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MISIJOS IR 
LIETUVYBĖ

Jau kelinta savaitė svečias iš 
Amerikos Tėvas J. Borėvičius 
kaip' misijonierius darbuojasi 
Australijos lietuvių tarpe. Jis 
čia numato išbūti keletą mėne
sių ir su misijomis aplankyti ga
limai visas lietuvių kolonijas. 
Australijos tikintieji lietuviai 
gausiai ir nuoširdžiai pasitinka 
gerb. svečią ir skaitlingai daly
vauja jo vedamose misijose. 
Dėmesio vertas ir tas faktas, 
kad paskutiniuoju metu A ustra
lijos lietuviai nėra kaip koloni
ja atskirta nuotolių ir užmršta: 
pernai turėjome garbės priimti 
ir pasiklausyti augšto svečio iš 
Romos prel. L. Tulabos, šiais 
metais su panašia ir gal kiek 
praplėsta misija atvyko pas mus 
Tėvas J. Borėvičius.

Kiek pravartu būtų sustoti ir 
susimąstyti prie žodžio "misi-, 
jos”. Šia prasme misijų tikslas 
yra išimtinai religinis. Misijos 
paprastai vykdomos krikščiony
bės mokslo nepažįstančiuose 
kraštuose, bet lygiai dainai jos 
pravedamos ir tikinčiųjų tarpe, 
kurių metu sustiprinamas tikėji
mas tikinčiuosiuose, išsklaido
mos svyruojančių abejonės, net 
patraukianti atšąlę nuo tikėji
mo. Ir tai Bažnyčia praktikuoja 
tikinčiųjų tarpe kiekvienais me
tas: kur svarbiau, pravedamos 
misijos, o šiaip pasitenkinama 
metinėmis rekolekcijomis.

Suprantama, kad misijų tiks
las yra platinti ir stiprinti tikė
jimą. Tačiau parafrazuojant žo
dį misijos galima tą pačią sąvo
ką pritaikinti ir tautiškumo pra
sme. Kaip tikinčiajam yra visa
dos atviras pavojus tikėjimą pra
rasti, taip ir tautiečiui yra pana
šus pavojus nutautėti, t.y. pra
rasti savo tautybę. Tad analo
giškai galvojant, ar nebūtų pats 
laikas pagalvoti mūsų — lietu
vių tarpe kokiu nors būdu pra
vesti specialias tautines misijas? 
Juk mes skaičiuojame kiekvie
noje kolonijoje lietuvius gana 
apvaliais skaičiais, tačiau kiek 
iš JU yra, kurie širdimi ir gyve
nimo praktika tepalikę lietu
viais? Yra tokių, kurie jau visai 
atkritę nuo lietuviškos bendruo
menės ir šliejasi prie kitų. Juo 
labiau atvirą ir grėsmingą pavo
jų jaučia mūsų jaunimas, ku
riuos prie lietuvybės prilaiko tik 
tautiniai sąmoningi tėvai. Gerai, 
kad tebėra aktyvios bendruome
ninės ir individualios lietuviš
koj organizacijos, kad bent kas

KUN. B. SUGINTU! 70 M.
Neseniai sulaukęs 70 m. am

žiaus kun. Benediktas Sugintas 
buvo pagerbtas Čikagoje. Kaip 
kunigas, visuomenininkas ir Va
sario 16 Gimnazijos Vokietijoje 
ypatingas rėmėjas B. Sugintas 
yra išskirtina asmenybė. Gimęs 
Vytogaloje, Skaudvilės vaisė., 
Tauragės apskr. Sugintas nepr. 
Lietuvos laikmečiu buvo veiklus 
visuomenininkas. 1931 — 1937 m. 
gyvenęs Brazilijoje, Sao Paulo 
mieste, kun. Sugintas buvo pasi
žymėjęs religinėje, visuomeninė
je srityje. 1937 m. grįžęs j Lie
tuvą sukaktuvininkas jau anuo
met gyvai reiškėsi, rinkdamas 
aukas statomai bažnyčiai. 1949 
m. atvykęs j JAV, Čikagą, kun. 
Sugintas su visu nuoširdumu ir 
energija Įsijungė i labdaros dar
bą. Jis parūpino leidimus atvyk
ti j JAV daugiau kaip 400 lietu-

VI. Radzevičius

GALO PRADŽIA
(KRIZĖ JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOJ)

Garsiausi politinių krizių kū
rėjai ir tų krizių likviduotojai 
šiuo metu suka galvas, kaip pa
gydyti Jungtinių Tautų Organi
zaciją nuo paskutinių sužeidi
mų, kuriuos jai padarė neatsar
gūs Amerikos diplomatai.

Po konvulsingos užkulisinės 
kovos, trukusios beveik tris 
mėnesius, pasauliui šiomis die
nomis buvo paskelbta, kad Jun
gtinių Tautų generalinės sesijos 
posėdžiai pertraukiami iki š.m. 
rugsėjo mėnesio. Jie pertraukti 
neapsvarsčius nė vieno esminio 
pasaulinės reikšmės klausimo, 
nes į viešumą buvo ištraukta 
Jungtinių Tautų statuto raidė, 
kuri leidžia ginčyti balsavimo 
teisę kraštui, nemokančiam sa
vo skolų Jungtinių Tautų Or
ganizacijai.

Sovietų Rusijai ilgai atsisaki- 
nėjant prisidėti prie tų išlaidų, 
kurios susidarė vykdant taikos 
misiją Afrikoje, Amerika, paga
liau nusprendė, kad ji, pasirem- 

antri metai ruošiamos tautinės 
demonstracijos savu menu, dai
na, šokiais, sportu. Bet šalia to 
reikėtų dar ko nors kito, lygiai 
kaip ir tikintiesiems neužtenka 
sekmadieninių pamokslų, o ren
giamos metinės rekolekcijos, 
net kartas nuo karto praveda
mos misijos. Ar nereikėtų pa
štų lietuvybės apaštalų pasidai
ryti iš kitur, jeigu savųjų tarpe 
nesurastume.

Tiesa, ir šiandie vedamos 
Tėv. J. Bdrevičiaus misijos at
lieka taip pat didelį atlietuvini- 
mo darbą: misijos pravedamos 
lietuviškai, lietuviai į jas masiš
kai susirenka, net po misijų ir 
pats misijonierius, būdamas lie
tuvis patriotas, mielai skiria 
vieną pamokslą ir lietuvybės te
momis šalia bažnyčios. Tai yra 
lietuviškumo prasme didelės rei
kšmės ir svarbos darbas, už ką 
net ir kitokių įsitikinimų sąmo
ningi lietuviai svečiui paliks di
džiai dėkingi, tačiau ir šia pras
me lietuviškoji misija tėra tik 
antraeilis dalykas. Jeigu taip 
pravedus misijas grynai tautine 
prasme? Klausimas vertas dė
mesio ir giliai svarstytinas. O 
galime tikrai labai daug tuo lai
mėti.

(v-k.)

vių išeivių. Tačiau pats žymiau
sias, ypatingai brangintinas, ide
alistine prasme, Suginto nuopel
nas — tai aukų rinkimas lietuviš
kiesiems švietimo židiniams lais
vajame pasaulyje: Vasario 16 
Gimnazijai Vak. Vokietijoje ir 
saleziečių gimnazijai Italijoje, 
be to, Punsko gimnazijai Lenki
joje. Su nepaprastu pasiaukoji
mu rinkdamas vieno dolerio au
kas iš lietuvių — švietimo židi
niams remti sukurtų būrelių na
rių, nepaisydamas {vairių sunku
mų, nuo 1952 m. iki šiol jis toms 
mokykloms remti surinko didžiu
lę 130.000 dol. sumą. Tokio pa
siaukojimo išeivių kultūrai remti 
pavyzdys yra nepaprastai retas. 
Tad kun. B, Sugintas yra iš tik
rųjų nusipelnęs visų lietuvių pa
garbos.

(E) 

dama JTO statutu, ginčys So
vietų Sąjungos teisę batuoti. 
Amerika spėjo, kad Sovietų Są
junga nenorės prarasti balsavi
mo teisės ir dėl to sutiks skolas 
apmokėti. Tie spėjimai, tačiau, 
nepasitvirtino — Sovietų Rusi
ja pasiliko prie savo teigimo, 
kad JT karinės pajėgos į Afri
ką buvo pasiųstos neteisėtai ir 
kad SSSR nėra įpareigota prie 
tokio “neteisėto veiksmo” prisi
dėti. Kiek kitais motyvais, šios 
rūšies skolų JTO nemoka ir

UNO gen. sekr. U. Thant (vidury) pasitinkamas U.S.A, pre
zidento Johnson Washingtone. Aplankydamas prezidentą 
U Thant kalbėjosi apie UNO krizę ir buvo "giliai sujaudin
tas” Amerikos parama Jungtinėms Tautoms.

N.S.W. VALSTYBĖJE 
RINKIMAI

Gegužės pirmą dieną visoje 
N.S.W. valstybėje įvyks genera
liniai rinkimai. Balandžio 12 d. 
N.S.W. premjeras (Mr. Ren
shaw) turės spaudos konferenci
ją su svetimų kalbų laikraščių 
redaktoriais, į kurią pakviestas ir 
Mūsų Pastogės redaktorius.

ISTORINIS SKRIDIMAS
Pereitą savaitę Quantas kelei

vinis lėktuvas džetas Boeing 707- 
338C pakilęs iš San Francisco, 
pasiekė Sydnejų be sustojimo 
nuskrisdamas 7500 mylių kelią 
per 14 su puse valandos. Kelio
nei lėktuvas pasiėmė 19.830 ga
lionų degalų, iš kurių dar paliko 
apie dviejų valandų keliui. Lėk
tuvas skrido vidutinišku 530-540 
mylių greičiu apie 40.000 pėdų 
augštyje.

— ★ —
Greitu laiku Amerika pramato 

išleisti į erdves savo du astro
nautus. Juos numato erdvėje iš
laikyti penketą valandų, būtent, 
padarys tris apskriejimus aplink 
žemę.

Prancūzija.
Kai užkulisinėse derybos© pa

aiškėjo, kad šiuo metu nė viena 
pusė nėra linkusi nusileisti, vi
siems pasidarė aišku, jog sekan
tis neatsargus žingsnis gali pri
vesti prie JT Organizacijos iš
irimo. Rusai davė aiškiai su
prasti, kad, pritaikius jiems 
JTO statuto raidę, jie su JT 
atsisveikins. Išstodami iš JTO ir 
traukdami paskui save savo sa
telitus, rusai galėtų sugriauti ir 
visą šią pasaulinę organizaciją.

įvykiai pasaulyje
OFENSYVA PRIEŠ 

KOMUNIZMĄ
Australijos Liberalų Partija 

numato sudaryti nuolatinį komi
tetą kovai su komunizmu, kurin 
būtų įtraukti ir tie ateiviai, kurie 
arčiausiai pažįsta komunizmą. 
Komiteto tikslai:
• vesti psichologinį karą prieš 

komunizmą;
• išmušti iš komunistų taikos 

ir nusiginklavimo monopolį;
• išaiškinti ir faktais įrodyti, 

kokiai svetimai galybei tarnauja 
Australijos komunistai;

• pagelbėti kiekvienam, kas 
tik kovoja ir priešinasi komuniz
mui.

— * —

Ilgai užsitęsusi sausra ir kait
ra Australijoje visą kraštą veda 
prie didelių ūkinių sunkumų. Ne
skaitant gaisrų nuostolių, ypač 
dėl to nukentėjo gyvulių ir javų 
ūkiai. Daugely vietų nuo trošku
lio ir trūkumo pašaro išdvėsė 
ištisos ,kai .menės. Bijomasi, kad 
gali pakilti maisto, ypač pieno 
produktų kainos ir net atsirasti 
trūkumų.

Nereikia pamiršti, kad Sovietų 
Sąjungos ir jos šalininkų išsto
jimo atveju, Kinija irgi duotų 
ženklą išstoti iš JT toms valsty
bėms, kurios sustiprino savo bi
čiulystę su Kinija (Albanija, 
Rumunija, Kuba, Kambodija ir 
visa eilė kitų. Indonezija, Kini
jos laiminama, jau yra iš JT iš
stojusi). šiuo metu pati Sovietų 
Sąjunga to išstojimo dar neno
ri; gal ir dėl to, kad jis pasitar
nautų Kinijai jos siekimuose.

ALBANIJA TENKINA 
KINIJOS NORUS

Iščiupinėjęs visas galimybes 
ir gavęs beveik visų delegatų 
sutikimą, kad 19-tosios JT ge<- 
neralinės sesijos posėdžiai ben
dru susitarimu (nebalsuojant 
atidedami iki rugsėjo mėnesio, 
sesijos prezidiumo pirmininkas 
Alex Quaison-Sackey sušaukė 
užkulisiuose išvargusius valsty
bių diplomatus ir tokį pasiūly
mą jiems padarė. Tačiau jam 
dar nespėjus nutilti, balso pa
prašė Albanijos ambasadorius 
Halini Budo. Jis beveik tylėjo 
paskutinius penkerius metus, 
būtent nuo to laiko, kai Albani
ja ideologiškai prisišliejo prie 
Kinijos (Dabar tą patį daro ru
sais nusivylusi Kuba).

— Gana mums amerikoniš
ko ir rusiško dominavimo! — 
šaukė draugas Budo, prišokęs 
prie kalbėtojo tribūnos. — Aš 
siūlau, kad susirinkimas nubal
suotų pradėti savo normalią 
darbotvarkę. ’

Tai buvo tarsi bombos spro
gimas, nes, nelaimingosios sesi
jos atstovai per 80 dienų visą 
savo energija skyrė kaip tik 
tam, kad balsavimo būtų išven
gta.

— Atrodo, kad Albanijos 
ambasadorius, atsižvelgdamas j 
bendrą galiojantį nebalsavimo 
susitarimą, savo reikalavimą at
šauks, — pastebėjo nemažiau 
už visus kitus apstulbęs prezi
diumo pirmininkas.

— O aš vistiek laikausi savo 
pasiūlymo! — šaukė Budo, pik
tai mosikuodamas paišeliu. Tai 
priminė 1960 metu sesijos po
sėdžius, kada iš kalbėtojo tribū
nos batų mosikavo Nikita Kru- 
ščiovas.

(Nukelta į psl. 2)

— * —
Pereitą savaitę Vietnamo bu

distų vadai pareikalavo, kad iš 
Pietų Vietnamo pasitrauktų ame
rikiečiai. Kaip pasielgs tuo atve
ju Vietnamo vyriausybė ir Ame
rika, tėra tik spėliojimai. Tokį 
reikalavimą pastatę budistų va
dai tikisi susitarti su komunisti
niu Šiaurės Vietnamu ir tuo už
baigti kelintus metus besitęsian
tį karą.

VOKIETIJA
Po Rytų (komunistinės) Vo

kietijos lyderio Ulbricht’o apsi
lankymo Egipte artimuosiuose 
Rytuose padėtis kiek komplika
vosi. Vak. Vokietija protesto žen- 
klan sustabdė ekonominę pagal
bą Jungtinei Arabų Respublikai 
ir net graso nutraukti diploma
tinius santykius su Egyptu. Ara
bų kraštų konferencijoje prez. 
Nasser paskelbė vak. Vokietiją 
imperialistine ir taip pat vaka
rietiškų jėgų įrankiu. Vokietijos 
kancleris Erhard į tai atsakyda
mas pareiškė, kad nežiūrint jo-

MIN. B.K. BALUTIS

ATSAKO
Lietuvos ministeris Londone 

B.K. Balutis, atsakydamas į pe
reitų metų pabaigoje Krašto Ta
rybos sveikinimą jo 85-rių metų 
sukakties proga, taip rašo:

"Didžiai esu dėkingas Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Tarybai, kuri susirinkusi 
savo dvimetiniam posėdžiui 
gruodžio 27-30 d.d. malonėjo 
pasveikinti mane 85-jo gimta
dienio proga ir pasiųsti man vi
sokių gerų linkėjimų.

Aš didžiai juos vertinu ir iš 
savo pusės siunčiu ALB Kraš
to Valdybai ir abelncd šauniems 
Australijos lietuviams širdingus 
linkėjimus geriausios kloties jų » 
naudinguose sumanymuose ir 
darbuose.

Nuoširdžiai Jūsų
B.K. Balutis 

Lietuvos Ministeris

GAUTOS KNYGOS

Pasaulio- Lietuvių Bendruome
nės Valdyba parėmė Australijos 
Lietuvių bendruomenę knygomis 
— mokykliniais vadovėliais. Kny
gų reikalu į PLB Valdybą krei
pėsi buv. Krašto Valdyba prašy
dama padėti aprūpinti Australi
joje veikiančias savaitgalio mo
kyklas. Neseniai gauta iš PLB 
siunta su šiomis knygomis:

L. Dabriūno “Tautinis auklė
jimas šeimoje” (400 egz.);

“Gulbė, karaliaus pati”. Liau
dies pasaka, iliustruota dail. V. 
Petravičiaus.

S. Jonynienės “Lietuvos lau
kai”, vadovėlis V-jam skyriui;

Tėvų šalis. Vadovėlis.
Ten, kur Nemunas banguoja, 

vadov. VI-jam skyriui;
Gintaras. Vadov. VIII-jam sk.;
Lietuviškog muzikos rinktinė.
V. Jakubėno Dainos augšt. bal

sui;
V. Jakubėno Liaudies dainos 

su fortepijonu.
Visos knygos gautos be atsi

skaitymo. Iš jų kiekviena savait
galio mokykla gauna po vieną 
egz. Jeigu mokyklų vedėjai ma
tys, kad reikia tų knygų egz. 
daugiau, tesikreipia į Krašto 
Kult. Tarybos Lituanistinės sek
cijos seniūną p. A. Krausą (4 
Grandview Aye., Maribyrnong, 
Vie.), kuris mielai tarpininkaus 
išpildant užsakymus.

Už gautas knygas Krašto Val
dyba P.L.B. Valdybai nuoširdžiai 
dėkoja.

Amerikoje susisiekimo eksper
tai paskelbė, kad dėl neišaiškin
tų priežasčių įvykusios auto ne
laimės priskirtinos savižudžių 
kategorijai, šis būdas nusižudyti 
važiuojant Amerikoje labai plin
ta.

IR ARABAI
kių konsekvencijų Vokietija lai
kysis savo nusistatymo.

Neseniai susitikę Vak. Vokieti
jos ir Angį jos lyderiai tarėsi At
lanto gynybos ir ekonominiais 
reikalais.

- — * —
Kolumbijoj (Pietų Amerikoje) 

piktadariai (spėjama komunistai) 
pasigrobė pramonininko milijo
nieriaus Santiago Mejia aštuone- 
rių metų sūnų reikalaudami 112. 
000 svarų išpirkimo. Piktadarių 
jieško policija padedant kariuo
menei.

1
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Kultūros Tarybos baruose
PLENUMO POSĖDIS PASISAKO GYVYBINIAIS KULTŪROS KLAUSIMAIS

2. Mokytojų paruošimas ypač 
aktualus. Jau senesniosios kar
tos mokytojai per ilgesnį laiką 
pavargsta ir jų eilės retėja. Bū
tina susirūpinti naujų mokytojų 
paruošimu iš jaunųjų tarpo. 
Nuo tinkamai pasiruošusi© mo
kytojo daug kas priklauso litu
anistiniame švietime. Ameriko
je veikia Pedagoginis Lituanis
tikos Institutas, 5620 S. Clare
mont Ave., Chicago 36, Ill. U. 
S. A. Jame paruošiami moky
tojai akivaizdiniu būdu. Nega
lint iš visų pasaulio kampų su
važiuoti į Čikagą, prie šio insti
tuto veikia ir neakivaizdinis 
skyrius, kuris aprūpina paskai
tomis ir vadovauja mokytojų 
paruošimui bet kuriame krašte 
gyvenant. Reikia opų mokytojų 
trūkumą pašalinti ir raginti 
kiekvienos vietovės krašto mo
kytojų koledžius baigusius įsira
šyti į Pedagoginį Institutą litu
anistikos kursui ir pedagoginei 
metodologijai išeiti. Pageidau
tini kandidatai ir nebaigusieji 
krašto mokytojų koledžus.

3. Lituanistinė Sekcija sten
giasi ko daugiau lituanistikos 
veikalų įpiršti universitetų ir 
viešosioms bibliotekoms. Jų ne
maža jau pasisekė įpiršti Mel
bourne, Canberroje, Adelaidėje. 
Užmegsti jau ryšiai su Sydnė- 
jaus bibliotekomis. Atsirandant 
mecenatams, knygos aukoja
mos. Bet dažniausia įsiūloma 
bibliotekoms už pinigus nusi
pirkti.

Baigdamas pranešimą seniū
nas ragino daugiau dėmesio 
kreipti mokykloms iš tėvų ir 
apylinkių valdybų pusės, surasti 
kandidatų Pedagoginiam Litu
anistikos Institutui.

III. Muzikos ir Dainos Sekci
jos vardu pranešimą padarė tos 
sekcijos seniūnas V. Šimkus. Jis 

. pabrėžė, kad lietuvybės išlaiky
mui chorai turi nepaprastai di
delės reikšmės. Chorvedžiai tą 
supranta ir ryžtasi ir ateityje 
dirbti su tokiu pat entuziazmu, 
kaip kad dirbo per praėjusius 
15 metų. Didelė kliūtis cho
rams klestėti yra mūsuose tebe
vyraujanti nuomonė, kad išsi
mokslinusiam lietuviui lyg ir ne
pritinka chore dainuoti. Chor
vedžiai ir choristai sensta, rei
kia jaunų jėgų pritraukti į chorų 
eiles, o taip pat reikia ruošti iš 
jaunesniųjų tarpo pavaduotojus 
chorvedžiams. Reiktų dėti dau
giau pastangų visose didesnėse 
vietovėse suorganizuoti jauni
mo chorus su jaunais dirigen
tais. Adelaidėje tas jau daro-

P. MARTIŠIUI 60 M.
Vasario 20 d. Pranas Martišius 

Canberroje atšventė savo 60 metų 
sukakti.

Sukaktuvininkas yra Suvalki
jos lygumų sūnus, gimęs Šakių 
apskr. Baigė šakių gimnazijų, vė
liau Kaune Vyt. Didžiojo Un-to 
teisių fakultetų. Kaip teisininkas 
dirbo Marijampolėje ir vėliau 
Alytuje.

Atvykęs i Australijų jis vienas 
iš pirmųjų su šeima įsikūrė Can
berroje. čia turi namelius, gražų 
sodų, kurio puikiais obuoliais 
daug kas buvo pavaišintas.

Pranas Martišius yra labai ma
lonaus ir linksmo būdo žmogus, 
už tat jis visur laukiamas ir my
limas. Visada labai aktyvus ben
druomenės gyvenime ne kartų 
apylinkės valdyboje ėjęs įvairias 
pareigas.

Be to, jis yra didelis dainos my
lėtojas. Sukaktuvinių vaišių metu 
pats prisipažino drauge Švenčius 
ir savo dainavimo 40 metų sukak
tį. Jis yra dainavęs ir pirmojoje 
lietuvių Dainų šventėje nepri-

;; EUROPIETIS SPECIALISTAS
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į J Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
'; akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 

šeštad. 9-13 vaL
' ’ 8th Floor, Capitol Home, 109 Swamton Sit., 
’ * Melb., C.I. (Prieeafo Melbourno Town Hall) 

Tel. 63-2231

(Žiūr. pradžių pr. M.P. Nr.) 

ma. Dainų šventėse turėtų vy
rauti jungtiniai chorai.

IV. Tautinių šokių Sekcijos 
pranešimą padarė pati tos sek
cijos seniūnė B. Lapšienė. Ji 
nušvietė tautinių šokių būklę 
Australijoje, pabrėždama, kad iŠ 
pradžių lyg tas Vokietijoj pa
ruoštasis jaunimas pradėjo 
skirstytis ir tautiniai šokiai iš
nyks. Tačiau išėjo priešingai. 
Tiek lietuviškos organizacijos, 
tiek australai kvietė į savo pasi
rodymus ir prašė dalyvauti pro
gramoje. Tad ir čia, Australi
joje, suklestėjo išraiški ir repre
zentacinė lietuvių liaudies meno 
šaka — tautiniai šokiai. Tam 
gelbėjo senieji tų šokių vetera
nai, mokytojai — vadovai. Jie 
paruošė jaunuolius, o ypač mo
kyklinį jaunimą.

Paskutiniu metu jau atsiran
da tos meno šakos mokytojų ir 
iš jaunosios kartos, o visi šokė
jai jau čia paruošti, daugelis iš 
jų jau čia gimę.

Australijos lietuviai tautinių 
šokių pasiekimais gali didžiuo
tis. Proporcingai imant jau
nuolių šokėjų skaičius nėra 
daug mažesnis už J. V. A. Iš 
10000 lietuvių šiose Meno Die
nose dalyvavo apie 100 šokėjų 
atstovaudami Melbourną, Gee<- 
longą, Sydnėjų ir Adelaidę, šo
kių išpildymo lygis pagal sąly
gas gana aukštas, o entuziazmas 
nepaprastas.

Tautiniams šokiams ugdyti 
reikia:

1. Jaunimą pradėti mokyti 
nuo savaitgalio mokyklų.

2. Lietuvių Bendruomenė tu
ri remti ir globoti tautinių šokių 
grupių veiklą, ypač sudarant są
lygas repeticijoms ir mokyto
jams paruošti.

3. Vyresnieji vadovai pasi
traukdami į atsargą, turėtų pasi
rūpinti ir nepalikti grupės be. 
vadovo.

4. Nors sunkūs ir išlaidingi 
yra suburtiniai, kelių vietovių 
pasirodymai tačiau jie ruoštini, 
nes šokėjams didelė paskata, o 
vadovams tinkama proga sude
rinti ir vienodžiau išpildyti šo
kius. Padaryta didelė pažanga 
ir grupinių šokių išpildyme va
dovaujantis šokių aprašymo 
knyga “Mūsų šokiai”, paruoš
ta J. A. V-ėse II-jai tautinių 
Šokių šventei.

Iki šiol turėta du didesnio 
masto sujungtinius tautinių šo
kių pasirodymus, surištus su 
sporto šventės atidarymu. Pa
kaitai ateityje, patyrinėti galimy
bę tautinius šokius derinti ir 

klausomoje Lietuvoje. Kuriantis 
pernai “Aušros” chorui jis pirmas 
stojo į dainininkų gretas.

Pranas Martišius yra uolus ir 
pastovus tarnyboje: jau 13 metų, 
kaip dirba toje pačioje darbovie
tėje.

Jo žmona p. Monika Martišie
nė taip pat yra labai populiari 
canberiškių lietuvių tarpe. Ji vi
sur pribūna, visur suspėja, kur 
tik reikia. Ypač jos veikla pasi
reiškia karitatyvinėje srityje, ar 
ligonį lankant, ar nelaimės ištik
tąjį paguodžiant ir net pagelbs- 
tint — visur ji pirmoji.

Martišių sūnus Viktoras eina 
tėvo pėdomis ir jau pereitais me
tais Canberros universitete įsigi
jo teisininko diplomą.

Sukaktuvių proga Lietuvių Na
muose buvo susirinkę gausus bū
relis draugų ir artimųjų. Sma
giai pasivaišinta, padainuota.

Ta proga sukaktuvininkui lin
kėtina dar daug energijos ir svei
katos, kad ilgai laikytųsi savo vei
klos baruose. J.B. 

jungti su dainų švente.
V. Literatūros Sekcijos vardu 

trumpą pranešimą padarė tos 
sekcijos seniūnas V. Kazokas. 
Jis pareiškia, kad rašytojų — 
kūrėjų darbus sunku lyginti su 
organizuotų vienetų veikla. Ra
šytojai yra individualistai ir jie 
nėra linkę jungtis į kokį organi
zuotą vienetą, tačiau jie. dirba ir 
kuria, savo kūryba reiškiasi 
mūsų kultūrinictme gyvenime.
VI. Plastinio Meno Sekcijos se
niūnas V. Ratas raštu pranešė,

KVIETIMAS MISIJOMS
Sese, brolau, Australijos lietuvi,

Priešo grėsmėje apleidę tė
viškės namus, paklydome pa
saulio Babilone. Mes skubam, 
bėgam, ieškome, bet kur ir ko
— dažnai nežinom patys. Iš di
dmiesčio klaidžių ir suraizgy
tų gatvių svetimoj padangėj, kur 
tiek tamsos klaikios ir trukšmo 
ir klastos, išeit į aiškų, šviesų 
kelią mums nėra nei lengva nei 
saugu...

Tegu, tat, mūsų žvilgsnis ir 
mintis aukštyn pakyla, kaip kry
žiai pakelės Tėvynės žydrioje 
padangėje ir žvelgia į Tiesos bei 
Meilės amžiną triumfą,' kuris 
įprasmins žemės skaudų kelią
— tremtyje.

Kely, kuriuo mes einam, gy
li, skaudi auka lydės mus visa
dos. Bet tas nemiršta laikui, ne
mirs ir amžinybei, kas miršta 
įvykdęs Tautos ir Visagalio jam 
skirtą misiją gyvenime.

Aukštyn pakelti mūsų dva
sios žvilgsnį, rasa gaivia amži
nų pakrančių jėgas mūs atgai
vinti, kad nepalūžtumėm pavar
gę tremtinio kelyj, įgalint mū
sų ryžtą dirbt ir gyvent ir kurt 
Tėvynei mūs ir Kristui — štai

ANAPUS UŽDANGOS
R. VOKIETIJOS MENININKAI 

PASILIKO VAKARUOSE
Vasario mėn. Stuttgarte gastro

liavo Rytų Berlyne veikianti “Ko
miškoji opera”. Ansambliui išvy
kus atgal į Rytų Vokietiją, pa
aiškėjo, kad išvyka į Vak. Vokie
tiją pasinaudodami Vakaruose pa
siliko aštuoni operos ansamblio 
dalyviai. Iš Hannoverio pranešta 
ir apie keturių jaunų R. Vokie
tijos gyventojų pasitraukimą į 
Vakarus. Trys iš jų, 20 ir 21 m. 
amž. elektromonteriai turėjo tam
soje nugalėti spygliuotų vielų ir 
užminuotų laukų užtvaras.

(E)
BESARABIJOS GYVENTOJŲ 

IŠVEŽIMAI PRIMENA 1941 M.
DEPORTACIJAS

Pagal Vakaruose gautas žinias, 
iš Moldavijos respublikos pradė
ti didesnio masto yyventojų per
kėlimai į Kazachstaną. Iš Buka
rešto pranešta, kad į Besarabijoje 
gyvenančius rumunus sovietai da
rą spaudimą — išvykti viliojami 
jaunuoliai, įvairūs specialistai, 
tarnautojai. Visi jie numatoma į- 
kurdinti Pavlodaro rajone Kaza
chstane, apie 3.000 mylių atstu 
nuo jų tėvynės. Išvykstantiems ža
dama nemokama kelionė ir pasiū
loma paskolos įsigyti namus. Len
kų dienraštis “Dz. Polski” Londo
ne, pasiremdamas “N.Y. Herald 
Tribune” žiniomis, 43 nr. nurodė, 
kad tie rumunų išvežimai prakti
koje vykdomi gyvuliniais vago
nais, kai neįmanoma pasiimti dau
giau daiktų. Išvežimai labai pri
meną 1941 m. Lietuvoje ir kt. 
kraštuose vykdytas gyventojų de
portacijas į Sibirą. Kaip ir kito
se respublikose, darbininkai “sa
vanoriškiems” darbams telkiami 
per tam tikrus biurus

1944 m. Besarabijai patekus 
Rusijai, šiuo metu ji įeina į Mol
davijos respubliką. Joje gyvena 
apie 3 mil. rumunų. 150 m. laiko
tarpy Besarabija yra priklausiu
si rusams ir rumunams. Masiniai 
rumunų išvežimai nuo 1940 m. Be
sarabijoje vyko tris kartus. Tei
giama, kad išvežimų priežastis ga- 
Iftiti būti dvejopa: arba norima 
"pamokyti” maištaujančius rumu-

kad sekcija buvo numačiusi 
šiais metais: I. Galimai arčiau 
Bendruomenės narius supažin
dinti su dailininkų darbais. 2. 
Plastinio meno (tapybos, grafi
kos, skulptūros) atstovų atsižy- 
mėjimais skatinti mūsų jaunimą 
eiti kūrybos keliu ir garsinti lie
tuvių vardą kitataučių tarpe. 
Tiems tikslams siekti buvo nu
matyta kilnojama dailės paroda, 
kuri apkeliautų visą Austraįiją 
ir būtų jungiama su paskaito
mis. Tas neįvykdyta, tačiau šis 
tikslas atsiektas kitu keliu: dau
gelis mūsų dailininkų buvo su
rengę savo individualias paro
das įvairiose. Australijos vieto
vėse. Jos vyko viešose meno 
galerijose, gausiai ir mūsų tau
tiečių lankomos. Kai kurie iš jų 
įsigijo kūrinius. Lietuviai daili-

kodėl tu, Sese ir Brolau lietuvi, 
kviečiamas esi aktyviai dalyvau
ti dvasios atgimimo šventėj — 
Misijoje!

“Katalikybė, kiekvienos tau
tos gyvenime, auklėdama josios 
individualumą, pasireiškia, kaip 
kilni jų auklėtoja ir tikroji jų 
motina. Sakramentais ir Vieš^ 
paties žodžiu Ji gimdo tautas 
jųjų individualiame grožyje ir 
suteikia amžinybės spindesio bei 
antgamtinio šventumo jėgos” vis
kam, ką jos turi gražiausio ir 
brangiausio savo tautiniame, lo
byne”. (prof. Dr. Kari Adam).

“Jei katalikybė būtų tėvynės 
priešas, ji nebūtų dieviškoji re
ligija”. (Popiežius Pijus X).

“Tai, ko tėvynės meilė iš sa
vo sūnų reikalauja, krikščionis 
gali tobuliausiai įvykdyti, nes 
jis tik Kristuje išmoksta mylėt 
nesavanaudiškai”. (prof. F. 
Golz). Kovo 21 d. — sekmadienį —

Tat, iki mielo pasimatymo vi- išpažintys nuo 8.30 vai. 11.30 vai. 
siems Jūsų lietuviškoje, šeimoje iškilmingos Misijų pamaldos, gie- 
misijų metu! dant “Dainos” chorui, vad. muz.

Tėvynės ir Kristaus ilgesyje
Jūsų

Tėvas Jonas Borevičius, S.J., 
misijonierius

nūs Bukarešte arba pašalinti ne
pageidaujamą elementą. Žinios 
apie išvežimus sukėlusios nerimą 
Bukarešte. (E)

UNO RŪPESČIAI
Gruodžio pradžioje prasidėjo 

Jungtinių Tautų generalinis susi
rinkimas, kuriame bus sprendžia
ma Jungtinėms Tautoms įsiskoli
nusių kraštų balsavimo teisė. Šių 
skolininkų tarpe yra Sov. Rusija 
ir Prancūzija. Rusija skolinga 52 
su puse milijono dolerių, Prancū
zija 15 mil. UNO gen. sekreto
rius siūlo šį klausimą atidėti vasa
rio mėnesio sesijai ateinantiems 
metams. Rusijos atstovas pareiškė, 
kad Rusija ryžtasi rizikuoti pra
rasti balsavimo teisę, bet nė kapei
kos nemokėti.

KRAŠTO VALDYBOJE
GAUTA PADĖKA

Į pasiųstą lietuvių, latvių, es
tų bendruomenių vardu užuo
jautos telegramą Churchillio 
žmonai Londone, per British 
High Commissioner Canberroje 
Krašto Valdybos pirmininkas S. 
Narušis gavo nuoširdžią padė
ką.

GAUTI ATSAKYMAI

Į Krašto Tarybos atstovų su
važiavimo sveikinimus ir rezo
liucijas Lietuvos reikalais, siųs
tus Australijos federalinės vy
riausybės ministeriui pirminin
kui Sir R.G. Menzies ir opozi
cijos vadui A. Calwell gauti at
sakymai p. J. Valio, Suvažiavi-

Čikagoje. (JAV)

inž. P. POVILAIČIUI
staigiai mirus, jo seserims p.p. Velioniškienei, Labutienei, 
Šimkienei su šeimomis bei giminėms Ceičių ir Pilkų šei
moms reiškiame gilią užuojautą.

Vanda Žilinskienė
M. ir P. Martišiai
A. Danta

Mielus choristus
JANINĄ KONDRECKAITĘ 

ir
JONĄ SARKAUSKĄ

jungtuvių proga nuoširdžiai sveikina ir laimingo
gyvenimo linki

“Dainos” Choras

ninkai ypatingai atsižymėjo ak
tyvumu įvairiose parodose bei 
konkursuose. . Australų kritikų 
iškelti į pirmąsias eiles, laimėjo 
eilę žymių premijų. Propogan- 
diniais tikslais buvo surengta la
bai vykusi gintaro ir audinių pa
rodėlė Sydnėjaus centre, banko 
namuose, kurią stebėjo didelė 
Sydnėjaus gyventojų dalis. Pa
naši parodėlė buvo suruošta ir 
lietuvių Melbourno studentų 
Melbourne Universitete. Džiu
gu paminėti, kad viešose meno 
parodose pradėjo savo kūrinius 
išstatyti ir jaunoji karta ir susi
laukia gražių vertinimų.

VII. Foto ir Filmų Sekcijos 
seniūnas V. Vosylius pranešė,

JAU VYKSTA MISIJOS
SYDNEY LIETUVIAMS

vedamos milijonieriaus Jėzuito 
Tėvo Jono Borevičiaus

Kovo 15-19 d.d. nuo pirmadie
nio iki penktadenio — kas vaka
rą nuo 7 vai. išpažintys. 7.30 vai. 
Šv. Mišios ir Komunija, Misijų 
pamokslai ir klausoma išpažinčių. 
Tik ketvirtadienį — 18 d. šv. 
Mišios 8 vai. (po australų nove- 
nos).

Kovo 20 d. — šeštadienį — iš
pažintys nuo 6 vai. 7 vaL vak. 
Šv. Mišios, Komunija, pamoks
lai ir išpažintys.

K. Kavaliausko, bendra Šv. Ko
munija.

Pirmojoj rinkliavoj, kuri ski
riama Misijų išlaidoms padengti 
bus dalinami ir paveikslėliai Mi
sijoms prisiminti.

Po trumpos pertraukos — už
kandžių gaunamų ten pat salėje 
— Misijų užbaigimas. Švč. išsta
tymas, pamokslas, Misijų atlaidų 
suteikimas ir palaiminimas.

Per visą Misijų laiką išpažin
čių klausys Tėvas J. Borevičius,
S.J. ir Sydney lietuvių kapelio
nai.

šv. Komunijos kviečiama kuo 
gausiau per visas Misijų Mišias 
(1 vai. prieš tai nevalgius) ypač 
aukojant jas už Misijų pasiseki
mą.

Mlieli Sydney lietuviai, gerai 
įsidėmėkit šias Misijų valandas ir 
su nuoširdžiu rimtumu priimkite 
jų teikiamas ypatingas Dievo ma
lones.

Užbaigus Misijas Gerb. Svečias 
ten pat salėje skaitys paskaitą 
apie lietuvių išeivių gyvenimą ir 
jų problemas.

Sydney Lietuvių Kapelionai 

mo prezidiumo pirmininko ad
resu.

Atsakydamas į sveikinimą ir 
rezoliucija federalinės vyriausy
bės ministeris pir-kas pabrėžia, 
kad Australijos vyriausybė daug 
kartų Jungtinėse Tautose kėlė 
pavergtųjų tautų klausimą ir už
jaučia Sovietų Sąjungos paverg
tas tautas. .

Į rezoliucijoje iškeltą sugesti
ją įvesti Australijoje pavergtųjų 
tautų savaitę, ministeris pirmi
ninkas atsako, kad pagal dabar
tinę vyriausybės politiką vy
riausybė šiai sugestijai neprita
ria. Rašte užtikrinama, ka< 
Australijos vyriausybė ir atei
ty kels pavergtų tautų apsi
sprendimo klausimą Jungtinėse 
Tautose. 

kad sekcija yra dar jauna ir jos 
veikla nėra plati. Daugiau pasi
reiškia Adelaidėje. Jos tikslas 
užfiksuoti lietuvišką gyvenimą 
istorijai, o taip pat foto priemo
nėmis prisidėti prie lietuvių kul
tūrinių apraiškų propogavimo 
svetimųjų tarpe. Sėkmingai nau
doti foto ir filmų priemones 
reikia nemaža lėšų. Pav., būtų 
galima pagaminti spalvuotas re
produkcijas “slides” mūsų dal
ininkų paveikslų ir pan. Ateity 
numatyta įtraukti jaunuosius fo
tografus mėgėjus į ruošiamas 
foto parodas.

VIII. Teatro Sekcija. Tos 
sekcijos seniūnui J. Gučiui ne
atvykus, ALB Krašto Kultūros 
Tarybos pirm. I. Jonaitis susi
rinkusius painformavo, kas dir
bama teatro srity. Ryškesnei te
atro veiklai atslūgus, Adelaidė
je aktyviai reiškiasi p. Never 
•auskas, Sydnejuje p. Skorulis. 
Melbourne taip pat veikia Teat
ro Mėgėjų Būrelis ir yra pasi
rodęs su dviem veikalais. Teat
ro sritis mūsų kultūriniame dar
be yra labai svarbi, todėl būtų 
prasminga, kad naujoji Krašto 
Valdyba ir Kultūros Taryba tos 
sekcijos darbą pagyvintų. Su 
šiais viltingais linkėjimais už
baigė p. Jonaitis šios sekcijos 
pranešimą.

(Nukelta į psl. 3)

GALO PRADŽIA
(Atkelta iš psl. 1)

Sesijos pirmininką iš padėties 
išgelbėjo Švedijos atstovo Sver- 
ker Astrom pastaba: pirminin
kas gali savo nuožiūra padaryti 
pertrauką. Pasigriebęs šio šiau
delio, pirmininkas posėdžius 
pertraukė dviems dienoms. O 
po dviejų dienų, vos tik atsto
vai susėdo į savo vietas, am
basadorius Budo vėl buvo ant 
kojų su savo reikalavimu, ta
čiau prezidiumo pirmininkas 
pasiskubino jį pertraukti, pasi- 
reikšdamas, kad jam neduoda 
balso, nes pats norįs pirmas 
kalbėti. Ignoruodamas pirmi
ninko draudimą ir piktai skery
čiodamas rankomis, Budo aki
mirksniu atsidūrė kalbėtojo tri
būnoje. Nors pirmininkas tuojau 
išjungė tas tribūnos mikrofoną, 
Budo vistiek šaukė kiek kalė
damas, skeryčiojo rankomis, o 
visi likusieji 98 sesijos atstovai 
nekantriai laukė, kas bus toliau.

Kadangi posėdžiuose nėra po
licininko, nebuvo kam ir Alba
nijos atstovo nuprašyti nuo kal
bėtojo tribūnos, kurią jis sau- 
vališkai užvaldė. Pagaliau, dau
geliui atstovų plojant ir kvato
jant, iš savo vietos pakilo Sau
di Arabijos delegatas Jamil Ba- 
roody, priėjo prie kalbėtojo tri
būnos, tvirtai paėmė Budo už 
parankės ir nuvedė jį į jo nuo
latinę vietą posėdžių salės kam
pe.

Tačiau tragikomedija tuo dar 
nepasibaigė. Balsavimo baimė 
buvo tokia didelė, kad Afrikos 
atstovai planavo kolektyviai ap
leisti salę ir tuo sugriovimo iš
vengti. Ieškodamas išeities, sesi
jos pirmininkas kreipėsi į JAV 
ambasadorių Adlai Stevenson. 
Dabar jau iš vietos Albanijos 
atstovui šūkaujant ir trukdant, 
Stevenson pareiškė, kad Alba
nijos pasiūlymas yra tik proce
dūrinis, bet ne esminis. Dėl to 
JAV šį vienintėlį kartą negin
čys Sovietų Rusijai balsavimo 
teisės.

Turėdamas tokį užtikrinimą 
susirinkimas 97 balsais prieš du 
atmetė Albanijos pasiūlymą ir 
posėdžius pertraukė iki rugsėjo 
mėnesio.

Dabar visos JTO viltys sudė
tos į specialų komitetą, kuris 
ieškos priemonių, pagydyti Jun
gtines Tautas nuo “skolų ligos”. 
Vaistų ieškojimas vyks užkuli
syje, o jo eigą diktuos pasauli
nės politikos kryptys ir painūs 
tarptautinių interesų susikry-
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Perskaičius A. Mauragio strai
psni “Naminiai vargai” (žiūr. 
M.P. Nr. 8) supratau, kad čia 
yra straipsnis diskusinis ir tikė
jausi tuo klausimu išsamesnių 
pasisakymų. Atrodo, kad tuo iš
keltu klausimu daugelis iš arčiau 
gyvenančių sutinka su išdėstyto
mis A. Mauragio mintimis arba 
savo nepasitenkinimų praryja ti
kėdamiesi, kad kiti tuo reikalu 
pasisakys.

A. Mauragio minėtame straips
nyje iškeltos mintys yra gana 
aktualios, čia drįstu šiuo rašiniu 
įnešti kaikurių abejonių.

Pradėkime nuo Bankstowno 
Liet Namų. Klausimas pirmiau
sia jdomus tik Bankstowno lietu
viams ir gal net ir nereikėtų 
plačiau pasakoti, kokiu būdu ir 
kokiais pagrindais jie buvo pa
statyti. Ir kad jie, tie namai, at
lieka savo paskirties funkcijas, 
irgi niekas neabejoja, ypač pas
kutiniu metu, kai Sydnejuje te
paliko tik vieni bendruomeniniai 
lietuvių namai, o žmonių turime 
apsčiai. Kasdieniniams ir eili
niams parengimams jie yra tin
kami ir niekas jų nesikrato, bet 
metinėms tautinėms šventėms 
vargu ar jie pilnai tiktų. Nie
kas negalėtų nuginčyti, kad j to
kias metines tautines šventes, 
kaip Vasario 16-ji, Tautos šven
tė ir pan. anksčiau svetimose, 
samdytose salėse susirinkdavo 
virš 500 tautiečių. Ar galėtų 
Bankstowno namai tokį skaičių 
savyje sutalpinti? Išeidamas iš 
rengėjų patirties ir galvosenos 
prileidžiu, kad rengėjai kiekvie
nu atveju tikisi susilaukti tiek 
žmonių, kiek buvo jparsta tauti
nių švenčių metu matyti. Atsi
žvelgiant j dabartines sąlygas jau 
mūsų žmonėms neužtenka vien 
tik patriotinio sentimento: jie 
reikalauja ir tam tikrų patogu
mų, kurių gali suteikti erdvi sa
lė daugiau, negu ribota Bankst. 
lietuvių salytė. Iš čia gaunasi 
išvada, kad rengėjai ne tiek ty
čiomis aplenkia Bankstowno Liet. 
Namus, kiek skaitosi su galimybe 
patraukliau ir patogiau priimti 
gausiai minėjime dalyvaujančius 
lietuvius. Jeigu nedalyvavo tiek 
lietuvių, kiek buvo tikėtasi pagal 
ankstyvesnius davinius, tai čia 
reikėtų pajieškoti priežasčių ki
tur, gal būt ir pačių rengėjų pa
stangose, bet jokiu būdu ne pa
čios patalpos parinkime. Gal būt 
šioje vietoje ir klysta p. A. Mau
ragis teigdamas, kad “tokia vei
kla iššaukia nepasitenkinimo, kri-

Apie namus ir parengimus
RAŠO V. KIKILIS

tikos ir pagaliau boikoto”.
Mano nuomone, labai pigus ar

gumentas “boikotas”. Boikotuo
ti galima antraeilius ar kitokius 
atvejus, bet ne principinius, su 
kuriais net ir boikotuotojai nesi
ginčija. Tautinės šventės apeigos 
nėra vien tik asmeninis ar grupi
nis nusistatymas, bet visiems są
moningiems lietuviams privalo
mas ir svarbus. Tad esminį daly
ką (tautinę šventę) prilyginti su 
akcidentiniu (kur, kokioje salė
je) ir tuos du dalykus vienodai 
traktuoti, kurie net gi netelpa 
vienoje plotmėje, sakyčiau yra 
gana pigu.

Norėtųsi suprasti ir bankstow- 
niškių namų šalininkų ambicijas, 
kurie čia galėjo įžiūrėti taip pat 
lietuviško reikalo pažeidimą, kai 
turime savus namus ir einame 
pas svetimus. Tačiau negalima 
nesiskaityti ir su reikalo princi
pingumu ir su rengėjų intencijo
mis. Gera operuoti, kai rengėjų 
intencijos nepasitvirtino, bet jei
gu tų žmonių būtų buvę tiek 
pat, kiek įprasta buvo anksčiau 
matyti tokiose šventėse, nei ren
gėjams nei tuo pačiu Bankstow
no namų šalininkams nebūtų ma
lonu išleisti svečius nusivylusiais 
veidais.

(Atkelta iš psl. 2)

Bankstowno Apylinkės Kul
tūros Tarybos pirm. T. Reisgie- 
nės paruoštą pranešimą paskai
tė p. Eidėjus. šioji taryba buvo 
suorganizuota 1959 m. ir per 
penkis metus atliko šiuos dar
bus: suruošė koncertą, Maironio 
minėjimą, suorganizavo vaidi
nimus (Pabaigtuves, Žydintis 
Lankų Vėjas, Batuotas Katinas, 
Sigutė, Pagrobtas Karalaitis), 
kurie bendruomenės buvo šiltai 
priimti ir kai kurie, iš jų net pa
kartoti.

Kultūros Taryba globoja Ban
kstowno Savaitgalio Mokyklą, 
administruoja visus jos parengi
mus, dengia susidariusias išlai
das, rūpinasi mokytojų sąstatu 
ir t.t. Ji taip pat globoja Sydnė- 
jaus tautinių šokių grupę, pa
siuvo savo lėšomis vyrams šo
kėjams tautinius drabužius, vi
sai grupei šokio batus, dengia 
kelionės išlaidas ir salės nuomą 
repeticijoms, trūkstant šokėjų, 
juos suranda ir pan. Bankstow
no Kultūros Taryba yra įsigiju
si techniškų priemonių apšvieti
mui ir garsiakalbį. Jais laisvai

Dr. A. Mauragis savo straips
nyje nedviprasmiškai tvirtina, 
kad Bankstowno Liet. Namų ša
lininkams solidarizuodamas šven
tės programoje nedalyvavo ir 
Dainos choras. Gal gerb. straips
nio autorius ir turi tam davinių, 
bet kiek man žinoma, choras mi
nėjimo programoje nedalyvavo 
visai kitais sumetimais, o ne so
lidarizuodami bankstowniškių 
boikotui. Bet apie tai kalbėti bū
tų nukrypimas nuo temos.

Sutrauktai sakant, šventės mi
nėjimo rengėjų intencijos buvo 
geros, bet ir bankstowniškių pri
sirišimas prie savų namų irgi nė
ra smerktinas. Klaida yra ten, 
kad visuotinė tautos šventė pri
lyginama atsitiktiniams daly
kams. Mes visi gausiai dalyvau
davome Nepriklausomybės pas
kelbimo minėjime anksčiau net 
neklausdami, kur jis bus ruošia
mas. Pasirodo, šiandie jau svar
bu, ne kas ruošiama, bet kur 
ruošiama. Kas neskiria šių dvie
jų dalykų ir net juos sutapatina, 
tas be abejo pagrinduose klysta: 
namai ir jų respektavimas yra 
vienas dalykas ir tautinės šven
tės' yra vėl visai kitas dalykas.

Visai kitas tame pačiame p. A. 
Mauragio straipsnyje iškeltas

Kult. Tarybos baruose
naudojasi ir visos kitos organi
zacijos beruošiant parengimus. 
Taryba veda atskirą piniginę at
sakomybę, kurią tikrina Apylin
kės Revizijos Komisija. Per 5- 
kius metus K.T. turėjo per 900 
sv. pajamų ir per 800 sv. išlai
dų. Dabartinę Bankstowno Apy
linkės Kultūros Tarybą sudaro 
T. Reisgienė pirm., nariai V. 
Ramanauskienė, M. Šumskas, 
B. Genys.

LKF Australijos Valdybos 
pirm. A. Mikaila apgailestauda
mas Melboumo Lietuvių Namų 
pardavimą pareiškė, kad kol bu
vę Lietuvių Namai, ten vykdavę 
paskaitos, pusėtinai lankomos. 
Juose buvo KF biblioteka, ku
ria naudojosi nemažas skaičius 
tautiečių. KF tikslas — išlaikyti 
biblioteką, stengtis patraukti 
jaunų intelektualų būrelį, kurio 
nariai galėtų pasireikšti viešo
mis paskaitomis. LKF Adelai
dės Skyriaus atstovas J. Lapšys 
pareiškė, kad Apylinkės Valdy
bai vis dar nepavykstant suorga- 

apylinkių susijungimo reikalas. 
Ne paslaptis, kad Sydney metro
polijos ribose jau daugiau kaip 
10 metų veikia trys ALB apylin
kės: Sydney, Bankstown ir Cab- 
ramatta. Kodėl jos buvo įsteig
tos, ne šio rašinio rėmuose kalbė
ti. šiandie vėl iškyla reikalas tas 
tris apylinkes sujungti į vieną. 
Kiek iš to naudos ar žalos bus, 
ne man spręsti, tik tiek aš nesu
tinku su p. Mauragiu, kad jis siū
lo visoms kitoms apylinkėms jun
gtis prie Bankstowno tuo pačiu 
prileisdamas, kad per savo gyva
vimo laiką visos kitos apylinkės 
buvusios neveiklios, ir vien tik 
Bankstownas dirbęs konkretų lie
tuvišką darbą. Situacijos nerei
kėtų imti tokios, kokia ji yra šiuo 
metu, bet kokia ji yra per visą 
apylinkių gyvavimo istoriją. Juk 
buvo laikas, kada Bankstowno 
apylinkės nebuvo, o Sydnejaus 
apylinkė veikė ir netgi pavyzdin
gai veikė. Gerai, kad šioje nepa
prastoje situacijoje Bankstowno 
apylinkės argumentas yra dabar
tiniai vienintėliai lietuvių namai 
Sydnejuje. Betgi netrukus turė
sime ir kitus namus — Sydne
jaus Lietuvių Klubo Namus. Esu 
tikras ,kad situacija esmingai pa
sikeis, jeigu Sydney Lietuvių 
Klubo Namai pasirodys pranašes
ni už Bankstowno Liet. Namus. 
Centras vistiek pasidarys ne 
Bankstownas, o Sydnejus. Paga
liau atmetant ir namų reikalą 

nizuoti Kultūros Tarybos, KF 
tą spragą užpildo atlikdamas 
kultūrinius uždavinius. Jis kas
met išrenka valdybą, rengia 
kultūrines popietes ir kitokius 
kultūrinius parengimus.

Po visų pranešimų vyko ga
na gyvos diskusijos, kurios iš
ryškino Krašto Kultūros Tary
bos plenumo posėdžio narių 
bendrą nusistatymą. Čia pami
nima patys būdingiausi nutari
mai, pageidavimai: I. savaitga
lio mokykloms mokytojų pa
ruošimą vykdyti per Pedagogi
nį Lituanistikos Institutą, nea
kivaizdinį skyrių, 2. chorų re
pertuarą nustato dirigentai savo 
pasitarime, Meno Dienose pir
mumas tenka jungtiniam cho
rui, Meno Dienų programoj dai
nų šventei skiriama viena die
na, 3. tautinius šokius pageidau
ta derinti su chorų pasirody
mais, vieningos nuomonės tuo 
neprieita ir palikta rengėjams šį 
klausimą nuodugniai apsvarsty
ti ir pagal vietos sąlygas derinti.

A. SMETONOS MONOGRAFIJA

YRA MONUMENTALUS vei
kalas, didelio formato, 786 pusi, 
(iš jų 32 psl. iliustracijų).

Skaitytojas randa jame ne tik 
aprašomojo asmens biografiją, 
bet kartu plačią priešnepriklau- 
somybbinio laikotarpio ir nepri
klausomybės metų studiją. Au
torius dėsto nuodugniai, plačiai 
ir objektyviai, gausiai cituoda
mas šaltinius. Rašo gyvu ir sklan
džiu stiliumi.

Spaudos atsiliepinuose pripa
žįstama, jog veikalas yra vertin
gas įnašas į lietuvių artimos pra- 

ir net apylinkių turimus nuopel
nus, jeigu kalbama apie apylin
kių sujungimą, tai to junginio 
vardas negalėtų būti kitoks, kaip 
tik Sydnejus. Mes patys gerokai 
apsijuokintume, jeigu sutūpę to
kiame plačiai pasaulyje žinoma
me mieste imtumės vadintis ne 
Sydnejaus vardu, o tik jo prie
miesčio. Nežiūrint, kokie senti
mentai rištų mane su Bankstow- 
nu, vistiek aš būčiau pirmas, ku
ris priešintųsi, jeigu Sydnejaus 
lietuviai turėtų vieną apylinkę, 
kuri pasivadintų šio miesto prie
miesčio vardu. Susijungimo atve
ju, jeigu Bankstowno apylinkė 
iki šiolei pasirodė pranašesnė sa
vo veikla daugiau, negu kitos 
apylinkės, tai ji gali nevaržomai

Einamuose reikaluose I. Jo
naitis perskaitė ALFO raštą, 
kurio siūloma Meno Dienas pa
vadinti Lietuvių Dienomis. Iš
keltu klausimu pasisakė eilė 
posėdžio dalyvių ir daugumos 
buvo nuomonė, palikti jau į tra
diciją įėjusį Meno Dienų pava
dinimą.

V. Kazokas siūlė iš Meno 
Dienų programos išimti litera
tūros vakarus. Jo manymu lite
ratūros vakarai galėtų būti ruo
šiami apylinkėse.. A. Krausas 
siūlė mūsų periodinei spaudai 
Australijoje laikytis jablonski- 
nės rašybos ir, apskritai steng
tis, kad rašyba būtų išlyginta. 
Tiek Kultūros kongresai, tiek 
Švietimo Taryba bei mokytojų 
konferencija Amerikoje nutarė 
jos laikytis. Ir mes čia, Austra
lijoje, jos turėtume laikytis ar
ba bent pasirinkus vieną iš jų, 
nemaišyti kilminės su jablonski- 
ne tame pat laikrašty, ar net vie
name straipsny. V. Kazokas siū
lė literatams ir chorams lankyti 
ir mažesnes kolonijas, nors tai 
ir būtų nuostolinga.

Vyrvaldas 

eities istoriją. Tad pravartu jį tu
rėti kiekvienam, kam ji rūpi ge
riau pažinti.

Labai tinka kaip nenykstamos 
vertės dovana, ypač ne tėvynėje 
augusiai mokslo jaunuomenei 
graduacijų, santuokų ir kitomis 
progomis.

Monografijos kaina £5.12.6. 
Paštu užsakantieji prideda 8/8 
siuntimo išlaidoms. Užsakyti pri
jungiant čekį ar perlaidą šiuo 
adresu: A. Krausas, 4 Grandview 
Ave., Maribyrnong, Vic.
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Rajono skautų skaučių laikraštis. 
1965 m. vasario 15 d. Nr. 1-2.

šis mėnesinis skautų žurnaliu
kas, tegu ir rotatorium leidžia
mas, kaskart vis pasirodo tobu
lesnis ir patrauklesnis. Viršelis 
ir iliustracijos su prie jų esamais 
tekstais spausdinta spaustuvėje. 
48 psl. Redaktorius Br. Žalys.

tą veiklą vystyti ir praplėstose 
ribose. Nei Sydnejus, nei Banks
townas nėra mums tėvynė, ir jei
gu mes ką nors darome ar vei
kiame, tai ne dėl to, kad išaugš- 
tintume vienos ar kitos vietovės 
vardą, bet greičiau dirbame tikė
damiesi pasitarnauti savo tautai 
ir tėvynei. Lokalinis patriotizmas 
visados darosi juokingas, kai ži
nome, kad ne čia yra mūsų tėvy
nė ir savo veiklą kurstome ne už 
lokalinius interesus, o vien tik 
turėdami minty ir širdy savo tau
tos reikalus visumoje. Tokiu būdu 
jungti tautinių švenčių reikalą 
su namų, kokie jie bebūtų, rei
kalais, būtų visai netikslu. Gal 
būt mūsų sąlygose riet ir netu
rėtų iškilti klausimas, kuri apy
linkė ar kokie asmenys daugiau 
pasidarbavo, o reikėtų kreipti dė
mesį. į tai, kiek mūsų darbas, pa
stangos ir veikla prisideda prie 
mums visiems bendro ir tiesiogi
nio tikslo — pasitarnavimo savo 
tautai ir tėvynei, čia nėra ir ne
gali būti soclenktynių, nes visi 
žinome, kad ne dėl vardo ar nuo
pelnų dirbame, o greičiau savo 
sąžinės ir vidinio tautinio sąmo
ningumo skatinami. Mane tik ste
bina toji aplinkybė, kad mes 
nemokame susitarti ir vieningai 
dirbant įkurti Sydnejuje vieną 
lietuvių centrą, kuriuo galėtume 
visi pasididžiuoti. Gaila, kad šis 
idealas vien tik lokalinio patrio
tizmo motyvais sužlugdomas. At
virai kalbant mes turėjome čia 
dvi pašiūrėles, bet jos neatliko 
pilnai savo tautinių uždavinių. 
Jeigu ir toliau taip skyriosimės, 
tai galimas daiktas teks pasiten
kinti vien tik savo kiemu.

STASYS ŽUKAS

TARP NEWCASTLE IR ADELAIDĖS
ĮSPŪDŽIAI iš keliones

Norėčiau p. Skoruliui kaip patyrusiam ir gabiam 
režisoriui pasiūlyti, kad ateinančiom Meno Dienom 
jis pats parašytų veikalą. Galėtų siužetą paimti 
iš dabartinio Australijos lietuvių gyvenimo. Kiek 
čia tragedijų, komedijų, neapykantos ir meilės! 
Taip pat Sydnejuje reikėtų pajieškoti lietuviškam 
teatrui tinkamesnės salės.

Kitą dieną nueiname į bažnyčią. Saulė malo
niai šypsosi. Prie bažnyčios minios žmonių, kaip 
Mažeikiuose per “Parcinkulio” atlaidus. Greitai 
susiuostė seni mažeikiečiai. Jau penkiolika metų 
nematytas mokslo draugas A. Adomavičius ploja 
per petį. J. Mulokas supažindina su žmona ir gra
žiai nuaugusia dukrele. Buvusi gimnazijos draugė 
blondinė Marytė šypsosi ir tempia į bažnyčią. Ma
loniai nustebintas klausausi Melboumo parapijos 
choro giedamų “Cecilijos” mišių. Choras, vadovau
jamas p. Morkūno, padarė didžiulę pažangą. Var
gonai švelniai akomponuoja chorui, bet ne choras 
vargonams. Dinamiškai stiprus. Atrodo, kad p. 
Morkūnas nesibijo išryškinti bažnytinėje muzikoje 
crescendo ir piano, todėl giesmės “nemarina”, bet 
ją.padaro gyvą ir įspūdingą.

Po mišių šventoriuje stovinčioje minioje jieš- 
kau savo newcastliečių. Iš tolo pamatau Levickus, 
Gasparionius, Dr. Kišoną, D. Skuodaitę. Daugiau 

. jų nesimato. Kiti atvažiuos vėliau — raminu pats 
save. Daug sydnejiečių. Malonu po poros metų vėl 
sutikti mielą A. čelną su ponia. Renata visai ne
pasikeitusi. Kviečia užsukti ir j jų naujus namus. 
L. Baltrūnas su ponia žada mums rodyti kelią. 
Važiuosime po tautinių šokių festivalio ir Sporto 
Šventės atidarymo, šeimininkė Judita mus iš
leidžia, bet kumščiu prigrasina kad grįžtume namo 
į ruošiamą barbekiu — vėliausiai šeštą valandą!

Nuvažiuojame į krepšinio stadijoną. Didžiu
lėje salėje žmonių kaip statinėje silkių. Karšta. 
Vietinis vaisvandenių pardavėjas pasidarys milijo-

I DAINŲ ŠVENTĘ

nieriumi. Po atidarominių kalbų tautinių šokių fes
tivalis pradedamas masiniai šokamu suktiniu. 
Nemačiusiam sunku ir įsivaizduoti. Labai įspūdin
gas! Atrodo, šokėjų šimtai. Jauni vyrai ir grakš
čios merginos. Tik sukasi. Spalvingi rūbai prime
na vaivorykštę. Seka atskirų grupių pasirodymai. 
Visi puikiai šoka, bet adelaidiškiai... Laisvi grakš
tūs judesiai, veido išraiška ir gerai išrepetuoti šo
kai padaro juos publikos numylėtiniais. Labai gy
vai pašoko sydnejiečiai.

Turi didelį tempą ir vyrų puikūs šuoliai pavi
lioja žiūroves, šokių sėkmingumui daug padėjo 
akordeonistai. "Užtikrintas” Sydnejaus Mauragis. 
Kiek nervuotos Adelaidės Germanaitės. Melbur- 
niečiai turėjo naują berniuką. Nors dar “pipiras”, 
groja be varijacijų, tačiau labai “šaltas” ir taktą 
gerai išlaikė. Greitai “pagavo ausį” Geelongo Ma- 
nikauskaitė. Gera pirštų technika, takto išlaiky
mas, laisvas tonacijų ir registrų keitimas duoda 
jos grojamų šokių melodijoms paukščio sparnus. 
Po grupinių pasirodymų sekė įspūdingi masiniai 
šokiai. Nesvarbu, kad vienas kitas pametė skrybė
lę, batuką, nosinaitę ar apsisuko ne į tą pusę. Bend
ras vaizdas buvo žavėtinas. Gaila tų, kurie šokių 
festivalio nematė. Turėčiau vieną pageidavimą — 
atskirti tautinių šokių festivalį nuo Sporto šventės 
atidarymo ceremonijų. Publika, bestebėdama šo
kius, prasėdi trejetą valandų ir pavargsta. Sporto 
rungtynėms prasidėjus daugelis apleidžia salę. Tai 
labai neigiamai paveikia jaunuosius sportininkus.

Sporto šventės atidarymas prasidėjo sportininkų 
paradu. Išsirikiavę sportininkai išklausė sveikini
mo kalbų. Dauguma sportininkų — kių yra jauni. 
Pamačiau vieną kitą sportininką vis dar rikiuotėje, 
su kuriais ir man teko žaisti “anais gerais laikais”. 
Sporto žaidynėms prasidėjus ir mes pajudėjome.

Sekdami p. Baltrūno mašiną pasiekėme nauji
telaičius p. p. Čelnų namus. Dar sakais kvepia. 

Virtuvėje p. R. Čelnienė įkaitusi tik neša į stalą ir 
vis ragina valgyti. Mūsų daug raginti nereikia. Iš 
įvairių miestų suvažiavo — p. Grėbliūnienė Ade
laidės, p. p. Kiveriai Sydnejaus, šeimininkai ir p. p. 
Baltrūnai Melbourne, na ir mes iš kokio tai New
castle — susėdę prie stalo dalinamės įspūdžiais, 
prisiminimais. Netyčia pažvelgęs į laikrodį nuste
bau — pusė aštuonių! Atsiplėšę nuo malonios 
draugijos ir svetingų šeimininkų skubame namo. 
Angelo sargo globojami laimingai pasiekiame na
mus, muziką ir juoką. čia pamačiau šeimininką 
Raimondą virtusį “Speedy Gonzales” — kepa, 
pilsto, šoka, dainuoja ir vėl kepa, o Judita valdo 
šokių areną. Ant medžių iškabinėtos kinietiškos 
latemos meta spalvotas šviesas į spalvingus sve
čius. Jų suvažiavę i visur: Melboumo, Adelaidės, 
Sydnejaus ir svarbiausia — iš Newcastle. Prisi
minimai malonūs, bet migloti. Buvo malonu šokti 
su p. Tamošiūniene. Jos pačios labai vykusiai įdai
nuotai šokių plokštelei grojant. Patarčiau visiems 
įsigyti p. Tamošiūnienės lietuviškai įdainuotą šo
kių plokštelę. Nesigailėsite. Paryčiais rūkas su- 
tirštėjo, ir nutarėme eiti gulti.

Dar, rodos, nespėjau akių sumerkti, o čia at
važiavęs “Untis” Adamkavičius ragina kuo grei
čiausiai rengtis ir važiuoti, nes jo žmona laukian
ti. Jaučiuosi pagiringas. Šaltas dušas ir šeiminin
kės suorganizuota pamidorų sunka kiek atgaivina. 
Sėdame į mašinas ir šlapiomis miesto gatvėmis 
nučiuožiame tramvajų linijomis į kitą miesto pusę. 
Susipažįstame su paaugusiomis dukrelėmis. Viena 
blondinė, kita brunetė. Abi gražios, bet tą Jurgu
tę nors prie žaizdos dėk. Seniai matyta p. Adam- 
kavičienė kviečia “užkąsti”. Aš prisilaikau prie 
silkučių ir agurkų. Visi seniai besimatę, tai ma
rios kalbų. Pavargus kalbėti “Untis” parodo ke
letą filmų. Jis geras fotografas mėgėjas. Turi 
filmų aparatą ir pats filmus išdirba. Labai vyku 
šiai ir aiškiai matėme Amerikos lietuvius krepši
ninkus Melbourne (spalvotai). Laikas bėga, šeš
tą valandą turiu Newcastlio choro repeticiją, o čia 
jau trečia. Nebevažiuojame pas Marytę. Ji ir 
taip turi pilną namą svečių. Sukame pas Mulokus. 
Jie ką tik pasistatė naujus rūmus. Salionas kaip 
šokių salė. Prie turtingai apkrauto stalo rokuoja- 
mės žemaitiškai. Poniai Mulokienei neaišku, ar 

mes baramės, ar žadame malkas skaldyti. Mat, 
vargšė iš Kauno! Tuo tarpu mes dalinamės prisi
minimais iš praėjusio karo dienų. Jau pusė šešių, 
o mes vis dar “kariaujame”. Tenka skubiai nu
traukti prisiminimus ir Jono vadovybėje skubėti 
j repeticiją, čia grupelė "seniai" matytų newcas- 
tliečių. Visi dar gyvena kelionės įspūdžiais. L. 
Baltrūnas pasveikina mus atvykusius ir palinki 
geros sėkmės. Aš matau, kad sėkmė mums nieko 
nepadės, reikės prašyti stebuklo. Tš choro 29 as
menų tikėjausi Dainų šventėje turėti 22 choristus. 
Atvyko — septyniolika. Keletas iš jų užkimusiais 
balsais. Prislėgta nuotaika ir nervai. Choro vete
ranas J. Levickas ir seniūnas J. česnaitis ramina 
visus ir ragina nepasiduoti. Ir nenusiminti. Po 
repeticijos važiuojame į jaunųjų talentų koncertą.

Didžiulė ir graži salė kupina publikos. Sėdi
me galiorkoje. Scenoje vienas po kito pasireiškia 
talentingi jaunuoliai — lės. Jų daug. Dainuoja, 
skambina, šoka, deklamuoja. Kaikurie iš jų tikri 
deimančiukai. Kitą kartą reikėtų sutvarkyti 
sklandesnį išėjimą į sceną ir gauti geresnį pianiną. 
Net karštas prakaitas išpylė, kada labai talentin
gai Manikauskaitei skambinant ant rankų užkrito 
pianino dangtis. Šiaip koncertaas buvo labai gra
žus ir prasmingas.

Po koncerto "užbaigti dienai” nuvažiavome 
pas p. p. Vasarius, čia pilna jaunimo. Tačiau ne
daug kalbų ir dainų. Dainininkai galvoja apie ry
toj įvykstančią Dainų šventę, o sportininkai apie 
kietas rungtynes. Aš atradau gardžiai pagamin
tus ungurius.

Gruodžio 29 d. 10 vai. ryto nuvažiuojame į 
jungtinio choro repeticiją. Didžiulio stogo surink
tas žvarbus vėjas pučia į sceną, šaltoka. Kas bus 
vakare? L. Baltrūnas kviečia dirigentus trumpam 
pasitarimui. Mažame kambarėlyje pamatau savo 
kaimyną K. Kavaliauską, neseniai matytą V. Šim
kų, A. čelną. M. Kymantas kiek vėluojasi. Vist 
tylūs. Pasitaręs technikiniais reikalais L. Baltrū
nas išbėga sustatyti choro. Mes pasilikę svarsto
me ką daryti su J. švedo kompozicija “Bėkit, ba- 
reliaP’. Visi esame nuomonės, kad daina nors ir 
graži, bet jungtiniam chorui dainuoti pavojinga.

(Bus daugiau)
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z

KŪRYBOS KERTELĖ

ALGIMANTAS MACKUS
JAUTRIOS PASTABOS

DĖL “MENO MYLĖTOJO — ANGLOSAKSO” ĮTAIGOJIMO

V. Jakutis

Metų pradžioje paskelbėme 
apie Algimanto Mackaus tragiš
kų mirtį auto nelaimėje. Ši skau
di nelaimė supurtė visus kultūri
nius lietuvių darbuotojus neskai
tant pašaukimo brolių poetų, ra
šytojų.

Algimanto Mackaus kelias pa
lyginus buvo gana trumpas, bet 
ir giliai įprasmintas. Jis gimė 
1932 m. vasario 11 d. Pagėgiuose, 
Klaipėdos krašte. Jo bręstantis ir 
subrendęs išsilavinimas vyko už 
Lietuvos ribų — Vokietijoje, 
Amerikoje. Kaip poetas pasireiš
kė gana anksti, tačiau jis greit 
atkreipė į save dėmesį rašyda
mas drąsia ir neįprasta forma ir 
net drįsdamas daiktus pavadinti 
tikraisiais vardais, kas ligi šian
dien laikoma netakto ir nepado
rumo reiškiniais. Baigęs Ameri
koje Čikagos universitetą jis ne- 
nukrypo j viliojančias platumas, 
kaip su savo talentu patekti į 
amerikietišką literatūrą, bet sto
vėjo iki paskutinės akimirkos lie
tuviškuose baruose {nešdamas 
originalumo savo tiesiogine kū
ryba, naujų idėjų ir prielaidų 
bei požiūrio svarstant grynai lie
tuviškus visuomeninius ir kultū
rinius reikalus. Jį matome kaip 
Margučio radijo pranešėją ir ko
mentatorių, to paties Margučio 
žurnalo redaktorių, Aidų, Dirvos, 
Draugo, Literatūros Lankų, Met
menų, Pelėdos ir kitų spaudos 
vienetų bendradarbį. Kiekvieno
je srityje, kokios jis nebūtų pa
lietęs, vis pasirodydavo savo drą
siu žvilgsniu, originalus, kon
struktyvus, toli pramatąs. Gal 
dėl to jis daugelio konservaty
vių atstovų buvo aštriai puola
mas ir net kaltinamas. Nežiūrint 
to, niekas jo veržlumo ir progre
syvumo nesustabdė ir šiandie, 
nors ir mirusiam, lenkia galvas 
net ir tie, kurie poetą badė gana 
įtartinais žvilgsniais.

Trumpas buvo poeto Algiman
to Mackaus gyvenimo kelias, bet 
palyginamai brandus. Kalbant

IŠPROVOKUOTAS 
PASISAKYMAS

DĖL RASINIO “PARODA, PREMIJOS, IR... TILPUSIO 
“MŪSŲ PASTOGĖJE” 1965 M. KOVO MĖN. 1 D.

Gerb. A.L.B. Krašto Valdybos 
Pirmininkui Ponui S. Narušiui

Gerb. Pirmininke,

Niekinimas lietuviškų parengi
mų anonyminiais rašiniais lietu
vių bendruomenės laikraštyje yra 
nešvariausia ir primityviškiausia 
priemonė. Jos griebiasi žmonės 
stumiami pavydo, egoistinio iš
skaičiavimo ar asmeninių sąskai
tų suvedinėjimui. Rašeivos nepa
jėgdami apginti savo klaidingų 
idėjų atviruose pasisakymuose 
susinervina, užpyksta ir kerštau
ja. Faktas, kad po virš minėto 
rašinio, autorius ar autoriai ne
drįso pasirašyti savo pavardės, 
įrodo rašinio piktų intencijų ir 
parašytų minčių klaidingumų.

Meno Dienų proga Melbourne

JUROS TURTAI Paruošė Voru*

Jūros gyvūnija būtų skirstoma 
į tris rūšis: pasyvieji, plaukikai 
ir dugno gyventojai. Pasyvieji yra 
tokie, kurie duodasi srovių neša
mi, minta mikroskopiniais jūros 
gyvūnais ar augalais ir patys su
naikinami stambesnių gyvių. Tai 
daugiausiai mažyčiai gyviai, žuvų

★
Mano mergatė nubrido per sniegą. 
Kapai buvo arti — 
ji nespėjo pažinti liūdesio.

Mano mergaitė buvo jauna. 
Karstą pakasiau aš, — 
jinai nepatyrė vienatvės.

Kalbėjau su karsto medžiu, 
ir mergaitė atsakė 
tikėjusi prisikėlimo tiesa.

Iš vistu sugrįžtu neišėjęs. 
Naktimis jieškau gimtųjų namų. 
Jeigu rasčiau gimtuosius namus, — 

niekas iš jų neišneš 
ne karste, ne mirty..

LIAUDIŠKOJI
Ne suvisam išėjo, 
tik suvisam negrįžo, 
ošia medeliai, 
ošia kirtėjai 
iš liaudiškų kapų.

Pulki mergele, 
pulki jaunoji, • 
į gilų vandenėlį, 

kur lelija siūbuoja, 
kur akmenėliai žydi, 
kur debesėliai lyja.

Nebūk, mergele, 
nebūk, jaunoji, 
ant vėstančios smiltelės, 

pulki mergele, 
pulki jaunoji 
į gilų vandenėlį 

saulelės pajieškoti, 
saulužės nebegrįžti.

apie lietuvių kultūros ir literatū- 
rot istoriją, jis ir per tą trumpą 
laiką suspėjo įrašyti savo vardą 
taip aštriai, kad jis išliksi per 
kartų kartas ir liudys, kad geru 
poetu ir atviru žmogumi gyve
nant nereikia veržtis į svetimą 
pasaulį, bet užtenka ir savojo, 
kad išliktumei tuo, kuo ir norė
jai būti.

Algimantas Mackus suspėjo iš
leisti šiuos savo kūrybos rinki-

sutikau atlikti kelis darbus: 1. 
Dailės parodos organizavimų. 2. 
Dailės Parodos katalogo atspaus
dinimų. 3. Meno Dienų Progra
mos (leidinio) paruošimų spau
dai. 4. Vaikų Meno Parodos or
ganizavimų ir kitus smulkesnius 
darbus. Visi tie darbai pareikala
vo daug laiko, kruopštaus darbo, 
kantrybės, atydos, takto ir rū
pesčių. Visus tuos įsipareigoji
mus atlikdamas, troškųjį padary
ti esamose sąlygose geriausiai. 
Ypatingai kreipiau dėmesį į jų 
kokybę. Žinia, turėjau talkinin
kų, kuriems esu nuoširdžiausiai 
dėkingas. Tačiau ne paslaptis bu
vo ir tokių kurie trukdė.

Visa ta darbų eiga, laikas nuo 
laiko buvo referuota ir apsvars
tyta Meno Dienų Komitete.

Dailės Parodos organizavimas 

vikšrai, krabai ir kitokie.
Plaukikai užtinkami įvairiuose, 

jūros gyliuose. Spaudimas ir tem
peratūra apriboja jų judėjimų. 
Plaukikai prisitaikę prie savo ap
linkos, kad kuo sėkmingiau išmis
tų ir apsigintų.

Jūros dugno gyventojai yra

niu»: Elegijos (Alg. Pagėgio sla
pyvardžiu 1950 m.) ir 1962 savo 
paties vardu knygų “Neornamen
tuotos kalbos generacija ir au
gintiniai.”

Skelbdami jo kūrybos iitran- 
kas norime tik pristatyti skaity
tojams, kad poetas nebuvo tradi
cinis, dainuojąs apie gėleles ir 
vyturėlius Nemuno pakrantėse, 
bet einąs su Įsuko visuotine dva
sia ir svarbiausia — lietuviškas.

pareikalavo ypatingai daug gai
šaties. Asmeniškai buvo susisiek
ta su Sydėjaus ir Melbourno lie
tuviais dailininkais ir išklausius 
jų pageidavimų ir reikalavimų 
buvo nustatytas parodos pobūdis, 
dalyvių skaičius ir net exponatu 
kiekis. Taip pat žodžiu buvo pa
informuota daugumai, kad yra 
ieškomi mecenatai geresniems 
kūriniams atžymėti, čia dailinin
kai buvo nuomonės, kad jeigu at
sirastų tokių dovanų, jų paskirs
tymas turėtų būti pavestas kom- 
petetingam australui.

Kai kurie mecenatai atsiliepė 
anksti, o kai kurie tik prieš pas
kutines savaites. Pagaliau prieš 
pat parodos atidarymų galutinai 
paaiškėjo trys mecenatai. Tai 
buvo tikrai supratingas jų žestas^ 
paskatinti lietuvių dailininkus, 
dar stipriau įsijungti į kūrybinį 
darbų.

Paroda buvo įruošta viešoje 
meno galerijoje, todėl jos expo- 
zicija buvo rūpestingai apmasty
ta ir paveikslai iškabinti pade
dant ir pritariant nusimanan
tiems parodų rengime talkinin
kams. Parodos expozicija gale- 

sutvėrimai, kaip vėžiai, krabai, 
moliūgai, sraigės ir kt. Jie šliau
žioja jūros dugnu, arba prikibę 
prie uolų, bei kitų gyvių. Yra gy
vių, panašių į augalus, bet iš tik
rųjų tai nepriklauso augmenijai.

(Bus daugiau)

Meno Dienos, viena iš mūsų 
kultūrinio gyvenimo žymiųjų 
apraiškų, vykusios praeitų metų 
pabaigoje Melbourne, — po 
dviejų metų, jau Lietuvių Die
nų vardu, būsiančios Sydnėjuje,
— yra tapusios mūsų bendruo
menine, institucija.

Lietuvių Dienos rūpi visiems
— didiems ir mažiems, ben
druomenės vadovybei ir ben
druomenės nariams. Šią kultū
rinio pobūdžio manifestaciją 
praveda krašto bendruomenės 
vadovybė, pasitelkdama tam di
deliam darbui atlikti sudarytąjį 
komitetą. Gi, bendruomenės na
riai, tų pačių kultūrinių verty
bių branginimo siejami, per Lie
tuvių Dienas jungiasi tampres
niu bendraviman, gaivindami 
bei stiprindami savą tautinį są
moningumą.

Natūralu, kad, jaučiant Lietu
vių Dienų didėjančią reikmę, 
kyla mintys ieškoti tikslingesnių 
būdų bendravimui bei santykia
vimui kultūros darbe ugdyti.

Pozityvūs siūlymai, konstruk
tyvi kritika teigiamai prisideda 
prie vykinamų uždavinių tobu
lesnio atlikimo, ir dėlto ji svei
kintina, ypač kai ji tariama nuo
širdžiai, atviru veidu, nesidan- 
gstant kokiomis slapyvardėmis.

Deja, nėra galima pasveikin
ti Mūsų Pastogėje įtaigojamos 
minties mūsų menininkams iš
sijungti iš Lietuvių Dienų, t.y., 
nedalyvauti viename iš svariųjų 
mūsų gyvenimo parengimų — 
meno parodoje.

Tokią mintį perša “Meno my
lėtoju — anglosaksu” pasirašęs 
mūsų bendruomenės narys savo

LAIŠKAS MATU! GAILIUI (I)
(IŠGYVENIMAI PRO

Sveikas, Matai! Linkiu valy- 
viausių Naujų Metų. Mat, nebuvo 
laiko pasveikinti laiku, nes, būda
mas doras lietuvis tikintysis (ne 
visi apie mane tokios geros nuo
monės!) ir aš išvykau jieškoti 
kalčių atpirkimo į patį Melbour
ne O jau svietelio sugarmėjo — 
žinai, kaip j kokius atlaidus Pa- 
kryžėj prie Dusios! Pasigedau tik 
karabelninkų ir ubagų, bet tik
riausiai šiandie jau visi ubagai 
džetais plasnoja ar Holdenais irs- 

rijos direktoriaus su pasitenkini
mu buvo aprobuota ir užgirta.

Dovanų paskirstymui nereikėjo 
“Saliamono” bet buvo pakviestas 
meno sluogsniuose gerai žinomas 
autoritetas Lenton Parr. Mr. 
Parr nė vieno iš tų trijų dailinin
kų laimėjusių dovanas asmeniš
kai net nepažįsta.

Tokios dailės parodos jau ne 
nuo šiandiena yra ruošiamos 
įvairiuose pasaulio meno centruo
se. Mūsų nuomone tai yra tiks
lus būdas pastebėti progresy
viuosius kūrėjus ir jiems padėti.

Kada mes Melbourne paruošė
me tokių gerų parodų, tai raši
nio autorius, galima spėti tos pa
čios parodos dalyvis, negavęs 
dovanėlės pyktelėjo ir pasišovė 
sugriauti ir nuvertinti visų rū
pestingai paruoštų darbų. O skau
džiausia, jo destruktyvi idėja en^ 
tuziastingai buvo sutikta “Mūsų 
Pastogės” redaktoriaus.

Nebenorėdamas ilgiau gaišti 
dar pacituoju iš rašinio “Paro
dos, Premijos ir... teigimą, kad 
menininkas tik dalyvauja paro
doje "...taikydamasis prie jam ži
nomo teisėjo skonio”, yrar vulga
riausias pareiškimas ir meninin
ko.. kaip kūrėjo įžeidimas. Pana
šūs pareiškimai yra girdimi tik 
meno susintojų ir kultūros duob
kasių pasikalbėjimuose. Per daug 
jau aišku, kuo gardžiuojasi raši
nio autorius “meno mylėtojas” — 
suanglėjęs lietuvis išgyvenęs ko
kį tuzinų metų Australijoje.

Reiškiu Pagarbą
A. Vaičaitis

P.S. pageidavimas: Malonėkite 
Pone Pirmininke, atspausdinti šį 
išprovokuotų pasisakymų “Mūsų 
Pastogėje” nepakeičiant ir neiš
metant nė vieno sakinio, žodžio, 
taško ar kablelio. A.V.

Red. pastaba: autoriui prašant 
ir Kr. V-bos p-kui pritariant ra
šinys skelbiamas be jokiu patai

sų. ', Red.

straipsnyje “Paroda, premijos 
ir...” (MP š.m. kovo 1 d. laida), 
kalbėdamas bei samprotauda
mas, beveik ištisai, dėl būdo, 
kuriuo buvo atžymėti piniginė
mis dovanomis, premijomis kai 
kurie meno parodoje išstatytie
ji darbai.

Reiktų pastebėti, kad Mel
bourne būtoji meno paroda, vy
kusi Meno Dienų rėmuose, bu
vo skaitlinga savo dalyvių skai
čiumi, gausi meno srovėmis, 
įvairi technikinėmis priemonė
mis — žodžiu, ji, nebūdama vie
no kurio nors žanro kūrinių 
rinkiniu, teikė sava paskirtimi 
bendrą vaizdą apie lietuvių me
nininkų kūrybinę galią.

Parodos kokybės lygį ir, ga
lima pridėti, jų eksponavimo 
darnumą nusako parodos pratę
simas porai savaičių, pačiai 
Toorak Gallery prašant, kad “ir 
australai pamatytų įdomius dar
bus”.

Būta ir premijų. Premijoms 
skirstyti pakviestasis australas 
menininkas, naudodamasis pre
mijų skirstytojo prerogatyva, 
savu sprendimu atrinko darbus, 
jo nuomone, atžymėtinus pinigi
nėmis dovanomis — premijo
mis, kurios buvo parūpintos bei 
suaukotos ALB Krašto Valdy
bos, Sydnejaus Lietuvių Gydy
tojų Draugijos ir Canberros sta
tybininkų A. Ceičio ir V. Ge
nio.

Sprendėjo asmuo gerbtinas, 
lygiai ir jo tarimas. Sprendimo 
gerbimas, prabėgomis pastebint, 
yra viena iš anglosaksiškos kul
tūros asmens savybių.

Reik pasakyti, jog, vienaip

GAUBTA VEIDRODI)
tosi.

Dairiausi ir Tavęs, bet kur tau
— užklaustieji tik patrauko pe
čiais: girdėtas, sako, tik nematy
tas! Pagalvojau ir apie save — 
niekas manęs gyvo nematęs, net 
ir redaktorius viešai manęs išsi
žada!

Tiesa, mačiau keletu kartų iš 
tolo ir redaktorių — žinai, toks 
pasipūtęs ir užkalbintas begėdiš
kai kerta i akis: esu, su saviškiais 
ir sydnejiškiais jis nesikalbųs, 
mat nenorįs gaišinti laiko! Svar
bų. matai, vaizduoja!

Bet nesileiskim į asmenišku
mus. Aš tau vistiek noriu pasipa
sakoti, kaip ten Melbourne buvo 
ir kų aš pats asmeniškai išgyve
nau. O, žinai, įdomybių netrūko, 
įsivaizduok sau, net ir mūsų ben
druomenės parlamente buvau pus
dienio debatų objektu. Sakau, ačiū 
Dievui, kad nemėgstu pats sau 
reklamos ir manęs niekas ypatiš- 
kai nepažįsta. Dar ko gero būčiau 
i kuprą gavęs. Sako, kam be pri
deramos pagarbos savo skiltelėje 
paminėjau Amerikos krepšininkus 
ir jų vadą!

Nueinu j Meno Dienų atidary
mų — lietuviškai tariant, visasą
junginę lietuvių parodą. įdomu, 
pasakyčiau: ir p. žižienė saldžiai 
pakalbėjo, ir dailininkai rūgščias 
nuotaikas demonstravo, kad ne 
pagal juos buvo paskirstytos pre
mijos, ir prekybininkai nagus 
kramtė, kad nerado nieko tinka
mo eksportuooti. O kas. ant 
sienų kabėjo, žinai, taip ir 
nepastebėjau. Išėjęs guodžiaus!
— a. pasiskaitysiu iš katalogo.

Vakare einu i teatrų. Kitur to
kie vadinasi kukliau — mėgėjais 
mylėtojais, gal svajotojais, o čia
— teatras. Gerai jie vaidino, ir 
žmonių žiūrovu (ne klausytojų!') 
prisirinko apsčiai, ir patys vai
dintojai grakščiai mokėjo pereiti 
per scenų ir net rankų mostais 
svarbiai sušmėkščioti, bet ką jie 
vaidino, dėl ko ten scenoje buvo 
bartasi. už ką tuščios (o gal ir 
tikros?) taurės kilnojamos, tain 
ir negalėjau įspėti — galiorkoje 
buvo taip tylu, kad ne tik iš sce
nos nepasiekė joks garsas, bet ir 
patys žiūrovai buvo taip ekstazės 
pagauti, kad nedrįso net pašnibž
domis komentuoti.

Kitų dieną iš ryto pasidairiau 
mūsų bendruomeninio parlamento 
koridoriuose. Koks dvasinis paki
limas apima krūtinę besitrinant 
tarp tokiu svarbių žmonių. Pra
sidėjo iškilmingi ir formalūs po
sėdžiai. “Nenorėčiau būti kaily tų, 
kurie šio parlamento bus teisia
mi”, pagalvojau sau vienas ir pa
sižiūrėjau į p. Jonaičio veidų, ku
ris pirmoj eilėj turėjo stoti ir 
gintis arba pulti. Bet nieko. Po 
debatų ir net vaizduotų puolimų 
išvadoje Krašto Valdyba ir jos 
pirmininkas buvo net pagirti už 
tokią plačiašakę veiklų! Stebėjau 
teisėjus — suvažiavimo prezidiu
mų — mačiau, kaip p. Jonaičiui 
maloniai kalbant jų veidai minkš
tėjo ir pagaliau visai ištirpo. Dar

ar antraip galvojant dėl paties 
reikalo atžymėti iškiliausius kū
rinius, ar skirtingai manant dėl 
darbų, kurie būtų buvę verti 
ypatingo išskyrimo, visai nor
malu, kad išryškėja nuomonių 
įvairumas tais klausimais. Nuo
monių skirtumas rasis ir tarpe 
menininkų, turinčių ką savito 
pareikšti savu kūriniu, nepatai
kaujant kieno nors skomui; ne
vienodai spręstų, — jei toks at
vejąs rastųsi, — ir “meno my
lėtojai”, ir šiaip eiliniai žmo
nės. Apskritai, nuomonėms sky- 
riojantis, sprendimas priklauso _ 
tam, kuriam, kaip arbitrui, jis 
pavesta daryti.

Nuomonių įvairumas kuriuo 
klausimu, — tad ir dėl premi- 
juotinų mūsų menininkų kūri
nių parinkimo — yra eilinis da
lykas, tačiau kėlimas minties 
bei įtaigojimas, kad mūsų me
nininkai nedalyvautų “savų tau
tiečių organizuojamoje betko- 
kioje parodoje” nėra įprastinis 
reiškinys, betgi labai apgailėti
nas atvejąs.

Nemanau, kad tokia mintis 
galėtų būti pateisinta, dalei- 
džiant, pavyzdžiui, kad ir pa
čiam straipsnio autoriui, “Meno 
mylėtojui — anglosaksui” gal
vojant, jog ne tie darbai buvę 
atžymėti piniginėmis dovano
mis, kaip kad jo buvę laukta ar - 
tikėtasi.

“Meno mylėtojo — anglosak
so” įtaigojimui priešpastatau ki
tokį teigimą, primygtinai daro
mą: Meno parodos rengtinos ir 
per ateisiančias Lietuvių Die
nas, kviečiant, kaip ligi šiol, vi
sus kūrybingus menininkus įsi
jungti į Lietuvių Dienas ir nuo
širdžiai bendradarbiauti kultūri
nėje manifestacijoje. Šitokia 
mintis plaukia iš tezės, kad Lie
tuvių Dienos apima visas mūsų 
kultūrines apraiškas.

Baigdamas norėčiau užsimin
ti, kad Lietuvių Dienų visuoti
numo charakterį išsaugoti yra 
pačios mūsų bendruomenės va
dovybės nenykstąs interesas. 
Reikia tikėti, kad bendruome
nės vadovybė, nebodama ben
druomenės organe daromų įtai- 
gojimų, užtikrins kultūrinių pa
sireiškimų pilnumą, — dalyką 
mums visiems svarbų.

Norėčiau pakartoti, jog vi
siems turi rūpėti — tiek ALB 
Krašto Valdybai tiek ir ben
druomenės nariams, — kad Lie
tuvių Dienos kas kartą savu tu
riniu ir apimtimi augtų ir to
bulėtų.

Lietuvių Dienos mūsajam gy
venimui yra ne tik reikalingos, 
bet ir būtinos: jos savo apraiš
kų pilnumu augina mūsų opti
mizmą ir stiprina viltis išsaugo
ti savas kultūrines vertybes atei
čiai.

V. Jakutis

Redakcijos pastabai Jeigu Šio 
raSinio autorius būtų bent kiek 
atidžiau įsiskaitęs diskutuojamą 
straipsnį (“Paroda, premijos ir 
...”), jis nebūtų padaręs ir čia 
paskelbęs klaidinančios išvados, 
kad, esą, diskutuojamame strai
psnyje sugestijonuojama meni
ninkams išsijungti iŠ Meno Die
nų ir nedalyvauti meno parodo
je. Tokios minties minėtame 
straipsnyje iš viso nėra. Red.

norėjau šūktelėti iš vietos "dėl 
tvarkos!”, bet staiga atsiminiau, 
kad nesu delegatas ir neturįs tei
sės pasisakyti. O teisėju ir susi
rinkimo veiduose aiškiai matėsi
— “vargu bau, ar mes patys bū
tume padare bent pusę to, ką jie 
nadarė!” Valiavimas ir iškeltos 
kortelės pasakė viską. Net ir aš 
kėliau bebalsę kortelę, ir ji buvo 
įskaityta!

Būtų galima Tau pripasakoti 
romanus apie bendruomenės ats
tovu suvažiavimų, bet tai bus tik 
tuščias pasakojimas, nes to nerasi 
suvažiavimo protokoluose. Antai, 
akademikai bandė atskleisti savo 
išminti apie bendruomenės ir jau
nuomenės santykius, čia turėjo 
būti ir jaunuomenė — mūsų elitas
— studentai, bet jų buvo vos pus
antro. Ir kas įdomiausia, jaunuo
menės klausimas jai visai nerū
pėjo, o to vietoje buvo vyresniųjų 
diskutuojama, koks universitetas 
buvo seniausias — Vilniaus, ar 
Karaliaučiaus!

Kaip toliau ten buvo, papasako
siu kitame laiške. Spaudžiu deši
nę ir duok ūsų šiais neįvardintais 
metais. Tavo Ku-ka
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LIETUVIAI PLAUKIME
Pasibaigus egzilų skautų plau

kimo karnavalui, kuris vyko ko
vo 7 d. Bankstowne, mūsų skau
tės buvo paskelbtos provizorinė
mis skaučių plaukimo varžybų 
laimėtojomis, surinkusios 88 taš
kus (oficialiai laimėtojai bus pa
skelbti tik po egzilų skautų spor
to k-to posėdžio, apsvarsčius pro
testus, jei tokių būtų). Mūsų 
skautams sekėsi kiek blogiau: jie 
išėjo laimėtojais iš kito galo, su
rinkę tik 40 taškų (laimėjo ru
sai su 118} t)

Pačiame karnavale dalyvavo 
tur būt rekordinis skaičius mūsų 
dalyvių ir gal būt svečių.

Varžybos pradedamos plaukimu 
krūtine. Berniukų iki 12 metų 
grupėje mūsų Kajus Kazokas iš
sikovoja 2-rą vietą. Šerniukams 
iki 14 metų atstovauja Kęstutis 
Genys, atėjęs trečiuoju. To pat 
amžiaus mergaites atstovauja 
Danutė Šliogerytė irgi 3-ji. Ber
niukų iki 16 metų varžybose ne
sėkmingai kasasi Rimas Mickus. 
Varžovai buvo labai stiprūs, to
dėl Rimui ir teko i “uostą” įplau
kti paskutiniajam. Birutė Vingi- 
lytė mergaičių grupėje išėjo 4-ta. 
Mergaičių iki 18 m. tarpe atkak
liai varžosi Danguolė Genytė. Ne
siseka, tik 8-čia vieta. Virš 18 
m. vyrams —, plaukia melbour- 
nietis Rem. Bakaitis (pagal AA- 
SE taisykles teisėtas dalyvis), o 
mergaičių — Violeta Bitinaitė 
iškovojusi 2-rą vietą.

Laisvo stiliaus varžybose iki 12 
metų plaukia K. Kazokas (3-čia 
v.), iki 14 m. — Genys (6 v.) ir 
Dalia Mickutė, iki 16 m. — Juo
zas Penkaitis (5). Vyrus atsto
vauja (antras melboumietis) Ša
rūnas žiedas (3), mergaitės iki 
16 m. — Ugnė Kazokaitė (2), 
iki 18 m. — D. Genytė (3), virš 
18 m. Jonas Penkaitis (5) ir Bi
tinaitė (3).

Nedaug varžovų turėjom plau
kime nugara, žemiau 12 m. plau
kia Jonas Šliogeris, iki 14 m. Ge-

N.S.W. ŠACHMATŲ S-ga pa
skelbė 1965-jų metų šios valsti
jos žaidėjų įvertinimą taškais, 
kurie buvo skaičiuojami pagal 
žaistų ir laimėtų rungtynių skai
čių. E maždaug 800 įvertintų 
žaidėjų meisteris L. Steiner ga
vo 2570 taškų. Virš 2000 taškų 
tegavo vos 15 žaidėjų; šiaip žai
dėjų sąraše užtinkame ir Sydney 
lietuvių šachmatininkų pavar
džių: V. Patašius (1940), I. Ven
clovas (1840), J. Dambrauskas 
(1700), V. Koženiauskas (1480),
K. Simonas (1360), V. Augusti- 
navičius (1350), G. Umbražiūnas 
(1130), B. šaltmiras (1110), P. 
Grosas (1070), S. Stirbinskas 
(1010), J. Baikovas (980), J. Ab- 
romas (590).
’ Atrodo, Sydnejaus lietuviai 
šachmatininkai yra vieni iš akty
viausių Kovo klubo sportininkų. 
Belieka juos tik pasveikinti už 
gražius rezultatus.

KALBANT APIE ŠACHMA
TUS buvęs vienas iš žymiųjų Ko
vo šachmatininkų J. Maščinskas, 
nors šiuo metu ir laikinai aplei
dęs šachmatų lentą, bet atrodo 
jis visą dėmesį sukaupęs į savo 
sūnų Algį, kuris, būdamas Can
terbury Atletikos klubo narys, 
kartu su dar dviem australiukais 

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

BOSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, NAW. Phone LW 1220
Rockdale itotia.
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus'aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokė j imui. Mes kalbame vokiškai.
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nys (4) ir Bogušaitė (3), iki 16 
m. — Kazokaitė (2).

Geriau sekėsi estafetėse. Mer
gaičių iki 14 m. grupėje Kazokai
tė, Mickutė, Šliogerytė jr Vin- 
gilytė išplėšė lietuviams pirmąjį 
“aukso medalį” tą vakarą, nors 
tai nebuvo ir paskutinysis. Mūsų 
mažieji įrodė, kad ir jų taškai 
reikalingi norint atsiekti geres
nių rezultatų. Pirmąsias vietas 
laimėjo plaukdami tik skersai ba- 
seną) iki 12 m. berniukai: Kazo
kas, Algis Laurinaitis, Šliogeris 
ir Edas Šurka. Mergaitės iki 12 
m.: Dalia Adomėnaitė, Julija Bo
gušaitė, Lėta Nakutytė ir Rasa 
Zinkutė.

Berniukų iki 16 m. Genys, Mic
kus, Juozas Penkaitis ir Vytau
tas Šatkauskas priversti tenkin
tis 5-tąja vieta, bet virš 18 m. 
mūsų vyrai: Juozas Griškaitis, 
Jonas Penkaitis, Romas Šatkaus
kas ir Š. Žiedas parodė kietą ko
vą. Net gaila — išėjo tik 3-tieji. 
Mergaičių virš 18 m. Bitinaitė, 
Bogušaitė, Kazokaitė ir Vingilytė 
laimėjo 2-rą vietą. Tai tiek iš 
“kovos” lauko.

Dėl pačių varžybų. Tik vienas 
varžovas iš kiekvienos tautybės 
ir vienoje amžiaus grupėje galė
jo dalyvauti varžybose. Todėl 
daugelis mūsų skautų-čių stojo j 
nelygią kovą varžydamiesi su vy
resniais amžiumi priešininkais. 
Pav., Bitinaitė, pagal savo amžių 
galėjusi plaukti iki 16 m. grupė
je, plaukė virš 18 m. O tokių bu
vo ir daugiau. Estafetėms daro
mos išimtys.

Kitų tautybių skautai pasirodė 
žymiai tvirčiau, kaip ankstyves
niais metais, o taip pat ir bendras 
dalyvių skaičius buvo gausesnis.

Lietuviai individualinėse var
žybose nepasiekė nė vienos pir
mosios vietos. Iš kitos pusės, lie
tuviai plaukimu niekuomet ne
buvo nustebinę pasaulio; juk čia 
ne krepšinis!

L.A.

INO
pagerino iki 14 metų į augštį šo
kimo N.S.W. rekordą, peršokęs 
keturias pėdas 10 inčų. Geriau
sios sportinės sėkmės jaunajam 
Algiui!

— ★ —
KAZIUKO MUGĖJE Banks- 

towno Namų aikštelėje matėme 
turbūt pirmą kartą tinklinio ai
kštelėje besireiškiantį ir Kovo -pir
mininką A. Šimaitį. Gaila, kad 
ten nebuvo trenerio J. Eismon- 
to, kuris tikrai dar vieną “žvai
gždę” galėtų prisijungti prie sa
vo komandos.

— ★ —
KAI KOVO VYRAI vis dar ne

gali atsibusti po vasaros atosto
gų, aš jų ir nekaltinu prie to
kios apvalios temperatūros, tai 
merginos šiais metais net ir ne
tekusios savo buvusios “žvaigž
dės” Dianos (ji susirado sau ki
tą komandą), labai gražiai reiš
kiasi pirmadienių vakarais Can
terbury krepšinio salėje ir jau 
pasiekusios gražių laimėjimų.

— ★ —
DAUG KAS MANO, kad jau 

truputį metų uždėjęs ant savo 
pečių žmogus turi imt ir pasi
traukt ir aktyvaus sporto. Pasi
rodo visai ne. Štai paskutiniosios 
Australijos krepšinio rinktinės, 
kuri Tokio olimpijadoje iš turė-

ABI ORDINO PUSflS
šių metų M.P. 8(825) antrašte 

“Antroji medalio pusė” pasiro
dė atsakymas į mano rašinį “or
dinų klausimu” M.P. 5(822).

Savitas prielaidas ir išvadas 
“klasikiniais” palyginimais, bei 
ironiškomis pastabomis apvaiĮni- 
kavęs, straipsnio autorius bando 
apsaugoti nuo suklaidinimų to
liau nuo sporto stovinčius, laik
raščio skaitytojus.

Dėl pačio rašinio formos ir ar
gumentams sustiprinti pasirinkto 
būdo, norėčiau pastebėti tik tiek, 
kad šia privilegija pasinaudojęs 
minimo straipsnio autorius yra 
pirmojo Australijoje sidabrinio 
ordino savininkas.

Pabandysiu čia perbėgti per 
“Antroji medalio pusė” rašinio 
autoriaus iškeltus faktus ir kar
tu patiekti, to pačio autoriaus 
žodžiais minimus “patogiai nuty
lėtuosius faktus”.

1. p. J. Jonavičius rašo: “Sida
brinis ženkliukas pasirodė ne 
Adelaidėje pagerbiant Amerikos 
lietuvius krepšininkus, bet Sid
nėjuje, tik svečiams atvykus pir
mojo susipažinimo baliaus metu 
jis buvo įteiktas inž. V. Adamka- 
vičiui ir V. Grybauskui.”

Tiesa, kas įvyko Sydnejuje aš 
nemačiau, bet kas vyko Adelai
dėje, liūdėjau ne aš vienas: sa
lėje buvo virš dviejų šimtų ade- 
laidiškių, kurie stebėjo ženkliu
kų įteikimo iškilmes ne dviems, 
bet trims asmenims, apie ką aš 
savo rašinyje ir parašiau. Ne kur 
kitur, bet Adelaidėje, tą patį va
karą, įvyko oficialus iš Amerikos 
atvežtų ir Amerikon siunčiamų 
dovanų įteikimas, čia, taip pat, 
įvyko ir vienintelio auksinio žen
kliuko atidengimas. Suprantu, 
kad pagrindinės oficialios svečių 
priėmimo iškilmės vyko Adelai
dėje. Šitą, man pasiteiravus, pa
tvirtino ir tuometinis A.L.F.A.S. 
Valdybos pirmininkas p. J. Jona
vičius, tų pačių iškilmių metu. 
Dėl šių priežasčių, savo rašinyje, 
patiekiau Adelaidę, kaip oficialią 
ženklų gimimo vietovę.

2. Toliau rašoma: “A.L.F.A.S. 
Valdyba negali būti laikoma at- 
sakominga už įvairių sąvokų for
mavimąsi paskirų asmenų galvo
senose”.

Savo rašinyje pakankamai aiš
kiai pasakiau, kad sidabrinis žen- 

tos 38-tos pasaulyje vietos išsiko
vojo devintą, trys seniausi žai
dėjai (vidutinis jo amžius siekia 
28 metus: L. Gaze, L. Hody ir 
B. Wyatt per preliminarines run
gtynes įmetė daugiau negu pusę 
visų taškų ir jie buvo tik tie žai
dėjai, kurie iš 18-kos žaistų rung
tynių pasiekė triskaitlinį skaičių, 
būtent: Wyatt 233, Hody 208 ir 
Gaze 172. Atrodo, dar kai kas 
ir iš mūsų lietuvių veteranų per- 
anksti pakabino ant gembės kre
pšinio batukus. Gal kartais pra
vartu būtų ir nusikabinti ir kiek 
svorio numetus vėl pasirodyti ai
kštėje.

— ★ —
BUVĘ SYDNEJAUS SPORTO 

darbuotojai ir valdybų nariai A. 
Šutas su savo žmona Elyte šiuo 
metu įžengė į naują gražų namą, 
pastatytą ant uolų. Beauginda
mas savo mažuosius ir bekalinė- 
damas uolas, prie ko prarado ne
mažai svorio, jis vis mintyse yra

RŪGŠTUS PIENAS
Gyvendami šiltame klimate tu

rime maitintis taip kad savo or
ganizmo neperkrautume rieba
lais, nuo ko daugiausiai kenčia 
kepenys, tuoj ateina senatvės 
reiškiniai — sklerosos ir kiti sun
kesni negalavimai.

Balkanų gyventojai pasižymi 
ilgu amžiumi. Tų tautų liaudies 
patarlės sako: “Nori ilgai gyven
ti valgyk daug yoghort”. Yog- 
hourt yra pieno produktas, tu
rįs didelį pieno rūgšties procen
tą su aktyviausiomis rūgšties bak
terijomis, kurios neitralizuoja 
kenksmingas organizmo rūgštis. 
Kaip žinome, lietuviai yra pratę 
daug valgyti rūgštaus pieno, ku
riuo galima pakeisti yoghourtą ir 

klas sporto šeimoje buvo priim
tas, kaip teisėtas atsižymėjimo 
ženklas 1964 metų Amerikos lie
tuvių krepšininkų vizito ribose. 
Kam gi tada galėjo ateiti į galvą 
mintis, kad Amerikos lietuvių 
krepšininkų vizito proga, to vizi
to organizatoriams ir palydo
vams skirti ženkliukai buvo įteik
ti už kokiui kitus, bet ne už iš
vyko* organizavimo ir vykdymo 
nuopelnui? Tuo labiau, kai tuo 
pačiu ženkliuku ir ta pačia pro
ga buvo apdovanotas ir mūsų 
tuometinis ALFAS valdybos pir
mininkas, kuris sporto organiza
cijoje pasireiškė tik nuo 1963 me
tų, ir didelius nuopelnus užsitar
navo Amerikos lietuvių krepši
ninkų priėmimo organizavime. 
Taigi, mano minėta, susiforma
vusi sąvoka, kad tie ženkliukai 
buvo skirti už nuopelnus asme
nims, organizavusiems krepšinin
ku žygį, yra pakankamai pagrįs
ta. čia ir noriu atkreipti skaity
tojų dėmesį, kad šitų sidabrinių 
ženkliukų pasirodymas amerikie
čių vizito metu, mano straipsny
je buvo nušviestas tik iš gerosios 
pusės. Tad, p. J.J. augščiau su
minėtų faktų gvildenimas yra pa
naudotas su tikslu supainioti fak
tus ir, reikalo gerai nežinantį 
skaitytoją nuteikti taip, kad ma
no iškeltas ordinų pasirodymas 
XV-sios sporto šventės metu, at
rodytų išėjimas prieš sidabrinių 
ženklų padalinimą, amerikiečių 
vizito metu. Atskirkime du daly
kus, vienas reikalas yra Ameri
kos lietuvių krepšininkų vizitas 
ir sidabro ženkliukai, apie ku
riuos aš nieko pikto nesu išsireiš
kęs; gi visiškai atskiras ir kitas 
reikalas yra, sidabrinių ženkliu
kų pavertimas ordinais ir jų pa
naudojimas XV-sios sporto šven
tės metu. Savo straipsnyje atvi
rą nuomonę pasisakiau apie or
dinus.

p. J.J. tvirtina, kad "Sidabrinis 
ženklas turėjo nuostatais api
brėžtą paskirtį nuo pat jo įstei
gimo dienos, 1964 m. liepos 7 d.”

Šis tvirtinimą^ prieštarauja
M.P. 48 (813) tilpusiam Adelai-

ŠACHMATAI
Adlaidiškis tarptautinis meis

teris korespondencinėse varžybo
se Romanas Arlauskas yra Aus
tralijos spaudos dėmesio centre. 
Apie jo žaidynes ir iškilimą į pa
saulinius meisterius rašė visa ei
lė Australijos laikraščių.

★

Paskutiniame šachmatų sekci
jos susirinkime vienbalsiai per
rinkta ta pati sekcijos vadovybė. 
Sekcija nutarė įsigyti pačiame 
Adelaidės centre nuosavus na
mus akcinės bendrovės pagrin
dais.

★
šachmatų sekcijos vadovas P. 

košiūnas, išrinktas Pietų Austra
lijos šachmatų sąjungos vicepir
mininku. Tai pirmas lietuvis to
kiose augštose, nors ir sportinė
se pareigose.

★

R. Arlauskui nedalyvaujant 

aktyvus sportininkas, besisielo
jęs Sydnejaus Kovo visais var
gais. Kiti buvę garsūs koviečiai 
— Aldona (Bernotaitė) ir Stasys 
Kapočiai taip smarkiai užsiėmę 
bekaldami pinigą ir bestatydami 

kuris yra daug maistingesnis sa
vo natūralia rūgštimi. Perkant 
pagamintą yoghortą tenka mokė
ti brangiai, bet jį galima pasiga
minti ir namuose, kartą užyeisus 
yoghourto bakterijų.

Youghourt gaminimas iš sal
daus pieno su yoghourto bakteri
jomis (fermentu). Užvirinamas 1 
litras pieno ,atvėsinamas ir tik 
tada du ar trys šaukštai pirkto 
youghourto, o vėliau jau galima 
naudoti savo pagaminto yoghour
to rūgštį naujam darymui. Ge
rai išmaišius supilti į stiklinius 
indus, uždengus laikyti kambario 
temperatūroje 3-5 vai. Po to lai
kyti šaldytuvuose.

(Liti) A. Mikelionienė 

dės “Vyties” klubo valdybos vie
šam pareiškimui, kuriame sako
ma, kad "... tiems ženkliukams 
papildomus įstatus, datuotus 1964 
m. liepos mėn. 7 d. Klubo valdy
ba tegavo rugpjūčio mėnesį.”

Įdomu būtų išgirsti, kada sida
brinio ir auksinio ženklo nuosta
tus yra gavę kitų klubų valdy
bos. Pasitikrinkime, nes dabar 
atrodo kad viena iš valdybų (ar
ba ALFAS, arba “Vyties”) apsi
lenkia su tiesa.

p. J. J.' tvirtinimas, kad “nei 
vienas klubas neprotestavo dėl 
vadovavimosi tais nuostatais be 
klubų atstovų aprobato.” irgi nė
ra tikroji tiesa. Kodėl XV-sios 
sporto šventės metu ALFAS Val
dyba paprašė atstovų susirinki
mo, patvirtinti sidabrinio ir auk
sinio ordino nuostatus? Klubų 
atstovai originalių nuostatų ne
patvirtino, buvo patvirtinti pa
taisyti nuostatai, kad apdovano
jimo kandidatus tvirtina ne AL
FAS Valdyba, bet klubų atstovų 
susirinkimas, čia tiktai šie nuo
statai ir įgavo legalią prasmę, 
tai yra M.P. 50(815) ir 51-52 
(816-817), tai yra tris savaites 
prieš nuostatų patvirtinimą, jau 
randame oficialius ALFAS Val
dybos pranešimus apie ordinui 
pristatytus ir patvirtintus veikė
jus.

Šitais faktais vadovaudamasis, 
savo straipsnyje parašiau: “Šiais 
nuostatais buvo pradėta vado
vautis be klubų atstovų aproba
to, tai yra dar prieš teisišką 
nuostatų pripažinimą.”

p. J.J. teigimas, kad “Klubų 
atstovų suvažiavimas vienbalsiai 
patvirtino ir užgyrė visą ALFAS 
valdybos 1964 metų veiklą, tuo 
pačiu ir visus jos atliktus veiks
mus, surištus su sidabriniu žen
klu." nėra šimtaprocentiniai ti
kslus. Jeigu klubų atstovai teis? 
tvirtinti apdovanojimui pristaty
tus kandidatus iš ALFAS Valdy
bos atėmė, reiškia, kad atlikti 
veiksmai surišti su sidabriniu 
ženklu nebuvo užgirti.

4. Toliau p. J.J. tvirtina, kad 
"ALFAS” Valdybos kvietimu

ADELAIDĖJE
Pietų Australijos lietuvių žaibi- 
nes šachmatų pirmenybes laimė
jo P. Lukošiūnas iš 10 galimų 
taškų surinkęs 9. Antrą vietą už
ėmė S. Reivytis su 6į taško, tre
čią — M. Šertvytis 6 t., ketvirta 
R. Baranauskas (5J), penktą, 
šeštą ir septintą vietą pasidalino 
B. Slamonas, J. Hartovanyj ir 
K. Cieminis. Toliau seka P. Save- 
nis, V. Kondratas, Halusko ir V. 
Vilčinskas.

★
Šiais metais varžybose bus už

registruota rekordinis komandų 
skaičius. Labai pageidaujami C 
klasės žaidėjai ir pradedantieji, 
nes B ir C klasės perkeltos augš
čiau žaisti.

★
Šachmatų treniruotės vyksta 

Lietuvių Namuose kiekvieną sek
madienį 4 vai. p.p. Kviečiami 
nauji žaidėjai.

savo naują namą, kad šiuo metu 
nenori nieko žinoti apie mūsų 
sportinį gyvenimą, nors ateityje 
žada daugiau ar mažiau ir vėl 
šiuo bei tuo prisijungti prie spor
tinės veiklos.

— ★ —

KAIKURIE BUVĘ AMERI
KOS lietuvių rinktinės dalyviai 
su širdgėla apgailestauja, kad 
Australijoje prasidėjo tokie karš
ti ginčai dėl tų apdovanojimo 
ženklų. Kaip ten buvo, kaip ne
buvo, kas kaltas, kas ir ne, dėl 
Dievo meilės baikite tuos ginčus 
ir padavę vieni kitiems ranką 
pradėkite rimtą darbą jaunių 
tarpe, rašo vienas buvęs mūsų 
svečių. Tikrai gražus patarimas. 
Gal imkime ir paklausykime!

“KOVO” GARBĖS narys kun. 
P. Butkus kovo pabaigoje išvy
ksta į Europą ir vėliau i Ameri
ką kelių mėnesių atostogoms, kur 
be kitų reikalų tikisi susitikti ir 
buv. rinktnės dalyvius. Laimingo 
kelio! Rimai Gailius 

įteikti sidabrinį ženklą savo na
riams pasinaudojo ne vien tik 
Melbourne Varpas ir Tasmanijos 
Perkūnas. Sydnejaus Kovas ir 
Geelongo Vytis šiuo ženklu taip 
pat pagerbė savo atsižymėjusius 
narius.”

Sporto šventės atidarymo pro
ga buvo apdovanoti trys “Var
po” nariai. — vienas “Perkūno” 
narys ir du ALFAS Valdybos 
nariai.

Kas įvyko po to, kai nuosta
tai buvo pakeisti ir Klubų atsto
vų patvirtinti, diskutuojamo rei
kalo visiškai neliečia.

5. p. J.J. rašo, kad “Juokinga 
kalbėti apie pavyzdžius, verčian
čius veteranus pasitraukti iš ak
tyvo”, toliau išdėsto, apie vete
ranų kategorijas ir atidengia ne- 
vardinius organizacijos šulus, iš
dirbusius po 15-ką, 16-ką metų ir 
gale tvirtina: “šių visų mūsų pa
dėkos ir pagarbos nusipelniusių 
veteranų nuo sportinės veiklos 
nenubaido “tokie ar panašūs pa
vyzdžiai”.

šitoks žodžiais pasišvaistymas 
apie 15-ką, 16-ką metų išdirbu
sius neišvardintus herojus ir "ne
suprantamų intencijų" vedinus 
veteranus, mano nuomone, nepri
tiko buvusiam ALFAS Valdybos 
pirmininkui, kuris į sporto darbą 
įsijungė dar ne taip seniai. Bu
vau aktyvus tautinės sporto gru
pės narys nuo 1949 metų, pergy
venau visą organizacijos kūrimo
si stadiją ir jos nariu esu iki šių 
dienų. Per tą penkioliką metų 
dalyvavau daugumoje sporto 
švenčių ir suspėjau pakankamai 
susipažinti ne tik su pačia orga
nizacijos struktūra, bet ir orga
nizacijos asmenybėmis. Būtų la
bai malonu išgirsti, kokius čia as
menis pirmininkas turi galvoje?

6. Toliau sakoma, kad "AL
FAS Valdybai netiko skirstyti 
ženklo tose vietovėse, kuriose 
veikia lietuvių sporto klubai.”

Sutinku. ALFAS Valdybai tik
rai nepritiko rekomenduoti ordi
nui savo sąstato narius, kurie 
tos pačios sporto šventės metu 
ir tos pačios ALFAS valdybos 
buvo surasti, kaip netinkami re
prezentantai organizacijos vado
vybėje. Reikėjo palikti šį reikalą 
spręsti vietovės sporto Klubo va
dovybei, šiuo atveju, Adelaidės 
“Vyties” valdybai.

7. p. J.J. teigia, kad “organi
zacijos veiklos darnumo dėl kurio 
taip sielojasi rašinio autorius, 
atstatinėti nėra reikalo, nes jis 
buvo sudrumstas tik rašinio au
toriaus vaizduotėje.”

Jeigu buvęs ALFAS Valdybos 
pirmininkas galvoja, kad M.P. 
Nr. 48 (813) ir 51-52 (816-817) 
tilpę “Vyties” ir ALFAS Valdy- 
b vieši prieštaravimai yra dar
nios veiklos išraiška, tai tas dar 
nereiškia, kad taip turėtų galvo
ti visi.

Savo straipsnį baigdamas p. J. 
J. sako: “Baigiant gal vertėtų 
paminėti kad nežiūrint j buvu
sios ALFAS Valdybos "užma
čias” Adelaidės L.S.K. Vytis pra
šė tuos pačius “sportinio patyri
mo ir pasiruošimo neturinčius” 
asmenis vėl kandidatuoti į AL
FAS Valdybą 1965 metams. Bet 
ir to rašinio autorius tikriausiai 
“nežinojo”.

Panaudota citata "sportinio 
patyrimo ir pasiruošimo neturin
čius” turėtų būti iš mano straips
nio. čia turiu painformuoti skai
tytojus, kad nei ALFAS Valdy
bos nei buvusios ALFAS Valdy
bos pirmininko adresu, tokio iš
sireiškimo nesu panaudojęs.

Iš mano straipsnio išrinktas sa
kinys, kuriame šie žodžiai telpa, 
skamba taip:

“Nenuostabu todėl, kad tokių 
ar panašių pavyzdžių pamokyti, 
sportinį patyrimą ir pasiruošimą 
turį veteranai pasitraukia iš ak
tyvo”.

Kiek garbingas yra pačio p. J. 
J. sukonstruktuotas montažas, 
pacitavus mano žodžius tiesos 
neatitinkančia prasme, palieku 
spręsti patiems skaitytojams.

Su p. J.J. nuomone, kad spor
tinę organizaciją liečią reikalai 
neturėtų būti keliami viešumon, 
sutikti nenorėčiau. Manyčiau, 
kad tikslingiau būtų visą organi
zacijos veiklą derinti taip, kad 
viešumon iškilę faktai nesudary
tų jokių nepatogumų nei pačiai 
organizacijai, nei jos vadovams. 
Viešas žodis, pagrįstas teisingais 
faktais jokios organizacijai ža
los nedaro

S.U.
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BRISBANE
TAUTOS ŠVENTĖ 

BRISBANĖJE
Vasario 21 d. St. Mary’s baž

nyčioj, Sth. Brisbane, Aušros 
Vartų Marijos ir Tautinės Vė
liavos prieglobstyje susirinkę bri
sbaniečiai lietuviai išklausė kun. 
S. Gaidelio laikomų pamaldų ir 
šventei skirto puikaus pamokslo.

Gi už savaitės, vasario 27 d. 
Memorial Hall, Ashgrove Vasario 
16-sios minėiime susirinkome 
antrą kartą, šventę pradėjo apy
linkės ‘ p-kas p. V. Kariūnas pa
kviesdamas sugiedoti Tautos 
Himną ir tylos minute pagerbti 
kritusius nepriklausomybės ko
vose. Buvo sudarytas garbės pre- 
zidumas, i kurį pakviesta: misi- 
jonierius Tėv. J. Borevičius, S.J., 
kun. S. Gaidelis, S.J. ir savano
riai — kūrėjai S. Reutas ir P. 
Bartkus. Toliau sekė gana glau
sta ir rūpestingai paruošta p. S. 
Sagačio paskaita. Po prelegento 
jautrų patriotinį žodį pasakė sve
čias misijonierius Tėvas Borevi
čius ir tuo buvo užbaigta oficia
lioji minėjimo dalis.

Meninėje dalyje vaikučiai — 
G. Laurinaitis, V. ir E. Platkaus- 
kai padeklamavo, o po jų ponios 
P. Stankūnienė ir R. Platkauskie- 
nė padainavo “Plaukia Nemunė
lis”.

R. Platkauskienės paruoštos 
šešios mergytės pašoko, o K. 
Stankūno vadovaujamas moterų 
ir mergaičių chorelis sudainavo 
dvi daineles. Meninė programa 
užbaigta' kenčiančios Lietuvos 
gyvuoju paveikslu: čia širdį 
graudeno Vargo mokyklėlė, trė
mimas Sibiran,' knygnešis ir kri
tęs tėvynės laisvės gynėjas.

Pertraukėles užpildė būdamas 
drauge ir pranešėju pats apyl. 
p-kas p. V. Kariūnas papasako
damas įspūdžius iš Krašto Tary-

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Kovo 7 d. Bankstowno savait

galio mokykla pradėjo savo mo
kslo metus. Pamokos prasideda 
kiekvieną sekmadienį 9 vai. ir 
trunka iki 11 vai.

★
Minint Geelong apylinkės 15- 

kos metų sukaktį kažkas pakišo 
mintį išleisti į sceną tautinių šo
kių šokėjus veteranus. Vadovas 
p. L. Bungarda greitomis su- 
graibstė 6 poras mamyčių ir tė
velių, kurie po kelių repeticijų 
dūsaudami ir prakaituodami visų 
džiaugsmui smagiai pašoko, pa
lydimi gausių katučių. Drauge su 
tuo atsirado nauja idėja: mote
rys pripažino, kad tai sveikiau
sias ir patikimiausias būdas iš
laikyti grožio linijas yra tauti
niai šokiai. Entuziazmo pagauti 
pradžioje veteranai šokėjai buvo 
nutarę sudaryti pastovią grupę, 
bet kadangi kitas apylinkės ju
biliejus numatomas tik po 15-kos 
metų, tai vietoj to įsteigė kultū
rinį ratelį, pavadindami jį “Suk
tiniu", kuris vėliau galėtų išeiti į 
sceną. Ratelio vadovu pasiliko p. 
L. Bungarda, o jo padėjėju choro 
valdybos p-kė p. S. Lipšienė. 
“Suktinis” planuoja savo talka ir 
išmonėmis prisidėti prie įvairių 
parengimų.

ALB Krašto Tarybos atstovų 
suvažiavime p. K. Kavaliausko iš
keltoji lietuvių “menkavertišku
mo jausmo” mintis pasiekė ir 
Ameriką. Apie tai rašo “Dirva” 
vasario 3 d. laidoje ir ta proga 
persispausdino iš Mūsų Pastogės 
sausio 25 d. numerio visą veda
mąjį'ištisai paskelbdama jį ir sa
vo vedamuoju!

★

Toje pačioje Dirvoje vasario 5 
d. laidoje poetas Stasys Santva
ras labai plačiai ir šviesiai ap
žvelgia Australijos Lietuviu Met
raštį. Jis laiko jį tokiu leidiniu, 
apie “kokį Amerikos lietuviai te
gali tik svajoti”.

— ★ —
Vasario 25-sios d. rytą automo

biliu beskubėdami į darbą eismo 
nelaimėje sunkiai nukentėjo bris- 
baniečiai Julija ir Juozas Ruz
giai. Abu greitosios pagalbos bu
vo nugabenti ligoninėn. Julija 
Ruzgienė iš ligoninės jau išėju
si gydosi namuose, o Juozas Ruz- 
gys ligoninėje turės pabuvoti dar 
ilgesnį laiką. Abiem linkime svei
katos.

— ★ _ '
Kovo 7 d. misijonierius Tėvas 

Borevičius užbaigė. brisbanie- 
čiams misijas ir jau šiuo metu 
pradėjo savo darbą Sydnejuje.

— ★ —
J.A.V. Kongrese Vasario 16 d. 

proga pareiškimus apie Lietuvą 
padarė: Senate — 27 senatoriai, 
o Atstovų Rūmuose — 98 atsto
vai, viso — 125 Kongreso nariai. 
Ligi vasario 24 d. imtinai apie 
Estiją Senate kalbėjo 3 senato
riai ir 9 atstovai Atstovų Rū
muose. (E)

★

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai
bos atstovų suvažiavimo Mel
bourne. Dar pasižiūrėję Ameri
kos liet, krepšininkų žaidynių 
prieš Pietų Australijos rinktinę 
filme, pradėjome šeimynines vai
šes.

Besivaišinant nuoširdžiai išsi
kalbėta su svečiu misijonierium, 
praleista kelios valandos pakilio
je nuotaikoje.

Brisbaniečiai lietuviai ypač dė
kingi už tokį gražų minėjimą vi
siems, kurie tik kuo nors prie jo 
paruošimo prisidėjo.

Corindas Povei*

SALE v
PAMINĖTA VASARIO 16-JI
Sales lietuviai Vasario 16-ją 

minėjo šeštadienį, vasario 27 d. 
Minėjimą atidarė Sale seniūnas 
p. Drungilas, trumpu žodžiu api
būdindamas šventės reikšmę. Pa
skiau paskaitą skaitė Latrobe 
Valley seniūnas, p. Sodaitis, o 
p. Žemaitis savo žodyje iškėlė 
tautos istorinius momentus ir 
sunkias jos dienas dabartyje. Dar 
kalbėjo p. Eskirtienė priminda
ma apie lietuvybės išlaikymą jau
nimo tarpe ypač pabrėždama lie
tuvių kalbos svarbą. Tylos minu
te buvo pagerbti už Lietuvos 
laisvę žuvusieji.

Meninėje daly pasirodė jauni 
moksleiviai: B. Drungilas gražiai 
paskambino gitara, V. Eskirtas 
pagrojo akordeonu. Oficialioji 
dalis baigta Tautos Himnu. To
liau prasidėjo linksmavakaris su 
užkandžiais ir alučiu. Buvo sma
giai padainuota, pasišokta, pasi
šnekučiuota. Minėjime dalyvavo 
gana gražus būrelis lietuvių ne 
vien tik iš Salės, bet ir iš aplinki
nių miestelių. Nebuvo pamiršta 
ta proga ir lietuviškoji spauda, 
kurios naudai rinkliavą pravedė 
p. 'Eskirtienė ir p. žemaitis. Su
rinkti pinigai bus proporcingai

Mūsų prieteliai p.p. Bačiūnai 
yra kaip tie paukščiai: artėjant 
kiekvienai žiemai pasitraukia iš 
savo farmos į šiltus kraštus, o 
drauge su pavasariu grįžta ir jie 
namo. Pereitą žiemą praleidę Ha
vajuose dabar pasuko j namus 
pakely porai savaičių sustodami 
Los Angeles mieste.

*
Aną šeštadienį Sydnejaus 

“Šviesa” surengė viešą paskaitą, 
kur be vietinių net buvo atvykęs 
iš Melbourne ir p. Vizbaras. Pa
klaustas, ar neketinąs galutinai 
grįžti į Sydney, (prieš kiek laiko 
jis irgi buvo “sydnejiškis”) at
sakė, kad mielai grįžtų, nes čia 
jam labai patinka tokie diskusi
niai vakarai tik tuo tarpu nega
lįs pasitraukti iš Melbourne.

*
Kovo 7 d. vakare Bankstown 

olimpiniame baseine įvyko egzilų 
skautu plaukimo varžybos, kurias 
laimėjo lietuviai iš abiejų galų: 
mergaitėms teko pirmoji vieta, 
vyrams — paskutinė.

*
Teko nugirsti, kad Wollongong 

lietuviai irgi norėtų turėti savo

ĖSK, KARVUTE...
Pavergtos Lietuvos spauda mė

gsta juodžiausiom raidėm paišy
ti nepriklausomos Lietuvos ir 
emigracinį mūsų gyvenimą, sa
vaime aišku, neaplenkdama ir 
sportinio, štai šiemet, švenčiant 
Lietuvos plaukimo keturiasdešim
ties metų sukaktį, vilniškis 
“Sportas” nepašykštėjo vėl dažų, 
lygindamas 1924 m. pasekmes su 
šiandieninėm. Koks nemokšišku
mas! Juk gyvenimas nestovi vie
toje. Po 40 metų pasikeitė ne tik 
pasekmės Lietuvoje^ bet ir visa
me pasaulyje, kadangi technikos 
pažanga įsiskverbė į visas gyve
nimo puses, neaplenkdama net ir 
sporto. Bet, jeigu į padanges iš
keliamas šiandieninis pavergtos 
Lietuvos sportinis gyvenimas, čia 
okupantui reikėtų tą patį juodų 
dažų teptuką įduoti į rankas, pa
prasčiausiai paimant iš Sporto 
Nr. 139 J. Audžiūno vaizdelį 
“Ėsk, karvute, sporto šieną”. 
Straipsnyje rašoma:

“Didelis sporto aikštynas Gar
liavos vidurinėje mokykloje. Yra 
jame ir normalių matmenų 
bolo aikštė, joje sukrypę vartai, 
seniai . belaukiantys poros vinių 
sutvirtinimui ir dažytojo teptuko 
savo išvaizdai pakeisti... Laukia 
ir nesulaukia. Nesitreniruoja fu
tbolo aikštėje ir futbolininkai, 
nes mokykloje nėra tokios ko
mandos. Ji gal ir būtų, bet nėra 
aprangos, organizatorių.

Pažiūrėjo praėjusią vasarą pro 

paskirstyti abiem mūsų savait- 
raščiams — Mūsų Pastogei ir Tė
viškės Aidams.

Dalyvis

SUNKIAI SERGA
Labai sunkiai susirgęs Povilas 

Bubelis, kuris kiek laiko gydęsis 
Melbourne dabar guli Sale ligo
ninėje. Jo sunki liga sukelia daug 
rūpesčių ne vien tik jo šeimai, 
bet visiems Sale lietuviams.

A.E.

SYDNEY
' ŠVIESOS PASKAITA
Vasario 6 d. Sambūrio Šviesos 

Sydney skyrius surengė viešą 
paskaitą tema “Tautiškumas ir 
ideologija”. Savo žodyje prele
gentas priminė, kad tautiškumui 
ideologija nėra esminis dalykas, 
kaip kad anksčiau buvo mokoma 
senuose vadovėliuose. Autorius 
savo teigimus iliustravo istori
niais ir dabarties pavyzdėliais.

Po paskaitos vykusios gyvos ir 
smarkios diskusijos liudija, kad 
klausimas yra gana aktualus ir 
įdomus. Nors minimas vakaras ir 
buvo gerokai tvankus, klausytojų 
susirinko virš 50-ties.
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tautinių šokių grupę ir net su ja 
dalyvauti būsimame Taut, šokių 
festivalyje, nes jaunimo netrū
ksta, bet neturi instruktorių. Ar 
nesutiktų šiuo reikalu kaimyniš
kai pagelbėti sydnejiškiai?

»
Brisbaniečiai Andrius ir Ona 

Kudžiai kovo 9 d. išsileido į ke
lionę aplink pasaulį, kurios metu 
drauge aplankys gimines Ameri
koje, Kanadoje ir Olandijoje. Ke
lyje išbus apie 6 mėnesius. Bū
dami Olandijoje jie ketina ne tik 
aplankyti p. Kudienės seserį, bet 
nori prisimušti ir prie karalienės 
Julijanos ir jai papriekaištauti, 
kam indonezams padovanojo N. 
Gvinėją. Esą, toji pavietrė jau 
visai netoli Brisbanės ir reikią 
bėgti. Bet kiti galvoja priešingai: 
Andriui nusibodęs Brisbanės alus, 
o Onutei Queensland© žydrynė.

*
Jau parsirado ir jaunavedžiai 

Vaidas ir Irena Stankūnai atgal 
į Brisbanę iš savo paslaptingos 
povestuvinės kelionės. Kur jie 
buvo ir kaip jiems buvo, patys 
nesisako, bet garantuotai viskas 
netrukus paaiškės. Ku-ka 

kabineto langą mokyklos vado
vai, ir jų širdis malonus jausmas 
sukuteno... Vešliai žaliuoja aikš
tė, o futbolininkai vis tiek ja ne
sinaudoja. Pasikvietė pas save 
mokyklos sargą Antaną Jančiaus
ką ir prabilo, girdi, broliuk; ne
suk galvos dėl pašaro savd kar
vutei... Soti ji bus žiemą...

Pirk mokyklos futbolo aikštės 
šieną ir naudokis sau sveikas, 
mokėk į mokyklos kasą šimtą ru
blių...

Ką gi beliko veikti senukui? 
Šieno tai reikia, kur jo ieškosi, 
o čia — pašonėje. Ankstesnieji 
mokyklos vadovai nemokamai lei
sdavo senukui nusišienauti aikš
tyną, o dabartiniai griežti, į kal
bas daug nesileidžia.

Sukrapštė Antanas Jančiaus
kas šimtą rublių, įmokėjo, gavo 
kvitą. Viskas oficialiai... Apsi
džiaugė mokyklos sportininkai: 
tai aprangos, inventoriaus pri- 
pirks mokykla, o jos taip trūks
ta, taip trūksta...

Bet, deja... Sportinės aprangos 
ir inventoriaus nepadidėjo... Kar
vutė suėdė sporto šieną, o spor
to pinigėlius sunaudojo meno sa
viveikla...

Ir šiemet aikštėje ganėsi kar
vutės, kas jas žino kokiomis są
lygomis, ir kas žino kieno jos bu
vo...

Gerai, kad mokyklos vadovai 
rūpinasi gyvulėliais, bet dar ge
riau būtų, kad labiau susirūpin-

PRANEŠIMAS INŽINIERIAMS 
IR ARCHITEKTAMS

Pranešame, kad ruošiama eks
kursija į Sydnejaus Operos Rū
mų statybą balandžio 4 d. (sek
madienį) 2 vai. p.p.

Renkamasi punktualiai prie 
Operos Rūmų iš Macquarie Str. 
pusės.

Ekskursijoje kviečiami daly
vauti ir ne Inžinierių Draugijos 
nariai.

Valdyba

INFORMACIJA
Sydnejaus Lietuvių Klubo val

dyba užpirkusi sklypą su esamais 
pastatais 39 Church St., Lidcom- 
be yra įmokėjusi 1500 svarų de
pozitą.

Gavus leidimą iš Auburn mies
to savivaldybės statyti licenzijuo- 
tą klubą, valdyba pavedė advo
katui sudaryti pirkimo sutartį.

Advokato pranešimu yra jau 
renkamos žinios, kurios reikalin
gos dokumentų sudarymui.

Tikimasi 4-6 savaičių laikotar
pyje pirkimo-pardavimo doku
mentai bus pasirašyti.

Lietuvių Klubo Valdyba

AUŠROS TUNTE
PASIKEITĖ DRAUGININKAI

Kovo 6 d. Bankstowne įvyko 
“Žalgirio” d-vės skautų sueiga. 
Buvęs draugininkas s.v.v.sl. H. 
Antanaitis pasitraukdamas iš 
draugovės palinkėjo naujajam 
draugininkui ps. A. Alčiauskui, 
pavad. s.v.v.sl. V. čižauskui ir 
draugovės skautams gražaus su
gyvenimo ir skautavimo ateinan
čių metų eigoje. Sueigoje daly
vavo tik senieji d-vės skautai. 
Naujieji d-vės vadai numato pa
gyvinti skautų veiklą.

SUSIDDMĖJIMAS
TAUTINIAIS ŠOKIAIS

Nežiūrint virš 100 laipsnių kar
ščio Sydnejuj, kovo 6 d. pirma
jai tautinių šokių pamokai susi
rinko apie 20 skautų-čių, kurią 

tų sporto reikalais. O reikalai 
čia tikrai neblizga.”

Nėra kalbos, kad prie tokio gy
venimo priveda sovietiškasis biu
rokratizmas. O kolonistų Lietu
voje netrūksta. Štai, grįždami i 
Lietuvos plaukimo keturiasde
šimtmetį, norėtume priminti ne
priklausomos Lietuvos laikų plau
kikus: A. Stonkų, J. Ambrasą, 
J. Šulkevičių, J. čerškų, M. Pet
ruškevičių, L. Adomaitį, S. Su
bačių ir kt. A šiandien?... Pavar
tę Lietuvos geriausias pasekmes, 
randame tokias pavardes: pirmo
ji 100 m. 1. st. Mitrofanova, 203 
m. krūtine Dymina, 1500 m. l.st. 
Bezubovas, 100 m. krūtine Gavi- 
lovas ir t.t. ir t.t. Tad kokios čia 
Lietuvos pasekmės, jeigu jas at
siekia rusai, gudai ar ukrainie
čiai? Kokia iš to nauda Lietuvai: 
Juk vis vien kolonistų visi rekor-

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

dai bus atsistačiusios nepriklau
somos Lietuvos išbraukti.

Kauno Žalgirio krepšininkai, 
neatsilieka nuo vilniečių. Ir jie 
ruošiasi Sov. Sąjungos pirmeny
bėms, žaisdami draugiškas rung
tynes. Nugalėję Kaune Minsko 
Spartaką 74:70 ir 87:68, kaunie
čiai išvyko į Tartų, kur buvo nu
galėti vietos Kalevo komandos 
82:61 ir 56:50.

šiuo tarpu Lietuvos pirmeny
bėse gautos šios pirmos pasekmės: 
moterų susitikime Klaipėdos Žu
vėdros nugalėjo Marijampolės 
Jaunystę 61:58, o vyrų — Vil
niaus Vilnelė — Klaipėdos Nep
tūną 73:61 ir Kauno Banga —

PRANEŠIMAS
Sydney Lietuvių Plunksnos 

Klubas šaukia savo posėdį kovo 
28 d., sekmadienį pas klubo narį 
p. S. Baltramijūną 10 Ocean Str., 
Thiroul (netoli Wollongong).

Esant gražiam orui klubo na
riai kviečiami rinktis tą dieną 
anksčiau, kad būtų laiko pasi
maudyti gražiame Thiroul pajū
ryje. Pats posėdis prasidės 2 
vai. p.p. Klubo nariai, neturintie
ji savo auto mašinų, transporto 
reikalais kreipiasi į klubo pirmi
ninką p. A. Laukaitį tel. UJ 4898 
žymiai iš anksto, kad būtų laiko 
susitarti su kitais klubo nariais, 
kurie galėtų savo kolegas pavė
žinti. Posėdžio metu paskaitą 
skaitys p. L. Karvelis apie spau
dos laisvę.

SUSIRINKIMAI
LATROBE VALLEY 

SENIŪNIJOS LIETUVIAMS
ALB Latrobe Valley Seniūnija 

kovo mėn. 20 d. 7 vai. p.p. (šeš
tadienį) p. J. Lekniaus namuose, 
Morwell, 104 Commercial Rd. šau
kia visuotinį susirinkimą.
Dienotvarkė :
1. Seniūno rinkimai.

- 2. Finansinio stovio patikrini
mas ir tvirtinimas.

3. L.V. Lietuvių Mot. Soc. Glo
bos D-jos Pirmininkės praneši
mas.

4. Einamieji reikalai.
/ Seniūnas

MELBOURNO APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

ALB Melbourne Apylinkės vi
suotinis metinis susirinkimas 
šaukiamas 1965 m. kovo 28 d. 1 
vai. p.p. Šv. Jono bažnyčios para
pijos salėje, East Melbourne. 
Susirinkimo dienotvarkė: 1) Susi- 

pravedė ps. A. Alčiauskas. Dau
gelis skautų-čių užtikrino atvyk
sią sekantį kartą tikėdamiesi vė
sesnės dienos.

Sekanti tautinių šokių pamoka 
įvyks Bankstowno lietuvių na
muose kovo 20 d. (šeštadienį) 3 
vai. p.p.

AASE PLAUKIMO
KARNAVALO REZULTATAI
Kovo 7 d. Bankstowne, įvyko 

egzilų skautų plaukimo karnava
las. Baigus varžybas buvo pa
skelbti provizoriniai rezultatai. 
Skaučių varžybose: lietuvės — 
88 taškai; estės — 81 t, rusės
— 61 t., vengrės — 35 t., latvės
— 10 t., ir ukrainietės — 6 t.

Skautų varžybose: rusai — 
118i task., ukrainiečiai — '104., 
vengrai — 95 t., estai — 65 t., 
latviai — 60i t., ir lietuviai 40 t.

Platesnis karnavalo aprašymas 
skelbiamas Sporto skyriuje. S.L.M.S.G.D-jos Pirmininkė

REIKALINGAS KAMBARYS
Skubiai reikalingas kambarys 

mano sūnui studentui pas lietu
vius. Pageidautina šiaurės Syd
nejuje netoli Mosman, kur yra 
jo mokykla. Pasiūlymus rašyti V. 
Čižauskui 118 Mac Leod St., 
Barnsdale, Vic.

Panevėžį 68:62. čia reikia pažy
mėti, kad Lietuvos moterų ir vy
rų krepšinio pirmenybėse daly
vauja po 16-ką komandų, pada
lintų į du pogrupius.

Stalo tenisas, kuris daugelį me
tų grojo pirmu smuiku visoj Sov. 
Sąjungoj, paskutiniu laiku gero
kai krito. Į rinktinę nepatenka 
nei vienas vyras, nors lygiai di
dele staigmena tenka laikyti ir 
gražiąją lytį, kur jau vietos nėra 
net L. Balaišytei. Gal Sov. Są
junga nori “apsišvarinti” nuo ne- 
rusiškų pavardžių užsienyje, nes 
juk savo laiku, tarptautinėje are
noje už raudonąją Meką kovojo 
Saunoris, Paškevičius, Žilevičiū
tė, Balaišytė, estė Paiserv ir kt. 
pabaltiečiai. O gal čia' veikia ne
pasitikėjimas pabaltiečiais po 
olimpinių žaidynių, kuriose jie 
Maskvai iškovojo tik du sidabro 
(lietuvis Tamulis ir estas Aun) 
ir vieną bronzos (latvis Lusis) 
medalius? O gal nauji vėjai pa
pūtę, įsėdus į sostą Brežnevui su 
Kosyginu?

K. Baronas

KUN. P. BUTKAUS
ATSISVEIKINIMAS

*
Išvykstant kun. P. Butkui į 

Ameriką septyniems mėnesiams 
atostogų, Sydney L.K. Kultūros 
Draugija rengia jam atsisveikini
mo vakarienę, kuri įvyks kovo 
27 d. 7 vai. vak. Bankstowno Dai
navos salėje. Norintieji dalyvau
ti prašomi užsiregistruoti įmo
kant 10 šilingų iki kovo 23 d. pu 
šiuos asmenis:

A. Mauragis, 82 Victor Ave., 
Picnic Point, tel. 77 6707;

A. Lelešius, tel. 70 3573;
B. Genys, Horton Str., Yagoo- 

na;
M. Zablockienė — spaudos kio

sko vedėja.
A.L.K. Kultūros Draugijos

Valdyba

rinkimo atidarymas; 2) susirinki
mo pirmininko rinkimai; 3) man
datų komisijos rinkimai; 4) apy- 
skaitiniai pranešimai: a) Valdy
bos, b) Kontrolės Komisijos, c) 
Garbės Teismo; 5) diskusijos dėl 
apyskaitinių pranešimų; 6) val
dybos piniginės apyskaitos tvirti
nimas; 7) Vykdomųjų organų rin
kimai: a) Valdybos, b) Kontrolės 
Komisijos, c) Garbės Teismo; 8) 
sąmatos priėmimas 1965-66 me
tams; 9) einamieji reikalai; 10) 
susirinkimo uždarymaą.

Šaukiamuoju laiku nesant kvo
rumo, susirinkimas įvyks už pusės 
valandos ir bus teisėtas nežiūrint 
dalyvių skaičiaus.

ALB Melbourne Apylinkėm 
Valdyba

PADĖKA

Dėkoju visiems, prisidėjusiems 
prie mūsų Tradicinio Blynų Va
karo, įvykusio Vasario 27 d.:

gausiai aukojusioms blynais p. 
p. Bielienei, čelkienei, Donelie- 
nei, Karpavičienei, Mauragienei, 
Protienei, Petniūnienei, Reisgie- 
nei; bufetui: tortais — p.p. Mi- 
gevičienei, Račkienei, Stičkienei; 
maistu — p.p. Dryžienei, žygie- 
nei; aukomis p.p. Adomėnienei, 
Kazokienei.

p. Račkienei ir p. Butkui už 
lėles; p. Jablonskienei, p. Gašlū
nui, ir p-lei Akvai Meiliūnaitei 
už pravedimą loterijos. Visiems 
už talką. Ypatingas ačiū mums 
taip daug padėjusioms p.p. V. 
Dantai, K. Peliuryčiui, Petniū- 
nui, Karpavičiui.

Visiems mieliems svečiams, ku
rie suprasdami ir įvertindami 
mūsų sunkų labdaros darbą, ne
sigailėjo atvykti ir mus paremti, 
širdingas ačiū!

O. Bauiienė

KNYGOS
— KNYGŲ PASAULY. 1962 

m. statistikos duomenimis lietu
vių rašytojų grožinės literatūros 
kūrinių į rusų kalbą buvo išver
sta 14,-gruzinų — 1, estų — 2, 
latvių — 3, tadžikų — 1, turkmė
nų — 1, ukrainiečių — 2. 1963 
m. vaizdas jau kitoks: į rusų kal
bą išversta 16 knygų, latvių — 
3 (į estų — nei viena), moldavų 
— 1, ukrainiečių — 3, uzbekų —
2. 1962 m. išverstos 24 knygos, 
o 1963 m. 25. 1960 m. tų knygų 
buvo išleista vos 16 ir tik 1961 
m. buvo pats didžiausias pakili
mas, nes jų skaičius siekė 32. Dar 
pridurtina, kad 1960-1963 m. lai
kotarpyje lietuvių rašytojų kny
gos buvo verčiamos, be rusų, lat
vių ir estų, dar ir į aštuonias 
Sovietijos tautų kalbas.

Toks tas bendradarbiavimo 
knygų vertimo srity santykis ir 
kur slypi tokio “socialistinio ben
dradarbiavimo” pagrindinė prie
žasčių, matyti iš “broliškųjų res
publikų” rašytojų išverstų knygų 
į lietuvių kalbą. Čia aiškus san
tykis lietuvių rašytojų nenaudai 
ir, kas tikrai būdinga, tų verti
mų iš “broliškųjų” kalbų skai
čius smarkiai auga. Pakaks poros 
skaitmenų — jei 1960 metais Lie
tuvoje išleista “broliškųjų rašy
tojų” 51 knyga, tai 1963 metais 
net 89.
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