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JAV SVEIKINA LIETUVĄ

JAV valstybės sekretorius 
A. Haig

IUNGTINIŲ VALSTYBIŲ 
PRIELANKUS

SVEIKINIMAS

Jungtinių Valstybių vy
riausybės vardu, Lietuvos 
lepriklausomybės paskelbi- 
no metinių proga, užsienių 
■eikalų ministeris Alexan- 
ier M. Haig, Jr., atsiuntė 
ninisteriui Dr. Stasiui A. 
Račkiui, Lietuvos atstovui 
Vašingtone, sveikinimą, ku
do atpasakotas turinys 
Įkamba taip:
i Lietuvos Respublika, at- 
įkurdama 1918 m. vasario 
fe-ją dieną, apipavidalino ir 
prasmino Lietuvos įsipa- 
teigojimą laisvei ir tautų 
psisprendimo idėjai.
I Šiandieną lietuviai, lygiai 
I amerikiečiai, tebėra išti- 
|mi tiems pagrindiniams 
fincipams.

Kun. Petras Butkus

Prel. Petras Butkus, M.B.E.

THE SECRETARY C F STATE 

WASHINGTON

February 1, 1932

Dear Mr. Charge d’Affaires,
On behalf of the Government and people of the United 

States, I am honored to send greetings and congratulations 
on the occasion of the sixty-fourth anniversary of 
Lithuanian independence.

The founding of the Lithuanian Republic on February 
16, 1918 gave form and meaning to Lithuania's commitment 
to freedom and self-determination. Lithuanians, as do 
Americans, remain devoted to these fundamental principles 
today. The United States cannot permit the violation of 
Lithuania’s national integrity to be forgotten. Therefore 
our policy of not recognizing the forcible incorporation 
of Lithuania into the Soviet Union remains fixed and will 
not change.

The American people share with you and your countrymen 
an unshakable belief in the ultimate triumph of liberty.

Dr. S. A. Backis,
Charge d'Affaires of Lithuania, 

Lithuanian Legation,
2622 16th St., NW,

Washington, D.C.

Jungtinės Valstybės ne
gali leisti, kad Lietuvos tau
tinio gyvenimo pilnybės pa
žeidimas būtų užmirštas.

Ųėl to tad Jungtinių Vals
tybių dabartinė politika — 
nepripažinti jėga primesto 
Lietuvos prijungimo prie 
Sovietų Sąjungos — yra 
tvirta ir ateityje liksis nepa
kitus.

Amerikiečių tauta drauge 
su lietuviais yra tų pačių ne
paliečiamų įsitikinimų, kad 
baigmėje laisvė triumfuos.

Tokie kasmetiniai pasvei
kinimai iš Amerikos viršū
nių akivaizdžiai liudija, kad

Lietuvos reikalai nėra nus
tumti ir kad pavergtas Pa- 
baltijys ir drauge Lietuva 
vis tebėra atviras klausimas 
ir laukia sprendimo. Be rei
kalo kai kurie numoja ranka 
sakydami, kad tokie sveiki
nimai iš Valstybės departa
mento tėra tik tuščias rei
kalas, tačiau jokia valstybės 
vyriausybė neužsiima tik 
tuščiais žaidimais, juo labiau 
tokia kaip Amerikos. Ypač 
tas svarbu ir patiems lietu
viams teikia vilčių ir stipry
bės mūsų pačių pastangose, 
kad Lietuvos byla nepadėta 
į archyvą, nuolat primyg
tinai primenamas sovietinės 
okupacijos nepripažinimas.

— prelatas
Popiežiaus Jono Pauliaus 

II-jo šių metų sausio 8 die
nos raštu Sydnejaus lietuvių 
ilgametis kapelionas kun. 
Petras Butkus tapo įrikiuo- 
tas į popiežiaus kapelionus, 
kas atitinka lietuviškai pri
imtą prelato titulą. Minėtą 
raštą asmeniškai įteikė ir 
pasveikino Sydnejaus arki
vyskupas kardinolas J. 
Freeman.

Kardinolas J. Freeman 
sveikindamas kun. P. Butkų 
pakėlimo į prelatus ir taip 
pat britų karalienės suteik
tuoju M.B.E. medaliu pa
reiškė, kad jis vertina kun. 
P. Butkaus darbuotę lietu
vių bendruomenėje per 
ištisus 32 metus ir linki vi
siems Dievo palaimos.

Sydnejaus lietuviai ir 
ypač tikintieji sveikina pre
latą Petrą Butkų, M.B.E. ir 
džiaugiasi, kad jis buvo pas
tebėtas dvasinių ir pasaulie
tiškų viršūnių ir specialiai 
išskirtas, o drauge ir pati 
lietuvių bendruomenė. Iš

Sveika Estija!

Vasario 24 estai švenčia Estijos nepriklausomybės 
paskelbimo šventę. Sveikiname ir linkime drąsos ir iš
tvermės!

lvy
Indonezijos vyriausybė 

pareikalavo apleisti Indone
ziją sovietų diplomatui kari
niam atache. Jis buvo pa
gautas bešnipinėjant.

Tenka tik stebėtis, kad 
beveik iš visų kraštų, ne
sančių sovietų tiesioginėje 
kontrolėje, sovietų diploma
tai prasižengia savo veikla 
nesiderindami su diplomati
ne misija ir anksčiau ar 
vėliau šalinami.

♦♦♦

tikrųjų prel. P. Butkus nėra 
vien tik tikinčiųjų kapelio
nas, bet visų lietuvių Aus
tralijoje mielas bičiulis ir 
organizacijų uolus bendra
darbis. Ad multos annos!

k i a i
Švedijos plačiuose 

sluogsniuose reiškiamas
laiškais spaudoje pasipikti
nimas savo vyriausybe, kad 
ši paleidusi be sąlygų sovie
tų povandeninį laivą, šnipi- 
nėjusį Švedijos pakrantėse. 
Laivas turėjo būti. konfis
kuotas, o kapitonas' teisia
mas pagal visus pagauto 
šnipo nuostatus.

**»
Šiuo metu Lietuvoje yra 

gana lengva švelni žiema su 
daugybe sniego. Bijomasi, 
kad pavasarį sniegui tirps
tant gali kilti didelių potvy
nių.

* * *
Italų komunistų partijos 

laikraštis "L’Unita” atmetė 
visus sovietų priekaištus tuo 
pačiu nepripažindami Mask
vos vyresniuoju broliu.
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Vasario 16-ji ten ir čia

Daugely vietovių jau pra
ėjo apeiginė Vasario 16-sios 
šventė. Vienur kitur pra
vesta su atžymėtina iškilme, 
o kai kur tik atlikta sausa 
pareiga, nes to reikia vieša
jai opinijai patenkinti.

Okupuotoje Lietuvoje 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventei ruošiasi ir ją at- 
švenčia ne vien tik paverg
tieji lietuviai, bet gal juo la
biau ir patys okupantai bei 
jų tarnai. Neskaitant patiki
mųjų ratelio, kur prisime
nama Lietuvos nepriklauso
mybės diena, ten atsiranda 
narsių jaunų žmonių, kurie 
kasmet iškabina nepriklau
somybės šventę primenan
čius plakatus, viešose vieto
se iškelia lietuvių tautinę 
vėliavą su nepaprasta rizika 
būti pagautiems ir pas
merktiems. Juo labiau tam 
ruošiasi okupantiško režimo 
sargai žinodami, kad bus 
patriotinių išsišokimų ir kad 
būtina tam pastoti kelią. Tai 
žino viena ir kita pusė, bet 
niekad netrūksta pasiryžė
lių, kurie randa priemonių 
iškelti trispalvę judriuose 
miestuose, net Vilniaus Ge
dimino pilies bokšte. Ir ne 
dėl to, kad tuo pademon
struotų jaunuolišką patrio
tinį bravūriškumą, bet at
kreipti dėmesį patiems lie
tuviams, okupantui ir net 
pasauliui, kad okupuotoje 
Lietuvoje patriotizmas nėra 
miręs, kad lietuvis nori būti 
nepriklausomas ir tos nepri
klausomybės neatly ž t amai 
sieks ir už ją kovos.

Gal kam čia atrodys, kad 
tokie žygiai yra lengvabū
diški ir dėl jų nepasiteisina 
nei rizika, nei aukos, o tačiau 
tuo atsiekiama daugiau, 
negu kam paviršutiniškai 
atrodo. Visų pirma sujau
dina visus vietinius tautie
čius, ypač tokius, kurie pa
sidavę apatijai ir nuleidę 
rankas galvodami, jog vi
skas yra baigta, jog prieš 
vėją nepapūsi ir kad belieka 
tik prisitaikinti prie esamų 
sąlygų ir išlikti paviršuje. 
Lygiai tokie žygiai kelia ne
rimo pačiam okupantui ir 
parsidavėliams tarnams, 
kad tauta nėra galutinai nu

marinta ir kad turima per
galė tėra tik tariama ir jokiu 
būdu neužtikrinta saugi 
Ateitis. Pagaliau tai yra ne
paneigiamas liudijimas sve
tur esantiems tautiečiams ir 
visam pasauliui, kuris be 
atolydžio seka, kas vyksta 
užimtuose kraštuose ir kur 
su laiku gali galingai prasi
veržti prigesinti ugniakal- 
niai.

Ir tas vyksta Lietuvoje ne 
metai, ne keli, bet jau virš 
keturiasdešimties metų su 
vis didėjančiu atkaklumu ir 
ryžtu išlaikyti budrią tauti
nę sąmonę, nepalūžusią ko
vos dvasią ir viltį vieną die
ną atsikratyti priespaudos 
jungo. Ta viltimi šiandie gy
vena visa tauta įskaitant ir 
mažuosius, iš kurių rytoj 
išaugs nauji kovotojai ir 
tautai laisvės žiburio nešė
jai. Net ir tų, kurie šiandie 
gyvena okupanto globoje 
saugiai ir patogiai, net ir jų 
vaikai gali rytoj būti tautos 
herojai. Tai liudija Tomo 
Venclovos pavyzdys. O kiek 
tokių yra mums iki šiol neži
nomų, kurie galbūt neišryš- 
kėjo ir kurie gal net paties 
okupanto užuovėjoje dirba 
labai reikšmingą ir svarbų

-LIETUVA IŠEITŲ IŠ SO
VIETŲ SĄJUNGOS PER 
PENKIAS MINUTES ', 
JAIGU GALĖTŲ, RAŠO 

"DAILY TELEGRAPH” 
Peter Simple veda "Daily

Telegraph" skyrių ("Way of 
tge World”), kuriame jis ko
mentuoja ' įvairius įvykius, 
kartais su jumoru, kartais 
su pašaipa, kartais rimtai. 
Tame skyriuje jis dažnai 
prisimena Pabaltijo valsty
bes. Paskutinį kartą tai pa
darė, sąryšyje su trijų stu
dentų klausimu, atspaus
dintu laikraštyje "Soviet 
Weekly” — ”Ar respublika 
gali pasitraukti iš Sovietų 
Sąjungos?”

Irina Kuznetsova tame 
pačiame laikraštyje atsako 
studentams:

”Ji gali ir tam turi konsti-

Spaudoje
Lietuva išstotų...

Brangiai mamytei Lietuvoje Pečiulienei mirus ir 
broliui Jonui Pečiuliui Lenkijoje tragiškai žuvus, 
nuoširdžiai skausme užjaučiame Reginą L o k i e n ę ir 
šeimą bei artimuosius.

J, ir J. Penkaičiai
J.A. Šidlauskai

A.A.
EMILIJAI NORIS

mirus, nuoširdžiai užjaučiame liūdesy jos sesutę Zitą ir 
svainį Vaclovą Čilvinus, o taip pat ir visus artimuosius ir 
kartu liūdime.

Grybų šeima

tucinę teisę. Tačiau nė viena 
iš 15 konstitucinių s-gos res
publikų niekuomet nenorėjo 
Easinaudoti ta teise, kas aiš- 

iai įrodo tautinių santykių 
pastovumą Sovietų Sąjun
goje, ir iš to išplaukiančius 
politinius, socialinius ir eko
nominius gerumus”.

Irina Kuznetsova dar pri
deda, kad 1922 metais ’’kai 
kurios dalys, anksčiau pri
klaususios caristinei imperi
jai, išėjo iš Sovietų Sąjun
gos, kaip Suomija ir kelios 
kitos ir tas jų nutarimas 
buvo jaunos Sovietų valsty
bės pripažintas.”

Peter Simple komantuoja: 
”Ko Irina nepamini yra, kad 
tos kelios kitos — Lietuva, 
Latvija ir Estija — buvo 
prievarta inkorpotuotos į 
Sovietų Sąjungą 1940 m. 
rugpiūčio mėn, kada Rusija 
turėjo draugystės sutartį su 
nacių Vokietija, ir išskyrus 
periodą, kada tos valstybės 
buvo Vokietijos okupuotos 
(1941 m. - 1944 m.), jos visą 
laiką buvo po Rusijos komu
nistų santvarka kaip "są
jungos konstitucinės res
publikos” su visais iš to iš
plaukiančiais "politiniais, 
socialiniais ir ekonominiais 
gerumais”.

Peter Simple toliau tęsia: 
"Irina taipgi nepamini, kad 
jeigu atsirastų proga, tų tri
jų respublikų gyventojai 
(neminint ir visų kitų) net 
nelauktų, kol atgaus "kons
titucinę teisę išeiti iš sąjun
gos”, bet per penkias minu
tes išeitų iš Sovietų Sąjun
gos (would get the hell out 
of tfyp USSR in about five 
minutes)”.

tautai darbą. Kas žino. Gal 
tik ateitis netikėtai atskleis 
jų atsiekimus ir įnašus tau
tos gerovei.

Vasario 16-sios akivaizdo
je verta galbūt ir mums gi
liau susimąstyti savo tautos 
likimu, ypač žvelgiant į išei
vių ateitį. Turime gana stip
rų materialinį pagrindą, o 
tačiau nykstamo. Nykstamo 
akivaizdžiai vis kreipdami 
žvilgsnius į gimtą kraštą, į 
Lietuvą laukdami papildy
mų. Jų be abejo greitu laiku 
nesulauksime ir dėl to kyla 
nerimas - kam visa tai, ką 
esame atsiekę ir sukūrę, pa
tiksime, kas naudosis mūsų 
bibliotekom, namais, fon
dais? Tokie ir panašūs klau
simai yra tapę mūsų dienos 
rūpesčiu. Metai nesulaiko
mai eina, vyresniųjų gretos 
retėja, o pasitraukusių vie
toje užvaduotojų kaip ir ne
simato. Tiesa, yra gražaus 
jaunimo, bet jis nėra sėslus, 
nes jam priklauso ne siaura 
gimtoji aplinka, bet visas 
pasaulis - šiandie čia, o rytoj 
gal atsidurs visai kitame pa
saulio krašte. Todėl išlaikyti 
stiprius ir pastovius bend
ruomeninius branduolius 
ateity nebus taip lengva. 
Tačiau rimtai ieškant visa
dos galima rasti išeičių. Jos 
pačios neateis. fv.k.)

A.LB viršūnių 
konferencija

KONFERENCIJOS KVIESLYS
' : ' - — ■ ‘ .. I

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba 
per Velykų šventes Melbourne kviečia Apylinkių pirmi
ninkų, Seniūnijų seniūnų ir Bendruomenės centrinių or
ganizacijų atstovų darbo konferenciją aptarti svarbes
nius mūsų veiklos reikalus.

Posėdžiai vyks Melbourne Lietuvių Namuose Didįjį 
Penktadienį ir šeštadienį, balandžio 9-10 dienomis. Posė
džių pradžia 10 vai. ryto.

Darbotvarkėje numatyta: 1. Krašto Valdybos praneši
mai. 2. Apylinkių pirmininkų ir seiūnų veiklos praneši
mai. 3. Jaunimo Sąjungos Australijos Valdybos prane
šimas. 4. A.L. B-nės Metraščio redaktoriaus pranešimas. 
5. Australijos Lietuvių Fondo pranešimas. 6. Lituanisti
nio švietimo ir mokyklų reikalai. 7. Skautų Australijos 
Rajono vado ir Sporto Sąjungos ALFAS pranešimai. 8. 
Australijos Lietuvių Dienų Melbourne Rengimo Komite
to pirmininko pranešimas. 9. Australijos Lietuvių Katali
kų Federacijos pranešimas dėl suvažiavimo per Lietuvių 
Dienas. 10 Pasaulio Lietuvių Dienų 1983 m. ir Jaunimo 
Kongreso reikalai. 11. Sekančių Lietuviu Dienų 1984 m. 
reikalai ir informacija. 12. VLIKo atstovų vizito klausi
mas.

Po kiekvieno pranešimo bus trumpos diskusijos. Pra
nešimai žodžiu ar raštu neilgesni kaip 15 min.

Kadangi atstovų kelionės finansiniai apsunkina Bend
ruomenės labui dirbančius žmones, prašytume visas apy
linkes ir seniūnijas prisidėti apmokant kelionės išlaidas 
pagrindu imant turistinės klasės traukinio bilieto kainą 
iki Melbourne ir atgal.

Atstovai, kuriems reikalinga parūpinti nakvynes, pra
šome apie tai pranešti Krašto Valdybai.

Konferencijos metu vyks Jaunimo Sąjungos Studijų 
Dienos.

Apie savo dalyvavimą konferencijoje prašome pranešti 
Krašto Valdybai iki balandžio 1 d.

Kas dėl adresų netikslumo arba pašto streikų, negautų 
laiško, šis pranešimas spaudoje yra kaip ir pakvietimas.

Konferencijoje su balsavimo teise dalyvauja: 1. Krašto 
Valdyba. 2. Krašto Garbės Teismas ir Kontrolės Komisi
ja. 3. Apylinkių pirmininkai ir sekretoriai. 4. Seniūnai ar
ba jų atstovai. 5. A.L.B. Spaudos Sąjunga. 6. Australijos 
Lietuvių Fondas. 7. Jaunimo Sąjungos pirmininkas ir 
sekretorius. 8. Skautų Rajono vadas ir Sporto Sąjungos 
ALFAS atstovas. 9. Melbourne būsimų Lietuvių Dienų 

.Komiteto pirmininkas. 10. A.L. B-nės Metraščio redak
torius. 11. Krašto Tarybos pirmininkas. 12. Buvusios 
Krašto Valdybos 1978-1980 m. kadencijos pirmininkas. 
13. A.L.B. Garbės nariai. 14. A.L.K. Federacijos atsto
vas. 15. HELLP organizacijos atstovas. 16. Į konferenciją 
taip pat kviečiami Mūsų Pastogės ir Tėviškės Aidų re
daktoriai. Kiti gali dalyvauti kaip svečiai.

Šaukiama konferencija yra skirta darbo ir koordinaci
jos aptarimui, todėl dėl dalyvių skaičiaus, bendruomenės 
Statuto nuostatai jai netaikomi.

Krašto Valdyba tikisi Jūsų visų pritarimo ir nuošir
daus dalyvavimo, nes nuo Jūsų priklausys ateinančių 
metų veiklos gairių nustatymas.

Taip pat reikia rimtai pasiruošti Lietuvių Dienoms ir 
Krašto Tarybos suvažiavimui.

Organizacijos ir bendruomenės pavieniai asmenys savo 
pasiūlymus ir pageidavimus šiai konferencijai, prašomi 
raštu pasiųsti Krašto Valdybos sekretorės adresu: P.O. 
Box 128, North Melbourne, Vic. 3055 iki balandžio mėn. 1 
dienos.

A.L.B. Krašto Valdyba

Albinas Pocius 
A.L.B. Krašto Valdybos pirmininkas

Irena Tamošaitienė
A.L.B. Krašto Valdybos sekretorė

Straipsnis baigiamas cita
ta: "Tiesa yra galinga ir ji 
nugalės”. "Net ir Sovietų 
Sąjungą, prideda Peter 
Simple, "didžiausias organi
zuotas melas žmonijos isto
rijoje, turi vieną dieną su
griūti po savo pačios sukty
bėmis. Kokia džiaugsmo 
diena tai busi”.

SOVIETŲ WEEKLY - 
yra Sovietų ambasados 
Londone leidžiamas savait
raštis.

(E.L.)

Plačiai garsėja ir Los Ar 
gėlės mieste (USA) gyvi 
nanti lietuvė pianistė Ra 
monda Apeikytė, kuri yr 
ne tik žymi pianistė, bet i 
muzikė - kompozitorė, ki 
rios kūriniai palankiai vert 
narni muzikiniame pasauli 
je. Yra sukūrusi ir eilę Iii 
tuviškų dainų chorui ir šok 
Jų tarpe vieną, kuriai pi 
naudojo ir Vinco Kazoko Ž 
džius pagal eilėraštį "Al 
leisk man, Viešpatie” iš po< 
zijos kinkinio ’’Sapnų pėd< 
mis”.
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LIETUVOS LAIVYNĄ PRISIMENANT
PASKUTINIS NEPR. LIETUVOS LAIVYNO LIUDININKAS

1936 m. vasario pirmoji 
Klaipėdos uoste buvo tipiš
ka šiauriniams Pabaltijo 
uostams žvarbi žiemos die
na. Kadangi buvo šeštadie
nis, darbai uoste buvo apri
mę. Tik ką į uostą įplaukę 
laivai, nekantriai laukė pir
madienio, kai krantinėse vėl 
prasidės suktis kranai, gar
vežiai stumdys pilnus ar 
tuščius vagonus, o pati 
krantinė atrodys kaip žmo
giškas skruzdėlynas. Tai yra 
uosto vaizdas, kurį mielai 
mato laivų rėderiai, makle
riai, kapitonai.

Tą dieną šeštadieninė po
ilsio nuotaika jau buvo 
pagavusi ne vieną uoste bu- 
vojančio laivo įgulos narį: 
vieni vėlai kėlėsi, kiti jau 
anksti išėjo pasižvalgyti po 
miestą, o dar kiti pamažu 
ruošėsi vakarinei išvykai į 
restoraną ar į šiaip kokią 
pasilinksminimo vietą.

Tik prie vieno, palyginant 
nedidelio, laivo gyvenimas 
buvo judrus: į vieną pakro
vimo patalpą buvo pilamos 
avižos, į kitą nuleidžiamos 
sviesto statinaitės. Be to, 
pradėjus temti, prie jo rin
kosi žmonės. Nors jau die
nos metu nemažai žmonių 
matėsi užeinant ir nueinant 
nuo laivo, pavakaryj, kran
tinėj jų susirinko gana dido
kas būrys. Vieni, nežiūrint 
nepalankios vakaro šviesos, 
savo foto aparatus laiks nuo 
laiko nukreipdavo į laivą; 
kiti, savo šiltų paltų apy
kakles į viršų pastatę, stovi
nėjo, kalbėjosi ir laukė, kada 
išplauks laivas.

Kai, pagaliau, į laivą buvo 
įtrauktas lieptas ir atvirame 
komandos tiltelyje tamsio
mis paauksuotomis unifor
momis pasirodė jaunas 
šturmanas (laivo karininkas) 
ir amžiumi ne kiek vyresnis 
kapitonas, laivo gale buvo 
atrišami lynai, iš laibo kami
no pradėjo veržtis tirštesni 
dūmai, ir, tiltelyje esančiam 
telegrafui suskambėjus, 
suktis baltas vandens putas 
sukeldamas .laivo sraigtas. 
Kai laivas, atlikęs atsitrau
kimo nuo krantinės manev
rą, ir, keletą kartų paleidęs 
sirenos garsus, pamažu 
jasuko žiemos uosto išplau
tos link, krantinėj susirin- 
cęs būrys sujudo: pradėjo 
nostikuoti rankomis, mojoti 
losinaitėmis ir garsiai šauk- 
i "Geros kelionės!”.

Netoli stovinčių svetimų 
jrekinių laivų jūrininkai, iš
ardę susirinkusiųjų šauks- 
nus, išėjo į denį pažiūrėti, 
tas darosi uosto rajone ir 
tas drumsčia ramią šešta- 
lienio vakaro uosto idiliją.

— Gal čia naujas vietinių 
>aprotys išleisti savo preki- 
lį laivą, o gal kokia ekspedi- 
:ija išvyksta į Antartiką? — 
spėliojo jūrininkai.

— Taip, gal vyksta į Pietų 
Ašigalį, pašerti ruonius avi- 
iomis. — juokavo kitas.

Suprantama, kad sveti- 
nieji negalėjo žinoti, ar iš 
rišo atspėti, kodėl šis susi
rinkęs žmonių būrys taip 
mtuziastingai išlydi gyvuli- 
liu pašaru pakrautą laivą, 
let vargu ar ir visi laivui ir 
gulai ’’Gero vėjo!” krante 
Saukiantieji pilnai suprato, 
tad jie yra nekasdieninio 
vykio liudininkai, kad jų iš- 
ydimas jūrinis laivas tą die- 
lą Lietuvą pastato į jūrinių 
autų gretas, ir kad nuo to 
storinio momento garsiųjų 
Europos uostų locmanų 
sokštų tarnautojai-vis daž

niau bus priversti vėliavų 
knygoje ieškoti lietuviškuo
se laivuose plevėsuojančios 
trispalvės ir domėtis, kur 
randasi Lietuva. Lithuania, 
Lithuanie.

Tenka pabrėžti, kad šis 
monumentalinis lietuvių 
tautos gyvenime momentas 
pareikalavo amžius. Juk ne- 
paslaptis, kad nežiūrint mū
sų tautos didingos praeities, 
Lietuvos valdovai šimtme
čiais vengė jūros ir nuo jos 
traukėsi. Tiesa, svetimųjų 
įsibrovėlių pajūryj pastaty
tos tvirtovės, jų tarpe ir 
Klaipėdos (Memelburgo) pi
lis, nekartą buvo sunaikin
tos. Tačiau tokiems žygiams 
nebuvo priduotas priderian- 
tis karinis ar politinis .reikš

Kapt.Br. Krištopaitis

AUDRA VIRŠ EUROPOS
Ava Saudargienė

Tęsinys

Dvidešimt angliškai kal
bančių turistų grupę į šv. 
Kalliksto katakombas įvedė 
nebejaunas, labai energintas 
vienuolis, misionieriauda- 
mas Indijoje išmokęs 
angliškai italas. Kitom kal
bom kalbančias grupes vedė 
atitinkami vadovai.

Uoloje iškaltais, siaurais 
laiptais leidomės vienas 
paskui kitą 30 m. į požemį. 
Pilkoje, siaurų šachtų švie
soje nyko siauri labirintai, 
pailgos nišos viena virš ki
tos, mažutės skirtos vai
kams, sarkofagų galerijos, 
grotomis atitvertos kriptos. 
Sienos glaudėsi, uolos grasi
no užgriūti, palaidoti. Vado
vo stiprus prožektorius ap- 
švietęs kampus ir skambi 
kalba sulaikė kylančią iste
riją.

’’Nebijokit,” linksmai šau
kė vienuolis. ’’Lubos ne
grius, sienos nesusiglaus. O 
jei paklystumėte, aš išvesiu. 
Katakombas žinau kaip savo 
namus”.

Turtuolių kriptos didokos, 
elektros lemputėmis 
apšviestos. Šeimų sarkofagų 
vardai, mozaikos ir freskų 
likučiai, vienas kitas kaulas, 
išsišiepusi kaukuolė, tai vis
kas. Labirintuose išlikę pri
mityvūs krikščioniški sim
boliai: žuvis, balandis, avi
nėlis, geras ganytojas, inka
ras, palmė. Sv. Cicilijos gro
toje, kuri šviesesnė ir dides
nė už kitas, guli nuostabaus 
grožio alabastro mergaitė 
šv. Cicilija, spinduliuojanti. 

mingumas. Jie buvo laikomi 
tik kaip sėkmingai praves
tos lokalinio pobūdžio kari
nės ekspedicijos. Įsitvirtini
mo užimtuose pajūrio ruo
žuose supozicija, niekaip ne
siderino su jų nelankščia 
kontinentalinės politikos 
galvosena. Net ir galutinai 
palaužę kryžiuočių ordino 
galybę, jie paliko pajūrį savo 
senų priešų valiai ir įtakai. 
Peržvelgę mūsų tautos isto
riją, turime susidaryti nuo
monę, kad žemyno valstybės 
ambicija persiėmę Lietuvos 
valdovai geriausiai jausda
vosi Gudijos, Rusijos ar Uk
rainos sričių beribiuose že
mių plotuose.

Tokiu būdu tiek Nepr. 
Lietuvos valstybei, tiek ir 

dangiška šviesa. 8 a. jos kū
nas, kurio erozija nepalietė, 
buvo perkeltas į baziliką 
pastatytą jos atminimui.

’’Neužilgo ir aš būsiu ske
letas, pelenų krūvelė,” 
sustojęs prie grotos su kau- 
kuole, nusišypsojo vienuolis. 
”Po to ateis jūsų eilė,” aštrų 
žvilgsnį metė į jauną turistę. 
Ji išbalo, pasitraukė už vyro 
nugaros. Aš nuslinkau ar
čiau išėjimo. Vienuolis nusi
juokė: r’Tai nieko tragiško. 
Vieni ankščiau, kiti vėliau 
virsime pelenais, o nemir
tinga siela nueis pas dan
gišką tėvą.”

Nebuvo noro skubėti pas 
dangišką tėvą, visi pasuko
me prie išėjimo. Stačiais 
laiptais, kurių buvo 90 pa
kopų, linkstančiom kojom 
kopėme į žemės paviršių, į 
saulę.

Tivolio aplankymas atne
šė saulėtą nuotaiką. Garsia
me Kopenhagos Tivoly su
kelia pasigėrėjimo sodų di
dumas, restoranų puošnu
mas, tvenkiniai, upeliai, cir
ko stadionai; didžiulėje kon
certų salėje su malonumu 
klausiausi Kopenhagos sim
foninio orkestro. Romos Ti- 
volis visai kas kita. Tai 28 
km. už Romos, Sabinų kal
nuose senas romėnų mieste
lis. Tibur, kur šalia Anio 
upės kriokliais ir kaskado- 

.mis krintančios, kalnų tera
sose Romos patricijai statėsi 
šventoves ir vasaros rezi
dencijas su puikiomis mau- » 

pačiai lietuviškai jūrinin
kystei nebuvo palikta jokių 
jūrinių patyrimų ar tradi
cijų, taip, kad viską reikėjo 
kurti iš pačių smulkiausių 
pagrindų. Svarbiausiai trū
ko laivininkystės biznį su
prantančių žmonių ir lietu
viškų jūreivių kadro.

Bet jūrine mintimi užsi
degę jauni žmonės su. laiku 
įveikė ir nugalėjo visus sun
kumus. Ir kpt. Bronius 
Krikštopaitis, kuris aną mi
nimą šeštadienio žiemos va
karą į istorinę jūrinę kelionę 
išvedė pirmąjį lietuvišką 
laivą, buvo dar jaunas 34 
metų vyras. Jis net nebuvo 
pajūrio sūnus, o gimė ir au
go Aukštaitijos ūkininko 
šeimoj. Tačiau jūrą nuo pat 
jaunų dienų pamilęs, su ki
tais jūrine idėja užsidegu
siais jaunuoliais, kelis metus 
plaukiojo pagarsėjusiais 
suomių burlaiviais. Jais jis 
nekartą buvo atplaukęs į 
Geelongo ir Melbourne uos
tus kviečių pasikrauti. Ir 
taip žemyno žmogus, me
tams bėgant, įgijo didelį jū
rinį patyrimą: gerai pažino 
įvairių vandenynų kaprizus, 
audras, uraganus, ledus, 
Kap Horno iškyšiulio api
plaukimo pavojus.

Atlikus ne mažą plaukio
jimo stažą ir įsigijus kapito
no patentą, bendrovė ’’Lie
tuvos Eksportas” jam pati
kėjo įsigytą 641 brt laivą 
’’Maistas”.

Ką šis jaunas kapitonas 
1936 m. vasario 1 d., visuo
menės gerais velijimais pa
lydėtas ir pirmam lietuviš
kam jūros laivui vadovau
damas jautė, ir ką jis viduji
niai pergyveno, skaitome, 
tarp kitko, jo pereitais me
tais išleistoj atsiminimų 
knygoj ’’Jūros Keliais”. Jis 
rašo:

’’Tyliai stovėjau koman
dos tiltelyj ir galvojau. 
Priešaky, mačiau bevėję ir 
bebangę jūrą bei nakties 
tamsumą. Kas mus laukia už 
tos tamsos? Ar turėsime 
sėkmingą kelionę? Juk tai 
mano pirmasis plaukimas, 
kaip laivo kapitono. Jaučiau 
nervinę įtampą, nes Klaipė
doj mūsų priešai su dideliu 
pasimėgimu skleidė įvai
riausius gandus, kad nu
plauksime priešinga krypti-

*'• ' ;qs-:
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dyklėmis. Prisilaikant origi
nalaus plano restauruoja
mos Vestos ir Sibilės šven
tovės ir puikūs Adriano rū
mai. Tivolis, didingas rene
sanso villa d'este parkas su 
šimtais fontanų, kaskadų ir 
laiptų, saugomas marmori- 
nių faunų, sirenų ir mitolo
ginių dievaičių, iš aukščiau
sios terasos matosi platus 
slėnis ir didinga Roma.

Tibur, Tivolio miestelis 
turi virš 30 tūkstančių gy
ventojų: ir tiek pat, o gal 
daugiau, turistų. Siaurų 
gatvių pakraščiuose ir tur
gavietėse pilna krautuvėlių, 
palapinių ir stalų: suvenyrų, 
odos ir keramikos dirbinių. 
Pakalnėje prie marmoro 
skaldyklos ir koralų, bei 
kriauklių brangių kamėjų 
dirbtuvių turistai sustoja.

Nuvargom laipiodami te
rasomis? Kur tau! Romoje 
nuovargio nėra. Išvaikščio
jusi Tivolio alėjas, kopusi 
stačius terasų laiptus, fon
tanų rūko sudrėkinta, grįžau 
patenkinta ir vakarą pralei
dau besikalbant su ponais B.

Ponas B. įdomiai pradėjo 
pokalbį liesdamas dabartį. 
’’Bėgo šuo iš Lietuvos į Len
kiją ir sutiko šunį bėgantį iš 

mi, kad laivą paskandinsime 
ir pan. Taip nakties tyloj ir 
tamsoj besamprotaudamas, 
įsijutau į maldą. PraSiau 
Viešpaties, kad palaimintų 
mūsų pirmąją kelionę.”

Bet kpt. Krikštopaitis jam 
patiektus uždavinius atliko 
sėkmingai. Su laiku jis tapo 
žinomiausiu Nepr. Lietuvos 
jūrų kapitonu.

Šiandien, 80 metų sulau
kęs, jis yra bene vienintelis 
laisvame pasaulyj išlikęs 
mūsų buvusio jūros laivyno 
kapitonas. Tiesa, be jo yra 
dar vienas kitas Nepr. Lie
tuvos laivų kapitonų, bet jie 
tolimo plaukimo laivams ne
vadovavo, ir savo įgytais 
patyrimais daugiausia pasi
reiškė tik uosto administra
ciniame darbe, jo tobulinimo 
ir prižiūrėjimo srityj. O savo 
sveikatą sovietiniuose kon
centracijos stovyklose pra
radę, okupuotoj Lietuvoj 
gyvenantys kapitonai šian
dien teigiamai apie buvusį 
mūsų prekybos laivyną ir 
prasitarti negali. Už tat 
ypatingai džiugu, kad kpt. 
Br. Krikštopaitis, gyvas tos 
eros liudininkas ir laivyno 
veteranas, savo prisiminimų 
nepaliko amžinai užuomar
šai, bet juos užrašė ir įam
žino savo įdomioj ir su dau
gel iliustracijų išleistoj kny
goj. Tokiu būdu būsimos lie
tuvių jūrininkų kartos 
bus jam dėkingos, už jo už
rašytus asmeniškus pergy
venimus, patiektas nuotai
kas, įvairias datas, sunkios 
lietuviškos prekybos laivyno 
kūrimosi eigos nušvietimą, 
jo neilgą klestėjimą ir tra
giško galo pavaizdavimą. Už 
tokį jo Nepr. Lietuvos lietu
viškiems jūreiviams raštiš
ką paminklą, jam priklauso 
visos lietuviškos jūrininkų 
šeimos bei visų jūriniai min
čiai prijaučiančiųjų tautiečių 
padėka ir pagarba.

A. Lymantas

Br, Krikštopaitis JŪROS 
KELIAIS — Jūros kapitono 
atsiminimai. Knygos kaina 
su persiuntimu $ 12 US. 
Gaunama pas autorių 3639 
West 55 Place, Chicago, Ill.

’■60629 U.S.A.

Lenkijos. Kodėl tu bėgi, 
nustebo Lietuvos šuo. Len
kijos šuo atsakė: Gal Lietu
voje pavalgyti gausiu. Bet 
kodėl tu bėgi į Lenkiją? Lie
tuvoje loti negalima, tai 
bėgu į Lenkiją, atsakęs 
Lietuvos šuo. Ir mes kaip tie 
šuneliai, bėgam kur kas ga
lim, gal valgyti ir loti galėsi
me,” atskė bajoras.

"Taip blogai su maistu?” 
Susirūpinus klausiau.

’’Jau daug metų lenkai 
gyvena pusbadžiu,” pasako
jimą perėmė ponios, 30 metų 
pragyvenusios Varšuvoje. 
’Duonos ir pieno pristaty
mas nereguliarus, mažais 
kiekiais. Kartais turgavie
tėse už pasakišką kainą ga
lima gauti kiaušinių, sūrio, 
bulvių ar daržovių.”

"Maisto trūkumas atsira
do dėl menkos produkcijos 
kolūkiuose ir atidavimo 
maisto produktų žemiau sa
vikainos alkanai Rusijai,” 
įsikišo p. B. ’’Pagrindiniams 
maisto produktams įvestos 
kortelės.”

"Normos menkutės,” in
formavo ponios. "Vienam 
asmeniui mėnesiui: mėsos 3 
kg. (Į tai įeina šviežia mėsa,
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Namie ir svetur
MELBOURNE

UKRAINIEČIŲ ŠVENTĖ

1918 m. sausio 22 d. Kije
ve, Ukrainos Tautinė Tary
ba paskelbė Ukrainos nepri
klausomybę. Jauną Ukrai
nos valstybę užpuolė baltieji 
rusai, lenkai, vokiečiai ir 
bolševikų Raudonoji Armi
ja. Krašte esančios mažu
mos ėjo išvien su bolševikais 
arba baltagvardiečiais, todėl 
po dvejų metų kovų Raudo
noji Armija užėmė Rytų 
Ukrainą, o vakarinė Ukraina 
pateko lenkų valdžion, ta
čiau Ukrainos tauta niekada 
neatsisakė vilties vėl būti 
laisva ir nepriklausoma.

Melbourne, sausio 22 d. 
vakare Ukrainiečių Namuo
se įvyko iškilmingas priėmi
mas kviestiems svečiams ir 
parlamentarams.

Lietuvius atstovavo 
Krašto Valdybos pirminin
kas Alb. Pocius su žmona, 
Melbourne Apylinkės Val
dybos vicepirm. Algis Ži
linskas su žmona, Jaunimo 
Sąjungos pirm. Birutė Praš- 
mutaitė ir Pavergtųjų Tautų 
Tarybos atstovė Laima Lip- 
kevičienė.

Tostą už Ukrainą pasiūlė 
senatorius Don Chips, o tos
tą už karalienę pakėlė uk
rainiečių Melbourne pirmi
ninkas S. Lysenko.

Po oficialaus priėmimo 
gretimoje Ukrainiečių Na
mų salėje įvyko nepriklau
somybės šventės minėjimas 
ir koncertas. Buvo dvi pas
kaitos. Viena ukrainietiškai, 
o kita angliškai, kurią skaitė 
vienas profesorius iš Can- 
berros universiteto. Minėji
mo metu žodį tarė Viktorijos 
Imigracijos ministeris Hon. 
Jeff Kennett.

Per minėjimą ir koncertą 
visur svečius priėmė ir 
tvarką palaikė uniformuoti 
ukrainiečių skautai.

LENKŲ
DEMONSTRACIJOS

Šių metų pradžioje Mel
bourne įvyko dvi lenkų de
monstracijos prieš karo 
stovio įvedimą ir komunistų 
priespaudą Lenkijoje.

Demonstracijas organiza
vo lenkų bendruomenė pa
dedant Pavergtųjų Tautų 
Tarybai. Lietuviai taip pat 
dalyvavo su vėliavom ir pla
katais, nes mes irgi priklau
some Pav. Tautų organiza
cijai.

Demonstravome prieš 
bendrą priešą ir sovietų Ru
sijos agresiją. Klysta tie, 
kurie sako, kad nereikia 
lenkams dabar padėti. So
vietai ir norėtų, kad tarp 
pavergtųjų tautų bendruo
menių nebūtų vieningo 
fronto, nes tada niekas ne
kovotų prieš okupantą.

Mes žinome lenkų politi
ką, bet taip pat žinome, ko 
norime. Šiandien negalima 
kovoti tarp savęs, bet reikia 
kovoti prieš bendrą priešą, 
kuris smaugia visas tautas.

Mūsų veiksmus turi ap
spręsti ne jausmingi prisi
minimai, bet šaltas protas ir 

Toli atsiliksi 
neskaitydamas 
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politinė išmintis. Žinokime, 
kad nesustabdžius sovieti
nės Rusijos ekspansijos, ne
galės būti nei laisvos Lietu
vos nei laisvos Lenkijos ar 
Ukrainos.

Demonstracijose dalyva
vo per 1.000 žmonių. Uni
formuoti lenkų skautai ėjo 
eisenos priekyje nešdami 
tautines vėliavas ir aikštėje 
stovėjo pirmose gretose.

TARPTAUTINĖ
LAISVĖS DIENA

Pasibaigus Korėjos karui 
sausio 23 d. tūkstančiai Ki
nijos ir Šiaurės Korėjos ka
rių, patekusių į nelaisvę pa
sirinko laisvę ir atsisakė 
grįžti į komunistinės dikta
tūros kraštus. Ši diena Pietų 
Korėjoje ir Taivane buvo 
pradėta švęsti kaip Tarp
tautinė Laisvės Diena — 
World Freedom Day. Jau 
antri metai kaip Melbourne 
veikianti Freedom Coalition 
organizacija, kuriai priklau
so ir lietuvių bendruomenė, 
švenčia šią dieną.

Minėjimas įvyko Mutual 
Centro salėje, kuri buvo pa
puošta visų pavergtųjų tau- 
,tų vėliavom. Australų vi
suomenės veikėjai - skaitė 
paskaitas, o minėjimo meni
nę dalį daugiausia užpildė 
Azijos tautinių bendruome
nių jaunimas. Buvo keletas 
lietuvių jų tarpe Krašto 
Valdybos pirm. Alb. Pocius, 
kun. S. Gaidelis, p.p. Lipke- 
vičiai ir keletas kitų. * p 
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dešra, lašinukai, kaulai). 
Sviesto V2 kg., cukraus 1 
kg., miltų 1 kg., ryžių ‘A kg., 
degtinės V2 litro (vieton 
degtinės galima imti 200 gr. 
kavos arba V2 kg. saldainių). 
Rūkantiems skirta 12 pake
lių (po 10 cigarečių). Jei 
gauna skirtą normą, tai pa
prašę gauna degtukų 
dėžutę. Jau pradėjo trūkti 
druskos.

’’Norint gauti skirtą nor
mą, reikia iš vakaro stoti į 
eilę. Bet ne kasdieną prista
to prekes, tenka laukti kitos 
dienos. O eilės gale stovin
tiems taip ir neužtenka. Ne
išpirkta mėnesinė kortelė 
pražūva.

Tragiška su higienos 
.reikmenimis. Nėra vaistų, 
vatos, merlės, dezinfektų, 
muilo, dantų pastos. Skalbi
mo miltelių skirta 300 gr., 
bet deja, jų nėra. Aprangos 
ir apavo krautuvės tuščios. 
Benzino trūkumas didelis. 
Naudojamės viešu trans
portu, bet jis vis labiau šlu
buoja. Autobusai genda, pa
taisymui dalių, akomuliato- 
rių ir padangų nėra.

’’Rūpestį kelia anglies 
trūkumas. Lenkija, didelius 
kiekius anglies eksportavusi 
į kitus kraštus, vos pajėgia 
pristatyti 50 °/o anglies savo 
fabrikams ir miestui. Primi
tyvios darbo sąlygos, men

VASARIO 16—JI
SYDNEJUJE

Vasario 14 d., sekmadienį, 
Sydnejaus Apylinkės Val
dyba privedė metinę tauti
nę šventę — Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 
64-sias metines. Parengimas 
vyko apylinkės Valdybos 
pastangomis; bet patį minė
jimą paruošė ir atliko p.p. 
Paulius Rūtenis ir Algis Du- 
daitis, kaip kad buvo skelbta 
ankstesniuose pranešimuo
se. Minėjime tautiečių daly
vavo pasigėrėtinai gausiai.

Minėjimas pradėtas prel. 
P. Butkaus invokacija. Sekė 
Syd. Apyl. p-ko Dr. A. Mau- 
ragio įvadinis žodis, kuris 
buvo išvystytas ištisa pas
kaita, kurioje prelegentas 
sugretino Maironį su prieš 
10 metų Kaune susideginu
siu jaunu lietuviu Romu Ka
lanta.

Meninės programos įžan
goje gėrėjomės ugnį nešian- 
čiomis vaidilutėmis, grąži
nusiomis praeitį į šias die
nas, Pauliaus Rūtenio mo
nologu iš Vydūno ’’Prabočių 
šešėlių ’. Toliau sekė dekla
macijos. Maironio poezijos 
deklamacijos: deklamavo ir 
skaitė: Dana Karpavičienė, 
D. Ankienė, J. Viliūnienė, O. 
Maksvytienė ir pabaigoje M. 
Kavaliauskienė padeklama
vo B. Brazdžionio ’’Tremti
nio maldą”.

Pagerbiant Romą Kalantą 
matėme P. Rūtenio insceni
zuotą Jono Rūtenio poemą 
’’Šventieji dūmai”. Čia kaip 

kas atlyginimas ir maisto 
trūkumas atbaido darbinin
kus. Vyriausybės pažadas 
užskaityti darbą kasykloje ar 
ligoninėje, kur irgi niekas 
dirbti nenori, kaip privalo
mą dviejų metų karinę prie
volę, jaunimo nesuvilioja. 
Jaunuoliai vengdami kari
nės prievolės bėga į Austriją 
ir V. Vokietiją.”

Daug jaunuolių man teko 
matyti Muenchene ir Romo
je. Lenkijos valdžia tuo tar
pu nevaržo išvažiavimo, tik 
vizas gavimas ilgai užtrun
ka. Į Villa Ricotti atvykusi 
lenkė, ponų B. pažįstama ir 
kiti čia apsigyvenę ’’turis
tai”, pasakojo savo sunku
mus. Kas savaitę 1500 vizų 
prašančių eilė stovi prie am
basados. Atsirado profesio
nalai eilėse stovėtojai, kurie 
už 2000 zl. sutinka savaitę 
stovėti.

Žiemos šalčiai kelia di
džiausią rūpestį. Po karo 
atstatyta Varšuva suskirs
tyta į tris rajonus. Kiekvie
nas rajonas turi komunalinę 
elektros centrinę ir šildymo 
sistemą, aptarnaujančią viso 
rajono namus. Centrinei su
gedus, ar pritrūkus anglies, 
visi namai netenka šviesos ir 
šildymo, o ir virimo prie
monių.

Tetulos atvežtas iš Var
šuvos laikraštis ’’Žycie 
Warszawy” rašo, krizei pa
šalinti sudaryta planavimo 
komisija visą žaliavą nu
kreipė į gamybą vaistų, 
muilo, skalbimo miltelių, 
naujagimiams palučių ir 
trąšų. Maskvoje užaugintas 
mokslininkas gėrisi rusų 
kalbos grožiu, kultūros pra
našumu ir ragina lenkus 
rusiškai. Bus daugiau

Spaudos bičiuli, 
prisimink ir Mūsų Pastogę 

savo testamente!

ir visoje meninėje dalyje 
gražiai talkino Sydnejaus 
Sūkurio jaunimas.

Tarp Maironio ir Kalantos 
intarpe pasirodė sutar
tinių dainuotojos, sudaina
vusios tris sutartines.

Pasirodžius visiems prog
ramos dalyviams scenoje 
publika gausiais plojimais 
padėkojo ir tuo minėjimas 
buvo baigtas.

Vėliau dalyviai, komen
tuodami matytą programą, 
pasigedo Tautos himno ir 
vėliavų. Gavosi įspūdis, kad 
tai buvo surengta Maironiui 
ir R. Kalantai pagerbti aka
demija, o ne Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo pa
minėjimas.

DĖMESIO PASAULIO
LIETUVIŲ DIENOM

Antrosios Pasaulio Lietu
vių Dienos įvyks ateinančių

Adelaidinės nabiros
Adelaidėje sausio mėnuo 

buvo netik sausas, bet ir 
karštas. Keletą dienų; sau
sio 17-24, be atvangos sau
lutė kepino - virš 42 °, tokio- 
je šilumėlėje daugelis ieško
jo vėsesnės vietos. Mūsų ra- 
movėnai nepabūgo karščio ir 
jų ruošta iešminė įvyko; 
nors tą dieną temperatūra 
pasiekė 43 °.

Ramovėno Jono Zakare
vičiaus sodyboje susirinko 
virš 30 ramovėnų ir svečių, 
vėsinosi šaltu alučiu, užkąs
dami kepsniu. Vistik lietu
viškas karys patvarus.

*_♦

Kazimieras Kaminskas 
savo lėšomis išleido eilėraš
čių rinkinį ”Po svetimu dan
gum”. Knygos pirstatymas 
įvyko sausio 23 d. Lietuvių 
Namuose. Pr. Pusdešris, il
gesniame žodyje, pasidžiau
gė ’’liaudies poeto” pastan
gomis, o knygos pasirodymo 
proga sveikino Adelaidės 
Apyl. V-bos pirm. Č. Za- 
moiskis, Lituania choro 
chorvedė G. Vasiliauskienė, 
Adelaidės Lietuvių Sąjun
gos pirm. P. Bielskis ir kiti.

K. Kaminsko eilėraščių 
paskaitė Sietynas Kubilius, 
o choro Lituania moterys 
gražiai padainavo keletą 
dainų. Ta pačia proga sudai
nuota ’’valio” ir jauniesiems 
Kaminskams: Viktorui ir 
Daliai, kurie šventė vienerių 
metų vedybinę sukaktį.

Virš šešiasdešimt svečių 
prie gražiai ir turtingai pa
ruoštų stalų, pasivaišino ir 
palinkėjo abiem Kaminskų 
šeimom ’’derlingų” metų.

♦ _*

Atostogaujant Kengūrų 
saloje ir vakarieniaujant 
viename motelyje (White 
House), to motelio savininkė 
užklausė iš kurios pasaulio 
šalies esame atvykę, Atsa
kiau, kad esame lietuviai iš 
Adelaidės. Savininkė mus 
maloniai nustebino pasigir
dama, kad šio motelio vy
riausias vyrėjas irgi yra lie
tuvis, Paaiškėjo, kad jau 
metai laiko, baigęs virėjo 
mokslus, Algis Ignatavičius, 
(krepšininko Algio Ignata
vičiaus sūnus) sėkmingai 

metų vasarą. Jau sudarytas 
ir sparčiai dirba II PLB ren
gimo komitetas, vadovauja-1 
mas energingo, sumanaus 
vyro Dr. Antano Razmos. 
Kaip žinia, tų Dienų metu 
įvyks Dainų šventė, Pasau
lio Lietuvių Seimas, Sporti
nės žaidynės, PLJ Kongreso 
atidarymas. Planuojama, gal 
ir pavyks, ta proga Lietuvių 
Operai duoti specialų operos 
’’Lietuviai” vieną spektaklį. 
Tuo reikalu jau daromi žy
giai. Tas, žinoma, pareika
lautų gana didelių išlaidų ir 
reikėtų visuomenės didelės 
paramos. Taip pat laukiama 
ir iš Australijos lietuvių ne 
tik virš šimto sportininkų, 
kurių atgabenimu rūpinasi 
mano geras kolega žurnalis
tas Antanas Laukaitis, bet 
chorų ir ekskursantų. Tad 
ruoškitės kelionei.

Jurgis Janušaitis 

verda visiems motelyje val- 
gantiems svečiams.

Malonu buvo girdėti, kaip - 
svečiai siuntė per padavėjas 
virėjui komplimentus, prie 
kurių ir mes prisidėjome,, 
nes maistas tikrai buvo gar
džiai, gražiai ir skoningai 
paruoštas; sakyčiau - lietu
viškai!

Taigi, kur lietuvio nesa
ma!

♦__*

Šv. Kazimiero parapijos 
ruošiama Baltijos mena įvy
ko vasario 7 d., sekmadienį, 
parapijos vasarvietėje 
Christies Beach. Diena pasi
taikė labai šilta 42°, bet... 
’’šiluma kaulų nelaužo”, su
sirinko apie 50 lietuvių.

Šv. Kazimiero parapijos 
įruošta, Baltijos vardu pa
vadinta vasarvietė, naudo
jasi daug Adelaidės lietuvių. 
Vasarvietei žemę testamen
tu paliko Stepas ir Juozas 
Speičiai.

♦ _*

ALB Moterų Sekcija Ine. 
sausio 31 d., Lietuvių Na
muose sušaukė informacinį 
dėl senelių namų - prieglau
dos susirinkimą. Susirinki
me dalyvavo apie šimtą tau
tiečių. Atrodo, kad susido
mėjimas yra nemažas. Ka
dangi susirinkimas buvo 
tiktai, informacinis, tad ir 
jokių konkrečių nutarimų 
nepadaryta.

Senelių prieglaudos - na
mų reikalą adelaidiškiai jau 
seniai gvildena, bet rimtų 
užsimojimų dar nesimato. 
Problemų yra daugybė, gal 
viena iš didžiausių, tai mūsų 
tiek nedaug, o pradžiai rei
kalinga gana stambi suma, 
tad ir kyla klausimas ar pa
jėgsime tokį projektą įgy
vendinti?

Gal reikėtų visas pastan
gas nukreipti į jau gražiai 
užsirekomendavusią Sydne
jaus Lietuvių Sodybą?

♦__♦

Atšiauriais kritikais dar
bų ir projektų tampa tie, 
kurie patys tų darbų nega
lėjo ar neįstengė atlikti.

Vibaltis
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Šįmet sueina 130 metų 
(nuo 1852 m. sausio 21 d.) 
kaip gimė Gabrielius Lands
bergis-Žemkalnis, kuris 
savo gyvenimu ir darbais 
užsipelnė Lietuvos teatro 
tėvo vardą.

Būti tėvu visuomet yra 
grynai mėgėjiškas užsiėmi
mas, kurio pagrindinė kvali
fikacija - meilė savo kūdi
kiui.

Toks tėvas buvo ir Žem
kalnis, tą kūdikį — lietu
višką teatrą — ugdęs, baręs, 
gynęs ir kitus raginęs jį my
lėti ir gerbti.

Lietuvių kultūrinio darbo 
sąlygos anais laikais buvo 
kiek panašios į mūsiškes čia, 
Australijoj.

Lietuva buvo rusų valdo
ma - čia gyvename ne lietu
viškoj aplinkoj; mokyklos, 
universitetai buvo rusiški, o 
’’bajoriška” kalba - lenkų. 
Čia mūsų jaunimas veikia
mas anglų kalbos. Tik nedi
delis būrelis susipratusių 
energingų lietuvių bandė 
skelbti pasauliui, kad, girdi, 
yra lietuvių tauta. O kiek gi 

• čia dabar tų ’’veikliųjų”?
Ir tada, kaip dabar, akty

vieji lietuviai suprato, kad 
tikriausias būdas pažadinti 
tautą (mūsų atveju - tautie
čius) yra puoselėjant kalbą, 
spaudą, dainuojant mūsų 
dainas, šokant mūsų šokius 
ir steigiant teatrus.

Landsbergis-Žemkalnis 
buvo vienas iš tų, kurie visą 
savo gyvenimą skyrė lietu
viškiems reikalams. ’’Mūsų 
Rytojaus” 1932 m. kalendo
riuje skaitome: ’’Landsber
gio straipsniai anais nuliūdi
mo, nepakeliamai sunkios 
kovos ir ją lydėjusių nusivy
limų laikais būdavo kupini 
•drąsos, vilties, pasitikėjimo 
savo tautos jėgomis ir gilaus 
įsitikinimo, kad mūsų pusėje 
yra tiesa ir dėl to mes tu
rėsime laimėti pradėtąją 
kovą.”

Skaitant Žemkalnio 
straipsnius to meto lietuvių 
spaudoje atrodo, kad ir 
šiandien jis panašiai rašytų, 
stebėdamas mūsų gyveni
mą, teatrus ir spaudą čia, 
Australijoje ir bandydamas 
taisyti esamus trūkumus.

Paskaitykime ir pagalvo
kime.

(Citatos kai kur trumpin
tos. Kalba sumoderninta)

MŪSŲ KALBA

Kiekvieno lietuvio parei
ga ginti savo kalbą. Santy
kiaujant su pasauliu, teisių 
teturi tauta, kuri didžiajame 
pasaulio orkestre gali griežti 
savo ypatingu instrumentu - 
’’sielos ypatybe”. Pasižiūrė
kime, ar mes neįterpsime 
svetimo tono. (’’Kalbos 
reikšmė tautos reikale". 
Viltis, 1911 m. gruodžio 16, 
No. 146)

♦

Galima numatyti, koksai 
mišinys, koks Babelio bokš
tas išeina atsiminus, kad 
mūsų artistai mėgėjai kalba 
įvairiomis plačiomis Lietu
vos tarmėmis, dažniausiai 
neįpratę vartoti bendrinės 
kalbos.

(Referatas apie teatro 
reikalus, skaitytas ’’Daino
je”. Viltis, 1909, birž. 7.)

KULTŪROS DARBAS

Mes einame lyg akli, ap
graibomis, ir jei vis dėlto 
šiek tiek veikiame, tai tik 
dėka instinkto ir prigimtos 
lietuviams iniciatyvos gys
lelės. Taip esame skūrę 
laikraščius - taip kuriame ir 
savotiškąją sceną.

VIENYBĖ IR
SUSISKALDYMAS

’’Kanklininkai” (Vilniaus 
Kanklių D-ja - A.K.) netardo 
savo nario sielos dugno, ne
žiūri nei jo tikėjimo, nei po
litinių įsitikinimų, vien ieško 
žmogaus, norinčio darbuotis 
tautinėj dirvoj.

*
Tautiška dailė turi nepri

klausyti nei nuo tikėjimo, 
nei luomo, nei ekonomikos, 
nei politikos; ji turi pabrėžti 
ne vien lietuviams, bet ir vi
sam pasauliui tautos kultū
rą, savarankumą, esmę ir 
teisę stoti į eilę lygiai su ki
tataučių daile.

("Prie tautiškos dailės”. 
Vilniaus Žinios, 1906 liepos 6 
d., No. 144)

Alena Karazijienė

TARSI MUMS
RAŠYTA...

Visi kontrabandininkai, 
kurie neša iš Prūsų knygas, 
daugiau bijo savo kaimynų - 
lietuvių, nekaip žandarų... 
Pakanka tik su juo susipykti 
- tuojau tave įskųs rusams.

(”Iš Paprūsio”. Varpas, 
1890, sausis, No. 1)

♦
Kuomet į politiką žiūrėsi

me kaip į politiką, o į dailę - 
kaip į dailę; kuomet rodysi
me ir svetimtaučiams mūsų 
darbą, mūsų mokslą, mūsų 
dailę, mūsų turtą, o nesi- 
kumščiuosime, ar į kairę, ar 
į dešinę pusę eiti?

(’’Setimųjų įsikišimas į 
mūsų draugijas”. Viltis,
1910 spalių 24 d., No. 122)

TEATRAS

Mano nuomone, scenos 
meno ir dainos populiariza- 
vimas būtų svarbiausia 
priemonė didinant (lietuviš
kai - A.K.) skaitančios pub
likos skaičių, užmezgant 
tautinius ratelius kovai su 
ištautėjimu. Lietuvoj reiktų 
steigti scenos mylėtojų kuo
pas ir kuopeles, neatmezga- 
mai su daina surištas.

(’’Lietuvių sceniškos dai
lės klausime”. Vilniaus Ži
nios, 1907 rugp. 18, Nr. 121)

*
4 Maža dar teturime dra
mos veikalų, tinkamų šio 
laiko reikalavimams; ypač 
jaučiame trūkumą mažųjų 
veikalėlių, su mažu veikėjų 
skaičiumi, su lengvomis de
koracijų permainomis.

(Referatas... Viltis. 1909, 
birž. 7)

♦
Svarbiausia pareiga - dar

buotis, darbuotis ir dar sykį 
darbuotis, kad kiekvienas 
mažmožis scenoje būtų 
pastebėtas, parūpintas, kad 
niekas nebūtų daroma pusė
tinai, bile kaip. Kad mūsų 
sąžinė galėtų pasakyti: ’’Da
riau tiek, kiek man užteko 
intelektualinių jėgų”.

(’’Teatro reikalais”. Viltis,
1911 bal. 1 d., No. 38)

ARTISTAI MĖGĖJAI

Mūsų artistus mėgėjus 
galima skirti į tris dalis. 1. 
Atsidėjusius kelti žmonių 
kultūrą ir gerinti tautinės 
scenos dailę. Čia galima pri
skirti ir tuos, kuriuos ragina 
veikti pati scena. 2. išsirin

kusius sceną kaip lengvesnę, 
jo nuomone, visuomeninio 
darbo dalį (reikia gi kuo nors 
pasirodyti). 3. Randančius 
scenoje žaislo priemonę.

Tik pirmos rūšies mėgėjai 
scenos darbą skaito didžiau
sia savo pareiga. Antros rū
šies mėgėjai scenai atideda 
atliekamą laiką. Paprastai 
toks daug šneka apie savo 
pasiaukojimą, kad gaišina 
savo laiką, o pats vėlinasi į 
repeticijas ir, kišdamasis į 
režisoriaus darbą, visiems 
trukdo. O nepakviesk vai
dinti - įsigysi priešą ne tik 
sau, bet ir visai lietuvių sce
nai. Trečios rūšies mėgėjai - 
prieinamesnį; jiems niekas 
nerūpi - kad tik jam būtų 
linksma, įdomu.

(’’Teatro reikalais” Viltis, 
1909 geg. 3)

*

Maža tarp mėgėjų atsi
randa tokių, kurie neskaito 
esant be užmokesčio tai, kas 
atneša naudą visuomenei, 

. kurios nariais jie save skai
to. Tokie veikėjai dėl kokių 
nesusipratimų su scenos 
draugais neatsisako veikimo 
scenoje. Jie nei nesivėlina į 
repeticijas, žinodami, kaip 
brangus laikas darbo žmo
nėms; jie nesirenka sau pa
tinkamų, bet ima savo ga
bumui prieinamas roles, 
neatsisako nuo režisoriaus 
paskirtos jiems rolės vien 
dėl to, kad ji nesimpatinga.

*
Artistas privalo suprasti, 

kad ne publika jam, bet jis 
publikai yra pastatytas. 
Publikai nerūpi, ar artistas 
dovanai vaidina, ar jis ap
mokėtas; ji moka pinigus ir 
už juos turi teisę reikalauti, 
kad rimtai ir gražiai būtų 
atliktas afišos prižadėjimas.

(Referatas... Viltis, 1909, 
birž. 7 d.)

PATARIMAI
AKTORIAMS

Patarčiau pratintis klau
sytis suflerio; tuomet ir kal
bėsite scenoje rečiau ir aiš
kiau. Skubus kalbėjimas - tai 
paprastoji pradedančių ar
tistų klaida. Jie iškala rolę 
taip, kad tarytum stengiasi 
pralenkti suflerį, ir tuo būdu 
sufleris jiems tik trukdo... 
Kaip scenoje reikia pasiti
kėti sufleriu, kaip už kulisų 
reikia pasikliauti režisoriaus 
- scenarijum (scenos direk
torium - A.K.), ramiai laiky
tis ir ilsėtis prieš išeinant. 
Artistui neturi rūpėti išėji
mo laikas ir vieta - tą jam 
nurodo scenarijus.

(Rezencija "Nepadėjus 
nėr ko kasti”. Viltis, 1909, 
liepos 3, No. 75)

*
Kai kurie mėgėjai, pasiti

kėdami savo jėgomis, per 
repeticijas nevaidina, tik at
skaito savo rolę. ’’Scenoje, - 
girdi, - jau žinosiu”. Jei taip

A. Liet. FONDO Vajus 
tęsiamas

AUKOKITE AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDUI

Solistės sukaktis

Nepriklausomos Lietuvos 
viena iš ryškiausių daininin
kių - solisčių yra Lietuvos 
Operos solistė VINCĖ JO- 
NUŠKAITĖ - ZAUNIENĖ 
- LESKAITIENĖ, šiuo 
metu gyvenanti Amerikoje,

daryti, tai kam gi būtų rei
kalingos repeticijos? Artistų 
kuopa - tai orkestras, kiek
vienas artistas atskirai - 
instrumentas, režisorius gi - 
kamertonas, kuris sutaikina 
atskirus balsus į vieną didžią 
harmoniją.

*
Kai kurie iš mūsų artistų 

mėgėjų iškreipiame auto
riaus mintį, mainydami jo 
sakinius arba pridėdami sa
vo žodžius. ...Aš nė kiek ne
statau artisto į kokio auto
mato padėtį. Anaiptol, ar
tisto iniciatyva daug sveria 
kiekvienam vaidinime; juk 
nuo jo tono dažnai priklauso 
šioks ar toks veikalo pras
mės supratimas; bet atkar
toju: tiktai tonas, ne žodžiai 
priklauso artistų iniciatyvai, 
nes tiktai už paimtą toną jis 
atsako prieš kritiką.

(Referatas... Viltis, 1909, 
birž. 7 d.)

Artistas, kuris apsiima 
parodyti scenoje kokį nors 
tipą, turi jį gerokai pažinti, 
išmokti, - ne rolę išmokti, ją 
bepigu galvon įsidėti, - bet 
išmokti suprasti patį gyvą 
asmenį. Tai ne menka už
duotis.

(’’Teatro reikalais”. Viltis, 
1911, bal. 1 d., No. 38)

REŽISŪRA

Mūsų scena dar labai že
mai stovi: režisūros mes be
veik visai neturime. Ką mes, 

Los Angeles, Calif. Jai sau
sio 22 d. suėjo 80 metų am
žiaus, tebėra guvi ir sveika 

<ir ypatingai aktyvi sociali
niame ir visuomeniniame 
gyvenime.

režisoriai diletantai, begali
me vieni padaryti! Mums 
reikalingi režisoriai profesi
onalai, ir tai - jaunos jėgos. 
Jei atsirastų viens kits inte
ligentas profesionalas, atsi
rastų ir artistų mėgėjų.

(’’Teatro reikalai”. Viltis, 
1910, geg. 30.)

*
Artistai mėgėjai papras

tai patys pasirenka režiso- 
rių, bet sykį išsirinkę, turi jo 
klausyti, nes disciplina už 
kulisų - tai pirma spektaklio 
pasisekimo sąlyga.

(Referatas... Viltis, 1909, 
birž. 7.)

PUBLIKA

Girdėjau iš pedagogų, jog 
nuolat mokinį giriant, gali
ma vaiką galutinai pagadin
ti, kad paskui nė atitaisyti 
nebebus galima.

Aš bijau, kad toksai paga- 
dinimas neištiktų ir mūsų 
scenos. Beplodamas ranko
mis už kiekvieną, nors ir 
šlykščiausią vaidinimą, pub
lika taip tvirkina aktorius, 
kad jie drįsta rodytis sceno
je, ne tik visai nepasirengę, 
beveik be repeticijų ir reži
sūros, bet dargi nė nesusi
pažinę su statomo veikalo 
turiniu. Pusė mūsų mėgėjų 
statomojo scenoje veikalo nė 
neperskaito, visiškai pasiti
kėdama sufleriu. O publika 
tikrai ploja...

PTeatro reikalais”. Viltis, 
1911, bal. 1 d. No. 38)

TEATRO KRITIKA 
SPAUDOJ

• Ar mes juntame, kaip 
laikraščiai mus šabloniškai 
giria arba mandagiai peikia? 
X, Y dailiai vaidino, Z tru-

Nukelta į psl. 6
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Pas Newcastle lietuvius
GRAŽUS NEPRIKLAU
SOMYBĖS PASKELBIMO

MINĖJIMAS
Apylinkės Valdyba su

rengė Vasario 16-sios minė
jimą šeštadieni, vasario 13 
d. St, Peters salėje, Hamil
ton. Svečiai salėje rinkosi 
nustatytu laiku, ir vald. 
pirm. Dr. M. šeškus punk
tualiai atidarė minėjimą 
trumpais žodžiais išryškin
damas nepriklausomos Lie
tuvos svarbą mūsų tautos 
gyvasties išlaikymui ir atei
čiai. Sugiedojus Tautos 
Himną "Trio + 1” daininin
kės, pasipuošusios tautinė
mis juostomis, savo dainų 
repertuare turėjo taip pat 
dainų, šiuo metu populiarių 
Lietuvoje. Rokas Lapinskas 
paskaitė Mykolaičio - Putino 
kūrinių.

Po šio trumpo bet gražiai 
pravesto šios šventės minė
jimo sekė pobūvis su šokiais, 
kurio metu rengėjai patiekė 
kavą su pyragačiais ir taip 
pat veikė Donatos Bajalie- 
nės rūpesčiu parengtas pui
kių dešrelių bufetas.

Gražu, kad į šią šventę 
gausiai atsilankė latviai ir 
užpildė du stalus ir jų tarpe 
buvo ilgametis latvių bendr. 
pirm. Egonaire su žmona.

Svečių tarpe matėsi as
menų, kurie praleido ilgus 
metus gyvendami atsiskyrę 
nuo lietuvių, tačiau šiuo me
tu jungiasi į mūsų gretas ne 
tik dalyvavimu, bet ir finan
sine parama bendruomenės 
reikalams. Paminėtina Eri-
ka Jakavičienė, dirbusi pir
mojoje NCle Apylinkės Val
dyboje 1953 metais ir grįžusi 
po 20 metų su šeima į Nele 
džiaugėsi čia susitikdama su 
senais pažįstamais. Stepas 
Venskus ir Balys Zitikas 
įteikė po $ 20, o Aleksas Ja
saitis, Long Jetty, atsiuntė 
šios šventės proga $ 10 čekį 
valdybos veiklai paremti. 
Stepas Venskus taip pat 
įnešė į Austr. Lietuvių Fon
dą $ 25. Keletas asmenų už
sisakė Astros ir Andžio 
plokštelę ’’Pavasaris”, ga
mintą Vak. Vokietijoje. Be
sišnekučiuojant patirta, kad 
radio stoties 2 EA lietuvišką 
valandėlę klausosi ir ”užsi-

Tarsi mums...
Atkelta iš psl. 5

pūtį per jaunas balsas, bet 
jis pasitaisys, p. A. stinga 
veiksmo, bet rolę gerai iš
moko, ir t.t. Matyt, mes ne
verti esame kitokios kriti
kos, o gal kritikų mes netu
rime? Gal kritiką rašo tokie 
literatai, kurie daugiau kaip 
"Betliejaus Stonelės” nei 
scenos nėra matę?

♦

Kur kitur vaidina ’’Min
daugą”. Kritika ir šiaip ir 
taip sukasi, kad tik nelabai 
teįžeidus artistus mėgėjus. 
Laikraščiui keblu: dėl vieno 
neatsargaus žodelio gali nu
stoti prenumeratoriaus, o 
gal ir bendradarbio.

♦

Mūsų kritika dažniausiai 
nieko bendro su daile neturi. 
Nemokėdami susilaikyti nuo 
pavydo ar neapykantos, ne
sidrovi reikšti savo nenuo
seklios nuomonės. Taip, vie
nas muzikos žinovas, muzi

Mūsų Pastogė Nr. 7, 1982.2.22, psl. 6

kasusieji” nuo viešų lietuvių 
sueigų ir tai matyt atgaivina 
tautinius sentimentus ir 
paskatina prisijungti prie 
lietuvių bendruomenės.

Pobūvio metu savo duk
ters-Stasės žento lydymas 
čia šventė savo 73 metų su
kaktį Balys Zitikas ir visi 
svečiai sugiedojo sukaktu
vininkui "ugiausių metų”.

Turtingą loteriją, greta 
asmeniškų dovanų, vertin
gais fantais parėmė S.W. 
Miller elektrinių reikmenų 
prekybos namai (savininkas 
yra vedęs Giną Račaitę) ir 
taip pat Adamstown Che
mistry. Loterijos traukimą 
guviai vedė Dr. G. Kišonas 
su Algiu Bajaliu.

The Newcastle Herald

Tabitha Andriūnaitė varžybose

Plaukimo varžybos sporto šventėje
Ši sporto šaka pradėta 

pirmą kartą tik 31-moje 
šventėje, tačiau dalyvių 
skaitlingumas ir susidomė
jimas Geelonge aiškiai įrodė 
giedrą plaukimo sporto ša
kos rytojų mūsų sporto 
švenčių programoje. Pirme
nybės buvo pravestos pui
kiame Norlane Recreation 
Centre. Staigmeną pateikė 
Heidi Wiederstein, nuplau

koje gabus ir rimtas žmo
gus, apie vieno jauno kom
pozitoriaus darbą taip pasa
kė: "Jo kompozicija niekam 
netikus, nes jis socialistas”-

(’’Teatro reikalais”. Viltis. 
1909, geg. 6.)

KAS DIRBA?

Pas mus priprasta rengti 
spektaklius kokios nors 
draugijos vardu, tarp artis
tų mėgėjų ir draugijų val
dybų santykiai gana keisti. 
Paprastai valdyba pasigau
na vieną iš veiklesnių ir su
krauna ant jo kupros ne tik 
režisūrą, bet ir visus teatro 
reikalus, neišskiriant nė ar
tistų sukvietimo.

(’’Teatro reikalais Viltis, 
1909, geg. 3)

NENUSTOKIM VILTIES

Ar įspis kuomet aušrelė ir 
į mūsų scenos langelį, Die
vas težino, reikia tačiau 
darbuotis, pažinti save ir 
tikėti, nes ne šventieji gi 
puodus lipdo.

(’’Žvilgsnis į mūsų teatro 
istoriją" Kn. Šviturys, 1912 
m.)

TABITHA ANDRIŪNAITĖ 
NEWCASTELYJE

Jau anksčiau šiame laik
raštyje paminėta jauna, tik 
12 metų Tabitha Andriūnai- 
tė, pasiekusi daug gerų re
zultatų Australijos plaukimo 
varžybose, su savo tėvais 
pereitų metų gale iš Gunna- 
dah persikėlė gyventi į 
Newcastle.

Čia Tabitha yra įsijungusi 
į Hunter Swimming Club ir 
treniruojasi plaukime. Pas
kutinių dviejų savaičių tarpe 
Tabitha plaukimo varžybose 
Gosford sumušė vieną NSW 
plaukimo rekordą ir daly
vaudama varžybose 
Queensland Chandler Spor
ting Centre pasiekusi naujų 
Australijos rekordų, sugrįžo 
įsigijusi 3 aukso medalius ir 
po vieną sidabro ir bronzos.

kusi krūtine 50 m. per 
O.41.04 ir įveikė Debbie 
Užubalytę, kuri šią distan
ciją įveikė per 0.41.07. Džiu
gu buvo matyti daug žadan
čio plaukimo prieauglio 
Melbourne ’’Varpo ’ gretose. 
Varžybų rezultatai:

1. Vyrai 100 m. laisvu sti
lium - 1. Mikas Katilius 
(Melb.) 1.07.0, 2. Povilas 
Kaladė (Geel.) 1.20.0, 3. Ed
vardas Ragauskas (Melb.) 
1.20.10.

2. Moterų 100 m. laisvu 
stilium -1. Renata Užubaly
tė (Adei.) 1.06.39, 2. Debbie 
Užūbalytė (Adei.) 1.08.02, 3. 
Heidi Wiederstein (Melb.) 
1.14.06

3.100 m. krūtine vyrai -1. 
Tomas Pullinen (Sydn.) 
1.47.28, 2. Algis Šutas 
(Sydn.) 1.56.23, 3. Faustas 
Sadauskas (Melb.) 2.00.04.

4.100 m. krūtine moterys 
-1. D. Užubalytė 1.34.05, 2. 
R. Užubalytė 1.35.19. Čia tik 
galima atkreipti dėmesį, kad 
sesutės iš Adelaidės Debbie 
ir Renata šią distanciją at
plaukė žymiai greičiau, negu 
vyrai.

5. Vyrai 50 m. laisvu sti
lium - 1. Tomas Pullinen 
0.30.06, 2. Ričardas Baškus 
(Adei.) 0.31.01, 3. Povilas 
Kaladė (Geel.) 0.32.02.

6. Moterys 50 m. laisvu 
stilium - 1. Renata Užuba
lytė (Adei.) 0.30.60, 2. Heidi 
Wiederstein (Melb.) 0.33.00,
3. Rima Kaladytė (Geel.) 
0.36.02.

7. Vyrai 50 m. krūtine - 1. 
T. Pullinen (Sydn.) 0.44.03, 
2. Andrius Baltrūnas (Melb.) 
0.47.03, 3. Vygintas Žilins
kas (Melb.) 0.50.02.

8. Moterys 50 krūtine - 1.
H- .. Wiederstein (Melb.) niauskas) 2.24.00.

DĖMESIO LIETUVIŲ KLUBO NARIAMS

Bankstown Compass Centre, Room 12a, 1st floor savo 
laboratoriją atidarė

A. WEGNER
Dantų technikas

Lietuviams klubo nariams nuo vasario 1 iki balandžio 
30 dienos teikiama didelė nuolaida

’’Newcastle Herald” spor
to skiltyse greta Tabithos 
pasiektų detalių varžybose 
ji visada pristatoma esanti 
lietuvių kilmės ir vadinama 
"Newcastelio nardančia žu
vele” Jos treneris Eric Ar
nold rašo, kad Tabitha se
kantį mėnesį dalyvaus Aus
tralijos plaukimo varžybose 
Sydnejuje ir neturės sunku
mų sugrįžti į Newcastelį su 
gražiais laimėjimais.

A.Š.

STASYS PAULAUSKAS 
LIGONINĖJE

Į Nele Mater Miseri- 
cordiae Hospital, Waratah, 
vasario 10 d. paguldytas 
Stasys Paulauskas, sunega
lavęs širdimi. Patirta, kad 
ligonis gerėja. Stasys Pau
lauskas su šeima jau nuo pat 
pradžių lietuviams įsikūrus 
Nele, gyveno Warners Bay, 
vėliau North Belmont erd
vioje sodyboje. Šiuo metu 
gyvena su sūnum Vytautu ir 
sūnaus Kęstučio šeima 
Berefielde. Skaitlingi Stasio 
nuo senų laikų draugai gali 
ligonį aplankyti minėtoje li
goninėje, Ward B. Lankymo 
laikas kiekvieną dieną 3-5 ir 
7-8 vai.

0.41.04, 2. D. Užubalytė 
0.41.07, 3. Julija Miškinytė 
(Brisbane) 0.58.62.

9. Vyrai 50 m. nugara -1. 
Ričardas Baškus (Adei.) 
(139.00, 2. Šarūnas Žiedas 
(Melb.) 0.42.01, 3. T. Pulli
nen 0.43.50.

10. Moterys 50 m. nugara 
-1. D. Užubalytė 0.40.03, 2. 
Kristina Kairaitytė (Sydn.) 
0.47.02.

11. Vyrai 50 m. peteliške -
1. Mikas Katilius (Melb.) 
0.30.04, 2. T. Pullinen 
0.39.02. Mikas padarė pa
žangą, nes pernai plaukė 
0.31.26 laiku.

12. Moterys 50 m. plašta
ke -1. R. Užubalytė 0.33.08,
2. D. Užubalytė 0.35.33, 3.
R. Kaladytė 0.43.09. Renata 
šią distanciją pernai įveikė 
per 0.34.53.

13. Vyrų 4 X 50 m. kombi
nuota estafetė — Melbour
nas (Š. Žiedas, M. Katilius,
S. Dagys, M. Simankevičius) 
2.58.62; 2. Adelaidė (S. Vi
sockis, R. Baškus, A. Paul, 
J. Kazla) 3.21.02.

14. Moterų 4 X 50 m. 
kombinuota estafetė — 
Adelaidė (V. Bone, D. Užu
balytė, R. Užubalytė, K. Mi
kalainytė) 2.54.00. Pastebė
tina, kad mergaitės, kurių 
amžius yra 14, 12, 14 ir 16 
metų šį plaukimą nuplaukė 
greičiau negu vyrai!!! 2. 
Melbournas (V. Dagytė, A. 
Žvinakytė, H. Wiederstein, 
L Kairaitytė) 3.27.78.

15. Vyrų 4 X 50 m. laisvu 
j stilium - 1. Melbournas (Š.
Žiedas, M. Katilius, D. Sa
dauskas, D. Alekna) 2.12.08, 
2. Melbournas H-tras sąsta
tas I. Roussiyan, E. Ragaus
kas, S. Ragauskas, R. Vyš-

16. Moterys 4 X 50 m. 
laisvu stilium - 1. Adelaidė 
(K. Mikalainytė, V. Bone, D. 
Užubalytė, R. Užubalytė)
2.37.11, 2. Melbournas (V. 
Dagytė, I. Kairaitytė, A. 
Žvinakytė, H. Wiederstein) 
2.52.02.
' 17. Berniukai žemiau 17 

m. 100 m. laisvu stilium - 
Andrė Paul (Adei.) be 
varžybų.

18. Mergaitės žemiau 17 
m. 100 m. laisvu stilium - 1. 
R. Užubalytė (Adei.) 1.1.02, 
2. K. Kairaitytė (Sydn.)
1.23.12.

19. Berniukai žemiau 17 
m. 50 m. laisvu stilium - 1. 
Darius Alekna (Melb.) 
0.29.09, 2. Mikas Kusta 
0.31.10, 3. Dovydas Sadaus
kas 0.38.03 - visi iš Melb.

20. Mergaitės žemiau 17 
m. 50 m. laisvu stilium - 1. 
Renata Užubalytė (Adei.) 
0.33.00, 2. Kristina Kairai
tytė (Sydn.) 0.36.06.

21. Berniukai žemiau 17 
m. 50 m. krūtine -1. Darius 
Alekna (Melb.) 0.45.01, 2. D. 
Sadauskas 0.48.04, 3. M. 
Kusta 0.54.07.

22. Mergaitės žemiau 17 
m. krūtine -1. R. Užubalytė 
0.43.72, 2. K. Kairaitytė 
0.49.06.

23. Berniukai žemiau 17
m. 50 m. nugara - i. Darius 
Alekna 0.41.06.

24. Mergaitės žemiau 17 
m. 50 m. nugara - 1. R. Užu
balytė 0.39.07, 2. D. Užuba
lytė 0.40.29.

25. Mergaitės žemiau 14 
m. laisvu stilium -1. D. Užu
balytė 0.31.08, 2. A. Žvina
kytė (Melb.) 0.41.05.

26. Mergaitės žemiau 14 
m. krūtine -1. D. Užubalytė 
0.44.04, 2. L. Šutaitė (Geel.) 
1.01.07, 3. A. Žvinakytė
l. 01.09.

27. Berniukai žemiau 12
m. laisvu stilium -1. Saulius 
Dagys (Melb.) 0.37.39, 2. A. 
Brenner (Geel.) 0.42.09.

28. Mergaitės žemiau 12 
m. laisvu stilium - 1. Venta 
Dagytė (Melb.) 0.49.62.

29. Berniukai žemiau 12 
m. krūtine - 1. Saulius Da-

"gys (Melb.) 0.53.02.
30. Mergaitės žemiau 12 

m. krūtine -1. Venta Dagytė 
(Melb.) 1.08.00, 2. R. Sta- 
rinskaitė (Geel.) 1.26.75, 3. 
E. Šutaitė (Geel.) 1.47.02.

31. Berniukai žemiau 10 
m. laisvu stilium - 1. Anta
nas Brenner (Geel.) 0.41.02,
2. E. Starinskas (Geel.) 
1.37.67.

Pastaba: visi jaunių plau
kimai buvo pravesti 50 m. 
distancijose, išskyrus kur 
buvo parašyta 100 metrų.

Palyginus 31-mą šventę 
Adelaidėje ir atsiektus re
zultatus Geelonge, tai 
pastebima ryški pažanga, iš 
kurių labiausiai atkreipė dė
mesį tai Debbie Užubalytė iš 
Adelaidės (plaukimas krūti
ne) ir melburniškis Darius 
Alekna,

Plaukimo pirmenybes 
Geelonge labai sumaniai 
pravedė Leonas Baltrūnas, 
jam pagelbėjo R. Dagys, V. 
Alekna - visi iš Melbourne, 
V. Užubalis, ir B. Nemaika iš 
Adelaidės bei K. Starinskas 
iš Geelongo ir kiti.

Plaukimo varžybų nuga
lėtojai apdovanoti medaliais.

Robertas Sidabras
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32-ji Sporto Šventė

Vyrų tinklinio varžybose 
dalyvavo penkių sporto klu
bų komandos. Moterų gru
pėje varžėsi trys komandos.

Žaidimui naudotos dvi ge
ros kokybės aikštės. Pirmo
se vyrų varžybose susitiko 
Sydnejaus ■’’Kovas” su Mel
bourne ’’Varpu”. Varpiečiai 
rungtynes pradeda labai ne
drąsiai, daro daug klaidų. Jų 
žaidimui trūksta aštrumo ir 
gerų smūgiuotojų. Sydnejus 
žaidžia daug geriau. Jie ge
riau komandiniai susižaidę, 
jų geresnis puolimas ir gy
nyba. Pirmą setą laimi ko- 
viečiai 15-4. Antrame sete 
įgauna drąsos melburniš- 
kiai, žaidžia daug geriau. Šis 
setas 15-12 Sydnejaus nau
dai. Trečias setas 15-8 taip 
pat sydnejiškių naudai. Už 
laimėtojus geriausiai sužai
dė A. Noble ir A. Zduoba. 
Melbourne geriausi buvo V. 
Žilinskas ir J. Mašanauskas.

Hobartas apylygėje kovo
je nugalėjo Geelongą. Re
zultatai: 1644, 15-10, 16-14.

Tą pačią dieną Hobartas 
lengvai laimi prieš Adelai
dės ’’Vytį”. Vytiečiai gerai 
žaidė pirmą setą. Antrame 
visiškai sugriuvo. Po pralai
mėto seto nepajėgė susimo- 
bilizuoti sekančiuose ir pra
laimėjo 14-16, 15-1, 15-9, 
15-10. Perkūno geriausi žai
dėjai B. Free ir B. Stanwix. 
už ’’Vytį” gerai žaidė R. Vit- 
kūnas ir A. Laurinaitis.

Sydnejui mažai reikėjo 
pastangų laimėti prieš ade- 
laidiškius. Laimėta: 15-3, 
15-4, 15-8.

Melbournas trijų setų ko
voje įveikė geelongiškius. 
Rezultatas: 15-13, 15-11, 
15-4. Melburniškiai pradeda 
įsibėgėti ir geriau žaisti. 
Geelongui trūksta pamainų 
ir smūgiuotojų.

Susitikus Hobartui su 
Sydnejumi hobartiškiai pir
mąjį setą mėgino priešintis. 
Sekančiuose setuose neiš-i 
laikė spaudimo, pabiro. Vie
nas nors ir labai geras žai
dėjas negalėjo įveikti Syd
nejaus geriau išbalansuotos 
komandos. Sydnejus laimėjo 
15-11, 15-9, 15-5.

Melbourno varpiečiai 
užsirašė dar vieną laimėjimą 
adelaidiškių sąskaiton. Ade- 
laidiškiams labai trūko savo 
nuolatinio trenerio A. Da- 
niškevičiaus. Jie pirmą ir 
trečią setus žaidė gerai, 
betgi, antrajame sete tepel
nė du taškus. Rezultatai 
15-12, 15-2, 15-13 varpiečių 
naudai.

Vieną laimėjimą prieš 
savo bendravardžius Gee- 
longo vytiečius atsiekia 
adelaidištaai. Laimėta 15-8, 
15-10, 15-4.

Kovas triuškinančiai nu
gali šventės šeimininkus.- 
Rezultatai: 15-9, 15-0, 15-4. 
Už Geelongą gerai žaidė V. 
Kymantas.

Paskutinėse šventės vyrų 
tinklinio varžybose susitiko 
Hobartas su Melbournu. 
Melbournas prie gerų pas
tangų galėjo laimėti. Tų ge
rų pastangų trūko. Pralai
mėta galima sakyti prieš du 
Hobarto žaidėjus B. Free ir 
W. Stanwix. Pralaimėta: 
15-10, 15-7, 15-8.

MOTERŲ TINKLINIS

Pirmosios moterų tinkli
nio varžyboms susitinka 
Adelaidės ir Melbourno ko
mandos. Pirmąjį setą leng
vai laimi adelaidiškės 15-5. 
Antrame sete varpietės žai-

T i n k 1 i
dė labai gerai, buvo netoli 
laimėjimo. Antras setas 
15-13 Adelaidės naudai. 
Trečias setas 15-8 taip pat 
adelaidiškių naudai. Už lai
mėtojas gerai žaidė S. Ber- 
naitienė, R. Rupinskaitė ir 
L. Visockaitė. Iš melbour- 
niškių gerai pasirodė R. 
Bertašiūtė, S. Rūbaitė ir I. 
Bertašiūtė. Melbourniškės 
žaidė be trenerio, tas labai 
neigiamai atsiliepė jų žaidi
mui.

Varpietės patyrė antrą 
pralaimėjimą susitikusios su 
Sydnejaus kovietėmis. Pra
laimėta 15-10, 15-7, 15-4. Iš 
Sydnejaus komandos ge
riausios buvo C. Noble, R. 
Gakas, S. Landringen ir R. 
Černiauskaitė.

Lemiamoms rungtynėms 
dėl čempijonių vardo susiti
ko Sydnejaus kovietės su 
Adelaidės vytietėms. Abidvi 
komandos turėjo po laimėji
mą. Abidvi komandos 
atrodo vienodo stiprumo. 
Sydnejiškės turi persvarą 
ūgiu. Pirmąjį setą lengvai 
pirmauja adelaidiškės. Re
zultatui esant 13-7, atrodė 
šis setas Adelaidės. Visgi, 
taip neįvyko. Sydnejiškės 
nepradėjo geriau žaisti, bet, 
adelaidiškės užkliuvo, įšalo 
vietoje. Sydnejiškės pelno 
keletą taškų ir vytiečių žai
dimas pasidaro nervuotas. 
Seto pabaigoje nepaimami 
keturi kamuolio padavimai 
iš eilės ir pralaimima 15-13. 
Antras setas kopija pirmo. 
Adelaidė veda, bet nepajė
gia laimėti dviejų paskutinių 
taškų. Vėl pralaimėta 15-13. 
Trečią setą adelaidiškės pa
sitempia, geriau sukovoja ir 
laimi 15-7. Ketvirtą setą ve
da Sydnejus. Adelaidė pasi
veja ir pralenkia. Rezultatui

Kovo tinklininkės, laimėjusios I vietą sporto šventėje. 
Prieky iš k.: C. Noble, M. Atkinson. Stovi iš k.: G. Sauka 
(treneris), R. Černiauskaitė, V. Braželytė, R. Gakienė, S. 
Landringen, L. Belkienė

STAR MEMORIAL CO.
AU CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS AND RENOVATIONS

_ _ . . Phon* — Works: 649 6901 19-5451 — Evening
Office A Showroom at
MramnOTCI MIIIUJKv

Rookwood Cemetery. LIETUVIAI. ĮSIDĖMĖKITE!

Office and Works: 
20-22 RAILWAY STREET 
LIDCOMBE, N.S.W., 2141

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina, paminklus ant 
jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka i r siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kairt»7 W % skirti Mūsų Pasto
gei.

Užsakydami šioje bendrovėje pa
minklą savo artimiesiems neužmirš
tai e priminti, kad užsakote vado
vaudamiesi jų skelbimu Mūsų Pas
togėje.

Paminklams pavyzdžių lietuviškais motyvais reikalauki
te šioje ištaigoje

oi, n t* 7 1QS9999 nei 7

Balys Nemeika

n i s
esant 11-7 Adelaidės naudai, 
vėl gaunamas komandos pa
ralyžius ir pralaimima 15-11.

Tai buvo gražios įtemptos 
rungtynės, nors ir neaukšto 
lygio. Sydnejaus komanda 
turėjo daugiau laimės, 
geriau mokėjo krizės metu 
pasitempti. Adelaidiškės 
gali pasiteisinti - žaidė be 
savo nuolatinio trenerio ir 
kapitonės.

RINKTINĖS

Į vyrų tinklinio rinktinę 
išrinkti šie žaidėjai: E. Kar
pavičius, E. Preikšta, J. Er- 
zikov, A. Noble, A. Zduoba, 
A. Braželis ir E. Zduoba visi 
Sydnejaus ’’Kovo”. S. Žie
das, V. Žilinskas abudu Mel
bourno ’’Varpo”. R. Vitkū- 
nas, A. Laurinaitis - Adelai
dės ’’Vyties”, W. Stanwix 
Hobarto ”Perkūno”. Trene
ris J. Belkus (Kovo)) trene
rio pavaduotojas A. Kalnins 
(Adelaidės Vyties).

Ši rinktinė turėjo varžy
bas su Geelongo rinktine. 
Mūsų vyrai buvo pranašesni 
ir penkių setų kovoje laimė
jo 3-2 (15-5, 11-15, 15-0,
15-12).

Moterų rinktinė taip pat 
susitiko su Geelongo rinkti
ne. Sužaidė labai prastai, 
gavo pylos. Pralaimėta 0-3 
(3-15, 8-15, 7-15). Rezultatai 
galėjo būti geresni, jeigu 
būtų buvę tinkamiau išdės
tytos žaidėjos, tinkamiau 
darytos pamainos. Dažnai 
pajėgesnės žaidėjos ’’šildė 
suolą”. Komanda nebuvo 
tinkamai išbalansuota, trūko 
rišančios žaidėjos.

Moterų- rinktinė: L. 
Belkus, R. Gakas, S. Lan- 
dringan, C. Noble, visos

Sydnejaus ’’Kovo”. S. Rū
baitė, R. Bertašiūtė, J. Ber
tašiūtė Melbourno ’’Varpo”. 
R. Rupinskaitė, I. Sabeckie- 
nė, R. Rupinskaitė, L. Vi
sockaitė visos Adelaidės 
"Vyties”. Treneris G. Sauka 
Sydnejaus ’’Kovas”.

Prie vyrų ir moterų rink
tinių išrinkta eilė žaidėjų 
rezerve. Norima turėti di
desnį skaičių pasirinkimui 
išvykai į U.S.A.

Suskaičiavus laimėjimus 
ir pralaimėjimus vietomis 
vyrų grupėje pasiskirstyta: 
L Sydnejus, II Hobartas, HI 
Melbournas, IV Adelaide ir 
V Geelongas.

Moterys: I. Sydnejus, II 
Adelaide ir HI Melbournas.' 
H. Šalkausko medalis ge
riausiam vyrų tinklinio žai
dėjui, atiteko A. Noble Syd
nejaus ’’Kovas”. Moterų 
tinklinio geriausia žaidėja 
pripažinta S. Landringan. 
Ji taip pat apdovanuota 
H. Šalkausko vardo medaliu.

Džiugu, kad tinklinio žai
dimas populiarėja. Betgi, 
dar labai daug reikia padir
bėti kad pakėlus žaidimo ly
gį. Išskyrus Melbourno iš 
dalies Sydnejaus klubus, vi
siems kitiems reikalinga 
naujų, jaunų žaidėjų. Pa
žanga žaidime padaryta, 
bet, labai maža. Visiems žai
dėjams trūksta fizinio pasi
ruošimo, atletiškumo. Kaip 
gali žaidėjas/ja efektingai 
smūgiuoti, kada tepašoka 10 
centimetrų! Visų žaidimas 
perlėtas, judesiai letargiški. 
Atrodo, kad žaidžia ne jau
nimas, bet pensininkų ko
mandos... Patartina tiek 
žaidėjams tiek ir treneriams 
pasižiūrėti gerų komandų 
žaidimo. Galima daug iš-

Tarp kitų kitataučių spe
cialistų Saudi Arabijoje dir
ba ir keletas lietuvių, dau
giausia inžinierių, šeimų, 
kurios nepasimetė tarp 
kitataučių, o susirado vieni 
kitus ir susidarė netgi nedi
delė lietuvių bendruomenė, 
turinti savo Krašto Valdybą, 
kuria sėkmingai vadovauja 
inž.Albertas Vaitaitis.

***
Metų sąvartoje Australi

jos lietuvius buvo aplankęs 
solistas iš Čikagos bosas Jo
nas Vaznelis, koncertavęs 
Sydnejaus, Melbourno ir 
Adelaidės lietuviams. Iš 
australiško šilto vidurvasa
rio sugrįžęs į Čikagos žvar
bius žiemos speigus sunkiai 
buvp susirgęs persišaldymu. 

mokti stebint gerą žaidimą.
Melbournas turi geros 

medžiagos. Gerai ir labai 
gerai padirbėję gero trene
rio priežiūroje gali svajoti 
atskaityti per sekančią 
sporto šventę - Melbourne 
senstančiai ’’Kovo” koman
dai.

Sydnejaus vyrų komanda 
iki šiolei yra stipriausia, ge
riausiai susižaidusi. Visgi, jų 
žaidimui trūksta įvairumo ir 
ypatingai greičio, dinamiš
kumo. Kažkodėl jų žaidimo 
stilius labai sunkus.

Kitos komandos teturi po 
vieną, du geresnius žaidė
jus. Moterų komandos žai
džia silpnai. Sydnejus turi 
aukštų žaidėjų, betgi, jos 
dar nepajėgia išnaudoti savo 
ūgio.

Adelaidės žaidėjos 
kamuolį valdo pakenčiamai. 
Joms trūksta ūgio ir puolėjų 
- smūgiuotojų.

Melbourno jauna koman
da. Įdėję darbo sekančioje 
šventėje būtų pilnavertės 
varžovės kitoms koman
doms.

Dabartinio lygio rinkti
nės, ypatingai moterų išvy
koje į U.S.A, negali tikėtis 
laimėjimų.

Visi sporto klubai turėtų 
skirti daugiau dėmesio šiam 
puikiam sparčiai populiarė
jančiam sportui. Yra daug 
jaunimo, kuris nežaidžia 
krepšinio ar kito kurio spor
to. Tą jaunimą reikia prisi
vilioti, įtraukti į sporto klu
bus, įjungti į tinklinio ko
mandas.

Tikriausiai Melbourne per 
ateinančią sporto šventę pa
matysime pažangą, - įdo
mesnes varžybas.

• Jonas Vizbaras-Sūdu- 
vas. ALŠĖNŲ KUNI
GAIKŠTYTĖ. Draugo pre
mijuotas romanas. 288 psl. 
Kaina 8 dol. Viršelis ir ap
lankas D. žemliauskaitės. 
Išleido Lietuviškos knygos 
klubas Chicagoje.
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Informacija
LITUANIA Į TASMANIJĄ

Visų laukiamas Adelaidės 
Lituania choras, vadovauja
mas p. G. Vasiliauskienės, 
atvyksta į HobartįSkovo 5 
d., penktadieni 2.55 vai. p.p. 
Iš aerodromo jie važiuoja 
autobusu į miestą - terminai, 
iš kur vietos lietuviai sve
čius pasiims trims dienoms 
savo globon. Tas vakaras 
skiriamas apžiūrėti miestą ir 
Casino. Bet tą vakarą įvyks
ta sportininkų šokiai lenkų 
salėje, tad nori ir ten galės 
atvykti. Sekmadieni lanky- 
sim Kalną ir kitas žymesnes 
vietas, o 8 vai. vakare įvyks 
koncertas ir Vasario 16-sios 
minėjimas miesto salėje - 
Town Hall (Macquarie St., 
Hobart). Po koncerto vyk- 
sim i ukrainiečių salę 201 
Main Rd., Moon ah, vakarie
nei ir pabendravimui. Mais
tu ir lengvais gėrimais pasi
rūpins vietos Apyl. Valdyba. 
Sekmadieni, 9.30 vai. ryto 
važiuojam i Tasmanijos is
torinę vietovę Port Arthur, 
o 5 vai. p.p. susirinksime 
g,p. Šikšnių sodyboje (43 

asyon Ave, Springfield) 
iešminei. Pirmadienį auto
busu išvyka i National Park 
ir kitas vietoves iki svečių 
išvykimo namo 8 vai. v.

Įėjimas jkoncertą: $ 3 dir
bantiems, $ 1 studentams ir 
pensininkams. Vaikams įėji
mas laisvas.

Dalyvavimas iešminėje 
vietos lietuviams kainuos $ 
2.50 asmeniui. Į koncertą 
bilietus jau dabar galima 
įsigyti pas D. Kairį tel. 
729797 arba pas apylinkės 
valdybos narius. Visais ki
tais reikalais kreiptis pas J. 
Paškevičių tel. (002) 726360. 
Tasmanijos lietuvius kvie
čiame visur dalyvauti.

_*♦_
Tautinių šokių grupė 

Venta ruošia šokių vakarą 
kovo 20 d. lenkų salėje. Įėji
mas - $ 5 asmeniui.

J. Paškevičius

PRANEŠIMAS

Lietuvių Šaulių Sąjungos 
įkūrėjo Vlado Pūtvio - Put
vinskio minėjimas įvyks 
kovo 7 d. (sekmadienį) tokia 
tvarka:

11.15 vai. r. visi šauliai-lės 
renkasi Lidcombe parapijos 
salėje eisenai į bažnyčią pa
maldoms. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su vė
liavomis.

3.30 vai. Bankstowne, 
Lietuvių Klubo salėje įvyks 
iškilmingas minėjimas su 
paskaita ir menine dalimi, 
kurioje dalyvaus vyrų 
choras vadovaujamas p. A. 
Kramiliaus ir t.t.

Įėjimas laisvas. Kviečia
me visus kuoskaitlingiausia 
dalyvauti.

Sydney Šaulių kuopos 
Valdyba

MELBOURNO
RAMOVĖNAMS

Vasario 28 d. 2.30 vai. 
Lietuvių Namuose šaukia
mas LKVS Ramovės Mel
bourne Skyriaus visuotinis 
narių susirinkimas. Progra
moje: veiklos pranešimai, 
Valdybos rinkimai, pasitari
mai skyriaus reikalais.

Visų narių dalyvavimas 
būtinas.

Skyriaus Valdyba

Mūsų Pastogė Nr. 7, 1982.2.22, psl. 8
0. Baužienė

BALTAS-JUODAS 
BALIUS

Sūkurio Valdyba smarkiai 
ruošiasi tėvų baliui, kuris 
įvyks kovo 13 d. Lietuvių 
Klube, Bankstowne. Pava
dintas ’’Juodo — Balto” ba
liaus vardu, žada pralenkti 
net Sydnejaus metinį juodą 
ir baltą balių savo puošnumu 
ir įdomia programa.

Blizginkime juodus batus, 
lyginkime baltas - juodas 
balines sukneles bei frakus, 
ruoškimės linksmai praleisti 
vakarą ir padėti mūsų jau
nimui.

ALB Krašto
PASIKEITIMAI KRAŠTO 

VALDYBOJE
Pereitų metų gale dėl tar

nybos sąlygų iš Krašto Val
dybos pasitraukė gabi ir 
darbšti bendruomenės vei
kėja p-lė Aldona Butkutė.

Krašto Valdyba su apgai
lestavimu turėjo priimti jos 
pasitraukimą ir reiškia viešą 
padėką už įdėtą darbą bend
ruomenės labui.

Nuo Naujų Metų į Krašto 
Valdybą įėjo pirmasis kan
didatas, jaunosios kartos
žmogus inž. Viktoras Ado
mavičius. Jis daug dirba su 
sportininkais ir skautais. 
Už nuopelnus apdovanotas 
pasižymėjimo ženklais ir 
pakeltas į skautininkus.

Vasario 3 d. Krašto Val
dyba iš naujo pasiskirstė 

‘pareigomis.
Pirmininkas Albinas Po

cius, Reprezentacija ir poli
tiniai reikalai.

Vicepirm. Jonas Tamo
šiūnas, Kultūriniai reikalai.

Sekretorė Irena Tamošai
tienė.

Povilas Baltutis švietimo 
reikalai.

VISUR
VISAIP

ADELAIDĘ 
APLANKIUS

Atostogaujant pas sūnų ir 
jo šeimą Adelaidėje, sausio 
31 d. teko dalyvauti Adelai
dės Moterų Sekcijos vieša
me susirinkime, kuriame 
buvo apkalbėta ir atsiklaus
ta visuomenės dėl Moterų 
Sekcijos numatytos įsigyti 
sodybos arba slaugymo na
mų.

Kaip ankščiau spaudoje 
buvo pranešta, Adelaidės 
Moterų Sekcija yra užsire
gistravus kaip labdaros or
ganizacija ir turi teisę gauti 
iš valdžios paramą minė
tiems užsimojimams.

Susirinkimui pirmininka
vo p. S. Pacevičienė. Kviesti 
prelegentai: Dr. D. Viliū- 
naitė, Dr. R. Varoneckaitė, 
p. I. Davis, p. A. Navikienė 
ir architektas p. A. Nava
kas, kurie davė išsamius ir 
svarbius pranešimus. Dis
kusijų metu paaiškėjo dau
gumo pritarimo įgyti 
nursing home su ’’priedais”.

Adelaidiškiai parodė ne
paprasto entuziazmo ir pa
lankumo Moterų Sekcijai.

Žinodama iš prityrimo 
sunkumus Sydney Lietuvių 
Sodybą statant, tenka Ade
laidės moterims tik palinkėti 
laimės ir ištvermės jų už
brėžtiems užsimojimams.

£ 16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414 *

Kovo 6 d., šešt., 7.30 vai.
ŠOKIŲ VAKARAS 

Įėjimas laisvas

Vasario 28 d., sekm., 2.30 vai.
TURGUS

Daug turtingų prizų. Kviečiame pra
leisti įdomią popietę ir kartu pabandyti 
savo laimę.

Vasario 27 d., šešt., 7.30 vai.
ŠOKIŲ VAKARAS 

Įėjimas laisvas

Kovo 13 d., šešt., 7.30 vai. 
’’Sūkurio” tautinių šokių grupės

JUODAS IR BALTAS BALIUS 
Nematyta ir negirdėta programa. 
Apranga: juodai ir baltai.
Įėjimas $ 4 asmeniui.

Valdyboje
Birutė Prašmutaitė

jaunimo reik.
Viktoras Adomavičius

sporto reik.
Valdybos iždininkas Juo

zas Krikščiūnas.
Rašyti šiuo adresu:
Krašto Valdyba
P.O. Box 128

North Melbourne, Vic. 3051.

PAS MINISTER!
PIRMININKĄ

Sausio 28 d. Melbourne, 
Australijos ministeris pir
mininkas Rt. Hon. Malcolm 
Fraser surengė etninių 
bendruomenių vadovams 
susipažinimo vakarą. Lietu
vius atstovavo Krašto Val
dybos pirmininkas Alb. Po
cius su žmona, o Melbourne 
bendruomenę atstovavo 
Apylinkės Valdybos pirmi

Australijos Diena
Sausio 28-tą, Australijos 

dienos proga, Melbourno et- 
nikams buvo suruoštas ofi
cialus priėmimas, kuriame 
be federalinės vyriausybės 
ir vietinės valdžios atstovų, 
dalyvavo apie 250 kviestinių 
svečių. Priėmimas įvyko 
5.30 vai. puošnioje Flinders 
St. Old Customs House sa
lėje. Ministeris pirmininkas, 
Rt. Hon. J. Malcolm Fraser 
su ponia visus šiltai pasitiko. 
Nuotaika buvo jauki ir vai
šinga.

Į auditoriją pirmiausia 
prabilo imigracijos ir etninių 
reikalų ministeris I.M. 
Macphee. Po jo žodį tarė 
min. pirmininkas, pabrėžda
mas ir iškeldamas naujųjų 
ateivių įnašą šiam kraštui,

Amerikoje paruoštas ir 
jau rodomas filmas ’’Prezi
dentas Antanas Smetona”. 
Filmas sudarytas iš dar 
Lietuvoje darytų filmų ap
žvalgų su prezidento viešais 
pasirodymais ir jau būnant 
jam Amerikoje iš atskirų 
filme užfiksuotų momentų.

Taip pat jau paruoštas ir 
paleistas į apyvartą filmas 
apie poetą Bernardą Braz- 
džionį, kurį ir mes turėjome 
progos susitikti prieš keletą 
metų Australijoje. Šiais me
tais B. Brazdžioniui sueina 
75 metai. Jis gyvena Kali
fornijoje, yra kaip ir anks
čiau judrus, veiklus, kupinas 
jumoro ir svarbiausia kūry
bingas. Ta proga poeto 
paminėjimui numatomas 
išleisti specialus M.P. 
numeris. 

ninkas Ričardas Šemetas su 
žmona ir sekretorė R. Juš
kaitė.

Abu mūsų pirmininkai tu
rėjo progos pasikalbėti su 
ponu ir ponia Fraser mums 
rūpimais reikalais. Dalyva
vo dar ir daugiau ministerių 
bei parlamentarų. Imigraci
jos ministeris Hon. lan 
Macphee, senatorius David 
Hamer, federalinio parla
mento narys Peter Falco
ner. Jie visi nekartą buvę 
Melbourno Lietuvių Na
muose ir per minėjimus sakę 
prakalbas.

Krašto Valdybos pirmi
ninkas ta proga ministeriui 
pirmininkui įteikė Bendruo
menės išleistą knygą ’’The 
Violations of Human Rights 
in Soviet Occupied Lithua
nia” ir Lietuvių Informacijos 
Centro išleistą knygutę apie 
Sibiro tremtinių kančias 
’’The Frozen Inferno”.

A.L. B-nės Krašto Valdyba 

kuriame egzistuoja daugia- 
kultūrinė, demokratiniais 
pagrindais besivystanti vi
suomenė. Čia min. pirminin
kas glaustai apžvelgė etnikų 
situaciją, paminėdamas ir 
kultūrines ateivių veiklos 
apraiškas, sakysim, kad ir 
tokį fenomeną, kaip televi
zijos (kanalo 0-28) progra
mas. ’’Skeptikai, - sakė jis, - 
pranašavo, kad iš tų laidų 
nieko gero neišeis. Žinau, 
kad trūkumų pasitaiko, bet 
jos jau veikia antri metai ir 
progresuoja”. Toliau min. 
pirmininkas pastebėjo, kad 
f’Australijos pionieriški žy
giai yra aiškus pavyzdys ki
tiems kraštams ir tuo pačiu 
užima reikšmingą vadovau
jančią poziciją”. Min. pirmi
ninkas užsiminė ir apie poli- 
tinius įvykius Lenkijoje, Af
ganistane ir kitur, primin

mfisii Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN W]

Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komi
sija: V. Bukevičius, A. Dudai- 
tis, I. Jonaitis, A. Reisgys, V. 
Patašius.

Tel. 709 8395

P.O. Box 550
Bankstown. N.S.W. 2200 

damas net ir baltus, kurių 
padėtis, manau, yra tragiš- 
kesnė ir už Lenkijos.

Iš lietuvių šiame priėmi
me dalyvavo AL B-nės 
Krašto Valdybos pirm. A. 
Pocius ir ML. B-nės Apylin
kės pirm. R. Šemetas su 
žmonomis.

’’Australijos dienos” ir 
šaunaus priėmimo paraštėje 
susimąsčiau: prieš akis iški
lo Lietuvių Bendruomenė, 
visuomenė, TAUTA ir tau
tinė jai ištikimybė. Mano 
kartos jaunimui iškyla ne tik 
Lietuvos, bet ir šio krašto 
gyvenimo problemos ir vi
lionės, kurios dažnai reika
lauja aiškaus apsisprendimo 
tiek tautinių idealų, tiek ir 
materialinių bei moralinių 
vertybių prasme.

Ramutė Juškaitė

MELBOURNO LIET.
KNYGA

Australijos Lietuvių Fon
do Šaltinių Bibliotekai au
kojo: S. Krasauskas dideli 
kieki knygoms numeravimo 
lipinukų. J. Vizbaras E. 
Fraenkel Litauisches Ethy- 
mologisches Woerterbuch 
1960 puslapių žodyną, su
mokėdamas $ 28 už jo įriši
mą. A.E. Bakaičiai žurnalų 
komplektų. Ig. Alekna kny
gų ir laikraščių komplektų.

Apylinkės Valdybos Bib
liotekai aukojo: J. Zonius $ 
10, V. Mikalauskas $ 5 ir 
knygų. J. Giedraitis laikraš
čių komplektų. J. Krikščiū
nas knygų. A.a. Antano Ra
manausko pomirtinio paliki
mo vykdytojai - knygų.

Visiems jiems didelis ačiū.

J.Mikštas
Šaltinių ir Apyl. V-bos 

Bibliotekos vedėjas
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