojas, 72 m. amž., buvo JAV 
pilietis, pokario metais ilgokai gy
venęs JAV-bėse, tačiau po 1956 m. 
sugrįžęs į Lenkiją. Lenkus ypa
tingai jaudina tai, kad žinomas ra
šytojas, knygos “Monte Cassino" 
autorius buvo suimtas, gomulkinei 
valdžiai panaudojus 1946 m. birže
lio m. išleistą įsaką apie “ypatin
gai pavojingus nusikaltimus, įvyk
dytus Lenkijos atstatymo laikme
tyje”. Rašytojas kaltinamas pa
siuntęs į Vakarus raštus, kuriuose 

čiuje maža: elektrinė, vandentekis, 
skerdykla, vagonų fabrikas, viena 
alaus darykla ir kt. Uoste matyti 
moderniškų žvejybos laivų, kurie 
pasiekia ir ekvatorių. Jais atga
benami milžiniški kiekiai silkių, 
kurių visada galima nusipirkti. 
Per Karaliaučiaus uostą ekspor
tuojama užsienin 10 proc. visos 
Sov. Sąjungoje sugaunamos žuvies. 
Mieste veikia žuvininkystės tech
nikumas. Netrukus turi būti pas
tatytas žuvies konservų fabrikas. 
Tokiu būdu Karaliaučius yra ta
pęs svarbiausiu Sovietų uostu po 
Leningrado. Klesti gintaro pra
monė. Mieste yra didelis gintaro 
kombinatas, kurio gaminiai rodo
mi Briuselio, Londono, New Yorko, 
Ozakos parodose. Kombinate, dir
ba apie 1000 darbininkų.

MIESTO VIDURYS — ' 
GRIUVĖSIŲ KRŪVA

Miesto centre — vien griuvėsiai, 
čia vaizdas toks, kaip ir 1944 me
tais. Pilies bažnyčia, kurioje ka
daise buvo vainikuojami Prūsijos 
karaliai, beveik sulyginta su žeme. 
Griuvėsiuose iki 1950 m. šeiminin
kavo plėšikai, terorizavę gyvento
jus.

Pergalės aikštėje stovi Lenino 
paminklas. Visa, kas galėtų pa
minti vokiečius, rūpestingai paša
linta. Gatvės pavadintos daugiau
siai žymiųjų rusų ar komunistų 
veikėjų vardais. Tepaliktas sena
sis Kanto gatvės vardas, Tebesto
vi ir paminklas Kantui ant jo kapo 
griuvėsiais virtusioje katedroje. 
Kapuose ganosi karvės, puikūs 
antkapiai nuverčiami ir naudojami 
gatvėms grįsti. Universitetas ir 
opera — griuvėsių krūva. Nevei
kia nė viena bažnyčia —- visos su
griautos.

Užsieniečiui patekti į Karaliau
čių — beveik neįmanoma. Niekas 
neturi sužinoti, kaip iš tikrųjų 
šiandien atrodo buvusi Rytprūsių 
širdis, žinias apie miestą vokie
čių žurnalistas surinko daugiausia 
iš slaptai atgabentų pranešimų ar 
Vokietijon pasprukusių Karaliau
čiaus gyventojų. (E) 

buvę neigiamai pasisakyta apie ko
munistinio režimo Lenkiją. M. 
Wankowicz buvo pasirašęs ir Len
kijoje bei užsienyje daug triukšmo 
sukėlusį 34 lenkų intelektualų raš
tą. Pagal Londone gautas žinias 
spalio mėn. Varšuvoje dar buvo 
suimtas ir žinomas žurnalistas, 
prieš karą redagavęs kairios pa
kraipos savaitraštį “Czarno na 
Bialyn”, pulk. J. Grzędzinski. 
Žurnalisto, daugiau kaip 70 in. am
žiaus, bute padarius kratą sukon- 
fiskuoti jo laiškai, dienoraštis, ir 
Paryžiuje lenkų išeivių leidžiamo 
žurnalo “Kultūra” numeriai. (S)
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Dail.
Salia V. Rato aš nežinau kito 

dailininko, kuris galėtų žvelgti 
į savo ilgą laimėjimais nusags
tytą kelią.

Dabartinėj jo darbų parodoj 
visai nesimato tipiško nusisto- 
vėjimo — kūrybos senatvės žen
klo. Netgi priešingai — čia vy
rauja jaunatviškas smalsumas, 
nuotykių dvasia.

Gaila, kad dailininkas pasi
rinko nelabai tinkamą galeriją 
savo darbams išstatyti. Lennox 
galerija Parramattoj būtų geras 
savaitgalių vasarnamis prie jū
ros toli nuo miesto.

Apkrauti mažą sienų plotą 32 
darbais yra nepateisinama klai
da. Būtų buvę maloniau maty
ti 16 darbų. Kas liečia ekono
minius sumetimus .galerijos va
dovybė tas problemas visada iš
sprendžia su parankiais “rezer
vais”.

Apie 250 žmonių suplaukė į 
parodos atidarymą. Tik vos ma
žytė dalis tegalėjo patekti vi
dun, šnekučiavo ir laukė savo 
eilės.

Tiktai po ilgo susikaupimo 
V. Rato misija pasiekia žiūro
vo jausmus. Už tat patartina 
šią reto lygio parodą pamatyti 
net ir tiems, kurie jau yra “ma
tę” atidarymo metu.

Nepaprastas dailininko mei
striškumas. jo rankraščio agre
syvus miklumas iš karto apglu-

NAUJI LEIDINIAI
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Žurnalas anglų kalba, leidžiamas 
keturis kartus į metus Amerikoje. 
I redakcinę kolegijų įeina ir lietu
vis Martynas Brakas.

šiame numery duotas a. a. Dr. 
A. Trimako nekrologas, platus V. 
Sidzikausko straipsnis “Pabaltijo 
tautos policentrinėje eroje”, E. 
Roosaare apžvelgia Pabaltijo tautų 
santykius su Amerikos Jungtinė
mis Valstybėmis, toliau rašoma 
apie dabartinį gyvenimą Estijoje, 
Latvijos rusinimą ir kiti gana įdo
mūs ir aktualūs rašiniai, žurnalo 
adresas: The Baltic Review, 29 W. 
57 St. New York 19, N.Y., U.S.A.

Vytautas Volertas 
GYVENIMAS YRA DAILUS 
Romanas, spausdintas dienraš

čio Draugo atkarpoje ir išleistas

V. Rato parodoje

Dail. V. Ratas 

šina, pastato barjerą tarp kūrė
jo ir žiūrovo. Po tam tikro laiko 
ši užtvara ištirpsta, ir mes su
tinkame, pamatome dalį daili
ninko sielos.

Technika, amatas, nėra me
nas. Bet nėra meno ir be geros 
technikos. Menas neturi atsie
kiamo taško. Pati kelionė yra 
kūrybos penas ir gyvybė. Tech
niškai pasiekus augštą lygį at
siranda pagunda su ja bergž
džias kūrybines spragas užkai
šioti. Natūralu, kad ir V. Ra

atskira knyga Lietuviškos Knygos 
Klubo, Chicago. 1964 m. Viršelis 
— aplankas P. Jurkaus. 242 psl. 
Kaina dol. 2.50.

Tai antroji autoriaus knyga. 
Joje autorius vaizduoja lietuvio 
gyvenimą Lietuvoje ir emigracijo
je. Knyga parašyta patraukliai 
ir savotiškai aktuali.

ŠALTINIS. Nr. 4 (17). Tikybi
nės ir tautinės minties žurnalas, 
leidžiamas Anglijoje. Leidžia šv. 
Kazimiero Sąjunga. Redaktorius 
S. Matulis, MIC.

šiame Nr. duota ištraukų iš 
prof. S. Šalkauskio minčių "Pamo
ka Lietuvai”, Dr. A. Damušio 
straipsnis “Stovyklos jaunimui”, 
St. Ylos nagrinėjimas “Įvykiai 
Skiemonyse”, Jono Gailiaus apy
sakaitė “Tremtinė” ir kt. Žurna

tas nevisada šiai pagundai atsi
laiko — šen ir ten be reikalo 
šūktelėdamas žodį ar du. Tas 
jaučiama jo paskutiniuose dar
buose, kur jis žengia į daug 
augštesnę dvasinę sferą, į meta
fiziką.

Meno kritika dažnai žmogų 
priveda prie paveikslo, o dar 
dažniau jį nutolina nuo meno. 
Darbai turi surasti kelią į žiūro
vo sielą be jokių tarpininkų. 
Kritiką pasirinkti sau vadovu 
yra ne tik nenaudinga, bet ir 
kenksminga. Tiktai per nuola
tinį parodų lankymą ir susigy
venimą su paveikslais, kuriuos 
esame įsigiję, ir galime pa
žvelgti visokių nuotaikų įtakoj 
lavinant ir didinant dvasinį jau
trumą pasigėrėti kūrėjo darbais. 
Kaip ir kiekvienas iš mūsų kri
tikas yra tik tai žiūrovas ir tik 
tokiu jį ir reikia laikyti.

Man kaip žiūrovui iš visos V. 
Rato parodos 63 metų trys kū
riniai “Spaceship”, “Yacht” ir 
“Faces” paliko giliausią įspūdį. 
Po ilgesnio stebėjimo iš šių dar
bų sklinda gili tyla. Formų tau- 
numas ir iu meistriškas apval
dymas liudiia įkvėpimo srovės 
turtingumą kūrybos metu. Čia 
nėra be reikalo nei žodžio, nei 
garso.

63 metu darbai paskatina dai
lininką konti j dar augštesnę, 
daug pavojingesnę viršūnę.

las gana patrauklus, dailiai reda
guojamas, iliustruotas.

M. GRIGONIUI 75 M. AMŽ.
Spalio mėn. 3 d. .Lietuvoje gyve

nančiam pedagogui ir pastaruoju 
metu — sodininkui Matui Grigo
niui sulaukus 75 m. amžiaus, apie 
jį plačiai rašė okup. Lietuvos lai
kraščiai. Sukaktuvininkas dau
giausia žinomas kaip pedagogas, 
nes mokytojo ir gimn. direkto
riaus darbą jam teko dirbti 1908 
— 1934 m. Rašė eilėraščius, ap
sakymus, scenos veikalėlius ir iš
leido keliasdešimt knygučių jauni
mui. Svarbiausia jų buvo 1911 m. 
išleistas žaidimų rinkinys “200 
žaidimų”. Nuo 1930 m. M. Grigo
nis susidomėjo augalininkyste ir 
ypač Mičiurino darbais. Dabar 
Grigonis vadinamas "mičiurinin- 
ku” ir tebegyvena Paliūniškio kol
choze, Panevėžio priemiestyje. (E)

64-jų metų darbais V. Ratas 
bando pavienius instrumentus 
jungti į vieną didžiulį orkestrą. 
Ne tik iš dailininko, bet ir iš 
žiūrovo šie darbai reikalauja di
desnio susikaupimo. Akis, ke
liaujanti nuo detalės prie deta
lės, palieka visiškai akla pačiam 
kūriniui. Tai yra sielos pasaulis, 
kuris vis tik išplaukia iš mate
rijos. Tai yra metafizika — na
tūralūs ir neišvengiamas kelias 
toli pažengusiam menininkui. 
Čia jau pasisekimas priklauso 
ne tik nuo geros technikos ir 
medžiagos apvaldymo, bet ir 
nuo gilaus nepaliaujamo savęs 
įžvelgimo ir pažinimo. Čia kū
rybinis progresas pagrįstas nuo
latine įkvėpimo srove, o ne kart- 
kartiniu blykstelėjimu.

Dailininkui tenka linkėti iš
tvermės, o mums lieka laukti re
zultatų busimoj parodoj, kuri 
pageidautina didesnėj salėj.

L. Urbonas

Vytautas Mačernis

GYVENIMUI
Būk, gyvenime, man neteisingas, 
Būk versmė patyrimų karčių, 
Ir sunkių pralaimėjimų ringas, 
Iš kurio grįžčiau pilnas žaizdų, —

Bet būk didelis ir vienkartinis
Pažymėtas didžiųjų kančių, 
Skausmo platumos — mano tėvynė, 
Jas išplėsk begalybėn, meldžiu.

Sūkury nuolatinės kovos 
Niekada palankiai nešypsoki 
Ir nuo laimės laikykis atokiai.

Man neduoki draugų, mylimos, 
Švelnumu jie mane pražudys! 
Mirsiu aš, mirs kovos troškulys!

TOREADOR
Garsus Toreador, Mirtis baisioji, 
Gyvenimo arenoj vaikšto išdidi, 
Ji pergalėm naujom kasdien triumfuoja — 
Jai turi pralaimėt sunkioj kovoj visi.

Ji rodo mums raudoną laimės skarą, 
Mes puolam ją tartum įsiutę gyvuliai, 
Kol aštrų durklą ji širdin suvaro, 
Iš mūsų narso pasijuokus įžūliai.

Dievams žaidimas tas žiaurus patinka — 
Augštai susėdę danguose aplinkui 
šauniam Toreador triukšmingai ploja.

Ir gyvulių būrius kasdien naujus 
Išleidžia per gyvenimo vartus: 
Težudo juos Toreador, Mirtis baisioji...

METEORUS SUTEMOSE
PRIEŠ 20 METŲ MIRS POETAS VYTAUTAS MAČERNIS

Mūsų vidurinioji rašytojų karta, 
kuri beveik šimtu procentų pasi
traukė į Vakarus antrą kartą Lie
tuvą okupuojant rusams, prieš 
dvidešimt metų neteko vieno iš 
šviesiausių ir gal labiausiai žadan
čių poetų — Vytauto Mačernio, ku
ris mirė 1944 m. rugsėjo 7 d. Že
maičių Kalvarijoje, Lietuvoje jau 
užėjus rusams. Jo mirties aplin
kybės gana tragiškos: jam besi
rengiant irgi trauktis į Vakarus, 
karo veiksmų įkarštyje artilerijos 
sviedinio buvo pakirstas ir mirė 
sulaukęs vos 24 m. amžiaus.

Vytautas Mačernis pradėjo ra
šyti dar būdamas gimnazijos suole, 
o studijuodamas jau buvo paren
gęs pilnai atbaigtą Vizijų ciklą ir 
rengė spaudai savo sonetus. Nors 
tiek periodinėje spaudoje, tiek ir 
universitete literatūros vakaruose 

jis buvo stipriai pasireiškęs, kaip 
visai naujas ir originalus poetas, 
bet gyvas būdamas nesuspėjo iš
leisti nė vieno savo veikalo. Ir jam 
mirus Lietuvoje jo palikimu, atro
do, nebuvo pasirūpinta. Tik drau
gai išeivijoje sugraibę iš visur jo 
kūrybos bandė išleisti kiek galint 
pilnesnį jo kūrybos tomą. Ir taip 
prieš keletą metų buvo išleistai 
stambus jo kūrybos pluoštas “Po
ezija”, kur telpa ir Vizijos, ir sone
tai ir kiti eilėraščiai bei fragmen
tai.

Vytautas Mačernis kaip poetas 
pirmasis savo tematika išsiveržė 
iš nepriklausomybės laikotarpio 
formalinės bei tematinės įtakos 
pasisakydamas nauja forma ir 
mintim. - Jis daugiau bazavosi 
žmogaus kaip tokio klausimais ne 
tiek kreipdamas dėmesio į forma
linį puošnumą, kiek į minties gilu
mą ir žmogiškąją tragiką. Tad 
visai nenuostabu, kad tokiuose so
netuose daugiau kalba Mačernis 
kaip intelektas, o mažiau emocijos.

Kaip jis būtų vystęsis ir išaugęs 
vėliau, niekas to negali atsakyti, 
nes prieš 20 metų atsitiktinumo 
kulkos jis buvo pakirstas. Jo po
etines temas ir idėjas toliau nešė 
ir savotiškai vystė jo kartos po
etiniai broliai — A. Nyka — Niliū- 
nas, H. Nagys, ir kt.

Pats V. Mačernis, nors ir nepri
klausomos Lietuvos kūrybinio lai
kotarpio auklėtinis, bet poetiškai 
brendo ir formavosi anglų ir vokie
čių poetų veikiamas, ypač tų, kurie 
savo kūryboje daugiau talpino tu
rinio, o mažiau kreipė dėmesio į 
formą.

Pats skaitė ir studijavo nepap
rastai daug. Mokykloje pramokęs 
tik svetimomis kalbomis vokiškai 
ir angliškai, vėliau pats savo jė
gomis pramoko rusiškai, prancū
ziškai ir itališkai, kad be žodyno 
galėjo skaityti tose kalbose para
šytus originalus.

Gimė Vytautas Mačernis 1920 m. 
birželio 6 d. Baigęs gimnaziją 
stojo į universitetą studijuoti an
glistikos, bet vėliau ją metęs pe
rėjo į filosofiją.

*
Kaune, M.K. Čiurlionio vardo 

dailės muzėjaus salėse rugsėjo m. 
buvo atidaryta Azerbaidžano dai
lininkų darbų paroda. Paroda į 
Kauną atkeliavo iš Maskvos. Pa
rodyta 70 autorių 120 įvairių dar
bų.

K A
ŠIENAPIŪTĖ

Rytojaus dieną Katryna nuėjo į didelį, tam
sų namą užsirašyti ir stojo darban. Prie dvaro 
vartų ją sutiko pats kapitonas Nordkvistas ir gar
siai sušuko:

— Labas rytas, Katryna! Užeik virtuvėn ir 
paskubėk papusryčiauti. Mes jau pasiruošę išeiti.

Katryna nuėjo virtuvėn ir, drauge su kitais 
darbininkais, sėdo prie stalo. Bet pusryčiai jau be
veik baigėsi, ir Nordkvistas, stovėdamas prie var
tų, garsiai šaukė pro atviras duris: — Skubėkite, 
jūs tenai. Saulė jau aukštai.

Katryna vos spėjo praryti kelis kąsnius, o jai 
jau teko keltis ir, užsimetus skepetaitę, vytis išei
nančius darbininkus.

Taip prasidėjo jos darbo diena, pirmoji toje 
begalinėje virtinėje, kuri nuo šiandien nusitęs per 
visą gyvenimą. Saulė kaitino, usnys badė, dilgėlės 
svilino rankas, bet vakarui atėjus ropių lysvės buvo 
išravėtos ir gražiomis, lygiomis juostomis driekėsi 
tolin. Kauptuko išpurentos žemės juostos, laukų ly
gumos tolyje darbininkams atrodė gražiai ir teikė 
pasitenkinimo savo darbu.

Dabar jie vėl visi susirinko erdvion virtuvėn 
vakarienės: šaltos bulvės, žuvis ir košė su varytu 
pienu. Kapitono sesers duktė prižiūrėjo virtuvę, 
nes jis pats buvo našlys. Katryna dabar turėjo 
daugiau laiko apsižvalgyti, ir ji mielai žvalgėsi, 
čia buvo daug ko, kuo Johanas galėtų girtis. Grin
dys išklotos kamštiniu apklotu, sienos aukštos ir 
šviesios. Dideliame židinyje stovėjo didžiuliai vari
niai katilai vandeniui ir puodai.

Katryna akimirkai pamatė gretimą kambarį. 
Ten buvo prabanga, tokia prabanga, kokios Katry
na net sapne nesapnavo. Nei pagyros Johano mela
giškų gabumų nebūtų užtekę apsakyti gražumui to 
kambario, kuris buvo išpuoštas visokiais, iš įvairių 
pasaulio kraštų suvežtais gražiais daiktais. Didelis 
valgomasis stalas stovėjo kambario viduryje, ir ka
pitonas sėdėjo stalo gale. Tarpais virtuvėn atskam

SALLY SALMINEN

VERTĖ M. MIKALIŪNAS

(Tęsinys)

bėdavo jo skardus juokas. Vakarienei pasibaigus, 
atėjo pasitenkinimu ir sotumu spindinčiu veidu 
Nordkvistas.

— Na, žmonės, kaip pasisekė su ropėmis? Ar 
spėjot užbaigti? — paklausė jis.

— Spėjom, — atsakė vienas darbininkų.
— Tai gerai, kad atstūmėt tą darbą prieš pradė

dami šienauti. Katryna, ar turi namuose pieno?
— Ne, šiurkščiai atsakė Katryna.
Kapitonas kreipėsi į vieną tarnaičių:
— Tilda, duok Katrynai, kai ji eis namo, puo

dynę varyto pieno.
Tai gražiai pasielgta, pagalvojo Katryna ir su 

dėkingumu paėmė pieną. Ji tikėjosi gausianti die
nos uždarbį, bet matydama, kad nieko panašaus ne
sirengiama daryti ir kad visi kiti darbininkai ruo
šiasi eiti namo, pakilo ir ji.

Pakeliui, perėjus kaimą, ją pasivijo moteris, 
su kuria ji susipažino ropes beravėdama. Moters 
vardas buvo Beta Andersson, ir ji pasirodė esanti 
motina anų vaikų, kuriuos Katryna matė savo kai
mynystėje. Jos vyras dirbo samdiniu pas Svenssoną.

— Kaip manai, — paklausė Katryna, — ar čia 
uždarbis galima gauti kas diena, ar vienąkart sa
vaitėje, užbaigus darbą? Aš mieliau norėčiau gauti 
savo uždarbį tą pat dieną.

— Na! — nusijuokė ši, pažvelgdama į pieno 
puodynę. — Ką šiandieną uždirbai, jau tikriausiai 
būsi gavusi.

— Ar tu manai, kad tas pienas yra užmokestis 
už darbo dieną?

— Galėsi džiaugtis, jei tau neteks kelias die
nas dirbti už tą pieną. Jie jau gerai žino, ką daro. 
Pirmiausia jie duoda tai, kuo nori patys nusikratyti. 
Varytas pienas greit rūgsta, ir jis tenka pilti lauk.

Moters veide spindėjo neapsakomas kartumas ir 
nuoskauda. Visa jos pavyza buvo liesa ir išdžiūvusi, 
veidas gilių raukšlių išvagotas. Pasikėlus i kalną, 
Katryna palinkėjo savo naujai pažįstamai labos nak
ties ir, tamsių nujutimų kamuojama, nuėjo į savo 

nelinksmą, vienišą namelį.
Visą šienapiūtės laiką — Katryna išdirbo pas 

Nordvistą. Kadangi ji buvo aukšta ir tvirta, tai 
jai teko piauti drauge su vyrais, o ne dirbti su ki
tomis moterimis, kurios grėbė šieną, vertė jį ir dėjo į 
kupetas. Katrynai jau ir namie tekdavo atlikti vy
riškas darbas, bet dabar jai teko patirti, koks 
yra skirtumas tarp darbo laisvėje, pačiam sau, ir 
samdinio darbo, — samdinio, kurį nuolat seka šal
tos darbdavio akys. Saulei vos pakilus prasidėda
vo darbo diena, ir apie aštuntą valandą ryto, kai 
pusryčiams būdavo atnešama karšta “palttua”*), 
pjovėjai jau būdavo gerokai nuvargę. Bet po poros 
valandų poilsio darbas būdavo tęsiamas toliau; 
plakdavo dalgius, grėbdavo šieną ir veždavo jį į 
daržines: vėl vienodas nugaros lankstymas plau
nant kvapią žolę, vėl sunkus darbas ligi vakaro. 
Devintą ar dešimtą valandą vakaro būdavo tikrai 
malonu ištiesti lovoje kelioms valandoms poilsio 
nuvargintus sąnarius: iki kitos dienos saulėtekio.

Katryna manė, kad jai būtų geriau, jei gautų 
savo uždarbį į rankas ir naudotų jį, kaip jai patin
ka. Kartais stovėdavo Nordkvisto krautuvėje žiū- 
rinėdama visokius puodus, indus ir užuolaidoms 
medžiagos, kurios būdavo tenai išdėstomos kokiai 
turtingai ūkininkei ar kapitono žmonai parodyti. 
Ji taip mielai nusipirktų sau ką nors reikalingo 
jos mažam nameliui, kad pasidarytų jis gražesnis 
ir jaukesnis. Bet jos menko uždarbio užtekdavo tik 
retkarčiais nusipirkti truputį cukraus ir su cikori
ja apsčiai maišytos kavos. Ji labai greitai įsitiki
no, jog Betos jai sakyti žodžiai buvo tiesa:—jie 
atiduodavo tai, kuo norėdavo greičiau nusikratyti.

Jei kartais, lietingomis ar švenčių dienomis, 
darbas būdavo nutraukiamas, ir Katrynai tek
davo likti namuose, tai dažniausiai ji neturėda
vo ko valgyti. Ji buvo jauna ir sveika, o sunkus 
darbas sužadindavo joje puikų apetitą. Bet va
rytu pienu, sausa duona ir vandeningomis bul
vėmis sunku buvo pasisotinti jaunam kūnui.

Ji pradėjo skaudžiai jausti savo vienatvę ir 
dėl to labai kentė. Iš prigimties ji buvo draugiš
ka, linksma, bet čia visi jos bandymai suartėti 
su žmonėmis būdavo taip sutinkami, kad ji vėl 
turėjo šalintis jų ir grįžti savo vienatvėn.

Jaunos moterys, dėvinčios skrybėles, tos,

*) Palttua — suomių tautinis valgis, savo rū
šies lietuvių kugelis, bet daromas visai kitaip. Bū
tent, iš šviežio galvijų ir kiaulių kraujo maišant 
jų su ruginiais miltais ir svogūnas. Visas tas miši
nys kepamas krosnyje. Valgomas tiktai karštas. 

apie kurias jai pasakojo Johanas, žiūrėjo į ją 
su. šalta panieka. Tai buvo vis kapitonų žmonos, 
turto atžvilgiu stovinčios žymiai aukščiau už ją. 
Jau vien tai, kad Katrynai kalbant su jomis tek
davo vartoti visai kitokius žodžius, nei kalbant 
su sau lygiomis moterimis, darė jai bet kokį 
draugavimą nebemalonų ir neįmanomą. Ji ne
buvo pratusi vartoti pagarbius kreipimosi žo
džius bei titulus. Vyresniosioms ūkininkų žmo
noms ji buvo paprasta samdinė, tokio pat sam
dinio žmona, neturtinga ir skurdė, dėl kurios 
nors priežasties turėjusi ištekėti. Jos įtariamai 
apžiūrinėdavo Katrynos liekną liemenį: neabe
jotinai laikas greit viską parodys. Ir visų aky
se ji buvo tiktai niekam tikusio, visų nemėgia
mo pagyros Johano žmona. Visa tai slėgė ją, ir 
neleido parodyti, kam sugabi yra ji pati. Mote
ris, ištekėjusi už Johano, būtinai turi būti tokia 
pat niekam tikusi, kaip ir jis pats.

Taip pat ir jos darbo draugai niekino ją ir 
atvirai išjuokdavo jos šiaurietišką tarmę. Ji bi
jodavo prasižioti ir kalbėti savo gimtąja kalba, 
kuri buvo tokia skambi ir švelni. Ji kiek suge
bėdama stengėsi kalbėti kaip ir visi kiti, bet tai 
jai sunkiai davėsi. Čia tiek daug buvo vartoja
ma visokių kirčiavimų ir priežodžių, jog Katry
nai net galva nuo jų svaigo.

Vieną dieną, besėdėdama prie stalo Nord
kvisto virtuvėje, ji nugirdo kapitoną kitame 
kambaryje kalbant apie Johaną. Kapitonas tu
rėjo kelis svečius ir stengėsi juos linksminti. 
Jis savo skambiu balsu pasakojo, kaip Johanas 
didžiuojasi savo žmona ir jos tėviške. Johanas 
jam buvo pasakojęs apie jos tėvo didelį ūkį, 
daugybę arklių ir karvių. Pasakodamas kapito
nas garsiai kvatojo, o drauge su juo kvatojo, maty
ti, pralinksminti ir svečiai. Jie visi pažinojo Joha
ną. Juo daugiau jis didžiavosi Katrynos tėviške, juo 
menkesnė ji darėsi. Virtuvėje sėdėjusieji darbinin
kai įdėmiai klausėsi. Vienas jų, gal užmiršęs, jog 
prie stalo yra ir Katryna, o gal visai nekreipda
mas dėmesio į tai, ar ji girdi, ar ne, sušuko: — 
Taip, didesnio pagyros už Johaną nėra. Kad jį kur 
šimtas! Tas vyras per visą savo gyvenimą nebus 
pasakęs nei vieno teisybės žodžio.

Katryna sėdėjo sustingusi, išbalusiu veidu, su
kąstomis lūpomis. Ak, kaip ji neapkentė visų tų 
niekšiškų ir beširdžių žmonių, tų ūkininkų ir kapi
tonų, su jų poniškomis manieromis. Bet neverta 
buvo kas nors sakyti. Tesijuokie jie iš Johano kal
bų, bet iš jos kalbos jiems nederėtų juoktis, galvo
jo ji sukandusi lūpas. (Bus daugiau)
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MOTERYS VEIKIA
MELBURNE

Vet. gyd. J. GUTAUSKAS

ANTIBIOTIKAI
LIET. MOTERŲ SOCIALINĖS 
GLOBOS D-JOS MELBOURNE 

METINĖ VEIKLA 
Ligonių lankymas ir šelpimas

Per metus aplankyti 24 ligoniai.
Kiek galėdamos stengėmės daly

vauti laidotuvėse ir siuntėme vai
nikus. Nupirkta iš viso 7 vainikai.

Rūbų vajus
Paskelbus rūbų vajų, surinkta ir 

issiųta 26 siuntiniai į Punsko sir- 
tį Lenkijoje gyvenantiems lietu
viams.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, do
vanojusiems rūbų, ypatingai p.p. 
Budrienei Ringwoode ir Sodaitie- 
nei MorWelly, kurios surinko po 
nemažus pundus rūbų. Taip pat 
labai nuoširdžiai dėkoju p. Kairiū- 
kštienei, paaukojusiai visų savait
gali rūbų pakavimui.

Aukos Vasario 16 gimnazijai
Vasario 16 dienos minėjimo pro

ga surinkta prie salės ir gauta iš 
Bendruomenės valdybos £20; viso 
pasiųsta Vokietijon £67.-.6. Vi
siems aukojusiems nuoširdus ačiū. 
Pobūviai

Šiemet D-ja turėjo 3 pobūvius: 
Užgavėnių Blynus, Jonines ir Kau
kių Balių.

Užgavėnių Blynai davė pelno, o 
Joninės ir Kaukių Balius praėjo su 
deficitu. Gegužinės nedarėme. Ben
druomenės Valdyba ruošė Geguži
nę ir prašė D-jos laikyti bufetą.

Loterija
Kaip ir pernai, ruošėme Loteri

ją — Raffle. Leidome transistori- 
nį radio, kavos perkuliatorių ir 
nešiojamą šaldytuvą.

Įvairios kitos funkcijos
Lietuviu Klubo savaitgalio mo

kyklos vaikai, Kalėdų Eglutės me
tu buvo pasveikinti D-jos vardu 
ir įteikta saldainių per Kalėdų se
nį.

Prisidėjome pinigais prie "Mū
sų Pastogės” Nr. išleidimo. Pri
sidėjome prie Amerikos Lietuvių 
krepšininkų priėmimo ir suruošė- 
me jiems pietus Kew Town Hall. 
t.y. mes tik virėme ir kepėme, už 
produktus užmokėjo organizacijos. 
Taip pat choro vaišes po koncerto 
paruošė d-jos moterys. Kalėdų me
tu sportininkų suvažiavimo pie
tums taip pat daug darbu prisi
dėjome Essendono Ukrainiečių sa
lėje.

L ie t u v i a i Pasaulyje
PLB VALDYBOS POSĖDIS

Dabartinė (antroji) PLB Val
dyba pareigas perėmė 1963 spalio 
12. Spalio 16 dienos posėdžiu buvo 
pradėti antrieji darbo metai.

Posėdy dalyvavo pirm. J. Račiū
nas, St. Barzdukas, dr. A. Nasvy- 
tis, V. Kamantas, M. Lenkauskie
nė (posėdis vyko jos bute), J. Sta- 
niškis, reikalų ved. E. Kamėnas, 
taip pat iš Philadelphijos buvo at
vykęs PLB Kultūros Tarybos pir
mininkas dr. J. Puzinas. Dėl ligos 
negalėjo dalyvauti A. Mikulskis.

Buvo svarstomi šie klausimai ir 
reikalai: pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas (ref. Kamantas), PLB- 
nės ryšiai su apsijungusiu Vliku 
(ref. dr. Puzinas), tolimesnis “Pa
saulio Lietuvio” leidimas (ref. 
Barzdukas), PLB Valdybos ben
dradarbiavimo plėtimas su kraštų 
bendruomenėmis (ref. Barzdukas), 
PLB Kultūros Tarybos ateinančių 
metų planai ir darbai (ref. dr. Pu
zinas), ižd. Staniškis pateikė meti
nę finansinę PLB Valdybos apy
skaitą ir kt.

Valdyba išreiškė nuoširdžią pa-

ŽEMĖS DREBĖJIMAI Paruošė Vertis

ZONOS — Beveik 95 iš 100 že
mės drebėjimų įvyksta dviejose 
didžiulėse zonose arba juostose: 
Pacifiko juosta ir Viduržemio juo
sta. šios sritys pažymėtos paduo
tame žemėlapy.
aktyviausi ugniakalniai ir jauniau
sios kilmės kalnų grandinės. Kar
tais išsiverždamas vulkanas sųke-

Šiose srityse yra' kęs 1920 m.,

Inventorius
Neturėdamos daug pajamų iš 

pobūvių, o nuomuojami indai bran
giai kainuoja, todėl stengėmės įsi
gyti kuo daugiau savų indų. Buvo 
nupirkta 10 tuz. peilių ir šakučių, 
10 tuz. puodukų ir lėkštučių, 2 tuz. 
didelių lėkščių, 3 tuz. stiklinių 
dubenėlių salotoms ir kompotams, 
taip pat ir apie 500 šimtus stik
linių.

Aukos
D-ja gavo gana daug aukų iš 

širdies žmonių, kuriems už tai nuo
širdžiai dėkojame. Ypatingai po
nui Pranui Dranginiui, kuris mums 
labai sumažino deficitą kaukių ba
liaus, pats paaukodamas dešimt 
svarų ir dar surinko aukų iš savo 
draugų. Taip pat labai nuoširdi pa
dėka už tam pačiam tikslui aukas 
p.p. Papeliučkai, P. Rūteniui, G. 
Naručiui. Dėkojame už aukas p.p. 
Bosikiui ir Ališauskui.

D-jos valdyba turėjo 7 posėdžius, 
dalyvavome organizacijų pasitari
muose kviečiamos ir pobūviuose. 
Pakviesta dalyvavau katalikių mo
terų metinės šventės proga.

D-jai įteiktas ALFAS šiaurės 
Amerikos lietuvių Sportininkų 
Ženklas ir Pažymėjimas.

Baigdama šią kadenciją nuošir
džiai dėkoju valdybos narėms už 
talką darbe ir už sąžiningą atli
kimą apsiimtų pareigų.

Sekančiai valdybai linkių kuo 
geriausios kloties ir kuo geriausio 
pasisekimo darbuose.

A. Matukevičienė

PRANEŠIMAS
Melbourne Lietuvių Moterų Soc. 

Globos D-jos metiniam susirinki
me, Įvykusiame spalio 4 dieną iš
rinkta valdyba, kuri spalio 10 d. 
pasiskirstė pareigomis:

Pirmininkė — A. Matukevičienė, 
sekretorė — E. Šeikienė,

Pareng. vadovė — E. Balčiūnienė, 
iždininkė — V. Morkūnienė, 
ligonių lank. — J. Petrašiūnienė, 
kandidatės — J. Valaitienė

ir H. Klupšienė.
Revizijos komisija: J. Kairiūkš- 

tienė, E. čypienė ir M. Antanai
tienė.

Valdybos pirmininkė

dėką “Birželio 22 komisijos” pir
mininkui dr. Puzinui už jo pastan
gas ir darbą Vliką konsoliduojant. 
Jis pakviestas ir sutiko būti laiki
nuoju PLB Valdybos ryšininku 
prie apsijungusio Vliko.

PLB Valdybos reikalų vedėju ir 
ateinantiems metams pakviestas ir 
sutiko būti E. Karnėnas.

Ryšium su pasaulio lietuvių jau
nimo kongresu, kreipiant visą gali
mą dėmesį į laisvojo pasaulio lie
tuvių išeivijos jaunimo problemas 
ir rūpesčius, 1966 metai skelbiami 
lietuvių jaunimo metais. Visų 
kraštų lietuvių bendruomenės, or
ganizacijos (ypačiai jaunimo) ir 
plačioji visuomenė prašoma jau iš 
anksto ruoštis ir visa daryti, kad 
lietuvių jaunimo judėjimas įgautų 
reikiamą mastą ir įtampą.

Posėdy taip pat buvo apžvelgti 
gautieji bei išsiųstieji raštai ir 
įvairūs einamieji reikalai.

V-bos inf.

BALFAS IŠLEIDO TRIS SU 
PUSE MILIJONO

Bendras Amerikos Lietuvių Fon- 

lia žemės drebėjimų. Siaubingiau
sių žemės drebėjimų daugumoje 
pasitaikė Kinijoje. Šiame krašte 
žemės drebėjimai 1556 metais nu
sinešė 830.000 gyvybių, kitas, įvy- 

užmušė 200.000 žmo
nių. Gaisrai ir vandenyno siūba
vimai paprastai seka po žemės 
drebėjimo.

Antibiotikai yra paskutiniųjų 
dešimtmečių laikotarpyje naujai 
surastieji vaistai, kurie sudaro ne
paprastai didelį praktinės medici
nos laimėjimą. Antibiotikai yra 
nepaprastai galingas ginklas, įga
linąs gydytoją sėkmingai kovoti su 
sunkiomis infekcinėmis ligomis, 
kurios anksčiau gydytojo pastan
gas paversdavo niekais ir pareika- 

Amerikoje išrastas šviesos kaspinas, kuris gali būti lanksto
mas, sukamas pinamas visokiose formose. Salia dekoraty
vinės pusės jis yra labai naudingas ir praktiniams tikslams, 
kaip posūkiuose, laiptų apšvietimui ir t.t.

das arba sutrumpintai BALFAS 
per savo dvidešimties metų veiklą 
šalpos reikalams išleido du su puse 
milijono dolerių vien pinigais, ir 
kita tiek gėrybėmis. Vien lietuvių 
sudėtų aukų Balfas į metus suren
ka apie 100.000 dol.

ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJA
NAUJOJE VIETOJE

Žemės ūkio akademija naujuo
sius mokslo metus spalio 3 d .pra
dėjo naujoje mokymo bazėje Kau
no rajone (Noreikiškėse), kur 
įkurtas studentų miestelis. Aka
demija įsteigta 1924 m. Dotnuvoje 
ir bolševikmečiu perkelta į Kauną. 
Pastaruoju metu skelbiama, kad 
per pastaruosius 20 metų Akade
mija išleido arti 5,000 aštuonių 
specialybių žemės ūkio specialistų. 
Dabar Akademijoje mokosi 2,100 
studentų stacionariniuose fakulte
tuose ir daugiau kaip 2,000 — ne
akivaizdiniame skyriuje. Dirba 6 
profesoriai ir 65 docentai. Pripa
žįstama, kad didelį mokslinį ir 
mokslinių kadrų ruošimo darbą at-

Vienas iš skaudžiausių šiaurės 
Amerikoje žemės drebėjimų 1906 
m. palietė San Francisco miestą ir 
Kalifornijos vakarinius pakraš
čius. Šis miestas buvo beveik išti
sai sugriautas ir žuvo apie 700 
žmonių. Kilę gaisrai po žemės dre
bėjimo padarė dar didesnių nuos
tolių. (Bus daugiau) 

laudavo daug žmonių gyvybių au
kų. Šiandien gydytojas gali sėk
mingai atlikti sudėtingas operaci
jas, nebesibijodamas užkrėtimo pa
vojaus. Antibiotikų suradimas su
daro naują laikotarpį medicinos 
moksle, atskleisdamas naujų gam
tos paslapčių. Apskritai medici
noje vartojamieji vaistai prieš už
krečiamąsias ligas yra dvejopos

lieka Akademijos veteranai aka
demikas Jonas Kriščiūnas, biologi
jos mokslų daktaras St. Mastaus- 
kis, profesoriai V. Ruokis, J. Bula
vas, A. Kondrotas, J. Petraitis, 
docentai Pr. Svetika, Pov. Šklėrius 
ir kt. (E)

★

Ok. Lietuvoje nuo spalio 1 d. 
kiek sumažintos kainos kai ku
rioms plataus vartojimo prekėms. 
Sintetinės odos padais batai dabar 
atpiginti vidutiniškai 14,5 proc. 
Jei batai anksčiau kainavo 17 rub
lių 80 kap., tai dabar už juos ten
ka mokėti 14 rb. 1 — 4 rubliais at
piginta moteriška ir vaikiška ava
lynė. (E)

SUSIVIENIJIMAI
šie metai, pasakyčiau, teka su

sivienijimo ženkle. Visi siekia vie
nybės, visi apie ją kalba, bet to 
vienijimo rezultatų vis dar niekur 
nesimato, o plyšių atsiranda vis di
desnių. Atrodo, kad susivienijimas 
yra pasidaręs visuotiniu idealu, 
kurio siekia ir idealistai, ir ma
terialistai.

Štai kad ir pas mus. Sydnejaus 
lietuviai ir sapnuoja tik apie su
vienytus namus, Mūsų Pastogės 
redaktorius pamokslauja apie su
vienytą Australijos lietuvių spau
dą, vyresnieji dūsauja apie pakri
kusį jaunimą, jaunieji priekaiš
tauja, kad nesivienija vyresnieji 
ir t.t. ir t.t.

Ta pačia vienybės manija ser
ga ir visas pasaulis. Kruščiovas 
vienijo visus komunistus, kol pasi
liko vienas, Nasseris vienija ara
bus, de Gaulle Europą, popiežius 
krikščionis; kiniečiai vienija Azija, 
Castro Pietų Ameriką, japonai pa
saulio sportininkus, Kongo Čiom- 
bė Afrikos negrus, UNO vienija 
visą pasaulį.

Kokios to vienijimo pasekmės ir 
galimybės? Kaip žinia, vienybėje 
galybė. Gal būt ir yrą sunkiausia 
susivienyti, kad tos vienybės galy
bės sieką arba trokšta kiekvienas, 
dėdamasis susivienijimo apaštalu. 
Antai, Amerika ir Rusija trokšta 
vienybės, bet vis niekaip nesutaria, 
kas sėdės vienybės viršūnėje. Pa
našiai yra su rusais ir kiniečiais. 
Tačiau mes esame daug arčiau ano 
susivienijimo idealo. Štai, Vilkas 

kilmės. Vieni jų yra dirbtiniu bū
du sudaromos cheminės medžiagos. 
Antrieji yra augalijoje arba gyvū
nijoje užtinkamos cheminės me
džiagos, kurios taip pat veikia įvai
rių ligų sukėlėjus.

Sąmoningai nežinodami, vien sa
visaugos jausmo patyrimu remda
miesi, jau senais laikais žmonės 
vartodavo gydyti pelėsius. Dar sa
vo vaikystės metais esu girdėjęs 
Lietuvoje žmones sakant, kad esą 
sveika valgyti apipelėjusią duoną 
ar apipelėjusį sūrį. Taigi išeina, 
kad jau senovėje žmogus nesąmo
ningai nujautė, kad pelėsiuose esa
ma gydomosios galios. O juk anti
biotikai ir yra pelėsių grybelių 
gaunamosios medžiagos.

Penicilino atradimo įtakoje arba 
visai nepriklausomai nuo to vėliau 
kitiems mokslininkams pasisekė su
rasti ir kitų pelėsių grybelių, kurie 
taip pat gamina prieš įvairius mik
robus, ligų sukėlėjus, veikiančias 
medžiagas.

Gali kilti klausimas, ar nepaken
kia antibiotikai taip pat ligonio 
gyvybei ir kaip jie gydomai veikia. 
Tiesa, kai kurie antibiotikai, jei 
naudojami dideliais kiekiais bei 
ilgesnį laiką (pvz., Streptomycin, 
neomycin), kenkia ligoniui. Štai 
streptomycin sukelia apkurtimo, 
regėjimo sutrikimų ir kitų nerviš
kų negalavimų. Bet šitie apnuo
dijamo reiškiniai, palyginti su to 
vaisto gydymąja galia, nėra tokie 
pavojingi ir dažnai, nustojus vais
tą vartoti, išnyksta. Kūno gauta
sis antibiotikas kraujo apytakos 
nunešamas ir į tas kūno vietas, 
kur ligos sukėlėjai yra ir tuos su
kėlėjus paveikia taip, kad jų gy
vybė stabdoma ir jie kūne dingsta, 
dažniausiai būna sunaikinami kū-

IŠKILMES CANBERROJE
Canberra apylinkės valdybos ir 

choro vadovybės kviečiamas Kraš
to Valdybos p-kas p. I. Jonaitis 
spalio 17 d. buvo išvykęs į Can
berra, kur dalyvavo “Aušros” 
choro pirmame koncerte ir jo krik
štynose ir pasirašė choro krikšto 
aktą.

Nors choras darbą pradėjo vos 
prieš keletą mėnesių, bet koncerte 
pasirodė kaip solidus ir darnus 
vienetas. Jam vadovauja patyręs 
jaunas dirigentas Pr. Darius, ku
ris jau kelinti metai diriguoja Can- 
berros latvių chorui ir darbuojasi 
kaip režisorius ir artistas Canber- 
ros Filharmonijos Draugijoje. Čia 
jis yra sėkmingai pastatęs jau ke
letą operečių.
. Naujojo choro koncertas ir kri
kšto iškilmės vyko Lietuvių Klubo 
patalpose.

suvienijo atskalūnes partijas, Ame
rikos lietuviai krepšininkai suvie
nijo Amerikos ir Australijos lie
tuvius (kam teks šio suvienijimo 
laurai, paaiškės pasibaigus Sidab
ro ir Baltučio polemikai), J. Ba- 
čiūnas akivaizdžiai vienija pasau
lio lietuvius.

Bet ir vienijimas vienijimui ne
lygu. Amerika pasaulį vienija do
leriu, Sov. Sąjunga durtuvu į nu
garą, berlyniečiai vienijasi tune
liais po siena, o pavergtieji vieni
jasi viltimi, kad iems užmestoji 
prievartinė vienybė vieną kartą 
suduš ir jie nebejaus vinybės dir
žo. Kaip matome, vieni vienijasi 
siekdami vienybės, kiti vienijasi 
kovodami prieš vienybę, o dar kiti 
nesivienydami kalba apie vieny
bę. Ši pastaroji forma ypač prak
tikuojama lietuvių tarpe.

Būtų galima dar ir daugiau su
sivienijimo klausimu rašyti, bet 
geriau ir įdomiau jį vykdyti prak
tikoje. O kaip jis vykdomas, bus 
progos pakalbėti kitą kartą.

Pinčius 
♦♦♦«♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦-»

EUROPIETIS SPECIALISTAS
OPTIKAS

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

Tel. 63-2231

no apsigynimo ląstelių.
žymiausieji ir dažniausiai sėk

mingai vartojami medicinos ir ve
terinarijos praktikoje antibiotikai 
yra šie:

Penicillin — gaunamas iš pelė
sių grybelio (Penicillinum nota- 
tum). Penicillinas veikia slopina
mai visą eilę mikrobų ir gydo jų 
sukeliamąsias ligas, pvz., piktybi
nius pūlinius karbunkulus, grįžta
mąją šiltinę, sifilį (spirocheta pal
lidum) , juodligę (bac. anthracis) 
ir kt.

Streptomycin yra plačiai, dažnai 
su geromis pasėkomis vartojamas 
plaučių džiovai gydyti. Šiais atve
jais dažnai jis duodamas su nau
jai pagamintu prieš džiovą vei
kiančiu vaistu, vadinamu izoniko- 
tino rūgšties hidrozidu. Strepto- 
mycinas gali sukelti kai kuriuos 
nervų sutrikimus, pvz., apkurtimą, 
regėjimo sutrikimą. Nustojus vais
tus vartoti, šie sutrikimai dažnai 
išnyksta.

Patobulintas ir mažiau nuodin
gas streptomycinas veikia prieš 
šias ligas: vidurių šiltinę (Salmo
nella typhi), plaučių uždegimą, in- 
fluenzą, kokliušą, smegenų užde
gimą ir kt.

Neomycin yra stipriai veikiantis 
antibiotikas. Jis sukelia nervų 
susirgimus, dėl to jis vartojamas 
daugiausia odos infekcinėms li
goms: virusų sukeliamą plaučių už
degimą (virus pneumonija), vidu
rių uždegimą (peritonitis) ir kt.

Chloromycetin gydo grįžtamąją 
šiltinę, stabligę (bacillus tetani), 
plaučių uždegimus i kt.

Bacitracin įšvirkštas sukelia ap- 
nuodijimo reiškinius ir kenkia 
inkstams. Dėl to jis daugiausia 
vartojamas tepalo pavidalu odos 
infekciniams susirgimams gydyti. 
Jis plačiai vartojamas tepalo pa
vidalu akių ligoms gydyti. Jis stip
riai veikia prieš amebinę dizente
riją (ameba histolica).

(E.L.)

Išnaudodamas progą Krašto V- 
bos p-kas susitiko su vietos apy
linkės valdyba tardamasis visuome
niniais ir kultūriniais reikalais, 
čia tenka pasidžiaugti Canberros 
Liet. Namais — Klubu, kurių įstei
gimas labai pagyvino vietos lietu
vių veiklą. Klubo patalpose yra 
atskiras kambarys skautams, jo
mis naudojasi savaitgalio mokykla, 
vadovaujama p. Jurašienės, čia 
renkasi ir repetuoja choras “Auš
ra”. Apylinkės valdybai pirminin
kauja p. K. Labutis, Liet. Klubui 
vadovauja p. A. čeičys, o Baltijos 
tuntui p. P. Pilka. Organizuojant 
chorą labai daug prisidėo p. A. 
Alyta.

Krašto V-bos p-kas ypač pasi
džiaugė Canberros lietuvių vienin
gumu, kurie daugeliu atvejų gali 
būti pavyzdžiu ir kitoms liet kolo
nijoms.

Po oficialių susitikimų p. L Jo
naitis dar turėjo progos privačiai 
susitikti su eile kanberiškių ir grį
žo šamo dėkingas "Aušros" chorui 
už gražų koncertą ir visiems kan- 
beriškiams už malonų priėmimą.

KRAŠTO VALDYBOS 
PIRMININKAS MELBOURNE 
Pereitą sekmadienį ALB Krašto 

Valdybos p-kas p. I. Jonaitis buvo 
išvykęs į Melbounrą, kur oficia
liai dalyvavo Dainos Sambūrio ju
biliejiniame koncerte ir iškilmin
game minėjime. Dainos Sambūris 
atšventė tą dieną 15-kos metų su
kaktį. Įvertindamas choro didžiu
lius nuopelnus ir jo dirigento p. 
Alberto čelnos nenuilstamas pas
tangas Krašto Valdybos pirm-kas 
įteikė dirigentui Albertui čelnai 
Krašto Valdybos ir Krašto Kultū
ros Tarybos vardu vertingą mūsų 
pagarsėjusio dailininko Henriko 
Šalkausko akvarelinį kūrinį “Gam
tovaizdis”. Ta pačia proga p. Jo
naitis dalyvavo Meno Dienoms
Melbourne Rengti Komiteto ir 
Melb. Apylinkės Valdybos ben
dram posėdy, buvo susitikęs su ei
le vietos kultūrininkų ir visuome
nininkų.

4
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Jaunimo Šventė Adelaidėje
Spalio 11 d. sporto klubo “Vy

ties” iniciatyva Adelaidėje įvyko 
penktoji jaunimo šventė.

2 vai. p. p. Lietuvių Namų aikš
telėje šventę atidarant žodį tarė 
ALFAS Valdybos p-kas p. J. Jona
vičius. Suplevėsavus Lietuvos, 
Australijos ir Vyties klubo vėlia
voms pradėtas sporto varžybų ir 
tautinių šokių pasirodymas.

Pirmose rungtynėse sporto aikš
telėje po atkaklios kovos jaunos 
krepšininkės įveikė vyresnes 20:18. 
Laimėtojoms taškus pelnė: A. Kri- 
vickaitė 7, N. Vyšniauskaitė 4, G. 
Krivickaitė 4, V. Jucytė 4. Pralai
mėtojoms — šiukšterytė 8, R. An- 
driušytė 8.

Pranašiau pasirodė ir jaunieji 
vytiečiai vyrų susitikime iškovo
dami net 60:28 pergalę. Taškai: 
R. Daugalis 22, J. Gumbys 13, E. 
Pocius 12. S. Visockis, rezultatin- 
giausiai žaidęs pralaimėtojų pu
sėje, uždirbo 8 taškus.

Jėgas išbandė ir jauniausi krep
šininkai. Matosi tikrai gražus 
prieauglis. J. Jaunutis ir P. Ka
nas yra vytiečių viltys ateityje.

V. Strauko vadovaujama jaunoji 
tautinių šokių grupė darniai pašo
ko “Kalvelį”, “šustą” ir “Kubilų”. 
Akordeonu grojo L. Vasiliūnas.

Tinklinio rungtynėse pastiprinta 
Cuning gatvės komanda pasirodė 
pranašiau už “likučius” ir laimėjo 
15:5, 15:8.

Parodomosiose lauko teniso 
rungtynėse susitiko jaunimo šven
tės nugalėtojai vetaranas A. Re- 
meikis ir 13 m. amžiaus A. Mor- 
kūnaitė. Aldona tvirtai pasiprie
šino, bet veteranas vistiek laimėjo 
6:2, 6:3.

Šventės metu veikė krepšinio 
sekcijos sportininkų mamytėms 
talkininkaujant šiltos užkandos 
bufetas.

Jei varžybos sporto aikštėje vy
ko daugiau karnavalinio pobūdžio, 
tai to visai negalima pasakyti apie 
stalo teniso turnyrą, vykusį Liet.

L. PAGES
I MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 

JOSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

MONUMENTAL MASON,
10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — 

sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

RUOŠIAMAS KREPŠININKŲ

IŠVYKOS Į AUSTRALIJA
LEIDINYS

Po sėkmingos šiaurės Amerikos 
lietuvių krepšininkų išvykos j 
Australiją šios išvykos organizaci
nis komitetas Amerikoje nutarė iš
leisti jos dokumentinį leidinį, kurio 
tikslas būtų palikti vienoje vietoje 
dokumentuotą medžiagą ateities 
sporto istorikams apie šį neeilinį 
lietuvių išeivijos atsiekimą ir da
bartinei kartai, kad tarnautų kaip 
gyvas liudininkas lietuvių jaunimo 
veržlumo, pajėgumo ir pranašumo.

Šį leidinį sutiko išleisti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Valdyba. 
Redaktorium pakviestas žurnalis
tas Jonas šoliūnas. Kad jame su
kauptoji medžiaga būtų pilnesnė ir 
išsamesnė, nutarta talkon kviesti 
ir žurnalistus iš Australijos: Vladą 
Radzevičių ir Antaną Laukaitį. 
Tuo norima patį leidinį padaryti 
vispusišku ir pilnu.

Numatomą leidinį norima pa
ruošti ir išleisti ateinančių metų 
Vasario 16-tai dienai.

PRANEŠIMAS MELBOURNO
SPORTININKAMS

Melbourne Liet. Sporto Klubas 
“Varpas” lapkričio 1 d. (sekma
dienį) ruošia stalo teniso stadijone 
Albert Parke stalo teniso turnyrą 
— varžybas “Varpo” klubo na
riams ir mėgėjams. Pradžia 1 vai. 
30 min. p. p.

Kviečiame kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti draugiškose varžybose. 
Norintieji žaisti registruojasi pas 
sporto klubo valdybos narius arba 
tel. WM7050 pas sekcijos vadovą 
J. Ablonskį.

Afeib. Liet. Sporto Klubo 
"Varpo” Valdyba

Namų salėje. Mergaičių grupėje 
šventės nugalėtoja Rasa Pacevi- 
čiūtė pusfinale įveikė A. Urnevi- 
čiūtę (22:20; 16:21; 21:10), o fi
nale D. Viliūnaitę 21:18; 20:22, 
21:19. Vyrų grupėje nugalėtoju 
tapo Martynas Deckys, finale įvei
kęs V. Maželį 21:15; 21:7).

Tuo pačiu metu sportininkų 
kambary tarptautinis meisteris Ro
manas Arlauskas žaidė šachmatų 
simultaną. Iš 15 lentų meisteris 
surinko 12 su puse taško pralaimė
damas V. Opulskiui ir Č. Zamois- 
kiui ir sužaisdamas lygiomis prieš 
S. Reivytį.

Reikia pažymėti, kad R. Arlaus
kas šiuo metu pirmauja korespon
dentinėse pasaulio šachmatų pir
menybėse finaluose. Neturįs pra
laimėjimo vytietis laimėjo 6 susiti
kimus ir 6 sužaidė lygiomis.

Sporto varžyboms pasibaigus 
Klubo valdybos pirm-kas Antanas 
Skiparis pasveikino jaunimo šven
tės dalyvius ir žiūrovus. Įvyko iš
kilmingas trofėjų įteikimas nusi
pelniusiems sportininkams.

Įteiktos dovanos pavyzdingiau
siam sportininkui (skliausteliuose 
pažymėtieji užėmę antrą vietą):

mergaičių krepšinio I-mos k-dos 
M. šiukšterytei (E. Matiukaitė); 
merg. Il-ros k-dos G. Krivickaitė 
(visa komanda); vyrų krep. I-mos 
k-dos S. Visockis (R. Daugalis); 
jaunių krep. I-mos k-dos E. Pocius 
(A. Radzevičius); jaunių krep. 
II-os — J. Jaunutis (P. Kanas); 
jaunučių I-mos — A. Jaunutis (A. 
Skiparis); stalo teniso mergaičių 
M. Keršytė (R. Pimpytė); stalo 
teniso vyrų P. Urbašius (A. Gudai
tis) ; lauko teniso mergaičių A. 
Morkūnaitė.

Įteikus trofėjus individuali
niams stalo teniso nugalėtojams M. 
Deckiui ir R. Pacevičiūtei bei lau
ko teniso A. Remeikiui ir A. Mor- 
kūnaitei Valdyba pateikė staigme
ną apdovanodama ir nusipelniu
sius sporto darbuotojus. Trofėjai

Tokio olimpiadoje, kuri jau įpu
sėjo, labai stipriai pasirodė Ame
rikos sportininkai, kurie iki šiolei 
stovi pirmoje vietoje. Antroje vie
toje yra Sov. Sąjunga ir trečioje 
Vokietija. Toliau eina Japonija, 
Lenkija, Australija ir kt.

Australija, kuri prelimariniuose 
susitikimuose labai gerai nešėsi, 
pirmąsias olimpines žaidynes su 
Amerika pralaimėjo. Jie pralai
mėjo taip pat ir prieš Jugoslaviją, 
tačiau tame pačiame rate laimėjo 
prieš Korėją ir Peru, o suklupo 
prieš Suomiją. Palyginus su kito
mis olimpijadomis šiais metais 
Australija krepšinyje pasirodė la
bai gerai.

★

Tokio olimpijadoje dalyvauja iš 
viso 17 lietuvių sportininkų, aišku, 
Sov. Sąjungos vardu. Beveik visi 
savo šakose pasirodė labai stipriai. 
Ypač bėgime gerai pasirodė A. 
Aleksiejūnas, kurį finaluose įveikė 
belgas bėgikas. Taip pat finaluose 
dalyvauja jieties metikė B. Kala- 
dienė, buvusi pasaulio meisterė, 
dabar stovinti ketvirtoje vietoje. 
5.000 metrų bėgime į finalus pate
ko K. Orentas, o vidutinio svorio 
bokso čempionas R. Tamulis nuga- 

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

BOSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W, Phone LW 1220 

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

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

teko jaunių krepšinio treneriui D. 
Atkinson, mergaičių treneriui A. 
Merūnui, šachmatų sekcijos vado
vui P. Lukošiūnui, stalo teniso va
dovei O. Mikalainytei ir lauko te
niso vadovui R. Sidabrui.

Įteikus dovanas P. Snarskis pa-

LIETUVIAI LAIMI
Nuo 1957 metų pabaltiečiai šach

matininkai kasmet praveda šach
matų turnyrą, kurio laimėtojas 
perima Baltic Cup taurę iki atei
nančių metų. Peržiūrėjęs turnyrų 
rezultatus radau, kad lietuviai ko- 
viečiai yra laimėję taurę 1957, 
1960, 1963 ir pagaliau 1964 metų 
turnyrą laimėjo lietuviai praėju
sią savaitę, nugalėję latvius 4š 
—Ii santykiu.

Tenka pastebėti kad šiam tur
nyrui pradžią davė latviai, skir
dami taurę ir suburdami pabaltie- 
čių šachmatininkus bendron ko
von ir glaudžiam bendradarbiavi
mui.

1961 metais visų trijų tautų 
šachmatų vadovai nutarė įsteigti 
antrą pereinamąją taurę ir ją pa
vadinti Vilnius — Riga — Tallin 
Cup. Taurės įstatuose įrašyta: 
“Seikiant glaudaus bendradarbia
vimo ir draugystės tarp pabaltie- 
čių šachmatininkų įsteigiama Vil
nius — Riga — Tallin šachmatų 
žaibo turnyras, kuirame gali da
lyvauti kiekvienas pabaltietis šach
matininkas.” šiam turnyrui taurę 
skyrė latviai.

Už dvejų metų augščiau minėta 
Baltic Cup pereis nuosavybėn tau
tybės, kuri bus daugiausia metų 
laimėjusi turnyrą, todėl jau dabar 
būtų laikas pagalvoti, ar nevertė
tų sekančią taurę skirti lietu
viams? Būtų gražu, jei šį reikalą 
paremtų Sydnejaus apylinkės val
dyba, pati skirdama taurę ar su
rastų lėšų taurės reikalui.

šiais metais koviečiai, laimė
dami Baltic Cup, sužaidė lygiomis 
su estais 3 — 3 ir sumušė latvius 
4i — Iš. Estai liko paskutinėje 
vietoje pralošę latviams.

Lietuvių koviečių komandą suda
rė ir taškus laimėjo: V. Patašius 
1, Dr. I. Venclovas 1, V. Liūgą 
Iš, J .Dambrauskas š, J. Maščins- 

OLIMPINĖS NAUJIENOS
lėjo vokietį Guze ir tikisi daugiau 
pergalių.

*
OLIMPIJADOS REZULTATAI
Spausdinant šį laikraštį U.S.A, 

turėjo iškovojusi 34 aukso, 25 si
dabro ir 4 bronzos medalius. Ji 
yra pirmoj vietoj. Po jos seka Ru
sija su 19 aukso, 19 sidabro ir 24 
bronzos medaliais. Australija lai
mėjo 6 aukso, 2 sidabro ir 8 bron
zos medalius.

Taškais pirmoj eilėj stovi U.S.A. 
(542), antroj Rusija (403) ir tre
čioj Vokietija (245). Australija 
stovi 8-je vietoje su 113 taškų.

★

LIETUVIAI SPORTININKAI 
MELBOURNO IR ROMOS 

OLIMPIADOSE
Pavergtos Lietuvos sportininkai 

buvo pasižymėję Melbourne 1956 
m. ir Romos 1960 m. sporto olim
piadose. Pagal “Tiesos” informa
cijas (spalio 6, nr. 234) Melbourne 
olimpiadoje sidabro medalius — 
aišku, Sovietų Sąjungos sportinin
kų vardu — laimėjo ėjikas A. Mi
kėnas, krepšininkai A. Lauritėnas, 
S. Stonkus ir K. Petkevičius, bron
zos medalį buvo atsivežęs boksinin
kas R. Murauskas. 

demonstravo spalvotų filmų iš pe
reitos jaunimo šventės ir Amerikos, 
lietuvių sportininkų apsilankymo 
Adelaidėje. Paskutinysis filmas 
truko apie 50 min. ir yra Vyties 
nuosavybė.

Tautiečiai skaitlingai apsilankė 
jaunimo šventėje. Daugiausiai 
žiūrovų priviliojo minėtų filmų de
monstravimas, nes čia “vaidino” 
didžioji dalis Adelaidės lietuvių.

R. Sidabras

kas 1, V. Augustinavičius Iš ir P. 
Grosas 1. (J. Maščinskas ir P. Gro
sas žaidė po vienas rungtynes).

Šachmatininkas V. Koženiauskas 
turnyre nedalyvavo.

VILNIUS — RIGA — TALLIN 
CUP

šis turnyras bus pravestas lap
kričio 1 d. (sekmadienį) 1 vai. 30 
min. po pietų Bankstowno lietuvių 
namuose. Kviečiu visus lietuvius 
šachmatininkus kuo skaitlingiau
siai dalyvauti. Po turnyro pagal 
paprotį Baltic Cup laimėtojas ruo
šia bendrą pabaltiečių šachmati
ninkų vakarienę. Lietuviams šach
matininkams, laimėjusiems šių me
tų taurę, tenka tai suruošti.

V. Augnistinavičius

Atsižvelgiant į mūsų negausų 
skaičių, patekti į finalus yra garbė 
ir pelnytas pasididžiavimas. Pie
tų Australijoje krepšinis augšto 
lygio ir pirmenybės gerai organi
zuotos. Klubas, kurio komanda ne
svarbu kurioje klasėje patenka į 
finalus, pelnytai gali džiaugtis sa
vo darbu. Vyties sporto Klubo pa
sididžiavimas šiais metais buvo jau
nių mergaičių ir berniukų iki 16 
metų komandos. Mergaičių ko
manda, kaip buvo rašyta anksčiau, 
pralaimėjo finaluose visų dideliam 
ir netikėtam nustebimui.

Berniukų komanda iš 21 pirme
nybių rungtynių laimėjo 15 ir pra
laimėjo 6. Komandą kad ir nepil
ną laiką treniravo pirmos vyrų 
komandos žaidėjas R. Daugalis. 
Komandos pažiba reikia laikyti K. 
Jaunutį, Pietų Australijos jaunių 
rinktinės žaidėją. Kastytis surin
ko lygiai taškų su premijuotu ge-

1960 m. Romos olimpiadoje si
dabro medalius laimėjo irkluotojai 
Antanas Bagdonavičius ir Zigmas 
Jukna (treneriu buvo Ričardas 
Vaitkevičius). Bronzos medalį bu
vo iškovojusi Birutė Zalagaitytė
— Kalėdienė (ieties metime). Jau 
skelbta, kad šių metų Tokio olim
piadoje dalyvavo 17 sportininkų — 
lietuvių, jų tarpe 11 irkluotojų. 
Helsinkio olimpiadoje (1952 m.) 
dalyvavo šeši. Melbourne — septy
ni ir Romoje — keturi lietuviai 
sportininkai.

★
Įdomu pažvelgti į didžiųjų vals

tybių iškovotų olimpinių medalių 
skaičius. 1956 m. olimpiadoje So
vietų Sąjunga buvo laimėjusi 37 
aukso, 29 sidabro ir 32 bronzos me
dalius, iš Romos olimpiados sovie
tai atsivežė 43 aukso medalius, 29
— sidabro ir 31 bronzos medalį. 
Kiti didieji varžovai — JAV Ro
mos olimpiadoje laimėjo 34 aukso 
medalius, 20 sidabro ir 16 bronzos 
medalių, jungtinė abiejų Vokietijų 
komanda Romoje: aukso — 12, si
dabro — 19 ir bronzos — 11. Pa
gal taškų skaičių Romos olimpia
doje Sovietų Sąjunga taškų turėjo
— 683,5, JAV-bės — 454,5 ir abi 
Vokietijos 275,5 taškus. (E)

★
Senovės laikų olimpiadose už tai

syklių pažeidimą atletus bausdavo 
gerokomis sumomis. Šiuos pinigus 
skirdavo bronzinėms Dzeuso statu
loms, kurios stovėjo netoli stadio
no, tarsi primindamos sportinin
kams laikytis drausmės. Spren
džiant iš užrašo ant vienos statu
los, pirmasis nusižengimas taisyk
lėms įvyko per 98-ąją olimpiadą. 
Atletas buvo nubaustas už mėgi
nimą papirkti varžovą ir apgaulės 
būdu pasiekti pergalę.
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XV-ji Sporto Šventė
ALFAS Valdyba patikslina 

savo pirmąjį skelbimą Šventės 
reikalu:

PAMALDOS Šventės daly
viams ir susipažinimo pietūs — 
sekmadienį, gruodžio 27 d.

ŠVENTĖS atidarymas ir var
žybų pradžia — pirmadienį, 
gruodžio 28 d.

Šventės dalyviai prašomi su
važiuoti į Melbourną gruodžio 
26 d., šeštadienį.

ALFAS Valdyba yra numa
čiusi kviesti klubų atstovus Mel
bourne susirinkti tris kartus.

GRUODŽIO 27 d. posėdžiui, 
kuriame ALFAS Valdyba pra
šys klubų atstovus priimti šiuos 
pasiūlymus:

a) Pakeisti Šventės statuto 
esamus paragrafus liečiančius 
žaidėjų skaičių komandose pa
gal šiuo metu Australijoje ga
liojančias tarptautines taisykles.

b) Pakeisti Šventės statuto 10 
paragrafą, suteikiant ALFAS 
Valdybai teisę bausti klubus pi- 

NELAIMINGI FINALAI
riausiu klasės žaidėju ir tik spe
cialus skaičiavimas pirmų ir antrų 
vietų nulėmė jam palikti antruoju. 
Iš eilės pagal taškų skaičių, rodos, 
penktas buvo P. Kanas. Be šių už 
komandą žaidė A. Jonavičius, E. 
Brazauskas, A. Barauskas ir du 
“nauji lietuviai” J. Smit (olandas) 
ir G. Andrew (australiukas). Ko
mandai taškus sezono metu pelnė 
K. Jaunutis 205, P. Kanas 181, J. 
Smit 74, G. Andrew 44, A. Jonavi
čius 37, E. Brazauskas ir A. Ba
rauskas po 7. Geriausiai lankė 
rungtynes J. Smit nepraleidęs nė 
vienų, po jo K. Jaunutis, praleidęs 
vienas.

Ilgiau nemačius šios komandos 
žaidžiant teko nustebti jos pažan
ga. Pirmiausia į akis krenta poros 
žaidėjų ūgis. A. Jonavičius 6 pė
dos 1 su puse inčio ir K. Jaunutis 
6 pėdos 1 inčas yra geras koman
dos argumentas. P. Kanas, nors 
truputį atsilikęs ūgiu, bet atsako 
kietu žaidimu. E. Brazauskas ma
žiausias bet ir vikriausias iš visos 
komandos. A. Barauskas, turbūt, 
taip pat jau siekia šešetą pėdų bet, 
jisai dar tik pradedąs žaisti. Ge
ras žaidėjas olandukas J. Smit. 
Andrew taip pat stengėsi atiduoti 
kiek gali už mūsų Vyties Klubą.

Ketvirčio finaluose ši komanda 
tiesiog sutriuškino C. Y. Purple 
laimėdama 68 — 23 (22 — 10). 
Taškai: K. Jaunutis 24, P. Kanas 
su A. Jonavičium po 18 ir J. Smit 
8. Pusfinaliuose susitiko stiprią, 
turinčią net keturis Pietų Aus
tralijos jaunių rinktinės žaidėjus, 
United Church komanda.

Pirmame puslaikyje mūsiškiai 
dominuoja aikštėje; geriau pasa
kius, nuima visus kamuolius nuo 
lentų. Užtikrintai be priekaištų 
nuiminėjo kamuolius nuo lentų 
gynime K. Jaunutis. Puslaikis bai
giamas 17 — 10 mūsų naudai. 
Antrame puslaikyje priešas parodo 
dantis: labai pakietina gynimą ir 
pradeda daryti staigius prasiver
žimus po mūsų krepšiu. Likus 
žaisti 7 minutėms priešas išlygina 
rezultatą 24 — 24. Mūsiškiai vėl 
užmeta porą taškų, bet likus žaisti 
4 minutėms vėl lygu 29 — 29. 
Paskutinėse minutėse Algis Jona
vičius realizuoja porą baudų, kas 
rezultatą pakelia 36 — 32 mūsų 
naudai. Paskutinę minutę priešas 
dar pelno porą taškų, ir mūsiškiai, 
gavę kamuolį, paskutines 15 se
kundžių užsaldo jį ir laimi 36 — 
34 rezultatu. Taškus pelnė; K. 
Jaunutis 12, J. Smit 11, A. Jona
vičius 7, P. Kanas 4 ir G. An
drew 2.

Nepamirštant šios komandos ge
ro žaidimo ji turi ir silpnų pusių. 
Labai jau blogos buvo pasuotės, 
trūko veržlumo po krepšiu ir vi
siems žaidėjams trūksta pašokimo. 
Komanda žaidžia ramiu styliumi, 
daugumoje naudoja ilgus metimus 
ir gerai nuiminėja atšokusius ka- 

nigine bauda už registruotų žai
dėjų nedalyvavimą Šventės pa
raduose. Pagal dabartinį para
grafą taip bausti gali tik klubų 
atstovų suvažiavimas, kas prak
tikoje yra sunkiai įvykdoma.

c) Pertvarkyti jaunių dalyva
vimo apribojimą vyrų ir moterų 
komandose.

Klubų atstovų suvažiavimą 
pravesti per dvi dienas (datos 
dar nėra paskirtos).

Pirmą dieną skirti ALFAS 
Valdyboms ir klubų veiklos at
skaitomybei, naujos ALFAS V- 
bos rinkimui ir einamiesiems 
reikalams.

Antrą dieną skirti ALFAS 
V-bos paruošto Australijos Lie
tuvių Sporto Sąjungos statuto 
projekto ir esamo Soorto Šven
tės statuto peržiūrėjimui, even
tualiam pakeitimui ir tvirtini
mui.

Klubai prašomi dėl šių pa
siūlymų pasisakyti.

ALFAS Valdyba

muolius. Papildyta pora žaidėjų 
ši jaunių komanda bus didelė pre
tendentė į Australijos lietuvių 
jaunių krepšinio čempijono titulą.

Pasiekus laimėjimo pusfinaliuo
se visi laukė lemiamo susitikimo 
finaluose su West Adelaide koman
da. Visus žaidėjus ir Klubo valdy
bos narius pritrenkė gautas laiškas 
iš krepšinio sąjungos, pranešąs, 
kad Vyties jaunių komanda sus
penduojama, kadangi J. Smit yra 
vyresnis kaip 16 metų. Valdybai 
išsiaiškinus su krepšinio sąjunga 
ir minėtu žaidėju paaiškėjo, kad 
J. Smit, norėdamas patekti į mūsų 
jaunių komandą, sumelavo savo 
amžių, kada buvo daroma registra
cija ir taip padarė mums meškos 
patarnavimą.

Trečias nesėkmingas pralaimė
jimas finaluose buvo tinklinio tur
nyre. Prieš prasidedant Pietų 
Australijos tinklinio pirmenybėms 
komandų pajėgumui išsiaiškinti 
buvo padarytas vieno minuso tur
nyras. Vyties komanda, suside
danti iš S. Visockio, R. Petkūno, 
J. Gumbio, E. Pyragiaus, G. Ra
kausko ir J. Donelos pirmame susi
tikime lengvai nugalėjo suomių S. 
1. S. U. komandą 15 — 3, 15 —12. 
Antras rungtynes su W.R.E. III. 
pradeda labai nevykusiai ir tik re
zultatui esant 0 — 8 mūsų nenau
dai pradedama žaisti ir laimima 
15 — 8, 15 — 5. Pusfinaliuose be 
pastangų laimima prieš Plato,. 
15 — 4, 15 — 2. Tiesiog po šių 
rungtynių žaidžiamas finalas su 
Hellenic. Pirmas setas tai tik pa- 
sitreniravimas mūsiškiams: laimi
ma 15 — 5,. Būdami tikri pergale 
mūsų žaidėjai atleidžia vadžias ir 
antrame sete daro labai daug 
klaidų.

Nors ir blogai žaidžiama, bet, 
atrodo, bus laimėta rezultatui 
esant 14 — II mūsų naudai. Įvyko 
atvirkščiai: priešas susiėmė ir ka
da išlygino 14 — 14 buvo matyti, 
kad mums gresia sugriuvimas. 
Taip ir atsitiko, pralaimėta 16 — 
18. Lemiamą setą žaisti mūsiškiai 
išeina su įtemptais nervais ir, gal
būt, truputį pavargę. Iš pradžios 
dar vedame 8 — 5, bet vėliau pra
sideda visos nelaimės. Nepriima
mi priešo padavimai, be reikalo 
blaškomas! po aikštelę ir statomos 
nereikalingos užtvaros ir, svar
biausia, niekaip nepajėgiama suor
ganizuoti puolimo. Mūsų pajė
giems smūgiuotojams esant prie 
tinklo niekaip neišeina antras 
smūgis. Kamuolys kaip užburtas 
nurieda visur, tik nepakyla virš 
tinklo kirtimui. Tai taip buvo ir 
prakišta trečias finalas 11 — 15 
Hellenic naudai.

Tinklinio sezonas prasideda spa
lio 28 d. Vytis užregistravo vyrų 
ir moterų komandas pirmenybėms. 
Moterų komanda žais A grupėje, 
vyrų dar neaišku — A ar B gru
pėje. B. N.

i

5



6 MŪSŲ PASTOGĖ 1964 m. spalio 26 d.

SYDNEY
PLUNKSNOS KLUBE

Spalio 18 d. įvykusiame klubo 
susirinkime šalia vidinių klubo rei
kalų buvo išklausyta naujojo klubo 
nario dail. Leono Urbono prane
šimas meno klausimais. Iš tiesų, 
tai nebuvo formalus pranešimas, 
bet tikriau sakant seminaras, kur 
po kelių prelegento įvadinių pa
stabų visa gausi auditorija buvo 
įtraukta į nuoširdų ir vaisingų pa
šnekėsi. Nors pats Klubas nariais 
ir nėra gausus (apie 16), bet šį 
kartų buvo susirinkę beveik visi, 
įskaitant ir svečių dail. V. Meškė
nų, kuris nors ir ne teoretikas, 
vistiek gyvai dalyvavo diskusijose.

Pašnekėsio metu kalba sukosi 
daugiausia apie abstraktųjį menų. 
Dail. L. Urbonas daugeliui dalyvių 
atskleidė kelius, kaip priimti tą 
meno kryptį ir ko jame jieškoti. 
Vis tik būtų gerai, jeigu savo min
tis dail. L. Urbonas galėtų bent 
sutrauktai pakelbti ir spaudoje. 
Skaitytojas galėtų jo mintimis pa
sinaudoti kaip vadovu, kuris įves
tų jį į meno pasaulį, padėtų jam 
žvelgti į paveikslų tokį, koks jis 
yra, bet ne jieškoti to, ko jis pats 
(žiūrovas) tikisi ir šito nesuradęs 
išeina iš galerijos arba parodos nu
sivylęs.

SYDNEY LIET. MOTERŲ SOCIALINĖS GLOBOS DRAUGIJA
Maloniai kviečia visus mielus tautiečius, atsilankyti į rengiamą

JAUKŲ ŠEIMYNINĮ VAKARĄ 
šeštadienį, spalio 31 d. “DAINAVOS” SALĖJE, BANKSTOWN.

Programa susidarys iš staigmenų! Gros gera kapela, rateliai, fantai, geras bufetas 
Įėjimas-- suaugusiems 12 SU., moksleiviams 5 SU.

Pradžia 7.30 vai. vak. Lauksime!

ir t.t.

Bus linksma!
VALDYBA

NAUJIENOS
SESUO PRIEŠ BROLI

Juanita Castro, Kubos premjero 
Fidel Castro sesuo, kuri prieš kiek 
laiko pabėgo iš Kubos ir dabar 
gyvena Amerikoje, per radijų 
krepėsi į Kubų ir Pietų Ameriką 
sakydama, kad jos brolio sušaudy
mų komandos ir politiniai kalėji
mai Kubų pavertė dideliu kapiny
nu vakarų pusrutulyje. Ji taip pat 
krepėsi į Raudonųj į Kryžių ir 
Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių 
Komisijų, kad gelbėtų -tuos 75.000 
Castro laikomų politinių kalinių 
nežmoniškose sųlygose.

♦ ■ * ■ •
Amerikoje virš Texas pratybų 

metu ore susidūrė trys turbininiai 
lėktuvai (džetai): du iš jų sudužo, 
o trečias sužalotas nusileido, žmo
nių aukų nebuvo.

★
Lietuvis boksininkas pusfina

liuose įveikė suomį P. Purhonen 
taškais.

Australijos krepšininkai įveikė 
meksikiečius 70:58. Ligi šiolei 
U.S.A, iškovojo 554 taškus, 34 auk
so, 26 sidabro ir 28 bronzos; Sov. 
S-ga turi 480 taškų, 23 aukso, 26 
sidabro ir 33 bronzos medalius; 
Australija taškais stovi 8-je vieto
je (116), iškovojo 6 aukso, 2 si
dabro ir 8 bronzos medalius.

DAUGIAU KVIEČIŲ KINIJAI
Australija veda derybas su kom. 

Kinija dėl kviečių. Pagal anksty
vesnį susitarimų Kinija nupirko 
už 41 mil. svarų. Australai tikisi 
už tokių kvotų parduoti ir šiais 
metais.

KALENDORIAUS REIKALU
Mūsų Pastogė numato išleisti ir ateinantiems 1965-siems 

metams kalendorių, knygelės formato, panašiai kaip turėjome 
šiemet.

Ta proga kreipiamės j skaitytojus prašydami talkos ir 
paramos:

a) duoti nurodymų ir sugestijų, ko norėtų matyti kalen
doriuje ir ko pasigedo šiųmetiniame;

b) organizacijų valdybos prašomos prisiųsti savo adre
sus;

c) prekybininkai, verslininkai ir profesionalai kviečiami 
skelbtis kalendoriuje mūsų visų patogumui. Skelbimų kainos 
žemiausios: paduodant tik verslo ar įmonės adresą ir telefoną 
— £1; visas puslapis — £5.

Mūsų Pastogės bičiuliai ir platintojai kviečiami parinkti 
kalendoriui skelbimų ir iš kitataučių. Tas palengvintų pakelti 
išleidimo kaštus, kurie susidaro gana stambūs.

Skelbimus ir visą medžiagą, skirtą kalendoriui, siųsti ne 
vėliau kaip iki spalio 31 dienos.

Kalendoriaus dydis priklausys nuo tautiečių paramos.
Kalendorius bus nemokamas Mūsų Pastogės skaityto

jams priedas ir bus išsiuntinėtas visiems gniodžio pradžioje.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
BANKSTOWN APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS
Spalio 18 d. Dainavos namuose 

įvyko Bankstown apylinkės visuo
tinis susirinkimas, kuriame buvo 
išrinkti šeši atstovai į Krašto Ta
rybų ir pasikalbėta kasdieniniais 
rūpesčiais. Susirinkimų gražiai 
pravedė p. V. Rusa. Pravedus ats
tovų rinkimus, kol balsai buvo 
skaičiuojami, laikas buvo išnau
dotas besikalbant apylinkės ir lie
tuvybės reikalais. Buvo pasiūlyta 
pasvarstyti, kokius apylinkę lie
čiančius klausimus turėtų iškelti 
atstovai Tarybos suvažiavime, bet 
jie nebuvo konkrečiai formuluoti. 
Buvo paliestas ir jaunimo klausi
mas, kuris yra aktualus ne vien 
Bankstown apylinkei, bet ir kitoms 
kolonijoms. Ypač su radikaliom 
idėjom pasireiškė jaunasis Vytenis 
Šliogeris.

Tuo tarpu buvo suskaityta bal
sai ir paskelbti rinkimų į Krašto 
Tarybų rezultatai. Atstovais į 
Krašto Tarybų iš Bankstown apy
linkės išrinkti: Vytenis Šliogeris, 
B. Stašionis, V. Ruša, J. Rama
nauskas, V. Kazokas, p. Šimboras. 
Kandidatais paliko: K. Kavaliaus
kas ir P. Sakalauskas. Paskelbus 
rinkimų rezultatus susirinkimas 
tuo ir baigtas.

Norvegijos vyriausybėje yra so
cialdemokratų partija, bet pasku
tiniai savivaldybių rinkimai paro
dė, kad jie smarkiai pralaimi ir 
kiti spėja, kad gali ji pralaimėti ir 
ateinančių metų parlamento rin
kimus.

ANAPUS UŽDANGOS
ELEKTRIFIKACIJA

Spalio 2 d. Vilniuje pasibaigė 
Sovietų Sųjungos šiaurės Vakarų 
energetikų pasitarimas. Paaiškėjo, 
kad Lietuva energetinės sistemos, 
elektros laidų atžvilgiu vis labiau 
suliedinama su kitomis Sovietams 
priklausančiomis sritimis ir kad 
elektros energija toli gražu neap
tarnaus tik Lietuvos teritorijos 
įmonių ar gyventojų.

Vieningoji šalies šiaurės vakarų 
energetinė sistema būsianti baigta 
lapkričio 15 d., kai bus perduota 
eksploatacijai Vilniaus — Minsko 
330 kilovlt įtampos elektros linija. 
Per Lenkijų, su kuria sujungta 
Gudijos ir Sovietams draugiškų 
kraštų energetika, ši sistema susi
sieks su “Taikos” energetine sis
tema, į kurių įeina sovietiniai sa
telitai Europoje.

Elektros energijos atžvilgiu 
ypač įtempta būsianti ateinančioji 
žiema, kadangi dėl sausringos va 
saros minėtos jungtinės sistemos 
hidroelektrinės jaučia vandens što
kų ir negalės dirbti visu pajėgumu. 
Vilniuje įvykusio pasitarimo vie-

MELBOURNE
GYDYTOJAI PARĖMĖ 

MENO DIENAS
Melbourniškiai gydytojai, įver

tindami Meno Dienų reikšmę mūsų 
bendruomenės gyvenimui, paskyrė 
£35.0.0 jų reikalams. Dr. Iz. Kau
nas įteikė šiomis dienomis šiai su
mai čekį, kuris Meno Dienoms Ren
gti Komiteto buvo šiltai priimtas 
ir nuoširdžiai padėkota už tokių 
gražių paramų.

(fc)

SIBIRO KANKINĖS PARAMOS 
APYSKAITA

čia skelbiame Sibiro kankinei 
Idai Stanaitytei ir jos sūnui Algiui 
paremti vajaus apyskaitų. Surink
ta ir anksčiau paskelbta 210.7.0. 
Po to dar aukavo St. Stankūnavi- 
čius 2.0.0, p. Grinienė 1.0.0, J. Žu
kauskas 5.0.0, viso vajaus metu su
rinkta 218.7.0. Išlaidos: Parama 
namuose prieš ligoninę 11.13.3, am- 
bulansui sumokėta 3.9.0, Box Hill 
ligoninei 15.0.0, “Eldon” ligoninei 
70.6.0, Dr. I. H. Cameron 16.16.0, 
sūnui Algiuku! 5.0.0, viso išleista

Numatytas lapkričio 10 d. UNO 
generalinis posėdis atidedamas iki 
gruodžio 1 d., kol bus išaiškinta 
finansiniai nesutarimai.

Vienas Australijos olimpinis at
letas pavogė iš japono prekybinin
ko 12 radijo transistorių, bet buvo 
sugautas išvengus policijos ir 
skandalo.

nas tikslų ir buvo rasti išteklių 
trūkstamai energijai papildyti.

Kadangi Gudijos energetiniame 
žiede esama energijos pertekliaus,

REKLAMA

Žinomas faktas, kad visos So
viet! jos bei jos pavergtų kraštų 
spaudoje trūksta skelbimų, rekla
mos. Mums visiems suprantama, 
kad tai tenka paaiškinti ypač var
tojamųjų prekių trūkumu. Kaip 
reklamuosi prekes, kurių arba 
trūksta arba pritrūko ar ir visai 
nesugebama pagaminti? Vis dėlto, 
pastaruoju metu pripažįstama, kad 
vartotojų tenka informuoti ir kad 
informatoriaus funkcijas geriau
siai gali atlikti reklama.

Dabar ir Sovietų Sąjungoje bei 
jos satelitiniuose kraštuose rekla
mai jau skiriamas didesnis dėme
sys. Tuo reikalu praėjusią vasarą, 
birželio mėn. Maskvoje buvo įvykęs 
specialus pasitarimas, buvo orga
nizuota reklamos priemonių bei 
įpakavimo paroda. Kai kuriuose 
satelitiniuose kraštuose pradėta 
rūpintis atitinkamų specialistų pa
rengimu. Pvz. Lenkijoje ar Čekos
lovakijoje įmonių valdymo aparate 
sudaromi specialūs reklamos sky
riai. Atsiranda ir reklamos žurna
lai.

Tai, kas Vakaruose jau seniai 
vykdoma ir visiškai suprantama, 
Sovietijoje, atrodo, laikoma nauju, 
bet neišvengiamu dalyku. Vis 
dėlto, kai kalbama apie plataus 
vartojimo gaminių reklamą ir čia 
susiduriama su tipingai sovietinio 
atspalvio samprotavimu. Taigi, 
iš tokios reklamos reikalaujama, 
kad būtų aiškinama ne tik raciona
lus, sveikas maitinimasis ar propa
guojamas gaminių naudojimas, bet 
statomi ir uždaviniai’, kurie Vaka
ruose gali sukelti šypseną: esą rei
kia skiepyti socialistinės buities 
kultūrą, skatinti kultūringą lais
valaikio praleidimą bei kelti išsi
lavinimo lygį. Ar tai gamybos 

122.4.3. Vajaus likutis sumai 
96.2.9 įneštas Algiuko einamon 
sųskaiton, kaip pageidavo Velionė. 
Visiems taip jautriai atsiliepu
siems aukotojams, parėmusiems 
Sibiro kankinę Idų Stanaitytę ir 
jos sūnų Algį, reiškiame nuošir
džių padėkų ir tuo laikome savo 
pareigų atlikę. Velionės sūnus Al
gis dabar globojamas jį įsūnijusių 
Vidos ir Aleksandro Jakštų ir jo
kios paramos nebereikalingas.

Vajaus vykdytojai: A. Matuke- 
vičienė ir A. Krausas.

Pajieškojimas
Pajieškomas Jonas Zadrauskas, 

sūnus Petro, gimęs Vaileškų km., 
Žaliosios valse., Vilkaviškio apskr. 
Pajieško motina Magdalena Liepi- 
naitytė iš Vilkaviškio.

PAJIEŠKOJIMAS
Skubiai prašomas atsiliepti Ka

zys Tirilis arba Robertas, sūnus 
Augustino, kilęs iš Vasiulių km. 
Rašyti: Br. Jurgelionis, 30 Albert 
St., Seaton Pk., S.A.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Dail. Vaclovo Rato dailės paroda 

vyksta Lennox galerijoje 352 
Church Str., Parramatta ir truks 
iki spalio 31 dienos vidurdienio. 
Lankymo valandos: kasdien įskai
tant ir šeštadienius nuo 10 vai. 
ryto iki 4 vai. p. p. Sekmadieniais 
nuo 2 iki 4 vai. p. p..♦

Adelaidėje rugsėjo 19 d. eismo 
nelaimėje buvo užmuštas Ignas 
Daubaras, 40 m. amžiaus.

*
Vienas iš mano draugų prasi

tarė: kaip gražu, kai sukakčių ar 
sukaktuvių bei kitokiomis progo
mis dovanojama lietuviški pavei
kslai, knygos. Ar negalėtų ir mūsų 
sportininkai pasekti tuo gražiu pa
vyzdžiu ir kad laimėjimus žaidy
nėse atžymėtų ne kokiom taurėm, 
bet taip pat kultūrinėm vertybėm 
— knygom, paveikslais ir pan. Per 
eilę metų prisirenka tiek to metalo 
laužo, kad nežinia, kų su juo da
ryti. ypač neturint tam tinkamų 
patalpų. Kų turėjau jam atsakyti? 
Juk esu tik žiniagaudis, o ne tei
sėjas! Ku-ka

todėl skubinama Vilniaus — Mins
ko aukštos įtampos linijos statyba. 
Bendras magistralės Leningradas 
— Minskas ilgis sieksiąs 2000 kilo
metrų. Paaiškėjo, kad elektros 
energijos vartojimas šiemet paly
ginti su praėjusiais metais padidė
jo 15 procentų. (E)

reklamos uždaviniai?
Lietuvoje organizuojamos pra

monės gaminių parodos. Daugiau
sia rūpinamasi tokių parodų esteti
niu apipavidalinimu, tačiau rekla
minė reikšmė visai sumenkinama. 
Parodoms išleidžiama daug lėšų, 
bet reklaminiu atžvilgiu jos būna 
menkavertės.

Nusižiūrėję į kai kurių kraštų 
(Lenkiją, Bulgariją) pavyzdžius, 
ir Lietuvos ūkio specialistai numa
tė steigti koordinacinę tarybą rek
lamos gamintojų ir platintojų dar
bui derinti. Norima sudaryti spe
cialų centrą, kuriame reklamos 
specialistai (dailininkai, ekonomis
tai, literatai ir kt.) turėtų pa
rinkti reklamos rūšis, kurti rek
lamos siužetus ir pan. Keliamas 
reikalas paruošti tinkamus rekla
mos specialistus aukštosiose mo
kyklose, ruošti atitinkamus kursus 
ir žmones komandiruoti į Sovietų 
Sąjungos ar kitų kraštų (aišku, 
Rytų bloke) reklamos firmas. Tai
gi, jau pradedama suprasti rekla
mos reikšmė. Tik klausimas, ar 
tokiam rūpesčiui jau bus atėjęs 
metas, t. y. ar yra prekių atsargos. 
Be to, kuriant naujus centrus bei 
koordinavimo ir planavimo įstai
gas, žinoma, bus dar labiau įsivelta 
į sovietinės biurokratijos klampy
nę. Pagaliau, kai ir pačioje Mas
kvoje dar nesą sutarta dėl rekla
mos būdų klasifikavimo sistemos, 
tai ar bus naudos, jei Lietuvos spe
cialistai reklamai bus siunčiami 
tobulintis į Maskvą ar kitus sovie
tinius miestus? Tad Vakarų pa
sauly įprastiniai dalykai dabar įve
dami paskubomis. O tai reiškia, 
kad prisipažįstamą prie buvusio 
nesugebėjimo svarbioje modernaus 
gyvenimo srityje. (FJ)

Pranešimai
PRANEŠIMAS

Sydnejaus Lietuvių Mot. Soc. 
Globos D-gija maloniai prašo po
nių, kurios yra paėmusios ruošia
mai D-gijos loterijai bilietų knyge
les, tų knygelių šakneles ir pinigus 
grųžinti D-gijos pirmininkei p. A. 
Baužienei, 8 Lambert St, Bard
well Park, N.S.W. tel. 59 2608 iki 
spalio 31 d. vėliausiai.

Sydney Liet. Mot. Soc.
Globos D-gijos Valdyba

VĖLINĖS SYDNEJUJE
šiais metais vėlinių apeigos Syd

ney liet kapuose bus sekmadienį, 
lapkričio 1 d. Tuoj po pamaldų 
Lidcombe bažnyčioje visi vyksta į 
Rookwood kapines, kur bus atgie
dota už mirusius Libera, pasakytas 
pamokslas ir kitos apeigos. Lietu
viai kviečiami gausiai dalyvauti, 
aplankyti savo mirusius brolius, 
kurių ten sugulė nemažas būrys.

Į dail. V. Rato parodos atida
rymų be australų susirinko ir labai 
gausiai Sydney lietuvių. Visų nu
stebimui dail. Ratas buvo pastebė
tas rūkant pypkę! Nebūtų ko nu
stebti, jeigu dail. Ratas anksčiau 
būtų mėgavęsis bet kokioje formo
je rūkymo malonumais.

*

Į Canberros liet, choro krikšty
nas sugūžėjo didelė dalis ir sydne- 
jiškių, jų tarpe matėsi net keturi 
Krašto Valdybos nariai (pirm-kas
I. Jonaitis, D. Labutytė, V. Dau- 
daras, P. Protas), Dainos choro 
dirigentas p. K. Kavaliauskas, 
kun. P. Butkus ir kt.

*

Konkursinėje Albury meno pa
rodoje tradicinio (ne abstraktaus!) 
meno skyriuje sydnejiškis dail. Le
onas Urbonas irgi buvo išstatęs sa
vo paveikslų, iš kurių vienas, var
du “Galvojantis žmogus” buvo 
premijuotas ir nupirktas. Ir kas 
gali tvirtinti, kad abstraktaus me
no atstovai nemoka piešti ar tapyti 
ir konkrečių objektų!

*
Sveikiname atjaunėjusį Dainos 

choro dirigentų p. K. Kavaliauskų! 
Pernai jis šventė 60 metų sukaktį 
o netrukus rengiasi švęsti 40 (di
rigavimo) ! *

Vienas skaitytojas San. Mūsų 
Pastogės kalendoriuje pasigedo 
liepos 27-tos dienos ir negalėjęs 
švęsti savo vardinių. Gaila, bet 
už tat šventė savo vardines drau
gai! *

šie metai Sydnejuje gausūs vai
dinimais. šiuo metu repetuoja net 
trys grupės: Atžalos teatras ren
giasi Meno Dienoms Melbourne 
(matysime ir Sydnejuje). Banks- 
towno mokykla ruošiasi premjerai 
gruodžio pradžioje (stato p. R. 
Saudargienė) ir p. Grinienė ren
gia vaidinimų Kariuomenės šven
tei (lapkričio 21 d.).

LATVIŲ KULTŪROS DIENOS
Australijos latvių Kultūros Die

nos įvyks metų pabaigoje Perth 
mieste. Tai keturioliktosios latvių 
dienos, vykdomos kasmet vis kitoje 
vietoje. Kultūros dienos truks nuo 
gruodžio 26 d. iki sausio 1 d.

Melbourne Dainos Sambūrio chorvedį
p. A. ČELNĄ

IR JO VADOVAUJAMĄ CHORĄ
15-kos metų gyvavimo jubiliejaus proga sveikina už atliktus 
lietuvybei darbus ir linki ištvermės ateityje

Geelongo Lietuvių choro vadovas M. Kymantas 
ir jo vadovaujamas choras
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PRANEŠIMAS
L. V. S-gos “Ramovės” Sydney 

Skyriaus Valdyba praneša, kad 
lapkričio 1 d. po pamaldų Lidcom
be katalikų bažnyčios salėje įvyks 
Lietuvių veteranų S-gos narių me
tinis susirinkimas.

Susirinkimo dienotvarkė’.
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,
3. Skyriaus Pirmininko prane

šimas,
4. Revizijos Komisijos praneši

mas,
5. Valdybos ir Revizijos Komi

sijos rinkimai.
Klausimai bei sumanymai.

L.V.S-gos “Ramovė” Sydney 
skyriaus Valdyba maloniai kviečia 
visus narius, dalyvauti šiame susi
rinkime. Taip pat prašome da
lyvauti buvusius Lietuvos kariuo
menės karius ir šaulius, kurie ta 
proga galės įsirašyti į S-gos na
rius.

Susirinkimas prasidės 1.00 vai. 
p.p. Nesusirinkus reikalingam 
skaičiui po valandos laiko, bus 
vykdomas susirinkimas nežiūrint 
dalyvių skaičiaus.

L.V. S-gos “Ramovės" Sydney 
Skyriaus Valdyba

INŽINIERIŲ IŠKILA
Sydney Inžinierių ir Architektų 

Draugija neseniai savo susirinki
me išsirinko naujų valdybų: pirm. 
B. Daukus, sekr. A. Kabaila ir ižd. 
E. Sipavičius. Lapkričio 15 d. (sek
madienį) Draugija ruošia iškyla 
— piknikų Lane Cove National 
Park) toje pačioje vietoje, kur 
buvo pereitais metais). Kviečiami 
dalyvauti nariai, filisteriai ir sve
čiai su šeimomis. Pradžia 10 vai. 
ryto.

Keliaujama: pasiekus Lane Cove 
National Park važiuoti Riverside 
Drive keliu apie mylių iki sankry
žos, kur nurodoma “To Plassey 
Rd." ir “De Bugh Bridge" (žiūr. 
Gregorys Street Directory map 
57, F 3).

Esant lietingam orui iškyla nu
keliama į kitų-sekmadieni.

Valdyba
PADĖKA

Skautų Tėvų ir Rėmėjų Komite
tas dėkoja visiems, atsilankiusiems 
į pavasario šokių vakarų, įvykusį 
rugsėjo 26 d. Labai ačiū visiems, 
parėmusiems bufetų maisto pro
duktais ir aukojusiems vertingus 
loterijai fantus.

Skautų Tėvų ir Rėmėjų 
Komitetas Sydnejuje

GERAS DAKTARAS
Po dviejų operacijų sveikstąs 

ligonis pasakoja savo lovos kai
mynui, kų tik po operacijos:

— Chirurgas čia geras, tik di
delis užuomirša: man išpjovęs 
aklųjų žarnų susiuvo pamiršęs 
vatos gabalų. Turėjo iš naujo 
pjauti.

Tuo tarpu prasivėrė durys ir 
pasiridė chirurgo galva:

— Dovanokite, ar čia pas kurį 
nepalikau savo akinių?

Tik vienų operacijų turėjęs li
gonis po tų žodžių apalpo.

PARDUODAMA
Tautiniam kostiumui (moteriš

kam) medžiaga. Kreiptis: Miss 
Klemenis tel. FX 4862.
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