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JAV Syracuse universiteto prof. 

Kulski knygoje “The Soviet Re
gime" apie Pabaltijo tautas yra 
pasakęs: “Tautinė tų respublikų 
sudėtis kinta ir vienų dienų jų 
gyventojai gali virsti mažuma jų 
pačių tėvynėje”. Faktai liudija, 
kad prof. Kulskio duomenys tikri.

Pagal sovietinio gyvenimo su
rašymo 1959 m. duomenis trijose 
Pabaltijo respublikose Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje buvo 
1.041.000 rusų tautybės gyventojų 
(bendras gyventojų skaičius apie 
6 mil.). Estijoje 1959 m. kas ket
virtas gyventojas buvo rusas, 
Latvijoje iš 2.093.000 gyventojų 
rusų buvo 556.000. Lietuvoje ru
sų kolonistų skaičius siekė apie 
8,5 proc. visų gyventojų.

Rusų gyventojų kurdinimas 
Pabaltijy tebevyksta. Per kitų 
gyventojų surašymų rusų gyven
tojų Pabaltijy bus rastas žymiai 
didesnis skaičius. Būdinga, kad 
pgl. “Nachrichten aus dem Balti- 
kum” (nr. 24) duomenis iš Rusi
jos atvykusiųjų tarpe didžiausią 
kolonistų skaičių sudaro 20-39 m. 
amžiaus rusai. Jie daugiausia gy
vena pramonės centruose. Estijos 
ir Latvijos miestuose 0-9 m. am
žiaus vaikų tarpe rusai vaikai su
daro jau 50%. Netenka stebėtis, 
kad statistika remiantis Estijos 
mokyklose 33% sudaro rusų mo
kyklos.

Estijos jmonėse, ypač degamojo 
skalūno, celiuliozės, tekstilės ir ma-
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Iškovojus nepriklausomybę po 
pirmojo pasaulinio karo nuterio- 
tas mūsų kraštas pirmosios pa
galbos susilaukė iš Amerikos lie
tuvių. Garsindami Lietuvos var
dą Amerikos lietuviai sportinin
kai perskrido Atlantą. Šį žygį 
įvykdžiusių tragiškai žuvusių S. 
Dariaus ir S. Girėno testamente 
skaitome: “Tau, jaunoji Lietu
va!” Amerikos lietuviams sporti
ninkams talkininkaujant 1937 — 
1939 metais iškilome į Europos 
krepšinio meisterius. Amerikos 
lietuviai sportininkai skaitlin
gai dalyvavo Tautinėje Olimpija- 
doje 1938 metais Kaune Lietu
vos nepriklausomybės dvidešimt- 
mečiui atžymėti. Po karo nute- 
riotoje Europoje maistu ir rū
bais mus šelpė pirmiausia Ame
rikos lietuviai; Lietuvos laisvės 
reikalą judina Baltuose Rūmuo
se ir Jungtinėse Tautose irgi 
Amerikos lietuviai.

1959 m. Pietų Amerikoje pla
čiai nuskamba Lietuvos vardas 
šiaurės Amerikos lietuvių krep
šinio rinktinės vizito metu. Lie
tuvos vardui išgarsinti Australi
joje už kelių dienų atvyks Ame
rikos lietuviai sportininkai su ei
le kitų Amerikos lietuvių sve
čių. Gal būt mes ir negirdėsime, 
bet kiekvienas atvykstančiųjų sa
vo širdyje tars — tai jums, Aus
tralijos lietuviai!

Taip, šis amerikiečių lietuvių 
sportininkų vizitas garsins ne 
vien Lietuvos vardą, bet tai yra 
daugiau Amerikos Lietuvių do
vana mūsų bendruomenei, šios 
išvykos vadovas Valdas Adam- 
kavičius kartą pastebėjo: “Ši iš
vyka, mano įsitikinimu, yra vie
nas iš išeivijos tautinio susiprati
mo ir tautinės gyvybės rodiklių”. 
Jinai aiškiai parodys, ar mes esa
me išeivija, kuri gali tik kalbėti 
savo jaunajai kartai, apie “sal
džius” praeities laikus, bet nie
ko nepajėgianti duoti dabarčiai, 
ar esame tik merdinti mažuma, 
kuri, paskendusi smulkiuose kas
dieniniuose rūpesčiuose laikui 
bėgant išnyksta nutautėdama”.

Ši Amerikos lietuvių misija at
gaivinti mūsų bendruomenę lie
tuviškoje veikloje, o svarbiausia 
įskiepijimas mūsų jaunimui pasi
didžiavimo lietuvio vardu, bus 
prasminga, jei šią Amerikos lie
tuvių dovaną mums patys tinka
mai įvertinsime.

Isteriškas australų elgesys 
prieš kelias dienas “Beatles” vi
zito metu netinka lietuvių bū
dui, tačiau demonstratyviai įro- 
dykime, kad ir mes gerbiame ta
lentingus savo jaunuolius. Nuo
širdžiai juos sutikime, skaitlingai 

šinų statybos pramonėje direkto
riai, skyrių vedėjai ir vyr. inži
nieriai — rusai, auga ir rusų — 
darbininkų skaičius. Tačiau atvy
kę rusai dirba ne tik pramonės sri
tyje.

Rusų skaičius vis didėja sveika
tos srity, švietimo baruose, moksle, 
muzikoje, literatūroje, mene, vie
šoje tarnyboje (milicija), jau ne
kalbant apie geležinkeli ir laivinin
kystę — šios visiškai atsidūrusios 
rusų rankose. Visur stebimas tų 
atvykėlių rusiškasis charakteris, 
papročiai ir tai nepriimtina vietos 
gyventojams.

Rusų invazija i Pabaltijį su kito
kiais gyvenimo papročiais ar sti
liumi — jie gi visiškai skirtingi 
nuo pabaltiečių tautose ligi šiol 
puoselėtų — žinoma, palieka žymes 
ir tai jau keičia kraštų vaizdą. 
Dėl to ir sovietai taip linkę suteikti 
rusiškus pavadinimus ar jų veikėjų 
pavardes gatvėms, aikštėms, o pro
vincijoje ir kolchozams. •

štai, pagal iš Lietuvos gautas 
žinias tik Lenino vardo kolchozų 
Lietuvoje esama 17, I. Černia
chovskio — 14, M. Kalinino — 10,

Kovoae prieš komuniatua Vietname, kur visas karai 
vykata džiunglėae, Vietnamo ir Amerikos kariai 
turi bristi per balaa.

CHRUŠČIOVO 
SĄJUNGININKAI IEŠKO 

SAVŲ KELIŲ
Vakarų spauda kreipia vis dides

nį dėmesį į sovietinių satelitinių 
kraštų “atsipalaidavimo” reiški
nius. Kai pasaulis iki šiol stebėjo 
nepaprastai aštrų Maskvos ir Pe
kino ginčą, tai dabar jau susidu
riame ir su Maskvos — Rumunijos 
ginču, kaltinimais. Maskvą iš tik
rųjų yra užgulę rimti rūpesčiai.

dalyvaukime varžybosee ir jų 
garbei rengiamuose parengimuo
se. Svarbiausia, dėkime visas pa
stangas ,kad juose dalyvautų kuo 
daugiau mūsų jaunimo, nes ge
ras įspūdis jiems bus neišdildo
mas ir lydės juos dar ilgai atei
tyje.

Pažvelkime ir į šios išvykos 
materialinę pusę. Amerikos lie
tuviai mums jokių finansinių įpa
reigojimų neužkrauna, bet, atvi
rai kalbant, būtų nemoralu, jei- 
ši našta kristų tik ant jų vienų 
pečių. Gyvename krašte, kur gy
venimo standartas yra gana au- 
gštas. Skurstančių kaip ir netu
rime. Tad būtų gražu iš mūsų 
pusės, jei mes šią finansinę naš
tą svečiams kiek palengvintume.

Mūsų Amerikos brolius spor
tininkus viliojo Europa. Ten 
jiems būtų mažesnės išlaidos ir 
daug geresnės krepšinio žaidimo 
sąlygos. Kad ši išvyka buvo nu
kreipta į mus, tai geriausias 
komplimentas Australijos Lietu
vių Bendruomenei. Negalime sa
kyti, kad nesame to užsitarnavę, 
tačiau nuo šio vizito priklausys, 
kiek ilgai teks mums laukti, kol 
vėl susilauksime svečių iš užjū
rio.

Kartu su jaunimu skaitlingai 
dalyvaukime mūsų šaunių spor
tininkų pasirodymuose. Ir mes 
įrodykime, kad sportą išeivijoje 
suprantame ne vien tik kaip pra
mogą, bet KAIP PRIEMONĘ 
MOŠŲ JAUNIMĄ SUBURTI Į 
TAUTINĮ VIENETĄ IR AUK
LĖTI LIETUVIŠKOJE DVA
SIOJE.

R. Sidabras 

V. Čiapajevo — 5 ir 1.1. Kas Lie
tuvoje yra girdėjęs apie A. Matro- 
sovą? — dabar ir jo vardu pava
dinti kai kurie Lietuvos kolchozai.

Net ir kultūros institucijos pa
vadinamos rusiškai ir ypatingai 
vengiama jas pavadinti Pabaltijo 
tautų kultūros veikėjų vardais. 
Štai Estijoje Talino miesto centri
nė biblioteka pavadinta Maksimo 
Gorkio vardu, universitetiniame 
Tartu mieste rasime “Gogolio bib
lioteką” ir pan.

Tiesa, Lietuvoje, pvz. Vilniuje 
kino teatrai dar tebeveikia su lie
tuviškais pavadinimais (Pergalė, 
Tauras, Neris, žvaigždė), tačiau 
šalia jų jau rikiuojasi Pionierius, 
Maskva ir Spalis ir, netenka abe
joti, vėliau jau atsiras “Komunis
tas” ar “Gagarinas” bei jiems 
panašūs.

Jei dar priminsime rusų dvasią, 
kuri dvelkia iš radijo programų, 
televizijos, kino teatrų, teatrų ir 
iš spausdinto žodžio, ar teks stebė
tis, kad trijų Pabaltijo tautų gy
ventojai, nors dar ir daugumą su
darydami, vis dėlto pasijunta nus
telbiami rusų. (E)

ANAPUS UŽDANGOS
Jos satelitiniai sąjungininkai jau 
ieško savarankiškos politikos kelių. 
Jei Rumunija pirmoji parodė tokio 
savarankiškumo pavyzdį, tai pas
taruoju metu jau sensaciją sukėlė 
trijų satelitinių kraštų: be Rumu
nijos dar Bulgarijos ir Vengrijos 
parodytas noras įstoti ne tik j 
GATT (Bendrąjį muitų ir preky
bos susitarimą), bet ir į Pasaulio 
Banką ir į Tarptautinį Valiutų 
Fondą (IMF). Tas satelitų artė
jimas Vakarų organizacijų kryp
timi europinės spaudos manymu 
reiškia nepasitikėjimą COMECON 
organizacija bei jos nesugebėjimu 
paspartinti ūkinę plėtrą.

Jei dabar Chruščiovas tikėjosi 
paramos iš Tito pusės, tai jau tei
kia Kremliaus valdovo sunkios pa
dėties vaizdą. Juk esą būdinga, 
kad Chruščiovas pagalbos (ypač 
konflikte su Kinija) prašėsi pas tą 
komunistą, kuris prieš 15 metų 
pats pirmasis buvo išdrįsęs pasi
priešinti Maskvos hegemonijai ir 
vėliau jos buvo pasmerktas. Rytų 
Bloko sucementavimo klausimas 
Chruščiovui jau virtęs pačiu sku
biausiu klausimu. (E)

BUKAREŠTAS PRIEŠ 
MASKVOS ĮSIKIŠIMĄ

Rumunijos komunistai pastaruo-

Aviacijoa pažanga. Paveiksle matome modernųjį U.S.A, karinį tranaporto lėktuvą, o šalia dešinėje 
brolių Wright lėktuvą, pagamintą prieš 54 metui.
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AMERIKA KARIAUTŲ SU 
KINIJA

Komunistų keliami neramumai 
pietryčių Azijoje gali privesti prie 
Amerikos Kinijos karo. Metų me
tais trunkąs karas Vietname, Tai
lande, Laose ir kituose Azijos kraš
tuose yra kurstomas komunistinės 
Kinijos ir jeigu Kinija nesiliaus ir 
toliau kurstyti, Amerika gali net 
paskelbti karą raudonajai Kinijai. 
Taip maždaug kalbėjo amerikiečių 
admirolas H. Felt prieš pasitrauk
damas iš vyriausio vado Pacifike 
pareigų. Net Sov. Rusija perspėjo 
kiniečius, kad konflikto atveju ne
siskaitytų su rusų pagalba, nes 
vargu ar Sov. Rusija rems kraštą, 
kuriame šiandie vykstanti tokia 
antisovietiška propaganda.

UNO DALINIAI KIPRE

UNO dalinių buvimas Kipre pra
tęsiamas dar trims mėnesiams, 
nors Jungtinės tautos šiems dali
niams išlaikyti pinigų ir neturi.

•
Formozoja nukrito keleivinis lėk

tuvas ir juo skridę užsimušė visi 
57 keleiviai. Vos nukritęs lėktu
vas susprogo.

ju metu reiškia vis labiau savaran
kiškas nuotaikas. Jie ypatingai 
priešingi Maskvos kišimuisi į kraš
to ūkinius reikalus. Kai Maskvos 
radijas gegužės 30 d. smarkiai su
kritikavo Rumunijos planus ūkio 
srity, tai Bukarešto radijas birže
lio 8 d. pažymėjo, kad sovietų kri
tika nesudaranti jokio “konstruk
tyvaus įnašo į draugiškų santykių 
tarp dviejų komunistinių kraštų 
raidą”. Esą sovietų samprata 
apie super — tautinę kontrolę, ku
ri vykdoma COMECON (savitar
pio ūkio paramos organizacijoje) 
esanti visiškai priešinga pagrindi
niams nepriklausomybės ir tauti
nio suverenumo principams. (E)

DAR APIE SPAUDOS
KONFERENCIJAI

Birželio 6 — 7 d. d. Tabor Par
moję, Sodus, Mich. įvyko pirmasis 
išeivijos lietuvių redaktorių, leidė
jų, radijo valandėlių vedėjų ir 
Liet. Bendruomenės vadovų suva
žiavimas. “Draugo” ir “Naujie
nų” dienraščiai šį suvažiavimą 
laiko istoriniu. Į jį buvo suvažia
vę per 100 atstovų ir svečių iš An-

įvykiai pasaulyje
PROTESTO VEIKSMAI 

ŠVEDIJOJE LANKANTIS 
CHRUŠČIOVUI

Ryšium su N. Chruščiovo kelio
ne į Švediją ir kitus Skandinavijos 
kraštus protesto veiksmai Švedijo
je pradėti paskelbus viešą atsišau
kimą. Jį pasirašė 224 Švedijos vi
suomenės veikėjai ir 34 egzilų or
ganizacijų atstovai. Pasirašiusiųjų 
tarpe yra 9 parlamento nariai ir 
5 buvę nariai, daugelis aukštųjų 
karininkų (jų tarpe buvęs vyriau
sias karinių pajėgų vadas gen. 
Jung), be to atsišaukimą dar pasi
rašė keturi vyskupai, du Švedijos 
Akademijos nariai ir keli žymūs 
rašytojai.

Be visos eilės reikalavimų, pa
siūlyta Kremliaus valdovo viešna
gės metu parodyti “daug pasa
kančią tylą”. Jau įvyko ir tebe
vyksta protesto susirinkimai Stok
holme, kituose miestuose ir gedulo 
pamaldos bažnyčiose. (E)

LIEPOS 4 JI — CHORŲ DIENA!
SYDNEJUJE “DAINOS” CHORO KONCERTAS 

SU SOL. G. VASILIAUSKIENE AUBURN 
SALĖJE.

MELBOURNE DAINOS SAMBŪRIO BALIUS 
“DORCHESTER” SALĖJE.

MENZIES PAS JOHNSON
Australijos min. p-kas Sir R. 

Menzies nuvykęs į Ameriką ma
tėsi su prez. Johnson. Pasitari
muose paliesti pietryčių Azijos 
klausimas.

*
Pasitarimuose Baltuosiuose Rū

muose prez. Johnson minėjo, kad 
Amerika numato pietryčių Azijoje 
savo karines jėgas sustiprinti.

Sir R. Menzies pasimatęs su 
prez. Johnson vyksta į Londone 
šaukiamą Commonwealth min. 
p-kų konferenciją.

PAVOJUS NEPRAĖJĘS
Nutrūkus “viršūnių” konferen

cijai Tokio mieste padėtis paliko 
įsitempus tarp Indonezijos ir Ma- 

glijos, JAV, Kanados ir Vokietijos. 
Pirmąją suvažiavimo dieną pra
nešėju buvo dr. P. Grigaitis. Jis 
nurodė, kad okupantas įsitikino, 
jog prievarta nėra ideali priemonė 
suvirškinti tautą. Dabar jis links
ta daugiau panaudoti tautiškumu 
pridengtą melo propagandą, kurią 
ypač stengiasi įbrukti į buvusią 

lezijos. Indonezija vėl grįžo prie 
savo užsimojimo “sutriuškinti Ma- 
leziją”. Vizituodamas Indoneziją 
Kruščiovo pavaduotojas Mikojanas 
užtikrino, kad Rusija Indoneziją 
rems ginklais kovoje prieš Male- 
ziją. Pagal Mikojaną, rusų gink
lai pranašesni už britų ir dėlto 
drauge su ginklų siunta bus pa
siųsti ir rusų ekspertai, kurie tre
niruotų indonezų karius.

Paskutiniais pranešimais patru
liniai susidūrimai yra kasdieninis 
reiškinys.

AMERIKA GINS PIETRYČIŲ 
AZIJĄ

Amerikos gynybos ministeris 
McNamara spaudai pareiškė, kad 
Amerika pasiruošusi apsaugoti 
pietryčių Azijos kraštų nepriklau
somybes. Apie konfliktą su raud. 
Kinija jis neužsiminė, bet jau 
anksčiau buvo skelbta, kad Ame
rika reikalui esant stotų į konflik
tą ir su kom. Kinija.

EVA KUBBOS
Surengė savo antrąją dailės pa

rodą Newcastle mieste von Ber- 
touch galerijoje 50 Laman Str. 
Paroda atidaryta birželio 26 d. ir 
truks iki liepos 7 d. Galerija ati
daryta kasdien nuo 12 iki 7.30 vai. 
vak. išskyrus trečiadienius ir ket
virtadienius. Newcastle lietuviai 
kviečiami apžiūrėti mūsų iškilio
sios dailininkės darbus.

Eva Kubbos yra viena iš pir
maujančių dailininkių Australijo
je, su savo kūriniais dalyvavusi 
tarptautinėse parodose ir laimėju
si visą eilę premijų.

patriotinę spaudą. St. Barzdukas 
kalbėjo apie bendruomenę kaip iš
eivijos lietuvių susiorganizavimo 
formą. Akademinio jaunimo tema 
buvo: “Jaunimo keliai į organizuo
tą išeivijos lietuvių gyvenimą” (R. 
Mieželis, dr. T. Remeikis, Vyt Ger
manas). Kun. K. Trimakas, S. J. 
kalbėjo tema: “Lietuvių spauda 
dvasinių ir moralinių vertybių sar
gyboje”. Apie Lietuvos laisvinimo 
veiksnius kalbėjo dr. inž. A. Nas- 
vytis. Jo žodžiais veiksniuose bai
giama eiti prie reikšmingo apsi- 
jungimo. Buvo plačios diskusijos, 
kuriose dalyvavo keliasdešimts 
spaudos bendradarbių ir radijo 
valandėlių vedėjų. Be spaudos už
davinių, paliesti ir bendruomenės, 
ryšių su kraštu, lietuvybės išlaiky
mo ir kt, klausimai.

JAV lietuvių spauda suvažiavi
mą įvertino labai teigiamai. Pa
gal “Draugą” (nr. 135, birž. 9) 
“įvairių srovių atstovus jungė 
bendras reikalas ir buvo vykdoma 
pozityvaus darbo programa”, o dr. 
P. Grigaitis “Naujienose” (nr. 
135) pažymėjo: “Lietuvos lais
vės klausimas dominuoja visų min
tyse... buvo užmiršti praeities su
sikirtimai ir vaidai. Išryškėjo no
ras nesusipratimus šalinti diskusi
jomis, o ne kits kito smerkimais 
bei užgauliojimais”.

Konferencija įvyko PLB Valdy
bos pirmininko Juozo Bachuno 
iniciatyva. (E)
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A. Vaičaitis

MENO DIENŲ PROGRAMA
Lygiai prieš penkis mėnesius 

šio laikraščio skiltyse tarp kitų 
parengimų šnekėjome ir apie 
Meno Dienų programos išleidi
mą. Daugeliui tada atrodė, kad 
peranksti rūpinamės, nes laiko 
marios. Penki mėnesiai praėjo, o 
nustatytoji data programai gauti 
medžiagą jau pasidarė vakardie
na. Daug kas paruošta, parašy
ta glėbiai laiškų užklausiant va
dovaujančių asmenų ar Meno 
Dienų parengimuose -dalyvaujan
čių tai vieno tai kito įsipareigo
jimo. Taip pat buvo sutarta, 
kad atskiro parengimo vadovas 
pasirūpins fotografijas ir aprašy
mus, skirtus Meno Dienų pro
gramos leidiniui. Iki šiol tėra 
gauta tik Melbourne, Adelaidės 
ir Newcastle chorų ir dirigentų 
nuotraukos. Tai tik viena šimtoji 
dalis medžiagos, kurią mes bu
vome numatę. Nuoširdžiai dėko
jame tiems žmonėms, kurie taip 
rimtai ir jautriai žvelgia į Meno 
Dienų ir šiuo atveju programos 
paruošimo reikalą, bet drauge 
apgailestaujame dėl kitų pasy
vios laikysenos.

Susirūpinę klausiame: o kur 
gi kitų parengimų aprašymai bei 
fotografijos, kodėl neatsakoma 
teigiamai, neigiamai ar dar ki
taip tuo klausimu į kitus Meno 
Dienų Komiteto raštus? Zinia, 
visi mes užimti savais rūpesčiais, 
bet Meno Dienos ruošiamos re
tai ir jų pasisekimas priklauso 
ne vien nuo organizatorių, bet 
daugiausia nuo kitų visoje Aus
tralijoje gyvenančių tautiečių ak
tyvesnio įsijungimo ir įsiparei
gojimo.

MUSU MIRUSIEJI 
I

A. A. HENRIKAS SURKEVIČIUS
Yra žmonių, kurių negalima 

greit užmiršti. Vienas iš tokių bu
vo Henrikas Surkevičius, kuris 
nors mirė prieš ketvertą mėnesių, 
tačiau tebėra gyvas mūsų atminty, 
todėl, ir viešai paminėtinas.

Jo trumpas gyvenimo kelias: gi
mė 1913 m. balandžio 7 d. Kaune, 
lankė Aušros Berniukų gimnaziją, 
kurią baigė 1933 m. 1935 m. bai
gė Karo Mokyklos kariūnų aspi
rantų laidą ir buvo pakeltas j ats. 
jaun. leitenantus. Po to jis stojo 
į Vytauto Didžiojo universitetą ir 
studijavo chemijos-technologijos 
fakultete, kurį baigė 1941-42 m. 
Studentaudamas priklausė keliose 
organizacijose, kaip Fraternitas 
Juvenum, atsargos karin. korp. 
Ramovėje, L.F.L.S. sporto sąjun
goje ir kt., o taip pat nemaža lai
ko skyrė literatūrai, išvertęs į lie
tuvių kalbą net keletą veikaliukų, 
kaip pav. “Viesulo duktė”, “Lauki- 
nukė” ir kt.

Karui prasidėjus Henrikas, ne
pakęsdamas okupantų, pasitraukė 
į Vokietiją ir apsigyveno Freibur- 
ge. Vėliau persikėlė į Hanau, kur 
gyvendamas lietuvių lagery akty
viai įsijungė į sportininkų eiles 
ir kiek laiko buvo sporto klubo 
“Perkūno” pirmininku. Prasidėjus 
emigracijai 1947 m. pabaigoje su 
I transportu išemigravo į Austra
liją ir paskirtas dirbo Tasmani- 
joje Goliath Portland Cement fab
rike iš karto gaudamas tyrimų 
laboratorijoje darbą, čia man te- 
ko su juo arčiau susipažinti. Jis 
buvo tur būt vienas iš pirmųjų, 
kuris beveik nemokėdamas dar an-
glų kalbos, mūsų nemažai lietuvių 
grupei padedant, sugebėjo austra
lams pravesti Liet. Nepriklauso
mybės šventės minėjimą, nuskam
bėjusį net australų spaudoje.

Po kurio laiko persikėlė trum
pam į Geelongą (International 
Harvester Co.) ir į Melbourną, 
kur Drug House of Australia fir
moje pastoviai išdirbo net 5 metus 
nuolat kildamas tarnyboje. Gavęs 
gersnį pasiūlymą išvyko vėl J Tas- 
maniją, Rosebery, kur dirbo Elec
trolytic Zink Co. firmoje. Dukters 
mokslinimu susirūpinęs grįžo vėl 
į Melbourną ir iki savo mirties 
išdirbo Commonwealth Scientific 
and Industrial Research Organi
zacijoje (C.S.I.R.O.) gana aukšto-

Taip pat gauta įdomių laiš
kų, kuriuose pageidaujama tą ar 
kitą reikalą nukelti į vėlesnę da
tą nurodant pagrįstas priežastis. 
Adelaidės sporto vadovybė pa
geidauja, programai medžiagą 
prisiųsti tik po Amerikos liet, 
krepšininkų vizito. Priežastis 
rimta ir su tuo skaitomasi. Įdo
miausia skaityti atsakymus, ku
rie yra pilni gyvybės, sąmojaus 
ir nuoširdumo. Sydnejiškis, nors 
ir nebejauniklis, savo pažadą pa
tvirtina: “Žinoma, ką pažadėjau, 
pasistengsiu atlikti, jei dar galė
siu judėti. Linkiu Jums visiems 
polėkio ir ištvermės pasiimtus 
darbus atlikti, ale atlikite šau
niai!” Užklaustas prietelius apie 
talentingą asmenį tarp kita ko 
rašo: “Jis gana kapriznas, kaip 
ir visi jūsų luomo žmonės, bet 
toks su tokiu rasite bendrą kal
bą (I hope)”. Ir tikrai šioje vie
toje malonu rašyti, kad tas “kap- 
riznasis” vienas iš pirmųjų atsi
liepė ir aktyviai prisideda.

Programos paruošimas, at
spausdinimas ir išplatinimas pri
klauso ne tiek nuo redaktorių, 
kiek ir nuo daugelio organizacijų 
vadovų ar pavienių asmenų, ku
rie yra įsipareigoję ar įpareigoti 
medžiagą parašyti, surinkti, nu
sifotografuoti ar paskatinti kitus 
tai atlikti. Be tų daugybės tal
kininkų šio darbo įgyvendinimas 
neįmanomas.

Kaip anksčiau spaudoje jau 
buvome prasitarę, dabar tik pa
kartojame, kad leidinys susidės 
iš dviejų, dalių. Vienoje dalyje 
bus smulkiai pažymėta visų pa
rengimų eiga — tai parengimų

A. A.
Henrikas Surkevičius

se chemiko-tyrinėtojo pareigose. 
Ne vienas jo tyrimų darbas (kaip 
drauge atliktas su M.J. Ridge) 
buvo išspausdintas moksliniuose 
anglų, amerikonų žurnaluose ir jo 
darbo įstaigos — atskirais leidinė
liais. Prieš mane štai atsitiktinai 
gauti guli trys tokie leidinėliai 
pilni skaitlinių, diagramų, brėži
nių, fotagrafijų, su aiškinamuoju 
tekstu apie gipso savybes.

Henrikas buvo vedęs malonią,

A. A. OSKARAS MAČIULAITIS 
(7.3.1891 — 13.6.64)

Birželio 17 d. 13 vai. Dandenon- 
go Evangelikų Liuteronų bažny
čioje pusšimtis lietuvių pagiedojo
me kelias maldeles ir išklausėme 
pamokslo pritaikinto laidotuvėms 
paminėti Oskaro Mačiulaičio gyve
nimo svarbesnius įvykius. Po to 
nuvykome į Spring Vale kapines, 
čia prie duobės išklausėme kunigo 
skaitomų ištraukų iš šv. Povilo 
laiškų, pritaikintų laidotuvėms, už
mėtėme po tris saujeles žemės ir 
mielo Oskaro palaikus palikome 
kape apkrautame vainikais.

Sudavijos sūnus Oskaras 14 me
tų amžiaus iškeliavo į Petrapilį, 
ten išmoko amato ir būdamas 20 
metų vedė vietinę mergaitę. Grįžęs 
į Lietuvą buvo paimtas karinei 

kalendorius. ALB Krašto Tary
bos darbotvarkė. Dainų Šventės 
programa. Literatūros vakaro — 
koncerto programa. Dramos te
atro vaidintojų sąrašas. Tautinių 
šokių pavadinimai, vieta ir lai
kas. Australijos lietuvių studentų 
suvažiavimo programa. Foto pa
rodos dalyvių pavardės ir foto
grafijų pavadinimai. Sporto 
Šventės eiga. Sporto šventės pro
gramos sudarymas pats sunkiau
sias uždavinys, bet pasitikint p. 
Bladzevičiaus bendradarbiavimu 
manome, kad bus įmanoma ir 
sunkiausias kliūtis įveikti .

Kitoje šio leidinio dalyje bus 
patalpinta Meno Dienų parengi
mų, Krašto Tarybos suvažiavi
mo ir sporto klubų iliustratyvinė 
ir aprašomoji medžiaga. Čia tarp 
neilgų bet turiningų aprašymų 
bus įmontuota iliustratyvinė me
džiaga. Aprašymų labai trumpos 
ištraukos angliškai bus atspaus
dintos skirtinga spalva.

Visus augščiau išvardintus pa
rengimus reikia įtraukti į pro
gramą. Gautą medžiagą sugru
puoti, paruošti maketą spaustu

N. BUTKŪNAS

FOTO PARODA
Kaip jau daug kartų mūsų spau

doje rašyta, šių metų pabaigoje 
Meno Dienų proga Melbourne 
ruošiama trys parodos: Australi
jos lietuvių dailininkų meno pa
roda, vaikų meno darbų paroda 
ir foto mėgėjų darbų paroda. Čia 
noriu kiek plačiau paliesti tik šių 
pastarąją.

Nors kaikurie mano, kad foto
grafija yra tiktai amatas su tam 
tikrais įrankiais, naudojantis tam 
tikra technika — realaus gyveni
mo vaizdavimas, tačiau toli gražu
tai labai nepilnas fotografijos api
būdinimas. Kiekvienas pastebėjęs, 
kad su tuo paču aparatu, varto
jant tokį pat filmą, fotografuo
jant tą patį objektą, galima gau
ti kiekvieną kartą vis skirtingus 
rezultatus, čia labai daug reiškia 
pats fotografas, jo patyrimas, su
gebėjimas prie objekto prieiti, pa
sirinkti tinkamą apšvietimą, pozą, 
išraišką, momentą ir t.t. Todėl 
plačiai vartojami gyvenime tokie 
posakiai — neįdomi ir įdomi nuo
trauka, paprasta ir meniška nuo
trauka, atstumianti ir pritrau
kianti nuotrauka ir t.t. Visas tas 
savybes nuotraukai suteikia ne 
tiek geras ar blogas aparatas, kiek 
subjetas už aparato — fotogra
fas. Nuo fotografo, panašiai kaip 
nuo menininko, labai daug parei
na nuotraukos “gerumas”, arba 
kaip dažnai sakoma, — menišku
mas. Tiesa, sėkmingai fotografi
jai nemažos reikšmės turi ir lai- 

jauną australę iš Tasmanijos ir 
turėji vieną dukrelę Juditą. Hen
riko charakterio tur būt ryškiau
sias bruožas buvo jo draugišku
mas ir nuoširdumas. Draugams jis 
nieko negailėdavo. Gal svečius 
vaišinant jam pačiam tekdavo 
perdaug “priviešėti”, tačiau pas
tarųjų metų eilę jis, gydytojų pa
tariamas, buvo pasidaręs blaivi
ninku ir labai rūpestingu šeimos 
tėvu. Sunkus protinis darbas ta
čiau palaužė jo širdies silpną svei
katą. Jis mirė ir palaidotas 
Frankstone š.m. vasario 26 d.

Viešpatie, suteik jam amžiną 
ramybę.

N. Butkūnas

prievolei atlikti ir kilus pasauli
niam karui dalyvavo kautynėse 
vyr. viršylos laipsnyje. Už narsu
mą apdovanotas ordinais. 1917 m. 
prie Rygos pateko į vokiečių ne
laisvę. Pasibaigus karui iki repat
riacijos Vilkaviškyje dirbo kaip 
mašinistas elektros jėgainėje. 1954 
m. atvyko į Australiją ir apsigy
veno Dandenonge. Kelis mėnesius 
prieš mirtį buvo operuotas (pa
šalinti inkstų akmenys) ir pasvei
kęs mirė širdies priepuoliu. Paliko 
žmoną, sūnų, marčią ir tris anū
kus.

Oskaras buvo darbštus, doras ir 
sąmoningas lietuvis — nepasidavė 
jokiom svetimom įtakom. Jo įpėdi
niai yra ne tik organizuotų, bet 

vei, padaryti klišes, surinkti te
kstą, parengti angliškus tekstus, 
ištaisyti korektūrą ir pagaliau at
spausdinti.

Programą norėjome turėti at
spausdintą mažiausia mėnesiu 
anksčiau negu Meno Dienos pra
sidės, kad turėtume progos ją 
anksčiau pasiųsti kartu su užsa
kytais bilietais į parengimus.

Meno Dienoms Rengti Mel
bourne Komitetas, suprasdamas 
kaikuriuos sunkumus, programos 
medžiagos surinkimo terminą 
nukelia iki liepos pabaigos. Tad 
prašome visų, kurie jaučiasi esą 
įsipareigoję parašyti programai 
straipsnius ar atsiųsti nuotrau
kų, malonėkite pajudėti dabar ir 
iki liepos pabaigos tikrai atlikti 
savo pasižadėjimus.

Programa gi turi būti graži, 
tiksliai ir pilnai informuojanti 
Meno Dienų eigą. Joje kaip vei
drodyje turi atsispindėti lietuvių 
kultūrinis veidas čia Australijo
je. Tam reikalingas Meno Dienų 
parengimuose visų dalyvaujančių 
aktyvus prisidėjimas prie progra
mos paruošimo.

mė. Laimingas tas fotografas, ku
ris reikiamu momentu turi prie 
savęs aparatą ir spėja reikiamu 
akimirksniu nufotografuoti...

Juo toliau, tuo labiau fotogra
fijai, kaip ir judomiems filmams, 
suteikiama meniškumo bruožai. 
Dabar jau labai populiarios pasi
darė rajoninės, tautinės ir net 
tarptautinės fotografijos parodos, 
kaip populiari šiandien yra ir pa
ti fotografija. Fotografijos popu
liarumui daug padėjo pramonė, 
gaminanti labai įvairius, gan to-
bulus ir visai nebrangius foto apa
ratus ir gerą fotografinę medžia
gą. Dabar retas kuris Vakarų pa^ 
šaulio inteligentas neturi foto 
aparato, nes fotografavimas da
bar pasidarė lengva ir nebrangi 
pramoga kiekvienam pažanges
niam žmogui ir turi tendencijos 
virsti net būtenybe, netik spau
doje, bet ir privačiame žmogaus 
gyvenime.

Atrodo, kad gana didelis skai
čius ir Australijos lietuvių jau 
turi nusipirkę foto aparatus ir fo
tografuoja. Vieni geriau, kiti blo
giau, bet fotografuoja. Tokie mė
gėjai, ypač kurie negaili filmo, 
dažnai padaro tikrai pasigėrėtinas 
nuotraukas. Tokių tikrai gerų — 
pasigėrėtinų nuotraukų ne kas
dien pavyksta “pagauti”, tačiau 
retkarčiais pavyksta, tada pats 
mėgėjas jomis džiaugiasi ir di
džiuojasi. Kodėl nesurinkti tokių 
nuotraukų į bendrą parodą ir pa

ir dainuojančių lietuvių eilėse. 
Silpniems tautiečiams prie pirmos 
progos nutaustantiems, jis laikyti
nas pavyzdžiu būti atspariems.

Mūsų Viktorijos lietuvių protes
tantų nelaimė ir bendrai žala lie
tuviškumui, kad neturime lietuvio, 
ar bent latvio bei vokiečio kunigo 
mokančio lietuviškai.

Oskaro laidotuvėse giedojome, 
maldas kalbėjome ir pamokslų 
klausėmės vokiečių kalba, bet tar
pusavyje, tik išskiriant kelis kita
taučius, kalbėjome tik lietuviškai.

Po laidotuvių Oskaro ir jo sū
naus namuose pietaujant buvo pro
gos pasikalbėti ir išgirsti nuomo
nių, jog lietuviai protestantai ma
no, kad dar ir dabar nebūtų vėlu 
susiorganizuoti ir nors didžiųjų 
švenčių metu per vestuves ir lai
dotuvėse turėti lietuviškas pamal
das. Jonas Normantas

A. A. JOKŪBAS 
GRUZEWSKIS

Birželio 16 d. Geelong’o ligoni
nėje mirė senos kartos atstovas 
a.a. Jokūbas Gruzewskis, 73 metų 
amžiaus. Velionis buvo kilęs iš se
nos, plačiai žinomos lietuvių ba
jorų giminės. Gimęs Paryžiuje, 
baigęs mokslus gyveno pas tėvus 
Žemaitijoj, o pirmojo karo metu 
Petrograde. Prieš paskutinį karą 
gyveno gražiai tvarkomame Mont- 
viliškio dv. Kėdainių aps. Rusams 
užėjus slapstėsi, vėliau pasitraukė 
į Vokietiją. Į Australiją atvyko 
1949 m. Dėl širdies ligos dirbo 
tik trumpę laiką, dažnai gydėsi 
ligoninėje ir buvo nuolatinėje gy
dytojų priežiūroje. Velionis buvo

A. A. VINCUI DULAICIUI

mirus, jo dukrai Balandai ir anūkams reiškiu nuoširdžią 

užuojautą ir pats drauge liūdžiu.

Tadas Surkevičius

rodyti jas mūsų visai bendruome
nei? Kodėl neduoti jomis pasi
džiaugti ir kitiems. Kodėl nepaly
ginti jų su kitų tokiais pat sėk
mingais darbais ir nepasemti iš 
to sau naujų minčių, naujo ryžto 
tobulesniam darbui ateityje? Ži
noma, galima ir reikalinga. Tokia 
proga mums bus šių metų pabai
goje Melbourne, Meno Dienų me
tu. Išnaudokime šią progą.

Organizuojamoje fotografijos 
parodoje galės dalyvauti visi lie
tuviai fotografai ir foto mėgėjai, 
todėl visi, kas turi foto aparatus, 
kviečiami jau dabar susirūpinti 
šia paroda — peržiūrėti savo senų 
nuotraukų albumus ir pasidairyti, 
kas galima būtų iki gruodžio mėn. 
gražesnio, įspūdingesnio padary
ti. Atrinktas nuotraukas kiekvie
nas mėgėjas turėtų padidinti bent 
iki 8 x 10 colių, ar dar didesnes, 
nes tik didelės nuotraukos paro
do visą nuotraukos grožį. Jei ku
ris mėgėjas neturi savo didinamo
jo aparato (dažnas atvejąs), tas 
turėtų savo geresnes nuotraukas 
nunešti padidinti profesionalams, 
foto firmoms, arba atsiųsti nega
tyvą man (šio straipsnelio auto
riui —: foto parodos rengėjui), aš 
už mažą atlyginimą galėsiu padi
dinti iki 8 x 10, 10 x 12, 12 x 15 
ar net iki 16 x 20 colių, nes tokio 
formato nuotraukos manoma pa
rodoje išstatyti. Mažesnės nuo
traukos bus priimamos tik paties 
savininko sutvarkytos, suklijuotos 
viename lape, bet ir tai ne ma
žesnės kaip pašto atviruko dy
džio. Iš 35 mm filmų dideli padi
dinimai ne visada įmanomi, ne
bent jei imta ant smulkaus grūdo 
filmo (mažo jautrumo) ir filmas 
ryškintas su specialiu smulkaus 
grūdo ryškintoju (developer). Ge
resniems rezultatams gauti — pa
tartina ir didesnio formato nega
tyvus ryškinti atsargiai, su spe
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Lietuviai
Los Angeles (U.S.A.) gyvenan

ti rašytoja Elena Tumienė —- Va
liūtė šiais metais įsigijo filosofijos 
daktaro laipsnį Pietų Kalifornijos 
Universitete parašydama studiją 
iš lyginamosios literatūros. Ji da
bar dėsto lyginamąją literatūrą 
tame pačiame universitete. Jauna 
mokslininkė yra mūsų tarpe žino
ma ir kaip kūrybinga poetė. Prieš 
keletą metų pasirodžiusi jos knyga 
“Karaliai ir šventieji” laikoma 
vienu iš brandžiausių veikalų mū
sų išeivijos poezijoje ir šiais me
tais ji numato išleisti kitą poezi
jos rinkinį “Žemės ritmas”. Lei
džia Lietuvių Dienų Leidykla.

★
Gegužės 23 d. Los Angeles mies

te lankėsi Ateitininkų Federaci
jos Vadas Dr. Juozas Girnius su 
paskaitomis. Jis yra ne tik gilus 
filosofas, bet labai aktyvus ir 
įžvalgus visuomenininkas. Prieš 
keletą metų jo parašytoji knyga 
“Tauta ir tautinė ištikimybė” iš
parduota ir greičiausiai teks pa
ruošti naują laidą. Ta knyga iš
versta ir išleista latvių kalba. Šiais 

jautrios sielos, geraširdis ir visus 
užjaučiantis žmogus. Palaidotas 
birželio mėn. 18 d. Geelong’o ka
pinėse, į kurias palydėjo būrelis 
tautiečių ir australų. Paliko žmo
ną ir du sūnus.

1964 m. birželio 29 d.

cialiais ryškintojais.
Nuotraukos tur būti paruoštos 

ir man prisiųstos iki gruodžio 
mėn. pradžios. Kas norės atvyk
damas į Meno Dienas pats atsi
vežti savo nuotraukas, tas turės 
iki minėto laiko prisiųsti savo 
nuotraukų nors mažesnes (atvir- 
Išk. dydžio) kopijas ir gauti suti
kimą.

Parodoje nuotraukos bus su
skirstytos (jei bus įmanoma) į ke
lis skyrius: žmonių gyvenimo, gy
vulių ir paukščių, gamtos reginių, 
istorines, ypatingas (menines), 
spalvotas...

Parodoje išstatytos nuotraukos 
tam tikros komisijos bus verti
namos ir sėkmingesniems dar
bams bus skiriami prizai — dova
nos. Kadangi mūsų bendruome
nės organizacijos turės nemažų 
išlaidų Meno Dienų rengimui, to
dėl vargiai galės fotogr. parodą 
stipriau paremti. Kviečiu pačius 
foto mėgėjus siųsti šiai parodai 
pinigines ar daiktines dovanas. 
Taip pat įvairios mūsų organiza
cijos ir pavieniai asmenys mielai 
kviečiami prie šio kultūrinio dar
bo prisidėti. Pryzas galės būti pa
vadintas tos organizacijos ar to 
asmens vardu ir jų pačių įteikti 
komisijos pripažintam laimėtojui.

Dar keletas smulkmenų: Siun
čiama parodai nuotrauka turi tu
rėti vardą ir kitoj pusėj užrašytą 
ar užklijuotą autoriaus pavardę 
ir adresą, taip pat nuotraukos 
metrikas (jei tai įmanoma) — su 
kokiu aparatu imta, objektyvas, 
ant kokio filmo, koks apšvietimas 
ir kt. Po parodos nuotraukos bus 
grąžintos nurodytais adresais, ar
ba galima bus asmeniškai atsiim
ti. Visais foto parodos reikalais 
rašyti: N. Butkūnas, 9 Cowper 
Street, St. Kilda, Vic.

pasaulyje
• ■

metais pasirodys jo naujas veika
las “žmogus be Dievo”.

*
Balandžio 19 d. Čikagoje įvyko 

lietuvių- operos “Toskos” premje
ra. Tai buvo aštuntoji lietuvių 
operos premjera, ši opera buvo 
statyta kelis kartus su didžiausiu 
pasisekimu. Yra pasiūlymų, kad 
būtų išleistos lietuviškų operos pa
statymų plokštelės, kad jas girdėtų 
ir tie, kurie neturėjo progos tose 
operose dalyvauti.

*
Lenkų mokslo ir meno institu

tas New Yorke suorganizavo lite
ratūros vakarą, kuriame lietuvius 
atstovavo ir įvairių poetų kūrinius 
skaitė lietuvis rašytojas Algirdas 
Landsbergis.

★
Lietuvių kilmės studentų šiuo 

metu yra apie 30.000. Iš jų 90% 
studijuoja okupuotoje Lietuvoje, o 
visi kiti laisvajame pasaulyje.

*
Juozas J. Bačiūnas, Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenės pirminin
kas, po neseniai turėtos tulžies 
operacijos jaučiasi sveikesnis ir 
net dinamiškesnis. Jo akys nukrei
ptos į Australiją, kur pagal jo 
“komandą” atvyksta Amerikos lie
tuviai sportininkai. Jeigu ne liga 
ir operacija, tikriausiai ir jį turė
tume “krepšininkų komandoje”. I

2
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Yedyb OS
Iš Lietuvos daugiausia pasi

traukė apyjauniai žmonės. Su
prantama, kad po 20 metų išeivi
joj užaugo karta, kuri kaip tik 
šiuo metu ima kurti savų šeimyni
ni gyvenimų. Kaip ir visada ir vi
sur, jaunimas be profesijų veda 
anksčiau, gi profesinis vėliau.

Tik vienas labai liūdnas fak
tas, kad taip gausu mišrių vedy
bų. Negalim turėti dėl lietuvybės 
didelių iliuzijų išeivijoj, bet kad 
taip greitai tas ištirpimas vyksta, 
tai ne tik liūdna, bet ir nuostabu, 
tikėtasi buvo, kad bent toji kar
ta, kuri namuose turėjo tik lietu
viškai kalbančius tėvus, ėjo nors 
ir savaitgalio lietuviškų mokyklų, 
lietuviškai meldėsi, išliks lietu
viai. Pasirinkimas gyvenimo part
nerio yra reikšmingas žingsnis.

Milda Malakūnaitė

PAUKŠČIU KELIAIS t
Jau buvo 60 užsirašę, vos ke

lios vietos beliko, o aš vis dar 
negalėjau pasiryžti — skristi ar 
neskusti. Klausimas kaip W. 
Shakespearo Hamletui.

Mūsų mokykla ruošė vienos 
dienos ekskursiją iš Melbourne į 
Broken Hill specialiu lėktuvu, ir 
reikėjo greitai apsispręsti: leisti 
save pakelti virš debesų ar ne
leisti. Ir dar dešimt svarų sumo
kėti! Svarbiausia, kaip tuos sva
rus sukrapštyti, nes mano “pig- 
gy-bank” tik penai ir šilingai. 
Drebėjo mano širdis, nes žino
jau, kad kliūčių bus nemaža, 
ypač iš mamos pusės, o tėvui rei
kės išdėstyti pagrindinai. “Vo 
kur, vo dėlko, vo kaip?” Kaip 
visi žemaičiai. You know!

Sudariau planą ir vakare, kai 
tėvas po vakarienės užsikūrė py
pkę, pasiruošiau atakai — be 
žodžių.

“Tai ko tu, paukšteli? — 
klausia tėvas, pastebėjęs kad 
stoviu prie durų ir nejudu.

Man to tik ir reikėjo. “Skris
ti, skristi noriu lėktuvu į Bro
ken Hill. Ir tik dešimt svarelių 
tekainuos!” — skubiai pridėjau.

Sujudo, sukruto visi namai. 
Nė vienas mat dar iš mūsų gimi
nės lėktuvu nebuvo skridęs. Ki
ti jau ir universitetą baigė, bet 
apie lėktuvus dar nesvajoja. O 
čia aš, tik gimnazistė! Teko vis
ko prisiklausyti: pakenks, svei
katai, ar saugu lėktuvu? 
Atkalbinėjo ir gąsdino. Tik 
po ilgų derybų susitarėm, kad vis 
dėlto aš, kad ir pati jauniausia 
Malakūnų, būsiu toji pionierė, 
kuri pakels mūsų šeimos vardą 
virš debesų. Laimėjau kovą.

Reikėjo anksti atsikelti, kad 
septintą valandą jau būčiau Es- 
sendon aerodrome. Neteko nei 
apsidairyti, kai buvom susodin
ti ir diržais priraišioti prie sėdy
nių. Lėktuvas net kaukti ėmė, 
kai ruošėsi išskleisti sparnus, kad 
nuneštų mus kelis šimtus mylių 
į Australijos gilumą, kur taip 
dykumų garsiosios sidabro ir švi
no kasyklos, prie Broken Hill 
miestelio. Pradžioj buvau priblo
kšta ir nedrįsau pajudėti, nors 
kiti jau buvo atsisegę tuos sau
gumo diržus ir, grūsdamiesi prie 
langų, klykaudami reiškė savo 
įspūdžius. Virš Milduros ir aš 
išdrįsau pažvelgti žemyn. Mur
ray upė atrodė kaip pilkas, pa
drikęs kaspinas, o žemė nuklota 
šviesesniais ir tamsesniais lopais 
Sako, ten vynuogynai ir citrinų 
bei apelsinų laukai. Bet tas vaiz
das greitai dingo. Dabar tesima
tė lyguma, ruda dykuma nuo ho
rizonto iki horizonto. Tik kur- 
ne-kur krūvelės medžių, keli tro
bų stogai. Toks vaizdas ne man.

Labai aišku, jei renkamasi ne lie
tuvis, ne lietuvė, tai jau iš šeimos 
dingsta lietuvių kalba, o su ja ir 
dvasia. Teisinamasi: “Kad taip 
jau jvyko, kad mūsų keliai susiti
ko!” Susitinka keliai, kai kryžke
lėse dairomasi. Ko jieškai, tų ir 
randi.

Nepasakyta, kad dar taip arti 
stovėjusiems lietuviškų reikalų 
šios mišrios vedybos žada laimin
gą gyvenimų. Aišku, kad butas 
nebeturės lietuviškos šeimos židi
nio šiltumo nei dvasinių interesų 
bendrumo. Kažin, ar vienų dienų 
nebus pasijausta taip, kaip jau
čiamasi svetimuose namuose?

Sunku tikėtis iš mišrių šeimų 
ir kokios nors paramos vargstan
čiai lietuvių tautai. Pavyzdžiai 
dabar tų rodo. O dvasioje visa vy
resnioji karta, palikdama tėviškės 
slenksti, pasižadėjo ištikimybę 
tautai už save ir savo vaikus.

Nusisukau nuo langelio ir lau
kiu, kada čia tos patarnautojos 
pradės nešioti šampaną su die
viškais užkandžiais. Buvau mat 
skaičiusi, kad lėktuvuose gauni, 
ko tik širdis pageidauja. Bet at
nešė tik biskvitų ir arbatos, ku
rios aš ir namie negeriu. Supras
kite nusivylimą.

Staiga lėktuvo palydovės per 
garsiakalbius pradėjo kartoti: 
“Dėmesio, dėmesio! Sėskite į 
vietas, užsisekite diržus!” Kaip 
mat nuščiuvo visas mūsų 70-ties 
Williamstowno gimnazistų bū
rys. Nuščiuvo kaip pelės po 
šluota ir kaklus ištempę laukia, 
ar nekris kuris propelerių, ar ne- 
lūš katras sparnų. O gal jau lėk
tuvo uodega dega? Juk tiek daug

Manysit, kad krepšininkės! Gal būt. Bet tai naujoji amerikiečiu karta, siekianti mokslo. 
Dabar Amerikoje yra apie 4.5 milijono studi juojančio jaunimo. Šiais metais visose Ameri
kos mokyklose mokosi 51.5 milijoni jaunimo!

V. Alekna

LANKOME LE LOUVRE
Paryžiuje sustojom Lotynų 

kvartale. Susiradom didelį, šva
rų kambarį viešbutyje beveik 
šalimais prie Sorbonne universi
teto, ne perdaug toli nuo Notre 
Dame.

Nors ir rudenį, Paryžius vis- 
tiek žavingas. Alėjose medžiai 
žaliuoja, Seinės pakraščiais po
relės vaikštinėja, menininkai ant 
suoliukų susėdę paveikslus pai
šo, šaligatviuose prie staliukų 
žmonės kavą ar vyną gurkšnoja. 
Viskas ramu, niekas niekur ne
skuba: atrodo, kad laikas niekam 
nerūpėtų. Tik gatvėse tai reikia 
saugotis. Atrodo, kad visi Pary
žiaus idijotai jomis važinėja.

Kazys Bradūnas

IŠTIKIMYBĖ
Mano gentis, kaip šuo
Urzgia gulėdama
Ant namų slenksčio, 
Kad svetimas neįeitų 
Ir neišeitų.

Mano tauta,
Lyg peršautas šuo, 
Unkščia laižydama 
Kruviną Nemuno krantą.

Ir mano ilgesys
Paskutiniąją dieną 
Nubėgs ir atsiguls, kaip šuo, 
Prie tuščių namų slenksčio.

skridimo nelaimių padangėse!
Pasirodė, artinamės prie Bro

ken Hill. Lėktuvas pradės leis
tis. Didelis bump, ir lėktuvas 
pradėjo riedėti žeme, kol moto
rai sustojo. Ačiū Dievui!

Mus susodino į du autobusus 
ir veža apžiūrėti miesto ir visų 
jo įžymybių. Pirmiausia School 
cf the Air, mokykla be mokinių. 
Mokytojai mums pademonstra
vo, kaip mokykla veikia “2-way” 
radijo pagelba. 160 iš 90 farmų 
gyvena išsisklaidę 500.000 kv. 
mylių plote. Matyt, mokytojai 
pradžiugo, sulaukę tiek daug mo
kinių, nes leido mums visiems 
pasirašyti svečių knygoje.

Mieste beveik visi stogai skar
diniai. Šiaip miestelis gražus, tu
ri modemiškų įrengimų: ketu- 
rius kinus, drive-in, rutulių taką, 
du plaukimo baseinus, golfo ai
kštę, kelias bažnyčias ir daug 
daug restoranų. Papietavę važia
vom pramonės apžiūrėti. Zinc 
Corpoartion palydovai išvedžio
jo visur. Matėm, kaip specialiais 
liftais darbininkai iš gilumos iš-

Per tris dienas suspėjom apei
ti bei apžiūrėti: Boul-Mich, Not
re Dame, Le Louvre, Place de la 
Concorde, Eglise Madelaine, 
Champs Elysees, oficialiuosius 
prezidento De Gaulle rūmus, 
Arc de Triomphe, Eifelio bokš
tą, karo akademiją, Napoleono 
kapą, Chambre dės Deputees 
(parlamento rūmus), Rue dės 
Capucines, Montmartre, Rue Pi- 
golle ir kitas įdomias vietas.

Didžiausią įspūdį paliko Le 
Louvre muzėjus. Nors nei aš nei 
žmona nesame dideli meno mė
gėjai ir, bendrai paėmus, į mu
zėjus vengiam eiti, Le Louvre 
pasiliks atmintyje kaip viena iš

SYDNEY
Praeitais mokslo metais ALSS 

Sydnėjaus skyrius turėjo 55 na
rius. Iš jų Sydnėjaus universi
tete studijavo 24, N.S.W. univer
sitete 13 studentų. Kitose augš- 
tesnėse bei profesinėse institucijo
se studijavo 18: augštesnėse tech
nikos mokyklose 18, mokytojų se
minarijose 5.

keliami. Viskas vyksta labai grei
tai, nusiprausiama paskubomis ir 
einama į ambulatoriją sveikatos 
patikrinti. Į požemius mūsų tai 
nenukėlė, bet suvenyrų iš žemės 
gelmių gavome kiekvienas.

Paskutinė garsenybė tai skrai
dančiojo gydytojo bazė. Skraido 
tai skraido, bet dažniausiai sėdi 
prie radijo ir gydo ligonius. Gir
dėjom daktarą su tikru ligoniu 
kalbant.

Tiems mat, kurie gyvena šim
tus mylių nuo civilizacijos, yra 
įrengta specialūs radijo punktai, 
iš kurių prisišaukiama gydytojo 
bazė. Jie turi namuose vaistų dė
žes, kur viskas sunumeruota. 
Daktaras išklauso ligonį ir pasa
ko: “Imk tokį ir tokį numerį, 
gerk ar tepk tiek ir tiek kartų per 
dieną”. Labai lengva atrodo, ar 
ne? Žinoma, tenka gydytojui ir 
skristi, kai numeriai negelbsti.

Namo grįžom naktį, kai žvai
gždės viršuj švietė, o žiburiai 
apačioj mirguliavo, kai po mu
mis žemė miegojo. Melbourną 
pasiekėm jau pabudusį.

įdomiausių vietovių, kokias tik 
teko matyti. Čia pasaulio turtin
giausias meno rinkinys. Jo didu
mo žmogus yra tiesiog perblokš
tas. Pamačius tuos tūkstančius 
meno brangenybių, pradedant 
beveik nuo priešistorinių laikų 
ir baigiant moderniškiausių šių 
dienų menu, tikrai galima pradė
ti suprasti meno reikšmę: kaip 
menas vystėsi, kaip jo lygmuo ki
lo ir krito ir vėl kilo per am
žius, kaip ryškiai menas atvaiz
duoja įvairių laikų žmones ir jų 
kultūrą, įskaitant, žinoma, ir da
bartinius laikus.

Vien tik Le Louvre pastatus, 
buvusius prancūzų karalių rū
mus, gerai apžiūrėti reikėtų bent 
pilną dieną praleisti, o norint dar 
visą meno galeriją pilnai pama
tyti, abejoju, ar savaitės užtek-

Lietuviai studentai universite
tuose studijavo šiuos dalykus: eko
nomikų 7, inžinerijų 10, humanita
rinius mokslus 7, medicinų 4, far
macijų 5, teisę 2, gamtos mokslus 
1, architektūrų 1. Augštesnėse 
technikos mokyklose studijavo: 
ekonomikų — prekybų 8, matinin- 
kystę 3, inžinerijų 1, chemijų 1.

Mokslų baigusiųjų Sydnėjuje 
yra 42, kurie priklauso Sydnėjaus 
filisterių būreliui. Iš jų 4 yra bai
gę Sydnėjaus technikos koledžų ir
5 mokytojų seminarijas. Iš baigu
siųjų 3 yra universitetuose lekto
riai ir 2 tiutoriai. Į kitus kraštus 
yra išvykę 2 baigusieji — j Angli
ją; vienas jų teisininkas, kita dan
tistė (pastaroji grįžo į Sydney. 
Red.).

Studijas nutraukė nebaigę 25 as
menys: iš jų 10 universitetuose, 15 
technikos koledžiuose.

Paruošė V. Šliogeris

PERTH
Perthe, Vakarų Australijoje, 

praeitais metais studijavo 13 lietu
vių. Iš jų universitete 8, techni
kos koledže 3, mokytojų seminari
joj 1, Pertho karališkoj ligoninėj 
dietiką 1. Universitete 3 pirmuo
sius metus ir 1 ketvirtuosius metus 
studijavo humanitarinius mokslus, 
1 inžineriją, 1 odontologiją ir 2 
gamtos — matematikos mokslus — 
visi pirmuosius metus. Technikos 
koledže radiotechniką studijavo 1, 
chemiją 1 ir technologiją 1. Bai
gusiųjų mokslą Perthe yra 6: hu
manitarinius mokslus 3, elektros 
inžineriją 1, odontologiją 1, chemi
ją 1. Mokytojų seminariją yra 
baigę 5 asmens. Iš baigusiųjų vie
nas dėsto universitete vokiečių kal
bą, vienas yra išvykęs į Sydnėjų ir 
dirba prie atominės energijos ty
rimo, vienas yra valdžios dantų gy
dytojas, vienas dirba žurnalistiko
je, vienas ruošiasi mokytojo diplo
mui. Mokslą nutraukė nebaigę 5 
asmens. Iš Sydnėjaus atvykęs in
žinierius Z. Budrikis dėsto Vakarų 
Australijos universitete.

Ph. D. laipsniui Naftos kompa
nijos geologas Algis Radys yra iš
vykęs į Europą.

Studijas nebaigęs nutraukė 
mokslą 1 asmuo — mediciną.

GEELONG
čia Gordono technologijos insti

tute praeitais mokslo metais studi
javo 8 lietuviai: 1 architektūrinę 
braižybą — pirmus metus; 2 ar
chitektūrą — 1 trečius metus, 1 
antrus; 2 statybinę inžineriją — 
1 ketvirtus metus, 1 antrus; 1 tai
komąją chemiją — ketvirtus me
tus; 1 elektros inžineriją — antrus 
metus; 1 dietiką — trečius metus. 
Institutą baigusiųjų iki šių mokslo 
metų pradžios buvo 7: Vida Mei- 
žytė baigė taikomąją chemiją ir 
dirba Geelonge, Superphosphate 
Co. Ltd.; Lydija Šimkutė baigė 
dietiką ir dirba Perthe, ligoninėje; 
Algirdas Šimkus baigė statybinę 
inžineriją — dirba State Rivers of 
Victoria, Melbourne; Vasaris Ivaš
kevičius baigė statybinę inžineriją 
ir dirba Metropolitan Bord of Mel-

“J.K.” BENDRADARBEI JIEVAI DIDŽYTEI 
21 SIS GIMTADIENIS

Jieva birželio 20 d. Altonoje 
šeimos ir artimųjų draugų būre
lyje atšventė 21-jį gimtadienį. 
Jaunimo Kvieslio skaitytojams ji 
gerai pažįstama. Jos vaizdeliai 
lengvai šaržuota humoreska. Sa
kosi, teatkurianti tik gyvenimo 
realius faktus. Studijuoja Mel
bourne universitete ketvirtuosius 
metus humanitarinius mokslus. 
Ruošiasi mokytojos profesijai. 
Yra baigusi lituanistinius kursus 

tų. Per vieną dieną, kaip mes 
kad bandėm, tik mažą dalelę 
įmanoma apeiti; tikrai gaila, kad 
daugiau laiko neturėjom viską 
geriau pamatyti.

Labai įdomi yra Le Louvre 
krautuvė, kurioj pardavinėjama 
šimtai reprodukcijų ne vien tik 
paveikslų, bet ir skulptūros. Kai
nos visai žemos, ir kiekvieno žy
mesnio kūrinio kopiją galima nu
sipirkti.

Iš Paryžiaus išvažiavę, už tri
jų valandų pasiekėm Calais uos
tą. Iš traukinio persėdom į lai
vą ir per porą valandų atsiradom 
Anglijoje — Dover uoste. Ang
lijoje, Londone, tebegyvenam iki 
šiai dienai.

bourne; Rimas Vilkavickas baigė 
mechaninę inžinerijų — dirba Ford 
Motor Co., Geelonge; Remigijus 
Slavickas baigė elektros inžinerijų 
— dirbo State Electricity Commi
ssion of Victoria, šiais mokslo me
tais įstojo j Melbourne universite
tų. Eugenija Mikuckytė yra bai
gusi taikomųjų chemijų ir išvykusi 
į JAV — į Califomijos universite
tų.

Mokslo nebaigę nutraukė 5 as
mens. Du jų dirba braižytojais, du
raštinės darbą ir vienas įstojo į 
policijos tarnybą.

Geelongo technologijos instituto 
istorija yra 100 metų su viršum 
senumo. Jo pradžia iš mechanikos 
instituto, kuris 1869 m. išvirto į 
platesnės apimties technikos insti
tuciją. Gordono Technikos Cole- 
džiu ši mokslo įstaiga pavadinta 
1887 metais. Technologijos insti
tutu pavadinta 1921 m. Garsėja 
šio instituto vilnos ir tekstilės sky
rius, kur atvažiuoja studijuoti 
daugelis Azijos kraštų studentų.

Paruošė R. Slavickas

CANBERRA
čia praeitais mokslo metais stu

dijavo 11 lietuvių: dešimt Univer
sitete ir vienas technikos koledže. 
Universitete 3 studijavo humanita
rinius mokslus, iš jų vienas ketvir
tus metus, vienas antrus ir vienas 
pirmus. Geologiją studijavo 3 — 
visi pirmus metus. Teisę 2: vie
nas paskutinius metus ir vienas 
trečius. Chemiją studijavo vienas
— pirmus metus. Vienas ruošiasi 
geologijos daktarato egzaminams
— antrus metus. Technikos kole
dže studijavo vienas — buhalte
riją.

Mokslus yra baigę 5 asmenys: 2 
inžineriją, 1 teisę, 1 geologiją ir 
vienas humanitarinius mokslus. 
Vienas yra baigęs technikos kole
dže buhalteriją. Vienas baigusių
jų yra išvykęs į užjūrius — į Eu
ropą. Studijas nebaigę nutraukė 
2 asmens — abu humanitarinius 
mokslus.

BRISBANE
Praeitais mokslo metais čia stu

dijavo 9 lietuviai: 6 Queenslando 
universitete, 2 technikos koledže ir 
1 mokytojų seminarijoje. Univer
sitete 1 studijavo humanitarinius 
mokslus — antrus metus, 1 medi
ciną — penktus metus, 1 odonto
logiją — trečius metus, 1 ekonomi
ją — antrus metus, 1 chemiją — 
augštesniam moksliniam laipsniui 
ir 1 psichologiją — magistro laips
niui. Technikos koledže 1 studija
vo industrinę chemiją ir 1 elektro
niką.

Mokslus baigusiųjų yra 5: iš jų 2 
chemiją, 1 psichologiją, 1 mediciną 
ir 1 geologiją. Mokytojų semina
riją baigė 1. Iš baigusiųjų gydy
tojas atidarė privačios praktikos 
kabinetą, geologas dirba naftos 
kompanijoje, psichologas dirba 
vaikų klinikoje, gi chemikas tęsia 
toliau studijas. Į užsienius yra 
išvykęs Rimas Budrys — JAV tę
sia studijas.

ir įsijungusi į jaunųjų žurnalistų 
būrelį. Aktingai reiškiasi tarp 
lietuvių studentų ir skautų sąjun
gose. Neseniai pakelta į paskauti- 
ninkės laipsnį, šiaip namuose ge
ra šeimininkė. Sudėtingą kulina
rijos meną pasisavino iš motinos.

Iš motinos, atrodo, ir pasakoji
mo dovana. Liuda Didžienė beveik 
sakinio nepasakys nejuokaudama. 
Tai žemaitė plungiškė — gailes
tingoji sesuo, dirbusi Klaipėdos 
Raudinėjo Kryžiaus ligoninėje ir 
ten ištekėjusi už gydytojo Valte
rio Didžio. Didžys, kilmės tilžiš
kis, medicinos mokslą baigė 
Muenchene. Gydytojo darbą dirbo 
Klaipėdoje, Kaune. Buvo didelis 
vandens sporto mėgėjas ir Klaipė
doje jachtų lenktynių organizato
rius. Jis ir dabar Australijoje 
prie jūros gyvena ir tebesidžiau
gia būriavimu, kur artimiausias 
jo padėjėjas — sūnus Martynas, 
farmacijos paskutinių metų stu
dentas, lietuvių jūrų skautas.

Australijoje Valteris Didžys bu
vo Viktorijos mokyklų gydytojas, 
prieš porą metų pasitraukęs į 
pensiją. Yra geros sveikatos ir 
šiui metu verčiasi privačia prak
tika.

Bičiuli.
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ELVIS IR BEATLES NAUJI LEIDINIAI
Vienas skaitytojų Jaunimo 

Kvieslio redaktoriui rašo (skelbia
ma sutrumpinus.): „

KLAUSIMAS
Daug galvoju apie Elvis Pres

ley ir Beatles pasisekimą. Nieko 
ypatingo nerandu jų balsuose. Ma
rio Lanza daug geresni balsą turė
jo, bet tokio pasisekimo neturėjo. 
Gal Tamsta sutiktum paaiškinti, 
o gal ir kiti skaitytojai pasisa
kys? Apie juos dabar daug kalba 
ir rašo, bet man iki šiol vistiek 
neaišku.

AIŠKINIMAS
Tenka visiškai sutikti su klausė

ju dėl Beatles balsų. Tik vieno jų 
tembras bei skambesys malonus 
ausiai. Elvio balsas nėra stiprus, 
bet mielas. Dainų žodžiai artimi 
įprastiniams romansams, tik dai
navimo būdas kitas.

ELVIS veikia jaunuosius klau
sytojus, ypač mergaites, savo iš
vaizda, savo spalvinga apranga, o 
svarbiausia — dainuojant savo 
kūno judesiais ir muzikos ritmu bei 
specifiniu akcentavimu. Su greitu 
tankiu ritmu pabunda klausytojuo
se vitalinės jėgos ir noras patiems 
judėti bei sukintis. Elvis kaiku- 
riais savo judėsiais aiškiai kalba į 
erotinę sferą. Jei stebėsite jo jau
nąją auditoriją, tai išgirsite, kad 
kaip tik dėl tų judėsiu pasigirsta 
mergaičių spontaniški šūktelėji
mai. Pati Elvio rolė filmuose yra
nekaltai jaunatviška, net auklė
janti. Tik režisūra žino, kur El
vio pasisekimas ir tuo operuoja.

Su juo identifikuojasi ir vyriš
kasis jaunimas, ypač tas, kuris už 
savęs neturi nieko kito, kaip tik

Henrikas Malakūnas

KALNAIS IR PAKALNĖMIS
(LIETUVIO NUOTYKIAI N. ZELANDIJOJE. ŽIŪR.

PRADŽIĄ M.P. NR. 15)

Kitą rytą oras čia pakalnėje 
atrodė pagerėjęs ir tą dieną ti
kėjomės pasiekti viršūnę ir atgal 
sugrįžti. Bet pakilus augštyn 
keitėsi ne tik vaizdai, bet ir oras. 
Lietus ir sniegas, virsdamas ledo 
gabalais, ėmė mus kapoti. “Pik
tas šis kalnas ir sunkiai įveikia
mas”, kalbėjo mums žmonės, ir 
patys supratome, kad nebeįma
noma kapstytis pirmyn: vis sta
tu, vis slidu ir nebėra net kur 
kojomis užsikabinti. Čia ir vir
vės negelbsti. Vienas iš mūsiš
kių, ginkluotas kirviu ir kitas 
įrankiais ryžosi vienas pasiekti 
viršūnę, kuri atrodė tik už kokių 
40 pėdų. Mes gi jieškojom ko
kios užuovėjos nuo tos šlapdri
bos, tik žiūrim, kad mūsų drau
gas skrieja žemyn, kaip rogės 
nuo kalno, net sniegas dulka į 
visas puses. Mat, sulūžo jo kir
vukas. Mt. Egmont jau buvo 
užmušęs 31 žmogų ir tą vakarą 
tikėjosi 32-jo. Laimei, jis šiaip 
taip užsiturėjo už kažkokios 
briaunos ir mes jį ištraukėm 
sveiką ir gyvą, tik kiek išsigan
dusį. Po šio nuotykio visi nuta
rėm kalno daugiau nebeerzinti ir 
garbingai atsitraukti. Ryžomės 
stebuklingąsias Waitom Caves 
apžiūrėti. Ten vadovai valtele 
perveža per dvi minutes per tą 
švytinčių vabalų karalystę iš 
anksto perspėdami nerūkyti ir 
nebraukyti degtukų...

Iš čia netoli buvo ir Maori 
centras — Rotama, visų turistų 
kelionės tikslas. Lietus, kaip 
koks neprašytas palydovas visur 
lydi mus. Atvykus ir čia lijo. 
Visos stovyklavietės perpildytos, 
mes vos už vieną svarą nusipir- 

Tcome sklypelį purvinos žemės 
— tiesiog nebuvo ir kur pala
pinės pasistatyti. Belaukdami, 
kol pradžius, išėjom pasidairyti 
tų geizerių ir verdančių “pools”, 
pamatyti pačių maori. Tie ma

H EUROPIETIS SPECIALISTAS 
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į' Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
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savo jaunystę. Jis bent savo sva
jonėse ar žiūrint filmo yra galan
tiškasis, nerūpestingasis ir vyriš
kasis Elvis, paskui kurį mergaitės 
bėgte bėga. Toks bent Elvis rodo
mas filmuose. Elvis, be abejo, 
yra sumaterialėjusios, beidėjinės 
jaunuomenės idealas. Jis gražus, 
turtingas, puošniai apsirengęs, va
žinėja sportinėmis mašinomis. Taip 
seka jį ir jo gerbėjai. Tai dabitiš
kas, spalvingai besirengiąs, dailiai 
susišukavęs jaunimas, kuris šiuo 
metu Vakaruose gerai atlyginamas 
ir dėl jaunystės didžiai augština- 
mas. Įdomu tai, kad kaip tik tos 
rūšies jaunimas yra beatlemanijai 
gana priešiškas ir jų visai nesku
bėjo žiūrėti bei klausytis.

SU BEATLES YRA VISAI 
KASKITA

Jie ir apsirengę be elegancijos, 
plaukais apsileidę, tegul tik ir pa
brėžimui. Jų ir pats elgesys bei 
gyvenimo būdas labai jau prastas. 
Tai didmiesčių nuskurusių prie
miesčių ir pramoninių centrų at
stovai. Labai ryškus kontrastas 
tam, ko reikalauja iš jaunosios 
kartos augštuomenė, mokykla ar 
apskritai išsilavinusi ir kultūringa 
visuomenė. Pirmą tat jų pasise
kimo priežastį mes ir įžiūrim tame 
proteste prieš konvenciją, prieš 
kultūringą elgesį, prieš socialinę 
klasinę santvarką. Tai darbinin
kijos emancipacijos iššauktas reiš
kinys, kuris, ypač po II-jo Pasau-
linio karo, stipriai yra veikiamas 
komunistinio faktoriaus. Nėra tai 
dar joks komunistinis judėjimas, 
daugumos tos pačios Vakarų dar
bininkijos yra jis atmetamas, bet 
savotiška priešrevoliucinė dvasia 

ori vaikai tokie guvūs, prašo tu
ristų mesti pinigą į vandenį — 
jie ištrauks, nes moka nardyti 
kaip žuvys. Jie net nurodo, ku
rioje vietoje mesti, nes vietomis 
vanduo karštesnis, kitur šaltes
nis. Keista atmosfera — matai 
aplink vandens balas, kurios 
burbuliuoja ir visur tik garai ky
la. Visa apylinkė nusėta viso
kiais ežerėliais, šaltiniais, geize
riais. Kaikurie vietos žmonės 
turi įsivedę vamzdžiais karšto 
vandens, kad šildytų namus. 
Nors oras ir nekoks, bet vistiek 
apvažinėjom ir apžiūrėjom apy
linkes: matėm neseniai atkastą 
maori kaimą, kurį Mt. Tarawera 
buvo užpylęs rodos 1880 metais. 
Čia įsigijom ir pirmuosius maori 
suvenyrus — iš medžio išdroži
nėtas dievų galvas su iškištais 
liežuviais ir švytinčiomis akimis.

Labai smagiai praleidom vie
ną dieną prie Taupo ežero be
plaukydami valtimis ir besi
džiaugdami saule.

VITAMINAI PRIEŠ UODUS
Dešimt tūkstančių uodų, užpuo

lusių bejėgį žmogų, per valandą 
laiko gali iščiulpti visą jo kraują.

Neseniai vokiečių gydytojas Mit- 
ilas panaudojo kovai su uodais vi
taminą BĮ (tianinas) ir gavo ne
lauktai gerus rezultatus. Tris die
nas iš eilės jis vartojo po 200 mg 
vitamino BĮ, o ketvirtą parą uodai 
jau nustojo jį puolę. Sumažinus 
vitamino dozę iki 50 mg, uodai vėl 
pasidarė agresyvūs.

Mokslininkas nustatė, kad, pa
kankamai įvedus į organizmą vita
mino BĮ, odos paviršiuje susidaro 
apsauginė plėvelė. Matyti, ji už
dengia uodams priėjimą prie žmo
gaus kraujo indų. (EJL.)

pasąmonėje visdėlto rusena. Ko
munizmas, mat, laikomas, teisingai 
ar neteisingai, ir klasinių skirtu
mų išlygintojų, priešų dabarčiai. 
Ir čia patogi dvasinė atmosfera 
beatles — realiam ar įsivaizduoja
mam jų tipui. Su jais tad identi
fikuojasi Vakarų didmiesčių jau
nimas, jausdamas kažką naują, 
kažką nekonvencišką, kažką prie
šišką vyresniajai generacijai ir vi
sai gyvenimo struktūrai.

Pastebima, kad ir augštųjų kla
sių jaunimas yra su beatles. Tai 
tiesa, nes toji nuotaika prieš civi
lizuotą elgesį, prieš tvardymąsi, 
prieš konvenciją yra visuotinė šio 
laiko dvasia. Bodimasi aplinkos, 
pirmoj eilėj tėvų, mokytojų bei 
dvasininkų žmogaus prigimtį tram
dančia įtaka bei veikimu.

Rusijoje po revoliucijos mada 
buvo be kaklaraiščių, viešumoje 
pasirodyti kuo paprasčiau ir kuo 
berniškiau. šiuo metu prieš tą su
kilo šviesuomenė ir jaunimas, o 
dabar ir partiečiai. Jaunimas Mas
kvoje paryškintai puošnus — sti
lingos, seką Elvį. Vakaruose gi 
matom apsileidusius beatnikus, 
beatles. Atrodo, einama išsilygi- 
nimo, supanašėjimo keliu.

JIEVA DIDŽYTĖ

PIRMOJI DIENA MOKYKLOJE
Maža maža mergaitė nusiminu

si stovi mokyklos aikštės kampe
lyje. Ašaros jai veržiasi iš akučių. 
Kaip pro vandenį ji mato linksmus 
vaikus, kurie bėgioja, garsiai šū
kauja ir juokiasi. Jų pirma diena 
mokykloje pilna džiaugsmo, įdo
mumo.

Naujų Metų naktį atsidūrėm 
kitoje salos pusėje prie jūros 
Napier mieste. Čia žmonės ne
miegojo — visi linksminosi gat
vėse mergaitės bučiavo judėjimą 
tvarkančius policininkus... Taip 
ir mes įsi jungėm į besilinksmi
nančią minią. Kiek numigę sku
bėjom atgal į Wellingtoną. Ke
lias . geras ir lėkėm kaip vėjas, 
kol mus pasivijo policininkas. 
Sis gi po ilgesnių derybų pasi
darė nuolaidus palinkėdamas ne
nusisukti sprandų. Grąžinom 
nesukultą mašiną į garažą, o 
patys persikėlėm į pietinę salą, 
kur pradėjom savo kelionę pės
čiomis. Čia ir išsiskyrėm sutarę 
susitikti Christchurch mieste.

Krūvis ant nugaros sunkus ir 
teko naudotis arba prašyti “lif
tų”. Žmonės buvo malonūs ir 
jeigu galėjo, stengėsi pakeleivin
gam padėti. Pakeliui viena ma
šina nusirito nuo kelio ir taip 
nuriedėjom kokį 50 pėdų žemyn 
per krūmus ir akmenis. Tiesa, 
mašina nukentėjo, bet visi išli
kome gyvi. Teko net pora die
nų pas tą geradarį pagulėti, o 
Įėjo būti blogiau... (Bus daugiau)

PAŠTO ŽENKLŲ VARTOJIMUI 
SUKAKO 100 METŲ

Pašto ženklus išgalvojo Angli
jos mokytojas ir mechanikas Ro
lland Hill, gimęs 1795 metais; 
mirė 1879.

Arkliais ir “krivūlėmis” palai
kę pašto susisiekimą anglai (ir vi
sas pasaulis) juokėsi iš jo išra
dimo. Bet Hill 1864 metais tapo 
paskirtas Londono pašto sekreto
rium. Tat lygiai prieš 100 metų 
pradėti vartoti pašto ženklai. Da
bar pasauliui atrodo, kad be jų 
nebūtų įmanoma apsieiti.

Visos šalys už pašto ženklus su
renka milijardus, vien vartojant 
juos korespondencijos persiunti
mui. Yra milijonai filatelistų, 
renkančių senus ir naujus ženk
lus.

MAGNETOFONAS IR 
GIRTUOKLIAI

Jokahamos (Japonijoj) išblaivi
nimo įstaigose kovai su girtuoklia
vimu pritaikyta techninė naujovė 
— magnetofonas. Išsiblaivę kalti
ninkai bausmei priverčiami išklau
syti juostoje įrašytus šūkalojimus 
ir keiksmus. (EJD.)

Beatles, scenoje pasirodantieji, 
jau nebėra tikrieji, pirminiai beat
les. Jie yra jau pagauti scenos ir
menedžerių reikalavimų, yra para
gavę stambaus pinigo. Vilos, ma
šinos ir prabanga apskritai juos 
pažabojo, ir jie savo žavesio kaip
mat neteks. Jų, mūsų manymu, 
amžius Vakaruose trumpas, o Ry
tai jų visai neįsileis. Greitai čia 
pas mus jie bus suvokti kaip ne- 
beoriginalūs, kaip eiliniai žmonės. 
Žinoma, ateis po jų nauji, kurie 
bus dar ryškesni sukilėliai dabar
čiai, konvencijai. Jie bus laikinai 
akceptuoti.

Beatles, kaip ir Elvis, scenoje 
su gitaromis ir būgnu: sukelia rit
mingą įkarštį, bėgioja ir kraiposi, 
trypia ir šoka. Auditorija mažai 
tegirdi jų balso, bet jaučiasi gai
vališkumo pagauta — cypia, rėkia, 
šaukia, dainuoja. Čia viskas kaip 
mes, mano “aš” platus kaip visa 
salė, kaip visa auditorija. Ir sce
noje tai “aš”, tai tokie pat kaip 
mes. Susidaro masinė psichozė, 
individas paskęsta masėje. Jis 
jaučia, elgiasi kaip masė, laimin
gas kaip masė. Jis pamiršta namų 
autoritetą, aplinkos varžtus, savo 
vienatvę, nuobodulį, kylantį beidė- 
jinėj aplinkoj, besivaikant hedonis
tinių tikslų.

Keli vaikai ateina prie vienišos 
mergaitės ir draugiškai kviečia: 
“Come and play!”

“No!” nedrąsus mergaitės at
sakymas. Ji tik du angliškus žo
džius temoka — “no” ir “yes”. Ta
čiau ji supranta, kad vaikai ją 
kviečia su jais kartu žaisti. Nors 
ji labai norėtų prie jų prisijungti, 
ji bijo, nes žino, kad visiškai nesu
pras, ką jie lieps daryti žaidžiant.

“What’s your name?” toliau 
klausia naujieji draugai.

“No!”
“Is that your name?”
“Yes!”'
Juokiasi vaikai iš kvailutės, o ši, 

kaip sugautas gyvulėlis, tik ieško 
progos pabėgti ir pasislėpti ten, 
kur niekas niekas jos neužkabintų, 
neklausinėtų.

Klasėje susėdę vaikai šventai 
klausosi mokytojos žodžių. Ji kaž
ką įsako jiems. Visi atsistoja ir 
grūdasi į kitą kambarį, kur randa 
daug gražių, spalvingai iliustruotų 
knygelių. Kiekvienas išsikovoja 
sau kuo gražiausią ir grįžta į savo 
suolą. Paskutinė grįžta vienišoji 
mergaitė. Jos knyga neturi spal
vuotų paveikslų, tik pilkus bet ji 
vistiek labai džiaugiasi, kad dabar 
nors turi ką pavartyti, nes pa
veikslai visom kalbom kalba, net 
ir lietuviškai.

Prie jos ateina mokytoja ir su 
malonia šypsena kažką paklausia.

“No!” — atsako mergaitė, nu
leisdama akis. Mokytoja, labai 
nustebusi, toliau klausinėja. At
sakymas vis tas pats: “No!” Mer
gaitė jau vėl prie ašarų, o moky
tojos veidas darosi rūstus. Ji, ma
tyt, nežino, kad mažoji yra nese
niai Australijon atvykusi lietuvai
tė.

“Tai užsispyrėlė!” — pamano 
mokytoja ir nueina prie kitų vaikų.

RAŠTO ISTORIJA Paruošė Vertis

Apie 1864 metus Sholes pasi
kvietė talkon mašinistą Samuel 
Soule ir Carlos Gldiden. Visi 
trys įsigijo dirbtuvę, kur vykdė 
bandymus projektuodami spaus
dinimo mašiną.

METMENYS, Nr. 7. Jaunosios 
kartos kultūros žurnalas. Didelis, 
knygos formato 144 psl. leidinys 
talpina gana apsčiai įdomios ir 
aktualios medžiagos. Iš įdomesnių 
straipsnių pažymėtini: neseniai 
mirusio rašytojo Juliaus Kaupo 
studija Pasaka ir realybė, Marijos 
Gimbutienės Dievas senojoje bal
tų religijoje ir kt. Džiugu, kad 
šiame numeryje rašo ir Australi
jos veržlūs kūrėjai: Dr. Vyt. Do- 
hiela duoda įdomų ir gilų straips
nį “Liberalizmas, laisvė ir tiesa” 
ir Jurgis Janavičius pluoštą savos 
kūrybos. Labai įdomi studija apie 
jaunosios kartos kūrybą okupuo
toje Lietuvoje. Rašo Jonas Vėlai- 
kis. Žurnalas gausiai iliustruotas 
mūsų dailininkų kūriniais. Gau
namas: Ramojus Vaitys, 615 Hin
man Ave., Evanston, Ill., U.S.A. 
Australijoje atskiro numerio kai
na 15 šilingų.

*
Asmenų, dievybių ir didvyrių 

vardynas. Surinko ir parengė 
Anis Rūkas, čia surinkta visa eilė 
lietuviškų vardų, kuriuos autorius 
rekomenduoja lietuviams. Jų tar
pe yra tikrai gražių ir net pras-

Per sekančią pertrauką mergai
tė išsprunka pro vartus, bėga per 
gatvę ir leidžiasi, kaip persigandęs 
zuikis, tiesiai į namus pas mamytę.

Taip ir visiems, — mažiems bei 
dideliems, — būna sunku pradėti 
gyvenimą naujame krašte tarp 
svetimų žmonių su svetima kalba. 
Iš patyrimo tačiau žinome, kad 
vaikai daug greičiau negu suaugu
sieji prisitaiko prie naujojo krašto 
kalbos, žmonių ir papročių. Vai
kas, nežinodamas nei vieno angliš
ko žodžio, per kelis mėnesius iš
moksta tiek, kad sunku ji beatskir
ti nuo vietinių vaikų kalbos at
žvilgiu.

Po .trijų mėnesių ta bailioji ma
ža lietuvaitė jau lengvai susikal
bėjo su australų vaikais ir kas va
karą nekantriai laukdavo sekan
čio ryto, kada galės vėl eiti į mo
kyklą pas tuos draugus ir drauges, 
pas tą gražią jaunąją mokytoją.

Po trijų metų mergaitė taip gra
žiai angliškai kalbėjo, kad ją siųs
davo žemesnių klasių vaikus pa
mokyti skaityti.

^Tėvams nereikia bijoti, kad jų 
vaikai netinkamai išmoks anglų 
kalbos, jeigu jie namie su vaikais 
tik lietuviškai tekalba. Nereikia 
bijoti, kad vaikai įgys blogą tar
seną... Ne. Atvirkščiai — jeigu 
tėvai su jaunais vaikais angliškai 
kalbės, tada jie iš jų pasisavins 
blogą anglų tarimą. Tuo pačiu jie 
užmirš ir savo gimtąją kalbą, tėvų 
kalbą.

Gali būti, kaip ta maža lietuvai
tė, kad lietuvių vaikai pirmas ke
lias dienas mokykloje pravirks... 
Bet užtat vėliau tie vaikai galės 
pasididžiuoti moką dvi kalbas, o 
tėvai džiaugsis, kad jų vaikai su 
jais dar lietuviškai kalba. Tiktai 
tų tėvų vaikai silpnai lietuviškai 
kalba, kurie namuose jiems leidžia 
angliškai kalbėti!

Besidarbuojant Glidden iškėlė 
mintį išrasti mašiną, kuria bū
tų galima spausdinti atskiromis 
raidėmis. Ši mintis juos uždegė. 

(Bus daugiau)

mingų vardų, šalia vardyno auto
rius duoda ir plačius komentarus. 
Autoriaus leidinys. Kaina 3 dole
riai. Gaunama: Anis Rūkas, 712 
W. 17th Pl. Chicago 16, Ill. U.S.A.

*
Kazys Bradūnas. Sidabrinės Ka

manos. šiais metais dienraščio 
Draugo Amerikoje premijuota po
ezijos knyga. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas. 164 m. 94 psl.

Kazys Bradūnas yra vienas iš 
produktyviausių ir kūrybingiausių 
mūsų jaunesnės kartos poetų, gal 
būt arčiausiai stovinčių prie lietu
viško kamieno. Yra išleidęs visą 
eilę knygų ir daug kartų premi
juotas. _

*
J. Kralikauskas. Mindaugo nu

žudymas. Romanas. Lietuviškos 
Knygos Klubo leidinys 1964 m. 
Viršelis dali. V. Petravičiaus. 
Dienraščio Draugo premijuotas 
romanas.

* • .
Juozas Mikuckis, “Derliaus Vai

nikas”, Eilėraščiai, 1964, 359 psl. 
Nidos Knygų Klubo leidinys nr. 47. 
Tai poeto Juozo Mikuckio (g. 
1891) 1907 — 1964 m. laikotarpio 
poezijos kūryba. Be eilėraščių 
dar randame trijų paveikslų sceni
nį fragmentą “Didvyriai” (1915 m. 
kūryba) ir 1910 m. sukurtą Krymo 
legendą “Selima Chalija”. Kny
gos pabaigoje Nidos Knygų Klu
bas pateikė žinių apie patį autorių 
bei jo kūrybos vertinimus. (E)

APIE LIETUVOJE IŠLEISTĄ 
J. KĖKŠTO “LYRIKĄ”

Lietuvos spauda keliais atvejais 
vertino šiais metais Vilniuje išleis
tą Juozo Kėkšto, šiuo metu gyve
nančio Lenkijoje, eilėraščių knygą 
“Lyriką”. V. Galinis “Tiesoje” 
(nr. 117, geg. 21) teigiamai įver
tinęs “buvusio komjaunuolio” kū
rybą, nurodė, kad jo lyrika esanti 
savitas reiškinys lietuvių-poezijoje. 
J. Kėkšto poetinė mokykla — tai 
V. Majakovskis, S, Jeseninas ir 
lenkų V. Bronevskis, avangardis
tai. Nors poeto talentas, anot Ga
linio, pastebimai išaugęs, bet jis 
ilgą laiką stokojęs “įprastinės lite
ratūrinės aplinkos, buvo nutolęs 
nuo gyvojo literatūrinės kalbos 
šaltinio”. (E)

KONKURSAI
DIENRAŠTIS DRAUGAS jan 

paskelbė naują romano konkursą, 
kuriam premija skiriama 1000 do
lerių. Terminas iki šių metų galo.

*
Čikagos Skautininkų-kių Ramo

vė paskelbė dramos konkursą. 
Veikalas būtų iš Lietuvos partiza
nų ar šiaip laisvės kovų ir turi 
būti taikomas daugau jaunimui, 
žadinąs meilę tautai ir ryžtą ko
voti dėl jos ir pats vaidinimas 
turįs trukti apie 1.30 — 2 vai. 
Konkurso terminas 1965 m. kovo 
mėn. Konkurso dalyviai, pasirašę 
slapyvardžiu, savo kūrinius siun
čia: S. Ramovės konkursas, 515 
Nolton, Willow Springs, III. U.Š.A.

IKI SVEČIŲ KREPŠININKŲ 
ATVYKIMO Į SYDNEY JAU 
BELIKO TIK 10 DIENŲ! KAS 
DAR NEPASIRŪPINO BILIE
TAIS, PASKUBĖKIT, KAD VĖ
LIAU NETEKTŲ NUSIVILTI 
JŲ NEGAVUS.

Sholes tuoj ėmėsi konstruktuo- 
ti tokią mašiną, kuri šiandie ži
noma rašomosios mašinėlės var
du. šiam darbui jis pašventė sa
vo likusį gyvenimą.
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Sydney lietuviams
IS AMERIKOS ATVAŽIUOJA 

24 ASMENYS!
Be anksčiau minėtų krepšininkų 

ir vadovo V. Adamkavičiaus bei 
trenerio V. Grybausko j Australiją 
atvyksta: J. Bulionis ir V. Memė- 
nas — trenerio pavaduotojai, Dr. 
R. Garša — teisėjas, P. Petrutis 
ir J. šoliūnas — spaudos atsto
vai, G. Vitkus, A. Kapačinskas ir 
E. Misiūnas — technikiniai pa
dėjėjai. Iki Sydnejaus drauge su 
krepšininkais atskrenda ir M. 
Stelmokienė, D. Stelmokaitė ir 0. 
Idzelis, kurios vėliau pasiliks pas 
savo gimines.

PASIRUOŠIMAI BAIGIAMI
Svečių Priėmimo Komitetas 

Sydnejuje baigia susitvaryti su 
paruošiamaisiais darbais. Jau at
spausdinti visi rungtynių bilietai, 
baliaus pakvietimai ir kiti smul
kūs darbeliai, susieti su atvyks
tančiais svečiais. Sydnejaus lietu
viai labai domisi būsimais svečia- 
vimosi metu parengimais ir dabar 
daug kas apsirūpina parengimų 
bei rungtynių bilietais.

NEAPSIVILKITE!
Sydnejaus lietuviai daug kartų 

perspėti iš anksto pasirūpinti run
gtynių, baliaus ir atsisveikinimo 
pietų bilietais, nes salei esant ne
didelei yra ribotas skaičius vietų, 
ypatingai kai australų tarpe yra 
didelis susidomėjimas būsimomis 
rungtynėmis.

Sydnejaus lietuviai gali gauti 
visus bilietus pas Priėmimo Komi
teto ir Kovo valdybos narius.

RUNGTYNIŲ LAIKAS
Išskyrus liepos 11 d. (šeštadie- 

nj), kada priešžaismio rungtynės 
bus pradėtos 2 vai. p.p., visų kitų 
dienų Sydnejuje rungtynės bus 
pradedamos 7 vai. vak.
AVVIW\^\WVAV>VA\W.VAVAV.W/.VA’A\W.W.

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

BOSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir išiimokėjimui. Me* kalbame vokiškai.

SU KUO JIE KOVOS ?
AMERIKOS LIETUVIŲ PRIEŠININKAI

Šiuo metu Adelaidėje vyksta 
Australijos krepšinio pirmenybės. 
Varžybos dar neužsibaigė, bet jau 
galima susidaryti vaizdą, kokia 
australų rinktinė stipriausiai ga
lės pasipriešinti Amerikos lietu
viams,

OLIMPINĖ RINKTINĖ
Australijos rinktinė, kuri šiemet 

dalyvaus pasaulinėje olimpijadoje 
Japonijos sostinėje Tokio, bus su
daryta po minėtų varžybų. Grei
čiausiai rinktinės pagrindą suda
rys Pietų Australijos krepšinin
kai: augštaūgis centras latvis 
Maik Dancis, Australijos vietinis 
(aboridženas) Michael Ahmatt, 
latvis Werner Linde puolėjai ir 
John Heard gynime. į rinktinę pa
tekti galimybių turi dar šie Pietų 
Australijos žaidėjai: A. Hare, 
vengras G. Nagy ir S. Davie. 
Olimpinės rinktinės gretose maty
sime pajėgiausius Viktorijos krep- 
šininkus: Lindsay Gaze, Bill Wyatt 
ir Helsinkio olimpijados dalyvį 
vengrą Les Hody. Rimtas kandi
datas H. Parkinson. Iš N.S.W. ge
riausią įspūdį sudarė “nykštukas” 
(5’6”) Denis Kibble. Nežiūrint jo 
žemo ūgio šis Newcastle krepšinin
kas pasižymi stebėtinu veržlumu, 
geru kamuolio valdymu, puikiais 
padavimais ir taikliais metimais. 
Rimtas kandidatas T. Charlton.

Olimpinė rinktinė bus kietas rie

Pirmųjų dienų rungtynių per
traukų metu Sydnejaus Tautinių 
Šokių Grupė pasirodys salėje su 
šokiais.

Pirmąją rungtynių dieną (penk
tadienį, liepos 10 d.) priešžaismy- 
jc žais Kovo mergaitės, o šešta
dienį Kovo vyrai žais prieš Syd
ney Universitetą.

SVEČIAI TELEVIZIJOJE
Pirmosios atvykimo dienos (lie

pos 9) vakare 9.30 vai. vak. sve
čiai krepšininkai pasirodys DAVE 
ALLEN programoje (Channel 9), 
kuri yra viena iš populiariausių 
visame Sydnejuje. Ši programa 
tiesiai transliuojama iš studijos, 
todėl ir sydnejiškiai lietuviai jau 
pirmą atvykimo dieną turės pro
gos televizijoje pamatyti mūsų 
svečius.

Jau susitarta, kad vienos ar net 
dvejos rungtynės bus filmuojamos 
atskirų TV stočių Sydnejuje. šiuo 
metu vis daugiau Sydney australų 
spaudoje pasirodo aprašymų apie 
atvykstančią lietuvių krepšinio 
rinktinę, o radijo ir TV stotys sa
vo žinių programose dažnai pami
ni ir krepšininkus. Didžiausias su 
gražiausiais atsiliepimais bei nuo
traukomis strapsnis paskelbtas 
australų krepšinio žurnale.

NUSISEKĘS VAKARAS
Birželio 20 d. sporto klubas Ko

vas ir Tautinių Šokių Grupė buvo 
surengę jaukų vakarą Bankstow- 
no Liet. Namuose, kurio metu 
buvo apdovanotos Kovo krepši
ninkės už iškovotą čempionatą 
Parramattos distrikte ir vėliau 
buvo išrinkta šio baliaus karalie
nė A. Meiliūnaitė ir princesė S. 
Motiejūnaitė pagal parduotų bi
lietų skaičių. Šio baliaus pelnas 
skirtas svečių krepšininkų išlai
doms padengti ir čia buvo susirin
kę gausiai svečių.

šutas šiaurės Amerikos lietuviams 
krepšininkams, nes nestokoja spar
tos, ūgio ir gerų metimų.

PIETŲ AUSTRALIJA
Australijos krepšinio tvirtovės 

rinktinėje daug pajėgių žaidėjų. 
Be minėtų krepšininkų D. Whit
ford, M. Heard, J. Horsell, J. Bay
lis ir veteranas latvis G. Dancis 
sudaro pajėgų vienetą. Komanda 
susižaidusi, taikliai mėto, gerai nu
ima nuo lentos atšokusius kamuo
lius ir nepaprastai kovinga.

VIKTORIJA
Pagrindinis rinktinės penketu

kas Wyatt, Gaze, Hody, Parkinson 
ir B. Hackwill — pajėgus vienetas, 
bet rezervas žymiai silpnesnis. 
Prieš Pietų Australiją pralaimėjo 
50:54. Pietų Australija kėlinį už
baigė net 17 taškų persvara, bet 
amerikiečio Rudy Davalos treni
ruojami Viktorijos krepšininkai 
antram kėliny rado daug spragų 
Pietų Australijos rinktinėje.

NEW SOUTH WALES
Rinktinės pagrindą sudaro augš- 

taūgiai Newcastle krepšininkai. 
Jėgų prieš Viktoriją ir Pietų Aus
traliją dar neišbandė, bet nedaug 
vilčių laimėti. Be minėtų D. Kib
ble, T. Charlton, augščiausias pir
menybių dalyvis (6’8”), C. Rod
well, K. Cole, H. Frankin, A. Le

ADZIMA, Andrew pradėjo kre
pšinį žaisti 1950 m.1 Pradžioje žai
dė už Derby High School, Conn., 
kurią baigė 1953 m. Vėliau dve
jus metus žaidė už St. Michael 
Koledžą. Šalia sporto mokykloje 
jis dar dainavo chore, vaidino ir 
kaip akordeonistas grojo mokyk
los orkestre. Šiuo metu jis dar 
treniruoja jaunių krepšinio ko
mandą ir yra licenzijuotas laido
tuvių direktorius. Paskutiniuosius 
6-rius metus jis žaidžia už Water
bury “Gintarą”. Jis yra 28 m.

BAZĖNAS, Valteris, 18 metų, 
pats jauniausias rinktinėje. Pra
dėjo žaisti 1958 m. Naugatuck 
High School, kurią jis numato 
baigti ateinančiais metais. Klasėje 
jis yra vienas iš pirmųjų ir pas
kutiniais metais buvo klasės vy
resniuoju ir mokyklos šachmatų 
būrelio vadovas. Mokyklos krep
šinio rinktinėje jis yra vienas ge
riausių metikų, už tai net apdova
notas. žaidžia už Waterbury 
“Gintarą”.

ČEKAUSKAS, Frank, 24 metų, 
dar gimnazijoje pasižymėjo mo

Amerikos lietuvių krepšininkų rinktinės, atvykstančios į Australiją, "bosai”: 
išvykos organizatorius ir vadovas Valdas Adamkavičius (kairėje) ir treneris 
Vyt. Grybauskas. ALFAS klišė

slie ir R. Graham paliko geriausią 
įspūdį.

VAKARŲ AUSTRALIJA
Ūgio nestokoja ir ši rinktinė, 

bet geriausias šios komandos žai
dėjas gynikas K. Ferguson tik 
5’6” ūgio. Romos olimpijados da
lyvis D. Hughes, V. Narustrang, 
J. Jones, J. Hawke ir I. Outram 
sudaro pavojų prie priešo krep
šio, bet šlubuoja mėtymuose iš to
liau.

TASMANIJA
Dėl tarnybos į pirmenybes at

vykti negalėjo Antanas Andriko
nis. B. Henning Australijos rinkti
nės standarto žaidėjas. Paminėtini 
B. Wise, D. Claxton. Stokodama 
ūgio rinktinė mėgsta spartos žaidi
mą.

R. Sidabras

GELBĖKITE
Vyras (atėjęs į policijos nuova

dą) : Galėčiau aš pamatyti tą vy
rą, kurį jūs vakar areštavote už 
išvogimą mūsų namų?

Policininkas: Tas labai nepri
imta. Kodėl jūs norėtumėte jį ma
tyti?

Vyras: Aš tik norėjau jo pasi
klausti, kaip jis įėjo i mūsų namus 
neprikėlęs mano žmonos, ir aš lin
kęs už tą informaciją jam gerai 
apmokėti. 

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS! £

E. PAGES
MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — | 
•ąžiningiauiiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

ksle ir atletikoje. Baigė St. An
drew High School Detroite. Krep
šinį žaidė Detroit miesto rinkti
nėje ir Michigan valstijos pirma
jame penkete. Be krepšinio jis 
dar gerai žaidžia beisbolą, futbolą 
ir tenisą. Vienas iš geriausių žai
dėjų lietuvių komandoje.

JANKAUSKAS, Algis, 23 me
tų, žaidžia krepšinį nuo 1954 m. 
Dalyvavo Toronto miesto ir On
tario provincijos (Kanadoje) rink
tinėse. Gimnaziją baigė su hono- 
rais. Dabar Los Angeles mieste 
studijuoja industrinę inžineriją. 
Nuo 1956 m. jis žaidžia už Toron
to “Aušros” komandą.

JESEVIČIUS, Larry, 21 metų, 
krepšinį žaidžia nuo 1958 m. Gim
nazijoje jis buvo vienas iš geriau
sių žaidėjų. 1961 m. pradėjo stu
dijuoti Notre Dame universitete 
Čikagoje elektroinžineriją. Šalia 
krepšinio žaidžia beisbolą ir do
misi muzika, žaidžia už Čikagos 
“Lituanicą".

MODESTA VIČIUS, Edvardas, 
21 metų, žaidžia krepšinį nuo 
1954 m. Cleveland East gimnazi

SPORTO NUOTRUPOS
IŠVYKSTANTIEMS KREPŠI

NINKAMS pagerbti Jaunimo Cen
tro Namuose Čikagoje buvo su
rengtas atsisveikinimo vakaras. 
Garbės svečių tarpe buvo gen. Lie
tuvos konsulas Dr. P. Daudžvar- 
dis, veteranai, kadaise buvę orga
nizacinio komiteto nariai, suorga
nizavę Amerikos lietuvių krepši
ninkų talką mokyti nepriklauso
mos Lietuvos sportininkus, adv. J. 
Žiuris ir Dr. S. Biežis, 1938-jų 
metų Lietuvių Tautinėje Olimpi
jadoje dalyvavęs Amerikos liet, 
krepšinio komandos kapitonas H. 
Petraitis, Lietuvos krepšinio val- 
st. rinktinės kapitonas L Kriau
čiūnas, buvęs Lietuvos rinktinės 
iškilus žaidėjas M. Ruzgi s, Lietu
vos valst. moterų rinktinės narė 
Br. Didžiulytė — Paplėnienė, 
FASK pir-kas J. Nasvytis, Ame
rikos Lietuvių Tarybos pir-kas L. 
Šimutis, Pasaulio Liet. B-nės vi- 
ce-kas Dr. A. Nasvytis, J.A.V. 
Liet. B-nės p-kas J. Jasaitis, Lie
tuvių Fondo p-kas T. Blinstrubas, 
buvę Pietų Amerikos rinktinės 
dalyviai ir dalis atvykstančių Aus
tralijon krepšininkų su rinktinės 
vadovu inž. V. Adamkavičium ir 
treneriu V. Grybausku. Vakaras 
buvo labai nuotaikingas ir krep
šininkai palydėti gražiausiais lin
kėjimais. 

joje. Šiuo metu studijuoja chemi
ją de Paul universitete Čikagoje. 
Krepšinį žaidžia už Clevelando 
“Žaibą”.

MOTIEJŪNAS, Algis, 22 metų, 
pradėjo žaisti Clevelando Colling
wood High School, kur jis buvo 
išrinktas “krepšinio karalium”. 
Dvejus metus atitarnavęs kariuo
menėje studijuoja matematiką, 
žaidžia už Clevelando “Žaibą”.

SEDLICKAS, William, 23 metų, 
pradėjo žaisti 1948 m. Gimnazijo
je jis buvo pats geriausias žaidė
jas. šiuo metu studijuoja teisę. 
Už gerą krepšinio žaidimą jam 
buvo suteikta “Golden Griffen 
Award” 1962 m. Nuo 1962 m. žai
džia už Toronto “Aušrą”.

ŠILINGAS, Edmund, 20 metų, 
lankė Cleveland gimnaziją ir da
bar studijuoja Indianopolyje fizi
nį auklėjimą. Nuo 1961 m. žaidžia 
už Clevelando “Žaibą” ir yra 
Amerikos lietuvių į augštį šokimo 
čempionas.

SLOMČINSKAS, Edward, 21 
metų, pats augščiausias rinktinės 
žaidėjas, krepšinį žaidžiąs nuo

BUV. LIETUVOS1 RINKTINĖS 
KAPITONAS F. KRIAUČIŪNAS 
savo žodyje apgailestavo, jog jis 
yra 27-riais metais persenas ir dėl 
to negalįs važiuoti. Kreipdamasis 
į jaunuosius krepšininkus jis pri
minė pareigą lietuviams sporti
ninkams kalbėti lietuviškai.

CLEVELANDO KREPŠININKŲ 
PARĖMIMO K-tas, kurio p-kas 
buvo adv. J. Smetona, įteikė rink
tinei 1.000 dolerių čekį, Tautos 
Fondas aukojo 500 dol., JAV Liet. 
B-nė komandą aprūpino naujomis 
uniformomis, Čikagos Liet. B-nės 
valdyba paskyrė 250 dol., kun. P. 
Sugintas paklojo 100 dol., adv. 
Žiuris 25 dol. Įdomu, kaip sekasi 
rinkti aukas Australijos lietuvių 
tarpe ?

SVEIKINANT SYDNEJAUS 
KOVO KREPŠININKES1, kurios 
prieš porą savaičių iškovojo Par
ramattos Distr. A klasės čempio
nių vardą bus įdomu jas ir pla
tesnei sydnejiškių lietuvių visuo
menei pamatyti. Jos pačią pirmą 
dieną (penktadienį) žais prieš- 
žaismyje prieš australų komandą.

KALBANT APIE KOVIETES 
aną vakarą, kai jos žaidė “didžia
jame finale”, nuskubėjau į Au- 
buraą jų ir jų žaidimo pamatyti. 
Sekant žaidimą susidarė toks įs
pūdis: S. Motiejūnaitė — kovin
gumo pavyzdys, puiki mėtytoja; 
L. Motiejūnaitė rungtynėse ati
duoda viską, ką gali; D. Paulaus
kaitė — nepamainoma gynėja; 
labai veržli, gal kiek žaidime per
karsta; J. čepulytė — šaltai žai
džianti gynėja, gerai skirsto svie
dinius; L. čelkytė — geras cen
tras, iš jos būtų galima dar dau
giau reikalauti; G. Meškauskai- 
tė — narsi puolėja; N. Čepulytei 
kiek trūksta kovingumo. Koman
dos treneris A. Lapšys komandą 
išvedęs į čempiones greit išvažiuo- 

1955 metų, šiais metais baigė Con
necticut universitete komerciją. 
Nuo 1960 m. atstovauja Water
bury “Gintarą”, kuris laimėjo 
Amerikos lietuvių krepšinio pir
menybes šiais metais.

VARNAS, Algis, 24 metų, dar 
gimnazijoje buvo iškilus krepši
ninkas. 1963 metais pateko į “Ali 
Stars” komandą. Laikomas pačiu 
geriausiu žaidėju lietuvių krepši
nio istorijoje. Nuo 1956 m. žai
džia už įvairius lietuvių klubus 
ir dalyvavo krepšinio išvykoje po 
Pietų Ameriką. Murray State ko- 
lidže baigęs biznio administraci
jos mokslus.

MELBOURNO SPORTO KLUBO 
“VARPO” VALDYBA PRANEŠA, 

kad bilietai į Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinė* rungtynes bus 
pardavinėjami kiekvieną sekma
dienį (pradedant liepos 5 d.) po 
lietuviškų pamaldų, mažojoj *a- 
UJ.

Bilietai bu* pardavinėjami kiek
vieną trečiadienį ir penktadienį 
(pradedant liepos 8 d.) nuo 7 iki 
9 vai. 30 min. vakaro Albert Park 
Basketball Stadium.

Geelingo ir Melbourne Apylin
kėse gyvenantieji lietuviai bilie
tu* gali užsisakyti prisiųsdami pi
nigu* šiuo adresu: Mr. A. Bladze- 
vičius, 14 Clarinda St., Essendon, 
W5, Vic. tel. 37-3192.

Bilietų kaina 7 šilingai vakarui. 
Vaikam* 4 šilingai, jeigu jie su
tik* sėdėti nenumeruotose vieto
se gale salės, šiaip 7 šilingai.

Prašome įsigyti bilietu* iš anks
to, tuomi palengvindami sau ir 
mum*. Visos vietos numeruotos.

“Varpo” Valdyba

ja. Nežinia, ar būsimas australas 
treneris jį galės pakeisti.

ATRODO, KAD V. ir I. DAU- 
DARŲ NAMAI pasidarys ameri
kiečių krepšininkų Sydnejuje vy
riausia būstine, nes jiems gyve
nant tik pora minučių nuo būsi
mos žaidynių salės North Sydney, 
kur gi patogiau jie galės susimes
ti ar tai žaidybiniam pasitarimui 
ar tai priešrungtyniniam poilsiui. 
Žinant seno sporto veterano Vla
do ir ponios nuoširdumą, atrodo, 
kad betruks tik iškabą prie varte
lių prisegti.

NUSTOKITE, MELBURNIŠ- 
KTAI, galandę kardus dėl aprašy
me “Lietuvių įnašas Australijos 
krepšinyje” įsivėlusios klaidos, 
nes “Varpui” nusavintas VH-sios 
sporto šventės krepšinio titulas. 
R. Sidabras apgailestauja sukly
dęs ir tuo pačiu patikslina, kad 
Adelaidės “Vytis” krepšinio titu
lą iškovojo ne 10, o 9 kartus. 
Karštesnio charakterio varpiečiai 
kaltininką galės išdulkinti asme
niškai, nes Sidabras lankysis Mel
bourne Amerikos liet sportininkų 
vizito metu. Rima* Gailiu*

POPULIARIAUSIAS

Plačiai paplitęs 
SKANDINAVŲ 
KRAŠTUOSE 

dabar jau gaunamas ir 
Australijoje. 

Sydnejuje reikalaukite pas
M. PETRONĮ 

152 Liverpool Rd., Enfield 
Tel. 74 5727
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

PAMINĖTAS SPAUDOS 
DRAUDIMO ŠIMTMETIS

Birželio 21 d. Sydnejuje Tautos 
Fondo Atstovybė drauge su 
Plunksnos Klubu gražiai paminėjo 
liūdną spaudos draudimo sukaktį. 
Šiam minėjimui talkininkavo ir 
Atžalos teatro aktoriai.

Minėjimas pradėtas Dr. V. Ku
dirkos eilėraščiu “Ne tas yra di
dis”, kurj deklamavo aktorius An
tanas Gasiūnas. Tuoj po to sekė 
rūpestingai paruošta poeto J. A. 
Jūragio apie spaudos draudimą 
paskaita, kurioje autorius labai 
kondensuotai ir ryškiai davė lie
tuvių kovų už savo dvasios ir žo
džio laisvę skerspjūvį. (šia įdo
mią paskaitą skaitysime kiek su
trumpintą šio laikraščio puslapiuo
se).

Aktorė A. Grinienė šia proga 
ištisai perskaitė pirmojo "Aušros” 
numerio įžanginį žodį ir toliau se
kė draudžiamojo meto knygnešių 
gadynės pavaizdavimas paskai- 
tant ištraukų iš aną laikotarpi lie
čiančių literatūros veikalų: skaitė 
aktoriai A. Gasiūnas, Daiva Labu
tytė ir S. Skorulis. Minėjimo prog
ramą suorganizavo ir pravedė p. 
S. Skorulis.

Pabaigai Tautos Fondo Atstovy
bės pirmininkas Dr. A. Mauragis 
programos ir minėjimo dalyviams 
rengėjų vardu nuoširdžiai padėko
jo. Gaila, kad į tokį istorinį mi
nėjimą tesusirinko vos keli desėt- 
kai klausytojų. Visą minėjimą į 
magnetofono juosteles įrašė p. Po
vilas Alekna.

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
BŪRELIO ISISTEIGIMAS

Birželio 19 d. vakare kun. P. 
Martuzo pastangomis buvo sušauk
tas p. Grosų namuose Croydon 
Park’e Sydnejaus Studentų Atei
tininkų Būrelio steigiamasis susi
rinkimas. Svečiais dalyvavo kun. 
P. Butkus ir dr. A. Mauragis.

Atidarymo žodį tarė kun. P. 
Martuzas, trumpai nusakydamas 
ateitininkų istoriją ir tikslus. Po 
to, dr. A. Mauragis turėjo paš
nekėsi apie katalikų jaunimo or
ganizacijų reikšmę socialinėje plot
mėje.

Buvo išrinkta laikinoji Būrelio 
Valdyba, kuri pasiskirstė pareigo
mis: pirmininkas — R. Zakarevi
čius, sekretorius — A. Choda ir 
iždininkė — N. Vaičiurgytė.

Malonių šeimininkų gausiai pa
vaišinti ir pasiklausę lietuviškų 
plokštelių, besidalindami savo įs
pūdžiais, išsiskirstė namo.

A. C.

HOBART
IŠRINKTA NAUJA 

APYLINKĖS VALDYBA
Birželio 7 d. įvykusiame ben

druomenės susirinkime išrinkta 
nauja apylinkės valdyba, kuri pa
siskirstė pareigomis: L. Simana.ua- 
kas — pirmininkas, P. Ramanaus
kas — sekretorius ir S. Domkus — 
iždininkas.

Neskaitlingas susirinkimas pasi
žymėjo darbingumu, nes pirmą 
kartą kandidatai pasižiūrėjo rim
tai į bendruomenės reikalus. Ne
reikėjo nei ilgų ginčų, nei atsikal
binėjimų bei prašymų. Tikimasi, 
kad naujoji valdyba aktyviai im
sis darbo. Kiek teko patirti, jau 
yra užplanuoti ir numatyti net 
keli bendruomenės parengimai.

LAUKIAMI SVEČIAI 
AMERIKIEČIAI

Jau tikra, kad Amerikos lietu
viai sportininkai lankysis Hobarte. 
Tasmanijos krepšinio sąjunga, 
ypač pietuose, labai apsnūdusi ir 
net buvo nutarusi į Hobartą Ame
rikos lietuvių krepšininkų nesi- 
kviesti, tačiau lietuvių sporto klu
bas “Perkūnas” pasiryžo imtis vis
ką ant savo pečių. Neskaitlingos, 
bet duosnios bendruomenės remia
mi perkūniečiai ryžtasi suorgani
zuoti gražias rungtynes tarp Ame
rikos lietuvių ir Tasmanijos rink
tinės. Išlaidų daug, kadangi teks 
lietuvius sportininkus iš Tasmani
jos siaurės atgabenti per visą Tas- 
maniją į Hobartą savomis priemo
nėmis, bet kartą pasiryžus viskas 
pavyks gerai. (ak)

MELBOURNE
USA SPORTININKAI

USA sportininkams pagerbti ir 
sudaryti sąlygas jiems susipažinti 
su platesne Melbourne visuomene, 
apylinkės valdyba liepos 26 d. 8 
vai. vak., Kew miesto salėje ruo
šia uždarą kavutę-vakarienę.

Su apgailestavimu tenka pažy
mėti, kad skaitantis su lėšomis, 
bus kviečiami tiktai organizacijų 
atstovai.

JAUNMI KONCERTAS
Sparčiais žingsniais artėjančioje 

Meno Dienų programoje numaty
tas Jaunimo Koncertas, kurį iš
pildys iš visos Australijos susi
rinkę jaunieji menininkai.

Kad neatsilikus vietiniams Mel
bourne, Apylinkės valdyba prašo 
visus Melbourne ir apylinkėse gy
venančius jaunuolius-jaunuoles ku
rie gali žodžiu, melodija ar iš-

raiška pasirodyti scenoje, regis
truotis pas valdybos narį p. L. 
Vacbergą:— Adersas: 11 Will St., 
Forest Hill, Vic.

Registruotis prašoma iki rug
pjūčio 10 d.

Pasibaigus registracijai bus su
ruoštas specialus Melbourne Jau
nimo Vakaras-koncertas, kurio 
metu, speciali komisija atrinks 
kandidatus į Meno Dienų Jaunimo 
Koncertą, kuris įvyks gale metų.

A.L.B. Melbourne Apyl. V-ba

PRANEŠIMAS
Liepos 5 d., sekmadienį, 5 vai. 

p.p. Bankstown’e “Dainavos” sa
lėje, įvyks A.L. Katalikų Kultū
ros D-jos visuotinis susirinkimas.

Programoje: atskaitominiai val
dybos ir revizijos komisijos pra
nešimai ir diskusijos dėl šių pra
nešimų. Naujos valdybos ir revi
zijos komisijos rinkimai, klausi
mai ir sumanymai.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas Vaclovas Ledas, ki

lęs iš Kazlų Rūdos, į Australiją 
atvykęs 1948 metais ir gyvenęs 
Melbourne, žinantieji apie jį arba 
jis prašomas atsiliepti šiuo adre
su: Juozas Gudynas, 181 High
bury Rd., Kingsheath, Birming
ham 14, England.

Sydnejuje Svečių Priėmimo K- 
tas turi gerą uoslę. Nespėjus p.p. 
Bitinams apšilti naujuose namuose 
pirmieji apsilankė prašydami nak
vynės svečiams iš Amerikos.

*
Amerikos svečiams besilankant 

Sydnejuje numatoma Bankstowne 
surengti dailės parodą ir svečiams 
pristatyti mūsų dailininkus.

*
Kovo šachmatininkai, išgirdę, 

kad amerikietis lietuvis . treneris 
norėsiąs sulošti su vietiniais vieną 
kitą šachmatų partiją, taip išsi
gando, kad nelaimėjo nė vienų run
gtynių miesto turnyre.*

Netrukus į N. Gvinėją išvyksta 
laimės jieškoti sydnėjiškis A. Dry
ža, kur galvoja uždarbiauti ir mo
kytis (įdomu, ko galima išmokti 
džiunglėse?).

SYDNEY LIETUVIŲ “DAINOS” CHORAS 
LIEPOS 4 D. RENGIA DIDINGĄ

dalyvaujant solistei GENOVAITEI VASILIAUSKIENE 1$ 
Programoje: SOLISTE, CHORAS ir SOLISTE SU CHORU. £

KONCERTE BUS DAINUOJAMA AUSTRALIJOJE DAR NEGIRDĖTŲ DAINŲ. | 

Koncertas įvyks FATHER J. O’REILLY MEMORIAL AUDITORIUM SALĖJE
AUBURNE (kampas Park Rd. ir Mary Str.) #

Kadangi programa bus ilgoka, koncertas pradedamas anksčiau — 6.30 vai. vak. *•
Po koncerto šokiai ir bufetas.

Koncerte vietos bus numeruotos. Pakvietimus galima gauti pas kiekvieną cjioro dalyvį ar-
ba kreiptis pas P. Nagį 417 Burwood Rd., Belmore, tel. 75 7094, ar pas V. Kazoką J 
13 Percy Str., Bankstown, tel. 70 8395.

Pakvietimai: suaugusiems 15 šil., moksleiviams 10 šil.
KVIEČIAME PAKVIETIMUS Į KONCERTĄ ĮSIGYTI IŠ ANKSTO. g

Ateinantį šeštadienį dar krepši
ninkai nebus atvykę (jie nusileis 
Sydnejuje tik liepos 9 d.), tad ra
miai kaip rekolekcijoms susirinkę 
Auburn salėje išklausykime “Dai
nos” choro koncerto, nes, krepši
ninkams užgriuvus, ištisas 6 — 8 
savaites nežinosime kur dėtis!

*
Pereitą savaitę persirito Joninės 

ir ta proga šaukiu “Valio!” visiems 
Jonams šio skyrelio skaitytojams, 
ypač tiems, kurie drauge šventė ir 
savo 60-tą vardadienį!

*
Gauta žinių, kad žadėjusi at

vykti į “Dainos” choro ir solistės 
p. G. Vasiliauskienės koncertą lie
pos 4 d. pianistė D. Oldham staiga 
susirgo ir dėl to koncerte negalės 
dalyvauti.

*
Pereitą šeštadienį, birželio 27 

d. susižiedavo kabramatiškiai lietu
viai: Algis Migevičius ir Renata 
Šapronaitė. Tikimasi netrukus 
šaunių vestuvių.

*
Birželio 6 d. Adelaidėje susituo

kė Rimantas Binkevičius su Rena
ta Umeryte. Ta proga buvo su
ruošta graži lietuviškų vestuvių 
puota.

Iš Naujosios Zelandijos atvykę 
p. p. Kaminskai į Adelaidę tuoj 
stojo į vietos lietuvių visuomeninį 
ir kultūrinį gyvenimą. Trys iš jų 
stojo dainuoti chore, įsirašė Ade
laidės Liet. S-gos nariais ir Lietu
vių Namus parėmė 25 svarų auka.

Adelaidės universiteto trečio 
kurso teisės studentas Ramūnas

Po to seks įdomi kun. P. Mar
tuzo paskaita apie Bažnyčios su
važiavimą Romoje, pailiustruota 
nejudomais spalvuotais paveiks
lais.

Maloniai kviečiami visi katali
kai kultūrininkai, o taip pat ir 
svečiai, besidomintieji katalikų 
kultūrine veikla, o ypač norintie
ji išgirsti naują paskaitininką, ar
timai stebėjusį istorinius Bažny
čios įvykius Romoje.

A.L. Katalikų Kultūros 
D-jos Valdyba

PRANEŠIMAS
Sekantis Sydnejaus Studentų 

Ateitininkų Būrelio susirinkimas 
įvyks liepos 5 d. 2 vai. p. Vai. 
čiurgių namuose 37 Yeend Street, 
Merrylands. Norintieji įsijungti į 
būrelį studentai maloniai kviečia
mi atsilankyti.

Būrelio valdyba

Dunda ilgesniam laikui išvyko j 
Ameriką ir Kanadą.

Svečių sportininkų pasitikti į 
Sydney atvyksta ALFAS P-kas p. 
J. Jonavičius. Sydnejuje bus lie
pos 8 d. *

Sakyčiau, Mūsų Pastogės sporto 
skyrius, ryšium su amerikiečių lie
tuvių atvyka Australijon, pasta
ruoju metu pasidarė labiausiai 
skaitomas puslapis.*

Dr. Robertas Baužė, neseniai iš
laikęs Canberroje specialius egza
minus ir įsigijo gydytojo teises 
praktikuoti Amerikoje ir Kanado- 
je, dabar dirba kaip gydytojas 
Wollongong District ligoninėje. 
Atlikęs ligoninės stažą mano vykti 
į U.S.A, specializuotis.

*
Ekonomistas V. Stička, A. Bau- 

žės žentas, neseniai išlaikė Sydney 
Universitete egzaminus ir gavo 
ekonomikos magistro laipsnį.

*
Adelaidėje ruošiamas š. Ame

rikos lietuvių sportininkų priėmi
mo balius, kuris įvyks 1.8.1964 Lie
tuvių Namuose. Pakvietimai šiam 
iškilmingam priėmimui, kur galė
sime iš arčiau susipažinti su mua 
vizituojančiais broliais, bus gau
nami pas J. Lapšį. Ku-ka

MIRĖ POETAS VL. MOZŪRIŪNAS
Lietuvos spauda ir Vilniaus ra- sirodė “šaltinis prie kelio” (1957) 

dijas pranešė apie poeto VI. Mozū- ir dvi “Vilniaus etiudų” knygos

Jūs esate maloniai kviečiamas atsilankyti (Amerikos ir Sydnėjaus lietuvių susipažinimo

(šiaurės. Amerikos lietuvių krepšininkų ir svečių vizito proga Sydnejuje) 
BALIUS ĮVYKS LIEPOS 11 D. (šeštadienį) FATHER J. O’REILLY MEMORIAL 

AUDITORIUM SALEJE, AUBURN, 
šiame istoriniame baliuje: 

ŠOKSITE 
VAIŠINSITES 
ŠYPSOSITĖS 
BENDRAUSITE 
NESIRŪPINSITE

(PARK IR MARY GATVIŲ KAMPAS)

grojant Spaudos Baliaus kapelai.
pigiomis kainomis bufete įvairiais gėrimais 
žiūrėdami į grakščias šokėjas.
su svečiais ir pažįstamais nevarginami loterijų, 
kaip vyksite namo, nes 1 vai. ryte baliui pasi
baigus taxi lauks prie durų.

BILIETAI GAUNAMI: Sekmadieniais po pamaldų parapijos salėje iki 2 vai. p.p.; vė
liau Bankstowno namų salėje iki 6 vai. p.p. Bilietus platina A. Šimaitis. Tel. 72 9694.

Svečių priėmimo Komitetas 
S.L. Sporto Klubas "Kovas”

AUKOS SOC. GL. MOTERŲ DRAUGIJAI
Papildomas Aukų Sąrašas

Senelių ir 
Ligonių Poilsio 

Reikalams Namams
£ £

A. Baltramonaitis 1.10.0 1.10.0
K. Makūnas 8. 0.0
V. ir A. Jakštai 1. 0.0 1. 0.0
V. ir G, Kazokai 5. 0.0
M. ir H. Rimgaudai 1. 0.0
I. Jonaitis 2.10.0 2.10.0
E. Grūtzmacker 0.15.0
S. Baltramijūnas 2. 0.0 2. 0.0
M. ir A. Statkai 1. 0.0
E. ir N. Baueriai 1. 0.0 1. 0.0
J. šlyteris 1. 0.0
O. ir J. Makarovai 1. 0.0 1. 0.0
E. Eidejus 5. 0.0
P. Bačiulis 2. 0.0 8. 0.0
A. ir R. špokai 2. 0.0
E. ir E. Bliokai 5. 0.0
St. ir J. Jūragiai 5. 0.0
J. Koliavas 1.10.0
A. ir E. Kapočiai 1. 0.0 1. 0.0
A. ir A. Baužės 5. 0.0
K. Gumeniukienė 1. 0.0 4. 0.0
K. Elertas 1. 0.0
p. Tallat-Kelpša 1. 0.0
p. Ramanauskas 1. 0.0 4. 0.0
J.J. Bačiūnus 10. 0.0
R. Cibas 1. 0.0 1.10.0

B. Pūkas 5. 0.0
M. Bernotienė 5. 0.0
E. M. Migevičiai 1. 0.0 1. 0.0
p. Doniela 1. 0.0
M. šutas 5. 0.0
p. X 0.10.0
J. Kusta 5. 0.0
p. X 1. 0.0
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K. Butkus 5. 0.0 5. 0.0
Draugijos valdyba nuoširdžiai 

dėkoja visiems mieliems aukoto
jams kartu atsiprašydama kad su
sidariusioms aplinkybėms nebuvo 
galima anksčiau paskelbti, širdin
gas ačiū!

Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos

Valdyba

PAD Ė K A
p. Juzės Jarmalavičienės 100 metų sukaktuvių iškilmėse, 

birželio 14 d. dalyvavusioms talkininkėms, aukojusioms produk
tais bei taip rūpestingai ir gražiai paruošusioms vaišių stalus, 
nuoširdžiai dėkoju: p.p. Ališauskienei, Adomėnienei, Auglienei, 
Badauskienei, Daukienei, Bačiulienei, Bernotienei, Bielienei, 
Donielienei, Gasiūnienei, Glionertienei, Grudzinskienei, Jab
lonskienei, Jarembauskienei, J. Kapočienei, Kustienei, Lelešie- 
nei, Lamanauskienei, Mauragienei, Meiliūnienei, Mikutavičie- 
nei, Narbutienei, Osinienei, Petniūnienei, Montvidienei, Šapro- 
nienei, Zakarevičienei, ir ponioms kurias gal neprisiminus pra
leidau.

p. M. Bernotienei ir akompanistei Mrs. Hurst už gražias 
dainas kurios svečius sužavėjo.

Visoms valdybos narėms, taip pat maistu ir triūsu prisidė
jusioms, ir visiems mieliems svečiams, be Jūsų visų nebūtų bu
vę įmanoma taip puikiai ir sėkmingai pravesti iškilmes.

Didelis Ačiū f
O. Bružienė,

S.L.M. Soc. Globos Draugijos Pirmininkė

JONUI DUDĖNUI
50 METŲ

Birželio 20 d. būrelis melburnie- 
čių bičiulių aplankė p.p. Dudėnus, 
pasveikinti šeimininko, sulaukusio 
60 metų. Sukaktuvininkui griaus
mingai sugiedota “Ilgiausių metų” 
ir vėliau gražiai ir nuotaikingai 
padalyvauta. Besivaišinant prisi
minta ir “Mūsų Pastogė”, kurios 
sąsparoms paspirti suaukota £10. 
Pats šeimininkas ir sukaktuvinin
kas, duodamas pavyzdį (aiškiai, 
statybininkas!), pirmas šiam rei
kalui paklojo penkinę. Jo pavyz
džiu pasekė ir kiti: J. Antanaitis 
aukojo £1.0.0, L. Barkus £ 0.10.0, 
J. Paragienė £ 0.10.0, V. Pumpu
tis £ 1.0.0, J. Valys £ 1.0.0 ir B. 
Vanagas £ 1.0.0.

Buvęs

Red. pastaba: Šios sukakties 
proga sveikiname “Mūsų Pastogės” 
bičiulį Joną Dudėną linkėdami jam 
ilgų ir saulėtų metų ir ta pačia 
proga dėkojame visiems taip gra
žiai “Mūsų Pastogę” parėmu- 
siems. MJP. Red.

riūno mirtį Vilniuje. Jis mirė po 
trumpos sunkios ligos. Iš paskelb
tos biografijos seka, kad 1922 m. 
gimęs Mozūriūnas jau 1938 m. be
simokydamas gimnazijoje buvo 
įstojęs į pogrindinę komjaunimo 
organizaciją. 1941 m. pasitraukė į 
Sovietų Sąjungą, o 1942 m. buvo 
pasiųstas dirbti į fronto laikraštį 
“Už Tarybų Lietuvą”. Grįžęs į 
Lietuvą poetas dirbo spaudoje ir iš 
dalies scenarijų filmams srityje. 
Trejus metus buvo “Komjaunimo 
Tiesos” redaktorium, buvo “Švytu
rio” žurnalo redaktorium (1948 — 
1954), o nuo 1958 m. iki mirties re
dagavo “Pergalės” žurnalą. Buvo 
baigęs Aukštąją partinę mokyklą 
prie Sovietų S-gos kom. partijos 
CK ir Aukštuosius literatūros kur
sus Maskvoje.

Iš Mozūriūno knygų paminėtos: 
“Žemės sauja” (1944), "Saulėte
kis” (1950), “Sąžinė negali tylėti” 
(1952), “Varpos iš laukų” (1955), 
prozos knyga "Laužai prie upės” 
(1951) ir poema vaikams “Vietna
mo karys” (1952). Vėliau dar pa-

(1958 ir 1963). Filmų srityje žy
miausias Mozūriūno darbas buvo 
scenarijus filmui "žingsniai 
naktį”. Miręs "poetas — komu
nistas” buvo apdovanotas įvai
riais ordinais ir medaliais. Palai
dotas Senosiose Rasų kapinėse 
Vilniuje. (E)

★
Lietuvoje išleista feljetonistės 

Liūnės Janušytės satyrinių ir ju
moristinių kūrinių rinktinė “Hd 
pasimatymo” (127 psl.)

Kanados sostinėje Otavoje gy
vena ir kuria rašytoja Magdalena 
Eggleston — Raškevičifltė, gimusi 
ir augusi Kanadoje. Kalba gražiai 
lietuviškai, bet rašo angliškai 
1955 m. buvo išleistas jos stambus 
romanas "Mountain Shadows”, kur 
vaizduojamas Kanados ateivių gy
venimas, ypač lietuviai. Jos vyras 
yra žurnalistikos profesorius Ota
vos universitete. Lietuviškai ji te
rašo tik laiškus motinai, gyvenan
čiai Albertos provincijoje.

ADELAIDE
ALFAS v-bos dovana š. Ameri

kos lietuviams sportininkams bus 
įteikiama Adelaidėje per iškilmin
gus pietus. Dovana yra labai or- 
ginali ir kol kas laikoma paslap
tyje. ____ -

Š. Amerikos lietuvių sportinin
kų vizito metu Adelaidėje, žais ir 
Australijos lietuvių krepšinio ko
manda. Labai įdomios rungtynės 
prieš vengrų stiprią komandą Bu
dapest, kurios įvyks 29.7.1964 ir 
prieš svečius 30.7.1964. Atrodo, 
kad prieš brolius iš užjūrio mūsiš
kiams teks gerokai pasispausti no
rint rezultatą švelninti.

Jau platinami nuolatiniai bilie
tai visoms įvykstančioms rungty
nėms. Juos platina VYTIS klubo 
sekr. B. Nemeika, sekmadieniais 
po 11 vai. pamaldų šv. Kazimiero 
koplyčioje ir šeštadieniais nuo 1.30 
vai. p. p. iki 3 vai. p. p. Lietuvių 
Namuose. Tautiečiai prašomi įsi
gyti juos, kad vėliau netektų gai
lėtis, nes susidomėjimas labai di
delis netik mūsų bet ir australų 
tarpe. Nuolatinio bilieto kaina £2.

Mielų prietelių Z.P. Nefiodovų šeimą, jų liūdesyje, bro
liui, švogeriui ir dėdei

VACIUI DANILEVIČIUI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame.

R. Mažeika, I. Račiūnas
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