
ALB KRAŠTO VALDYBOS 
PIRMININKAS 

SUGRĮŽO Į SYDNĖJŲ

ALB Krašto Valdybos pirmi
ninkas ponas S. Narušis, aplankęs 
lietuvių kolonijas, rugsėjo mėn. 
12 d. sugrįžo į Sydnėjų. Kelionė
je jis išbuvo virš pustrečio mėne- 
tio (į kelionę išvyko birželio 22 
d.) ir aplankė Melbourno, Hobar- 
to, Launcestono, Latrobe Walley, 
Salės, Geelongo, Adelaidės, Per
tho ir Canberros lietuvius. Ponas
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pirmininkas visose . aplankytose 
kolonijose demonstravo lietuviš
kus filmus: “Aukso žąsis” ir 
“Tautinių šokių festivalis” ir už
mezgė asmeninius ryšius su lietu
viškų kolonijų veiklesniais kultū-
rininkaia ir visuomenės veikėjais.

Ponas Narušis savo atliktu žy
giu yra patenkintas ir tikisi, kad 
jo užmegzti ryšiai su kolonijų va
dovais bus labai naudingi tolimes
niam lietuviškos veiklos plitimui 
Australijoje.

BUDĖTI IR VEIKTI
Moksleivio žodis, pasakytas jau

nimo programoje, minint Tautos 
Šventę Sydnėjuje.

Minėdami Tautos Šventę, prisi
minkime keletą mus paguodžiančių 
faktų. Prieš 1918 metų Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimą di
delis skaičius lietuvių dėl rusų 
valdžios persekiojimų, ėmimo il
giems metams j kariuomenę ir 
ekonominių priežasčių iškeliavo į 
užjūrius daugumoje į Ameriką. 
Lietuviai pasibarstė Rusijoje, Len 
kijoje, Latvijoje, Šveicarijoje, Šve 
dijoje ir Vokietijoje. Tie žmonės 
būrėsi į lietuviškas draugijas, ko
mitetus, sąjungas. Spausdino kny
gas. Siuntė delegacijas savo gy
venamųjų kraštų vyriausybėms, 
primindami pasauliui, kad Lietuva 
ryžtasi sukurti savo nepirklauso- 
mą valstybę ir tam tikslui auko
jo dideles sumas pinigų.

Dabar lietuvių irgi yra visuo
se pasaulio kampuose. Mes irgi 
panašiai stengiamės burtis į drau
gijas, veikti, krutėti, kad primin
tume pasauliui visokiomis progo
mis, kad Lietuva yra okupuota 
svetimos valstybės. Mūsų padėtis 
yra panaši į senųjų emigrantų 
padėtį.

Vienas iš paprasčiausių ir gal 
praktiškiausių dalykų, mano su
pratimu, būtų mums, Australijos 
lietuvams, laikytis krūvoje, vieni 
kitiems padėti gyvenimiškuose 
reikaluose, parodyti didelį meilę 
ir toleranciją vieni kitiems šia
me krašte, o taip pat ir lietu
viams, gyvenantiems už geležinės 
uždangos.

Mums jaunesniems, kurie esamę 
gimę jau Australijoje ir pažįs
tame Lietuvą tiktai iš savo tėvų 
pasakojimų ir knygų, ypač būtų 
svarbu pasitempti ir pakankamai 
gerai išmokti lietuvių kalbą, kad 
galėtume paskaityti lietuvišką lai
kraštį, knygą, parašyti laišką lie
tuviškai.

Kada Lietuvos valstybė bus at
statyta, mes nežinome. Bet visi 
mes tikrai žinome, kad žmonijos 
istorija niekados nestovi vietoje ir 
jos raidos niekas nesustabdys. Va
dinasi ir Rusijos bolševikų imperi
ja grius ir subyrės. Mes gi čia 
lietuviai Australijoje turime bu
dėti ir veikti, kad fiziniai ir dva
siniai nesunyktume. Mūsų tautos 
tradicijų, mūsų tautos dvasinių 
turtų negalime užmiršti ir iškeis
ti į tai, kas yra mums svetima.

Yra sakoma, kad Kanadoje, kur 
gyvena dvi tautos — anglai ir 
prancūzai — bendradarbiaudamos 
ir lenktyniaudamos, žmonės dvie
jų kultūrų sąveikoje pasiekia y- 
patingai aukšto kūrybinio lygio, 
žydai, kaip yra tvirtinama, pa
rodė didelį gajumą ir veržlumą 
visose gyvenimo srityse svarbiau
siai dėl to, kad jie sugebėjo per 
šimtmečius gyventi sava žydų tau
tine kultūra, išlaikyti savo tra
dicijas ir, šalia to, įsisavinti ir 
pasinaudoti jų gyvenamųjų kraštų 
kultūriniais atsiekimais. Vadinasi 
ši dviejų kultūrų įtaiga žydus pa
darė gabesniais.

Ir mums lietuviams Australijo
je nėra reikalo nusigręžti nuo to, 
kas gero, gražaus ir vertingo ku
riama čia besiformuojančioje aus-

SPAUDOS BALIUS 
LAPKRIČIO 11 D.

SYDNEY TOWN HALL

PREZIDENTO DE GAULLE 
SVAJONĖS

“Aš esu nepaprastai sujaudin
tas, aš atvežiau jums Prancūzijos 
gyventojų linkėjimus”. Taip kal
bėjo de Gaulle, stovėdamas Gor
kio gatvėje prie to paties lango, 
kur kadaise, 1919 metais, Leni
nas saliutavo pražygiuojančius re
voliucionierius.

Prezidentas truptėlį lukterėjo. 
Didesniam efektui giliau atsikvėpė 
o tada pakeltu tonu rusų kalba 
sušuko: “Tegyvuoja Maskva!” Te
gyvuoja Rusija! Tegyvuoja Sov. 
Sąjunga ir Prancūzijos draugys
tė!”

Tuos žodžius ištarus, žaibas 
blykstelėjo danguje; perkūno bil
desys nuskambėjo Kremliaus bokš
tais, o lietaus lašai, tarsi didžiulės 
ašaros, pasipylė iš dangaus...

Ši scena įvyko prieš metus lai
ko Maskvoje. Bet pereitą savaitę 
panašūs dalykai kartojosi Gdynėje, 
Zabrze, (anksčiau Hindenburg’e), 
Danzige ir Varšuvoje. Prezidento 
de Gaulle vardas vėl atsirado pir
muose pasaulio spaudos pusla
piuose.

Charles Andrė Josef Marie de 
Gaulle, eidamas 76 metus, neabe
jotinai yra vienas pagrindinių ir 
nenuilstamų vienybės ir naciona
lizmo kūrėjų Europoje. Kaipo 
toks, de Gaulle kovoja dėl har
moningos rytų ir vakarų Europos 
koegzistencijos, dėl santykių tarp 
abiejų blokų pagerinimo, dėl vie
nybės, kurios grandinė rištų visas 
šalis, esančias tarp Atlanto van
denyno ir Uralo kalnų.

De Gaulle įsivaizduoja Europą 
kaip tradicinį vienetą susidedantį 
iš daugelio suvereninių valsty
bių, pajėgiančių rūpintis savo 
krašto reikalais be kitų malonės. 
Paryžius, prezidento akimis žiū
rint, liktų Europos širdimi. Ir, 
gal būt, tik tada trečioji pasauli
nė jėga Europoje būtų suformuo
ta.

Idealistines de Gaulle svajones 
sukurti vieningą Europą būtų ne
tikslu smerkti. Ar jos praktiškai 
bus kada įgyvendintos—yra dide
lis klausimas, ar jo pasirinkti me
todai atsieks savo paskirtį—labai 
abejotina, šiuo momentu de Gau
lle laikysena tik sukelia daugiau 
trinties ir neapykantos tarpe 
draugų ir falšyvos meilės tarpe 
priešų.

PRANCŪZIJA
VIENYBĖS VARDAN

Europos “vienybės vardan” Pran
cūzija pasitraukė iš N.A.T.O; boi
kotuoja britų įstojimą į Europos 
Bendrą Rinką; kreivai žiūri į Vo
kietijos susivienijimą ir tuo pačiu 
laiku ignoruoja amerikiečius, o 
prieš kom. kraštus šliaužioja pil
vu. Ir, žinoma, de Gaulle tai da
ro Europos vienybės vardu.

Tarptautiniuose reikaluose nie- 

tralų tautoje, bet mums ypač yra 
svarbu neišbarstyti ir nenustoti 
per daugelį šimtmečių mūsų tau
tos sukurtų dvasinių lietuviškų 
lobių.

Aišku, visa tai neįvyks savai
me. Reikia visų mūsų, ir kiekvieno 
atskirai, kasdieninės praktikos 
lietuviškai kalbėti, paskaityti lie
tuvišką laikraštį, žurnalą ir kny- 
OT-

Lietuvių namai, lietuviška para 
pija, mūsų mokyklos, jaunimo ir 
senimo pramogos turi mus tiek 
apgaubti lietuviška atmosfera, kad 
mes nepaskęstume australiškumo 
vandenyse.

Paulius Kabaila

VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
KUN. A. KAZLAUSKO 60 m. 

SUKAKTIS
kam taip nesiseka drumsti ramy
bę, kaip prez. de Gaulle. Visiš
kai neseniai prezidentui teko bėg
ti iš Kanados, o dabar ir Lenki
joje gavosi karšta situacija.

Pereitą savaitę prezidento kal
ba Silezijoje paliko Gomulkos vy
riausybę be žado, o taip pat ir 
vokiečiai ją laikys nepamirštama 
skriauda.

Lenkijoje, taip pat kaip Ka
nadoje, de Gaulle įsimaišė į pran
cūzus neliečiančius dalykus. Bu
vusiame garsiame vokiečių Hin- 
denburg’o pramonės mieste, dabar 
lenkų pavadintame ZABRZE var
du susirinkusiai miniai de Gaulle 
pakartotinai šaukė: “Tegyvuoja 
Zabrze, pats lenkiškiausias Sile
zijos miestas!”

Neabejotina, kad prancūzai taip 
kaip ir lenkai gerai žino, kur pra
sideda ir baigiasi Lenkijos siena, 
ir, kad Hindenburgas pasidarė 
Lenkijos tik 1945 metais. Taip 
pat neabejotina, kad de Gaulle 
pareiškimas buvo daromas sąmo
ningai ir apgalvotai. •

PRANCŪZŲ BAIMĖ — 
VIENA VOKIETIJA

Atvirai kalbant, suvienytos Vo
kietijos prancūzai bijosi. Bijosi 
tap pat ir de Gaulle. Viešai tuo 
reikalu yra pasisakoma palankiai 
vokiečiams, tačiau prancūzų vidu
je — sąžinėje glūdi nuolatinė bai
mė. Ir ne be reikalo tokia tradi
cine baime prancūzai yra užsikrė
tę, nes vien šitame šimtmetyje ne 
kartą jiems teko gintis nūo vokie
čių agresijos. Dėl to prancūzai, 
taip kaip lenkai, ir čekai iš dalies 
vengia Vokietijos suvienijimo. 
“Mes Vokietiją tiek mylime, kad 
norime turėti jas dvi”, atvirai sa
ko garsus Prancūzijos poetas F. 
Mauriac.

Jeigu de Gaulle padarė vokie
čiams nemalonumų pripažindamas 
Oderio-Neisse sieną galutinu v. 
Vokietijos-Lenkijos rubežiumi, tai 
lygiai tokį pat šposą jis iškrė
tė Lenkijos diktatoriui Gomul- 
kai.

Dancigo mieste prezidentas pa
klausė susirinkusių, kodėl Lenkija 
turi priklausyti nuo “didžiojo bro
lio” rytuosel? De Gaulle kurstė len
kus atsipalaiduoti nuo Varšuvos 
pakto ir pasielgti taip, kaip pran
cūzai pasielgė su N.A.T.O. Be

KYLA I AUKŠTUMAS
Dail. V. Kapočiūnas dalyvauja 

dviejose meno parodose Londone.

Tai pačios jauniausios kartos 
(g. 1943 m. Kaune) dailininkas, 
jau spėjęs atkreipti į save dėme
sio Australijoje. Lankė Adelaidės 
meno mokyklą, 1962 m. gavo 
Commonwealth stipendiją tęsti 
studijoms, po poros metų laimė
jo Goya premiją, 1965 m. baigė 
mokyklą, o 1966 m. gauna Pran
cūzijos vyriausybės stipendiją stu
dijuoti meną Pietų Prancūzijoje. 
Pernai prieš išvykdamas į Euro
pą surengė Adelaidėje individua
linę parodą, kurią labai palankiai 
sutiko kritikai ir publika, beveik 
visi paveikslais buvo išpirkti. Ly
giai prieš metus išvykęs užjū- 
riuosna, piešė Prancūzijoje, Vo
kietijoje, Ispanijoje, Maroke, o 
dabar — Londone.

Š.m. rugsėjo 5-30 dienomis ke
liaujantis dailininkas Londono 
ANSDELL meno galerijoje ren
gia individualinę parodą, išstatęs 
35 naujai sukurtus paveikslus ir 
piešinius. Dar neturima didžiųjų 
Londono laikraščių atsiliepimų, 
bet ARTS REVIEW and GAL
LERY GUIDE taip V. Kapočiū- 
ną pristato anglų publikai:

— V. Kapočiūnas jaunas ir ne
paprastai talentingas dailininkas, 

to, koks yra Lenkijos išskaičiavi
mas bendrauti su kaimynais ry
tuose, jei jų geografinė padėtis 
nustato, kad Lenkija yra centri
nė Europos dalis ir kaip tokia tu
rėtų glaudžiau bendrauti su Pran
cūzija.

Lenkų minios, besiklausydamos 
prezidento pamokymų, kėlė jam 
ovacijas, gi Gomulkos režimui bu
vo karti pamoka, kad be reikalo 
tokį kurstytoją įsileido.

Jeigu de Gaulle įpėdiniams pa
sisektų atstatyti Europą tokią 
kaip la grand Charles svajoja, tas 
būtų įmanoma tik sujungus Vokie
tiją ir iškrausčius sovietų ir ame
rikiečių kariuomenes iš vidurinės 
Europos. Kitaip: "Omnis Europa 
in U-npm. Partem" gali likti neiš
sipildžiusia svajone.

DAR VIENA BOMBARDAVIMO 
PAUŽA VIETNAME .

Naujai išrinktas p. Vietnamo 
prezidentas gen. Nguyen Van 
Thieu Šiaurinio Vietnamo vyriau
sybei siūlo vienos savaitės bombar
davimo pertrauką. Laike tokios 
pertraukos pietiečiai bandys kvies
ti šiauriečius prie bendro posė
džių stalo. Tokio pobūdžio pasi
tarimuose galėsią dalyvauti ir 
Viet Cong teroristai, tačiau tie
sioginiai su teroristais pietų Viet
namo vyriausybė nėra linkus eiti 
į bendras kalbas.

Washingtone pasigirdo daug 
bombardavimo nutraukimui prita
riančių balsų. Washingtonas pa
kartotinai kreipėsi į Š. Vietnamą 
teiraudamiesi, koks atsakymas bū
tų iš šiaurės bomboms paliovus 
kristi? Iš Hanoi atsakymo nebu
vo jokio.

Amerikiečiai įrodydami, kad 
kalbama rimtai smarkiai suinten
syvino oro puolimus virš š. Viet
namo. Amerikos bombonešiai be 
perstojo bombarduoja visus stra
teginius taikinius, kelius, susisie
kimo mazgus nuo Kinijos pasie
nio ligi Tonkino įlankos.

Šiaurės Vietnamas skelbia, kad 
per pastaruosius 6 mėn. amerikie
čių bombos užmušė virš 500 civi
lių. Tačiau lygiai toks pat skai
čius, ko komunistai nemini, yra 
Viet Cong terorizmo aukų viena
me Saigone. • 

gimęs Lietuvoje ir 6 metų am
žiaus atvežtas į Australiją. Jis 
jau atstovaujamas, — ir visai 
pelnytai, — keleto Australijos 
valstijų galerijose, tačiau ši yra 
jo pirma paroda Anglijoje. Ji be
veik lygiai padalinta į tapybą ir 
paišybą, ir abiejų sričių maštabai 
labai platūs^ Nuostabus švelnu
mas jo piešiniuose, vaizduojančio
se daugiausiai gyvulius-arklius, 
šunis, mulus, ožkas, kengūras. Bet 
jis ne vien susirūpinęs gyvuliais 
kaip vaizdingais padarais, o ir 
kaip gyvomis, jaučiančiomis bū
tybėmis. Be detalizuoto realizmo 
jis pagauna arklio protą, mulo 
kantrybę ir kančias, jis perteikia 
žiūrovui naštų svorį, judėsio grei 
tį. Jo tapybiniai darbai vaizdūs, 
vitališki, veržlūs, aistringi, eks- 
presijonistiniai. Vienas ar kitas 
linkęs į fluorescenciją, bet viąi 
tiesiogiški, nuoširdūs, realūs ir 
intensyviai bei atliepiamai išjaus
ti. (Barbara Wright).

Tuo pačiu metu (Liepos-Rugsė- 
jis) MERCURY galerijoje vyksta 
milžiniška vasarinė meno paroda, 
kur be teptuko milžinų (Corot, 
Picasso, Modigliani, Giacometti 
etc) dalyvauja ir jaunesnieji ir

Adelaidei lietuvių kapelionas 
kunigas Antanas Kazlauskas š.m. 
rugsėjo mėn. 24 d. švenčia savo 
60 metų sukaktuves. Tokia sukak
tis kiekvienam žmogui yra reikš
minga, nes ji pažymi amžiaus

Kun. Antanas Kazlauskas

brandumą, kada jau galima pra
dėti skaičiuoti gyvenime atliktus 
darbus. Dar reikšmingesnė tokia 
sukakti* yra tų žmonių, kuriuos 
profesija ar einamos pareigos yra 
pastačiusios būti vadovais ir pa
reikalavusios daugiau pastangų ir 
darbo. Einamos pareigos yra pa
reikalavusios daugiau pastangų ir 
darbo ir iš kun. A. Kazlausko.

Atžymėdami Pietų Australijos 
lietuvių katalikų vadovo kun. A. 
Kazlausko šią garbingą amžiaus 
sukaktį, nors trumpai peržvelki
me jo nueitą gyvenimo kelią ir 
atliktus jo darbus.
Kilme jis yra žemaitis iš Rasei
nių apskr., Betygalos valse., Ilgi- 
žių kaimo. Gimęs 1907.IX.24. Dar 
būdamas gimnazistu 1925 m. įsto
jo į marijonų vienuoliją, o 1930 
m. baigė Marijampolės marijonų 
gimnaziją. Studijavo Vytauto Di
džiojo Universiteto Kaune teolo. 
gijos - filosofijos fakultete. 1933 
m. buvo įšventintas kunigu. 1934 
m. baigė studijas universitete, pa
rašydamas diplominį darbą “Pro
tingumo dorybė pagal šv. Tomą 
Akvinietį ir Aristotelį”, kuris bu
vo įvertintas “magni cum Įaudė”. 
Apie metu* laiko vikaravo Že
maičių Kalvarijoje, o 1935 m. bu
vo paskirta* Marijampolės mari
jonų gimnazijos graikų kalbos 
mokytoju ir gimnazijos kapelio

ne taip jauni (pav., Epstein) an
glų dailininkai, šioje parodoje V. 
Kapočiūnas išstato tris savo pa
veikslus.

Laikykim užgniaužę nykščius, 
kad šiam jaunam lietuviui pasi
sektų !

p.a.

NAFTA LIETUVOJE

Pirmieji juodosios naftos litrai 
Lietuvoje buvo išgauti prieš pen
kerius metus, gręžiant netoli Ky
bartų. Dabar ji aptikta jau ketu
riuose gręžiniuose — ties Kybar
tais, Plunge ir dviejose vietose 
prie Gargždų. Gręžti reikia giliai. 
Du kilometrus gylio ar net giliau. 
Gargžduose per parą ištraukia
ma 6,5 tonos naftos. Gargždų naf
ta esanti gera, panaši į Pensilva
nijos naftą, neturinti daug prie
maišų ir išduodanti didelį pro
centą alyvos ir benzino.

Pusseptintos tonos naftos į pa
rą iš pirmo tikrai veikiančio šal
tinio Lietuvoje. Ar tai yra daug, 
ar mažai? Paprastai būna eksplo
atuojami gręžiniai ,teduodantieji 

nu. Bet vėl po metų turėjo pilnai 
atsidėti pastoracijos darbui: ket
verius metus buvo Marijampolės 
klebono pavaduotoju ir ketverius 
metus Marijampolė* parapijos 
klebonu ir tuo pačiu laiku buvo 
Marijampolės Katalikų Veikimo 
Centro pirmininku. 1944 m. pasi
traukė j Vokietiją ir 1948 m. per
sikėlė į Angliją, kur buvo paskir
tas Londono lietuvių šv. Kazimie
ro bažnyčios rekotrium ir Angli
jos lietuvių Sielovados direkto
rium. Šalia tiesioginių kunigo pa
reigų Anglijoje buvo iLietuvos 
Raudonojo Kryžiaus įgaliotiniu, 
Didžiosios Britanijos Lietuvių Są
jungos valdybos vicepirmininku, 
dirbo Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Anglijos valdyboje ir Lie
tuvių namų Londone steigimo ko
mitete. Buvo Anglijos lietuvių 
skautų kapelionu.

{ Australiją atvyko 1962 m. ba
landžio mėn. 2 d. ir perėmė miru
sio kun. J. Kungio sukurto Kata
likų Centro ir Adelaidės lietuvių 
parapijos vadovavimą. Tose parei
gose matome jį ir šiandien.

Kun. Kazlauskas yra pasižymė
ję* praktiškai* gero administra
toriau* privalumais. Jo rūpesčiu 
Žemaičių Kalvarijoje buvo pasta
tyta parapijos salė, talpinanti 600 
žmonių, vėliau Marijampolėje pa
statydino 1.000 žmonių talpinan
čią modernišką salę, pritaikytą 
visiem* kultūriniams parengi
mams, net operos gastrolėms, ir 
joje pastoviai veikė Marijampolės 
dramos teatras. Bet žymiausiu jo 
administraciniu nuopelnu reikia 
laikyti tolimose nuo Marijampo
lė* apylinkėse naujos Skardupių 
parapijos įkūrimą.

Taigi, kun. Kazlauskas kur tik 
buvo, vi* ką nors statė, planavo, 
kūrė. Savo administratoriškus ga
bumu* ir patirtį ji* pritaikė ir 
Adelaidė* Katalikų Centre, vyk
dydama* tolimesne* statybas ir 
pagerinimus.

Kun. Kazlauskas atvyko į Ade
laidę neramiu laiku, kada Ade
laidė* lietuvių kolonija buvo ašt
riai susiskaldžiusi į dvi priešin
ga* grupe*. Jo žemaitiškai nuo- 
taikios, protingumo dorybe pa
remtos veiklos įtakoje buvę skir
tingumai pamažu nustojo aštru
mo ir buvo pasiekta* abiejų pusių 
taikinga* bendradarbiavimu. Ku
nigą* A. Kazlauskas religine ir 
tautine veikla atiduodama* tavo 
jėgas lietuviams ir lietuvybei, iš
kiliųjų lietuvių kultūrininkų eilė
se darbuojasi lietuvybė* išlaiky
mui Australijoje.

Linkime garbingam sukaktuvi
ninkui ilgiausių metų.

tik pusę to kiekio. O Gargždų šal
tinių pilnas potecialas dar nesąs 
nustatytas.

Naftos ieškojimas Lietuvoje ei
na toliau. Daromi nauji gręžimai 
prie Gargždų, ruošiami gręžti Ne
ringoje. Manoma, kad geologai už 
metų ar kitų bus ištyrę naftos 
šaltinius Lietuvoje ir galės nu
spręsti ar naftą eksploatuoti Lie
tuvoje apsimoka.

Bet jau dabar Lietuvos spaudo
je pasigirsta susirūpinimo balsai, 
kas atsitiks, jei Lietuva taps naf
tos gamybos šalimi? Kaip mes iš
saugosime tada grąžiąją savo 
gamtą? Nes naftos traukimas, jos 
perdirbimas ir jos produktų sau
gojimas galėtų daryti žalos Lietu
vos augmenijai, gyvūnijai ir pa
jūrio kurortams.

★

Vatikano radijas rugpiūčio mėn. 
7 d. laidoje paskelbė žinią apie 
gedulo pamaldas Sydnėjuje už mi
rusį Lietuvos poetą V. Mykolaitį 
-Putiną ir apie gausias užuojautas 
iš viso pasaulio lietuvių, kurių 
susilaukė Australijoje gyvenanti 
mirusio poeto sesuo ir jos šei
ma.

1



2 MOŠŲ PASTOGĖ 1967 m. rugsėjo 18 d.

ČESLOVAS SASNAUSKAS
1867.V1.19 — 1916.1.5.

SPAUDOS LAISVE 
IR MŪSŲ LAIKRAŠČIAI

Kiekvienas iškilesnis meno ver
tybių kūrėjas palieka savo įnašų 
bendrame tautos kultūrinių verty
bių aruode. Tauta jomis naudo
jasi. Jos pavirsta tautos gyvenmo 
dalimi. O tų vertybių kūrėjų var
dai pamažu pasimiršta. Ir mes, kai 
dainuojame gražiųjų dainų “Kur 
bėga Šešupė” arba giedame giesmę 
“Marija, Marija”, jau nebegalvo- 
jame kas šių dainų ar giesmę yra 
sukūręs. O nuo jų kūrėjo, muziko 
Česlovo Sasnausko gimimo šių me
tų liepos mėn. 19 d. jau sukako 
100 metų ir jau virš 50 metų 
yra praėję nuo jo mirties.

Nesulaukęs senatvės metų, mi
rė talentingas žmogus: muzikas, 
kompozitorius, dirigentas, pirmų
jų lietuviškos muzikos leidinių 
pradininkas. Mirė svetimoje žemė
je, Peterburge, nes svetimoje že
mėje ir visą savo kūrybingąją gy
venimo dalį praleido. Svetimoje 
žemėje buvo paguldytas ilsėtis. 
Bet jo sukurtos dainos, jo muzikos 
veikalai svetur nepasiliko. Jie su
skambėjo Lietuvoje dar prieš mū
sų nepriklausomo gyvenimo pra
džią. O dabar skamba jie ne tik 
tėvynėje, bet ir pasaulyje. Paga
liau ir pats jų autorus buvo grą
žintas į tėvynę, 15 metų po jo 
mirties praėjus (1931 m. spalio 23 
d.), ir palaidotas Kauno kapuo
se.

Česlovo tėvas Tomas Sasnaus
kas buvo Kapčiamiesčio vargoni
ninkas. Dėdė L. Risauskas var- 
goninkavo K. Naumiestyje. Jie 
buvo pirmieji jo muzikos mokyto
jai. Česlovas buvo gabus. Jau pa
auglio metuose savarankiškai 
vargoninkavo pirma Gražiškiuose, 
paskui Vilkaviškyje ir Daugpily
je. Tačiau vien vargonavimas baž
nyčiose jo sielos nepatenkino. Jis 
veržėsi į gilesnį muzikos pažinimą. 
Jis jautė savyje kūrybines galias, 
bet joms pilnai prasiskleisti dar 

trūko teoretinių muzikos žinių. 
Prie pirmos progos iškeitęs vargo
nininkavimą į raštininko vietą, Pe
trapilyje 1891 m. įstojo į muzi
kos konservatoriją. Specialybe pa
sirinko dainavimų. Buvo balsingas 
vyras. Sėkmingai pasireiškė kaip 
solistas konservatorijos operų pa
statymuose, bet anksti prasidėjęs 
širdies negalavimas neleido jam 
tapti operos solistu.

Būdamas trečio kurso konserva
torijos studentu, laimėjo konkur
są šv. Kotrynos bažnyčios Petra
pilyje vargoninko vietai gauti. Ta
pęs jos vargonininku jis surišo 
viso savo amžiaus muzikinę veik
lą su ta bažnyča. Petrapilio šv. 
Kotrynos bažnyčia tais laikais bu
vo garsi Ji buvo įvairių tautų 
katalikų šviesuomenės bažnyčia 
ir savotiškas bažnytinės muzikos 
centras. Ji garsėjo savo geru pro
fesionaliu choru ir žymiais muzi
kais chorvedžiais. Sasnauskas bu
vo vienas iš žymiausių jos chor

vedžių.
1900 m. Sasnauskas baigė kon

servatoriją, įsigijo laisvojo meni
ninko diplomų. Tuo nepasitenki
nęs, Romoje dar studijavo vargo
nus ir gregorianiškųjį choralų 
apvažinėjo Europą lankydamas 
benediktinų vienuolynus, kuriuose 
gregorianiškasis giedojimas gry
niausiai praktikuojamas, stebėjo 
garsiųjų Europos dirigentų chorų 
repeticijas — visur sėmėsi savo 
profesijai reikalingų žinių. O grį
žęs į Petrapilį dar pastudijavo 
paleografijų ir kompoziciją ir ta
da atsidėjo rimtai muziko karjerai 
- muzikos kūrybai, pedagoginiam 
darbui Petr. dvasinėje akademi
joje ir chorvedybai šv. Kotrynos 
bažnyčioje. Jis ištobulino tų cho
rų, padarė jį Petrapilyje garsų. 
Choras atlikdavo jo parašytus ba
žnytinės muzikos kūrinius. Net ne-- 
katalikai eidavo į šv. Kotrynos 
bažnyčių pasiklausyti choro giedo
jimo ir Sasnausko grojimo

Petrapilyje tuo laiku jau buvo 
stipri sųmoningų lietuvių kolonija 
ir veikė Lietuvių mokslo draugija. 
Sasnauskas daug dirbo jos muzi
kos sekcijoje — kūrė lietuviškų 
muzikos terminologiją Vadovavo 
lietuvių žemaičių studentų chorui, 
palaikė artimus ryšius su žymes
niais lietuviais K. Būga, M.K, 
Čiurlioniu, poetu M. Gustaičiu, 
plačiai reiškėsi muzikos kūryba.

Nors jo, kaip bažnyčios chorve
džio, darbas lenkė jį daugiau kur
ti bažnytinės ir vargonų muzikos 
kūrinių, nes buvo atviros galimy
bės tuos kūrinius išpildyti su cho
ru ar pagroti vargonais, Sasnaus
kas sukūrė ir pasaulietiškų dai
nų — “Kur bėga Šešupė”, “Jau 
slavai sukilo”, “Užmigo žemė”. 
Parašė gaidas ateitininkų ir blai
vininkų himnams, harmonizavo 
liaudies dainas: “Siuntė mane mo
tinėlė”, “Karvelėlis”, “Lėk, saka
lėli”, “Tu mano motinėle”. Sukūrė 
kantatą “Broliai” pagal poeto M. 
Gustaičio žodžius, vieną žymiau
sių to meto lietuviškos muzikos 
kūrinių. Sasnauskas buvo ir lietu
viškos muzikos leidimo pradinin
kas. Savo lėšoms 1909 m. išleido 
savo kūrinių gaidų rinkinį “Lie
tuviška muzika”. Buvo sumanęs 
“Lietuvišką muziką” leisti regu
liariai su kitų lietuvių kompozi
torių kūriniais.

Jo bažnytinės muzikos kūrinių 
sąrašas būtų ilgas Giesmės “Ma
rija, Marija”, “Malda už Tėvy
nę”, gedulingos mišios Requiem, 
Aspirationes S. Ignatii ” ir dau
gelis kitų. Vargonų muzikos pali
ko 14 kūrinių. Už vieną jų — 
“Fuga Kyrie de Angelis" tarp
tautiniame bažnytinės muzikos 
konkurse buvo atžymėtas pirma 
premija.

Sasnauskas buvo gerai žinomas 
tarptautinio masto muzikas, už 
muzikos nuopelnus apdovanotas

Neperseniai teko skaityti 
"Punch" žurnalo vedamąjį spau
dos laisvės ir anglų laikraščių ne
gerovių reikalu. Pirmiausia auto
rius pažymi, kad kova dėl spaudos 
laisvės buvo ilga ir sunki. Tačiau 
dabar Fleet Street (Londono laik
raščių centras) nemokąs tą sun
kiai iškovota laisve naudotis. Laik
raščiai, būdami biznierių rankose, 
pataikaują žemiesiems skaitytojų 
instinktams ir talpiną straipsnius, 
kurie esą ne tik nenaudingi, bet 
tiesiog žalingi, demoralizuoją vi
suomenę. Anot autoriaus, jeigu 
laikraščių leidėjai nesusipras ir 
nepasižabos patys, tai visuomenė 
per savo rinktą vyriausybę bus 
priversta juos pažaboti, šis kal
tinamas straipsnis tinka ir Aus
tralijos dienraščiams, ypač popie
tiniams. Reikia pabrėžti, kad 
spaudos laisvė suprantama taip, 
kad nėra vyriausybės cenzūros, 
kad leidėjai gali talpinti, kas su
tinka su jų politika.

Mūsų lietuvių, laikrščiai Aus
tralijoje taip pat naudojasi spau
dos laisve. Tačiau neužmirškime, 
kad kiekvieno laikraščio, lietuviš
ko ar nelietuviško, leidėjai talpi
na straipsnius tik sutinkančius su 
jų siekiais. Ružavas laikraštis nie
kada netalpins straipsnio, aiški
nančio raudonųjų užmačias. Nie
kas nelauks, kad “Tėviškės Aidai" 
spausdintų ateistinius straipsnius 
arba “Mūsų Pastogė" straipsnius, 
ardančius bendruomenės sugyve
nimą. Atsitinka, kad straipsnio 
autorius užsispiria, kad jo straips
nis būtų talpinamas, nors tas 
straipsnis arba nesiderina su lei-

garbės ženklais — Prancūzijos 
Muzikos akademijos karininko pal
me, Rusijos šv. Stanislovo ordinu, 
Austrijos - Vengrijos Riterio kry
žiumi.

Sasnauskas mirė 1916.1.5, gali
ma sakyti Lietuvos laisvės prieš
aušryje.

Buvęs jo mokinys Petrapilio 
davisinėje akademijoje kun. L. 
Vaičekauskas, pagerbdamas savo 
mokytojo atminimą, išleido jo mu
zikos kūrinių rinkinį, vardu “Lie
tuviška muzika” ir muz. J. Ži
levičiaus parašytą Sasnausko bio
grafiją Jo lėšomis ir Sasnausko 
mirtingieji palaikai buvo perkelti 
iš Rusijos į Lietuvą.

Sasnauskas gyveno ir kūrė ta
da, kai Lietuvos valstybės dar ne
buvo. Gyveno jis svetimame kraš
te, bet nepasitenkino vien geru 
darbu, palankiomis gyvenimo sąly 
gomis. Jis galvojo lietuviškai, jau
tė lietuviškai ir kūrė lietuvių tau
tai. Jį gerbiame ne tik kaip vieną 
iš pirmųjų lietuviškos muzikos 
pradininkų, bet ir kaip garbingą, 
emigracijoje nepražuvusį lietuvį 
patriotą. -m-

dėjo siekiais arba yra ne- 
nadingas, o kartais net ža
lingas vedamai laikraščio lini
jai. Kadangi mūsų laikraščiai lei
džiami kolektyvų — “Mūsų Pasto
gė" Krašto Valdybos, “Tėviškės 
Aidai?’ Lietuvių Katalikų Federaci 
jos —, tai atrodytų, kad nenau
dingų straipsnių juose neturėtų 
būti, o apie žalingus nebūtų ko nė 
kalbėti. O tačiau taip nėra.

Prieš keletą metų Adelaidės lie
tuviai katalikai pasiryžo statyti 
koplyčią. ‘Mūsų Pastogėje” pasi
pylė visa eilė straipsnių prieš tą 
sumanymą. Kai kurie iš jų net 
atkalbinėjo žmones nuo aukų tam 
reikalui. Straipsniai buvo ne tik 
nereikalingi, bet ir labai žalingi. 
Juk kas kam darbo, kur aš savo 
pinigus dedu. Tie straipsniai taip 
suardė mūsų bendruomenę, kad ir 
dabar gydome padarytas žaizdas. 
Šįmet buvo visa eilė straipsnių 
apie Adelaidės ir Sydnėjaus sporto 
klubų nesusipratimą. Tie straips
niai padarė tai, kad nedaug trū
ko, jog viena apylinkė būtų nu
sprendusi boikotuoti “Mūsų Pasto
gę”. Po paskutiniųjų Meno Dienų 
V. Radzevičius “Mūsų Pastogėje” 
taip tas dienas iškoneveikė, kad 
aš vyksiu į sekančias Meno Die
nas Adelaidėje tik dėl to, kad rei
kia, bet jau be to entuziazmo, su 
kuriuo vykau 1962 m. į Adelaidę 
ir 1964 m. į Melbourną. Rapolas 
net kelis mėnesius vanojo kultū
ros darbuotojus, manydamas, kad 
jie pagaliau susipras, praregės, 
jog yra kvailiai, ir pasitrauks iš 
kultūrinio gyvenimo. Visai nese
niai V. Šliogeris, sen. “Tėviškės 
Aiduose” išvanojo senąją kartą už 
(neleidimą jaunesnėms kartoms 
pasireikšti, net kaltindamas se
nuosius priespaudos vartojimu. 
Kad straipsnio autorius klydo sa
vo tvirtinimuose, labai lengva įro
dyti. Juk “Dainos” choro apie 
50% dalyvių yra jaunosios kartos 
žmonės, šokių grupių dalyvių 
100%, ir Lt. Nelaimė ne čia, kad 
vartojami klaidingi daviniai, bet 
kad toks straipsnis kiršina ir ar
do sugyvenimą. “Mūsų Pastogės” 
Nr. 32 vedamajame pastraipa 
apie paminklinę koplyčią vėl at
naujintų senas žaizdas, jei palies
toji bendruomenės dalis nesupras
tų, kad tai nėra leidėjų nuomo
nė. “Tėviškės Aidų” Nr. 34 įdė
tasis V. Š. straipsnis “Moterys 
prikėlė ir sužavėjo”, jeigu būtų 
parašytas rimtai, o ne pajuokia
mai, taip pat būtų žalingas. Da
bar jis tik sukelia skanaus juo
ko.

Tai tik keletas pavyzdžių, ro
dančių, kad mūsų laikraščiai kar
tais kiša baslį į mūsų gyvenimo 
stipinus. Pageidautina, kad atei
tyje mūsų redaktoriai būtų ap
dairesni.

K. Kavaiiausksis

Nauju knygos bičiuliu 
beieškant

A. A. DOMAS BURNE1KIS ĮRAŠYTAS Į 
GARBĖS IR ATMINIMŲ FONDĄ

Tauraus lietuvio patrioto a.a. Domo Burneikio laidotuvėse jo 
artimieji bičiuliai Pertho lietuviai vietoje gėlių ir vainikų sudėjo 
aukas, kad DOMO BURNEIKIO šviesus atminimas būtų įamžin
tas Garbės ir Atminimų Fonde, kad dvasioje jis visada liktų lietu
vių tarpe.

Tam reikalui 20 dolerių aukojo V. Volodka, 10 dolerių — 
Jenas Ditmanas. Po 5 dolerius — S. Narušis, M. Burneikienė, J. 
Baronas, J. Miliauskas, A. Klimaitis, V. Dailydė. Po 4 dolerius — 
J. Liutikas, O. Dresheris. Po 2 dolerius — A. Kaminickis, Jurgis 
Miliauskas, A. Motuzas, A. Cižeika, A. Brazowski, Z. L. Budrikis. 
Po 1 dolerį — V. Valaitis, O. Drešeris, J. Kuzmickas, B. Pakal
niškienė, O. Valaitis, J. Repševičiai, S. Žilinskienė, A. Valiukėnas.

SPAUDOS CENTRAS SYDNĖJUJE
39 CHURCH ST., LIDCOMBE

Kviečia papildyti savo bibliotekas naujausiomis ir vertingiausio
mis knygomis ir lietuviškomis plokštelėmis, taip pat gaunami tauti
niais motyvais medžio drožiniai, tinkami dovanoti įvairiomis progo
mis.
J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS $ 4.00
Br. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA I. II. III tomai po 9.20
V. Vijeikis, LIETUVA MANO TĖVŲ ŽEMĖ 6.50
V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA 5.40

Pradžiai trumpa kronikos žinu
tė: paskutinį rugpiūčio sekmadie
nį AL Namuose veikiančios J.J. 
Bačiūno vardo bibliotekos vadovy
bė (E. Reisonienė, L. Garbaliaus- 
kas ir M. Urbonas) tuose pačiuo
se namuose surengė kultūrinę po
pietę, kurios metu apie knygą kal
bėjo rašytojas Pulgis Andriušis, 
o naujų, Australijoj dar nedainuo
tų lietuviškų dainų pateikė solis
tė A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė. So
listei akomponavusi lietuvių bičiu
lė Dorothy Oldham solo paskam
bino dvi naujas St. Šimkaus kom
pozicijas. Svečiams geriant kavą 
ir užkandžiaujant skaniais pyra
gaičiais, buvo traukiami laimin
gieji bilietai pirmai Adelaidėje 
knygų loterjai. Daugiau, kaip 50 
laimėtojų vėliau išėjo namo su lie
tuviška knyga.

To pakaktų, jei įvykis būtų ei
linis Adelaidėje. Tikrumoje jos bu 
vo kulminacinis taškas veiklos, ku
rią užsibrėžė aukščiau minėta 
skaityklos trijulė. Perėmę skai
tyklos vadovybę į savo rankas, jie 
ryžosi vienu šūviu šauti į du zui
kius: padidinti knygų skaičių ir 
praplėsti knygos bičiulių kontin
gentą. Skatykla, kaip podukra, ne
labai jau remiama ir naujos kny- 
gis skaitykloje ne dažnas svečias. 
Norint, kad skaitykla augtų, rei
kia ją nuolatos didinti naujai iš
leidžiamom knygom.

(Pajamas sudaro procentai už 
parduodamas knygas prie skaityk
los veikiančiam Spaudos kioske, 
pavienios aukos, kaip kad pasku
tinioji ALB Moterų Sekcijos auka 
— 50 dolerių).

Trijulė atsispausdino bilietėlius, 
pasidalino juos tarp savęs ir per 
ilgesnį laiką išplatino per 500, 
surinkdama skaityklai 100 dolerių. 
Nedidelė tai suma, bet tai vistik 
pradžia naujoms knygoms pirkti. 
Ir visi surinkti pinigai iškeliavo 
į knygų leidyklas.

Organizacijos, kurioms reikia 
pinigų ir kurios nedrįsta jų kalė
doti, paprastai, savo kasą bando 
padidinti baliais, į kurį atsilanky
dami svečiai turi mokėt už teisę 
pasiklausyti prastos muz. ir pašokt 
ant nutrintų grindų, o taip pat 
krapštyti dol. už bonkelę ar sumuš 
tinį. Tų balių tiek daug ir jie to
kie monotoniški, kad svečių skai
čius nuolatos mažėja, o dažnai bū
na ir tikrai apverktinas.

Saityklos vadovybė už kuklią 
paramą perkant loterijos bilietus 
davė nė tik galimybę laimėti kny
gą, bet dar visai kolonijai suren
gė gražią kultūrinę popietę, į ku
rią prisirinko beveik pilna salė a- 
delaidiškių.

Pulgis Andriušis visada origi- 
. nalus ir dėl to nereikia stebėtis, 
kad adelaidiškiai mielai renkasi 
vien jau jo pasiklausyti. Šį kartą 
Pulgis dalį klausytojų tačiau tru
putėlį nuvylė. Ir tai ne dėl to, kad 
jo mintys apie knygą ar jų perda
vimas būtų neįdomus, bet dėl to, 
kad jis kalbėjo apie knygą bend
rai, visai neliesdamas lietuviškos. 
Pulgis Andriušis gražiai kalbėjo 
apie dieviškąsias knygas, apie- 
pusdievių knygas apie did
vyrių knygas ir tt Visa, kad ir 
trumpa paskaita, savo apimtimi, 
savo rutoliojimu ir pristatymu bu

vo tikrai pasigėrėtinai kultūringa, 
tačiau atėjusių nuotaikos buvo su
koncentruotos į lietuvišką knygą 
ir tos knygos vargo kelius. Tos 
nuotaikos, pasakyčiau, ir iššaukė 
tam tikrą nusivylimą. Kai lauki 
rupios ruginės duonos, o gauni ska 
nios bulkos gabalėlį, vistiek apie 
tą rupiąją duonelę tebegalvoji, nes 
jos ieškojai.

Solistė A. Gučiuvienė tebeturi 
Adelaidėje dideles krūvas savo 
gerbėjų, kurie per šią popietę ne 
tik gėrėjosi jos dainavimu, bet po 
koncerto plačiau komentavo ypač 
ryškų, vien tik poniai Gučiuvienei 
būdingą, jos dainuojamų dainų in
terpretavimą.
Adelaidiškiai jau atvejų atvejais 
klausėsi šios malonios solistės. Sa
vo dainoms ji visada stengiasi 
priduoti ką nors naujo, o šį kartą 
net pačios dainos buvo visai nau
jos ir Australijoj tik dabar nu
skambėjusios. Pirmoje dalyje so
listė padainavo A. Kačanausko 
Sielvartą (l.d.) ir Neskink žiedų 
(poeto F. Kiršos žodžiai), o ant
roj daly EI. Laumeneckienės Ma
ter Dolorosa ir Emeriko Gailevi- 
čiaus Ant kalno rugiai (harm, ir 
praplėsta liaudies daina).

Lietuvius kompozitorius pamė
gusi plačios erudicijos pianistė 
Dorothy Oldham šioj popietėj irgi 
pateikė dvi dar negirdėtas Adelai
dėje St. Šimkaus kompozicijas: 
Paukštužėli, svajūnėli ir Scherzo. 
Tuo tarpu, kai pirmoji kompozi
cija priklauso St Šimkaus anks
tyviems kūriniams, Scherzo bū
dingas jo vėlesnio laikotarpio kū
rybai.

Pabaigai tektų pastebėti, kad 
susirinkusieji, kaip naujienos iš
klausė platesnio solistės A. Gučiu- 
vienės paruošto parnešimo (skai
tė studentė D. Viliūnaitė) apie 
nusidavimus su didžiulė solistės 
muzikos gaidų biblioteka, kuri liko 
pavergtoje Lietuvoje. Dabar, po 
didelių vargų, Lietuvoj pasiliku
sių prietelių dėka, ji gavo mažą 
tos bibliotekos dalelę. Tarp jų bu
vo ir gaidos dainoms, sudainuo
toms popietės metu, lygiai kaip ir 
St. Šimkaus kompozicijos.

Neiškenčiu neperdavęs skaityto
jams būdingų komentarų ryšium 
su šios muzikinės bibliotekos nu
sidavimais. Prie stalo prisėda vie
nas prietelius ir, nurijęs kavos 
gurkšnį, sako:

— Ponia Gučiuvienė atgavo sa
vo bibliotekos dalį. Tikėkim, kad 
netrukus visa tauta atgaus bent 
dalelę savo laisvės. Ne dvarų ir 
turtų, brolyti, mes gailimės, bet 
laisvės visai tautai.

Niekas, turbūt, viešai, vietinėj 
spaudoj nedėkos mūsų skaityklos 
trijulei: E. Reisonienei, L. Garba- 
liauskui ir M. Urbonui, bet jie 
padėkos tikrai nusipelnė. Jiems 
reikėtų dėkoti ne žodžiais, bet 
darbais, reikėtų visu nuoširdumu 
paremti jų pastangas plėsti ir di
dinti Adelaidės lietuvių bendruo
menės skaityklą. Nėra abejonės, 
kad jie pradėtą darbą energingai 
varys toliau, o to darbo sėkmin
gumas didele dalimi priklausys 
nuo visų adelaidšikių nuoširdžios 
paramos ne tik biblioteką didi
nant, bet ir naujų knygos bičiulių 
beieškant VI. Radzevičius

P. M. MARTIŠIENĘ,

mamytei Lietuvoje mirus, giliai užjaučiame.
Canberros “Aušros" Choras.

BRISBANE
PAMINĖTA

TAUTOS ŠVENTĖ
Rugsėjo mėn. 9 d. Memorial 

Hall, Ashgrove, Brisbanės apylin-

Australijos Aviacijos lakūnui — karininkui 
A. A. ANTANUI KARPIUI

tragiškai žuvus, jo žmonai, tėvams ir kitoms giminėms 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

A.L.B. Adelaidės Apylinkės Valdyba

Buvusiam vytiečiui
A.A. ANTANUI KARPIUI

tragiškai žuvus, jo žmoną, tėvus ir gimines liūdesyje 
užjaučia

Adelaidės L.S.K. "Vytis"

P. Alšėnas, MARTYNAS JANKUS 
Dr. J. Matusas, ŠAULIŲ SĄJUNGOS ISTORIJA 
V. Šliogeris, ANTANAS SMETONA 
B. Matulionis, NAGIUS - NAGEVIČIUS, monografija 
V. Mingėla, Kun. A. MILUKAS, monografija 
S. Kairys, LIETUVA BUDO 
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI 
V. čižiūnas, TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE 
V. Biržiška, ALEKSANDRYNAS I. II. III. tomai po
J. Žilevičius, LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ, daino's su gaidom 4.05 
LIETUVIŠKOS MUZIKOS RINKTINĖ fortepijonui 
LIETUVIŲ ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS 
ANGLŲ LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS 
J. Girnius, ŽMOGUS BE DIEVO 
St. Yla, DIEVAS SUTEMOSE 
B. Armonienė, PALIK AŠARAS MASKVOJE 
M. Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO 
J. Gliaudą, ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS 
B. Zabiela, KLAIDA
A. Skirka, KUR BĖGA ŠEŠUPĖ

sos choristės labai spalvingai ir 
patraukliai atrodė tautiniuose rū
buose. Sudainavo darniai ir žavin
gai keturias liaudies dainas — 
“Susitikom mamos gryčioj”, “Oi, 
neverk, motinėle” ir kitas. Cho
ras buvo sutiktas audringais plo
jimais. Ponia Platkauskienė ir po
nas Stankūnas buvo apdovanoti 
gėlėmis Mums brisbaniečiams yra 
pasididžiavimas tokioje mažoje ko
lonijoje turėti taip gražiai išla
vintą chorą. Tuo ir baigėsi meni
nė programa, organizuota ir pra
vesta apylinkės pirmininko V. 
Laurinaičio.

Minėjime dalyvavo gana didelis 
skaičius tautiečių. Linksmai prie

3.00 
3.00 
2.00 
5.40 
5.40 
3.60 
3.60 
1.35
5.00 kės valdyba suruošė Tautos Šven

tės - Rugsėjo 8 - minėjimą, kurį 
pradėjo apylinkės pirmininkas V. 
Laurinaitis. Po giesmės “Marija, 
Marija” į garbės prezidiumą bu
vo pakviesti p. S. Sagatys, p. S. 
Reutas ir p. K. Stankūnas. Paskai
tą skaitė V. Račiūnas. Oficialioji 
dalis buvo baigta Tautos Him
nu.

Meninėje dalyje L. Laurinaitytė 
paskaitė eilėraštį, jaunosios mer-

2.00 
4.40 
5.40 
5.00
2.70 
2.70 
4.50 
2.50
2.00 
1.50

PLUNKSNA (R ŽODIS, Sydnėjaus lietuvių Plunksnos Klubo 
almanachas , 2.50

METMENYS, jaunosios kartos kultūros žurnalas Nr. 12 1.20
ELEVEN LITHUANIAN ARTISTS IN AUSTRALIA 5.00

Be minėtųjų dar yra didelis pasirinkimas ir kitų autorių leidi
nių, o taip pat ir lietuvių autorių knygų angliškai.
Knygas galima įsigyti kiekvieną sekmadienį Spaudos Centre, Liet. 

Klubo patalpose, 39 Church St., Lidcombe, Sydney.
Informacija teikiama telef. 649-8879.

gaitės, ponios Platkauskienės va- plokštelių muzikos buvo pasišokta, 
dovaujamos, pritariant gitaroms Kažkam iššifravus, kad tą dieną 
padainavo gan gražių dainelių ir išpuola ponios Petronėlės Stankū- 
pašoko porą tautinių šokių. V. nienės gimtadienis, visi puolė ją 
Lorencas solo padainavo porą dai- sveikinti, linkėdami visokeriopos 
nų, pritardamas sau gitara. Pas- laimės. Sugiedota “Ilgiausių me-
kui pasirodė mūsų aktyvusis mo
terų choras iš 20 dainininkių, va
dovaujamas p. K. Stankūno. Vi

tų”. Valdybos nariai K. Nicys ir 
J. Federavičius rūpinosi parengi
mo bufetu.

2
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J.A.V. Sportininkai Lietuvoje
V. lietuvių pergalę 83:73.

Po šių rungtynių studentų tre
neris A. Vilimas pareiškė, kad 
svečiai žaidė kur kas geriau negu 
Vilniuje prieš “Statybą”.

Įtemptose, nuo pirmos minutės 
iki paskutinės sekundės, rungty
nėse rugpiūčio 22 d. Vilniuje J. 
A. V. lietuviai įveikė Vilniaus 
“Žalgirį” 67:64 (27:26). Tuo bu
vo atsirevanšuota už pralaimėji
mą “Statybai”, nes “Žalgirio” gre
tose startavo tie patys krepšinin
kai kurie gynė “Statybos” spal
vas. Pasikeitė tik treneris ir uni
formos.

šioms rungtynėms pradėti sve
čių treneris R. Dirvonas išstatė: 
A. Razutį, J. Jankauską, V. Jan
soną, D. Miniotą ir A. Seputavi- 
čių. Abi komandos rungtynes pra
dėjo sukaustytai ir 4 min. rezul
tatas dar tik 2:1 svečių naudai. 
Buvo daroma daug klaidų ir pra- 
m e tam i net baudos metimai. Re
zultatas svyravo ir nei viena pu
sė nepajėgė įgyti ryškesnės per
svaros. Turėdami geresnius pakai
tus, vilniečiai išvystė spartos žai
dimą, tačiau nepajėgė įveikti J.A. 
V. lietuvių krepšininkų, dėka sėk
mingai šiose rungtynėse kovoju
sių dviejų vidurio puolėjų J. Jan
kausko ir V. Jansono. 39 min. 
pirmavo vilniečiai 64:61, tačiau 
dvi šiurkščios klaidos ir svečiai 
rezultatą persvėrė 65:64, o teisė
jų švilpukui aidint, paleistas D. 
Minioto kamuolys rezultatą užfik
savo 67:64. Daugiausiai taškų 
svečiams pelnė: J. Jankauskas 27, 
V. Jansonas 14, A. Razutis ir A. 
Seputavičius po 7, o vilniečiams: 
R. Endrijaitis 16, A. Riauka 11, 
J. Rimkus 10, H. Petrauskas 9.

Po šių rungtynių “Žalgirio” 
krepšinio treneris Z. Sabulis pasa
kė: “JAV lietuvių komanda pa
stebimai aklimatizavosi, o mūsų 
krepšininkai perdaug pasitikėjo 
savo jėgomis. Antra vertus, sve
čių vidurio puolėjai sužaidė kur 
kas rezultatyviau, negu mūsiš
kiai. Pirmąjį kėlinį labai silpnai 
žaidė ir mūsų komnados gynėjai, 
o ir rungtynių baigtį, kaip matė
me, lėmė gynėjų klaida. Vis dėlto 
reikia pripažinti, jog su užjūrio 
lietuviais nėra lengva žaisti”.

Amerikos lietuviai žaidė dvejas 
rungtynes prieš Kauno “Žalgirį” 
Druskininkuose. Kodėl Druskinin
kuose? Manau nelengva atspėti. 
Tikriausiai lietuviai žiūrovai iškė
lė demonstracjas Vilniuje, tai o- 
kupantai, matomai, neleido ruošti

Su nekantrumu laukėme žinių 
iš Lietuvos ir bandėme spėlioti, 
kaip seksis užjūrio lietuvių krep
šininkų grupei istorinėse rungty
nėse su pavergtos Lietuvos spor
tininkais.

Užbėgdami įvykiams už akių, 
galime pasakyti, kad J.A.V. lietu
viai krepšininkai pasirodė geriau, 
negu tikėjome. Tiesa, gausių žiū
rovų stebimi, rugpiūčio 19 d. 
pirmose rungtynėse užjūrio lietu
viai pralaimėjo prieš Vilniaus 
"Statybą” 77:98 (32:41). čia tik 
galime pridurti, kad “Statyba” 
Sov. S-gos krepšinio pirmenybėse 
žaidžia, antroje lygoje. Praktiškai 
šią komandą sudaro Vilniaus rink 
tinė.

Šiose rugtynėse vilniečiai pa
demonstravo spartos žaidimą ir 
pirmo kėlinio pabaigoje įgijo 9 taš 
kų persvarą.

Po pertraukos prie krepšių len
tų dominavo svečiai J. Jankauskas 
ir V. Jansonas, abu 2 metrų aukš
čio, o vilniečių krepšį iš viduti
nių distancijų taikliai atakavo A. 
Seputavičius ir A. Galinaitis, tad 
25 min. rezultatas tik 46:48. Ta
čiau nuo šio momento, stokoda
mi tinkamo pakaito, svečiai neat
laikė vilniečių padiktuoto tempo 
ir 32 min. rezultatas jau 66:90. 
Rungtynių pabaigoje rezultatas 
sušvelninamas iki 21 taškų skir
tumo.

Po rungtynių “Statybos” trene
ris A. Paulauskas palankiai atsi
liepė apie Amerikos lietuvius ir 
išskirtinai paminėjo deviniolika- 
metį Jurgį Jankauską. Daugiau
sia taškų vilniečiams pelnė: R. En
drijaitis 22, R. Ancevičius 16, L. 
Venclova 16, A. Riauka 14, o sve
čiams: A. Seputavičius 18, J. Jan
kauskas 16, A. Galinaitis 13.

Sekančiose rungtynėse rugpiū
čio 20 d. Trakuose preš Vilniaus 
studentų rinktinę, kurios gretose 
startavo eilė žaidėjų startavusių 
“Statybos” sudėtyje J.A.V. lietu
viai pasiekė pirmą pergalę. Sve
čiai įveikė studentus 83:73 (46:- 
31).

J.A.V. lietuviai perėmė iniciaty
vą jau rungtynių pradžioje. Stu
dentai nerado “vaistų” prieš aukš
taūgius J. Jankauską ir V. Jan
soną.

Antrame kėlinyje svečiai pirma
vo net 56:35, tačiau studentai per 
7 min. pelnė 14 taškų iš eilės ir 
31 min. rezultatas sušvelnėjo iki 
58:53. Kėlinio pabaiga priklausė 
svečiams ir teisėjų A. Mikšo ir J. 
Skuodžio švilpukas paskelbė J. A.

VARPO
VARPAS — ST.KILDA I 53-68

Grandfinalinėse rungtynėse su
tiktas tas pats priešas prieš kurį 
mūsų vyrai taip gražiai laimėjo 
pusfinalį. Šį kartą australai pra
dėjo spausti mūsiškius nuo pat 
pradžios rugtynių. Pas varpiečius 
matėsi finalų nervuotumas ir to 
pasėkoje priešas sutvarkė kelioli- 
ką mūsų pasuočių, tuomi lengvai 
laimėdami taškus. Bendrai paėmus 
mūsų puolimas ir gynimas sužai
dė gerai, tik priešui spaudžiant 
mūsų gynikus nuo pat galo aikštės 
(jų 11, o mūsų 6) vienas iš puo
likų turėjo grįžti ir padėti grei
čiau įvesti kamuolį į produktingą 
žaidimą. Turint galvoje, kad dalis 
St Kilda komandos žaidėjų lošia 
Viktorijos pirmenybėse “A” kla
sėje, kuri žiemos sezone užėmė 
2-rą vietą, tenka tik džiaugtis mū-

Auitralijo* lietuvių vyrų krepšinio rinktinė* žaidėjai š.m. liepo* 
mėn. 8 d. Canberroje po rungtynių *u Canberro* autralų vyrų rink
tine. Iš kairė* j dešinę klūpo: S. Lukoševičių* — Geelongo *.k. “Vy
tie*”, A. Andriejūna* — Sydnėjau* *.k, "Kovo”, E. Palubimka* — 
Canberro* i.k. “Vilko”. Stovi iš kairė* įdešinę: V. Mačiulaiti* — 
Melbourno «.k. “Varpo", V. Brazdžioni* — Geelongo »Jc. “Vytie*”, 
V. Radzevičių* — Hovarto *.k. “Perkūno”, A- Milvydą* — Melbour
no *.k. “Varpo”, V. Soha — Melbourno ».k. “Varpo” ir E. Bennett 
— rinktinė* treneri* — Sydnėjau* *.k. “Kovo”.
Mū*ų rinktinė* vyrai pirmą kartą Auatralijo* lietuvių iportinėje 
veikloje įveikė priešininku* au*tralu*. Rezultatą* aiškiai matoii nuo
traukoje 41-48 mū*ų rinktinė* naudai.

rungtynių Kauno Halėje. “Žalgi
ris” laimėjo abejas rungtynes 
82:69 ir 84:74. “Žalgiriečiai žai
dė be M. Paulausko, kuris su Ru
sijos rinktine yra Italijoje. Ta
čiau teisėjai “patvarkė” J. Jan
kauską, kuris su 5 baudoms tu
rėjo apleisti aikštę jau pirmame 
kėlinyje.

— ★ —
Kaip matome J.A.V. krepšinin

kai nedaro užjūrio lietuviams gė
dos. Net ir šiuo palyginant 
silpnoku sąstatu pajėgdami laimė
ti 2 susitikimus iš penkių.

Lauksime tolimesnių rezultatų.
K. Sidabras

KLUBE
sų pasirodymu. Už Varpą lošė ir 
taškus pelnė: V. Mačiulaitis 15, 
A. Andriejūnas 12, A. Ališauskas 
ir V. Soha po 10, A. Skimbiraus
kas 4 ir Š. Žiedas 2.

— ★ —
Vyr. mergaitės nors paskutines 

žiemos sezono rungtynes pralaimė
jo prieš St. Kilda 16-24, bet len
telėje stovi 3-čioj vietoj ir jau ko
voja finaluose. Gal ir keista, bet 
jos pirmos vietos nenori laimėti, 
kadangi nenori žaisti trečiadienio 
vakarais. (Dabar žaidžia penkta
dienio vakarais). Į šią komandą 
įsijungė R. Tamošiūnaitė, R. Poš- 
kaitė ir S. Baltrukonytė. Sveiki
name ir linkime joms sėkmės.

Jaun. mergaitės irgi įkopė į fi
nalus ir atrodo, kad turės gerai 
pasistengti, kad išplėstų laimėji-

PRANEŠIMAS

Šiuo pranešame, kad klubo lo
terijos, kurios pelnas skiriamas 
sportininkų kelionės į Brisbanę 
išlaidoms padengti traukimas į- 
vyks

š.m. rugsėjo mėn 24 dieną (sek
madienį) Lidcombė lietuvių na
muose, po lietuvių kl. narių meti
nio susirinkimo.

Tose pačiose patalpose 6 vai. 
vakare įvyks informacinis prane
šimas sportininkams ir vadovams, 
vykstantiems į Brisbanę. Dalyva
vimas būtinas.
Sydnėjaus l.s.k. “Kovo” Valdyba 

mą finaluose.
_ ★ _

Mūsų jaunieji vyrukai smarkiai 
kovoja, jau vasaros pirmenybėse, 
bet būtų žymiai geriau jeigu turė
tų nuolatinį trenerį. Nejaugi ne
atsiras Melbourne lietuvis, kuris 
galėtų padėti šiems, daug 
vilčių turintiems, jaunuoliams.

Laimėta prieš Sunshine 70-17. 
Taškus pelnė: J. Paškevičius 20,
G. Skimbirauskas 16, A. Vingrys 
14, J. Petraitis 10, S. Tamulevi
čius 6 ir A. Baltrūnas 4.

Varpas - St. Kilda 32-23. Taš
kai: A. Vingrys 11, J. Petraitis 
8, A. Baltrūnas ir G. Skimbiraus
kas po 4, J. Paškevičius ir S. Ta
mulevičius po 2.

Priešpaskutines rungtynes pra
lošė 12-33 grynai dėl per didelės 
spartos ir blogų pasuočių. Taškai: 
G. Skimbirauskas 5, J. Petraitis,
J. Paškevičius ir Kybartas po 2 
ir S. Tamulevičius 1.

— ★ —
Varpo krepšininkų visos 4 ko

mandos numato neužilgo susitikti 
su Geelong VYTIS krepšininkais. 
Vieta ir laikas tuojau paaiškės.

(va)

KOVO KLUBE
ŠACHMATAI

PABALTIEČIŲ TAURĖS 
TURNYRAS

LIETUVIAI—LATVIAI 3-3
Šių metų pabaltiečių šachmatų 

turnyras dėl pereinamosios tau
rės pradėtas rungtynėmis su lat
viais. Lietuvių komandoje nedaly
vavo daugelis geriausių žaidėjų. 
Nors ir labai susilpninta lietuvių 
komanda pajėgė sužaisti lygiomis.

Už lietuvius žaidė ir taškus lai
mėjo pagal lentų eilę: J. Dam
brauskas 1, V. Augustinavičius }, 
J. Kapočius 0, P. Grosas 0, J. 
Jencius 1 ir P. Kabaila jnr. L 
Lietuviai sekančias rungtynes tu
ri prieš estus, kurios bus žai
džiamos š.m. rugsėjo mėn. 24 die
ną 2 vai. p.p. lietuvių namuose, 
Lidcombė.

M.

Malazijietės studentės, gavu
sios stipendiją studijuoti užsie
niuose, prieš išvykdamos turi ra
štu pasižadėti, kad būdamos užsie
nyje, nenešios trumpučių sijonė
lių ir rengsis tik tautiniais Mala- 
zijos rūbais. Toks potvarkis iš
leistas dėl to, kad daug malazi- 
jiečių užsieniuose perdaug sumo- 
dernėja ir atsisako savo krašto 
papročių ir aprangos.

— ★ —
NSW teisingumo ministeris Mr. 

Maddison viena proga pasakė, kad 
ateityje pavyzdingi kaliniai dienos 
metu bus išleidžiami iš kalėjimo 
dirbti fabrikuose ir įmonėse. Tik 
vakare jie turės sugrįžti į kalė
jimą pernakvoti.

GEELONGAS
Š.m. liepos mėn. 16 d. kultūrinė

je sueigoje aptarti penki kultūri
nio veikimo punktai Geelonge jau 
pradeda įgyti formas.
1. Lietuvių kalbos pamokos.

Lietuvių kalbos pamokos prasi
dės rugsėjo 17 (sekmadienį) 2.30 
vai. po pietų Lietuvių namuose 
Prašau visus jaunuolius ir jaunuo
les, norinčius geriau pramokti lie
tuvių kalbos, susidomėti kursais 
ir juose dalyvauti. Jei kursantų 
atsiras pakankamai, jie bus ruo
šiami meniniams pasirodymams 
ir mokomi dailaus literatūros 
skaitymo, eilėraščių, dainų ir vai
dybos. Tėveliai maloniai kviečia
mi atsilankyti atidaromoj pamo
koj stebėtojais. Kursai skiriami 
tiems jaunuoliams, kurie yra jau 
baigę lituanistinę savaitgalio mo
kyklą ar yra viršmokyklinio am
žiaus. Kursantams sustiprėjus lie
tuvių kalboje, bus kviečiami pa
mokas pravesti visų lituanistikos 
sričių žinovai.

2. Nepriklausomybė* sukaktie* 
minėjimą*.

50 metų Lietuvos nepriklauso
mybės sukakties proga Geelongo 
ALB apylinkės valdyba siūlo Mel
bourno ALB apylinkės valdybai 
pravesti jubiliejinį minėjimą Mel
bourne visų Victorijos valstijoje 
gyvenančių lietuvių sąskrydžio 
formoje.

3. Knygo*.
Ponios Šimaitienės ir jauno mū

sų studento p. Žvirblio dėka Gee
longo miesto viešoje bibliotekoje 
atsirado lietuviškų knygų. Šiuo 
metu Geelonge pravedama knygų 
rinkliava. Suaukotos knygos bus 
aptvarkytos ir padovanotos mies
to bibliotekai kaip lietuvių dova
na. Knygas žmonės noriai aukoja, 
už ką reiškiu padėką.
4. Jaunimo organizacijų vakare*.

Bendras jaunimo vakaras, ku
riame ypač bus malonu matyti ne
dalyvaujantį organizacijose jauni
mą, įvyks spalio mėn. 28 d. var
du “Pavasario karalaitės balius”, 
šis balius organizuojamas ne pa
sipelnymo tikslams. Jeigu ir bus 
koks pelnas, jis bus panaudotas 
kultūriniams reikalams. Norima 
padaryti, kad šis balius būtų skir- 
ingas nuo kitų pasipelnymo ir iš
gertuvių balių. Merginos kviečia
mos dėvėti ilgas balines sukneles 
arba tautinius rūbus.

5. Lietuvių reprezentacija “Gala’ 
eiienoje.

Apylinkės valdybos pirmininkas 
dr. Skapinskas dalyvauja “Gala” 
parengimo komiteto posėdžiuose. 
Jeigu bus reikalinga pagalba, ma
nau, visi lietuviai prisidės prie 
eisenos skaitlingai.

M. Kymantas
Kultūriniams reikalams narys

M. ŠEŠKUS

EŽERO VESTUVĖS
(Tęsinys)

Vieną šeštadienio vakarą Saulutė pasakojo 
vaikams legendą apie Sarto ežero valdovą Sartį, 
kurio pilis esanti nuskendusi ežero viduryje, netoli 
didžiosios salos. Ir, tarp kitko, kad legenda būtų 
vaizdingesnė ir patrauklesnė vaikams, ji tvirtino, 
kad penktadienio naktį, pavėluotai grįždama iš Liz- 
gariaus, nuo Onutės Vertibaitės, ir eidama ežero 
pakrante, mačiusi mėnulio apšviestame ežere, lai
velyje besėdintį, kanklėmis beskambinantį ir bedai
nuojantį valdovą Sartį. O laivelį traukusios net 
šešios ilgakaklės gulbės . .. Sarčio galva buvusi 
papuošta vandens lelijų vainiku, ir jis atrodęs la
bai gražiai, buvęs panašus į...

Ir kai Saulutė ieškojo palyginimo, pora vaikų 
sušuko: “Panašus į Vytautą!”

— Gerai, vaikai, buvo panašus į Vytautą, — 
užbaigė sakinį Saulutė ir, pakėlusi akis, pamatė 
Vytautą, atsirėmusį į obelies kamieną ir besiklau
santį jos legendos.

Vakaro prieblandoje susitiko jų akys.
Saulutė sumišo ir kaip vyšnia paraudo. Tą pa

čią sekundę abu suprato, kad vienas apie kitą sva
joja ir vienas kitą myli.

— Vaikai, šio vakaro pasakos baigtos! — sušu
ko Vytautas, — bet palaukit, aš jums prikrėsiu 
obuolių ir kriaušių. Jūs galite prisirinkti jų, kiek 
tik norite, — ir jis, įlipęs į obelį, o paskui į kriau
šę, smarkiai jas papurtė. Vaikai, prisirinkę pilnas 
kišenes ir užančius obuolių ir kriaušių, nuskubėjo 
į savo sodybas. Vytautas buvo visuomet dosnus vai
kams, bet šį vakarą jis buvo dar dosnesnis.

Jis džiūgavo, paliestas meilės bangų...
Senelė Pupelienė, atsikėlusi nuo prieklėčio laip

tų, kur ji kartu su savo anūku išsėdėjo visą vakarą, 
besiklausydama Saulutės pasakų, priėjo prie Sau
lutės ir tarė:

— Vaje, Saulute dukrele, saugokis Sarčio ir 
jo dainų! Tos dainos sėja nerimą ir meilės ilgesį 
mergelių širdyse. Mano gyvenime jau ne viena mer
gelė, suviliota gražuolio Sarčio, atsidūrė ežero gi
lumose . ..

— Betgi, senele, aš tikrumoje nemačiau jokio 
valdovo Sarčio ir negirdėjau jo dainų. Ką aš vakar 
mėnulio šviesoje mačiau, tai buvo ežere plūdu
riuojantis medžio stuobrys, su iš vandens kyšan
čiomis, lyg gulbių kaklai, šakomis. Aš, prisiminu
si iš Vytauto girdėtą legendą, savo fantazijoje per
dirbau tą stuobrį į legendarinį Sartį, sėdintį šešių 
gulbių traukiamame laivelyje, kad būtų gražiau 
ir vaizdingiau, — atsakė Saulutė.

— Bet vis tiek, Saulute, venki Sarčio. Saugo
kis jo monų, kad ir tau neatsitiktų taip, kaip atsi
tiko mano gražuolei sesutei Mortutei gal jau prieš 
kokius septyniasdešimt metų. Mortutė pasakodavo, 
jog ji mačiusi Sartį ir girdėjusi jo viliojančias dai
nas šiltais ir tvankiais vasaros vakarais. O vie
niems metams praslinkus nuo tų vakarų, tėveliai 
rado ją ežere beplūduruojančią ...

Saulutę nukrėtė šiurpulys.
— Einam į gryčią, — prabilo Vytautas, — ir 

neimk į galvą, ką senelė Pupelienė pasakojo! Jai 
jau netoli šimto metų ir ji dažnai nukalba, su
maišo laikus, žmones ir atsitikimus.

— ★ _
Mano nujautimas, kad Saulutė bus Vytauto 

žmona, atrodė, išsipildys. Per 1935 m. Velykas ga
vau iš jų bendrą laišką. Jie ten rašė, jog jie yra 

susimylėję, vienas kitam pasižadėję ir vestuvės 
numatytos rugsėjo aštuntą dieną, Vytauto Didžiojo 
šventėje. Žinoma, aš turėjau pasižadėti, kad būsiu 
jų vestuvėse.

_  ★ —

Artinosi 1935 metų Sekminės. Kartu artinosi 
ir numatytos vestuvės Onos Vertibaitės su Antanu 
Utenu. Parengiamiieji vestuvių darbai virte virė 
Lizgariuje ir pas Kriaunų kleboną, Uteno dėdę. Sa
lomėja Vinkšnienė buvo trims dienoms pakviesta 
į Lizgarių vestuvių valgiams ir gėrimams ruošti. 
Žmonės žinojo, kur Vinkšnienė valgius ruoš, ten 
bus prašmatniausia puota.

Buvo saulėtas ketvirtadienio prieš Sekmines 
pavakarys. Šiltas pietų vėjas ošė sužydėju si uose 
Kriaunų bažnytkaimio soduose ir bažnytkaimį su 
dvaru rišančios alėjos liepose. Apie penktą valandą 
po pietų iš tos alėjos į bažnytkaimio aikštę įva
žiavo dviratis, vairuojamas gražiai apsirėdžiusios 
jaunos, blondinės moters. Privažiavusi prie Vinco 
Ruzgaus krautuvės, ta moteris pasiteiravo, kur 
esanti klebonija. Sužinojusi, ji tiesiai nuvažiavo į 
kleboniją.

Tai buvo nelaimės pradžia.
Nuo čia įvykiai vystėsi ne taip, kaip jų palies

tieji žmonės planavo ir norėjo, bet taip, kaip liki
mas lėmė. — —

Ta ką tik klebonijon atvažiavusi viešnia buvo 
Kauno meno mokyklos studentė, klaipėdietė Gert
ruda Mastytė. Ji atvažiavusi iš Kauno į Rokiškio 
stotį traukiniu, o iš stoties į Kriaunas pas kle
boną — dviračiu, nes būtinai norinti pasimatyti 
su ponu Antanu Iltėnu, kuris, kaip jai buvo pra
nešta, dabar gyvenąs pas savo dėdę — Kriaunų 
kleboną. Iš Lizgariaus pašauktas Utenas, pamatęs 
Gertrūdą sumišo ir pabalo, lyg smėlys. Gertruda 
labai atvirai kalbėjo klebonui Iltėno akivaizdoje, 
kad ji ir Antanas metus laiko mylėjosi. Dabar 
ji esanti ketvirtas mėnuo kaip nėščia, ir būsimo 

kūdikio tėvas esąs Antanas. Taigi ji čia ir atva
žiavusi paklausti Antano, ką jis manąs dėl to da
ryti. Antanas nesigynė, nes suprato, jog nėra pra
smės gintis. Senas klebonas greit susigaudė esa
mojoje situacijoje ir, kaip jam buvo įprasta, pra
dėjo apgalvotai, bet griežtai veikti. Jis tuojau 
pats nuvažiavo į Lizgarių, paaiškino, kas įvyko, ir, 
su Vertibų sutikimu, atšaukė vestuves. Ona Verti- 
baitė tą giliai pergyveno ir susirgo nervų sukrė
timu, kad net gydytoją reikėjo šaukti.

Antanas ir Gertruda penktadienį prieš Sekmi
nes grįžo Kaunan ir už mėnesio jie apsivedė. Žmo
nės kalbėjo, kad klebonas įsakęs Antanui Gertrūdą 
tučtuojau vesti. Reikia pasakyti, jog jie laimingai 
gyveno, turėjo tris vaikus. 1941 metų birželio mė
nesį bolševikai juos ištrėmė Sibiran.

— ★ —

1935 metij atostogoms gavau visą liepos mė
nesį. Jas leidau pas tėvus Pakriaunio kaime. Se
niai Vertibai ir jų Ona kviesdavo mane galimai 
dažniau lankytis jų Lizgariuje. Ona jau buvo atsi
gavusi nuo nervų sukėtimo, bet vis dar neatrodė 
visai sveika: buvo labai išbalusi ir nuolat apsi
blaususi, nuliūdusi. Aš ją guodžiau ir linksminau, 
kiek tik pajėgiau. Vytautas ir Saulutė taip pat 
dažnai Lizgariun ateidavo, ir mes visi keturi daž
nai iki vėlyvos nakties irstydavomės Sartų ežere, 
skambindavome gitaromis ir dainuodavom. Pikti lie
žuviai pradėjo kalbėti, kad Iltėnas palikęs Oną 
“be rūtelių vainikėlio”. Mes tuo nenorėjom tikė
ti. Ir kaip mes apsidžiaugėm, kai vieną kartą be- 
siirstant, užėjus kalbai apie mergelių meilę ir ne
kaltybę, Ona visai nuoširdžiai ir atvirai pareiškė, 
jog Antanas Iltėnas, dėl jos nusistatymo nepa
klusti bernelio valiai prieš žiedų sumainymą, netu
rėjęs galimybės “sumindžioti jos rūtelės” ...

(Bus daugiau)
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SYDNĖJUS
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Rugsėjo Aštuntosios Tautos 

Šventės minėjimas abiejų Sydnė
juje veikiančių ALB apylinkių 
valdybų buvo suruoštas Banks
towno Dainavos salėje rugsėjo 
mėn. 9 d. Salė buvo paruošta šei
myniškai nuotaikai, dalyviai su
sėdo prie staliukų, lyg puotai. 
Praėjus 40 minučių po paskelbto 
minėjimo pradžios laiko, atsidarė 
scenos uždanga. Pasirodė gražios 
lietuviško gamtovaizdžio dekora
cijos, jau anksčiau matytos, pa
pildytos įdomiu kryžiumi, išpiaus- 
tinėtu tautiniais ornamentais. 
Apie tų kryžių sustojusių ir su
tūpusių pulkelis tautiniais rūbais 
dėvinčių mergaičių imitavo kry
žiaus puošimų gėlėmis. Ak, tos 
mergaitės! Jos buvo gražiausia 
minėjimo dekoracija. Jaunimas at
nešė didelį vainikų. Bankstowno 
apylinkės pirmininkas p. Bronius 
Genys tarė pasveikinimo žodį ir 
pakvietė savanorį - kūrėjų pul
kininkų Vaclovų Šliogerį visų lais
vės kovotojų pagerbimui padėti 
jaunimo vainikų prie scenoje sto
vinčio kryžiaus. Tų garbingas mū
sų veteranas su derama rimtimi 
ir padarė. Salėje publika sustojo 
tylos ir susimųstymo minutei. To
liau sekė jaunimo programa, 
kurių atliko Lituanistinių 
kursų moksleiviai ir Sydnė
jaus tautinių šokių grupė. Bro
niaus Genio parašytas scenos vaiz
delis apjungė visus jaunųjų pa
sirodymo punktus juos rišančiais 
dialogais, suteikdamas jiems jau
nimo šeimyniško šventadienio rė
mus. To vaizdelio eigoje pianinu 
paskambino Zita Belkutė, šventei 
skirtų žodį paskaitė Paulius Ka
baila, J. Vaičiūnienės eilėraštį 
"Neužmiršk” skaitė Vida Pužaitė. 
Birutė Aleknaitė švelniu balseliu 
solo padainavo "Tykiai, tykiai Ne
munėlis teka” ir kartu su Gra
žina Zigaityte duetų “Tėvų name
liai’’. Joms akomponavo Virgini
ja Inkrataitė. Brazdžionio eilėraš
tį “Lietuvos vardas” gražiai pa
deklamavo Eglė Žižytė. Būrelis 
mergaičių — J. Bogužaitė, D. 
Šliogerytė, G. Zigaitytė, Z. Belku
tė, E. žižytė, D. Adomėnaitė, J. 
ir L Jonušaitės ir E. Kiverytė 
sutartinai padainavo dainas “Ma
no vainikėlis” ir "Lietuva bran
gi”. Tada moksleiviai tautinių šo
kių šokėjai salės viduryje pašoko' 
“Suktinį” ir “Kalvelį”. Akordeo
nu grojo Edas Šurka. Po jų pasi
rodė Sydnėjaus tautinių šokių gru
pė ir pašoko keturis tautinius šo
kius. Šoko mikliai, vinguriavo lyg 
vijūnai. Malonu buvo pažiūrėti. 
Jiems grojo prisiekęs muzikantas 
Algis Plukas. Abi tautinių šokių 
grupes paruošė ponia Marina Osi-

KIEK AŠ SUŽINOJAU!

Mūsų redaktorius Vincas Kazo
kas, dasikasęs iki Darvino, para
šė man atvirukų. Sako, kad kelio
nė sekasi puikiausiai, kad skruz
dės dar neužkandžiojo. Tik nu
keliavus už “juodojo kelmo”, iš
džiūvęs jam parkeryje rašalas ir 
kelionėje negalįs rašyti. Grįžęs 
viskų aprašysiųs paklodiniais re
portažais. Tai va, galite pradėti 
laukti. Atvirukas iš Darvino į 
Sydnėjų ėjo 6 dienas — lygiai 
tiek laiko eina laiškas iš Ameri
kos! Ir kai tamstos skaitysite šias 
eilutes, redaktorius bus jau na
muose berašųs kelionės įspūdžiu 
pradžių.

*
Podtas Juozas Mikštas, gyve

nantis Yallourne ir savo veido 
prakaitu užsidirbąs duonų anglių 
kasyklose, turi paruošęs spaudai 
stambų savo poezijos rinkinį 
“širdim, gyvenimu apsvaigusia”, 
į kurį yra sudėjęs geriausius sa
vo visos poetinės kūrybos eilėraš
čius.

Lakūnui ANTANUI KARPIUI
tragiškai žuvus, jo žmoną Danutę, p.p. Jasučius ir visus 
jų gimines skausme širdingai užjaučiu.

Ona Kyzelienė

naitė - Cox.
Reikia pasidžiaugti skoningai 

paruošta jaunimo programa. Ji 
parodė, kad Sydnėjuje priaugo 
nauja, šauni lietuviško jaunimo 
karta, pajėgi minėjimo progra
mose pavaduoti senuosius.

Programų užbaigus, Tautos 
Himnu, toliau vyko pasilinksmini
mas su geru orkestru, šokiais ir 
vaišėmis.

NAUJA ALK KULTŪROS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Rugsėjo 3 d. įvykusiame ALK 
Kultūros draugijos susirinkime 
išrinktoji nauja valdyba pasiskirs
tė pareigomis sekančiai: pirminin
kas - dr. A. Mauragis, vicepirmi
ninkas - kun. P. Martūzas, dva
sios vadas - kun. P. Butkus, se
kretorius - Jz. Ramanauskas, iž
dininkas - J. Kantonas ir valdy
bos narys - J. Šarkauskas.

CANBERRA
Rugsėjo 8-sios minėjimas pra

sidėjo pamaldomis St. Patrick’s 
bažnyčioje. Pamaldas <laikė ir 
Šventei skirtų pamokslų pasakė 
kun. Martūzas. Pamaldų metu 
giedojo “Aušros” choras.

B vai. p.p. oficialioji dalis vy
ko klubo patalpose, Wattle St. Mi
nėjimų pradėjo Apylinkės P-kas 
p. Janulaitis, pakviesdamas Kraš
to V-bos P-kų p. Narušį tarti žo
dį. Savo kalboje Krašto V-bos P- 
kas palietė gilesnę šios šventės 
prasmę, skirdamas daugiau dėme- 
sios jaunimui, kaip vienam iš svar
besnių veiksnių ateities reikaluo
se. Programa prasidėjo “Aušros” 
choro paruošta dainų pyne, į ku
rių įėjo eilėraščių deklamacijos, 
piano ir akordeonų muzika. Mūsų 
jaunieji: G. Genytė pianinu išpil
dė Preliudas - Mazurka, Čiurlio
nis. D. Perlibachaitė padeklamavo 
“Tėviškė” — K. Inčiūros. V. Bal
sytė — “Yra Šalis”, P. Vačaičio.
S. Genys akordeonu pagrojo: 
“Pintuvų Polkų” ir “Kaip gi gra
žus, gražus rūtelių darželis”.

Choras padainavo šias dainas: 
“Leiskit į Tėvynę”, “Atsisveikini
mas su giria”, Žydi margos gėle
lės”, “Daina apie tiltų”,' “Berneli 
mūsų”, Plaukia Nemunėlis”, “Pa- 
buskim iš miego”. Programa baig
ta sugiedant Tautos Himnų.

Minėjimui pasibaigus, choro 
V-bos pastangomis suruošta arba
tėlė su užkandžiais, kuri tęsėsi 
jaukioj nuotaikoj susirinkusių tar
pe. Rengėjai, tokiomis progomis 
pageidauja paremti jų pastangas 
ir skaitlingiau dalyvauti minėji
muose. Ov

MELBOURNAS
VĖDARAI IR SPRAGILAI
Šeimininkės šypsodamos, įrau- 

dusios kepė vėdarus ir tik: — Vai-

Atsimenant faktų, kad poetas 
Mikštas lietuviškai spaudai Aus
tralijoje tarnauja nuo pat jos 
pirmųjų žingsnių šiame kontinen
te, būtų gerai, kad visuomeninės 
institucijos ar koks turtingas me
cenatas pasirūpintų tų jo rinki
nį išleisti.

*
Dailininkas Leonas Urbonas, 

gavęs užsakymų iš Amerikos, tapo 
rašytojo Vydūno portretų.

★

Dailininkas Jurgis Bistrickas 
yra pasiryžęs išskrist ne tik iš 
Sydnėjaus, bet ir iš Australijos. 
Spalio pradžioje, o vėliausiai jo 
viduryje, išskrenda į Pietų Afri- 
kų. Planuoja ten pabūti porų mene 
šių, o paskui — vilioja jį platus 
pasaulis ir noras pakeliauti.*

Pramatydamos, kad Sydnėjaus 
Lithuanian Club Ltd metinis susi
rinkimas gali būti labai ilgas, gai
lestingosios Cabramattos ponios iš 
anksto pradėjo ruošti užkandžius, 
kad posėdžiautojai nenumirtų iš 
bado. 

gykit, sveteliai, į sveikatų! — sa
kė. Stirtos prikeptos buvo tų vė
darų; bulvinių ir kraujinių, o vis
tiek pritrūko. Būtų gal nepritrū- 
kę, bet kad kiti ir valgė. Po kokias 
penkias porcijas suvalgė ir dar, 
kaip tas vilkas, rugių pasisėjęs, 
klausė: — kada vėl valgysiu? Ka
da vėl bus vėdarų balius? Aš ma
nau, kad virėjoms kitos padėkos 
jau nebereikia. Jei pilna burna 
valgo, taukai per barzdų varva 
ir klausia, kada dar bus? Padė
kos jau gana. Žinojo vyrai su kuo 
susidėti! Oi žinojo!

Negali sakyt, kad moterys ne
nusiminė, kuri duonos pusė svies
tu tepta. Susirinko vyrai su spra
gilais kulti. Atėjo Gaspadorius 
juodais ūsais, maišu, už juosmens 
pančio užkištu, nešinas, grūdams 
pilti. Atėjo samdinė Mikasė, ber
nai — Ignačius su Tamošium ir 
Rapolas; turbūt vyresnysis pus
bernis, nes dar be ūsų. Kūlė ketu
riese: “kampe tupi, kampe tupi” 
dainos taktu. Iškūlė pėdą javo ir 
prikūlė... saldainių krūvą. Kad ims 
Mikasė švaistytis, mėtyti visiems. 
Pakulę ėjo pabaigtuvių. Pila alų 
iš uzbono. Manau sau; skūpus gas
padorius. Alaus pilnas Urbonas, o 
skilandžio nedavė. Netruko pradė
ti dainuoti. Apdainavo visus, tėvą 
seną, jo dukteris ir sūnus visus. 
Dukterys prašo seklyčios, nes ne
turi kur piršlius už skobnių so
dinti. Tėvas visas dukras lygiai 
myli, bet kišeniai tušti. Dukterys 
sako nereikia tėveli; mes pačios 
įsitaisysim. Verpsim ir ausim, tur- 
gun važiuosim, tavęs seno nepra
šysim. Sūnūs vėl gi seserų mada 
seka. Ir jie neprašo; tik vietų duok 
marčioms vilioti. — Kur čia be- 
atsiminsi kiekvienų žodį? Seniai, 
seniai nebuvo girdėta tiek daug 
tokio švaraus jumoro. Nė vieno 
neužgavo, nė vienam nepikta ir pa
čiam juoktis su visais, kad ir iš 
savęs paties. Kiekvienų jų dainų 
posmelį lydėjo plojimai ir juokas. 
Rengėjai ir publika dėkingi Gas- 
padoriui K. Baltokui ir jo trupei: 
Mikasė - Šidlauskienė, Ignačius - 
A. Gabas, Tamošius - A. Rama
nauskas, Rapolas - Šidlauskas. Bū
tų gerai dažniau tokių linksmų 
programų.

Norėčiau paminėti, kad Sekly
čios Rengimo Komiteto moterių 
lydi lyg kokia palaima, nes kų 
nepaima- tas sekasi. Susirinko mo
terys — lietuvės būrelin, nežiūrė
damos nei politinių palinkimų, nei 
religinių skirtumų. Dirba vienin
gai, nuoširdžiai. Dirba užsidėju- 
sios sau pareigą, todėl padėka ne
reikalinga, bet vienai iš ten ma
tytų norėčiau rankų pabučiuoti, 
tai močiutei Šėmienei. Kur tikį 
koks darbas, koks lietuviškas pa
rengimas, ten ji tyliai dirba. Ne
siskųsdama ir nesigarsindama. 
Aįiū močiut, kad visuomet (tesi 
)ten, kur lietuvė moteris reika-< 
linga.

Ačiū jums, rengėjai, už linksmų 
vakarų! Ačiū už Spragilus! Ačiū 
už. skanius vėdarus! Dabar ir aš, 
kaip tas vilkas, kur minėjau, no
riu klausti: — kada vėl toks vaka
ras bus, kada valgysiu vėl vėda
rų? Gali eiti skersai ir išilgai Mel
bournų, bet vėdaro kitur negausi.

Argus

GEELONGAS
CHORO KAUKIŲ BALIUS

Nors oras rugpiūčio 26 d. Vic- 
torijoje buvo nepavydėtinas, bet 
jis nepakenkė Geelongo choro kau
kių baliui. Atrodo, kad šis kaukių 
balius kas metai darosi populia
resnis, nes svečių buvo matyti net 
iš Hobarto, Adelaidės, Morning- 
tono, o iš kaimyninio Melbourno 
svečių buvo geras pusšimtis. Tiki
mės sekančiais metais turėti baliui 
erdvesnes patalpas, nes prieš kurį 
laiką visuotinas susirinkimas nu
balsavo Lietuvių namus padidinti 
— priekyje pristatyti priestatą ir 
šone įrengti virtuvę.

Chorisčių rankų darbo dekora
cijos skyrėsi nuo visų ankstyves
nių papuošimų savo “oriental 
touch”. Tūkstančiai gėlyčių, su
narstytų tarp spalvotų šiaudelių 
sudarė įvairias formas šešių 
žvaigždžių pagrinde, o iliuminuo
tos kaukės, mėnuliai ir lietuviškas 
stikliukėlis tiko to vakaro momen
tui.

s

CANBERROS APYLINKES VALDYBA RUOŠIA

BENDRUOMENĖS PAVASARIO ŽIEDŲ

LIETUVIŲ KLUBE LYNEHAM

Programoje Sydnėjaus “Neužmirštuolės” ir kitos staigmenos.
Nuoširdžiai kviečiame, tautiečius ir jų draugus atsilankyti ir prašoma galimai grei

čiau užsisakyti stalus. Canberros Apylinkės Valdyba

ir;

Pirmų kartą Australijos lietu
vių istorijoje buvo sudarytos sąly
gos laimėti lietuviškus tautinius 
rūbus už 20 centų. Choro valdy
bos pirmininkas p. J. Gailius, ati
darydamas balių ir pasveikinęs 
svečius, pakvietė ponią Renatų 
Starinskienę loterijon liedžiamus 
rūbus pademonstruoti vakaro da
lyviams ir taip pat išreiškė padė
kų ponioms — Šimkienei, Vaice
kauskienei, čerakavičienei, Zylie- 
nei - Zelinkevičienei, Zenkevičie- 
nei ir Gailiuvienei už jų didelį į- 
dėtą darbą tuos rūbus siuvant ir 
siuvinėjant.

Rūbais susidomėjo net ir kitos 
lietuvių kolojinos. Adelaidėje p. U. 
Jucienė išplatino 100 bilietų, Can
berroje p. L. Budzinauskas 60, 
Sydnėjuje p. E. Lašaitis 50, Mel
bourne p. D. Juškutė 35, o Geelon
ge buvo išplatinti 506 bilietai. 
Nors geelongiškiai labai norėjo, 
kad rūbai iškeliautų kitur pade
monstruoti geelongiškių ponių me
ną, bet bilietų dauguma nuspren
dė laimę Geelongui. Loteriją pra
vedė apylinkės Revizijos Komisi
jos nariai p.p. S. Česikas, S. Va
laitis ir K. Šimkevičius, o laimin
gų bilietą ištraukė pirmos kaukė? 
prizo laimėtoja panelė D. Skapins- 
kaitė — rūbus laimėjo Jokūbas 
Lipšys, kuris besidžiaugdamas sa
vo laime ir įvertindamas didelį 
moterų darbų, tuojau paskyrė 25 
dolerių asmeninę auką Geelongo 
chorui, kas salėje sukėlė plojimų 
audrą.

Šiais metais kaukių buvo žymai 
mažiau, kaip pernai, bet kaukės 
buvo įdomesnės. Išskirtinesnės 
kaukės buvo — Karalaitė Ledutė 
su palydove, Jonas be galvos, Tuš
čios bonkos lietuvybei — latras, 
Dzidoriukė ir Rapolas iš Mūsų 
Pastogės, Musmirė, Popierinis am
žius. Buvo atskubėjusi ir Meška, 
tik prieš kaukių paradą dingo.

Pirmų premiją laimėjo D. Ska- 
pinskaitė, antrą — A. Andriuko- 
nytė, trečią L. Bungarda, ketvirtų 
— G. Valaitienė ir penktą — E. 
Jančiauskaitė. O p. J. Asiukevi- 
čiaus asmeninę dovaną laimėjo A. 
Bungardaitė ir N. Kantvilienė iš 
Hobarto. Laimėjusioms kaukėms 
premijas įteikė choro dirigentai 
p. J. Juška ir R. Zenkevičius.

Baliaus paruošimui choristai į- 
dėjo daug nuoširdaus darbo, kas 
parodo choro vieningumą ir su- 
siklausimų. Už baliaus pasisekimų 
dėkojame visiems jo dalyviams, 
choro rėmėjams ir talkininkams.

Nepremijuotia Kaukė

SAVAITGALIO 
PARENGIMAI

ADELAIDE
Rugsėjo 24 d. tuojau po 11 vai. 

pamaldų klebono kun. Kazlausko 
60 metų sukakties pagerbimas Ka
talikų Centre.

SYDNĖJUS
Rugsėjo 24 d. 1.30 vai. p.p. 

Lithuanian Club Ltd. metinis su
sirinkimas klubo laikinose patal
pose Lidcombe.

NEWCASTLE
Rugsėjo 24 d. 11 vai. lietuvių 

pamaldos šv. Lauryno bažnyčioje 
Brodmedove.

MELBOURNAS
Rugsėjo 23 d. (šeštadienį) 5 vai. 

po pietų Lietuvių namuose Lietu
vių Kooperatinės Kredito Draugi
jos Talka metinis susirinkimas.

Rugsėjo 24 d. 2 vai. p.p. Lie
tuvių namuose p. J. Kalpoko pas
kaita Kelionės įspūdžiai pietry
čių Azijoje” ir 3.30 vai. p.p. ten 
pat L. Kultūros Fondo susirinki
mas.

Pranešimai
“TALKOS” SUSIRINKIMAS
1967 m. rugsėjo mėn. 23 d., šeš

tadienį, 5 vai. po pietų, Melbourno 
Lietuvių Namų mažojoje salėje, 
50 Errol st.,' North Melbourne 
šaukiamas Lietuvių Kooperatinės 
Kredito Draugijos Talkos šeštasis 
metinis susirinkimas. Drauge su 
įprastiniais- metiniuose susirinki
muose spręstinais reikalais, bus 
aptartas draugijos įstatų kai ku
rių straipsnių pakeitimas ir Tal
kos įstojimas nariu į Victoria kre
dito kooperatyvų sąjungą. Susirin
kimui draugijos pelnų paskirsčius, 
tuojau bus išmokamas nariams už 
jų įnašus dividendas.

Susirinkimo darbotvarkė ir me
tinis balansas Talkos nariams iš
siųstas paštu. Jei kas dėl kokių 
nors priežasčių pranešimo negau
tų, prašoma įsidėmėti čia skelbia
mą susirinkimo vietą ir laiką. Su
sirinkimas prasidės punktualiai.

Kviečiama visus Talkos narius 
susirinkime skaitlingai dalyvauti. 
Į susirinkimą kviečiami visi mel- 
bourniškiai lietuviai. Visuotinai 
apsijungę ekonominiuose siekiuo
se, lengvau įstengsime nugalėti 
tebesireiškiančius materialius ne- 
dateklius visoje mūsų bendruome
nės veikloje.

Lietuvių Kooperatinės Kredito 
Draugijos Talkos Valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIAMS
įsidėmėtina, kad ' kun. Povilas 

Martūzas yra perkeltas gyventi į 
kitą parapiją. Dabartinis jo ad
resas yra: St James, 2 Woolley 
Str., Forest Lodge, N.S.W.,2037 
Telefonas: 68-1407

“Dainos” choro dainininkus 
dantų gyd. NIJOLĘ MALISAUSKA1TĘ 

ir 
gydytoją KAZJ ZDANAVIČIŲ, 

sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikina ir visokeriopos 
sėkmės linki.

"Dainos" choro dirigentas ir choristai

Mielus kolegas 
Dr. K. ZDANAVIČIŲ 

ir
N. MALISAUSKAITĘ, 

sukūrusius lietuvišką šeimą širdingai sveikina 

Sydnėjaus Filisterių Būrelis
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NEWCASTLE
Sekančios pamaldos Newcastelio 

ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos rugsėjo 24 d. 11 vai., šv. Lau
ryno bažnyčioje, Brodmedove.

Išpažinčių bus klausoma nuo 
10.30 vai. prieš Mišias.

Kun. S. Gaidelis S J.

PRANEŠIMAS
Pranešu, kad Melbourno Lietu

vių Kultūros Fondo (Skyriaus) 
narių susirinkimas įvyks š.m. rug
sėjo mėn. 24 dn. 3.30 vai. Lietu
vių Namuose. Aptarsime L.K. 
Fondo veiklą ir jo ateitį. Kviečia
mi visi nariai, buvę nariai ir visi 
tautiečiai, kuriems rūpi lietuviš
kos kultūros ugdymas ir puoselėji
mas susirinkime dalyvauti. Ypač 
laukiamas jaunimas, nes jūsų ran
kose lietuviško gyvenimo ateitis.

Ig. Alekna
Einąs pirmininko p.

KVIETIMAS
Melbourno Lietuvių Kultūros 

Fondas š.m. rugsėjo mėn. 24 dn. 
2 vai. p.p. (tuoj po pamaldų) Lie
tuvių Namuose rengia viešą p. Jo
no Kalpoko paskaitą: -.Kelionės įs
pūdžiai po pietryčių Aziją" į ku
rią kviečiame visus Melbourno 
tautiečius.

Paskaita įdomi, nes p. Kalpokai 
šiais metais lankėsi tuose kraš
tuose todėl gali palyginti kaip tie 
kraštai atrodo lankytojo akimis 
su gautais įspūdžiais beskaitant 
knygas apie “Tolimuosius rytus”. 
Paskaita bus pailiustruota spal
votomis jų pačių gamintomis nuo
traukomis (slides).

M.L Ji.F.
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