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JAUNIMO 
KONCERTAS

Drauge su Meno Dienomis 
įėjo į tradiciją rengti jaunųjų 
menininkų koncertus, kurie kas
kart vis labiau įgyja reikšmės ir 
svarbos mūsų bendruomenės gy
venime. 1962 m. Meno Dieno
se adelcddiškiai pirmieji įvedė 
jaunųjų menininkų koncertą į 
Meno Dienas, kas vėliau sėk
mingai buvo pravesta Melbour
ne ir štai jau trečiasis visos Aus
tralijos liet, bendruomenės jau
nųjų menininkų koncertas įvyks 
Sydnejuje gruodžio 28 d. Latvių 
salėje 32 Parnell St., Strath
field.

Jaunųjų menininkų koncertas 
laikytinas vienu iš pačių svar
biausių meno dienose parengi
mų. Jeigu vyresniųjų stambiuo
siuose parengimuose, kaip saky
sim, Dainų Šventė, visi ieškome 
pirmiausia estetinio pasigėrėji
mo, tai jaunųjų menininkų kon
certuose šalia jau minėto moty
vo dar galioja ir antrasis — kad 
tokiais koncertais lietuvybei lai
mime priaugantį jaunimą.

Tėvų pastangos išlavinti vai
kuose pasireiškiančius talentus 
yra didelis dalykas, bet jų pasi
rodymas didelei auditorijai pa
lieka koncerto dalyviui neišdy
lantį įspūdį, kuris jį lydės visą 
gyvenimą. Jr juo labiau, kad ši
tą pripažinimą ir įvertinimą toks 
koncerto dalyvis gauna ne kur 
kitur, o tik pas lietuvius. To
kiam besimokančiam jaunuoliui 

,ar jaunuolei panašių galimybių 
pas australus iš viso nėra: jie 
svetimai auditorijai pasirodyti 
teturi galimybės tik kaip subren
dę menininkai. Tuo tarpu besi- 
mokančiam jaunimui tokie pasi
rodymai prieš platesnę audito
riją turi neįkainuojamos ir pe
dagoginės, ne tik lietuviškos
reikšmės: iš vienos pusės juos 
toks pasirodymas veikia skati
nančiai dar daugiau savo pasi
rinkto meno srityje dirbti ir ja
me tobulintis; iš kitos pusės toks 
busimasis menininkas jaučia, 
kad lietuviai pirmieji jį kelia ir 
tuo pačiu jis palenkiamas lietu
vybei. O tai ir yra tasai punktas 
kurio siekiame ir dėl kurio dar
buojamės.

Ypač jauniesiems turi reikš
mės pasirodymai dideliuose su- 
sibųrimuose, kaip kad meno die
nų metu. Juk namuose, savoje 
apylinkėje kiek labiau pasireiš-

RUSAI NELAIMĖJO
Komunistų vadų slaptoje konfe

rencijoje Maskvoje buvo svarstomi 
Rusijos ir Kinijos įtempti ideolo
giniai klausimai, kur rusų atsto
vai siekė, kad ir kiti satelitinių 
ir vak. Europos kraštų komunis
tų vadai pasmerktų kiniečių poli
tiką. ir stotų rusų pusėn. Sakoma 
dalis1' konferencijos narių susilai
kė nuo bet kokios nuomonės, kiti 
įvairiai pasiskirstė.

★
Jungt. Amerikos valstybės greit 

numato į erdves pasiųsti dvi bež
džiones paskraidyti pusmečiui ar 
net ir ilgesniam laikui ir paskui 
vėl jas gyvas į žemę susigrąžin
ti.

★
Prancūzija dar žada ir kitais 

metais vykdyti savo atominius 
bandymus Ramiajame Vandenyne.

★
Indijoje prie parlamento rūmų 

susirinko protesto demonstracijai

kiąs savo talentu jaunuolis turi 
dažnų progų pasirodyti ar tai 
šventėse, ar minėjimuose, tad 
tokie pasirodymai namie jam ga-
lioja kaip kasdieniniai. Bet visai 
kas kita, kai jis pasirodo naujo
je aplinkoje ir prieš didelę au
ditoriją.

Štai dėl ‘ko ypač svarbu, kad 
jaunimo koncertuose būtų kiek 
galint daugiau ir klausytojų. 
Pirmajame jaunųjų menininkų 
koncerte Adelaidėje publikos 
buvo nedaug; Melbourne jau 
buvo gausu. Tikėkimės, kad Syd
nejuje jaunųjų menininkų kon
certe klausytojų bus dar dau
giau. Juk neužtenka jauną žmo
gų vien tik išleisti į sceną: rei
kia ir jo poreiškius atitinkamai 
priimti ir įvertinti. Iš jų dau
giausia galima tikėtis ateity, nes 
gi kaip matome, visa lietuviška 
veikla grindžiama ne administra
ciniais komitetais, bet visų pir
ma kultūriniais, meniniais ir kū
rybiniais keliais.

Tad mūsų rūpestis yra ne 
vien tokius iškilesnius jaunuo
lius pristatyti iš anksto planuo
jamam koncertui, bet lygiai ir 
jame gausiai dalyvauti. Iš to, 
kaip matome, gaunasi dviguba 
nauda.

(v.k.)

— ★ —
Amerikos Atominės Energijos 

Komisija išaiškino, kad Rusijoje 
neseniai buvo įvykdyti požeminiai 
atominiai sprogdinimai.

— * —
Sovietų žiniomis pereitą savaitę 

paleistas naujas rusų erdvėlaivis 
be žmonių erdvėms tirti.

JAV PREZIDENTO 
VIZITAS AUSTRALIJOJE

Amerikos prezidento L.B. John- 
sono vizitas smarkiai išjudino visą 
Australiją. Gerokai prieš atvyki
mą Australijos spauda šiam vizi
tui skyrė labai daug dėmesio. Iki 
mažiausių smulkmenų vietos gy
ventojai informuojami apie prezi
dento keliones. Didmiesčiai, kur 
prezidentas lankysis, ypatingai ruo 
šiaši jo iškilmingam pasitikimui. 
Bet ne visi gyventojai žada rody
ti simpatijų prezidentui. Iš komu
nistų pusės ir iš tų, kurie nusis
tatę prie Australijos dalyvavimą 

ŽINIOS
apie 300 “šventų vyrų” reikalau
dami, kad nebūtų skriaudžiamos 
ar žudomos šventosios karvės, ku
rios kraštui neša tik didžiulius 
nuostolius.

★
Oficialiai apskaičiuojama, kad 

Vietnamo karas amerikiečiams 
kainuoja 15 milijardų dolerių me
tams,

★
Britanija ketina Gibraltaro 

klausimą atiduoti spręsti tarptau
tiniam teismui. Gibraltarą britai 
valdo jau 250 metų ir į jį dabar 
reiškia pretenzijų Ispanija.

★
Dvidešimt keturi bandymai su

rasti Lietuvoje pramonei pakanka
mą naftos kiekį lauktų vaisių ne
nedavė. Bet bandymai tęsiami. Į 
klausimą, ar tikrai Liet, žemėje 
yra naftos, geologai tuo tarpu ne
atsakinėja nei teigiamai, nei nei
giamai.

(E)

Idealas — Pasiaukojimas - Istikmybe
70-TIES METŲ PROGA

!

Prof. Dr. Juozas Eretas

Spalio 18 d. šiuo metu gyve
nantis Baselyje, Šveicarijoje, 
prof. Dr. Juozas Eretas sulau
kė 70 metų. Tai yra viena iš cen
trinių nepriklausomos Lietuvos 
kultūrinio gyvenimo figūrų nuo 
pat Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo iki jos praradimo. Pir
mą kartą Lietuvą bolševikams 
okupoujant 1941 m. kovo 22 d. 
prof. J. Eretas grįžo į savo gim
tinę — Šveicariją Lietuvoje iš
buvęs be pertraukos nuo 1919 
m., kur jis praleido pačius kū
rybingiausius ir darbingiausius 
savo gyvenimo metus. Ir pasi
traukęs iš Lietuvos jis neatkri- 
to nuo lietuvių tautos, bet gal 
dar labiau surišo savo veiklą su 
nelaiminga tauta keldamas pa
saulinėje spaudoje lietuvių tautai 
padarytą neteisybę. Šalia to jis 
netgi dalyvauja didesniuose išei
vių lietuvių suvažiavimuose, lan
ko kolonijas su paskaitom visur 
pabrėždamas meilę ir ištikimybę 
lietuvių tautai. Prieš metus jis 
net buvo nuvykęs į šiaurės Ame
riką, kur pervažiavo per didžią
sias kolonijas su paskaitomis.

Kalbėdamas apie prof. J. Ere
tą nerandu jo charakteristikai 
taiklesnio apibūdinimo, kad jo 
asmenybė nuo pat pradžios iki 
dabar grindžiama idealu, ištiki
mybe, pasiaukojimu. Akylesnis 
stebėtpjas galėtų atrasti labai gi
miningų bruožų tarp jo ir kito

POLITIKOS VINGIUOSE
Vietnamo kare, tikimasi įvairių 
išsišokimų. Australijos darbo par
tijai šis vizitas irgi nėra labai pa
plaukiui. Darbiečiai įtaria, kad tai 
liberalų politinis manievras prieš 
federalinius rinkimus. Kaip ten 
bebūtų šis prezidento vizitas lai
kytinas istoriniu ne vien kad tai 
pirmas Amerikos prezidentas lan
kosi šiame krašte, bet ir kad pats 
Australijos prestižas tuo sustip
rinamas ir pakeliamas.
\ Neskaitant saugumo žmonių, 
prezidentą jo kelionės metu lydės 
apie 200 spaudos atstovų. Paskuti
nis viešas prezidento pasirodymas 
bus Brisbanėje, iš kur jis vyks tie
siog į Manilos konferenciją. Po 
konferencijos prezidentas dar nu
mato vizituoti Malajus, Tailandą 
ir Pietų Korėją.

PASITARIMAI MANILOJE
Po vizito Australijoje prez. 

Jonhson laukiamas prie konferen
cijos stalo Filipinų sostinėje Ma
niloje. Įskaitant Ameriką, pasita
rimuose dalyvaus ir kitos šešios 
valstybės, jungtinėmis jėgoms ka
riaujančios Vietname prieš komu
nistus (JAV, pietų Vietnamas, pie
tų Korėja, Australija, N. Zelan
dija, Filipinai ir Tailandas). Čia 
bus aptariami karo reikalai Viet
name. Amerika ir kiti keturi pasi
tarimų dalyviai dės visas pastan
gas pagreitinti karo pabaigą net 
ir su kaikuriomis nuolaidomis ko
munistams. Kaip į tai pasižiūrės 
Hanoi vyriausybė, sunku atsaky
ti, juo labiau kad Pekinas ir Mas
kva šio karo pabaigos nenori. Su 
amerikiečių bei kitų nusistatymais 
žada nesutikti pietų Vietnamo 
maršalas Ky ir pietų Korėja. 
Šios valstybės pačios patyrusios

PROF. DR. JUOZO ERETO 

didžiojo lietuvio — Dr. V. Ku
dirkos. Bet šitai nagrinėti būtų 
didesnis uždavinys.

Šie trys charakterizuoją bruo
žai labai būdingi jaunimui. Vi
si jauni svajoja apie idealų sie
kimą, apie nedūžtančią ir patva
rią ištikimybę, apie pasiaukoji
mą kilnesniems, asmeninius po
reikius prašokantiems tikslams. 
Daugeliui jaunųjų su laiku ypač 
kopiant karjeros laiptais, išblės
ta. Prof. Juozas Eretas šiems 
idealams paliko ištikimas iki šiai 
valandai. Koks jo didelis pasiau
kojimas, tesprendžia skaitytojas 
susipažinęs su jo veiklos lietuvių 
tarpe pradžia.

Gimęs Šveicarijoje jis pačioje 
jaunystėje pasirodė veržlus ir kū
rybingas. Vos dvidešimt keturių 
metų jis jau filologijos daktaras. 
Prieš akis neribotos galimybės 
iškilti į pasaulinę garbę ir veik
lą. Bet štai jo studijų draugas lie
tuvis džiovos pakirstas mirties 
patale. Atrodo, kad abiejų drau
gystė buvo didelė. Mirštantysis 
irgi buvo idealistas — svajojo 
baigęs mokslus visomis jėgomis 
grįžus įsijugti į atgimstančios 
Lietuvos kūrybinį darbą. Maty
damas, kad jo viltys gęsta, jis 
pasikviečia Juozą Eretą ir pra
šo jų vykti į Lietuvą ir darbuotis 
jo vietoje Lietuvai ir lietuvių tau
tai. Ambicingam jaunuoliui švei
carui pasiūlymas ir prašymas tu-

Veda Vyt. Bernotas

komunistų rojų nusistačiusios ko
voti, kol priešas bus paklotas.

PABALTIJO KLAUSIMAS 
AUSTRALIJOS SENATE

Pereitą savaitę per radiją teko 
išgirsti įdomius debatus iš senato 
posėdžių. Canberroje. Vienas par
lamento narys senate užklausė, ko
dėl Australijos vyriausybės atsto
vai dalyvavę pavergtų tautų minė
jime. Klausiančiajam neaišku, koks 
Australijos vyriausybės interesas 
maišytis Pabaltijo valtybių reika
luose ir net tokiuose minėjimuo
se viešai kalbėti, čia buvo prie
kaištaujama krašto apsaugos mi- 
nisteriui, finansų ministeriui 
dalyvavusiems pavergtųjų savai
tės minėjimuose.

Paliestieji vyriausybės atstovai 
pareiškė, kad Australijos vyriau
sybė nepripažįsta Pabaltijo valsty
bių prievartinio įjungimo į Sovietų 
Sąjungą ir dar pabrėžė, kad Aus
tralijos vyriausybė visada kovojo 
prieš sovietinį kolonializmą ir atei
ty kiekviena proga toliau daly
vaus panašiuose minėjimuose ir 
kalbės už Pabaltijo kraštus.

SUBANDRIO BYLA
Indonezijos buv. užsienių reik, 

ministerio Dr. Subandrio bylą na
grinėjant paaiškėjo, kad jis ne tik 
gerai žinojo apie komunistų ruoš
tą sąmokslą, bet net ir jis pats 
buvęs įtrauktas į revoliucionierių 
sąrašą. Kaltinamasis tikėjosi, kad 
iš visų liudininkų tik vienas prez. 
Sukamo galįs išgelbėti, bet ir čia 
Subandrio apsiriko. Kaip preziden
tui nereikėjo stoti teisme liudy
ti, bet tik atsakyti raštu į teismo 
užklausimus. Paklaustas, ar pre
zidentui buvo žinoma apie komu

rėjo atrodyti šiurpus: prieš akis 
didelės galimybės vakarų Euro
poje, o čia angažuotis į svetimą, 
mažai girdėtą kraštą su misija 
tapti lietuviu nebuvus lietuviu! 
Kokia meile turėjo degti anas 
mirštantysis savo kraštui ir savo 
tautai, kad lietuviškas darbas ne
nutrūktų ir po jo mirties!

Iš kitos pusės kokio ryžto rei

nistų vado Aidit atsikvietimą iš 
užsienio prieš ruoštą sąmokslą, Su
kamo atsakęs, kad jis žinojęs, bet 
Aidit buvęs kviečiamas pasakyti 
kalbą Indonezijos nepriklausomy
bės proga. Bet apie komunistų 
ruošiamą revoliuciją prezidentas 
nežinojęs ir jam Subandrio nieko 
nepranešęs.

PIETIEČIŲ TEMPERAMENTAS
Pietų amerikiečiai pasižymi sa

vo temperamentu, kuris pasireiš
kia jei ne politikoje, tai sporte. O 
sportus braziliečiai mėgsta, ypač 
kautynėse su buliais. Matadoras, 
įveikęs bulių, tampa krašto hero
jum. Bet jeigu bulius įveiks ma
tadorą, tai visas kraštas liūdi. 
Šiais metais braziliečiams pralai
mėjus futbolo pirmenybes, visa 
tauta kiek laiko gedėjo, o žmonės 
gatvėse net verkė.

Retai kada braziliečiai nusitei
kę kariškai. Tačiau jie mėlgsta 
ruošti perversmus ir versti teisėtą 
valdžią. Tad nestebėtina, kad ne
seniai įvykusiuose prezidento rin
kimuose iš 64 milijonų gyventojų 
neatsirado tinkamo kandidato į 
Brazilijos prezidentus. Būti Bra
zilijos prezidentu yra ne tik rizi
kinga, bet ir pavojinga. O didžiau
sias pavojus kyla iš braziliečių 
nesuvaldomo temperamento. Per 
paskutinuiosius 20 metų brazilie
čiai nuvertė net 13 prezidentų. 

NOBELIO PREMIJA
Šių metų Nobelio literatūros J. Agnon yra 78 m. ir jo veika- 

premija padalinta dviem auto- lai jau pasirodę 15-je kalbų. Jis 
riams: lenkų kilmės Izraelio ra- pirmas Izraelio autorius, gavęs 
šytojui Joseph Agnon ir vokiečių Nobelio premiją.
kilmės žydaitei autorei Nelly Sa- Nelly Sachs 74 m., gimusi Ber- 
chs. lyne ir nuo 1940 m. gyvenanti Šve

dijoje.

kėjo Juozui Eretui tokį pasiū
lymą priimti ir jame ištverti! 
Skamba tiesiog legendariškai.

Dar prieš atvykdamas į Lie
tuvą Dr. J. Eretas jungiasi ko
von už Lietuvos laisvę dalyvau
damas įvairiose diplomatinėse 
konferencijose ir gindamas atsi
kuriančios Lietuvos reikalus. Pa-

(Pabaiga psl. 2)

Nė vienam buv. prezidentui nete
ko ištarnauti iki kadencijos galo: 
trys iš jų buvo jėga pašalinti, iš 
kurią vienas nusižudė, kiti trys 
ne tik kad buvo nušalinti, bet net 
ir pilietinės teisės atimtos, du pa
tys pasitraukė, likusieji penki teiš- 
tarnavo nuo kelių dienų iki kelių 
mėnesių.

Sekantiems prezidento rinki
mams susiblokavo visos politinės 
partijos. Iš keliolikos įvairių po
litinių partijų susilipdė du didžiu
liai blokai — Modebra ir Arena. 
Kadangi Arena pirmavo kongre
se, tad ir dabartinis prezidentas 
buvo renkamas iš kongreso, tokiu 
būduMalebra, būdama opozicijoj, 
iš rinkimų iškrito. Iš tikrųjų pre
zidentas nebuvo renkamas, bet kon 
greso paskiriamas, šį kartą į pre
zidentus pateko buvęs karo minis- 
teris generolas Costa e Silva.

Naujasis prezidentas ekonomiš
kai griūvančiam kraštui paskelbė 
kalnus pažadų: turtuoliams buvo 
žadama daugiau turtų, varguo
liams mažiau vargo. Costa e Sil
va savo pažadais neaplenkė nie
ko, bet jo likimas labai panašus 
į prieš jį buvusius prezidentus. 
Braziliąčiams kariškiai nėra prie 
širdies, ypač kai jie užima aukš
tas vietas vyriausybėje. Naujasis 
prezidentas perims savo pareigas 
tik ateinančiais metais, bet jau da
bar jį pasiekia grasinimai, kad 
jam ir naktimis nesaugu miegoti.
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MŪSŲ PASTOGĖ

Plkn. V. Šliogeris apie prez. A. Smetoną
Dideli žmonės neišsakomi vienu 

veikalu. Apie juos nuolat ir nuolat 
leidžiami nauji veikalai ir kiek
vienu kartu vis kas nors naujo 
apie juos pasakoma, atskleidžia
ma vienas kitas faktas ar įvykis, 
kitur ibuvęs praleistas arba ap
lenktas.

Ir mes lietuviai savo tarpe tu
rime ir turėjome iškilių žmonių, 
bet kažkaip apie juos specialių 
studijų turime labai nedaug. O 
jeigu apie kurį ir pasirodo vienas 
leidinėlis, tai nesiryžtama dau
giau rašyti teisinantis, kad jau 
apie tų ar kitų išleista knyga ir 
esu viskas pasakyta. Svetur to
kia pažiūra negalioja. Ten apie 
iškiliuosius žmones leidžiami vei
kalas po veikalo ir niekad nebūna 
perdaug.

Paskutinysis Lietuvos prezi
dentas Antanas Smetona ištisų 
pusšimtį metų išbuvo mūsų tau
toje centrinė figūra, tad visai ne
nuostabu, kad tiek jam gyvam 
esant tiek ir dabar vis pasigirsta 
apie jį įvairių, net kontraversi- 
nių pasisakymų. Vis tik dvidešim
ties metų mirties paminėjimui jis 
buvo tinkamai pagerbtas išleidus 
plačios apimties A. Merkelio pa
ruoštų prez. A. Smetonos mono
grafijų, kuri savo apimtimi laiky
tina A. Smetonos laikotarpio lie
tuvių tautos istorija.

Reikia pasidžiaugti, kad su šiuo
veikalu prez. Smetonai dėmesys 
nepaliko išsemtas, o greičiau pa
skatino ir tuos, kurie su preziden
tu turėjo artimesnį kontaktų, pa
rašyti savo asmeninių atsiminimų.

Ištai kaip tik pasirodė nauja) 
knyga — buv. Lietuvos kariuo
menės pulkininko Vaclovo Šlioge
rio atsiminimai “Antanas Smeto
na — žmogus ir valstybininkas”. 
Tai dailiai Juozo J. Bachūno iš
leistas gausiai iliustruotas veika
las.

Plkn. V. Šliogeris, šiuo metu 
gyvenus Sydneguje, Australijoje, 
gal būt daugiau negu kas kitas 
iš mūsų turėjo progos iš arčiau 
pažinti prez. A. Smetonų. Jis 
trejus metus išbuvo jo asmeniniu 
adjutantu. Tad ir visai natūralu, 
kad ir savo atsiminimuose jis ir

— ★ —
— Greičiau arkliais, negu lėktu

vais, — skundžiasi per laikraščius 
Šiaulių televizijos imtuvų gamyk
los pareigūnai, kai jiems iš Vil
niaus išsiųstas skubiai reikalingas 
dalis gavo tik šeštų dienų, nors- 
buvo išsiųsta lėktuvu. Pasirodė, 
kad lėktuvas siuntų nuskraidino 
į Kaunu ir ten paliko.

(E)

Faktas, kad kalba skaisčiai ap
reiškia savo tautos charakterį su 
visais jo aspektais, dar 18 šimtme
tyje paskatino Herderį, Rygoje 
turėjusį progos stebėti bei vertinti 
baltiečius, statyti klausimų: “Ar 
tauta turi kų meilesnio už savo tė
vų kalbų? Juk joje rasi nacijos 
tradicijų, istorijų, religiją), visų 
jos širdį ir sielų. Tad kas iš jos 
atima kalbų, tas iš jos vagia vie
nintelį, nemirštamų turtų”. Tai 
tvirtina ne tik liaudimi susižavėję 
romantikai, bet ir dalis skeptiškų 
mokslininkų kieto mūsų šimtmečio 
angoje, nes tuomet labai santūrus 
bazelietis Jacob Burckhardt šitaip 
apie jų atsiliepė: “Kalba savo kil
mę turi sieloje, dėl to ji yra sod
riausia bei aukščiausia tautos 
reiškėją. Joje tauta save įamžina”.

Praktiška išvada iš to aiški. Jei 
tauta nori pasilikti ištikima sau 
ir savo paskirčiai, ji pirmų pir
miausia turi likti ištikima savo 
kalbai. Iš to ir plaukia išvada kū
rybiniam darbui: Šis tėra gali
mas ir tebus charakteringas bei 
originalus, jei tauta kurs iš savo 
gelmių, t. y. tomis savybėmis, ku
rios jų esmingai skiria nuo visų 
kitų nacijų, vadinasi, jei kurs sa

Mamytei Lietuvoje mirus,
p. K. SIMKEVIC1Ų 

nuoširdžiai užjaučia
P.Lingeikis

Plkn. V. Šliogeris

ribojasi ta artima pažintimi, pa
liesdamas ne tik prezidentų kaip 
asmenį, bet ir jo šeimų bei prezi
dento kasdienybę, šioje knygoje 
nereikia ieškoti gilesnės preziden
to kaip asmens psichologinės stu
dijos — autorius to ir nesiekė: 
jam buvo, atrodo, svarbu atsimi
nimų forma atkurti ano meto pre

ROMUALDUI VENCLOVUI 60 m.
P.p. Venclovų namuose — Syd

ney — Homebush, spalio 22 d., 
dalyvaujant artimiesiems bičiu
liams, buvo atšvęsta šeimininko 
60 metų sukaktis. Ta pačia pro
ga buvo atšvęstas ir p. Venclovie
nės vardadienis bei aplaistytas jų 
sūnaus dr. Irvio įsigytas chirur
go specialisto laipsnis. Solenizantui 
— sukaktuvininkui palinkėta dar 
ilgų metų, o visai p.p. Venclo
vų šeimai laimingo ir džiaugs
mingo gyvenimo.

Sukaktuvininkas Romualdas 
Venclovas savo gyvenimų pradė
jo išeivijoje - gimė tolimoje Rusi
jos šiaurėje, Archangelsko mieste, 
1906 metais rugpiūčio 23 d. Caro 
laikais lietuvis ir dar katalikas ne
galėjo gauti geresnio darbo savo 
krašte, todėl jo tėvai, abu žemai
čiai iš Darbėnų niiestelio, buvo 
priversti vykti į Rusijos gilumų, 
kur tėvas dirbo geležinkelių žiny
boje. Tėvui mirus, motina našlė 
su gausia šeima grįžo į savo gimtą
jį Darbėnų miestelį 1920 metais.

Sukaktuvininkas nuo pat at
vykimo iš Rusijos dirba įstaigų 
raštinėse ir siekia mokslo savo 
pastangomis. Jis sėkmingai baigia 
Kauno L. M. Profesinės D-jos Su
augusių gimnazijų, įsigyja Aukš

Juozas Eretas

KALBA - TAUTOS SIELA
vo kalba, tyriausia tautos dvasios 
bei sielos reiškėją.

Žinant tų neįkainuojamų vertę, 
kurią kalba reprezentuoja pačioje 
savyje, mums pilnai suprantama, 
kad žodis apie gimtųjų savo kal
bų tegali būti meilės pareiškimas. 
Tokių galima girdėti kuone kiek
vienoje save gerbiančioje tautoje. 
Iš jų man labiausiai patiko jaus
mais virpantis Turgenevo atsikrei- 
pimas į savųjų, kol man nebuvo 
žinomas jaudinantis Daukšos 
žodis.

Tiesa, yra tvirtinančių — ypač 
racionalistų ir pragmatistų lage
ryje — esųs kultūrinis darbas bet 
kam bet kokioje kalboje galimas, 
ir jie savo tvirtinimui paremti ar
gumentuoja nacijomis, pasinaudo- 
jančiomis įvairiomis kalbomis, 
pav. šveicarais ar belgais. Tačiau 
šie pavyzdžiai netinka, nes šveica
ras, sakysime, paprastai tevaldo 
vienų kalbų, būtent tųjų, kurioje 
užgimsta. Jis turi vienų Mutter- 
sprache, visas kitas jis išmoksta 
mokykloje ar praktiškame gyve
nime. Taigi, šveicaras — lygiai 
kaip ir belgas, ar jis būtų flamas 
ar valonas — yra vienakalbis ir 
tik kaip toks jis dalyvauja kultū- 

zidento kasdieninę asmeninę ap
linkų ir jį patį kaip žmogų skai
tytojui pristatyti nesileidžant nei 
į asmenines problemas nei į vals
tybines.

Su dėkingumu autoriui reikia 
pripažinti, kad jis šito pilnai pa
siekė, nes iš tų trumpų epizodų 
skaitytojas pajus, kad didelis žmo
gus ir kasdieniniame gyvenime 
išlieka dideliu.

Autorius p. V. Šliogeris jau se
niai buvo užsimojęs tokius savo 
latsiminimus apie prez. Smetonų 
parašyti ir remdamasis savo atsi
minimais net buvo skaitęs Sydne- 
juje ir kitur eilę paskaitų, bet la
biau susikoncentruoti ir prisėsti 
prie knygos jį ypačiai paskatino 
/1962 m. Australijoje atsilankęs 
žinomas Amerikos lietuvis kultū
rininkas ir dabartinis Pasaulio 
Liet. Bendruomenės Valdybos pir
mininkas J.J. Bachūnas, kuris su
sipažino su atsiminimų apmatais 
ir prižadėjo savo lėšomis knygą 
išleisti.

Paklaustas, ar ilgi teko prie 
šio veikalo dirbti, autorius prisi
pažino, kad jis 'įtemp|tai dirbęs 
ištisus šešis mėnesius. Žinoma, jis 

tesniosios Miškų Mokyklos diplo
mų ir 1941 metais baigia klausy
ti teisių fakultetų Vilniaus uni
versitete. Baigęs Aukšt. Miškų 
Mokyklų, 1931 metais jis skiria
mas girininku, 1934 perkeliamas į 
Miškų Departamento centrų, kur 
ėjo girininko specialisto ir refe
rento pareigas. Iš čia 1941 metais 
paskiriamas Alytaus miškų urėdu, 
kuriuo išbūna iki pasitraukimo į 
Vakarus. Solenizantas nedalyva
vo jokiose politinėse partijose. Jis 
priklausė Šaulių Sųjungai ir 
žemaičių studentų korporacijai 
“Samogitia”. Tarnyboje savo vir
šininkų vertinamas ir 1939 apdo
vanojamas Gedimino ordinu. ,

Nuo pat savo atvykimo į Aus- 
tralijų (1950), solenizantas jau
čia pareigų įsijungti į bendruome
ninį gyvenimų. Nuo 1951 iki 1956 
jis dirba Tautos Fondo Atstovy
bėje Australijoje, Sydnėjaus Lie
tuvių Namų tarybos narys ir pir
mininkas 1956 metais, vėliau ilga
metis tų namų revizijos komisijos 
pirmininkas iki 1963 metų. Po vie
nų kadencijų išbūna Krašto Kon
trolės Komisijoje (1957-58) ir 
Krašto Valdyboje (1961-62); nuo 
1956 vis išrenkamas Sydney apy
linkės atstovu į Krašto Tarybų, 

ros darbuose. Trikalbis šveicaras 
tėra išviršiniame gyvenime, kur 
reikia filologinių įrankių, koks 
nors basic english ar basic french, 
kontaktams užmegzti bei palaiky
ti. Viešbučio durininkas ar poli
cininkas gali būti daugiakalbis, bet 
ne kultūrininkas.

Pilnai suvokdami, kad savos kal
bos išsižadėjusi tauta kultūroje 
nebegali tarti tikro savo žodžio, 
olandai, pavyzdžiui, tvirtai laikosi 
savo kalbos, nors kitos, sakysime, 
anglų ar vokiečių, teiktų kur kas 
daugiau praktiškos naudos. Mat, 
jie žino, kad kultūros vertybes ne
galima pakeisti civilizacijos pato
gumais.

Visai aiškų: Kas pereina į sve
timų kalbų, tas pereina į svetimų 
jo prigimčiai pasaulį, kuriame te
bus nekūrybiškas užklydėlis, nes 
nebeprabils savo siela, o tik savo 
liežuviu. Kas supranta šių tiesų, 
tas ir supras, kad vaisingas mūsų 
dalyvavimas kultūrinėje veikloje 
tėra galimas per lietuvių kalbų. 
Dėl to egziliečiai turi imti j širdį, 
kad nuskendimas anglų kalbos jū
roje reiškia tų patį kaip atsisakyti 
nuo tautinio įnašo į naujai kuria
mų kultūrų. Žinoma, lygiai tų pat 
reikia pasakyti ir apie Lietuvoje 
pasilikusius, kuriems gręsia pavo
jus iš rusų kalbos. Graudu many
ti, kad tauta tik dėl to netaps kul
tūros kūrėja, kadangi ji tuomet, 
kuomet ji jau buvo prasimušusi 
prie jos vartų, nebeturėjo rakto 
jiems atrakinti.

Taigi, kalbos nykimas neštų

apgaili, kad tai veikalas paskubo
mis paruoštas ir dabar matąs, kad 
vienu kitu atveju galėjęs plačiau
ir išsamiau pasisakyti arba net 
papildyti tokiais dalykais, kurie 
berašant išslydę iš atminties. Bū
damas jau ir vyresnio amžiaus p. 
Šliogeris vis tiek yra labai ener
gingas, aktyviai dalyvauja vietos 
visuomeniniame gyvenime ir daž
nu atveju nebijo pasakyti atvirai 
teisybės, kur ji reikalinga. Ar jis 
neketinąs dar ko nors parašyti te
gu ir atsiminimų forma iš savo 
turiningo gyvenimo, p. V. Šlio
geris prisipažino, kad jis norįs 
dar paruošti atsiminimų pluoštų 
apie Lietuvos kariuomenę, su ku
ria jis neatsiejamai buvo savo gy
venimų surišęs nuo pat Lietuvos 
kariuomenės įkūrimo iki jos likvi
dacijos. Tikėkimės, kad jam ne
pritrūks sveikatos ir ištvermės 
tokius atsiminimus parašyti, ir 
tai būtų vienas netolimos mūsų 
praeities kultūrinio gyvenimo šal
tinis. Vyresniųjų eilės labai retė
ja, ir būtų gaila, kad pajėgių už
rašyti savy sukauptą vertingų 
medžiagų nusineštų su savim.

Sveikindami mūsų veteranų 
plkn. V. Šliogerį su . šiuo naujai 
pasirodžiusiu veikalu linkime jam 
dar daug šviesių ir darbingų me
tų.

j

R. Venclovas

bendradarbiauja “Mūsų Pastogė
je”. Nuo 1953 iki šios dienos Lie
tuvos miškininkų s-gos išeivijoje 
Australijos skyriaus pirmininkas 
— ryšininkas ir 'Čikagoje leidžia- 

mums neapsakomų nelaimę, nes 
tuo mes ruoštumėm jai tų patį li
kimų, kuris ištiko senus indus ar
ba graikus, kurių kalbos šiandienų 
tėra specialistų išsaugojamos ir 
smalsuolių lankomi filologiški eks
ponatai, į žodynų surinkti suakme
nėjimai, tik gailestį keliančios 
lingvistiškos mumijos.

Akivaizdoje šio, mūsų visai ne
įsivaizduoto pavojaus, Daukšos 
prieš 350 metų tartasis įspėjimas 
bei raginimas, šiandien įgauna 
tiesiog degantį aktualumų. Kas 
dėl to iš mūsų galėtų likti abejin
gas jo žodžiams, kurie prabyla į 
mus tarsi biblišku iškilumu: “Vi
sais amžiais žmonės kalbėjo savo 
gimtųja kalba ir visados rūpinosi 
jų išlaikyti, turtinti, tobulinti ir 
gražinti. Pati prigimtis visus to 
moko. Ne žemės derlumu, ne ša
lies gražumu, ne miestų ir pilių 
tvirtumu gyvuoja tautos, bet dau
giausia išlaikydamos ir vartoda
mos savo kalbą. Ji yra bendras 
meilės ryšys, vienybės motina, 
valstybės sargas. Sunaikink jų — 
užtemdysi saulę danguje, sumaišy
si pasaulio tvarkų, atimsi gyvybę 
ir garbę”.*)

Kas po viso to dar paneigs, kad

ŽIN
Nemaža dalis Atlante sugauna

mų lašišų (salmon) gimsta Lietu
voj. Nemunas, Neris, Minija, Du
bysa ir kaikurios kitos Lietuvos 
upės yra lašišų nerštavietės, ir 
badar, rudenį, kaip tik jų neršto 
laikas. Šiuo metu uždrausta gau
dyti lašišas betkokiomis priemonė- 
mi s.Bet Lietuvos gamtos saugo
tojai susirūpinę, kad itin padidė
jęs upių užteršimas daug pavo-

IDEALAS - PASIAUKOJIMAS...
(Atkelta iŠ psl. 1)

galiau jis atvyksta į Lietuvą. Čia 
dar tikras chaosas: kovos už lais
vę vyksta visais frontais, šalia to 
paskubomis organizuojamas val
stybinis aparatas, o tam darbiniu 
kų ir prityrusių rankų trūksta. 
Čia matome jį užsienių reikalų 
ministerijoje, čia diplomatinėje 
tarnyboje, čia organizuojantį 
spaudos ir informacijos biurą. 
Pagaliau priešams spaudžiant jis 
jau ir savanoris Lietuvos kariuo
menėje.

Lietuvai atsikuriant ir jau ne
priklausomybės pradžioje Dr» 
Juozas Eretas sutinkamas visuo
se avangardiniuose darbuose: kol 
nebuvo, kas jį pavaduoja, jis pir
moj eilėj organizatorius ir spau
dos darbuotojas: sporto federa
cijos steigėjas, pavasarininkų di
namiškasis vadas, blaivybės 
draugijos atgaivintojas, gavus pi
lietybę Seimo narys, universiteto 
profesorius, žurnalistas ir t.t. Žo
džiu, visur jo buvo pilna ir vi
sur arba iniciatoriaus, arba va
dovaujančiame vaidmeny. Lie
tuvoje būdamas jis vedė lietuvai
tę — Oną Jakaitytę ir turėjo 
penkis vaikus. Nors iš Lietuvos 
pasitraukė su mažamečiais vai- 

mo šios organizacijos žurnalo “Gi
rios Aidas” bendradarbis.

Pasiimtas bendruomenės ar ki
tas pareigas solenizantas atlieka 
su atsidėjimu. Jis jautriai išgyve
na mūsų bendruomenės nesklandu
mus. Dabar yra priverstas susilai
kyti nuo aktyvesnės veiklos, nes 
jau kiek laiko jaučia širdies ne
galavimus ir gydytojų patariamas 
laikytis ramaus gyvenimo būdo, 
vengiant įtempimo, susijaudinimo 
ir nervinimosi.

Darbo sutarčiai atlikti sukaktu
vininkas australų darbo įstaigų 
paskirtas į Sydney geležinkelių ži
nybų, kurioje ir pasiliko, dabar 
dirbdamas bibliotekoje. Miškinin
ko specialybėje jam nepavyko gau
ti darbo, nes būtų reikėję papildo
mų studijų.

Visa p.p. Venclovų šeima yra 
pareigingi lietuviai. Juos visada 
matome tautiniuose minėjimuose, 
bendruomenės parengimuose ir vi
sokeriopai remiančius lietuviškų 
veiklą. Jų sūnus Dr. Irvis, nors 
palikęs Lietuvą vos 5 metų am
žiaus, išauklėtas sąmoningu lietu
viu, veikliai reiškėsi Sydnėjaus 
lietuvių organizaciniame gyveni
me prieš išvykdamas specializuo
tis į Londoną.

V.P.

mums ir kultūroje belieka vienas 
kelias — tas, kuris veda per sa
vųjų kalbų? Šis konstatavimas 
visai nekvepia nacionalistišku izo- 
liavimusi ar lingvistišku išdidu
mu, o tėra susikaupimas tame tau
tos turte, kuris vienas mus įgalina 
kūrybiškai pasireikšti.

Be šito principinio konstatavi
mo yra dar proginis, juk nereikia 
užmiršti, kad mes anksčiau ar vė
liau turėsime savo pastangų vai
sius nešti Lietuvon, nes visa tai 
bus reikalinga ne tik lietuviams 
laisvajame pasaulyje, bet ir lietu
viams, dvasiniai vargstantiems 
anapus uždangos. Bet šis išvidi
nis vieningumas mus riš tik tada, 
jei mus riš ir kalba, jei mes visi, 
čionykščiai ir tenykščiai, kalbėsi
me viena ir ta pačia kalba, jei abe
juose kūnuose gyva bus ta pati 
siela.

Tad padėtis tiek aiški, kiek jau
dinanti. Nes ką mums šiapus už
dangos bereiškia dvasia, jei nusi
suksime nuo bendros kalbos? O kų 
jiems anapus bereiškia kalba, jei 
jie nusisuks nuo bendros dvasios? 
Tuomet mirsime abu, tikvtanrsime 
kitaip.
*) Iš Daukšoš Postilės prakalbos.

I0S
jingesnis lašišų veislei už slapu
kus gaudytojus.
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Rytų Europos komunistų vadai 
pereitų savaitę buvo suvažiavę 
Maskvon slaptiems pasitarimams 
Vietnamo ir Kinijos reikalais. Ši 
konferencija esanti tokia slapta, 
kad apie jų visai nekalbama vieti
niuose pranešimuose.
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kais, bet ir savo gimtoje šaly 
juos išaugino sąmoningais lie
tuviais.

Universitete dėstydamas jis ne 
tik žinojo savo dėstomą dalyką, 
bet jį mokėjo taip patraukliai 
perteikti, kad jo pasiklausyti 
rinkdavosi ir kitų fakultetų stu
dentai.

Ir žurnalistikoj jis nedaug tu
rėjo sau lygių. Nors po 1930 m. 
jis jau daugiau pasidarė sėsles
nis, daugiau atsidėjęs akademi
niam darbui ir mokslo veiklų ra
šymui, jis vis tiek žurnalistikos 
neapleido. Neskaitant kitų jo ra- t 
šinių periodikoj kiekvieną savai
tę jis spėdavo parašyti vieno 
puslapio straipsnį Hispanus sla
pyvardžiu dienrašty “XX Am
žiuje” ir vien tik dėl jo straips
nio to numerio būdavo spausdi
nama 20.000 egz. daugiau!

Trumpame straipsny neįma
noma paviršutiniškai išskaičiuo
ti to, ką prof. Dr. Juozas Ere
tas davė ir tebeduoda lietuvių 
tautai. Sunku pasakyti,ką būtų 
padaręs tas lietuvis patriotas stu
dentas, jeigu jis būtų išlikęs gy
vas. Bet vargu ar jis galėjo ką 
duoti Lietuvai ir lietuvių tautai 
daugiau, negu kad jis davė (!) 
prof. Dr. Juozą Eretą. Ir jeigu 
lietuviai yra ir bus dėkingi prof. 
J. Eretui už jo paauktotą gyve
nimą ir įnašus lietuvybei, tai jie 
nemažiau turėtų būti dėkingi ir 
anam lietuvybe liepsnojančiam 
lietuviui, kurio pastangomis šio
ji didelė ir plačiašakė prof. Ere
to asmenybė įsiliejo į lietuvių 
gyvenimą, bet nenuėjo kitais ke
liais. Taip, minint prof. Dr. Juo
zą Eretą neišvengiamai turėtų 
stovėti šalia jo ir JURGIO AŠ
MIO pavardė.

Šios garbingos sukakties pro
ga linkint prof. J. Eretui ilgiau
sių ir kūrybingų metų (tokių jam 
niekad nestigo!), pravartu progą 
išnaudojant tarti ir žodį mūsų 
dabarties jaunimui. Visi mes gė
rimės praeities idealistų darbas, 
bet lygiai svarbu ir dabarties 
jaunimui pasirodyti tokiais idea
listais, kaip kad liudija ano be
namio lietuvio studento ir jo bi
čiulio prof, J. Ereto pavyzdžiai. 
Atsimenant, kad mūsų yra tik 
mažai, ar nebūtų kilniau vietoj 
savo tautybės išsižadėjus pri
traukti lietuvių gerovei naujų 
darbininkų, jeigu ir ne. tokių, 
kaip prof. J. Eretas, tai bent 
prijaučiančių ir talkininkaujan
čių. Vieną dieną tas ar kitas iŠ 
mūsų jaunųjų kolegų draugų taps 
tautos ar valstybės vadais arba 
stovės valstybės priekyje. Kaip 
bus lengva su tokiais kalbėti lie
tuviškais reikalais, jeigu jie jau
nystėje ir bičiuliškume jau iš 
anksto bus buvę nuteikti ir pa
lankūs šita prasme. Konsolidaci
ja ir draugiškumas svarbiu vaid
meniu pasireiškia valstybių ir e- 
konominių kompanijų tarpe, jis 
lygiai svarbus ir atskirų ne tik 
tautų, bet ir sąmoningų tautie
čių tarpe.

Todėl atmindami, kokiose są
lygose šiandie gyvena tauta ir 
kokios jos ateities perspektyvos, 
ar gi tas neįgalioja ir neįparei
goja kiekvieno iš mūsų pasirū
pinti, kad pasirūpintume savo 
įpėdiniu lietuvių tautos ateičiai 
garantuoti? Vieni turi šeimas, tad 
jūsų pareiga šeimas nuteikti ir 
išauginti lietuviais. Viengungiai 
galėtų pasidairyti, kad atėjus lai
kui jų vietoje stotų kitas, tegu ir 
ne lietuvis, bet kad jis dirbtų lie
tuvybei, lygiai kaip savo kaip 
lietuvio pareigą atliko anas Švei
carijos mirštantis lietuvis studen
tas, kuriam pirmoj eilėj rūpėjo, 
kas tęstų lietuvišką darbą. Gy
venimo tikrovė įrodė, kad nie
kas nėra nepakeičiamas. Ano 
prieš daugiau kaip penkiasde
šimt metų Šveicarijoje mirusio 
lietuvio iniciatyva rasti sau pa
kaitalą pilnai pasiteisino 
prof. Dr. Juozo Ereto asmeny
je. Mūsų pačių šiandie gal dar 
didesnė pareiga, ypač turint jau 
tokį istorinį pavyzdį, ieškoti sau 
pakaitalų svetimųjų tarpe ypač 
kada kai kurie patys lietuviai 
lietuvybės labai pigiai išsižada.
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Ina Cesnaitė

JAUNIMAS TEN - JAUNIMAS IR ČIA
Lietuviškuose laikraščiuose 

skersai ir išilgai pasaulį atsis
pindėjo bendras optimizmas, ly
dintis sėkmingą Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso pravedi- 
mą Jungtinėse Valstybėse.

Visi sako ir rašo, kad šis Kon
gresas, sutraukęs pusantro šim
to jaunuolių vien tik iš užsienio 
kraštų, davė progos įrodyti, kad 
lietuviškas atžalynas aktyviai vei 
kia įvairiuose kontinentuose.

Prie šių lamų sustokime ir pa
galvokime, ar dar ne. per anks
ti pareikšti, kad P.L. Kongre
so pastangos įdiegti jaunimui 
daugiau lietuvybės dvasios buvo 
tikrai sėkmingos?

Ar dar ne per anksti spėlio
ti, kad ten, Amerikoje, dalyva
vęs jaunimas tikrai išgyveno ir 
pasisavino tautiškojo darbo nuo
taikas?

Ar dar ne per anksti konsta
tuoti, kad jie visi, parvykę į sa
vo gyvenamąsias vietoves, skleis 
tą juose įdiegtą patrijotizmo dva
sią, kol jie gyvens?

Tik ateitis galės patiekti atsa
kymus. Neabejotina yra tačiau, 
kad Amerikoj suvažiavęs jauni
mas pakliuvo į tobulai organi
zuotą ratą ir kad visi be išim
ties buvo pagauti veiklumo ir 
socialinės dvasios ir kad jiems už 
dėtas ir patikėtas pareigas sten
gėsi atlikti sąžiningai.

Bet pasakykit man, kas gi nu
vykęs į puotą nenori pasirodyti 
pilnoje šviesoje? '

Kas gi iš bet kurio rutulio 
kampelio būtų nenorėjęs bent 
vienai dienai pakliūti į tą jau mū
sų senelių apgiedotą “aukso ša
lį”?

Ir aš pati gailiuosi, kad šei
myninių aplinkybių verčiama ne
galėjau išnaudoti siūlomos man 
progos nukeliauti ten ton istori- 
nėn iškilmėn už dyką. Žinau, 
kad tai būtų buvęs patriotiškas 
atsigaivinimas, būtų buvę džiau
gsmo pamatyti daug pažįstamų 
veidų .aplankyti žinomas ir nau
jas vietas, bet kad man būtų 
įkvėpę daugiau tos lietuviškos 
dvasios, labai abejoju.

Organizuotumas yra vyraujan
tis veiksnys tokių sąskrydžių pil
nam pasisekimui ir tebūnie gar
bė Šiaurės Amerikos lietuviams 
už tą sugebėjimą!!!

Deja, tik ką grįžus iš kito 
Jaunimo Sąskrydžio, 13 Studijų 
Savaitės Vokietijoje, nesijaučiu 
tokių nuotaikų aukštumoje. Tai
gi kritiškai žvilgterėkime į tą 
Jaunimo Sąskrydį, įvykusį maž
daug tuo pačiu laiku tik kitame 
kontinente.

Šis “mažasis Lietuvos Univer
sitetas” tilpo 16 Vasario Gimna
zijos buveinėje Huttenfeld’e — 
vieninteliam laisvojo pasaulio 
lietuviškam lizdely Europoje.

Nemalonu konstatuoti, kad 
lygiai tuo pačiu laiku, kai Ame
rikoj baigėsi tas trumfališkas 
Kongresas, kai jaunimo darbai 
ir žygiai nuskambėjo per visus 
lietuviškus laikraščius, kai Jau
nimo Demonstracijos sukėlė su
sidomėjimą, jaunimo apatija Stu
dentų Savaitėj kartojosi.

Gaila, ne tik kad kartojosi, 
bet dargi kai kurių nuomone, 
šiais metais aiškiau pasireiškė. Ir 
tai ne tai kad būtų buvę mažai 
jaunimo, ne tai kad būtų trūkę 
gerų norų prisidėti pastangomis!

Studijų Savaitėj trūko to, ko 
Jaunimo Kongresas turėjo ‘su 
kaupu’, būtent organizuotumo. 
Ir tas reiškėsi stoka disciplinos, 
stoka demokratiškumo ir virš 
visko pasyvumo. Vėl kartojosi 
pernykščios klaidos — jaunimas 
nebuvo skatinamas į diskusijas, 
standartas ir vėl buvo kai kuriam 
per aukštas, jaunimui nebuvo nė 
vienos specialios paskaitos, ne
sijautė jokio dvi generacijas jun
giančio ‘tilto’.

Kiek girdėjau, nė viena orga
nizacija iš anksto nepranešė mo
deratoriui savo pageidavimų, to
dėl organizacinio komiteto per
daug kaltinti negalima.

Pasimokykim to organizavi
mo meno iš šiaurės amerikiečių, 
kurie pradedant Los Angeles ae
rodromu, lydėjo Kongreso daly
vius į Dainavos Stovyklą, darbo 
ir pažmonių sales Čikagoje, Det
roite, New Yorke ir taip toliau 
ir nedavė jaunimui nė atsikvėp
ti, tad kad svarbiausiam apati
jos prieteliui nuoboduliui vietos 
nebuvo.

Net laikraščių skaitytojui la
bai sunku buvo neužsikrėsti tuo 
entuziazmu Dainavos Stovyklos, 
Kongreso aprašymuose, bei at
pažįstant mielus veidus nuotrau
kose. Žmogus skaitai ir gėriesi. 
Ir kodėl ne — juk čia tavo drau
gai, pažįstami ir vienminčiai taip 
puikiai atstovauja Amerikos, 
Australijos ar Europos lietuvius.

Jaunimo atstovai rašo vien 
panegirikas; pavyzdžiui Jonas 
Šoliūnas porina: “Mūsų jauni
mas įrodė, kad; mūsų visuome
nės veikla, į kovą dėl tautos 
laisvės jis ateina pasiruošęs.” 
Toliau prideda: “Jis visa tai įro
dė savo paskaitomis, rezoliuci
jomis...”

Sakoma, kad Kongrese daly
vavo rinktinis ir patrijotiniai 
nusiteikęs jaunimas, kuris jautė

GYVENIMAS
Paskutiniu metu ir Lietuvoj jau 

galima gauti mažų tranzistorinių 
("kišeninių”) radijo imtuvų. Nors 
jie ten nėra tikra to žodžio pras
me kišeniniai, bet rankoj ar ant 
dirželio pasikabinus nešiotis gali
ma. Kadangi tai naujiena, tai jau
nuoliai mėgsta, kad visi matytų ir 
girdėtų, jog jie tokį dalykų turi, 
kelia triukšmų gatvėse, autobusuo
se, kavinėse, net kino teatruose. 
Vienas laikraštis jau reiškia pasi
piktinimų tuja “tranzistorių mani
ja” ir reikalauja, kad visiems bū
tų įtaisyti į ausį įdedami klausy- 
tuvai, tegu klausosi kitiems nekliu
dydami. Ta proga išsitaria, kad 
tranzistorių srity pirmaujanti ša
lis — ne “didžioji tėvynė”, o Ja
ponija. Bet japonai jau esu išmokę 
jais naudotis kitiems nekliudyda
mi. (E)

— -k —
Spalio 5 d. Vilniuje mirė Anta

nas Budriūnas, kompozitorius, di
rigentas, konsevatorijos profeso
rius, 64 m. amžiaus.

(E)
— ★ —

Rašytojo prof. Balio Sruogos 
name (Kaune, bu v. Ramiojoj g. 9a 
nr., dabar — Balio Sruogos g. 21 
nr.) spalio 1 d. atidaryta pamink
linė paroda ir miesto viešosios bib
liotekos skyrius. Parodoje parin
kta prof. B. Sruogos knygų, daik-

SOVIETU PROTESTAS CANBERRAI

Pereitų savaitę sovietų amba
sada įteikė Australijos vyriausy
bei protesto raštų, kur protestuo
jama, kad Australijoje reziduoju 
sovietų piliečiai šaukiami privalo- 
mon karo tarnybon Australijoje.

Kaip žinome, sovietai laiko savo 
piliečiais visus tuos karo pabėgė
lius, iš tų kraštų, kurie šiandie 
inkorporuoti į Sovietų Sąjungų, 
nors jie ir yra šio krašto pilie
čiai. Sovietai su šiuo faktu nesis
kaito ir laiko, kad pagal juos so
vietų piliečių net ir čia gimę bei 
užaugę vaikai esą sovietų pilie
čiai.

MŪSŲ PASTOGĖ

pareigą savo kraštų bendruome
nėm įrodyt, kad jis nemiega, kad 
juose muša gyvas lietuviškas pul
sas.

Man atrodo, kad sunku bū
tų tvirtinti, jog Kongresan su
važiavęs jaunimas būtų buvęs 
patrijotiškiausias ar gudriausias. 
Aišku tik, kad jis veikė organi
zuotai ir šiuo turėtų būti mums 
tikras pavyzdys ateičiai.

Norisi pateisinti Studentų Sa
vaitės jaunimą — mes esame 
beveik pavieniai išsibarstę po 
Vakarų Vokietiją. Bet ar mes 
galime pasiteisinti, kad negalime 
susigrupuoti ir patiekti iš anks
to mūsų pageidavimus sėkmin
gesnei ir naudingesnei Studentų 
Savaitei?

Ar mes vien tik studijuojam 
neatitraukdami akių nuo kny
gų? Ar mes neįstengiam sukom
binuoti transporto priemonių 
tokiems aktyviems reikalams?

Aš labai abejoju.
Dabar, ačiū Dievui, turėsi

me ‘patyrusius organizatorius iš 
Amerikos’. Jie matė, kaip vei
kia studijiniai būreliai, patys 
buvo protokolantai, patys akty
viai dalyvavo diskusijose, patys 
judėjo įvairiausiuose susirinki
muose, pobūviuose ir stovyklo
se.

Tad mūsų viltys nukreiptos į 
Jus! Atsiminkit '— į Jus žiūri 
eilė ir jaunesnių akelių, kurios 
dar nesiartino prie veikimo ir 
kurias tik organizuoti vienetai 
galės įtraukt į eiles.

Esu įsitikinus, kad mūsų tiks
las išlikt lietuviais yra realus ir 
kad tai galėsim atsiekt tik kiek 
daugiau susiorganizavę.

Išnaudokim visas pasitaikiu
sias progas rimtam lietuviškam 
žodžiui ir lietuviškiems pobū
viams. Lai gyvuoja daina!!!

Heidelbergas, Vokietija 1966.

LIETUVOJE
tų ir atkurtas visas jo buvęs dar
bo kambarys.

Paminklinės parodos atidaryme 
nebuvo nei rašytojų, nei kitų žy
mesniųjų kultūrininkų. Apie B. 
Sruogos gyvenimą ir kūrybą kal
bas sakė Kauno miesto komunistų 
partijos sekretorius, miesto biblio
tekos direktoriaus pavaduotojas, 
jaunesnysis mokslinis bendradar
bis iš literatūros instituto, kultū
ros ministro pavaduotojas ir... An
tanas Bimba. 1 (E)

Švedijoj dar gražiau. Metų pir
moje pusėje net buvo pareikalauta, 
kad pabaltiečių pabėgėlių jauni
mas, kurie kurie yra natūraliai 
Švedijos piliečiai, turį vykti į So
vietų Sųjungų karinės prievolės 
atlikti. I pabaltiečių protestus 
švedų vyriausybė atsakiusi, kad 
paliestieji patys turi su sovietų 
įstaigomis išsiaiškinti, ar juos tas 
sovietų įstatymas liečia ar ne.

Kaip matyti, sovietai vis nepa
lieka ramybėje pabėgėlių, o silp
nesnės ir bailesnės valstybės net 
nesiryžta jau dabartinių savo pi
liečių nei ginti, nei užstoti.

S

Miranda Fair su džiaugsmu pristato

NENDRAKIRTYS 
Į MENO

AUKŠTUMAS
Tokia antrašte spalio 16 d. Syd

ney “Sun-iHerald” paskelbė 
straipsnį apie garsėjantį mūsų 
dailininką Leoną Urboną, kuris 
šiuo metu yra išvykęs į Amerikos 
Jungtines Valstybes.

Straipsnis iškelia mūsų dailinin- 
ką ir jo staigų šuolį į meno vir
šūnes. Jame skaitome, kad daili
ninkas savo pirmąją individualinę 
parodą surengė vos tik prieš pus
trečių metų, bet jo pasisekimas 
buvo toks staigus, kad jis jau me
tai, kaip verčiasi vien iš savo kū
rybos. Per tuos pustrečių metų 
jis buvo surengęs penkias indivi
dualines parodas (šeštoji tuoj bus 
atidaryta Miranda Fair prekybos 
centre). •

Straipsnio autorius (Mr. Grah
am Gamble) tekste primena ir 
meno kritiko James Gleeson pa
lankius atsiliepimus apie L. Ur
bono kūrybą, bet čia pats daili
ninkas cituojamas, kad jis ištisus 
dvejus metus ieškojęs kelių, kaip 
perkelti kūrybinę mintį betarpiš
kai ant drobės. Jo teigimu, kūrybi
nis procesas esąs ne darbas, net 
mintijimas. Norėdamas kūrybinį 
impulsą išlaikyti jis kartais abiem 
rankom tapo paveikslus, ir taip 
pasiekęs laipsnį, kad paveikslas su 
kuriamas minutėmis, ne mėnesiais.

Straipsnis iliustruotas dail. Ur
bono nuotrauka prie jo paties ta
pyto autoportreto.

LEONO URBONO
INDIVIDUALINE DAILĖS PARODA 

\ I

JIS YRA 1965 M. AUDINIŲ KONKURSO LAIMĖTOJAS. PARODA CENTRINĖJE 
AUDITORIJOJE ANTRAME AUKŠTE. VISI KŪRINIAI PARDUODAMI.

Lietuvis dailininkas LEONAS URBONAS, šiuo metu išvykęs į Jungtines Amerikos Valstybes, 
kur jis numatęs eilę savo kūrybos parodų pradedant International galerijoje Clevelande ir po to 
New Yorke. Per ateinančias tris savaites jūs galėsite pasigėrėti jo šešiasdešimčia kūrinių (alie
jinių ir akvarelinių) Miranda Fair patalpose nuo spalio 22 iki lapkričio 6 d. ir visi jo kūriniai 
parduodami.
Dail. Leonas Urbonas praktiškai prieš penkerius metus negirdėtas o šiandie Sydnejaus meno 
kritikų laikomas vienu iš pirmaujančių Sydne-jaus menininkų. Varžydamasis su dviem šimtais 
konkurentų pereitais metais Leonas Urbonas laimėjo Audinių raštų konkurse (Australian 
Fashion Fabric Award) pirmą premiją ir anksčiau dalyvavo dviejose Oyster Bay grupinėse, pa
rodose.
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Kas padaryta?
SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ SOCIALINES GLOBOS DRAUGIJOS VEIKLOJE

Dabartinė valįyba pradėjo savo 
kadenciją 1965 m. birželio 27 d. 
Per metus buvo 12 posėdžių, su
ruoštos vestuvės draugijai davu
sios pelno, suruoštas sėkmingas 
Užgavėnių Blynų vakaras, suruo- 
šėm Sydney Apylinkės rengtų Tė
vui BorevtiŠiui išledstuvių vaka
rienę.

Šiais metais valdyba buvo pra
šoma Jaunimo Centrinio Komite
to, ateiti jiems pagalbon. S.L.M. 
S. D-ja kaip labdaros organizaci
ja ir tik labdaros tikslams dirban
ti nutarė jaunimui kiek galimy
bės leidžia , ateiti į talką kitokiais 
atvėjais būtent:

Jaunimo Atstovų suvažiavimui 
paskolinti visi indai. Initium Se- 
mestri parengimui paskolinti in
dai.

Sydney Apylinkės Valdybos ren
giamam 16-to Vasario minėjime 
valdybos buvo suruoštas bufetas ir 
gautas grynas pelnas £9-3-11 per
duotas J.C.K. per Sydney Apyli- 
kės Valdybą. Jaunimo Kongreso 
Atstovų išleistuvėse valdybos su
ruoštas bufetas ir gautas pelnas 
£5 taipat perduota J.C.K. per Syd 
ney Apylinkės Valdybą.

Norėčiau čia pastebėti, kad į vi
sus parengimus atėjusioms talki
ninkėms narėms, valdyba nepap
rastai dėkinga. Nes visi žinome, 
kad jokia valdyba negalinti daug 
ką nuveikti be narių talkos.

kurie buvo perduota “Funerals of ta pastatyti Senelių ir Poilsio Na- 
Distinction”. Prisidėta prie laido
tuvių organizavimo. Našlė aprū
pinta rūbais, p. M. Bernotienės 
aukoti, kad galėtų dalyvauti vyro 
laidotuvėse. Sūnus taippat buvo 
aprūpintas rūbais laidotuvėms. Da
ryta žygiai su “LiQuor and Trades 
Association Unijos solicitoriu už
vesti bylą kompensacijos gavimo 
reikalu, našlės ir sūnaus naudai. 
Sūnus Petras dirba “Amory Re
ception House” ir mokosi.

Išreikalauta iš esančių palikimo 
pinigų Public Trustee žinioje, ir 
pastatyta du antkapiai, Eduardui 
Bartuliui, ir a. a. Laurynui Slikui. 
Public Trustee dar tebeveda susi- 
rašiniėjimus su Lietuva, ieškoda
mi a.a. Lauryno Šliko palikuonių 
-giminių. Išreikalauta invalido 
pensija vienai ligonei. Padaryta 
rinkliava klerikui A. Savickui pa
remti, ir surinkta $67.00, kurie 
perduota jo tėveliams p.p. Savic
kams.

Prieeinu prie Senelių Namų 
reikalo. Kaip žinoma, dar 1964 me
tais S.L.M.S.G.D-jos buvo užsimo-

mus, ir kad palengvinus finansi
nį reikalą, nutarėm prašyti Žemės 
Departmento gauti Crown Land- 
valdiškos žemės. Buvo prašoma 
5 akrų pagal galimybę, gauti Syd
ney Metropolitan ribose. Paskuti
niame pasitarime, žemės Dept. 
apžiūrėta įvairūs žemėlapiai ir pa
aiškėjo, kad iš esančių Žemės De
partment© paskirtų Crown Land, 
labdaros organizacijoms, tinka
miausia mūsų projektui yra gra- 

• žios apylinkės North Engadine.
Ten išgrįstos gatvės, arti susisie
kimo, krautuvių ir netoli nuo Syd
ney, kur kiekvienam tautiečiui 
patogu lankytis bei vizituoti. Buvo 
užklausimas “Kaip manom finan
suoti” atsakyta “turime tam reika
lui Senelių Fondą, kuriame yra 
$3,000.00 dar negavus žemės, ir 
įtikinau, kad gavus žemę šis fon
das žymiai padidės ir gavus 2/3 
finansų iš Social-Services Depart
mento bus galima pradėti mūsų 
projektą.

Kad žemės gavimo reikalą 
palengvinus buvo kreiptasi į p. E.

Willis, M.L.A., Vidaus Reikalų 
Ministrą, kuris sutiko pristatyi re
komendaciją Žemės Departmento 
Ministrui S.L.M.S.G.D-jos vardu. 
Gautą palankų laišką iš Žemės Mi
nistro p< Willis mųsų valdybaį 
persiuntė. Nurodyta susirišti su 
Sutherland Council prašant leidi
mo tokiems namams statyti, ši 
gavus mes duodame prašymą Že
mės Departamentui.

Pakartotinai pabrėžiu, kad atsi
žvelgiant j kitų tautų moterų or
ganizacijas, mūsų draugija stovi 
priešakyje. Didžiuokimės! meski
me pasyvumą ir dirbkime kartu, 
ypatingai jaunos ponios, kurios 
gali vienokiu ar kitokiu būdu pa
dėti. Parodykime solidarumą, ne
praleiskite ■ visuotinių susirinkimų 
kur galite pareikšti savo nuomo
nes ir įnešti naujų idėjų.

Baigdama dėkoju, mūsų buhal
teriui, Public Accountant p. A. Mi- 
lašui, kuris taip daug mums pa
deda aukodamas savo brangų lai
ką. Esame labai dėkingos Banks- 
town Namų Valdybai už mūsų in
ventoriaus prieglaudą.

Taip pat dėkoju savo valdybos 
narėms už taip glaudų sutarimą ir 
pasiaukojimą bendriems reika
lams. Visoms narėms už bendra
darbiavimą didelis ačiū!

O. Baužienė 
S.L.M.S.G.D-jos pirmininkė

HANSA TRADING CO.
PTY. LTD.« ► * *

197 FLEMINGTON ROAD.,
:: NORTH MELBOURNE, N. 1. Tel. 30 3347

•“ TURI SAVO ATSTOVUS VISOJE AUSTRALIJOJE

Norį tikslaus ir patikimo patarnavimo užsakant įvairias ;;
- siuntas arba persiunčiant jūsų pačių paruoštus siuntinius «•
;; kreipkitės tik į mus. - -

MŪSŲ FIRMA TURI PILNUS "

:: v/o vneshposyltorg įgaliojimus ::

JŲ
KILNIEJI METALAI

PANAUDOJIMAS PUOŠMENOMS

puošalas ar indas yra iš gryno au-
Valdybos tikslai yra labdara— 

šelpti vargan patekusius tautie
čius, lankyti ligonius. Tą mes sten 
giamės įgyvendinti kiek galėda
mos. Valdyba visą laiką rūpinasi 
lėšų telkimu. Daugeliu atvėjų val
dybos narės darydamos asmenines 
išlaidas aukoja bendram labui. Li
goniai reguliariai lankomi, kur tik 
valdybai pranešama. Prasidėjus 
naujos valdybos kadencijai visuo
menė informuota per spaudą, kad 
visokiais ligonių reikalais kreip
tis pas ligonių reikalų vedėją 
paskelbiant adresą ir telefono nu
merį, taiĮ> kad jei kas nebuvo lan
koma tai tikriausiai kad nebuvo

PLATINA

Jei kas jums pasiūlytų pirkti 
brangų 300 metų senumo platinio 
papuošalą — arba nieko nenusima
nytų apie brangius metalus arba 
norėtų jus apgauti, nes platina 
buvo atrasta tik prieš du šimtu me
tų Pietų Amerikoje. Kadangi tas 
naujas atrastas metalas žibėjo bal
tai, kaip sidabras, jis buvo pava
dintas plata — sidabras.

Tačiau greit buvo pastebėta, kad 
platina daug kietesnė už sidabrą

kso — labai klystų, nes grynas 
auksas yra per minkštas ir per 
lankstus gaminti papuošalams. To
dėl jis lydomas su variu ir sidab
ru. Kad auksakaliai nenaudotų vie
no procento aukso ir 99 vario, įs
tatymai reikalauja kad aukso kie
kis būtų pažymėtas. Aukso kie
kis žymimas karatais. Karatas yra 
svoris išdžiovintos šv. Jono pupos, 
kuriomis senais, laikais Afrikoje 
buvo sveramas auksas. Rytų In
dijoje karatais buvo sveriami dei
mantai. 24 karatai atatiko grynam

mas papuošalams, yra 18 karatų.
Tačiau toks lydinys dar palyginti 
minkštas ir lankstus. Dažniausia 
naudojamas lydinys yra 14 karatų 
kuriame gryno aukso yra šiek tiek 
daugiau kaip pusė. 8 karatų lydi
niai dar vadinami auksu, bet dau
gelis auksakalių atsisako tokius 
papuošalus pirkti. Europoje par
davinėjami aukso gaminiai visada 
turi pažymėtą lydinio proporciją.

SIDABRAS
Sidabras sulauktų dar didesnio 

populiarumo vartotojų masėse, jei

malinu raudonų, pradedant švel
niai ružava ir baigiant kraujo rau
donumo. Yra jų žalių, visokiausių 
atspalvių, mėlynų, rudų ir geltonų. 
Pats populiariausias yra tamsiai 
žalias braziliškas turmalinas, pats 
brangiausias — afrikietiškas mė
lynas. Turmalinas, sakoma, atneša 
sveikatą ir yra dėvimas žmonių, 
kurie gimę spalių mėnesį.

TURKIZAS
Gražiausi turkizai yra šviesiai 

mėlyni. Turkizai randami Persijo
je. Brangiausi jų yra gysluoti ir 
dryžuoti. Turkizai reikalauja spe
cialios priežiūros, jie genda nuo 
muilo, ir kvėpalų. Jie yra akme
nys gruodžio mėnesį gimusių žmo
nių.

Kuo švelnesnė spalva, tuo akmuo 
brangesnis. Labai retai pasitaiko 
žalsvų, raudonų, mėlynų, violeti
nių ir juodų deimantų.

Kaip ir melsvo atspalvio, taip ir 
grynų deimantų labai reta. Auksa
kaliai tiria deimantus per padidi
namą stiklą. Tada išryškėja jų 
plėmai. Jei paprasta akimi tų plė
nių nematyti, tada dar deimantai 
geros rūšies.

Tobuliausiai nušlifuoti deiman
tai vadinami brilijantais. Brilijan- 
tai nušlifuoti 56 sienelėm ir gra
žiausiai žiba šviesoje.

Deimantai matuojami karatais. 
Karatas sveria 0,2 gramo. Mažiu
kai deimančiukai įvertinami taš
kais. Vienas taškas yra viena šim
toji karato.

laiku pranešta. Nuolatinių ligonių 
šiuo metu yra 8, kurie yra psi
chiatrinėse ligoninėse.

1965 m. spalio 28 d. mirė tautie
tis Stasys Varkulevičius. Liko žmo
na esanti psichiatrinėje ligoninė
je, ir sūnus Petras apie 16 metų 
amžiaus. Velionis nepaliko jokių 
išteklių ir valdybos buvo daryta 
žygiai jo buvusioj darbovietėj da
ryti rinkliavą laidotuvių išlaidoms 
padengti. Viso surinkta £77-14-6,

ir už auksą. Platina savo kietumu 
atitiko deimantams, ir jo šviesi 
spalva dar labiau išryškino dei
mantų žibėjimą. Tuo būdu, platina 
tapo brangiausiu, gražiausiu ir 
labiausiai tinkamu papuošalams 
metalu.

AUKSAS
Jei kas teigtų, kad koks nors pa-

auksui. dabar aukso grynumas pa
dalytas j 1000 vienetų.

Lydant auksą su kitais metalais, 
jo spalva priklauso nuo priedinių 
metalų, pavyzdžiui: jei daugiau 
dedama vario ir mažiau sidabro, 
tie gaminiai turės raudoną spal
vą, jei daugiau sidabro — švie
siai geltoną ir net žalsvą. Vadina
masis “double” nėra tikras auksas. 
Bet papuošalai ar valgymo įran
kiai pagaminti iš “double” daug

Kur
R a p o l a s 

teisybė? 
(Feljetonas)

geriau išsilaikys, negu auksu den
gti gaminiai. Paprastai 'padengi
mui naudojamas labai plonas sluo- 
gsnis ir jis nusidėvi, tuo tarpu į 
“double” kad ir mažas aukso kie
kis yra įlydomas.

Papuošalams naudojami 333,
Užeinu aną dieną pas karčiam- 

nikę Levanoriją plionkos nusipirk
ti. Sakau, kam svetimam, kad ga
liu ir savam duot uždirbti. Tan
kiai pas ją neužeinu, ba prisibijau, 
kad močia nesužinotų. Suėjus Le- 
vanorija gali netyčia išplepėk Ma
tote, man yra prigrąsinta negerti 
plionkos. Bet aš ne apie tą norėjau 
pasakoti. Taigi, užeinu po darbo. 
Čia netoli nuo Levanorijos kromo 
aš ir dirbu. Sargystę turiu fabri
ke. Dar tokį ulitgaliuką esu sude
rėjęs nušluoti, gyvą tvoriukę ap- 
karpinėju. Už sargystę tai močiai 
uždarbį atiduodu, bet už šlavimą 
tai man ant tabokos. Das ir plion- 
kutei sutaupau. Ne kažinką, bet 
užtenka pusgalionei į savaitę. (Ta
ve čemeris, vėl į šoną nukalbėjau.) 
Taigi, kaip sakiau, užeinu į Leva
norijos šopą - tuščia, nieko nėra. 
Paukštis tik toks, geltonai kanapė
tas, nei tai žvirblis, nei špokas, 
narve sėdi, skeryčiojas sparnais, vi 
šokiais balsais pirpia. Pazvaniju 
ant bufeto padėtu zvaneliu. Nieko. 
Niekas neateina. Palaukęs pazva-

—Kad aš nemelavau. Kaip Tu 
sakei, taip ir atsakiau; nieko ne
pridėjau. — Girdžiu jau kitą ver
ksmingą balsą, lyg pažįstamą. — 
Dar mano Nikodemą prie visų žmo 
nių pavadinai tuo... (aš čia Tams
toms nenoriu to žodžio minavoti). 
Jau suprantu Dzidoriukės balsą. 
Nikodemas sykį nusivedė į tijatrą, 
tai jau ir “mano”.

— Ką aš sakau, tai tik iš geros 
valios. Ar supranti, Tu vėpla, kad 
mano tik gera valia? Kam Tu per
dirbus atsakei, kad mane Anelija 
užpuolė? Kas turi mane pulti, pa
sakyk? Aš ir Nikodemą tik iš ge
ros valios... O Tu tuoj karštą nu- 
nešei. Aš Tave pamokysiu, kaip 
reikia ant svieto gyventi! — Rėkia 
net apsiputuojus Levanorija. Aš 
jau duris pradaręs taikstaus 
Dzidoriukę ratavot Levanorija tik 
makaruoja kumščia jai apie nosį. 
Jeigu jau duotų į zapsas, anot Le
vanorijos, tai sudaužytų Dzidoriu
kės tik dviejų savaičių senumo 
dantis, brangiai kaštavusius. Nors 
širdy man kaip ir saldu, kad Dzi-

585 ir 750 vienetai. Lyginant su 
senoviškais karatais, gautųsi se
kanti lentelė:

24 karatai — 1000/1000 aukso,
18 karatų — 750/1000 aukso,
14 karatų — 585/1000 aukso, 
8 karatai — 333/1000 aukso.

Stipriausias lydinys, naudoja-

jis nejuodotų arba nesioksiduotų. 
Dar iki šiolei niekam nepavyko iš
rasti kokių nors priemonių sidab
ro juodavimui pašalinti. Sidabras 
yra labai gražus, bet kiekviena šei
mininkė būna labai nepatenkinta, 
kai jai reikia išvalyti visą tuziną 
peilių, šaukštų ir šakučių, žvaki
džių ir kitų sidabrinių daiktų, puo
šiančių jos namus. Sidabras juo
duoja dėl ore esančio tam tikro 
kiekio sieros, Ypatingai sieros 
daug susikoncentruoja kiaušiny, 
todėl, valgant kiaušinį sidabriniu 
šaukšteliu, jis bematant pajuoduo
ja. Sieros ore yra daug daugiau 
mieste, ypatingai industriniuose ra 
juonose, ir daug mažiau kaime.

Kaip ir auksas, grynas sidabras 
yra per minkštas gaminti papuo
šalams ir valgymo įrankiams, to
dėl jis maišomas su variu.

BRANGAKMENIAI

TURMALINAS 
Turmalinai yra patys 

giausi brangakmeniai.
spalvin- mėlynu 

Yra turma-

OPALAS
Opalai randami Meksikoje ir 

Australijoje. Opalas keičia spalvas 
kaip vaivorykštė ir kuo tų spalvų 
daugiau ir kuo jos ryškesnės, tuo 
tas akmuo brangesnis. Jų yra ne 
tik baltų, bet ir juodų. Rytuose o- 
palas laikomas laimingu akmeniu 
ir dėvimas pašalinti visokiam blo
giui. Drauge su turmalinu opalas 
yra spalių mėn. gimusiųjų akmuo.

DEIMANTAS
Deimantas yra visų brangakme

nių karalius. Jis yra kietas, pasto
vus ir reto grožio. Bet deimantai 
nėra gražūs kasyklose, tik jų nuš- 
lifavimas juos padaro žvilgančiais 
tūkstančiais spalvų.

Perkant deimantus, reikia at
kreipti dėmesį į jų spalvą, grynu
mą, šlifavimą ir akmens didumą.

Deimantų žinovai priskiria 
jiems vienuoliką spalvų. Patys ver
tingiausi yra bespalviai su mažu 

atspalviu. Dažniausiai pa
sitaikantieji yra gelsvo atspalvio.

ėmė skeryčiodamas pirpti. Atėjo 
kundas koks.

Nenoriu ilgai pasakoti. Nusipir
kęs plionkos, išsivedu bešniurkš- 
čiančią Dzidoriukę kartu. Bijojau 
palikti. Levanorija kaip iš klumpių 
iššokus. Už butelį plionkos zakiu 
mažiau paėmė ir užmiršo parokuot 
už tuščią. Negirdėta, kad Levano- 
rijai šitaip atsitiktų. Kur du pe
šas — trečiam nauda. Mano lai
mė.

Išėjęs neiškenčiau ir aš Dzido
riukės nepamokęs.

— Dzidoriuke, Tu Dzidoriuke! 
—sakau. — Avela Tu neraliuota. 
Ar Tau su Levanorijos gera valia 
bylinėtis? Ne vienas pijokas jos bi-

SOLISTAI LIETUVOJE

niju dar kartą. Ir vėl niekur nieko, doriukė pakliuvo į bėdą. O tai jau jo iš tolo. Pačiam klebonui per mi- 
Pasistaipau minučiukę, sakau, rei- labai mandra, su visokiom draugi- sijas mačiau, kumščia makaruoda- 
kia eit žiūrėti; gal užvirto kur Le- jom, visokiais popiergaliais. Svie- ma, kultūros davė. Nėra jau gal

Vilniaus operos solistas (bosas) 
V. Daunoras, neseniai Maskvoj į- 
vykusiose tarptautinėse dainininkų 
varžybose laimėjęs ketvirtą vietą 
(iš 58 dalyvių iš 21 valstybės), 
visam šiam sezonui yra išsiųstas 
tobulintis į Milano operą “La Sce- 
la”.

Kitas gerai pasireiškęs Vilniaus 
operos solistas (baritonas) Eduar
das Kaniava siunčiamas tobulin
tis J Sofijos (Bulgarijoj) operą.

(E)
— ★ —

Kauno valstybinis dramos tea
tras rengiasi šį sezoną vaidinti K. 
Borutos “Baltaragio malūno” ins
cenizaciją. Teatro meno vadovai ir

aktoriai iš plokštelių yra susipa
žinę su B. Pūkevičiūtės — Mon- 
trealio lietuvių dramos teatro at
liktąja to kūrinio inscenizacija.

(E)
— ★ —

Spalio 11 d. Vilniuje susirinko 
"Tarptautinės radijo ir televizi
jos organizacijos” administracinė 
taryba. Nors ši organizacija esan
ti sukurta prieš 20 metų Briuse
lyje, tačiau jos tarptautiškumas la
bai ribotas. Joje dalyvauja tik ko
munistinių režimų valdomų kraš
tų radijo - televizijos vadovybių 
atstovai, neišskiriant šiaurės 
Vietnamo, šiaurės Korėjos ir Ku
bos. Iš neutralių kraštų yra tik

AGATAS
Agatų yra juodų, kaip onyksas, 

raudonų, pilkų ir žalių. Iš agato 
gaminami ne tik papuošalai, bet ir 
peleninės, vazos ir statulėlės.

AMETISTAS
Ametistų spalva — tamsi vio

letinė, kartais raudonai violetinė, 
šviesiai violetiniai yra pigūs ir la
bai populiarūs. Ametistai, pagal 
prietarus, atneša išmintį ir didžia
dvasiškumą. Juos dėvi gimę vasa
rio mėn.

AKVAMARINAS
Tie šviesiai mėlyni ir žalsvai 

mėlyni akmenys randami Brazili
joje, Rusijoj, Australijoj ir šiau
rės Amerikoje. Jų galima rasti 
dideliais gabalais, tuo būdu jie nė
ra labai brangūs. Akvamarino mė
nuo yra kovas.

TOPAZAS
Topazai — geltoni ir raudonai 

rudi ir labai retai ružavi, dar re
čiau šviesiai mėlyni. Jų randama 
Brazilijoj, Ceylone ir Škotijoje.

RUBINAS
Patys brangiausi yra Burnos ru 

binai. Jie raudoni, kaip kraujas, su 
mėlynu atspalviu. Ceylono rubinai 
yra šviesesni, Siamo — su rudu 
atspalviu. Rubinus dažnai deda į 
papuošalus drauge su deimantais. 
Jie randami Burnoj, Siame, Cey
lone ir Jungtinėse Valstybėse. Jie 
prietaringiesiems atneša energiją 
ir gyvenimo džiaugsmą.

GRANATAS
Granatai buvo labai madingi pe

reitame šimtmety. Jų gausiai buvo 
randama Bohemijoj, čekai buvo 
garsūs savo granatų papuošalais 
ir aprūpindavo jais visą Europą 
Granatai yra tamsiai raudonos 
spalvos ir labai puošniai atrodo.

vanorija. Tegu tvirta ji boba, bet 
viskam yra pirmas kartas. Nepa
liktų kromo ifeuždarius. Ne Leva
norija. O gal razbainikai kokie, 
misliju; šitam rajone nėra dyvų. 
Einu atsargiai toliau. Jau per 
prieangį eidamas išgirstu balsą; 
aha sakyt, Levanorija gyva. Ir la
bai gyva. Rėkia, baras ant kažin- 
ko. Matyt gerai įtūžus, nors ir 
šiaip ji, kaip geras patrūbočius.

— Tu amžiną draugystę išardyt 
norėjai, apšepėlė Tu - girdžiu rė
kiant - Bet Tau niekas neišdegė. 
Nemoki liežuvio uždantų laikyti, 
tai aš Tave išmokysiu. Kaip dėsiu 
į zapsas atkalia ranka, tai žinosi, 
pliotkus nešioti. Iš pliotkų tik ir gy
veni. Valkiojies per dienas be dar
bo ir leidi liežuviu. Mali kitų žmo
nių gyvenimą, savo neturėdama. 
Melage Tu! —

to lygintoja atsiradus. Dievas juk 
neblogai sutvėrė, bet Dzidoriukei 
negerai; dailina vis, taiso. Kaip 
tas lenkas, vis paliepšyt ką ran
da.

— Sveikos! — sakau įėjęs. — 
Levanorija, ko taip lasavoji, kro
mo nežiūri? Visą plionką būčiau 
galėjęs išnešti. —

— Aš Tave kūtvėla, išmokysiu.
— Mane pamačius mažumą aprimo 
Levanorija — Tu mano geros va
lios neišnaudosi piktam. Paskuti
nį kartą dovanoju, o ne, tai apsi- 
burbuliuosi randonai. Atsimink 
amžinai; mano vienos tiktai gera 
valia. O Tau cit! Liežuvį už dantų 
laikyk. Aš suvaldysiu Tavo cha
rakterį. Tai nekenčiu pliotkinykų.
— Dar atsisukus į mane pasakė 
ir nuėjo pūškuodama į kromą, ba 
tas jos kanapeckas žvirblis vėl

ir tokia pikta, kaip pagalvoji. Jau
namartes vedybinio gyvenimo ap- 
sėjimo pamokina. Žino, pamokina 
žmones, kaip vaikus auginti, tegu 
savo vaikų neturi. Visų žmonių 
tvarkos ji prižiūri. Be jos nieko 
niekur nėra. O Tu dabar, višta, 
išdrįsai...

— Kad nieko nemelavau, nieko 
nepridėjau — nutraukė mane Dzi
doriuke graudžiu balsu veblemda- 
ma; lyg gailėtųs, kad nesukombi
navo pridėt. Būtų tas pats buvę. 
Kaip tam čigonui; ar už avį, ar už 
giriuką. —

— Dabar, kaip nazaratelis, pa
sistačius mūkavoja. Juk aš tą pa
tį, ką ir jinai. Tik už Nikodemą 
tai buvau supykus. Tegu nevadina 
tuo (tą žodį geriau nutylėsiu) net 
tris kartus prie žmonių. — Dėsto 
jau drąsiau iš Levanorijos nagų

ištrūkus Dzidoriuke. ,
— Kur teisybė,. Rapolai, a? 

Jeigu jai valnia, tai kodėl man ne? 
Aš gi žodis, ką Levanorija buvo sa
kius ant Aneliukės, ką jai Jadvy
ga buvo sakius, atsakiau. Geros 
valios ne neparušijau. Dar kera- 
vojaus, kad nepasakyčiau to, ko 
buvo prašius nesakyt. Kaip čia iš
kraipyta, a? Tai kaip dabar man 
vienai už viską atsakyt? Dar sa
ko, kad be darbo valikiojuos. Aš 
gi tik laiko turėdama...

Žinau ir aš, kad su teisybe čia 
ne visai parėdke. Gaila kaiminkos. 
Ale kur teisybė? čia jau gal nė 
mano patronas Arkaniuolas Rapo
las, kur dangaus popierius tvarko, 
kad ir kažin kaip kraipytų nekrai
pęs — vargu ar teisybę rastų. Tai 
ką jau žinot šitoj byloj?...

Irako, Mali, Egipto ir Suomijos 
radijo atstovai. Albanijos ir Kini
jos atstovai, manoma, “nespės” 
atvykti. Sovietų Sąjunga šioj or
ganizacijoj atstovaujama ne tik 
Maskvos, bet ir kaikurių respubli
kinių radi jo-televizi jos komitetų, 
būtent, Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Moldavijos, Gudijos ir Ukrainos.

Vilniškio komiteto pirmininkas 
J. Janutis tarybos posėdžio išva
karėse dar negalėjo pasakyti, kas 
jame bus svarstoma, bet pasidžiau
gė, kad tarybos nariai, pasirink
dami Vilnių savo posėdžiui “tar
si pabrėžė smarkiai išaugusį mū
sų respublikos radijo ir televizijos 
autoritetą”.

Tos “kominterniškos” radijo-te- 
levizijos organizacijos pirminin
kas yra lenkas.

(ELTA)

Granatų randama beveik kiekvie
name krašte.

SAFIRAS
Safirai yra aiškiai mėlyni. Cey

lono safirai yra šviesiai mėlyni, o 
australiški — žalsvai melsvi. La
bai retai jų randama ružavų, gel
tonų ar bespalvių, dar rečiau — 
žalių. Safiras skaitomas šventu ak
meniu, simbolizuojąs dangaus mė
lynę. Jis yra rugsėjo akmuo.

SMARAGDAS
Gražiausi smaragdai raudoni 

Kolumbijoj. Retai jų pasitaiko 
sveikų, dažniausiai, kad ir mažiau
sias akmenėlis yra sutrūkę. Bet 
tai nemažina jų kainos. Smaragdai 
yra žali ir laikomi vilties brangak
meniais. Jie tinka gegužy gimu
sioms. ■ Moteris

4
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VYTIS — AJAX 
29—37
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31—35
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Moterų krepšinio varžybos Gee- 

longe pasibaigė, liko tik finalai. 
(Vyties moterų komanda įeina į pus 
finalį tik su vienom pralaimėtom 
rungtynėm iš aštuoniolikos žaistų 
ir yra favoritai į pirmų vietų.

Paskutinių rungtynių rezultatai:
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54—14

M. Savickaitė 18, A. Andriu- 
konytė 16, R. Starinskienė 9, D. 
Skapinskaitė 7, B. Volodkaitė 4.

Vyties jaunių mergaičių koman
da verta pagyrimo. Jos pirmų kar
tų dalyvaudamos varžybose išsi

APIE REKORDUS SPORTE
ŠIANDIEN REKORDAS, O 

RYT...
Kiekvienų kartų, kai tik išgirsti 

apie naujus rekordus, nenoromis 
susimųstai — ar yra jų riba? Juk 
tai, kas palyginti neseniai sporte 
atrodė fantastika, dabar jau realy
bė. Negana to, rezultatai metai iš 
metų vis gerėja, sugriaudami vi
sus samprotavimus, kurie ypač 
buvo madingi prieš 30 metų, apie 
žmogaus galimybių ribas. Tada 
užsienio spaudos puslapiuose daž
nai būdavo spausdinami įžymių 
specialistų straipsniai apie rekor
dų ribas. Savo išvadas jie grįs- 
davo kruopščia statistikos duome
nų analize, argumentuoti jų įrody
mai atrodydavo gana įtikinančiai. 
Tačiau ėjo mėtai, ir daugelis “bar
jerų” pasirodė įveikti arba laukia 
“perversmo”.

Kai 1936 m. JAV negras, Oven- 
sas 100. m. nubėgo per 10,2 sek., 
“sporto karalienės” gerbėjų en
tuziazmui nebuvo galo. Pagal 
ano meto pasiekimus, jo rekordas 
atrodė nepaprastai aukštas ir, 
samprotaudami apie sporto ribas, 
to meto specialistai nedrųsiai mi
nėdavo 9.9 sek.

Dž. Ovenso rekordas laikėsi il
gai — dvidešimt metų. Bet po to 
“ledas pajudėjo”, ir sportininkai 
pradėjo laužti susidariusias nuo
mones apie didelius greičius. 1956 
m. iš karto trys bėgikai 100 m. nu
bėgo per 10,1 sek. Netrukus tokį

SPORTO PASAULY Paruošė Bill Wilson

šešiolikos metų amerikietė Ma
rie Mulder treniruojasi bėgime 
tikėdamasi 1968 m. olimpijadoj 
laimėti aukso medalį 800 metrų 
bėgime ir 1972 m. olimpijadoj 
1500 m. nuotoly.

kovojo sau ketvirtų vietų ir taip 
pateko į pusfinalius.

Paskutinių rungtynių rezultatai:

VYTIS II — THUNDERBIRDS 
24—9

V. Manikauskaitė 12, L. Volod
kaitė 4, R. Vaičekauskaitė 4, A. 
Bungardaitė 2, A. Turner 2.

Kas įdomautųsi pamatyti fina
lus ir moraliai paremti mūsų mer
ginas, prašomi atsilankyti į St. 
Mary’s salę penktadienį, 21 spalio 
7.30 vai. vak.

K.S.

VISAIP
Nepatikrintomis žiniomis, Rusi

joje 1963 metais įvykęs atviras 
sukilimas prieą bolšĮe^izmų, kur 
sukilime dalyvavęs visas korpas 
kariuomenės. Bolševikai sukilėlius 
išmarinę dujomis. Sukilimas vykęs 
tarp Saratovo ir Samaros, kur esu 
atominių bombų sandėliai.

★
Apskaičiuojama/, kad Rusijos 

atsilikimas matuojamas keliais. 
Rusija turinti 185.000 mylių plen
tų, o Amerika tris milijonus. Rusi
ja per pastaruosius dešimt metų 
pagaminusi 150 tūkstančių auto
mobilių, o Amerika 10 milijonų.

pat laikų pasiekė dar 12 sprinte
rių. Po to sekė naujas spurtas, ir 
vokietis Arminas Haris apvaini
kavo XVII olimpiados pradžių, 
įveikdamas 10 sek. ribų.. Nustebęs 
sportinis pasaulis nespėjo nė aik
telėti, kai dar keturi sprinteriai 
pasiekė tokį pat rezultatų.

1964 m. sprinto karūnų paveržė 
dvidešimt dvejų metų JAV-negras 
Robertas Heijesas — XVIII Olim
pinių žaidynių laimėtojas. Jis du 
kartus per sezonų 100 m. įveikė 
per 9,9 sek. Per vienų sekundę 
Heijesas vidutiniškai darydavo po 
puspenkto žingsnio, kurių kiekvie
nas buvo 2,5 metro ilgio!

Bet ir tai dar ne riba. Pastarų
jų metų aukščiausių pasiekimų 
analizė duoda pagrindo tikėtis, 
kad iki Mechiko olimpinių žaidy
nių (1968 m.) dešimties geriausių 
pasaulio sprinterių rezultatų arit
metinis vidurkis bus 9,95 sek., o 
iki XX olimpiados — 9,9. Vadi
nasi, ir rekordas bus kitoks.

Prieš trisdešimt metų tas pats 
Dž. Ovensas nušoko į tolį 8,13 m. 
ir ketvirtį amžiaus niekas negalė
jo nušokti toliau. Po to atsirado 
įžymiojo atleto verti įpėdiniai: 
Džesio tėvynainis Ralfas Bostonas 
ir rusų Igoris Ter-Ovanesianas. 
Ilgametė jų dvikova “pastūmėjo” 
rekordų iki 8,35 m. (priklauso R. 
Bostonui). Prie dviejų lyderių 
greit priartėjo ir kiti ekstraklasės 
šuolininkai, ir štai vidutinis “pa

San Francisco basebolo žaidėjas 
Willie Mays pasiekė rekordų įmuš
damas 512-tų įvartį. Kitų koman
dų žaidėjai pasiekė skaičiumi di
desnį rezultatų, bet jų žaidimo vi
durkis — 21 metai, o Mays savo 
rekordų pasiekė po penkiolikos 
metų!

SPORTO
KREPŠINIO VARŽYBOS 

MELBOURNE
Spalio 15 ir 16 dienomis Aus

tralijos lietuvių krepšinio vyrų ir 
moterų rinktinės dalyvavo suruoš
tame krepšinio karnavale Melbour
ne. Pirmųjų dienų šeštadienį an- 
trų valandų po pietų Albert Park 
krepšinio stadione pradėtos var
žybos. Visos rungtynės abi dienas
vyko stadijono pagrindinėje aikš
tėje.

VARPAS — MLS 
24—12

Pirmose varžybose Melbourno 
sporto klubo jaunės mergaitės len
gvai nugalėjo savo priešininkes 
latvaites, kurios ūgiu buvo aukštes 
nės.

Treneris R. Baikauskas, atrodo, 
įdėjęs daug darbo su šia jaunių 
komanda. Beveik visos jau moka 
valdyti kamuolį. Viena iš jų N. 
Stanaitytė po kelių metų bus ge
riausia krepšininkė,per šias var
žybas pelniusi 21 taškų iš 24. Uš- 
činaitė 2 ir J. Smilgevičiūtė 1. 
Joms talkininkavo: V. Smilgevi
čiūtė, N. Muščinskaitė ir M. Ta- 
mošauskaitė.

MOTERŲ RINKTINĖ — MLS 
18—25

Australijos lietuvių moterų kre
pšinio rinktinė suvažiavo tokios 
sudėties: D. Paulauskaitė — Syd
ney; Statkutė ir Milvydaitė — Mel 
bourne, Starinskienė — Geelong; 
Vyšniauskaitė, Krivickaitė, Juciū- 
tė ir Lapienytė — Adelaide.

Priešininkės latvės. Pirmame 
puslaikyje latvaitės geriau išnau
dojo baudas, kai mūsų rinktinei 
iš aštuonių metimų vienintėlį taš
kų pelnė Paulauskaitė. Puslaikis 
baigtas 9-8 mūsų naudai. Prasi- 

saulio dešimtuko” rezultatas pra
ėjusį sezonų iškart šoktelėjo iki 
8,09 m. O tai jau pranašauja 
naujus pakeitimus rekordų lente
lėje.

Prieš pagerinant kiekvienų re
kordų, vyksta nepaprųstai sudė
tingas pasiruošimo procesas, štai 
rekordiniams australo Ronaldo 
Klarko 5000 ir 10000 metrų bėgi
mams reikėjo vienuolikos metų 
atkaklių treniruočių. Be to, Klar
kas treniruojasi ištisus metus, tris 
kartus per dienų. Bet kaip! Ryte, 
iki pusryčių — trijų mylių (4,8 
km) bėgimas ir pratimai su štan
ga. Antrųjų dienos pusę — šešių 
mylių krosas, vakare — 9 
— 10 mylių. Per savaitę — apie 
200 kilometrų. Pralenkti Klarkų 
galės tik tas, kas treniruosis dar 
atkakliau arba pritaikys labiau 
racionalius pasiruošimo metodus.

100 m. plaukimo laisvu stiliumi 
pasaulio rekordas prieš vienuolika 
metų buvo 56,1 sek., ir prognozės, 
kad jis gali “sumažėti” iki 53 sek., 
tada atrodė nepagrįstos netgi šios 
sporto šakos žinovams. Dabar re
kordas lygus 52,9 sek., ir jau ma
tyti naujos jo ribos. Kaip ten be
būtų šimtas metrų per 50 sek., — 
visiškai ne iliuzija, kalbant apie 
mėlynųjų takelių rekordų rytdie
nų.

Tik devyneri metai praėjo nuo 
to laiko, kai pasaulis stebėjosi 
“protų stulbinančiais” sunkiaatle-

Kansas universiteto pirmųjų 
metų studentas Jim Ryun yra 
Amerikos čempionas 1.600 m. ir 
3.200 metrų bėgime. Kiti stebėto
jai yra nuomonės, kad Ryun galįs 
sumušti bet kokį rekordų, jeigu tik 
kas jį paskatintų arba “užmintų 
ant mazolio”.

DIENOS MELBOURNE
dėjus antram- puslaikiui salėje pa
daugėjo lietuvių žiūrovų, kurie ne
pagailėjo mūsų merginoms karštų 
plojimų ir pagyrų iš kiekvieno 
kampo. Likus žaisti aštuoniom mi
nutėm rezultatas 15-15. Bet nuo 
čia ir prasidėjo mūsų merginų pra 
laimėjimas. Kelių minučių laiko
tarpyje latvaitės padaro tris me
timus. Mūsų merginų treneris Me- 
rūnas bando pataisyti padėtį keis
damas žaidėjas, bet mūšiškės vos 
pajėgia pelnyti 3 taškus ir pralai
mi.

Taškus pelnė: Vyšniauskaitė5, 
Krivickaitė 4, Lapienytė 4, Sta
rinskienė 2, Juciūtė 2 ir Paulaus
kaitė 1.

VYRŲ RINKTINĖ — MLS 
35—36

Vyrų rinktinės treneris D. At
kinson į aikštę išleidžia pirmų sųs- 
tatų: Soha — Melbourne; Lukoše
vičius, Andriejūnas, Grudzinskas 
ir Atkinson — Sydney. Ant suolo 
lieka: Lipšys ir šutas — Geelong; 
Urbonas — Melbourne. Priešinin
kai latviai. Kiekvienas žjiulrovas 
tikėjosi, kad vyrai atsirenvanšuos 
už merginų pralošimų. Pirmieji 
taškai mūsų naudai. Soha išnaudo
ja baudų 2-0. Abi komandos ne
pajėgia prisiveržti prie krepšio, 
nedaro tolimų metimų. Praeina ke
turios minutės. Latviai nepajėgia 
pelnyti taško. Ir vėl mūsų Soha. 
Pinas metimas — 4-0. Aišku, mū
sų vyrai pranašesni. Penkios mi
nutės ir latviai vis dar neturi nė 
vieno taško. Andriejūnas prade
da mėtyti iš tolo. Atsigauna lat
viai. Keturi pilni metimai iš eilės. 
D. Atkinson pelno taškų mesda
mas baudas, bet rezultatas jau 
8-5 latvių naudai. Mūsų vyrams 
nėra laimės net ir priartėti prie 

čio Paulio Andersono pasiekimais. 
“Gyvas keliamasis kranas” (taip 
jį pavadino tėvynainiai) pakelda
vo tais laikais neįtikėtinus svo
rius. Gėrėdamiesi šimtų penkias
dešimt kilogramų sveriančiu 
“mastodontu”, žurnalistai išsėmė 
visų liaupsinančių epitetų leksiko
nų. Tuo tarpu tuo pačiu metu 
savo sportinį kelių kukliai pradėjo 
Maskvos milžinas Jurijus Vlaso
vas. 1960 m. jis viršijo “nepasie
kiamų” Andersono rekordų — 533 
kg. nors buvo dviem pūdais leng
vesnis už nuvainikuotųjį amerikie
tį. Praėjusiais metais Jurijus 
Vlasovas pagerino rekordų iki 580 
kg. Ir tai, žinoma, ne riba.

GRAFIKAS NUMATO 
REKORDUS

Mokslas tvirtina, kad jei kurios 
nors funkcijos pakitimai veržiasi 
prie ribos, tai pakitimų laipsnis 
vis mažėja. Mažėja tol, kol virsta 
begaliniai mažu dydžiu, skiriančiu 
funkcijų nuo jos aukščiausios 
reikšmės. Tokiu dėsningumu pa
sižymi ir labiausiai įsisavintų 
sporto šakų, pavyzdžiui, bėgimų 
geriausių rezultatų pakitimai. 
Kažkada, šiuolaikinės lengvosios 
atletikos vystymosi priešaušriu, 
bėgimų rekordai būdavo gerinami 
labai smarkiai.' Tačiau kuo la
biau gerėjo rezultatai, tuo mažiau 
didėjo greitis. Vadinasi, kuo 
aukštesni rezultatai, kuo jie ar
čiau ribos, tuo sunkiau šturmuoti 
rekordines aukštumas.

Šuoliuose ir metimuose, plauki
me ir sunkiojoj atletikoj rezultatų 
augimas grafiškai išreiškiamas 
tiese arba artima jai kreive, nu
kreipta aukštyn. Taigi, aišku, 
kad šitų sporto šakų rezultatai 
dar nebaigė spartaus augimo pro
ceso. Ir kuo didesnis kampas tarp 
rezultatų augimo kreivės ir hori
zontalės, tuo didesnio progreso 
reikia laukti ateityje. Tie dėsnin
gumai akivaizdžiai atspindi de
šimties geriausių pasaulio spor
tininkų kiekvienerių metų rezul
tatų aritmetinių vidurkių pakiti
mus.

Kodėl pagrindu imami viduti
niai rodikliai? Ar ne geriau būtų 
išanalizuoti pačių rekordų evoliu
cijų, nes juk kalbama apie aukš
čiausius pasiekimus?

Rekordas toli gražu ne visada 
atspindi bendrų progresų. Kar
tais jis išreiškia tik fenomenalius 
vieno rekordininko fizinius duome
nis (taip, pavyzdžiui, yra su šuo
lio į aukštį motenj pasaulio rekor
du). 1961 m. rumunė Jolanda Ba
las, kurios ūgis — 184 cm, įveikė 
išties "vyriškų” aukštį — 191 cm. 

latvių krepšio. Reikia pasitenkin
ti tolimais metimais. Grudzinskas 
padaro pirmų gerų metimų. Liko 
žaisti dešimt minučių. 10-7 latvių 
naudai. Pagaliau ir Andriejūnas 
suranda krepšį. Kaip vėliau pasi
matė, tai buvo pirmas ir paskuti
nis šio žaidėjo geras metimas. Kar
toja Grudzinskas. Ir vėl mūsų 
žaidėjai atrodo daug pranašensni. 
Bet neilgai. Latviai išnaudoja bau
dų — 11-11. Tik trys minutės li
ko žaisti. Geresnių rungtynių ir 
nereikia. Yra progos žiūrovams 
ploti. Savaime aišku, nepagailime 
jiems ir paramos šūkavimais.

Lukoševičius, per visų puslaikį 
nepadaręs pilno metimo, gerai iš
naudojo baudų. Pelno du taškus. 
Paskutinės minutės nesėkmingos 
mūsų rinktinei. Latviai taikliau 
mėto, ir baigiame puslaikį jų nau
dai 16-13.

Antro puslaikio žaidimui tik 
vienas pakeitimas. Andriejūno vie
toje įeina Urbonas. Latviai prade
da perimti persvarų. Iki Urbonas 
susigaudo, latviai pelnosi šešis taš
kus. Atkinson keičia sųstatų. Ur
bonas vos spėjęs apišilti, aplei
džia aikštę. Įeina šutas. Ir tam 
nesiseka. Bet laimė švysteli Lu
koševičiaus pusėn. Žaidėjas, paly
ginus, neblogas, bet reikėjo laukti 
dvidešimt penkias minutes, pakol 
jis padarė pilnų metimų. Antras 
trečias iš eilės, šeši taškai. Jei 
daugiau tokių gražių metimų — 
aišku latvius paklotume ant men
čių. Gaila. Lukoševičius daugiau 
nebepajėgia net per visas rungty
nes padaryti gero metimo. Likus 
žaisti penkiom minutėm 30-28 lat
vių naudai. Dar visko gali būti. 
Ant suolo nerimsta Andriejūnas. 
Žiūrovams atrodo, kad galėtų pa
keisti Šutų, kuris per prakaitų 
nebemato, kur skrieja kamuolys, 
bet treneris to nepastebi. Visų žiū
rovų nustebimui šutas meta. Kiau
ras! 32-32. Dvi minutės liko žais
ti. Šutų paseka Atkinson. Latviai, 
matydami aiškų pralošimų, neap
sakomai greitai vaikosi mūsų vy
rus. Užsipelno baudų. Meta Luko
ševičius. Iš dviejų metimų pelno 
taškų. 35-32 mūsų naudai. Aiš
kus laimėjimas. Liko žaisti viena 
minutė su keletu sekundžių. At
kinson įsako laikyti kamuolį. Se
na gudrybė, bet šį kartų atnešė 
pralaimėjimų. Belaikydami kamuo 
lį prisileido latvius prie krepšio. 
Kamuolys atiduodamas ir latviai 
daro pilnų metimų. Visų akys 
nukreiptos į laikrodį. Latviai daro 
antrų gerų metimų. Kelios sekun
dės laiko. Soha met iš pusės aikš
tės bet tuo pačiu ir rungtynių pa
baiga. Pralaimėta!

Bendrai mūsų vyrai žaidė gerai 
ir galėjo laimėti. Neišnaudojo 
gerų progų. Tris kartus neįmesta 
iš po krepšio. Kas nedovanotina 
rinktinės žaidėjams.

BENDRAS PASITARIMAS
Po nesėkmingų rungtynių spor

to klubų atstovai buvo pakviesti 
pas p.p. Bladzevičius bendrai va
karienei ir pasitarimui. Dalyva-

SPORTAS LIETUVOJE
Sov. Sųjungos studentų žaidy

nėse meisterio vardų iškovojo B. 
Burokas, atsiekęs ieties metime ne 
tik naujų Sov. Sųjungos studentų 
rekordų, bet taip pat ir Lietuvos, 
nuskraidinęs įrankį 79,24 m. šiose 
žaidynėse aukso medalį ir Lietu
vos rekordų taip pat atsiekė Vy
tautas Tiknius, nuplaukęs 100 m. 
nugara per 1 min. 3,8 sek. Lietu
vis buvo pirmas iš 200 m. nugara 
nuplaukęs per 2 min. 21.2 sek. 
Krepšinio pirmenybėse KPJ krep
šininkės užėmė antrų vietų.

— Draugiškose futbolo rungty
nėse Varšuvos Gvardija mūsų sos
tinėje laimėjo prieš Lietuvos pir-

Artimiausia jos varžovė nuo šio 
rezultato atsilieka net 16 cm. Nuo 
to laiko nė viena sportininkė ne
gali priartėti prie tokio aukščio, 
nors lengvaatlečių meistriškumas 
nuolat auga.

žodžiu, vien tik rekordų grafi
kas nerodytų tikro sporto vysty
mosi dėsningumo. Tuo tarpu 
dešimties geriausių sportininkų 
rezultatų aritmetinio vidurkio 
grafikas parodo tikrų sporto “eli
to” progresų, jo perspektyvas. Ir 
tas grafikas duoda patikimas bū- 
simųjų rekordų prognozes.

vo: V. Binkis — A.L. Sporto klubų 
Sųjungos pirmininkas, A. Bladze-
vičius — Melbourno s.k. valdybos 
pirmininkas, V. Augustinavičius 
— Sydnejaus s.k. valdybos pirmi
ninkas, A. Obeliūnas — Geelongo 
s.k. valdybos pirmininkas ir valdy-\ 
bos narys č. Valodka; A. Merū- 
nas — Adelaidės s.k. valdybos 
narys.

Tartasi dėl ateinančios Sporto 
šventės Sydnėjuje ir kitais šiuo 
metu rūpimais klausimais. Po ofi
cialių pasitarimų pasidalinta min
timis ir patyrimais. Draugiškoje 
nuotaikoje besikalbant šeimininkė 
visus pavaišino. Visų dalyvavusių 
vardu šeimininkams reiškiu šir
dingų padėkų.

SENI VEIDAI
Sekmadienį, antrų žaidimų die

nų į sporto stadijonų atsilankė di
desnis žiūrovų skaičius. Pastebė
jau daug veidų, kuriuos mačiau 
prieš penkiolika metų kada lie
tuvių komandos pliekdavo austra
lus. Kaip ir visuomet žiūrovų tar
pe matėsi p. J. Valys, besirūpinus 
sporto reikalais visuomenės veikė
jas. Prisiminus praeitus laikus 
negalima nepaminėti ir mūsų iški
liausio sportininko Sohos. Vienin
telis likęs iš senosios komandos. 
Niekuomet nepailstus, nepavargs- 
tųs ir tikrai galima pasakyti, šis 
sportininkas gali būti pavyzdžiu 
visiems. Jo pasišventimas sportui, 
jo drausmingumas vertas pagyri
mo ir pagarbos.

MOTERŲ RINKTINĖ 
— TELSTAR 

15—26
Antros moterų rinktinės prieši

ninkės australės. Glerai susižai- 
džiusi komanda, bet pirmame pus
laikyje mūsų merginos pajėgė atsi
laikyti. Rezultatas 11-11. Nuo an
tro puslaikio pradžios australės 
perima persvarų ir lengvai nuga
li-

VYRŲ RINKTINĖ — ST. KILDA 
33—51

Ši australų komanda šiais me
tais žaidžia aukščiausioje klasėje 
ir mūsų vyrams nebuvo galimybės 
laimėti. Treneris tai pramatyda
mas leido visiems rinktinės daly
viams žaisti. Pirmas puslaikis pra
laimėtas tik penkių taškų skirtu
mu.

Taškus pelnė: Lukoševičius 8, 
Andriejūnas 7, Grudzinskas 7, So
ha 5 .Šutas 4, Urbonas 2, Lapšys 
ir Atkinson 0.

BENDROS PASTABOS
Ateityje reikėtų pagalvoti dėl 

rinktinės sudarylmo nuostatų. Vi
suomet moterų ir vyrų rinktinės 
buvo sudaromos Sporto švenčių me 
tu. šis paprotys gali likti, ir atei
čiai. Bet reikalinga duoti teisę 
sporto klubų valdyboms pakeisti 
išrinktų į rinktinę žaidėjų tuo at
veju, jei jis praranda formų ar
ba pasidaro nebeaktyvus sporti
ninkas. šiuo atveju matėsi, kad 
keletas iš abiejų rinktinių žaidė
jų galėjo būti pakiesti. Tuomi ir 
rezultatai būtų geresni.

Matas

menybėse pirmaujantį Kėdainių 
Nevėžį net 12:1 (4:1). Tuo tarpu 
Sov. Sųj. antrosios klasės futbolo 
pirmenybėse Vilniaus Žalgiris lai
mėjo prieš Kirovobado Dinamo 
1:0. Po šio laimėjimo, vilniečiai 
aiškiai pirmauja antroje Sov. Sųj. 
futbolo lygoje.

— Europos geležinkelininkų 
lengvosios atletikos pirmenybėse 
Leningrade aukso medalį iškovojo 
A. Aleksiejūnas, nubėgęs 3 km. 
su kliūtim per 8 min. 44,9 sek. Tai 
naujas Europos geležinkelininkų 
rekordas. Antrų vietų lietuvis 
užėmė 5 km. bėgime, parodęs 14 
min. 15,4 sek. laikų.

— Vilniaus Žalgirio irkluotojos 
dalyvavo Europos pirmenybėse 
Amsterdame.

— Sov. Sųjungos meisterio var
dų laimėjo jaunis E. Žebrauskas, 
nuplaukęs 1500 m. 1. st. per 18 
min. 49,8 sek. Tai kartu ir naujas 
Lietuvos rekordas.

— Čekoslovakijos rankininkai iš 
Prešovo lankosi Lietuvoj. Pirmas 
rungtynes jie žaidė Elektrėnuose, 
laimėdami 27:13 ir 35:11. Čekai 
pirmenybių lygoje užima antrų 
vietų.

— Jaunių futbolo rungtynėse 
Lietuva įveikė Leningrado rink
tinę 3:1.

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
ADELAIDE

ATSTOVAI KRAŠTO TARYBON
Spalio 9 d. Adelaidės Liet. Na

muose įvyko ALB Adelaidės Apy
linkės susirinkimas atstovams į 
ALB Krašto Tarybų rinkti. Apy
linkės pirmininkas p. Z. Vabolis, 
atidaręs susirinkimų, prezidiuman 
pakvietė pirmininku p. K. Pocių 
ir sekretorium p. M. Pocių. Man
datų Komisijų susirinkimas pat
virtino iš šių asmenų: p.p. Dundie- 
nė, J. Gudaitis ir Riauba.

Į Krašto Tarybos atstovus kan
didatų buvo išstatyta devynioli
ka, iš kurių slaptu balsavimu iš
rinkta: P. Bielskis, V .Raginis, A. 
Šerelis, V. Marcinkevičius, I. Po
cienė, M. Pocius, L. Martinkus, A. 
Maželis, V. Stalba, V. Straukas, S. 
Dunda, B .Marmukonis, S. Neliub- 
šys, V. Petkūnas, A. Morkūnas 
(pastarasis kaip vyresnysis am
žiumi iš trijų po lygiai gavusių 
balsų).

Be to, suvažiavime dalyvaus a- 
pylinkės valdybos atstovė D. Maže- 
lytė ir Krašto Garbės Teismo ats
tovas bei Pasaulio Liet. B-nės Sei
mo atstovas adv. St. Čibiras.

Susirinkime dalyvavo apie 40 
asmenų. Palyginimai tai negausus 
susirinkimas. Svarbiausia to prie
žastis — lietuvių parapijos tų die
nų rengta ekskursų a-piknikas gar
laiviu ir neparanki susirinkimui 
data (ilgasis savaitgalis).

Ta pačia proga susirinkimas ap
svarstė kai kuriuos bendruomenę 
liečiančius ' klausimus ir griežtai 
pasisakė prieš bet kokį komunis
tinių idėjų piršimų bei bendradar
biavimų su Lietuvos okupantu.

Vara

Sukaktuvinėse pamaldose ir pro
cesijoje dalyvauti kviečiamos ir vi
sos tautinės ateivių grupės su sa
vo vėliavomis ir kitomis emblemo
mis pasipuošusios tautiniais rū
bais.

Šiuomi maloniai kviečiu ypač sa
vo Newcastle i rMaitlando lietu
vius dalyvauti iškilmėse kuoskait- 
lingiausiai. Be tautinės ir bažny
tinės vėliavų, šiemet mūsų parapi
jiečiai žada dalyvauti ir su p. Rim- 
gaudienės meniškai paruošta J. 
Širdies procesijoje paduškėle. Kas
pinams nešti maloniai kviečiamos 
bent 4 ar 6 mokyklinio amžiaus 
mergaitės baltomis suknelėmis. Vi
sos suaugusios tautietės ir tautie
čiai prašomi atvykti tautiniuose 
rūbuose, jei kam tai įmanoma.

Spėjama, kad šių sukaktuvių 
proga į Maitland gali suplaukti iki 
100.000 maldininkų, todėl newcas- 
teliečius maloniai prašoma į Mait- 
landų tų dienų išsiruošti laiku, 
kad galėtų pasiekti Showgrounds 
ne vėliau kaip 2.30 vai. popiet ir 
gražiai susiformuoti ten prie tau
tinės ir Aušros Vartų Marijos vė
liavų.

Kun. S. Gaidelis S.J.

BANKSTOWN
IŠRINKTI ATSTOVAI

BANKSTWNE

Spalio 16 d. įvykusiame Banks
towno apylinkės visuotiniame na
rių susirinkime išrinkti atstovai 
į Australijos Lietuvių B-nės Kraš
to Tarybą. Štai jie (eilės tvarka 
pagal balsų daugumų): V. Ruša, 
V. Kazokas, B. Stašionis, J. Zin- 
kus, B. Daukus ir Jonas Rama
nauskas.

Pats susirinkimas, kuriam pir
mininkavo p. B. Stašionis ir sekr. 
p. P. Zaremba, nebuvo labai gau
sus — susirinkusių dalyvavo virš 
trisdešimties. Kadangi susirinki
mas tebuvo šaukiamas tik aukš
čiau minėtu reikalu, tai ir kito
kių apylinkę liečiančių klausimų ne 
buvo svarstyta. Kol mandatų ko
misija skaičiavo balsus susirinku
sieji tarėsi, kas keltina Krašto 
Tarybos suvažiavime, tačiau suta
rimų šiuo reikalu nebuvo padary
ta.

PLUNKSNOS KLUBAS
renkasi savo posėdžio spalio 29 d. 
šeštadienį, p. V. Šliogerio namuo
se, 17 Belmore St., Belmore 5 vai. 
p.p. Bus p. Vytenio Šliogerio pra
nešimas — paskaita ir 
mai aktualiaisiais klubo 
Nariai kviečiami visi ir 
vykti.

PASKAITA
SYDNĖJAUS LIETUVIAMS

pasitari- 
reikalais. 
laiku at-

Senųjų skautų Židinys lapkričio 
13 d., sekmadienį, 6 vai. vak. Ban- 
kstowno Liet. Namuose rengia vie
šų paskaitų visiems rūpima 
ma —

JAUNIMAS TREMTYJE
IR KAS TOLIAU?

te-

PRANEŠIMAS
CANBERROS LIETUVIAMS
Canberros Lietuvių Klubas sa

vo patalpose Wattle St., Lyneham 
turės visų eilę paskaitų:

1) spalio 30 d. 3 vai. p.p. Leo
nardo Karvelio paskaita —

Tautybė ir nutautėjimas;
2) lapkričio 13 d. 3 vai. 

Jurgio Bistricko paskaita —
šeštasis žmogaus jausmas;
3) lapkričio 17 d. 3 vai. 

Zigmo Sipavičiaus paskaita —
Iš kelionės po Jungtines Amerikos 
Valstybes.

p.p.

p.p.

Paskaitų skaitys žinoma visuo- 
meninkė ponia E. Jonaitienė.

Po paskaitos seks diskusijos ir 
po to arbatėlė su kukliomis vaišė
mis. Įėjimas visiems laisvas.

Tikimės, kad ne tik skautai, ži- 
diniečiai, bet ir gausi Sydnėjaus 
lietuvių visuomenė, kuriai rūpi 
mūsų jaunimas, gausiai dalyvaus 
paskaitoje bei diskusijose.

Židinio Vadovybė

LANKYSIME KAPINES
Lapkričio 1 d. — Visų Šventųjų 

šventė yra antradienį, o Vėlinės 
trečiadienį.

Antradienio (lapkričio 1 d.) va
kare 6.30 vai. bus tik lietuviškos 
pamaldos Lidcombe bažnyčioje, o 
kapinių lankymas atidedamas į se
kantį sekmadienį — lapkričio 6 d.

Tad tuoj po pamaldų už miru
sius Lidcombe (11.30 vai.) — sek
madienį — lapkričio 6 d. kviečiami 
visi į Sydney lietuvių kapines 
Rookwoode (HA sekcija), kur 
maldomis bei giesmėmis prisimin
sim visus čia palaidotus ir savo 
mirusuosius.

šeštadienį — lapkričio 5 d. nuo 
9 vai. ryto kviečiama talka pa
puošti apleistiems kapams bei visų 
kapinių tvarkymui.

Kun. P. Butkus

MŪGE MELBOURNE

GEELONG
PIRMOJI KOMUNIJA

Spalio 9 d. pirmų kartų Geelon- 
go Liet, istorijoje vaikučiai priė- 
Ž'o prie šventos Komunijos lietuviš- 

;ai.
Vos tik atvykus kun. P. Dauk

niui į Geelongų, jis ir pradėjo rū
pintis, kad mūsų prieauglis priei
tų lietuviškai prie šv. Komunijos. 
Ir štai jo pasišventimo dėka ga
lėjo artintis prie Dievo Stalo ir 
jį garbinti lietuviškai šie vaikai: 
A. Braželis, K. Bindokas, R. Gai
lius, A. Kymantas, A. Pisarskis, 
E. Savickas, D. Savickas, R. Gai
liūtė, A. Jančiauskaitė, A. Klovai- 
tė, R. Savickaitė ir E. Venckutė.

Po pamaldų kapelionas vaiku
čiams suteikė palaiminimų ir įtei
kė dovanėlių — po lietuviškų mal
daknygę, medalikėlį ir paveiksliu
kų.

šį įvykį pabrėžiant buvo pada
ryta nuotraukų. Vėliau visi vaiku
čiai su tėveliais bendrai pusryčia
vo Liet Namuose.

Zanavykas

MELBOURNO IR APYLINKIŲ TAUTIEČIUS

maloniai kviečiame į

Musų Pastogės pobūvi
kuris įvyks spalio mėn. 29 d. (šeštadienį) 

Lietuvių Namuose, 50 Errol St., Nth. Melbourne. 
Pradžia 7 vai. Pabaiga 12 vai.

£ Pramoginė muzika šokiams, turtingas bufetas pasistiprinimui, visoki gėrimai atsigaivinimui.

>; Pakvietimus platina Apylinkės V-bos nariai, o pobūvio dieną gaunami prie įėjimo.

•♦į Apylinkės Valdyba
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SUSIRINKIMAS BANKSTOWE

Lapkričio 6 d., sekmadienį, 3 
vai, p.p. Dainavos Namuose šau
kiamas nepaprastas susirinkimas 
Dainavos Namų narių ir tų, kurie 
yra suinteresuoti mūsų jaunimo 
ir lietuvybės išlaikymu.

Darbotvarkė:
Susirinkimo atidarymas. Prezi

diumo sudarymas. Mandatų Komi
sijos priėmimas. Sporto salės 
statybos klausimo svarstymas. Dai 
navos Namų statuto pakeitimo ke
leto punktų svarstymas ir priėmi
mas. Klausimai ir sumanymai ir 
susirinkimo uždarymas.

Nesusirinkus pakankamam skai
čiui dalyvių nustatytu laiku po 
pusės valandos susirinkimas pra
dedamas ir skaitysis teisėtu.

Dainavos Namų Valdyba

Spalio 30 d. prie lietuvių bažny
čios, East Melbourne, Moterų Se
klyčios Rengimo Komitetas ruo
šia Mykolo mugę. Visas Melbour
ne moteris prašome paaukoti fan
tų loterijai. Galinčios kų nors pa
siūti ar prisidėti produktais par
davimo stalui, maloniai prašome 
pranešti kuriai iš komiteto narių: 
D. Baltutienei, H. Statkienei, V. 
Morkūnienei, A. Ramanauskienei, 
šilvienei ir Matukevičienei.

Visus Melbourne ir apylinkių 
lietuvius
giausiai dalyvauti mūsų mugėje, 
nes dar daug lėšų reikalinga sek
lyčios įrengimui.

Visiems iš anksto nuoširdžiau
siai dėkojame.
Moterų Seklyčios rengimo K-tas

kviečiame kuo skaitliu-

NEWCASTLE
NEWCASTLE — MAITLAND 
Sekmadienį, spalio 30 d. 3 vai. 

popiet Maitlando miesto parodų 
aikštėje vyks iškilmingos pamal
dos ryšium su Maitlando vysku
pijos 100 metų jubiliejumi. Po jų
— ten pat aikštėje — numatyta me 
tinė procesija Kristaus Karaliaus 
garbei.

Koncelebruotos pontifikalinės 
Mišios bus atnašaujamos popie
žiaus Delegato Australijai — J.E. 
arkivyskupo D. Enriči. Jubilieji
nį pamokslų sakyti pakviestas Jo 

. Em. kardinolas N.T. Gilroy. Be to, 
iškilmėse dalyvaus daug vyskupų
— svečių ir aukštų valstybės pa
reigūnų.

PATIKSLINIMAS
Perskaičius straipsnį “Parama 

Dainos chorui” (M.P.Nr. 40), čia 
buvo teisingai paminėta ir padė
kota Bankstowne apylinkės Valdy
bai už aukų mūsų chorui, tik ad
ministratorius p. A. Kramilius ne 
visai teisingai parašė apie Lie
tuvių Klubų Lidcombe ir čia noriu 
trumpai patikslinti.

Vykstant Bankstowno Liet. Na
muose remontui chorui buvo pra
nešta, kad sekančios repeticijos ne
bus galima daryti ir tuo pačiu lai
ku buvo gautas pranešimas, kad 
ateinantiems metams už patalpų 
naudojimų pakeliamas mokestis iki 
80 dol. metams. Matant liūdnų cho
ro finansinę padėtį ir kilo klau
simas, ar nebūtų galima chorui 
repetuoti Lidcombe Liet. Namuo
se, kur galima patalpomis naudo
tis be jokio mokesčio, tik choro 
valdyba siūlė susimokėti bent už 
elektrų, kas siektų daugiausia 10 
dolerių.

Atsiradus keletui iš choristų, 
kuriems būtų didelių nepatogumų 
vykstant į repeticijas naujoje vie
toje choro valdyba nutarė pasi
likti Bankstowne prašant palikti 
senų mokestį už patalpas — 50 do
lerių, sutinkant jei Namų> Valdy
bai reiktų, užleisti vienų kitų pen
ktadienį išnuomavimui, kas palen
gvintų ir namų finansinę padėtį.

E. Lašaitis
Dainos Choro Valdybos Pir-kas

•į IR NEGALVOK ATEINANTĮ ŠEŠTADIENĮ (spalio 29 d.) KUR KITUR IŠEITI, Į 
►j KAI DAINAVOJE (East Terrace, Bankstown) ĮVYKSTA PATRAUKLIAUSIAS SEZONO’

* PARENGIMAS—

PAVASARIO VAKARAS
RENGIA SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS.

Programoje: staigmenos ★ muzika * Salti ir karšti užkandėjai rinktiniai gėrimai. 
Laukiami ir kviečiami visi — jauni se.ni— iš arti ir toli!

Įėjimas $ 1.00. Moksleiviams pusė kainos.

s

PADĖKA PAKVITAVIMAS

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Patirta, Dainos choro numatytų 
šokių vakarų ruošia Linksmieji 
Broliai su savo programa ir visai 
nenumatytomis staigmenomis. Ir 
tas vakaras įvyks lapkričio 5 d. 
Visas pelnas skiriamas chorui ap
simokėti už patalpas repeticijoms.

❖ i 
t

Pagal vienų mūsų veikėjų lietu
vybei visi lietuviai geri: ir tie, 
kurie aktyviai veikėjauja lietuvy
bės naudai, ir tie, kurie aktyviai 
eina prieš lietuvybę. Pikčiausiai 
esu tie, kurie būdami lietuviais vi
sai nesidomi, ar lietuviai yra, ar 
jų visai nėra. Ir aš sakau — — 
kso teisybė!

au-

Sydney Lietuvių Caritas prane
ša, kad užbaigus rūbų ir avalynės 
vajų Vasario 16 gimnazijai — bu
vo surinkta 717 vienetų rūbų ir 
28 poros batų. Visa tai supakuo
ta į 10 maišų ir per Šv. Vincen
to D-jų pasiųsta laivu (Katen- 
drah) į Vokietijų — Bremeno uos
tų, o iš ten bus pristatyta gim
nazijos direktoriui

Caritas nuoširdžiai dėkoja vi
siems aukojusiems gerb. p.p. Mar
tinams, K. Narbutienei, O. Lašai- 
tienei, I. Milašenei, A. Klemenie- 
nei, A. Šumskui, K. Daniškevičiui, 
V.Koženiauskui, A. Mauragiui, T. 
Jautauskienei, St. Kurienei, V. 
Jablonskienei, B. Žilinskienei (iš 
Canberros). St. Gintalienei, I. Gin- 
talaitei, P. Donielams, J.J. Jana-

vičiams, O. Kyzelienei, B. Kon- 
drackienei, V.M. Stasiūnaičiams, 
P .Burokui (už $2), o ypač J. ir A. 
Augliams, kurie savo garaže, davė 
patalpų surinkimui, bei taip nuo- 
jiai talkininkavo jų supakavimui.

Taip pat padėka ir J. V. Petniū- 
nams ir T. Dailidienei už pagelbų 
pakavime, o taip pat ir gili užuo
jauta šeimai dėl taip nuoširdžiai 
dirbusio a.a. Juozo Auglio staigios 
mirties.

Šiuo tarpu, vajus sustabdytas — 
belaukiant atsakymo ir nuomonės 
iš Vasario 16 gimn. — ar jiems 
dar bus reikalinga.

Kun. P. Butkus
Sydney Liet. Caritas Pirm.

Pereitų šeštadienį savuose 
muose p.p. J. ir. R. Venclavai 
šventė dvigubas iškilmes savo 
čiulių tarpe: ponia šventė savo var 
dadienį, gi p. Romas Venclovas 
savo 60-ties metų sukaktį. Sudė
jus draugėn visus svečių linkėji
mus, p.p. Venclovai turėtų gyven
ti dar du šimtus metų. Tarp kita 
ko p. J. Venclovienė pastebėjo, kad 
įvertindamas p.p. Venclovų ruoš
tas iškilmes į Sydnėjų specialiai 
atvyko net Amerikos prez. L. B. 
Johnson!

na- 
at- 
bi-

Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius

švenčių proga degtine

BALTIC VODKA

Patirta, kad p. Reisgiai anam 
savaitgaliui buvo išvykę į Mel
bourne, tik neišaiškinta, ar vei
klos reikalais, ar kad tik išnau
dotų nemokame geležinkelio bile-

Gaminama lietuvio Adelaidėje ir ekspertų pripažinta 
augščiausios rūšies. Gaunama visoje Australijoje.

SPECIALIAI ŠVENČIŲ PROGA IŠLEISTA 
NEPAPRASTAI AUKŠTOS KOKYBES

VYŠNINE — CHERRY VODKA

t

Y
X

★
Nors bilietai dar tik spaustuvėje 

užsakyti, bet užsakymai į Naujų 
Metų sutikimų Sydnėjuje jau 
plaukia. Vienas tautietis, norėda
mas užsitikrinti sau ir savo sve
čiams vietas, iškarto užsisakė 20 
vietų!

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

A

Susirūpinęs komunistas rašo 
Komjaunimo Tiesoj, kad Lietuvoj 
jaunimo tarpe, pastaruoju metu 
pernelyg paplitusi “nauja mada” 
— dėvėti kryželius ant retežėlių. 
Ne tik mergaitės, bet ir vaikinai, 
esą, universalinėse pairduotuvĮžse 
teiraujasi, ar negalėtų pirkti kry
želį. Parduotuvės neturi, bet ten 
pat, esą, tuojau kas nors pataria 
eiti prie bažnyčios, ir ten tikrai 
esu galima gauti.

Uolus kryželių priešininkas ban
do išaiškinti, ar kryželiais besi- 
puošiantieji jaunuoliai supranta, 
kų tas ženklas reiškia. Visi, žino
ma, paaiškino, kad tai papuoša
las, dovana, talismanas, ar tiesiog 
pareiškė, kad “dabar tokia mada”. 
Todėl per laikraštį uoliai aiškina, 
kadėl ta mada esanti bloga.

(E)

SYDNEY ATEITININKŲ 
METINĖ ŠVENTĖ

Spalio 30 d. (sekmadienį) įvyks
ta visų Sydney ateitininkų bendra 
metinė šventė kartu su Kristaus 
Karaliaus švente. Pamaldose visi 
ateitininkai dalyvauja su savo vė
liava ir priima šv. Komunijų. Tuo
jau po pamaldų parapijos salėje 
įvyks iškilmingas posėdis ir pas
kaita, o po posėdžio įdomi meninė 
programa.

Visi tautiečiai maloniai kviečia
mi šių šventę pagerbti gausiu da
lyvavimu.

Rengėjai

s>♦< linkės lietuviai paminėjo Tautos 
šventę, kur pritaikintų žodį tarė 
p. S. Baltramijūnas, ir išsirinko 

>♦< naujų apylinkės valdybų, kurių su
si daro. J. Černiauskas - pirminin- 
■»; kas (149 Wentworth St Port Kem- 

bla), A. Lokys - kasininkas ir M.
s* Gailiūnas - sekretorius.
£ Ta pačia proga buvo surinkta 
$ aukų Tautos Fondui bei ALB 
ŠJ Krašto Valdybos vajui.

NAUJA APYL. VALDYBA
Rugsėjo 10 d. Wollongong apy-

Skautų Tėvų Komitetas !♦!

GEELONG
LAISVĖS VARDAN

WestSpalio 15 d. į Geelong 
Town Hall rinkosi komunizmo pa
vergtų tautų atstovai paminėti 
dešimtmečio nuo vengrų sukilimo 
prieš komunistinę vergijų.

Prie įėjimo išsirikiavo pavergtų 
tautų jaunimas su vėliavomis. Mi
nėjimas pradėtas vėliavų įnešimu. 
Su Lietuvos trispalve žygiavo Ge
rutis Kymantas, Nijolė Norvydai- 
tė ir Dagė Skapinskaitė.

Nuaidėjus Australijos ir Vengri 
jos himnams susikaupimo minute 
buvo pagerbti žuvusieji.

Pagrindinis šio minėjimo kalbė
tojas buvo imigracijos ministeris 
Mr. H. F. Operman. Kuris palie
tė vengrų sukilimų ir jo pasekmes, 
išryškino komunizmo pavojų Aus
tralijai, ypatingai gėrėjosi ateivių

EKSTRA NAUJIENA!
Mūsų laureatas Pulgis Andriu

šis iškovojo savaitę atostogų ir 
Meno Dienoms atvyks įSydnėjų, 
kur pasirodys asmeniškai su sa
vo kūryba Literatūros — Dainos 
vakare. Ši žinia pakėlė rengėjų ir 
busimųjų klausytojų nuotaikas!

jaunimu, kuris taip gražiai moka 
savas vėliavas gerbti.

Įspūdingai pakalbėjo demokrati
nės darbo partijos atstovas iš 
Melbourno Mr. J. Little. Jis sumi
nėjo komunizmo aukas, Australi
jos karius Vietname ir kt

Minėjime buvo priimta bendra 
rezoliucija reikalaujant paverg 
toms tautoms laisvės ir ji pasiųs
ta Australijos min. p-kui Mr. H. 
Holt.

Gaila, kad tų dienų ne visi mū
sų tautiečiai £l(tkreipė dėmesį į 
apylinkės Valdybos kvietimų daly
vauti šiame minėjime.

Dalyvis

Musu Pastogė
M
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šio Nr. psi. 2 užuojauta p. K. 
Šimkevičiui reiškia ne P. Lingei- 
kis, kaip atspausdinta, bet P. Lv- 
g eikis. Už šių klaidų gerb. p. Li- 

£ geikį maloniai atsiprašome.
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