
SIEKIANT
IDEALO

Gyvename specializacijos am
žių. Gyvenimas yra tiek išsišako
jęs, kad nėra tokios srities, kur 
nereikėtų kvalifikuoto darbinin
ko arba specialisto. Nekalbant 
jau apie aukšto lygio specialy
bes, net ir iš eilinio darbininko 
kaskart vis daugiau reikalauja
ma pasiruošimo, specializavimo- 
si, kad galėtų tinkamiau ir pro
duktyviau atlikti savo darbą su 
komplikuotomis mašinomis, žo
džiu, prieš akis labai netolimas 
laikas, kad nelavintam darbi
ninkui išsilaikyti bus gana sun
ku. Ir šiandie darbo jėgos rin
koje daugiau paklausos kvalifi
kuotų darbininkų, negu papras
tų, nelavintų, nes sparčiai pro
gresuojant technikai dar vis ne- 
suspėjama paruošti ir atitinkamų 
darbininkų. Nekalbant apie dar
bo paklausą jau ir pačios kvali
fikuoto darbininko darbo sąly
gos ir atlyginimai visai kitokie. 
Pasižiūrėkime tik patys į save: 
vos atvykus į Australiją darbo 
sąlygos visus priverstiniu keliu 
įstatė į žemiausio darbininko ka
tegoriją. Bet praėjo keliolika me
tų ir reikalai išsikristalizavo: ku
rie tik spėjo ar galėjo, tuoj sten
gėsi gauti sau atitinkamo darbo 
pagal savo turėtas žinias. Kiti 
įvertindami situaciją paskubo
mis stengėsi įsigyti atitinkamas 
kvalifikacijas, ir šiandie jau lie
tuvių tarpe eilinių darbininkų 
labai nedaug.

Tačiau be darbininkų kvalifi
kacijų reikia prisiminti ir pro
fesijas, kurias įsigyti reikia jau 
didesnio pasiruošimo, išeiti ati
tinkamas mokyklas, net univer
sitetus. Žinoma, profesionalų ir 
ekonominė, ir socialinė padėtis 
vietos visuomenėje yra didžiai 
skirtinga.

Lietuviai dar tuo turi stengtis 
siekti aukštesnio lygio, kad mū
sų čia palyginamai yra labai ne
daug. Tad mūsų visų dėmesys 
ir pastangos turi būti nukreiptos 
kaip tik į mokslą. Mokytas lie- 
tuvis visados jausis saugesnis ir 
socialiniu ir tautiniu atžvilgiais:
jo akiratis bus platesnis, jis jau
sis saugiau ir kaip leituvis, nes 
gyvenant ir dirbant tarp inteli-
gentų niekad nesusilauks prie
kaištų iš savo aplinkos, kad jis 
esąs kitos tautybės. Pagaliau per 
mokslą daug daugiau galima pa
sitarnauti savai tautai, negu bū
nant bemoksliu.

Lietuviai jau nuo seno verti
no mokslą ir jo siekė iš paskuti
niųjų. Tik prisiminkime bau
džiavos laikus, kada lietuvis 
baudžiauninkas net neturėjo tei
sės į mokslą, o vis tik rado būdą 
ir priemonių, kad išaugino ir 
anais priespaudą laikais moky
tų žmonių, kurie iškilo į tautos 
vadus ir privedė visą tautą ne tik 
prie gilaus sąmoningumo, bet ir 
prie nepriklausomybės. Prisi
minkime tik Valančių, Kudirką 
ir visą eilę kitų, kurie buvo 
baudžiauninkų vaikai be teisės 
į mokslą.

Mokslo svarbą lietuviai įver
tina ir dabar. Lietuvoje mokyk
los perpildytos besimokančio 
jaunimo, lygiai palyginus ir su 
kitom tautybėm ir išeivijoje be
simokančių lietuvių yra labai 
aukštas procentas. Kaip mes visi 
didžiuojamės išgirdę ar paskaitę, 
kad tai ten tai ten lietuvis užė- 

RUSIJOJE NIEKAS NEPAKITO
Pabėgusi šių metų pirmoje pu- ginti tos pačios eros, kurią vadi- 

sėje iš sovietinio rojaus Stalino na “Stalino era”.
duktė Svetlana Amerikoje per te- Svetlanos Stalinaitės , teigimu,
leviziją kalbėjosi su spaudos ats
tovais aiškindama, kad nuo Sta
lino eros Sov. Rusijoje esminiai 
niekas nėra pasikeitę. Pasikalbėji-
mas su Svetlana buvo pravestas 
ryšium su artėjančiu sovietinės 
revoliucijos Rusijoje 50-ties metų 
jubiliejum.

“Aš ir dabar esu įsitikinusi, — 
aiškino Svetlana, kad visa sovieti
nė sistema yra klaidinga.

“Štai jau 15 metų, kaip mano 
tėvo nebėra, tačiau tie patys žmo
nės valdo kraštą, viešpatauja to
ji pati partija ir tie patys žmo
nės diriguoja partijai. Lygiai toks 
pats gyvenimas — ekonominis ir 
politinis visame krašte.

"Krašto valdytojai nieko nepa
keitė ir aš netikiu, kad jie gali 
ką nors pakeisti, nes jie visi išau-
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mė atsakingas pozicijas, pasiekė 
atitinkamų rezultatų ar tai mo
ksle, ar mene, ar kitoj kurioj at
sakingoj srity. Tokia žinia kiek
vienam iš mūsų kelia pasididžia
vimo ne tik dėl to, kad mūsų 
tautietis iškilęs ir kelia lietuvio 
vardą, bet lygiai pagrįstai padil
gina ir mūsų savimeilę.

Kiekvienos tautos išeiviai pa
rodo tam tikrą jiems būdingą 
bruožą, į kur jie linkę. Štai Aus
tralijoje italai daugiausia reiš
kiasi daržininkystėje: beveik vien 
italų rankose yra daržovių krau
tuvės; graikai į smulkią preky
bą, ypač milkbarus. Lietuviai 
dar niekuo neišsiskiria, kad tu
rėtų grupei būdingą antspaudą. 
Bet lietuviai linkę į mokslą. Tą 
mes patys žinom, bet šito dar 
nežino kiti. Todėl ar nereikėtų 
mums pasistatyti šitą tikslą kaip 
tautinį idealą — KAD NELIK
TŲ NĖ VIENO LIETUVIO 
BE AUKŠTOJO MOKSLO! Ži
noma, tai idealas, kuris niekad 
šimtaprocentiniai nebus įgyven
dintas, bet siekiant idealo gali
ma mokytų ir nemokytų lietu
vių santykį reikšmingai permai
nyti, taip, kad jis taptų būdingu 
tautai bruožu. Aišku, to nepa
darysi per vieną kartą, bet ir 
idealas trunka ne vieną genera
ciją, bet per kartų kartas. Ypa
tingai šią toli siekiančią ambici
ją turėtume skiepyti nuo pat 
mažens savo vaikams ir jauni
mui — ambiciją mokslui ir am
biciją tautai.

(v.k.)

VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
TAIKOS FORMULIŲ 

SIŪLYMAI
J.A.V-bės, du kart nutraukusios 

šiaurės Vietnamo bombardavimą, 
atrodo, dar kartą bandys taikin
gu būdu paveikti priešą. Karo ad
ministracijai netektų tokių taikos 
žestų mėginti, jei kairiųjų spau
dimas Amerikos viduje būtų ma
žesnis. Esant dideliam nepasiten
kinimui dėl nesėkmingo karo, visų 
dėmesys nukreiptas i prezidentą 
Johnsoną ir gynybos sekretorių 
McNamarą. Deja, karo reikalais 
ir jųdviejų nuomonės dažnai ski
riasi.

Amerikos karo adimtinstracijai 
priekaištaujama, kad prez. John- 
sonas yra tiek paveiktas vyriausio 
jungtinio štabo (joint chiefs of 
staf jog nebeklausąs jokių realių 
pasiūlymų bei patarimų, kurie 
kasdien išplaukia iš įvairių valsty
bių atstovų.

— ★ —
Daugybė tarptautinio masto po

litikų (daugiausia kairiųjų), žur
nalistų, filosofų ir šiaip privačių 
asmenų kasdien lankosi Hanojuj

“patys rusai turėję vilčių jos tė
vui Stalinui mirus, nes Nikita 
Kruščiovas daugelį dalykų pakei
tęs, kad teroro sistema dingusi.
Deja, vėliau visi įsitikinom, kad 
viltasi tuščiai. Atstačius Kruš- 
čiovą netgi žengta keletas žings
nių atgal.” Ji netgi Kruščiovui 
turi gerą žodį, nes jis nesiprie
šinęs jos vedyboms su užsieniečiu 
(ji buvo ištekėjusi už indo komu
nisto), bet dabartinis Rusijos 
premjeras jai darė kliūčių ir prie
kaištų.

Paklausta, kas atsitiktų, jeigu 
ji dabar grįžtų atgal į Sov. Są
jungą, Svetlana tvirtai pareiškė 
savo nusistatymą, kad ji neketi
nanti grįžti atgal. Gi jeigu su
grįžtų, ji būtų sovietinių parei
gūnų uždaryta beprotnamy, nes ir

Mūsų tautinė pažiba — jaunimas, šokiai, dainos...

ir iš ten atsiveža naujus taikos 
pasiūlymus. Kiekvieno siūlytojo 
formulė mažai kuo skiriasi: daž
niausia tik tuo, kad nurodo, ką 
Amerika turėtų daryti taikos at
veju.

Tokie Hanojaus lankytojai daž
nai pamiršta Amerikos siūlomus 
taikos planus, kuriuos šiaurės Viet 
namo atstovybė Maskvoje neat- 
plėšus grąžina amerikiečių įstai
goms.

KO NORI KOMUNISTAI?

Kokia bebūtų “taikos formulė’’, 
jos visos išplaukia iš Hanojaus ir 
turi keturis pagrindinius reikala
vimus.

Pirmas jų — besąlyginiai ir 
tuoj pat sustabdyti siaurės Viet
namo bombardavimą ir kitus Ame
rikos agresyvius karo veiksmus.

“Komunistų tautinio išlaisvini
mo frontą’ (national liberation 
front) pripažinti teisėtu ir su juo 
skaitytis kaipo su vieninteliu pie
tų Vietnamą reprezentuojančiu 
vienetu”. Vadinasi, Viet Cong te
roristai ir jų veiksmai turėtų bū
ti pripažinti teisėtais, o iš tokių 
banditiškų gaujų būtų sudaroma 
Pietų Vietnamo vyriausybė.

“Vietnamo reikalus palikti pa
čių Vietnamiečių sprendimui be 
kitų pagelbos. Amerikos agreso
riai turi kraustytis iš kur atėję,

Atseit, Amerikai pasitraukus su 
jungimo darbai galėtų būti fina- 
lizuoti, t.y. visi nepalankūs pie
tiečiai išskersti.

Nesutikus su tokiais esminiais 
reikalavimas telieka ketvirtas — 
karo pratęsimas.

Žiūrint iš šalies, kad ir iš kai
riosios pusės, ar sveiko žmogaus 
protas galėtų sutikti su bet kuriuo 
iš šių reikalavimų? O tačiau pa
saulyje ir toje pačioj Amerikoje 
atsiranda daugybė tokių kurie 
tvirtina, kad tokie reikalavimai 

dabar ją sovietinė propaganda lai 
ko beprote ir pakvaišusia.

Šiame pasikailbėjime Svetlana, 
spaudos teigimu, aštriausiai pasi
sakiusi prieš sovietinę sistemą ir 
patį režimą. 

yra teisūs ir kurie tik nurodo vie 
nintėlį kelią į abiejų Vietnamu 
suvienijimą.

— * —
Rašant šias eilutes, vietinėje 

spaudoje sakoma, kad prez. John- 
sonas žada sustabdyti šiaurės 
Vietnamo bombardavimą nuo š.m. 
lapkričio pradžios ligi sausio mė
nesio.

BRITŲ DARBO PARTIJOS 
KONFERENCIJA

Anglijos darbiečiai kiekvienais 
metais šaukia partijos konferen
ciją, kur aptariama politinė pa
dėtis ir nustatoma kryptis kurios 
turėtų laikytis dabartinė darbie
čių vyriausybė.

I tokią Scarborough konferenci
ją min. p-kas H. Wilson vyks be 
didelio entuzialzmo. Tai visiškai 
suprantama, nes darbiečių vyriau
sybei politiniai ir ekonominiai rei
kalai sunkiai klostosi.

Politiškai H. Wilson dalyvaus 
konferencijoje kaipo pralaimėto
jas. Iš šešių buvusių pririnkimų 
į vyriausybę (government by elect
ions), kada parlamentarų vietos 
mirties atveju tampa laisvos, ke
turios darbiečių vietos atiteko Ted 
Heath konservatoriams. Statisti
kos duomenimis, Wilsono adminis
tracija atsidūrusi paskutinėje vie
toje palyginus su bet kokia vy
riausybe po antrojo pasaulinio ka

Žinios
Jordano karaliui Huseinui vie

šint Maskvoje Sov. Sąjunga pa
žadėjo didelę ekonominę pagalbą 
Jordanui. Spėjama, kad į tą pa
galbą įskaitoma ir ginklavimas.

— ★ —
Priešingai Ameikos protestams 

Prancūzija dideliais kiekiais eks
portuoja ginklus į Pietų Ameriką.

— Ir —-
Vien tik šiais metais Vietname 

žuvo 6,721 Amerikos karys ir 
45,705 sužeisti.

— ★ —
Automobilių gamyboje šiandie 

Japonija stovi antroje vietoje pra

ro. Šiandieną du anglai iš trijų 
sakosi balsuotų prieš darbiečius.

Anglai bendrai nusivylę darbie- 
čiais ir min. p-ko H. Wilsono va
dovavimu. Neskaitant kitų trūku
mų, kraštas kenčia chronišką be
darbę ir užsienio prekybos defi
citą.

Kokie bebūtų konferencijos nu
tarimai jie nepalengvins esamų 
sunkumų ir nenutolins dar vienos 
artėjančios sunkios žiemos, dėl ku 
rios H. Wilson anglus jau perspė
jo.

KETURIOS KALĖJIMO 
VERTOS NUODĖMĖS

Kaip Sov. Sąjungoje taip ir visuo
se jų pavergtuose kraštuose yra 
griežtai draudžiama skelbti lais
vę, kalbėti prieš režimą ar jų 
supuvusią sistemą, o tuo labiau 
prieš juos rašyti.

Čekoslovakija ligi šiol galėjo 
didžiuotis tam tikra žodžio laisve 
ir tuom skyrėsi iš kitų grandimis 
sukaustytų bendruomenių. Norė
damas išbandyti čekams skirtą 
laisvę, novelistas Ludvikas Vaculik 
rašytojų suvažiavime klausė: "... 
kodėl mes negalime gyventi kur 
norime, garbinti ką norime? Ko
kia nauda iš spaustuvių ir perio
dikos jei spausdinama tik nusta
tytu šablonu? Visi mes esame jun
giami paverčiančio į niekus pi
nigo....”

Vaculik’o kalbai pasibaigus, jis 
tuoj pat buvo išmestas iš rašyto
jų draugijos centrinio komiteto. 
Už tokį “šmeižtą” režimo adresu, 

lenkusi Vak. Vokietiją ir Angli
ją. Šioje pramonėje tik Amerika 
pirmauja.

— ★ —
Pereitą savaitę Australijoje ofi

cialiai lankėsi Italijos prezidentas 
Saragat. Ypač karštai jį pasiti
ko italai ateiviai Australijoje, 
šalia kitų reikalų su oficialiais 
Canberros žmonėmis buvo kalbėta 
apie emigraciją iš Italijos. Pagal 
naują sutartį ateiviams iš Itali
jos Australijos vyriausybė pagel
bės išmokti angliškai, o ateivių vai 
kams, gimusiems Australijoje, su
darys sąlygas išmokti itališkai. 

rašytojas vyriausybės pasmerktas, 
jo ateitis liko neaiški.

Čekoslovakijos komunistai to
kiais savo veiksmais nori sutram
dyti ne tik nebesuvaldomus rašy
tojus, bet taip pat susiaurinti jų 
turėtą žodžio laisvę.

Neseniai atvykęs iš Maskvos A. 
Calwell, buvęs Australijos darbie
čių partijos vadas sako, kad Sov. 
Sąjungoje yra tokia laisvė kokią 
mes suprantame. Ten j bažnyčią 
niekas neverčia eiti, bet taip pat 
niekas ir nedraudžia. Kažin ar 
Calwell pats tiki ką kitiems sa
ko?

KIEK ČIA 
TEISYBES?

Pereitą savaitę N.S.W. senato
rius Mr. S. D. Einfield (ats
tovaująs darbo partiją) besvars
tant įstatymo projektą prieš ne
padorius ir narnografinius leidi
nius, pareiškė, kad prie tokios 
rūšies leidinių reikia priskirti bei 
įstatymais uždrausti ir tokius lei
dinius, kurie žadina rasinę neapy
kantą. Jis teigė, kad tokie leidi
niai esą nemažiau kenksmingi, 
kaip ir parnografiški ir nuodija 
Australijos visuomenę. Taip pat 
Mr. Einfield pabrėžė, kad rasinę 
neapykantą keliančių leidinių esą 
ir N.S.W. valstijoje, kaip “Truth 
and Liberty”. “Australian Inter
national News Review”, o iš sve
timomis kalbomis leidžiamįų esą 
dešiniojo sparno radikalūs leidi
niai, kaip mėnesinis kroatų orga
nas “Spremnost" ir lietuvių leidi
nys “Mūsų Pastogė”.

Atrodo, kad Mr. S.D. Einfield 
yra neteisingai painformuotas, y- 
pač kas liečia svetimomis kalbo
mis leidinius. Kas liečia Mūsų Pas
togę, šis laikraštis jokiu būdu nė
ra dešinio sparno radikalusis lei
dinys nei jame kada nors buvo 
skelbta arba užsiminta apie rasi
nį kurstymą. Prieš teigiant ką 
nors viešai net ir senatoriai turė
tų savo informacijas pasitikrinti. 
Visi suminėti leidiniai yra aiškiai 
antikomunistiniai, bet antikomu
nizmas nėra rasinė neapykanta ar 
parnografija.

M -P- Red.
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Aaron. R. Einfranh

LIETUVA KANADIEČIO AKIMIS
PRIEŠ APŠEPUSIĄ MASKVĄ LIETUVA TIKRAI SPINDI

Tokia antrašte Toronto dieraš- 
tis The Telegram liepos 24 dieną 
atspausdino gana-gerai informuo
to savo korespondento Aarono’o 
R. Einfrank’o reportažą iš Vil
niaus, ką patiekiame ištisai.

Vilnius, Lietuva. Viena iš da
bartinio pasaulio ironijų yra tai, 
kad Lietuvai ir kitiems sovietų 
bloko kraštams trūksta nepriklau
somybės ir dalyvavimo Jungtinėse 
Tautose.

Jungtinėse Tautose, atstovauda
mas The Telegram, pastebėdavau 
JT pareigūnų ir diplomatų nesma
gumą kai kas nors pasisakyda
vo (demonstruodavo) už laisvę pa
vergtoms rytų Europos tautoms. 
Afrikos ir Azijos klausimas tai bū 
davo tvarkoj pamaldiems JT an- 
tikolonialistams, tačiau tautos, 
kaip lietuviai, nelabai domindavo 
šią pasaulinę organizaciją.

Šiaip negalima Jungtinių Tautų 
perdaug kaltinti už jų dvigubą 
mastą Lietuvos, Estijos ir Lat
vijos atžvilgiu. Baltų tautos dabar 
neatšaukiamai yra sovietų imperi
jos dalimi ne Jungtinių Tautų bet 
didžiųjų rytų - vakarų jėgų bei 
dvigubos geografinės ir istorinės 
tragedijos dėka.

Turi seną kultūrą, išdidūs ir 
darbštūs lietuviai 18 amžiuje buvo 
praryti caristinės rusų imperijos. 
Nepriklausomybė atėjo tik pirmo 
pasaulinio karo pasėkoje, kai ru
sų imperija pradėjo braškėti ata
kuojama vokiečių invazijos ir bol
ševikų revoliucijos.

Nors didžiuma Rusijos imperi
jos bolševikų buvo greitai atgau
ta, baltų respublikos savo laisvę

“Talkos”
Lietuvių Kooperacinė Kredito 

Draugija TALKA Melburne Lie
tuvių Namuose rugsėjo 23 d. turė
jo metinį susirinkimą. Susirinki
me pirmininkavo ir veiklos apžval
gą padarė pirmininkas Liudas
Barkus, sekretoriavo sekretorius sidarys L. F. narys.
Vladas Jakutis.

Šis bankelis prieš šešerius me
tus įsteigtas tautiečių, dirbusių 
Lietuvoje kooperacijos srityje, knygoje bus visų narių fotografi-
kad ir ne taip greitai kaip Kana- jos ir biografijos. STALINO MIRTIS
dos lietuvių bankeliai (ten bene Pagal įstatus kasmet du valdy- Stalino mirtis vakarų pasauly- 
trys jau yra milijonines apyvar- bos nariai baigia savo kadenciją je vis tebėra misterija. Vieni spė
tas darantieji), bet kasmet auga, ir du prirenkami. Šiemet savo ka- lioja, kad jis natūraliai miręs, 
Per praeitus veiklos metus naujų dencijas baigė ilgametis pirminin- kiti teigia, kad buvęs nužudytas, 
narių įstojo 26 ir dabar TALKO- kas Liudas Barkus ir sekretorius Vienas amerikiečių laikraštis 
JE yra 164 nariai. Kartu su na- Vladas Jakutis. Už pasidarbavi- (Detroit News) paskelbė Stalino 
rių skaičium auga jos turtas ir mą ir ypač pirmaisiais metais be mirties aprašymą teigdamas, kad 
plečiasi veikla. 59 nariai ir 9 or- jokio atlyginimo jiems nariai la- žinios pagrįstos Amerikos užsie- 
ganizacijos padėjusios indėlius, bai dėkingi. Pririnko Povilą Bal- nių reik, ministerijos dokumen- 
Paskolų išduota 19. Pereitų metų tutį ir Juozą Šnirą. tais.
apyvarta siekė $29178. 79. Kaip Valdyba pareigomis pasiskirstė: Minėtas laikraštis rašo, kad 
matote iš balanso, tiek praeitais, Povilas Baltutis pirmin., Bronius 1953 m. kovo mėn. Stalinas su- 
tiek šiais metais Talka galėjo Vanagas vicipirmin.., Juozas Šni- šaukęs specialų viršūnių posėdį ir 
daugiau skolinti. Pirmininkas ras sekretorius, o Juozas Kalnėnas pranešęs, kad nusprendęs pravesti 
pranešime pažymėjo, kad esą to- ir Juozas Balbata valdybos nariai, valymą prieš Rusijos žydus. Žy- 
kių lietuvių, kurie kitur skolinasi Talka interesantus priiminės dai pagal Stalino planą turėję bū- 
mokėdami žymiai didesnius pro- tuo pat laiku — šeštadieniais nuo ti masiškai deportuoti į Sibirą, 
centus. Tai aptemusios tautinės 14 vai. iki 16 vai. Melbourno Lie- Ministerio p-ko pirmasis pavaduo- 
sąmonės — žinau ir aš tokių. tuvių Namuose 50 Errol st, North tojas A. Mikojanas tam pasiprie-

Gal kam pasitikėjimo trūksta, Melbourne, 3051. šino sakydamas, kad komunistų
bet to neturėtų būti. Talka kaip ir JoTM8 Partijos kapitalistiniuose kraštuo-
visi kooperatyvai Viktorijoje yra 
valdžios priežiūroje — revizuoja 
Charered Accountant revizoriai.
Talka apsidraudusi net keturiais
draudimais: 1) T. sekretorius SPAUDOJE tos Himnas yra vienas pažangiau-
$2000, 2) pakeliui nešant į banką Argentinos Lietuvių Balso Nr. šių pasaulyje. Bet “pažangiečiai” 
pinigus ir nuo apiplėšimo $1000, 1304 vedamajame P.B. rašo: jį ignoravo. Toks poelgis nesideri-
3) T. būstinės apiplėšimo $750 ir “Nėra abejonės, kad visa mū- na su jokia pažanga”.
4) gaisro draudimas $300. Už tuos sų tauta gerbia Putiną šiapus ir — ★ —
draudimus per metus moka anapus geležinės uždangos. Kanados Liet Bendruomenės
$33.60. Be to, dar apdraudžia iki “šia proga prisimena du įvy- Krašto Tarybos suvažiavimas į- 
$3000 skolininkus mirties atveju, kiai: vienas iš revoliucinių 1905 vyksta šio mėnesio 14-15 d.d. To- 
Mirusių artimiesiems iki $3000 metų Marijampolėje kitas iš šių ronto mieste.
nebereikia skolų grąžinti, nes ap- metų birželio 23 d. Kanadoje. — * —
moka draudimo įstaiga. Tokia “Anuomet Marijampolėje įvyko Vokietijos Liet. B-nės Krašto 
lengvata jau ne viena šeima pasi- lietuvių vakaras. Giedant “Lietu- Valdyba yra šios sudėties: pirm, 
naudojo. va tėvynė mūsų” caro policijos ats- inž. J.K. Valiūnas, vicepirm. Vin-

Kad nebūtų daug laisvų pinigų tovas neatsistojo sykiu su visa cas Natkevičius (Vasario 16 gim- 
ir kad paskatinus narius daugiau publika, bet sėdėjo. Tuomet prie nazijos direktorius), iždn. J. Bari- 
pajų turėti susirinkimas nutarė jo prišoko Vincas Mickevičius .- sas, sekretorė Alina Grinienė ir 
pakeisti įstatus: Vienam skolinin- Kapsukas ir sušuko:: “Stokis, o jei narys jaunimo reikalams stud. Ar
kai duoti paskolą iki $6000 ir už ne, ta aš tavo paties kardu tau vydas Lingė.
pajus nariams dividendo mokėti galvą suskaldysiu”. Žandarų vir- — ★ —
iki 7 proc. (buvo 5 proc.). Įstatų šininkas atsistojo. Specialus Vak. Vokietijos vy-
pakeitimai pradeda galioti tik “Kanados Expo — ’67” laisvie- riausybės atstovas p. H. Warmers 
valdžios atitinkamai įstaigai pa- ji lietuviai giedojo “Lietuva tėvy- patikrino visus Vasario 16 gimna-
tvlrtinus. Įstatai keisti tagalimi nė mūsų”. Sustojo visi, bet pasi- zijos atskaitomybės dokumentus
neišeinant iš valdžios nustatytų liko sėdėdami tik tamsūs fanatiš- nuo 1964 m. iki 1967 m., susipa-
rėrnų. ki “pažangiečiai”. žino su gimnazijos ekonomine pa-

Per Talką netik vieni kitiems Kudirkos parašytas mūsų Tau- dėtimi bei jos mokymo ir auklė-

išlaikė — bet tik iki 1940 m.
Hitlerio-Stalino paktu sovietams 

pavyko užimti Baltijos valstybes 
ir jas paversti socialistinėmis res
publikomis. Lietuva buvo “išlais
vinta” Hitleriui užpuolus Sovietų 
Sąjungą 1941 metais, sovietai gi iš 
nauja 1944 m. “išlaisvino” lietu
vius, jėga juos gražindami į sa
vo prieglobstį.

PARDAVIMAS
Nors techniškai Vakarų valsty

bės dar nepripažįsta Lietuvos į- 
jungimo į Sovietų Sąjungą, ši va
kariečių politika yra veidmainin
ga. Taip kaip Lietuvos laisvė bu
vo pasmaugta Hitlerio ir Stalino 
susitarimu, taip Stalino-Roosevelto 
-Churchilio sąjunga apsprendė, jog 
Lietuva nebus nepriklausoma.

Už kooperaciją prieš bendrą prie 
šą nacius, Jaltoje ir kitur buvo 
tylomis sovietams parduota Lietu
va ir kitos baltų respublikos.

Nežiūrint fakto, kad Lietuva vi
siškai yra sovietų imperijos da
limi (viena iš 15 sąjungą suda
rančių sovietų socialistinių respub
likų), skirtumas tarp sostinės Vil
niaus ir Maskvos yra stebinantis. 
Žmonės yra geriau apsirėdę ir pa
valgę. Čia gi veikia net ir kaba
retas.

čia taipogi mažiau bauginama- 
si Raudonojo Prievaizdo nei Mas
kvoje. Trumpai — čia vakarai. Net 
ir rusai į lietuvius žiūri kaip į 
“vakariečius”, todėl aišku kodėl 
taip daug jų nori čia apsigyven
ti.

Didžiuma Lietuvos sėkmingumo, 
atrodo, priklauso lietuvių sugebė
jimui atsispirti prieš jiems rusų

reikalai
patarnaujame, bet remiame ir lie
tuviškumą, nes Talka lietuviš
kiems reikalams dosni. Ateinan
čiais metais Talka įnešdama vie
ną įnašą į Lietuvių Fondą (vienas 
įnašas — šimtas am. dolerių) pa

Kai L. F. su-
kaups vieną milijoną dolerių, iš
leis paminklinę knygą ir išsiunti
nės nariams nemokamai. Toje 

LIETUVIAI SVETUR

primestą politinę - ekonominę sis
temą. Kaip ir kitose sovietų tau
tose, net ir komunistų partija čia 
kartais užima nacionalistinę liniją 
prieš rusų primityviškumą, tačiau 
atsargiai ir nejučiomis.

Bet Vilniuje ir visoje Lietuvo
je tebėra baimės.

Bijoma, kad stalinistinė 40,50- 
jų metų priespauda sugrįš. Stali
nui valdant, tūkstančiai lietuvių 
buvo išvežti į Sibirą, kai kurie 
negrįžtamai.

Bijoma, kad Lietuva nebūtų e- 
konomiškai ir kultūriškai rusų su
virškinta. Man susidarė įspūdis, 
kad rusų kalba pirmauja prieš lie
tuvių, nors lietuviai tiek partijo
je, tiek šalia jos stengiasi tam at
sispirti.

Aš, taipogi, girdėjau skundus, 
kad geriausi lietuviški produktai 
išsiunčiami Rusijon, betgi aky- 
vaizdoje čionykščio gerbūvio (ką 
vietiniai partiečiai bando neigti, 
idant neantagonizavus Maskvos), 
šis skundas, atrodo, nedaug ką 
reiškia.
Lietuvos pareigūnai tvirtiną, kad 
tik 17 procentų gyventojų yra ne
lietuviai - iš kitų Sovietų Sąjun
gos dalių. Bet aš pastebėjau jau
dinimąsi dėl didelio nelietuvių 
skaičiaus Vilniaus apylinkėje.

Tačiau, nežiūrint šių baimių, lie 
ka tvirtas faktas, kad gyvenimas 
čia yra geresnis nei Rusijoje ar 
kitose Sovietų Sąjungos respubli
kose. Armėnai gal turi daugiau 
savarankiškumo, bet Armėnijoj 
vargo daugiau negu Lietuvoje.

Kas link politinės padėties - čia, 
kaip ir Rusijoje, yra vienos parti
jos sistema. Bet ji Lietuvoje yra 
švelnesnė.

čia net kalbama apie du kandi
datų sąrašus, kas reikštų dviejų 
partijų sistemos pradžią, nors abu 
sąrašai ir būtų komunistų.

Aišku, bet kuri dviejų sąrašų 
sistema ar kita. politinio liberaliz
mo forma priklauso nuo Maskvos 
leidimo ir tai, tuo pačiu, priklau
so nuo to, kiek spaudimo Krem
liui gali sudaryt kraštai, su ku

riais Maskva flirtuoja (Kanada, 
Prancūzija, Britanija ar net J. 
A.V.).

Lietuvių sovietų socialistinė res
publika giriasi turinti užsienio rei
kalų ministeriją (ministeriu yra 
moteris, kuri neseniai lankė lietu
vių grupes Toronte laike savo ke
lionės į Expo), čia labai stengia
masi įgauti Lietuvos TSR diplo
matinį pripažinimą.

Šiuo metu vyksta derybos tarp 
Britanijos ir Maskvos dėl Lietuvos 
aukso, nuo 2 pas. karo laikomo 
Londone. Tiek Kremlius, tiek vie
tinė valdžia labai pageidautų, kad 
Kanada ir kitos valstybės suteiktų 
diplomatinį pripažinimą, kas, at
rodo, trim milijonam lietuvių yra 
daug svarbiau nei Britanijos sau
gomas auksas.

Betgi, nežiūrint taip vadinamos 
užsienių reikalų ministerijos, Lie
tuva niekada nebus laisva nuo 
Maskvos, išskyrus tretįjį pasauli
nį karą, kurio niekas netrokšta.

DIPLOMATINIS SVERTAS
Lietuva sudaro didelę dilemą 

Kanadai ir Vakarams tuomi, kad 
galimybė Lietuvos TSR pripažini
mui leistų Vakarams spausti Mas
kvą, kad ji suteiktų didesnį sava
rankiškumą Lietuvai.

Kremlius stengiasi sudaryti vaiz 
dą laimingos daugiatautės valsty
bės, kurioje tautos laisvai apsi
sprendžia. Paimant rusus už gry
ną pinigą, argumentuojama, Va
karai galėtų tartis su Maskva dėl 
lietuvių teisių.

Diplomatinis ryšys tarp Vil
niaus ir Vakarų, įsivaizduojamai, 
galėtų vesti prie tikrai tvirtų ry
šių su Vakarų pasauliu, ypač tarp 
lietuvių čia ir užsienyje.

Dilema ištikrųjų yra sunki. Pra
eityje visokie paktai nekreipė dė
mesio į Lietuvos žmones. Jau bū
tų laikas, kad šie žmonės būtų pri
imti dėmesin, nors ir galutinėje 
išvadoje nebūtų atsiekta pilnutinė 
nepriklausomybė, kurios, tariamai 
Vakarai geidžia Lietuvai.

Wl.)

MARGI NUSIDAVIMAI
se dėl to prarastų pusę savo na
rių ir Sovietų Sąjunga pasirody
tų kitų akyse kaip vykdanti Hitle
rio politiką.

Pagal minėtą laikraštį L. Ka- 
ganovičius, aukščiausiam soviete 
vienintėlis tuo metu žydas ir Sta
lino svainis, išsitraukęs partijos 
bilietą, jį sudraskęs ir metęs sku
tus Stalinui į veidą. Stalinas ta
da įsakę® Berijai suimti visus 
čia esančius niekšus, bet Berija 
atsisakęs prisipažindamas, kad jis 
palaikąs Mikojaną. Stalinas pašo
kęs nuo kėdės įtūžęs ir šaukda
mas ir be sąmonės kritęs ant so
fos. Po valandos gydytojai pra
nešę, kad jis miręs.

Tas pats Detroit News laikraš
tis rašo, kad po trijų mėnesių po 
Stalino mirties, 1953 m. birželio 
17 d. Kruščiovas, Bulganinas ir 
Malenkovas įsakė raudonajai ar
mijai sulikviduoti Beriją. Po kari- 

jimo reikalais. Toks patikrinimas 
vykdomas ir kitose svetimtaučių 
mokyklose Vokietijoje. Kontrolie
rius pripažino, kad visa atskaito
mybė vykdoma be priekaištų ir pa
brėžė, jog jis įsitikinęs, kad Vo
kietijos ministerija pabėgėliams 
ir toliau remsianti Vasario 16 
gimnaziją.

— ★ —
Pernai įvykęs Pasaulio Liet 

Jaunimo Kongresas tiek kainavo 
(žiūr. Jaunimo Kongreso Finan
sų Komisijos apyskaitą Pasaulio 
Lietuvyje Nr. 29):

Pajamų turėta $94,180.22, išlai
dų — $91,122.78. Saldo Kongre
so naudai paliko $3,057.44.

— ★ —
Amerikos lietuviai ateinančiais 

metais Lietuvos 50-ties metų nuo 
nepriklausomybės atstatymo su
kakties proga ketina nusipirkti 
vieną valandą JAV televizijoje ir 
kaip tik ateinančių metų vasario 
16 d. Šiam sumanymui daugumas 
Amerikos lietuvių pritaria.
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KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1967 M.
Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje ar

tėjančių Švenčių proga kiekvienas galime lengvai tai padaryti 
pasinaudojant BALTIC STORES patarnavimu ir pasiunčiant 
jiems dovanų siuntinėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą siuntinu
ką iš Baltic Stores kainoraščio arba užsakyti jam patinkamą 
jau paruošta siuntinį, kurie yra labai praktiški ir ten laukiami.

MISRUS SIUNTINYS 1967.
31 jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, 

3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam kostiumui, 2 vyriški 
nailoniniai marškiniai, arba 2 bliuskutės, 1 vyriškas arba mo
teriškas geros rūšies megstukas, 1 vilnonė gėlėta skarelė, 
2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 
1 itališkas nailoninis vyriškas arba moteriškas lietpaltis, 1 sv. 
saldainių ir 20 cigarečių.

$ 88.00 (Austr.)

MAISTO SIUNTINYS 1967
3 sv. taukų, 1 sv. arbatos, i sv. geriamo šokolado, 

i sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dė
žutė nescafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. ryžių, 1 sv. cukraus, 1 sv. 
pipirų, 1 sv. lauro lapų.

$ 25.00 (Austr.)

MOTERIŠKAS SIUNTINYS 1967
3 jardai vilnonės paltui medžiagos, 3 jardai vilnonės suk

nelei medžiagos, 1 geros rūšies megstukas, 2 p. nailono arba 
vilnonių kojinių, 1 vilnonė gėlėta skarelė, 
tinių, 1 sv. maišytų saldainių.

$ 62.00 (Austr.)

1 p. odinių pirš

P-3. Vilnonė labai gera medžiaga 
jardo vilnonės vyriškam arba moteriškam 
gos.

$ 62.00 (Austr.)
Labai praktiški dalykai kuriuos galima dadėti į bet kurį 

siuntinį išskyrus maisto. Itališki nailoniniai lietpalčiai, $9.00, 
šveicariški 17 akmenų laikrodžiai, $23.00, vilnonės gėlėtos 
skarelės $3.75, ilgo grojimo įvairios plokštelės.

i 
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į

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. 
ENGLAND. Telef. SHO 8734.

Greitas ir garantuotas siuntinių pristatymas.
ATSTOVAI:
H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk., Melbourne, Vic. 
Tel. 546 3416.
ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, SA.
K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q.

nio parado Maskvoje Beria bu
vęs pakviestas privačiai pas vie
ną maršalą. Kitas maršalas, persi
rengęs eiliniu kareiviu, vairavo 
mašiną, kur sėdėjo Berija ir taip 
pakely jis buvęs nušautas.

DIRBANČIOS MOTERYS

Daugiau kaip pusė milijono Aus 
tralijos moterų yra dirbančių. 
Dirbančųjųi moterų skaičius atei
ty turi tendencijos kilti. Prieš ka
rą tik 10% visų Australijos dir
bančių moterų buvo ištekėjusios. 
Dabar jau prašoko 40%.

Australijoje dirbančių moterų 
procentas palyginus su kitais 
kraštais vis tik stovi žemiausiai. 
Štai Sov. Rusijoj dirbančiųjų mo
terų yra 66 %, Japonijoje — 50 
%, Vak. Vokietijoje — 45%, Ame
rikos Jungt Valstybėse — 44%, 
Anglijoje — 36%, Kanadoje — 
32, Australijoje — 28.

VANDUO

Pats brangiausias žemėjo ele
mentas yra vanduo. Galima gyven
ti be aukso, be brangiųjų minera
lų, bet negalima gyventi be van
dens. Pasaulyje sparčiai kylant gy 
ventojų skaičiui, jau dabar kai ku
riose šalyse jaučiamas vandens 
trūkumas. Štai anais metais užsi
tęsus sausrai toks New Yorkas 
beveik paliko be vandens. Austra
lija laikoma pačiu sausausiu že
mynu. Dabar rūpinamasi kaip ga
lint daugiau vandenį taupyti ir 
visomis įmanomomis priemonėmis 
jį konservuoti. Iš turimų vandens 
šaltinių greitu laiku vandens bus 
permaža. Norint tuos šaltinius pa
pildyti, yra du keliai: išnaudoti 
požeminio vandens atsargas ir pa
versti jūros vandenį gėlu. Pasku
tiniu metu intensyviai vykdomi ty
rinėjimai, kaip pigiau ir sparčiau 
nudruskinti jūros vandenį.

Palyginus, žemėje vandens yra 
daug, bet tik maža dalis jo nau
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dviem paltam, 3i 
kostiumui medžia-
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dinga žmogaus reikalams. Viso 
vandens 97 % sudaro okeanai, 2 
% įšalęs vanduo ir tik vienas pro
centas gėlo vandens.

Antras klausimas lietus. Jeigu 
žmogus galėtų debesis ir lietų re
guliuoti tai nebūtų nei potvynių, 
nei sausrų. Ateity galvojama su
rinkti mases to vandens, kuris šian 
die nuteka niekais. Štai Melbour
ne, kaip apskaičiuojama, tik nuo 
vieno vidutinio namo stogo nute
ka niekais apie 60 tonų vandens 
per metus.

PRAGYVENIMAS
AUSTRALIJOJE

Ekonomistai apskaičiuoja, kad 
Australijoje pragyvenimo lygis 
yra vienas iš aukščiausių pasau
lyje. Vaikų mirtingumas yra pats 
žemiausias pasaulyje išskyrus 0- 
landiją ir Skandinaviją. Studijuo
jančio jaunimo skaičius aukštosio
se mokyklose procentualiai prašo
ka ir Amerikos Jungt Valstybes. 
Australija pirmauja pasaulyje ir 
nuosavybių srity: iš keturių šei
mų Australijoje trys turi savo 
namus. Pagaliau ir darbo atžvil
giu Australijoje lengviau: net įs
kaitant ir viršvalandžius Austra
lijos darbininkas per metus iš
dirba mažiau valandų, negu kito
se šių dienų pramoninėse šalyse.

Mokslininkai kas kart vis dau
giau atranda duomenų įrodymui, 
kad Pietų Amerika ir Afrika, ku
rios vien nuo kitos nutolusios apie 
2000 mylių, kadaise buvo vienas 
žemynas. Tą rodo ne tik tų že
mynų forma, bet ir pakrančių 
uolų susidarymas geologinėje 
struktūroje. Nustatyta, kad abiejų 
žemynų pakrančių uolos yra dvie
jų milijonų metų senumo.

_ ★ —

Devynių metų būvyje Austra- 
joje savižudžių skaičius pakilo 
imant, kad daugiau savižudžių, 
negu Anglijoje ar Amerikoje. 
1965 m. Austarlijoje nusižudė 
680 žmonių.
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PULGIS ANDRIUŠIS PRISIMENA V. MYKOLAITI - PUTINĄ

Vienas sunkiausiai pagauna
mų tos kartos rašytojų buvo V. 
Mykolaitis-Putinas. Kiti reikš- 
davos viešose paskaitose, litera
tūros vakaruose, smuklėse, ka
vinėse, valstybinio teatro menė
se, parodose, net sporto aikštė
se. Man neteko jo matyti nė 
viename iš čia išvardintųjų vi
suomeninių sambūrių. Tiktai V. 
D. universiteto lietuvių literatū
ros paskaitose, kurios buvo pri
valomos visiems humanitarams. 
Dailiai nuaugęs vyras, be prie
kaišto apsirengęs, vokiško tipo 
profesorius, be jokių demon
stracijų įeina auditorijon, kopia 
į katedrą, atsisėda ir net neap
žvelgęs “erelio žvilgsniu” klau
sytojų pradeda skaityti iš užra
šų ten, kur buvo baigęs praeitą 
kartą. Kaip koks automatas, tik 
pirmuose sakiniuose jo veido 
spalva pasikeitus, šimtai į jį nu
kreiptų akių, matyt, jį stipriai 
paveikia. Tuoj regi, jog tai ne 
viešumos žmogus. Bet kokia kad 
ir menkiausia auditorijos reak
cija, šnabždesys jo skruostus vėl 
nudažo raudonu, nors, atrodo, 
ko gi jam jaudintis: gražus vy
ras, puikiai paruošęs paskaitą, 
be to, pasipuošęs didelio poeto 
aureole?

Kitas jo kolega Balys Sruo
ga, taip pat didelis poetas, to 
paties fakulteto dėstytojas pasi
žymėjo ne mažesne viešumos 
baime, drovumu studentams at
siskleisdavo kaip žmogus semi
naruose., ypač akademiniuose 
pobūviuose su išgėrimu. Tiesa, 
V. Mykolaitis-Putinas taip pat 
lankydavo metinius studentų hu
manitarų draugijos balius, kur 
rengėjai atskirame kambary pa
ruošdavo vakarienę savo profe
sūrai ir žymesniems studentams. 
Čia iki gero vidurnakčio prie 
vaišių stalo visuomet sėdėdavo 
dr. P. Skardžius, fakulteto sek
retorius doc. P. Augustaitis, B. 
Sruoga, prof. Sezemanas, dar 
vienas kitas pakaitomis, na, ir 
būtinai V. Mykolaitis-Putinas. 
Kai P. Skardžius virsdavo gyv
sidabriniu ekstravertu, P. Au
gustaitis — sentimentaliu demo
kratu, B. Sruoga — agresingai 
sąmojingu pasakorium, V. Puti
nas taip ir pasilikdavo intraver
tu, įdomiu pašnekovu, tačiau ap
link savo asmenybės ašį nesu
teikdavo gausių satelitų spie
čiaus.

UŽDARAS POETAS SPALIO 9-ji
Nuėjęs pas jį laikyti egzami

nų, gavau uždavinį apibūdinti V. 
Krėvės realistines apysakas. 
Užuot jas analizavęs pagal kokį 
literatūrinį metodą, ėmiau jas 
kritikuoti, kaltindamas V. Krė
vę, kad jis gyvendamas užsie
niuose, į lietuvišką kaimą žiūrė
jo pro romantinius akinius, va
dinasi, pats asmeniškai nuo jo 
buvo nusvetimėjęs ir t.t. V. Pu
tinas, girdėdamas tokių bendry
bių srautą, paraudo, aiškiai bu
vo matyti, jog egzamino neiš
laikysiu, profesoriaus sprendi
mas mane nustebino:

— Nors tai “per drąsūs” tei
gimai, — tarė jis, — neparemti 
faktais, bet gerai kad studentai 
turi savo originalines nuomones, 
parašysiu tris su pliusu...

Nacių okupacijos laikais kaip 
spaudos atstovas nuėjau į kaž
kokį blaivybės draugijos pobūvį. 
Prie ilgo stalo susėdus labai miš
ri publika bando užkandžiauti, 
kiek tai įmanoma karo metais. 
O gi garbės vietoje besėdįs ir V. 
Mykolaitis-Putinas su žmona! 
Linksmas, šnekus. Niekuomet 
prieš tai nebuvau girdėjęs, kad 
jo vardas būtų jungiamas su šia 
savotiškų žmonių organizacija. 
Greičiausia, pobūvio rengėjai čia 
jį buvo pakvietę pasakyti viešą 
žodį. Tiesa, kai publikos sveiki

JANINA DEGUTYTĖ
x

X X
Taip viskas įsirėžia iki skausmo —
Ir nieko negalima išimt:
Nei delno su pirmom žibuoklėm,
Nei akmenio, pataikyto širdin.

Čia ir vasarvidžio lašai meduoti,
Ir speigo baltas laiškas ant langų, 
Kiekvienas lapkričio lietaus stiklinis žodis 
Ir virpesys beržyno žalzganų ūkų...

Kiekvieną dovaną, kiekvieną prakeikimą, —
Aš viską saugau. Viską aš nešu.
Vienatvės vėjas užplaka ir nutupia
Man ant peties vyturėliu mažu...

Kažkam laikau ir delną su žibuoklėm,
Ir akmenį, pataikytą širdin...
Ir vyturėlį — mažytę savo dainą. —
Man niekas nieko negalės atimt-------------

Janina Degutytė yra viena iš ryškiausių poečių dabar
ties okupuotoje Lietuvoje. Yra išleidusi jau kelis eilėraš
čių rinkinius, kurie liudija jos stiprų talentą.

namas pakilo kalbėti, nedaug ką 
naujo tepasakė apie aukštus 
blaivininkų siekius. Tačiau visi 
buvo kaip tik patenkinti tuo 
nuo temos nukrypimu, jis šne
kėjo apie tai, kas yra pažangus 
žmogus karo sunaikinimų lai
kais. Į šį originalų, aktualų 
klausimą poetas atsakė maždaug 
taip. Kai dangus griūva, kai ka
ro liepsnose žūva žmogaus kul
tūriniai paminklai, kai pats žmo
gus nustoja vertės, pažangiau
sias žmogus yra tas, kuris atka
kliai stengiasi išlaikyti vertybes 
pokarinei kartai.

Kaip džiaugėsi blaivininkai, 
kad V. Mykolaitis-Putinas neį
kalbėjo apie blaivybę. Spaudos 
atstovai savo ruožtu džiaugėsi, 
kad jiem nereikės rašyti repor
tažų, nes karinis cenzorius jų vis 
tiek nepraleis. Visi pajuto, jog 
šiuo sąmyšių metu turime tolį 
vertingą žmogų.

Gaila, kad nepriklausomybės 
laikais kultūrininkai buvo susi
skaldę į taip uždaras pasaulėžiū
rines bendruomenes — getus. 
Liberalai V. Mykolaitį - Putiną 
laikė ne savu žmogum, o drauge 
ir ne savu poetu. Tik okupaci
jos, karai sugriovė tas užtvaras, 
V. Putinas liko ir liks vienas 
didžiausių vardų lietuvių poezi
joje.

Kas šiandie prisimena spalio de
vintąją, kuri savu laiku nepri
klausomoje Lietuvoje turėjo dide
lės reikšmės ir kuri buvo minima 
ne vien tik miestuose, bet ir toli
miausiuose kaimuose. Šiandie lai
kai pasikeitė, iš gyvenimo iškrito 
anksčiau minėtosios dienos, įvesta 
naujų, kurios primena gal dar 
skaudesnius įvykius, negu spalio 
9-ji.

Gi spalio devintoji anuo metu 
Lietuvoje buvo žinoma kaip Vil
niaus užgobimo diena, kaip Lietu
vos gedulo diena, kaip kovos už 
Lietuvos sostinę diena. Vilniaus 
Vadavimo Sąjunga tuo metu Lie
tuvoje buvo tiek išsiplėtusi, kad 
nebuvo vietovės, kur ji nebūtų 
turėjusi savo skyrių. Praktiškai 
visi lietuviai buvo tos Sąjungos 
nariais ir visi buvo pasiryžę stoti 
į kovą už Vilniaus atvadavimą. 
Ypač Lietuvos jaunimas gyveno 
viltimi atvaduoti Vilnių, nors to 
Vilniaus ir nebuo matę. Jei šian
die mūsų jaunimas bent dešimta
dalį turėtų to entuziazmo kovai 
už pevergtą tėvynę, kokį turėjo 
ano meto Lietuvos jaunimas ko
vai už Vilnių.

Vilnius suvaidino didžiulį vaid
menį lietuvių tautos istorijoje, jis 
tokios pat reikšmės ir svarbos tu
ri ir dabar. Deja, priešo klasta 
Vilnius nepriklausomai Lietuvai 
pasidarė Trojos arklys, per kurį 
į Lietuvą įėjo ir pirmosios dabar
tinio okupanto karinės piajėgos. 
Bet ne Vilnius šičia kaltas, bet 
greičiau mūsų pačių džiaugsmas 
atgaunant Vilnių mus apakino, 
kad nematėm, kaip piktai rusai 
okupantai išnaudojo mūsų entu
ziazmą ir jausmus savai sostinei.

Vilniaus klausimas pagal tarp
tautinius nuostatus buvo atviras 
ir galutinai neišspręstas. Lietu
viai, pasiduodami * tarptautinei 
komisijai kovoje už Vilnių padė
jo pusiaukelėje ginklus pasitikėda
mi trečiųjų teisingumu ir taikos 
misija. Taip šis neišspręstas klau
simas truko dvidešimt metų, kol 
atėjo naujas karas ir neišspręstas 
problemas palaidojo sukeldamas 
dar daugiau ir dar painesnių pro
blemų bei aukų. Viena iš tų perei
to karo aukų ir yra dar šiandie 
vergijoje tebesanti Lietuva. Vil
nius, tiesa, karo pasėkoje kad ir 
priskirtas Lietuvai, bet kas iš to, 
jei pati Lietuva pavergta ir pa
versta rusų imperijos provincija. 
Taip, Vilnius tapo išvaduotas Lie
tuvos nepriklausomybės sąskaitom 
Pasibaigė Vilniaus problema, nu

stojo reikšmės ir spalio devintoji. 
Taip jau anksčiau minėtoji diena 
nuskendo istorijoje, bet kurią kar
tas nuo karto reiktų prisiminti, nes 
su ja buvo aštrinamas tautos bud
rumas ir kovos dvasia.

Ta proga norėtųsi surišti ir 
šiandienines problemas, kurios yra 
didžiai panašios su Vilniaus klau
simu. Tiek Vilniaus klausimas bu
vo ano meto politikų pastangos 
vardan taikos nutraukti karo veiks 
mus, tiek lygiai ir po šio karo 
pasiliko eilė atvirų kalusimų, ku
rie buvo tik laikinai perkelti iš 
karo lauko prie taikos derybų sta
lo. Tačiau kaip praktika parodė, 
faktiškoji padėtis yra viena, o de
rybinė vėl kita problema. Buvo ati
dėti pokarinės Europos ,ir ypač 
rytų Europos klausimai spręsti 
taikos konferencijoje, bet štai 
praėjo dvidešimt metų po karo, o 
nei tos konferencijos įvyko, nei 
kam daugiau rūpi užtęstos proble
mos. Kovose su komunistais laiki
nai padalinta Korėja ir šiandie 
paliko padalinta, nors Korėjos

LIETUVIS SU
DAIL. L. URBONAS

TAPTAUTINĖJE PARODOJE

Rugsėjo 30 d. garsi Kaliforni
joje (Palm Springs) meno gale
rija “The Gallery” atidarė tarp
tautinę kviestinių dailininkų pa
rodą iš įvairių kraštų, pavadin
tą “The Thirty Five” Exibition. 
Joje dalyvauja menininkai su savo 
kūriniais iš Australijos, Čilės, 
Prancūzijos, Olandijos, Izraėlio, 
Meksikos, Peru, Lenkijos, Portu
galijos, Ispanijos, Šveicarijos ir 
Urugvajaus. Iš Australijos daly
vauja vienintėlis dail. L. Urbo
nas su savo keliais darbais.

Paroda truks nuo rugsėjo 30 d. 
iki spalio 24 d. Šiai parodai dail. 
Urbonas pasiuntęs šešis savo kūri 
nius, bet jis nėra tikras, kiek iš
statyta — trys ar daugiau.

Parodos atidaryme dalyvavo 
Kalifornijoje reziduoją atstovau
jamų parodoje kraštų valstybiniai 
reprezentantai, ir įvairių kitų 
Kalifornijos meno galerijų direk
toriai. Si galerija pasižymi tuo, 
kad ji pati kviečia dailininkus iš
statyti savo kūrinius ir šioje gale
rijoje išstatyti savo darbus ir di
dieji pasaulio dailininkai laiko sau 
garbe. 

karo metu ir buvo galima tą pro
blemą išspręsti Korėją sujungus.
Tas pats su Vietnamu, su padalin
ta Vokietija, su Lenkijos - Vokie
tijos sienomis ir tt ir tt. Galima 
pasidaryti istoriniais faktais pa
tvirtintą išvadą: kas kovos lauke 
užimta, tegu ir neteisingai, to nie
kad neatitaiso jokios taikos kon
ferencijos .Taip buvo su Vilnium 
ir Vilniaus kraštu, taip yra ir 
dabar su kitais faktais. Taip, sa
kysim Izraėlis užėmė didelius ara
bų plotus, karas sustabdytas, bet 
ką gelbsti UNO posėdžiai, konfe
rencijos arba net grasinimai? 
Sprendimą atnešė karo lauke gink
lai, ir tik ginklais tasai sprendi
mas tegali būti pakeistas.

Taip, spalio devintoji jau isto
rijoje, bet, kaip minėta, ir šian
die pravartu ją prisiminti, tegu 
ne ta prasme, kaip kad ji būdavo 
minima nepriklausomoje Lietuvo
je, o greičiau kaip istorinę pamo
ką, kad nereikia sustoti kovojant 
už savo teises ir sritis pusiauke
lėje, o nelaukiant nieko ir nepa
sitikint jokiais taikos derybų pa
žadais atsiimti tai,'kas priklauso 
ir tik tada leistis į derybas.

B. L-nas

DIDŽIAISIAIS
Malonu pabrėžti, kad ir šioje 

parodoje tarp daugelio garsių pa
saulio menininkų kaip Diego Ri
viera, Raminez, Salvadore Dali ir 
kitų, lygiai įrikiuotas ir lietuvis 
dailininkas Leonas Urbonas.

— ★ —
šiuo metu Sydnėjuje Common

wealth Saving Banko patalpose 
(kampas Martin Place ir Castle- 
reigh St) vyksta viena iš žymių
jų Blake Price religinio meno pa
roda, kurioje dalyvauja vienintė
lis lietuvis dail. L. Urbonas. Vie
tos spaudoje meno kritikai, ver
tindami šią parodą, pabrėžė, kad 
tai aukšto meninio lygio paroda ir 
sumini visą eilę dailininkų, jų tar
pe ir mūsų L. Urboną, kurių dar
bai neabejotinai verti Blake pre
mijos.

Norvegų šaltiniai skelbia, kad 
Sov. Sąjungoje nuteisti keturi jau
ni rašytojai, įtarti priklausę slap
tai grupei, leidžiančiai pogrindžio 
žurnalą “Fenūc”.

— ★ —
Rašytojo Kazio Almeno nauja 

novelių knyga “Gyvenimas tai ke
kė vyšnių” rugsėjo pradžioje jau 
pasirodė rinkoje.

AUKSINĖ
Karšta buvo vasara ir be lietaus. Išdžiūvo 

upeliai ir tvenkiniai, ir mūsų apylinkės malūnas 
sustojo be vandens. Iš tolo būdavo girdi bildėji
mą. Dabar viešpatavo tyla visoje pamiškėje. Ne
besirodė ir malūnininkas — matyt, buvo išvykęs 
kur. Tik vakarais sėdėdavo ant slenksčio vienui vie
nas dėdė Mikas, atseit malūno sargas. Kaip ir kada 
jis čia atsirado, nežinau, tik praeidamas esu nekar
tą pakalbinęs.

Vieną šeštadienio vakarą, grįždamas iš mies
telio, radau jį vėl besėdintį ant slenksčio su pypke 
rankoje, šalia gulėjo Margis, kurį jis tuojau su
draudė, kai šis bandė mane pasitikti pasišiaušęs ir 
nedraugiškai urgzdamas.

— Tylėk! — pačiupęs už sprando, pasodino ša
lia savęs, nors šis dar į mane šnairavo ilgai.

— Labas vakaras, — pasveikinau.
— Ačiū už labą vakarą, — atsakė dėdė Mikas 

ir primerkęs vieną akį tiriančiai pažiūrėjo į mane, 
kai jį užkalbinęs sustojau. Vakaras buvo gražus, 
skubėt neturėjau kur, o girdėjau jį esant gerą 
pasakorių ir mokantį daug pasakų. Panorau pažinti 
tą senį kuris su nudėvėta miltuota skrybėle, raudo
na skara po kaklu ir nukarusiais žilais ūsais atrodė 
tikras burtininkas.

— Tai daboji, dėduli, malūną? Ar nebaugu pa
čiam vienam? Aplinkui miškai...

— Tai dabar, ponuli, ar tiek aš vertas? Ar 
tiek esu matęs? — sakė pakreipęs galvą ir žiūrė
damas man j akis. Paklausk, kur aš nesu buvęs, 
ko nesu matęs!

— Galbūt, galbūt.
— Tarnavau prie caro. Buvau perdėtinis, 

kaipgi. Prie Portartūro kai sustatėm patrankas, tai 
matytum, ponuli, visi langai ir durys išlakstė aplin
kui per dešimt mylių! — ir rodydamas mostelėjo 
plačiai aplink ranka. Tai buvo nej uokas. Aš tada 
komandavau tas armotas. Paskui pats caras apdo
vanojo medaliu. Ką čia ir sakyti. Per naktį neiš
pasakočiau, ką esu matęs, kur esu buvęs. Tai ko

Myk. Venclauakai

TABOKINĖ
čia man bijoti,?

— Žinoma, žinoma, — atsakiau atsiremdamas 
į tilto atramą. Bet kodėl, dėduli, palikai nevedęs? 
Būtų linksmiau dabar dviese ir malūną daboti,?

— Taigi... — numykė dėdė Mikas, lyg nesuras
damas ką atsakyti.

— Aš bijočiau naktį, — sakiau vėl, norėda
mas užmegsti kalbą, — juk malūne ir velniai, sako, 
mėgsta naktimis susirinkti.

— Nejuokauk, ponuli!... — staiga jau pagyvė
jęs, įspėjančiai sudraudė mane, lyg būčiau palie
tęs jo kokią užslėptą žaizdą. Sukriuksėjo pypkė, 
dėdė sutraukė antakius ir rimtai pradėjo:

— Matai, gal ir nepatikėsi, ponuli, bet ne kaip 
man išėjo su vedybomis.

— Mergelės nemylėjo gal — pasijuokiau.
— Kur ten jau! Kibdavo kaip tos bitės — ne

galėdavau atsikratyti. Mat, dailus vyras buvau. Ir 
miklus. Ant arklio būdavo strykt pasišokėjęs ir le
kiu stačias. Mat, kariuomenėj buvau gusaru, tai 
kas man? Kai kirsdavom rugius, man dvi rišėjos 
nespėdavo. Smarkus buvau vyras. Tai ne dabar. O 
koks šokėjas buvau! Vakaruškose visur pirmas. 
Bet ne tas man rūpėjo. Kai pradėdavo lįsti —vy
davau mergas šalin. Kas man<? Bet viena kažkaip 
visdėlto buvo įkritusi į širdį. Vadino ją Ona. Dai
li buvo merga, ką ir sakyti: geltonplaukė, mėlyn
akė. Kaip gulbė. Bet aš buvau grįžęs iš kariuome
nės be nieko, ir ji ne kažin ką turėjo, tai ką dary
sim apsivedę;? Na, bet gal būčiau ir vedęs, tik ne
patikėsi, ponuli, kas sumaišė. Kai užsiminei velnią, 
tai man taip ir nudiegė per širdį. Bet ar žinai, po
nuli, kaip buvo,? — klausė žiūrėdamas gudriom 
akim į mane. Matau neskubi, tai papasakosiu.

— Buvo taip. Isibaudžiau, ponuli, į Šiluvos at
laidus. Gražus toks ruduo, dienos šiltos, ramios, 
kodėl nenueiti,? Saulei patekėjus išėjau, o apie 
vidurdienį jau ir Šiluvoj. Kas man. Ar tiek esu 
vaikščiojęs? Visą maskoliją skersai išilgai perėjau, 
po Kaukazo kalnus laipiojau, o tie kalnai, maty

tum, iki debesų. Ką čia ir sakyti. Nueiti į Šiluvą 
man kaip niekis. Užsimoviau naujintėlaičius batus 
ir vaikščiojau po miestą. O kas žmonių — minių 
minios. Aplink miestą laukai apstatyti vežimais ir 
arkliais, kad ir praeiti negali. O tų pauparių, tų 
palapinių, — antras miestas. Čia žiūrėk, ugnį ryja, 
čia meškas rodo, ten dramblys, tai vėl kitoks žvė
ris, kurio ir vardo nežinai. O kapelos groja, o bub- 
nus muša, net ausys apkurto.

Priėjau prie kapelos ir klausausi. Girdžiu kad 
klernata vis klysta, vis ne taip groja. Palauk, gal
voju sau, aš tau parodysiu, kaip reikia groti. Pri
ėjau ir sakau: “Duok klernatą man.” Kur tau, 
neduoda. Priėjau prie kapelmeistro, pasisakiau kas 
esu — ir tas liepė duoti. Paklausiau, ar mokat tokį 
ir tokį maršą? Kur tau nemokės. Na, ir pradėjau 
groti. Pirštai man tik laksto, tik bėgioja — čia 
nuo laibųjų ant storųjų, čia nuo storųjų ant lai
bųjų tirlirlir, tirlirlir... matytum, ponuli, nebe ta 
kapela!

“Štai, kaip reikia groti!” — pasakiau atiduo
damas klernatą. Paraudo tas, o žmonės, apstoję 
mus, pradėjo ploti, šaukti: “O tai muzikantas! Tai 
muzikantas!” Man einant šalin visi tik kepures ke
lia kilst, kilst, duoda man taką, o aš einu sau ir 
žiūrėte nežiūriu. Man ne naujiena, mat, kitą sykį 
grojau caro kapeloj. Tai kas man? Ėjau ir nuėjau 
sau.

Vaikščiojau, vaikščiojau po miestą, žiūrinėjau, 
žiūrinėjau — jau ir nusibodo. Reikėtų ką nors nu

pirkti dovanų Onai, juk nei šis, nei tas pareiti tuš
čiom rankom iš tokių atlaidų. Bet ką nupirkti? 
Žiūriu, prie būdos sustoję žmonės perka geltonus 
bilietukus. Pasuka tokį ratą ir, žiūrėk, jau nešasi 
— vienas šilkinę skarą, kitas vėl kažkokias me
džiagas. O kas ten pridėta naudos — lūžte lūžta! 
Na, manau sau, nusipirksiu ir aš tų bilietukų už 
visą auksiną — tiek buvau pasiėmęs — vis tik ką 
nors ištrauksiu. Ir matytum, ponuli, suko, suko 
tą ratą, nešė nešė visokias gerybes, o man — nepa
tikėsi gal — paliko vaikišką birbynę. Už visą auk
siną!

“Sukčiai jūs!” — sušukau ir nusispiovęs nu
ėjau šalin. Bet ką dabar daryti;? Pinigų daugiau ne
turėjau. Nebėra kas veikti. Einu namo. Batus per
simetęs per petį žygiuoju ir keikiu tuos sukčius. 
Dar niekas manęs nebuvo taip apmovęs! Labiau
siai pikta, kad neturiu Onai dovanų. Visą kelią 

keikiausi, tuos sukčius prisimindamas, ir juo arčiau 
namų, juo labiau krimtausi, kad grįžtu tuščiomis 
rankomis.

Pagaliau jau ir kryžkelę priėjau. Jau nebetoli 
ir namai. Vienas keliukas kaip tik bėga į Onos 
sodybą. Taip norėtųsi nueiti — seniai bemačiau — 
bet negi eisi tuščiom rankom,? Atsisėdau prie kelio, 
ant griovio krašto, ir ilsiuosi. Jau ir vakaras čia 
pat. Saulė pasvirusi į mišką, — šešėlis kur nutįsęs
— jau pats saulėlydis gal sakyti. Išsitraukiau pyp
kę — užsirūkysiu. Žiūriu — keliu ateina ponaitis 
su šiaudine ski’ybėle, batuotas toks. Atsisėdo netoli 
manęs ir sėdi. Nieko nesako. Nesakau ir aš.

“Na, kas tu per vienas, ir ko tau ia dabar,?”
— galvoju sau. Nematytas. Gal pavargęs atsisėdo 
pailsėti. Ką dabar gali žinoti. Aš tik žvilgt į jį — 
gi nosė be vienos skylutės! Ė... poterių mat, bažny
čioje nekalbėjau, galvojau apie Oną — ir jau pri
sistatė nelabasis... Bet aš vyras buvau nemenkas, 
suspaudžiau tabokinę rankoj, manau, tik užkabink! 
Bet tyli jis, tyliu ir aš. Na, kas čia bus.?

"Duok man tabokos. Rūkyti noriu” — paga
liau prašneko. Bet į mane visai nežiūri.

"Mažai turiu” — atsakau.
“Tai mainykim tabokinėm” — vėl sako jis. Ir 

žiūriu — varto rankose tabokinę, atrodo auksinę,
— tik žvilga, tik blizga... Aš juokais ir sakau:

"O kiek norėsi priedo,?”
“Tabokos pypkei prisikimšti. Begaliniai noriu 

rūkyti.” Jau tu čia mane prigauti nori, galvoju, 
bet reikia pabandyti.

“Imk” — sakau, paduodamas jam savo seną, 
medinę tabokinę. Velnias ima. Na!... Ir sumainome. 
Jis prisikemša pypkę, užsidega ir nueina savo keliu 
rūkydamas, blizgančiais aulais švytruodamas, o aš 
vartau tabokinę tarp rankų, kad matytum, visa 
auksinė! Ir dar deimantais išsagstyta. Jau ir kvai
lumas, velnio, galvoju sau! Aš dabar palikau tur
tingiausias žmogus! Tai bus dovana Onai! Nustebs 
visi. Visa parapija kalbės. Tai sakys, Mikas kad 
trenkė dovaną Onai — auksinę dėžutę ir dar dei
mantais išsagstytą! Ne bet kas tokią dovaną 
įstengs.

Matytum, ponuli, ir širdis man smarkiau ėmė 
plakti. Dabar tikrai galiu užeiti pas Oną. O taip 
jos pasiilgau. Nepasijutau nė pats, kaip įšokau į 
batus ir pasileidau keliuku į Onos pirkelę.

(Nukelta i peL 4)
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LIET. MENO DIENOS SKAIČIUOSE
LIETUVIŲ MENO DIENŲ, ĮVYKUSIŲ SYDNĖJUJE 1966 METAIS GRUODŽIO MĖN. 26-31 DIENOMIS, ATSKAITOMYBĖS AKTAS

1967 metais liepos 2,9 ir 17 dienomis, p.p. Stašionių namuose, 
11 Berala St., Berala, N.S.W., Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Kašto Kontrolės Komisija, susidedanti iš pirmininko V. Bukevi- 
čiaus ir narių: V. Simniškio ir V.V. Šliogerio, dalyvaujant Meno 
Dienoms rengti Sydnėjuje Komiteto Pirmininkui p. K. Kavaliaus
kui ir Iždininkui p. B. Stašioniui, patikrinusi Meno Dienų apyskaitą 
ir visus pateisinamus dokumentus, rado visą atskaitomybę pilnoje 
tvarkoje.

A. PAGRINDINĖS PELNO BEI NUOSTOLIO POZICIJOS:
Pelnas Nuostolis

1. Jaunųjų talentų vakaras $ 142.08
2. Tautinių šokių ir dainų festivalis 511.87
3. Dainų šventė 34.86
4. Naujų Metų balius 2216.02
5. Banko nuošimčiai ir aukos 42.48

Viso pelno $ 2957.31
6. “Aušros” Teatro vakaras $ 63.32
7. Literatūros ir dainos vakaras 1.68
8. Meno paroda 71.35
9. Foto paroda 37.29
10. Programa “Lietuvių dienos’’ 67.39
11. Raštinės išlaidos 19.89

$ 2947.31 260.92
Meno Dienų pozityvus saldo $ 2686.39
B. MENO DIENŲ PELNO PASKIRSTYMAS:
Kultūros Taryba, savo posėdyje, įvykusiam 16.7.67, paskirstė Me

no Dienų pelną taip:
1. Chorams - dalinai padengti kelionės išlaidas $ 1350.00
2. Tautinių šokių grupėms dalinai padengti kelionės išlaidas 500.00
3. Jaunųjų menininkų kelionės išl. padengti 60.00

Viso $ 1910.00
Meno Dienų saldo $ 2686.39
Viso pasiųsta $ 1910.00
Lieka Kultūros Tarybos žinioje $ 776.39
Septyni šimtai septyniasdešimt šeši doleriai ir 39 centai bus lai

komi Krašto Kultūros Tarybos žinioje kultūrinei veiklai remti.

C. ATSKIRŲ PARENGIMŲ APYSKAITOS.
1. Jaunųjų Talentų Vakaras — Latvių Namuose 28.12.1966.

Viso bilietų šiam vakarui atspausdinta 456
Išdalinta, įskaitant ir 94 garbės svečius 376

4. NAUJŲ METŲ BALIUS — TOWN HALL — 31.12.1966.

5.

Viso šiam baliui buvo atspausdinta 1020 bilietų.
Išplatinta po $3.00 856 bilietai.
Garbės bilietų nebuvo.
Pajamos:
Už bilietus $2568.00
Už gėrimus 1129.40
Loterija. Aukos ir kt. 206.80

Viso pajamų $3904.20
Išlaidos:
a) Nuoma už salę $353.70
b) Orkestras 256.00
c) Gėrimai 916.05
d) Kitos 162.43

Viso išlaidų $1688.18 $1688.18
Baliaus pelnas $2216.02

“AUŠROS” TEATRO VAKARAS. LATVIŲ NAMUOSE, 26.12.’66.

ir
Šiam vakarui buvo atspausdinta 455 bilietai. Iš jų, 342 po $1.50

113 po $1.00. Studentams ir vaikams pusė kainos. Viso buvo išpla-
tinta 299 bilietai, įskaitant ir 93 garbės svečius.

Pajamos: 
Už bilietus $270.75
Aukos 0.47

Viso pajamų $271.22
Išlaidos:
a) kelionės išlaidos $160.00
b) Patalpų nuoma 58.60
c) Vakarienė 61.46
d) Kitos 54.48

Viso išlaidų $334.54
Atėmus pajamas $271.22
Lieka nuostolis $63.32

6. LITERATŪROS IR DAINOS VAKARAS — LATVIŲ NAMUOSE 
— 27.12.1966.

Viso bilietų buvo atspausdinta 455. Išplatinta, įskaitant ir 94 
garbės svečius, tik 270 bilietų.

Pajamos už bilietus $172.00
Išlaidos:

a) Kelionės išlaidos $47.75
b) Patalpų nuoma 53.60
c) Vakarienė 43.35
d) Kitos 28.98

Viso išlaidų $173.68
Atėmus pelną $172.00
Lieka nuostolis 1.68

PASTABOS.
1. Meno Dienų Sydnėjuje Apyskaita buvo vedama tiksliai. Pa

teisinamieji dokumentai buvo laikomi tvarkingai be formalinių trū
kumų.

2. Krašto Kontrolės Komisija, 1966 m. lapkričio 27 dieną, suskai
čiavo ir patikrino, kiek ir kokios kainos bilietų buvo atspausdinta 
Meno Dienoms Sydnėjuje.

3. Krašto Kontrolės Komisija, 1967 m. liepos 2 dieną suskaičia
vo ir patikrino kiekybę bei kokybinę bilietų atskaitomybę ir likusius 
bilietus pavedė p. Stašioniui sunaikinti.

4. Naujų Metų Balius yra pagrindinis šaltinis, kuris išbalan
suoja Meno Dienų finansinę būklę. Tas įvyko 1964 m. Melbourne ir 
1966 metais Sydnėjuje.

5. Meno Dienų programa yra perkrauta ir žmonės fiziškai ne
gali suspėti visuose parengimuose dalyvauti, todėl, kai kurie parengi
mai skaudžiai nukenčia. Tas ypatingai matėsi iš mažo lankytojų skai
čiaus Dainų Šventėje — kuri turėtų būti Meno Dienas vainikuojan
tis parengimas — mažiau negu pusė bilietų, t.y. 580 bilietų išplatin
ta, įskaitant ir 115 garbės svečių. Ateityje, bent Sydnėjuje, Meno 
Dienų programa turėtų būti trumpinama. Parengimai turėtų vykti 
tik kas antrą dieną. Tuo pačiu būtų suteikta proga visiems aplanky
ti Sporto Šventę ir įvairias parodas.

6. Už įdėtą darbą ir tvarkingai vedamą Meno Dienų apyskaitą, 
visa Kultūros Taryba — Meno Dienoms rengti Komitetas, o ypač jos 
pirmininkas p. K. Kavaliauskas, iždininkas p. B. Stašionis ir Meno 
Dienų administratorius p. A. Bučinskas, užsitarnavo visos Lietuvių 
Bendruomenės padėkos.

Šio akto yra surašyti trys egzemplioriai: vienas Kultūros Tarybai, 
antras — A.L.B. Krašto Valdybai ir trečias A.L.B. Krašto Kotro- 
lės Komisijos žinioje.

Nariai:
V. Svmniskis
V. V. Šliogeris

A.LJl.Krasto Kontrolės
Komisija,

V. Bukevičius
Pirmininkas

16.7.1967, Sydney, N.S.W.

Bilietų kainos buvo nustatytos, suaugusiems po $ 
bei studentams po $ 0.50.

Pajamos už bilietus
Išlaidos:

I. Nuoma už patalpas $
II. Garbės raštai
III. Kitos išlaidos

Viso išlaidų $
Vakaro pelnas

I. 00 ir vaikams

$ 239.50

49.00
II. 00
37.42
97.42 $ 97.42

$ 142.08

VAISTINGI PRIESKONIAI

2. TAUTINIŲ ŠOKIŲ IR DAINŲ FESTIVALIS — TOWN HALL — 
29.12.1966.

Viso bilietų šiam vakarui buvo atspausdinta 1239
Išplatinta, įskaitant ir 118 garbės svečių 898.
Bilietų kainos buvo nustatytos po $ 2.00 suaugusiems ir po

$ 0.50 studentams ir vaikams.
Pajamos už bilietus $1227.00
Išlaidos: . .

I. Nuoma už patalpas $213.50
II. Vakarienė 211.99
III. Vadovui kelionės išlaidos 44.45
IV. Gaidų spausdinimas 80.17
V. Kitos 163.35

Viso išlaidų $713.51 713.51
Festivalio pelnas $511.87

3. DAINŲ ŠVENTĖ TOWN HALL — 30.12.1966.
Viso šiai šventei buvo atspausdinta 1175 bilietai, iš jų 515 po 

$2.00, 315 po $1.50 ir 345 po $1.00. Viso buvo išplatinta 580 bilietų,
įskaitant ir 115 garbės svečiams.

Pajamos už išplatintus bilietus $667.50
42.85

$710.35
Įvairios aukos

Išlaidos:
Viso pajamų

I. Nuoma už patalpas
II. Vakarienė chorams
III. Gaidų spausdinimas
IV. Kitos

Viso išlaidų

$221.30
298.28
80.16
75.75

$675.49 675.49
šventės pelnas $34.86

Daugelis prieskoninių augalų 
pasižymi vaistingomis savybėmis 
ir teigiamai veikia virškinimo or
ganų, širdies bei nervų sistemos 
darbą. Kasdien naudojami kaip 
prieskonis, nors ir nedidelėmis 
dozėmis, jie gali žymiai pagerin
ti medžiagų apykaitą ir bendrą 
sveikatos būklę. Todėl šeiminin
kėms pravartu žinoti prieskonių 
augalų gydančias savybes.

SVOGŪNAI — labiausiai papli
tusi prieskoninė daržovė. Be pa
grindinių maisto medžiagų, visų 
veislių svogūnų laiškuose ir ro
putėse randama daug vitaminų: 
C (110 mg %), B 1 (60 mg %), 
B2 (50 mg %), PP., A, o taip pat 
jodo, fitocidų bei organinių rūgš
čių. Šios medžiagos ir apspren
džia vaistingąsias savybes. Švie
žiai sutrintų svogūnų išskiriami 
fitocidai įkvėpus gydo įvairius 
plaučių susirgimus, užmuša bak
terijas kvėpavimo takuose, o tuo 
pačiu yra gera kovos priemonė 
prieš slogą ir gripą. Svogūnai pa
deda gydyti skrandžio ir žarny
no susirgimus, nedizenterinį vidu
riavimą, arteriosklerozę, avitomino 
zę, skorbutą. Dar svogūnai valo 
šlapumą ir kartais padeda paša
linti net inkstų akmenis. Be to, jie 
padeda įsisavinti maistą, stipri
na skrandžio ir žarnyno sekreci

ją. Todėl žiemą ir ankstyvą pa
vasarį, kai maiste ypač trūksta 
vitaminų, patariama vartoti dau
giau svogūnų kurių vitaminai ir 
fitocidai stiprina organizmo me
džiagų apykaitą ir atsparumą li
goms.

Panašiomis gydančiomis savy
bėmis pasižymi ir valgomasis čes
nakas. česnake yra vitaminų A, 
B, Bl, B2, C fitocidų. česnakas 
sužadina apetitą, skatina skran
džio sulčių išsiskyrimą, žarnyno 
peristaltiką; jį patariama valgyti 
kajlkėįjant arterijoms. čsenake 
esantis eterinis aliejus žudo as- 
kardies ir kitus žarnyno parazi
tus, naikina rūgimo, puvimo ir 
įvairių infekcinių vidaus ligų bak
terijas, todėl yra gera priemonė 
kovojant su vidurių šiltine, di
zenterija, cholera, česnakas stipri 
na organizmo atsparumą ir pa
kelia darbingumą. Taip pat čes
nakas mažina kraujospūdį ir nuo 
jo priklausančius galvos skaus
mus bei svaigulį. Česnako įtako 
je sumažėja vėžinių ląstelių augi
mo energija. Jo veikliosios me- 
džagos turi įtakos lytiniams hor
monams ir tuo pačiu ilgina žmo
gaus gyvenimą.

KRAPUS naudoja, turbūt kiek
viena šeimininkė. Jie taip pat yra 
ne tik prieskonis, bet ir vaistin
gasis augalas. Krapų gydančio
sios savybės priklauso nuo kele

to veikiųjų medžiagų: eterinio 
aliejaus, kurio daugiausia sėklo
se (2,5 — 4 %), vitamino C (135 
mg %), karotino, mineralinių 
druskų. Krapai veikia virškina
mąjį traktą: žadina apetitą, ra
mina skausmus, spazmus žarny
ne, skatina virškinimą, pieno liau
kų darbą, tulžies išsiskyrimą, ma
žina pilvo pūtimą (tinka mažiems 
vaikams). Krapai taip pat ma
žina arterinį kraujo spaudimą 
naudojami kaip vidurius liuosuo- 
janti priemonė.

KMYNAI tokie populiarūs, kaip 
ir krapai. Jie ne tik pagerina 
maisto produktų skonį, bet ir pa
sižymi vidurių skausmus raminan
čiomis savybėmis. Šios savybės 
priklauso nuo kmyno sėklose esan
čio eterinio aliejaus (3 — 7 %) 
bei rauginių medžiagų. Kmyno sė
klos naudojamos esant diegliams 
skrandžio žarnų srityje, pučiant 
vidurius ar jiems užkietėjus, kaip 
apetitą žadinanti, tulžį varanti 
priemonė. Jos taip pat mažina pu
vimo ir rūgimo procesus žarny
ne. Maitinančios motinos geria 
kmynų arba krapų sėklų arbatą, 
kad padaugėtų pieno.

PETRAŽOLĖ turi labai vertin
gų gydomųjų savybių ir gali pa
keisti ne vieną dėžutę piliulių. Vi
sose petražolės dalyse randama e- 
terinio aliejaus, vitamino A ir y- 
pač daug vitamino C (iki 250 mg

%), geležies bei kitų organizmui 
svarbių medžiagų. Petražolė svar
bi kaip vitaminų A ir C šaltinis, 
prieinamas per visus metus: 30 g 
lapelių gali patenkinti organizmo 
paros poreikį vitaminui C. Be to, 
petražolės atstato žmogaus jėgas, 
padeda išgydyti šlapumo pūslės bei 
inkstų uždegimus, inkstų akme
nis, virškinimo sutrikimus, pa
šalinti vandenį, sergant vanden
lige.

KALENDRA (Fructus Coliand- 
ri), yra tinkamas prieskonis duo
nai, mėsos, žuvies gaminiams, ma
rinatams, sūriui, alui. Kaip vaisti
nis augalas, ji įtraukta į dauge
lio šalių farmokopėjas. Pagrindi
nė veiklioji medžiaga kalendros sėk 
lose yra eterinis aliejus, kuris ir 
suteikia kalendrai kvapą. Kalend
ros sėklos naudingos esant skran
džio ir žarnyno sutrikimams, pū
timui, užkietėjus viduriams, kaip 
tulžį varanti ir priešhemarojinė 
priemonė. Kalendra sužadina ape
titą ir didina .virškinamojo trak
to sekreciją.

Gydančių savybių turi ir tokie 
aštrūs prieskoniai, kaip garsty
čios, krienai. Jie sužadina apeti
tą, skatina greitesnę kraujo apy
taką. Garstyčių sėklos Vokietijoje 
įtrauktos į skrandžio arbatos su
dėtį. Krienai turtingi vitaminu 
C ir fitocidais, dėl to gali būti 
naudojami prieš skorbutą. Tiesa, 
šie aštrūs prieskoniai rekomenduo
jami tik žmonėms su sveiku virš- 
kinamoju traktu. N. — "Mot.".

Auksinė...
(Atkelta ii psl. 3)

Nuvykau dar laiku. Keli kaimynai susimetę 
begirkšnoją girą — mat šilinių metas. Pasitiko ma
ne pati Ona, tokia lipšni, meili. Prašo už stalo, 
siūlo giros. Kur ne, buvau juk ištroškęs. Atsisėdau.

“Tai ką Onai pyrago būsi parnešęs;? — vienas, 
gal kiek įkaušęs ėmė traukti mane per dantį. O 
man to tik ir reikėjo.

“O ką ar aš iš kelmo išspirtasi?” — sakau 
jam ir takšt auksinę dėžutę ant stalo — žiūrėkit 
visi!

Staiga kaimynai pradėjo prunkšdami juoktis 
— kas čia dabar? Aš žvilkt į stalą — gi arklio pos- 
naga vietoj auksinės dėžutės. Ir apstulbau. Kaip 
čia dabar? Capt, capt už kelnių, už švarko kiše
nių — tabokinės nėra. O vienas, springdamas iš 
juoko, rodė į tabokinę ir sakė:

— Ona, žiūrėk, tau pyrago parnešė...
Ona išraudo. “Kvailys!” — sušvokštė ir, tren

kusi durimis, dingo kamaroje. Visi dar labiau pra
pliupo juokais ir už pilvų griebėsi, rodydami į pos- 
nagą ant stalo. Aš tik užsidėjau kepurę ir sprukau 
pro duris, visas užkaitęs. Negi dabar aiškinsies, 
kaip čia atsitikoi? Bet koks tai akibrokštas, ponu
li? Ką man velnias padarė? Tikiu, jis skaniai iš ma
nęs tada pasijuokė. Po to, žinoma, vaikigaliai tą

posnagą nešiojo po kaimą, visiems rodė, pasakojo, 
kol patiems nusibodo. Ė, nė kur akis dėti! Ir pikta 
būdavo. Nuo to laiko nebemačiau Onos ir jai akių 
nebeparodžiau. Taip ir pasibaigė.

Tai matai, ponuli, kaip kartais būna.
— Tai jau nekaip pačiam išėjo, — atsakiau 

šyptelėjęs.
— Nekaip, — atsakė dėdė, ir vėl sukliurksėjo 

jo pypkė.
O gal manai aš meluoju? — staiga pakėlęs 

galvą pažvelgė į mane gudriom, mažom akim, kiek 
primerkdamas jas.

— Gal ne... tik kažin, dieduli, kad velnių tur
būt nėra?

— Kaip nėra? — atsikirto senis, — juk pats 
sakei, kad velniai naktimis malūne šokai?

— Tai tik pasakos...
— Ne pasakos, ne! Žinoma, jei kas kitas būtų 

man pasakojęs tikrai ir aš nebūčiau patikėjęs, bet 
kad man pačiam taip atsitiko, — tvirtai laikėsi 
savo dėdė Mikas ir, sutraukęs antakius, pamaži 
leido dūmus pro žilus ūsus, vaizduodamas rimtai 
susimąsčiusi, net susirūpinusį.

— Reikia judintis, kad ir man koks velnias ne
pastotų kelio alksnyne, — tariau, pakildamas nuo 
tilto atramos.

— Labanaktis.
— Labanaktis.
Vakaras buvo šiltas, ramus ir jaukus. Grįžda

mas namo nejučiom šypsojausi, prisiminęs, kodėl 
dėdė Mikas liko nevedęs.

ĮDOMŪS FAKTAI Paruošė Bill Wilson

Tik neseniai mokslininkai pri
pažino, kad ungurys nėra šliužas, 
bet tikra žuvis. Biologai tvirtina, 
kad ungurio kūno storas glitumo 
sluoksnis yra natūrali jo apsau
gos priemonė, kuri ungurį įgali
na pereiti iš gėlo į sūrų vandenį 
be jokių sutrikimų. Gėlo vandens 
unguriai beplaukdami upėmis ir 
sutikę kliūtis, kaip užtvankas, jas 
lengvai apeina sausuma.

Daugely kraštų ungurį žmonės 
laiko dideliu delikatesu, nors Aus

tralijoj jis tik neseniai pripažin
tas kaip tinkama maistui žuvis ir 
būtent, australus ungurį valgyti 
išmokė kaip tik po paskutinio ka
ro atvykę ateiviai europiečiai “nau 
jieji australai”.

Gėlo vandens unguriai paplitę 
labai plačiai (žiūr. žemėlapy juo
dai pažymėtas vietas), vandeny
nuose užtinkamos trys vietovės 
(žemėlapy atžymėtos skirtingai), 
į kur suaugę unguriai atplaukia 
veistis. Jauni unguriukai plaukia

į pakraščius ir gyvena upėse.
Paveiksle pavaizduoti trys un

guriai yra tikri unguriai. Pačiame 
viršuje yra elektrinis ungurys, ku
ris nėra tikrasis ir daugiau gimi
ningas kačių žuvims (catfish). Jū
ros ungurai išauga iki 10 ar dau
giau pėdų ilgio. Dešinėje parody
tas pavojingas ir plėšrus ungurys, 
užtinkamas šiltuose vandenyse, y- 
pač tarp koralų. Pačioje apačio
je parodyti paprastieji gėlo van
dens unguriai.

4
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©JPOPTAS KOVO sportininkai Brisbanėje

KOVO KLUBE
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame čia išvar
dintoms Brisbanės lietuvių šei
moms, kurios priglaudė ir globojo 
mūsų klubo sportininkus ir klubo 
narius vizito metu Brisbanėje: 
p.p. J. Andriuliams, A. Barz
džiams, S. Einikiams, K. Gudai- 
čiams, A. Rudžiams, J. Klimams,
J. Kiškūnams, V. Liorencams, J. 
Luckams, P. Lapinskams, V. Lau- 
rinaičiams, D. Matulaičiams, J. 
Miškiniams, V. Musteikiams, K. 
Nicaams, J. Platkauskams, K. 
Persey, J. Ruzgiams, S. Reutams,
K. Stankūnams, V. Stankūnams 
ir A. Vilkinama.

Taip pat dėkojame Brisbanės 
Apylinkės Valdybai už visokerio-

pą pagalbą ruošiant išvyką ir bū
nant sportininkams Brisbanėje. 
Sydnėjaus lietuvių sporto 

"Kovas”
klubas

prane- 
kelionę

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus sporto klubas 

ša, kad šią sportinininkų 
į Brisbanę rėmė Australijos Lie
tuvių Bendruomenės Krašto Valdy 
ba skirdama 30 dolerių, Banks
towno Valdyba 25 dolerius ir Syd
nėjaus Valdyba 15 dolerių. Reiš
kiame širdingą padėką bendruo
menės vadovybei ir minėtiems pa
daliniams.
Sydnėjaus lietuvių sporto klubas 

Kovas

Petrukas turi mažą sesutę. Su
tikus jį kaimynė teiraujasi:

— Sakyk, Petruk, kaip tavo se
sutė? Ar jau vaikšto?

— Dar ne, bet kojas jau turi!

Kaune vienas rusų karininkas 
užeina į restoraną ir priėjęs prie 
stalo, kur buvo susėdę grupelė stu
dentų, mandagiai klausia, ar ne
galėtų pasinaudoti laisva kėde. 
Vienas iš ten sėdėjusių:

— Neškis. Kam čia dar laužytis 
dėl vienos kėdės, kai neatsiklau
sę jūs užėmėt visą kraštą 1

Buvęs Vengrijos bosas Rakosi 
susitikęs su Stalinu klausia:

— Ar Rusijoje yra antikomunis- 
tų?

— Taip, — atsakė Stalinas, 
apie devyni milijonai.

— Keista, — atsakė Rakosi: — 
lygiai tiek pat antikomunistų yra 
ir Vengrijoje (Vengrija turi de
vynis milijonus gyventojų).
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Kovietė krepšininkė 
Gražina Meškauskaitė

Penktadienio vakare Sydnėjaus 
centrinėje stotyje pilna lietuviško 
jaunimo ir jų tėvų. Sportininkai 
pasiruošę tolimai kelionei į Bris
banę. Artinantis išvykimo laikui 
trūksta dar kelių sportininkų. 
Traukinys pradeda judėti. Štai 
L. Čelkytė vejas traukinį. Laimin
gai Laima patenka į traukinį.

Koviečiai užėmė beveik visą va
goną susėsdami vienoje grupėje. 
Netrukus pasigirdo ir lietuviškų 
dainų, kurios tęsėsi iki vidurnak
čio.

Traukinys pasiekia Brisbane 1 
vai. po pietų. Kelionėje išbuvome 
lygiai 18 valandų. Išlipus pasitin
ka Brisbanės lietuviai su Apylin
kės pirmininku V. Laurinaičiu. 
Per stoties garsiakalbius girdi
me lietuviškai:

“Brisbanės lietuvių vardu svei
kinu jus, mieli sportininkai, at
vykusius aplankyti mūsų mažos 
kolonijos....”

Priblokšti šios staigmenos ra
miai išklausome mums skirto pa
sveikinimo. Sveikino p- K. Stankū
nas.

Išvargusiems po ilgos kelionės 
neteko ilgai dalintis pirmaisiais 
įspūdžiais vietoje. Visi paskubo
mis buvome paskirstyti pas šei
mas. Iš geležinkelio stoties vyks
tant pas šeimininkus greit užsi
mezgė pasikalbėjimai. Jautėme, 
kad mūsų laukė ir visi džiaugia
si. Vos spėjus apsiplauti kelio
nės dulkes šeimininkai sodino prie 
stalo.

Taip buvo kiekvienoje šeimoje 
kuri apgyvendino atvykusius spor
tininkus. Pirmieji įspūdžiai labai 
džiugūs. Matant, kad buvome lau
kiami ir kaip vertinamas šis mūsų 
atvykimas kiekvienas iš mūsų juo 
labiau stengėsi atlikti savo užduo
tį kaip pridera geram sportininkui 
ar vadovui.

šeštadienio vakare Brisbanės 
lietuviai ir atvykę sportininkai 
rinkosi bendram pasilinksminimui 
ir susipažinimui. Nauji veidai. 
Naujos pažintys. Susitinka drau
gai po septyniolikos metų. Apsika 
bina, sveikinasi, net pravirksta iš 
džiaugsmo. Netrukus ir čia pasi-

girsta lietuviška daina. K. Stan
kūnas išrikiuoja savo chorą sce
noje ir suskamba dainos, skirtos 
svečiams. Sportininkai išrikiuoja
mi ir fotografuojami. Oficialioje 
šio vakaro dalyje V. Laurinaitis - 
Brisbanės Apylinkės Valdybos pir
mininkas pasveikino atvykusius 
sportininkus ir vadovus išreikš
damas viltį, kad šis gražus sporti
ninkų pasiryžimas aplankyti ma
žą Brisbanės lietuvių koloniją ne
bus paskutinis. Taręs žodį į sce
ną pakvietė kovietę Gražiną Meš- 
kauskaitę, kuri tą dieną atšventė 
savo gimimo dieną, ir įteikė jai 
didelį ir gražų tortą. Gražinai su
dainuota ilgiausių metų. Svečių 
vardu žodį tarė V. Augustinavi
čius - “Kovo” pirmininkas.

Sekmadienį 12 vai. australų ku
nigas laikė pamaldas, skirtas lie
tuviams. Pamaldų metu pasakė 
pamokslą net specialiai pasveikin
damas atvykusius sportininkus. 
Kunigas F.J. Moynihan yra 
Qeensland valstijos dvasios vado
vas visiems emigrantams. Pamal
dų metu bažnyčioje giedojo Bris
banės lietuvių moterų choras diri
guojamas K. Stankūno.

krepšį. D. Atkinson ir A. Andrie
jūnas pradeda daryti mėtymus, 
nes vargšas Palubinskas apgultas 
net dviejų australų. Vedame 46- 
45. Liko žaisti minutė. Australai 
padaro pilną metimą - 47-46 mū
sų nenaudai. Rodos, ir širdis sus
tos iš susijaudinimo.
rams signalizuojame, kad tik pusė 
minutės liko žaisti. Metimas. Yra! 
48-47. čia pat ir teisėjo švilpu
kas. Laimėjome!

Savo vy-

KOVO MERGINOS — BRISBA
NĖS MOTERŲ RINKTINĖ 25-58

I skilus Canberros lietuvis 
krepšininkas E. Palubinskas

VARŽYBOS
Visos krepšinio varžybos vyko 

Brisbanės moterų krepšinio sąjun
gos stadijone Albion priemiestyje. 
Teko patirti, kad Brisbanėje aus
tralų tarpe yra didelių nesutari
mų. Yra dvi krepšinio sąjungos - 
vyrų ir moterų, kurios tarpusavy
je labai nesugyvena, kas labai ap
sunkina krepšinio 
Brisbanės mieste, 
globojo Brisbanės 
nio sąjunga.

veiklą visame 
Mus priėmė ir 
moterų krepši-

KOVO JAUNIAI — BRISBANĖS 
JAUNIŲ RINKTINĖ 43-48

SPAUDOS BALIUS
LAPKRIČIO 11 D.

SYDNEY TOWN HALL

MURRAY’S
H F. STORES

646 George St., Sydney, Australia 
(Kampas Liverpool St.) 

TEL.: 26 1768
(ANKSČIAU IS KINGS CROSS, SYDNEY)

JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 
gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
H.F. STORES, kuri paskutiniuosius 19 metų turi kontaktą su 
Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami kitų skel
bimų.

19 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ »iuntiny« 
gaunama jū*ų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAYS H.F. STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 19 metų, nes Jūsų siun

tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo, ir me» 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminės.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.

,♦< Amerikoje paleista į darbą nau- 
■tį jai sukostruktuota raidžių rinki- 
£ mo mašina (linotipas), kuri gali 

per sekundę surinkti 1000 raidžių, 
g Naudojantis ta mašina bibliją ga- 
>; Įima surinkti per 77 minutes, kas 

truko Jonui Gutenbergui, spau
di dos išradėjui prieš 500 metų apie 
X penkerius metus.

Šiaurės Vietnamo 
Ho či Min atmetė 
Johnsono pasiūlymą 
susitikti ir tartis dėl 
name.

dikta torius 
prezidento 

betarpiškai 
taikos Viet-

Amerikoje trys gydytojai tyri
nėtojai skelbiasi sėkmingai per
kėlę vieno šuns smegenis į kitą 
šunį. Kaip tyrimai parodė trans
plantuoti smegenys dirbo visiškai 
normaliai atlikdami chemines ir 
elektrines funkcijas.

Pradžia labai bloga. Australai 
visi ūgiu mažesni už mūsų jau
nius, bet labai vikrūs ir gerai 
žaidžia. Pirmieji taškai australų 
naudai. Greit australai jauniai ve
da 10-2. Tenka į aikštę išleisti 
E. Palubinską norint išvengti 
pralaimėjimo. Padėtis pasikeičia. 
Visai kitas žaidimas. Brisbanės 
lietuviai, kurių buvo stadijone be
veik visi gyvenantieji Brisbanėje, 
pradeda įkaisti ir kiekvieną lai
mėtą tašką palydi plojimais. Pa
lubinskas padėtį atitaiso ir pus
laikis baigiamas mūsų naudai.

Pradedant antrą puslaikį, visi 
lietuviai tikėjosi, kad mūsų jau
niai tikrai laimės. Bet jau pirma
me puslaikyje australų teisėjai 
pamatė, kad mūsų laimėjimas pri
klauso vien tik nuo Palubinsko, to
dėl ir panoro kiek galimai grei
čiau jį pašalinti iš aikštės. Antro
jo puslaikio penktoje minutėje Pa
lubinskui ketvirta bauda. Atrodo, 
vistiek laimėsime. Mūsų jauniai 
stengiasi. Palubinskui gerai talki
ninkauja Dubauskas, Genys ir Bei 
kus. 41-35 mūsų naudai. Bet nuo 
čia ir dingo viltys. Palubinskas 
gauna visiškai neužsitarnautą bau 
dą ir apleidžia aikštę. Salėje di
džiausias plojimas šiam krepšinin
kui. Australai jauniai greit išly
gina padėtį ir dar pagerina pen
kiais taškais. Rungtynės pralaimė
tos.

Pralaimėjus nebūtų tikslo ieš
koti kaltininkų, bet verta primin
ti, kad australai buvo prašyti

skirti C klasės jaunių komandą, 
nes mūsų jauniai dar neturi rei
kiamo patyrimo, o be to buvo pra
matyta žaisti be Palubinsko. Aus
tralai, norėdami laimėti, mūsų 
priešininkais paskyrė net Bris-nės 
jaunių rinktinę. Taškus pelnė: E. 
Palubinskas 26, P. Dubauskas 9, 
K. Genys 2, J. Belkus 2, A. Lau
rinaitis 2, A. Dulinskas 0, V. Šat
kauskas 2 ir P. Andriejūnas 0.

KOVO JAUNĖS — BRISBANĖS 
JAUNĖS 10-32

Lygiai kaip ir berniukams taip 
ir jaunėms mergaitėms priešinin
kai skirti ne pagal pareikalavimą. 
Australių jaunių komandoje žai
dė suaugusios trys mergaitės, la
bai geros krepšininkės. Pirmas pus 
laikis baigtas 19-5 mūsų nenau
dai. Norint bent kiek pagerinti 
žaidimą antrame puslaikyje mūsų 
jaunėms talkininkavo pirmosios 
moterų komandos kapitonė S. Mo
tiejūnaitė. Rungtynės pralaimėtos 
10-32 australių naudai. Žiūrovams 
buvo gana neįdomios rungtynės 
matant aiškų pralaimėjimą. Bend
rai mūsų mergaitės padariusios 
gerą pažangą, ir šios rungtynės, 
nors ir pralaimėtos, mergaitėms 
buvo gera proga pažaisti su daug 
stipresnėmis priešininkėmis.

Komandą sudarė: G. Zigaitytė, 
D. Genytė, A. Intaitė, M. Saukai- 
tė, D. Mickutė, R. Slavėnaitė 
B. Wilson.

OFICIALUS ATIDARYMAS

ir

irPasibaigus jaunių mergaičių 
berniukų varžyboms pravestas žai
dimų oficialus atidarymas atvykus 
Brisbanės australų krepšinio są
jungos atstovams. Koviečius svei
kino Brisbanės moterų krepšinio 
sąjungos globėja Mrs. McGregor 
Lowndes ir Brisbanės krepšinio są 
jungos sekretorė Mrs. G. Russell. 
Abi kalbėtojos nepagailėjo šiltų 
žodžių koviečiams. Koviečių var
du atsakė V. Augustinavičius - 
“Kovo” pirmininkas.

SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto

mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra
dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir 
siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro
džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato 
Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 
— 30 dienų.

REGISTRUOTI SKYRIAI:
CABRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES 143 Cabramatta Rd. 

Tel: 72-2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES 293 Church St. 

Tel: 635-9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S H.F. STORES 5 Kitchener Pde. 

Tel: 70-8089.
ST. MARY’S: MURRAY’S H.F. STORES 97 Queen St. 

Tel: 623-1156.
NEWCASTLE: MURRAY’S H.F. STORES 557 Hunter St.

Tel: 2-3596.
NEWCASTLE: MURAY’S H.F. STORES 93 Northumberland St. 

Wickham, Tel: 61-5180.
MELBOURNE, VIC.: MURRAY’S H.F. STORES 94 Elizabeth 

St., Tel: 63-7895.

KOVO VYRAI — BRISBANĖS 
RINKTINĖ 48-47

S
$ PERTH, W.A.: MURRAY’S H.F. STORES 229 Newcastle St.
g Tel: 21-7842.

Nuotraukoje matome sportininkus, vadovus ir keletą Brisba
nės lietuvių. H kairės: K. Nicius — Brisbanės Apylinkės 
valdybos sekretorius, V. Laurinaitis — Apylinkės valdybos 
pirmininkas, V. Augustinavičius — Sydnėjaus sporto klubo 
"Kovo" valdybos pirmininkas, Z. Motiejūnienė — "Kovo" 
sekretorė, K. Stankūnas — Brisbanės lietuvių moterų choro 
vadovas. Toliau matosi A. Laukaitis — "Kovo’ valdybos 
narys.

Po dviejų pralaimėjimų nuotai
ka buvo kiek kritusi. Prieš pradė
dami rungtynes buvome pasisakę 
brisbaniečiams, kad prie bent kiek 
laimės galime laimėti visas var
žybas. Daba jau dvi praloštos ir 
stovime prieš naują kovą. Šį kar
tą mūsų vyrai apgynė klubo gar
bę ir pasiekė pirmą ir paskutinį 
laimėjimą. Na, ir laimėjimas vie
nu vienintėliu tašku ir dar pasku
tinę minutę. Australai ir čia iš
statė geriausią komandą. Keturi 
Queensland© rinktinės žaidėjai, o 
likusieji buvę. Nors padėtis pir
mame puslaikyje beveik visą laiką 
buvo mūsų vyrų naudai, bet di
džiausia taškų persvara nedaugiau 
4 taškų. Ir čia Palubinskas per 
pirmą puslaikį pelno 12 taškų iš 
bendro taškų rezultato 21-18 mū
sų naudai.

Antrame puslaikyje ir kiti mūsų 
komandos vyrai pradeda surasti

Kadangi iš anksto buvo sutarta, 
kad mūsų merginos žais su Brisba 
nės australių moterų rinktinė, to
dėl šios rungtynės buvo skaitomos 
pagrindinėmis. Rungtynių pra
džioje australės greit užsirekomen 
davo kaip rimtos varžovės. Mūsų 
krepšys visą laiką apgultas, bet 
stiprus gynimas neleido priešinin
kėms pelnyti. Rezultatai labai ma
ži. Prieš puslaikio pabaigą jau 
pasimatė mūsų merginų nuovar
gis. Australės perima persvarą. 
Tik vienai Čelkytei ir Jamieson pa
siseka pelnyti taškų ir puslaikis 
baigiamas mūsų nenaudai 12-23. 
Nuo antro puslaikio pradžios pers
varą perima australės. Vėliau aikš 
tę apleidžia mūsų komandos ka
pitonė S. Motiejūnaitė, 
šauktis iš jaunių, 
mas. Rungtynės 
žiūrovams. Mūsų 
jo daug geriau
kad NSW pirmenybėse iškovojo 
trečią vietą. Blogiausia, kad mer
ginų komanda nepilno sąstato. Ko 
mandą sudarė ir taškus laimėjo: 
A. Jamieson 14, L. Čelkytė 6, M. 
Williams 4, G. Meškauskaitė 1, S. 
Motiejūnaitė 0, I. Kviecinskienė 
0, R. Slavėnaitė 0 ir D. Mickutė 
0.

Tenka 
Aiškus praloši- 
labai neįdomios 
merginos galė- 
sužaisti žinant,

BENDRA VAKARIENĖ SU 
AUSTRALAIS

Pasibaigus rungtynėms toje pa 
čioje salėje prasidėjo bendra va
karienė, kurią suruošė Brisbanės 
krepšinio sąjunga. Vakarienės me 
tu grojo lietuvių orkestras. Jau
nimas pasišoko ir pasilinksmino. 
Iš australų buvo parodyta daug 
nuoširdumo ir draugiškumo. Jau
nimas spėjo susipažinti ir susi
gyventi. Atrodo, kad ateinančiais 
metais Brisbanės australų vyrų ir 
moterų komandos atvyks j svečius 
j Sydnėjų ir bus pravestos drau
giškos varžybos.

ATSISVEIKINIMAS SU BRIS
BANĖS LIETUVIAIS

Pirmadienis Brisbanėje buvo 
darbo diena. Beveik visi lietuviai 
išskubėjo į darbą iš ryto atsisvei
kindami su sportininkais. Dvi pra
leistos dienos pas Brisbanės lie
tuvius prabėgo lyg dvi valandos. 
Brisbanės lietuvių vaišingumas, 
draugiškumas ir gyvas susidomė
jimas mūsų sportuojančiu jauni
mu liks ilgai mūsų atmintyje. Jų 
pačių pasisakymais daugelis ne
buvo matę krepšinio virš penkio
likos metų. Iš viso Sydnėjaus spro 
tininkų kelionę į Brisbanę reikia 
skaityti pasisekusia.

Prieš išvykstant gautas raštiš
kas atsisveikinimas Brisbanės Apy 
linkės pirmininko p. V .Laurinai
čio, kuris dėl darbo negalėjo as
meniškai atvykti į stotį.

BENDROS PASTABOS

Imant dėmesin Brisbanės lietu
vių nuotaikas ir šiltus pasisaky
mus tenka manyti, kad po kiek 
laiko sportininkai turėtų ir vėl 
aplankyti brisbaniečius. Žinoma, 
kaip ir kiekviename žygyje pasi
taiko klaidų, kurių galima išveng
ti susipažinus su aplinkybėm.

Visiems Brisbanės lietuviams 
priklauso nuoširdi padėka už taip 
malonų sportininkų priėmimą ir 
nuoširdžius žodžius. Ypatingai 
daug darbo įdėtaBrisbanės Apy
linkės valdybos narių-pirmininko 
V. Laurinaičio ir sekretoriaus K. 
Niciaus. Jiems priklauso ypatin
ga padėka.

Buvęs

Amerikos lietuvių laikraštis Dvr 
va šių metų Nr. 84 persispausdi
no iš Mūsų Pastoffės įžanginį 
straipsnį “Ar mokame polemizuo
ti”. Visas straipsnis perspauedin- 
tas ištisai.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PERTH

AUKOS SALEZIEČIAMS
Lietuviij Saleziečių Įstaigai Ita

lijoj našlaičių išlaikymui aukojo 
šie asmenys: Balys Kasparas $4, 
J. Norvilas $2, Zaromskiai $1, Ra- 
dzevičiai $1, čeičiai $2, Bukaus
kas $2, Valodka $2, V.D. $11, Jo
nikienė $1.29, M. Cibulskienė $1, 
Kateivienė $1, Gustienė $1, M. 
Miliauskienė $4, Čekanauskas $1, 
Jasas $2, Siebartienė $ 2, Stabke- 
vičienė $1, O. L. $5, Jurgelie- 
nė $2. Viso: $46.00.

Už šias visas aukas saleziečių 
įstaigos direktorius kun. P. Ga
vėnas S.D.B. visiems nuoširdžiai 
dėkoja ir prašo Dievo palaimos. 
Ir aš visiems tariu nuoširdų ačiū.

O. Liutikienė

GEELONG
SIDABRINĖS VESTUVĖS

Rugsėjo 24 d. Antanina ir Al
bertas Žvirbliai iškilmingai at
šventė 25-rių metų vedybinę 
sukaktį. Pamaldų metu “jaunave
džius” palaimino kun. P. Dauknys, 
bažnyčioje giedant Geelongo liet, 
chorui, vad. p. J. Juškos.

Tų pačių dienų p.p. Žvirblių na
muose įvyko vaišės dalyvaujant 
gražiam būreliui artimųjų. Sukak
tuvininkams sugiedota “Ilgiausių 
metų” ' . 
rėš. Geelonj 
kaip p.p. !
Geelonge jie augino keturis vai
kus, bet tas jų neatbaidė nuo lie
tuviškos veiklos. Tai vienas, tai ki
tas priklausė įvairioms valdyboms, 
o daugiausia pasišventimo p.p. 
Žvirbliai parodė savaitgalio mokyk 
lai, kur p. Žvirblienė vienu metu 
ir mokytojavo. Tad nenuostabu, 
kad ir vaikai išauginti susipratu
siais lietuviais. Spalio 1 d. abu 
sukaktuvininkai buvo atvykę į 
choro repeticijų su ryšulėliais ir 
pakartotinai buvo paminėta jų su
kaktis. Dalyvis

ir pakeltos šampano tau- 
įge reta tokių šeimų 
Žvirbliai. Apsigyvenę

ADELAIDE
SVEČIAS IŠ TOLI

Rugsėjo 24 dienų, sekmadienį 
Adelaidėje iš tolimojo Sydnėjaus 
lankėsi svečias p. V. Šliogeris, sa
vanoris kūrėjas, pulkininkas, bu
vęs Prez. A. Smetonos adjutan
tas.

4 vai. p.p. Lietuvių Namuose 
svečias skaitė įdomių paskaitų, pa
vadintų “Lietuvos Nepriklausomy
bei išlaikyti nepanaudotos lemia
mos galimybės”.

Paskaitoje prelegentas peržvelgė 
šių dienų politinę padėtį ir jos ne
palankumų Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo atžvilgiu ir pa- 
nagrinėjo buvusias galimybes ne
priklausomybei išlaikyti, kurios ta 
čiau nebuvo panaudotos.

Paskaita buvo žymiai paįdomin- 
ta gyva klausytojų reakcija ir 
klausimais, iš kurių dar daugiau 
paryškėjo anų sunkių tėvynei va
landų buvusi padėtis. Pabaigoje 
tačiau prieita išvados, kad mes 
nieko užtai nekaltiname ir nesmer
kiame o taip pat nepuolame į ne
viltį dėl esamų nepalankių šiuo 
metų politinių aplinkybių. Politi
ka ir aplinkybės kartais keičiasi 
valandomis, o teisybė, nors ir il
giau palaukusi — laimės.

P. Šliogeris ta pačia proga pla
čiai susipažino su Lietuvių Na
mais, biblioteka — skaitykla ir 
muziejumi, kurį ir parėmė savo 
duosnia auka.

Paskaitų suorganizavo L.V.S. 
Ramovė ir klausytojų daugumų su 
darė patys ramovėnai, nes paren
gimų kalendoriui “sušlubavus”, 
daugelis paskaitoje dalyvauti 
galėjo.

d. savo namuose atšventė artimų
jų bičiulių tarpe savo kuklių su
kaktį. Dalyviai sukaktuvininkų 
gražiai pasveikino palinkėdami 
gražios ateities.

Sydnėjiškiams p.p. Sadargai yra 
labai artimai pažįstami. Savo lai
ku p. V. Saudargas aktyviai reiš
kėsi vietos lietuvių visuomeninia
me ir kultūriniame gyvenime, bet 
paskutiniu laiku įsteigus odos ga
minių fabrikų “Lizard” and Co.” 
ši įmonė absorbuoja beveik visų 
jo laikų ir jis rečiau sutinkamas, 
nors lietuviškus reikalus nuolat ir 
dosniai visada remia.

Ponia Ava Saudargienė yra ži
noma kaip jaunimo teatro režiso- 
rė, tautinių šokių specialistė - te
oretikė ir eilės veikalėlių jauni
mui autorė. Vien tik Sydnėjuje 
su Bankstowno savaitgalio mokyk
la per pastaruosius metus pasta
tė net tris savo sukurtus veika
lus, kurie pasigėrėtinai buvo pas
tatyti ir suvaidinti. Keletu spek-

taklių jaunimui p. Saudargienė 
buvo pastačiusi Sydnėjuje ir anks
čiau.

Ta pačia proga linkime abiem 
p.p. Saudargam kūrybingų ir sau
lėtų metų.

buvo apie trejetas desėtkų ir tai 
tik vyresnės kartos. Iš jaunesnių
jų beveik nieko nesimatė. Gaila, 
kad Sydnėjaus lietuvių tarpe jau
čiamas abuojumas panašiems pa
rengimams.

ne-

SYDNEY
SUKAKTIS

Žinomas pramoninkas Vaclovas 
Saudargas neseniai sulaukė 50 me
tų ir jungdamas savo vardines su 
praėjusiu gimtadieniu rugsėjo 30

DĖMESIO!

ALB KRAŠTO VALDYBOS 
P-KO PRANEŠIMAS

Spalio 2 d. Dainavos salėje 
Bankstowne Sydney ir Bankstown 
apylinkių valdybų rūpesčiu buvo 
surengta popietė pakviečiant ALB 
Krašto Valdybos pirmininkų p. S. 
Narušį pasipasakoti ----- :—•'
džius iš kelionių po 
lietuvių kolonijas ir 
kaip lietuviai gyvena

P-ko p. S. Narušio 
tikrai buvo labai išsamus ir įdo
mus. Jis kalbėjo susirinkusiem^ 
apie porų valandų ir tai klausyto
jui atrodė, kad tik prabėgomis pa
sakoja remdamasis tik tam tikrais 
iškilesniais taškais. Gaila, Sydnė
jaus lietuvių visuomenė, kaip atsi
lankiusiųjų pasiklausyti skaičius 
rodė, didelio susidomėjimo šiuo 
parengimu neparodė. Klausytojų

INŽINIERIŲ SUSIRINKIMAS
Spalio 1 d. Liet. Klubo patalpo

se Lidcombė įvyko Inžinierių ir 
Ardhltektų Draugijos Sy<5nėjaus

Skyriaus metinis susirinkimas, kur 
įdomių paskaitų skaitė inž. Dr. R. 
Zakarevičius tema “Profesinių or
ganizacijų svarba lietuvybės išlai
kyme”. Po paskaitos ir gyvų dis
kusijų buvo renkama skyriaus . 
valdyba, kurių sudaro: pirm. Dr. 
R. Zakarevičius, sekretorius p. V. 
Bernotas ir Iždn. A. Adomėnas. 
Susirinkimų pravedė inž. B. Dau
kus.

savo ispū- 
Australijos 
susipažinti, 
kitur.
pranešimas

PRANEŠIMAS
Sydney "Dainos’’ choras prane

ša, kad choro Koncertas su šokiais 
įvyks spalio 21 d. "Dainavos” sa
lėje Bankstowne. Programoje 
mišraus ir vyrų chorų dainos. 
Šokiams gros puiki penkių asme
nų rumunų kapela. Choro moterys 
aprūpins užkandžiais.

DĖMESIO!
Spalio 21d. Dainavos salėje (East Terrace, Bankstown)

įvyksta

DAINOS” CHORO VAKARAS
SU KONCERTINE IR PRAMOGINE PROGRAMA.

Programoje: choro dainos — šokiai — pasivaišjnimai.
Gros puiki penkių asmenų kapela.

Pradžia 7 vai. vak.
Maloniai kviečiami gausiai dalyvauti visi lietuviai iš arti ir toli

Choras "Daina"

¥

PRANEŠIMAS
Sydney Lietuvių Moterų Soc. 

Globos Draugijos narėms prane
šama, kad spalio 15 d. 3 vai. po 
pietų p.p. Jonaičių namuose, 18 
Gloucester Rd.. Epping, įvyks pas
kaita tema

“Kritiški gyvenimo momentai”, 
kurių skaitys p. E. Jonaitienė.

Po paskaitos arbatėlė.

mišrūs lietuvių ir lat- 
bendrai padainos dvi 

ir dvi latviškas dainas.

PAS SKAUTUS
“AUŠROS” STOVYKLA

Ilgojo savaitgalio metu rugsė
jo 30 ir spalio 1-2 d.d. Sydnėjaus 
“Aušros’ Tuntas savo stovyklavie
tėje, Ingleburn’e, suruošė 3 die
nų tunto stovyklų, kurioje dalyva
vo 40 stovyklautojų, vadovaujamų 
stovyklos viršininko, ps. T. Rotco 
ir jo pavad. ps. J. Zinkaus. Se
sių pastovyklę tvarkė v.s.pl. I. 
Bačiulienė. Stovyklai adjutantavo 
J. Biretas. Ūkio darbų naštų vežė 
p. A .Kataržis ir s.v.v.sl. M. Ru
dis.

Stovykloje veikė pilna skilčių 
sistema, ty. visi darbai buvo vyk
domi pačių skilčių vadovaujant 
skiltininkams. Skilčių buvo: “Lo
kių” (Skiltininkas — pi. A. Lau
rinaitis), “Bebrų” (pi. C. Kapo
čius), “Voveraičių” (pi. Rasa Zin*- 
kūtė) ir “Skruzdžių” (pi. J. Bogu- 
šaitė). Vilkiukų būreliui vadova
vo J. Biretas, o paukštytėms — 
v.s.pl. I. Bačiulienė.

Pirmoji diena, daugumoje, buvo 
skirta įsikūrimui. Nors laiko tam 
skirta ir nedaug, bet visur, aplink 
palapines, atsirado tradiciniai, 
skautiški papuošimai iš smėlio, ak
menėlių ir šakų. Įsikūrimo dar
bų naštą smarkiai palengvino nuo
latiniai tunto rėmėjai - talkinin
kai — p.p. A. ir O. Sankauskai ir 
A. ir E. Šliogeriai.

Sekančios dienos praleistos be
žaidžiant ir besiruošiant iš įvairių 
skautiškojo patyrimo dalykų, tal
kininkaujant instruktoriams — pi. 
A. Sankauskui, sv. k. R. Bukevi- 
čiui, v.s.v.sl. R. Zinkutei, v.s.sl. 
N. Gilienei ir kt. Mokintasi pio- 
nierijos, signalizacijos, rikiuotės, 
dainų, rankdarbių. Patys jauniau
sieji — vilkiukai ir paukštytės — 
sekmadienio proga savo rankdar
bius iš bulvių ir žievių išstatė į 
parodėlę (galbūt medžiaga ir ne
buvo dėkinga, bet noro ir fantazi
jos buvo įdėta apsčiai...). Gi va-, 
karinių laužų metu netrūko dai
nų, pokštų ir juoko!..

Sekmadienį pamaldas stovyk
lautojams parvedė dvasios vadovas 
s. kun. P. Butkus. - x -

LIETUVIAI MELBOURNE
KVIETIMAS

Melbourno Moterų Seklyčios 
Rengimo Komitetas, spalio 29 
dienų, sekmadienį, tuojau po pa
maldų, prie St- John’s bažnyčios, 
East Melbourne, ruošia

PAVASARIO MŪGĘ
Loterija, bufetas, balaganas 

kitos įvairenybės. Maloniai kvie
čiame visus kuo skaitlingiausiai 
atsilankyti.

Nuoširdžiai prašome Melbourno 
ponias paaukoti loterijai fantų ar
ba pinigais. Fantus priims p.p. 
Statkuvienė, D. Baltutienė, V. 
Morkūnienė prie bažnyčios arba 
skambinti tel. 8782565, 867811 va
karais.

Turime pinigų išdažymui, bal
dams ir elektros
reikia dekoracijų, užuolaidų, apš
vietimo gražmenų, indų ir kitokių 
smulkmenų. Palaikydami mūsų 
ruošiamus pobūvius padėsite grei
čiau ir gražiau įrengti Moterįų 
Seklyčių.

Iš anksto visiems nuoširdžiai 
dėkojame.

MLMS Rengimo Komitetas

ir

išvedimui. Dar

NAMŲ POBŪVIS 
MELBOURNE

Visi suprantame savų lietuviškų 
namų reikšmę. Visi norime, kad

mūsų lietuvybės tvirtovė atrody
tų gražiai ir nedarytų mums gė
dos prieš kitus, todėl mes turi
me savo namus paremti.

Štai, spalio 14 d., šeštadienį ręn 
gi a mas šaunus Melbourno Lietu
vių Namų pobūvis, į kurį atsilan
kys kiekvienas Victorijos lietuvis, 
kuris supranta savo namų reikš
mę.

Savo atsilankymu į pobūvį mes 
prisidėsime prie namų pagerinimo 
ir savęs nenuskriausime, nes bus 
progos šauniai pasilinksminti ir 
susitikti visus savo bičiulius.

Taip pat linksma naujiena po
nioms. Bus galima ateiti gerai pa
sipuošus, nes Valdyba jau nupir
ko 200 naujų kėdžių, kur prie sta
lelių bus galima patogiai atsisės
ti per šokių pertraukas.

Metų bėgyje yra daug balių ir 
šaunių vaišių, bet lietuviškų na
mų pobūvis yra tik kartų metuo
se, todėl čia neateiti būtų tikras 
apsileidimas.

Mūsų atsilankymas netik prisi
dės prie namų išlaikymo, bet kartu 
parodys, kad lietuviški namai yra 
mūsų visų bendras reikalas ir kad 
mes pritariame naujosios Namų 
Valdybos numatytiems darbo pla
nams.

Šokiams gros šaunus orkestras 
ir veiks turtingas bufetas, todėl

KU-KA
ADELAIDE. Spalio 14 d., šeš
tadienį, Liet. Namuose vaidilos te
atro spektaklis “Bubulis ir Dun
dulis”. Pradžia 7.30 vai. vak. 
BANKSTOWN. Spalio 15 d. 
’’Dainavoje” Bankstown apylin
kės visuotinis narių susirinkimas 
3 vai. p.p..

BANKSTOWNO APYLINKĖS 
. SUSIRINKIMAS

Įvyks 1967 m. spalio 15 d., 3 
vai. p.p. (Sekmadienį) “Daina-

• vos” salėje Bankstowne tokia 
botvarke:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas.
3. Balsams skaičiuoti Komisijos 
sudarymas.
4. Bankstowno ir Sydnėjaus Apy
linkių sujungimo reikalu prane
šimas, diskusijos ir nutarimo pri
ėmimas.
5. Bankstowno Apylinkės su “Dai
navos” Mlubu finansinių reikalų 
stovis ir įnašų-aukų sutvarkymo 
klausimas.
6. Klausimai ir sumanymai.
7. Susirinkimo uždarymas.

Susirinkimas labai svarbus, to
dėl kviečiame visus punktualiai 
ir gausiai dalyvauti.

Bankstowno Apylinkės V-ba

dar-

mišrus ir vyrų ’Dainos" chorai 
vadovaujami p. K. Kavaliausko ir 
moterų choras, vadovaujamas p. 
J. Gaižausko. Latviai dalyvaus su 
trimis chorais ir estai — su vy
rų choru.

Užbaigai 
vių chorai 
lietuviškas

Laukiama dalyvaujant daug žy
mių australų ir būtų labai nema
lonu, jeigu salė būtų apytuštė. To
dėl kviečiame visus lietuvius kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti šioje cho 
rų šventėje tuo įvertindami mūsų 
chorų pastangas ir parodant meilę 
savo dainai.

šiam įvykiui paminėti spausdi
namos gražios programos, gausiai 
iliustruotos chorų bei chorvedžių 
nuotraukomis ir paįvairintos ke
liais trumpais straipsniais anglų 
kalba apie baltų tautas bei dai
nas.

Bilietai gaunami pas Baltų Ko
miteto atstovus: V. Bukevičių — 
Tel. 50-5346, V. Narbutų 71-3475, 
Lietuvių Namuose — Lidcombėje 
pas p. Aleknų ir mieste pas David 
Jones, Nicholsons bei Palings.

Bilietų kainos $ 1.50, $ 1.00 ir 
$ 0.60. Studentams ir vaikams 
$ 1.00, $ 0.50 ir $0.30.

Jungtinis Baltų Komitetas 
Sydney’juje ....

MUSU PASTOGĖS

SYDNEY. Soc. Globos Moterų 
Draugijai p. E. Jonaitienės pas
kaita. P.p. Jonaičių namuose spa
lio 15 d. 3 vai. p.p..

Į D. Skapinskaitės gimtadienio 
iškilmes Geelonge canberiškiai p. 
p. Keraičiai savuoju Volkswagenu 
nedasigavo: jam pakely sugedus 
tikslų pasiekė traukiniu.

Žinoma populiarios muzikos dai
nininkė Birutė Tamošiūnienė ne
seniai buvo ištikta paralyžiaus, 
bet turimomis žiniomis jo spadė- 
tis pasitaisiusi.

Lankęsis su sporto Klubo Kovo 
krepšininkais Brisbanėje klubo 
pirmininkas p. V. Augustinavi- 
čius grįžo namo netuščiomis — 
parsivežė ir dvi naujas Mūsų Pas
togei prenumeratas. Per jį Mūsų 
Pastogę užsiprenumeravo p.p. J. 
Andriulis ir J. Miškinis.

galėsime pasišokti ir pasivaišin
ti taip, kaip priklauso per gerų 
lietuvių subuvimų.

Alb. P.

K

SPAUDOS BALIUS
LAPKRIČIO 11 D SYDNEY TOWN HALL!

Laiko beliko tik penkios savaitės. Apsirūpinkite bilietais iš anksto sudarydami savas gru
pes

MIRTYS

Rugsėjo 18 d. Sale seniūnijoje 
mirė buvęs Lietuvos kūrėjas - sa
vanoris Alfonsas Žemaitis, sulau
kęs 67 m. amžiaus. Tiek Lietuvo
je, tiek ir išeivijoje jis pasireiškė 
kaip sųmoningas susipratęs lietu
vis. Nuliūdime paliko žmona Ade
lė, sūnus Vincas ir duktė Adelė 
su šeimomis.

Rugsėjo pradžioje mirė ir to mė
nesio 13 d. palaidotas Adelaidės 
lietuvis Simas Stimburys, 62 m. 
amžiaus. Buvo kuklus susipratęs 
lietuvis, mėgęs muzikų ir net ban
dęs pats komponuoti.

Rugsėjo 30 d. Sydnėjuje mirė 
57 metu amžiaus lietuvis Andrius 
Makauskas, išauginęs gražių šei- ffi 
mų ir gerai įsikūręs. >J

Rugsėjo 8 d. Adelaidėje buvo S 
palaidota A. Alminauskienė - Mi- ¥

BALTŲ DAINŲ KONCERTAS 
SYDNEY — TOWN HALL

Spalio 28 dienų, šeštadieni, 8 
vai. vak. Sydney’jaus — Town 
Hall įvyks Jungtinio Baltų Komi
teto rengiamas
BALTŲ DAINŲ KONCERTAS
Programoje dalyvaus septyni 

baltų chorai. Lietuvius atstovaus

PADĖKA
Canberros Apylinkės Valdyba 

reiškia nuoširdžių padėkų prisidė- 
jusiems prie Bendruomenės Ba
liaus suruošimo: tiems kurie paau
kavo maisto produktų, išpuošė sa
lę, dirbo virtuvėje, apnakvydino 
svečius, aukavo gėlių. Nuoširdus 
lietuviškas ačiū Sydnėjaus “Neuž- 
mirštolėms” ir jų Vadovui.

Canberros Apylinkės Valdyba

Nežinia, ar čia paveikė tautie
čius salės iškilmingumas (Sydney 
Town Hall’), ar kad šių metų Mū
sų. Pastogės Spaudos balius jubi
liejinis (vienuoliktasis — ar ne
žinojote?), ar kad ligi baliaus te
paliko tik penkios savaitės, bet 
visuomenės tarpe jaučiamas dide
lis subruzdimas. Didesnis negu 
pernai prieš Jaunimo Kongresų.

PADĖKA
Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. 

Globos Draugija nuoširdžiai dėko
ja Sydnėjaus lietuviams studen
tams, kurie visų pelnų ($86.00), 
gautų iš Initium Semestri vakaro, 
paskyrė Draugijos organizuoja
miems Senelių Namams — Sody
bai. Draugija tikrai džiaugiasi ir 
didžiuojasi, kad mūsų jaunimas į- 
vertina Draugijos pastangas ir 
už jų reikšmingų paramų taria 
nuoširdžių padėkų.

SL.M.S.G.D-jos Valdyba

DOMUI BURNEIKIUI

mirus gerb. ponią M. Burneikienę, dukterį, žentą ir anūkus 
liūdesyje nuoširdžiai užjaučiame.

A. Statkau ir
A. Klynaičiai, Perth

¥ -—
¥ -------------------------------------------------------------------------------------------....
¥ A

IMVSU PASTOGĖprie staliukų.
Vietas skirsto V. KAZOKAS (tel. 70 8395)
PAKVIETIMUS PLATINA:

S. Narušis, 36 Berrille Rd., Beverley Hills, tel. 53 5455
E. Kolakauskas, 32 Cornwall Rd., Auburn, tel. 649 9379
V. Skrinska, 7 Lemnos St., Homebush
V. Patašius, 55 Riverview Rd., Earlwood, tel. 55 4640
V. Jaras, 10 Thomas St., Merrylands, tel. 637 4613
P. Pullinen, 3 Castle. Howard Rd., Cheltenham, tel. 86 8180
K. Kavaliauskas, 196 Gibson Ave., Padstow, tel. 77 5262
J. P. Kedys, 93 A Argyle St., Parramatta, tel. 635 9787
S. Zablockienė, Spaudos Kioskas prie bažnyčios Lidcombė
P. Alekna, Sydney Liet. Klubas, 39 Church Stį Lidcombė, 

tel. 649 8879
M. Petronis, 152 Liverpool Rd., Enfield, tel. 747 5727
S. Žukas, 13 George St., Lambton, N.S.W.
A. Alyta, 13 Archibald St., Lyneham, A.C.T-
M. Gailiūnas, 5 Fowler St., Bulli, N.S.W.

SPAUDOS BALIUS — tai iškilmingiausias parengimas ir pats šauniausias balius vi
same Pietų Pusrutuly!

Įėjimas — $ 3.00 asmeniui. Nedirbantiems studentams ir pensininkams — $ 2.00.
Baliaus pradžia 7 vai. vak., pabaiga — 2 vai. ryto.

Rengėjas — ALB Krašto Valdyba
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