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ATEITIS MUSU RANKOSE
ALB KRAŠTO TARYBOS XIII-SIOS 

PAPRASTOSIOS SESIJOS 
SUVAŽIAVIMAS.

(tąsa)
Kaip minėjau, suvažiavimo antro

ji diena buvo skirta vykdomųjų or
ganų rinkimams. ; Kadangi jokia kita 
kolonija nebuvo pasiruošusi ir netu
rėjo pretenzijų į Krašto Valdybos su
darymą, tai Krašto Valdybos pasiūly
ti kandidatai iš Adelaides buvo ir 
išrinkti į naująją Krašto Valdybą. 
Apie naująjį. Krašto Valdybos sąs
tatą jau rašėme praeitame “M.P.”' 
numeryje.

ALB Krašto Kontrolės Komisija 
nutarta rinkti iš Sydnėjaus atstovą, 
išrinkti D. Kairaitis, A. Kabaila ir 
V. Patašius.;

ALB Krašto Garbės Teisman iš
rinkti Adelaidiškiai- L. Martinkus , 
M. Rudzenskasį A. ; Maželis x K.; Po- 
<ciusr ir Dunda

Iš PLB pirmininko S. Barzduko 
pranešimo paaiškėjo, kad ALB-nei 
yra skirta 6 vietos^PL Seime, kuris 
įvyks 1973 rugpiūčio mėnesį. ; Tuo 
bu du reikėjo darinkti vieną atstovą, 
kiti penki jau buvo praeitame Krašto 
Tarybos suvažiavime išrinkti. Parink
tas šeštuoju atstovu Canbeiriškis A. 
Balsys.

Kol mandatu komisija suskai
čiavo renkamųjų organą balsus,atsto
vai svarstė statuto pakeitimo klausi
mus. Iškilo visa eilė naujų klausymų 
sąryšyje su ALB Krašto Valdybos 
būstinės, kas dvieji metai,pakeitimu. 
ALB Tarybos sesijų išskyrimas iš 
Lietuvių Dienų, solidarumo mokesčio 
mokėjimas ir bendruomenes atstova
vimas bei kt Pagrindinės gairės bu-

Naujos ALB Krašto Valdybos pirminio 
kas Vytautas Neverauskas.

NAUJOJI KRAŠTO VALDYBA 
pasiskirstė pareigomis:

Pirmininkas -.„V. Neverauskas, 
Vice-pirmininkas - A. Galatiltis,
Sekretorius - V. Aleksandravičius, 
Kultūros reikalams - V. Baltutis, 
Švietimo reikalams - E. Dainiene, 
Jaunimui -L. Pociene, {
Iž'dininkas - D. Dunda. 

vo aptartos, tačiau jas suvesti į for
maline formą , reikalinga speciali 
komisija, kuri ir buvo sudaryta iš 
Melboumiškiu. atstovu.

Kas liečia mūsų statutą, tai mes 
ji kiekviename suvažiavime svarsto
me ir keičiame. Tas atsitinka todėl, 
kad mes visą bendruomenę norime 
įrėminti į tam tikrus statutinius rė
mus, kaip tai yra su organizacijoms, 
ar finansinėmis bendrovėmis. Pla
čiąja prasme bendruomenė, kaip ir 
tauta, nėra įrėminama į jokius rėmus, ■ 
nes tai išaugęs socialinis reiški
nys iš prigimtinių, natūralinių dės
niu, o ne protu sukuriamas socialini s 
junginys, kaip tai yra organizacijos. ; 
Tiesa, mes savo lietuvių bendruome
nėje esame sukūrę ALB, kuri yra or- 
ganizacij a ir tvarkoma statutu. Bū
dami tik organizacija mes bandome 
apimti visą plačiąją lietuvių bendruo
menę ir ją atstovaujame savo suva
žiavimuose ir išoriniuose santykiuose 
su krašto valdžia bei visuomene. ; 
Pasyvioji bendruomenės dalis tam 
neprieštarauja ir neturi priemonių 
tam prieštarauti, nes nėra organizuo
ta. Tačiau pasyvieji individai gali 
pasipriešinti nevykdydami ALB nu
tarimų ir nemokėdami solidarumo 
mokesčio. Čia kaip tik ir iškyla ne
susipratimas, kai individas pareiškia: 
“nemokėsiu solidarumo mokesčio, 
bet jaučiuosi ir esu lietuvis, niekas 
iš manęs lietuvybės negali atimti, 
ir mane pašalinti iš lietuvių, tarpo”. 
Tas tiesa, lietuvybė nėra nuperkama 
solidarumo mokesčiu. Į solidarumo 
mokestį turime žiūrėti, kaip garbės 
dalyką, tai nėra:privalomas mokestis 
- būti ar nebūti lietuviu.

■ Melbourne atstovas A. Zubras 
pareiškė, kad jeigu būtu atsižvelgta 
į solidarumo mokesčio susimokėji- 
mą, tai iš Melbourne turėtu būti tik 
vienas atstovas. Ir ištiktųjų solida
rumo mokesčio surinkimas priklauso 
ne vien tik nuo mokėtojų, bet ir nuo 
rinkėju. Jei niekas jo nerenka arba 
nesirūpina, tai ko čia kalti bendruo
menės nariai. ;

Solidarumo mokestis yra garbes 
mokestis, kaip ir kiekviena auka. ; 
Kas jo nesumoka, tas nepraranda 
lietuvybės, tačiau turėtu jaustis, 
kad neatliko savo pareigos bendruo
menei ir tautai. Jei taip būtų aiški
namas solidarumo mokesčio reika
las, manau, kad mokėtojų nesumažėtų, 
bet padidėtų,

Kai turime reikalą su bendruo
mene, mūsų statutai neturėtų būti to
kie preciziški kaip , kad yra organi
zacijų, o palikta daug vietos inter
pretacijai ir precidentams, tada ne
reiktų kiekvieną kartų juos keisti 
ir lopyti. Ne gyvenimas statutui, bet 
statutas gyvenimui.

Sekančios dienos (gruodžio 30) 
pirmuoju punktu buvo svarstomas 
Australijos Lietuvių Fondo klausi
mas. Po trumpų diskusijų,komisijos 
patiektas projektas buvo priimtas. 
Tačiau ir čia, dėl laiko stokos, nebu
vo leista prisiminti apie buvusį, Gar
bes palikimų fondą, kurio kasoje tu
rėtu būti tam tikra suma pinigu. 
(Žiūr. “M.P.” Nr. 19 ir 20 1972 m.);? 
Reikia manyti, kad šio fondo pinigų 
sumos ir pareinamieji nuostatai bus 
paskelbti spaudoje, o taip pat ir 
Lietuvių Fondo statutas, pagal kurio 
nuostatus bus renkamos aukos ir da
lijamos premijos..

(Nukelta j 3 pusi.)

DAILININKAS VACLOVAS RATAS.

MIRĖ VACLOVAS RATAS
Agnė

Šią metų sausio mėn. 3 d. mirė 
dailininkas Vaclovas Ratas, Šešis 
metus sirgęs leukemia. Palaidotas 
sausio mėn. 6 d. Rookwood’o kapi
nėse.

Devintą valandą ryto Sv. Joachi
mo bažnyčioje, Lidcombėje, dailinin- 

-ko į kapines palydėti susirinko apie 
Šimtą tautiečiu: velionies žmona 
Regina, duktė Ramona su vyru, dai
lininko brolis su šeima iš Canberros, 
Reginos sesuo iš Melbourne, žymieji 
mūsą dailininkai, draugai ir gerbėjai. 
Sydnėjaus klebonas kun. P. Butkus 
atliko paskutines apeigas ir pasakė 
įspūdingą pamokslą, trumpai peržvelg
damas dailininko gyvenimą, iškelda
mas jo darbų reikšmę mūsą tautai. 
Vargonams grojant, operos solistas 
P. Rūtenis pagiedojo “Kai širdį 
tau skausmas ...” Sodrus, išlavin
tas solisto balsas šias skaudžias 
iškilmes įspūdingai praturtino.

Is bažnyčios, nuvykus į Rook
wood’o kapines, su velioniu atsisvei
kino Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
pirmininkas A. Reisgys, Jo kalba 
buvo puikiai paruošta ir perduota. Jis 
priminė visiems dailininko V. Rato 
energingumą, sumanumą ir darbštumą 
visuomeniniam darbe, nuolat talkinin
kaujant kultūros srityje.

Meno kultūrininkė Dr. G. Kazo- 
kienė tarė trumpą žodį, pabrėžė, kad 
dailininkas Vaclovas Ratas buvo vie
nas iš pirmųjų iniciatorių Lietuvių 
Dienoms suorganizuojant meno paro
das.

Dailininką vardu kalbėjo žymus 
dailininkas Leonas Urbonas, išdėstė 
daug įdomių filosofiškų minčių kūry
binės dvasios atžvilgiu.

Lukšytė.
Galiausiai su dailininku, kaip 

ilgamečiu nariu, atsisveikino Plunks
nos Klubo Valdybos pirmininkas 
Vincas' Kazokas.

Po to sugiedota pora giesmių. 
Laidotuvės užbaigtos mūsų tautos, 
himnu.

Laidotuvių dalyviai išsiskirstė 
palikdami kapa, paskendusį gėlėse.

Tamara ir Vytas Skrinskos, ilga
mečiai Reginos ir Vaclovo Ratų drau
gai, suruošė šermenų vaišes, į kurias 
iš kapinių susirinko velionies arti
mieji, kun. Butkus, dailininkai ir 
dar keli bičiuliai. Visi susidomėję 
perskaitė “Sydney Morning Heralde” 
skelbimą, kuriame pranešama, kad 
mirė garsus dailininkas Vaclovas 
Ratas.

Regina Ratienė visą laiką suge
bėjo laikytis tvirtai ir ramiai. Didžiu
lėmis jos pastangomis: meilė, ištver
me ir nenuilstamu rūpesčiu dailinin
kas, nuo leukemia susirgimo pradžios, 
išgyveno Šešis metus. Jos globoje 
dailininkas riteriškai kovėsi su mir
timi, beveik iki paskutinės savo 
gyvenimo dienos kurdamas.

Lietuvai atgavus laisvę, dai
lininko Vaclovo Rato palaikai turėtų 
būti perkelti į Lietuva, kurią kūrėjas 
giliai mylėjo. Vaclovui Ratui, atsigu
lant amžinam įiegui svetimoje padan
gėje, tiktų atsidusiams misų poeto 
Bernardo Brazdžionio žodžiai..:
“Pavargusias akis užmerkiau, bet ne čia 
Aš, Dieve, amžinojo poilsio ięskojau: 
Po tėviškes padange žydinčia, skaisčia 
Ir prie tėvų milžinkapio žaliųjų kojų“.

(Nukelta į 5 pusi.)
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NAUJUOSIUS METUS 
PRADEDANT. "

Kas matė Lietuvių Dienas Syd- 
nėjuje, tas negali nesidžiaugti. Gal
būt, ne viskas taip buvo gerai kaip 
mes norėtume, tačiau tas imponuojan
tis skaičius žmonių, ypač jaunimo - 
tiek sporto aikštėse, tautinių šokių 
koncertuose ir dabar jubiliejinėje 
skautų stovykloje, aiškiai parodo 
mūsų bendruomenės gyvastingumų. 
Tautinis entuziazmas būti lietuviu 
nėra sumažėjęs, mūsų Lietuvių Die
nos ne menkėja, o įgauna gilesnę 
prasmę, geresnį organizuotumą ir pa
tyrimų.

Mums darosi liūdna,kad kas kart 
vis daugiau ir daugiau atsiskiriame 
su savo bendruomenės veteranais, 
laikraščio skaitytojais, rėmėjais, 
kultūrininkais, menininkais, visuo
menės veikėjais, kurių niekas nepa
keis, tačiau negalime užmerkti akių 
pries faktų,kad turime didelį kadra4 
jaunuolių jau, galima sakyti, stipriai 
užsiangažavusių būti lietuviais ir 
dirbti mūsų bendruomenėje. Negalime 
norėti,, kad jie būtų tokie patys, kaip 
mes kad esame, laikai ir aplinkybės 
keičia žmonės, bus greičiausiai kito
kia ir mūsų bendruomenė, tačiau savo 
dvasia ir tiksluose ji pasiliks lietu
viška. Todėl tie liūdni pranašavimai, 
kad su mumis pasibaigs ir lietuviškoji 
bendruomenė T neturi pagrindo. Mes 
dar nesame tie paskutinieji mohika
nai, prieš mus stovi visas pulkas 
jaunimo, kurie tęs mū'su pradėta 
darbų ir angazuosis lietuvybei. Todėl 
pesimizmui neturėtų būti vietos, musų 
darbas nenuėjo ir nenueis veltui, mūsų 
auka randa savo prasmę.

Mes žinome kad didelė dalis 
mūsų tautiečių gyvena tame pesimizme 
ir pasiduoda aplinkybių nutautinami, 
nededa pastangų ir nesi aukoj a lietu
viškam reikalui, laikydami visa, tai 
beprasmiškau Nėra abejonės, kad jie 
kėnčia savo dvasioje pažeminimų ir 
išdavystės sunkų jausmą. Tačiau juk 
nėra per' vėlu grįžti prie savųjų, prie 
savo tautinio branduolio, ir čia savo 
darbus įprasminti. Šiandien jau daug 
kas pasikeitė nuo to laiko, kai mes 
čia atvažiavome: tada norėjo mus kuo 
greičiau asimiliuoti, ir niekas nieko 
nenorėjo girdėti ir žinoti apie musų 
kultūrą, šiandien jau patys Austra
lijos tautos vadai, mus sveikina ir 
džiaugiasi mūsų atnešta aukšta kul
tūra, musu gražiais papročiais, tvar
kingu gyvenimo būdu ir t.t. Mes turi
me kuo patys pasidižiuoti ir mūsų 
vaikai jau ne vienas didžiuojasi 
esąs lietuvis, aukštos ir kultūringos 
etninės grupės narys.

Mūsų bendruomenės veikla įgau
na prasmę Australijos tautinės kul
tūros ugdyme, jos praturtinime ir tuo 
galime didžiuotis. Todėl žvelgkime 
į ateiti, su pasitikėjimu ir viltimi.

am.

Baigėsi jubiliejinė skautų stovykla 
Ingleburne, stovyklos viršininkas sktn. 
B. Barkus paskutinis palieka stovykla
vietę.

IMIGRACIJOS MINISTERIO 
ATSIŠAUKIMAS NAUJU METU 

PROGA.

Australija žengia tį naują erą, 
kurioje imigrantai turės attikti spe
cialią rolę.

Aš laukiu naujos iniciatyvos, 
kūrybos ir naujos dvasios, kuri*su
jungtų mus visus didžiajam mūsų 
tautos kūrimo darbui.

Jau laikas baigti mūsų seną 
skyrimąsi nuo naujųjų piliečių, o rei
kia jungtis į vieną didelę australų 
šeimą.

Imigracijos Miništerio pareigas 
aš prisiimu su pasišventimu ir entu
ziazmu.

Aš prižadu jums pagalbų ir kartu 
laukiu iš Jūsų paramos ir paskatini
mo mano darbe.

Linkiu kiekvienam iš Jūsų lai
mingų ir linksmų Naujų Metų.

***

Naujasis Imigracijos Ministeris 
atsiuntė “M;P.” Redaktoriui laišką 
kurį, spausdiname čią ištisai.

Red.

ŽYDU ŽVILGSNIS LIETUVON
t 
j

“The Australian Jewish News” 
1972.XII.29 laidos p. 7 rašo, kad 
Hebrew University Jerusalem renka 
tiriamąją medžiagą apie 1939 - 1946 
m. žydų gyvenimo ir veiklos sąly
gas pabaltijo valstybėse, Rytų Lenki
joje, gaures Bu katino j e ir Besarabi
joje* Šiam darbui vadovauti pakvies
tas Dr. Dov Levin, kuris esąs pasi
šventęs studijai apie žydų prieš na
cius rezistencinį veikimą, Lietuvoje 
ir Latvijoje. Visi, kurie šiuo reikalu 
turi kokių nors informacijų, prašomi 
siųsti jas Dr. Dov Levin C/- Institute 
of Contemporary Jewry, Hebrew Uni
versity, Jerusalem, Israel.

Praeityje ir Nepriklausomoje 
Lietuvoje žydu gyvenimas plačiau 
apibudintas 1948 m. laidos Jewish 
Enciclopedy. Ten, be kitų laiko tėk
mėje Lietuvoje vykusių žydų gyveni
mo raidos įvykių, suminėta 1924, m. 
Lietuvos Vyriausybės paskelbtas šven
čių ir poilsio įstatymas, viešųjų preky
bos ir įmonių bei krautuvių iškabų- 
sulietuvinimo klausimas. Šių įsta
tymų vykdymu esą buvę pažeistos 
1919 m. skelbtosios Lietuvos gyven
tojų demokratinės teisės. Lietuviams 
steigiant prekybos, verslo ir kredito 
kooperatyvus, žydai buvę išstumiami 
iš jų nuo seno/Lietuvoj e turimų pre
kybos, kredito bei amatų biznių. Įs- 
teigtoji Lietuvoje Gyvulių Globos 
Draugija^ dariusi pastangų panaikinti 
ritualinį gyvulių skerdimą (košer) 
paneigiant tuo religijos laisvę.

w> Vokietijai okupavus Klaipėdos 
kraštą ir 1939 m. Lenkijai pralaimė
jus karą, iš tų kraštų į Lietuvą buvę 
persikėlę apie 14,000 žydų. Tuome
tinė Lietuva buvusi Rytų Europos 
valstybių tarpe vienintelė žydų kul
tūrinės veiklos citadelė.

Plačiau paminima, vokiečių oku
pacijos metu Lietuvoj e, nacių įvykdy
tos žydų žudynės, pažymint nužudy
tųjų žydų skaičių.

Tačiau apie 1940 - 1941 m. so
vietinę Lietuvos okupaciją ir jos metu 
Lietuvos žydu gyvenimo bei veikimo 
sąlygas, visai neužsimenamą; tarsi 
Lietuvos žydų ši okupacija visai 
nelietė.

Gerai prisimename ,kaip bolševi
kams okupuojant Lietuvą žydai sutiko 
juos su raudonomis vėliavomis ir 
džiaugsmo ovacijomis. Kaip veržte 
veržėsi padėti okupantams Nepriklau
somos Lietuvos administracinę san

tvarką sugriauti,vykdant bankų, juose

Mano brangus Redaktoriau.
Sį laišką rašau Jums norėdamas 

prisistatyti kaip Imigracijos Ministe-. 
ris.

Aš laukiu progos susitikti su 
Jumis Naujuose Metuose, kad galė
čiau išgirsti Jūsų mintis bei pata
rimus, kurie padėtų man geriau atlikti 
pareigas, kurios man yra patikėtos.

Imigracijoje aš turiu ne tik di
delių vilčių, kas liečia ateitį mūsų 
naujo, besikeičiančio krašto, bet ir 
platesnę koncepciją to , ką Departa
mentas galėtų padaryti.

Imigracijos Dep-tas visada jautė 
atsakomybę dėl savo piliečių ir jų 
kūrimosi, bet nebuvo pakankamai tos 
atsakomybės, kas liečia žmonių judė
jimą imigruojant ar emigruojant iš 
Australijos.

Aš norėčiau daugiau dėmesio ■ 
atkreipti į šį. reikalą ir tikiuosi iš 
Jūsų p agaibos ir patarimo.

Aš esu pasisakęs atskirai apie 
pakeitimus tuo reikalu savo Naujų 
Metų proklamacijoje Jūsų skaityto
jams.

Toki laikraščiai, kaip j ūsų , vai
dina sprendžiamą rolę kuriant nauj ą 
valstybę ir aš esu dėkingas Jums už 
tą patarnavimą, kurį atliekate tokiam 
dideliam skaičiui mūsų naujų piliečių.

Jūsų,
A.J. &assby.

esamų indėlių atsiėmimo suvaržymus 
ir, pagaliau, j u nacionalizavimą. 
Kaip įžūliai lindo į vadovaujamas 
prekybos, verslo bei amatų įmonių 
vietas iš nacionalizuotų privačių 
prekybos, verslo bei amatų įmonių, 
pagal komunistini, “stilių”, suorgani
zuotose vadinamose artelėse, bei 
“gostorguo se”.

Zenonas Ivinskis, Amerikoje 
leidžiamame žurnale “Aidai” 1971 m. 
Nr. 10 ir 1972 m. Nr 1 yra parašęs 
išsamų stųąipsnį: “Lietuva ir žydai 
istorijos Šviesoje”. Straipsnio pa
baigoje autorius pažymėjo, kad šiuo 
klausimu turįs dar daugiau medžia
gos, prie kurios panaudojimo dar tek
sią grįžti, drauge nurodydamas as
menis, kurie šią. medžiagą suteikė. 
Nėgailestinga autoriaus mirtis paliko 
šį darbą nebaigtu.

Turėtų atsirasti lietuvių tarpe 
žmonių, kurie, iš pirmosios bolševikų 
okupacijos Lietuvoje turimą medžiagą 
nusakančią jos metu ,buvusius lietu
vių.. ir žydų santykius tinkamai ^pa- 
ruoštu, ir Dr. Dov Levin, anksčiau 
minėtu adresu, pasiųstų ja pasinau
doti.

Laisvoje Vakarų Europos spau
doje žydai parašo, Lietuvą ir lietu
vius neteisingai šmeižiančių,straips
nių, apkaltindami juos antisemitizmu 
ir žydų žudymu. Kiek tuose straips
niuose _yra tiesos, galima spręsti is 
pačių žydų teigimo: jei po 1939 m., 
pagal Jewish Enciclopedy paskelbtą 
teigimą, Lietuva yra Ryty Europos 
valstybių tarpe vienintelė žydų kultū
rinės veiklos citadelė, tai kurios 
priežastys taip staiga, vos tik vie
nų metų laikotarpyje, Lietuvos ir lie
tuvių nusistatymą žydų atžvilgiu dia
metraliai priešingai pakeitė? pagrin
dinė ir žydams gerai suprantama prie
žastis yrą ta, kad nuo 1940. VI. 15 
Lietuva Sovietu Rusijos, o po metų 
Vokietijos buvo okupuota ir nuo to 
laiko, ne Lietuva ir lietuviai, bet jos 
okupantai - Sovietų Rusija ir Vokie
tija visus, okupuotos valstybes gy
ventoju, tame skaičiuje ir žydų/rei
kalus tvarkė pagal okupantu, užgaidas.

Užuot apkaltinus, vertėtų prisi
minti kiek lietuviai anuo žiauriuoju 
nacių siautėjimo metu žydams padėjo. 
Kiek tokių buvo kaip ONA ŠIMAITE, 
kurie rizikuodami savo gyvybe nuo 
sunaikinimo žydus slėpė, tačiau iš
gelbėtieji žydai visa tai, net ir jų 
išgelbėtojus pamiršo.

A,A, 
JERONIMAS GARDUS.

1972 m. gruodžio mėn. 22 d. 
mirė r amo venas, Savan oris-kurėj as 
ats. aviacijos majoras JERONIMAS 
GAROLIS. Jo gyvenimą pakirto vėžio 
liga, todėl gal dar per anksti turėjo 
skirtis su Šiuo pasauliu. Tenka pa
minėti, kad velionis buvo gero-ra- 
maus būdo, visuomenininkas ir Syd- 
nėjauš Ramovenų geras bičiulis su 
kuriuo teko nemažai bendradarbiauti. 
1971 m. lapkričio mėn. 20 d. per 
Kariuomenės Šventę, Šventinant LVS 
“Ramovės” Sydnėjaus Skyriaus vė
liavą, jis kaip Sydnėjaus Savanorių - 
Kūrėjų Valdybos Pirmininkas, dalinis 
vėliavos fundatorius ir aukštesnio 
rango karininkas, buvo pakviestas 
kūmu, kuris pasirašė vėliavos šven
tinimo aktą. Tokiu būdu Sydnėjaus 
Ramovenai neteko mielo ir garbingo 
nario.

Gruodžio mėn. 28 d. ■ velionies 
karstas, pridengtas Lietuvos trispalve 
ir apgaubtas Savanorių-Kūrejų ir LVS 
“Ramovės” Sydnėjaus Skyriaus gyvų 
ir gražių gėlių vainikais, buvo įneš
tas į Lidcombės katalikų bažnyčią 
Gedulingas pamaldas atlaikė ir pa
mokslą pasakė kun. Martuzas. Pamal
dų metu giedojo p. Rūtenis. Po to, 
gausaus būrio tautiečių buvo atlydė
tas į Rookwood kapines. Religines 
apeigas atliko kun. Martuzas. Atsi
sveikinimo žodį tarė: savanorių-kūrėj ų 
vardu ats. pulk.' V. Šliogeris. Ramovė- 
nų vardu - Skyriaus Pirmininkas S. 
Pačėsa ir aviacijos - ats. maj. A. 
Kutka.

A.A. Jeronimas Garolis, gimęs 
1900 m., Petrošiumi km. Kriaunų vale. 
Rokiškio apsk. Mokslus ėjęs Šven
čionyse ir Voroneže. Paskutinius 23 
metus praleido Australijoje. Paliko: 
sūnus Andrius Garolis, duktė Jolanta 
Garolytė - Janavičienė, jos vyras ir 
3 anūkai.

S. Pačėsa.

Žydai savo tautinio išlikimo in
teresais besirūpindami ir šiuo reika
lu su kitais diskutuodami vadovau
jasi tokiu, jų viešai skelbiamu prin
cipu: “ ...turning the other cheek 
is Christian concept and it does not 
apply to the Jews”. (The Australian 
Jewish News 1971.VI.25., p. 7).

Jei Šitokiu principu vadovaujan
tis bus atrenkama medžiaga apie 
1939 - 1946 m. žydų gyvenimo ir veik
los sąlygas Lietuvoje, maža bus joje 
objektyvumo.

Vitas.

Australijos Lietuvių Dienų jaunieji 
Pertho šokėjai išeina į sceną.

IŠRINKTA PASAULIO LIETUVIŲ. 
JAUNIMO SĄJUNGOS VALDYBA

PLJS Valdyba, sudaryta iš pir
mininko Antano Saulaičio ir narių 
Viliaus Ambrosevičiaus, Edmundo 
Andriuškevičiaus, Emantės Mikucky- 
tes ir Nelidos Zavickaitės.
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eitii vMAi nncAiiiiur- °MTH bet ir programos įvairumu. Lietuvių f

Ugnės Kazokaitės šaržai iš ALB Krašto Tarybos suvažiavimo.
(Atkelta iš 1 pusi.)

Toliau sekė “Musų. Pastogės*’ 
Administracinės Komisijos ir redak
toriaus pranešimai. Administracinės 
Komisijos vardu kalbėjo A. Adomė
nas, jis nušvietė ekonomine ir finan
sinę laikraščio pusę ir plačiau , apsi
stojo ties spaustuvės Įkūrimo gali
mybėmis. Redaktorius A. M aura gi s 
padarė iš savo srities pranešimą ir 
nurodė tuos nepatogumus ir sunkumus, 
su kuriais tenka susidurti laikraštį 
bespausdinant.

Diskusijose paaiškėjo, kad dau
gumas atstovų tvirtai stovi už savo 
spaustuves Įkūrimą ir laikraščio 
spausdinimo sąlygų pagerinimą. Rei
kia pravesti specialią akciją, spau
dos reikalams ir sutelkti tinkamas 
lėšas spaustuvės Įsigijimui, ■ tačiauz 
kas ir kaip tą visav padarys paliko 
neišspręsta. ; Iniciatyva ir viltys su
dėtos į Krašto Valdybą.

Po pietų pertraukos buvo iš
klausytas Jaunimo Kongreso atstovės 
Pocienės pranešimas ir leista be
tarpiai, ne per atstovus, dalyvauti 
diskusijose jaunimo atstovams daly
vavusiems PLJ kongrese.

ALB Adelaidės Savaitgalio mokykla 1972 m. Kairėje pusėje stovi mokyklos vedėjas 
VI. Statnickas. Vidurinėje eilėje mokytojai su mokyklos kapelionu kun. Kazlausku.

MOKSLO METU. 
UŽBAIGIMAS.

Adelaidės ALB savaitg. mokykloje.
Emigracijoje savaitgalio mokyk

la yra vienintelė vieša tautinio auklė
jimo institucija. Šiaip vaikų, tautinio 
auklėjimo ir švietimo našta kristų 
ant vienų tėvų pečių. Žinant, kad 
tėvai, būdami užimti darbu, nevisuo- 
met turi pakankamai su vaikais užsi
imti. Todėl tėvams i talką ateina 
savaitgalio mokykla, kuri beveik per 
ketvirtį šimtmečio atliko didelį darbą 
mūsų TaūHrnam'’’ išlikimui. Galima 
drąsiai tvirtinti, kad jeigu laiku nebū
tumėm susigriebę ir neįsteigę savait
galio mokyklą tinklo, šiandien vargu 
būtumėm turėję tiek daug tautiniai 
susipratusio jaunimo.

Daugelis šių mokyklų nuėjo ilgą, 
vargingą kelią. Teko dirbti primity
viose sąlygose, pakelti visokiausius

Jūrate Reisgytė padare p riek ai š- 
ta^ Krašto Valdybai, dėl keliones orga
nizavimo nesklandumų ir per bran
gios kelionės. V. Neverauskas at
sakė i Reisgytės padarytą užmetimą 

ir paaiškino tas aplinkybes ir sąly
gas, dėlko buvo taip ar kitaip pasi
elgta.

Toliau diskusijose buvo nagri
nėjamas jaunimo atstovu reikalavi
mas susidariusį likuti $1500, kaipo 
pelną likusį nuo ekskursijos, ati
duoti būsimai Australijos Lietuviu 
Jaunimo Sąjungai. Dalis atstovą šiapi 
sumanymui pritarė ir jį rėmė, tik, 
kad visas reikalas pasirodė pavė
lintas, reikėjo jį iškelti dar pries 
sąmatos priėmimą ir jos patvirtini
mą. Ir taip reikalas paliko neišspręs
tas.

Tenka pasakyti, kad suvažiavi
mas bu.yo darbingas^ ir 
praėjo sklandžiai, tačiau daug daly
ku dar pasiliko nepaliestu, dėl kurių 
atstovai būtą mielai pakalbėję ir 
diskutavę.

AM. 

nedateklius ir nugalėti kliūtis. Bet 
pasišventusiu vadovų ir mokytojų dė
ka visi nesklandumai buvo nugalėti 
ir šiandien darbas vyksta normaliai.

Adelaidės ALB savaitgalio mo
kykla taip pat pakėlė nemaža vargų ir 
nesėkmių, bet savo veiklos nenu
traukė ne vienos dienos per visus 
savo veiklos 23 metus. Šiandien ši 
mokykla gali pasidžiaugti savo nuo
latine pastoge, Lietuvių Namais, 
gausiu pasisventusių mokytojų kolek
tyvu ir nuolatine visuomenės bei or
ganizacijų pinigine bei kitokia para
ma. Ilgametis mokyklos vedėjas 
VI. Statnickas savo kruopštumu ir 
atsidavimu mokyklą, iškėlė į aukš
to lygio mokymo įstaigą, ir mes tik 
galime palinkėti-, kad ji tokia išliktų 
ir ateity.

Šiuo metu mokykloje mokosi 
45 mokiniai. Juos moko 13 mokytojų, 
kurią tarpe šeši mokytojai patys savo

laiku yra mokėsi' šioj mokykloj. Mo
kykloj veikia aštuoni skyriai, vaikų 
darželis ir dvi specialios klasės 
silpnai kalbantiems lietuviškai (jų 
tarpe ir australą kilmės lietuvių šei
mų nariams). Dirbama per metus 42 
šeštadienius po 3 vai. į dieną.

Didžiausios materialinės para
mos mokykla susilaukė iŠ ALB Mo
terą sekcijos, kuri kas šeštadienį 
paruošia vaikams ir mokytojams prieš
piečius, o reikalui esant paremia ir 
pinigais. Parama buvo gauta taip pat 
iš Krašto V-bos., Adelaidės Apyl. 
V-bos, Pabaltiečių Moterų D-jos, 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio, Mokyk- 
los Tėvą K-to, Aušroką Būrelio ir 
daugelio pavienių asmenų. ;

Su savotiška parama mokyklai 
pirmą kartą prisistatė vad. Aušroku 
Būrelis, kurį sudaro Adelaidėj gyve-* 
nantieji buvusieji Kauno “Aušros” 
gimanzijos mokiniai. Šios gimnazą 
jos 50 metu sukaktuvių proga minėti 
aušrokai apsidėjo mažais inašais ir iš 
susidariusios sumos paskyrė po 30 
dol. abiem Adelaidės savaitgalio 
mokyklom. Mecenatai - aušrokai pri
ėjo išvados, kad australą jaunimo 
tarpe plačiai naudojamos piniginės 
premijos, kaip paskatinamoji prie
monė, kuri galėtą būti praktikuojama 
ir mūsų savaitgalio mokyklose. Todėl 
pinigai mokykloms įteikti su sąlyga, 
kad jie būtų naudojami ne bendriems 
mokyklos reikalams, bet būtų išda
linti mokiniams kaip dovanos už gerą 
lituanistinių dalykų žinojimą. Ade
laidės ALB savaitgalio mokykla šias 
sąlygas išpildė ir pravedė mokinių 
žinių patikrinimo konkursą, kuris 
iššaukė didelį susidomėjimą kaip 
mokytoją taip ir mokinių tarpe. Mo
kyklos vadovybė mano, kad greičiau
sia šio konkurso dėka šiuo mokslo 
metu egzaminų rezultatai buvo pažy
mėtinai geri.

Aušrokų dovanų įteikimui pra
vesti buvo pakviesta viena šio būre
lio iniciatorių G. Straukienė, o pačias 
dovanas įteikė buvusi “Aušros” 
gimnazijos, o dabar savaitgalio mo
kyklos mokytoja A. Petruškevičienė. 

, Mokyklą šiais metais baigė 5 
mokiniai: Aleksandravičiūtė K.,
Bielskytė I. , Dunda P., Paškevičiūtė 
R. ir Vitkunas R.

Įvairiom dovanėlėm už įvairius 
pasižymėjimus buvo apdalinti be
veik visi mokiniai.

Meninėj programoj į sceną sugu
žėjo ir pipirai ir bendrom jėgom dar
niai ir balsingai padainavo kelias 
daineles M. Pečiulienei vadovaujant. 
Po to buvo pašokti keli šokiai ir 
parodyti keli vaidinimėliai. Visur 
buvo jaučiamas mokytojų įdėtas 
triūsas ir gera organizacij a.

Iškilmėms pasibaigus buvo 
malonu stebėti mūsų judrųjį atžalyną,
kuris nepaliktas savo likimui pokait-kuo jų vaikai turi būti ir suradę lais- 
ria Australijos saule, bet nuolat gai- vo laiko šeštadieniais savo vaiku- 
vinama, tautine rasa mūsų nepavargs- čius atgabenti Į savaitgalio mokyklą, 
tančių mokytojų ir mokyklos rėmėju. Deja nemaža yra tėvų, kurie šias žmo- 
Sia proga mes galime pasidžiaugti giškas dorybes yra praradę ir ramia 
tais tėvais, kurie dar turi pakankamai sąžine pasiduoda srovės nešami, 
savigarbos, tautinės ambicijos, žino „ .

MYKOLAS KRUPAVIČIUS- 
ATSIMINIMAI

Si didelio formato knyga vaizduoja 
laikotarpi, ne tik žymaus žmogaus Mykolo 
Krupavičiaus gyvenimo, bet ir mūsų tau
tos pasiruošimo nepriklausomam gyveni
mui, kovų ir galiausiai nepriklausomybės 
atgavimo. Sis laikotarpis apima nuo M. 
Krupavičiaus jaunų dienų ( gimė 1885 m. 
spalio 1 d.) prisiminimų iki Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo. Knyga para
šyta lengvu stiliumi, nesinori padėti iš 
rankų. Daug Įvairių įvykių ir nuotakių 
atskleidžia mums " Krupavičius . ir. duoda 
pilną vaizdą ano meto . lietuvių gyvenimo. 
Taip pat nemažai atskleidžia šviesos ir iš 
tų pirmųjų dienų,kada formavosi pirmoji 
Lietuvos valdžia. Atminimai parašyti 
Dr. V. Literskio pasakojant pačiam prisi
minimų autoriui Mykolui Krupavičiui. 
Žinant Krupavičiaus didelius darbus at
liktus jau nepriklausomoje Lietuvoje 
kaip Krikščioniu demokratų partijos vado 
ir žemės reformos vykdytojo, verta yra 
susidomėti šiais jo ’prisiminimais. Auto
rius atskleidžia jo asmenybės, susiforma
vimo laikotarpį ir tas aplinkybes kuriose 
teko jam augti, mokytis ir bręsti.

Mykolas Krupavičius daug kuo skyrėsi 
nuo savo bendralaikių kunigų, jo žvilgs
nis buvo labiau nukreiptas i socialinę 
plotmę, jam ypač rūpėjo socialinis tei
singumas, jis yra valstybininkas, politi
kas, partijos vadas. Krupavičius jau tada 
buvo pažangiausias kunigas, dvarininkai, 
kurių dvarus jis dalijo savanoriams ir 
bežemiams kaimiečiams, dažnai jį_ pava
dindavo komunistu.

Prisiminimai išryškina tris lietuviš
kumo centrus. Tai yra Seinų kunigų semi
narijos kovas už lietuvių kalba; Voronežo 
kovas už politine^ lietuviu nepriklauso
mybę ir Veiverių mokytojų seminarijos 
lietuviško švietimo pradžią.

Šia, knygų malonu skaityti ne tik 
valstybininkui ar istorikui bet kiekvienam 
norinčiam arčiau pažinti to svarbaus žmo
gaus gyvenimą. Knygoje yra daug ilius
tracijų iš Krupavičiaus jaunų dienų gyve
nimo.

Knygą išleido Lietuvos Knygos 
Klubas, spausdino Draugo spaustuvė, 
3 64 psl. kietuose viršeliuose, aplankas 
dail. V. Virkaus. Kaina nepažymėta, bet 
kioskai pardavinėja po $8.50 .
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DIDINGAS NAUJU METU 
SUTIKIMO BALIUS 

SYDNĖJUJE.
Yra gyvenime pilkam akimirką, 

dėl kurių verta gyventi, laukti ir ... 
išleisti pinigą. Viena iš tokiu proš
vaisčių buvo, tikrai mielas, didingas, 
prašmatnus ir elegantiškas vieno de
šimtadalio Australijos lietuvių bendruo
menės narių, sakyčiau, pelnytas su
sitikimas. Mieliems “M. P.” skaity
tojams, nebuvusiems ir nemačiusiems 
tų lietuviškų dūšių tarptautinio sąs
krydžio, skubu pasakoti, kaip tas 
viskas atrodė, žiūrint vieno Adelai- 
diškio akimis.

Ne budės arba dalgio pirkti 
(kaip Tolminkiemio baudžiauninkas 
Docys į Karaliaučių savo vienaausį 
kuiną ginė), bet apie Krašto Tarybos 
suvažiavimą ir Lietuvių Dienas Syd
nėjuje, garsinę juostele pagaminti 
atsimaliau. Čikagos Margučio radio 
stoties klausytojai ją išgirs pirmiau 
negu Jūs šį mano reportažą skaity
site. Taigi va buvo šitaip: Savo mielo 
šeimininko ir Lietuvių Dienų vyriau
sio pinigybės boso Br. Stašionio, jau 
6 v. v. buvau puikiu limuzinu prista
tytas į Chevron o viešbuti esantį 
garsiam Karalių Kryžiaus (Kings 
Cross) rajone. Nors pavadinimas ir 
labai didingas, bet jo geografinė 
aplinkuma turi labai margą praeitį ir 
dar margesnę dabartį ... Chevrono 
viešbutis, arba teisingiau pasakius 
pastogė, yra 14 aukštų pastatas. Il
gai nelaukęs užsikoriau į paskutini 
balkoną pasigerėti nepaprastai gra
žiu vaizdu. Uosto tiltas, Operos rū
mai, baltaburės jachtos, tarsi dide
lės gulbės nardė didžiulio uosto 
vandenyse.

7 Nulipęs išėjau pasidairyti po 
keletą šalimais esančių gatvių. Kiek
viena pastogė tai vis kokios nors rū
šies užvalgymo, nugėrimo ir į

kai, kažkur dingo linamynio mintuvai, 
bruktuvės. Vikrios audėjėlės vingrų 
rastą pynė, mus visus džiugino. Da
bar prie stiklelio šalto balto vyno dū
šią atiduoti dėl ugningo svingo ... Tai 
va ką reiškia jaunystė? Pro alaus 
ąsočio skylę stebiu ryškiuosius Syd
nėjaus lietuvių bendruomenės veidus. 
Aukštas, liesas, flegmatiškas, prof. 
Kabaila šaltai dėsto savo tezę prie
šais sėdinčiam kaimynui, jis atrodo 
nelabai domisi 
niela saikdina 
šampano bonka 
cuziška. Jokiu 
laiko tekmei, visokių talmudų žino
vas, bendruomenės pagaikštis p. Alek
na. Moterą apniktas, sodriu baritonu 
kaž ką niūniuoja solistas Paulius 
Rūtenis. Palinkęs prie ilgo popierio 
lapo tikrina stalų sąrašus ir skai
čiuoja galvas V. Sliterisfl Jo kompani
jone kantriai laukia,,kol jis baigs ir 

__ _____ ____ ___ __ _ ___  prisės Šalimais prie jos sklidinos 
viena^*pastogė tai vis kokios nors rū-šampano taurės. O po to abu trauks, 
šies užvalgymo, nugėrimo ir pasiŠo- balsas plauks, kaip aidas miškuos... 
kimo vieta. Plačiai atsivėrusios du- Mūsų grupė tvirtai apsikasė vieno 
rys ryte ryja minias žmonių, plau- stalo gale. Priekinėje pozicijoje bu- 
kiančiu visais keliais ir keleliais vo išstatytas dail. H. Šalkauskas, 
užsimiršti paskutines šių metą va
landas ... Kad ir kaip vikriai žmogus 
bandytu lysti pro duris, bet vistiek 
nepasislėps nuo j auną mergaičių 
šypsnio, sutinkančio kiekvieną ...... 
Prie judėjimo šviesų stebiu margą 
gatvės minią Nepaprastai daug basų. 
Pirmą kartą Australijoje pamatau 
ginkluotus policininkus gatvėje. Man 
užsižiopsojus vienas priėjo ir manda
giai paklausė: “Gal esate pasimetę?
Gal pamiršote savo viešbučio gatvės 
pavadinimą?”. Atsakau jam neigiamai 
ir klausiu kodėl jis į mane atkreipė 
dėmesį? Girdi iš apsirengimo. Tik 
tada sumečiau, kad mano paradinės 
plunksnos papuoštos varliuke, nela
bai derinasi gatvių sankryžos aplinku
moje......

Kylu plačiais balto marmuro 
laiptais į puošnią Chevrono pastogę. 
Trys liftai kas minutę užkelia ke
lias dešimtis margaspalvės publikos, 
vislab lietuviškos. Puikios salės prie-Pasirodo visur reikalinga derėtis. Iš
kiniam gale puošnus U formos sta
las. Apie jį susėdę patys svarbiausi 
Australijos lietuviu bendruomenės 
atstovai. Lietuvių Dieną Sydnėjuje 
šventės rengimo komiteto pirm. Dr. 
Vingilis, Krašto V-bos pirm. V. 
Neverauskas, Krašto tarybos prezi
diumas, “M.P.” redaktorius Dr. A. 
Mauragis ir kiti. Švelnaus tango lydi
ma, nuolat besikeičiančių šviesų juro 
je sukasi didžiulė minia. ^Dekoltės 
diktos, krūtinės baltos, veiduose 
Švyti šypsena. Šnara šilkai, plonu
čiai tiuliai, o kai kur beveik nieko ... 
Taip, kaip pajūry. Moteriškas su
tvėrimas įkandin vis genasi madas.

Seniu veiduose raukšlių arimai 
tartum apakėti. Nesimato gruoblėtų 
rūpesčių šią mielą, bet taip trumpą, 
užsimiršimo valandą. Ir viskas atrodo 
sava, artima, viskas perdėm lietuviš
ka. Tai Sydnėjaus Meno Dienų tikrai 
užtarnautos pabaigtuvės. Nuotaikin
gos, permainingos, tarsi upelio vers 
mė pavasarį. Nutilo audringai pavaiz
duoti, dvelkiantys jaunyste, tauti
niai šokiai. Nesigirdi dundančio ma
lūno krumplių, nebraška kubilo lan-
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Australijos Lietuvių Dienų jaunieji šokėjai.

kaimynui, jis atrodo 
šokiais. Dr. V. Do- 
padavėją, kad nauja 
turi kalti tikrai pran- 
būdu nepasiduodantis

kuris savo herkuliška išvaizda ir 
vykusiai nudegusiais skruostais, 
kėlė siaubą ir pasigėrėjimą moterų 
tarpe... “Gabijos” redaktorė Anitra 
MatukeviČienė užėmė kampą, kad 
akys pasiganytu po platesnius“ minios 
plotus. V. Kazokas dantį grieže, kad 
būk tai ne tas stalo galas mums pas
kirtas. Mano , kaimynka buvo 
Eva Kubbos. Švelni, kaip tamariso 
lapelis plonyčiais skudurėliais savo 
kūrybingą jaunystę, pridengusi. Šovė 
mintis galvon, kad taip kur nors su
siradus Kukutį ir Dzidoriuką, tai būtą 
pilnas ansamblis. Atėjo Br. Stašio- 
nis, kuris kaip Cerberis visą vakarą, 
sėdėjo ant pinigą skrynios ir pareiš
kė: “Dr. Genovaitė Kazokienė ir Dum
čius pravesite loteriją. Leidžiama 
2 galionų talpos šampano bonka. 
Reikia tuojau pradėti”. Skubu, pas 
padavėją užsakyti truputį škotiško 
parako, nes musu grupė dar sausa ir 
reikalinga būtiniausios amunicijos.

karto padavėjas užgiedojo net $10.00 
už bonka, Sakau, tai vaikeli žiūrėk, 
jeigu taip plėšikausi mes išviso ne- 
nepirksime, o pasitenkinsime, tik pa
prastu vyneliu. Eik ir pasakyk savo 
duondaviui, kad anas nuleistų. Taip 
ir buvo, nuolaidą išsikovojome.

Meno Dieną Komiteto pirm. Dr. 
Vingilis patarė pasišaukti talkon 
V. Bitinaitę, Liutikaitę ir Kiverytę. 
Gi žiūriu Violeta ateina su adelai- 
diŠkiu advokatu Algiu Radzevičium, 
nesenai grįžusiu iš ilgos viešna
gės Anglijoje, Europoje, Rygoje ir 
Vilniuje. Mislinu sau vienas, čia tai 
puiki pora, abudu aukšti, jauni ir ei
bes visokią mokslą baigę... Kiverytė 
dejuoja, kad ji savo berniuko negali 
atsivesti. Mat jie keturi susimetę 
ant parako ir kiekvienas negali jo
kiu budu atsitraukti, nes tuoj bus 
apstatytas. Vaikštant tarp stalų su 
Dr. G. Kazokiene turėjau progos 
susitikti su daugybe “M.P.” skai
tytoju; kurie beveik sutartinai 
klausė: Kada bus pirkta spaustuvė? 
Kada “M.P.” bus leidžiama pilnu 
lietuvišku šriftu? Atsakiau, kad aš 
pęrmazas į tokius didelius klausy

mus atsakinėti.
Prie vieno stalo aptikau net ke

turis zanavykus sintautiŠkius. Krašto 
T-bos narys Mikelaitis atstovavęs 
Hobarto lietuviškas dūšeles, Bindo- 
kas iš Geelongo ir ponai Račiūnai iš 
Sydnėjaus, be to Gudaičiai iš Kud. 
Naumiesčio. Vėl pajutau po kojų gim
tinės lauką vagas.Gaudžiau buodžgal- 
ves Šešupėje, Novoje ir Pentoje. 
Beveik 20 beržo rinčių skyrėsi mano 
amžius nuo ją, bet pasirodo visi 
esame krikštyti to paties šulinio 
vandeniu z kuris buvo Sintautų klebo
nijos kieme.

Susitikau su čikagiškiu žurna
listu Šlajum. Aptareva reportažo Mar
gučiui formą, bet negalima buvo jo 
įrašyti i juostelę del perdidelio 
triukšmo salėje. Visas elektros tink
las buvo pajungtas salės vėdinimui, 
kuris labai trugdė garso švarumui.

Prie vieno stalo mane angliškai 
užkalbino solidus senyvas ponas. Po 
sunkaus akcento luobu atpažinau iš 
Vokietijos lagerių pažįstamą sūdu- 
vieti Silvestrą Bukapėdį. Jis savo 
pavardę taip, pasikeitęs, kad jokiu 
būdu Bukapėdytės neatpažinsi. Nu- 
lindus į vestibiulį buvau prisaikdin
tas niekam apie tai neišsižioti. Prie
šingu atveju jis atsisakys prenume
ruoti “M.P.” Priesaiką apšlaksteva... 
Kaip priminiau jam vyžas; kurias pa
dėjau lopyti ir akselį, kurį jis laikė 
tris metus druskamaišy, jis truputį 
susigraudino ir pareiškė: “Iš visos 
mano gaspadorystės beliko tik pan
tis, kuris prilaikydavo mano paŠukines 
kelnes ariant ir botagas su papliauš
ka. Tai mano švenčiausios relikvi
jos, kurias laikau garaže sename puo
de”.

Laimingas loterijos Nr. atiteko 
Sydnėjaus Dainois Ansamblio dirigento 
žmonai poniai. Kiverienei. Tikiu, kad 
ansamblis turėjo linksmą vakarą kol 
išgėrė du galionus šampano. Daugelis 
džiaugėsi, kad laimė pataikė į ben
druomeniškai naudin_ ' _ ~
dėjo Nauji 1973 Metai. Sampano kamš
čiai, sotaus gyvenimo liudininkai, 
tartum Amūro strėlės šaudo įvairio
mis kryptimis. Kur tik pažiūriu, vis 

viet^ Prasi-

keturios lūpos ir dvi širdys, tvinksi 
kartu. Nusišypsojo ir man laimė. Virš 
stalų ir džiaugsme skęstančių šokėjų 
kabo melsvas nuotaikos ir laimės de
besėlis, susimaišęs su tabako dū
mais, šampano garais, bučinių aidu 
dingsta smagaus valso ritme. Spaudzia-

kukžda man į ausį: “Dievas 
žiaus aukštai prikaltas*, iš 
bes miestan atkeltas. Ūžia 
dunda asfaltas...” Suėmė 
Mintimi pradėjau poteriauti:

me vieni kitiems rankas su viltimi 
susitikti po dviejų metu Adelaidėje. 
Ateinu prie savo stalo pasižiūrėti už 
ką mokėjau $7.00. Vargšas avies keps
nys atsalęs apsitraukęs storu lajaus 
sluoksniu. Bet negi rūpinsiesi pilvu 
kai dvasiai tiek daug peno. Vykstame 
namo. . Stabtelėjus prie raudoną švie 
su pamačiau ties kokia tai bažnyčia 
kryžių. Staiga girdžiu Balys Sruoga 

ant kry- 
amžiny- 
kaVinė, 
baimė.

_ I . . . “Vieš
patie! Tu gi sutvėrei dangų, žemę, 
Australiją, ta, begaliniai didelį Syd- 
nėju, įskaitant ir Stašionį. Suteik jam 
tvirtybės, kad jis mane sveika, par
vežtų iki Beralos. Po to plačiai atsi
vėrė miego karalystės vartai... V- 

.............. VI. Dumčius,1^

LITUANISTU, ŠVENTĖ

Praėjusių metų gale, gruodžio 
mėn. 10 d. Melboumo Lietuvių Na
muose įvyko svarbus įvykis. Tai buvo 
prie universiteto aukštosios mokyklos 
veikiančių Lituanistinių Kursų, moks
lo metų užbaigimo vakaras.

Susirinkus gausiam būriui studen
tų, mokytojų, tėvų ir rėmėjų p. A.Ę. 
Liubinas , tėvą komiteto pirm, pasvei
kino vakaro dalyvius ir pakvietė 
Moderniųjų Kalbų Mokyklos vedėją 
Mr. B. Raymer tarų žodį.

Malonu buvo girdėti padrąsinan
čius žodžius iš australo pedagogo ra
ginant išlaikyti savo kalbų, tradici
jas ir kultūrą. Mr. B. Raymer kreipda
masis į priekyje sėdinčius studentus 
pareiškė: “Jūsų bendruomenės vado
vai nori, kad Jūs gerai išmoktumėte 
savo tėvų kalbą. Jūs jaunieji turite 
gerai pasiruošti gyvenimui, nes atei
tyje Jums teks perimti,,lietuvių ben
druomenės vadovavimą. Žinokite, kad 
ant Jūsų pečių gulės atsakomybė už 
Jūsų kalbos išlaikyma^ ir tautinės 
kultūros bei tradicijų tęstinumą. Kal
bėtojas taip pat pasidžiaugė mokyto
ju ir tėvų pasišventimu išlaikant Li
tuanistinius kursus.

Vėliau Mr. B. Raymer įteikė 
studentams baigimo pažymėjimus ir 
dovanas geresniems mokiniams.

Kursų vedėjas p. Petras Sungaila 
padarė trumpą kursą veiklos ir darbo 
apžvalgą kartu kviesdamas visus 
tėvus siųsti jaunimų į Lituanistinius 
Kursus, nes nuo studentu skaičiaus 
priklauso kursų, tolimesnis likimas.

Po kursų vedėjo kalbos Tėvų 
Komitetas įteikė po dovanėlę kursų 
mokytoj ams ir poniai Sungailienei 
už technikinio darbo pagalbą spausi 
dinant dėstomą dalykų programas ir 
raštus.

Pereitais mokslo metais mokyto
javo kursuose: p. Petras Sungaila, 
Jūratė Tender, Jonas Meiliūnas ir 
Alina Karazijienė. Mokslo metus pra
dėjo 49 studentai ir baigė 34. Tėvu 
komitetą sudarė pirm. A.E. Liubinas, 
V.p. V. Simankevičius, V.p. K, 
PraŠmutas, šekit. J. Juška, ižd. Vil
tis Kružienė ir narys K. Keblys.

Po oficialiosios dalies visi prie 
stalą pasistiprino suneštinėmis vai
šėmis/o jaunimui buvo numatytas pa
sišokimas, bet plokštelių muzika buvo 
tokia “moderni”, kad net nei seni 
nei jauni negalėjo jos suprasti.

Lituanistinių kursų vadovai no
rėtų, kad visi tėvai suprastų šių kursų 
svarbą ir užregistruotą savo vaikus 
ateinančią mokslo metą pradžioje.

Melboumo visuomenė ir organi
zacijos taip pat turėtų atsiliepti į 
Tėvą Komiteto kvietimą ne vien tik 
tuščiais žodžiais, bet ir pinigine auka 
paremti Šių kursų egzistenciją. Mūsų 
visos didžios kalbos apie patriotizmą, 
neturės prasmės, jei neturėsime lie
tuviškai kalbančio ir lietuviškai 
galvojančio jaunimo. Tiktai lietuviš
kai kalbantis jaunimas galės užtikrin-
ti mūsų kultūrinių tradicijų išlaikymą 
ir bendruomenės tęstinumą ateinan
čiose kartose

Mūsą visų nuoširdi padėka pri
klauso Kursų steigėjams Ramuvos 
Korporacijai, pasišventųsiems moky
tojams ir energingam tėvą komitetui.

Jų darbo svarstyklėmis nepas
versi ir plunksna neišrasysi, tiktai 
matydamas gražų būrį lietuviškai 
kalbančio jaunimo žinosi, kad tai 
darbo vaisiai tų kurie mažai kalbėjo, 
bet daug dirbo Lietuvos labui.

Alb. Pocius
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ĄŽUOLAI, LIEPOS, ATŽALYNAS.
Leonas Urbonas.

Pries skaitant ašaras, pasigar
džiuokime ir laimėjimais. Taip kitko, 
aš šneku apie meno parodą paskuti
niųjų Meno Dienų Sydnėjuje.

Didžiausias laimėjimas, ir tuo 
bene stambiausios parodos ekspona
tas, buvo profesoriaus Bernard Smith, 
energingos organizatores, ponios 
Kazokienės > sugautas ir atvežtas 
parodai atidaryti.

Meno istorikas, lektorius, kri
tikas, žinovas, B. Smith šnekėjo, 
premijas jauniem menininkam pas
kirstė. Jis žino, kad po antrojo pa
saulinio karo Australija turėjo lai
mės tiktai dešimts tūkstančių lietu
vių. iš Europos atsivežti, bet ši der
linga bendruomenė kraštui davė eilę 
stiprių menininkų, kurie ne kelis 
bet keliolika metų išsilaikė meno 
viršūnėse ir tuo prisidėjo prie Aus
tralijos meno istorijos. Šioj gadynėj, 
šiais judriais laikais, tai fenomena
lus reiškinys.

Geras ir užtarnautas pripažini
mas iš žinovo lūpų! Tęsdamas pro
fesoriaus argumentą, žvelgiu į tą 
trylikos milijonų gyventojų kontinen
tą, prieinu tokios išvados: jei aus- 
tralaf norėtų ir gale'tu, pasekti lietu
vių kūrybingumo pavyzdį, tai salyje

As ta meno meile abejoju.
Net ir Dievo kūryba besidžiau

giant, kur nors vandenyno pakrantėj 
prisistato koks valdininkas ir prašo 
50 centų, už sustojimąmokėti.

Žmogaus kūriniai galerijose yra 
veltui. Veltui ir tas rausvas šaltas 
vynelis. Gerk, išeik, ir padėkoti 
nereikia! Nereikia matyti galerijos 
direktoriaus veido, kuriame matosi 
viltis, kad vynelis sušildys doleriais 
šarvotas krūtines ir vyno spalvos 
taškai atsiras ant paveikslų.

Pries kryžiuočius ir kalavijuo 
čius užgrūdintos lietuvio širdies sį 
kartą australiškas vynas nesuminkš
tino. Nė viena dėmelė prie paveikslų 
neprilipo. Nė viena! Prilipo tiktai 
prie keturių J. Janavičienės puoduku 
ir R. Kerai čio trijų skulptūrėlių. Su
ma sum arum 95 doleriai. Ašaros, ar 
ne!?

Pamoka aiški, neruošti panašių 
parodų viešai, daryti jos garaže, pri
vačiam kieme, ar ten kur mes savo 
malūnus ir lenciūgėlius šokame, 
priimtų visus mėgėjus, be atrinkimo, 
nekviesti meno istorikų profesorių i . 
atidarymą. Tai gali atlikti bendruo
menės pirmininkas-arba jo pavaduoto- 1

Leonas Urbonas atsisveikina su A. A. 
dail. Vaclovu Ratu Rookwoodo kapinėse.

paveikslu iki šiolines kūrybos tamsių 
jai. Parodas išlaidom padengti sta- ®u atPazįstamu veidu, kuris
liukas prie durą ir žmogus prižiūrėti, 
kad visi į lėkštą įeidami dolerį dėtų. 
Kodėl ne? Taip daro Amerikos ir 
Kanados lietuviai.

Kataloge tapyba, skulptūra ir 
būtų virš 100,000 veiklių menininkų, keramika sumesta į vieną^ eilę. 
Tokio intelektualinio tirštumo net ir 
pačioj meno Mekkoj - New Yorke ne
rasi, kur pagal neoficialius davinius 
virš 40,000 menininkų iš visur su
plaukę kuria, vargsta.

Iš parodos profesorius Smith iš
sinešė dovaną, kuklią knygelę “Ele-, 
ven Lithuanian Artists in Australia”. 
Knygoje yra paminėti dailininkai, ku
rių netik parodoj nebuvo, bet jau ir 
gyvųjų tarpe nebėra.

H. Šalkausko dalyvavimas paro
doj , nors ir su “pusantro paveikslo” 
reikėtų prie laimėjimų priskaityti. 
Henrikas jau senokai šneka, kad jis 
patapęs anti - artists. į parodas ei
nąs be paveikslų . Be jo kontribuci

jos paroda būtų buvusi skystesnė.
Parodoj trūko vardų kurių dar

bai turėjo būti ant galerijos sieną ir 
buvo keletas, kurie savo pastangas 
turėtų tiktai namuose laikyti.

Kodėl \1. Meškėnas, V. Kapo- 
ciūnas, V. Serelis, A. Vaičaitis ne
buvo reprezentuoti?

Paroda silpna. Potencialas 
stipresniai suruošti nebuvo pilnai 
išnaudotas. Kodėl?

Ar tai pasėkos organizacinio ne
patyrimo? Stoka veržlumo vertiems 
dalyviams užangažuoti?

’ r Stoka drąsos silpniem patarti 
nesirodyti?

0 gal stoka patriotiško solida
rumo iš pačių menininkų?

Menininkai niekada nebuvo soli
darus; jie yra individai; jų ir patrio
tizmo sąvoka skiriasi nuo bendruo
menės idėjų ir vizijų.

Organizatoriams skirta rasti 
būdas ir priemonės parodos ekspona
tams sumedžioti. Dažnai tenka tem
peramentas kantiybe ir diplomatija 
pakeisti.

O kaip su ta dešimts tūkstančių 
tautiečių bendruomene? Gal ten dalis 
kaltės glūdi, kad jos gabūs ambasa
doriai nenorom reprezentuoja savo 
tautiečius; savo kūrinius į parengi
mus meta atbula .ranka, arba visai 
dalyvauti atsisako.

Reiktų apsigalvoti, ar tikrai anot 
profesoriaus Smith, per tuos “kelio
lika kūrybingu metą” bendruomenė 
vertino ir rėmė visom išgalėm, prisi
dėjo kūrybingiem tautiečiam ne tik 
kūrybiniame darbe, bet ir pačiame gy
venime išsilaikyti?

Menininkai yra jautrūs, o kaip su 
bendruomene?

Galerija buvo pilnutėlė žmonių 
atidarymo metu. Kodėl? kas juos su
traukė? Meilė menui? Jei taip, tai 
ant sienų galėjo būti daugiau kūriniu 
vertų įsimylėjimo. . .

Henrikui padėjo susikurti vietą Aus
tralijos meno istorijoj. ;

Nina Meškėnaite rodė tris alie
jaus tapybos paveikslus: naują, seną 
ir “Žalgirio Mūšio*’ (Mateikos) kopi
ją. Jauna ir gabi Nina man vis dar 
yra enigma.

Tuo ir baigiasi tapybos “verty
bės**. .

Skulptūrą vyresniųjų dailininkų 
sekcijoj atstovavo V. Jomantas ir 
E. Pocienė.

Jomantas žinomas, kaip vienas 
fš pajėgiausių, skulptorių Australijoj. 
Turbūt jam, kaip ir kitiems kūrėjams 
daug laiko ir energijos atima pats' 
pragyvenimas. Jomantas yra sukūres 
darbų, kuriuose gludi meniškas kvali- 
tetas, gilus pajutimas niekada neliau
janti galia estetiškai pasiekti, įkvėp
ti jautru žiūrovą. Jis yra tikras skulp
torius ir jam erdvės apvaldymas be
veik instinktyvus.
“Meeting of the Nobles’’ nėra vienas 
iš jo “nemirtingu** kūrinių. Meistriš
kos tekstūros ir patinos nepajėgia įti
kinti kad po jomis yra ne varis ar 
bronza bet kažkas lengvo (plastika).

Kaip ten bebūtų su vienu darbu 
Jomantas daugiau pasako negu E. 
Pocienė su trimis. Tos pačios medžia
gos, technikos ir tekstūros skamba 
kaip trys daineles apie tą patį bernelį.

Antram aukšte galerijos salėj 
“atžalynas’’ ieškojau būsimų ąžuolu 
ir liepų. Atžalyną palaistė trys pre
mijos, $105 sumoje. Filisterių, gydy
tojų ir inžinierių sąjungos dovanotos, 
prof. B. Smith paskirtos-R. Keraitis

nu skiltyse į akis lenda Vlado Meš
kėno tūkstantinės kūrinių kainos. 
Kur gi tie brangūs šedevrai? Jų nėra 
parodoj. Kodėl? Nėra parodoj ir pačių 
pigiųjų E. : Kasparūnienės darbų. ; V. 
Kapočiunas kataloge kūrinio kainos 
neišdavė. Pagaliau ir savo kūrinio 
parodai nedavė.

Tas pats ir V. Serelis. Vytautas 
susitiko Vytautą ir padarė sąmokslą. 
Keturių dailininkų, astuonių kūrinių 
trūksta. Meno epidemija ar kas?

Numirėlių neprikelsi! Žiūriu tuos 
kurie netik pažadėjo dalyvauti bet 
ir darbus atsiuntė. ; “Korunokadju 
Kolazas” ($10)00) aiškiai matosi V. 
Rato darbas, Ne tik vardas bet ir 
pats o’arbas įdomus; gal pats įdomiau
sias visoj parodoj. Paveikslo centre 
nesunku įžvelgti pasipūtusios katės 
figūra, sulipinta, sudėliota iš visokių 
varžtelių, plokštelių, vielų ir kitos, 
matyt, telefono centrinės instaliaci
jų galanterijos. ; Estetiškai gilesnį 
įspūdį palieka pats paveikslo fonas 
sukurtas: iš alumino popieriaus, vie
los ir jautrių paspalvinimų.

Kaip trys broliai vienas į kitą 
panašūs kabo A Vingio darbai. Tech
niškai be priekaištų. Jis parodai 
gėdos nedaro. Dažnas parodų lankyto
jas pastebės iš karto, kad Vingio 
meistriška technika nėra nei nauja, 
nei originali, ■ bet jis irgi pastebės, 
kad šis dailininkas yra apdovanotas už savo skulptūrą “Flowers for Al- 
retu jautrumu spalvai ir kompozici- 
niam išdėstymui. ; Jo darbe jaučiasi 
savotįški kūrybinės energijos rezer
vai. ' Sis padeda jam nesiskaityti, ar 
tie techniški išradimai priklauso 
jam ar kam kitam. Kaip tik šiais 
“rezervais” Vingis parodoj išsiski
ria iš kitų.

E. Kubbos ir H. Šalkauskas daly
vavo parodoj" su stipriu savimi pasiti
kėjimu, be didesnio entuziazmo.

Kubbos mažesni darbai “silence” 
ir “still Autumn” akvarelės po stik
lu turi dalį tos “charizmos** kuri jai 
padėjo- daugelį premij ų laimėti. Jos 
visai trūksta didžiajame darbe 
“Inland” ($450). Jaučiasi pakankink 
mas, kūrybos žiedų nepasiekęs. ;Stik
las plastikos dažu amžiuje rainuojant 
paveikslus nėra reikalingas kūrinio 
apsaugai, bet tam tikrais atvejais jis 
duoda savotišką dimensija^ ir nusle
pia ęraikaito lasa^ar kūrybinę ašarą. 

Šalkausko parodoj reikėjo. Jis 
nežadėjo dalyvauti, bet pagaliau 
sutiko. Gerai. Iš jo šnekos darosi 

įspudys kad jis ieško naujų teritorijų 
arba tat pačią drastiškai plečia. ; Sį 
kartą jis pasirodė su dideliu ir mažu

gemon” gavo pirmąją $50, po to seke 
R. Kabaila-$40 irgi skulptūrą, E. 
Paulauskaitei $15 teko už aliejų 
“Moment of Relaxation’’.

Rūpėtų priminti, kad skulptūra, 
kaip balerina, nori būti grakšti iš visų 
pusių, kadangi R. Keraičio apdovano
tas kūrinys turi tik vieną_ fotogenišką 
veidą, jis gali tapti pasmerktas am
žinai stovėti kampe. Parodoje jį 
pešioja tos trys mažos skulptūrėles 
padarytos iš tos pačios medžiagos 

_ ir išpuoštos iki nuobodumo ta pačia 
tekstūra.

Jaunių tapyba - silpnoka kukli, 
t em avimas menkas. Vienur kitur 
blyksteli gabumas, bet trūksta verž
lumo ir dinamiškos energijos. Trūksta 
jaunatvės. .

Uz visa tai aš kaltinu Austra
lijos klimatą, o tu?

DAILININKAS VACLOVAS RATAS
(Atkelta iš 1 psi.)

Vaclovas buvo gimęs 1910 pi. vasario 
mėn. 25 d. Paliepio sodyboje, Seinų 
apsk. 1935. m. baigė Lietuvos Meno 
Mokyklų Kaune. Grafiką studijavo 
pas prof. Galdikų Studijas gilino 
Italijoje: Venecijoj, Florencijoj,
Romoj, 
žymėjo 
laisvas 
tracij as 
gyvendamas dalyvavo nemažiau kaip 
dešimtyje meno parodųjr penkiose pa
rodose užsienyje: Čekoslovakijoj, 
Latvijoj, Estijoj. 1937 m. Pasaulinė
je Meno ir Technikos parodoje Pary- 
žiuje, už isfetatytus kūrinius - Juraites 
iš Kastyčio ciklą, buvo apdovanotas 
garbės diplomu. Tais pačiais me
tais dalyvavo Pasaulinėje Litografi
jos ir Medžio raižinių parodoje Čika
goje, Jungtinėse Valstybėse. Vaclo
vui Ratui, dar gyvenančiam Lietuvoje, 
jo kūrinių buvo įsigiję: V.D. Kultū
ros Muziejus Kaune. Dailės Muziejus 
ir Lietuvių Mokslo Akademija Vilniu
je, Aušros Muziejus Šiauliuose, Alkos 
Muziejus Telšiuose. Nuo 1937 -J.944 
buvo Meno Konservatorius M.K. Ciur- 
lionies galerijoje ir V.D. Kultūros 
Muziejuje Kaune. Buvo Lietuvos Me- 
no Instituto narys.

Pasitraukęs į Vakarus gyveno 
Vokietijoje, Augsburge, kur buvo 
atidaręs savo vardu dailės studiją. 
Jo grafikos kūrinių reprodukcijos puos- 
šė daugelį to meto tremties leidinių. 
Spaustuvė “Žiburiai” Augsburge iš
leido 1946 m. leidinį, pavadintą 40 
Medžio Raižinių, kuriame talpinamos 
reprodukcijos keturių mūsų grafiku: 
Pauliaus Augiaus, Viktoro Petravi
čiaus, Vaclovo Rato ir Telesforo Va
liaus. Šiame leidinyje telpa astuo
nios medžio raižinių reprodukcijos, 
kuriose ryškus Vaclovo Rato talentas 
ir tiesiog virtuoziška technika, 

1949 m. Dailininkas Vaclovas 
Ratas atvyko į Australiją su žmona 
ir dukrele. Gan anksti įsikūręs Sydnė
juje gyvai įsijungė į Australijos meno 
pasaulį ir visuomeninį bendruomenės 
gyvenimą Jis buvo vienas iš pirmųjų 
steigėjų Sydnėjaus Grafikų Draugi
jos (Sydney Printmakers Society) ir 
Moderniojo . Meno Draugijos (Contem
porary Art Society). Turėjo šešias 
individualias parodas: 1951 m. ir 
1953 m. Perthe; 1954 m. Sydnėjuje;
1965 metais Sydnėjuje ir Melbourne;
1966 m. Clevelande, U.S.A, ir 1970 
m. Sydnėjuje, atšvėsdamas savo 60 m. 
sukaktį.

Gyvendamas Auštralijoje,dailinin- 
kas V. Ratas su savo darbais daly v a-’ 
vo įvairiose meno parodose Austra
lijoje ir užsienyje, iliustravo daugelį 
Australijos lietuvių leidinių. Vienas 
iš paskutinių didesnių dailininko dar
bų buvo iliustravimas novelių rinki
nio “Kalnų Velnias” - viso vienuo
lika iliustracijų, kurių originalai yra 
ryškūs ir gražūs nevien kury bingumu, 
bet kruopščiu, tiesiog meistrišku de
talių išryškinimu.

Gan daug dailininko kūriniu yra 
įsigiję tautiečių Sydnėjuje, nes šalia 
tiesioginio pirkimo iš dailininko, kiek
vienais metais ruošiant Spaudos Ba
liu, Vaclovas Ratas duosniai padova
nodavo sayo kūrinių loterijai.

Dailininkas paskutinius šešis 
savo gyvenimo metus sirgo leukemia, 
bet,, ligai nepasiduodamas, beveik iki 
pat mirties kūrė. Ankstyva jo mirtis 
yra nuostolis mūsų tautai, bet Vaclo
vo Rato dvasia jo kūriniuos liko ne
mari - mūsų tautai amžinai gyva. Jo 
darbai nepaprastai svarus įnašas į 
tautini mūsų kultūros lobyną, nes dai
lininkas didele dalimi kūrybinės ki
birkšties ieškojo mūsą liaudies kūry
boj e.

Dar gyvam esant Vaclovui Ratui 
buvo pažadėta paruošti monografiją - 
sis pažadas bus ištesėtas.

Venecijoj, 
Lietuvoje dailininkas pasi- 

ypatingu darbštumu, kurdamas 
kompozicijas ir knygų, ilius- 
medžio raižiniais. Lietuvoje

Dailininkui

VACLOVUI RATUI
mirus, žmonai Reginai, dukteriai Ramonai, žentui David, broliui 
Stasiui ir giminėms nuoširdžia užuojautą reiškia

Daudaraj.
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Antanas Laukaitis.

STALO TENISASj Komandines 
vyrą stalo teniso varžybas laimėjo: 
Sydnėjaus “Kovas”, 2. Melbourne 
“Varpas”, 3. Canberros “Vilkas”, 
4. Bankstowno “Neris”. Komandines 
moterų varžybas laimėjo: 1. Sydnėjaus 
“Kovas”, 2. Canberros “Vilkas”, 
3. Adelaidės “Vytis”, 4. Melbourno 
“Varpas”.

Individualines vyru varžybas 
laimėjo: 1. J. Ablonskis (Melb), 
2. V. Binkis (Syd.), 3. K. Bagdonas 
(Syd.);. Individualines moterų varžy
bas laimėjo: R. Araitė (Syd.), 2. O. 
Pilkienė (Canb.), 3. V. Laukaitienė 
(Syd. 1 Vyrų, dvejetą laimėjo: J. Ab
lonskis ir P. Bimba (Melb) Moterų 
dvejetą. - R. Araitė ir N. Wallis 
(Syd.). Mišrų, dvejetą - P. Bimba

- (Melb) ir A. Kovalskienė (Canb).

***

GOLFAS: Komandines vyrų, golfo 
varžybas laimėjo Sydnėjaus “Kovas” 
ir antrąją, v ietį Canberros “Vilkas”. 
Individu alines pirmenybes laimėjo 
V. Šumskas, Bankstowno “Neris”.

***

LAUKO TENISAS. Vyrų koman
dines lauko teniso varžybas laimėjo: 
1. Sydnėjaus “Kovas”, 2. Melboumo 
“Varpas” 3. Hobarto “Perkūnas”, 
4. Bankstowno “Neris”, 5. Adelai
dės “Vytis”. Vyrų, dvejetą laimėjo 
R. Gulbinas ir Z. Kizelis (Syd. Kovas) 
Moterų, komandinės ir individualinės 
varžybos, dėl susidėjusių aplinkybių, 
nebuvo pravestos.

***

ŠACHMATAI. Komandines šach
matų varžybas laimėjo Melboumo 
“Varpas”, kai individualinių varžybų 
laimėtoju tapo P. Baltutis, Melbour
ne “Varpas”.

***

SQUASH’D komandines varžybas 
laimėjo Sydnėjaus “Kovas”, kai in
dividualinių nugalėtoju tapo J. Abro- 

mas, Sydnėjaus “Kovas”, komandi
nėse varžybose 2-ją vietą laimėjo 
Melboumo “Varpas” ir 3-jąCanberros 
“Vilkas”.

♦ * *
BAUDŲ MĖTYMAI. Vyrų koman

dines baudų mėtymo varžybas laimė
jo Sydnėjaus “Kovas” ir moterų ko- 
madįnes mėtymo varžybas laimėjo 
Adelaidės ‘ “Vytis”. Vyrų individuali
nes varžybas laimėjo V. Levickas 
Melb. Varpas) ir moterų - K. Stalbai- 
tė (Adei. Vytis).

***

NAUJA A.L.F.A.S. VALDYBA
Sekantiems dvejiems metams 

tapo išrinkta nauja Australijos Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
valdyba, susidedanti iš Adelaidės 
“Vyties” patiektų kandidatų: 1. 
V. Marcinkevičius, 2. A. Meninas ir 
3. J. Donięla.

*** ■> — —

1973 -JU METU 24-JI SPORTO 
ŠVENTĖ.

Atstovų suvažiavimas balsų dau
guma nutarė sekančią sporto šventę 
leisti rengti Hobarto “Perkūnui” Ho- 
barte, Tasmanijoje.
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AUSTRALIJOS LIETUVIU 
RINKTINES.

VYRU KREPŠINIO: A. Milvydas, 
V. Mačiulaitis, V. Levickas, S. Žie
das (visi Melb),.. P. Gustafson, M. Mi
kalauskas, A. Čerkesas, M. Liubins- 
kas, S. Lukoševičius (visi Syd.), Ji 
Obeliūnas, S. Karpuška (Geel.), A. 
Reivytis (Adei.), Treneris - V. Mačiu
laitis (Melb.)

MOTERŲ. KREPŠINIO: A. Tamo
šiūnaitė, L. Pikelytė, L. Smilgevičiū
tė, R. Šidlauskaitė (visos Melb.), S. 
Gustafson, R. Kasperaitytė, A. Kas- 
peraitytė, I. Kaciusytė (visos Syd./, 
A. Stalbaitė, K. Stalbaitė (Adei.), 
Treneris A. Čerkesas (Syd.)

BERNIUKŲ KREPŠINIO: G. Ei
dintas, T. Jablonskis (Syd.), R. Lęk- 
nius, Oželis, Ragauskas (Melb.), 
Gvildys, Renkauskas (Geelongas), 
Talanskas, Ignatavičius, Jurekas 
Adei.). Treneris - J. Obeliūnas (Geel)

MERGAIČIŲ RINKTINE: A. Tamo
šiūnaitė, R. Šidlauskaitė, V. Dagytė, 
E. Vyšniauskaitė XMelb.), A. Kasperai 
lyte, R. Araitė (Syd.), R. Rupinskaitė, 
Sholze (Adei.), Jančiauskaitė (Geel). 
Treneris - S. Visockis (Adei.).

VYRŲ TINKLINIO: S. Lukoševi
čius, G. Sauka, V. Stašionis, J. Liu
tikas, K. Krapauskas (Syd.), S. Visoc
kis, J. Morkūnas (Adei.), Radzevičius, 
Stanwyx (Hobartas). Trenerė - A. 
Morkunaitė (Adei.).

MOTERŲ TINKLINIS: A. Morkū- 
naitė, J. Morkunaitė, N. Daniškevi- 
čienė, I. Rupinskaitė, R. Rupinskaitė, 
M. Visockaitė, R. Žiukelyte, S. Ber- 
naitiehe (visos Adelaides)^ S. Gustaf
son, V. Laukaitytė, N. Cerkesiene, 
(visos Sydney).

***

ŠVENTES UŽDARYMAS.
Po įtemptų ir, permainingai kietų 

sportinių kovų, oficialusis 23-sios 
Sporto Šventes uždarymas įvyko gruo
džio 30-tą. dieną Krepšinio Stadione. 
Šventes šeimininkui V. Daudarui, ir 
išsirikiavusius aikštėje šventės daly
vius tarus paskutinįjį atsisveikinimo 
žodį ir padėkojus UŽ taip gražų spor
tišką, dalyvavimą, Šydnėjuje, šventę 
uždarė buv. ALFAS pirm. J. Tamošiū
nas. Uždarymo iškilmių metu, pirmą 
kartą Šydnėjuje, be pereinamųjų ir 
vienkartinių dovanų bei taurių, buvo 
visiems laimėtoj aus įteikti gražus 
pergalės medaliai. Sekant mūsų spor
tines tradicijas, šventės vėliavą, 
buvę Šeimininkai Sydnėjaus koviečiai, 
perdavė būsimiems rengėjams Hobarto 
“Perkūnui”, ką visi sportininkai ir 
žiūrovai priėmė su didelėmis - ovaci
jomis, nes pirmų karta mūsų Austra
lijos lietuvių sporto istorijoje, sporto 
šventė įvyks Tasmanijos sostinėje 
Ho barte. Sporto šventė buvo baigta 
Lietuvos Himnu.

Gruodžio 31-ją dieną vakare 
įvyko sportininkų ir jaunimo Naujųjų 
Metų sutikimas Newtowno Policijos 
salėje. Susirinko apie 500 jaunimo, 
tarp kurių matėsi ir gražus būrys sporto 
rėmėjų it"veteranų mūsų sporto mece
natų, šis N. Metu sutikimas buvo ypa
tingai smagus, suteikęs gerą nuolaiką 
visiems jame dalyvavusiems. N. Metų 
sutikimo baliaus metu buvo ištraukta 
’’Kovo” loterija, kurios I-ją premiją 
$250.00 laimėjo J. Abromas (Sydnė- 
jus), II-ją premiją $100.00 laimėjo 
A. Morkunaitė (Adelaide) ir III-ją 
$50.00 laimėjo australas iš Sydnė
jaus.

AUSTRALIA PALIKUS
Antanas Laukaitis

Futbolo padėtis Kanadoje yra sportinį darbą, tik, žinoma, propor- 
labai liūdna. Lietuvių komanda čia cingai palyginus, jų Amerikoje ga- 
sudaryti beveik neįmanoma. New lėtų būti daug daugiau ir jie visą mū- 
Yorke futbolo sekcija" yra labai gyva su sportini gyvenimą galėtų daug 
ir aktyvi. Ateities problema yra kai daugiau ir našiau paremti tiek mora- 
kurių asmenų noras siųsti šią koman- liniai, tiek ir materialiniai.
dą i* Lietuvą. Chicagoje turima gana Dėkodamas savo jauniesiems 
aktyvi futbolo sekcija. draugams ,detroitiškiams R. Janukai-

Žiemos sporto ir slidinėjimo sek- čiui įp j, Šventiskaitei už mano rūpi- 
cijos platų pranešimą padarė V. čiur- nimasi kelionėje, aš tik galiu palin- 
lionis, pabrėždamas, kad šioje sek- tėti visiems Detroito “Kovo” spor- 
cijoje darbas yra vykdomas labai tininkams ir vadovams geriau ir gra- 
puikiai. Lygis yra aukštas ir amerikiežiau surengti sekančią sporto šventę 
čiu žiemos sporto profesionalų įver- Detroite, kai visiems Amerikos Metu-
tinimai yra labai geri. Paskutiniosios 
pabaltiečių pirmenybės buvo praves
tos lietuvių labai gerai. Piniginiai 
sekcijos reikalai yra labai geri. Turi
mas savas slidininku “Žaibo” klu
bas, leidžiantis ir savo puikiai reda
guojamą leidinį “Snaigių Atgarsiai”. 
Pagal surinktus duomenis, kiekvie
nas slidininkas atsiekti dabartinį lie
tuvių turimą slidinėjimo lygį, tūrėtų 
išleisti apie $2000.00. Turima šeši 
slidinėjimo klubai, turintieji visus 
moderniškiausias šio sporto įrengi
mus. Įdomus dalykas yra, kad šiuose 
klubuose musu, jaunimas nusprendė 
kalbėti vien tik lietuviškai, kas yra 
sveikintinas pavyzdys visam kitam 
mūsų sportuojančiam Jaunimui. Sli
dinėjimo sekcijai vadovauja Algis 
Gari suskas.

A. Laukaitis daro pranešima Amerikos lietuvių sporto atstovų suvažiavime.

Antrąją suvažiavimo dieną vyko 
diskusinėmis temomis pasišnekėji
mai, kuriuose, gaila, dėl laiko sto
kos aš negalėjau dalyvauti.

Mano nuoširdi padėka priklauso 
SALFAS visai valdybai, pakvietusiai 
mane dalyvauti šiame metiniame spor
to atstovų suvažiavime, kurio metu 
man ypatingai buvo malonu susipa
žinti su visais pagrindiniais Amerikos 
klubų vadovais, išgirstant ir plačią 
sportinė? veiklos apžvalgą Ameriko
je ir Kanadoje. Iki šiol daugiau besi
lankant tik Rytų Apygardoje, malo
nu buvo išgirsti šios apygardos pir
mininko , musu žinomojo stalo tenisi
ninko P.V. dvildžio pranešimą ir jo 
darbo apžvalgą, pranešant, kad po 
didesnės pertraukos dabar yra atgai
vinama sportinė veikla visuose sios 
apygardos sporto klubuose ir ypatin
gai New Yorke jau matome ir gražįos 
pasekmės. Atrodo, kad su P. Gvildžio 
energija ir darbu labai greitai ir vėl 
sportinis gyvenimas šioje apygardo
je sužydės.

Lyginant Amerikos ir Australi
jos sportinį gyvenimą, man labai sma? 
gu buvo matyti, kad sportinis gyve
nimas ir visa veikla, nors ir mažes
nėje plotmėje, yra labai panaši tarp 
šių kontinentų lietuvių sportininkų. 
Labai džiugu buvo matyti mūsų se
nuosius sporto veteranus dar ir da
bar aktyviai dirbant lietuviškąjį

Prabėgus paskutiniaj ai mūsų, 
sporto Šventei, tenka tik džiaugtis ir 
gėrėtis tokiu jos gražiu pasisekimu, 
sportišku tarpusavio draugiškumu ir 
ta lietuviška sportine dvasia, kuri 
vyravo visą žaidynių laiką Didžiau
sia visų sportininkų ir dalyvių padėka 
priklauso rengėjams - Sydnej aus ko vie
niams, kai irgi nemažesnė padėka 
tenka visiems prie jos prisidėjusiems 
ir ypatingai sydnėjiškėms moterims, 
kurios tame dideliame karštyje vargo, 
stengdamosi kuo gražiau ir geriau 
priimti ir pavaišinti visus šventes 
dalyvius.

viams sportininkams ir jų vadovams 
yra mano nuoširdus sveikinimas, lin
kint ir ateityje lietuvišką sportinę 
dvasią plėsti ir išlaikyti visoje mū
sų sportinėje šeimoje.

Apie PabaltieČiu Sporto Federa
ciją pranešimą padarė pirmininkas 
Alg. Bielskus, pabrėždamas, jog šioje 
federacijoje yra dideli organizaciniai 
trukumai iš latvių ir estu, puse's. Pas
kutiniuoju metu į pabaltiečių pirmeny
bes buvo pakviesta ir ukrainiečiai 
sportininkai svečio teisėmis. Po pra
nešimo iškilo klausimas ar yra verta, 
leisti ukrainiečiams ateityje dalyvau
ti kaip lygiateisiams nariams pabal
tiečių sporto šventėse. Lietuvių at
stovų susirinkimas šiuo reikalu davė 
pilną sutikimą ir dėl galutinio įsijun-

gimo sprendimą padarys pabaltiečių 
komitetas.

Golfo sekcija turi užtenkamai 
žaidėjų, veikia neblogai, tik turėtų 
būti aktyvesnis jų gyvavimas.

Ateityje, jei tik atsiras užtenka
mai mėgėjų, suorganizuoti kėglininkų 
sekciją. Labai įdomų pranešimą spor
tinių stovyklų klausimu, padarė buvu
si Amerikos lietuvių žymioji sporti
ninkė Elvyra Zadopolienė.' Savo la
bai gerai paruoštame referate ji iš
kėlė šių stovyklų reikšmę sportiniam 
jaunimui ir vadovams. Tikslas yra toks 
pat reikšmingas kaip ir kitų, jaunimo 
organizacijų, nes visos stovyklos 
yra labai svarbios tavųjų šakų jau
nimui. Jau tas yra reikšminga kai su
buriama vienon krūvon vadovai su 
stovyklau tojais. Per sportinę stovyk
lą mes atsiektume labai daug gero, 
ypatingai jeigu bus rastas visų bend
ras pasišventimas. Pagrindinis klau
simas būtų kaip galimą geriau suor
ganizuoti tokią stovyklą? Be didelės 
reklamos nereikėtų bijotis su sportu 
išlysti ir į akademinę plokštę, duo
dant gerai paruoštus vadovus - spe
cialistus ir net paskiras sporto ko
mandas, ypatingai ruošiantis į už jū
rines keliones. Duotoje dienotvar
kėje buvo ponios Elvyros labai smul
kiai ir gerai paruošta stovyklos kas
dieninė programa. Sporto vadovai ne
turėtų bijotis perduoti mūsų jauni
mui fizinio auklėjimo ir sporto idė
jas, kas duotų labai daug reikšmės ir 
lietuviškos sportinės, dvasios musų 
ateities vadovams. Šie vienokiu ar 
kitokiu būdu būtų įgyvendinti. Šios 
stovyklos mintis labai nuoširdžiai 
parėmė mūsų veteranas sportininkas 
Br. Keturakis, pradžiai pasiūlyda
mas net vienos dienos savo uždarbį. 
Atstovai nutarė ateityje bandyti to
kios stovyklos suruošimą.

Sekančioji sporto žaidynių šven
tė yra numatoma suruošti 1973 metų 
gegužės mėnesio 5-6 dienomis De
troite ir jos rengėjais paskirti De
troito “Kovas”. Žiemos sporto var
žybos prasidės sausio mėn. ir smul
kesnės datos su visa programa bus 
skelbiama spaudoje.
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SIŪLYMAI PASAULINEI BALTlk 
SANTALKAI

Algirdas Gustaitis.

1972 lapkričio 18 d. New York’e 
įsteigta pabaltiečių (lietuvių, latvių, 
estų) organizacija, spaudoje vadinama 
Pasauline Baltų Santalka. Pirminin
kavimas bus vykdomas eiles tvarka. 
Pirmoji vadovybė perduota lietuviams, 
kuriai pirmininkauja VLIKO pirm. Dr. 
K. Valiūnas.

Nuoširdžiai sveikinu ta pabaltie
čių organizacijų, linkėdamas visų 

-geriausios sėkmės, sutarimo, veik
los ir, svarbiausia, rezultatų.

Pabaltiečių fbaridymas apsijungti 
turi gana ilgą praeitį. Man atrodo, 
niekad pilnumoje nepasiekęs tų tautų 
pagrindų. Nepriklausomais laikais 
matydavome, nustatytomis dienomis, 
iškabinamas ne tik Lietuvos, bet ir 
Latvijos, Estijos vėliavas, bet tai 
tebuvo paviršutinė mirgmena, graži, 
priimtina, bet realių atsiekimų nepa
siekusi. Panašiai butu galima bandy
ti ir dabar daryti, nors tokio vienti
sumo kažin ar pasiektume, nes anais 
laikais vėliavų iškabinimo privalo
mumas būdavo prižiūrimas policijos 
(Lietuvoje).

Man vienas kariškis pasakojo 
nepriklausomybes laikų buvo sumany
mas Lietuvoje surengti didinga Sau
lės (Šiaulių) kautynių iškilmingą pa
minėjimą, dalyvaujant ne tik Lietu
vos, bet Latvijos ir Estijos kariuo
menės pajėgoms. (Reikėtų, kad pasi
tarimuose dalyvavę parašytų galimai 
pilnešnius pasisakymus, atsimini
mus). Pagaliau iš didelio ir gražaus 
sumanymo nieko neišėję, nes įvykęs 
nesutarimas 'tarp lietuvių ir latvių. 
Esą, lietuviai minėjimą norėję daryti 
Lietuvoje, gi latviai ji norėję padary
ti Latvijoje.

Na, jei tokiose smulkmenose 
nesutariama, tai kokia begali būti 
pabaltiečių jungtis, dabartiniai ta
riant, Santalka? Ar negalėjo sutarti 
Durbės kautynių minėjimą, Įvykusį 
1260 m. latvių žemėse, surengti Lat
vijoje, o Saulės (Šiaulių) 1236 m. 
kautynių minėjimą pravesti Lietu
voje lygiai tolygaus Įspūdingumo? 
Arba, jei kalbėjo tik apie Saulės 
(Šiaulių) kautynes, viena paminėji
mą padaryti Lietuvoje, o kitą Lat
vijoje. Nereikėtų kietai priešiškiuo- 
ti nei vieniem, nei kitiem.

Lietuvių spaudoje nemaža, 
įvairių autorių, rašyta apie pabal
tiečių (estų, latvių, lietuvių) ban
dymus apsijungti. Galimas dalykas 
ta tema daug rase ir latviai ir estai. 
Visus tokius raštus būtų naudinga 
kruopščiai surinkti, bibliografiniai 
sutvarkyti ir išleisti knygos pavi
dalu, kad žinotume, kokie ir kieno 
pasiūlymai buvo, kas ir kur buvo 
laimėta, kodėl pralaimėta. Tokį 
veikalą skaitant gali kilti didesnių 
pasiūlymų, atsirasti uolių bendra
darbių ir spaudos, literatūros, moks
lo žmonėse įdiegti naujų temų. Tai 
būtų kaip ir įvadas pabaltiečių vie
nybės istorijai. Visos trys tautybes 
turėtu bendrauti ir svarbesnius, Įdo
mesnius rašinius išsiversti.

SKATINKIME PABALTIEČIŲ.
JAUNIMĄ ARTIMIAU 

BENDRAUTI
Pabaltiečių bendravimas vyks

ta ir užsienyje atsidūrus, bet ji 
reikia žymiai praplėsti. Ypač ska
tinti jaunimą Visi gailimės geram 
jaunuoliui ar jaunuolei ištekėjus ar 
vedus svetimąjį. Būtų geriau, jei 
vestų pabaltieti ar pabaltietę. Tuo 
tautinis klausimas lengviau išsi
spręstu vienų ar kitų naudai. Ir tė
vai nesijaustų nusikaltę savo tau
tai.

Reikėtų stengtis organizuoti 
pabaltiečių dainų, šokių, jaunimo, 
kultūros šventes. Šiuo atveju lie
tuviai ir latviai galėtų pasimokyti 
iš estų ir jų 1972 m. Toronte, Kana
doje įvykdytą, estų tremties kultū
ros šventę .laikyti pavyzdžiu ne tik 
organizuotumu, dalyvių, skaičiumi,

bet ir programos įvairumu. Lietuvių 
jaunimui tolima masinė mankšta to
kiame lygyje, kaip padaro estaitės 
ir estai. Jie puikiai sugebėjo priei
ti prie užsieniečių informacijos, fr 
kanadiečių anglų kalba spauda, ka- 
nadietiška televizija nepalygina
mai geriau informavo, nei panašiais 
lietuvių atvejais. (Išiiptis _būtų 
1972 m. lietuvių tautinių šokių šven
tė Čikagoje, nes prezidento žmonos 
Mrs. Nixon dalyvavimas kiek pravė
rė amerikiečių informacijos varžtus).

REIKIA PAKELTI 
PABALTIEČIŲ. SKAIČIŲ,

Pasiekti lengviausiai būtų 
paprasčiausiu būdu: gimimų padau
ginimu. Klausimas kai kam gali 
atrodyti jautrus ar uždaras. Bet 
žiūrint į pabaltiečių prie augliaus 
skaičių, jis per mažas, pakeltinas.

Apie prieaugliaus sumažinimą 
tegul kalba Indija, Afrika ir kiti. 
Gi Kinija, turinti keletą Šimtų mi
lijonų gyventojų kiek galėdama ska
tina savo gyventojų prieauglių. Sla
viškoji: Sovietų Rusijos dalis ska
tina savo prieauglių. Vos tik jam 
sumažėjus, lenkų kardinolai, vys
kupai ir dvasininkai šaukia, ragina 
turėti daugiau vaikų ir LtųTuo rei
kalu anais metais rašiau VLIKui, 
tegavau mandagų atsakymą bet iki 
Šiol jokio paskatinimo per dvasiš
kius, organizacijas, spaudą ir kt.

AR NEGALIMA ARTINTI 
LIETUVIU IR LATVIU 

KALBAS?
Prieš tūkstantį, ar mažiau metų 

tebuvusi viena kalba, kuria kalbėjo 
dabar žinomi lietuviai, latviai ir kiti 
aisčiai. įvairios sąlygos bei nelai
mės tą vieną tautą taip perskyrė, kad 
lietuviai jau negali susikalbėti su 
latviu, nes ir vieni ir kiti turi daug 
skirtingų žodžių ir kt.

Reikėtų lietuvių, ir latvių kal
bininkams bandyti rasti būdų tas 
dvi kalbas taip suartinti, kad bent pa
prasčiausiuose pasikalbėjimuose 
būtų galima apsieiti be vertėjo.

Suprantu, šimtmečiais padary
ta žala neįmanoma atitaisyti per 
dešimtmečius, bet ar nebūtų galima 
bandyti išdirbti tokią, tas kalbas 
artinančią sistemą, kad po šimtmečio 
ar kelių šimtmečių lietuviai vėl ga
lėtų susikalbėti su latviais, ir prie
šingai?

Ir šioji tema labai opi, todėl 
tik paliečiu.

Buvusiam Australijos Lietuviu ir Sydnėjaus Klubo “Kovo” Šach
matų Meisteriui

VYTAUTUI KOŽENIAUSKUI
mirus, jo giminėms Lietuvoje ir Australijoje reiškiame nuoširdžią 
užuojautą

Sydnėjaus Sporto Klubo “Kovas”
šachmatininkai,  

Mielam mūsų sportininkui,
VYTAUTUI KOŽENIAUSKUI

mirus, jo giminėms Lietuvoje ir Australijoje reiškiame gilia uzuo- 
j autą.

Sporto Klubo “Kovas” Valdyba 
ir sportininkai. '

Iškiliam krepšininkui ir ilgameciui Sydnėjaus Lietuvių “Kovo” !
ir Australijos rinktinės žaidėjui Į
VYTAUTUI KOŽENIAUSKUI ]

mirus, jo giminėms Lietuvoje ir Australijoje reiškiame gilią uzup- 
j autą

Sporto Klubo “Kovo” krepšininkai.

Į

Gerb.Kun. PRANUI DAUKNIUI, į
.mirus jo mamytei Lietuvoj e,, reiškiam e gilią užuojauta.

I ■■

G. ir J. Vasiliauskai
S. ir A. Mauragiai. f

A.A.
ats. aviac. majorui

JERONIMUI GAROLIUI j

mirus, jo giminėms,, artimiems ir pažįstamiems, reiškiame gilią 
u žuoj auta.

LVS “Ramovė” Sydney Skyriaus Valdyba.

A.A. ELZBIETAI KAPOČIENEI f.
mirus, jos sūnui Algiui,jo seimai, giminėms ir artimiesiems gilių 
užuojautą reiškia

- ‘ ‘ ■ir ' '‘1’'A.’irr1?l;^ažia'uškai;
A.L. ir R. Volkai.

Akiniai
Studentas: Kodėl Jūs turite 

trejus akinius
Profesorius: Vienus vartoju 

žiūrėti arti, antrus — tolyn.
Studentas: O trečius?
Profesorius: Trečius užside

du, kai reikia surasti kitus dve
jus.

Klaida
— Palaukit, palaukit, — veja

si vaistininkas klientą. — Vietoj 
aspirino, aš jums įdaviau arse
niką.

— Baisu!
— Aišku, arsenikas kainuoja 

doleriu brangiau.

LIETUVIU.LAIDOJIMO BIURAS 
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD

17 RAILWAY PDE

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72-5408. Veikia visas 24 valandas per parą.

KELIONĖMS Į EUROPĄ, AZIJĄ IR AMERIKĄ 
KREIPKITĖS į LIETUVIU KELIONIŲ BIURĄ

632 GEORGE ST., SYDNEY. AUSTRALIA 200C

Palanga, Travel

TURIME IR įVAIRIU ATOSTOGINIU TURU BEI EKSKURSIJŲ PO .
PACIFIC SALAS. SKAMBINKITE TEL. 26 3526

NEWCASTELIS
Newcastelio Jaunimas 

triumfuoja.
Gražiai Newcastelio Jaunimo Komi

teto pravestas gruodžio 9 d. Argenton 
salėje “Vasaros Vakaras” Įrodė, kad 
čia esantis jaunimas, vadovaujamas 
Kristinos Gasparonytės , turi nepaprastą 
kūrybine energiją. Gražiai dekoruota 
salė, 6 mergaičių grupės “Havajų Šo
kiai”, Petro Kairio deklamacija ir p. 
A. Grigaliūnienės vykusiai sudainuotos 
lyriškos dainos gausių svečių buvo su 
pasigėrėjimu sutikta.

Šio vakaro pradžioje buvo paskelb- 
ta, kad 8 moksleiviai yra baigę šiais 
metais savo užsibrėžtas studijas,
būtent: Algis Butkus • Newcastle Uni
versity įsigijęs B.A. - Honours - laipsni. 
Vincas Lizdenis - Newcastle Technical 
College, Electrical Certificate, Kristina 
Gasparonytė, Vida Levickaitė, Rasa 
Bajalyte, Nijolė Racaitė ir John Šeškus 
- įvairias Newcastle Gimnazijas, gau
dami brandos atestatą ir Genė Daugė
laitė - vidurine mokyklą. Visi buvo su
kviesti i trumpą, jų sėkmingo, darbo, pa
gerbimą ir čia esantiems A. Šėmas ir Z. 
Zakarauskienė Įteikė Valdybos ir Jau

nimo Komiteto lėšomis skirtas dovanas. 
Sis , mokslus einančio jaunimo .išryški
nimas buvo jaunimo, jų tėvą ir jų jaunųjų 
svečių džiaugsmingai sutiktas. Tiki
mės, kad ir ateinančiais metais vėl tu
rėsime. progos matyti keliolika mokslus 
baigusiųjų.

Linksmame ir nuotaikingame pobū
vyje buvo daug mūsų jaunimo draugų - 
latviu, estų. Čia dar kartą pasitvirtino 
Newcastelyje puoselėjamas pabaltiečių 
bendradarbi avima?.

Rašytojui atrodo, kad Jaunimo Ko
mitetas, širdingįį.j/isų remiamas - tėvų 
ir Valdybos - turi gražias veiklos pers
pektyvas ir ateityje. Visi tuo džiaugia
mės.

Alf. S.
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KiEK AS SUŽINOJAU!
Praeita savaite lankėsi Sydnėju- 

je American Travel "Service Bureau 
prezidentas Walter Rask - Raškaus
kas. Svečias aplanke Jubiliejinę 
skautu stovykla, nufilmavo skautus 
ir kaip garbės svečias buvo pakvies
tas drauge su vyr. sktn. A.-Mauragiu 
uždegti jubiliejinį stovyklos laužą. 
Pasidžiaugęs gražiu lietuvių jaunimu, 
išvykdamas padovanojo $50.00. A- 
ciū svečiui.

***

Pasirodo/ kad vasario mėn. vidu
ryje, Eucharistinio Kongreso Metu, 
turėsime daug svečių iš Europos ir 
Amerikos. Iš Europos turėsime - vys
kupą A. Deksnį, prel. Celiešių, kun. 
Urboną, kan. Zakarauską ir prelat. 
Tulabą, galbūt ir daugiau.

Iš Amerikos sąrašo žmonių dar 
neturime, bet p. W. Raškauskas pa
žadėjo tuoj ji mums atsiųsti, jau da
bar yra užsirašę 25 žmones ir jis bus 
tos ekskursijos vadovas. Svečiai 
kelias dienas bus Sydnėjuje pries 
išvykstant i Melboumą, todėl čia 
jiems organizuojama bendros vaišes 
ir susipažinimo vakaras. Smulkesnės 
informacijos bus paskelbtos sekan
čiame “M.P.” numeryje.

***

APLEISTAS KAPAS LIETUVIŠKA SKAITYKLA
1971 m. sausio mėn. \ 12d. Syd- 

nejuje, Rookwood’o kapinėse, lietu
vių skyriuje, buvo palaidotas dailinin
kas Algirdas Šimkūnas. Šiemet suei-
na lygiai du metai po jo mirties, bet 
kapą vis dar “puošia” rusvi austra
liškos žemės grumstai. Neatrodo, 
kad kas butų susirūpinęs paminklo 
pastatytmu. Velionis paliko tinto, bet 
nebuvo padaręs jokio testamento, už 
tai įvairūs valdžios organų formalu
mai gali užtrukti dar kelis metus iki 
iš jo likusio, turto būtą galima pasta
tyti jam paminklą. Jo turtas, “iš
laisvinus” iš formalumą, bus perduo
tas jo senutei motinai ir giminėms 
Lietuvoj e.

Mes, Sydnejuje gyvenantieji lietu
viai, turėtumėm rūpintis vieninteliu 
dalyku: galimai greičiau pastatyti 
paminklą ant velionies kapo. Neabe
joju, kad paskelbus vają a. a. Algirdo 
Šimkūno paminklo pastatymui, netru
kus reikiama suma bus suaukota. Vi
sai nesvarbu kas . tą vajų skelbs - 
svarbu, kad paminkfaš bus pastaty
tas. Sakysim, mūsų dailininkai Sydne
juje pasižymi energingumu ir darbštu
mu, ar jiems nebūtų parankiausia pra
dėti tuo rūpintis? Mūsų bendruomenė
je tam pritarimo bus apsčiai, nes mes 
lietuviai mokam mylėti mirusius.

Agnė Lukšyte.

TAUPYK IR SKOLINKIS TALKOJE

Lietuviy Kooperatinė Kredito Draugija* 
’’TALKA”

Moka už indelius (depozitus) 
5% metinių palūkanų, už įnašus 
(serus) iki 7%% dividendo. 
Duoda paskolas iki 5000 dolerių 
iš 7 - 9% užskaitant kas 3 mėn?
laikos įstaiga, veikia šeš
tadieniais nuo 11 vai. iki 14 
vai. p.p.
Lietuvių Namuose, 50 Errol 

St., North Melbourne.
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Aną šeštadienį (sausio 13 d.) 
skautų jubiliejinėje stovykloje 
Inglebume buvo tikrai liūdna, nes 
jautėsi, kad stovykla eina prie galo, 
o dar taip norėjosi pašto vyklauti. 
Susigyvenę ir susidraugavę skautai 
gražios gamtos prieglobstyje nenorėjo 
išsiskirti. Paskutinis vėliavos nulei
dimas, paskutinis laužas neišven
giamai bylojo, kad greitai ateis lai
kas, kada paskutinis skautas paliks 
šią gražią stovyklavietę. Taip jau ir 
atsitiko, gražiai pastovyklavę skau
tai jau išsiskirstė. ;

***
Kiekvienais metais Wollongonge 

būdavo švenčiama Juros Dienaudėja 
siais metais negauta salės ir todėl 
organizatoriai atsisakė ją organizuo
ti Wollongonge. Sydnėjiškiai tuo ži
noma nepatenkinti ir todėl, kiek gir- 
dėjau, žada Jūros Dieną atšvęsti 
sausio 28 d. Brontes paplūdimyje.

***
Po didelio širdies skausmo, mi

rus Violetai Mauragienei - Vasiliaus
kaitei, p.p. ;G. ;ir J. Vasiliauskai ir 
Mindaugas Mauragis su savo vaiku
čiais, praleidę pora savaičių atosto
gų Sydnėjuje pas savo gimines, grį
žo į Adelaidę.

***

MELBOURNE.
Nedaugei ir Melboumiskių lie

tuvių^ žino, kad jau eilė metą Mel
bourne, Swanston gatvėje, veikia
lietuviška skaitykla, musų veiklaus 
tautiečio, Antano K rauso įsteigta. 
Skaitykla buna atidaryta darbo die
nomis nuo 10 vai. iki 22 vai. Šešta
dieniais nuo 10 vai. iki 17 vai. ir 
sekmadieniais nuo 2 vai. iki 22 vai. 
Sekmadieniais tik laikraščią skyrius 
neatidaromas.

Toje skaitykloje, be anglą kal
boje knygų apie Lietuvą, lietuvius ir 
verstų lietuvių autorių, yra Lietuvių 
Enciklopedija (yra ir anglų kalboje 
pirmieji du tomai), Vinco Krėvės 
rastai - 6 tomai, Vinco Putino - Miko
lai čio raštai - 6 tomai, Balio Sruo
gos rastai- 6 tomai, Jono Maironio 
rinktiniai raštai - 2 tomai, ■ Mykolo 
Biržiškos raštai - 3 tomai, J. Balči
konio - Dabartinės Lietuvią Kalbos 
Žodynas (990 pusi.);, Mingėlos - Kun. 
Antanas Milukas, jo gyvenimas ir 
darbai, Braduno - Vilniaus Varpai 
(poezija), Antano Simučio - Pasaulio 
lietuvių žinynas, Antano Juskos - 
Lietuviškos svodbines dainos, Kiau- 
lakio - Palanga ir kitos. Viso su dvi
gubais egzemplioriais ir brošiūromis
yra arti šimto. Laikraščią skyriuje 
yra “Musu Pastogė” ir “Tėviškės 
Aidai”.

Ši skaitykla randasi STATE 
LIBRARY VICTORIA patalpose.; 
Skaityklos ir bibliotekos kasmet 
papildomos, j ei norima, kad lanky
toją skaičius nemažėtą, ;Papildykime 
ir mes Įpiršdami naują knygą ir nesa
mą žurnalą, o Amerikos lietuvių 
dienraščius oro pastų užprenumeruo
kime patys.

Jonas Normantas.

JAUNU DAINININKU KONKURSAS 
bus pravestas ateinantį rudenį, nau
jai sudaryto lietuviu operos vieneto, 
“Chicago Opera Company”. Pirmoji 
premija - $1000. Konkurse galės da
lyvauti visi jauni dainininkai JAV 
ir Kanadoje. Taisyklės bus paskelb
tos balandziomėnesi. c

***

PATS SKAITYK “MŪSŲ. PASTOGĘ,” 
IR KITĄ PARAGINK SKAITYTI.

***

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems taip gausiai dalyvavusiems 
musu mylimos motinos;bei močiutės

A.A. ELZBIETOS KAPOCIENĖS
laidotuvėse. Dėkojame visiems už gėlės bei vainikus, už maldas ir 
Sv. Mišias, už pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ir per spaudą, 1 
p. Sau dargi en ei ir p. Baužei už parašytus nekrologus spaudoje, 
kun. Butkui ir kun. Mortuzui už atlaikytas pamaldas ir pasakytą 
jausmingą pamokslą bažnyčioje ir kapinėse, Sydney Lietuvių An
samblio atstovui p. Bitinui ir “Dainos” choro pirmininkui p. Na
gini uz pasakytus atsisveikinimo žodžius, visiems choristams ir 
dirg. B. Kivęriui, p. Adickui už nuotraukas ir ypač iš toli atvyku
sioms p.p. Spokevičiams, p.p. Kazlauskams, p.p. Adickams, p. 
Valaičiui, p. Bosikui, p.p. Volkams.

Dėkojame ir visiems tiems, kurie is kapinių atsigaivinimui 
sugrįžo į Lietuvių Namus Lidcombe ir toms ponioms? kurios prisi
dėjo prie užkandžiu pagaminimo ir stalų paruošimo.

Dėkojame visiems, kurie bent kuo prisidėjo prie laidotuyiu 
musu brangios mamytės ir močiutės A.A. E. Kapocienės.

Liūdintis sūnus Algis ir Šeima.

PARENGIMU KALENDORIUS 
SYDNĖJUJE 1973 METAIS.

SAUSIS
7 d. sekmadienis - Skautą stovyklos 

lankymas.
13 d. šeštadienis - Skautą stovyklos 

uždarymo laužas.
28 d. sekmadienis - Jūros Diena 

Wollongonge - W’go Apylinkės 
V-ba ir Syd. Ateitininkai.

VASARIS.
11 ar 18 d. sekmadienis - Lietuvos Nepri

klausomybės Šventės Minė
jimas, ALB Syd. Apyl. V-ba.'

24 d. šeštadienis - Studentai.

KOVAS.
1-4 Rekolekcijos - vyskupo atsilanky
mas.
11 d. sekmadienis - Kaziuko Muge ALK 
Kultūros D-ja - Skautai.
17 d. šeštadienis - Initium Semestri - Stu
dentai.

BALANDIS.
7 d. šeštadienis - Literatūros Vakaras - 
Literatą būrelis ir Vyresnieji skautai. 
29 d. sekmadienis - Atvelykis - Tunto 
iškyla ir sueiga Ingleburne.

GEGUŽĖ.
5 d. šeštadienis - Carito Balius - Caritas 
ir “Daina”,
13 d. sekmadienis - Motinos Dienos minė
jimas - “Aušros” Tuntas.
19 d. šeštadienis - Sporto Klubas “Ko
vas”
26 d. šeštadienis - Moterą Draugija.

BIRŽELIS.
9 d. šeštadienis - Savaitgalio mokyklos 
balius.
17 d. sekmadienis - Birželio minėjimas - 
Baltą taryba. ‘
23 d. šeštadienis - Kaukią balius -.Skau
tai.

LIEPA
7 d. šeštadienis - Sporto Klubas “Kovas”
15 ar 22 d. sekmadienis - Dariaus ir Gi
rėno minėjimas - “Ramovė”
28 d. šeštadienis - Sporto Klubas “Ne
ris”.

RUGPIŪTIS
18 d. šeštadienis - Spaudos Balius - 
“Tėviškės Aidai” - ALK Kultūros V-ba.
25 d. šeštadienis - Baltą Jaunimo Tau- 
tinią šokių vakaras.

RUGSĖJIS.
1 d. šeštadienis - Sporto Klubas “Kovas”
8 ir 9 d. Tautos Šventės minėjimas - ALB 
Sydnėjaus Apyl. V-ba.
15 d. šeštadienis - “Musu Pastoges” 
spaudos balius.

SPALIS

20 d. šeštadienis - Sporto Klubas “Kovas”
21 d. sekmadienis - Skautą gegužinė - 
Inglebume - Skautą Tėvą K-tas.
27 d. šeštadienis - Metinis Koncertas - 
“Dainos” Choras.

LAPKRITIS.
17 d. šeštadienis - Sporto Klubas “JJeris”
24 d. šeštadienis - Kariuomenes Šventės 
minėjimas - “Ramove”

GRUODIS.
9 d. sekmadienis - Skautų Kūčios.

Sydnėjaus Apylinkes Vaidyba.

PASIRUOŠIMAS 
KONFIRMACIJAI

Užbaigiant rekolekcijas Sydnėjuje 
prieš ar po Kongreso vienas iš vyskupų 
teiks Sutvirtinimo Sakr. Norintieji dar 
užsirašyti prašome pasiskubinti.

Vasario 4 ir 11 dd. - sekmadieniais 
po pamaldų prie Lidcombe bažnyčios 
vyks pasiruošimo pamokos. Bus išduo
damos kortelės: atsiminti krikšto data ir 
vietą, pasirinkti sutvirtinimo tėvą, (bern.) 
ar motiną (merg.). Einą Sutv. apsirengia 
tautiškai arba baltai.

Po visą apeigą numatomi bendri 
pietūs kuriuose jiems bus rezervuotas 
stalas. Tėvai susitaria su rengenčiuoju 
parapijos komitetu. Bendra nuotrauka 
su J.E. vyskupu ir kunigais prie bažny
čios. Vėliau bus išduodami ir Sutv. pažy
mėjimai.

WOLLONGONG
Vasario 4 v. pamaldos Wollongong 

lietuviams St. Francis koplyčioje 5 vai. 
p.p.

VASARIO 16
Vasario 14 iškilmingos pamaldos 

už Tėvynę Sydnėjaus lietuviams vasario 
11 d. sekmadienį. 11.30 St. Joachimo 
bažn. Lidcombe. Pamaldose giedos 
“Dainos” choras vad. muz. Br. Kiverio. 
Organizacijos kviečiamos su savo vėlia
vomis. Raginama kuo daugiau priimti 
Šv. Komuniją aukojant už tėvyne.

Kun. P. Butkus.

LEIDINYS APIE PRANCŪZIJOS 
LIETUVIUS.

Pr. LB-ne ir PrLK Misija ruošia 
leidinį apie Prancūzijos lietuvius, _ tai 
yra, . Šio krašto lietuvių istoriją. Siam 
leidiniui paruosti ir išleisti bus sudaryta 
speciali komisija.

PAIEŠKOJIMAS
Romualdo Jovaišos brolis iš Aly

taus apsk., prieš 40 metu išvykęs Bra- 
zilijon ir gyvenąs Sao Paulo mieste.

Prašo atsiliepti Leonardas Jovaiša 
gyvenąs - 110 Norton St., Leichhardt 
N.S.W. Australija.

MUSU PASTOGĖ 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

"OUR HAVEN”
Australijos Lietuvių, Bendruomenės 

laikraštis.
LEIDĖJAS: - A-L.B. Krašto Valdyba 
Adresas: Box 130 P.O. Rundle St., 

Adelaide.
Leidėjo ir “M.P.” Administracijos 

adresas: Box 4558 G.P.O. SYDNEY. 
N.S.W. 2001.

Atsakomasis redaktorius A. Mauragis 
Redakcijos adresas: 82 Victor Ave., 

Picnic Point, N.S.W. 2213. 
Redakcijos Tel. 77 - 6707.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Administracijos Tel. 649 - 9062. 
“M.P.” prenumerata metams $10.00 

pusei metų - $5.00.
Užsienyje metams: - $12.00. 
Atskiro Nr. Kaina 25 centai. 

Už skelbimą turinį neatsakoma.
- PRINTED BY ROTOR PRESS PTY. LTD.

8


	1973-Nr03-MUSU-PASTOGE-0001
	1973-Nr03-MUSU-PASTOGE-0002
	1973-Nr03-MUSU-PASTOGE-0003
	1973-Nr03-MUSU-PASTOGE-0004
	1973-Nr03-MUSU-PASTOGE-0005
	1973-Nr03-MUSU-PASTOGE-0006
	1973-Nr03-MUSU-PASTOGE-0007
	1973-Nr03-MUSU-PASTOGE-0008

