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MEDŽIOKLĖ

Sakytume, per tuos dvidešim
tį metą bendruomeninio gyveni
mo, bendravimo ir bendradar
biavimo jau galėjome taip glau
džiai susigyventi, kad neturėtų 
kilti mūsų tarpe jokių konflik
tų, įtarinėjimų ar priekaištų. Vis 
dėl to net ir iki dabar atsiranda 
pagrįstų ar išsigalvotų vaidų, įta
rimų, nepasitikėjimo.

Dėl ko taip yra? Rodos, kiek
vienas sau pelnomės duonų vieni 
nuo kitų nepriklausomai, daly
vaujame bendruomeniniame gy
venime ne dėl kokių praktiškų 
išskaįičiavimų, o vedini visiems 
bendros minties — pasitarnauti 
lietuvių tautos gerovei ir garbei, 
tad iŠ kur gali atsirasti kokie 
nors konfliktai?

Savaime suprantama, net ir 
geriausioj šeimoj kasdienybės ei
goj neišvengiamai atsiranda ir 
apsileidimų, ir neapsižiūrėjimų, 
iš ko kyla nepasitenkinimo kitų 
šeimos narių tarpe. Tačiau ra
cionaliai reikalus tvarkant ir at
virai reikalus aiškinantis visi 
atsiradę nesklandumai švariai 
likviduojami. Deja, mūsų lietu
viškoje šeimoje galbūt labiausia 
dalykus aiškinantis ir pasigenda
ma racionalaus galvojimo ir 
svarbiausia atvirumo. Nei iš šio 
nei iš to prasideda įtarinėjimai, 
nepasitikėjimas net "raganų me
džioklės".

Kad taip yra net mūsų tarpe, 
pavyzdžių netrūksta. Štai atsi
randa ultrapatriotų, kurių bend
ruomenės veikloje beveik nesi
mato, tačiau kurie savo aktyvu
mą išvysto drumsdami vandenį 
ir skleisdami pramanytus gandus 
arba iškraipytus faktus apie 
bendruomenėje pozityviai ir ak
tyviai besireiškiančius asmenis 
su tikslu juos pažeminti, net su
niekinti. Einama net prie to, kad 
užsiimama žvalgyba, kas su kuo 
susitinka, kas pas ką užeina, kas 
kur keliauja ir kokiomis priemo
nėmis. Iš to padaromos išvados, 
atitinkami sprendimai ir pagaliau 
uždedamas pasirinktoms au
koms štampas, kuris turįs galio
ti kaip pasmerkimas.

Nenuostabu tad, kad toks ši
tokių "patriotų" griaunamasis 
darbas tinkamai pasitarnauja vi
siems kitiems, bet tik ne lietu
vybei ir ne lietuvių tautai. Atsi
minkime, kad visi gyvename 
laisvame krašte ir kad net ir toji 
pati lietuviška veikla vykdoma 
ne prievartos ar gąsdinimų ke
liu, o savanoriškai. Nuoširdus ir 
sąmoningas lietuvis turėtų tik 
džiaugtis, kad dar atsiranda to
kių pasišventėlių, kurie ateina ir 
dirba. O kiek yra tokių, kurie 
gyvena niekeno neskalbiami už
sidarę savy! Bet štai ateina "pa
triotai", kurie tariasi turį teisės 
matuoti veikiančiųjų patriotišku
mą pagal savo nusikaltus 
mastelius, net formuoti kitų gal
vojimą savais standartais.

Tokių ultrapatriotų nestokoja

LIETUVIAI N.
VASARIO 16 JI AUCKLANDE 

(N. Z.)
Jau metų -pradžioje valdyba 

rūpinosi šią šventę tinkamai pa
minėti.

Minėjimas Įvyko p. p. Liutiku 
namuose. Susirinko gerokas skai
čius tautiečių. Kasmet šia proga 
paminimas ir lietuviškai veiklai 
nusipelnęs asmuo. šiais metais 
paskaitą skaitė p. C. Liutikas apie 
Lietuvos valstybininką A. Stul
ginskį, Vasario 16-sios akto signa
tarą ir antrąjj Lietuvos preziden
tą. Minėjimo metu buuvo išstatyta 
Stulginskių šeimos fotografija, 
papuošta ąžuolo ir berželių šako
mis. Viršuj kabojo Vytis ir šone 
senoviški . -Lietuvos žemėlapiai. 
Šalia gražus meniškai padarytas 
geležinis kryžius. Be to, matėsi ir 
Lietuvių Fondo Amerikoje išleis
tas jubiliejinis medalis su trijų 
Lietuvos prezidentų atvaizdais.

č. Liutikas paskaitoje pristatė 
A. Stulginskį kaip didį visuomeni
ninką, organizatorių ir valstybi
ninką. Jam esant prezidentu nau
jai atkurtoje Lietuvoje buvo iš
leista Lietuvos konstitucija, pa
grindiniai įstatymai, pravesta že
mės reforma, įvestas piniginis 
vienetas — litas.

Susikaupimo minute minėjimo 
dalyviai pagerbė šį didį vyrą, o 
drauge ir visus tuos, kurie vienaip 
ar kitaip prisidėjo prie Lietuvos
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IEVA POCIENE BESIVYSTANČIOS FORMOS

(Iš knygos "Eleven Lithuanian Artists in Australia", red. dail. V. Raias) 
Skulptorė Ieva Pocienė pripažinta kaip viena iš stipriausių skulptorių Ausrtalijoje, 
šiuo metu dalyvauja Meno Festivalio parodoje Adelaidėje.

ir kitur. Amerikoje, kaip skai
tėme, net toks J.J. Bačiūnus bu
vo viešai Štampuojamas “komu- 
naru" ir kitokiais vardais.

Kiekvienoje visuomenėje yra 
atsparių ir jautrių įmonių. Stip
resnieji atsilaiko prieš tokį sub- 
versyvinį spaudimą, tačiau jaut
resni pasiduoda ir nuleidžia ran
kas. Tie gi “raganų medžioto
jai”, sutvarkę vieną auką, nesi
ima pozityvaus darbo, bet rau
siasi po kitų pamatais. Vengiant 
bet kokių išvadų tokius tik bū
tų galima palaikyti impotentais, 
kurie patys nepajėgdami pasi
reikšti visuomenėje savo kūrybi
niu potencialu, bent stengiasi 
pastoti kelią tiems, kurie to pa
jėgumo ir ryžto turi.

Gaila, bet ir sveikoje bendruo
menėje atsiranda susirgimų ir iš
krypimų. Tokių nelaimingųjų 
mes negalime nei išskirti, nei su
tramdyti. Belieka tokius kaip li
gonius užjausti ir pasigailėti, o 
patiems vadovautis sveika nuovo
ka turint prieš akis tautos ir 
bendruomenės gerovę ir ateitį.

(v.k.)

ZELANDIJOJE
atkūrimo arba kovojo už Lietuvos 
laisvę.

Minėjimo programą praturtino 
paskaityti trys p. Antaninos Ku
likauskienės eilėraščiai. Po pro
gramos sekė suneštinės vaišės. 
Besivaišinant p. V. Procuta pra
vedė loteriją, kurion buvo leista 
p. U. Reinartienės austas ka
klaraištis. Iš loterijos gauti pini
gai paskirti Vasario 16 gimnazi
jai Vokietijoje. Taip pat valdybos 
iždininkas p. J. Pečiulaitis rinko 
aukas Tautos Fondui, Vasario 16 
gimnazijai, Lietuvos Raud. Kry
žiui.

Valdybos pirmininkas šiltai pa
dėkojo atsilankiusiems j minėji
mą, paskaitininkui, eilėraščių au
torei ir audėjai. Gaila, kad susi
rinkusių tarpe nebuvo jaunimo, 
kurio čia yra.

Baigiantis pobūviui dar iš to
liau atvykęs p. V. Procuta šiltai 
padėkojo p. E. Liutikienei už jos 
nuolatinę pagalbą, be kurios ne
apsieina joks subuvimas.

Persų laivas su 105 maldinin
kais, grįžtančiais iš Mekos, pa
skendo audros atitrenktas j Abu 
Dhabi uolas.

POLITIKOS
VINGIUOSE

V. BERNOTAS

NAUJA STRATEGIJA 
PIETRYČIŲ AZIJOJE

Pasižvalgius spaudoje lyg at
rodytų kad karo veiksmai Viet
name aprimo ir laikui bėgant są
jungininkai galės pasitraukti nuo 
chaotiško pietryčių Azijos slenks
čio. Taip vadinama vietnamizaci- 
ja jau senokai prasidėjo, kurios 
plane Washingtonas pramato sa
vo jėgas atitraukti perleidžiant 
didesnę gynybos rūpesčių dalį pie
tų Vietnamo žiniai.

Tiesa, taip ir spauda tvirtina, 
masyvūs š. Vietnamo teroristų 
antplūdžiai sumažėjo, tačiau nuo
latinis pavojus šiaurėje tebėra ir 
dažnos kovos su teroristais vyks
ta kasdieną.

Pietiečiams perėmus didesnę ka
ro naštos dalį strateginėse pozi
cijose, savaime aišku, jų nuosto
liai smarkiai pakilo, bet apie tai 
vakarų spaudoje nutylima. Wash- 
ingtonui svarbu tai, kad amerikie
čių aukos sumažėjo, nes čia kaip 
tik ir glūdi priežastis optimistiš
kiems nuusiteikimams. Dėl to, da
rant teigiamas išvadas vien tik iš 
Amerikos patiriamų nuostolių ka
ro lanke, klaidingai gali būti su
prantama visa pietryčių Azijos si
tuacija. Iš tiesų Vietname nesu
mažėjo karo veiksmai, o kiek pa
sikeitė karo strategija. Tą patį 
galima sakyti apie karo aukas 
kurios nesumažėjo bet smarkiai 
pakilo aktyvioje pietiečių pusėje.

Š. Vietnamo vyriausio karo va
do gen. Giap knygoje, Piliečių 
Armija — —Piliečių. Karas, pra
našaujama, kad galutinė karo per
svara atiteks tiems, kurie nepri
trūks kantrybės ir ištvermės. Bū
tent, priešą galima sunaikinti ne 
vien ginklu, bet prailgintu karu 
įmanoma palaužti ir jo moralę. 
Iš dabartinių karo veiksmų Viet
name galima aiškiai įžvelgti gen. 
Giap motyvus, šiauriečiai savo 
ofenzyva niekur neskuba, tačiau 
ir neduoda ramybės nei atsikvė
pimo vakarų sąjungininkams p. 
Vietname.

O juo daugiau palaužus vaka
rų vienybę ir moralę, šiauriečiai 
nežada tenkintis vien tik teroris
tiniais veiksmais pietų Vietna

me. Kitaip sakant, vedant karą 
prie sėkmingos ir pagreitintos pa
baigos Hanojus intensyviai pra
dėjo plėsti karo veiksmų lauką 
svetimoj teritorijoj — Cambodijoj 
ir Laoso valstybėse.

NAUJAS PAVOJUS LAOSE
Prez. Nixon’o doktrina, tarp ki

tų dalykų, skatina laisvuosius 
kraštus imtis daugiau iniciatyvos 
savisaugai, kadangi ateity Ameri
ka nežada maišytis kitų vidiniuose 
nesutarimuose. Laos, tačiau, yra 
išimtis, nes karo veiksmai ten 
vyksta sąryšy su Vietnamo ka
ru, kas nevisai sutinka su Noxo- 
no išvedžiojimais.

Politinė padėtis Laos’e visais 
išoriniais bruožais panaši į karo 
veiksmų pradžią Vietname 1962- 
rais ir 1964-tais metais. Maždaug 
ligi 1968 metų vidurio antikomu
nistinė Vientiane (Laos sostinės) 
valdžia pajėgė apsiginti nuo Pa- 
thet Lao komunistų. Tačiau po
litinė padėtis smarkiai pasikeitė, 
kada šiaurės Vietnamo teroristai 
sustiprino Pathet Lao gretas. J. 
A.V. pradžioje mažai reagavo į 
Pathet Lao komunistų dauginimą
si. Tuo metu pakako vien Ame
rikos patarėjų kontroliuoti užpul
dinėjimus. Bet kada 1968 metų ga
le pradėjo reikštis reguliarūs ir 
stiprūs , teroristų įsibriovimai 
Washingtonas susirūpino.

Nežiūrint nuolatinių už
puldinėjimų, šiaurinė Laos dalimi 
vyko smarkus judėjimas žmonė
mis bei ginklais remiančiais p. 
Vietnamo teroristus. Kadangi tuo 
metu buvo sustabdytas š. Vietna
mo bombardavimas, Amerika nu

PADĖKA
Solistų Stasio Baro ir Genovaitės Vasiliauskienės konceertai pra

ėjo nepaprastai puikiai ir sklandžiai.
Ta proga reiškiame gilią padėką solistams G. Vasiliauskienei 

ir S. Barui,, pianistei S. Hicks, Adelaidės, Melbourno ,Sydnėjaus 
ir Canberros apylinkių valdyboms už talką koncertus organizuojant 
ir taip pat visiems, prisidėjusioms prie šių koncertų sėkmingumo, 
ir globujusiems mūsų iškiliuosius menininkus. Visų vardu nuošir
džiai dėkojame.

ALB Krašto Valdyba

Pasirodė liet enciklopedijos ang
lų kalba pirmasis tomas. Tai — 
ENCYKLOPAEDIA LITUANI
CA, apimanti A-C raides, 608 psl. 
Vykdoma didelė idėja — parodyti 
lietuvių tautą ir Lietuvą pasau
liui. Leidinys imponuojąs. Malonu 
jį ne tik pačiam paimti, bet ir 
kitos tautos žmogui parodyti. Iš 
tikrųjų Encyklopaedia Lituanica 
yra akivaizdus įrodymas, kad mū
sų tauta yra verta laisvės bei ne
priklausomybės. Pasauliui byloda
ma apie politinį bei kultūrinį mū
sų tautos subrendimą, ji rodys 
ne tiktai mūsų teisę į savarankiš
ką gyvenimą, bet ir tą baisią 
skriaudą, kuri šiandien jai pada
ryta. Ji — puikus lietuviškos me
džiagos šaltinis tiems iš mūsų, ku
rie lietuviškai sunkiau ar visai ne- 
paskaitom. "Šitų tikslų vedami, — 
rašo enciklopedijos leidėjas Juozas 
Kapočius, — mes ėmėmės šito sun
kaus darbo. Ir jį norime ištesėti 
iki galo, kaip kad ištesėjome leis
dami Lietuvių Enciklopediją. Bet 
su ta talka, kokios iki dabar tesu
laukėme, šito darbo padaryti ne
galėsime. Reikia platesnės ir stam
besnės talkos: reikia žymiai dau
giau prenumeratų, reikia ir pini
ginės paramos iš šalies”. Bendruo

kreipė oro pajėgas į priešo tie
kimo punktus ir infiltracijos ke
lius šiauriniame Laose. Laikui bė
gant bombardavimas plėtėsi, bet 
tuo pačiu metu didėjo komunistų 
ryžtas jėga perimti Laoso kontro
lę.

Dabartinė padėtis Laose tikrai 
kebli. Iš vienos pusės komunistų 
ofenzyva nuolatos didėja, iš kitos 
— Washingtonas neranda priemo
nių nei išgalių įsimaišyti kitame 
pietryčių Azijos konflikte. Neper
seniausiai prez. Nixonas mėginto 
kreiptis į Maskvą naujais kompro
misais sprendžiant keblią Laoso 
padėtį. Ir kaip reikėjo tikėtis, vie-

ŽINIOS
Sovietai siunčia savo gamybos 

raketas (missiles) Egipto gyny
bai. Jų siunčiama dideliais kie
kiais ir jos iškraunamos iš laivų 
Aleksandrijos uoste. Nors paskuti
nėmis žiniomis Amerika sustab
džiusi ginklų tiekimą Izraeliui, 
tačiauu jie bus suteikti, jeigu jė
gų persvara pakryps Izraėlio ne
naudai.

_  * __
Kovo 15 d. Osaka mieste Japo

nijoje atidaryta pasaulinė paroda 
“Expo 70”. Atidarymo metu įvy
ko studentų demonstracijos, tačiau 
tas atidarymo nesukliudė. Atida
rymo dieną parodą aplankė apie 
ketvirtis milijono žmonių.

_  * __
Amerikiečių kariniame tiekimo 

laive įvyko perversmas, ir sukilė
liai perėmę laivo kontrolę jį 

menės talka galėtų įpiršti jauna
jai kartai, išėjusiai mokslus sve
tur; pasirūpinti, kad ją užsiprenu
meruotų vietinės bibliotekos; pa
siūlyti ją įsigyti kitų mums drau
giškų tautų veikėjams. Tai kon
kretus ir didžiai prasmingas ben
druomeninis darbas.

("P.L.”)

STEMPUŽIENĖS-LAPINSKO 
-BARAUSKO PLOKŠTELĖS

Solistės Aldonos Stempužienės 
plokštelė turi dešimt įvairių sti
lių arijų iš Carmen, La Giocondos, 
Trubadūrų, Don Carlo, Samsono 
ir Dalilo, Orfėjo ir Sevilijos kir
pėjo operų. Dainavimą palydi 
Stuttgarto simfoninis orkestras, 
dirigentas Darius Lapinskas.

Antroji plokštelė yra skirta Da
riaus Lapinsko kūriniams — duo
damos Septynio vienatvės ir Ai
nių dainos. Dainuoja sol. Aldona 
Stempužienė, palydi fleita ir mu
šamieji instrumentai, fortepijonu 
skambina pats komozitorius.

Trečioji plokštelė — akt. Leo
no Baraufeko deklajmacijos: Ju
liaus Kaupo “Arlekino meilė”, Jo
no Meko “Vasaros naktys”, Jono 
Basanavičiaus “Žemaitiška pasa
ka”, Butkų Juzės “Žemaičių stip- 
rybė” ir liaudies pasaka “Moče- 
ka”. Deklamacijos palydimos D. 
Lapinsko sukurtos muzikos ir (kai 
kurios) solistų A. Stempužienės, 
D. Kučėnienės ir B. Maciukevi- 
čaus dainavimo.

Plokštelėms būdingas originalu
mas ir meninė aukštuma.

Parduodamos po 6 dol. viena. 
Kreiptis: Fine Music Records 
4249 Lambert Rd., Cleveland, Ohio 
44121 arba į platintojus.

toj pritarimo, gauta nauji Krem
liaus grasymai imperialistams.

Neužbaigtas karas Vietname ir 
naujas komunistų veržimasis į 
Cambodiją ir Laos sukėlė naujų 
rūpesčių Washingtone, šiuo metu 
nei prez. Nixon, nei Pentagonas 
neturi tiesioginio atsakymo spren
džiant chaotišką pietryčių Azijos 
padėtį.

įplukdę į Kambodijos vandenis. 
Taip pat Kambodijos organai su
laikė ir kitą prekinį laivą, plau
kiantį su Amerikos vėliava.

Minėto laivo sukilėliai Kambo- 
dijoje gavo azylio teises.

_ * _
Motiejus Karaša, Lietuvos ka

riuomenės pulkininkas leitenantas, 
atsiliepdamas į Pasaulio Lietuvių 
Archyvo kvietimą rašyti pabėgi
mo nuo bolševikų išgyvenimus, 
parašė tikrai įdomius atsimini
mus — “Kelionė iš Lietuvos nuo 
Raseinių į Vokietiją iki Gross 
Hesepės”.

Minėtoji įstaiga laukia ir kitų 
asmenų atsiminimų. Pageidaujami 
dokumentai ir nuotraukos. Mūsų 
pareiga palikti ateinančioms kar
toms pilną ir tikrą vaizdą pabėgi
mo nuo bolševikų.

_  * __
Okupantas šiandien mus padali

no į dvi dali: pavergta Tauta 
dirbtinai atskirta nuo laisvosios 
išeivijos. Labai aiškus šis piktas 
okupanto kėslas: Lietuvių Tautą 
virškinti, jos išeiviją be Tautos 
uždusinti. PLB Valdyba laisvo
jo pasaulio lietuviams rodo kitą 
kelią: “Santykiuose su gimtojo 
krašto lietuviais turime pasitikė
ti laisvųjų lietuvių sąmoningumu 
bei subrendimu, jų sąžinės jautru
mu ir tautinės garbės suvokimu”.
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JONAS SOUŪNAS

DAUGIAU SAVIGARBOS
Pamokslauti nėra verta. Ir nesiruošiu tai daryti. Tačiau rei

kėtų mums visiems žinoti, kada eiti ir kada sustoti. Kai taip sako
me, minty turime savigarbos problemą.

Nemažai lietuvio charakteri pažįstančių žmonių teigia, jog 
neretai lietuvis vis dar bando pataikauti ir lankstytis. Daugelis 
mano, kad tai užsilikusios baudžiauninko žymės. Juk baudžia
vos laikais mūsų tautos sveikasis kamienas iš tikro turėdavo lanks
tytis ne tik prieš okupantą rusą, bet ir prieš lenkomaną dvarinin
ką. Tada nugarkaulis pasidarė minkštas ir žmogus Įprato lanksty
tis vos mažam vėjeliui pučiant.

Baudžiavos laikų charakteristika persidavė iš kartos Į kartą. 
Tokį nesveiką charakterio bruožą nuolatos didino įvairios svetim
taučių okupacijos, kurios mūsų tautai nieko gero nelinkėjo. Už 
tat nenuostabu, jog buvusių ir esamų okupacijų metais lietuviai 
nepaprastai lankstėsi. To reikalavo išlikimo instiktas ir noras gy
venti. Gaila, bet vergiško lankstymosi pastebime ir dabartinėje 
Lietuvoje. Ten lankstomas! prieš ruso botagą ir smurtą. Tačiau 
ar mes galime nepateisinti to lankstymosi? Man atrodo, kad ne. 
Lietuvis yra priverstas tai daryti, ir todėl jis lankstosi ne iš mei
lės, o iš prievartos. Ir tai pateisinama. Nepateisinamas yra tik toks 
lankstymasis, kurio pagalba siekiame nuskriausti savo tautietį išti
kimą Lietuvai žmogų.

Jei savo tautiečio Lietuvoje nuolaidumą okupantui ir galėtu
me pateisinti, tai mūsų laisvėje gyvenančių lankstymasis iš su
pančios mus daugumos atėjusiam yra nepateisinamas. Bereikalin
gas lankstymasis parodo mūsų savigarbos stoką. Su šita yda ne
turime susigyventi, o turime nuo jos atprasti ir prieš ją kovoti.

Turbūt savo savigarbos netekimo niekas taip nepailiustruoja 
kaip Vasario 16-sios minėjimai. Nežinia kodėl, bet šiuose minė
jimuose dažnai sugeba dalyvauti pigūs politikieriai, kurie mūsų 
brangią šventę išnaudoja savai politinei propagandai. Koktu, kada 
šventės metu gausiai susirinkusiems paminėti kenčiančios tautos 
ir kritusių kovotojų kažkoks miesto raštininkas ar paprastas politi
kierius pradeda aiškinti, kokie yra skanūs lietuviški kopūstai ir 
dešros. Tai jau perdaug! Iš tikro tokius prekybininkus bažnyčio
je turėtume botagu išvyti, o ne lankstytis prieš juos ir dėkoti už 
“pagerbimą” atvykstant į tautos švenės minėjimus. Mums nerei
kia pataikautojų, kurie negali jokiu būdu mums padėti.

Neretai savo šventėse turime iškilmingus “apvaikščiojimus”, 
kur pakviestasis kalbėtojas, kad ir žinomas politikierius, nieko ge
ro nepasako. Kiek kartų teko girdėti žymius žmones cituojant Lie
tuvos istoriją (žinoma, dažniausia jie pradeda nuo vytautinių laikų) 
ir kalba apie dalykus, kurie nieko bendro neturi su minėjimu nei 
pagaliau ir dabartine Lietuvos padėtimi. Ir plojame iki pasiutimo 
už pasakymą, kad “Amerika Lietuvos okupacijos nepripažįsta”. 
Šita pati dainelė kartojama metų metais. Va, tokie ir panašūs sve
čiai atbaido daug mūsų sąmoningų tautiečių nuo dalyvavimo Va
sario 16-sios minėjimuose. Nenuostabu, kad šiandien jau skundžia
mės publikos mažėjimu susirinkimuose. Tačiau ar už tai nėra 
kalti minėjimų rengėjai? Pagalvokime.

Ar nebūtų pats laikas nusibodusius trafaretinius kalbėtojus 
pašalinti, o pakviesti žmones, kurie yra įdomūs ir įtakingi? O kas 
yra tie įdomūs žmonės? Manding, būtų mums, o ypatingai jau
nimui daug geriau, ir naudingiau, jei pasikviestume kokį nors 
kultūrininką. Kodėl nepasikvietus garsių mokslininkų, rašytojų, po
etų? Kodėl ncpasiklausyti filosofo ar psichologo, kuris nusimano 
apie žmgaus problemas? Ir kuriem galam naudoti dovanai laiką 
besiklausant kalbų apie dešras ir kopūstus!

Mums trūksta savigarbos jausmo. Nusižeminti prieš pigius 
politikieriaus svaičiojimus nėra reikalo, naudos ir tai nesuteikia 
mums jokios garbės. Žinau, kad ne vienas jaunesnis lietuvis, su
žinojęs, jog šventėje dalyvaus tikra asmenybė, o ne miestelio raš
tininkas, šventėje mielai dalyvaus.

PADĖKA

Širdingai dėkojame artimiesiems draugams, prieteliams, 
pažįstamiems ir visoms organizacijoms, visokeriopai pareiš- 
kusiems paskutinį atsisveikinimą mūsų brangiam ir vieninte
liam sūnui

A. t A.

JONUI AUDRIUI LAURINAIČIUI, 
lankant jį koplyčioje, bažnyčioje ir palydint į kapus su vaini
kais, gėlių puokštėmis ir jaunystės širdingumu.

Gili padėka mūsų mylimam kun. P. BUTKUI už pasku
tinius religinius patarnavimus ir specialiai sukurtą jautrų pa
mokslą, kun. P. MARTUZUI už gražų giedojimą bažnyčioje 
ir žodį kapinėse.

Didis ačiū kalbėtojams prie kapo:
■ p. V. DEIKUI — L.B. Sydney Apylinkės vardu,

p. A. JAKŠTUI — Australijos Rajono Skautų vardu, 
p. G. KAZOKIENEI — artimųjų draugų vardu, 
p. C. KAPOČIUI — Tautinių Šokių Grupės vardu, 
p. T. ROTCUI — “Aušros” Tunto vardu,
p. R. SKEIVIUI ■— Liet. Stud. S-gos Sydn. skyr. vardu, 
p. A. SAMPERI — mokyklos draugų vardu.
Didelis ačiū p.p. JONAIČIAMS ir Tautinių šokių Gru

pei aukojusiems Šv. Mišias. taip pat daugeliui Audriaus 
mokslo draugų aukojusiems kas mėnesį Šv. Mišias dvejiems 
metams į priekį.

Dėkojame p. J. ZINKUI už tvarkos derinimą, p. N. ZY- 
GIENEI ir p. K. BUTKUI už visas pastangas laidotuvių pa
ruošime, visiems, kurie stiprino ir guodė mus atsilankymu na
muose ir užjautė žodžiu, laiškais bei spaudoje.

O širdingiausias ačiū mūsų elitui — mokslus einančiam 
jaunimui, skautėms, skautams ir tautiniuose rūbuose Tauti
nių Šokių Grupės Šokėjams, nėjusiems sargybas prie kritusio 
brolio karsto ir eilėmis jį išlydėjusiems į amžinybę. Nors ir 
didžiu skausmu širdyje, jutome, kad čai kartu stovi mūsų 
tautos žiedas, ateitis ir vien tk dėl jų šis gyvenimas yra vertas 
gyventi.

Tivai

LAIŠKAI IŠ ADELAIDES

Praturtintas
Jeigu man reikėtų trumpai cha

rakterizuoti, ką aną vakarą davė 
V. Vosylius su savo skaidrėmis, 
nemirktelėdamas pasakyčiau, kad 
jis davė giliu meniniu pajautimu 
modernioj fotografijoj sukristali
zuotą lietuvi tremtini jo nesibai- 
giančioj tremties kelionėj.

V. Vosyliaus skaidrių montažas 
“Tremtinio Kelias” jau per praė
jusias Lietuvių Dienas Adelaidėje 
buvo parodytas ir kitų vietovių 
lietuviams. Tada žiūrovas turėjo 
progos spalvinguose vaizduose at
kurti savo paties kelionę nuo Lie
tuvos iki Australijos.

Naujoj “Tremtinio Kelio” ver
sijoj autorius daugely vietų pras
mingai papildė turinį, skoningai 
jį kondensavo ir praturtino tiek 
naujais vaizdais, tiek garsiniais . 
momentais. Iš montažo išmestos 
menkesnės vertės skaidrės, ypač 
tos, kurios vaizdavo stovyklines 
dienas Vokietijoje. Jų vietą pa
keitė gerai meniškai pagamintos 
gimtąjį kraštą vaizduojančios 
skaidrės. Kai virš idiliškų Lietu
vos laukų pradeda telktis tiršti ir 
tamsūs, grėsmės pilni debesys, kai 
medžių viršūnės ima lūžti nuo vė
jo staugimo, kai trenkia šiurpios 
perkūnijos, žiūrovas be mažiausių 
paaiškinimų išgyvena didžiosios 
tragedijos pradžią. Naujoji versi
ja tuos išgyvenimus paverčia įspū
dingais ir šiurpiais.

Kita naujosios versijos naujie
na: montažan įjungti vaizdai vi
sos eilės tų kraštų į kuriuos ke
liavo didesnės lietuvių tremtinių 
masės. Pirmojoj “Tremtinio Kelio” 
kompozicijoj buvo apsiribota tik 
viena kryptimi — Australija, ir 
dėl to antrą kartą šį montažą ste
bįs žiūrovas jautėsi kažkaip iš
muštas iš kelio ir pasimetė, ma
tydamas Anglijos, Prancūzijos, 
Amerikos vaizdus, kuriems įterpi
mo momentu trūko žodinio pa
aiškinimo, nors apie tai ir buvo 
užsiminta veikalo įvade. Autorius, 
tačiau, tiems įjungimams turėjo 
rimtų motyvų: iš Lietuvos pasi
traukęs politinis pabėgėlis pasto
vesnės prieglaudos ieškojo visuose 
pasaulio kampuose.

Tolimesnėje eigoje veikalas pa
pildytas spalvingom skaidrėm iš 
“laimės ieškojimo” pačioje Austrą 
lijoje. Prasmingos čia yra skaid
rės, ryškinančios tremtinio vienat
vę ir gimtinės ilgesį. Tremtinys 
tačiau ieško ne tiek medžiaginės 
laimės, kiek pats savęs. Ieško jis 
savęs tarp savųjų, savose lietu
viškose organizacijose, lietuviš
kam žody, šoky, dainoj. Ir šiuo 
atveju “Tremtinio Kelio” nuolati
niai papildymai ir tobulinimai ati
daro kelius į paties kūrinio no- 
kinimą ir brandinimą. Papildant jį 
lietuviško gyvenimo, kultūrinių po
lėkių gabalėliais, jis pamažu taps 
neįkainuojamai brangus, vertin
gai dokumentuotas ir meniškai pa
ruoštas atsigaivinimo šaltinis dva
siniam troškuliui nuraminti. Tech
nikinės galimybės pagaliau leidžia 
patį kūrinį supinti su gyvena
muoju momentu, nekliudant jo ver
tei. Praeities jungimas su dabar
timi, nėra abejonės, “Tremtinio 
Kelią” apsaugos nuo betkokios se
natvės. Galimybių yra ir dėl to, 
kad veikalo demonstravimas lig- 
šiol neužima nė pilno pusvalan
džio.

šiandien dar į “Tremtinio Ke
lią” neįjungtus netolimos praei
ties momentus, kaip atskirą kūrinį, 
tą patį vakarą V. Vosylius davė 
kitame skaidrių montaže: Lietu
vių Dienos Adelaidėje 1968 me
tais. Tai visa judri Australijos 
lietuvių šeima viename ratelyje, 
vienoj spalvingoj saujoj, šiose 
skaidrėse Vosylius prityrusia ran
ka ir meniška siela užfiksavo vi
sus svarbiausius Lietuvių Dienų 
momentus, šis premjerinis monta
žas pats savyje yra vertingas is
torinis kūrinys. Lietuvių Dienų 
montažui V. Vosylius gerai pri
taikė iškilmių metu užrašytas dai
nas ir gyvą žodį. Kartu su vaiz
dais skamba chorų dainos, iš estra
dų prabyla gyvi ir mirusieji. Čia 
kalba a.a. S. Narušis, a.a. K. Ka
valiauskas, organizatoriai Jz. Lap- 
šys, S. Urnevičius, savo kūrybą 
lieja M. Malakūnienė, J. Mikštas,

tremtinio
V. Kazokas, Pulgis Andriušis. Pa
parčio Žiedo, Lietuviškų Vestu
vių, Silkių jaunimas. Visi tie vaiz
dai įgauna naujos vertės, naujos 
prasmės. Ieškojimai ir susirūpini
mai darosi aiškesni.

Vosylius didelį dėmesį kreipia į 
atitinkamos muzikos parinkimą, 
ypač “Tremtinio Keliui”. Ir Čai
kovskis čia jam davė neišsemia
mų galimybių. Garsų reprodukci
jose jam pastoviai talkininkauja 
šios srities specialistas P. Grigo
nis, o vertingą žodinį paaiškini
mą nuosaikiai parenka ir perduo
da aktorius J. Neverauskas. Prie 
Lietuvių Dienų montažo meninio 
įvedimo gražiai prisidėjo ir jau
na lietuvė dailininkė Žibutė West- 
enberg.

Sudie Jurgiui Arminui
Dar, rodos, tik vakar kalbėjome 

bendrais spaudos reikalais. Jur
gis Arminas klostė savo ateities 
planus, pasakojo apie sumanymą 
atitinkamai atžymėti ir jo reda
guojamu “Adelaidės Lietuvių Ži
nių'* dešimtmetį.

— Nors tai ir mažas leidinu
kas, skirtas tik vietiniams reika
lams, bet jis vištide yra mūsų 
gyvenimo dalis ir tarnauja mūsų 
tikslams.

A. A.
Jurgis Arminas

Ir Arminas planavo to leidinio 
dešimtmečio proga padaryti pla
tesnę Australijos lietuvių spaudos 
analizę, apžvelgti ligšiolinius jos 
kelius. Šiandien gi visi jo taurūs 
planai užkasti kartu sic juo ąžuo
liniam karste. O juk Jurgis Armi
nas buvo lietuviškos spaudos pio
nierius Australijoj. Jis įkūrė, re
dagavo ir leido pirmąjį lietuvišką 
laikraštį Australijoj (“Australi
jos Lietuvį).

Mintį apie lietuviško laikraščio 
leidimą Arminas atsivežė į Aust
raliją sic pirmaisiais lietuvių trans 
pertais ir, nė valandėlės negaiš
damas, jį realizavo. 1948 metų 
rugsėjo 12 dieną Leight. Creek ru
dosios anglies kasyklų darbininko 
pastogėje — brezentinėje palapi
nėje, prie žibalinės lempos švie
sos, buvo užbaigtas pirmasis “Aus
tralijos Lietuvio** numeris.
Nors laikraščio paruošimas, sure- 

dagavimas ir atspausdinimas rei
kėjo atlikti nežmoniškai sunkiose 
sunkaus darbo sąlygose, Arminas 
be to dar nežinojo, kam tą naują- 
gimį siųsti ir kur jį siųsti. Visa 
tai jis laikė praeinančiam smulk
menom. Jos turi būti ir buvo nu
galėtos aiškiam tikslui. “Norėjau, 
— kalbėdavo Arminas pirmąsias 
dienas prisimindamas, — lietuviš
kos spaudos pagelba jungti pla
čiai po Australiją pasklidusius lie
tuvius ir su lietuvišku žodžiu pa
sitikti naujai atvykstančius”.

VI. Radzevičius

kelias
Tiek “Tremtinio kelyje, tiek 

Lietuvių Dienose, o taip pat ir 
priedui parodytoje tautinėje skau
tų stovykloje autorius nesigaili 
priemonių šalinti statinį momentą, 
kuris neišvengiamai lydi skaidrių 
demonstravimą. Judėjimui sustip
rinti jis naudoja du aparatus ir 
rafinuotą šviesų kaitaliojimą. Ne
galima nepaminėti, kad autorius 
visa tai daro savo asmeniniais 
kaštais. Organizacijos, be abejo
nės, būtų labai patenkintos, jei 
jų veikla atsispindėtų skaidrėse, 
bet negalvoja, kad tas reikalas 
neatskiriamas nuo išlaidų. O au
torius galėtų dar daugiau padary
ti, galėtų įvesti ir papildomų tech
nikinių patobulinimų, jei tik pi
niginiai ištekliai leistų. Ligšioli

Kai šiandien., po dvidešimties 
tautines vertybes naikinančių me
tų, iš perspektyvos žvelgi į anas 
dienas, velionics Jurgio Armino 
ryžtas įgauna nuostabų, gaivinan
tį atspalvį. Lietuviškam darbui 
šiandien reikia su žiburiu ieškoti 
žmogaus, nors darbo žr gyvenimo 
sąlygos nepalyginamai pasikeitė. 
Arminas nesidairė į šėmus, ne
laukė, kad kiti reikalingus darbus 
nudirbs. Jis pats tų darbų ėmė
si ir juos tęsė tol, kol atsirado 
įeiti, kurie galėjo tarnauti jo pra
dėtiems tikslams.

Arminas pionierius ne tik perio
dinėj spaudoj. Jis pirmasis pradė
jo Australijoj leisti ir lietuviš
kas knygas. Jis pirmasis jas ir pla 
tino.

Pažįstant Arminą arčiau, sun
ku patikėti, kad ir jis galėjo tu
rėti priešų, kad ir jis galėjo kam 
užkliūti. Bolševikinė okupacija jį 
nuskandino gal dar daugiau, negu 
ką nors kitą. Piktą savo širdy 
besinešiojantieji iki jo mirties atsi 
mindavo, kad pirmosios bolševiki
nės okupacijos laikais jis buvo 
“draugas komisaras” miškų de
partamente, tačiau mažai kas no
rėjo patikėti, jog jis tuo pačiu 
laiku aktyviai dalyvavo lietuviškoj 
rezistencijoj, op jaugusio j taurius 
ir dėl savo tautos laisvės kovo- 
įjamčius 'lietuvius. Bolffevilcnn.es 
klastas jis vėliau išklosto “Lietu
vių Archyvo” tomuose, o 1942 me
tais laikraštyje “Į Laisvę” para
šė platesnę studiją “Negirdėtas 
smurtas socializmo vardu”.

Baigęs aukštuosius prekybos 
mokslus Vokietijoj, Numberge, 
Arminas Adelaidės universitete 
užbaigė Ekonomiją. Studijos bu
vo privertosios jį laikinai per
traukti ir “Adelaidės Lietuvių. 
Žinių” redagavimą, kurį po to 
tęsė iki pat savo mirties. Atsisvei
kinant prie kapo buvo teisingai 
pastebėta, kad Arminas mašinė
lėje paliko nebaigtą rašyti straips
nį. Pasiliko nebaigti straipsniai, 
nebaigti darbai, neįgyvendinti su
manymai. Ateis kiti žmonės, dar
bus tęs toliau, bet Arminas negrįš 
prie rašomosios mašinėlės, prie 
spaudos, kurioje jis reiškėsi ir 
kaip ypatingai sumanus priemonių 
pritaikytojas. Siekdamas savo tiks 
lo, bendro visiems tremties lietu
viams, Arminas buvo labai atsar
gus priemonių pasirinkime ir vi
sada jas rūpestingai pasverdavo. 
Nors jis buvo kompromisų žmo
gus, taikus kiekviename reikalų 
svarstyme ir jų pristatyme, tačiau 
jis aiškiai žinojo ribą, kurios nie
kada neperžengs. Savo darbe jau
tė spaudimus iš kairės ir dešinės, 
jautė asmeninių ar grupinių inte
resų susikryžiavimus, juos kaip 

niai V. Vosyliaus darbai aiškiai 
įrodė, kad jis turi visas reikalin
gas kvalifikacijas, papildytas į- 
gimtais gabumais ir pasišventimu 
darbui.

Adelaidės lietuviai kultūrinin
kai puoselėja mintį, kad visai pra
verstų į būsimų Lietuvių Dienų 
programą įpinti prieš tai buvusių 
iškilmių pavaizdavimą skaidrėse. 
Kas buvo Adelaidėje, matytume 
susirinkę Melbourne, o Melbourno 
iškilmės būtų parodytos Sydnėjuj 
ir Lt. Tai sustiprintų tęstinumo 
pajautimą ir patys Lietuvių Dienų 
dalyviai, lygiai kaip ir kultūrinės 
veiklos branduoliai turėtų progos 
pasižiūrėti netolimos praeities. Tai 
nebūtų nuobodaus protokolo skai
tymas, bet pats mū$m tautinis gy
venimas vaizduose ir garsuose. Gal 
pati Krašto Kultūros Taryba, nors 
ir apkrauta eibėmis kitų rūpes
čių, atrastų laiko pagalvoti ir apie 
šį pastovų Lietuvių Dienų atkū
rimą skaidrėse.

ADELAIDE

MIRĖ JURGIS ARMINAS

Kovo 19 dieną staiga širdies 
smūgiu mirė Jurgis Arminas-Glu- 
šauskas, pirmojo laikraščio Aust
ralijoj — “Australijos Lietuvio” 
leidėjas ir redaktorius, dabartinis 
Adelaidės Lietuvių Sąjungos pe
riodinio leidinio “Adelaidės Lietu
vių Žinių” redaktorius. Gausaus 
adelaidiškių būrio iš šv. Kazimie
ro Koplyčios lydėtas, Jurgis Ar
minas palaidotas Gentiniai kapuo
se kovo 21 dieną. Prie duobės su 
velionim atsisveikino apylinkės 
valdybos pirmininkas V. Sbrau- 
kas, Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
pirmininkas Bielskis ir laikrašti
ninkas Pr. Pusdešris.

Velionis Jurgis Arminas buvo 
gimęs Balbieriškiuose, Marijamo- 
lės apskrity, 1909 m. balandžio 23 
dieną. Įsigijęs brandos atestatu 
Valstybės egzaminų komisijoj, 
Kaune, 1935 metais aukštuosius 
prekybos mokslus 'baigė Number* 
ge 1948 metais ir tuojau išemigrra" 
vo į Australiją. Darbo sutartis 
atvedė jį į Leight Creek rudosios 
anglies kasyklas, kur jis pradė" 
jo leisti “Australijos Lietuvį” 
(1949.9.12). Vėliau persikėlė Su 
laikraščiu j Adelaidę, įkūrė spaus
tuvę ir knygų leidyklą. Atsiradus 
dar dviem kitiem laikraščiam Aus
tralijoj, Arminas likvidavo “Aust
ralijos Lietuvį”, spaustuvę ir lei
dyklą. šis atsipalaidavimas davė 
jam progos užbaigti ekonomijos 
mokslus Adelaidės universitete. 
Dirbo British Tube Mils firmoje 
kaip Public Relation Officer ir 
kartu redagavo “Adelaidės Lie
tuvių Žinias”, šeimyninį gyveni
mą buvo sukūręs tik prieš kelerius 
metus.

L-s.

įmanydamas derino, bet ir jis kar
tais būdavo priverstas pasakyti-, 
ne, toliau jau neisiu! Jis buvo pa
siryžęs atlikti kiekvieną darbą, ku
ris jungė lietuvius, bet niekad ne
prisidėjo prie skaldančių tenden
cijų ar intrigų prieš atskirus as
menis. Tai ypatybės, kurių mes 
vis dažniau ir dažniau pasigenda
me. Mes jas, atrodo, laidojame 
kartu su mirusiais. O jų kasdien 
ids daugiau ir daugiau.

__ ♦ __

Šiandie dėmesio centre šalia 
Vietnamo atsistoja Laos, kraštas, 
kurį šiaurės vietnamiečiai pada
rė savo karo tramplynu Vietnamo 
kovose ir net grasina užimti visą 
kraštą. Amerikiečiai iš anksto 
skelbia, kad neketina savo kovos 
dalinių siųsti į Laos ir nesikiš 
net tuo atveju, jeigu komunistai 
užimtų visą kraštą.

Lygiai vietkongo sukilėliai ir 
šiauurės Vietnamo kariuomenė 
prieš krašto valią naudojasi ir 
Kambodijos teritorija. Kambodi- 
jos vyriausybė pareiškė griežtų 
protestų, tačiau komunistai su 
jais nesiskaito.
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WWW Vilniaus architektai WWW;
Archit. Jurgis Žalkauskas

Lietuvos architektūros išsivys
tymas yra glaudžiai susijęs su tu
rininga mūsų krašto istorija. Bū
tų nejmanoma paaiškinti bei iš
nagrinėti bet kuri architektūrinės 
vertės pastatą pirma nesusipaži
nus su istorinėmis aplinkybėmis, 
kuriose jis gimė. Dauguma Lietu
vos architektų, kūrusių Lietuvos 
architektūrą 16-18 amžiuje, nebu
vo ateiviai, bet tikri šio krašto 
žmonės — lietuviai, ir beveik kaip 
taisyklė kartu ir Vilniaus univer
siteto profesoriai. Tokiu būdu iš
likusiuose Vilniaus architektūros 
paminkluose ypatingai baroko, ma
tome ir jaučiame savotiškas vie
tines formas ir proporcijas, šią 
įdomią Lietuvos architektūros cha
rakteristiką pastebėjo keli meno 
istorikai.

Seniausias Lietuvoje architektū
ros stilius gotika atkeliavo XIV 
amžiuje. Panašiai kaip ir Vokie
tijoje, naudojamą pastatų medžia
gą sudarė degto molio plytos ir 
lauko akmenys, tačiau vietinių 
meistrų ir architektų interpreta
cijose gotika Lietuvoje įgavo vie
tines formas, o apie 1600 metus 
gotika Lietuvoje pasireiškė su kla
sikinėmis renesanso formomis. Di
džiausi Lietuvos miestai — Vil
nius ir Kaunas yra išplanuoti ir 
esmėje gotikiniai miestai. Be abe
jonės, gražiausias gotikinės archi
tektūros pavyzdys yra šv. Donos

5v. Onos ba&ryčia Vilniuje

bažnyčia Vilniuje, bet nemažiau 
įdomūs yra ir kiti paminklai — 
Vytauto ir Šv. Jurgio bažnyčios 
Kaune, bernardinų bažnyčia Vil
niuje ir šv. Jono Zapyškyje.

Bet ne gotikinis stilius buvo 
lietuviams prie širdies. Jis pasi
baigė greitai. Atvykę į Vilnių, 
įsteigę kolegiją ir vėliau universi
tetą jėzuitai atvežė į Lietuvą hu
manizmo idėjas ir baroką.

Renesanso menas stengėsi įsisa
vinti humanistines pažiūras, nėra 
abejonių, kad barokinis menas pri
sidėjo prie reformacijos sustabdy
mo Europoje ir Lietuvoje. Baro
kas Lietuvoje gavo ypatingai ge
rą dirvą, buvo žmonių pamėgtas 
ir tapo dominuojančiu valstybė
je architektūriniu stiliumi. Ne 
tik kad tuo metu visos bažnyčios 
buvo statomos baroko stiliuje, bet 
net seni gotikiniai pastatai buvo 
perdirbami į baroką.

Lietuvos baroką priimta skirs
tyti taip:

1. Ankstyvasis (1600-1650)
Žymiausias pavyzdys — šv. Ka

zimiero bažnyčia Vilniuje, supro
jektuota italų architekto K. Ten- 
calli stiprioje IL GESU bažnyčios 
Romoje įtakoje.

2. Subrendęs (1650-1690)
Pasižymėjęs stipria Romos ir 

Venecijos architektūrų įtaka. Ge
riausi pavyzdžiai — šv. Petro ir 
Povilo bažnyčia Vilniuje (italų ar
chitektas A. Zaoro) ir Pažaislio 
vienuolynas (italų architektas Lo
do vico Fredo).

3. Vėlyvasis (1690-1790)
Randame italų, prancūzų, pietų 

vokiečių įtakas. Tipingi pavyzdžiai 
— šv. Teresės, Jokūbo, Rapolo ir 
misijonierių bažnyčios Vilniuje ir 
karmelitų bažnyčia Kaune.

Daug italų architektų ir skulp
torių ypatingai artimai susigy
veno su Lietuva. Pavyzdžiui, ka
maldulis vienuolis architektas Lo- 
dovico Fredo, pakviestas Kristupo 
Zygmanto Paco Pažaislio vienuo
lyno statybai liko Lietuvoje gy
venti iki savo amžiaus galo ir net 
palaidotas jo suprojektuotame 
vienuolyne.

įkūrus Vilniaus universitetą 
atskiros architektūros katedros ne
buvo, nes architektūra buvo dės
toma kartu su taikomąja matema
tika. Buvo manoma, kad profeso
rius Povilas Bokša (1557-1627) 
buvo pirmasis architektūros dėsty
tojas. Reikia tačiau šią prielaidą 
laikyti kaip neįrodytą ir geriau
siai atmestiną.

Pirmasis žinomas Vilniaus uni
versiteto architektūros profesorius 
prieš tai to paties universiteto 
studentas buvo lietuvis Tomas že- 
brauskis (1714-1758), matemati- 

s profesorius. Jo prikalbinta 
žbieta Oginskaitė Puzinienė 
53 m. finansavo Vilniaus uni- 
rsiteto astronomijos observato- 
os statybą, šį pastatą Tomas 
brauskis suprojektavo su dviem 
kštais, iš kurių vienas architek- 
K. Podčašinskio tapo vėliau pa
istas į klasikinį stilių. Vilniaus 
diotekoje yra saugoma ir 1730 
•tų savotiškas architektūros va- 
vėlis. Tai Antano Hotovskio 
nkraštis “Scientia Naturalis seu 
isica in Academia et Univer- 
ate Vilnensi Explanata”. Dide- 
šios knygos dalis yra pašvęsta 
'ilinei ir karinei architektūrai, 
kita dalis mokslams, susijusioms 
architektūra.
Apie 1773 metus universitete

Susitikimas su generolu
au nuo pereitų metų pabaigos 
stralijoje vieši svečias iš Ame- 
>s generolas M. Rėklaitis. Ap- 
kydamas savo artimuosius p.p. 
tus Sydnėjuje ir Canberroje jis 
proga pasinaudodamas perva
ro per didesnes Australijos lie- 
ių kolonijas ir artimiau susi- 
;ino su Australijos lietuviais ir 
veikla. Tiek Adelaidėje, tiek 
Melbourne vietos ramovėnai 
čią generolą pagarbiai priėmė, 
atsiliko ir Sydnėrjaus ramovė-

nai kovo 22 d. surengdami su sve
čiu susitikimą, kuris įvyko kata
likų klubo patalpose Lidcombe. 
Susirinkus apie šimtinei vietos ra- 
movėnų ir kviestųjų svečių oficia
lią dalį pravedė Sydnėjaus “Ra
movės” skyriaus vicepirmininkas 
p. S. Pačėsa pristatydamas svečią 
ir jį pasveikindamas. Vėliau sve
čias paprašytas plačiau supažindi
no klausytojus su Amerikos lietu
vių gyvenimu ir veikla, ypač pla
čiau nušviesdamas Čikagos lietu
vių gyvenimą, kur gyvena ir pats 
generolas p. M. Rėklaitis. Savo 
pranešime svečias pasigėrėjo Aus
tralijos lietuvių gražiu įsikūrimu 
ir gyva lietuviška veikla, kuri žavi 
kiekvieną atvykusį. Kalbėdamas 
apie Amerikos lietuvių gyvenimą 
be mums čia jau žinomų faktų pri
minė ir tai, kad tuoj po karo į 
Ameriką atvyko apie 37.000 nau
jų ateivių, kurie atrado gausią 
senąją lietuvių emigracinę bend
ruomenę su savo organizacijom, 
bet be jaunimo. Naujai atvyku
sieji patį lietuvišką gyvenimą vi
sokeriopai praturtino ir atgaivino.

Po generolo pranešimo svečią 
sveikino vietos kapelionas kun. P. 
Butkus, Krašto valdybos vicepir
mininkas p. V. Patašius, savano
rių kūrėjų vardu p. J. Garolis 
ir Sydney apylinkės vardu valdy
bos pirmininkas p. V. Deikus. Dar 
kiek paklausinėjus svečią tuoj bu- 

jau veikė architektūros katedra, 
kurioje architektūros teoriją dėstė 
jėzuitas Motiejus Kisieliauskas 
(1802 m.), o architektūros formas, 
piešimą, braižybą ir kompoziciją 
Martynas Knackfus (1740-1803). 
Mūsų žinomas 19-jo amžiaus isto
rikas Teodoras Narbutas pirmasis 
iškėlė svarbų Martyno Knackfuso 
vaidmenį Vilniaus architektūroje. 
M. Knackfus buvo Didžiosios Lie
tuvos kunigaikštijos kariuomenės 
artilerijos kapitonas, Vilniaus ma
gistrato narys, priklausė masonų 
ložei ir 1794 m. aktyviai dalyva
vo sukilime. Jis dirbo kaip archi
tektas Lietuvos edukacijos komi
sijos mokyklų skyriuje ir 1775 ta
po įkilmintas. Darbuose pasižymė
jo gera grafiška technika.
Paminėtini šie architekto Knack

fuso suprojektuoti ir pastatyti 
pastatai: nusigyvenusių bajorų 
pensijonas, šv. Bartolomiejaus baž 
nyčia, universiteto baltoji salė, 
Lietuvos Metrikos archyvo rū
mai, Igno Cetnerio namas. Jis pa
ruošė senosios Vilniaus pilies ir 
Oginskio kareivinių projektus ir 
Vilniaus priemiesčių apmatavi- 
mus.

Mūsų žinomiausias architektas 
Laurynas Stuoka-Gucevičius 
(1753-1798) dėstė civilinę ir ka
rinę architektūrą Vilniaus univer
sitete dvejus metus — nuo 1797 
iki 1798. šis gabus žmogus jau
1791 metais dėstė matematiką ku
nigų seminarijoje ir kiek vėliau 
Lietuvos artilerijos karininkų mo
kykloje kadetų korpuse dėstė ma
tematiką, geografiją, topografiją 
ir karinę architektūrą.

Laurynas Stuoka-Gucevičiuus 
gimė baudžiauninkų šeimoje Migo- 
nių kaime netoli Kupiškio, mokė
si Kupiškyje, Palėvenyje ir Pa
nevėžio pijarų gimnazijoje. 1773 
metais atvyko į Vilnių ir įstojo 
į misijonierių vienuolyną, kuria
me išgyveno dvejus su puse me
tų. Tuo pačiu metu studijavo ma
tematiką Vilniaus universitete pas 
prof. Norvaišą ir architektūrą pas 
Knackfusą. Savo gabumais atkrei
pė profesorių dėmesį, o vyskuas 
Masalskis sudarė sąlygas toliau 

vo sėsta pietų ir po to generolas 
išvyko su savo artimaisiais.

__ * __
Privačiame pasikalbėjime gene

rolas p. Rėklaitis prisipažino, kad 
prieš vykdamas į Australiją jis 
buvo visai kitos nuomonės apie 
pačią Australiją ir čia įsikūrusius 
lietuvius.

— Amerikiečiai apie Australiją 
labai nedaug informuoti, — kal
bėjo svečias. — Kraštas yra .‘a- 
bai jaunas ir gyventojais negau-
sus, bet padaryta milžiniška pa
žanga. Niekad nesitikėjau, kad šia
me krašte lietuviai taip būtų ge
rai įsikūrę, kad ne vienas Ameri
kos lietuvis jiems pavydėtų. Per
važiavęs per Adelaidę, Melbourną, 
Canberrą Sydney susipažinau 
ne tik su lietuviška veikla bend
rai, bet turėjau progos aplanky
ti ir visą eilę pavienių šeimų.

Svečias džiaugėsi kad kekvie- 
nuose namuose matęs gausias kny
gų lentynas, kas liudija, kad Aust
ralijos lietuviai ir dvasinio bado 
nekenčia.

— Gaila, kad čia pas jus taip 
giliai pasireiškęs dvilypumas: dve
ji namai, kai kur paralelės orga
nizacijos. Negausiai kolonijai tai 
didelis nuostolis. Lietuviškame 
darbe neturėtų būti skyriojimosi: 
visi esame lietuviai ir visi vienin
gai dirbkime.

Svečią tai pat stebino, kad čia 
pas mus savaitgalio mokyklos sek
madieniais. Amerikoje mokyklos 
tik šeštadieniais, o sekmadienis 
daugiausia paliekamas laisvas nuo 
visokių darbų ir veiklų asmeniš
kam poilsiui. Labai susižavėjęs 
Adelaidėje Lietuvių Namais, mu
ziejum i- Moteų Sekcijos vedam i 
valgykla.

— Tikėkite manim, — tvirtino 
svečias, — kad tos moteys beval- 
gydindamos atlieka milžinišką lie
tuvybės dabą nemažiau už kitas

Vilniaus katedra

studijuoti architektūrą užsieny
je pas žymius Paryžiaus architek
tus kaip Jacques Francois Blon- 
del, Pierre La-Patte ir kitus. Grį
žus Lietuvon prasidėjo našus kū
rybinis darbas, kurio išdavoje 
šiandieną žiūrime į Stuoką-Guce- 
vičių kaipo žymiausią to periodo 
Lietuvos architektą. Už nuopelnus 
architektūroje Lietuvos Lenkijos 
seimas suteikė jam bajoro titulą. 
Pasižymėjo visuomeniniame dar
be. Labiausiai jam rūpėjo krašto 
reįkalai. 1794 m. sukilime suor
ganizavo pusantro tūkstančio vy
rų civilinę gvardiją prieš rusus. 
Netoli Ašmenos mūšyje Stuoka- 
Gucevičius buvo sunkiai sužeistas. 
Susirgęs vandenlige mirė 1798 m.

oganizacijas.
Žavėjo svečią ir Australijos lietu
vių tokia gyva kultūrinė veikla. 
Esą mūsų parengimai pavyzdingi, 
organizuotumas be priekaištų.

— Sakyčiau tokiame Sydnėjuje 
lietuvių yra apytikriai tiek, kiek 
ir Los Angeles mieste Amerikoje, 
bet čia veikla ir lietuviškas gy
venimas yra nepalyginamai įvai
resnis ir judresnis.

Pats gen. Rėklaitis Amerikoje 
ypatingai įsijungęs į “Ramovės”
veiklą. Jo pastangomis ir rūpes
čiu jau baigiama paruošti dviejų 
tomų kiekvienas po 500 psl. vei
kalas “Kovos dėl Lietuvos nepri
klausomybės”. Kaip generolas tei
gia —

— Reikia skubėti surinkti kiek 
galima daugiau dokumentacijos 
apie Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą, kol dar yra gyvų jos 
kūrėjų ir liudininkų, nes okupuo
toje Lietuvoje bolševikai stengia
si ištrinti visus nepriklausomos 
Lietuvos pėdsakus, o tokie faktai 
yra netolimos mūsų praeities pa
grindas. Taip pat “Romovė” iš
leido K. Jurgėlos paruoštą istori
nį mokslinį veikalą anglų kalba 
apie Žalgirio mūšį, kuris buvo spe
cialiai skirtas tik mokslinėms įstai
goms.

Paklaustas apie Amerikos lietu
vių jaunimą, svečias atsakė, kad 
Amerikoje yra daug sąmoningo 
lietuviško jaunimo, tačiau ir ten 
kaip ir čia daugiau jaunimas kal
ba angliškai, tačiau daugelis jau 
subrendę mokosi lietuviškai. Žino
ma, daug įtakos turi ir gausios 
jaunimo organizacijos.

Australijos lietuviams svečias 
generolas link Jo neprarasti kant
rybės, ištverti ir nepalūžtamai ti
kėti, kad anksčiau ar vėliau vis 
tiek Lietuva bus laisva ir nepri
klausoma. Gal net greičiau, negu 
mūsų viltys siekia.

gruodžio 10 d.
Stuokos-Gucevičiaus architektū

rinis palikimas sudaro didelį lo
byną — būtų sunku visus jo pro
jektus ir pastatus ir išvardinti. 
Žinomiausias be abejo yra Vilniaus 
katedra, baigta statyti 1801 m. 
šį didžiulį perstatymo ir padidi
nimo darbą Laurynas Stuoka-Gu
cevičius gavo konkurso keliu, ku
riame jo projektas pripažintas 
geriausiu ir autorius karaliaus 
Stanislovo Poniatovskio apdovano
tas MERENTIBUS (nusipelnu- 
siems) medaliu. Vilniaus katedra 
buvo daug kartų perstatoma įvai
rių architektų. 1392-1396 m. ją 
perstatė Purbach, 1498 — J. Skie- 
del 1525 m. — Annus, 1533 — 
B. Zanobi, 1540 — J. Cini de Se
nis, 1610 — J. Skowronski, 1612 
— P. Wilhelmen, 1636 — P. Ban
kers de Ry, 1661 — J. Salvador. 
Palyginę Fuerstenhofo paruoštą 
1753 m. katedros planą su dabar
tiniu matome, kad Lauryno Stuo
kos-Gucevičiaus pakeitimai ir per
statymai buvo kapitaliniai. Vis
kas senojoje katedroje tapo pa
keista — dydis, aukštis, stilius, fa
sadai ir vidaus išplanavimas. Iš
baigtas pastatas tapo stambiu in
dėliu į Lietuvos klasicizmo isto
riją. Reikia dar būtinai paminė
ti keletą kitų pastatų iš Stuokos- 
Gucevičiaus kūrybinio palikimo: 
Verkių dvaro rūmai 1790 m., Vil
niaus rotušė 1799, Leibošico na
mai Vilniuje 1780, Karpių (vėliau 
Tiškevičių) namai Vilniuje 1783, 
Jonavos bažnyčia, vienuolynas ir 
klebonija 1791 m., reprezentaci
niai rūmai Vilniuje 1792 m., Pa
cų rūmai ir t-t.

Negalima praleisti nepaminėjus 
Lauryno Stuokos-Gucevičiaus pe
dagoginių atsiekimų dėstant archi
tektūrą Vilniaus universitete, o 
ypatingai jo griežtai ir tiksliai api 
budintos dėstymo programos. Ga
lime tik pasigėrėti jo dėstymo 
programos progresyvinėm idėjom, 
čia randame specialų minčių, ku
rios ir mūsų d.enoms aktualios. 
Pavyzdžiui, kalbėdamas apie ar
chitektūrinius reikalavimus pasta
tui Stuoka-Gucevičius mini iki to 
laiko negirdėtus patogumo ir tau
pumo reikalavimus. Bet turbūt 
geriausiai apibūdina Stuokos-Gu
cevičiaus darbus ir jo architektū
rinę filosofiją jo paties pasisaky
mas, kad “Pastato grožis, darnu
mas ir didingumas glūdi ne išgal
votuose pagražinimuose bei papuo
šimuose, bet atskirų statinio dalių 
santykiavime tarpusavy su visu
ma... “ir kad”... nuo to priklau
so pastato stiprumas”.

Laurynui Stuokai-Gucevičiui mi
rus jo darbą universitete ir ne
užbaigtus statybos darbus tęsė ar
chitektas Mykolas Šulcas (1769- 
1812). Jis užbaigė Vilniaus ka
tedros statybą, tiesa, įnešęs savo 
idėjų, kaip pavyzdžiui, suprojekta
vęs iki 1950 m. ant katedros fron
to stovėjusias tris skulptoriaus Ri- 
gi atliktas figūrines skulptūras. 
Bendrai, Mykolas Šulcas labai iš
tikimai tęsė Lauryno Stuokos-Gu
cevičiaus projektų idėjas. Univer
sitete architektūros skyrius tęsė jo 
dėstymo programą ir tuo metu ar-

VASARIO 16-ji
Romuvoje, Vasario 16 Gimnazi

joje, Huettenfelde, vasario 14 d. 
įvykęs Vasario 16 sukakties minė
jimas šiais metais buvo išskirti
nas ir labiau atkreipęs vokiečių 
spaudos dėmesį. Minėjime pirmą 
kartą dalyvavo tuo metu į Vokie
tiją vos atvykęs Vliko pirm. dr. J. 
K. Valiūnas ir iš Berno, Švei
carijos — Pasiuntinybės patarė
jas Dr. A. Gerutis bei riša eilė 
kitų svečių. Iš vokiečių, garbės 
svečių dalyvavo ir ilgą kalbą pa
sakė, šiltai įvertinęs lietuvių įna
šą, Bundestago (parlamento) na
rys iš Mannheimo, prof. dr. 
Hans-Georg Schachtschabel. Dr. J. 
K. Valiūnas savo kalboje pažy
mėjo: “Mes niekuomet nepamirši
me, kiek daug, šiais sunkiais lai
kais, mus remia vokiečių tauta”.

Meno daly dalyvavo Mannhei
mo styginis kvartetas, K. Mont- 
gabio vadovaujamas Gimnazijos 
choras, “Baltijos” kvartetas iš 
Wuppertal miesto ir visuomet 
svetimuosius bei savuosius malo
niai nuteikianti Gimnazijos tauti
nių šokių grupė (ved. E. Tamo
šaitienė) .

Vokiečių spaudoje apie lietuvių 
šventę Romuvoje rašė vietos bei

MEDIKŲ 
LAIMĖJIMAS 

LIETUVOJE
Pirmoji Lietuvoje inksto perso

dinimo operacija, kuriai vadova
vo prof. A. Marcinkevičius, buvo 
įvykdyta naktį į vasario 19 d. Vil
niaus klinikinėje ligoninėje. Ope
racija buvo padaryta jaunuoliui iš 
Marijampolės (dabar — Kapsuko) 
Vincui Beniuliui, kurio gyvybę 
buvo galima išgelbėti pakeitus or
ganą — inkstus. Beniulis gavo tik 
ką mirusio žmogaus inkstą. Beniu
lis — pirmasis okup. Lietuvoje 
žmogus su jo organizme sveti
niu inkstu.

“Tiesoje” (vas.27) nurodyta, 
kad “po vienos savaitės ligonio 
sveikata gerėjanti, inkstas perė
męs tarnybą svetimame organizme 
ir jau išsiskiriąs iš kraujo kenks
mingas medžiagas, taigi, vykdąs 
savo uždavinius. Per septynias die
nas gydytojai dar neastebėję vad. 
atmetimo reakcijos”.

Padarytoji oeracija laikoma lie
tuvių medikų laimėjimu.

chitektūra buvo pripažinta menu 
ir architektūros skyrius buvo pri
skirtas literatūros ir meno fakul
tetui. Kaip tik tuo metu Šulcas 
pasireiškė spaudoje išleisdamas 
knygą (Mowa o architekturze).

Artinosi Napoleono žygis į Ru
siją, Vilniaus universitete virė ne
ramus politinis gyvenimas ben
drame kosmopolitiniame fone. My
kolas Šulcas aktyviai pasireiškė 
prieš rusus nukreiptoje studentų 
“pavergtųjų brolių” organizacijo
je ir jai vadovavo iki savo tragiš
kos mirties.

Dar trumpai prieš Vilniaus uni
versiteto uždarymą architektūros 
srityje randame veiklų vilnietį iš 
Žirmūnų Karolį Podčašinskį, ak
tyviai pasireiškusį spaudoje 
(3 stambios knygos) ir suprojek
tavusį Vilniaus evangelikų refor
matų bažnyčią. Podčašinskis taip 
pat restauravo Vilniaus šv. Jono 
bažnyčią ir buv. gubernatūros rū
mus. Paminėtinas Podčanskio pa
dėjėjas universitete žemaitis Ful- 
gentas Rimgaila (1831-1857), dir
bęs Prancūzijoje ir vėliau supro
jektavęs kelias bažnyčias Žemaiti
joje.

Lietuvių architektų darbai ne
žuvo; po tiek daug metų karų, ne
laimių jie tebestovi ir byloja apie 
buvusią aukštą mūsų krašto kul
tūrą.
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VOKIETIJOJE
tolimesnių vietų dienraščiai: 
“Oldenwaelder Zeitung” (drauge 
paskelbta ir minėjimo garbės sve
čių nuotrauka, su Vliko pirm, 
dr. J. K. Valiūnu, Bundestago 
nariu prof. Schachtschabel ir dr. 
A. Geručiu iš Berno.) Straipsniai 
apie minėjimą ir apie tuo metu 
Huettenfeldo kapinaitėse atideng
tą, pernai, vasario 24 d. mirusio 
Erdmono Simonaičio paminklą, 
dar įdėti dienraščiuose “Mannhei- 
mer Morgen” (vas.26), “Darm- 
staedter Echo” (vas.23), Heidel
berge išeiinanačiame “RheinPNe- 
ckar Zeitung” (vas.25), “Lamper- 
heimer Zeitung” (vas.23) ir kt.

Pastarieji du dar paskelbė pen
kias nuotraukas, kuriose pavaiz
duota: tautinių šokių grupės pasi
rodymas, choras, styginis kvarte
tas ir vokiečių parlamentarui lie- 
tuvaitės-mokinės dovanos įteiki
mas.

Gausūs lietuvių šventės atgar
siai vokiečių spaudoje, kelis kart 
per metus, galimi ypatingai Gim
nazijos mokytojo Frico Skėrio nuo 
seniai palaikomų ryšių su vokie
čių spaudos atstovais dėka.

(ELTA)
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Meno
Imuosi plunksnos ne recenzuoti 

svečio solisto Stasio Baro ir so
listės Genovaitės Vasiliauskienės 
koncerto, bet atskleisti nors mažą 
Melboumo lietuvių širdies kertelę 
ir parodyti nuotaikas, kurias iš
gyvenome laukdami, sulaukę, iš
girdę ir jau atsisveikinę mums 
pasidarusius taip mielus svečius.

Vos mūsų lietuviškoje spaudoje 
paskaitę, kad j Melbourną atvyks 
solistas Stasys Baras (anksčiau 
žinomas kaip Baranauskas), kilo 
didis susidomėjimas. Stengėmės 
kur išgirsti jo įdainuotą plokš
telę, o jau išgirdę tvirtai nutarė
me koncerte dalyvauti. Sekmadie
niais bilietų pardavėjas buvo gul
te apgultas — bilietai išparduo
ti!

Sekmadienio skirta koncertui 
popietė. Kas iš toli, kas iš arti, 
kas važiuoti, kas pėsti tautiečiai 
būriais rinkosi į Melbourno Lie
tuvių Namus, čia sutikai ilgo gy
venimo vagomis išraižytą veidą, 
čia matei trykštančią jatmystę, 
čia matei ir vaikučio veidelį prie 
mamytės rankos. Vis rinkomės į 
didį meno pokylį, svečio, kilnaus 
ir nuoširdaus lietuvio, žymaus so
listo Stasio Baro ir mūsų kaimy
nės iš Adelaidės solistės Genovai
tės Vasiliauskienės koncertą.

Pilna salė įtemptai laukiančių 
veidų. Priešais mus gėlių puokš
tėmis papuošta scena ir išdidus 
žėrintis piano. įtemptos laukimo 
minutės.

See non išeina Melbomo apyl. 
pirmininkas P- J- Meiliūnas. Gili 
tyla. Sujaudintu balsu praneša — 
solistas Stasys Baras susirgo, kon
certas atidedamas trims dienoms... 
Tiesiog savo ausimis netikėjome.

SKAITYTOJAI PASISAKO

KUR EINAME?
Perskaitęs p. Vyt. Bernoto 

straipsnį “Politikos Vingiuose” 
Mūsų Pastogėje Nr. 8/1085 iš š.m. 
kovo mėn. 2 d. rimtai susimąsčiau. 
Atrodo, kad mes tikrai neskirtame 
lietuvio nuo okupanto.

Straipsnyje rašoma, kad “savai
tinėse politikos santraukose nebu
vo rašoma nei kalbama apie iš 
mūsų pačių išplaukiančių idėjų, ko 
vojant už lietuvybės išlaikymą...” 
Gaila, kad nebuvo kalbama, o se
niai reikėtų nuoširdžiai išsikalbė
ti apie jas. Bet vietoje to, kad 
išsikalbėjus, p. Vyt. Bernotas pra
dėjo nei šį nei tą ir suplakė są
vokas bendrauti ar ne bendrauti 
su tėvyne? Gaila, bet visi žino
me, kad tėvynė yra pavergta, bet 
joje dar yra ir lietuvių, kurie 
kantriai neša okupacinį jungą. Bet 
man rodos, kad klausimas buvo 
netinkamai pastatytas ir turėjo 
būti — ar tikrai reikalinga ben
dradarbiauti su okupuotos Lietu
vos lietuviu?

Argi kiekvienas lietuvis, atvy
kęs j Vakarus ar tai būtų studen
tas, profesorius, aktorius, solis
tas, giminė ar draugas, suskal
dys mus? Ar jau tikrai taip bi
jome kiekvieno atvykusio ir ne
same tikri dėl savo nusistatymo? 
Ar gi jau didelė nuodėmė, bū
ti lietuviu ir gyventi Lietuvoje? 
Lietuvis, Lietuvoje kenčia, bet jis 
gi turi gyventi ir nešti okupa
cijos jungą, sukandęs dantis, gal
vodamas: “Kad nebus taip gude, 
kaip tu nori...”

Labai gaila, kad VLIK’as rado 
reikalo išleisti įspėjimą dėl Edu
ardo ir Barboros Kaniavų koncer
to, Bostone ir Čikagoje, bet nera
do reikalo painformuoti pasaulio 
lietuvių dėl okupuotos Lietuvos 
kunigų pasirašyto protesto, nebi
jant nei arešto, nei ištrėmimo į 
Sibirą. Taip pat VLIK’as nerado 
reikalo painformuoti pasaulio lie
tuvių, kad suruoštų protesto mi
tingus ir įteiktų savo protestus 
su pasirašiusiųjų kunigų protestu, 
savų kraštų vyriausybėms ir Baž
nytinei Vyriausybei. Kodėl?

Tikrai man yra neaišku, kad E. 
ir B. Kaniavų koncertas Bostone 
ir Čikagoje yra blogas reikalas. 
Taip pat Virgilijaus Noreikos kon
certas New Yorke, bet V. Norei-

šventė Melbourne
(Solistų Stasio Baro ir Geno- 

ttqites Vasiliai^skicnUs koncertas 
(Melbourne)

♦ ♦♦♦♦♦
Tylūs, susirūpinę svečio sveikata 
turėjome grįžti namo, širdy linkė
jome sveikatos, sveikatos ir tikė
jomės koncerto...

Paruošta svečių garbei vakarie
nė. Renkamės. Kad ir mūsų mo
terų rūpestingai paruoštos gėry
bės nukloja stalus, tačiau ar jos 
mūsų akyse ir mintyse? Sveikini
mai ir padėkos už atvykimą, ta
čiau gerklę spaudžia — sunku tar
ti žodį.

Trečiadienis. Telefonai skamba 
iš arti ir toli. Visiems tik vienas 
atsakymas — sveččias serga, kon
certas atidedamas vienai savaitei. 
Ir vėl laukimo ir nežinios die
nos.

Sekmadienis. Renkamės į lietu
viškas pamaldas. Ir staigmena: 
galingas balsas malda drebina baž
nyčios sienas, lubas, piliorius. 
Ačiū Dievui, iš širdies tariame vi
si; svečias solistas pasveiko. Kon
certas po trijų dienų!

Ir vėl Lietuvių Namai. Salė pil
nėja. Vėl tie patys, bet džiaugs
mingi veidai, tačiau vieno kito 
kaimyno trūksta — mat, darbo 
diena. Scenoje vėl išdidus piano 
laukia. Laukiame ir mes.

Visų didžiausiam džiaugsmui 
išeina aukštas malonus vyras so
listas Stasys Baras, lydimas pia
nistės Shirley Hicks. Karštomis 
katutėmis jį sveikiname. Juk tai 
pirmas pasimatymas. 
Atsiprašydamas, tarsi tai būtų jo 
kaltė, perduoda sveikinimus iš 

kos koncertas Paryžiuje (žiūrėk 
M.P. Nr.7), kuriame jis patiekė 
pluoštą lietuvių liaudies dainų pa- 
ryžieėiams, yra tvarkoje.

Kur einame ponai?
Toliau rašoma, kad “panašūs 

apaštalai iš okupuotos Lietuvos 
lankėsi Australijoje. Vienas iš jų 
kaž koks profesorius...” Deja, no
rėčiau atkreipti p. Vyt. Bernoto 
dėmesį, kad jis, atrodo, neskai
to M.P.

Mūsų Pastogėje Nr. 49 pirmame 
puslapyje pranešama: “kad per 
Australiją pravažiavo sovietų 
mokslininkų grupė, kurios nariai 
vietos universitetuose, kaip sve
čiai, skaitė atitinkamos specialy
bės paskaitas, kurių tarpe buvo 
ir lietuvis, Vilniaus Universiteto 
matematikos profesorius Vytautas 
STATULEVIČIUS...”

Vilniaus Universiteto mokslinin
kai, ypač matematikai, žinomi pla
čiau ir už Lietuvos ribų, kurie 
netik skaito kituose Universitetuo
se paskaitas, bet ir dėsto kaip 
Oksfordo, Upsalos ir kituose uni
versitetuose. Ar tik dėl to, kad 
jis mokslininkas iš pavergtos Lie
tuvos, tai jau ir nedoras lietu
vis?

Toliau rašoma dėl lankymosi 
Lietuvoje. Bet lankytis ar nesi
lankyti yra kiekvieno asmeninė 
nuomonė. Apsilankę Lietuvoje, 
negrįžo atgal tapę komunistais. 
Nesuprantu, kodėl bijome susitik
ti su lietuviais iš Lietuvos?

Jeigu kalbame apie tautinę vie
nybę, tai ne tokią, kaip perša 
VLIK’as kad bėk nuo pavergtos 
Lietuvos lietuvio, bet susitikęs 
tautietį iš Lietuvos, tvirtai pa
spausk jam ranką ir parodyk nors 
dalelę savos lietuviškos širdies. 
Aišku pas ką jau neliko lietuviš
kos širdies, tai ką gi toks tautie
tis galėtų parodyti.

Kas link lankymosi Lietuvoje, 
tai kiekvienas elgiasi pagal savo 
nuomonę, bet aš tai tikrai, kai 
sūnus baigs savo studijas univer
sitete, pasiųsiu jį j Vilnių ir bū
tinai paprašysiu, kad aplankytų 
tą “kaž kokį matematikos profe
sorių”, pagal p. Vyt. Bernotą ir 
pasveikintų nuo manęs.

Ju-Ra.

Jungtinių Amerikos Valstybių, 
ypač Čikagos lietuvių.

Su pirmaisiais dainos posmais 
prasidėjo tai, ką svajonėse svajo
jom, ko tikrai laukte laukėme. 
Kiekviena dainuota tautinė daina 
ar operos arija mus burte užbū
rė: vieni ašarą iš džiaugsmo brau
kėme, kiti pasinėrėme praeities 
atsiminimuose, tarsi persikeldami 
į Kauno ar Vilniaus operų rū
mus, kur anuo metu skambėjo 
mūsų iškiliųjų solistų žavūs gar
sai. Daina lydėjo dainą, o mūsų 
pasididžiavimas, džiaugsmas, žave
sys ir padėka kilte kilo.

Mirtinoje tyloje laukėme pra
dedant dainą dainuoti, griausmin
gu triukšmu reiškėme savo pasi
tenkinimą, džiaugsmą bei padėką.

Miela kaimynė solistė jionia Ge
novaitė Vasiliauskienė tarsi toji 
Lietuvos laukų mergaitė prisisky
nusi prijuostę rugiagėlių paįvai
rina naujomis spalvomis bernelio 
Stasio Baro pinamą didįjį vaini
ką. Dėkojam karštai ir jai. O 
koks gražus jų supintas vainikas 
duete iš operos “Carmen”!

Mielas solistas paskutinėmis 
operų arijomis galutinai mus už
būrė ir rište surišo nenutraukia
mu dėkingumo ir meilės ryšiu. Nu
tilo galingoji daina Lietuvių Na
mų salėje, bet nenutilo mūsų šir
dyse. Parafrazuodamas tavo jaut
riąją dainą Melbourno lietuvių 
vardu tariu: Stasy, Tave dangus 
mums atsiuntė paguodai!

Koncertui pasibaigus įteikiant 
gėlių puokštes solistams ir pianis-

Meilės politika
— Pakalbėkim apie meilę! — 

Pamačius, kad vyrai graibstosi 
kortų, sako Dzidoriuke. — Aš nie
kaip nebesusigaudau meilės rei
kaluose.

— Ar tai Kukučio jau nebemy
li? — Neva nustebo Petras.

— Prie ko čia Kukutis? — Nus
tebo ir Dzidoriuke. — Aš apie 
meilę sveiko galvojimo ir...

— A, suprantu, — sako Petras,
— nes tavo meilės galvojimas nie
kada nebuvo labai stiprios sveika
tos.

— Ar nebus jai Kukutis barz
dą prisiuvęs? — Paabejojo Vi- 
lenčikas, pas mus paplepėti atė
jęs.

— Ko jūs čia dabar kukuojat?
— Pyksta Dzidoriukė. — Aš apie 
patrijotišką meilę noriu kalbėti 
ir apie lietuvius.

— Tai čia jau dvi meilės. — 
šypso Petras. — Bet pakalbėti ga
lime, kodėl ne? Kas tau neaiš
ku?

— Gal geriau pradėsiu nuo ga
lo. — Sako Dzidoriukė.

— Pradėk nuo pradžios, tikrai 
bus geriau.

— Taigi, nuo pradžios. Matote, 
noriu važiuoti j Lietuvą. Išsiėmiau 
vizijas ir pasą. Penkias dienas lei
džia Vilniuje pabūti. Sakau, nors 
tas penkias dienas prieš smertį... 
Jeigu savo kaimo ir nepamatysiu; 
atvažiuos giminės į Vilnių, veidus 
pamatysiu, pabučiuosiu. Seni jau 
esame, galgi paskutinis kartas... 
Dabar atsidūriau tokioj padėty, 
kad... žinote, tokioj politiškoj pa
dėty— tokioj drumzlinoj, kad....

— Kad labiau nesusidrumstų...
— sako Petras. — Kaip tu atsi
dūrei toj politiškoj padėty?

— Matote, sveiko galvojimo pa- 
trijotiška meilė sako, kad negali
ma mylėti bile lietuvį taip iš ei
lės, ba kiti gali būti kairieji ir 
tautos išdavikai. Va, mano kai- 
minkos atvažiavo mokslo draugė, 
pasiųsta su kažikokia studija; ji 
aprodė jai miestą, nors jodvi gin
čijosi visą laiką. Dabar žmonės 
sako, kad ji tokia pat išdavikė, 
kaip ir ta. Mano giminės irgi 
nešvarūs kariarankiai, o labiausia 
man rūpi Barbutė su kuria į mo
kyklą ėjom ir kartu ganėm. Ji ža
dėjo į Vilnių atvažiuoti ir mane 
pavėžyti, miestą aprodyt...

— Ar tavo giminės komisarai?
— Klausia Vilenčikas.

— Ką Barbutė daro? — Klausia 
ir Petras. — Kad tu taip bijai?

— Tavo giminės paprasti žmo
nės. — Prisidedu ir aš. 

tei apylinkės pirmininkas p. J. 
Meiliūnas visų melburniškių var
du nuoširdžiai padėkojo pareikš
damas, kad ši kukli lietuvių namų 
salė pirmąjį kartą taip išpuošta 
neužmirštamais dainos garsais, už 
ką visa širdimi esame Jums dė
kingi.

Po koncerto, kuklios kavutės me
tu dar nuoširdžiai pabendrauta, o 
taip pat prisiminimui įteikta do
vanėlių nuo apylinkės valdybos ir 
Melboumo chorų.

Sekančią dieną svečius išlydėti 
į aerodromą susirinko būrys mel
burniškių: apylinkės pirmininkas 
p. J. Meiliūnas su ponia, kun. P. 
Vaseris, kun. P. Dauknys, p.p. 
Jokūbauskai, Kaunai, šemetai, 
Kybartai, Vaitiekūnai ir kL Ne 
vieno liekančio akyse spindėjo 
ašaros, o visų širdyse buvo tik 
vienas jausmas — iki pasimatymo.
Paraštėje norėčiau paminėti, kad 

solistas Stasys Baras buvo malo
niai sutiktas, apgyvendintas ir li
goje globojamas jaunystės dienų 
draugų A. ir I. Jokūbuuskų. Di
džiu rūpesčiu ir paslaugumu jo li
goje teikė pagalbą Dr. I. Kaunas 
ir ponia. Taip pat daug širdies 
parodė p.p. Šemetai, Bakaičiai iš 
Mornington ir kiti.

Mūsų kaimynė solistė miela po
nia Genovaitė Vasiliauskienė bu
vo maloniai sutikta, apgyvendin
ta ir globota ponų Seliokų.

Pianistei poniai Shirley Hicks 
didį nuoširdų lietuvišką vaišingu
mą bei rūpestingumą teikė p.p. 
Kybartai. Nesu įgaliotas pareikš
ti, tačiau tikiu, kad visi melbur- 
niškiai mūsų svečių globėjams yra 
tikrai dėkingi.

Ignas Alekna

— Vistiek komunistams dirba.
— Sako Dzidoriukė. — O Barbu
tė pati blogiausia. Atsimeni Rapo
lai, ji siuvinėja ir dešine koja 
šluba; pritraukta dar nuo mažu
mės. O kad koja paminti mašinos 
negali, tai jai davė rankomis siū
ti; prie kareiviškų rubaškių pri- 
siuvinėja raudonas žvaigždes. Jei, 
sakyč, taip ką; siūles apmėtyt ar 
rankoves įstatyti, tai dar nieko. 
O dabar — raudonas žvaigždes!? 
Vienas brolis kolūkyje dirba vyr. 
kumeliukų girdytoju. Visi kume
liukai dabar atvesti, šito režimo. 
Kitas brolis Kaune sargu, biškį 
vyresniu dar, ba pačią Laisvės 
Alėją šluoja. Dabar Alėja valdiš
ka. Jeigu aš nuvažiavus su jais 
bučiuosiuos, ką man sugrįžusiai čia 
pasakys? Tenai irgi mane saugos 
ir skersakiuos; su kuo bučiuojuos 
ir su kuo ką kalbu. Ir ten man 
ne pyragai.

— O, taip, Dzidoriuke. — Sa
ko rimtai Vilenčikas. — Ten ta
ve vadins kapitaliste ir imperia
listų šnipe. Dar gali pasakyti, kad 
tu kraują geri iš...

— Aš galiu įrodyti, kad tik 
“Nescafe” geriu, — net pašoko 
Dzidoriukė.

— Ne tame dalykas, Dzidoriu
ke. — Sako Petras. — čia svar
biau. čia politika.

— Je. — Pritaria Vilenčikas.
— čia labai kėbli padėtis.

— O kas bus man sugrįžus? Ge
rai dar, kad į ekskursijas neuž
sirašiau, ba jie norėjo papigintai 
keliauti. Pavieniui važiuodami ma
žiau uždirbti duosime. Kiti du ma
no broliai neseniai iš Sibiro su
grįžo ir nori nenori turi dirbti, 
ba už dyką niekas nieko neduoda, 
o darbai visi valdiški. Kaip man 
dabar padaryti, kad vilkas būtų 
sotus ir avela sveika?

— Čia reikia daug galvojimo.
— Sako Petras.

— Sveiko galvojimo. — Prideda 
Vilenčikas. — O šitos prekės mums 
ko labiausiai trūksta.

— Važiuoti labai noriu ir cen
tą tam tikslui visą amžių tau
piau. — Dejuoja Dzidoriukė. — 
Giminių taip pasiilgau, kad nak
timis nebemiegu. Pasilgau ir Bar
butės, nors jos reikėtų neapkęs
ti.

— Barbutė tavo su žvaigždėm 
susitepus. — Sako Petras. — Ga
nei kartu, tai ganei, bet ir apie 
politiką reikia pagalvoti. Politika 
ne rubaškė, žvaigždės neprisiųsi. 
Reikia apdairumo-

— Dairykis, nesidairęs, — sa-

Pabaltietės moterys New Yorke
Praneiimas specialiai

Vasario 2 d., New Yorke, estų 
namuose, esčių klubo iniciatyva 
įvyko pobūvis — Pabaltijo tautų 
liaudies dainų koncertas, kuriam 
sėkmingai vadovavo Juta Kurman, 
Jungtinių Esčių Klubų o taip pat 
ir New Yorko esčių klubo pirmi
ninkė. Savo įžanginiu žodžiu ji 
šiltai nuteikė susirinkusius; dar 
kartą pajusta, kad estai, latviai ir 
lietuviai, tos pačios Baltijos jūros 
buvę gaivinami, ir išeivijoje te
bėra draugai. Jau daugelį metų 
veikia Pabaltijo Moterų Taryba, 
apjungianti Pabaltijo tautų mote
ris kovai už gintarinio pajūrio iš
laisvinimą iš Sovietų priespaudos. 
Šiandien būti vieningoms ir veik
ti sutartinai yra būtina Pabal
tijo tautoms. Jau gana aišku, kad 
švintant išsilaisvinimui, šios trys 
tautos turės būti tvirtoje tarpu
savio sąjungoje.

Pristačius solistes ir pianistes, 
prasidėjo meninė dalis. Estų dai
nininkė Ellen Parve, sopranas, la
bai vaizdžiai ir patraukliai paaiš
kino estų liaudies dainų savitu
mus, protarpiais savo skambančiu 
sopranu pailiustruodama dainų 
būdingumus, ir iškeldama kompo
zicijų skirtumus tarp estų ir jų 
kaimynų latvių liaudies dainų. 
Pianinu palydint Kai Martens, 
dainininkė padainavo keturias es
tų kompozitorių M. Tobias, V. 
Reiman ir R. Pats harmonizuotas 
liaudies dainas.

Po esčių pasirodė latvių Rygos 
operos dainininkė Xenia Brante, 
pianinu palydint Mirdza Naruna.

kau. — Ne Dzidoriukės razumui. 
Ar negalėtų tas žvaigždes kokia 
burlioke siūti?

— Barbutė valgyti nori ir savo 
krašte. — Sako Petras. — Burlio
kų ir taip gana. O gal Barbutės 
siūta žvaigždė netokia kampuota, 
ne taip duria?!...

— Tris vasaras kartu išganėme. 
Kalba toliau Dzidoriukė. — Lie
tus, dargana... Gera buvo draugė 
ir daugybos lentelę ji geriau už 
mane išmoko ir man padėjo. Kaip 
dabar nemylėti?

— Dabar daugybos lentelė kito
kia. — Sako Petras. — Tu nesi
klausei jos išeidama iš namų, to
dėl negali reikalauti, kad ji tur
gaus aikštėj partizanu gulėtų. O 
dabar stovit abi už tvoros ir ne
žinot kur eiti?...

— Quo vadis? Ką, Dzidoriuke? 
— Šypso atėjęs Kairys. Jis ma
tyt savo kambary viską girdėjo.

— Ar ką vėduos? — Net išsi
žiojo Dzidoriukė. — Nieko, ba nė 
vienas dar nepasipiršo.

Labai nustebo vyrams juoktis 
pradėjus.

— Dzidoriuke, čia tik labai se
nas klausimas — kur eini? Bet 
nesirūpink, nes ir tie, kurie tą 
klausimą statė tada ir dabar tik
rai nežinojo, kur eina. — Sako 
liūdnai Kairys. — Apie meilę la
bai nedaug kas gali kalbėti, nes 
mes jos gerai nebesuprantam. Bet 
jeigu matome kitų trūkumus, gal 
pastebėsime ir savo kada. Tu eik 
ton, kur tave širdis veda. Pabu
čiuok brolius ir Barbutę... jai bus 
lengviau gal žvaigždes siūti, nes, 
anot Petro, valgyti reikia pirma, 
o paskui politikuoti. Visi tie, kurie 
šiandien “kelio” klausia, poiltikuo- 
ja pavalgę. O jeigu atvažiuotų 
kada; parodyk jai miestą ir lais
vę; ji mokės atskirti.

— Bet mano pačios politiška 
padėtis vistiek neaiški. — Vėl 
verkšlena Dzidoriukė. — Dar gali 
šoviniste pavadinti, o aš šaudyti 
visai nemoku. Ir meilė...

— Tavo politika jau amžinai 
liks drumzlina — Sako Vilenči
kas. — Dėl meilės, tai...

— Mylėk toliau savo Kukutį — 
juokias Petras. — Aiškiausia mei
lė.

— Je. —Pritarė Vilenčikas. — 
O kai grįši — iškelsim tau šo- 
vinistiškiausias vestuves; jeigu 
ten pirma už kokio komisaro ne
išeisi žvaigždės pasiukvatijus.

Eikit, eikit! Su jumis negali
ma kaip su žmonėmis rimtai pa
sikalbėti. Kaip nežinau kas...

“Mūsų Pastoge?*

Ji padainavo keturias H. Berino 
kompozicijas.

Lietuvių liaudies dainoms įžan
gą padarė Nastutė Umbrazaitė, 
gyvai besireiškianti BATUN or
ganizacijoje. Jos kruopščiai pa
ruoštas darbas sukėlė visų pasige
rėjimą. Ji buvo paprašyta savo 
darbą duoti į ta r]) ta utinę spau
dą.

Kauno Valstybinės Operos so
listė Salomėja Valiukienė padaina
vo keturias dainas. Trys dainos 
harmonizuotos K. V. Banaičio ir 
vieną K. Kavecko “Na, tai kas”. 
Buvo maloni staigmena, kai solis
tė gražia angių kalba trumpai at
pasakojo kiekvienos dainos turinį. 
Ji meniškai sugebėjo iškelti lie
tuviškų dainų romantiką; mergai
tės ilgesį ir meilę mylimajam, 
bundančio ryto grožį, vakaro idi
lijas ir verpėjos svajas prie rate
lio. Tai ji atliko patraukliai, me
niskai, tiesiog žavingai. Mūsų so
liste išsiskyrė savo stipriu, laisvai 
skambančiu balsu. Savo balso ir 
interpretacijos kultūrą ji išlaikė 
pilnoj aukštumoje. Jai akompana
vo Aldona Kepalaitė, jau žinoma 
ir amerikiečių visuomenėje jauna 
pianiste. Pabaigai, ji dar paskam
bino K. V- Banaičio Variacijas ir 
Lopšinę. Savo puikia technika ir 
subtilia išraiška ji nusipelniusi 
iškilios pianistes vardo.

Pasigėrėtina, kad visos trys dai
nininkės, savo kraštų konservato
rijų auklėtinės, ir išeivijoje te- 
bepuoselėja savo tautų dainas.

Koncertas buvo aukšto lygio ir 
dainininkės gražiai reprezentavo 
savo tautų liaudies kūrybą.

Koncertui pasibaigus buvo svei
kinimų ir linkėjimų. Kalbėjo Alek
sandars Abel, estų tautinio komi
teto vicepirmininkas, Pabaltijo 
Moterų Tarybos vardu — Galia 
žilionienė, kuri šį pavasarį perims 
P. M. Tarybos pirmininkės pa
reigas. Lietuvių vardu pasveikino 
LMKF New Yorko klubo pirmi
ninkė Pajauta Ivašauskienė, Pa
vergtų Tautų Moterų Sąjungos 
vardu — jos pirmininkė Marija 
Dėta r, jugoslavė.

I koncertą prisirinko didokas 
būrys esčių, latvių ir lietuvių. 
Lietuvių tarpe matėsi Lietuvos Ge
neralinio Konsulo New Yorke žmo
na Janina Simutienė, Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos pirmi
ninkė Vincė Jonuškaitė-Leskaitie- 
nė ir Federacijos vicepirmininkė 
Viktorija čečetienė, L.M.F. New 
Yorko Klubo garbės pirmininkė 
Regina Budrienė ir to klubo bu
vusi ilgametė pirmininkė Dr. Ma
rija Kregždienė, o taip pat visa 
eilė kitų svečių.

Irena Banaitienė

ADELAIDE
LETTONIA ATŠVENTĖ 
100 METŲ JUBILIEJŲ

Kovo 7 ir 8 dienomis, Latvių 
Akademikų Korporacija LETTO
NIA, atšventė Adelaidėje, savo 100 
metų jubiliejų.

Iškilmės pradėtos iš vakaro, šeš
tadienį, kovo 7 d. iškilminga va
kariene ir pasilinksminimu Hotel 
Australia patalpose. Gi sekmadie
nį, kovo 8 d. surengtas oficialus 
minėjimas-akademija Latvių Na
muose.

Dalyvauti iškilmėse kviesti Ade
laidės Neo-Lithuanai ir Fraterni- 
tas Estica nariai, visos kitos Lat
vių akademinės ir jaunimo organi
zacijos. Estų dalyvavo 6, gi.Neo- 
Lituanus atstovavo šias eilutes 
rašąs, pirmą kartą Adelaidėje, 
dėvėdamas pilnas Korporacijos 
Neo-Lithuania spalvas.

Po akademijos, dalyviai, besivai- 
šindami šampanu, turėjo progos 
apžiūrėti latviškų knygų bei lei
dinių ten pat suruoštą parodą 
ir kolegiškai išsikalbėti bėgamai
siais reikalais bei ateities bendra
darbiavimo planais. Nuotaika bu
vo labai šilta ir draugiška.

Tenka palinkėti LETTONIA’I 
geros sėkmės ir našaus darbo ant
rame šimtmetyje.

Vivat, cresccat, LETTONIA in 
aetemum!

V. Linkus

— Matai, Dzidoriuke, mes ne 
tavo meilės partijai priklausome. 
— Sako Vilenčikas. — Tavo ne
apykantą irgi reikėtų po mikros
kopu padėjus gerai iščiupinėti; gal 
nėra “ekzaktly” kaip mūsų. Ka
žin ar ir tave galima mylėti?

Vargšė ta mūsų Dzidoriukė; la
bai norėtų neapkęsti, bet neišken
čia nemylėjus. Rapolas
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Sporto klubuose
SYDNEY

KREPŠINIO FILMŲ POPIETĖ
Kovo valdyba maloniai kviečia 

krepšinį mėgstančius tautiečius ir 
ypatingai visus jaunius atsilanky
ti į balandžio 5 dieną (sekmadie
nį) Lietuvių Namuose Lidcombe 
tuoj po pamaldų 1 vai. p.p. rengia
mą spalvotų krepšinio filmų de
monstravimą. Čia bus galima pa
matyti Amerikos profesionalų 
krepšinio žaidynes. Viena iš filmų 
yra ypatingai gera ir naudinga 
besimokantiems ir žaidžiantiems 
krepšinį, kadangi joje lėtais jude
siais rodoma ir mokoma krepšinio 
žaidimo menas ir paskiros jo kom
binacijos. Filmas parūpino valdy
bos narys ir krepšinio vadovas D. 
Atkinson.

Į ŽIEMOS SP. ŠVENTĘ
Šių metų Australijos lietuvių 

žiemos sporto šventė įvyks rug
pjūčio 15-16 dienomis Mt. Buller, 
Victorijoje. Tai bus jau antroji 
mūsų žiemos šventė.

Sydnėjaus Kovas, gana sėkmin
gai dalyvavęs pirmoje šventėje, ir 
šiais metais siunčia savuosius 
sportininkus į šią žiemos sporto 
šventę. Kovo klubą paskirose spor
to šakose atstovaus: A. Garolis, 
D. Kraucevičius, J. Liutikas, G. 
Sauka, K. Bagdonavičius su sū
numi ir N. Grincevičiūtė-Wallis 
su vyru.

PRASIDĖJO KREPŠINIO 
SEZONAS

Kovo vyrų I-ji komanda pradė
jo žaisti Sydnėjaus miesto Il-je 
divizijoje, šios pirmenybės bus žai
džiama kiekvieną pirmadienio va
karą Aleksandrijos krepšinio sta
dione.

Taip pat užregistruota ir jaunių 
berniukų bei mergaičių komandos.

Krepšinio treniruotės jauniams 
vyksta kiekvieną šeštadienį nuo 
9 vai. ryto Burwood Girls High 
School. Kviečiami visi jauniai ber
niukai ir mergaitės atvykti ir pra
dėti žaistį krepšinį.

ADELAIDE
Kovo 25 dieną Adelaidės Spor

to Klubas Vytis švenčia savo įsi
kūrimo 20-tį. Šiam svarbiam mū
sų sportinio gyvenimo sukaktuvi
niam įvykiui atžymėti, Adelaidės 
Vyties valdyba balandžio 11-12 
dienomis Adelaidėje rengia ypatin
gą minėj imą-šventę.

Balandžio 11 dieną 6 vai. va
karo Lietuvių Namuose įvyks iš
kilmingas Aktas. 7 vai. vak. toje 
pačioje vietoje bus meninė progra

Melbourne niaukiasi...
Visi gerai suprantame, kad 

mums reikalinga turėti gerą, 
darbščią valdžią. Kas gi, liktų iš 
tos mūsų bendruomenės jei gyven- 
tumėm be valdžios? Tai gi palai
da bala, košė. Vieni kryptų į kai
rę, kiti į dešinę, kaip ta banda, 
niėkeno neganoma. Tik darbštūs 
energingi valdžios vyrai mus dar 
šiek tiek sulaiko nuo galutino iš
krypimo iš vėžių.

Bet visa nelaimė, kad gerą val
džią nėra lengva mums išsirinkti. 
Tam neturime tinkamų tautiečių... 
Su tikslu išrinkti naują valdžią 
į metinį bendruomenės susirinki
mą, kovo 15 d. ir Melbourne bend
ruomenės nariai rinkosi į Lietuvių 
Namus. Tenka pripažinti, kad su
sirinkimas nebuvo gausus. (Bet 
kada gi tokie susirinkimai būna 
škaitlingi?) Salėje daugumoje seno 
amžiaus tautiečiai. Vis tie patys, 
kuriuos matome kiekviename lietu
viškame pobūvyje.

Gana platų ir įdomų praneši
mą apie valdybos veiklą padaro 
mūsų bendruomenės pirmininkas. 
Matosi, kad tikrai valdybos daug 
dirbta, daug veikta. Susirinkusieji 
salėje karštai plojo pirmininkui 
už valdybos veiklą. Po pirminin
ko pranešimo, valdybos kasinin
kas perskaito pajamų-išlaidų ir ki
tokių finansinių reikalų stovį. Ma
tome, kad ir kasos reikalai yra 
tvarkoje. Padaro pranešimą ir re

ma, kurią išpildys mišrus choras 
ir oktetas Klajūnai. 8 vai. Vyties 
XX-čio balius. Balandžio 12 dieną 
iškilmingos pamaldos šv. Kazimie
ro koplyčioje. I šį jubiliejinį Vy
ties minėjimą valdyba pakvietė 
dalyvauti ALFAS valdybos ir 
paskirų klubų atstovus.

S P O
Vienas iš pirmųjų Sydnėjaus 

Kovo steigėjų ir pirmosios valdy
bos narys, buvęs Lietuvoje geras 
futbolininkas ir ledo rutulio žaidė
jas Vladas Šneideris N.S.W. lote
rijoje laimėjo $800.00.

x x
Vis daugiau ir daugiau mū

sų buvę seniau aktyvūs sportinin
kai pradeda žaisti golfą. Sydnėju- 
je jau šiuo metu aktyviai šį spor
tą kultivuoja: daktarai L. Pet
rauskas, I. Venclovas, K. Bag
donavičius, buvęs geras šachma
tininkas J. Maščinskas, T. Rotcas 
ir daugelis kitų, žaisdami paski
ruose australų klubuose jie daugu
moje juos ir atstovauja. Būtų la
bai gražu, jei jie galėtų sudaryti 
ir savąją lietuviškąją sekciją.

x x
Amerikos šachmatų pirmenybes 

laimėjo didmeisteris S. Rashevsky, 
antrą vietą tarpt, meistras Addi
son ir trečią P. Benko, šie trys 
žaidėjai kvalifikavosi iš Amerikos 
į tarptautines pasaulio pirmeny
bes. 

x x
Įvykusiame tarptautiniame Mal- 

jorkos šachmatų turnyre laimėto
ju tapo Danijos didmeisteris B. 
Larsen iš galimų 17 surinkęs 12 
taškų. Rusas T. Petrosian surinko 
11,5 čekas V. Hort ir rusas Kortc- 
nojus po 10,5. Pasaulio čempionas 
B. Spaski liko penktu su 10 tšk.

x x
Balandžio pradžioje Jugoslavijo

je, Belgrado mieste įvyks keturių 
ratų šachmatų rungtynės tarp pa
saulio rinktinės ir Sov. Sąjungos. 
Pasaulio rinktinėje yra kandida
tų: Fisher, Larsen, Hort, Por- 
tisch, Gligorio, Matuliovic, Ivkov, 
Reshevsky, Najdorf, Mecking ir 
Unzieker. Rinktinei vadovaus bu
vęs pasaulio čempionas Max Eu- 
we.

x x
Rusas studentas V. Alexyev 

praeitą savaitę tarptautinėse var
žybose Minske pirmą kartą pasau
lio istorijoje iškėlė 600 kilogra
mų (1322 svarų) svorį, tuo pasta- 

vizijos komisijos narys: Viskas 
yra tvarkoje. Plojam ir tiems už 
jų atliktą darbą. Dar padaro pra
nešimą ir garbės teismo narys.

Tai buvo linksmoji ir įdomi su
sirinkimo dalis. Antrame veiksme 
jau prasideda susirinkimo tragiš
koji pusė. Renkame naują valdy
bą. Bet, kad išrinkus valdybą tam 
reikia kandidatų. Kiekvienas siū
lomas į kandidatus tuojau griežtai 
atsisako motyvuodamas, kad jis 
turi svarbias pareigas kitose lie
tuvių organizacijose. Darėsi įspū
dis, kad visi buvę susirinkime yra 
kur kitose pareigose pririšti ii* 
bendruomenės valdyboje negali 
dalyvauti. Buvo siūlyta į valdybos 
kandidatus ir vyrų ir moterų, bet 
vis tik labai gaila, kad reikiamo 
skaičiaus kandidatų neatsirado. Ar 
reikia dar kitokios tragedijos?

Susirinkimo pirmininkas paskel
bia, kad susirinkimas baigtas ir 
už mėnesio laiko bus vėl šaukia
mas kitas susirinkimas valdybai 
rinkti.

Mes iki šiol gyrėm Melbourne 
moteris už jų puikiai įruoštą sek
lyčią, už istorinį žygį renkant au
kas lietuvių namams. Bet jau da
bar po šio susirinkimo negalėčiau 
pagyrimo lapo mūsų moterims iš
duoti. Priežastis štai kur: teko 
nugirsti tokį mūsų moterų pasi
kalbėjimą. — Mano vyras buvo lie
tuvių" namų taryboje, tai jis ta-

MŪSŲ PASTOGĖS SPORTO SKYRIUS, KARTU SU 
VISAIS ŠIO SKYRIAUS BENDRADARBIAIS IR SKAI
TYTOJAIS SVEIKINA IR LINKI ADELAIDĖS VYTIES 
VALDYBAI IR VISIEMS ŠIO KLUBO SPORTININKAMS 
GERIAUSIOS SPORTINES SĖKMĖS IR LAIMES JIEMS 
ŠVENČIANT SAVOJO KLUBO XX-TI. MES VISI LABAI 
GERAI ŽINOME, KOKĮ DARBĄ ATLIKO AUSTRALI
JOS LIETUVIŲ SPORTINIAME GYVENIME ADELAI
DĖS SPORTO KLUBAS VYTIS. KAIP PRIEŠ DVIDE
ŠIMTĮ METŲ, TAIP IR DABAR VYTIEČIAI BUVO IR 
YRA VIENAS IŠ IŠKILIAUSIŲ MŪSŲ KLUBŲ AUSTRA
LIJOJE, DAVĘS PER TĄ LAIKĄ DAUG GERŲ SPORTI
NINKŲ MŪSŲ SPORTINEI ŠEIMAI. ŽENGIANT IR TO
LIAU TVIRTAIS SPORTINIAIS ŽINGSNIAIS, TEGUL 
VYTIEČIUS SPORTINE LAIMĖ IR PASISEKIMAS TE
LYDI DAR ILGUS, ILGUS METUS.

tydamas naują sunkaus svorio re
kordą. Jis yra 28 metų studen
tas ir praeitais metais buvo tik 
10-tas pasaulyje.

x x
Įvyksančiose gegužės 10-14 die

nomis Liublanos mieste Jugosla
vijoje pasaulio krepšinio pirme
nybėse dalyvaus 12 valstybių ir 
jos yra suskirstytos į tris pogru
pius.

Pirmajame yra:: Amerika, Če
koslovakija, Australija ir Kuba ir 
jos žais Sarajevo mieste. Antrą
jį pogrupį sudaro: Brazilija, Ka
nada, Pietų Korėja ir Italija ir 

NUOTRUPOS
jos žais Split mieste. Trečiąjį po
grupį sudaro: Sov. Sąjunga, Urag 
vajus, Panama ir Afrikos šalių 
rinktinė. Jos žais- Karlovec mies
te.

Finalinėse rungtynėse, kurios 
vyks Liublianoje,'dalyvaus po dvi 
stipriausias komandas iš kiekvie
no pogrupio ir pirmenybių šeimi
ninkai — Jugoslavijos rinktinė. 
Jos kovos dėl 1-7-tos vietų ir liku
sios Skoplej mieste dėl 8-13-tos 
vietų.

x x
Praeitą žiemą vienai iš Ameri

kos ledo ritulio profesionali? Chi- 
cagos komandai labai stigo gero 
vartininko. Visi ieškojimai buvo 
gana nesėkmingi, kol treneris vie
ną dieną pamatė gerai bežaidžian
čią aštuoniolikmetę K. Koch. ši 
graži mergina nedelsiant buvo pa
kviesta į vyrų komandą, pasira
šė sutartį ir dabar sėkmingai gi
na vartus, taSiau beveik prieš 
kiekvienas rungtynes komandos 
vadovai turi didelį rūpestį, kaip 
jai surasti atskirą persirengimo 
kambarį.

x x
Tarptautinis Olimpinis Komite

tas ir jo pirmininkas 82-jų metų 
A. Brundage turi daug vargo su 

da daugiau žiūrėjo į tuos namus 
negu į mane. Neleidžiu daugiau 
savo vyro į valdybą; arba aš, arba 
tie namai. — Mano vyras irgi, 
anksčiau buvo valdyboje, tai ten 
jį kiti tik pavaduotoju padarė. Jei 
jis nori lįsti į tą valdybą, tai te
gu pirmininkas. O jau kitoms pa
reigoms daugiau aš savo vyro ne
leidžiu. Gi viena gana drąsi po
niutė jau per susirinkimą net vie
šai pradėjo savo vyrą barti: — 
Lazdą aš tau, latre, paimsiu/ jei 
tu dar man kiši nosį į tą val
dybą. Visuomet iš valdybos posė
džių girtas į namus parvyksti. 
Tai štai kokios buvo mūsų mote
rų nuomonės apie bendruomenės 
valdybą. Nesu šeimos žmogus, tai 
net nenoriu ir tikėti, kad moterys 
taip varžo savo vyrus visuomenės 
veikloje.

O vis tik mes melburniškiai pa- 
vydim Sydney miesto lietuvių 
bendruomenei. Ten jie gausingai 
susirenka į susirinkimus, balsuoja 
visu 120% (tai buvo paskelb
ta) išrenka ne vieną, bet dvi val
dybas. O mes vienos negalime iš
rinkti. Tai jau kažkas netvarkoje. 
Jei ten dar pas jus Sydney yra 
lietuviu kurie negalėjo sutilpti į 
tas dvi valdybas, tai prašome ir 
maldaujame, siųskite juos čia pas 
mus į Melbourną. Kokių nors ypa
tingų kvalifikacijų ar aukšto 
mokslo diplomų nereikalinga. Rei
kia tik gerų norų. Darbas ir gar
bė bendruomenės valdyboje jums 
pas mus yra užtikrinta.

P. Viengungis

A. LAUKAITIS
Sp. Skyr. Redaktorius

žiemos sporto mėgėjais, gaunan
čiais atlyginimus ir vadinamais 
“shamateurist”-ais. Šio sporto, 
tur būt vieno iš brangiausių pa
saulyje, atstovai įrodo, kad jie ne
gali visą laiką gyventi kalnų ku
rortuose ir treniruotis be pajamų, 
todėl pvz. Prancūzijos J. C. Killy 
po 1968 metų žiemos olimpiados, 
kur laimėjo tris aukso medalius, 
“neoficialiai” gavo $30,000 dova
ną, Austrijos 31 metų čempionas 
K. Schranz neoficialiai gauna į 
metus $50,000 “algą” ir už kiek
vienų rungtynių pirmąją vietą — 
“bonus” $4,000. Amerikos B. Kidd, 
laimėjęs aukso medalį, pareiškė, 
kad jis pereina pas profesionalus 
ir jau sekančią savaitę laimėjo 
$6,500. Jis šią savaitę dalyvauja 

profesionalų Vail, Colo., $50,000 
varžybose.

Daugumas mažiau žinomų žie
mos sporto atstovų gauna gerus 
atlyginimus už reklamavimą 
paskirų žiemos kurortų, žiemos 
sporto reikmenų ir kt., kas jiems 
yra būtina dalyvaujant treniruo
tėse ir varžybose.

x x

Amerikos žinomasis futbolinin
kas D. Abramowich, kuris žaidžia 
už New Orleans Saint neseniai 
išsireiškė: Visi gerai žino, kaip 
kenčia futbolininkų kojos, keliai, 
galva, kaklas ir ypatingai pečiai 
su šonkauliais, tačiau tur būt 
mažai kas žino, kad jau dveji me
tai kaip aš neturiu kojų nagų. 
Prie’šsezoninio treniravimosi metu 
jie pasidaro visai juodi, o pir
menybių metu aš juos visai pame
tu ir jie atauga tik prieš ki
tą sezoną, kada ir vėl viskas pra
sideda iš pradžių. Aš pernai su
nešiojau per sezoną 17 porų ba
tų, kurių vienos poros kaina yra 
$25.00, tačiau, manau, mano skau- 
dantieji kojų pirštai yra daugiau 
verti už tuos batus.

L.

Indėno byla
Meksikoje įvykusiame pasauli

niame indėnų kongrese, jo daly
viai kreipėsi į Tarptautinį Olim
pinį Komitetą, prašydami, kad bū
tų peržiūrėta Amerikos garsaus 
indėno J. Torp byla ir jam su
grąžintas jo geras vardas ir atim
ti jo laimėti du olimpiniai meda
liai. Apie šią sportinę J. Torp isto
riją prirašyta daug, pastatant net 
filmą, tačiau iki šiol dar vis olim
pinis komitetas jo vardo, kas jau 
turėjo seniai būti padaryta, neiš
teisina. šis indėnas sportininkas 
1912 metais Stockholmo olimpia
doje atstovavo Ameriką ir iškovo
jo du aukso medalius penkiakovės 
ir dešimtkovės rungtynėse. Jis tuo 
laiku buvo pats žymiausias olim
piados dalyvis ir žiūrovai, ne tik 
Švedijoje bet ir Amerikoje jį lai
kė tų dienų sporto herojumi, šis 
jo laimėjimas tuo laiku nepatiko 
kai kuriems žmonėms ir jie vėliau 
iš kažkur ištraukė, kad prieš olim
piadą jis, žaisdamas beisbolą, bu
vo gavęs mažą honorarą. Vėliau, 
jį apskundus, kaip pažeidus? olim
pines taisykles (įdomu ką būtų 
galima pasakyti apie šių dienų kai 
kuriuos mėgėjus sportininkus, ku

Pasaulio A. Econonvidis

L. ATLETIKA
VIENA. Praeitą savaitę įvyku

sios I-sios Europos uždaros salės 
pirmenybės davė šiuos rezultatus; 
Vyrai:

80 m. BORŽOV (Rusija) 8”6,
400 m. BRATCHIKOV (Rusi

ja) 46”8, 
800 m. ARZANOV (Rusija) 1’51”,

1,500 m. SZORDYKOWSKI 
(Lenkija) 3’48”8,

3,000 m. WHITE (Anglija) 
7’47 (Pasaulio rekordas),

80 m. kliūtinis NICKEL (V. 
Vokiet.) 7”8,

Į aukštį šokimas GAVRILOV 
(Rusija) 2 m. 20 cm..

Į tolį šokimas LEPIK (Rusija) 
8 m. 05.

Su kartimi TRACANELLI 
(Prane.) 5 m. 30.

Trišuolis SANELEV (Rusija) 
16 m. 93 (pasaulio rekord.).

, Rutulio stūm. BRIESENICK 
(R. Vokiet.) 20 m. 22. Eur. rėk.

Estafetė 41x6x8x1000 nu Sov. 
Sąj. 6’8”.

Estafetė 4x400 m. Sov. Sąj. 
3’5”9.

MOTERYS
60 m. bėgimas R. MEISSNER 

(R. Vok.) 7’4”.
400 m. M. NEUFVILLE (Angį.) 

53” (pasaulio rekord.).
800 m. M. SYKORA (Austrija) 

2’7”.
60 m. kliūtinis K. BAIZER (R. 

Vok.) 8”2.
Į aukštį šok. I. GUSENHAVER 

(Austrija 1 m. 88 (pas. rekord.).
Į tolį šokimas V. VISCOPO- 

LEANU (Rumunija) 6 m. 56.
Rutulio stūm. N. TOHICHOVA 

(Rusija) 18 m. 60 (pas. rekord.)
Estafetė: 1x2x4x800 m.: Pran

cūzija 4’58.
Estafetė 4x200 Rusija 1’35”7.

BOKSAS
NEW YORKAS. MARCE CER- 

DAN, sūnus buvusio pasaulio pus- 
sunkaus svorio čempiono M. CER- 
DAN, kuris 1949 m. lėktuvo ka
tastrofoje užsimušė, pradėjo tre
niruotis Kanadoje pasiruošimui 
prieš Kanados italą D. PADUA- 
NON. Su juo jis susitiks gegu
žės mėn. Madison Square Garden 
stadijone. Jam yra garantuota 
$40,000 suma kai kanadietis gaus 
tik $25,000.

AUTOMOBILIŲ LENKTYNtĖS
MILANAS. Alfa Romeo atsie

kė gražų laimėjimą 4-rių valandų 
lenktynėse MONZA vietovėje. Pir
mąją vietą laimėjo olandas T. 
HEZEMANS su ALFA ROMEO 
GTA-M.

Il-trą M. WERNER (FORD 
OAPRI).

H-čią De L. CABELLA (AL
FA ROMEO GTA-M).

IV-tą B. PINTO (ALFA RO- 

rie iš mėgėjiško sporto gyvena) 
jis buvo diskvalifikuotas ir jam 
atimti olimpiniai medaliai. Indėnų 
Tarptautinis Kongresas, o anks
čiau ir daugelis kitų, įrodė, kad 
jis visuomet buvo tikras sportinin- 
kas-mėgėjas ir gautas labai ma
žas honoraras tebuvo tik išlaidų 
apmokėjimas. Įdomu kaip visa ši 
byla baigsis, tačiau daugumas pa
saulio sportininkų ir jų vadovų 
įskaitant ir Rytų Europą su Ru
sija, yra vieningos nuomonės, kad 
šiam garbingam indėnui padary
ta skaudi skriauda būtų kuo grei
čiau atitaisyta.

x x
Londono dienraštis “Daily Mir

ror” balandžio 19 dieną praves il
giausias be pertraukų 16,000 my
lių automobilių lenktynes iš 
Wembley stadiono per Argentiną 
iki Meksikos, kurioje bus lenkty
nių pabaiga ir kur gegužės 27 
dieną laimėtojas gaus $24,000 ir 
teisę įteikti Pasaulio Futbolo tau
rę. šios lenktynės bus ypatingai 
kietos dėl savo pavojingo kalnų 
kelio ir skirtingo oro spaudimo, 
ką ne kiekvienas vairuotojas ga
lės pernešti. L.

= arenoje
MEO GTA-M).

V-tą H. KELLENERIS (BMW 
2000 TI).

KREPŠINIS
PRANCŪZIJA. Prancūzijos pir

menybėse ANTIBES atrodo tikrai 
laimės krašto titulą po 20 rung
tynių turėdami 63 taškus. Antroj 
vietoj stovi L E MANS su 56 
tšk. ir VICHY taip pat 56 tšk. tik 
mažesnis metimų vidurkis.

ITALIJA. IGNIS VARESE at
rodo yra tikri Italijos pirmeny
bių laimėtojai. Po 18 rungtynių 
jie turi 34 tšk., seka SIMMEN- 
THAL — 28 tšk. ir FIDES NA
POLI — 24 tšk.

FUTBOLAS (Soccer)
SYDNĖJiUS. Šių metų “Ampol 

Cup” laimėtoju tapo Apia nuga
lėję Hakoah 2:0 po gana blankių 
rungtynių, kurios buvo pačios ne
įdomiausios per visą šios taurės 
varžybų istoriją. Trečioj vietoj li
ko St. Georgei Budapest nugalėję 
Sth. Coast 4-1. Sekanti yra buvu
sių laimėtojų lentelė: 1957 m. — 
Hakoah, 1958 — Canterbury, 1959 
— Prague, 1960 — Budapest, 
1961 — Prague, 1962 — Prague, 
1063 — Yugal, 1964 — Prague, 
1965 — Prague, 1966 — Apia, 
1967 — St. George^Budapest, 1968 
Hakoah, 1969 — Prague, 1970 — 
Apia.

Po šio laimėjimo Sydnėjaus Apia 
žais du kartus su Melbourno Hei
las dėl tarpvalstijinio titulo. Pir
masis susitikimas bus balandžio 5 
d. Sydnėjuje ii’ antrasis balandžio 
29 d. Melbourne.

ITALIJA. Italijoj gali būti is
torinis atsitikimas futbole, jeigu 
mažai žinoma CAGLIARI koman
da iš Sardinijos salos, laimės pir
menybes. Likus žaist 5-kiom sa
vaitėm, jie Italijos pirmenybėse 
pirmauja su 37 tšk. sekant “žvaigž 
džių” komandai Juventus — 33 
tšk. ir Inter su A.C. Milan ir 
Fiorentina po 31 tšk. šios pasku
tinės 4-rios komandos, įskaitant 
dar ir Bolognia per paskutinius 
40-tį metų buvo pasikeisdamos 
Italijos čempionai.

PRANCŪZIJA. St. ETIENNE 
pirmauja Prancūzijos pirmenybė
se su 40 tšk. iš 24 rungtynių. Ant
rojoj vietoj yra MARSEILLE tik 
su 31 tšk.

GRAIKIJA. PANAHAIKI klu
bas žaidęs aukščiausioje Graikijos 
pirmenybių klasėje buvo išmestas 
ir degraduotas į II-ją diviziją už 
tai kad jie bandė įduoti teisėjams 
kyšius prieš rungtynes su ARIS 
komanda.

EUROPOS ČEMPIONŲ 
TAURĖ

Pusfinaliams ištraukti burtai:
LEEDS UNITED (Angį.) prieš 

CELTIC (Škotija) ir LEGIA 
(Lenkija) prieš FEIJENOORD 
(Olandija)

EUROPOS LAIMĖTOJŲ TAU
RĖS VARŽYBOS. Laike sekančių 
dviejų savaičių bus žaidžiama šie 
pusfinaliai: ROMA (Ital.) prieš 
GORNIK (Lenkija) ir SCHALKE 
(V. Vok.) prieš MANCHESTER 
CITY (Angį.).

EUROPOS TAUTŲ TAURĖS 
PIRMENYBĖS.

ROMA. Šios Europos tautų fut
bolo pirmenybės yra svarbumu se
kančios po Pasaulio Taurės pir
menybių. Oficialiai ištraukti bur
tais valstybes suskirstė sekančiai:

1- ji grupė: Rumunija, Čekoslo
vakija, Valija, Suomija.

2- ji grupė: Prancūzija, Bulgari
ja, Norvegija, Vengrija.

3- ji grupė: Šveicarija, Anglija, 
Graikija, Malta.

4- ji grupė: Sov. Sąjunga, Ispa
nija, Kipras, š. Airija.

5- ji grupė: Škotija, Belgija, 
Portugalija, Danija.

6- ji grupė: Italija, Švedija, 
Austrija, Airija.

7- ji grupė: R. Vokietija, Jugo
slavija, Olandija, Luxemburgas.

8- ji grupė: V. Vokietija, Lenki
ja, Turkija, Albanija.

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
HOBART

Fondų įnešti 50 dolerių suma. Su
sirinkimui pirmininkavo p. G. Ba
leiša, sekretoriavo p. V. Kože- 
niauskienė.

Iš HOBARTO PADANGĖS
Ir vėl tenka peržvelgti bent 

prabėgomis Hobarto lietuvių gy
venimą. Su naujos apylinkės val
dybos išrinkimu šis gyvenimas at
rodo lyg ir kiek pagyvėjo. Gal tai 
visai ir natūralu; nauji žmonės 
atnešė vienų kitą naujų mintį, su 
naujais žmonėmis prie bendruome
nės reikalų prisiartino vienas ki
tas iš tų, kurie ilgus laikus su 
tautiečiais ryšių nebepalaikė. Tai
gi, kol kas nesiskųsdami džiaugia
mės nauja valdžia.

Pirma naujiena buvo Kalėdų 
eglutė vaikams, ši pramoga, jau 
seniai bepraktikuota, šį kartų bu
vo populiari, nes dalyvių matėsi 
apsčiai. Sutikau tą dieną net to
kių, kurių metų metais nebuvau 
lietuviškuose parengimuose matęs. 
Vienas toks net pasakė, kad gal 
esą būtų neblogai dažniau veltui 
saldainių padalyti, ypač metinio 
susirinkimo pradžioje, žinoma iš 
anksto apie tai pranešus.

galėjo patirti, kaip jie mieli buvo, 
pasilikę šokiuose ir pasilinksmini
me.

Ne vien tik koncertu svečiai ati
davė savo duoklę. Kitų dieną sek
madienį bažnyčioje lietuviška gies
me jie jaudino gausiai susirinku
sių visuomenę. Pono J. Rūbo solo 
ir visų svečių giesmės, dar nieka
da negirdėtos Hobarte, pripildė 
bažnyčią, papildydamos kapelio
no ir tikinčiųjų maldas šiaukian- 
čias laisvės mūsų pavergtam kraš
tui.

. Gi Hobartiškiai nors liūdni pa
silikę galvojo galgi ir teisybę sa
kė dainininkai, gal dar jie sugrįš, 
ir tada jau ne tik padainuos bet 
ir pasisvečiuos. Tad ačiū jums, 
šaunūs Melbourno dainininkai, ir 
iki pasimatymo kitais metais.

A. Kantvilas

nėrusios. Piknikas buvo pelningas, 
nors rengėjus p.p. Pleškūnus ir 
gerokai išvargino.

LATROBE VALLEY

Sausio pabaigoje gegužinė irgi 
sukvietė gražų būrį tautiečių; 
puikus oras, graži vieta malonių 
nuotaikų išlaikė iki vėlaus vaka
ro. Dabargi vėl neseniai, pavy
kęs koncertas Vasario 16-sios pro
ga dar daugiau pakėlė apylinkės 
valdybos akcijas. Apie šitų kon
certų gal reikėtų kiek daugiau pa
rašyti, nes tai buvo neeilinis bet 
istorinis Hobarto lietuvių gyveni
me įvykis. Pirmų kartų Hobarte 
jau didesnė lietuvių menininkų 
grupė pasirodė bendruomenės tar
pe. Turėdavome ir anksčiau sve
čių iš didžiojo Australijos sausa- 
žemio. Kunigas P. Dauksnys, kaip 
kapelionas čia atvykdavo 2 ar 3 
kartus per metus, bet hobartiškiai 
prie jo jau priprato ir laiko jį vi
sai saviškiu 1968 metais vasario 
16-sios proga ponia G. Vasiliaus
kienė davė savo dainų koncertų, 
palikdama maloniausius prisimini
mus apie save ir ponų Jurgį Va
siliauskų. Pernai metais rugsėjo 
mėn. tautos šventės minėjimai at
vyko ponas G. Kalpokas ir su
žavėjo savo daina vėl.

šiais gi metais jau būrelis nebe 
vienas svečių pribuvo. Tai buvo 
P. Morkūnas su savo oktetu, pia
niste Portia D. Levickiene, (jei 
kas dar šito jos vardo nežino tai 
išduosime tai Danutė Jokubaus- 
kaitė) ir su kapelionu kunigu P. 
Daukniu. Kapelionas buvo papra
šytas pasiruošti su paskaitėle, jis 
kaip paprastai savo pareigų at
liko su kaupu. Dosnūs pasirodė 
ir pono Morkūno dainininkai ir 
jaunoji ponia. Lietuviškos kultū
ros brangenybėmis jie nesivaržy
dami dalinosi su sužavėtais klau
sytojais, kurių buvo pilna salė. 
Gal ir nesitikėjo Melburniškiai, 
kad Hobarto lietuviai gali sutelk
ti net netoli 300 i vienų vietų. 
Tiesa prisidėjo čia ir mūsų drau
gai — keliolika australų, būre
lis estų, dar didesnis būrys lat
vių, dar ir ukrainiečių, ir lenkų ir 
dar kitokių. Visi nuoširdžiai gro
žėjosi lietuvių dainomis, vienijo
si bendra šios dienos prasme.

Neužmirštamas pasiliks Mel
boumo lietuvių oktetas su savo va
dovu, savo solistais ponu J. Rūbu 
ir jauna ponia Danute, už tai 
kad pasiryžo, pasižadėjo ir paža
dą išpildė, nepabūgdami išlaidin- 
gos kelionės. Negalima nepaminė
ti dabar dar vieno asmens, ku
ris gal daugiausia prie šio kon
certo Hobarte prisidėjo. Tai švie
sios atminties a.a. mūsų buvęs 
Krašto Bendruomenės pirminin
kas S. Narušis. Besilankydamas 
Hobarte jis pastebėjo, kaip tasma- 
niečiai trokšta daugiau lietuviš
kos kultūros trupinių nuo savo 
tautiečiu didesnėse kolonijose. Tur 
būt ir buvo tik p. Narušio nuo
pelnas, kad jis prišnekino ponų 
Morkūnų ir įtikino jį. kad reikia 
dalytis su tasmaniečiais. Kiek teko 
patirti, tai ir Krašto Valdyba pa
dėjo šios idėjos įgyvendinimui su 
svaria finansine parama.

Tenesigaili dainininkai tu kelio
likos valandų, praleistų Hobarte, 
tų išlaidų, nes už vargų ir pini
gus jie paliko neįkainuojamų dai
ną šiame tolimame Australijos 
kampelyje, užsitarnavo padėkų ir 
pagarbų iš visu žmonių. Manau, 
kad dar tą pati vakarų svečiai

Ruošimas trijų dienų pikniko 
nėra dviejų žmonių darbas, bet 
vietos seniūnas p. V. Pleškūnas 
padedant žmonai tokį piknikų su
ruošė kovo 7-9 d.d. prie Yalourn 
užtvankos. Turėjome svečių ir iš 
Melbourno bei Sale. Veikė bufe
tas ir loterija, tik žuvys kažkur 
j tolimesnius vandenis buvo nu-

Metinis Latrobe seniūnijos susi
rinkimas įvyko kovo 14 d. p. J. 
Lekniaus sodyboje Morwell mies
te. Susirinkimas buvo gausus, 
praėjo be ginčų ir jaukioj nuotai
koj. Pastebėtas tautiečių didesnis 
entuziazmas jungtis lietuviškon 
veiklon ir vykstant seniūno rinki
mams kandidatų netrūko. Išklau
sius seniūno ir revizijos komisi
jos pranešimus matėsi, kad latro- 
biečių lietuvių dosnumas neatlyž
ta. Be smulkesnių seniūnijos iš
laidų dar buvo išleista ir stambes
nės sumos, kaip pavyzdžiui 50 do
lerių jteikta p. S. Narušiui jam 
atsilankius su lietuvišku filmu. 
Po $20 paaukota abiem lietuviš
kiem laikraščiam. Surengta Kalė
dų eglutė vietos lietuvių jaunimui, 
lietuvių sportininkų iš Melbourno 
priėmimas ir t.t.
Rinkimai praėjo sklandžiai. Tre

tiems metams balsų dauguma se
niūnu išrinktas p. V. Pleškūnas. 
Revizijos komisijon išrinkti p.p. 
G. Baleiša ir V. Koženiauskas. Po 
rinkimų vyko diskusijos, kurių 
metu nutarta pagerbti buv. A LB 
pirmininkų a.a. Simų Naruši ir jo 
atminimui į Australijos Lietuvių

Kovo 15 d. iš Geelong atvykęs 
kun. P. Dauknys atlaikė šv. Ka
zimiero mišias Latrobe Valley ir 
Sale seniūnijos tautiečiams. Kun. 
P. Dauknys sujaudino negausų 
tautiečių būreli pasakydamas jaut
rų patriotinj pamokslų. Mišių me
tu visi dalyviai giedojo lietuviš
kas giesmes.

MMLBO uRnB
“FAUSTAS” MELBOURNE

“Faustas” Melbourne tikrai bus! 
Tik pažiūrėkit kokios stiprios me
no pajėgos jį organiuoja.
Atsiprašydamas Gounaud, “Faus
tą” suhomoristino ir Melbourno 
lietuviškai scenai pritaikė — para
šė lietuviško žodžio simpatingo
ji meisterė ponia Alena Karazi
jienė.

Sunkias režisoriaus pareigas 
paėmė, mums visad ateinantis tal
kon, didžio pajėgumo teatralas, 
solistas Paulius Rūtenis. Jam 
talkina ponia A. Karazijienė.

Arijų paruošimo ir visos “Faus
to” muzikinės dalies vadovės pa
reigas paėmė darbščioji ir simpa
tingoji pianistė Danutė Levickie- 
nė-Jokūbauskaitė.

PLAUKAI HAIR

Balandžio

Bankstowno

Programoje

Vakarienė

Įėjimas

salė

STUDENTU INITIUM SEMESTRI

"PLAUKAI'

PIRMĄ KARTĄ

11 d.

7 vai.

9 vai.

10.30 vai.

$ 2, $ 1

SENSACIJA

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Vliko leidžiama Elta vokiečių 
kalba savo skaitytojams išleido 
kaip kalėdinę dovanų gražų albu
mų rinktinių lietuvių grafikų kū
rinių. Rūpestingai švariai ir ge
rame popiery atspausta eilė kū
rinių šių dailininkų: V. K. Jony
no, P. Augiaus, T. Valiaus, V. Ra
to, A. Krivicko, P. Jurkaus, R. 
Gibavičiaus, J. Kuzminskio, 
Žilytės ir A. Skliutauskaitės 
kutinieji keturi gyvena ir 1 
Lietuvoje).

Neišsirinkę sau naujos valdžios 
melburniškiai su viltimi dairosi 
Sydnejaus link, nes jų manymu 
čia gal net ir perdaug valdžios go
džių žmonių.

, B. 
(pas- 
kuria

“TheMilijoninio tiražo žurnalas 
Australian Women’s Weekly” ko
vo 25 d. numery paskelbė spal
votų nuotraukų iš būsimos tauty
bių išdirbinių parodos, kuri ren
giama Australijos atradimo 200 
metų sukakties proga Walton Pre
kybos Namuose priešais Sydney 
Town Hall ir kuri bus atidaroma 
balandžio 7 d. ir truks iki balan
džio 18 d. Minėtame žurnale pa
skelbta ir atskira lietuviškų išdir
binių nuotrauka su gintarais ir 
juostomis, šioje parodoje lietuvių 
skyriaus įrengimu rūpinasi p. G. 
Kazokienė.

p. G.

Kult. 
M aks 
bičiu-

Kovo 21 d. ALB Krašto 
Tarybos pirmininkas Juozas 
vytis savo namuose gausių 
lių tarpe atšventė Vardines. Da
lyvių tarpe dalyvavo svečias iš 
Amerikos gen. M. Rėklaitis, Kraš
to Valdybos pirmininkas p. M. Za
karas, prof. Dr. A. Kabaila su 
ponia. Newcastle un-to lektorius 
A. Ivinskis su ponia ir eilė kitų 
ryškesnių veidų.

A. t A. 
JUOZUI LAŠAIČIUI

mirus, skausmo prislėgtą jo žmoną Oną, vaikus ir jų 
šeimas bei visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi

Norvilaičių šeima

Mielą mūsą klubo narį Edvardą Lašai t į 
ir visus artimuosius, mirus jo tėveliui

JUOZUI LAPAIČIUI, 
skausme giliai užjaučiame.

Sydnejaus Lietuvių Klubo
Valdyba

Kaskart vis daugiau ir daugiau 
atvyksta svečių iš užjūrio, štai 
Velykoms atvyko iš U.S.A, p. L. 
Šimanskienė pas ponus Burneikius 
į Sydney ir dalyvavo A. ir D. 
Burneikių dukrelės krikštynose.

Kalbant apie krikštynas, šios 
Velykos Sydnėjuje buvo krikšty
nomis tikrai gausios. Savo jauną
sias atžalas krikštijo p.p.
kai, Pullinen, Bumeikiai.. __ 
do, daugeliui pravers šių metų 
Mūsų Pastogės kalendorius, tur
tingas vardais.

Buro- 
Atro-

Neseniai vietos spaudoje skai
tėme, kad N.S.W. universitete ar
chitektūros fakultetų su honorais 
užbaigė ir du lietuviai: Henrikas 
šliteris ir Vyt. Švedas kuris dar
buosis Australijoje, gi H. šliteris 
su žmona netrukus numato išvyk
ti keliems metams j Europų. Svei
kiname naujuosius architektus-

Gal skaitytojams įdomu būtų 
priminti, kad Mūsų Pastogės au
gintinei GABIJAI suėjo pereitų 
savaitę vieneri metai. Sveikiname 
solenizantę ir linkime žydėti ir 
bujoti!

Anųsyk vienas manęs klausia, 
kiek kainuotų metams GABIJA, 
sakau dešimt dolerių, bet užsisa
kius su Mūsų Pastoge tik astuo
ni doleriai. Žmogelis nuėjo krai
pydamas galvų šios matematikos 
nesupratęs.

Buvęs Melbourno apyl. pirmi
ninkas inž. Stasys Grincevičius su 
žmona Aldona greitu laiku išvyks
ta j Vokietijų gilintis profesinia
me darbe. Muenchene numato iš
būti apie dvejus metus. Sėkmės!

Skaičiuojama, kad Hobarto uni
versitete Tasmanijoj studijuoja 
apie 12 lietuvių studentų, čia stu
dijuojąs melburniškis Gediminas 
Statkus bando čia jaunimų sugru
puoti ir net tautinių šokių grupę 
įsteigti.

Anų savaite Sydnėjuje mirė 
ir kovo 19 palaidotas 78 metų su
laukęs lietuvis Juozas Lašaitis.

PADĖKA
Už suruoštas išleistuves, dovanas, graudinančius atsisveikini

mo žodžius bei linkėjimus nuoširdus ačiū kun. P. Butkui, “Dainos” 
choro dirigentui Br. Kiveriui, choristams, brolienei Onai, broliui 
Antanui, visiems draugams ir bičiuliams.

Valerija ir Jonas Lėveriai

NAUJA ADELAIDĖS 
APYLINKES VALDYBA

Pirmininkas Vytautas Straukas, 
16 Church Str., Highgate, S.A., 
5063. Telefonas 7-4035,

Vicepinnininkas Gytis Šimkus, 
20 Plaer Ave., St. Peters, S.A., 
5069, telefonas 63-2256,

Narys kultūros reikalams inž. 
E. Kalibatas, 17 Grantley Ave., 
Rostrevor, S.A., 5073, namų te
lefonas 37-4487, darbovietės 67- 
1497,

Iždininkas Antanas Mikeliūnas,

23 Alison Str. Athol Pk., S.A.
5012,

Sekretorius Juozas česna, 
Clarke Str. Norwood, S.A., I

, 35
5067.

pra- 
ruo-

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad gegužės 

džioj Soc. Glob. Mot D-ja 
šia loteriją. Visos narės ir rėmė
jos prašomos loterijai fantus pris
tatyti iki gegužės 1 d.

Už fantus iš anksto dėkojame. 
Melbourno Soc. GI. Moterų D-ja

“Fausto” chorinius numerius 
ruošia talentingasis Dainos Sam
būrio dirigentas p. Albertas Čel- 
na.

“Fausto” šokius — valsą ir 
Valpurgijų naktį paruošia išraiš
kos šokio meisterė ponia Julija 
Klupšienė.

Dekoracijų eskizus paruošė re- 
žisorius Paulius Rūtenis, o pačias 
dekoracijas pagami/ns darbštusis 
dailininkas p. Bronius Žiedas.

Aktoriai — didelis ir malonus 
siurprizas publikai.

“Fausto” organizatorius — mū
sų mielas Dainos Sambūris.

Visi, kas tik gyvas į linksmąjį 
“Faustą”.

IGA

STUDIJUOJA TEATRO 
DRAMOS MOKYKLOJE

Vida Aleknienė ir Rasa Lipšie- 
nė baigė teoretinį kursų vienoje 
iš žymesnių Melbourne St. Martin 
teatro dramos mokykloje, šiais me
tais jos turės aktyviai dalyvauti 
minėto teatro ruošiamuose pasta
tymuose. Balandžio pabaigoje Vi
da ir Rasa dalyvaus Nina Warnev 
— Hooke veikalo “No Mans Land” 
pastatyme St. Martin teatre.

Linkime sėkmės vaidybos mene 
ir laukiame lietuviškoje scenoje.

IGA

DAIVOS IR DANIAUS VESTUVĖS
Kovo 21 dieną Sydnėjuje šeimos 

židinį sukūrė Daiva Labutytė su 
Dan Richard Bieri. Daiva, labai 
gerai pažiįstama ne tik Sydnėjaus 
bet ir visos Australijos lietuviams, 
ypatingai jaunesniąjai kartai.. 
Daiva nuo pat pirmųjų jaunystės 
dienų ir vėliau studijų metu Syd
nėjuje, įsitraukė į lietuviškąjį 
gyvenimą ir aktyviai ne tik da
lyvavo, bet ir vadovavo, čia ji 
savaitgalio mokyklose, studentų, 
šviesos, akademikų organizacijo
se, čia ji, kartu su sportininkais, 
priima mūsų svečius krepšininkus 
iš Amerikos, čia ji su filisteriais 
čia Kr. Valdyboje. Visur jos pilna, 
visur jos reikia ir viskam, gal būt 
išskyrus tik save, ji randa laiko, 
visiems padeda. Tai viena iš as
menų, kurių mūsų lietuviškajam 
gyvenimui taip reikia ir kurių mes 
taip stokojame. Ji netik mūsų jau
nesniesiems, bet daugeliui ir iš 
vyresniųjų gali būti tikras pavyz
dys. šiuo metu ji Sydney univer
sitete fizioterapijos 
instituto direktorė.

Dan, dabar jau 
viškai pakrikšytas
amerikietis, kartu su dviem drau
gais, kurių tarpe buvo ir žinomo 
lietuviams rašytojo-poeto Juozo 
Tysliavos sūnus, vestuvėse buvęs 
jaunųjų pabroliu, atsikvėpdamas 
po universitetinio darbo, bekeliau
damas o pasaulį, kelioms dienoms 
užklydo ir Sydnėjuj čia, lietuviš
kame pobūvyje, susipažinęs su 
Daiva, vietoj kelių dienų, išbuvęs 
virš metų, savo pasaulinę Odisė
ją baigė vedybomis. Tai labai ma
lonus, išsiauklėjęs jaunas vyras, 
kuris net 
dalį baigė 
jis dirba 
Sydnėjuje.

Daivos ir Daniaus vestuvės bu
vo turbūt vienos iš puikiausių 
Sydnėjuje. Kun. P. Martūzui baž
nyčioje atliekant vestuvines apei
gas, labai gražiai solo ir duetu 
giedojo p.p. O. Asevičienė ir K. 
Bitinienė ir kartu, A. Plūkui paly
dint vargonais p.p. Asevičiai, Bi
tinai, Daudarai, Protai ir A. Gi- 
liauskas. Vestuvinė puota tai bu
vo tikrai tarptautinio masto. Jau
nojo motina, Amerikoje gimnazi-

lektorė ir šio

draugų lietu-
Danius, yra

jos mokytoja, atskrido iš Ameri
kos, viena iš pamergių, zelandietė 
N. Liutikaitė, pabroliai — Ame
rikos lietuvis Tysliava ir brolis 
Vidas Labutis ir svečiai lietuviai 
ir australai iš Canberros, Sydnė- 
jaus ir kt. Telegramos ir sveiki
nimai taip pat atplaukė iš įvairių 
pasaulio kontinentų. Tai buvo tik
rai šauni puota, moterims dėvint 
ilgas suknias ir vyrams tamsius 
vakarinius drabužius.

Daug gražių kalbų, daug linkė
jimų, daug dainų ir gražiai Vyt. 
Šliogerio pravestos vestuvinės vai
šės jauniesiems ir svečiams paliko 
ilgų ilgų atminimų. Tegul, kaip 
savame žodyje pasakė jaunosios tė
velis pulk. Labutis, visas gyveni
mas, visa šeima ir visas darbas 
turi būti paremtas meile, todėl 
miela Daiva ir Daniau, mylėdami 
vienas kitų, neužmirškite ir mylė
kite savo tautų ir Lietuvą.

Linkint mieliems jaunavedžiams 
jaukios ir malonios šeimyninės lai
mės tikimės, kad Daiva 
nium ir toliau bus mūsų 
kultūriniai kelvedžiai.

su Da- 
aktyvūs

PRANEŠIMAS
A.L. Katalikų Kultūros Drau

gijos įvykusiame kovo 22 d. visuo
tiname narių bei svečių susirinki
me Lidcombe parapijos salėje nau
jai išrinktoji Valdyba pasiskirstė 
pareigomis:

Pirmininkas Inž. J. Dirginčius, 
vicepirmininkas kun. P. Martūzas, 
sekretorius A. Vinevičius, iždinin
kas K. Ankus, parengimų vadei
vas K. Daniškevičius.

Visais Katalikų Kultūros Drau
gijos reikalais prašom kreiptis:

Inž. J. Dirginčius,
49 Wellesley Str.

Summer Hill, N.S.W., 2130 
Telefonas 79 2183.

K. K. D-jos Valdyba

PADĖKA
Visiems, mane lankiusiems li

goninėje, sergantį paguodusiems 
ir užjautusiems, tariu nuoširdų 
ačiū.

J. Ruzgus, Brisbane

BRISBANE — NEWCASTLE 
— NEW ZEALAND 
Maldos Apaštalavimas

Jo šventenybė popiežius Paulius 
VI balandžio mėnesiui MA na
riams skyrė sekančias intecijas: 
bendrąją — Kad ir 
šiame materializmo amžiuje jau
nimas vertintų ir noriai siektų 
kunigystės.
misijų — Už tinkamą vie
tinės dvasiškijos paruošimą misi
jų kraštuose.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISĄ AUKOJU TAU. ŠVEN
ČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Kun. S. Gaidelis, SJ.

BRAZILIJA
Susilaukėme didelės {privilegi

jos! Vietinis Sao Paulo kardino
las Agnelo Rossi net neprašomas 
įsteigė grynai lietuvišką šv. Kazi
miero parapiją per visą Sao Pau
lo miestą. Jai priklauso visi lietu
viai ir jų vaikai. 12 vietų jau lai
komos lietuviškos pamaldos, o 
centralinėj vietoj reikalingos dide
lės patalpos, kai suvažiuoja daug 
žmonių, Jau tos patalpos įpusėtos, 
bet ekonominė krizė ir valiutos . 
nuvertinimas tų patalpų statybą 
trukdo.

Būtu labai malonu, jei kas.mus 
sušelntu tame grvnai lietuviška
me darbe. Kun. S. Gaidelis. S.J. 
235 Borwood Rd., Hawthorn, Vic. 
apsiima tarpininkauti ir persiųsti 
aukas.

Jums iš anksto širdingai dėkoju 
Misijonierius Jonas Bružikas, SJ.

savo vestuvinės kalbos 
lietuviškai, šiuo metu 
Macquarie universitete

L-tis.

Krašto Valdybos pastangos pa
siųsti į tolimas ir mažesnes lietu
vių kolonija® iškilmingų tautinių 
švenčiu progomis meninių viene
tų, paskaitininku, pilnai nasiteisi- 
na ir skatina šį darbą tęsti ir atei
ty.

CARITO IR DAINOS CHORO BALIUS 
ĮVYKSTA BALANDŽIO 18 D. AUBURN

mOsii pastogė
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 
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