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DAR KALBOS 
REIKALU Lietuvos atstovo protestas klausomas valstybes: “Sovietų Ru

sija turi įsigyti priėjimų prie Bal
tijos krantų ir ten iškelti raudoną
ją proletarinės revoliucijos vėlia-

VAKARAI 
MIEGA

LIETUVOS ATSTOVO J. KAJECKO PROTESTO RAŠTAS JAV VALST. 
DEPARTAMENTUI DĖL M. SUSLOVO PAREIŠKIMŲ VILNIUJEPrisimenant jaunimą iškyla 

nuolat kartojami rūpesčiai: jau
nimas nesijungia į lietuvišką 
veiklą, jaunimas nesirūpina lie
tuvybe ir t.t. Tačiau ar nerei
kėtų pagalvoti, ką reiktų dary
ti, kad jaunimas ir būtų akty- kvos prisiųstas kom. partijos CK 
vus lietuviškoje veikloje ir net 
savo tarpe lietuviškai kalbėtų.

Gal būt vienintėlė ir pirmoji 
kliūtis, kad mes eilės jaunimo 
nematome savo tarpe, yra toji, 
kad dalis jaunimo silpnai arba mis buvo pateisinę sovietinio pa
nel visai nekalba lietuviškai. Ir vergimo faktą ir pažymėję, kad bų Socialistinių Respublikų Sąjun- 
keisčiausia, kad tokių atsiranda 
kaip tik aukštesnį mokslą einan
čių tarpe. Šitoji kliūtis būtų len
gvai nugalima, jeigu šeimoje bū
tų bent kiek į tai atkreipiama 
dėmesio. Mes žinome, kiek ma
žai vaikų lanko lituanistines mo
kyklas, o ir jas išėję daugiau 
neatsigręžia ir net nepasidomi 
lietuviškais klausimais.

Kad jaunuolis kiek daugiau 
susigyventų su lietuvybe, neuž
tenka jį tik prastumti pro sa
vaitgalio mokyklą arba namuose 
santykiauti pusiau angliškai, 
pusiau lietuviškai. Mažesniuo
sius galima priversti švariai lie
tuviškai kalbėti, bet vyresnie
siems reikia kitokių priemonių.

Pirmas reikalas, kurį čia no
rėtųsi pabrėžti, yra lietuviška 
skaityba. Pradžia gali būti kiek 
ir sunki, nes jaunimas atpratęs 
lietuviškai kalbėti, juo labiau 
jis nutolęs ir nuo skaitymo, nors 
iš ių kiekvienas pilnai supran
ta lietuviškai. Pirma antra lie
tuviška knyga gal vertėtų kiek 
ir prisiverstinai skaityti, bet vė
liau eitų labai lengvai ir sklan
džiai. Juk visados daug lengviau 
išmokti skaityti, negu kalbėti. 
Perskaitęs vieną antrą knygą 
toks jaunuolis pats ieškos lietu
viškos skaitybos, žinoma, jeigu 
tos pirmosios knygos bent savo 
turimu bus sudominusios.

įsitikinęs, kad jis gali lengvai 
lietuviškai skaityti, jis dažniau 
pasiims ir lietuvišką laikraštį, 
kuriame kartas nuo karto gali 
užtikti ir sau artimų pasiskaity
mų arba informacijų. Kai jauni
mas mokės ir pamėgs lietuviš
kai skaityti, tada ir mūsų spau
dos ateitis nebus tokia beviltiš
ka.

0 pripratinti skaityti vis tik 
galima, ypač mokslus einantį 
jaunimą, kuriam knyga yra jo 
paties dalis. Juk kiekvienoje lie
tuviškoje šeimoje visados atsi
ras viena kita lietuviška knyga. 
Be to, vienur kitur yra ir net 
bibliotekos įsteigtos. Štai New
castle lietuviai, nors ir neturi 
savo bendruomeninių namų, bet 
turi gan gražią biblioteką, ku
ria pilnai naudojasi ir vietos 
jaunimas, nekalbant jau apie 
Adelaidę, kur J.J. Bačiūno var
do biblioteka yra gražiai įreng- knyga. Juk savu laiku lietuvių 
ta ir . pilnai funkcionuoja. Gali
ma knygų ir iš kitur išsirašyti 
— juk nesame basi, kad knygai 
neištektume vieno kito svaro į 
metus. O tų lietuviškų kyngų 
kasmet išeina ir jų tarpe net la
bai gerų.

Sovietiniam okupantui šių metų jeckas nurodo, kad Vilniuje lie- 
vasarą minėjus Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo kraštų pavergimo 25-sias 
metines, Vilniuje kalbėjo iš Mas-

Prezidiumo narys, CK sekreto
rius, partinis idealogas M. ' Sus
lov. Jis ir valdžios žmonės: Kosy
ginas — Rygoje ir Mikojanas 
Taline okupacijos metinių dieno-

pos 17 d. kalbėjęs M. Suslovas po 
antrojo pas. karo yra vadovavęs 
masiniams lietuvių išvežimams 
į Sibirą. Savo kalboje jis pažymė
jo, kad “Darbo žmonių laisvai iš
rinktas Liaudies seimas 1940 m. 
liepos 21 d. vienbalsiai paskelbė 
Lietuvoje Tarybų valdžią ir pri
ėmė Deklaraciją dėl Tarybų Lietu
vos laisvanoriško stojimo į Tary-

teisingą

Pabaltijo valstybių irikorporavi- gą”. 
mas į Sovietų Sąjungą buvusi... 
laisvo Pabaltijo kraštų apsispren
dimo išdava. Ryšium su M. Suslo
vo pareiškimais Vilniuje, Lietu
vos Atstovas Vašingtone J. Kajec- nius, yra štai ką pasakęs: “Da
kas su protesto raštu kreipėsi į bar tauta, galingosios Raudonosios 
JAV Valst Sekretorių D. Rusk. Armijos remiama, nuvertė vergiš-

Rugpiūčio m. 19 d. rašte J. Ka- ką smetoninį jungą ir savo krašte

J.Kajeckas nurodo, kad toks 
Suslovo teigimas neatatinka tie
sos, nes jo paties paminėtas Liau
dies seimas, pagal oficialius šalti-

galėjo įvesti vienintelę 
valdymo sistemą — tarybų vai 
džią — tai tik Sovietų Sąjungos 
dėka”. (“Vyriausybės žinios”, 
1940 m. liepos 22, nr. 719).

Lietuvos Atstovas Vašingtone 
nurodė, kad nepaisant 1917 m. va
sario 15 d. Sovietų Komisarų pas
kelbtos Deklaracijos apie “Tautų 
teises įlaisvą apsisprendimą”, ku
rioje “Rusijos tautybėms pripa
žinta laisvo apsisprendimo teisė, 
iki išsiskyrimo ir neprklausomos 
valstybės sudarymo", via dėlto 
Sovietų Rusijos vyriausybė dėjo 
visas pastangas sulikviduoti 
kius separatistinius žygius
sijos pavergtųjų tautybių tarpe.

1918 m. gruodžio 25 d. “Izvesti- 
jų”dienraštis viešai puolė Pabalti
jo. tautų pastangas įkurti nepri-

to-
Ru-

25-JI PREMIJA25-KIŲ PREMIJŲ LAUREATAS

Dail. H. Šalkauskas

Konkursinėje Mosman dailės 
parodoje, kuri įvyksta kiekvie
nais metais, dail. H. Šalkauskas 
laimėjo pirmą premiją (50 gn.) 
už akvarelinį kūrinį. Tai yra dvi
dešimt penktoji premija, kurias 
dail. Šalkauskas laimėjo Austra
lijoje. Be laureato šioje parodo
je dar dalyvavo dailininkai Eva 
Kubbos ir Vaclovas Ratas .

ROBIN HOOD PREMIJA

IEVAI KUBBOS
Rugsėjo pradžioje įvyko dešim

toji metinė Robin Hood konkursi
nė meno paroda Sydnejuje, ku
rioje už aliejinę tapybą aukščiau
sioji premija teko australui dai
lininkui Guy Warren (£200) ir 
už akvarelinį darbą lietuvei dai
lininkei Eva Kubbos (£100). Ten
ka džiaugtis, kad mūsų dailinin
kai savo užimtose pozicijose stip
riai laikosi ir tai šen tai ten skina 
naujus laurus.

vą... Sovietų daliniai turi užimti 
Lietuvą, Latviją ir Estiją... Bal
tijos jūra turi virsti Sovietų jūra” 
Dar tenka pridurti, kad jau 1918 
m. lapkričio 16 d. Sovietų Sąjun
ga pasiryžo suformuoti trijų di
vizijų armiją ir “ją, pasiųsti į pa
galbą Gudijos, Lietuvos Latvijos 
ir Estijos dirbantiesiems”.

1918 m. pabaigoje Raudonajai 
Armijai įžygiavus į Lietuvą, So
vietų Rusija tuo pačiu metu pra
dėjo politinio pobūdžio agresiją. 
Siekdama sudaryti teisėtumo įs
pūdį, Maskva sudarė marijonetinę 
,‘revoliucinę vyriausybę” — jai 
vadovavo Vincas Kapsukas - Mic
kevičius, atvirai priešinęsis laisvo 
apsisprendimo principui ir Lietu
vos atskyrimui nuo Rusijos. 1918 
m. gruodžio 22d. Sovietų Rusija 
pripažino Maskvoje sudarytą Ka
psuko vyriausybę ir jai pažadėjo 
visokeriopą sovietų karinę bei ci
vilinę paramą. Kaip atvirai pri
pažino Kapsuko vyriausybės pir
mininko pavaduotojas Zigmas An- 
garetis, sovietų valdžią Letuvoje 
įvedė Raudonoji Armija: K

“Sovietų valdžia Lietuvoje ne
buvo laimėta vidaus kovomis ir ji 
nebuvo darbininkų sukilimo išda
va, nors ir buvo pasireiškę kai ku
rie pavieniai darbininkų neramu
mai ir revoliucinė veikla (Vilniu
je, Šiauliuose ir kitur) — ne kas 
kitas, bet Raud. Armija įvedė į 
Lietuvą tarybų valdžią”.

Taigi, kaip toliau pažymėjo 
savo rašte Valst. Sekretoriui J. 
Rajeckas, sovietų valdžia Lietuvo
je 1918-1919m. ir 1940m. atsirado 
Raudonosios Armijos okupacija. 
Čia dar priminta, kad 1940 m. so
vietų įvykdyti agresijos prieš Lie
tuvą veiksmai buvo ir Hitlerio-Sta- 
lino susitarimo išdava. Sovietų 
Sąjunga 1939 m. buvo pažeidusi 
savo iškilmingus įsipareigojimus 
gerbti Lietuvos suverenumą ir jos 
teritorinę neliačiamybę. Apie tai 
liudija po antrojo pasaulinio karo 
paskelbti oficialūs dokumentai.

Savo rašto pabaigoje J. Rajec
kas pabrėžia, kad tuo būdu Suslo
vo pareiškimą apie lietuvių tautos

BALTŲ KOMITETO 
GEN. SEKRETORIUS 

SYDNĖJUJE

Rugsėjo 15 d. Baltic Informa
tion Centre suruošė Baltų K-to 
generaliniam sekr. estui p. A. 
Horm priėmimą Sydnėjuje.

Priėmimas įvyko estų namuo
se.

A. Horm davė išsamų praneši
mą iš ką tik užsibaigusio Afro- 
Azijos antikomunistinio kongre
so Maniloje, kuriame dalyvavo ir 
buv. J.A.V. vice-prezidentas R. 
Nixon.

Prelegentas nušvietė dabartinį 
komunizmą, kokio mūsų Austra
lijos spauda nevisai pristato, pa
tiekė davinių, kiek bilijonų dole
rių Maskva ir Pekingas skiria 
propogandos kanalams; akcenta
vo, kiek daug dėmesio komunis
tai skiria jaunimui, ypač skandi
navų kraštuose, kur komunistai 
organizuoja masinius jaunimo 
kongresus ir kt. Tuo tarpu vaka
rai snaudžia, neturi vadovų, nėra 
susivieniję. Vakarų pasaulyje, 
kartojo A. Horm, turime 6.000 
anti-komunistinių organizacijų, 
komitetų, bet jos neina iš vien 
— jos žiūri tik savo nacionalisti
nių interesų.

A. Horm palietė ir Indonezijos 
Sukamo, Kinijos atominius pa
siruošimus ir t.t. Laikui leidžiant 
atsakinėjo ir į klausimus.

Uždarymo — padėkos žodį pra
vedė Latvių Krašto Valdybos 
Pirmininkas. Priėmime be lietu
vių, latvių ir estų dalyvavo uk
rainiečių ir australų atstovai. Vi
so buvo netoli 100 kviestinių sve
čių.

Svečias keletą dienų pabuvęs 
Sidney išvyko atgal j Stockholm.

Kor.

pranešimų, tiek Sydnejuje, tiek 
ir Melbourne paskubomis stei
giasi lietuvių namai. Pirmas žin
gsnis, ką jie turėtų padaryti, tai 
įsteigti prie namų bibliotekas. 
Gal pradžioje ir būtų sunku su
daryti pakankamą knygų skai
čių, bet tai įmanoma suskolinti 
iš privačių asmdpų bent pra
džiai, o kėliau prasigyvenus pa
tys namai turėtų išrašyti naujai 
išeinančių knygų ir laikdpščių, 
kad užėjęs į lietuvių namus ar 
į klubą tautietis galėtų ne tik 
sutikti pažįstamą ir besikalbara 
Išgerti stiklą alaus, bet visų pir
ma, kad jam nuolat būtų po 
ranka lietuviškas laikraštis ar

įvykiai pasaulyje
RINKIMAI VAKARŲ 

VOKIETIJOJE

Vo-

tauta buvo tamsi ir neraštinga, 
nes neturėjo savo spaudos ir 
knygų. Vos tik pasirodė, tegu 
ir draudžiama lietuviška knyga, 
tuoj sparčiai krito krašte neraš
tingumas. Nemokėdami lietuviš
kai skaityti savai tautai esame 

Čia gali ateiti talkon ir orga- ir paliksime beraščiais, net jei- 
nizacijos, kurios savo veiklos gu kita kalba ir diplomuoti bū- 
programoje turėtų įvesti priver
stinį kiekvieno nario lietuviškų 
knygų skaitymą. Tegu jaunuolis 
ar jaunuolė per metus perskai
tytų bent tris lietuviškas knv- 
gas, ir tai jau būtų padarytas 
milžiniškas žingsnis šiame lietu
vybės kelyje.

Kaip matome iš šio numerio

Pereitą sekmadienį Vakarų 
kietijoje įvyko generaliniai rinki
mai. Be pagrindinių — krikščio
nių demokratų unijos ir socialistų 
partijų varžysis kovodamos už at
skiras vietas parlamente ir eilė 
mažesnių partijų, tačiau mažes
nėms sunku bus prasimušti, nes 
parlamento atstovui pravesti rei
kia 5% visų balsuotojų. Drauge 
su rinkimų rezultatais iškils ir 
kanclerio klausimas. Laimėjus 
rinkimus socialistams, Vokietijos 
kancleriu gali tapti Berlyno bur
mistras Brandt.

nė, kad numatomas šalia popie
žiaus sudaryti pasaulinis senatas, 
kaip pagelbinis organas prie šven
to sosto bažnyčiai valdyti.

Šveicarijoje sniegas užgriuvo 
užtvankos statybą ir darbininkus. 
Žuvo apie 150 žmonių.

laisvą apsisprendimą tenka vertin
ti kaip lietuvių tautos noro bei pa
siryžimo būti laisva ir nepriklau
soma valstybe iškraipymą. Kaip 
nepriklausomos Lietuvos oficialus 
atstovas, J. Rajeckas šiuo raštu 
kreipėsi, protestuodamas prieš so
vietų vykdomą lietuvių tautos tei
sių pasisavinimą. Raštas baigtas 
žodžiais: “Naudojuos proga pa
reikšti lietuvių tautos gilią padė
ką JAV-bių vyriausybei ir tautai 
už jų rodomą paramą lietuvių tau
tos teisei į laisvę ir nepriklauso
mybę”.

AMERIKA SULAIKO
PAGALBĄ

KONGRESO REIKALAIS

PRASIDĖJO BAŽNYČIOS
SUSIRINKIMO SESIJA

Amerika pasiryžusi sustabdyti 
ekonominę pagalbą Indijai ir Pa- 
kistanui, jeigu nebus sustabdyti 
karo veiksmai. Iš laikraščių pra
nešimų kariniai veiksmai kaskart 
vis labiau plečiasi ir karas vyksta 
sausumoje, ore ir vandenyse. In
donezijos prezidentas Šokamo ra
gina viso pasaulio mahometonus 
moraliai ir 
kistaną.

materialiai remti Pa-

Rugsėjo 14 d. Vatikane prasidė
jo visuotinio Bažnyčios susirinki
mo ketvirtoji ir gal būt paskutinė 
sesija. Susirinkime šiuo kartu da-

ARABAI

tume.
Dar kartą pabrėžtina: išmokti 

skaityti nereikia didelių pastan- lyvauja pilnateisiais nariais ir du 
gų ir specialių mokyklų. O iš
mokus skaityti lengva bus ir lie
tuviškai galvoti, ir kalbėti ir net 
rašyti. Vaizduodami šviesuolius 
nepasirodykime savai tautai be
raščiais! (v.k.)

lietuviai vyskupai: V. Brizgys ir 
P. Brazys. Ar šioje sesijoje daly
vauja kokia nors delegacija iš 
okupuotos Lietuvos, dar žinių ne
turime. Atidarydamas šį susirin
kimą popiežius Paulius VI primi-

UŽ PARTIZANINĮ 
KARĄ

Casablancoje įvykusioje arabų 
konferencijoje buvo pasiūlyta 
pradėti su Izraeliu partizaninį 
karą infiltruojant arabų karius į 
žydų valstybę ir ten vykdyti maiš
tą. Arabų kraštai galvoja, 
tik po ketvertų metų jie bus 
karnai pasiruošę sutriuškinti 
raelį.

kad
tin-
Iz-

Paruošiamieji darbai prasidėję lis susidomėjimas Kongreso idėjo- 
prieš metus laiko Tabor Farmoje mis ir programa, 
pas PLB Valdybos Pirmininką p. 
Juozą J. Bachuną šiuo metu jau 
yra vedami PLJK Komiteto Prezi
diumo. Prezidiumo pirmininkas 
Algis Zaparackas buvo sušaukęs 
I-jį posėdį rugpiūčio 22 d. Čika
goje. Posėdyje dalyvavo Gabriej 
liūs Gedvilą, Vaclovas Kleiza, Ri
mas Staniūnas, Eugenijus Vilkas 
ir sekretorė Zita Acalinaitė, kuri 
pakeitė į Europą išvykusią Gra
žiną Musteikytę.

Daugelio Kongreso programos 
dalių pasisekimas priklausys nuo 
entuziasmo, kuris yra sutinka
mas akademinio jaunimo tarpe. 
Todėl prezidiumo nariai vyko į 
visas įvykusias akademinio jauni
mo stovyklas — Neo-Lituanų, 
Studentų Ateitininkų ir Akademi
kų Skautų. Pirmininkas A. Za
parackas buvo nuvykęs ir į Ra
joninę Skautų stovyklą prie Wor
cester, Mags. Visur rastas dide-

Vienas iš svarbiausių Kongreso 
tikslų — sutraukimas lietuvių 
jaunimo Iš Europos, Pietų Ame
rikos ir Australijos — priklau
sys nuo pasisekimo sutelkti tam 
tikslui kuo daugiau lėšų. PLJ1 
Finansų Komisijos Pirmininkas 
o. Pranas Razgaitis, PLB Vice 
pirmininkas p. Stasys Barzdukas, 
PLB Vicepirmininkas informaci
jai ir jaunimui Vytautas Kaman
tus rugsėjo 1 d. posėdžiavo su į 
Clevelandą tam tikslui atvykusiu 
Eugenijum Vilku. Artimu laiku 
bus kreipiamasi į visus lietuvius 
su prašymu paremti PLJK dar
bus.

Rugsėjo 12 d. PLJK prezidiumo 
nariai ir PLB Valdybos vicepir
mininkai renkasi pas poną J. Ba- 
chuną, PLB Valdybos Pirmininką, 
Tabor Farmoje, Sodus, Michigan.

PLJK Informacija

1



MŪSŲ PASTOGĖ

AUKOS PINIGŲ BEIEŠKANT

AUKOS, NAMAI, BANKELIAI
1965 m. rugsėjo 20 d,

Per kelis Mūsų Pastogės nu
merius, pradedant š.m. Nr. 29, 
straipsnyje: “Svarstymai apie 
aukas” J.V. Žilėnas peržvelgė 
per paskutinius penkioliką me
tų Australijos lietuvių bendruo
menės veiklai skirtą mūsų ma
terialinę paramą drauge patiek
damas savų samprotavimų ir 
darydamas sugestijų tų išteklių 
pozityviam sunaudojimui bei jų 
surinkimo būdui. Reikalas ap
tartas gana plačiai, išsamiai; ta
čiau su kai kuriomis autoriaus 
mintimis vargu ar galima pilnai 
sutikti.

Straipsnio autorius mano, 
kad mažose ALB apylinkėse sa
vų Lietuvių Namų esą neįma
noma ir nepraktiška statyti. Iš 
jų statybai išleisto kapitalo pro
centų esą būsią galima išsinuo- 
muoti bendruomenės reikalams 
geriausias patalpas.

Lietuvių Namų reikalo gvil
denimas apspręstinas ne vien 
tik materialiniu, bet drauge ir 
tautiniai kultūriniu požiūriu. 
Tad abiem šiais požiūriais auto
riaus teigimas vargu ar teisin
gas. Jau pats įvykęs faktas ro
do, kad mažesni ALB vienetai: 
Geelong’as, Canberra, Banks- 
town’as, Adelaidė tokius namus 
pasistatė ir savo pasiektu tikslu 
nuoširdžiai ir prasmingai džiau
giasi. Vertėtų susigėsti Syd- 
ney’ui ir Melboumui, kad New
castle, Brisban’e ir Perth’as šių 
dviejų didžiųjų lietuvių koloni
jų nepralenktų!

Australijos gyventojų skai
čiui natūraliai ir imigantų pa- damą Lietuvių Namams pirkti 
pildymu didėjant, jos natūralių pinigą pradedame laikyti ne do- 
turtų išnaudojimo galimybėms 
plintant, krašto industrializacL 
jai spartėjant sutelkto didesnio 
bendruomeninio kapitalo, kaip 
str. autorius mano, laikymas 
banke nerentabilus. Banke lai
komo kapitalo vertė dėl vietos 
ir pasaulinės ekonominės kon
junktūros, su laiku krinta. Pa
lyginkime dabartinę ir prieš 
penkioliką metų buvusią Aus
tralijos svaro vertę. Tokioms 
sąlygoms esant, turimas dides
nis tiek privatus, tiek bendruo
meninis kapitalas būtinai in- 
vestuotinas į kurį nors realų 
biznį ar į nejudomą turtą, šiuo

atveju į Lietuvių Namų įsigiji
mą. Investuotas kapitalas į ge
roje vietoje perkamą namą vi
sada geriau procentuosis. Iki 
šiol dar nė vienas nors ir asme
niškai savo turėtą namą, įskai
tant prie pelno, kad jame buvo 
veltui gyventa, nepardavė pi
giau negu pirkdamas už jį buvo 
mokėjęs. Tokių pat pavyzdžių 
turime ir su parduotais ben
druomeniniais Lietuvių Namais.

Nuomuojamieji namai niekad tais paskolos, paskolos apdrau- 
neatliks tokios pat tautiniai kul
tūrinės paskirties kaip savi Lie<- 
tuvių Namai. Jau pats savų 
Lietuvių Namų turėjimo faktas 
psicholigiškai tos bendruome
nės narius stiprina ir apjungia. 
Juose, tiek vidaus dekoravimo, 
papuošimo darbai laisvai bus 
galima atlikti pagal savo tauti
nio charakterio kultūrinius po- 
reiškius. Nuomuojamuose na
muose nuolat jaučiamas laiki
numas, nenoras ką nors ilges
nei, pastovesnei ateičiai ruošti. 
Kartais būna dar ir neišvengia
mas namų savininko daromas 
varžymas. Surinkti, kaip auto- talą susitaupys: turėdamas £20.- 
riaus minima, £20.000 neturint įnašų gaus daugiau dividendo 
realaus objekto kam pinigai negu bankas moka procentų — 
renkama (padėti į banką, kad £0.6.0; už £100.- paskolą pa
gavus už juos procentus) vargu imtą Talkoje ar HP imamų pa
ar būtų įmanoma. Tokios išva
dos galime prieiti iš patirties: 
kada tautiečiams parodomas no
rimas Lietuvių Namams pirkti 
tinkamas objektas, jie. lengviau 
ir pilnesnę ranką ištiesia šiam 
reikalui paremti. Reiškia, mes 
pradedame realiau galvoti. Duo-

vana, bet mažos dalies savo as
meniško kapitalo investacija 
bendruomeniniam reikalui, ku
ris individualiai ir tautiniai ben
druomeniškai geriau procentuo- 
sis. '

Toliau kalbama apie koope
ratinius bankelius. Pagal auto
rių, bankelių veikimas ben
druomeniniu požiūriu nenau
dingas, nes į juos įdėtas kapi
talas ir didelis darbas bendruo
menei teduoda tik smulkių pi
nigėlių. Taip sakydamas auto
rius pilnai neįsijautė į koopera
tinės veiklos žymiai platesnę 
paskirtį, o įžiūrėjo tik iš meti-

KRAŠTO VALDYBA DĖKOJA
Su džiaugsmu pranešame Mūsų Pastogės skaitytojams, kad rug- 

piūČio 28 d. surengtasis-Mūsų Pastogės Spaudos Balius praėjo labai 
sklandžiai ir nuotaikingai duodamas Mūsų Pastogei apie £500 pelno. 
Baliuje dalyvavo apie 550 asmenų. Toks gausus svečių skaičiumi ba
lius ir gautas iš to pelnas liudija ne tik paties baliaus pranašumų, 
bet ypač ir dalyvių prielankumų Mūsų Pastogei.

Ta pačia proga dėkojame visiems Spaudos baliaus svečiams už 
tokį gausų dalyvavimų ir mūsų savaitraščio “Mūsų Pastogės” parė
mimų; lygiai esame dėkingi visiems tiems skaitytojams, kurie asme
niškai negalėdami dalyvauti Baliuje ta proga parėmė Mūsų Pastogę 
savo auka nupirkdami bilietus.

Kaip svarbu Baliuje svečiai, taip dar labiau svarbūs ir rengė
jams talkininkai, kurie padėjo savo darbu, auka bei talkininkavimu, 
kad viskas išeitų kuo sklandžiau ir iškilmingiau.

Tad ypatingos padėkos nusipelno:
salės dekoratorius Algis Plūkas su savo talkininkais — Judita Ko- 
lakauskaite, p-le Griškaityte, Gareliu, A. Makaru.

Spaudos Baliaus bufeto rengėja ir šeimininkė ponia M. Statku
vienė ir jos talkininkės: p.p. čelkienė, Bielienė, Meiliūnienė, Alek
nienė, Baravykienė, Apinienė, Vaškevičienė, Karpavičienė Deikienė, 
Migevičienė, Dudaitienė;

Aukotojai-jos maistu, bei pinigais: p.p. Meiliūnienė, Aleknienė, 
Baravykienė, Apinienė, Vaškevičienė, Karpavičienė, Vilkaitienė, Mi
gevičienė, Kiverienė, Dudaitienė, V.J. Statkai, Jablonskienė, Bastie- 
nė, Šapronienė, Venclovienė, Jančauskienė, Kavaliauskienė, Kazo- 
kienė, K. Butkus, Rocienė, Nagienė, Vingilienė, Statkuvienė, Aug- 
lien'ė, Bitinienė, Donielienė, E. Migevičius, Mikalauskienė, Kolakaus- 
kienė, Rutkauskas ir Grybai;

Gėrimų bufeto talkininkai — VI. Patašius ir V. Danta;
Dirbę kontrolės tarnyboje prie įėjimo — St. Šatkauskas ir K. 

Belkus;
padėjusieji pervežti gėrybes: A. Makaras, A. Statkus ir E. Ei- 

dėjus.
Baliaus metu buvo pravesta turtingiausia bet kada loterija, ku

rios fantus sudarė iškiliųjų mūsų dailininkų kūriniai: Ievos Kubbos, 
Vaclovo Rato ir Leono Urbono. Jiems reiškiame gilių padėkų ir džiau
giamės jų prielankumu mūsų spaudai; taip pat tariame ačiū ir Ba
liaus loterijai aukojusiems fantus p.p. Saudargams (portfelį) ir K. 
Butkui (lėlę). Drauge dėkojame ir visoms bei visiems, padėjusiems 
platinti loterijos bilietus ir talkininkavusioms prie šampano baro.

Tuo pačiu dėkojame p. I. Daudariertei už suorganizavimų Ba
liaus metu madų parado, p. G. Petrauskaitei — Linden už gražius 
komentarus ir p.p. V. Jarmalavičiūtei, Meliūnaitėms už modeliavimą.

Stambus parengimas pareikalauja ir gausių talkininkų, bet džiau
giamės ir didžiuojamės, kad taip sklandžiai pasireiškia nuoširdus ben
dradarbiavimas ir sutarimas. Tuo pačiu dėkojame ir visiems gal ne
paminėtiems, kurie kuo nors prisidėjo prie šio didelio ir prasmingo 
parengimo. Ačiū.

ALB Krašto Valdyba

nio bankelių pelno skiriamus 
bendruomenės reikalams smul
kius pinigėlius. Kooperatinė or
ganizacija yra ne pati sau pelno 
siekianti institucija, bet institu
cija siekianti visiems savo na
riams ekonominio gerbūvio, 
Šiam tikslui siekti sudaromos 
tokios sąlygos: mokamas dides
nis dividendas už įnašus ir di
desnis procentas už indėlius, 
duodamos mažesniais procen-

džiamos nelaimės atveju, dalis 
įmokėtų už paskolas procentų 
juos įmokėjusiems grąžinamas 
“rebat” pavydalu, sudaromos 
sąlygos gauti nuolaidų už turto 
ir kitus draudimus ir visa eilė 
kitų, pagal vadovaujančių ban
keliui asmenų sugebėjimus tei
kiamų materialiai naudingų pa
tarnavimų. Praktiškai žinomais 
melbourniškės Lietuvių Koop. 
Kredito Dr-jos “Talkos” patar
navimais naudodamasis jos na
rys asmeniškai per metus atlik
damas būtiniausius reikalus ir 
investuodamas mažiausią kapi-

gali būti ir bankelio nariais. Pa- 
gal patiektą pavyzdį per metus >! 
jie visi susitaupytų £22.700.- 
Būdami susipratę lietuviai, ne- 
išimdami iš savos kišenės bet 
bankelio padėtą jiems sutaupy
ti pinigą tepaaukoja liet, ben
druomenės reikalams, tai jau 
bus ne “smulkūs pinigėliai”, bet 
£22.000 suma. Kaip matome, 
bankeliai, rūpindamiesi savų 
tautiečių materialiu gerbūviu, 
atlieka apčiuopiamai naudingą 
darbą bendruomenei. Kitų lie
tuviškų organizacijų pareiga 
yra išaiškinti tiems pat tautie
čiams, kad jie., be skriaudos sau, 
šią sumą suaukotų bendruome
nės reikalams. Tokia prasme 
kiekviena lietuvių organizacija 
dirbdama pagal savo paskirtį 
ir viena kitai nuoširdžiai talkin
dama atliktų labai svarbų dar
bą. Tokiam pelnui metai iš me
tų gausėjant, iš sutelkto banke
lio atsargos kapitalo galima bū
tų įsigyti savus namus ir juos 
naudoti savos lietuvių bendruo
menės reikalams. Tokių atsiti
kimų jau dabar kai kur turime.

Neapdairiai prasilenkiama su 
tiesa minint Kanadoje veikian
čius lietuvių koop. bankelius. 
Nurodoma, kad keletos jų vei
kimas esąs grindžiamas kelių 
šimtų tūkstančių kapitalu. Pa
gal patiektas š.m. ’’Dirvos” Nr. 
28 žinias, vien tik Toronto Pa
rama 1964.XII.1 turėjo įnašų 
ir indėlių virš dviejų milijonų 
dolerių ir gryną metinį pelną 
42.990 dolerių. O kur gi dar

lūkanų skirtumą — £2.0.0;
mokėdamas £15.- metams už .. -
turto nuo gaisro draudimą gaus ^riJ9 Kanados lietuvių koop. 
nuolaidos £3.7.6, viso £5.13.6. bankelių: “Litas”, “Talka” ir 
Jei prileidžiama, kad Australi- Toronto Prisikėlimo parapijos 
joje yra mažiausia 4.000 dir- bankelio turimi kapitalai?
bančiųjų lietuvių, tad jie pilnai reikalo būkštaujama, kad

Australijoje esą maža lietuvių mokytojai,
kooperatinius bankelius steigti šokių šokėjai
ir savoje, administracijoje juos ninkai, skautai, ateitininkai ir
išlaikyti. Pagal turimus 1959 visų kitų organizacijų nariai bei
metų davinius, Australijoje vei- jų vadovybės. Jų visų sudėtinis 
kia 3506 įvairūs bankai. Imant 
kiekvienam bankui aptarnauti 
atitenka apie 2.000 suaugusių 
gyventojų. To išvadoje, trijose 
labiausiai lietuvių apgyventose 
Australijos ’ valstijose): New 
South Wales, Victoria ir South 
Australia lietuviškų bankelių pajamuoti, administruoti ir t.t. 
veikimas ir savoje tautinėje ad
ministracijoje jų išlaikymas vi
sai realus ir bendruomeniškai 
naudingas.

Sakoma, kad bankelių stei
gimui ir jų administravimui rei
kalinga skirti labai daug darbo, 
dėl to jį dirbantieji pasitraukią 
iš kultūrinės ir bendruomeninės 

L.E. redakcija veiklos. • Bešališka patirtis la
žinių laukia iki šių metų lapkri- čiau rodo, kad kas dirba tai spė- 
čio mėn. ja visoje bendruomenės veiklo-

ALB Krašto V-ba je savo darbu prisidėti. Dirba

parapijos

Be reikalo būkštaujama, kad

PAKARTOTINAS RAGINIMAS
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS PEPILDYMŲ REIKALU

Lietuvių Enciklopedija Ame
rikoje jau baigiama išleisti. 
32-sis L.E. tomas jau pasiekė 
Australiją. Su 33-ju tomu L. 
Enciklopedija bus užbaigta, ta
čiau numatomas dar vienas pa
pildymų ir patikslinimų tomas, 
kuriam paruošti reikalinga mū
sų visų lietuvių talka. Leidžiant 
enciklopediją tokiose nepapras
tose apystovose galėjo įvykti 
praleidimų, netikslumų, netgi 
patekti klaidinančios informaci
jos. Tuo reikalu Liet. Enciklo
pedijos leidėjas ir redaktoriai 
kreipiasi į visas lietuviškas ins
titucijas ir atskirus asmenis at
eiti talkon ir savo žiniomis, pa
tikslinimais bei papildymais pri
sidėti prie šio didelio darbo sėk
mingos užbaigos. Tuo reikalu 
L. E. redaktorius raštu net krei
pėsi ir į Australijos L. B-nės 
Krašto Valdybos pirmininką p. 
S. Narušį, kur jis rašo:

“Prašau L.E. papildymų to
mui parengti Australijos lietu
vių bendruomenės (tiek forma
lia organizacine, tiek faktine vi
so lietuviško gyvenimo prasme) 
papildomą apžvalgą nuo pirmo 
tomo. Laukiamos žinios: ben
drasis skaičius ir atskiros kolo
nijos (kurios sunyko, į kurias 
susitelkta), bendrinės ir kitos 
svarbesnės lietuviškos organi
zacijos, išsilaikę meno vienetai, 
spauda (kas sustojo, kas toliau 
eina), visuomeninėj, mokslinės 
meninėj veikloj išryškėję var
dai. Daug kas iš to viso duota 
atskirai, todėl reikia į tai atsi
žvelgti ir dabar patiekti tik ben
drą, bet galimai tikslų vaizdą.”

Krašto Valdyba šį L.E. re
daktoriaus prašymą ima dėme
sin ir kviečia ne vien tik Aus
tralijos lietuvių bendruomenės 
padalinius bei organizacijas, bet 
ir atskirus asmenis patalkinin
kauti šiame reikšmingame ir is
toriniame darbe. Savo pastabas, 
papildymus, žinias siųsti Krašto 
Valdybos pirmininko p. S. Na- 
rušio adresu: 36 Berrille Rd., 
Beverley Hill, N.S.W. Gautoji 
medžiaga bus sutvarkyta, sukla
sifikuota ir persiųsta L.E. Re<- 
dakcijai. Kas imtųsi darbo pri
statyti enciklopedijos puslapiuo
se vertus paminėti nusipelniu
sius lietuvius, gali parengti ir

siųsti tiesiai Enciklopedijos re
dakcijai: Dr. J. Girnius, 27 Jul- 
liette St., Dorchester 02122, 
Mass, U.S.A.

TAUTOS
bet Sydnejaus lietuvių 
yra kažkas skirtingo, 
kitose lietuvių kolonijo-

Keista, 
gyvenime 
negu kur 
se. Kai kitur plėšomasi į skirtin
gus vienetus, Sydnejuje laikoma
si neišardomos vienybės; kai kiti 
ateina į protų ir pamažu vienija
si, Sydnejus atsibunda ir prade
da skaldytis. Sakant keista, nes 
pašaliečiui vaidenasi, kad čia tie 
skilimai yra daugiau dirbtiniai, 
negu natūralūs.

štai, kad ir Tautos šventės mi
nėjimas. Entuziastas pasakytų, 
kad tai geras ženklas, nes dviem 
minėjimais duodama daugiau, ne
gu vienu. Būtų galima su tuo su
tikti turint minty tik patriotinę 
pusę ir užmirštant žmogiškųjų. O 
tai yra žmogaus perdidelis gundy
mas. Žmonėmis esame visi, bet 
patriotais pasidaro tik rinktiniai, 
pasišventę ir pasiaukoję žmonės. 
Tačiau ir tų pačių patriotu tar
pe pasigirdo balsų, kad šito jau 
perdaug. Atsimename, kaip pa
garsėjo metų pradžioje Vasario 
16 d. minėjimas Sydnejuje. At
rodė, kad buvo graži ir teigiama 
pamoka. Deja, toji pamoka, dar 
labiau sydnejiškius išskyrė ir to 
pasėkoje turėjome Tautos šventės 
du minėjimus. Esmėje nieko pik
to: du visados daugiau, negu vie
nas. ši taisyklė pasitvirtino ir 
šiuoatveju. Nežiūrint to, po abie
jų minėjimų daugelio lietuvių 
tarpe pasiliko širdy kartėlio, kad 
jau einama kiek kreivoku keliu 
ir kad pastangos pasidaro gero
kai perdėtos.

Kalbant apie faktus Sydnejuje 
įvyko du Tautos Šventės minėji
mai, kurie, palyginus, abu praėjo 
gana gražiai. Galimas daiktas, 
įspūdis būtų kiek ir stipresnis, 
jeigu tasai minėjimas būtų bu
vęs surengtas vienas ir jam bū
tų iš anksto stipriau pasirengta. 
O šį kartų atrodė, kad abu mi
nėjimai buvo rengti paskubomis 
ir abi pusės tampėsi dėl tų pačių 
programos išpildytojų.

MINĖJIMAS BANKSTOWNE
Tautos šventės minėjimas 

Bankstowne buvo surengtas apy
linkės Valdybos ir apylinkės Kult. 
Tarybos. Nors sakoma, kad be 
vietos choro joks minėjimas neį
manomas, bet šį kartų bankstow- 
niškiai net ir nevargindami cho-

ĮSIDĖMĖKITE: BOHEMINIS VAKARAS JAU 
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ! (žiūr. skelbimą)

KELIONĖMS Į UŽSIENĮ 
KREIPKITĖS PAS MANE. NUO 1959 M. 

AUSTRALIJOJ VIENINTELIS 
LIETUVIŠKAS KELIONIŲ BIURAS

1. Atstovaujam visas laivininkystės bendroves.
2. Atstovaujam JAV ir Kanados geležinkelius ir Grey

hound, Continental Trailways autobusus.
3. Parūpinam
4. Patvarkom
5. Mandagus

nustatytas

kelionės dokumentus.
keliones lėktuvais.
ir greitas patarnavimas veltui. Mokate tik 
kainas. Jokių ekstra mokesčių.

Daug tautiečių išvyko per mui, kodėl ne jūs?

Kreiptis:

ALG. ŽILINSKAS
24, HARDWARE ST., MELBOURNE C. 1. 

(HISPANO-AMERICAN TRAVEL BUREAU) 
Telef. 67-3888. Vakarais 93-4258

!♦!

choristai, tautinių
lietuviai sporti-

darbas ir sudaro bendruomeni
nės veiklos visumą. Ar nereikės 
daug dirbti surenkant straips
nio autoriaus rekomenduojamas 
dvišilingines savaitines aukas iš 
4000 tautiečių? Jas gaunant rei
kės ir pakvituoti, knygose už-

Reikia vertinti ir proteguoti 
ne tik tokią materialinę auką, 
kuri duodama iš sunkiai uždirb
tų duonpelnio smulkių išteklių, 
bet reikia ieškoti būdų, kad 
sutaupyti duonpelnio smulkūs 
ištekliai patys pagamintų ben
druomeninėms aukoms lėšų. To 
siekiant nereikia bijoti darbo, 
nes darbo baimė prives prie 
bendruomeninės veiklos merdė
jimo.

L. Barkus

ŠVENTE SYDNEJUJE
ro minėjimų surengė gana įspū
dingai.

Minėjimas įvyko rugsėjo 11 d., 
šeštadienį, kurį atidarė savo 
trumpu žodžiu apylinkės pirm. p. 
Slonskis ir po jo gana taiklų ir 
kondensuotų žodį paskaitos for
moje pasakė p. Dr. A. Mauragis. 
Toliau sekė meninė dalis, kurių 
labai gražiai pravedė stud. Ramu
nė Zinkutė.

Čia poetas A.J. Jūragis paskai
tė tai dienai pritaikintų eilėraš
tį, ponios M. Apinienė ir V. An
tanaitienė (seserys) akomponuo- 
jant p. A. Plūkui duetu padaina
vo keturias dainas. Abi sesutės 
atrodė gana darniai susidainavu
sios ir gausiai klausytojų publi
kai paliko gana gilų įspūdį.

Toliau sekė skautų inscenzacija 
pagal M. Vaitkaus poemų “Žy
nys”. Prie skoningų A. Pluko de
koracijų scenoje atsiveria senovės 
Lietuvos vaizdas su žilabarzdžiu 
vaidila (Čižauskas) ir vaidilutė
mis, kurios tikrai įspūdingai at
liko “vaidilučių maldų” deklamuo
jant poeto Mykolo Vaitkaus poe
mų “žynys”. Vaidilutėmis pabu
vo ir suvaidino: Liuda Apinytė, 
Audronė Milašaitė, Dalia Micku
tė, Aldona Kuraitė, Danutė Šlio
gerytė, ir Gražina Zigaitytė. Mi
nėjimo pabaigai Sydnejaus Liet. 
Taut, šokių grupė, vadovaujama 
p-lės J. Reisgytės nuotaikingai 
pašoko trejetų tautinių šokių 
akordeonu grojant jaunajam 
Edui Šiurkai, kuris taip pat ir 
individualioje programos dalyje 
pagrojo lietuviškų melodijų pynę.

Po oficialios minėjimo dalies 
toliau sekė bendras pobūvis su 
šokiais ir vaišėmis. Dalyvių buvo 
virš dviejų šimtų ir, atrodo, visi 
buvo tuo minėjimu labai paten
kinti.

SYDNEY APYLINKĖS 
MINĖJIMAS

Sunku pasakyti, kuriam minėji
mui priskirti Tautos šventės pro
ga atlaikytas iškilmingas pamal
das rugsėjo 12 d. Lidcombe baž
nyčioje, kur įspūdingai pagiedojo 
ir “Dainos” choras ir gražų tai 
dienai pritaikintų pamokslų pasa
kė kun. P. Martuzas. Teisinga 
būtų, kad pirmieji minėjimų pa
maldomis užbaigė, antrieji pradė
jo.

Netrukus po pamaldų įvyko iš
kilmingas skautų “Aušros” Tunto 
paradas, kurį priėmė oficialiai 
Krašto Valdybos pirmininkas p. 
S. Narušis ir eilė kitų Sydnejaus 
organizacijų atstovų. Paradas

Sydnejaus viešuose parengimuose 
tikrai buvo naujovė.

Kadangi tą dieną buvo Tautos 
šventei skirtos pamaldos, žmonių 
buvo susirinkę gana gausiai, tad 
ir į oficialų minėjimą ten pat 
parapijos salėje susirinkę apie 
350 dalyvių. Minėjimą atidarė 
apyl. pirm. p. V. Miniotas ir į 
garbės prezidiumą pakvietė Kr. 
Valdybos pirm-ką p. S. Narušį, 
kun. P. Martuzą, Kult Tarybos 
p-ką p. K. Kavaliauską, AL B- 
nės garbės narį p. A. Baužę, sa
vanorių kūrėjų narį p,. Migevičių 
ir skautų “Aušros” tunto tunti- 
ninką p. J. Zinkų.

Tolimesnėje minėjimo program 
moję buvo trumpas apyl. p-ko p. 
Minoto žodis, po to sekė Sydne
jaus ateitininkų gyvasis pavei
kslas iš senovės Lietuvos apeigų 
su vaidila ir vaidilutėmis, sekė 
trumpi sveikinimo žodžiai Krašto 
Valdybos pirmininko p. S. Naru- 
šio, kun. P. Martuzo, p. A. Beū
žės, ir J. Zinkaus.

Gyvojo paveikslo metu buvo de
klamuojami eilėraščiai.

Vėliau jaunas daininkas moks
leivis K. Laukaitis padainavo dvi 
daineles solo ir po jo sekė Sydne
jaus pažiba — solistė Marija Ber
notienė. ,

Toliau pasirodė su trumpom de
klamacijom Lidcombe savaitgalio 
mokyklos mažiausi mokiniai ir mi
nėjimas užbaigtas “Dainos" choro 
dainomis. Ir čia programą prave
dė nepamainoma Ramunė Zinkutė.

įvertindamas visų pastangas 
Sydney apyl. pirm. p. Miniotas, 
užbaigus minėjimą, visiems pro
gramos dalyviams tarė jautrų pa
dėkos žodį ir apdovanojo apylin
kės vardu programos dalyvius gė
lėmis ir saldainiais.

Po minėjimo sekė jaukus pasi- 
vaišinimas 
Draugijos 
ir alučiu.

Soc. Globos Moterų 
parengtais užkandžiais

Taip praėjo Sydnejuje du Tau
tos šventės minėjimai. Didelių rei; 
kalavimų nestatančiam dalyviui 
galėjo viskas atrodyti nepaprastai 
įspūdingai, bet jautresniam lietu
viui tai buvo spyglis į paširdį: ko
dėl taip? Ar čia vyksta sau nepa- 
teisinimos ambicijos? Daugumos 
nuomonė — gražios buvo pastan
gos iš abiejų pusių, bet būtų dar 
gražiau, jeigu tos pastangos būtų 
buvusios jungtinės.

(M.)

2
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Einame su laiko dvasia!
(PASIKALBĖJIMAS SU SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBO PIRMININKU p. V. SIMNISKIU)

ATEITIES DARBAI
(PLEČIAMI BANKSTOWNO LIETUVIŲ NAMAI)

įsigijus Sydney Liet. Klubui 
vietovę prie Lidcombe gelež. sto
ties (39 Church St.,) laikinose 
klubo patalpose jau kiekvieną 
sekmadieni renkasi būreliai lie
tuvių susitikti, posėdžiauti ir t.t. 
Nors ir tik laikinos garažo pa
talpos, bet jose lietuviškas gyve
nimas funkcionuoja jau dabar. 
Reikia tikėtis, kad čia pasidarys 
Sydnejaus lietuviško gyvenimo 
centras įgyvendinus Klubo sva
jonę — pastačius ir įrengus tin
kamas patalpas. Prie progos už
sukęs pasidairyti susitikau ir su 
Klubo pirmininku p. Vytautu 
Simniškiu, kuris nevengė atsaky
ti į mano patiektus klausimus.

— Daugelio lietuvių galvoseno
je licenzijuotas klubas, kokį jūs 
planuojate įsteigti, būsiančios lie
tuvybės pakasynos. Kaip jūs su
prantate Lietuvių Namų paskir
ti?

— Po ilgų svarstymų prieita 
išvados, kad licenzijuotas klubas 
yra tinkamiausia priemonė išlai
kyti Lietuvių Namus ir atsiekti 
per juos užsibrėžtus tikslus. Ir 
tai įmanoma kaip tik dėl to:

1) Paskolų ar aukų keliu pasta
čius pastatą — namus, tuo reika
las nesibaigia: reikia tą pastatą ir 
patalpas prižiūrėti ir išlaikyti. 
Tam būtinos nuolatinės pajamos. 
Klubas, turėdamas licenziją, tu- 
rėš ir nuolatines pastovias paja
mas, kas mūsų atveju būtų apie 
10.000 svarų į metus. Tos sumos 
užtektų ne tik klubo išlaikymui, 
priežiūrai, bet būtų galima efekty
viai paremti ir pačią lietuvišką 
veiklą, kultūrinius poreiškius.

2) Pas mus vyksta lietuviški 
parengimai su išgėrimais, kur 
drauge dalyvauja ir nepilnamečiai 
bendrai. Klube, kuris bus vaisty
bės kcntroliuojamas, viso to bus 
išvengta.

8) Visos tautybės anksčiau 
prieš mus pastebėjo ir suprato 
klubų reikšmę ir naudą ir beveik 
visos jos klubus turi išskyrus pa- 
baltiečių tautas.

4) Kadangi Klubas kuriamas 
australų klubų pavyzdžiu ir jam
taikomi tie patys krašto nuosta
tai, tai tikime, kad jame dalyvaus 
ir jam vadovauti ateis čia gimęs ir 
augęs lietuviškas jaunimas grei

Vytautas Simniškis, buvęs A LB Krašto Valdybos p-kas, 
dabartinis Sydnejaus Lietuvių Klubo pirmininkas

čiau negu į bet kurią kitą organi
zaciją, kuri nebus jam tiek prie 
širdies, kaip kad mums ateiviams. 
Tuo būdu esame tikri, kad čia lie
tuvybė geriau išsilaikys.

— Tad kiek suprantu, pone 
pirmininke, klubo patalpomis ne 
vien tik naudosis registruoti klubo 
narnai, o bus skiriamas ir visai 
lietuvių visuomenei?

— Žinoma. Mūsų tikslas ir yra 
pastatyti tokias patalpas, kurios — Projektai tiesiog pasigėrėti- Ta pačia proga kviečiu visus, 
patenkintų visą vietos lietuvių vi- ni. Bet sakykite, kokia yra dabar- kurie dar nėra nariais stoti į klu-
suomeninį ir kultūrinį bei sociali
nį veikimą. Kitaip sakant, mes 
pramatom įkurti lietuvišką centrą 
Sydnejuje. Iš klubo gautos paja
mos įgalins visuomenei ir organi- 
zacijoms skirtomis patalpomis 
naudotis nemokamai. Juk visi ge-
tai žinome, kad organizacijos tu
ri gražių užsimojimų, bet dažnai 
jie nerealizuojami vien dėl trūku
mo lėšų. Visuomenei skirtas pa

talpas numatome statyti palaips
niui: šalia paties klubo patalpų, 
kuriomis galės naudotis tik regis
truoti klubo nariai, pradžioje pa
statysime salę vien jaunimo reika
lams ir taip pat būstines įvai
rioms lietuviškoms Organizaci
joms. Vėliau Klubas numato pa
statyti erdvią salę, kuri turėtu 
patenkinti visus lietuviškus pa
rengimus.

tinė Klubo padėtis?
— Dabartiniu metu Klubas jau 

gavęs visus reikiamus statybai 
leidimus iš vietos miesto savival
dybės, baigiama sudaryti reika- 
laujamą narių skaičių ir netrukus 
numato kreiptis j teismą klubo li-
cenzijos reikalu. Gavus licenziją 
prasidės visų klubo planų įgyven
dinimas.

. — Tačiau šis projektas pareika-

lauš ir didelių išlaidų. Kaip jūs 
numatote išspręsti finansinį klau
simą?

Klubo pirmininkas p. Simniš- 
kis tik nusišypsojo užsirūkyda
mas. — Gavus licenziją finansinė 
problema lengvai išsprendžiama.
Commonwealth bankas, kuriame 
Klubas turi einamą sąskaitą, su
tinka skolinti ligi 28.000 svarų, 
gi pats pastatas kainuos tarp 
35-40.000. Tikimasi, kad skirtumą 
patys Klubo nariai paskolins, ir 
jiems už paskolas Klubas sutinka 
mokėti 7% palūkanų. Net jeigu 
nariai ir nesudėtų reikiamos su
mos paskolos forma, tai ir tuo at
veju išeičių būtų, tik, žinoma, su 
didesnėm išlaidom mokant nuo
šimčius. Atrodo, greičiausia ant
ros paskolos neteks, ieškoti, nes 
jau iki šiolei nariai parodė geros 
valios pasirašę pasižadėjimus virš 
4.000 svarų sumai.

— Klubas, kaip matosi, yra ge
rai organizuotas vienetas ir savo 
užsimojimą įvykdys. Bet kokių 
pageidavimų pareikšti norėtumėt 
visai Sydnejaus lietuvių visuome
nei, kuri daugiausia ir naudosi* 
Klubo patalpomis?

— Pirmas noras, kad Sydne
jaus lietuviai kuo gausiau stotų į 
Klubą nariais. Yra dar eilė lietu
vių, kurie buvo prisidėję savo įna
šais senoje “Lietuvių Namų" or
ganizacijoje ir dabar jiems išduo
ti paskolos lakštai, kuriuos vė
liau Klubas žada išpirkti. Jie ga
lėtų tuos įnašus paversti įstojimo 
į Klubą ir nario mokesčiais. Sto
damas į Klubą narys turi užpildy
ti atitinkamą formuliarą įmokant 
£5 įstojamo mokesčio ir du svarus 
metinio nario mokesčio. Klubas 
nėra kokia nors akcinė bendrovė ir 
jokie didesni įnašai ar paskolos 
nario teisių nepraplatina)- kiek-* 
vienas narys turi tik po vieną bal
są. Pareiškimai įstoti nariais gau
nami kiekvieną sekmadienį Klubo 
laikinose patalpose 39 Church St., 
Lidcombe. Visos klubo apyskaitos 
tikrinamos valdiškų revizorių ir 
jų davinius gauna kiekvienas na
rys.

bą ir atsilankyti j metinį klubo 
susirinkimą, iš kur daugeliui pa
aiškės, kaip klubas tvarkosi. Dar 
kartą primenu, kad mes sensta
me ir mus pavaduoti ateis čia gi
mus ir augus naujoji karta, ir 
jiems bus priimtina pati klubo 
idėja. Tad ar ne mūsų tiesioginė 
pareiga remti tokią lietuvišką in
stituciją, kuri eina su laiko dvasia 
ir priimtina jaunimui. Kas iš to,

Su dideliu entuziazmu praėjo 
Bankstowno Lietuvių Namų meti
nis narių (rugsėjo 5 d.) susirinki
mas, kuris mus įpareigojo nedel
siant pradėti naujo priestato sta
tybą. Tuo reikalu valdyba jau 
pradėjo paruošiamuosius darbus.

Mums malonu čia konstantuoti 
faktą, kad visuotinis narių susi
rinkimas pats išsprendė lengviau
siu ir patogiausiu būdu finansi
nę problemą pasirašydamas £8850 
paskolą. Beveik kiekvienas daly
vavęs susirinkime narjrs pagal sa
vo išgalę pasirašė pasižadėjimą 
paskolinti pinigų naujai statybai. 
Dalis narių, kurie dėl vienos ar 
kitos priežasties negalėjo daly
vauti susirinkime ir prisidėti savo 
dalimi, bus paprašyti prisidėti ir 
solidarizuoti visuotinio narių susi
rinkimo dvasiai ir nutarimams. 
Mūsų visų didžiausias noras, kad 
visi Sydnejaus lietuviai prisidėtų 
paskolos ar aukos forma prie ben
drų namų kūrybos ir klestėjimo.

kad mes pastatysim namus, bet 
jais ateity nebus kam naudotis, 
nes jie jaunimo nebus įvertinti ir 
suprasti nei pačia santvarka, nei 
jų pobūdžiu. Tuo tarpu klubas 
kaip tik atitinka visus gyvenamo
jo meto reikalavimus su aiškia 
ateitimi. Tad ir mūsų visų parei
ga šią organizaciją paremti pa
čioje pradžioje, iš ko vėliau bus 
ne tik džiaugsmo, bet ir naudos.

Taręs ačiū ir atsisveikinęs su 
Klubo pirmininku išėjau susimąs
tęs: teisingai pasakyta; ar tik ne 
laikas persvarstyti seno stiliaus 
veiklą ir galvoseną, kuri būtų pri
imtina ir patraukli po mūsų atei
nantiems. Sydnejaus Lietuvių 
Klubas kaip tik stovi šiame nau
jame kely.

Seiniškis 

PADĖKA
Bankstown’o Apylinkės Valdyba ir A-kės Kultūros Taryba 

dėkoja visiems Rugsėjo 8-tosios minėjimo, įvykusio rugsėjo 11 d. 
“Dainavos” salėje, Bankstown’e, programos dalyviams: ponui A. 
Mauragiui, p. J.A. Jūragiui, ponioms A. Apinienei, Antanaitienei, 
D. Skorulienei, Živilės draugovės skautėms, p. V. Cižauskui, Tau
tinių Šokių Grupei, jaunajam E. Siurkai, panelei R. Zinkutei, p. A. 
Sankauskui ir ponui A. Plūkui, kuris mums visada pagelbsti gra
žiomis dekoracijomis, ponioms Zigaitienei, Genienei, N. Štašio- 
nienei ir p. Vasiliauskaitei už skoningą bufetą.

Taip pat dėkojame visiems apsilankiusiems, nes tik nuo jų 
priklauso bet kokių parengimų pasisekimas. .i

Rengėjai

Tuo būdu tikimės surinkti visus 
reikiamus pinigus naujai statybai.

Statybą vykdysime pusiau ūkiš
ku būdu. Ką galėsime, atliksime 
patys talkos būdu, tuo sutaupyda
mi pinigų. Talkos mums padės 
ugdyti ir socialinį bei tautinį ben
dradarbiavimą, kuris yra labai 
reikalingas mūsų geresniam sugy
venimui. Ateityje bus stengiama
si tą bendradarbiavimą tarp na
rių išplėsti malonesniam bei nau- 
dingesniam laiko praleidimui 
draugėje.

Susirinkime iškilo naujas klau
simas: ar nepadaryti Bankstowno 
Lietuvių Namų — “Dainavos” 
Sidnėjaus lietuvių jaunimo cent
ru, kuriame teiktųsi visas jauni
mas? Klausimas sutiktas su dide
liu palankumu ir ta linkme bus 
einama toliau. Su iškelta mintim 
apsistota prie sporto salės staty
bos. Klausimas pasirodė aktua
lus ir galimas įgyvendinti, tik jis 
turi būti sprendžiamas visų pirma 
pačių sportininkų. Finansų pro
blema neturėtų būti kliūtis; tu
rint gerus norus, ja galima būtų 
suorganizuoti, tik reikia jaunat
viškos iniciatyvos ir pasiryžimo. 
Mes pasiryžę padėti.

Ta proga norime padėkoti vi
siems tiems, kurie su meile ir nuo
širdumu dedasi prie tautinio židi
nio įkūrimo ir pagražinimo.

B. L. Namų Valdyba.

ANTIS
Iš patikimų šaltinių sužinota, 

kad spalio 16 d. įvykusiame Mel
bourne Lietuvių Namų baliuje 
Pietų Melbourno miesto salėje įs- 
kris antis (paukštis). Sumanesni 
ir vikresni galės ją pasigauti. Tai 
bus staigmena, kuri pasitaiko tik 
vieną kartą per metus, spalio 16 
dieną 6 Vai. vak.

P.

PAPARČIO ŽIEDAS
3 VEIKSMŲ 4 PAVEIKSLŲ LEGENDA 

Naudodamasis S. Kymantaitės-Čiurlionienės 

poema “GIRIA ŽALIOJI” 

scenai pritaikė

PAULIUS RŪTENIS

ANTRAS VEIKSMAS
Naktis. Mėnesiena. Papartynas miške. Uždan

gai pakilus, miškinukai ir samanės šoka. Baigus 
šokti:

MIŠKINUKAS 1: Padainuokit, sesės samanė
lės. Seniai mes jus girdėjom. Seniai kartu juk visi 
buvom.

SAMANĖ 1: Gi tų darbų nuveikt negalim.
SAMANĖ 2: Na, gerai, broleliai miškinukai, 

mes tuoj užtrauksim dainą sutartinę, bet ir jūs pa
dėti turit.

(Dainuoja. Baigus dainuoti:)
SAMANĖ 1: Kažko mūs Papartėlė, mūs kara- 

liūnaitė, vis dar nesirodo.
MIŠKINUKAS 2: Tas Kernius, žmogučiukas iš 

žmogučių kaimo, visai bus ją jau apsvaiginęs.
SAMANĖ 2: Aš jį mačiau, o koks puikus jis 

bernužėlis — geltonplaukis, mėlynakis.
SAMANĖ 1: Ar tik ir tu nebūsi širdužėlės pa

kabinus — taip gražiai kalbi?
SAMANĖ 3: O kur gi ne — mačiau kaip sei

lę varvino Samanėlė serbentėlė.
SAMANĖ 2: Nesijuokite iš manęs, sesulės! 

bar ir jūs nežinot ką lemtis jums žada.
MIŠKINUKAS 1: Na, žiūrėk, ko gero susibar

site už niekus.
MIŠKINUKAS 3: (pamatęs Papartę ir Ker

nių) štai mūsų karaliūnaitė'su berneliu.
. MIŠKINUKAS 1: Valio, mūs karaliūnaitei! 
VISI: Valio! Valio!
MIŠKINUKAS 2: Ir jos berneliui Kerniui 
VISI: Valio! Valio!
SAMANĖ 1: Sveikiname mūsų karaliūnaitį, 

Papartėlės mylimiausią!
(Uždeda jam ant galvos konkorėžių vai

niką, visi linksmai sveikina)
SAMANĖ 2: Va, žmogus kuris nežudo. Kaip 

mums egra. Nieko mes nebijom. Nesutryps ir neuž
gaus mūsų mielas Kernius. Jis girinis.

MIŠKINUKAS 1: Padaiuok mums, Kerniau, 
mes dainų juk žemiškų pasiilgę.

KERNIUS: (dainuoja) 
Tu girele, tu žalioji, 
o o o...
Tu dainuoji, tu vilioji...
o o o...
Jei aš būčiau klajūnėlis, 
o o o...
Tu man duotum pastogėlę.
o o o...
Aš dainuočiau tavo dainą
o o o...
Su tavim tada siūbuočiau
o o o...
Su tavim tada siūbuočiau 
o o o...
Per dienų dienas dainuočiau 
o o o...

(Baigus dainuoti, visi ploja, džiaugiasi.
Samanė 1 užveda dainą, visi pritaria) 

Moka mūs bernai dainuoti, 
Drebint sienas, aidint girią, 
Bet nė vienas neprilygsta 
Kerniui, mūsų dainorėliui.
Kerniaus dainos širdį veria, 
Kraują uždega šalčiausią. 
Vėjas gaidas jo nešioja. 
Širdys jo žodžius kartoja.

KERNIUS: Dėkui, dėkui broliams, sesėms.
MIŠKINUKAS 1: Na, atrodo laikas mums po 

girią išsivaikščiot. Mėnuo jau aukštai pakilęs. Tuoj 
gerų, piktų žmogučių papartyne pasirodys. Greit 
pražys paparčio žiedas.

(Visi pamaži išeina. Scenoje šiek tiek su
temsta. Pasirodo trys laumės, kurios pama

žu prieina prie Kerniaus)
AUDĖJA: Gal manai tu, mielas broli, burtai 

kerpėja raiste kur ir saulės lyg pelėsiai, amžių ak
menis apkloję, moną sėja, vylių skleidžia? Mielasai, 
labai tu klysti!

VERPĖJA: Burtai gimsta, kai subrendo 
tas, kur turi galią burtus pagimdyti. Burtai žydi, 
kai tas myli, kur savyj nešioja jėgą, sielos paslap
tis atverti ir paversti jąsias žygiais.

AUKLĖ: Burtų kero keistas žiedas — penkios 
taurės — penkios liepsnos, stebuklingos melsvos 
liepsnos. Nežinai, kodėl tai šitą mielą vasaros nakte
lę prasiskleis paparčio žiedas. Iš aukos ir meilės 
skausmo gimė giriai girių deivė. Mūs Papartė jau 
išaugo ■— jau subrendo burtų sargė. Meile jai šir
dis pražydo — prasiskleis paparčio žiedas, kara- 
liūnaitės dalis ir josios kraitis.

GELTONAKIS: (priėjęs prie Kerniaus) Ar ži
nai tu, kuo mokėsi už paparčio burtų žiedus?

KERNIUS: (piktai) Tau ne darbas. Dink iš čia 
tuojau man!

GELTONAKIS: Nežinai tu, ką tau penkios 
duos lelijos, ir jėgų tu neturėsi joms pakelti.

KERNIUS: Iš tavęs jų neprašysiu, (nori pulti, 
Papartė sulaiko)

GELTONAKIS: Pirmąjį kai nusiskinsi, tu ma
tysi kiaurai tolį. Antrąjį kai nusiskinsi, tu maty
si ligi pat dugno žemę kiaurai. Su trečiuoju tu regė
si žmogų kiaurai; ketvirtasis tau parodys laiką kia- 
rai, o penktasis liepsningais — paskutinis pastatys 
tave ant slenksčio: tu stebėsi mirtį kiaurai... Nepa
jėgsi... Aš žinau, tu nepajėgsi tai pakelti, (šnibž
dėdamas:) Grįžk prie darbo ir palik Papartę giriai...

(Laumės išeina, po valandėlės ir Geltonakis
KERNIUS: Niekad... Niekad... (po valandėlės, 

paėjęs į prieki):
Kur tu pražydai, kur tu slepiesi,
Žiede, karaliau?
Pasaka tavąjį gandą ant sparno 
neša... siūbuoja... miglom apvynioja, 
Neša Vaivos išaustaisiais stebuklais 
pėdą auksinių prinokusių varpų 

maisto brangiausio.
Ūžauja vėjas saldžiųjų pagundų, 
Skambina varpo nematomą širdį, 
Veržiasi vakarą tylų į pirkią...
Garsą pagauna svirpliai ir pragysta 
pritariamųjų garsų sutartinėm — 
pasakos varpas aidais šimtaspamiais 

po šalį pasklysta.
Niekas nustelbti širdyj nebegali 
pasakos gando iš girių žaliųjų, 
varpo giesmės apie žiedą galiūną, 
kurs stebuklingą galybę suteikia: 
Žemę ir žmogų kiaurai matyti, 
erdvę ir laiką kiaurai girdėti,

tamsiąją mirtį kiaurai regėti...
Ak, tokią galią — tokią turėti! 

PAPARTĖ: Eikš, brangusis eikš mielasis. Žie
dus skinki, tau jie žydi.

(Staiga pražysta paparčio žiedas. Ker
nius pribėgęs prie žiedo:)

KERNIUS: Dėl tavęs, paparčio žiede, dėl tavęs 
svajonės — kovos: dėl tavęs nerimsta siela ir kil
niajam ir godžiąjam. Galios žiede! Man žadėtas.

(Skina skaistų žiedą ir pabąla) 
PAPARTĖ: (išsigandus) Mylimasis, tau staiga 
pabąlo veidas! Kokios keistos tavo akys! 
KERNIUS (lyg pamišęs) Tu man galią dovanojai. 
Akimi skrendu per erdvę, jokio tolio nebėra man... 
Aš matau... girdžiu. ..

(Pasigirsta daina:) 
Saule, saule, saulužėle, 
nesislėpk už debesėlio, 

išdžiovink šienelį, 
žalią pašarėlį...

Vėje, vėje, vėjuželi,
neužlėk už žalio miško, 
išdžiovink šienelį, 
žalią pašarėlį. ..

KERNIUS: (įtemptai klausosi. Dainai aptilus:) 
Šienapjūtė — žvanga dalgiai. Tu girdi, tą links
mą dainą, vėjui. Mergužėlę, seserėle....

(Pasigirsta Kernius sesers balsas) 
SESERS BALSAS: Ak, broleli, kenti tu didį var
gą — negaliu aš tau padėti. .. Ak, broleli, dobilėli, 
nors sapne man pasakyk, ar begyvas, ar begrįši? 
Mano užtartojėli....
KERNIUS (lyg klejodamas) Seserėle! Aš dar gy
vas!

PAPARTĖ: Mielas mano bernužėli, glauskis 
pabučiuoki man akis.

(Pasigirsta Kerniaus motinos balsas)
MOTINOS BALSAS: Ak, dievai, grąžinkit sū

nų! Aklą, kurčią ar be kojų — bet kad jį tik pa
matyčiau, prie krūtinės jį prispaudus, širdį jo pa
jusčiau plakant. .. O paskui mirtis kartu — aukš
tas kapas dengs abu...

KERNIUS: Motinėle, sengalvėle....
PAPARTĖ: Ko, berneli, tavo akys tokios klai

kios?
KERNIUS: Ak, Papartė, nežinojai, nežinojai, 

kad kol gyvas, žmogui gyslų kraujas plasta — jo 
širdies diegai brangiausi vis gyvi; jei juos išrau
si — jis bus stabas, bus lavonas....

s (Nukelta į psl. 4)
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LITUANIA CHORAS METINIO KONCERTO IŠVAKARĖSE

MŪSŲ PASTOGĖ

Choro administratoriaus, p. J. 
Lapšio pakviesta apsilankiau cho
ro repeticijon ir savo patirtus įs
pūdžius noriu pasidalinti su skai
tytojais.

Chorą “Lituania” pažįstu gerai 
nuo jo įsikūrimo dienos iki dabar. 
Mačiau jo nueitą sunkų ir vin
giuotą kelią, kritiškus momentus, 
laimėjimus, nykstantį ir vėl su
žibantį. Bet toks, koks jis šian
dien yra, imponuojantis su apie 
60 dainininkų, tai, bene, pirmas 
kartas 15-kos metų laikotarpy. 
Neabejotinai tai nuopelnas choro 
vadovų išauginti chorą į stiprų 
organizacinį vienetą. Tai matyti 
ne tik iš choristų drausmingumo, 
bet ir iš vadovų sugebėjimo tą 
drausmę palaikyti, jungiant visus 
į vieną dainos mylėtojų šeimą. Čia 
ir naujas choristas pirmą kart at
vykęs tuoj pasijunta patekęs šei- 
mon, kur kiekvieną riša draugiš
kumas ir supratimas.

Choras ar dėl patogumo, ar dėl 
vietos stokos scenoje, išsirikiavęs 
salėje, o dirigentas — scenoje.

Sugriaudžia galingai “anoj pu
sėj ežero”. Visi balsai stiprūs, 
išskyrus tenorus, kurie skaičiumi 
yra mažiausi, šiaip skamba dar
niai, gražiai, jaučiamas paklusnu
mas dirigento mostui.

Išklausius dar keletos dainų
pagalvojau, ko dar reiktų choro -------------------------------------------------------------------------------- ;--------------------------------------------------------
pagerinimui ir ką dar galima būtų 
padaryti siekiant tobulumo?

Ne viską gali padaryti chorve
dys šioj srity, ypač mūsų sąlygose
Yra nenugalimų kliūčių, kurios Savo namus turi jau mažės- svarų. Melbourno Lietuvių Klubo išnuomoujama patalpa. Juose ga-
neleidžia chorui tobulėti. Nevie- nės bendruomenės Geelonge, Can- vadovybė pasiūlė 28,750 svarų, lėtų dar ir valgyklą įruošti, kas
nodas choristų muzikinis išsilavi- berroje neatsilieka ir didesnieji vadinas prašė nuleisti 6,250 sva- duotų pelno bei išnuomoti' sales
nimas, muzikalumas, repeticijų centrai: Adelaide, Bankstownas. rų. savaitgaliais, kai patiems nebus
gausumas, nerūpestingai išmokta Jau ir Sydnejus yra užpirkęs Rugsėjo 6 d. savo posėdy Meto- reikalinga.
partija, dainų parinkimas pagal Lidcombėje tinkamą sklypą ir ne- distų Misijų vadovybė patvirtino Daugelis melbourniškių nė sap- 
choro pajėgumą ir kitos kliūtys, trukus pradės statyti namus. Melbourno Lietuvių Klubo pasiū- nuoti nesapnavo, kad taip arti 
sunkina darbą ir, aišku, rezulta- Melbourne turėjome įsigiję namus lymą pirkti North Melbourne di- centro, vos trys minutės, pasiseks 
tai negali būti geriausi. Nedrįs- nuošalesniame Thorburio prie- džius ir visiems reikalams tinka- nupirkti namus. Šiuo metu jau 
čiau spręsti, ar choras “Lituania” miesty. Juos pardavėme ir ryžo- mus namus už 28,750 svarus, įmo- advokatai ruošia užpirkimo doku- 
galėtų techniškai repeticijų skai- mės įsigyti geresnius patogesnėje kant atatinkamą depozitą ir ga- mentus ir netrukus Melbourno 
čių padidinti? Ypač tai būtų la- vietoje. Tai įvykdyti sunkiai se- lutinai isišmokant per 7 metus, lietuvių bendruomenė turės šau- 
bai svarbu, nes choras savo reper- kėši, vis pasitaikė įvairių kliū- Namas ribojasi su North Mel- nius namus beveik miesto centre, 
tuare turi sunkių, komplikuotų čių ir pora metų buvome visiškai bourno Town Hall, turi dvi sales O kaip išsimokėsime, kaip su eko- 
dainų, kurios, prieš išnešant į vie- be namų. Bet štai p. N. Aniulis ir dar vieną erdvesnę patalpą, nomihiu pagrindu? Tam užtenka 
Šurną, reikalauja ilgesnio pasiruo- praneša Melbourno Klubo vado- daug mažesnių kambarių, tinkan- tik 200 tautiečių, kurie sutiktų 
Šimo, tobulesnio išpildymo kad ne- vybei, kad jo kaimynystėje par- čių įvairiems bendruomenės bei. mokėti kas savaitę po 5 šilingus 
sugadinus dainos prasmės. Didės- duodami visais atžvilgiais tinka- organizacijų reikalams. Namais 7 metus ir skola išlyginta. Bet
nis repeticijų skaičius atneštų ir mi namai. Ji įgalioja p. A. Aniulį galima tuojau naudotis. Jie yra pats namus didžiulis ir jį tinka-
geresnių rezultatų. vesti derybas. Už Metodistų Misijų komercinėje daly ir tik 3 minutes mai eksplotuojant galima dar

Dar vienas reiškinys, kuris cho- namą, esantį prie pat North Mel- tramvajum iki miesto centro, greičiau išmokėti skolą. Greit
ruošė gan dažnokai pasitaiko, tai bourno Town Hall, prašė 35.000 Apatiniame aukšte yra krautuvei Melbourno bendruomenės gyveni-

-j-r j-r .r r j- — r j--i~ j-j—j—j-j-j-, r j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-i— nias smarkiai pagjvės, nes visos
organizacijos ir įvi.irūs lietuvių

PAPARČIO ŽIEDAS
(Atkelta ii psl. 9)

Ak, Paparte, nežinojai? Pirmas diegas — 
motinėlės meilė ir savųjų. Antras diegas jam iš
dygo širdyje, kai jis stebėjo savo kiemą, savo 
motinėlę, tėviškę brangiausia savo. Trečias die
gas — meilė darbui. Jis žmonėms ir žemei dirbti 
gimė. Jei jis darbo nebemyli — savo motę, savo 
brolius, savo tėviškę užmiršo — nebegyvas jis! 
Lavonas. Tu pati juk nenorėsi glėbyje laikyt lavo
no.

(Papartė verkia. Pasirodo laumės)
AUKLĖ: Jaunas berne, juk turi tu išsvajotą 

savo meile. Burtų sargė — myli žmogų Ko taip 
liūdnos tavo akys?

KERNIUS: Matau kiaurai.
VERPĖJA: Mielas broli, dar ne tiek tu pa

matysi ir išgirsi.
AUKLĖ: Kaip pakelsi?
VERPĖJA: Kaip žmogaus pajėgs krūtinė su

talpinti visą verksmą, nuo kurio lig šiol jį skyrė 
nežinios kiečiausios?

AUDĖJA: Skils širdis — neišlaikysi
AUKLĖ: Nebent plėši iš krūtinės savo širdį 

ir išmesi ją į balą girios raistą.... ar kankles pa
ėmęs, eisi ir dainuosi ...

(Auklė prieina prie Papartės ir ramina. 
Laumės pamažu išeina. Pasirodo Gelton- 
akis.)

GELTONAKIS: (piktai į Kernių) Dar ne ga
las. Dar ne galas....

KERNIUS: (pribėgęs prie Papartės) Paklau
syk, brangi Paparte! Rugiapjūtė. Laukuose guls 
aukso šiaudas dalgio nukirstas nuo savo aukso 
kelmo. Eis rišėjos: pėdai kelsis, stosis gubos Eis 
visi bernai — bernužiai, vesis savo rišėjėlę .. Mano 
vargšė seserėlė piemenį pjovėju vesis — ir raudos 
ji. Eisiu aš, brangi Paparte, eisiu ir atgal sugrįšiu.

PAPARTĖ: Neik iš girios, aš maldauju.
KERNIUS: Reikia man juk nusiimti savo sė

jos brangų derlių, savo duoną. ..
PAPARTĖ: Aš tau duona.
KERNIUS: Aš žinau. Tu man duona, saulė, 

viskas. Be tavęs aš negyvensiu. Eisiu, bet ir vėl 
sugrįšiu....

PAPARTĖ: Tu negrįši. Ir iš viso, ko tau eiti?
KERNIUS: Aš žmogus juk. Reik žmogaus 

man darbą dirbti.
PAPARTĖ: Tu girinis, žmogumi jei būtum

gimęs, niekad, niekad negalėtum nei matyti, nei 
girdėti girių dvasios.

KERNIUS: Aš tave sapnuos girdėjau... Aš 
ilgėjaus tavo grožio, paslapčių tavų ilgėjaus.... Il
gesys akis atvėrė mano sielai . .

PAPARTĖ: Tu girinis, neik iš girios — aš 
tave, Kerniau, dar kartą maldauju. Neik iš gi
rios...

KERNIUS: Sėjau grūdą — tik žmogus tegali 
sėti...

PAPARTĖ: Sėja vėjai.
KERNIUS: Aš ne taip, kaip vėjai sėjau: aš 

žinojau kam ir kokį grūdą sėju.
PAPARTĖ: (Apkabina Kernių) Neik iš gi

rios, aš maldauju.
KERNIUS: Ak, mieloji, juk dėl to tik pami

lai mane, kad sėju. Aš žmogus — laukų sėjikas. 
Jei supančiosi tą galią, tą kur liepia mano rankom 
eiti sėti. .. nežinau. .. nežinau. .. brangioji. .. Aš tu
riu ten būti, (išsiplėšia iš glėbio. Už scenos:) Aš 
sugrįšiu, Papartėle!

PAPARTĖ: Kerniau, tu mane palieki .Ker
niau, Kerniau, mano mielas!

(Sukniumba. Scenoje visiškai sutemsta, 
lieka menkai apšviesta tik Papartė. Po 
trumpos valandėlės Papartė pamažu ke
liasi ir kanklių garsam pasigirdus, žiūrė
dama į medžių viršūnes, prabyla)

O giria mano, mano žalioji,
Su dangumi tu kalbiesi viršūnėm, 
šaknys juodojoj žemėj gyvena, 
Ima gyvybę iš požemių gyslų, 
Šakos su vėjais ištroškę skraidyti, 
Bet nuo liemens atsiplėšti negali, 
Liemens — nuo tos žemės.

O giria mano, mano žalioji,
Štai kodėl tavo tos pasakos tokios:
Dangų ir žemę savyj tu nešioji 
Amžiais nelaisvėje — laisve sapnuoji, 
Meilę tau plėšia — tu meilei dainuoji....

O giria mano, mano žalioji,
Pasaką tu man sekei jau ne vieną, 
Tai linksmą ir džiugią — sekei ir juokeisi 
Tai graudžią, slaptinga —sekei ir raudojai., 
(klaupiasi):
Grąžinki man Kernių, giružę žalioji, 
Mane suprasti gali tik tu, brangioji.

Pamažu leidžiasi — Uždanga — 
(Bus daugiau)

Rašo G. Vasiliauskienė 

detonavimas. Prisimenu iš anks
tyvesnių koncertų, ir mūsų choras 
yra detonavęs sunkesnėse dainose. 
Siekiant tobulumo, reikia mėginti 
paieškoti priežasčių, kodėl taip 
įvyksta?

Priežasčių daug, kaip išvargi- 
mas balsų, neteisingas kvėpavi
mas, kada chore yra vibruojan
čiais ir tremoliuojančiais balsais 
dainininkų ir, kaip muzikas Bud- 
riūnas rašo: "... kartais vienas 
silpnesnės klausos, bet stipraus 
balso dainininkas išveda iš tono 
visą chorą. Tokius dainininkus 
reikia įpratinti taip dainuoti, kad 
jų balsas įsilietų į bendrą choro 
skambesį...”

Stengimasis užrėkti šalia sto
vintį choristą yra blogas ir žalin
gas chorui įprotis.

Lituania choras yra neabejoti
nas ambasadorius lietuviškos mu
zikinės kultūros, dažnai kviečia
mas ir šiltai priimamas australiš
koje scenoje. Tik čia jau susidu
riam su tinkamo repertuaro pa
rinkimu. Sunkios ir muzikiniai 
komplikuotos dainos nevisada ge
rai pavyksta ir svetimtaučio klau

UŽPIRKTI LIET. NAMAI MELBOURNE

sytojo nežavi, tuo labiau, kad čia 
dar atkrinta lietuviškų žodžių 
prasmė. Tą patį galima būtų pa
sakyti ir apie dainų parinkimą 
radiofonui, kuriame Lituania cho
ras karts nuo karto pakviečiamas. 
Mano nuomone, verčiau tinkamai 
perteikta, atsinešta iš Lietuvos 
laukų liaudies melodija, negu ne
pavykusiai išpildyta sunki kompo
zitoriaus sukurta daina.

Besiklausant toliau choro repe
ticijos, nuklydo mintys į Ameriką: 
prisiminiau didžiuosius ansam
blius: Čiurlionio, Dainavos, Var
po, Rūtos ir kit., pagalvojau, ar 
nepribrendo jau laikas, kad iš 
Lituania choro pasidarytų ansam
blis. Visą medžiagą tam turime: 
didelis ir galingas choras, puiki 
reprezentacinė tautinių šokių gru
pė, solistai pačiame chore ir už 
choro ribų, sujungti į vieną darnų 
vienetą mums duotų pirmąjį meno 
ansamblį Australijoje.

Negaliu praeiti nepaminėjus šių 
metų išvežtųjų minėjimo, kur Li
tuania choras puikiai. įsijungė į 
latvių— estų jungtinį chorą. Pir
mas bandymas parodė, kad toks 
dalykas galimas ir sėkmingas. Jau 
nekalbant apie pačių dainų didin
gą išpildymą, toks bendravimas 
turi ir psichologinės prasmės. Tai 

gražus tautinio bendradarbiavimo 
pavyzdys.

Didelis choro vadovo nuopelnas, 
kad jis įstengė įtraukti į chorą 
jaunąsias jėgas. Jaunasis diri
gentas Vytas Straukas duoda 
daug vilčių, kad išaugs į chorvedį, 
tik gal reiktų jam duoti daugiau 
progų pasireikšti, ypač koncertuo
se savai publikai.

Visada gražiai ir užtikrinto sa
vo piano partijas atlieka Nemyra 
Masiulytė. Ji šiuo metu yra choro 
ir solistų nuolatinė akompania- 
torė.

Lituania choras yra neabejoti
nai Adelaidės lietuvių kultūrinio 
gyvenimo širdis, užkariavęs lietu
vių visuomenės dėmesį, meilę. Jis 
yra puikus mūsų tautos reprezen
tantas, lietuviškų tradicinių dainų 
nešėjas ir kaipo toks turi būti rū
pesčiu ne tik dirigento, adminis
tratoriaus ir choristų, bet ir mūsų 
visų.

Todėl ir šių kelhj pastabėlių ne
priimkite už kritiką, bet už norą 
padėti, siekiant tobulumo.

Baigiant norėčiau palinkėti cho
ro vadovui p. Šimkui daug sveika
tos ir nepalūžtamos energijos ir 
toliau tęsti taip kilnų ir kartu taip 
sunkų darbą. Choro administraci
jai linkiu išugdyti chorą į meno 
ansamblį, kas pagyvintų paties 
choro veiklą, o kartu priduotų 
naujo entuziazmo esantiems ir 
būsimiems choristams tęsti Lietu
vos reprezentavimo ir lietuviškos 
dainos išlaikymo darbą.

sambūriai gali sutilpti užpirk
tuose namuose! Melbourniškių 
troškimas turėti tinkamus ir ne- 
nuošalioje vietoje namus išsipil
dė, tenka dabar visiems vieningai 
ir nuoširdžiai remti užpirktuosius 
namus. (k)

Metrinei sistemai 175 m.
P. LELIS

Po 1789 m. prancūzų revoliuci
jos, tarp daugelio įvykdytų refor
mų, buvo įvesta nauja matų sis
tema, vad. metrinė, kuri šiandien 
yra išplitusi beveik visame pasau
lyje. Prieštąi įvairiuose kraštuo
se ir net to paties krašto atskiro
se pravincijose buvo vartojami 
įvairūs ilgio ir svorio matai. Tai 
sudarydavo, ypač prekyboje daug 
nesusipratimų ir painiavos. Pvž. 
Anglijoj ilgio, svorio ir seikėjimo 
matai buvo įvesti prieš 2000 me
tų, kai tą kraštą buvo užkariavę 
romėnai. Tie matai tebevartojami 
iki šiol. Lietuvoje buvo vartojami 
įvairūs matai, sieksniai, uoletkis, 
sykeliai dar nuo didžiųjų kuni- 
gaikščiųlaikų. Vėliau buvo varto
jami rusiški pūdai, aršinos, zolot- 
nikai ir pan.

Prancūzų mokslininkai apskai
čiavo ir nustatė ilgio, matui viene
tą—metrą, kuris yra lygus viena 
keturiasdešimtoji mlijono daliai 
Žemės rutulio meridiano, kuris 
kerta Paryžių. Taigi, aplink Že
mės rutulį yra 40 000 000 metrų 
arba 40.000 kilometrų.

“Metras” yra graikų žodis, reiš
kiąs matą. Kad tas matas amžių 
eigoje nesikeistų, buvo pagamin
tas “metro prototipas” iš lydinio 
90 proc. platinos ir 10 proc. iridi- 
jaus, nes tie metalai turi mažiau
sią plėtimosi koeficientą. Prototi
pas, skerpjūvio H raidės formos, 
laikomas po stiklu pastovioj tem

1965 m. rugsėjo 20 d.

. ‘įRūta yra daugiametis augalas.
Jos stiebas krūmiškai šakotas, 

plikas, pilkai—žalios spalvos, 60- 
70 cm. aukščio. Lapai — dukart 
arba triskart plunksniškai suskal
dyti. Rūtos žiedai visuomet gra
žiai sukrauti, vainiklapiai šviesiai 
geltoni, taurelė nenukrintanti. 
Vaisius — dėžutės pavidale. Sėk
los — gausingos, tamsiai rudos, 
arba juodos spalvos, inkstiškai 
sulenktos. Visas augalas turi gana 
būdingą stiprų kvapą.

Daugelis stebėjimų rodo, kad 
daug žmonių, ypač moterų, yra
jautrūs rūtos poveikiui. Tokiems 
asmenims rūtos palytėjimas plika 
oda, ypač žaliavos rinkimo ir džio
vinimo metu, sukelia vandeningų 
pūslių ir labai sunkiai gyjančių 
žaizdų. Todėl dirbant su rūtomis 
reikia apsivilkti ilgomis rankovė
mis drabužiais ir užsimauti piršti
nes.

Rūtos lapai ir žolė randa kas
kart platesnį pritaikinimą medi
cinoje ir šios žaliavos pareikala
vimas yra gan didelis. Plantaci
joje rūta sodinama kvadratiškai, 
40 — 50 cm atstumu. Plantacija 
gali būti laikoma toje pačioje vie
toje 3—4 metų laikotarpyje.

Savo kilme rūta nėra mūsų 
krašto augalas. Nežinoma tiksliai 
kada ir iš kur ji atkeliavo, bet 
spėjama, kad iš pietų, greičiausiai 
iš Balkanų, kur ji sutinkama gam
toje kaipo laukinis augalas.

Senovėje ir viduramžyje rūta 
daugelio pasaulio tautų buvo lai
koma šventu augalu ir buvo nau
dojama kaip vaistas nuo daugybės 
įvairiausių ligų, pav.: kosulio, du
sulio, dieglių, plaučių uždegimo, 
reumatizmo, akių nusilpimo, gy
vatės įkandimo ir kt.

Rūta ir dabar priklauso prie 
vaistingųjų augalų. Ji turi savy
je apie 1,5 proc. rutynos, gan 
svarbus gydymui cheminis jungi
nys. Be to daug eterinio aliejaus 
(nuo 0,1 iki 0,2 proc. lapuose ir 
nuo 0,3 iki 0,52 vaisiuose).

Rūta yra tradicinis lietuvaičių 
gėlių darželio augalas. Ją apdai
nuoja lietuvių liaudies dainos. 
Rūta naudojama daugelio atveju 
liaudies papročiuose ypač vestu
vėse.

Lietuvių liaudies rūtą laikė 
merginos doros, jos jaunystės ir 
nekaltumo simboliu. Lietuvių dai
nose vaizduojamas merginos rū
pinimasis rūtomis: ji, brolių ap
tvertame darželyje sėja rūtas, 
laisto, ravi, pasakoja joms savo 
rūpesčius, džiaugsmus ir pina iš 
jų vainikus. Vaikinas, atjojęs pas 
mergelę, riša žirgą prie darželio 
ir paprastai randa ją rūtų darže
lyje.

Rūtų vainikas — tai merginos 
subrendimo, jos jaunystės ženk-

peratūroj, kaip kokia šventa re
likvija, tarptautinių matų ir sai
kų rūmuose Paryžiuje (Sevres).

Iš metro išvesti ir kiti matų vie
netai, pvz. vienas dešimtadalis 
metro (decimetras) kube sudaro 
skysčiams matuoti vienetą — lit
rą, o vienas litras vandens prie 
4 proc. C. temperatūros yra svorio 
vienetas — kilogramas.

Metrinėj sistemoj patogu skai
čiuoti dėlto, kad viskas paremta 
dešimtainiais skaičiais, 10, 100, 
1000. Mažėjantys vienetai pava
dinti lotyniškais prefiksais deci- 
centi-, mili-, o didėjantys dėka-, 
hekto-, kilo-.

Praktiškam vartojimui užtenka 
mažiausio ilgio vieneto milimetro, 
bet, optikoj, fizikoj ir kituose 
moksluose milimetras dalinamas j 
decimilimetrus, centimilimetrus ir 
milimilimetrus, arba trumpiau — 
mikronus, t. y. viena tūkstantoji 
mm. Mikronas dar dalinamas į 
decimikronus, centimikronus ir 
milimikronus (viena milijoninė 
dalis milimetro).

Metrinė sistema ne iš karto bu
vo priimta kituose kraštuose, nes 
ji turėjo daug priešų. Net ir pa
čioj Prancūzijoj ji įvesta tik 1846 
m. Po daugelio ginčų ir derybų su 
kitais kraštais, pagaliau 1875 m. 
buvo sudaryta Tarptautinė Metro 
konvencija ir įsteigta Paryžiuje 
matų, saikų, svorių tarptautinė 
įstaiga. Prie tos konvencijos pra-

las. Paprastai vainikėlį nešiodavo 
merginos tiktai sulaukusios to 
amžiaus, kada lankosi piršliai. 
Todėl ir liaudies dainose nekalba
ma, kad vainikėliu puoštųsi paau
glės arba susenusios, nors ir neiš
tekėjusios merginos. Rūtų vaini
kas — tai tik mergelės jaunų die
nelių simbolis.

Ištekėjusi mergina iš karto nus
todavusi teisės nešioti rūtų vaini
ką, taip, kaip jį praradusi bemer- 
gaudama.

Vestuvių papročiuose rūta už
imdavo taip pat gan svarbią vietą.

■į

Jungtuvių išvakarėse, vadinamą 
pintuvių vakarą, beveik visos 
apeigos buvo skirtos atsisveikini
mui su rūta ir su darželiu. Nuota
ka, vyriausios pamergės lydima, 
eidavo per kaimą, kur atsisveikin
davo su visais, dideliais ir mažais, 
o grįžusi į tėvų kiemą, atsisveikin
davo su rūtų darželiu, su žalia 
rūtele.

APIE LIETUVIUS
SKAUDI LIETUVIO NELAIMĖ

Vokietijoje Stuttdarto mieste 
gyvenąs jaunas lietuvis muzikas 
ir dirigentas Darius Lapinskas 
beviešint Ispanijoje auto nelaimė
je skaudžiai nukentėjo: jis buvo 
sunkiai sužeistas, o jo sesuo Aud
ronė buvo užmušta. Lapinsko tė
vai gyvena Bostone, Amerikoje, ir 
jo sesuo, baigusi gimnaziją buvo 
atostogų nuvykus pas brolį. Jos 
atostogos baigėsi mirtimi

★
Rugpiūčio m. Kijeve 20 dienų 

vyko lietuvio grafiko Stasio Kra
sausko kūrinių paroda. Buvo eks
ponuota daugiau kaip 100 lietuvio 
dailininko darbų.

★
R. Vokietijoje, Erfurto apygar

doje, rugsėjo 15 — 25 d. d. ren
giamos Lietuvių kultūros dienos. 
Iš Lietuvos į Vokietijos miestus 
pasiųsta propagandinė literatūra, 
numatyta suruošti dviejų šimtų 
lietuvių grafikos darbų parodą. 
Be to, pasiųsta įvairi literatūra, 
albumai, nuotraukos, net ir vokiš
kai įkalbėti dokumentiniai filmai.

• *
Lietuvoje dažniau primenamas 

operos solistas Vaclovas Dauno
ras. Anksčiau jis dainavo barito
no partijas, nuo praėjusio sezono 
pabaigos V. Daunoras įsitikino 
esąs bosas, Gounod “Fausto” ope
roje sėkmingai atlikęs Mefistofe- 
lio vaidmenį. 1961 m. Maskvoje 
įvykusiame vokalistų konkurse V. 
Daunorui buvo įteiktas laureato 
diplomas. šalia darbo Vilniaus 
operoje, V. Daunoras dalyvauja 
koncertinėje veikloje — su kon
certų išvykomis V. Daunoras yra
pasirodęs Suomijoje, R. Vokietijo
je ir įvairiuose Sovietų S-gos 
miestuose. Buvo parinktas vykti 
į (vėliau atidėtą) jaunimo ir stu
dentų festivalį Alžyre.

★
Su koncertais į Jugoslaviją, Ru

muniją, Bulgariją ir Vengriją 
rugsėjo 5 .d išvyko Kauno Poli
technikos instituto dainų ir šokių 
ansamblis “Nemunas”. Dalyvau
ja 150 dainininkų, muzikantų ir 
šokėjų. Jugoslavijoje lietuviai 
koncertuos Zagrebe, Ljubljanoje 
ir kt. miestuose. Anksčiau Lietu
voje lankėsi Ljubljanos techninių 
mokslų universiteto studentai — 
choristai ir šokėjai.

džioj prisidėjo tik 19 valstybių. 
Po karo metrinė sistema buvo 
įvesta Sovietų Rusijoj, Turkijoj ir 
daugumoje naujų valstybių, jų 
tarpe ir Lietuvoje. Griežčiausiai 
prieš metrinę sistemą buvo nusi
statę anglo saksų kraštai: Angli
ja, jos dominijos ir Š. Amerika. 
Ilgainiui ir tie kraštai kai kuriose 
srityse negalėjo apsieiti be metri
nės sistemos, pvz. medicinoj, elek
trotechnikoj. š. m. gegužės m. 
Anglijos vyriausybė pagaliau nu
tarė pereiti į metrinę sistemą per 
10 metų, kartu pakeičiant ir pini
gus į dešimtainę sistemą. Angli
jos pusė eksporto eina į “metri
nes” valstybes. Tai daugiausia ir 
privertė keisti senąją matų siste
mą į metrinę. Perėjus į metrinę 
sistemą Anglija, be abejonės ją 
paseks ir kiti Britų Bendruome
nės kraštai. Tada nebegalės pasi
likti prie archaiškos matų siste
mos ir š. Amerika.

Si

SĮi

(T. Ž.)
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Jaunių pirmenybės

H PORTAS.^
Redaguoja: Antaaaa Laukaiti*

38 Cheltenham Rd-, Croydon, N3.W. Tat: UJ 48M

Australijos jaunių iki 16-kos ir 
iki 18-kos metų pirmenybės įvy
ko 30 rugpjūčio — 4 rugsėjo lai
kotarpyje Adelaidėje. Pirmeny
bėse dalyvavo visi ateitai išsky
rus šiaurinę Teritoriją. Už P. 
Australijos iki 16-kos metų rink
tinę žaidė du vytiečiai. Tai rink
tinės vicekapitonas K. Jaunutis, 
žaidžiąs už šią rinktinę antrus

kaipo geriausias P. Australijos 
žaidėjas. Galima tvirtinti, kad, 
galbūt, jisai buvo geriausias vi
sos Australijos žaidėjas. Linkėti
na Kastyčiui ir toliau tobulėti. 
A. Jonavičius taip pat turi gali
mybės įsitvirtinti rinktinėje. Ži
nant krepšinio populiarėjimo 
tempą, į rinktines dabartiniu me
tu patekti nėra lengva — didelė

metus ir A. Jonavičius žaidęs 
pirmuosius metus už rinktinę.
Už Victorijos to paties amžiaus 
rinktinę žaidė A. Milvydas.

čempijonais iki 16-kos metų 
grupėje liko P. Australijos rink
tinė, laimėjusi finale prieš N.S. 
W. 60-57 (37-24). Finalinės rung
tynės buvo labai gerai žaistos ir 
tik po atkaklios kovos Pietų Aus
tralijos rinktinei pavyko laimėti. 
N.S.W. rinktinė iš pradžių silp
nai priešinosi prieš puikius Pietų 
Australijos rinktinės praėjimus 
ir tolimus sėkmingus metimus. 
Antrame puslaikyje ir ypatingai 
prieš galą rungtynių N.S.W. la
bai pasispaudė ir turėjo galimy
bės išlyginti rezultatą.

Labai gerai žaidė K. Jaunu
tis ir keletą kartų buvo paminė
tas spaudoje kaipo daugiausia 
taškų sumetęs geriausias žaidė
jas. Vėliau jisai gavo trofėjų,

konkurencija. Taigi tie žaidėjai, 
kurie patenka į valstijų rinkti-
nes, yra įdėję darbo ir užtai ver
ti pagyrimo.

Iki 18-kos metų grupėje fina
luose po labai įtemptos kovos 
laimėjo Victorijos rinktinė, nu
galėjusi N.S.W. 76-73 (39-35).

Rinktinėse dominavo aukštaū
giai žaidėjai. Žaista didele spar
te. Mėtymai, galima sakyti, la
bai geri. Dauguma naudoja aikš
tės spaudimą. Bendras įspūdis la
bai geras. Australai krepšinyje 
daro milžinišką pažangą. Jaunių 
žaidime nematyti tiek daug bru
talios jėgos, kaip kad suaugę čia 
dažnai praktikuoja. Tikriausiai, 
kad iš čia žaidžiusių jaunių kai 
kurie pamatys Meksiką su Olim
pine Australijos rinktine. Kas 
gal žinoti, gal kartais jų terpe ir 
koks lietuvis bus...

B.N.

SYDNEJAUS ŠACHMATININKAI
f

Pasibaigus šių metų Sydnejaus 
australų “A" klasės tarpklubi- 
nėms varžyboms koviečių šach
matų komanda užėmė šeštą vie
tą iš dešimties dalyvavusių ko
mandų. Turnyrą laimėjo Sydne
jaus universiteto pirmoji koman
da. Latviams teko pasitenkinti 
dar žemesne vieta, o estai nebe
pajėgė sudaryti komandos ir jų 
gerieji šachmatininkai žaidė už 
latvius. Koviečių tarpe geriau
sius rezultatus pasiekė Vaclovas
Liūgą, kuris prieš kelias savai
tes savo šeimoje susilaukė antros 
dukrelės, šia proga Vaclovą ir 
jo žmoną Veroniką sporto klubo 
valdyba, sportininkai ir šachma
tininkai sveikina ir linki laimin
gai užauginti klubui naujų narių. 
Antroji koviečių komanda, da
lyvaudama “A” rezervo turnyre, 
užėmė paskutinę vietą. Tai pa-

Koviečiai vykdami į Go- 
sfordą šachmatų varžy
boms prieš Newcastle 
pakelėje sustojo ir nie
ko nelaukę susibūrė pa
nagrinėti įdomią parti
ją. Prie šachmatų lentos 
sėdi kairėje J. Jenčius, 
dešin. T. Agarsky. Sto
vi iš kairės į dešinę: V. 

Augustinavičius, V. Pa
tašius ir P. Grosas. Iš
vyka buvo sėkminga. Vi
si nuotraukoje matomi 
koviečiai laimėjo savo 
partijas, išskyrus V. Pa
tašių, kuris savo partiją 
baigė lygiosiomis.
Nuotrauka J. Petniūno

teisinama, nes daugelis žaidėjų 
neturėjo patyrimo ir dalyvavo 
pirmą kartą turnyre.

ATSKIRŲ KOVIEČIŲ 
ŠACHMATININKŲ VEIKLA
V. PATAŠIUS. Eidamas Kraš

to Valdyboje sekretoriaus parei
gas, visiškai apleido šachmatus ir 
šiais metais nežaidė už koviečių?. 
Klubo valdyba džiaugiasi turėda
ma savo narį garbingose parei
gose bet kartu ir apgailestauja

prie šachmatų lentos.
V. LIŪGĄ, šiuo metu veikliau

sias šachmatininkas, be lietuvių 
turnyrų dalyvauja ir australų 
turnyruose. Paskutiniame “Mon
ster” turnyre skina laimėjimus.

J. DAMBRAUSKAS, tepęs 
sporto klubo sekretoriumi pasi
darė mažiau veiklus prie šach
matų lentos. Pasekmės žymiai 
blogesnės. Atrodo, sekretoriaus 
pareigos kliudo šachmatams.

V. AUGUSTINAVTČIUS vado-

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad šių metų lie

tuvių šachmatų turnyras dėl lie
tuvių šachmatų meisterio vardo 
Sydnejuje pradedamas spalio 3 
d. (sekmadienį) 2 vai. p.p. Lietu
vių klubo patalpose, Lidcombe. 
Norintieji dalyvauti turnyre pra
neša šachmatų sekcijos vadovui 
V. Augustinavičiui, tel. 55-1721.

Turnyro laimėtojui skiriama 
dovana ir jo vardas įrašomas į 
skydą pradėtą jau nuo 1960 me
tų. x

S.L.S. Klubą* “Kova*”

netekusi geriausio žaidėjo. To
dėl ir teko paimti australą pir
majai lentai.

DR. I. VENCLOVAS siunčia 
nuoširdžiausius sveikinimus iš 
Londono visiėlms koviečiams, 
ypatingai šachmatininkams, bet 
nusiskundžia, kad dirbdamas li
goninėje ir kartu dar lankydamas 
universitetą neturi laiko prisėsti

vauja šachmatų sekcijai nuo 1958 
metų. Dalyvauja visuose lietuvių 
turnyruose ir kartu atstovauja 
sporto klubą N.S.W. šachmatų 
sąjungoje.

Paskutiniu metu laimėtų par
tijų skaičius labai mažas. Klubas 
nesistebi, kad šis šachmatininkas 
šiuo metu savo visą laisvalaikį 
skiria kelionėms j Wollongong.

INŽ. A. KABAILA po geros 
pradžios lietuvių Sporto Šventė
je Melbourne taip pamėgo šach
matus, kad prisirinko galybę ša
chmatų literatūros ir visai rim
tai užsimojo tapti šachmatų mei
steriu. Kartu mokina šachmatais 
žaisti savo sūnų Povilą, kuris jau 
spėjo pasigauti pirmą auką lie-
tuvių rezervo turnyre. Ir nema
žą žuvį pasigavo niekad nepails-
tantį P. Grosą, kuris, yra vienas 
iš aktyviausių koviečių per eilę 
metų.

V. KOŽENIAUSKAS jau kiek 
laiko atostogauja. Klubo valdyba 
laukia atostogų pabaigos, nes šis 
šachmatininkas prieš keletą me
tų buvo pasiekęs gražių laimėji
mų ir labai mėgiamas australų 
tarpe.

J. Maščinskas, J. Kvietkauskas 
ir K. Simonas nelaiku išėjo į 
pensiją. Reikia tikėti, kad pasi
keitus gyvenimo sąlygoms ir vėl 
jie stos ginti klubo vardo. Be 
aukščiau minėtų aktyviai reiškia
si J. Jenčius ir J. Baikovas; spor
to klubui talkininkauja turny
ruose ir nelietuviai du šachma
tininkai : australas Teddy Mc 
Carthy ir Tomas Agarsky, čeko- 
slovakas.

Mate*

: -M“ ra 1000 Kalėdiniu Siuntiniu be uždarbio Sportas Lietuvoje
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Atsidėkodama už didžiulę paramą, kurios iš savo klientų susilaukė per pastaruosius DEVYNERIUS METUS, 
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS VADOVYBĖ vėl nusprendė atiduoti savo klientams 1000 SIUNTINIŲ UŽ
DARBĮ. Nepaisydama tai, kad sovietinės įstaigos pastarosiomis savaitėmis pakėlė muitus, mes siūlome SAVO KALĖ
DINIUS SIUNTINIUS BE UŽDARBIO SENOMIS KAINOMIS, šiais metais irgi parinktos siuntiniams specialiai 
Anglijoje gamintos medžiagos.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 1, kurį sudaro-.
D 4

2) 3

3) 4

IB

, g

►53
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a

SPORTAS LIETUVOJE
Į*Į Rugpjūčio mėn. Sovietų Sąjun- 
>*< goję įvyko 8-ji prof, sąjungų 
>♦< “spartakiada”. Iš Lietuvos buvo 
Į*J nuvykę 430 sportininkų, startavu- 

šių 22 sporto šakų varžybose. Ma- 
>♦< skvoje ir kitur vykusiose varžybo- 
$ se lietuviai sportininkai gavo pri- 

žus septyniose sporto šakose, bū- 
sj tent, irklavime (lietuviai užėmė 

trečiąją vietą), bokse (4), krepši- 
nyje (3 ir 4), plaukime (6), šuo- 
liuose į vandenį (5), rankinyje (1 

£ ir 2) ir stalo tenise (5 vietą). Lie- 
tuviai gavo 8 spartakiados meda- 

jjf liūs. (E)

sudarė 
jau iš- 
Z. Juk-

pionų vardą. Keturvietę 
buvusios aštuonvietės (ji 
irusi) nariai: vairininkas 
na, A. Bagdonavičius, J. Jagelavi-
čius ir V. Sterlikas. Antrą vietą 
keturvietės be vairininko plauki
me laimėjo Fed. Vokietija, trečią 
— šveicarai.

(E)jardai plaunamo aksomo moteriškam kostiumui 
arba suknelei ir sijonui vyšninės, rojai, žalios ar 
rudos spalvos.
jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui, 
bliuzėms, suknelėms ir kt. juodos, tamsiai mėly
nos, rudos ar pilkos spalvos.
jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apa
tiniams ir kt.

Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $95.00.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO YRA 
TIK J.A.V. $55.00, Kanados $59.40, sterlingais £19.9.6 
įskaitant visus mokesčius.

jardai dvigubo pločio afgalino moteriškam kos
tiumui arba suknelei ir sijonui, rojai, žalios ar vy
no spalvos.
jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apati
niams ir kt.
didelė spalvota šilkinė skarelė.
pora moteriškų ar vyriškų kojinių.

3)
4) . ....................................
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $50.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO YRA 
TIK J.A.V. $29.00, Kanados $31.25, sterlingais £10.5.6 
įskaitant visus mokesčius.

1 
1

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 2 
(dvigubas siuntinys Nr. 1), kurį sudaro:
D 8

4)

5)

4

3

2) 6

2
2

jardai dvigubo pločio afgalino 2 moteriškiems 
kostiumams arba 2 suknelėms ir sijonams rojai, 
žalios ar vyno spalvos.
jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apa
tiniams ir kt.
didelės spalvotos šilkinės skarelės.
poros moteriškų ar vyriškų kojinių.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 4, kurį sudaro:

D

Trys škotai karštai meldėsi baž
nyčioje ir kada pamatė, kad rink
liava nebetoli, pašnabždomis tarp 
savęs ėmė kalbėtis ir tą reikalą 
tuoj išsprendė — vienas apalpo, 
o kiti du jį išnešė.

2)

Vak. 
akademi-

3)
4) . ....................................
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO YRA 
TIK J.A.V. $49.00, Kanados $52.90, sterlingais £17.6.0 
įskaitant visus mokesčius. Taigi dar papildomai sutau
poma J.A.V. $9.00, Kanados $9.72, sterlingais £3.3.9.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 3, kuri sudaro:
1) 3 i jardų gabardino ar flanelės vyriškam ar moteriš

kam kostiumui tamsiai mėlynos, pilkos ar rudos 
spalvos.

2) 3 jardai paltinės medžiagos vyriškam ar moteriškam
ar 2 vaikiškiems paltams tamsiai mėlynos, mėly
nos, kuprhnugario, pilkos ar rudos spalvos.

3)

4)

5)

61 jardų gabardino ar flanelės 2 vyriškiems ar mo
teriškiems kostiumams tamsiai mėlynos, pilkos ar 
rudos spalvos.
jardai afgalino 2 moteriškiems kostiumams arba 
2 suknelėms ir 2 sijonams rojai, žalios ar vyno 
spalvos.
jardai plaunamo aksomo 2 moteriškiems kostiu
mams arba 2 suknelėms ir 2 sijonams vyšninės, 
rojai, žalios ar rudos spalvos.
jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui, 
bliuzėms ir kt. juodos, tamsiai mėlynos, rudos ar 
pilkos spalvos.
jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apa
tiniams ir kt.

Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $140.00.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO YRA 
TIK J.A.V. $75.00, Kanados $81,00, sterlingais 
£26.11.3, įskaitant visus mokesčius.
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VILNIAUS IRKLUOTOJOS 
LAIMĖJO EUROPOS 

ČEMPIONATĄ

Rugpjūčio m. Duisburge, 
Vokietijoje, įvykusiose
nio irklavimo pirmenybėse Euro
pos čempionių aukso medalį laimė
jo Vilniaus “Žalgirio” moterų aš- 
tuonvietė: yrininkė A. Perevoru- 
chova, I. Bačiulytė, S. Korkutytė, 
L. Semaško, A. Margenytė, A. 
Tamašauskaitė, S. Bubulytė ir A. 
Čiukšytė. Jų treneriu yra R. Vait
kevičius. Antrą vietą užėmė olan
dės. Vilnietės sportininkės 1000 
m. baigmę pasiekė per 3 minutes 
8,13 sek. Kaip ir kitose tarptau
tinėse varžybose, lietuvės su pora 
rusių oficialiai atstovavo Sovietų 
Sąjungą.

Anglas ir škotas susitiko po 25 
metų ir nutarė tą įvykį atšvęsti.

Kai abu restorane sėdosi prie 
staliuko, škotas sako: “Dabar Ta
vo eilė, nes aš paskutinį kartą 
fundijau.”.

reporteris klausia ru- 
— kaip jie paruošia

Amerikos 
sų trenerio 
tiek daug gerų bėgikų.

“Visai paprastai” — atsako ru
sas. “Mes startą paduodame tik
romis kulipkomis”.

(E)

“ŽALGIRIO” IRKLUOTOJAI
— EUROPOS ČEMPIONAI

Kaip ir visada, KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽDARBIO gali užsisakyti bet kas, vis tiek, ar būtų mūsų kli
entas, ar kitų firmų. Norėdami duoti visiems VIENODAS GALIMYBES, mes nusprendėme APRIBOTI UŽSAKY
MUS — TIK PO VIENĄ SIUNTINI KIEKVIENAM, O KAD NEBŪTŲ NUSIVYLIMO, UŽSAKYMUS PRA
ŠOM SIŲSTI TUOJAU. i

Priiminėsime po $1.00 ar 10 šil. užstato iš tų, kurie norės sau užsitikrinti KALĖDINĮ SIUNTINĮ BE UŽDARBIO, 
ir lauksime iš jų galutinio užsakymo iki 10 savaičių.

Jei kas paprašys, mes ORO PAŠTU nemokamai pasiųsime į bet kurį pasaulio kraštą medžiagų pavyzdžius.
Be kita ko, kas gali, prašom rašyti mums anglų kalba.

Mes garantuojame:
1. Kiekvienas siuntinys bus pristatytas gavėjui.
2. Jeigu siuntinys dingtų, gražinsime pinigus arba nemokamai pasiųsime kitą siuntinį.
3. Sumokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokesčius, dėl to gavėjui nebereikės nieko primokėti.
4. Visas medžiagas siusime pagal pavyzdžius.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
341 LADBROKE GROVE. LONDON. W.10. ENGLAND.

Švedija pasigamino naujo tipo 
priešlėktuvinį ir priešraketinį 
ginklą, kuris funkcionuojąs nuos
tabiu tikslumu. Ginklas aprūpin
tas moderniausiais radaro prietai
sais. Kiti kraštai tokio ginklo dar 
neturi.

Belgijos traukiniais per pasta
ruosius šešerius metus buvo per
vežta apie pusantro milijardo 
žmonių ir nė vienas nežuvo, o 
keliuose auto mašinomis per tą 
laiką žuvo apie 10.000 žmonių.

Rugpiūčio 26 — 29 d. d. Duis- 
>: burge, V. Vokietijoje, įvykusių 
>; 53-jų Europos vyrų akademinio 
:*i irklavimo pirmenybių finaliniame 
£ plaukime keturi “Žalgirio” ir- 

kluotojai — vilniečiai keturvietės 
ijj be vairininko plaukime laimėjo 

aukso medalius ir Europos čem-
WVVWAWAWAWAVWVVVWWAWWAWAWAW.

| PŪKINĖS KALDROS
| PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI 
H kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje 
| BOSE
£ 38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 
>; Rockdale atoti*.
3 SKYRIUS: Fleming* Comer Shop, 181 Queen St, St Marys, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir isaamokėjimui. Me* kalbam* *»Jttikai.
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MŪSŲ PASTOGĖ 1005 m.

Atminkite: Melbourne Lietuviu Namų Balius Spalio 16 d.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
GEELONG

SUSITIKO “KLUMPAKOJIS” 
IR “SUKTINIS

Rugsėjo 4 d. Geelongo Liet. ------- .* i-—;-
Namuose įvyko lietuviško stiliaus trumpą referatą jaunimui. Mazo- 
subatvakaris, kur susitiko du “an
sambliai”: Melbourno “Klumpa
kojis”, vad. inž. A. Šimkaus ir 
vietinis “Suktinis”, vad. L. Bun- 
gardos. Svečiai iš Melbourno at
vyko drauge su geelongiškiais pa
repetuoti tautinius šokius ir iš čia 
susidarė subuvimas ir pasivaiši- 
nimas. Drauge buvo ir “linksma- 
vandeniais” pašventintas sporti
ninkės ir “Suktinio” šokėjos R. 
Akenytės 23-sis gimtadienis. O 
kad būtų kiek triukšmingiau, 
vietoje buvo sudaryta stipri kape
la: Bakaitis, Antanaitis ir Kara
zija gitaromis, M. Manikauskaitė 
ir melburniškė Nijolė akordeo
nais. Tai kad trinktelėjo visi su
tartinai, tai net grindys pradėjo 
siūbuoti. Pasirodė su savo daino
mis ir melburniškiai “byteliai”. 
Visa tai nepaprastai jauniesiems 
patiko, kad galvojama dažniau 
tokius subatvakarius surengti, 
juo labiau kad čia ir salė nekai
nuoja.

Taip pat jis nepamiršo ir šių die
nų ragindamas dirbti lietuvybės 
išlaikymui, ypač pabrėžė lietuvių 
kalbos svarbą jaunimui.

Birutė Leitonaitė paskaitė

ji Rožytė Makarevičiūtė padekla
mavo eilėraštį, o Irena Urbonavi
čiūtė padainavo dvi daineles. Mi
nėjimas baigtas Tautos Himnu.

Po minėjimo vyko pobūvis, čia 
kalbėjo p. S. Valys jaunimo klau
simu. Gerai žinomas dainininkas 
D. Vildovas padainavo keletą dai
nų. Padedama mamytės Rožytė 
padainavo dar vieną dainelę. Mi- 
nėjiman atsilankė gražus tautie
čių būrys.

Buvęs

Buvęs Šokėjas

savo ilgesniame žody nagrinėjo 
lietuviškumo išlaikymą Australi
joje jaunimo akimis žiūrint. Jis 
iškėlė tiek senųjų, tiek jaunųjų 
daromas klaidas, kas neigiamai 
atsiliepia į mūsų tautinį gyveni
mą. Savo žodį baigė su viltimi, 
kad vieni kitus daugiau pažinę 
ir vertindami, vengdami bereika
lingų ir kenksmingų ginčų, eisi
me kūrybingu žingsniu į ateitį.

Po paskaitos sekė meninė dalis, 
kurią pravedė Emilija šeikienė. 
Patys jauniausieji programos da
lyviai M. Firinauskaitė ir P. Kru- 
žas gražiai padeklamavo po vie
ną eilėraštį. H. Statkuvienės va
dovaujama Parapijos mokyklos 
tautinių šokių grupė pašoko šus- 
tą ir Malūną laisvai ir gyvai. 
Nuotaikingai skautės Rūta Ž5e- 
daitė ir Nijolė Mališauskaitė (iš 
Brisbanės dantų gydytoja Mel
bourne) , padainavo Partizanų 
dainą ir Kaip obelis, mamyt pa
linkus.

Programos užbaigai Melbourne 
Dainos Sambūris, vadovaujamas 
Alberto čelnos, padainavo šias 
dainas: Račiūno “Per girią, giru
že”, K. Kavecko “Susitikt tave 
norėčiau” su solistu V. Lazausku, 
Andriulio “Plaukia Nemunėlis”

gaičio “Laisvės varpas” ir Sodei
kos “Šiaurės pašvaistė”. Minėji
mas baigtas Tautos Himnu.

Sambūrio dainos skambėjo tik
rai įspūdingai, jautriai, švelniai 
ir atgaivino meilės jausmus savo 
Tautai, kenčiančiai Lietuvai.

Nors oras buvo lietingas, minė
jime dalyvavo apie 500 tautiečių, 
nemaža dalis iš jų sumokėjo so
lidarumo mokestį ir paaukavo 
Tautos Fondui. Trokštame būti 
visi sąmoningais lietuviais. Nepa- 

solida- 
T.F.

(k)
mirškime bendruomeninio 
rūmo mokesčio ir aukos

“SUKTINIS” BALLARATE
Spalio 2 d. latviai ruošia Bal

larat mieste pabaltiečių koncertą, 
į kurį pakviesta ir iš Geelongo 
apie 20 šokėjų dalyvauti progra
moje. Po koncerto ir numatomas 
kabaretinis balius. Įėjimas j kon
certą ir balių tik 10 šillingų. Ma
loniai kviečiami šiame parengime 
dalyvauti lietuviai iš arti ir toli. 
Norintieji dalyvauti net gali ir 
staliukus užsisakyti iš anksto 
kreipiantis į ponią J. Mezeks (lat- 
vaitė) 20 Cuthbert Rd., Ballarat.

MELBOURNE
Melbourne Tautos šventė at

švęsta rugsėjo 5 d. sekmadienį. 
Kun. P. Vaseris atnašavo šv. mi
šias ir pasakė tai dienai pritai
kintą pamokslą. P. Morkūno va
dovaujamas Parapijos choras gie
dojo lotyniškas mišias.

Po pamaldų pats Tautos šven
tės minėjimas vyko šv. Jono pa
rapijos didžioje salėje ALB Mel
bourne Apylinkės V-bos pirm. A. _______ ______ ...._____
E. Liubinas, jaunosios kartos at- vien vyrų choro dainuojamas su- 
stovas, atidarė minėjimą prasmin-... ___ , , ___ ■ silaukė nepaprasto klausytojų
gu žodžiu. Inž A. Šimkus, taip pritarimo ir audringo plojimo, 
pat jaunesniosios kartos atstovas, buvo dukart padainuotas, Zda- 
pagrindinis minėjimo kalbėtojas, niaus “Siūbavo lingavo”, Vana-

PERTH
PERTH’O RAMOVĖNAMS
L. V. S-gos “Ramovės” įstatų 

31 str. pasakyta, kad metinė Są
jungos šventė yra lapkričio 23-ji, 
sutampanti su Kariuomenės šven
te. Mūsų skyriaus valdomieji or
ganai pasiryžę tą šventę pravesti 
kuo iškilmingiau. šiam reikalui 
aptarti spalio 16 d. 6 vai. vak. 78 
Kimberley St., Leederville šaukia
mas visuotinis “Ramovės” Perth’o 
skyriaus narių susirinkimas 
Smulkesnė darbotvarkė bus pra
nešta susirinkimui prasidėjus. 
Dalyvauti kviečiami ir visi Sky
riaus garbės nariai.

Po susirinkimo suneštinis pasi- 
vaišinimas grojant liet, plokštelių 
muzikai. Susirinkimas prasidės 
numatytu laiku. Punktualumas 
ženklina drausmę ir tvarką.

Skyriaus Valdyba

KUR?

KADA?
KAS?

ANTHONY DOHERTY HALL 
COLLINS IR NORTON GATVIŲ KAMPAS, 

SURRY HILLS
RUGSĖJO 25 D., ŠEŠTADIENĮ, 7 V. VAK.

ALBURY BOHEMINIS VAKARAS
MINĖJOME TAUTOS 

ŠVENTĘ
Albury Apyl. Valdybos pastan

gomis Tautos šventės minėjimas 
įvyko rugsėjo 12 d. Wodongoje. 
V-bos pirm. p. D. Vildovas ati
darė minėjimą kviesdamas p. S. 
Čėsną paskaitai, kuri buvo labai 
kruopščiai parengta. Prelegentas 
nukėlė mus į garbingą mūsų se
novę, kada Lietuvos sienos siekė 
nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų.

RENGĖJAI: “Šviesos” Sambūrio 
Sydney Skyrių

TAUTOS ŠVENTE ADELAIDĖJE

Rugsėjo 5 d. 10 vai. ryto Ade
laidės lietuviai vėliavų pakėlimu 
lietuvių namuose (ją iškėlė skau
tai) pradėjo Tautos šventės mi
nėjimą. šventė toliau buvo tęsia
ma šv. Kazimiero klopyčios šven
toriuje, kur irgi buvo pakeltos 
vėliavos. Ta proga klebonas kun. 
A. Kazlauskas pasakė šventei pri
taikintą pamokslą. Pamaldose da
lyvavo gausiai tautiečių.

Pats iškilmingas minėjimas 
prasidėjo Adelaidės Liet. Namuo
se 4 vai. Apylinkės pirm. p. Z. 
Vabolis prie garbės stalo pakvie
tė p.p. P. Gavelienę, Vasiliūną, ir 
Vyties Kryžiaus kavalierius. To
liau sekė paties apyl. p-ko p. Va- 
bolio žodis, kurį čia ištisai pa
duodame :

“Per amžius niekas žmogaus 
taip nežavėjo ir nežavi, kaip 
laisvės idealas. Jo siekdami jau 
mūsų prabočiai kovojo su įvai
riais priešais, kad išsaugojus sa
vo laisvę. Vienas iš didžiausių 
mūsų istorinių kovotojų buvo di
dysis Lietuvos kunigaikštis Vy
tautas. Jam pagerbti 1930 metais 
rugsėjo 8 d. buvo įsteigta lietu
vių Tautos šventė ir tie patys 
metai buvo pavadinti Vytauto 
Didžiojo metais. Nuo tol iki 
nepriklausomybės netekimo ši die
na buvo iškilmingai švenčiama. 
Tai buvo Lietuvos džiaugsmo ir 
savo istoriniais galiūnais pasidi
džiavimo diena, šiandieną tautai 
netekus laisvės ir valstybinės ne
priklausomybės toji didi lietuvių 
garbės šventė tartum blunka mū
sų akyse. Gyvenimo sąlygų stu
miami mes mažiau bejuntame tą 
didžią ir kilnią .mūsų kraujo bro
lių sudėtą auką ir jų ryžtą būti 
nepriklausomais. Pirmieji parti
zanai ir savanoriai 1918 m. pui
kiai žinojo, kad niekas neduos 
laisvės veltui, kad laisvė kaip

ir A.L. Studentų Sąjungos 
Valdybos

Nors vieną vakarą užmirškime pasaulio problemas; Taurių al
savimai, muzikos garsai, primerkti žvilgsniai nutrauks ryšius su 
pasaulio tikrove!!..

KVIEČIAMI VISI IR NIEKAS NEBUS APVILTAS!
ĮĖJIMAS — 12 šil. asmeniui. Nedirbantiems studentams 6 šilingai.

koks augalas turi būti palaistyta 
tauriuoju tautos sūnų krauju. Ne
pabūgę jie atidavė savo auką, 
kad kiti tautos vaikai galėtų 
džiaugtis laisvu gyvenimu.

Šiandie čia prie garbės stalo 
turime saujelę iš daugelio tų, ku
rie 1918 m. atkovojo mums lais
vę ir kurie gali būti pavyzdžiu 
mums dabar ir ateityje, koks Lie
tuvos patriotas turi būti. Dide
lė jų dalis jau mirę, daug žuvo 
kaunantis už Lietuvos laisvę, 
daug jų žūsta ir šiandie kalėji
muose bei Sibiro taigose. Juos pa
gerbti prašau visus atsistoti ir 
susikaupti vienai minutei (žuvu
sius gerbiant Lituania choras su
gieda Introitus iš Č. Sasnausko 
Requiem). Z. Vabolis toliau tę
sė:

“Pagerbus mūsų žuvusius lais
vės kovotojus ir imant iš jų pa
vyzdį šios šventės proga kviečiu 
visus lietuvius kovoti prieš mūsų 
tautos priešą — komunizmą. Kur 
tik galime, rodykime pasauliui 
tikrąjį komunizmo veidą, jų žiau
rią valdymo sistemą. Parodykime 
mūsų vargstantiems broliams, 
kad ir mes verti žuvusiųjų pasi
aukojimo ir dirbame dėl Lietuvos, 
ką galime.

Laisvės ragavę mes vergais ne
norime būti!”

Baigęs savo įžanginį žodį pir
mininkas pakvietė p. S. Čibirą 
paskaitai “Lietuvio pareiga išei
vijoje”. Paskaitoje prelegentas 
suglaustai ir aiškiai išdėstė lie
tuvių pareigas ir uždavinius trem
tyje. Po 15 min. pertraukos sekė 
meninė minėjimo dalis.

Šių metų Tautos šventės meni
nėje programoje mūsų kultūri
niai darbuotojai pastatė laureato 
Pulgio Andriušio paruoštą monta
žą “Vainikavimo išvakarėse”, ku
rį režisavo p. V. Baltutis. Tra-

kų pilies fone žiūrovai turėjo pro- gilų įspūdį minėjime dalyvavu- 
gos ir pamatyti tautinių šokių siems, kurių buvo stebėtinai daug, 
grupes, pasiklausyti Lituanios Po minėjimo mūsų ramovėnai nu- 
choro, išgirsti poetą — vaidilą, 
skaitytojus ir kankles, šis pasi
rodymas buvo pilnai pritaikintas 
Tautos šventės dvasiai ir paliko

leido vėliavas ir kartu visi su
sirinkusieji sugiedojo Tautos 
Himnų ir Marija, Marija.

BRISBANES PADANGĖJE
Rugsėjo 11 d. Ashgrove Memo- mielai dalyvauja moterų chore ir 

rial salėje įvyko Brisbanės apyl. . . ....................... . ...
valdybos suruoštas Tautos Šven- drabužiais.' Ji tiesiog su 
tės minėjimas, kurį atidarė pats sutapusi!
pirmininkas p. A. Kačiūnas. Pa- -*■
kvietus garbės prezidiuman p.p. 
Palkinienę, Platkauskierię, Saga- 
tį ir savanorius kūrėjus Reutą ir 
Bartkų, buvo paprašytas skaityti 
paskaitą p. P. Kviecinskas.

Po taiklios ir įsidėmėtinos pas
kaitos sekė visus minėjimo daly
vius maloniai nuteikusi meninė 
programa, kur daugumoje pasiro
dė mūsų jaunieji: Rimantas Per
minąs padeklamavo. Irena Lucku- 
tė paskambino pianinu, penketo 
ponių — mergaičių chorelis pa
dainavo keletą dainų, p. Kačin- 
kienė padeklamavo, stud. Stankū
naitė paskambino piano solo, Pla- 
tkauskienė dar padeklamavo ir 
galiausiai pasirodė p. K. Stankū
no suorganizuotas moterų — mer
gaičių chorelis, sudainavęs eilę 
dainų, jų tarpe ir vieną dainą 
Stankūno (žodžiai ir melodija). 
Gražus minėjimas baigtas Tautos 
Himnu. Moterų chorą suorganiza
vo ir išlavino ir jam dirigavo K. 
Stankūnas, kurį, išreikšdama mū
sų visų padėką, p. Platkauskienė 
apdovanojo gėlių puokšte. Belie
ka tik džiaugtis, kad mūsų tarpe 
netrūksta pasišventėlių.

Ta pačia proga norisi iškelti ir 
vieną prošvaistę — paminėti p. 
Butkienę. Nors ji ir anglė, bet

puošiasi lietuvaičių tautiniais 
mumis

A.L. KATALIKŲ KULTŪROS DRAUGIJA

rugsėjo 25 d. (šeštadienį), 7 v. v.
BANKSTOWN DAINAVOS SALĖJ rengi a

ŠAUNU VAKARA
su įdomia menine programa, geru orkestru ir turtingu bufetu.

Pelnas skiriamas "Tėviškės Aidams" paremti

A.L.K.K. Draugijos Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdybos narį 
ALEKSANDRĄ JASAITĮ 

ir 
LISĄ ROSE

vedybų proga nuoširdžiai sveikiname linkėdami naujo 
gyvenimo kelyje saulėtų dienų!

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba

NAUJA INŽINIERIŲ 
DRAUGIJOS VALDYBA

Rugsėjo 4 d. įvykusiame inži
nierių Draugijos susirinkime 
rinkta valdyba tokio sąstato: 
mininkas A. Žukas, iždn. I. 
naitis ir sekretorius V. Jaras, 
sirinkimas įvyko Liet. Klubo 
talpose Lidcombe.

is- 
pir- 
Jo- 
Su- 
pa-

NEWCASTLE
Sekančios pamaldos 

lio ir apylinkės lietuviams 
laikomos rugsėjo 26 d. 9.30 iš 
to šv. Lauryno bažnyčioje, 
meadow.

Išpažinčių bus klausoma nuo 
8.45 vai. prieš Mišias.

Kun. S. Gaidelis S.J.
V. ŠLIOGERIO SVEIKATA 

PABLOGĖJUSI
Auburn St. Joseph ligoninėje 

gulįs mūsų veteranas plkn. Vac
lovas Šliogeris sunkiai serga ir 
jo sveikata paskutiniu metu žy
miai pablogėjusi. Paskutinėmis 
žiniomis jo padėtis yra labai rim
ta.

LITUANIOS KONCERTAS
Spalio 2 d. Adelaidės Liet. Na

muose 7.30 vai. įvyks Lituania 
choro metinis koncertas,' diriguo
jamas V. Šimkaus. Koncerto prog
ramoje dalyvaus ir jaunųjų cho
ras, vad. V. Strauko, solistė G. 
Vasiliauskienė ir pianistė N. Ma- 

seserys 
šokių 
Lap- 

gran-

siulytė, akordeonistės 
Germanaitės ir tautinių 
grupė, vadovaujama p. B. 
šienės. žodžiu, rengiamas 
diozinis koncertas.

PADĖKA
Sydnėjaus Lietuvių Klubo nau

jų namų statybai pasižadėjo pa
skolinti: Po £115: A. Jablonskis; 
po £100: Inž. B. Daukus, inž. A. 
Žukas, inž. St. Jarembauskas, inž. 
I. Jonaitis; po £50: Agr. B. Ban
kus, V. Bitinas, J. Bistrickaš, Z. 
Pauliukonis.

Aukščiau minėtiems klubo na
riams, supratusiems reikalo 
bumą, nuoširdžiai dėkojame.

Paskoloms pasižadėjimai 
imami kiekvieną sekmadienį 
patalpose 39 Church St., 
combe. Tel. 649-8879.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
Valdyba

svar-

pri- 
klubo 

Lid-

Besikalbant su apylinkės pirmi
ninku p. Račiūnu paaiškėjo, kad : 
yra vitlies atsikviesti pakoncer- 
tuot Sydnejaus “Dainos” chorą, 
kuris atvyktų apie Naujus metus. 
Kad paruošus “Dainai” kelią ne
delsiant sudarytas komitetas iš ' 
trijų energingų vyrų: E. Sagačio, 

Platkausko, 
susirinkime 

atidaryti sa- 
šiam reikalui

IŠLEIDŽIAMI SPECIALŪS 
“M. P.” NUMERIAI

Ateinančio mėnesio pradžioje 
Melbourno Apylinkės Valdyba nu
mato išleisti specialų “Mūsų Pas
togės” numerį, kuriame bus su
kaupta medžiaga iš Melbourno 
apylinkės ir jos ribose esančių or
ganizacijų veiklos. Numerį reda
guoja Antanas Krausas.

SYDNEY LIETUVIŲ 
KLUBO NARIAMS

SYDNEY LIETUVIŲ KLUBO 
NARIŲ VISUOTINIS 

SUSIRINKIMAS
Lietuvių Klubo (Lithuanian 

Club Ltd.) metinis narių susirin
kimas įvyks rugsėjo 26 d. 2 vai 
p.p. Klubo patalpose 39 Church 
St., Lidcombe.

Narių registracija pradedama 
1.30 vai. p.p.

Darbotvarkė
Susirinkimo atidarymas
Mandatų Komisijos

1.
2. 

mas. 
. 3.
mai.: a) pirmininko, b)
c) revizorių.

4. Diskusijos dėl pranešimų.
5. Valdybos rinkimai:
a) pirmininko ir sekretoriaus, 

b) penkių valdybos narių.
6. Revizijos komisijos ir revizo

riaus (auditor) rinkimai.
7. Sumanymai ir pasiūlymai.
8. Susirinkimo uždarymas.
Turint galvoje svarstomų daly

kų svarbą, kiekvieno nario daly
vavimas būtinas. Nariai, nesumo
kėję nario mokesčio, registruoda- 
miesi galės jį apsimokėti.

Balsavimo kortelės bus išduo
damos nariams, Užsiregistravu
siems susirinkimo dieną.

Valdyba

Vykdomųjų organų

A. Mališausko ir 
Apylinkės Valdyba 
net buvo padrąsinta 
vo “užkastą lobį” ir 
skirti šimtą svarų.

Drauge apylinkės 
pasiūlė surengti 
Kleopui Sakalauskui, kuris išvy
ksta netrukus į amžinąjį miestą 
eiti kunigystės mokslų. Jis čia pas 
mus daug pasidarbavo: ir apyiin* 
kės steigėjas bei ilgametis jos 
pirmininkas, ir paskaitininkas ir 
vargo mokyklos mokytojas, šiam 
sumanymui pritarta ir valdyba 
įgaliota išleistuves surengti.

Tą pačią dieną pasigirdo ir 
“sopulingų” naujienų: prieš pra
sidedant šokiams apylinkės galva 
p. Račiūnas nei iš šio, nei iš to 
sugadino gerą nuotaiką pranešda
mas, kad netrukus teks vėl pasi
matyti visuotiniame susirinkime, 
kur turėsime rinkti naują valdy
bą. Čia tai jau blogai. Nereikėjo 
nei tam ruoštis, nei skelbti: mes 
valdybą turime labai gerą, visi ja 

g natpnlrinH ir kvipriamp ir tnlinn

pirmininkas 
išleistuves p.

patenkinti ir kviečiame ir toliau 
eiti savo pareigas.

Brisbaniečiai p.p. 
sugrįžo iš Amerikos 
gimines, draugus 
Jungtinėse Valstybėse ir Kanado
je. Užjūriuose išbuvo visus šešis 
mėnesius ir jaunčiasi laimingi ir 
nepavargę.

p. Rudžiai jau 
:os, aplankę savo 

i ir bičiulius

Taip pat numato išleisti specia
lų “M. P.” numerį sutartinai Syd
nejaus, Bankstowno ir Cabrama- 
ttos apylinkės. Jis pasirodys atei
nančių metų vasario pradžioje. 
Tuo reikalu jau buvo pravesti pa
sitarimai tarp apylinkių ir suda
rytas redakcinis kolektyvas. Šį 
numerį sutiko redaguoti Antanas 
Laukaitis ir Juozas Almis Jūra- 
gis. Visos Sydnejaus organizaci
jos ir sambūriai, norį būti atžy
mėti šiame specialiame numery, 
kviečiami jau dabar* ruošti me
džiagą ir ją pristatyti ligi gruo
džio 1 d. numatytų numerio re
daktorių adresu: A. Laukaičiui 38 
Cheltneham Rd., Croydon, tel. 
74 4898 arba J. A. Jūragiui 35 
Cornellia St., Punchbowl.

CANBERRA
APYLINKĖS SUSIRINKIMAS
Canberros Apylinkės Valdyba 

rugsėjo 26 d. (sekmadieni) 8 vai. 
p.p. šaukia Canberros Apylinkės 
visuotinj-metinj susirinkimą. Ne
susirinkus reikiamam skaičiui 
bendruomenės narių po pusės va
landos šaukiamas antras susirin
kimas, kuris bus skaitomas tei
sėtu, nežiūrint susirinkusiųjų 
skaičiaus.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas ir 

prezidiumo sudarymas.
2. Valdybos pirmininko ir iždi

ninko pranešimai.
3. Kontrolės komisijos prane

šimas.
4. Diskusijos dėl pranešimų.
5. Naujos valdybos bei kontro

lės komisijos rinkimui.
6. Klausimai ir sumanymai.
7. Susirinkimo uždarymas.
Canberros ir Queanbeyan lie

tuviai prašomi kuo skaitlingiau 
dalyvauti.

Mielą Daną šleževičiūtę — Adomėnienę ir visą šeimą 
brangiai mamytei, uošvei ir močiutei

a.a. DR. ŠLEŽEVIČIENEI

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 
liūdime

M. R. R. Cibai

p. VALENTINU] JONUŠUI ir šeimai

jo motinai Lietuvoje mirus, reiškiame, gilią 
užuojautą.

Wollongong Apylinkės BendruomenėKlimienė (motina) serga ir gy
dosi ligoninėje, kur ją paguldė 
širdies. negalavimai. Linkime 
greit pasveikti. -A
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