
VISIEMS LIETUVIAMS
Visos tautos turi neatimamą 

teisę į laisvę ir nepriklausomy
bę. Amžiai liudija lietuvių tau
tos ištikimybę šiai teisei, ištiki
mybei laisvei ir nepriklausomy
bei. Kovoje dėl šios teisės susi
kūrė istorinė Lietuvos valstybė. 
Kovoje dėl šios teisės Lietuva 
atglavo nepriklausomybę 1918. 
Visuotiniu tautos sukilimu lai
kinai atstatė Lietuvos vyriausy
bės veikimą 1941. Sukūrė Vy
riausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą 1943. Kovoje dėl šios 
teisės paguldė galvas dešimtys 
tūkstančių laisvės kovotojų nuo 
1944 metų. Ir jokia svetimųjų 
jėga negalės sulaikyti lietuvių 
kovos dėl šios teisės, iki Lietu
vos laisvė ir nepriklausomybė 
bus laimėta.

Afrikos ir Azijos tautos lais
vai apsisprendžia. Tik sovieti
nis Rusijos kolonializmas prie
vartauja, išnaudoja ir rusina pa
vergtąsias tautas. Tik Sovietų 
Sąjungos užgrobtuose kraštuose 
Atlanto Chartos, Visuotinės 
Žmogaus Teisių Deklaracijos ir 
kiti Didžiųjų Demokratijų įsi
pareigojimai tebellaukia vykdo
mi.

Lietuvių tauta — išvien su 
likimo broliais latviais, estais ir
kitomis sovietų pavergtomis tau
tomis — kovoja bendrą kovą 
prieš sovietinį kolonializmą už 
laisvą apsisprendimą. Šioje ko
voje lietuvių tauta reikalinga vi
sų laisvę mylinčių paramos. Ta
čiau pirmieji kovos talkininkai 
yra laisvojo pasaulio lietuviai, 
vadovaujami apsijungusio Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi- 
nino Komitetas, paskelbęs 1944 
m. vasario 16-tos deklaraciją, 
yra lietuvių tautos laisvas ir au
tentiškas balsas bei jos valios 
reiškėjas. Jis telkia visas Lietu
vai nepriklausomybės siekian
čias lietuvių gyvąsias jėgas. Sa
vo nusistatymą ir veikimą jis, — 
tiek vertindamas besikeičiančią 
tarptautinę raidą, tiek Vakarų 
politiką Sovietuos atžvilgiu, tiek 
pačios Sovietų Sąjungos politi
ką, — rikiuoja į nepriklauso
mos, demokratinės Lietuvos iš
laisvinimą, į lietuvių tautos 
priespaudos, pažeminimo, išnau
dojimo ir skurdo pašalinimą.

Palaikydamas ir stiprindamas 
Lietuvos Respublikos de jure 
tęstinumą, bendradarbiaud|amas 
su nepriklausomos Lietuvos di
plomatine. tarnyba, su laisvųjų 
lietuvių organizacijomis bei įs-

SUDARYTA 
VLIKO VALDYBA

Lapkričio 29 d. Vliko Seimo 
sesijos pertraukoje įvykęs Vliko 

z Tarybos posėdis sudarė valdybą: 
pirmininkas V. Sidzikauskas, na- 
riai — J. Audėnas, K. Bielinis, 
B. Beliukas, K. Čeginskas, S. 
Lūšys, B. Nemickas.

ELTA

Kai Australijoje gruodyje saulutė užkaitina, 
prisiminkime žiemos žavesį Lietuvoje.

(Nuotrauka E. Dryžos)

taigomis, su sovietų pavergtomis 
tautomis ir su atskirų valstybių 
bei tarptautinėmis institucijomis, 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas:

— stengsis laimėti Lietuvos 
bylai viešosios opinijos, politi
nių ir diplomatinių sluoksnių, 
tarptautinių institucijų palanku
mą bei paramą;

— rūpinsis Lietuvių Tautai 
atstovauti, už ją, — negalinčią 
savo valios laisvai reikšti, — 
kelti balsą ir ginti jos teises tarp
tautinėse ir atskirų valstybių 
įstaigose;

— kovos už pavergtojo lietu
vio pagrindines žmogiškąsias 
teises: už religijos ir auklėjimo 
laisvę, už mokyklos ir mokslo 
laisvę, už kūrybos ir darbo lais
vę, už keliavimo ir gyvenamo
sios vietos pasirinkimo laisvę, 
už visas kitas, Visuotinės Žmo
gaus Teisių Deklaracijos pa
skelbtas, asmens laisves;

— informuos Lietuvą apie 
pasaulio reikšmingus įvykius ir 
laisvųjų lietuvių gyvenimą, o 
laisvuosius lietuvius — apie pa
dėtį krašte ir okupanto veiks
mus bei kėslus Lietuvos, lietu

PRANCŪZIJA ŽADA 
TRAUKTIS IŠ NATO

Prancūzijos prez. C. de Gaulle 
pareiškęs Amerikos ambasadoriui, 
kad Prancūzija netolimoje ateityje 
galinti visai pasitraukti iš NATO 
(Šiaurės Atlanto Valstybių Sąjun
gos). Priežastis — pati NATO 
struktūra ir jos apginklavimas.

«
Tarp Melbourno ir Geelongo nu

krito Australijos karinis turbininis 
Mirage lėktuvas (džetas), sprogo 
ir sudegė. Jo pilotas sunkiai su
žeistas. Lėktuvas Autralijai kai
nuoja apie pusantro mil. svarų.

*
Gruodžio 5 d. įvyko visoje Aust

ralijoje buvo pravesti rinkimai ke
lių naujų senatorių vietoje mirusių 
ar pasitraukusių dėl senatvės. Ne
žiūrint stiprios darbo partijos 
kampanijos prieš vyriausybės pla
nus (įvesti privalomą karo tarny
bą) rinkimai parodė, kad Austra
lijos gyventojai palaiko dabartinę 
vyriausybę ir dauguma pririnktų 
senatorių yra liberalų ar krašto 
partijų grupėse.

*
Konge vyriausybei vykdant stip

rią ofensyvą prieš maištininkus 
daugelis jų prispausti pasidavė vy
riausybės daliniams. Kaip jau bu
vo anksčiau rašyta, sukilėliai ma
sinėmis žudynėmis stojo prieš bal
tuosius ir daugelį jų beginklių iš
žudė.

*
Anglijos vyriausybės delegacija 

su min. pir-ku H. Wilson priešaky 
pereitą savaitę išvyko į Ameriką 
kalbėtis “gyvybiniais reikalais” su 
prez. Johnson.

vių tautos ir laisvųjų lietuvių at
žvilgiu;

— telks lėšas ir kitas medžia
gines bei dvasines priemones 
Lietuvos laisvės kovos uždavi
niams.

Apsijungęs Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas,

— reikšdamas meilės ir pa
garbos atminimą tiems, kurie 
savo ryžtą Lietuvos laisvės ko
voje patvirtino savo gyvybės au
komis;

— tikėdamas, kad Lietuva 
išsilaisvins iš sovietinės okupa
cijos ir tvarkysis pagal savo gy
ventojų laisvai pareikštą va
lią, —

skelbia šį vieningos ko
vos įsipareigojimą sau ir kvie
čia visus lietuvius atnaujinti įžo
dį Lietuvos laisvei ir savo dar
bu, mokslu bei lėšomis jungtis 
į bendras aukas ir bendras pa
stangas savo ar savo tėvų Tėvy
nei Lietuvai vaduoti.

VARDAN TOS LIETUVOS 
VIENYBE TEŽYDI.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 

New Yorkas, 1964 
— Donelaičio — metai.

įvykiai pasaulyje
RUSAI MAŽINA 

GINKLAVIMOSI IŠLAIDOS
Remiantis Rusijos premjero Ko

sygino kalba, pasakytoje augščiau- 
siame soviete (parlamente) paaiš
kėjo, kad Rusija ateinantiems me
tams numato sumažinti ginklavi
mosi išlaidas apie ketvirčiu mili
jono svarų (500 mil. rublių). Tai 
sakydamas jis pabrėžė, kad jau
čiamas tarptautinis atoslūgis ir ge
resni santykiai su kapitalistinias 
kraštais.

★
Įvykiai Konge ryšium su įkai

tais suimtųjų baltųjų ir jų išžu
dymu atsidūrė UNO posėdžiuose ir 
Saugumo Taryboje., Pats Kongo 
premjeras čiombė žada dalyvauti 
UNO posėdžiuose, kur bus kalba
ma apie Kongo reikalus.

★
Amerikos paleista raketa lap

kričio 28 d. Marso planetos kryp
timi vis dar pakely, nors sutinka 
daug kliūčių, nes ją veikia kitų 
žvaigždžių traukos jėgos. Jeigu 
viskas gerai vyks, tai toji raketa 
Marsą pasieks apie ateinančių me
tų. liepos mėn.

Ir Europoje ruošiamasi išleisti 
savos gamybos žemės satelitą. Ita
lai jau tokį parengę ir numato 
greitu laiku išleisti.

VLIKO
1964 m. lapkričio 28-29 d.d. Hen

ry Hudson viešbuty New Yorke 
įvyko Vliko Seimo posėdžiai. Sei
mą pradėjo Kipras Bielinis, Vliko 
Laikinos Valdybos pirmininkas.

SOVIETU KARINĖ PAGALBA 
AFRIKIEČIAMS

Iš Afrikos pranešama: nepaisant 
pažadų Sovietai nepristatė Soma- 
lijos respublikai šarvuočių, lėktu
vų ir sunkiųjų patrankų. Iki šiol 
tepristatyti lengvieji ginklai, šiuo 
metu Sovietų Sąjungoje apmokoma 
apie 500 Somalijos karių, iš jų 70 
numatyta parengti lėktuvams vai
ruoti. Somaliečiai ligi šių metų 
pabaigos tikisi sulaukti ir atitin
kamo sovietinių lėktuvų skaičiaus.

(E)
★

Suparaližuotas 78 m. amžiaus 
Italijos prezidentas A. Segni pasi
traukė iš pareigų, šį mėnesį susi
rinkęs Italijos parlamentas išrinks 
naują prezidentą.

ANTIKOMUNISTINĖ 
KONFERENCIJA

Pietų Korėja šaukia antikomu
nistinių Azijos valstybių atstovų 
konferenciją Seoul mieste, kur bū
tų aptariami būdai, kaip pasiprie
šinti besiplečiančiam komunizmui 
Azijoje. Į šią konferenciją pa
kviesta: Australija, Japonija, Ma- 
lezija, nacionalinė Kinija, Naujoji 
Zelandija, Filipinai, Pietų Vietna
mas ir Thailandas. Iš jų kvietimą 
atmetė Malezija.

APIE ESTUS
ESTŲ VYRŲ CHORO IŠVYKA

Kanadoje, Toronto mieste vei
kiąs estų vyrų choras (57 daininin
kai) š. m. rugsėjo mėn. turėjo eilę 
pasirodymų keliuose Vak. Europos 
kraštuose. Pirmasis estų choro 
koncertas Europoje įvyko Suomijos 
sostinėje Helsinky. Koncertas tu
rėjo didžiulį pasisekimą. Vis dėlto 
buvo nemaloni staigmena, nes suo
mių vyriausybė uždraudusi pasiro
dyti suomių radiofone ir televizi
joje. Su didele sėkme choras dar 
gastroliavo Švedijoje — Stokholmo 
ir Goteborgo miestuose.

Iš Švedijos choras išvyko į Vak. 
Vokietiją. Stuttgarte įvykusiame 
koncerte dalyvavo ir keli estų so
listai. Su choro vadovu — dirigen
tu Roman Toi ir dalyviais paskelb
tas pasikalbėjimas spaudoje, be to, 
Stuttgarto radiofonas perdavė ke
lias įrašytas choro dainas. Apie 
choro koncertus plačiai rašė Stutt
garto spauda. Vėliau dar įvyko 
siauresnio masto koncertai Pary
žiuje ir Londone. (E)

20 METŲ IŠSISLAPSTĘ ESTAI 
Stokholme leidžiamas biuletenis 

“Nachrichten aus dem Baltikum” 
(25 nr.) paskelbė informaciją apie 
estus, kuriems pavyko 20 metų iš
sislapstyti. 1949 m. vykstant gy
ventojų išvežimams į Sovietiją, du 
ūkininkų sūnūs (21 ir 24 m. amž.) 
Tartumaa vietovėje, pietų Estijoje, 
pasišalino į miškus. Tik po 15 me
tų neseniai jie savanoriškai prisis
tatė įstaigoms. Saaremaa vieto
vėje buvo suimtas buvęs karys — 
jis miškuose išgyveno 20 metų. 
Prieš 30 m. jam nepavykus išvykti
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SEIMAS NEW YORKE
Jis, giliai apgailestaudamas, pri
minė, kad po paskutinės Vliko se
sijos, įvykusios 1963 m. lapkrity, 
šiais metais mirė Vliko pirminin
kas, dr. Antanas Trimakas. Jo 
šviesią atmintį Seimas pagerbė at
sistojimu.

Seimas priėmė Vliko statutą, 
apsvarstė laisvinimo padėties ir 
veiklos klausimus ir priėmė žodį 
Visiems Lietuviams. Seimas iš
klausė K. Bielinio, V. Vaitiekūno, 
S. Lūšio, J. Audėno, J. Glemžos, 
K. Veikučio, V. Sidzikausko, 
prel. J. Balkūno, A. Ošlapo, J. 
Pakalkos, dr. D. Krivicko, A. Ski- 
riaus ir seimo komisijų praneši
mus, patvirtino sąmatą ir apys
kaitą. Seimo darbams vadovavo 
prof. B. Vitkus, dr. B. Nemickas 
ir J. Stikliorius. Seimo metu dir
bo šios komisijos: mandatų, lais
vinimo veiklos programos ir sta
tuto. Seimą pasveikino žodžiu 
Lietuvos Gen. Konsulas V. Sta
šinskas, JAV LB Tarybos pirmi
ninkas V. Volertas, raštu — Va
sario 16-tos Akto signataras pro- 
fes. S. Kairys, Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos šefas min. S. 
Lozoraitis, Alto pirmininkas L. 
Šimutis, min. B. Balutis, min. S. 
Girdvainis, Lietuvos Atstovas 
Washingtone J. Rajeckas, Atsto
vybės patarėjas dr. S. Bačkis, 
Gen. Konsulas P. Daudžvardis, 
Konsulas Julius J. Bielskis, Bal- 
fo pirmininkas kun. V. Martin- 
kus, JAV LB valdybos pirminin
kas J. Jasaitis, Kanados LB Pir
mininkas dr. H. Lukoševičius, 
SLA pirmininkas P. Dargia, Lie
tuvių Studentų S-gos pirminin
kas A. Zapareckas, Lietuvių Jau
nimo Federacijos p-kas A. Gu- 
reckas, Lietuvių Katalikių Mote
rų Pasaulinės S-gos pirmininkė 
M. Galdikienė, “Draugo” redak
torius kun. P. Garšva, Ateitinin
kų Sendraugių Suvažiavimas Cle- 

į Švediją, jis visą laiką išgyveno 
vieno kolchozininko šeimoje. Kitas 
karys, 1944 m. sovietų kariuomenei 
įžygiavus į Estiją, buvo pasislėpęs 
pas draugus ir neseniai prisistatė 
okup. Estijos Įstaigoms. Spėjama, 
kad panašių atvejų esama ir dau
giau. (E)

DAIL. E. AAVIK PARODA
Little galerijoje ir Latvių Na

muose Sydnejuje atidaryta esto 
dailininko E. Aavik kūrybos paro
dos. Latvių Namuose jo darbų 
paroda užtruks iki šių metų pabai
gos. Jos atidaryme tarp kitų da
lyvavo ir ALB Krašto Valdybos 
pirm. p. L Jonaitis.

Daug sydnėjiškių lietuvių ir 
ypač lietuviai dailininkai E. Aavik 
labai gerai pažįsta. Dar Lietuvoje 
būdamas jis buvo susižavėjęs mū
sų dail. M. K. Čiurlionio kūryba, o 
per jį susidraugavo ir su lietuviais. 
Apie M. K. Čiurlionį jis yra rašęs 
daugely meno žurnalų, išeinančių 
Prancūzijoje ir Vokietijoje, tuo jį 
populiarindamas pasaulyje.

Pats dail. Aavik laiko save kre- 
ativistu, būtent creati vi arinės me
no srovės pradininku. Prieš pen
kerius metus jis buvo suorganiza
vęs eilės Australijoje gyvenančių 
ateivių dalininkų (drauge ir aust
ralų) darbų parodą Paryžiuje, 
kuri vėliau buvo perkelta ir į New 
Yorką.

SUDAROMOS ATSARGOS
New York yra pirmasis Ameri

kos miestas, kuris priešatominėse 
slėptuvėse sudaro maisto atsargas 
milijonui žmonių dviem savaitėm.

MUSU BUITY
PATIKSLINIMAS

Skelbdama Krašto Tarybos su
važiavimo programą (žiūr. M.P. 
Nr. 47) Krašto Valdyba buvo įra
šiusi, kad ryšium su ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimu pamaldos 
įvyks gruodžio 27 d. 11.45 vai. šv. 
Jono bažnyčioje Melbourne. Pa
tiksliname, kad pamaldos toje pa
čioje vietoje įvyks 15 min. anks
čiau, būtent, 11.30 vai.

ALB Kraite Valdyta.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ VADOVŲ 
PASITARIMAS

Lapkričio 28 — 29 d. d. Mel
bourne įvyko tautinių šokių grupių 
vadovų suvažiavimas ir pasitari
mas būsimo Tautinių šokių Festi
valio Meno Dienų metu Melbourne 
reikalais, čia dalyvavo Krašto 
Kultūros Tarybos Tautinių šokių 
Sekcijos seniūnė p. B. Lapšienė iš 
Adelaidės, p. Bungarda iš Geelong, 
ponia M. Osinaitė — Cox iš Syd
ney ir vietos šeimininkė p. A. Ka
razijienė.

Buvo aptartos visos detalės, kaip 
bus pravedamas tautinių šokių fes
tivalis ir net su Melbourno tauti
nių šokių grupe parepetuota.

Taip pat šiame suvažiavime nu
tarta tuoj po tautinių šokių festi
valio gruodžio 27 d. sušaukti visų 
grupių vadovų pasitarimą, kur bus 
aptariami tolimesni darbai ir nus
tatytos veiklos gairės.

velande, New Yorko Lietuvių 
Bendruomenės New Yorko apy
gardos p-kas J. Šlepetys, Lietuvių 
Fondo p-kas Blinstrubas, dr. 
Kriaučeliūnas su 100 dol. laisvi
nimo reikalams ir kt

Seimo sesijoje dalyvavo visų 
Vliko narių — organizacijų ats
tovai: Lietuvių Fronto Bičiulių 
dr. K. Čeginskas, A. Pocius, A. 
Sabalis; Lietuvių Krikščionių 
Darbininkų S-gos — dr. R. šom- 
kaitė, V. Vaitiekūnas, prof. A. 
Vasaitis; Lietuvių Krikščionių 
Demokratų S-gos — A. Kasulai- 
tis, S. Lūšys, dr. K. Šidlauskas; 
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio — J. 
Maurukas, dr. B. Nemickas, J. Si- 
rusas; Lietuvių Vienybės Sąjū
džio — J. Pažemėnas, A. Skirius, 
L. Šimkus; Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio — K. Oželis, Tamošai
tis, L. Virbickas; Lietuvos Dar
bo Federacijos — P. Jočys, dr. 
V. Šimaitis, dr. A. Skėrys; Lietu
vos Laisvės Kovotojų Sąjungos
— V. Alksninis, K. Siliūnas, A. 
šantaras; Lietuvos Rezistencinės 
Santarvės — B. Bieliukas, dr. J. 
Vėtra, H. žemelis; Lietuvos So
cialdemokratų Partijos — K. Bie
linis-, J. Pakalka, J. Vilkaitis; 
Lietuvos Ūkininkų Partijos — V. 
Banelis, dr. D. Krivickas, V. Si
dzikauskas; Lietuvos ūkininkų 
S-gos — A. Vaitiekūnas, V. Ve- 
deckas, prof. B. Vitkus; Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų S-gos — 
J. Audėnas, J. Daugėla, Pr. Zun- 
dė; Mažosios Lietuvos Rezisten
cinio Sąjūdžio — A. Gudaitis, J. 
Stiklorienė, J. Stiklorius ir Rytų 
Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio
— V. Veikutis. Viso 43 atstovai.

Išklausęs pranešimų veiklos 
klausimais, Seimas padarė atitin
kamus nutarimus ir pasiūlymus 
Vliko tarybai ir valdybai.

Sesija baigta Lietuvos Himnu.

šiame suvažiavime nedalyvavo 
Pertho ir Canberros taut, šokių 
grupių vadovai, bet yra pakviesti 
atvykti į numatomų pasitarimą 
gruodžio 27 d. Melbourne.
ADELAIDĖS SAV. MOKYKLAI 

15 METŲ
ALB-nės Savaitgalio mokykla 

įsikūrė kun. dr. P. Jatulio ir bu* 
vusių mokytojų iniciatyva. Pir
mos pamokos prasidėjo 1949 m. 
gruodžio 3 dieną šv. Juozapo 
bažnyčios salėje ir koplyčioje. 
Pirmuoju mokyklos vedėju buvo 
p. J. Ivoška.

1953 metais vedėjo pareigas 
perėmė p. S. Statnickas, kuris 
išbuvo tose pareigose iki 1962 
metų.

1954 metais mokykla persikėlė 
į Šv. Cecilijos mokyklos patal
pas, Angas Street, o 1958 metais 
į Lietuvių Namus. Nuo 1963 mok
slo metų mokyklos vadovavimą 
perėmė p. M. Reinkė. Tais pa
čiais metais prie mokyklos įsis
teigė ir vaikų darželis.

1964 metais programa einama 
prisitaikius naujam aštuonių me
tų kursui ir tuo būdu atidaro
ma ketvirta grupė (kiekvienoje 
grupėje yra po du skyrius). Ben
drai, Savaitgalio mokyklą per tą 
penkiolikos metų laikotarpį lankė 
daugiau negu 300 mokinių ir mo
kytojavo apie 50 mokytojų

(J*)

1



Išgyvenus 15 metų svetima
me krašte dažnai išeivis, koks jis 
bebūtų, darosi indiferentiškas 
savai, atsivežtinei kultūrai, iš
blėsta, jėgos spirtis prieš aplin
kos įtakas ir kovoti už savo kul
tūrines vertybes. Pagyvenus ir 
net patogiai įsikūrus daugeliui 
net ir tos besąlyginės tautinės 
vertybės už kurias jis pirmomis 
dienomis net būtų gyvybę pa
klojęs, praranda savo blizgesį, 
patrauklumą, nelygstamumą. O

Kiti apie mus
KANADIETĖ APIE

Tenai, Sydney ir Melbourne 
miestuose, norėjau aplankyti savo 
artimuosius gimines. Mūsų sporti
ninkų kelionė į Australiją buvo 
plačiai aprašoma ir iš Australijos 
gyvenimo mūsų skaitytojams daug 
kas žinoma. Paminėsiu tik tai, kas 
kitų liko nepastebėta, o galėtų būti 
daug kam įdomu.

Iš Kanados, iš Halifaxo kelionę 
atlikau lėktuvu ten ir atgal. 
Skrendant atgal, kai lėktuvas iš 
Honolulu salos pakilo į Los Ange
les, turėjau tikrai malonią staig
meną: lėktuvo įgula savo keleivius 
per garsiakalbius pasveikino įvai
riom kalbom: anglų, prancūzų, 
vokiečių, kažkokia oriėntališka kal
ba, na ir lietuviškai; lietuvių kal
ba buvo trečioje vietoje. Tasai 
sveikinimas lietuviškai ir dar gra
žia, be jokio akcento tarena, man 
buvo tikrai ir nepaprastai maloni 
staigmena. Vėliau paaiškėjo, kad 
toje oro linijoje beskraidanti lietu
vaitė “stewardess’e”, Salytė iš 
Detroito. Ji kiekvieną kartą kelei
vius pasveikinanti, greta kitų kal
bų, ir lietuviškai.

Apie gyvenimo sąlygas Austra
lijoje buvo nemažai rašyta ir viso
kių nuomonių buvo pareikšta. Bu- 
vo net tokių, kurie atvažiavę iš 
Australijos į Ameriką, po kiek 
laiko grįždavo atgal tvirtindami, 
kad gyvenimo sąlygos Australijoje 
esančios geresnės. / Nesiginčysiu 
ir nedarysiu palyginamojo įverti
nimo, tik paminėsiu trejetą dalykų, 
kurie mane labai nustebino, kadan
gi aš to niekados nesitikėjau. Net 
tokiuose didmiesčiuose, kaip Mel
bourne ir Sydney, net naujuose ir 
netoli miesto centro namuose butai 
dažnai neturi vaterklozetų ir tų 
namų gyventojai naudojasi kiemo 
užkampyje pastatytomis “būdelė
mis”.

Kas liečia darbo atlyginimą, esu 
sutikusi vieną gydytoją, kuris yra 
ligoninės direktorius ir dirba toje
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dar pasižiūrėjęs, kaip jo šeimos 
jaunosios atžalos nesulaikomai 
atitrūksta nuo tėvų idealų, toks 
“senas išeivis” rezignuoja, be
viltiškai numoja ranka ir pasi
duoda likimui.

Penkiolika metų yra palygi
namai žmogaus amžiuje gana 
ilgas laikas. Atvykome prieš 15 
metų tvirti ir jauni, ką liudija 
mūsų įsikūrimas, atėmęs ne tik 
daug laiko, bet ir sveikatos. Bet 
ar mes nuleidome rankas?

AUSTRALIJĄ

ligoninėje visą dieną (full time). 
Metinis brutto atlyginimas 2.500 
svarų arba apie 5.000 dolerių. Su
tikau keletą profesionalų, kurie tu
ri įsigiję savo namus, bet kiemo 
užpakalinėje dalyje laiko vištinin- 
kus, kad galėtų taupyti išlaidas 
kiaušiniams pirkti.

Kur tik lankiausi butai neturi 
šildymo, nors žiemos metu vaka
rais ir naktimis temperatūra yra 
netoli centigrado nuliaus, t. y. ne
toli šalimo punkto; todėl vakarais 
gyventojai savo butuose sėdi šiltai 
apsirengę.

Dar keletas žodžių apie mūsų 
sportininkų viešnagę Australijoje. 
Neteko man jų pasivyti ir pama
tyti jų pergalingų rungtynių. Bet 
nemažai prisiklausiau kalbų apie 
dalies tų sportininkų laikyseną 
viešumoje. Atrodo, kad kai kurie 
iš tų sportininkų nežinojo, ar tin
ka nuėjus į oficialų priėmimą ne 
pas savo tautiečius kramtyti gu
mą ar atvykti be kaklaraiščio. Gi 
sportininkų grupių vadovai ypatin
gai turėtų būti akylus, kad lietu
vius reprezentuojantieji asmenys 
viešumoje visados ir be išimties 
būtų pakankamai blaivūs, ypatin-

NEWS DIGEST —
Pereitą savaitę skaitytojus pa

siekė naujas “News Digest — In
ternational” numeris. Tai ketvir
tasis ir šiais metais paskutinis. 
Sekantis N. D. — I. numeris, kaip 
pastebėta, pasirodys ateinančių 
metų vasario pabaigoje.

Kalbant apie šį numerį su 
džiaugsmu tenka pabrėžti, kad jis 
kaskart vis išeina įdomesnis ir ak
tualesnis. Net ir šio žurnalo ad
ministracija pripažįsta, kad šis 
žurnalas jau yra įsipilietinęs ir 
nuolat ir nuolat gauna daugiau už
sakymų, jo tiražas ir paklausa

Žvelgiant į lietuvišką gyveni
mą mūsų entuziazmas gal būt ly
giai tokia liepsna liepsnoja, kaip 
ir pirmaisiais mūsų išsikėlimo 
metais į Australiją. Aiškiai, 
daug kas atkrito, daug kas ir 
prisidėjo, turint minty jaunuo
sius, apie kuriuos tiek daug 
kalbama ir sielojamasi. Užtat 
vyresnieji, išlaikę savo pozicijas 
penkioliką metų, vistiek nepasi
juto nei pasenę, nei nuvargę.

Jeigu mes būtume rezignavę, 
mes neturėtume šiandie tokios 
lietuviškos kultūros demonstra
cijos, kokia buvo prieš dvejus 
metus Adelaidėje ir kokia mūsų 
laukia per ateinantį kalėdinį lai
kotarpį Melbourne. Gal būt vi
suomeninis gyvenimas kiek su
svyravo. Imant kaip mastą ben
druomeninius susirinkimus, tai 
čia atvėsimas jaučiamas didelis. 
Kai pradžioje į susirinkimus su
eidavo šimtais, kai į v-bas ne
reikėjo žmonių jieškoti ir pra
šyti, tai dabar susirenka vos ke
li desėtkai, visuomeninių oficia
lių pareigų kiekvienas kartosi ir 
t.t. Už tat kultūrinis gyvenimas 
įstojo į vėžes, išsikristalizavo, 
netgi sužydėjo. Antai mūsų Me
no Dienų programos kaskart 
vis labiau plečiamos, kiekvienu 
kartu stengiamasi vis geriau ir 
iškilmingiau jas suruošti, visų 
parengimų lygį pakelti. Net ir 
įvairūs minėjimai sveriami ko
kybiniu mastu.

Gal būt geriausias šiuo klau
simu teigiamas liudytojas yra 
mūsų chorai. Pora chorų jau 
šiais metais atšventė po penkio
lika metų sukaktį, bet nei jų 
vadovų — dirigentų, nei pačių 
choristų entuziazmas ne tik kad 

gai, kai juos observuoja kitatau
čiai.

Nijolė Matulionytė — Nogės
(Nepr. Liet.)

INTERNATIONAL
auga.

News Digest — International 
yra šių dienų sąlygose pirminis 
ginklas prieš komunizmą ir jo eks
pansiją. Juo labiau džiuginantis 
faktas, kad šios akcijos ir leidimo 
ėmėsi ne kas kitas, o lietuviai.

Šiame žurnalo numery surinkta 
kruopščiai aktualioji medžiaga, 
kuri turėtų būti įdomi ne vien tik 
laisvės kovotojui — antikomunis- 
tui, bet ir kiekvienam, kuris nori 
arba siekia arčiau susipažinti ne 
vien tik su komunistine teorija, bet 
ir su jo praktika. Taikydamasi 
prie dabartinės konjunktūros 
Australijos didžioji spauda vengia 
teisybės apie komunistinę tikrovę. 
Tuo tarpu šį kovos su komunizmu 
žurnalą leidžia ir jame rašo žmo
nės, kurie niekuo nerizikuoja ir 
kurių tiesioginis uždavinys at
skleisti skaitytojams komunistinės 
tikrovės antrąją pusę, kurios ne
rasi komunistinėje propagandoje 
ir kurią vengia atskleisti didžioji 
spauda.

Besklaidydami šį N. D. — I. nu
merį suprasime, kodėl buvo Kruš- 
čiovas pašalintas, gana stiprus ir 
pagristas teoretinis rašinys apie 
proletarijato diktatūrą (rašo V.L. 
Borin). Čia pasisako ir Australi
jos aktyvieji senatoriai, skaitome 
bolševikinę tikrovę išgyvenusių liu
dijimus ir kt.

Jeigu mes atskleisime kuo pla
čiau bolševikinę tikrovę ir įtikinsi
me eilę kitų, kurie jaučiasi sau
giai ir patogiai, kad pavergtų tau
tų sopuliai liečia ir tuos, kurie 
šiandie dar jokio skausmo nejau
čia, tuo pačiu mes laimėsime sau 

PADĖKA
Neperseniausiai Melbourne Lietuvių Dainos Sambūris atšven

tė savo veiklos 15-kos metų sukaktį. Šia proga buvo surengtas 
ištisinis dainų koncertas, į kurį gausiai prisirinko lietuviškosios 
dainos mylėtojų. Po koncerto, šalia esančioje salėje, Melbourno 
lietuvių organizacijų vardu Melb. Liet. Bendruomenės Valdyba su
ruošė iškilmingą vakarienę, kurios metu organizacijų atstovai ir 
pavieniai asmenys perdavė Sambūriui gražius sveikinimus ir nuo
širdžius linkėjimus ateities veikloje. Be sveikinimų buvo gražiai 
iškelti dirigento Alberto Celnos nuopelnai ir įteiktos vertingos do
vanos. Be išimties VISIEMS lietuviškosios dainos mylėtojams, 
rėmusiems mus per 15-ką veiklos metų ir atsilankiusiems į šį ju
biliejinį koncertą, surengusiems mums tokią šaunią ir iškhįningą 
vakarienę ir apdovanojusiems mus gėlėmis ir vertingomis dova
nomis, reiškiame, gilų, nuoširdų ir brolišką ačiū.

> Melb. Liet. Dainos Sambūris

nėra kritęs, bet gerokai pakilęs. 
Dar daugiau: net ir po tiek lai
ko, kada normaliai tikimasi ato
slūgio visuose, frontuose, štai 
steigiasi nauji chorai, kurie tik 
patvirtina, kad mūsų kultūrinio 
gyvenimo barometras kyla.

Dažnai nukalbam apie jauni
mą minorine gaida. O antai 
Adelaidėje kuriasi arba jau įsi
kūrė jaunųjų choras, 
vadovaujamas irgi jaunuolio, 
kuris padedamas ir skatinamas 
vyresniojo imasi tokio atsakin
go darbo. Tai jaunasis V. Strau- 
kas. Galimas daiktas, kad kas 
nors panašaus gali susitverti ir 
kitose didesnėse lietuvių koloni
jose.

Taip išvadoje, jeigu ir jaučia
mas mūsų visuomeniniame gy
venime atoslūgis (bent atskirais 
atvejais), tai kultūrinė mūsų 
veiklos pusė vis tebekyla net ir 
penkiolikai metų praėjus. Tai 
yra ženklas, kuriuo negalima ne
sidžiaugti ir kurio negalima ne
pabrėžti. Šitoks požiūris gauna
si atidžiai pasekus Australijos 
lietuvių vissuomeninę ir kultūri
nę veiklą.

S.T.

MOKSLO METŲ UŽBAIGA

Lidcombe parapijos sekmadienio lituanistinė, mokykla užbaigiant mokslo metus. IS kairės pirmoj 
eilėj mok. D. Grosaitė, antroj eilėj mok. ved. I. Vinevičiūtė ir A. Prižgintaitė — Spykers. To
liau kun. P. Martuzas ir kun. P. Butkus, mokyklos globėjas.

APIE MUS IR KITUS
LIETUVIAI LENKIJOJE

Lietuvių Lenkijoje yra nemažai. 
Jų daugiausia yra Seinų — Puns
ko sektoriuje. Jie išlaiko 9 lietu
viškas mokyklas, o Seinuose turi 
net vidurinę mokyklą. Lenkijos 
Lietuvių Visuomeninės Kultūros 
[Draugija leidžia lietuviams laik
raštį “Aušrą”, kuris ateinančiais 
metais numatomas išleisti regulia
riai.

Punsko mieste veikia lietuvių 
kultūros namai, čia yra ir lietuvių 
dramos grupė, kuri su savo vaidi
nimais važinėja po didesnes lietu
vių kolonijas Lenkijoje. Lenkijos 
lietuviai palaiko ryšius tiek su 
okupuotos Lietuvos lietuviais, tiek 
ir su savo broliais Vakaruose.

SALOMĖJA NERIS ŠIAPUS 
IR ANAPUS

Neseniai Amerikos lietuvių 
spaudoje buvo gana plati polemika 
dėl Salomėjos Neries, kur dalis po- 
lemizantų bandė ją teisinti, o kiti 
prieštaravo. Panašiai Salomėjos 
Neries vardas vėl iškilo tiek Lietu
vos, tiek ir Maskvos spaudoje ry
šium su poetės 60 metų gimimo su
kaktim (ji mirė 1945.7.7 Maskvo-

sąjungininkus ir net kovotojus, 
šiandie kova už pavergtą kraštą 
vyksta ne tiesioginiame fronto 
sąlytyje su priešu, bet užuolankom. 
News Digest yra šio fronto avan
garde, o jo skleidėjai yra kariai, 
kurie sudaro užtvarą raudonajam 
potvyniui. (t.t.)

STEPUI KOVALSKIUI

mirus, žmoną, dukrą, sūnus ir gimines giliai užjaučiame.

Budrikių Seimą

Teisininkui STEPUI KOVALSKIUI mirus, 

jo žmonai ir vaikams reiškiame gilią užuojautą. -

Lietuvių Teisininkų Draugijos Australijoj

Adelaidės Skyriaus Valdyba.

MATUI GAILIŪNUI IR ŠEIMAI, 

broliui Dr. P. Gailiūnui Lietuvoje mirus, giliausią 

užuojautą reiškiame

Ona ir Eugenijus Narbutai

je). Apie ją rašė Maskvos “Lite- 
raturnaja gazieta”, “Pravda" ir 
“Izvestijos”.

EGZILINĖS SPAUDOS 
PARODA HANNOVERYJE

Laisvųjų žurnalistų Sąjunga 
nuo lapkričio 14 d. iki 23 d. Hanno
ver y je, Vak. Vokietijoje, surengė 
egzilinės spaudos parodą. Įreng
tas ir lietuvių egzilinės spaudos 
skyrius. Anksčiau toji paroda su 
didele sėkme buvo surengta Mūn- 
chene, Bonnoje ir Garmisch — 
Partenkirchene. (E)

EGZILŲ ATSTOVAI EUROPOS
TARYBOS POSĖDŽIUOSE

Europos Tarybai lapkričio m. 
Strasburge svarstant pabėgėlių 
klausimus, posėdžiuose buvo pa
kviesti dalyvauti Badeno — Wūr-

F a k
Nors jau seniai palyginus Ame

rikos rinkimai praėjo patvirtinda
mi turimuose postuose dabartinius 
vadovus, bet įdomu su jais susipa
žinti ypač tais klausimais, kas lie
čia mūsų reikalus.

Senatorius H. H. Humphrey, iš
rinktasis Amerikos viceprezidentu, 
savo laikysena yra gerokai pro ru
siškas. Tai matyti iš jo kalbos, 
dar pasakytos 1945 m., kuri iki 
šiolei nėra atšaukta. Jis tada sa
kė: “Rusų įsigalėjimas Lenkijoje 
nebus galutinis, kolei lenkų klau
simas nebus išspręstas, ir aš sa
kau, išspręstas tokiu būdu, kuris 
patenkintų Sovietų Sąjungą. Mes 
turime pagalvoti apie rusų norus 
ir jų reikalavimus. Aš juos išvar
dinčiau taip: patvirtinimas sienų 
su Lenkija ir Rumunija, įjungimas 
Pabaltijo valstybių į Sov. Sąjungą, 
viskas, kas labai gražiai tinka į 
saugesnę ir labiau stabilizuotą Ru
siją”.

Mūsų visos viltys ir pasitikėji
mas. yra koncentruojamas j Ame
rikos politiką, bet kaip matome, 
viltys dūžta į tokius tos politikos 
vadus, kuriems mūsų skundai yra 
rakštis.

ttembergo krašto įvairių tautybių 
išeiviai. Išeivių klausimais pasi
sakė latvis A. šildė. Lietuvius at
stovavo kun. K. Senkus. (E)

JUGOSLAVIJOS RAŠYTOJAI 
LIETUVOJE

Lapkričio m. pradžioje kelias 
dienas Lietuvoje viešėjo Jugosla
vijos rašytojų sąjungos pirminin
kas, Bosnijos romanistas M. Selo- 
movičius ir slovėnų kritikas bei 
mokslininkas M. Mejek. Buvo pa
sikalbėjimas su lietuvių rašytojais. 
Paaiškėjo, kad Jugoslavijoje iš
leisti P. Cvirkos apsakymai, J. 
Marcinkevičiaus apysaka “Pušis, 
kuri juokiasi”. Per Ljublijanos 
radiją buvęs skaitomas E. Mieže
laičio "žmogus”. Lietuvoje išleis
tos kai kurių jugoslavų rašytojų 
knygos. (E)

tai
PASIDAIRIUS GATVĖSE

Aš manau, kad ne vienam iš 
lietuvių smigo dėmesin tas fak
tas, kad šeštadienių priešpiečiais 
Bankstowne prieš stotį, kada 
yra didžiausia šeštadienio ap- 
sipirkinėtojų spūstis, reguliariai 
komunistinis agentas per gar
siakalbius varo propagandi
nes kalbas, kurių, gal būt, nie
kas specialiai neklauso, bet praei
dami pro šalį nugirsta vieną kitą 
mintį. Tose kalbose ne tik kritikuo
jama dabartinė valdžios politika, 
bet juo labiau dangiškom spalvom 
pristatoma Sov. Sąjunga. Galimas 
daiktas, kad ir kitose Australijos 
vietose panašiai vyksta.

Gal toms kalboms kiti ir nepri
duoda svarbos, bet nuolat kalant 
ir kalant šis tas ir palieka ypač ne
kritiškų klausytojų galvose. Ar ne
tiktų šio fakto iškelti Australijos 
spaudoje primenant, kad tokie 
kalbėtojai yra drauge ir Austra
lijos duobkasiai? Daug laiškų ra
šant į spaudą jeigu iš jų nors 
vienas bus paskelbtas, jau tikslas 
bus atsiektas.

2
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V. Jakutis

APIE ABSTRAKČIUS KŪRINIUS
ADOMO VINGIO GRAFIKOS PARODOS PROGA

Paprastai, meno parodon ei
nama pasižiūrėti koks yra dai
lininkas savo kūriniuose, pama
tyti kaip, kuriuo būdu jis pra
byla.

Panašiomis mintimis eita ir 
Adomo Vingio parodon, kur jis, 
būdamas kuklus ir be pretenzi
jų, savus ieškojimus ir atradi
mus rodo tik saviesiems, ne pla
čiajai publikai.

Pirmoji paroda, žinia, yra 
įvykis, ir neeilinis: dalyvauta 
pakilia nuotaika, kaip ir kiek
vienoje mūsų kultūrinio gyveni
mo apraiškoje. Suėjimas reiš
kė dėmesį Vingiui, žavėjimąsi jo 
turimu noru kurti, pritarimu jo 
pastangoms.

Vingio darbai yra nedalyki- 
niai, abstraktiniai, atseit, mo
derniški sava technika, mintimi, 
paskirtimi.

Apie modernųjį meną esama 
įvairių, net priešiškų nuomonių, 
tačiau, berods, visų sutinkamą, 
kad abstraktus vaizdavimas ati
tinka gyvenamojo meto dvasią, 
išreiškia mūsų laikų savitą stilių.

Nuolatos matydami abstrak
tinio pobūdžio ornamentiką 
kasdienėje aplinkoje, esame ap
sipratę ir su abstrakčiu vaizda
vimu grafikoje, tapyboje, skulp
tūroje. Į abstrakčius kūrinius 
imame žiūrėti įdėmiau: įžvelgia
me, kad plokštumų ar linijų rit
mas, spalvinių dėmių išdėsty
mas, dekoratyvumas, kompozi
cijos vieningumas, bendra dama 
sužadina mumyse estetinį pasi
gėrėjimą.

DAILININKŲ ŠEIMA 
GAUSĖJA

Lapkričio mėn. 28 d. South Yar- 
ra, Toorak Art Galery patalpose 
melbourniškis p. Adomas Vingys 
surengė savo kūrybos parodą, p. 
Jakučiui oficialiai atidarius parodą 
ir pristačius mums dailininką tu
rėjome progos pasigrožėti moder
naus meno kūryba. Paveikslai nors 
ir moderniojo meno šakos, bet ne
perdėti ir švelniu spalvų. Daugelis 
žiūrovų čia pat jsigijo meno kūri
nių papuošti savo svetainėms. Lin
kime p. Vingiui nepadėti teptuko 
ir įsijungti į lietuvių menininkų 
eiles.

Alb. Pocius

Daugiau nei prieš 400 metų 
Leonardo da Vinči savo trakta
te apie tapybą iškėlė, jo many
mu, naują mintį, atrodančią, jo 
žodžiais, “labai paprasta ir be
veik juokinga”, tačiau, visdėlto, 
turinčią didelės vertės “išradin
gumo dvasiai skatinti”.

Jis dėstė, kad pažiūrėjus į dė
mėtą ar margų akmenų sieną, 
esą, joje galima pamatyti pana
šumus į nuostabius gamtovaiz
džius su kalnais, kloniais, miš
kais, upėmis. Esą, galima pa
matyti ir mūšio lauką, įmantrias 
žmonių figūras staigiame jude
syje, keistus veidus, drabužių 
raukšles ir begalinį įvairumą ki
tokių dalykų. Vaizdai sienoje 
esą labai sujaukti, panašiai, kaip 

ADOMAS VINGIS ŽVILGSNIS PRAEITIN 
(Raižinys)

kad yra susimaišę įvairūs garsai 
varpų gaudime, tačiau varpų 
skambėjime galima išgirsti bet 
kokį užsigeistą žodį.

Toji “labai paprasta ir beveik 
juokinga” Leonardo mintis nėra 
mums, stebėjusiems kad ir de
besis, svetima, gi dailininko 
vaizduotei ji yra būdinga.

Dailininko pasireiškimo bū
dus rikiuoja jo paties nuojauta, 
intuicija, gal ir be kokių prie
monių^ “išradingumo dvasiai 
skatinti”, — nuojautos dėka jis 
randa kelią harmonijai pavaiz
duoti, sukurdamas kitokį, mūsų 
gal numanomą, tik realybėje 
nematomą pasaulį.

Atrodo, derėtų pastebėti, kad 
abstraktus pasaulis drobėje pra

dėta Čiurlionio vaizduoti prieš 
60 metų, atseit, keleriais metais 
anksčiau už kitus abstrakčios 
tapybos pradininkus.

Dailininkui kokios taisyklės 
negalioja ir jo nevaržo jokios 
normos — jo ranką vedžioja 
veržlumas kurti, noras išsireikš
ti, turimos nuojautos stiprumas, 
vaizduotės turtingumas ir, gal, 
vaizdavimo priemonių atsitikti
nis parinkimas. Dėl to tai dai
lininkas yra nepakartojama as
menybė, dominti jį sutikusį.

Raktas įeiti dailininko užmin- 
tan pasaulin susirandamas pa
ties žiūrovo prielankiu nusiteiki
mu, kurį sukelia menininko kū
rinys.

žiūrovas, atsiliepęs į dailinin
ko kreipimąsi, tampa atradėju ir 
pelno atpildą — išgyvena grožio 
pajautimą. Už tokį patyrimą 
jis lieka dėkingas menininkui.

Min. B.K. BALUTIS 85 m.
šių metų gruodžio 29 d. Lon

done reziduojančiam Lietuvos 
atstovui ministeriui B.K. Balu
čiui sueina 85 metai amžiaus. 
Nors ir sulaukęs tokio amžiaus 
jis vis dar tebėra aktyvioje Lie
tuvos diplomatijos tarnyboje ir 
jaučiasi gana stipriai.

Ministeris B.K. Balutis yra 
dzūkas, gimęs Seirijuose 1879 
m. gruodžio 29 d. Nuo pat mo
kyklos dienų jis su visokiomis 
pareigomis lankęsis po visą pa
saulį. Baigęs mokytojų semina
rija jis mokytojavo Rusijoje ir 
vėliau, tarnaudamas rusų ka
riuomenėje buvo siunčiamas į 
Mandžiūriją, jis 1905 m. atsi
duria Amerikoje, kur įsijungia 
į lietuvių visuomeninį ir politinį 
gyvenimą. Iš čia jis buvo pasie
kęs ir Pietų Ameriką. Visokiais 
amatais besiversdamas jis Čika
goje baigia teisės mokslus. La
bai daug dirbo ano meto Ame
rikos lietuvių spaudoje, o Lietu
vai paskelbus nepriklausomybę 
jis 1919 metais Amerikos lie
tuvių deleguojamas į Paryžiaus 
taikos konferenciją ir čia ben
dromis jėgomis kovojo už Lie
tuvos teises drauge su E. Gal
vanausku, P. Klimu ir kitais. 
Vėliau jis pakviečiamas į Lietu
vos užsienių reikalų ministeri
ją, kuri jį nuolat siųsdavo Lie-

MOTERYS SCENOJE
Lapkričio 21 d. Lietuvos kariuo

menės šventės minėjimo metu Syd- 
nėjuje buvo pastatytas gerą pus
valandį trukęs intriguojantis vei- 
kaliukas “Moterys karo metu”. 
Veikalą scenai paruošė p. A. Gri
nienė. Reikia pasakyti, šio vei
kalo pastatymas sydnėjiškiams bu
vo didelė staigmena ir drauge vie
tos ramovėnų skyriaus pirmininko 
p. S. Narušio nuopelnas, kad jis, 
galvodamas patį minėjimą pada
ryti kaip galint patrauklesnį ir 
originalesnį, prikalbino p. Grinie
nę imtis šio darbo.

Pakilus scenos uždangai žiūrovų 
akys sminga į kalėjimo kamerą, 
kurioje pasodintos penkios mote
rys. Jos visos desperacijoj, nes 
pasmerktos mirti. Mat, kaltina- 

tuvos reikalais į užsienius. Jis 
buvo Lietuvos atstovu Tautų Są
jungoje, ambasadorių konferen
cijose, o 1928 m. jis pasiunčia
mas į VVashingtoną kaip Lietu
vos nepaprastas pasiuntinys ir 
įgaliotas ministeris. Nuo 1934 
m. jis paskiriamas Lietuvos pa
siuntiniu ir ministeriu didžiajai 
Britanijai, ir šiose pareigose jis 
tebėra ir iki šiandie.

Min. B.K. Balutis nuo pat 
pradžios pasireiškė kaip neat- 
lyžtamas kovotojas už Lietuvos 
teises ir pripažinimą tarptautinė
je plotmėje. Jis yra vienas iš di
džiųjų kovotojų už Lietuvą tarp
tautinėje arenoje. Jo paties žo
džiai buvo iškaldinti ir ant Lais
vės Varpo, kurį Amerikos lietu
viai buvo padovanoję Lietuvai 
ir kuris, kabodamas Karo Mu
ziejaus bokšte Kaune skambėda
mas iškilmingomis progomis 
kartodavo K.B. Balučio žodžius 
visiems lietuviams:

“O skambink per amžius 
vaikams Lietuvos;

Tas laisvės nevertas, kas 
negina jos”.

Australijos lietuviai su meile 
ir pagarba prisimena min. B.K. 
Balutį ir jį sveikindami šios su
kakties proga linki jam jėgų ir kinis. Tai pirmas toks bandymas, 
ištvermės budint Lietuvos sar- ir kaip Amerikos lietuvių spauda 
gyboje. ’mini, gana gerai pavykęs.

mos karo belaisvių priglaudimu ir 
globojimu. Iš jų desperatiškų po
kalbių žiūrovui paaiškėja, kokie tie 
buvo belaisviai ir ar verta buvo 
dėl jų rizikuoti savo gyvybe. Pir
mą kartą pasirodžiusi kalėjimo 
prižiūrėtoja (p. L. Lelešienė) nors 
ir šiurkštokai kalbėdama pasmerk
tosioms suteikia vilčių, nes atsira
dus neaiškumams jų bylos turės 
būti peržiūrėtos. Viltis sužimba, 
nes blogiausiu atveju bent viena 
galės išeiti į laisvę, kuri tik atsi
tiktinai buvusi suimta, bet jokių 
belaisvių neslėpusi. Tačiau jos 
niekas neriša su gyvenimu, ir kai 
kalėjimo prižiūrėtoja antrą kartą 
pasirodo pasmerktųjų išvesti, o ji 
paleidžiama, šioji stoja į jaunos 
motinos vietą, kad toji motina ga
lėtų grįžti pas savo mažuosius.

Veikalėlis psichologiškai intri
guojantis, bet žiūrovas šios įtam
pos scenoje nelabai juto. Net ne
apdairus žiūrovas nesusigaudė, kad 
pabaigoje įvyko dramatinis pasi
aukojimas, kai išteisintoji stojo į 
vietą pasmerktosios motinos. Už
teko režisorei tik sukoncentruoti 
žiūrovo dėmesį į šį momentą, ir 
pats veikalas, nors toks trumputis, 
būtų palikęs visiems sukrečiantį 
įspūdį.

Kalines vaidino: L. Gaidžionienė, 
G. Hornienė, O. Jarmalavičienė, 
S. Makūnienė. Kalėjimo prižiūrė
toja — L. Lelešienė. Jos visos 
savo vaidmenis mokėjo pasigėrėti
nai — nė viena tekste nepasimetė, 
bet trūko įtikinančios vaidybos. 
Nežiūrint to šalia visų kitų kon- 
vencionalių minėjimų Kariuo
menės šventės minėjimo rengėjai 
su šiuo vaidinimu įnešė ir gražų 
pragiedrulį ir netgi pavyzdį, kad 
minėjimą reikia iš anksto organi
zuoti ir jam pasiruošti. u.z.

DONELAITIS SCENOJE

Lapkričio pradžioje Čikagoje 
Scenos Darbuotojų Sąjunga pasta
tė šių metų jubiliato Kristijono 
Donelaičio “Metus”. Kaip žinia, 
Donelaitis neparašė scenos veikalo, 
o poemą “Metus”, bet ją scenai 

! pritaikė Kazys Veselka, o patį vai
dinimą surežisavo Algimantas Di-

SALLY SALMINEN

VERTĖ M. MIKALIŪNAS 

(Tęsinys)

Katryna manė, kad ir jai reikėtų prisidėti prie 
visų tų rūpesčių, bet ji jautėsi taip, tarytum tai 
jos visai neliestų. Ji nežinojo, kur dabar buvo Joha
nas, kada jis grįš, ir visai nesistengė tai sužinoti.

Ropės ir kitos daržovės jau buvo nurinktos, 
o galvijai nakčiai būdavo pargenami į tvartus. Tuo
met užėjo skerstuvės, ir Katryna ėjo pas ūkininkus 
padėdama daryti dešras, palttua, kumpius, sūdyti 
mėsą ir lašinius. Ji prisiminė skerstuves tėvų na
muose, didžiules geldas taukų, begalybę karčių, 
apnarstytų džiovinama mėsa; visa kas paruošiama 
žmogaus gyvybei ilgos žiemos metu palaikyti. Ši 
rudens ruoša čia mažai kuo skyrėsi nuo jos tėviškės; 
buvo tiktai tas skirtumas, kad čia ji viską darė sve
timiems. Ji lygino savo kuklius išteklius žiemai su 
visomis tomis mėsos krūvomis; Beta, kuri turėjo tiek 
daug bumų prisotinti, galvojo tą pat Vieną dieną 
jos abi sėdėjo susirietusios prie Nordkvisto virtu
vės sienos ir plovė kiaulių žarnas. Beta tarė:

— Kai reikia kiaules šerti, piauti jas, daryti 
dešras, tai mes reikalingos, bet kai reikia viską tai 
valgyti — tai mes jau nebetinkam. Kad aš turė
čiau bent pora “palttua” Kalėdų stalui!

— Argi jie neduoda mėsos, atlygindami už dar
bą? — paklausė Katryna.

— Phe! Dar ko! — senos karvės galvą jie nu
mes mums.

— Argi mes nieko kito negausim?
— Ne! Geriau apsimoka duoti mums kelis pen- 

ni, o mėsą ir riebalus parduoti aukšta kaina.

Vėlai rudenį, kai jau pradėjo retkarčiais snigti, 
ūkininkai išvyko į Šerus parsigabenti namo savo 
avių. Katryną pašaukė su savimi Svenssonas.

Buvo labai šalta diena, ir Katryna apsisegė 
storu, šiltu sijonu ir apsivilko palaidinuku; tai 
visa turėjo atsivežusi iš namų. Ji džiaugėsi, kad 
nors tiek atsivežė iš šaurės. Jie išplaukė: Svens
sonas, abu jo darbininkai, Gustavas ir Peteris, mer
gina Liza ir Katryna. Vyrai smagiai yrėsi didele 
valtimi: Svenssonas sėdėjo susirietęs valties pirm- 
galyje, ir buvo matyti, kad, nors apsivilkęs šilta 
skranda ir užsidėjęs kailine kepure, bet jam šalta. 

Moterys sėdėjo užpakalyje, stengdamosis šilčiau 
įsisupti į savo rūbus. '

Priplaukę salą jie išvilko valtį į akmenuotą 
krantą ir leidosi ieškoti avių.

Tai buvo didelė sala, padalinta tarp trijų ūki
ninkų. Svenssono dalis, vidurinė, ėjo skersai visą 
salą. Iš šiaurės ir pietų ji buvo aptverta tvoromis, 
o rytuose ir vakaruose rėmėsi į jūrą. Pamiškėje 
prie tvoros, buvo erdvas žardis.

— Na, žmonės, dabar jūs turite surasti avis 
ir suvaryti jas į žardį.

Jie leidosi grandine, vienodais tarpais vienas 
nuo kito, miškan, o Liza meiliu balsu šaukė:

— Buria, buria, avytės, buria!
Ir Svenssonas mėgino švelniai šaukti avis, bet 

nešdamas ant pečių skrandos svorį jis duos ir jam 
nekaip sekėsi. Kartkartėmis jis suklupdavo ant sli
džios uolos ir tyliai ne tai verkdavo, ne tai keik
davo. Gustavas visa gerkle kvatojo ir nei kiek nesi
varžydamas rėkė.

— Klausyk, tu, čerepokė, tau verčiau reikėjo 
likti namie, už pečiaus!

— Pasiruoškit, pasiruoškit, štai avys! — rikte
lėjo Peteris.

— Kur, kur?
Visi pradėjo bėgioti po krūmus, kad pusiau 

laukines avis apsuptų. Akimirkai gyvulėliai sustojo 
ir neramiai žvalgėsi, ieškodami jų ramybės drums
tėjų, paskui leidosi bėgti jų pačių vasarą pramin
tais takais. Liza šaukė:

— Klausykit, jos bėga gera kryptimi!
— Taip, gera! — pastebėjo Peteris, — neleis

kite tiktai joms atsisukti atgal.
Dabar medžiotojai vijosi per krūmus ir sama

notas uolas. Pasidarė karšta, ir Katryna nusmau
kusi an pečių šiltą skarą, bėgo paskui avis, o vėjas 
taršė jos šviesius plaukus. Visa avių kaimenė bėgo 
stačiai žardžio link ir atrodė, jog viskas nusiseks 
gerai, tik staiga avys pasuko šiaurėn, Katrynos 
pusėn.

— Katry, Katry, dėl Dievo, nepraleisk jų! — 
šaukė uždususi Liza.

Katryna, kaip pamišusi bėgo per balas ir iš

verstus krūmus, kad laiku užbėgtų avims už akių. 
Jai atrodė, jog ji bus jau aplenkusi avis ir ji pra
dėjo rėkti ir mosuoti rankomis, kad paverstų avis 
reikiamon pusėn. Avys pasisuko, ir ji lengviau at
siduso. Bet tą akimirką jos vėl staigiai atsisuko ir, 
nekreipdamos dėmesio į Katrynos riksmą, it žaibas, 
metėsi kiton pusėn.

— Katryna, Katryna! — šaukė kiti kiek tik 
anų plaučiai leido ir skubėjo jai pagalbon.

Uždususi, suprakaitavusi, nukaitusiais skruos
tais ji puolė pirmyn, dar kartą mėgindama su
grąžinti avis, bet paslydusi ant samanoto akmens 
parkrito. Avys, bliaudamos įvairiausiais balsais ir 
keldamos nežmonišką triukšmą, dingo salos gilu
moje.

— Kad jos kur galą gautų! — keikėsi vienas 
bernų.

— Dabar mes jų jau niekad nesurasta, taip 
išgąsdinę, — atsiduso Liza.

Tą valandėlę pro krūmus pasigirdo Svenssono 
cypčiojimas:

— žmonės, ar suradot avis?
Peteris užsidegė:
— Tai tu, prakeiktas griozde, pabaidė! avis 

tuo metu, kai mes buvom besuvarą jas stačiai vai
rini - '

— Kas! Arba visai nesipainiok po kojų, arba 
galėsi laikyti savo avis visą žiemą šitoje saloje.

— Ne, jau verčiau aš eisiu valtin, — suniurnėjo 
kapitonas pats sau ir paskubėjo pasišalinti. Jis iš
sigando.

Katryna, sustingusi iš baimės, pakilo ir pra
dėjo nervingai verkti. Ji visuomet bijojo, kad kas 
neatsitiktų jos nusilpusiam kūnui, kuriame brendo 
nauja gyvybė. Ne jos įprotis buvo raudoti dėl menk
niekių, bet dabar ji atsisėdo už didelio akmens ir 
skarele šluostėsi ašaras.

Kitų balsai buvo girdėti kažin kur tolumoje. 
Aplink ją šlamėjo medžiai, iš už miško ošė jūra. 
Du medžiai, vėjo vienas į kitą trinami, gailiai gir
gždėjo ir šakose čireno kažin koks paukštelis. Visai 
arti Katrynos pilkai ruda voveraitė perbėgo pieve
lę. Katryna giliai, skausmingai atsiduso. Buvo taip 
ramu ir tylu miške, ir oras, kaip koki vaistai, skver
bėsi jos krūtinėn. Kad taip likus čia besėdėti už to 
akmens, kad nereikėtų grįžti į žmones. Sėdėti čia 
nieko nedarant, negalvojant ir austi iš samanų 
minkštą, žalią kilimą savo kūdikėliui. Bet dar ne, 
dar ji neatliko savo gyvenimo priedermės. Jai rei
kia dar tęsti kova, veržtis pirmyn.

Ji išsilygino suglamžytą skepetaitę ir apsirišo 
galvą. Paskui ji atsikėlė ir nuėjo ta kryptimi, iš 
kur silpnai buvo girdimi kitų balsai. Nuėjo tęsti 
darbo...

Pagaliau jiems pavyko suvaryti avis žardin 
ir užkelti vartus. Svenssonas atėjo iš valties ir pra
dėjo skaičiuoti neramią kaimenę. Katryna ir Liza 
minkštais skarmalais rišo avims kojas, kad jos ne
išbėgiotų. Vyrai nešė avis valtin, kur dėjo jas ei
lėmis, vieną greta kitos.

Kelias atgal buvo nemalonus ir šaltas. Vyrai 
irklavo, o moterys prižiūrėjo neramias avis, kurios 
vis blaškėsi ir bandė atsistoti ant silpnų kojyčių. 
Po ilgo bėgiojimo saloje dabar visi jautė šaltį. Pūtė 
smarkus vėjas ir bangos taškė per valtį. Kol jie 
parplaukė namo, buvo jau visai tamsu, šaltis su
stiprėjo taip, kad jų sukietėję drabužiai braškėjo 
benešiojant jiems avis į krante laukusius vežimus. 
Kalendami dantimis jie visi drauge nuėjo kieman.

— Katryna, — tarė Liza, — dabar tu turi su
šilti. Persivilk sausais drabužiais ir išgerk ko nors 
šilto.

— Taip, — suniurnėjo Katryna. O savyje ji pa
galvojo: kaip aš galiu sušilti, neturėdama malkų. 
Man dar reiktų eiti miškan ir prisirinkti žabų.

Kai ji pasuko į kalno keliuką, Svenssonas su
cypė:

— Labanakt, Katryna, ateik rytoj kirpti avių. 
Už tai gausi vilnų.

----------- makt, — atsakė Katryna.
Parėjusi namo ji išgėrė puodelį šalto pieno 

sugraužė riekutę sausos duonos su sūdyta žu
vim. Drebėdama nuo šalčio ji atsigulė ir susivertė 
ant savęs visus rūbus, kokius tik turėjo. Paryčiu 
ji užmigo neramiu miegu.

JOHANO GRĮŽIMAS
Buvo jau gruodžio mėnuo, ir Katryna galvojo, 

kad dabar namie, šiaurėje, viskas yra lygu ir balta 
po storu sniego apklotu. Bet čia sniego nebuvo; vos 
spėdavo pasnigti, tuoj vėl nutirpdavo. Tai nežmo
niškai subiurindavo kelius ir kelelius. Belapiai me
džiai ir akmenuota Torso atrodė labai nejaukiai ir 
nykiai. Vėjas švilpdavo namų kampuose ir stūgavo 
kaminuose. Vienas po kitu grįžo į Botvikeną laivai 
ir metė inkarus. Beta susilaukė sūnaus gyvo ir svei
ko ir dabar atrodė daug linksmesnė. Apie Johaną 
dar vis nieko nebuvo girdėti. Katryna, gulėdama 
naktimis viena, klausėsi žiemos audrų šėlimo; nuo 
jūros atlėkdavo šiurpus vėjas, sužadindamas nak
ties tamsoje įvairiausius paslaptingus balsus ir ai
dus; ji gulėdavo tamsoje dūmodama savo tamsias 
dūmas. Lapės darėsi vis drąsesnės ir valkiojosi tarp 
Norr ir Soder kaimų, prašmėkšdamos pro pat Kat
rynos langus. Ji dažnai girdėdavo šitas vištvages lo
jant Tai nemaloniai nupurtydavo ją. Lapės lojimas 
pranašaująs mirtį, ir todėl jis jai buvo dar nemalo
nesnis ir šiurpesnis. (Bus daugiau)
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PASKUI KREPŠININKUS IR KNYGNEŠIUS
* A. Krausas

Bežiūrint mūsų brolių amerikie
čių šaunių krepšinio rungtynių 
Melbourne, atgijo senoji aistra tam 
mūsų tautiniam žaidimui. Prisimi
nė II-sios Europos krepšinio pir
menybės, vykusios Rygoje 1937 m. 
Tais metais Šiaulių Valstybinės 
Berni tiku Gimnazijos Pedagogų 
Taryba man, kaip tos gimnazijos 
vicedirektoriui, pavedė suorgani
zuoti gimnazistų ekskursijų Rygon 
ir palaikyti mūsų valstybinės rink
tinės nuotaiką rungtynių metu. 
Toji nusivežtoji gimnazistų šimtinė 
j Europos krepšinio pirmenybes 
labai pravertė. Pirmenybių organi
zatoriai latviai buvo nevien šeimi
ninkai, bet ir Europos krepšinio 
meisteriai. Jie žūt būt norėjo iš
laikyti ir toliau Europos krepšinio 
meisterio vardą ir didžiausiu už
sispyrimu siekė jo neišleisti iš sa
vo rankų. Su kitų valstybių ko
mandomis nesunkiai lietuvių rink
tinė susidorojo ir laimėjo žymia 
persvara, tik su latviais ir italais 
įvyko dramatinės, labai įtemptos 
varžybos. Toje įtemptoje kovoje 
ir žiūrovų šeimininkų tūkstantinių 
šauksmų triukšme šiauliškių gim
nazistų saviškių palaikymas ir ra
ginimas teigiamai veikė mūsų rink
tinės vyrus. Už tą moralinę pas
laugą mūsiškė rinktinė, laimėjusi 
Europos meisterio vardą, užsuko 
grįždama namo į Šiaulių Gimna
ziją padėkos vizitui. Entuziaztin- 
gai buvo čia sutikti ir išlydėti. 
Daug kas lydėjo iki Kauno ir išgy
veno laimėtojų sutikimą mūsų sos
tinėje. Aš pagautas entuziazmo 
taip pat su laimėtojais atsidūriau 
Kaune ir tik vakare grįžau namo.

Po mūsų brolių amerikiečių 
rungtynių šiais metais Melbourne 
labai norėjau su jais tuoj vykti 
Adelaidėn, bet beruošiama Done
laičio akademija mane sulaikė ir 
tik tenuvykau paskutinėms rung
tynėms. Jos buvo labai įtemptos 
ir karštos, atnešusios mūsiškiams 
pergalę paskutinėmis minutėmis. 
Prieš išlydint toliau į Perthą, no
rėjau pakalbėti su rinktinės vado
vu, bet adelaidiškių dėka tam ir 
čia nebuvo tinkamos progos lyg 
rinktinė būtų jų nuosavybė... Bet 
to neapkartintas su entuziazmu ir 
gerais linkėjimais prisijungiau 
Adelaidės aerodrome išlydint mūsų 
šauniąją krepšininkų rinktinę.

Savo apsilankymą Adelaidėn pa
siryžau išnaudoti ir lietuviškos 
knygos platinimui. Pirmiausia su
sitikau su nepailstamu lietuviškos 
knygos propaguotoju inž. J. Riau
ba, kuris jau ilgesnį laiką palaikė 
ryšį su Pietų Australijos Bibliote
kos vienu iš vadovų Mr. Jenkins ir 
vis darė pastangų nuteikti ir lietu
viškai knygai. Ponas J. Riauba 
supažindino mane su aukščiau mi
nėtu knygyninku, kuriam prista
čiau 24 lietuvių ir anglų kalbomis 
knygas. Iš jų Pietų Australijos 
Viešoji Biblioteka užpirko šias 
knygas:

VAN
Didesnį žemės paviršiaus plotą 

sudaro vandenynai. Ir mūsų kūno 
tūrį apie 85% sudaro vanduo.

Senų pažiūrų gydytojai skelbė, 
kad nesą sveika gerti daug van
dens ir vasaros karštomis dieno
mis reikią susilaikyti nuo gėrimo, 
kad neapsunkinus inkstų. Australi
joje bent prieš keliolika metų tokia 
pažiūra buvo praktikuojama ka
riuomenėje. Dar atlikdamas darbo 
sutartį pats mačiau, kaip kariai, 
grįžę iš pratimų ir tai kaitriomis 
vasaros dienomis buvo vaikomi 
nuo vandens. Liepdavo pasitenkinti 
arbatos ar kakao puodeliu.

Lietuvos kariuomenėj buvo pra
ktikuojamos naujos gydytojų pa
žiūros ir kiekvienam buvo leidžia
ma gerti kiek ir kada kas norėjo.

Kaip kitas kūno dalis, taip ir 
inkstus apsunkinti ir sugadinti ga
lima geriant alkoholinius gėrimus. 
Nesugadinti skysčiai, ypač gry
nas vanduo ir vandeningi vaisiai 
neapsunkina ir neteršia inkstų, 
bet dargi juos valo.

Sveikatos mokytojai pataria iš 
ryto tuoj atsikėlus ir vakare ei
nant gulti atsigerti gryno vandens. 
Kas nepratęs gerti gryno vandens 
arba vandens su prieskoniais, tas 
gali gerti labai silpną kavą arba 
silpną arbatą, tik ne baltu cuk
rum saldytą. Vietoje kavos ar ar
batos patartina gerti vandenį su

Vinco Krėvės raštus 6 tom., Ba
lio Sruogos 6 tom., Vaclovo Biržiš
kos Aleksandrynas I ir II dal., 
ALB Metraštį, Blezdingėles prie 
Torrenso, Dr. J. Balio, Lietuvių 
Dainos Amerikoje, Vydūno, Pro- 
bočių šešėlius, Piesarsko, Lietuvių 
— anglų kalbų žodyną ir svetim
taučiams lietuvių kalbos vadovėlį 
“Lithuanian Self-Taught”. Ateity 
žadėjo įsteigti lituanistikos skyre
lį. Kad toks skyrelis būtų įsteigtas 
prie Pietų Australijos Bibliotekos, 
yra būtina iš pačių lietuvių pusės 
parodyti gyvą susidomėjimą lietu
viškomis knygomis. Jei tos užpirk
tosios knygos nebus skaitomos ir 
niekeno nepareikalaujamos ne tik 
kad tokio skyrelio nebus įsteigta, 
bet ir esamos bibliotekoje lietu
viškos knygos išnyks iš lentynų ir 
atsidurs jos sandėly. Tad laikas 
nuo laiko užsukime bibliotekon ir 
pasiprašykime lietuviškų knygų. 
Mūsų pareiga pažinti savo klasi
kus ir pagelbėti jiems patekti į 
bibliotekas!

Prie progos aplankiau ir Ade
laidės Universiteto Biblioteką ir 
čia susipažinau su bibliotekos vedė
jo pavaduooju Mr. E. Wilkinsonu. 
Sudarius universitetui tinkamą li
tuanistikos rinkinį teks ateity pa
siūlyti įsigyti.

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Pone Redaktoriau,

"Nuotrupos iš Adelaidės” kores
pondencijoje, tilpusioje “Mūsų 
Pastogės” lapkričio 23 dienos nu
meryje, reikalingas būtinas patiks
linimas. Šios korespondencijos 
skyrelyje “Paradai ir pyragai” 
autorius, tarp kit-ko, rašo: “šių 
metiniame madų parade, kuris įvy
ko lapkričio pradžioje, Sekcijos po
nios su visa eile talkininkių paruo
šė loterijai (mano pa
braukta J.A.) Velykinių pyragų 
stalą”. Korespondencijos autorius 
negalėjo nežinoti (nes tas buvo 
skelbta “Adelaidės Lietuvių Žinio
se” ir pasakyta Sekcijos pirm. p. 
Straukienės parado atidarymo 
kalboje), kad Velykinis stalas bu
vo paruoštas supažindinti mūsų 
jaunimą su tikru lietuvišku Velykų 
stalu. Loterija buvo tik pasėka, 
nes negi tuos puikius gaminius 
tiksliau būtų buvę išmesti lauk.

Kai kurių gaminių paminėjimas, 
o kitų nepaminėjimas australij 
spaudoje priklausė "The Adverti
ser” korespondentų nuožiūrai.

— * —
Straipsnyje “Jaunieji meninin

kai”, tilpusiame tame pačiame 
“M.P.” numeryje, apibūdinant 
kiekvieną menininką paminėta, kad 
jis ar ji yra laimėję eilę prizų 
įvairiose varžybose. Patikslinama, 
kad Dalia Viliūnaitė jau visą eilę

D U O
pienu ar vaisių sunka.

Reikia stengtis dažnai plauti 
burną ir dantis. Jei neturite dan
tų pastos ar šepetėlio, tai bent 
vandeniu reikia burną praplauti 
po kiekvieno valgio. Užsilikusios 
maisto dalelės burnoje ima greitai 
gesti gadindamos dantis ir net 
skilvį.

Be švaros ir tvarkos nėra gro
žio. Kadangi švarai vanduo yra 
būtinas, tai daug kas tautų ir ats
kirų asmenų kultūrą matuoja van
dens ir muilo suvartojimo kiekiu. 
Kultūringi žmonės bent kartą į 
dieną visą kūną apsiplauna. Po šil
to dušo visados patartina ir svei
ka persilieti šaltu vandeniu. Ly
giai ir šiltos vonios užbaigtinos 
šaltu vandeniu, šaltas vanduo už
daro odoje atsivėrusias poras ir 
tuo apsaugo nuo greito peršalimo.

Šiltas vanduo šaltu keistina ne 
staigiai ir šaltame vandeny nerei
kia ilgai būti.

Maudytis jūrose, ežeruose ar 
upėse bei dirbtiniuose tvenkiniuo
se vasaros metu ne tik malonu, 
bet ir nepaprastai sveika. Kada 
vanduo pakankamai šiltas, galima 
braidyti ir plaukioti visą valandą, 
bet rudenį ar pavasarį dar esant 
šaltam vandeniui užtenka ir vie
nos minutės. Išsimaudžius šaltame 
vandeny reikia būtinai nusišluos
tyti ir apšilimu dar pasigimnasti-

Savo užsibrėžtą tikslą aprūpinti 
visas Australijoje didesniąsias bi
bliotekas pagrindiniais lituanisti
kos veikalais netrukus įvykdysiu. 
Jau turimas ryšys beveik su viso
mis žymesnėmis bibliotekomis. Kai 
kurios iš jų jau įsigijo gausesnius 
lituanistikos rinkinius. Lankiausi 
ir pas knygų platintojus M. Ur
boną bei A. Kubilių. Pirmasis dėl 
pasilpnėjusios sveikatos jau pasi
traukė nuo knygnešystės. Buvo 
įdomu su juo pasikalbėti patirtais 
laimėjimais ir sunkumais beplau
nant knygas. Ponas A. Kubilius vis 
su dideliu patvarumu vykdo knygų 
platinimo darbą. Tik nusiskundžia, 
kad paskutiniuoju metu lietuviško
ji plokštelė lengviau nuperkama, 
kaip knyga. Jis labai gražiai įsi
kūręs L. Katalikų Centro rūmuose 
ir turi tam tikslui atskiras patal
pas. Nereikia knygų kas sekma
dienį išdėlioti ir vėl sukrauti į 
spintas. Jos čia visą laiką tvar
kingai išdėstytos būna.

Turėjau didelį malonumą porą 
vakarų padiskutuoti su septynis 
metus dirbusių Teatro — Studijos 
vadovu režisierium J. Gučium ir 
davusiu 24 spektaklius. Kiek daug 
jėgų ir laiko teatro kultūrai pa
švęsta! Gaila, kad jo sveikata 
pradeda šlubuoti ir nebegali su 

metų laimėjo daugiausiai prizų, o 
šiais metais iš dešimties galimų ji 
laimėjo vienuoliką... Mat, vienuo
liktas buvo paskirtas už laimėjimą 
anų dešimties.

Su pagarba
J. Arminas

Laiškas Redakcijai

Lapkričio 10 d. “The Adverti
ser” dienraštyje Adelaidėje at
spausdinti lietuviškų patiekalų ap
rašymai iššaukė mūsų moteriško
sios visuomenės tarpe pasipiktini
mų ir kaltinimų.

Kadangi šie maisto gaminimo 
aprašymai minėtam dienraštyje 
atsirado ryšy su Moterų Sekcijos 
madų parado metu paruoštu Ve
lykų stalu, o aprašymų tekste ir 
kaltinimuose minima mano pavar
dė, randu reikalinga duoti apie 
tai keletą paaiškinimų.

Velykų stalą Moterų Sekcija pa
ruošė norėdama supažindinti mū
sų jaunimą su Velykų tradiciniais 
valgiais. Visai nebuvo galvota, pa
siruošta Velykų stalą reklamuoti 
australų tarpe ar jų spaudoj. “The 
Advertiser” laikraščio atstovai pa
rado metu atsirado privačios ini
ciatyvos dėka, bet ne Moterų Sek
cijos kviesti. Dėl tos priežasties 
žurnalistai apžiūrinėjo patiekalus 
ir kalbėjosi su daugeliu ponių, be
sisukinėjančių prie stalo, kai Mo
terų Sekcijos valdybos moterys bu
vo iki ausų užsiėmusios madų pa
rado pravedimu. Aš asmeniškai su 
žurnalistais kalbėjausi vėliau ir tik 
kas lietė patį Velykų stalą ir jo 
kilmę. Žurnalistai iš pasikalbėji
mų užrašė tik tai, kas jiems atro
dė įdomu. Aš neturėjau jokios ga- 

kuoti. Tuoj po valgio ir ypač šal
tame vandeny nesimaudyti.

Kam toli jūra ar kitos maudy
mosi vietos, tas bent įsivaizduotai 
gali pasimaudyti prisileidęs šalto 
vandens vonioje ir dar sauja drus
kos pasisūdęs. Tas veikia raminan
čiai.

Kas pavargęs, susirūpinęs, ner- 
vuotas naktį negali užmigti, tas 
turi eiti į vonią ir vanduo jam pa
dės. Jeigu po nakties nesi jaučiama 
pailsėjus ir net mieguistai, persi- 
liekime vandeniu ir atsigaivinsi
me.

Neturint vonios ar purkšlės na
muose patartina pamirkyti rankš
luostį šiltame vandenyje ir juo pa
sitrinti visą kūną. Tai pakartoti 
kelis kartus, o po to dar panašiai 
baigiant persitrinti rankšluosčiu, 
mirkytu šaltame vandeny.

Dar vienas patarimas. Sušalus 
praustis tik šiltu vandeniu, kol ap
šylama, ir tik po to apsiprausimą 
baigti šaltu vandeniu. Neturint 
šilto vandens reikia pirma kaip 
nors apšilti ir tik tada bristi į 
šaltą vandenį arba stoti po šalta 
purkšle.

Jonas Normantas 

ankstybesniu entuziazmu ir pasi
šventimu tęsti labai svarbaus re
žisieriaus darbo.

Teko pabuvoti bičiulio P. Luko
šiūno šeimoje. Jis anksčiau buvo 
didelis knygnešys Adelaidėje. Šiuo 
metu jis nukreipė savo dėmesį į 
šachmatus. Man ypatingai įdomu 
buvo jo pasakojimai apie tris pro
fesorius brolius Biržiškas ir kaip 
jis per apkasus ir bombordavimus 
išgelbėjo bei išsaugojo prof. Vac
lovo Biržiškos medžiagą — Aleks- 
andryno rankraščius. Štai šian
dien jau atspausdinti to labai ver
tingo veikalo du tomai, trečiasis 
tomas spaudoje. To veikalo pasi
rodymas yra didelis laimėjimas lie
tuvių bibliografijos mokslui. Esu 
Australijai iškovojęs nupigintą 
kainą už Aleksandryną. Imantieji 
visus tris tomus gali įsigyti po 
£2.10.0 vieną tomą.

Aplankiau ir buvusį lietuvių 
skautų vadą Danijoje s. Joną Va
nagą. Aistringai žiūrėjau jo gra 
žiai sutvarkytus įvairius rinkinius 
iš mūsų bendruomenės gyvenimo. 
Jo rankose ir paprasti lapai, do
kumentai, leidiniai susirikiuoja į 
nuostabius rinkinius, gražiai ir 
tvarkingai, su dideliu skoniu įriš
tus ir apsaugojami ateinančioms 
kartoms. Jonas Vanagas atlieka 
didelį darbą. Jis iki gyvo kaulo 
persiėmęs tuo savo pamėgtu dar
bu. Prieš kelis metus įsteigęs Lo- 
bethaly pagarsėjusį Pietų Austra
lijoje muziejų, kuriuo nepaprastai 
didžiuojasi patys australai. Tuo 
jis labai pasitarnavo šiam kraštui 
ir tuo pačiu mūsų Tėvynei Lietu
vai. Esu giliai paveiktas jo ir jo 
šeimos nuoširdumu bei nuveiktais 
darbais.

Prieš išvykstant namo užsukau 
pas p. Šerelius, kurie mane malo
niai priėmė ir padovanojo Kraš
to Valdybos Bibliotekai trūkstamą 
9 tomą Kaune spausdintosios Lie- 
tuviškosios Enciklopedijos. Nega
liu ir šiandient pamiršti gilių įs
pūdžių ir šilumos patirtos Adelai
dės bičiulių tarpe.

IV-ji Rajoninė Stovykla
Melbourne pašonėje, Wonga 

Parke, ponų Cliffordų žemėje, Ya- 
rros upės įlankoje, prakaitu apvar
vėję sunkiai dirba Melboumo 
“Džiugo” Tunto skautai vyčiai. 
Jie ruošia vietą IV-tajai Australi
jos lietuvių skautų Rajoninei Sto
vyklai, į kurią žada suvažiuoti Can- 
berros, Sydnėjaus, Brisbanės, Ade
laidės, Geelongo ir Melbourne 
skautai ir skautės.

Sausio 2-trą dieną čia išaugs di
džiulis palapinių miestas, kur pa
radų aikštės viduryje, iš augšto 
bokšto rytais balsiu trimitu bus 
žadinami šio miesto gyventojai, 
čia per dešimtį dienų vyks gyvas 
judėjimas, kur kiekvienas jaunasis 
gyventojas turės nustatytą darbo 
ir gyvenimo programą.

Laikantis tradicijų bus bandoma 
dailiai išplanuoti stovyklos rajoną 
ir įrengti tautinio meno išdirbinių 
parodą, kuriai paruošti ir vado
vauti apsiėmė v. skautė Rasa žižy- 
tė. Kad šioji paroda būtų sėkmin

limybės patikrinti, ką jie spaudai 
paruošė ir paskelbė.

“Advertaiser’y” atspausdinto ap
rašymo ir pavadinimų netikslu
mais aš pati buvau nemaloniai nu
stebinta, bet neradau jokios gali
mybės padėties pataisyti.

G. Straukienė

PAŽINKIME ŽEMĘ Paruošė Verų*

PLANETOS — Žemė drauge 
su kitomis planetomis skrieja 
aplink saulę. Kelionė užtrunka 
apytikriai 365 dienas. Žemė yra 
93 mil. mylių nuotoly nuo saulės 
ir skriedama 18i mylios per se

PADĖKA
Lietuvių Laidojimo Biuras (Funerals of Distinction) reiškia 

nuoširdžią padėką statybininkui — meistrui Albinui Kutkai, p. 
Vytautui Mickevičiui ir dail. Vaclovui Ratui už talką, nuoširdžias 
pastangas ir patarimus statant naują laidojimo biurą Fairfielde, 
kuriuo mes tegalime tik didžiuotis. Už tai jums dar kartą didelis 
dėkui.

Lietuvių Laidojimo Biuras
(Funerals of Distinction)

Lietuviai
ĮDOMUS TEISMO 

SPRENDIMAS
Chicago vienas teisėjas, spręs

damas palikimų bylas, paskelbė, 
kad turtų paveldėtojai, gyveną So
vietų Sąjungos pavergtoje Lietu
voje, negalį gauti palikimo, nes 
nėra įrodymų, kad paveldėtojai už 
geležinės uždangos galėtų tais pa
likimų pinigais pasinaudoti. Teis
mo sprendimu, paveldėtojų pinigai 
bus saugomi banke, kol galės jais 
netrukdomai naudotis.

Nidos Knygų Klubas Londone 
(Anglijoje) leidžia literatūros met
raštį — almanachą, kuriame daly
vauja apie 30 lietuvių rašytojų. 
Metraštis numatomas leisti kasmet.

*
Lapkričio 26 — 30 d. d. Detroite 

(Amerikoje) įvyko visuotinis Ame
rikos Lietuvių Studentų Sąjungos 
suvažiavimas, šiame suvažiavime 
skaitė paskaitą ir buv. Vytauto Di
džiojo Universiteto profesorius Dr. 
Juozas Eretas. Suvažiavimo pro
ga buvo surengtas jaunųjų meni
ninkų paroda, vyko atskirų grupių 
seminarai, ideologinių organizacijų 
vakarai ir kt. šio suvažiavimo 
metu išrinkta nauja Amerikos Lie
tuvių Stud. S-gos Centro Valdyba, 
kurios pirmininku yra Algis Zapa- 
rackas, 4120 Yorba Linda Drive, 
Royal Oak, Mich. 48072, U.S.A.

ga, kiekvienas skautas, vykstantis 
į šią stovyklą, turi atsivežti bent 
po vieną eksponatą. Pageidauja
ma kaip galima daugiau rankdar
bių ar tai austų, siuvinėtų, ar iš 
medžio pjaustytų, ar drožinėtų ar
ba bet kokių odos arba gintaro iš
dirbinių. Šie eksponatai, baigian
tis stovyklai, bus grąžinami savi
ninkams. Sausio 9-tą dieną (šeš
tadienį) stovykloje bus svečių lan
kymo diena. Visi tautiečiai malo
niai kviečiami tą dieną atsilankyti 
į Rajoninę Stovyklą ir išbūti iki 
Didžiojo Laužo, kuriame dalyvaus 
visų vietovių skautai ir skautės su 
įvairiausiais pasirodymais. Į Sto
vyklą vykti White Horse Rd. Pra
važiavus Ringwood priemiestį, va
žiuoti toliau Maroondah Highway 
iki kairėje pusėje kelio bus didelė 
iškaba su įrašu “Wonga Park”. 
Šiuo keliu važiuoti iki galo, kur 
už geležinių vartų prasideda ponų 
Cliffordų žemė, šios Stovyklos 

Sesę AUDRONĘ PARAGYTĘ 

ir k
ANTANĄ KESMINĄ 

sutuoktuvių proga nuoširdžiai sveikina 
Melbourno “D Hugo” Tuntas 

Skaučių Skyrius.

kundę per metus nukeliauja 595 
milijonus mylių. Saulė su visomis 
savo planetomis irgi nestovi vie
toje bet skrenda per erdvę maž
daug 43.000 mylių greičiu per va
landą. Žemės juosmuo per ekva

pasaulyje
Iš ROMOS ATGAL Į 

LIETUVĄ

Lapkričio 20 d., Romos lietuvių 
palydėti, iš aerodromo Fiumicine 
į Lietuvą per Maskvą išskrido 
Vilniaus Arkivyskupijos Valdyto
jas kan. Česlovas Krivaitis, Pa
nevėžio ir Kaišiadorių vyskupi
jų Valdytojas kan. Paulius Kri
vaitis, Telšių vyskupijos kancle
ris kan. Bronius Barauskas ir 
Rumšiškių klebonas prof. Jonas 
Žemaitis. Jie visi galėjo dalyvau
ti visuotinio Bažnyčios Susirin
kimo III-sios sesijos posėdžiuose 
(šie iškilmingai baigti, dalyvau
jant šventajam Tėvui Pauliui VI- 
jam, lapkričio 21 d.). Tuo pat 
lėktuvu į Latviją išskrido naujai 
pašventintas vyskupas Julius Vai- 
vods, lydimas Rygos dekano kun. 
Užerovskio. Jie taip pat nuo pat 
pradžios galėjo dalyvauti III-sios 
Sesijos posėdžiuose. Kartu išvyko 
ir du okup. Lietuvos žurnalistai 
Mykolas Jackevičius ir Albertas 
Petrauskas, nuo pat II-sios se
sijos pradžios, kaip ir kiti pasau
linės spaudos atstovai, stebėję 
Vatikano II-jo visuotino Susirin
kimo eigą. (E)

Kanados liet, spauda skelbia, 
kad šiaurės Amerikos lietuvių 
krepšininkų išvyka į Australiją 
kaštavo 19.000 dolerių. Dalį šios 
sumos — 4.000 dol. surinko Aust
ralijos lietuviai iš įvairių paren
gimų ir apie 15.000 dol. sudėjo 
U.S.A. ir Kanados lietuviai.

VERTINGA KNYGA

Steponas Kairys. TAU, LIE
TUVA. Antroji knyga. Išleista 
Amerikos lietuvių Socialdemokratų 
s-gos Literatūros fondo J. Jan
kausko palikimo lėšomis, 1964 m. 
480 psl., kietais viršeliais. Kaina 
6 dol. Gaunama adresu: Mr. K. 
Bielinis, 29 West 57 Street, 10 FL, 
N. York, N. Y., 10019, USA.

Vertinga knyga, aprašant dau
gelį įdomių ir svarbių faktų bei 
įvykių, kurie dokumentuoti.

pašto adresas: Lithuanian Scout 
Camp. Wonga Park P. O. Victo
ria.

Elbe

torių siekia 25.000 mylių. Jos 
svoris — 6.6 sekstilijonų tonų. 
Erdvėje yra ir daugiau grupinių 
kūnų, panašių kap žemė, bet apie 
juos nedaug žinome.

(Bus daugiau)
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“VYTIS” PIRMAUJA
Adelaidės “Vyties” krepšinio 

komandos vasaros sezone sužai
dė iki šiol apie 5-6 rungtynes ir 
visos eina be pralaimėjimų. Ga
li vėliau šis rekordas kristi, bet 
verta pasidžiaugti iki dabar at
siektomis pergalėmis.

Vyrų pirmoji komanda prieš 
East Adelaide laimėjo 69-29 (29 
-12). Tai lengvai laimėtos rung
tynės. Taškus pelnė J. Gumbys 
26, Atkinson 12. E. Pocius 10, R. 
Daugalis 9, J. Jaunutis 8 ir A. 
Radzevičius 3. Rungtynės prieš 
Y.M.C.A. laimėtos 61-36 (25- 
14). Per šias rungtynes taškus 
pelnė: J. Gumbys 18, R. Dauga
lis 15, J. Jaunutis 13, Atkinson 
11, A. Radzevičius 4.

Antroji vyrų komanda laimėjo 
prieš Postai 57-30 (39-23). Taš
kai: A. Lapšys 19, R. Pocius 18, 
V. Stankevičius 11, E. Gudelis 5 
ir L. Urmonas 4.

Trečioji komanda, sudaryta iš 
jaunesnio amžiaus žaidėjų, nuga
lėjo Enfield 40-24 (16-16). Taš
kus pelnė: V. Straukas 14, A. 
Bernaitis su J? Smit po 8, H. 
Ford 6, D. Andrew 3 ir V. Sera
lis 1.

Ketvirtoji jaunių iki 16 metų 
komanda laimi jau kelintą kartą. 
Komandą North nugalėjo 90-19 
(45-6). Komandai taškus pelnė: 
A. Jonavičius 36, J. Jaunutis 21, 
P. Kanas 17, A. Jaunutis 7, A. 
Palaitis 4, K. Smit 3 ir G. An
drew 2.

Jaunesnių kaip 12 metų ko
manda laimėjo prieš C.Y. III 23- 
19 (10-8). Taškus pelnė: A. Ski- 
paris 13, A. Pauliukevičius 6 ir 
V. Matikulas 4. Susitikę su to 
paties Klubo IV komanda laimė
jo 24-8 (14-2). Per šias rungty
nes taškus pelnė: A. Skiparis 10, 
A. Pauliukevičius 6, V. Matiku
las 6 ir K. Pauliukevičius 2. Be 
šių už komandą žaidė V. Nort- 
kus, R. Beinoravičius ir M. Jau
nutis.

Mergaičių komanda laimėjo 
prieš West 53-9 (28-4). Taškai: 
N. Vyšniauskaitė 18, R. Andriu- 
šytė 16, G. Krivickaitė 6, A. Kri- 
vickaitė 5, M. šiukšterytė 4 ir I. 
Pečiulytė su M. Lapienyte po 2.

Prieš United Church laimėta 
46-27 (14-15). Silpnokai žaista 
pirmasis puslaikis. Taškai: G. 
Krivickaitė 18, R. Andriušytė 12, 
N. Vyšniauskaitė 10, M. šiukšte
rytė 4 ir I. Pečiulytė 2.

Antroji mergaičių komanda 
nugalėjo Torrents 28-12 (18-2). 
Taškai: V. Jucytė 14, L. Kuncai- 
tytė 8, R. Marcinkevičiūtė, K. 
Baškutė ir E. Matiukaitė po 2.

Prieš West Adelaide laimėta 
labai kukliu rezultatu, būtent, 
15-10 (5-10). Antrame puslanky
je vytietės pakartojo pirmo pus
lankio priešininkių rezultatą. Taš
kai: E. Matiukaitė 6, L. Kuncai- 
tytė 5, M. Lapienytė 3 ir K. Baš
kutė 1.

Tinklinyje vyrų komanda, ėju
si be pralaimėjimų du kartus 

PŪKINĖS KALDROS TITANIJUS

pralaimėjo ir atsidūrė ketvirtoje 
vietoje. Pralaimėta prieš stiprią 
latvių komandą ir visiškai netikė
tai galbūt ir nepelnytai prieš ru
sų komandą.

Moterų tinklinio komanda, su
sitikusi Estonian I, turėjo gali
mybės laimėti, bet prakišo iš tri
jų setų; 9-15, 15-13, 10-15. Prieš 
Estonian II komandą laimėjo 15- 
5, 12-15, 15-9.

Dar vienas laimėjimas prieš 
D.P.F.A. komandą 15-7, 15-3.

B.N.

LAIKAS JAU BAIGTI
... Nuo Amerikos lietuvių krepši
ninkų vizito Australijoje jau 
praėjo penki mėnesiai, tačiau 
Svečių Priėmimo Komitetas Syd- 
nėjuje dar iki šiol savo darbo ofi
cialiai nėra užbaigęs ir nepatie
kęs oficialios apyskaitos.

Būdamas to Komiteto narys 
kartu su kitais savo kolegomis 
gauname iš visuomenės daug už
klausimų, norinčių oficialiai ži
noti mūsų darbo galutinį balansą. 
Tačiau nei aš, nei kiti nariai į tai 
nieko tikslaus negalime atsakyti, 
nes Svečių Priėmimo Komiteto 
Sydnejuje pirmininkas p. V. Au- 
gustinavičius dėl man ir kitiems 
nesuprantamų priežasčių nešau
kia užbaigiamojo susirinkimo, 
nors paskutiniame mūsų susirin
kime, įvykusiame rugsėjo 21 d., 
buvo visų aiškiai nutarta, jog iš
siaiškinus eilę dalykų tuoj pat 
pirmininkas turi sušaukti baigia

ši®

Rekordinis šuolis — Arizonos universiteto (U.S.A.) 
studentas Gayle Hopkins Šuolyje į tolį nušokęs 26 pėdas 
9i inčo (8.159 metro). Tokio olimpijadoje jis buvo nuga- 
lėtotas.

XV-JI SPORTO ŠVENTĖ ČIA PAT!
Australijos lietuvių sportuo

jantis jaunimas stovi prieš pat 
savo metinę Sporto šventę, kuri 
šiemet turi jubiliejinį pobūdį, 
nes įvyksta iš eilės penkioliktą 
kartą. 1962 metais suderinus 
Sporto Šventę su Krašto Tary
bos atstovų suvažiavimu ir Me
no Dienomis, įvykusiais Adelai
dėje, buvo pertraukta Sporto 
Švenčių eilės tvarka, kas duoda 
progos Melboumui ją ruošti 
antrą kartą iš eilės.

Nors Sporto Švenčių rengėjas 
pagal statutą yra ALFAS Val
dyba, praktiškai visą darbą at
lieka ir šventę paruošia bei pra
veda vietos sporto klubas. AL
FAS atlieka tik ryšininko parei
gas tarp Šventę organizuojančio 
ir atvykstančių klubų. Labai 
džiugu pabrėžti, kad Melbour
ne VARPO klubo valdybai pa
vyko XV-tai Sporto šventei gau-

mąjį susirinkimą. Toks pirminin
ko neaiškus delsimas neleidžia 
mums padaryti galutinės apyskai
tos ir visas turimas knygas bei 
sąskaitas perduoti revizijos ko
misijai.

Nors jau ne vieną kartą tuo rei
kalu kreipiausi į pirmininką, ta
čiau šis kreipimasis buvo lyg bal
sas tyruose. Negalint toliau šio 
reikalo delsti, aš kreipiuosi vie
šai į Svečių Priėmimo Sydneju
je Komiteto pirmininką p. V. Au- 
gustinavičių sušaukti baigiamąjį 
šio komiteto susirinkimą, kad ga
lėtume užbaigti buvusį mūsų dar
bą ir galutinai atsiskaičius vieša 
savo apyskaita išsklaidyti sklin
dančius įtarimu* Sydney lietuvių 
visuomenėje. 

A. Laukaitis, 
Svečių Priėmimo Sydnejuje 

Komiteto narys

ti Albert Park krepšinio stadi- 
joną, kuris yra laikomas viena 
iš geriausią šios rūšies patalpų 
Australijoje. Žinant su kokiais 
sunkumais yra surištos šios sa
lės gavimas, tai reikia laikyti 
dideliu klubo valdybos ir ypač 
jos nenuilstančio pirmininko V. 
Bladzevičiaus nuopelnu. Graži 
salė ir patogūs įrengimai suda
rys puikią aplinką Sporto Šven
tei ir Tautinių šokių Festiva
liui. Ir dalyviai ir žiūrovai turės 
geras sąlygas, kurių trūko perei
tų metų šventėje.

ALFAS Valdyba labai džiau
giasi, kad Sporto Šventės atida
rymo metu įvyks Tautinių Šokių 
Festivalis. Ši mūsų tautos meno 
išraiškos forma yra itin artima 
sporto klubams, kurių nariai 
daugumoje yra tautinių šokių 
grupių dalyviai. Reikia tikėti, 
kad Tautinių šokių Festivalį ir 
Šventėms varžybas stebės gau
sus skaičius melboumiškių ir 
svečių, suvažiavusių iš visos 
Australijos į įvairius tuo pat me
tu Melbourne vyksiančius pa
rengimus.

Čia reikia iškelti vieną tei
giamą VARPO klubo įvedamą 
naujovę mūsų Sporto šventėse, 
būtent, susipažinimo pietų nu-

DIRBKIME PRODUKTYVIAI
XV-sios Sporto Šventės metu 

ALFAS Valdyba numačiusi klubų 
atstovų posėdį. Be kasmetinės 
ALFAS Valdybos veiklos atskaito
mybės ir naujos Valdybos rinkimų 
klubų atstovai tvirtins ALFAS 
V-bos paruoštus Sporto Sąjungos 
ALFAS Valdybos bronzos ženkliu
ko ir ALFAS V-bos aukso ir sidab
ro ženkliuko statutus. Be jau su
minėtų statutų ALFAS Valdyba 
prašys klubų atstovų priimti šiuos 
pasiūlymus (žiūr. XV-ji Sporto 
šventė, M.P. Nr. 43):

a) Pakeisti šventės statuto esa
mus paragrafus, liečiančius žaidė
jų skaičių komandose pagal šiuo 
metu Australijoje galiojančias 
tarptautines taisykles.
b) Pakeisti Šventės statuto 10 pa
ragrafą suteikiant ALFAS Valdy
bai teisę bausti klubus pinigine 
bausme už registruotų žaidėjų ne
dalyvavimą šventės paraduose. 
Pagal dabartinį paragrafą taip 
bausti tegali tik klubų atstovų su
važiavimas, kas praktiškai sunkiai 
įvykdoma.

c) Pertvarkyti jaunių dalyvavi
mo apribojimą vyrų ir moterų ko
mandose.

Sveikintini a) ir c) pasiūlymai, 
nes tuo būtų atitaisyti pereitos 
šventės nutarimai, iššaukę nema
žai kritikos ne tik spaudoje, bet ir 
pačių sportininkų tarpe. Gaila, to 
negalima pasakyti apie pasiūlymą 
“b)”, nes jis nėra toks paprastas, 
kaip žvelgiant paviršutiniškai at
rodo.

Apie šį ALFAS užsimojimą 
bausti klubus pinigine bausme 
sporto skyriaus skaitytojus pir
miausiai informuoja pati ALFAS 
Valdyba (žiūr. M.P. Nr. 39 “AL 
FAS Darbai”). Ten sakoma, kad 
nuo šių metų ALFAS Valdyba 
griežtai stebės, kad šventėse ati
darymo ir uždarymo iškilmių metu 
dalyvautų visi uniformuoti šventės 

kėlimą į vakarą ir pietų pratę
simą šokiais. Šventei vasaros 
metu vykstant, dažnai pasitaiky
davo, kad už pietų stalo reikėjo 
sėdėti net 100° karščio. Ruo
šiant pietus vakare, net ir labai 
karštos dienos atveju galima ti
kėtis oro atvėsimo. Kas liečia 
šokius, jie bus puiki proga iš 
įvairių vietovių atvykusiam jau
nimui arčiau susipažinti dar 
prieš Šventę, nes paprastai toks 
bendras pobūvis įvykdavo tik po 
Šventės uždarymo.

Ši mintis buvo prieš kiek lai
ko iškelta spaudoje ir malonu, 
kad VARPO valdyba ją šioje 
Šventėje įgyvendins.

Šiais metais išgyvenome isto
rinį įvykį — Australijoje lankė
si Amerikos lietuvių rinktinė, 
kurios puikių pergalių virtinė iš
judino mus dar gyvesnei spor
tinei veiklai. Yra vilties, kad ne
užilgo įsisteigs lietuvių sporto 
klubas Perthe, reikia tikėti, kad 
šiuo pavyzdžiu paseks ir Bris
bane, laukiame taip pat ir Can- 
berros VILKO atgimimo. Pri
augančio jaunimo visur yra ne
mažai, tereikia kad veteranai ne
patingėtų jį sujungti į lietuvių 
sporto Įdubą ar bent komandą, 
tuo sudarant jaunimui progą 

dalyviai. Prieš atidarymo ar už
darymo iškilmes vienas iš ALFAS 
Valdybos narių patikrins pagal 
registracijos sąrašus visus klubų 
žaidėjus, šios tvarkos nesilaikan
čius klubus ALFAS Valdyba, rem
damasi šventės statuto 10-ju para
grafu, baus pinigine bauda iki 10 
svarų”.

Šis pareiškimas parodo, kad Val
dyba nėra pilnai susipažinusi su 
sporto švenčių įstatais, nes minė
tas 10-tas paragrafas skamba taip: 
“Už kiekvieno registruoto žaidėjo 
ar žaidėjos netvarkingą aprangą 
ar nedalyvavimą paraduose klubų 
atstovų susirinkimas baudžia klubą 
pinigine bauda; šie pinigai eina 
ALFAS Valdybos kason”.

Tvirtinimu, kad praktiškai tas 
sunkiai įvykdoma, išreiškiame 
priekaištą klubų atstovams, kurie 
iki šiol nerado reikalo bausti klu
bų pinigine bausme remiantis 10-ju 
paragrafu. Priekaištas be pagrin
do, nes jaunimas tuos paradus 
mėgsta: kasmet jie būna įspūdin
gesni, ir juose dalyvauja visi, iš
skyrus vieną kitą ir tai dėl rimtų 
priežasčių.

Prieš priimdami ALFAS V-bos 
pasiūlymą šiuo klausimu klubų at
stovai turi persvarstyti sporto 
švenčių įstatų 24 ir 26 paragrafus, 
kur sakoma, kad vyriausias Aust
ralijos lietuvių sporto organas yra 
klubų atstovų susirinkimas, kur 
dalyvauja ir ALFAS Valdybos įga
liotinis. Tas susirinkimas spren
džia ir nesutarimus švenčių metu. 
Taip pat keistinas ir paragrafas 
14, pagal kurį į sporto šventę kvie
čiamas tik ALFAS V-bos atstovas, 
o ne visa valdyba.

Pasvarstykime, kokia būtų nau
da, jei klubų atstovai priimtų 
ALFAS V-bos “b)” pasiūlymą? 
Nemanau, kad tuo pasikeistų spor
to šventės atidarymo ar uždarymo 
iškilmės. Prileiskime, kad ALFAS 
V-bos kasa pasipildytų iš klubų 
baudų, bet tuo būdu įkaltume vie
nybę ardantį kylį į mūsų organiza
cijos kamieną.

bendrauti lietuviškoj'© jaunimo 
organizacijoje. Šie nauji klubai 
prisidėtų prie mūsų sportinės 
organizacijos plėtimo ir savo 
dalyvavimu Sporto šventėse pa
darytų jas dar įdomesnėmis ir 
patrauklesnėmis, šia proga no
risi pabrėžti, kad į šventę vyks- 
tančiųjų sportininkų tikslas tu
rėtų būti ne vienų ar kitų var
žybų žūtbūtinis laimėjimas, bet 
dalyvavimas šiame, lietuviško 
jaunimo sąskrydyje, kur varžy
bos yra tik priemonė užmegsti 
naujas ir stiprinti senas draugys
tes tarp Šventės dalyvių.

ALFAS Valdyba linki visiems 
klubams sklandaus pasiruošimo, 
o dalyviams laimingos kelionės 
į XV Australijos Lietuvių Spor
to Šventę. Iki pasimatymo Mel
bourne!

Australijos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto 

Valdyba

SIDABRINIAI ŽENKLELIAI 
VARPIEČIAMS

ALFAS Valdyba patvirtino Mel
bourne LSK “Varpo” Valdybos nu
tarimą įteikti už ypatingą pasi
darbavimą klubui sidabrinį Ame
rikos lietuvių sportininkų vizito 
ženklą šiems “Varpo” Klubo na
riams: A. Bladzevičiui, J. Červin- 
skui, J. Lazauskui.

SPORTO ŠVENTĖS
DALYVIŲ REGISTRACIJA

Atvykstančių dalyvių registra
cija vyks gruodžio 28 d. Melbour
ne Lietuvių Parapijos Namuose 
18 Henry Str., Kensington.

Atvykstantieji traukiniu ar lėk
tuvu prašomi pranešti atvykimo 
laiką (jei lėktuvu — bendrovės 
pavadinimą ir Fligt No.), kad ren
gėjai galėtų pasitikti stotyse ir iš 
ten tiesiog nukreipti į apgyvendi
nimo vietas.

Atvykstantieji savomis priemo
nėmis prašomi registruotis viršmi- 
nėtoje vietoje.

(Ii ALFAS aplinfcraiiio)

ateityje.
Rimto klubų atstovų dėmesio 

vertas B. Nemeikos pasiūlymas 
(“Pasitvarkykime savo kieme”, M. 
P. Nr. 40), kuris skatina pravesti 
varžybas, jei šventei užsiregistruo
tų tik dvi komandos. Šį pasiūlymą 
priėmus būtų atitaisyta skriauda 
klubams ir sportininkams, kurie 
per eilę metų pasiekė sportinį 
augštą lygį. Skirdami taškus kaip 
ir kitose varžybose paskatinsime 
klubus ir sportininkus rimčiau 
ruoštis sporto šventės pirmeny
bėms. To paties siekiant būtų 
naudinga sporto švenčių metu 
pravesti seminarą sporto vado
vams. Išgvildenę jaunimo verba
vimo bei sportininkų paruošimo 
metodus, galėtume tikėtis daug 
geresnių rezultatų ne tik atskirose 
sporto šakose, bet ir bendrai sporto 
klubų veikloje. Vargu ar šiemet 
tas bus įmanoma, nes klubų atsto
vai mažiausiai tris dienas svarstys 
čia jau suminėtus įstatus bei jų 
paragrafus ir dar eilę svarbių ei
namųjų reikalų, kurie, reikia tikė
tis, nebus praeiti prabėgom.

Šiems klausimams išsamiai ap
svarstyti susitaupytų daug bran
gaus laiko, jei ALFAS Valdyba at
siimtų “b)” pasiūlymą dar prieš 
susirenkant klubų atstovams.

R. Sidabras

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamo* ir išsimokėjimui. Me* kalbame vokiškai.
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:g jam giminaičiui ar draugui pagerbti.
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Technikos amžiuj nuostabusis 
metalas titanium (Ti) įgauna vis 
didesnės reikšmės. Ten kur reika
linga didelis stiprumas ir atsparu
mas karščiui, titanius išstumia 
aliumini jų. Pačių naujausių lėk
tuvų, kaip C-106, paviršiaus plokš
tės pagamintos iš titanijaus. JAV 
laivynas stato bandymams povan
deninio laivo modelį, pagamintą 
grynai iš titanijaus metalo. Lėk
tuvų varikliai jau seniai naudoja 
titanijų.

Šio metalo didėjantis pareikala
vimas duoda daug vilčių Kanados 
metalurgijai. Yra žinoma, kad 
Kvebeko ir Ontario provincijose 
yra dideli titanijaus rūdos klodai. 
Titanijus, kuris yra 40 proc. leng
vesnis už plieną ir daug atspares
nis už aliuminijų, iki šiol yra gau
namas iš dviejų rūdos rūšių: ruti- 
lio ir ilmenito. Ilmenito rūdos klo
dai randami Kvebeko prov. prie 
Allard ežero. Ekspertai spėja,

kad tai didžiausi rūdos klodai visa
me pasaulyje — apie 150 mil. tonų. 
Ji turi 35 proc. titanijaus ir 40 
proc. geležies. Iki šiol kasmet iš
kasama tarp 3 ir 4 šimtų tūkstan
čių tonų. Rūda gabenama į Sorel 
miestelio elektrinę liejyklą, kur 
gaunamas titanijaus dioksido kon
centratas, kuris gabenamas į JAV 
tolimesniam apdirbimui. Prie St. 
Urbain yra rutilio rūdos'klodai, bet 
produkcinė gamyba maža. Ontaro 
prov. yra dideli “titaniferous mag-

t EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

«Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
; akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai.,

-- šeštad. 9-13 vai.
. . 8 th Floor, Capitol House, 109 Swanston St.,
“' Melb., C.I. (Priešai* Melbourne Town Hall)

Tel. 63-2231

Čia norėtųsi pabrėžti, kad pa
grindinis ALFAS Valdybos tikslas 
yra bendrinti klubų veiklą, o klubai 
jaučia pareigą finansinius ALFAS 
V-bos įsipareigojimus paremti sa
vanorišku keliu. Taip buvo bend
rauta praeity, taip turėtų būti ir

netite” rūdos klodai, kurie turi 15 
proc. titanijaus. Bandymai daro
mi, bet platesniu mastu ši rūda dar 
nenaudojama. Br. (T.Ž.)

ŽINIOS
PATIKSLINIMAS

ALFAS Valdybos sekretorius p. 
V. Baltutis patikslina, kad šiaurės 
Amerikos krepšininkų komandos 
kelionės j Australiją išlaidoms pa
dengti Adelaidės aukotojų sąraše 
įvyko klaida: p. J. Jonavičius mi
nėtam tikslui aukojo ne du svarus, 
kaip kad buvo paskelbta, bet pen
kis svarus.

I ' '
PADĖKA

“Vyties’! sporto klubui ir mūsų 
mieliems prieteliams p. p. V. Vil
činskui, A. Kriščiūnui, J. Stran- 
kauskui, J. Milakniui, P. Andrijai- 
čiui, finansiškai parėmusiems mū
sų sūnų K. Jaunuti jam vykstant 
j Melbourną žaisti už Pietų Aust
ralijos jaunių krepšinio rinktinę, 
reiškiame nuoširdžią padėką.

S J. Jaunučio*
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1064 m. gruodžio 14 d.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
GEELONG

SAVAITGALIO MOKYKLOS 
PABAIGTUVĖS

Gruodžio 6 d. Geelongo Dr. V. 
Kudirkos vardo savaitgalio moky
kla iškilmingai užbaigė mokslo me
tus.

Iš ryto mokiniai organizuotai su 
tautine vėliava dalyvavo pamaldo
se, kurių metu giedojo “Jaunimo 
choras”, vadovaujamas mokyklos 
vedėjo kun. Dr. P. Bašinsko.

Visos užbaigtuvės vyko po pietų 
Liet. Namuose. Čia mokyklos ve
dėjas pasidžiaugė savo kalboje me
tų laimėjimais, pasiskundė vargais 
ir paskaitė visų mokinių egzaminų 
rezultatus. Čia pat buvo surengta 
mokinių piešinių parodėlė.

Kad vaikai geriau mokytųsi, Tė
vų Komitetas buvo paskyręs pre
mijas už pažangumą moksle, ku
rias pirm. p. Obeliūnas įteikė: I 
grup. O. Šimaitytei, I skyr. B. 
Šilerytėi, II skyr. A. Šilerytei, III 
skyr. R. Mačiulytei ir IV skyr. A. 
Jakubauskui. Ta pačia proga bu
vo padėkota mokyklos vedėjui kun. 
Dr. P. Bučinskui, mokytojoms p.p. 
Slavickienei, Šimaitienei, Braz
džionienei, Stagiui ir pradžioje dir
busiems p.p. Bratanavičiui, čera- 
kavičiehei ir Jančauskienei, o taip 
pat ir p. Bungardai, mokiusiam 
tautinių šokių. Apyl. p-kas p. J. 
Gailius pabrėžė mokyklos svarbą ir 
apylinkės vardu padėkojo Tėvų 
Komitetui ir mokytojams.

Seka ’ vaikų pasirodymai. Visos 
mokyklos mokiniai, vadovaujami 
kun. Dr. P. Bačinsko, padainuoja 
kelias daineles, deklamuoja E. Ki- 
sielytė, A. žvirblytė, D. Slavickas, 
J. Mikalainytė, A. Mačiulytė.

Toliau pasirodo berniukai, pa
statę keletą gyvų piramidžių, mer
gaitės pašoka. Dar A. Jakubauskas 
paskaito, o vaidintojai A. Šimai- 
tytė ir K. Obeliūnas suvaidina 
“Tinginį Raulą”, pianistai D. Sla
vickas ir B. Gailiūtė paskambina 
lietuviškų meliodijų. Pabaigai se
sutės šimaitytės grakščiai pašoka.

Mokinių programa įvairi ir jai 
reikėjo daug laiko pasiruošti. Čia 
žinoma daug pasidarbavo mūsų 
mokytojai, o mokytojos Slavickie- 
nė ir Šimaitienė paruošė indivi
dualius šokius.

Gaila, kad dalis tautiečių nedaly
vavo šioje iškilmėje ir net neat
siuntė savo vaikų.

Tėvas

£
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GRUODŽIO 31 D. 8 VAL. VAK.

BANKSTOWN LIET. NAMŲ VALDYBA “DAINAVOJE” EAST TERRACE, 
BANKSTOWN, rengia

N. METU SUTIKIMO BALIU
Veiks puikus gėrimų ir užkandžių bufetas, gros gera šokiams kapela.

Įėjimas: suaugusiems 15/-, moksleiviams 10/-.
Iš anksto stalai nerezervuojami, bet kas pirmas ateis, tas pasirinks geresnį stalą.

VISI DALYVAUKIME NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUJE!

Bankstown Liet. Namų Valdyba

iS

L
Jaunimo klausimais

DVIEJŲ KARTŲ SANKRYŽOJE
Aną sekmadieni (gruodžio 6 d.) 

Sydney Liet. Plunksnos Klube Dr. 
A. Mauragis skaitė paskaitą apie 
senimo ir jaunimo santykius mūsų 
sąlygose. Primindamas, kad įtam
pa tarp dviejų kartų visados ir vi
sur buvo aštriai jaučiama, prele
gentas perėjo konkrečiai prie mūsų 
— lietuviškos išeivijos šio dviejų 
kartų susikryžiavimo, kuris nėra 
natūralūs, nes čia vyresnioji karta 
išaugusi savoje lietuviškoje kultū
roje ir laikosi dar savų tautinių 
tradicijų, kai tuo tarpu jaunieji 
auga visai naujoje kultūroje. Tad 
svarstant šį senimo ir jaunimo 
klausimą gal būt geriau būtų tikę 
ir visą temą paimti ne dviejų kar
tų sankryžoje, bet dviejų kultūrų 
sankryžoje, nors viso pranešimo 
mintis ir dvasia kaip tik šia linkme 
ir buvo vystoma.

X
Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius 

švenčių proga degtine

BALTIC VODKA
Gaminama lietuvio Adelaidėje ir ekspertų pripažinta 

augščiausios rūšies. Gaunama visoje Australijoje.

S y d n e j u j e reikalaukite pas M. PETRONJ
157 LIVERPOOL RD., ENFIELD. TEL. 74-5727

< BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD. X
y Crn. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A. o

SPORTININKŲ BALIUS
Nors šiais metais sporto klubas 

šlubuoja (visuotiniame narių su
sirinkime dalyvavo tik 3 asmenys!) 
bet vis tiek lapkričio 28 d. buvo 
suruoštas klubo tradicinis balius 
“Ispanijos naktys” ir jis praėjo 
tikrai pavykusiai. Čia dalyvavo 
gausus būrys sportuojančio vieti
nio ir iš Melbourne jaunimo ir 
duosnūs sporto rėmėjai. Dabar klu
bas galės vyrų komandai įtaisyti 
naujas uniformas ar nusamdyti sa
lę treniruotėms.

Tą vakarą buvo skiriamos pre
mijos goriausiems ispaniškiems 
kostiumams, kurias gavo ponios 
Janulienė ir Brazdžionienė. Pažy
mėtina, kad tuos drabužius pasiga
mino jos pačios. Malonu pasidžiau
gti nenuilstančiais klubo valdybos 
darbuotojais pirm. A. Kisielium, 
sekr. R. Akenyte ir reikalų gelbė
toju K. Starinsku, kurie ne tik 
sportuoja bet ir gyvai reiškiasi 
kituose liet, reikaluose.

Dalyvis

PERTH
PAŠVENTINTA RAMOVĖNŲ 

VĖLIAVA
1964 m. lapkričio 29 d. Perth 

ramovėnai turėjo neužmirštamą 
dieną. Tą dieną Perth lietuvių pa
rapijos maldykloje iškilmingai bu
vo pašventinta ramovėnų vėliava. 
Jos šventinimo apeigas atliko kun. 
L. Kemėšis ir ta proga pasakė 
trumpą kalbą.

Šventinant vėliavą kūmais bu
vo: jauniausieji p-lė Gustytė ir E. 
Stankevičius ir seniausieji ponia 
Jurgelienė ir D. Burneikis. Kūmos 
ir kūmas Stankevičius vilkį tauti
niais drabužiais sudarė vėliavai 
puošnią palydą.

Vakare p. A. Klimaičio salėje 
įvyko iškilmingas posėdis ir vėlia
vos šventinimo akto pasirašymas, 
o taip pat ir Lietuvos kariuomenės 
46-tos sukakties minėjimas. Iškil
mingam posėdžiui pirmininkavo 
universiteto lektorius inž. Z. Bud
rikis, sekretoriavo inž. čižeika, ku
ris paruošė ir vėliavos šventinimo 
akto tekstą. Raštu sveikino ramo
vėnų centro valdyba, o žodžiu lat
vių, estų, ukrainiečių, lenkų ir ven
grų atstovai. Minėjimui paskaitą 
skaitė p. Čekanauskas.

Ramovėnų pirmininkas p. A. Kli- 
maitis šiltais žodžiais padėkojo su-

Perbėgęs psichologinę 
vyresniųjų ir jaunųjų prelegentas 
daugiau sustojo prie klausimo, kas 
reikėtų daryti, kad jaunimas, nors 
aplinkos ir šio krašto mokyklos sti
priai gundomas, išliktų lietu
viais ir nenueitų į nuostolius, čia 
dr. A. Mauragis suminėjo eilę nu
rodymų, kas reikėtų daryti, kad 
jaunimas ir šiose sąlygose išliktų 
lietuviškas.

Karštai užgyręs prelegento pra
nešimą p. V. Šliogeris (senj.) gy
vai sutiko, kad viskas, ką jis gir
dėjęs, jam priimtina ir tik reikia 
vykdyti ir dirbti. Kalbėdamas pri
siminė ir šių metų vidury viešėju
sius Australijoje Amerikos lietu
vius sportininkus, kurių reikšmė 
mūsų spaudoje buvusi perdėtai iš
pūsta ir jie, esą neverti nei to dė
mesio spaudoje, nei tų išlaidų, ku- 

būseną

sirinkusiems už taip gausų dalyva
vimą šiose iškilmėse ir tautybių 
atstovams už sveikinimus. Posėdis 
baigtas Tautos Himnu.

. A. Vembutas

MELBURNE
PIRMOJI PRAMOGINĖS 
MUZIKOS PLOKŠTELĖ 

AUSTRALIJOJE
Gruodžio 5 d. Heidelberne, Mel

bourne priemiesty, ponų Tamošiū
nų namuose įvyko pobūvis pirmo
sios lietuviškos šokių pramoginės 
muzikos plokštelės Australijoje pa
sirodymo proga, čia buvo pade
monstruota Birutės Maksvytytės- 
Tamošiūnienės įdainuota plokštelė 
LP 12 inčų ‘O RAMUNĖLE, PA
SAKYK”. Jos turinys: 1. Grana
da isp. fantazija, 2. Pavasaris už 
lango , tango, 3. Su tavim kartu 
cha-cha, 4. O ramunėle, pasakyk 
valsas, 5. Tavo akys, rumba, 6. 
Žavingos akys, fokstrotas, 7. Se
name sode, tango, 8. Niekad sek
madienį, cha-cha, 9. Jauna, kai 
buvau beguine, 10. šiąnakt, cha- 
cha, II. Pavydas, tango ir 12. 
Kaip ir aš rock. Tekstus lietuvių 
kalbon vertė: St. čižauskas, K. 
Baltokas, L. Bartuška ir A. Miro
nas. Plokštelė pagaminta AWA 
firmoje, jos aplankas skoningas, 
neperkrautas vaizduoja tris ramu
nėles. Kitoje pusėje dainininkės 
atvaizdas ir pažymėta splokštelės 
turinys. Dainininkės balsas malo
nus ir geras, tik Genia Kostromin 
orkestras silpnokas ir mažina šios 
plokštelės vertę.

Tenka su džiaugsmu sveikinti 
Birutę Tamošiūnienę padovanoju
sią Australios Lietuvių Bendruo-

KIEK AS SUŽINOJAU!
Sydnejiškiai veteranai A. ir O. 

Pauzės jau dabar ruošiasi dukters 
Antuanetės su H. šlyteriu vestu
vėms, kurios numatomos ateinan
čių metų vasary.

Į Rajoninę skautų stovyklą Mel
bourne iš Sydney važiuoja 12 skau- 
tų-čių. Aušros tuntininkas didžiai 
susirūpinęs, kad jau seniai užsa- 

rios tam tikslui buvo išleistos. Jo 
žodžiais "mėtant pilkelą į skylalą 
Lietuvos neišvaduosi”. Į tai labai 
gyvai reagavo p. A. Laukaitis. 
Nagrinėjant, kaip išlaikyti jauni
mą lietuviškoje dvasioje gana ori
ginalių minčių patiekė dail. L. Ur
bonas, kuris į visas siūlomas prie
mones pasižiūrėjo kaip į jaunimo 
slėpimą po puodu. Jis skiria du 
emigrantinius tipus: tuos, kurie 
neina su laiku, o gyvena tik praei
timi, ir tie, kurie gyvena šiandie 
ir turi prieš akis rytojų. Dabar
tim gyvena jaunimas, kuriam yra 
daugiausia pavojaus nuskęsti sve
timuose vandenyse. Jis siūlo ne
laikyti jaunimo pavožto po puodu, 
o leisti jam pernerti pavojinguo
sius verpetus, kur jis užsigrūdins 
ir vėliau bus atsparus visokiems 
pavojams. Tiesa, jis pabrėžė, kad 
gali dalis jų nuskęsti, bet lygiai 
žymi dalis nubyrės ir tų, nuo kurių 
bus atitraukta globojanti ranka. 
Tačiau tie, perplaukę pavojinguo
sius sriautus, paliks užtikrinti lie
tuviai ir kovotojai. Gaila, kad jis 
nebuvo eilės dalyvių tinkamai su
prastas, o jo mintys tikrai vertos 
dėmesio. Vienas iš diskusijų da
lyvių pastebėjo, kad su jaunimu 
vyresnieji neranda kalbos, nes ką 
veržlusis jaunimas užsimoja pada
ryti, tam senieji pastoja kelią, ar
ba ką jaunieji bando pasakyti, tą 
seniai stengiasi užčiaupti. Tam 
buvo duota ir konkrečių pavyzdžių.

Bendrai, pats Plunksnos Klubo 
vakaras buvo labai gyvas ir kūry
bingas. Pasibaigus diskusijoms 
visi nariai buvo pakviesti prie vai
šingų šeimininkų p.p. Skrinskų 
stalo. (r.b.)

MŪSŲ PASTOGĖ

VISUOMENĖS 
DĖMESIUI

MENO DIENŲ DALYVIAMS
Atvykstantiems Meno Dienų da

lyviams į Melbourną bus teikiama 
nforamcija gruodžio 26 ir 27 d.d. 
Liet Kat. Parapijos namuose, 18

menei Kalėdų proga pirmąją pra
moginės muzikos plokštelę, pasiro
džiusią šiame _ krašte. 'Dainininkė 
Birutė Tamošiūnienė susilaukė gė
lių, dovanų ir šiltų sveikinmų po
būvio metu. Ši plokštelė geriausia 
Kalėdų dovana. Gaunama pas pla
tintojus: Plokštelių centre “Tėvy
nės Garsai”, 4 Grandview Ave., 
Maribyrnong, Vic. arba L.K. Para
pijos Kioske pas N. Butkūną.

Kaina 52/6.

PABALTIEČIŲ 
ŠOKIŲ VALANDĖLĖ

Gruodžio 6 diV sekmadieni, 2 
vai. Alexander Gardens prie Var
tos upės įvyko latvių, lietuvių ir 
estų tautinių šokių grupių šaunus 
pasirodymas. Tai labai gražus pa- 
baltiečių jaunimo bendravimas ruo
šiant bendrus tautinių šokių festi
valius. Sėkmingai pradėtas pabal- 
tiečių chorų bendravimas praple
čiamas ir tautinių šokių grupėse. 
Dalyvavo per 100 šokėjų. Lietu
vius atstovavo Aleno sKarazijienės 
ir Halinos Statkuvienės vadovau
jamos tautinių šokių grupės. Gru
pės pasirodė su savo individua
liais šokiais. Užbaigta masiniu vi
sų trijų tautybių bendrai šokant 
po vieną kiekvienos tautybės šokį. 
Buvo fotografuojama ir filmuo
jama. Melbourniškiai pabaltiečiai 
labai gražiai bendrauja kultūrinė
je srityje. (k.) 

kytame traukiny būtų užpildytos 
visos vietos.

★
Iš pranešimų girdėti, kad Meno 

Dienomis Melbourne toks susido
mėjimas, jog į kaikuriuos parengi
mus jau bilietai išparduoti. Tas ta
čiau tegu nepastoja kelio atvažiuo
ti į Melbourną iš kitur: išparduoti 
tik vietos rinkoje paleistieji bilie
tai, o svečiams rezervuoti laikomi 
geležinėse spintose.

Minties spaustuvė Sydnėjuje jau 
baigia atspausdinti Meno Dienų 
programą. Leidinys bus bene puoš
niausias ir turiningiausias iš visų 
iki šiol turėtų. Bus gražus Mel
bourne parengimų prisiminimas. 
Suredagavo A. Krausas ir dail. A. 
Vaičaitis.

★
Nors jau ilgą laiką negirdėjo

me Sydnejuje “Linksmųjų Brolių”, 
bet, jie dar tebėra gyvi ir norėtų 
savo klausytojus ir šiemet per lai
kraštį pasveikinti su Kalėdų ir N. 
Metų švenėm, tik taip nusigyvenę, 
kad dar nesumokėję už pereitų me
tų linkėjimus.

Vienas iš “linksmųjų brolių” E. 
Lašaitis numatęs vykstant į Mel
bourne lietuviškus atlaidus susto
ti Vodongoj, čia atkelti savo ves
tuves ir su žmona ir "Daina” ke
liauti į Dainų Šventę.

Su išvykstančiais į Ameriką 
bankstowniečiais p.p. Dambraus
kais atsisveikinimo repeticija įvy
ko pavasario baliuje, lapkričio 28 
d. Dainavoje, bet tikrasis atsisvei
kinimas rengiamas gruodžio 19 d. 
irgi toje pačioje Dainavoje.

Apsvaiginta pasisekusiu Pava
sario balium (ir net pelningu!) 
Bankstowno Apylinkės Valdyba 
pasišovusi surengti ateinančių me
tų sausio 30 d. dar prašmatnesnį 
“Havajų vakarą”, kuris turėtų 
prašokti visus iki šiol buvusius.

Kalbant apie Bankstown apy
linkės Pavasario balių jo apraše 
pasigesta jaunosios menininkės V. 
Inkrataitės pavardės, kuri to va
karo programoje skambino piani
nu.

★
Studentų žodžio redaktorė nete

ko lygsvaros pamačiusi Jaunimo 
Kviesly studentų suvažiavimo pro
gramą ir žada kviesti Jaunimo 
Kvieslio redaktorių į dvikovą.

Gruodžio 5 d. į Sydney atvyko 
buvęs prieš 11 metų “australietis” 
Adolfas Stuoka. Atostogaudamas 
jis atvyko iš Amerikos per N. Ze
landiją ir Sydnejuje yra p.p. Biti
nų svečias. Paviešėjęs jis vyks į 
Lietuvių Meno Dienas Melbourne, 
o sausio vidury pasuks atgal į na
mus.

Pakeliui į Melbourną — Meno 
Dienas brisbanietė p-lė Dr. Vilki- 
naitė sustos kelioms dienoms Syd
nejuje. Ji kaip tik neseniai baigė 
Brisbanės universitete mediciną ir 
išvyko pasidairyti, kaip 
Australija ir lietuviai.

atrodo

Alekna 
pastatė

Cabramatiškis Povilas 
pats vienas savo kieme _ 
Cabramattos "lietuvių namus”. Pe
reitą sekmadienį čia įvyko pirma
sis tų namų viešas eksploatavimas: 
pikn&avo ir barbekiavo Sydney 
šviesiečiai. Ku-ka

Henry St, Kensington, telef. 
FF 2355. čia budės komiteto atsto
vas Ig. Alekna.

Į Naujų Metų Balių gėrimus 
pasirūpina patys svečiai. Sociali
nės Globos Moterų Dr-ja jiems už
sakymų nepriima, kaip anksčiau 
buvo skelbta šiame laikrašty.

LIET. ORGANIZACIJŲ 
DĖMESIUI MELBOURNE

Gruodžio 21 d. (sekmadienį) 1.30 
vai. 297 Hoddle St., Collingwood 
šaukiamas visų organizacijų ats
tovų posėdis ateinančių metų veik
los ir parengimų kalendoriui suda
ryti. Visos organizacijos prašomos 
prisiųsti savo atstovus, kad metų 
eigoje parengimai nesusikryžiuotų 
ir tuo nebūtų trukdoma veikla.

ALB Melbourne 
Apylinkės Valdyba

MOKSLO METŲ UŽBAIGA 
BANKSTOWNE

Gruodžio 20 d. 3 vai. p.p. Dai
navoje įvyksta savaitgalio mokyk
los mokslo metų užbaigtu vės. Visi 
kviečiami šiose iškilmėse gausiai 
dalyvauti, ypač tėvai ir mokykli
nis jaunimas. Kviečiame atsivesti 
ir tuos vaikučius, kurie dėl kokių 
priežasčių šios mokyklos nelankė.

Programoje mokinių pasirody
mai, baigusiems pažymėjimų įtei
kimas, Kalėdų Senelio apsilanky
mas ir vaišės tėvams ir mokiniams.

Tėvai pasirūpina patys dovano
mis, kurias vaikams įteiks Kalėdų 
Senelis.

Vedėjas

PRANEŠIMAS
Pranešame visoms Sydnejuje 

veikiančioms lietuvių organizaci
joms, kad gruodžio 20 d. tuoj po 
liet, pamaldų Lidcombe parapijos 
salėje šaukiamas visų organizaci
jų atstovų pasitarimas ateinančių 
metų parengimų kalendoriui nu
statyti.

Maloniai prašomos visos organi
zacijos į šį pasitarimą atsisti savo 
atstovus, o negalinčios patiekia 
raštu savo pageidavimus iki pasi
tarimo dienos Sydney apylinkės 
pirm. S. Narušiui 36 Berylle Rd., 
Beverley Hill, tel. 535455.

Sydney Apyl. Valdyba

VISI GEGUŽINĖN!
L.V.S. “Ramovės” Sydney Sky

rių sgruodžio 20 d. Cronulla Par
ke rengia savo gegužynę, į kurią 
kviečiami visi Sydney ir apylinkių 
lietuviai Gegužynės pradža 1 vai. 
p.p. Dalyvaujantieji gegužynėje 
patys pasirūpina užkandžiais ir gė
rimais.

Mūsų atstovas budės prie Cro
nulla Park vartų ir atvykstan
tiems nurodys gegužynės vietą.

Esant blogam orui gegužynė ne
įvyks.

L.VS. “Ramovės” Sydney 
Skyriaus Valdyba

PAJIEŠKOJIMAS
Pa- 
vie-

Skubiai pajieškomas Jonas 
bedinskas. Jieško šiuo metu 
šįs Australijoje Adolfas Stuoka. 
Žinantieji apie jį arba pats pajieš- 
komasis Jonas Pabedinskas prašo
mi skubiai rašyti adresu:

V. Bitinas, 56 Almona St.,
Mosman, N.S.W. Tel. 963394.

TALKOS PATARNAVIMAI
Pirmiau Lietuvių Ko-operatinė 

Kredito Draugija Talka galėjo 
drausti duodamas paskolas nedi
desnes kaip £500.-; viršijanti šią 
sumą paskolos dalis buvo neap- 
draudžiama. Dabar, nuo spalio 1 d. 
visos duodamos iki £1000. — pas
kolos yra apdraustos. Toks drau
džiamų paskolų sumos padidinimas 
tiek Talkai, tiek jos nariams sko
lininkams, nelaimingų atsitkimų 
atveju, yra labai naudingas.

Be to, Talkos nariai drausdami 
savo nejudomą ar judomą turtą 
nuo gaisro ir atlikdami kitus visų
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šiais metais sekantis M.P. Nr. 
bus paskutinis. Kviečiame visas 
organizacijas ir asmenis, kurie nu
mato kokius parengimus, įvykstan
čius tarp gruodžio 15 ir sausio 15 
d., jau dabar prisiųsti “M.P.” re
dakcijai skelbimus, pranešimus, 
sveikinimus ir kt., kad laiku būtų 
galima paskelbti.

Paskutinis “M.P.” š. m. numeris 
išeis gruodžio 21 d. ir pirmas Nr. 
pasirodys sausio 11 d.

M. P. Red.

“NEWS DIGEST
— INTERNATIONAL” 

PASITARIMAS
Kaip žinome, į Meno Dienas 

Melbourne suplauks nemaža dalis 
Australijos lietuvių bendruomenės 
iš įvairių krašto kampelų. Jų tar
pe bus daug ir šio žurnalo atsto
vų, platintojų bei skaitytojų. Pasi
naudojant šia proga šaukiamas 
“News Digest — International” 
atstovų, platintojų ir skaitytojų 
pasitarimas. Apie pasitarimo vietą 
ir laiką bus pranešta pirmą ALB 
Krašto Tarybos atstovų suvažiavi
mo dieną.

Visais su šiuo pasitarimu susi
jusiais reikalais prašome keriptis 
į N.D.-I. redaktorių J.P. Kedį 
91 A Argyle St, Parramatta, N. 
S.W. Tel. 635-9787 arba Melbour
ne ALB Krašto Tarybos posėdžiuo
se.

“N.D.-I.” Leidėjai ir 
Redakcija

PADĖKOS
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Banks- 
towno apylinkės jauniesiems meni-, 
ninkams — Z. Belkutei, V. Inkra- 
taitei, A. Laurinaičiui, E. Šiur- 
kai ir L. Apinytei už programos 
išpildymą, ponioms Dohnal, Eidė- 
jienei ir p-lei Jūratei Reisgytei už 
paruošimą vaišių ir talkininkavimą 
svečių priėmime.

Frank’s grožio salionų savinin
kams į. p. Pranui ir Marijai Sa
kalauskams už jų materialinę ir 
moralinę paramą mūsų suruoštame 
Pavasario Baliuje.

Taip pat gili padėka p. M. Sa
kalauskienei už vieną ir p. Makarui 
už tris loterijai aukotus prizus-

ALB Bankstowno Apylinkės 
Valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame p. Almiui 

Jūragiui už paaukotą vieną svarą 
jaunųjų menininkų kelionės į Mel
bourną išlaidoms padengti. Jie 
vyksta į Meno Dienas.

Bankstowno Apylinkės 
Valdyba

Nors ir buvo giriamasi geru der
liumi Sov. Sąjungoje, vis tik ir da
bar dairomasi, kur galėtų nusi
pirkti kviečių. Neseniai Kanadoje 
Sov. Sąjunga užpirko kviečių di
delius kiekius.

rūšių draudimus The Federation 
Insurance Limited, 342-348 Flin
ders St., Melbourne, o taip pat ir 
šios draudimo įstaigos skyriuose, 
kurie yra kiekviename didesniame 
Victoria valstijos mieste, gauna 
221% draudimo mokesčio nuolai
dos. šiomis nuolaidomis naudojasi 
tiesioginiai patys draudžiantieji, o 
ne Talka.

Atlekant draudimus reikia su 
savimi turėti Talkos nario knygut- 
tę.

Lietuvių Ko-op. Kredito D-ja 
Talka
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