
SUJUDINTAS 
GYVENIMAS

Amerikos lietuvių sportininkų 
grupė, atvykusi su gastrolėmis į 
Australiją, tiesiog iš pamatų iš
judino visą mūsų vietos gyveni
mą' visos Australijos lietuviai 
vien tik apie juos kalba, koloni
jos, kur jie svečiuosis, visomis 
jigomis stengiasi kaip galint iš
kilmingiau juos pasitikti, Šilčiau 
priimti ir globoti. Nepaliko abe
jingi jų žygiui net ir tie, kurie 
nuo aktyvaus UetuviSko gyveni
mo laikėsi atokiai. Tas matėsi 
jiems bebūnant Sydnejuje, ir rei
kia manyti, kad panašus proce
sas kartosis ir kiekvienoje vieto
je, kur tik jie pasirodys. Jie Šian
die yra mūsojo gyvenimo aSis ir 
dimesio centras.

Tačiau Šisai jų lankymasis pra
siveržia sriautu ir už mūsų ben
druomenės ribų. Su savo pasi
rodymais ir žaviomis pergalėmis 
sporto aikštėse jie patraukia ir 
šio kraSto gyventojų dėmesį. Jais 
domimasi, jiems rengiami oficia
lūs priėmimai ambasadose, kon
sulatuose, pas miestų burmistrus. 
Argi kada nors tikėjosi lietuviai, 
kad specialiai jiems — lietu
viams — bus rengiami oficialūs 
priėmimai pas augštus šio kraSto 
pareigūnus oficialiose įstaigose! 
Pasirodo, kad vis tik Šito galima 
pasiekti net neturint nei savo 
diplomatinių atstovų, nei savo 
laisvo kraSto, kuris panašiems 
žygiams sudarytų užnugarį. Ligi 
šiolei lietuvis Australijoje beveik 
nebuvo žinomas — visi ateiviai 
nuo Baltijos pakraščio tebuvo 
laikomi bendru "baits” vardu. 
Nuo dabar ir čia lietuvis turės 
savo vardą ir bus žinomas. Mū
sų svečiai sportininkai praplėš 
aną vilnonę, anot P. Andriušio, 
uždangą ir būsime matomi ir gir
dimi.

Šisai Amerikos lietuvių sporti
ninkų skridimas į Australiją su
tampa su Dariaus ir Girėno prieš 
trisdešimt vienerius metus skri
dimo per Atlantą sukaktimi ir 
jų žygis nuostabiu būdu sutam
pa: Darius ir Girėnas anuo metu 
irgi buvo jaunuoliai ir sportinin
kai, lygiai kaip ir dabartiniai mū
sų svečiai; ir mūsų Amerikos 
broliai sportininkai šį savo žygį 
vykdo tuo pačiu motyvu, kaip ir 
Darius ir Girėnas — tautos gar
bei ir gerovei; ir šioji Amerikos 
lietuvių atvyko savo apimtimi ir 
misija prilygsta Dariaus ir Girė
no žveiui — iškovoti kitų aJcyse 
pripažinimą ir respekta tautai, 
kuri, nors šiandie ir išdraskyta, 
bet tebėra gyva ir veržli.

Ypatingai šiuo mūsų broliu 
Amerikos vizitu turėtume di
džiuotis, kad jie visi yra jauni, 
kad tai ne užgrūdintų kovos ve
teranu pastangos ka nors laimė
ti savo tautai, kas būtu savaime 
sunrantama, bet jaunimo, gimu
sio ir augusio svetimuose kraš
tuose be savos žemės ir tėvynės. 
Kaiv lengvai šiandie mūsų jau
nimas numoja ranka ir nusisuka 
nuo tautos idealų, net ir vvres- 
nieti nesistengia įu prilaikyti. 
Viena laimė, kad ir anatiškiau- 
siu metu atsiranda jaunuoliu, 
knin kad ir mūsų šios dienos sve- 
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Pergalė po pergalės
Vos tik atvykę (liepos 9 d.) 

mūsų svečiai Amerikos Hetuviai 
krepšininkai jau sekančią dieną 
susitiko su stipria Sydney austra
lų Paratels krepšinio komanda 
ją įveikdami 84:49 santykiu.

Liepos 11 d. buvo žaidžiama 
prieš N.S.W. rinktinę ir laimėta 
82:58.

Liepos 13 d. laimėtos rungty
nės prieš Sydney australų rink
tinę 96:66 santykiu.

Liepos 15 d. buvo išvykę į 
Newcastle ir čia sumušė New
castle australus žaidėjus 61:46 
santykiu.

Pradžia tikrai labai džiuginan
ti. Amerikos lietuvių rinktinė ei
na be pralaimėjimo turėdami sa
vo naudai 4:0. Pagal numatytą 
programą svečiai turės žaisti 
Australijoje iš viso 22 rungty
nes. Beliko žaisti tik 18 rungty
nių, kurias, tikimės, laimės ly
giai taip įtikinančiai, kaip ir ke
turias pirmąsias.

Žaidynes Newcastle mieste iš
tisai transliavo vietos radijo sto
tis 2KX. Daugumas sydnejiškių 
lietuvių, negalėję patys dalyvau
ti, su didele įtampa klausėsi žai
dynių eigos per radiją. Newcas-

Pasitinkame svečius — Amerikos lietuvių sportininkų grupę Sydney aerodrome. 
Grupės vadovą p. V. Adamkavičių sveikina Krašto Valdybos p-kas p. I. Jonaitis. 
Toliau matosi ALFAS p-kas p. J. Janavičius, svečių priėmimo k-to p-kas p. V. Aus- 
tinavičius ir kiti. '

save tokių kaip jie patys, ne vien 
tik žvilgsnius, bet ir širdis. Ir 
jeigu mes po dvidešimties bena
mio gyvenimo metų savo tarpe 
turime tokio ryžtingo jaunimo, 
švytinčio Dariaus ir Girėno dva
sia ir gyvenančio jų idealais, bū
kime tikri, kad rytojus yra mū
sų.

Kaip matome, ne masėje slypi 
jėga. Dideli darbai įgyvendinami 
saujelės pasiryžėlių, kurie laiku 
iškyla ir sugeba uždegti. Kruo
pelė dinamito suskaldo uolas. 
Mūsų jaunieji svečiai ir yra tie 
pasiryžėliai kurie žino, ką daro 
ir ko siekia. Didžiausia jiems pa
dėka ir pagarba ir būtų liepsno
ti tuo jaunuolišku idealizmu, ko
kiu jie liepsnoja. (v.k.) 

tie australų komanda Australi
joje laikoma stipriausia.

Liepos 16 d. svečiai atsisvei
kino laikinai su Sydnejum ir iš
vyko į Canberra. Čia paviešėję 
dvi dienas skrenda tiesiai į Mel- 
boumą.

ŽAIDYNĖS MELBOURNE
Amerikos lietuviai krepšininkai 

po vizito Canberroje ir Tasmanijo- 
je nusileis Melbourno Essendon 
aerodrome liepos 22 d. 1.40 vai 
P-P-

ŽAIDYNIŲ TVARKA:
Liepos 22 d. 9.30 vai. vak. Ame

rikos lietuviai — Viktorijos valst. 
rinktinė.

Liepos 23 d. 9 vai. Amerikos 
lietuviai — Reno komanda.

Liepos 24 d. vakare sporto klu
bo Varpo balius dalyvaujant sve
čiams.

Liepos 2I> d. išvyka j Geelongą. 
Vakare Melbourne 9 vai. žaidžia 
prieš Church komandą.

Liepos 26 d. Lietuvių diena, ša
lia kitų pasirodymų bus žaidžia
ma prieš Varpą. 8 vai. vakare su
sipažinimo pietūs Kew miesto ro
tušėje.

SENATORIUS GOLDWATER
I PREZIDENTUS

Amerikoje respublikonų partija 
savo suvažiavime San Farncisco 
nominavo senatorių Goldwater 
partijos kandidatu j Amerikos pre
zidentus. Prezidento rinkimai įvyks 
šių metų lapkričio mėnesį. Demo
kratų kandidatas rinkimuose bus 
dabartinis prezidentas L.B. John
son.

★
Pietų Vietname vyriausybės da

liniai perėjo į ofensyvą prieš ko
munistų teroristus ir atsiėmė eilę 
įtvirtinimų, kuriuos neseniai buvo 
užėmę komunistai. Pereitos savai
tės mūšiuose žuvo šimtai komu
nistų.

★
Indonezijos karuomenė sėkmin

gai išbandė savos gamybos rake
tinius ginklus, kurie būtų panau
dojami prieš tankus ir lėktuvus.

GOLDWATER UŽ 
TAUTŲ LAISVĘ

“Jungtinių Tautų narių skai
čius nuo 1945 metų padvigubėjo, 
gi turinčioms garbingą praeitį tau
toms, kaip Lietuvai, Latvijai, Es
tijai ir kitoms, vis dar nėra ten, 
toje tarptautinėje organizacijoje, 
vietos. Turime padėti Pabaltijo ir 
kitiems kraštams, nešantiems 
Kremliaus jungą, nusikratyti ko
munistinės vergijos ir įsijungti į 
laisvų tautų šeimą. JAV-bių vy- 
rausybė turi kelti pavergtų kraštų 
laisvinimo klausimą Jungtinėse 
Tautose, ir Jungtinės Tautos turi 
priversti Kremliaus diktatorius ir 
imperialistus pasitraukti iš Lietu
vos, Latvijos, Estijos ir kitų prieš 
II-jį Pasaulinį karą buvusių lais
vų valstybių,” — kalbėjo senato
rius Barry Goldwater, respubli
konų partijos Amerikoje kandida
tas į prezidentus.

Liepos 27 d. 9.30 revanšinės 
rungtynės prieš Viktorijos rinkti
nę.

Liepos 28 d. išleidžiami svečiai 
iš Melbourno Adelaidės link.

ŽAIDYNĖS ADELAIDĖJE
Liepos 28 d. 9.15 vai. vak. Ame

rikos lietuviai prieš Adelaidės Vy
ti-

įvykiai pasaulyje
Australijoje vėl užtiktos gau

sios naftos versmės, kas pakėlė 
labai augštai žibalo akcijas.

— ★ —
Vak. Vokietijoje paskirta pre

mija £ 4.500 už informaciją apie 
Dr. J. Mengale, kuris Ausschwit- 
z’o kone, stovykloje pasiuntęs 
tūkstančius žmonių į gazo kame
ras.

— * —
UNO gen. sekr. U Thant pareiš

kė, kad Pietryčių Azijoje karas 
neįmanomas laimėti ginklais. Gi 
Kruščiovas teigia, kad Rusija rė
mė ir rems liaudies sukilusius ko
votojus prieš prispaudėjus ir im
perialistus.

ANAPUS UŽDANGOS
RAUDONŲJŲ OFENSYVĄ

Liepos 12 d. Pietų Vietname ko
munistai partizanai pradėjo didelę 
ofensyvą prieš vyriausybės dali
nius. Komunistai puolė vyriausy
bės karių įsitvirtinimus netoli Sai- 
gono. Mūšiai trukę ilgas valan
das. Žuvusių tarpe yra ir eilė 
Amerikos karių.

MIRĖ PRANCŪZIJOS 
KOMUNISTŲ VADAS

Liepos 11 d. mirė Prancūzijos 
komunistų partijos bosas Maurice 
Torez, 64 m. amžiaus. Mirė sovie
tų laive Bulgarijos sostinėje Sofi
joje.

ĮVEDAMOS PENKIOS DARBO 
DIENOS SAVAITĖJE

Augščiausias sovietas Rusijoje 
svarsto įstatymą ir spėjama, kad 
bus priimtas, pagal kurį Sov. Są
jungoje bus įvesta penkių darbo 
dienų savaitė po 8 darbo valandas 
j dieną. Kruščiovas pareiškęs, kad

Liepos 29 d. 9.15 v. vak. Ame
rikos lietuviai prieš Austrlijos 
latvių rinktinę.

Liepos 30 d. 9.15 v.vak. Ameri
kos lietuviai prieš Australijos lie
tuvių raktinę.

Liepos 31 d. 9.15 v. vak. Ameri
kos lietuviai prieš Pietų Australi
jos rinktinę.

Rugpjūčio 1 d. 6.45 v. vak. Ame
rikos lietuviai prieš Australijos 
rinktinę (olimpinę)

Rugpjūčio 3 d. 9.15 v. vak. Ame
rikos lietuviai prieš Pietų Aus
tralijos rinktinę (revanšas).

REALIOS VILTYS
Lietuvių Fronto Bičiulių konfe

rencijoje prof. J. Brazaitis kalbė
damas palietė Lietuvos laisvės 
klausimą ir sovietų pastangas su
griauti lietuvių institucijas užsie
nyje.

J. Brazaitis prisiminė atrosios 
sovietinės okupacijos pradžioje 
krašte ir tremtyje puoselėtas iliu
zines laisvės prielaidas ir jų žlu
gimą; prisiminė paskutiniu laiku 
populiarią laisvės prielaidą, kad 
laisvė ateisianti per koegzistenci
ją ir kolaboravimą evoliucijos ke
liu. Šios prielaidos įtakoje sklei
džiama mintis suspenduoti kovą dėl 
laisvės ir imtis kultūrinio bendra
darbiavimo ir bendravimo su kraš
tu, okupantui tarpininkaujant, ši 
koegzistencijos prielaida veda į 
status quo pripažinimą, t.y. į tai,

BRAZILIJOS SKOLOS

Iš visų pasaulio valstybių Bra
zilija šiuo metu gal būt labiausiai 
įsiskolinusi valstybė, turinti apie 
du milijardus dolerių skolos. Nau
joji krašto vyriausybė dabar svars
to keblią Brazilijos ekonominę 
padėtį, kaip reikia išlaviruoti, kad 
skolos nesugriautų krašto ekono
minio gyvenimo. Dabartinė revo
liucinė Brazilijos vyriausybė nu
mato greitu laiku krašte pravesti 
eilę reformų, kaip žemės, mokesčių 
ir kt. Matydami tokią realią vy
riausybės politiką, pramoninkai ir 
pirkliai atgauna pasitikėjimą ša
lies valiuta ir jos pastovumu.

greitu laiku Sov. Sąjungoje bus 
įvesta visiems 35 vai. savaitė, o 
darbininkams, kurių darbas suriš
tas su pavojumi sveikatai, tik 30 
vai.

NEPAVYKĘS KRUŠčIOVO 
LANKYMASIS ŠVEDIJOJE 
Vakarų Europos spauda pabrė

žė, kad N. Chruščovo kelionė j 
Skandinavijos kraštus, ypač jo 
viešnagė Stokholme buvo visiškai 
nesėkminga. Pagal “Frankfurter 
Allegemeine” (nr. 147) Kremliaus 
valdovas tik suerzinęs švedus. Ypa
tingai Švedijoje pasireiškęs didžiu
lis skirtumas tarp dviejų pasaulė
žiūrų. Švedų politikai savo sve
čiui primygtinai buvo nurodę į 
reikalą gerbti žmogaus teises ir 
žodžio laisvę. Šalia nevykusio iš
sišokimo, kai Chruščiovas skelbė 
propagandą apie tariamą Pabalti
jo kraštų pažangą, švedus ypatin
gai apvylė sovietų pareiškimas 
apie dingusi švedą Wallenbergą 
— jo iš viso nesą Sovietijoje...

MIRĖ
. Z. STAUGIRDAS .

Liepos 15 d. Canberroje sunkiai 
ii’ ilgai sirgęs mirė vyresnės kar
tos lietuvis ateivis Zigmas Stau- 
girdas, palikęs žmoną, dukrą E. 
Veteikienę ir sūnų Jurgį. Jau ke
linti metai velionis negalavo šir
dimi. Gyvenęs ilgą laiką Sydne
juje, jis buvo persikėlęs su žmo
na pas dukrą ir žentą Vėteikius. 
į Canberrą. Mirė sulaukęs 71 m. 
Palaidotas liepos 18 d. Canberro-

ko siekianti Maskva: nepriklauso
mos Lietuvos valstybinių institu
cijų laisvajame pasaulyje likvida
vimą, Lietuvai nepriklausomybės 
siekiančių organizacijų pritildy- 
mą; laisvojo pasaulio lietuvių su
skaldymą ir tarpusavinį kiršini- 
mą, kol Lietuvos išlaisvinimo sie
kimai nutils ir išeivija persiorien
tuos palankia okupacijos statu
sui linkme. Todėl dažnai girdime 
šūkį: valstybinė Lietuvos nepri
klausomybė nerealus siekimas, to
dėl ir nesvarbus. Atmetęs šį “re
alistų” gundymą, prelegentas su
stojo prie Lietuvos nepriklauso
mybės siekimo realių priemonių, 
kurių pagrindinė esanti viešoji opi
nija. Jai formuoti esą du keliai: 
per mases ir per viršūnes. Masė
se, ypač jaunojoj kartoj, būtina 
yra palaikyti gyvas Lietuvos oku
pacijos faktas. Kad ir kaip jau
noji karta yra veikiama oportu- 
nistinio klimato, jos dalis išliks 
idealistinė ir principinga. Neblo
gai jaunosios kartos akademinį ba
rą aptarnauja “Lituanus”. Betgi 
visai apleistas jaunosios kartos 
plačiųjų masių baras, net ir ta jo 
dalis, kuri lietuviškai tebejaučia 
ir turi sentimento Lietuvai. Lie
tuvai palankiai viešajai opinijai 
formuoti labai daug gali patar
nauti provincinė vietos spauda. I 
ją daug lengviau su Lietuvos byla 
patekti, negu j tą, kuri atstovau
ja administracijos linijai. Ligšiol 
šioji galimybė labai apleista. Ge
riausia informuoti Lietuvos klau
simu yra administracijos ir kon
greso žmonės. Liesdamas pačias 
aukštąsias sferas, kurios pačios 
politikos nevykdo, bet turi spren
džiamo poveikio vykdytojams, pre
legentas pabrėžė, kad rasti jų pa
ramos yra nepaprastai svarbu, 
nors ir nepaprastai sunku. Prie 
velionies prezidento Kennedžio tos 
sferos buvo tokios linkmės, kad 
priėjimas buvo visai neįmanomas. 
Prie prezidento Johnson© jos kiek 
pasikeitė. Jose lengviau ir Lietu
vai palankumo rasti. Savo išva
dose prelegentas dar kartą pabrė
žė, kad Lietuvos laisvės perspek
tyva yra reali ir kad kelias į lais
vę eina per svetimųjų viešosios 
opinijos formavimą, aiškios ne
priklausomybės linijos išlaikymą, 
per apsisaugojimą nuo infiltraci
jos ir per lietuviškos minties bud
rumą. (E.L.)

KRUŠČIOVAS NORVEGIJOJE
Norvegija buvo paskutinioji 

*Skandinavijos valstybė, kurią vi
zitavo neseniai Kruščiovas. Jam 
išlipant į Oslo, Norvegijos sostinę, 
jį pasveikino garsiu šauksmu ne 
susirinkę 3.000 norvegų, bet komu
nistinių kraštų diplomatų ir jų 
tarnautojų gausi minia. Panašiai 
buvo ir kituose viešuose pasirody
muose. Kruščiovo misija buvo at
kalbėti Daniją ir Norvegiją nuo 
Atlanto Sąjungos.
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RUSINIMAS
Su šią vasarą iš Lietuvos atvy

kusiu, išaugusiu sovietinės okupa
cijos metais ir auklėtu aukštosiose 
Lietuvos mokyklose, ELTOS atsto
vui teko kalbėti apie rusus Lietu
vos miestuose, apie rusų uždėtą 
antspaudą, apie naujų kolonizato
rių keičiamą miestų ar vasarviečių 
vaizdą. Atvykęs buvo paklaustas: 
kur tas rusiškumas daugiausia pa
sireiškia — Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje ?

— Jei kalbėti apie miestų išvaiz
dą, atsakymas aiškus — Vilniuje 
ir Klaipėdoje, žymiai mažiau Kau
ne Tai daugiau liečia miestų iš
vaizdą. Jei ne Gedimino pilis Vil
niuje ir senos gatvės su senąja ar
chitektūra ir jei miesto nepažįs
tančiam turistui dar parodoma 
naujoji statyba — jis Vilniaus ne
atskirtų nuo kitų sovietinių mies
tų. Tos naujos statybos namus 
lietuviai vadina “dėžutėmis”. Ma
nau, jums žinoma, kad miestų gat
vių pavadinimai rašomi lietuviškai 
ir rusiškai, o daugelį miestų aikš
čių “puošia” sovietinių didvyrių ar 
“išvaduotojų” paminklai.

— Kur daugiau rusų gyventojų, 
kur dažniau gatvėje 'išgirsi rusų 
kalbą?

— Vilniuje ir Klaipėdoje. Jei iš 
Vilniaus geležinkelio stoties va
žiuoji gatvėmis troleibusu, paste
bėsi: kondukterės kalba rusiškai ir 
rusų kalba pranešama kur išlipti, 
pav., “Litovskij dramteatr”. Jei 
Vilniuje ar Klaipėdoje kurioje 
krautuvėje pasiteirausi kokios pre
kės, labai dažnai susilauksi rusiško 
atsakymo. Kai kur, pav. Vilniaus 
aerodromo kasoje sėdi tik rusės 
tarnautojos. Jei paklausi telefonu 
informacijos apie lėktuvą, atsakys 
tik rusiškai.

Vilniuje viešbučių tarnautojos, 
valytojos ir kt. personalas — tik 
rusai. Išimtį sudaro “Neringos” 
viešbutis, kur paprastai apgyven
dinami užjūrių lietuviai turistai. 
Pažymėtina ,kad Kaunas šiuo at
žvilgiu lietuviškesnis. Čia jau re
čiau gatvėje tenka išgirsti rusų 
kalbą.

— O kaip su rusiškumu Lietu
vos įstaigose?

— Jei kitose įstaigose lietuviš
kai susikalbėsi, tai milicijoje nau
dojama tik rusų kalba. Jei pašte 
perki sveikinimo telegramą, tai 
jos tekstas — tik rusų kalba. Aiš
ku, pašto ženklai — tik rusiški. O 
visi dokumentai (sutuoktuvių met
rikos, diplomai, nuorašai, mokyklų

“Talka” informuoja
Birželio mėnesį Lietuvių Ko — 

operatinė Kredito Draugija “Tal
ka” baigė savo trečiuosius apys- 
kaitinius metus. Ruošdamasi me
tiniam susirinkimui, kuris įvyks 
š. m. rugsėjo mėn. 6 d., “Talkos” 
valdyba prašo tuos narius, kurie 
yra pakeitę savo gyvenamas vietas 
tuojaus pranešti naujus adresus, 
kad mūsų siunčiami nariams pra
nešimai neklaidžiodami pasiektų 
adresatus.

Metai po metų “Talka” stiprėja. 
Per paskutinius apyskaitinius me
tus 31 proc. narių skaičius padidė
jo. Padaryta arti £20.000 metinė 
apyvarta su keleto šimtų svarų 
bruto pelnu. Prisilaikant įstatų, 
metinis narių susirinkimas gautą 
pelną skiria apmokėti dividendui, 
atsargos kapitalui ir savos bend
ruomenės kultūriniams bei socia
liniams reikalams.

“Talka” už įnašus moka 5 proc. 
už indėlius — 3 1/2 proc., už pas
kolas ima 7 1/2 proc.. Visos “Tal
kos” nariams duodamos paskolos 
iki £500. —, skolininkų mirties 
atveju, yra apdraustos.

“Talkos” nariai drausdami savo 
nejudamą ar judamą turtą nuo 
ugnies ar nuo kitų nelaimingų at
sitikimų The Federation Insurance 
Limited draudimo įstaigoje gauna 
22 1/2 proc. nuolaidų už visas 
draudimo rūšis, išskiriant gyvybės 
it auto mašinų draudimą.

Draudžiantiems įvairaus tipo 
auto mašinas duodama 10 proc. 
nuolaidos.

The Federation Insurance Limi
ted centras yra 342 — 348 Flinders 
St, Melbourne; skyriai: 203 Mo- 
orabool St, Geelong ir visuose di-

(ATVYKUSIO Iš LIETUVOS PASAKOJIMAS)
atestatai) rašomi dviem kalbomis.

— O kaip su moksline literatū
ra?

— Pagrindinė mokslinė litera
tūra (medicinos, teisės, inžinerijos 
ir kt. srityse) naudojama tik rusų 
kalba. Tiesa, kai kas gaunama ir 
vokiečių, anglų ar kt. kalbomis, ta
čiau studentams tenka mokytis, 
studijuoti naudojant rusų kalba 
parašytas knygas.

— Tad ne tik studentai, bet ir 
gyventojai, atrodo, turėtų susikal
bėti rusiškai?

— Taip, mokantiems rusiškai 
būna kai kurių patogumų. Pav. 
gydytojas turi pacientų rusų, o in
žinierius turi rusus darbininkus al
savo viršininką — rusą. Čia rusų 
kalba jau reikalinga. Atmintina 
— rusai atvykėliai neverčiami mo
kytis lietuviškai, o lietuviai privalo 
ar neišvengiamai turi išmokti ru
sų kalbos. Juk lietuvių kalba dės
toma rusų vidurinėse mokyklose

PAVERGTŲJŲ SAVAITĖ
JAV Prezidentas birželio 18 d. 

pasirašė proklamaciją, skelbiančią 
liepos trečiąją savaitę, t.y. liepos 
12 — 19 d. d. Pavergtųjų Tautų 
Savaite. Toje proklamacijoje JAV 
gyventojai paraginti tą savaitę pa
minėti atitinkamomis apeigomis ir 
paskatinti atkreipti reikiamą dė
mesį bekovojančių dėl nepriklauso
mybės ir žmogaus laisvių gyvento
jų (ir tautų) siekimams.

Čia primintina, kad JAV Kon
gresas 1959 m. buvo priėmęs rezo
liuciją, kuria Prezidentas prašytas 
paskelbti Pavergtųjų Tautų Savai
tę, kol pavergtos tautos neatgaus 
nepriklajųsomjybės. Pavergtųjų 
Tautų Savaitę jau yra skelbę pre
zidentai Eisenhoweris ir Kennedy, 
o šiais metais prezidentas Johnso- 
nas. Savaitei paskelbti dėjo pas
tangas įvairios pavergtųjų tautų 
organizacijos, kaip PET, Laisvo
sios Lietuvos Komitetas ir kt.

Pavergtųjų Tautų Draugų Ame
rikiečių Sąjunga, Pavergtųjų Tau
tų Seimas, Rytų Europos Kilmės 
Amerikiečių Federacija, Europie
čių Moterų Tremtinių Taryba, Mo
terų Sambūris už Laisvę, Paverg
tųjų Tautų Savaitės Komitetas ir 
Amerikiečių Sambūris Sovietų Są
jungos nerusų tautoms Išlaisvin
ti šių metų Pavergtųjų Tautų Sa
vaitės proga išleido savo bendrą 

dėsniuose Victoria valstijos mies
tuose.

Nariai atlikdami savo turto 
draudimo reikalus prašomi turėti 
su savimi “Talkos” nario knygutę.

Minėtomis turto draudimo nuo
laidomis gali pasinaudoti ir Lietu
vių Bendruomenės apimtyje vei
kiančios lietuvių organizacijos, ku
rios šiuo reikalu gauna informaci
jų “Talkos” valdyboje.

“Talkos” nariai pirkdami įvai
rias prekes Y.C.W. Co-operative 
Society universalioje krautuvėje, 
157 A’Beckett St., Melbourne, gau
na nuolaidų ir gale apyskaitinių 
metų nuo įpirktos sumos 5 proc. 
dividendo.

Visi “Talkos” nariai, vertinan
tieji savų ekonominių reikalų 
reikšmę savosios bendruomenės in
teresams, kviečiami nedelsiant pa
rašyti testamentus.

“Talkos” raštinė, 295 Victoria 
St., Abbotsford, atdara kiekvieną 
sekmadienį nuo 1 iki 3 vai. po pie
tų. Informacijų ir kitais reika
lais laiškus prašoma adresuoti: 
Box 4051, G.P.O. Melbourne, C.l, 
Vic.

Lietuvių Ko-operatinės Kredito 
D-jos

“Talka” Valdyba

;> EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

;! Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
;; akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai.,

■ šeštad. 9-13 vai.
: 8th Floor, Capitol Houae, 109 Swanaton St.,
’ Melb., C.l. (Priešais Melbourne Town Hall)

Tel. 63-2231

Lietuvoje, bet patys rusai lietuvių 
kalbos mokymuisi teikia labai ma
žai reikšmės.

Teko kalbėti su Lietuvoje gyve
nančiais rusais — kolonistais, ku
rie nė žodžio nesupranta lietuviš
kai ir net nesistengia pramokti. 
Paklausti, kiek laiko čia gyvena, 
atsako — dešimtį ar net daugiau 
metų. O jei pareiški nusistebėji
mą, kad jie nemoka lietuviškai, tai 
tik patraukia pečiais ir duoda su
prasti, kad lietuvių kalba nereika
linga. Kiti teigia, esą lietuvių 
kalba esanti sunki ir taria: tegul 
geriau lietuviai mokosi rusiškai. 
Štai ir stebime skirtumą tarp oku
panto ir okupuotojo.

Beje, jei miestuose visi lietuviai 
rusiškai gerai susikalba, to nepa
sakytume apie kaimą, kolchozuose 
gyvenančius. Kaime su rusais ten
ka rečiau susidurti, tad ir rusų 
kalba mažiau paplitusi.

manifestą, kuriame aiškina, kad, 
nepaisant sovietinės imperijos re
žimo kaikurių atlydžio žymių, pa
grindinis faktas tebėra, kad ne 
tik nerusų tautoms Sovietų Sąjun
gos sienose yra paneigtos laisvo 
apsisprendimo teisės, bet ir buvu
sios nepriklausomos valstybės an
trojo pasaulinio karo išdavoje pa
verstos Kremliaus satelitais.

Manifestas primena, kad, - ne
paisant formalių patikinimų rem
ti pavergtųjų tautų laisvės sieki
mus, Vakarų politika faktiškai yra 
sitpriai pasinešusi prisitaikyti 
esamai padėčiai. “Mes baimina
mės”, skelbia manifestas, “kad ši 
prisitaikymo politika turės kata
strofiškų padarinių ne vien tik 
pavergtoms tautoms, bet ir visam 
laisvajam pasauliui”. Manifestas 
perspėja JAV ir Vakarų vyriau
sybes nuo prisitaikymo politikos, 
pabrėždamas, kad “Vakarai” tik 
vadovaudami pavergtųjų tautų iš
silaisvinimo pastangoms, gali iš
laikyti dvasinę ir diplomatinę 
ofenzyvą laisvės' ir teisingumo 
globalinėje kovoje. Tik tuo būdu 
Vakarai gali paveikiai atremti so
vietinės ekspansijos strategiją, 
atremtą ūkiniu, politiniu ir kari
niu spaudimu bei atominio karo 
grėsme”.

Manfestas baigiamas šiokiais 
reikalavimais JAV vyriausybei ir 
JAV sąjungininkams:

1) Pagal Atlanto Chartos, Vi
suotinės Žmogaus Teisių Deklara
cijos ir 1960.10.14. Jungtinių 
Tautų priimtos kolonializmui lik
viduoti rezoliucijos principus de- 
klaruot savo paramą komunistinės 
imperinės sisstemos nelaisvėje 
laikomų visų tautų laisvam apsi
sprendimui, nuosekliai šį reikalą 
padarant nuolatiniu JT rūpesčiu.

2) įsisąmoninti, kad tarptauti
nės įtampos atlydis neįmanomas 
prieš pavergtųjų tautų laisvą ap
sisprendimą per laisvus rinkimus, 
o tegali būti to apsisprendimo pa
sekmė; negali būti šaltojo karo 
pabaigos tol, kol geležinė uždan
ga skiria Europą pusiau ir kol 
viena jos pusė tebėra vergijoje;

3) atmesti status quo atremtus 
nepuolimo pakto siūlymus, nes 
toks paktas legalizuotų ir įamžin
tų dabarties neteisę;

4) visada turėti mintyje pa
tvirtintą faktą, kad Sovietų Są
junga ir satelitiniai režimai des
peratiškai privalo Vakarų ūkio ir 
kad todėl Vakarai šią savo pozici
ją turi panaudoti gauti prasmingų 
politinių nuolaidų pavergtosioms 
tautoms ir visam laisvajam pa
sauliui.

Manifestas kviečia amerikiečius 
Pavertgųjų Tautų Savaitės proga 
manifestuoti savo solidarumą pa
vergtųjų tautų kovai už laisvę ir 
nepriklausomybę.

ATLYGINIMAI LIETUVOJE
— O ką mums papasakotumėt 

apie kolchozininkų, darbininkų ir 
kitų profesijų atstovų padėtį, jų 
atlyginimus ?

— Kolchozininkas su šeima ver
čiamas ištisus metus dirbti kolcho
ze. Jo darbadienio vertė lygi ke
liems šimtams gramų javų. Darbi
ninko vidutinis atlyginimą s— 50
— 70 rb. mėn. (kvalifikuotų kiek 
didesnis).

Tuo tarpu maisto kainos, įvedus 
naujus rublius bei pakėlus kainas 
mėsai ir pieno produktams, žy
miai pabrango. Pvz. sviesto kilog
ramas — 3,50 rb., pieno litras — 
26 kap. importiniai moteriški ba
tai kainuoja 30 — 40 rb., vietiniai
— 20 — 30 rb. O užsienio ir Lie
tuvoje naudojamų drabužių ar ba
tų kokybė tai kaip diena ir nak
tis, žinoma, sovietinės gamybos 
nenaudai.

— Beje, kokie kitų profesijų 
atstovų atlyginimai?

— Baigusio Kauno medicinos in
stitutą gydytojo mėnesinis atlygi
nimas siekia 70 rb. Prieš įsigy
damas baigimo diplomą, medicinos 
studentas, kaip ir kitų specialybių 
studentai, privalo sutikti vykti dar
bui į jam nurodytą vietovę. Toks 
privalomas darbas trunka dvejus 
metus. Vėliau daktaro atlyginimas 
kyla.

Nepasitenkindami gaunamu ma
žu atlyginimu, tie gydytojai šalia 
savo pagrindinio darbo dirba dar 
antraeilėse pareigose. Tuo būdu 
jie būna užimti visą dieną, o jų 
atlyginimas gali pasiekti 100 rb.

— O kokie inžinierių, mokytojų 
atlyginimai ?

— Jie taip pat siekia apie 100 
rb. Vyresniųjų inžinierių — ligi 
120 ir daugiau rb. Pažymėtina, 
kad dauguma Kauno Politechnikos 
Institutą baigusių studentų pri
verčiamai siunčiami dvejiems me
tams dirbti į įvairias Sovietų Są
jungos vietoves, pvz., į Uralą. Iš
siųstieji savo laiškuose giminėms 
skundžiasi, kad su maisto produk
tais Sovietijoje yra dar sunkiau 
kaip Lietuvoje.

Mokytojų atlyginimas priklauso 
nuo pamokų skaičiaus. Mokytojų 
ir aukštųjų mokyklų dėstytojų 
darbas bei atlyginimas ypatingai 
siejamas su priklausomumu parti
jai. Iš Sibiro tremties grįžę buvę 
mokytojai, kaip taisyklė, nebėgau-

AMERIKOS LIETUVIU KONGRESAS t
Birželio 26 — 28 d. d. JAV sos

tinėje Vašingtone įvyko šeštasis 
JAV Lietuvių Kongresas. Daly
vavo 505 atstovai, ypač daug lietu
viškojo jaunimo. Kongresas buvo 
labai vieningas, visi nutarimai pri
imti vienu balsu, jų tarpe ir memo
randumas JAV prezidentui L. B. 
John šonui.

Kongrese lietuvius pasveikino ir 
pasakė kalbas seni lietuvių bičiu
liai: sen. Paul Douglas iš Čikagos 
ir William Murphy (Illinois). Raš
tu Kongresą pasveikino egzilinės 
Lenkijos prezidentas A. Zaleski ir 
jo vyriausybė Londone.

Kongreso' išvakarėse Shoreham 
viešbutyje įvyko ALT Pirmininko 
L. Šimučio vadovaujama spaudos 
konferencija, kurioje dalyvavo 100 
asmenų.

Amerikos Lietuvių Kongresą 
sveikino Lietuvos Atstovas J.. Ra
jeckas, vysk. V. Brizgys Lietuvos 
vyskupų vardu, VLIKo pirm. J. 
Audėnas, gen. Lietuvos konsulas 
dr. P. Daužvardis, PLB Valdybos 
pirm. J. Bačiūnas, prel. L. Tulaba 
ir kt.. Raštu prisiųstas buv. JAV 
Prezidento D. D. Eisenhowerio pa
reiškimas Kongresui. Be to, raštu 
pasveikino Lietuvos Laisvės Komi
teto pirm. V. Sidzikauskas ir kt..

Birželio 27 d. surengtame banke
te dalyvavo apie 400 asmenų. Kal
bėjo Lietuvos Atstovas J. Rajeckas 
ir sen. P. Douglas.

Birželio 28 d. rytą ALT vardu 
buvo padėtas vainikas ant žuvusio 
prez. J. F. Rennedy kapo ir 1920 
m. Lietuvoje žuvusio JAV leitenan
to S. Harris kapo. Tą pačią dieną 
buvo pamaldos katalikams ir pro
testantams.

Rongreso proga atstovai aplankė 
visą eilę senatorių ir Atstovų Rū
mų narių. Visiems išdėstyta Lie
tuvos byla ir prašyta paremti lie
tuvių pastangas tautos laisvei at
gauti.

Spauda buvo atkreipusi dėmesį į 
Lietuvių Rongresą ir į Lietuvos 
laisvės bylą. L. Bendruomenės 
Hartford, Conn, apygardos ir ypač

” PAREMKITE IR PRADŽIUGINKITE SAVO GIMINES
” LIETUVOJE!!!
«• ’ > 
;; Išnaudokite progą pasiųsdami mūsų specialiai paruoštus ;; 
;• VASARINIUS SIUNTINIUS. ;;

Šie siuntiniai yra sudaryti pasiremiant mūsų ilgamečiu 
patyrimu ir juose yra, ko dabar Lietuvoje labiausiai reikia, o 

” SIUNTINYS VA-1. £29. (anglų valiuta).
“ Vilnonė angliška kostiumui medžiaga 34 jardo, kostiu- ;; 
■ ■ mui pamušalas geriausios rūšies 24 jardo, vilnonė angliška - 
" vasariniam palltui medžiaga 3 jardai, geriausios rūšies pamu- 
;; Salas 3 jardai, nailoninė suknelei medžiaga 4 jardai, puiki ;; 
-- šilkinė suknelei medžiaga 4 jardai, vyriški nailoniniai balti- ;• 

niai, 2 poros nailoninių kojinių moterškų, 2 poros nailoninių - 
;; kojinių vyriškų, 2 šilkinės labai gražios skarelės ir šilkinis ka- ;; 
«► klaraištis. ' ;•

Su sovietiniu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis
Z tik £29.0.0
- SIUNTINYS VA-2. £10 (anglų valiuta).

4 svarai (visa galva) olandiško sūrio, 3 svarai grynų ge- ;• 
riausios rūšies taukų, "

” 6 svarai kvietinių miltų, 4 sv. kakavos, 4 sv. arbatos, 1 ”
« - sv. saldainių, 2 sv. ryžių, 2 oz. pipirų, 2 oz. lauro la- ;; 
” py, 2 sv. cukraus.
” Su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis tik £10.0.0 „
” SIUNTINYS V-i.

Trys atkarpos trims kostiumams, vilnonė angliška me- ;• 
džiaga įvairių spalvų, su muitu ir visomis persiuntimo išlai- - 

" domis tik už ;;
£16.15.0.« • ’ ► 

;; Dėl informacijų ,pavyzdžių, kainoračių ir įvairių patar- ;; 
" navimų, prašome rašyti:

į BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

” 421 Hackney Rd., London E. 2, England
Tel. SH 0-8734

Seniausia Anglijoje lietuviška bendrovė, veikianti jau ;; 
" nuo 1938 metų. Duodame geriausias išsimokėjimo sąlygas ir - 
;; pilnai atsakome už kiekvieno siuntinio pristatymą. ; ’

na mokytojo darbo ir turi verstis 
kitu užsiėmimu.

— Ar skirtingi vyrų ir moterų 
atlyginimai ?

•— Ne. Tačiau reikia pasakyti, 
kad vadovaujančioms vietoms pa
prastai skiriami vyrai. Atrodo, 
Lietuvoje nėra moterų — fabrikų 
direktorių. Prie statybų, gatvių 
tiesimo moterys, anot sovietų spau
dos, tikrai lygiateisės — jos atlie
ka ir pačius sunkiausius darbus. 
Dar galiu pridurti, kad pvz. medi
cinos seserų atlyginimas labai že
mas — 45 rb., todėl ir jos, pana
šiai kaip gydytojai, dirba papil
domai, pvz. privačiai leisdamos 

dr. P. Vileišio pastangomis New 
York Times radijo stotis keliomis 
progomis skelbė žinias apie Lietu
vos okupaciją, padėtį ir Rongreso 
siekimus.

KONGRESO MEMORANDUMAS 
PREZ. JOHNSON’UI

JAV Lietuvių kongresas prezi
dentui L. B. Johnsonui įteikė šį 
memorandumą:

“Paskutinieji įvykiai Rytinėje 
Europoje ir Pabaltijo valstybėse 
sukėlė gilų susirūpinimą 1,000,000 
lietuviškos kilmės amerikiečių. Šių 
piliečių vardu Amerikos Lietuvių 
kongresas atkreipia Jūsų dėmesį į 
kai kuriuos dalykus, liečiančius 
Jungtinių Amerikos Valstybių in
teresus ir Pabaltijo valstybių lais
vės bylą.

Vienoje Jūsų neseniai pasakytų 
kalbų teigdama:

“Taika priklauso nuo atstatymo 
senos europiejiškos civilizacijos is
torinių sienų ribose... Laisvė yra 
istorijos raida”.

Nors kai kurie rytinės Europos 
kraštai regimai iš naujo akcen
tuoja savo savistovumus, mes liū
dime dėl likimo Pabaltijo valsty
bių, kurių padėtis pasilieka nepa
keista nuo 1940 m. Lietuva, Lat
vija ir Estija ir toliau yra milžino 
kaimyno kariškai ir politiškai do
minuojamos. Apsisprendimo teisė 
yra atimta iš šių Pabaltijo gyven-

Pajieškojimai
Pajieškomi Bronius ir Bronė 

Venskauskai, prieš trejus metus 
gyvenę 50 Moore Str., Liverpool, 
N.S.W. Pajieško tėvai Petras ir 
Elena Gensbigeliai, gyveną 819 W. 
33rd Str., Chicago 8, Ill., U.S.A.

A. BIKULIČIUS, vedęs T. Zagors- 
kaitę, gyvenęs Pajuostėj, Panevė
žio apskrity, pats ar žinantieji apie 
jį prašomi rašyti: A. česnickas, 
Lithuanian House, 2 Ladbroke 
Gdns., London. W. 11, England. 

vaistų injekcijas.
— O kokia kategorija patenkin

ta savo uždarbiais?
— Jai priklausytų: atsakingi 

partijos ir valdžios pareigūnai, 
mokslininkai, menininkai, sporti
ninkai. čia vargiai tektų priskirti 
teatrų aktorius. Pvz. eilinio dra
mos aktoriaus mėnesinis atlygini
mas svyruoja 100 rb. ribose. Čia 
nekalbu apie žymesnius operos dai
nininkus — jų Lietuvoje vos keli. 
Filmų aktoriai apmokami už vaid
menis paskiruose filmuose. Atmin
tina, kad profesinių filmų aktorių 
iš viso nėra — tai daugumoje įvai
rių teatrų aktoriai. (E) 

tojų.
Esame padrąsinti Jungtiniu 

Amerikos Valstybių vyriausybės 
nuosekliu atsisakymu pripažinti 
Pabaltijo valstybių prievartinį 
įjungimą į Sovietų Sąjungą. Kiek
viena vyriausybė pakartotinai pa
tvirtino šią liniją nuo 1940 m. pa
reiškimo, padaryto tuometinio 
Valstybės pasekretoriaus Summer 
Walles.

Ponas prezidente, pagarbiai pra
šome Jūsų užtikrinimo, kad ši po
litika nebus pakeista Jūsų vyriau
sybėje ir kad Jūs pasvarstytumėte 
įgyvendinti, kas seka:

1. Aktyvinti nepripažinimo prin
cipą, kiekviena proga pabrėžiant 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ne
priklausomybių sugrąžinimą.

2. Panaudoti Jungtines Tautas 
ir visus kitus atitinkamus tarptau
tinius viešosios nuomonės spren
dimus, prašant Pabaltijo žmonėms 
žmogiškų teisių sugrąžinimo ir 
tautinės laisvės.

3. Išplėsti Amerikos Balso, Lais
vos Europos radijo ir kitų susiži
nojimo priemonių apimtį Pabalti
jo valstybių tiesos žygyje.

4. Paremti pavergtųjų tautų ko
miteto įsteigimą Atstovų Rūmuose 
Pabaltijo padėties tyrimui ir klau
simo garbingo išsprendimo pasiū
lymui.

5. Vengti su Sovietų Sąjunga 
kultūrinių, ekonominių ir kitų susi
tarimų, kurie galėtų būti ar būtų 
žalingi pavergtoms tautoms.

6. Atsisakyti sudaryti su Sov. 
Sąjunga bet kokią nepuolimo su
tartį, kuri stiprintų Sovietų kolo
nializmą ir padarytų Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos išlaisvinimą 
sunkiau pasiekiamą.

Pone prezidente, prašome atsi- 
duot šiems reikalams ne vien tik
tai, kad mes esame giliai susirū
pinę savo kilmės žmonėmis ir kraš
tu, bet taip pat esame įsitikinę, jog 
siūlomi veiksmai yra gyvybiniai 
Jungtinių Amerikos Valstybių tau
tiniams interesams ir visame pa
saulyje taikos ir laisvės bylai”.

2
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SU SVEČIAIS IS
VALDAS ADAMKAVIČIUS

Amerikos lietuvių sportinnkų grupė* va
dovas Valdas Adamkavičius, kuris yra ne tik 
išvykos vadovas, bet drauge ir nepamainomas 
lietuvių reprezentantas.

Mes iš tiesų tegalime tik didžiuotis tokia 
tokia puikia reprezentacine asmenybe, kaip 
inž. Valdas Adamkavičius. Kiekviena proga, 
ar tai būtų oficialūs priėmimai ar su vietos 
lietuviai* susitikimai, jo brandus ir konden
suotas žodi* mus lietuvius žavi, o svetimuo
sius tiesiog stebina. Mes Sydnejuje gėrėjomės 
Valdo Adamkavičiaus plačia asmenybei ir ti
kimės, kad tokj įspūdį palik* ir visose kitose 
Australijos lietuvių kolonijose.

Nors ir daug turi rūpesčių 
Amerikos lietuvių sportininkų 
grupės vadovas inž. Valdas 
Adamkavičius, vis tik rado mi
nutėlę laiko užbėgti ir į Mūsų 
Pastogės redakciją. Pasidžiaugęs 
Mūsų Pastogės atliekamu dideliu 
kultūriniu darbu lietuviškuose 
dirvonuose, jis prisipažino, kad 
jis iš -Mūsų Pastogės puslapiu 
nuosekliai stebi Australijos lietu
vių gyvenimą ir teiravosi, ko ir 
kokios pagalbos Australijos lie
tuviai pageidautų ar tikėtųsi iš 
Amerikos lietuvių. Gerb. svečiui 
buvo atsakyta, kad Australijos 
Liet. Bendruomenė, o drauge ir 
visos kitos jos ribose esančios 
lietuvių organizacijos pilnai at
lieka savo užsibrėžtus tikslus. 
Norėdami mes galime pasiekti 
didelių dalykų ir pravesti reikš
mingų darbų. Vienintelis kelias 
ir gal būt pagalba, ko Australi
jos lietuviai galėtų laukti ir tikė
tis iš Amerikos lietuvių, tai toks 
kultūrinis bendradarbiavimas ir 
broliškas santykiavimas, kuris, 
kaip kad ir šioji sportininkų at- 
yyka, sujudina iš pagrindų visą 
lietuvišką gyvenimą šiame kon
tinente ir drauge sužadina drą
sos ir.noro aktyviau jungtis ir 
darbuotis. Jeigu ateityje tokios 
asmeniškos ar grupinės, kaip kad 
dabar sportininkų arba anksčiau 
p. J.J. Bačiūno, laikas nuo laiko 
pasikartotų, Australijos lietuvių 
bendruomenei to ir užtektų, nes 
Australijos lietuviai materialiai 
laikosi visai gerai, o reikalingi 
pirmoj eilėj tik moralinės para
mos, kad jie nesijaustų išskirti 

ir žemės pakrašty užmiršti. Tai, 
ką mes gauname per asmenišką 
kontaktą, to niekad neįstengs 
duoti mūsų reikalams suaukoti 
tūkstančiai. Ligi šiolei šio Aus
tralijos ir Amerikos lietuvių san
tykiavimo pradžia yra labai ge
ra. Tikimės, kad ateityje tasai 
abiejų kontinentų lietuvių santy
kiavimas bus dar glaudesnis.

Svečias Valdas Adamkavičius 
pasidžiaugė šios sportininkų at-

SPAUDOS DARBUOTOJŲ SUSITIKIMAS
.SVEČIAI IŠ AMERIKOS

MŪSŲ PASTOGĖJE

Drauge su Amerikos lietuvių 
krepšininkų rinktine atvyko ir 
oficialūs Amerikos lietuvių spau
dos atstovai — Jonas šoliūnas ir 
Petras Petrutis, kurie, išnaudoda
mi savo buvimo laikų Sydnejuje, 
lankėsi ir Mūsų Pastogės redak
cijoje. Svečiai buvo supažindinti 
su Australijos lietuvių spaudos 
vargais ir laimėjimais, pasitarta 
dėl glaudesnio bendradarbiavimo 
su Amerikos lietuvių spauda, pa
sikalbėta aktualiaisiais kultūri
niais klausimais. Progą išnaudo
damas žurnalistas J. šoliūnas pra
vedė pasikalbėjimą su Mūsų Pas-

Dešinėje:
Mūsų Pastogės redakcijoje lankėsi ir atvykę su krepšinio 
rinktine Amerikos lietuvių spaudos atstovai. Nuotraukoje-. 
"M.P." sporto skyriaus redaktorius Antanas Laukaitis, sve
čias Petras Petrutis, “M.P.” red. Vincas Kazokas ir svečias 
Jonas Šoliūnas.

vykos įvertinimu, ypač buvo dė
kingas Mūsų Pastogei, kuri šią 
išvyką tinkamai suprato ir skyrė 
daug vietos jos išgarsinimui. Ža
dėjo grįžęs į Ameriką nuodug
niai iškelti drauge su Amerikos 
lietuvių vadovaujančiais asmeni
mis ir institucijom Australijos 
lietuvių reikalus ir ateityje jieš- 
koti būdų, kad pradėtas toks 
gražus bendradarbiavimas dar 
labiau suintensyvėtų.

AMERIKOS
PRIĖMIMAS PAS SYDNEY

MIESTO BURMISTRĄ

Liepos 14 d. Amerikos lietu
viams sportininkams buvo suren
gtas iškilmingas priėmimas pas 
Sydney miesto burmistrą Sydney 
rotušėj dalyvaujant visai eilei ir 
vietos lietuvių. Pats miesto bur
mistras šiuo metu išvykęs į Eu
ropą, tad priėmimas buvo praves
tas jo pavaduotojo. Priėmimo me
tu jis oficialiai pasveikino Ame
rikos lietuvius sportininkus. Ta 
pačia proga sveikino ir Australijos 
Krepšinio Sąjungos pirmininkas. 
Atsidėkodamas už parodytą res- 
pektą gražiai pakalbėjo ir grupės 
vadovas iš lietuvių pusės p. Val
das Adamkavičius.

Reikia pastebėti, kad tokios iš
kilmės Sydney miesto rotušėje 
specialiai lietuviams buvo sureng
tos pirmą kartą. Čia ir pasirodo 
Amerikos lietuvių sportininkų 
grupės šalia sporto aikštės ir jos 
ambasadoriškas bruožas. Tokio 
priėmimo ir tokio specialaus res- 
pekto lietuviai iš australų pusės 
ir dar taip viešai be Amerikos lie
tuvių niekad negalėjo sulaukti ir 
tikėtis.

Priėmimo metu visi svečiai bu
vo pavaišinti, o paskui vyko ga
na nuoširdūs pašnekėsiai su mies
to pareigūnais ir burmistro pa
vaduotoju. Priėmime dalyvavo 
virš 100 svečių.

togės redaktorium, kuris buvo įra
šytas į magnetofonines juosteles, 
kas bus panaudota Amerikos lie
tuvių spaudai ir radijui. J. Šoliū
nas numato tokių pasikalbėjimų 
pravesti ir su eile kitų Australi
joje gyvenančių lietuvių kultūri
ninkų bei visuomenininkų.

Vėliau buvo lankytasi Minties 
spaustuvėje, svečiai supažindinti 
su Mūsų Pastogės leidimo ir 
spausdinimo technika. Svečių žur
nalistų straipsnius skaitysime pa
sibaigus išvykai specialiai leidžia
mame Mūsų Pastogės numeryje, 
kur bus susumuota šios išvykos 
laimėjimai ir Amerikos lietuvių 
sportininkų įnašas į Australijos 
lietuvių gyvenimą.

KRAŠTO VALDYBOS VAKARIENE
Sekmadienį po pamaldų, kurio

se šalia svečių nepaprastai daug 
dalyvavo ir vietos lietuvių, buvo 
apžiūrėta Bankstown liet. Namuo
se kelių Sydney lietuvių dailinin
kų tapybos paroda, vėliau organi
zuotai nuvažiuota apžiūrėti Syd
ney operos pastato, kuris (nors ir 
nebaigtas) savo originalumu bus 
vienintėlis toks meno ir technikos 
kūrinys visame pasaulyje. Tos pa
čios dienos vakare ALB Krašto 
Valdyba suruošė svečiams pagerb
ti vakarienę, kur dalyvavo virš 
100 kviestinių svečių čia žodį ta-

MENO PASAULY
LIETUVIAI MENININKAI 

PRANCŪZIJOJE
Čikagos lietuvis dail. K; Zapkus, 

ilgesnį metą gyvenąs Paryžiuje, 
drauge su penkiais amerikiečiais 
menininkais šią vasarą su savo kū
riniais dalyvavo parodoje, kurią 
buvo surengęs Amerikiečių Kultū
rinis Centras.

— Skulpt. A. Moneys drauge su 
prancūzų dailininku F. Turbil bir
želio 11 — 30 d. d. buvo suruošęs 
savo darbų parodą Paryžiuje. Bir
želio 10 — 30 d. d. Paryžiuje, Du- 
may galerijoje vyko dąil. P. Gai
liaus paroda.

— Iš Kanados keliems mėne
siams į Paryžių atvyko dail. K. 
Račkus. Jis lankysis ir kituose 
Europos kraštuose. Savo metu 
Paryžiuje jau buvo surengtos K. 
Račkaus parodos. (E) 

rė vakarienės šeimininkas Krašto 
Valdybos p-kas p. I. Jonaitis, sve
čius sveikino ir jiems kalbėjo kun. 
P. Butkus, Sydney apylinkės p- 
kas p. S. Narušis, didelė vietos 
kultūrininkė p. R. Saudargienė, 
ALB garbės narys p. A. Baužė. 
Jaukioje nuotaikoje prabėgo ke
letas valandų, kur Amerikos ir 
Sydney lietuvių ryšiai pasidarė 
dar labiau draugiški. Svečių var
du atsidėkodamas tarė žodį išvy
kos vadovas inž. Valdas Adam
kavičius.

SYDNEY LIETUVIAI 
DAILININKAI

Pereitą savaitę Sydnejuje Far
mers Blaxland galerijoje atidary
ta konkursinė dailės paroda “1964 
Australian Fashion Fabric Design 
Awards”, kurioje iš 105 dailinin
kų dalyvauja ir lietuviai: Eva 
Kubbos, laimėjusi 75 svarų pre
miją (trys darbai), Vaclovas Ra
tas (3 darbai), Henrikas Šalkaus
kas (2 darbai), Algis Šimkūnas 
(2 darbai) ir Leonas Urbonas (1 
darbas). Į šią parodą su savo kū
riniais kandidatavo virš 200 daili
ninkų, o pateko tik 105, jų tarpe 
5 lietuviai. Ryšium su paskirta pre
mija Sydney dienraštis "The Syd
ney Morning Herald" paskelbė 
mūsų dailininkės E. Kubbos at
vaizdą ir trumpą apie ją aprašy
mą.

Rugpjūčio. 10 d. dail. Henrikas 
Šalkauskas atidaro savo dailės 
parodą Adelaidėje.

MIRĖ ŽURNALISTAS

ST. VAINORAS

Birželio 29 d. Čikagoje mirė 
žurn. St. Vainoras, “Naujienų” po
litinės kronikos redaktorius, kelių 
knygų vertėjas iš švedų kalbos. 
Prieš 54 metus Palangoje gimęs 
St Vainoras spaudoje pradėjo 
bendradarbiauti Klaipėdoje, reda
gavo žurnalus — “Jūrą” ir "Mūsų 
Jūrą”. Po karo pasitraukęs į Va
karus, gyveno Vokietijoje, Švedi
joje ir JAV. Liepos 2 d. palaido
tas Tautinėse kapinėse Čikagoje.
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VINCAS KRĖVĖ

Z1IOVĄ PAMOKĖ
(Tęsinys)

— Na, jau 1 — paabejojo Budraitis.
— Neabejok. Kad sakau, tai tiesa. Blaivų ji 

mane tuoj vėl apjotų, įžebotų, kaip seną arklį, o 
kai pasigėriau, to jau nebeatsitiks.

—- Na, na, pamatysim, kokis tu narsus su žmo
na kovoti, o dabar imk kepurę ir einam, parvešiu 
tave, nes žąsis varinėdamas nepakliūsi namo. Nu
virsi kur griovin ar klanan, ar dar baloj nuklimpsi, 
kaip senas Daugelė. Tada ir žmonos nebepamoky- 
si.

— Eisiu, Dievaž, eisiu, kodėl neiti, kad geras 
žmogus kviečia... Dėkui tau, kūmuli, kad manęs 
pasigailėjai. Kur tik mano toji kepurė pražuvo?

Rupeika apsidairė, pasigriebė kepurę, užsimovė 
ant galvos ir, vos atsikėlęs, ėjo į vežimą, šlivinėda- 
mas į visas šalis.

— Na, ir varinėji gi tu žąselius! — nusijuokė 
Budraitis, eidamas paskui. — Siauras tau būtų 
nūnai kelias namo eiti.

— Kojos, kūmuli, pamielino. Nusėdėjau ir 
nebevaldau, lyg ne mano.

Su vargu jis nusirito nuo prieangio, dar su di
desniu vargu įsirioglino vežiman ir atsigulė sker
sai šiauduosna.

— Sėskis sėdynėn. Bus geriau ir patogiau.
— Man taip geriau. O nuo sėdynės dar že

mėn nukrisiu.
— Na, kaip sau nori.
Budraitis atrišo vadeles, įsėdo vežiman ir nu

važiavo pakalnėn. Rupeika, sėdėdamas skersai 
vežimo, iškabino kojas per drangas ir toliau 
skundėsi.

— Manai, kūmeli, kad aš veltui, taip sau 
ėmiau ir pasigėriau. Ne, kūmuli, iš bėdos, iš var
go. Kantrybės pritrūko, štai kas yra, kūmuli. 
Kenčiau, kenčiau, betgi pasakiau: užteks!...

— Kam gi daveisi, kad žmona tave taip savo 
valion paimtų. Argi tai vyriškiui gražu?

— O velniai žino, kaip tai atsitiko. Nemu
šiau anksčiau, gailėjausi, kad graži buvo, nors ir 
dažnai taip užgaudavo, jog, tarytum, žemėn įgrūs- 
tau. Vėl, matai mano rankas. Kaip, tokius kumš
čius turėdamas, kausies su moterimi. Duosiu — 
šlapia vieta tik beliks, į visas šalis pateškės.

— Ir aš gi su savąja niekuomet nesikoviau. 

Per visą gyvenimą tik vieną kartą ausin sudaviau, 
ir tai aš buvau kaltas, ne ji.

— Tavo gi žmona kitoniška. Ji galvoj proto 
daugel turi, o mano vien gerklę gerą, nasrus, kaip 
nemėžtus tvartus, ir liežuvį, kuriuo be paliovos 
mala ir mala, kaip šuo uodega. Die, kūmuli, tiesą 
kalbu. Bet gi nūnai aš juos sulaikysiu! Užimsiu 
nasrus ant visados.

— Sulaikyk, sulaikyk, kol nevėlu. Kai vaikai 
suaugs, tada jau nebegalėsi. Jie visuomet motinos 
šalį palaiko. No-o, kumeliuke, — sušvilpė jis rim
bu: — pasibėgėk iš kalnelio. Greičiau namo par
bėgsi, avižų gausi.

Kumelšė pasibėgėjo kelias varsnas ir vėl ėjo 
žingsniu. Ratai kelis kartus trinktelėjo, ir Rupei
ka pajuto, kad drangos jo galvai perkietos. Suran
gė kojas į vidų ir galva atsispyrė į sėdynę, išsitie
sęs per visą vežimą.

— Nesudaužyk ten mano butelių kojom, — 
įspėjo jį Budraitis. — Sėstai geriau sėdynėn.

— Nieko, kūmuli, man ir taip gerai, — nura
mino jį Rupeika ir patraukė kojas. — Žinai, kokią 
ji man nuryt gėdą padarė? Aa? Tu dar nežinai? 
— kalbėjo jis toliau. — Tokią, brol, gėdą, jog da
bar sunku žmonėms akysna žiūrėti.

— Neteko girdėti...
— Praeitą šventadienį suėjau Daugelę iš Ši

lų. Susėdom pas Maušą, paėmėm alaus ir bekalbė
dami gerokai jo ištraukėm. Tiesą, kūmuli, sakau, 
kam gintis — gerokai ištraukėm. Giminės juk ir 
kiaurus metus nesimatėm. Kalbame šį tą, liežu
viais malam, kaip paprastai būna. Skundžiasi 
man, kad darbymetė ateina, o jisai ašių neturi. 
Šiluose, žinai gi, kūmuli, ąžuolaičio su ugnimi 
ieškok neieškok, vistiek nesurasi! Na, aš ir paža
dėjau, kaip savam žmogui. Giminė juk, kaip ne
gelbėsi? šienapjūtė, rugiapjūtė ne už kalnų. Šie
nas vežti, rugiai vežti reikia, o ašių nėra. Pasakyk 
patsai, tu blaivus žmogus: ar nereikia gelbėti žmo
gus tokioje padėtyje?

Budraitis tik nusijuokė ir sutaisė kumelei 
rimbu. Rupeika skundėsi toliau.

— Aš girtas, kūmuli. Jau kad pasakoti, tai 
viską išpasakosiu, išporinsiu.

— Porink, porink. Tik ar bus iš to bent ko

kios naudos?
— Naudos? Nušersiu kailį savo žmonai, tai 

bus man ir naudos. Kai imu aš pasakoti, žmogeli, 
tai įširstu, įnirštu, kaip šuo pasiutęs. Tai ką gi aš 
tau pasakojau?

— Kad ašį pažadėjai Daugelei.
— A-a! Atvažiuok, sakau, pas mane gausi ne 

vieną, bet dvi, o gal ir daugiau. Nusidžiaugė žmo
gus, net karčiosios pusbonkę pastatė. Išgėrėm gi, 
nors aš jos nemėgstu. Bet kad žmogus prašo, ne
atsisakysi. Na, žinai, atvažiavo šiandien anksti pas 
mane ašių, tokį kelią padarė. Aš juk ūkininkas, 
mano valia ūy, ne keno kito. Vėl, kas jai tos ašys? 
Nei ji darė jų, nei jai galvoj jos. Mano juk bė
da, jei man ašių pritrūktų, ne jos. Tiesą aš kal
bu, kūmuli, ar ne? — sakyk man.

— Žinoma, tiesą. Ne moteriško daiktas kištis 
į ūkio padarus.

— Taigi. Ir aš taip manau. Bet ką tu žmogus 
padarysi, kad jos galvoje nėra smegenų nei už 
skatiką. Kad ėmė, kad ėmė plūsti ir mane ir Dau
gelę, lyg gudas iš Kudariškių. Kur jai tiek ir žo
džių imasi!1 Kad dar plūstų, kai niekas negirdi, 
bet gi prie svetimo žmogaus. Gėda, nežinau kur 
akis dėti, iš namų pabėgau. Taip ir nuvažiavo žmo
gus, ašių negavęs.

Na, sakyk tu man, kūmuli, ar ne verta, kad aš 
jai kailį išpertau?

— Verta, tai verta. Bet ir tu geras, kad nuo 
žmonos liežuvio bėgi.

— Ne, kūmuli, nebebėgsiu daugiau. Išderinu
siu kailį nūnai, šilkinė bus. žinai, pareisiu namo, 
pamatys, kad girtas esu ir labai girtas, — tuo 
pulsis į dantis. Bet gi jau tada duosiu! Duosiu — 
tai duosiu! Dantis išdaužysiu, puodus sugurinsiu...

— Kam tu juos gurinsi? Tau juk paskui teks 
pirkti nauji, ne kam kitam.

— Tegul. Bet nuo šios dienos bus jai amen!
— Žiūrėk, kad nepranyktų tavo narsumas, kai 

išsipagiriosi.
— Nepranyks, kūmuli. Rytoj pradės loti — 

snukin, nesiliaus — ausin, dar maža — kiton. To
kią man gėdą padarė, juokui mane iškėlė, jog su 
šilų žmogumi dabar nei nesusieik. Ir ne vien tik 
su šilų. A, ji, velnio šluota! Palauk, palauk, aš 
gi tau parodysiu!..

Ir Rupeika atsisėdo vežime, lyg pasirengęs iš
kopti.

— Dargi neparvažiavova. Sėdėk dar.
— Neparvažiavova? — dairosi Rupeika. — O 

kam gi sustojai?

— Kumelšę pagirdysiu, štai upelis.
— Aa...
Rupeika vėl išsitiesė ir nutilo. Budraitis iškopo 

iš vežimo, atleido pakeltį, kad kumelei būtų pato
giau gerti, kad pavalkai kaklo nespaustų. Kume
lė, įbridus vidurin upelio, sustojo, atsigėrė, atsi
duso paskui pakėlė galvą.

— Na, atsigėrei ir pilnesnė. Užteks stovėti.
Ir Budraitis sumojo rimbu. Kumelė truktelėjo 

vežimą ir staiga išvežė kitan kraštan. Budraitis iš
kopo vėl iš vežimo, pataisė pakeltį ir pavarė ku
melę, o patsai ėjo pėsčias šalia vežimo, nes buvo 
kalnan ir smėlys.

Kada, išvažiavęs lygumon, vėl atsisėdo veži
man, Rupeika gulėjo sukniubęs šiauduose ir snau
dė. Budraitis važiavo dabar mišku, tyliai švilpė ir 
nekalbino Rupeikos, kuris net kriokti ėmė.

Budraitis važiuodamas minėjo senus laikus. 
Atsiminė jisai dabar, kaip prieš penkioliką metų 
važiavo, dar jaunas vyras, šituo pačiu keliu per 
šitą mišką, su šiuo pačiu Rupeika, važiavo Randa
monysna, piršliuosna į dabartinės jo žmonos tėvus. 
Jauni tada dar buvo abu; kitaip, rodos, ir saulė 
švietė, ir giria šlamėjo. Rodos, vakar visa tai bu
vo, o jau nuo tų laikų praslinko penkiolika metų, 
ir jo plaukai jau pražilo. Kas bus už kitų penkio
likos metų? Gal jau nebematys tuomet nei saulės, 
nei girios girdės, tik kaulai jo šus aukštame kapi
nyne... Dirbi žmogus, bėgi ir nepaeidamas, o kam? 
Nei nepamatai žmogus, nei neapsižiūri, kai gyve
nimas praeina.

— E, kas bus, tesie. Kad žmogui skirta mirti, 
niekas negelbės. Geriau nei negalvoti.

Ir Budraitis sutaisė kumelei rimbu, lyg ji bu
vo kalta, kad žmogus mirti turi.

— Tai dribsėsi man, kad tave vilkai papjautų! 
— sukeikė ją ir truktelėjo vadelėm, sutempė dar 
kartą ir kitą rimbu per šonus. Kumelė pasišokėjo 
ir nubėgo šuoliu...

Atvažiavęs sodžiun. Budraitis prikėlė Rupeiką 
ties jo kiemu.

— Kelkis, kūmai. Atvažiavova. štai ir tavo 
žmona laukia.

Rupeika praplėšė akis, atsisėdo vežime.
— Argi jau parvažiavova?
— Matai, parvažiavova.
Budraitis sustabdė arklį, ir Rupeika išsirito iš 

vežimo tiesiog nuolatos purvinan griovin šalia ke
lio.

(Bus daugiau)
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J. MOCKŪNAS

Lituania Chorui 15 m
Dainose slepiasi magiška mū

sų tautos dvasinė savybė. Lietu
vis nuo amžių išlikusioje gausio
je savo tautosakoje visuomet bu
vo susirišęs su daina. Jis daina
vo ir dainas kūrė laisvę kovose 
gindamas, sunkią baudžiavos na
štą nešdamas, sukiliman prieš 
caro priespaudą eidamas, Lietu
vos Nepriklausomybę iškovoda
mas. Dainomis kalbėdavome ir 
nepriklausomybės laikais žydin
čiuose tėviškės laukuose, moky
klų ir teatrų salėse, gausiose dai
nų šventėse, jaunimo organiza
cijų ir karių gretose. Daug dai
nų sukūrė ir tėvynėje likusieji. 
Dainos įrodė mūsų tautos didelį 
dvasinį turtingumą, mūsų sutar
tinį vieningumą ir ryžtą išlikti lie
tuviais ir šiuose tremties metuo
se toli nuo Tėvynės nublokš
tiems.

Jau 15 metų kai dainos meną 
puoselėja, mus gaivina Adelaidės 
lietuvių choras LITUANIA, ku
rio jubiliejinę sukaktį ruošiamės 
minėti. Jo trumpų gyvavimo me
tų istorija taip gausi savo pasi
rodymais, koncertais ir išvyko
mis, kad tik dalį jų čia galime 
suminėti.

Mažas vyrų balsų choras, mu
ziko V. Šimkaus pastangomis, 
Adelaidėje susiorganizavo 1949 
m. rugpjūčio mėnesyje, kuris 
tuoj jyykstančiame Tautos Šven
tės minėjime debiutavo. 1951 m.

Skaitytojo balsas
“TAUTA IR TAUTINĖ 

IŠTIKIMYBĖ” ANTROS
LAIDOS REIKALU

Kadangi dr. Juozo Girniaus kny
gos “Tauta ir Tautinė Ištikimy
bė” pirmoji laida išparduota ir 
numatoma išleisti antroji, tai no
riu autoriaus ir leidėjų dėmesį 
atkreipti į tai, kas turėtų būti 
numatomoje antroje laidoje patai
syta ir papildyta.

Knygos 261 puslapyje rašoma: 
“Vilniaus akademija įsteigta tik 
1579, bet ir ji iš pradžių tarnavo 
tik kunigų mokslinimui, nes teisių 
fakulteto susilaukė tik 1644, o 
medicinos fakulteto — vos 18 a. 
pabaigoje. O rusams 1832 uždarius 
Vilniaus universitetą, be kunigų 
seminarijos, krašte neliko nė vie
nos aukštojo mokslo įstaigos. 
Svarbiausia, nuo pat įžengimo į 
krikščioniškąsias tautas buvo pa
tekta lenkų kultūrinėn įtakon, ku
ri ilgainiui išplėšė tautos šviesuo
menę. Tautinį atgimimą lietuviš
kos kultūros kūrimu teko pradėti 
beveik tuščiomis rankomis. “Auš
ra” pasirodė 1888, o pirmasis uni
versitetas su dėstomąja lietuvių 
kalba buvo įsteigtas 1922. Šių da
tų akivaizdoje naivu būtų klausti 
kiek mūsų duota pasauliui.”

Autorius niekur nepamini, kad 
Prūsijos kunigaikščio pavedimu 
lietuvis mokslininkas Stanislovas 
Rapagelionis žymiai anksčiau, bū
tent 1544 m. suorganizavo Kara
liaučiuje universitetą, kuriame 
paskaitos buvo skaitomos parale
liai lietuviškai ir vokiškai. Kara
liaučiaus universitetas ilgą laiką 
buvo pusiau lietuviškas ir tik pa
laipsniui lietuvybė iš jo buvo pa
šalinta. Karaliaučiaus pusiau lie
tuviškas universitetas Prūsijos

RAŠTO ISTORIJA Paruošė Verus

ntos specia- mūsų civilizacijoje plunksnos ir 
skaičiavimo rašalo išradimui. Šisai Kristofo

komplikuotos prtaikintos specia 
lioms paskirtims: _
mašinos, “elektroniniai smege
nys” ir kt.

Rašomosios mašinėlės išradi
mas padėjo išsivystyti kompli
kuotoms biznio mašinoms. Dau
gelis jų pagrįstos rašomosios ma
šinėlės principu ir nepaprastai

krikštijosi “Lituania’choras
vardu kartu jau būdamas mišrių 
balsų choru. Kiek vėliau nusto
jęs dalies moterų dainininkių, li
ko tik vyrų choru, bet po kelerių 
metų vėl išaugo į mišrių balsų 
chorą kokiu išliko iki šiol. Per 
savo 15 dainos metų “Lituania” 
turėdavo įvairių klausytojų au
ditorijas: lietuvius, australus ir 
įvairių mišrių tautybių. Vieši 
koncertai Adelaidėje, Kadinoje, 
Renmarke tūkstančiams australų 
parodė lietuviškos dainos grožį. 
Choro turima garbės svečiams 
įrašų knyga pilna puikiausių at
siliepimų žymesnių australų gir
dėjusių chorą ir susižavėjusių 
mūsų dainomis. Jau du kartus 
choras buvo pakviestas ir daly
vavo garsiuose Adelaidės Meno 
Festivaliuose kurie čia rengiami 
kas antri metai ir į kuriuos susi
renka tūkstančiai klausytojų ne 
vien iš Adelaidės bet ir iš kitų 
Australijos vietų.

Žymesnieji choro LITUANIA 
pasirodymai įvyko 1951 m. Ka
rališkoje Pietų Australijos Meno 
Draueijos Koncerte; 1952 m. 
Adelaidės Pavasario Parodoje; 
1953 m. suruoštas didelis kon
certas dirisento V. Šimkaus 25 
m. chorvedybos darbo sukakčiai 
paminėti; 1954 m. Gerųjų Kai
mynu konferencijos proga su
ruoštame tarptautiniam koncer
te Elder Hall; 1958 m. koncer- 

lietuviškajai daliai lietuvių kalboj 
ruošė kunigus, mokytojus, teisėjus 
ir kt. Protestantiškoje Lietuvoje 
buvo lietuviškų mokytojų semina
rijų, gimnazijų ir pradinių mokyk
lų. Ten ne tik bažnyčiose, mokyk
lose ir teismuose, bet visose admi
nistracijos įstaigose ir net kariuo
menėje buvo vartojama -lietuvių 
kalba. Vokiečiams, norintiems dirb
ti Prūsijos Lietuvoje, net ir Ba
dene — Freiburgo universitete 
buvo mokoma lietuvių kalbos.

Karaliaučiaus universiteto auk
lėtiniai lietuviai, kaip tai Kantas, 
Bretkūnas, Donelaitis, Rėza, yra 
kultūriškai pasitarnavę ir kitoms 
tautoms.

Gaila, kad daug kas iš rašan
čiųjų nieko nenori žinoti apie pro
testantus lietuvius, buvusią Pro
testantišką Lietuvą (Mažają Lie
tuvą) ir buvusį pusiau lietuvišką 
protestantišką Karaliaučiaus uni
versitetą bei jo nuopelnus visai 
lietuvių tautai. Daug kas rašo ne
objektyviai. Net Lietuvių Encik
lopedijoje pastebima neobjektyvu
mo, dėl ko net spaudoje protes
tuota. Gerai, kad prenumeratoriai 
seka — leidėjai paskutiniame to
me galės atitaisyti ir papildyti.

“Tauta ir Tautinė Ištikimybė” 
knygos naujoje papildytoje laidoje 
reikia manyti bus labiau iškeltos 
lietuvių tautinės kultūros vertybės. 
Ryškiai neparodžius savų kultū
rinių vertybių linkusius nutautė
ti yra sunkiau paveikti, kad jie 
tam priešintųsi, jie jaustų ir noro 
ir pasitenkinimo būti lietuviais.

Dar vienas ir manau tai visų 
pageidavimas, kad to taip bran
gaus ir labai naudingo veikalo ant
roji laida būtų išleista kaip gali
ma greičiau.

Jonas Normantas 

Sholes išradimas yra stambus 
zs” ir kt. įnašas žmonijos gyvenime ir
Rašomoji mašinėlė prilygsta kultūroje.

tas Freemason’s salėje, dalyvau
jant solistui P. Rūteniui, kiek 
vėliau tarptautiniam Kalėdų Eg
lutės festivalyje YWCA salėje 
1959 m. dešimtmečio sukakčiai 
paminėti platus koncertas lietu
viškai visuomenei; 1960 m. cho
ras vyksta į Melbourną ir į Syd
ney kur dalyvauja Pirmosiose 
Meno Dienose; 1962 m. talki
ninkaujant solistams G. Vasi
liauskienei, P. Rūteniui ir smui
kininkui Pr. Matiukui Šv. Ksa
vero Katedroje, Adelaidėje, su
ruoštas platus religinės muzikos 
koncertas, kuriame be kitų da
lykų buvo išpildyta ištraukos iš 
Č. Sasnausko “Requiem” pirmą 
kartą Australijoje. 1962 m. Ka
lėdų švenčių metu, Adelaidėje 
įvyko Australijos Lietuvių Ben
druomenės suvažiavimas ir An
trosios Meno Dienos, kurių metu 
choras ne vien šeimininko rolėje 
iš visos Australijos atvykusiais 
rūpinosi, bet kartu su kitais cho
rais dalyvavo gražiai pasiseku
sioje šventėje. 1963 m. sureng
tas religinės muzikos koncertas 
Šv. Kazimiero Koplyčioje ir me
tinis choro koncertas Lietuvių 
Namuose, kur pirmą kartą pasi
rodė jaunas dirigentas V. Strau- 
kas. 1964 m. choras dalyvauja

ILGO GYVENIMO PASLAPTIS
Nuo Kristijono Donelaičio gi

mimo suėjo 250 metų, nuo jo 
poemos parašymo per 200. Mirė 
Donelaitis žmogus, mirė pasto
rius, bet liko gyvas Donelaitis 
rašytojas. Bet ir šimtai rašytojų 
per tą laiką mirė, nes jų raštai 
užmiršti ir niekas jų nebespaus- 
dina — niekas senienų neskaity
tų. Daugelio šių dienų bestsel- 
lerių po 50 metų ir vardai bus 
pamiršti. Kodėl Donelaitis ir 
kaip tik dabar nusikrato dulkių 
— susilaukia naujų laidų ir oku
puotoje Lietuvoje, ir emigraci-

PATARIMAI SVEČIAMS SPORTININKAMS
(KAIP ATPAŽINTI ŽMONES IR ORGANIZACIJAS ADELAIDĖJE)

Ponai amerikonai sportinin
kai, jų palydovai, koresponden
tai ir ambasadoriai! Vos išlipus 
iš lėktuvo Vakarinio Paplūdimio 
aerodrome, jus tuojau apgaubs 
gražiausio Australijos miesto 
lietuviškos bendruomenės (ir 
dvasinės biednuomenės) didybės 
aureolė. Geram Amerikos ir 
Australijos kontinentų santykių 
suglaudinimui jums kiekvienam 
asmeniškai ir nuoširdžiai pata
riama laikytis šių patarimų ir 
taisyklių:

JEIGU gatvėje sutiksi žmogų, 
abi rankas sugrūdusį į kelnių ki
šenes, mandagiai atsiraugėjantį 
ir bespjaudantį pusiau apčiulp
tus kramtomos gumos gabalus, 
tai būk tikras, kad tai yra lietu
vis rangovas.

IŠVYDĘ, per gausybę visokių 
priėmimų atliekant jums visokias 
ambasadorystės funkcijas, barz
das, panašias į patriarcho šliu
po, atminkite, kad turite garbės 
su milijonierių gildijos atstovu. 

Adelaidės Meno Festivalyje El
der Parko estradoje kur jo klau
so apie 8.000 žiūrovų, apsilan
ko Melbourne, o rugpjūčio 8 d. 
Lietuvių Namuose ruošia 15 me
tų gyvavimui paminėti didelį 
Koncertą. Taip pat ruošiasi da
lyvauti artėjančiose Meno Die
nose šių metų pabaigoje Mel
bourne.

Be aukščiau suminėtų ryškes
nių choro koncertų per paskuti
nius 15 darbo metų reiktų pri
dėti visą eilę smulkesnių koncer
tų įvairiose progose, nuolatiniai 
dalyvavimai 16 Vasario Minėji
muose, Tautos Šventėse, Birže
lio Trėmimų bendruose Pabalti
jo tautų rengiamuose paminėji
muose, kariuomenės šventėse, 
koncertai ligoninėse, mokyklose 
ir kt. Reikšmingi yra ir kas dveji 
metai ruošiami religinės muzikos 
koncertai kurie sutraukia didelį 
skaičių klausytojų ir savo paki
lia dvasine nuotaika palieka gilų 
įspūdį.

Choro LITUANIA repertuare 
per 15 gyvavimo metų buvo virš 
100 dainų, giesmių ir kitų muzi
kinių kūrinių. Buvo suruošta ar 
dalyvauta kitų rengtuose koncer
tuose, minėjimuose ir įvairiuose 
pasirodymuose arti 150 kartų! 
Tam pasiruošti reikėjo bent 
1.000 repeticijų (kas suskai
čiuos!) ir daugybe darbo, rūpes
čių, nedateklių bei vargų. Šiuo 

(Nukelta į psl. 6) 

joje, ir vertimuose į svetimas 
kalbas?

Tai paslaptis, kurią Melbour
ne lietuviai rugpjūčio 2 d. žada 
atidengti ne tik saviškiams, bet 
ir kviestiniams kitataučiams, 
ypač tiems, į kurių kalbas jis iš
verstas.

Donelaičio ir lietuviško spaus
to žodžio garbei akademija įvyks 
rugpjūčio 2 d. 2 vai. Swinburne 
technikos koledžo salėje, priešais 
Hawthorn Town Hall.

L.B.M. Skyriaus Valdyba

PAMATĘ vyriškį, einantį tie
siai, drąsiai, pakelta galva, su ky
šančiu iš portfelio oblium ir su
dilusiu piūkleliu, nepaląikykite 
jo stalium. Pirmiau, negu pradė
site su juo pokalbį, pasiteirauki
te pas kitus, kaip ir kada gimė 
Adelaidės lietuvių “Lituania” 
choras, nes tai bus to choro ma
estro!

SUTIKĘS 'gatvėje rimtos iš
vaizdos pilietį, nešiną mopu, 
šluota ir kibiru, susimildamas 
nesuklysk, palaikydamas jį šlavi
ku ar valytojų arba kaip jūs te
nai Amerikoje vadinate “dženito- 
rium”. Tai bus kokios nors labai 
lietuviškos organizacijos valdy
bos narys (tikriausiai pirminin
kas!), neseniai pradėjęs eiti savo 
pareigas. Matote, mes turime 25 
organizacijas, o narių labai ma
žai. Tad kiekviena organizacijos 
valdyba savo narius nepaprastai 
lepina ir j jokius darbus nevaro. 
Visus veikloje pasitaikiusius dar
bus pagal statutą (nerašytą!) pri
valo atlikti valdybos (tik!) nariai!

JUDĖJIMO raudonai lempai 
sušvitus jūs minutei stabtelėsit. 
Čia jus staiga iš šalies praeivis 
gryniausia anglų kalba paprašys 
degtuko cigaretei užkurti. Būki
te tikras — tai lietuvis, atvažia
vęs iš “bušo”, prasilošęs arkliais 
iki paskutinio peno, einąs į gele
žinkelio stotį. Jūs girdėsite jį, 
keikianti dieną ir valandą, kam 
jis atvažiavęs į Australiją.

KARALIAUS Viljamo ir Ka
ri gatvių kampe jus apspis bū
rys tamsiai uniformuotų vyrų —■_ 
baltomis kepurėmis, besikaps
tančių siaurais laipteliais iš pože
mio su didžiuliais odiniais krep
šiais. Jūs galite palaikyti juos 
karo invalidais. Ne! Tai lietu
viai konduktoriai, eilę metų sis- 
tematingai griovę Tramvajų 
Tresto tvirtovę, šiandien jie mie
sto viešąjį transportą tvirtai lai
ko savo rankose. Vienas iš jų, 
tramvajuje parduodamas bilietą,

DONELAITIS MELBOURNE
ALB Melbourne Apylinkės Val

dyba talkinant ALB Krašto Kul
tūros Tarybos Lituanistinei Sek
cijai ruošia Donelaičio 250-tajam 
gimtadieniui paminėti akademiją 
melboumiškiams tautiečiams da
lyvaujant ir svečiams kitatau
čiams. Ji įvyks rugpjūčio 2 d. (se
kmadieni) 2 vai. po pietų puošnio
je, moderniškoje The Swinburne 
Technical College salėje — The 
Ethel Swinburne Centre, Haw
thorn, kampas Burwood ir John 
St. Įėjimas iš Burwood Rd., be
veik prieš Hawthorn Town Hall. 
Nuo šv. Jono bažnyčios vyksta
ma 42 tramvajum iki 38 sustoji
mo iki Glenferi Rd., iš čia per
sėsti į Glenferi Rd., tramvajų ir 
vykti iki 70 sustojimo, iki Bur-

JUBILIEJINĖ VASAROS 
STOVYKLA VAIKAMS 

NORVEGIJOJE

Jau 10-ti metai, kaip YMCA 
sekretorius Nils Seim pasikviečia 
Vasario 16-sios gimnazijos ber
niukų pavasaroti Norvegijoje ne
toli Oslo miesto. Gimnazijos jau
nimo vadovo mokyt. Fr. Skėrio 
tarpininkavimu per tą dešimtme
tį šią Nils Seim stovyklą perėjo 
virš šimto lietuvių berniukų. Pla
čiau apie šią berniukų stovyklą 
ir patį Nils Seim jau buvo rašyta 
Mūsų Pastogėje prieš keletą me
tų.

šioje tarptautinėje stovykloje 
kasmet renkasi vaikų iš 10-12 val
stybių, daugiausia Italijos. Sto
vykloje šalia kitų tautybių plevė
suoja ir Lietuvos vėliava. Šiais 
metais šioje stovykloje dalyvavo 
šeši lietuviai berniukai iš Vasario 
16-sios gimnazijos. Visas stovy
kloje šlaikymas veltui, tik reikia 
vaikams prisidėti apsimokant ke
lionės išlaidas, šių metų stovykla, 
prasidėjusi liepos 10 d. baigsis 
rugpjūčio 29 d. Stovykloje vyksta 
kas vakarą laužai, tautybių pasi
rodymai ir kt.

V. DUMČIUS

tuoj pasakys paskutiniuosius 
šachmatų turnyro rezultatus. Ki
tas drauge su pinigais už bilietus 
priima prenumeratą Amerikos 
lietuvių žurnalui, trečias drauge 
su grąža įbruks į rankas Sibiro 
lietuvaičių maldaknygę tokio pat 
dydžio, kaip autobusų tvarkaraš
tis. Trejetą sekcijų pavažiavęs 
būsi pilnai apšviestas, prailginęs 
savo skaitomo laikraščio prenu
meratą arba praturtinęs savos 
bibliotekos biednystę.

PAMATĘS prie miesto rotu
šės bokšto būrelį rimtai besikal
bančių vyrų, nepalaikyk, kad jie 
tik skaičiuoja žuvėdras, sutūpu
sias ant karalienės Viktorijos 
statulos. Ne! Tai LASO galvos 
aptaria strategines galimybes, 
laimėjimo ar pralaimėjimo vari- 
jantus šaltojo karo frontuose.

IŠGIRDĘS paryčiui bildesį ir 
užuodęs mielių ar brogos tvaiką 
nenusigąsk. Nemanyk, kad Ari
zonos kaubojai, Goldvuoterio 
palaiminti, mėto į negrus įtarti
no cheminio sąstato bombas. 
Tai lietuviškų Adelaidės bravo
rų savininkai (ir sponsoriai) vy
ksta žvalgybon, kaip veikia jų 
gaminiai.

JEIGU stovėsi visai tuščioje 
gatvėje arba spjaudysi nuo tilto 
į Torenso upę ir staiga užnugary 
pamatysi žmogų, tada būk tik
ras, kad tave jau nutvėrė lietu
vis aukų rinkėjas. Nuo jo tu nie
kur nepabėgsi ir nepasislėpsi ir 
net nemėgink su juo ginčytis. Jis 
nėr 15 metų berinkdamas tiek iš- 
eudrėjo, kad pasižiūrėjęs į cent
rinio pašto laikrodi tau pasakys, 
kiek po tavo švarko pamušalu 
isiūta pinigų, kad žmona nesuži
notų.

ĮSIDĖMĖKITE: Holivudo pas 
mus nėra, bet teatro Žvaigždžių 
ir čia netrūksta. Nuo to laiko, 
kai Kleopatra susikibo su Ava 
Gardener dėl vieno artisto, bet 
koks teatrinis veikimas sustojo.

wood Rd. Vykstantieji iš City, ga
li vykti iš Flinders stoties Box 
Hill linija iki Glenferi geležinke
lio stoties ir paėjėti iki Burwood 
Rd.

Programoje du referatai: A. 
Zubras skaito “Donelaitis šian
dien” ir A. Krausas — “šimtmetis 
nuo spaudos draudimo”. Meninėje 
dalyje Donelaitis devyniom kal
bom. Moterys deklamatorės daly
vauja tautiniuose drabužiuose. 
Programoje dalyvauja solistas 
Paulius Rūtenis (dainos ir dekla
macija), Melbourno Dainos Sam
būrio moterų ir mišrus choras, Al
berto čelnos vadovaujamas, bale
to šokėja Regina Vaičaitienė su 
savo dviem mokinėm. Pranešėja 
Alena Karazijienė, rašytojo por
tretas dail. V. Simankevičiaus.

Visi dalyvaudami pagerbkime 
savo žymųjį rašytoją klasiką Kri
stijoną Donelaitį. Programa neuž- 
sitęs ilgiau dviejų valandų.

ALB Melbourno Apylinkės
Valdyba

SUTIKĘS merginų būrį su 
dviejų pėdų augščio kuodais ga
lite ramiausiai užkalbinti: tai 
bus tikros lietuvaitės, jieškančios 
dvylikos brolių, lietuviškai kal
bančių!

IŠGIRDĘ kietus žingsnius ir 
pamatę žiežirbas iš pakulnių 
Kensingtono kelio grindiny, ži
nokite: eina ramovėnų bajorų 
jotis kunigaikščio pilies kuoran 
nakties budynei!

PASIJUTĘS namuose tuoj 
girk namo išvaizdą, pievutės ža
lumą, šeimininkės plaukų spalvą 
ir su didžiausiu susikaupimu iš
klausyk šeimininko maldelę į 
praeitį. Ji skambės maždaug 
taip: aš, anksčiau vadinęsis taip, 
o dabar pavardę sutrumpinau (ir 
dvasinį akiratį); Lietuvoje buvau 
patriotas, tarnavau ministerijoj 
XX kategorijoj) tris kategorijas 
pridės nemirktelėjęs), mano alga 
buvo tokia ir tokia (aiškiai padi
dins 1000 litų). Rytą nubudęs 
lu prie lovos ant staliuko rasi ka
vą su grietinėle ir šalia vienin- 
.ėlį šeimininko skaitomą laikraš
tį “Sunday Mail”.

Salione šalia televizijos maty
si gražiai apmuštą kaip namų 
altorių bariuką, prieš veidrodį 
sustatytus stikliukus ir eilutę bu
telių, kurių skaičius tavo akyse 
padvigubės, šeimininkas, storis 
už baro, oriai pradės tave tar
dyti, ką mėgsti: džiną, konjaką, 
samagoną ar balto arklio viskę. 
(Prašyk balto arklio!) Po keliu 
gurkšnių, kai tavo akys prašvis 
apsidairęs pamatysi knygų lenty
ną, ant kurios gryno kristalo va
zoje bus sumerktos gėlytės. Vir
šutinėje eilėje bus maža knygutė 
— tai banko indėlių pasas — 
šeimininko Alfa ir Omega. An
troje eilėje bus sudėtos kelios 
storos, gražiai išlygiuotos kny
gos — tai metinės telefono abo
nentų knygos — gyvieji liudinin
kai, nuo kada šeimininkas įsive
dė telefoną. Apatinėje lentynoje 
bus surinktos pamečiui gazo, 
ellektros sąskaitos. Šalia jų pa
laidai mėtysis mūsų didžioji 
spauda — “Adelaidės Lietuvių 
Žinios”, “šventadienio Balsas” 
(juos šeimininkas gauna dykai!).

Neįžeisk namų šeimininko ir 
nepaprašyk parodyti “Mūsų Pas
togės”, “Tėviškės Aidų”, ar men
kesnio žanro literatūros kaip 
"Lietuvių Enciklopedija” arba 
Donelaičio “Metai”. Jis tokių 
menkaverčių laidinių neskaito: 
Lietuvių Encikopedija jam per- 
brangi, “Mūsų Pastogė” sutep
ta, “Tėviškės Aidų” menkos ver
tės popieris, o apie Donelaitį 
bus visai negirdėjęs.

šitaip elgdamasis Adelaidėje 
užtikrinsi sau sotų ir geram skys
timėly pamirkytą pagarbaus sve
čio pragyvenimą: būsi pilnai at
likęs savo sportinę ir ambasado- 
rinę misiją, kuriai esi sutvertas, 
materialiai paremtas ir savo 
sponsorių Amerikoje prieš išvy
kstant rūpestingai išskryninguo- 
tas.

šie patarimai gimė visuotinia
me Amerikos lietuvių sportinin
kų sutikimo komiteto posėdyje, 
vyriausio fizinio lavinimo gene
ralinės asamblėjos prezidento pa
sirašyti ir sidabro antspaudu pa
tvirtinti.

4
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Adelaidėje
VYTIS — NORWOOD 

61:19 (32:7)
Prieš silpną varžovą lietuviai 

krepšininkai rimčiau žaidė rung
tynių pradžioje .Pirmauta 10:1, 
o pirmo ketvirčio rezultatas net 
24:5. Žiūrovai reikalavo “šimti
nės”, bet vytiečiai pasitenkino 
kuklesniu rezultatu. Komandos 
sąstatą papildė iš Sydney grįžęs 
A. Lapšys. Taškai: R. Daugalis 
16, S. Visockis 14, E. Gudelis 0.

VYTIS — SOUTH 
45:41 (13:17)

Pirmam kėliny priešo kietas 
dengimas pastojo kelią vytie- 
čiams ir kėlinys baigtas mūsų 
nenaudai. Po pertraukos vytie
čiai susigriebė: puolėjai surado 
spragų priešo gynyboje ir užtik
rintai laimėjo prieš kandidatus į 
ketveriukę. Taškai: J. Gumbys 
14, R. Daugalis 14, A. Lapšys 9.

VYTIS — A.S.K. 57:36 (16:17)
Kovingai nusiteikę latviai pir

mavo iki trečio ketvirčio pabai
gos. Paskutiniame ketvirty dik
tuoja vytiečiai ir veržlus J. Gum-

MŪSŲ SVEČIAI, vos atskridę j 
Sydney, žavėjosi vėsoku Australi
jos žiemos oru, ištrūkę iš Čikagos 
vasaros karščių. Paskutinėse at
sisveikinimo rungtynėse, mūsų 
svečiai krepšininkai tada gerokai 
išprakaitavo, tad nenuostabu, kad 
j Australiją kiti atvyko be megs- 
tinių arba šiltesnės aprangos. Pa
buvus kelias dienas Australijoje 
ir ypač šiuo metu Sydnejuje po
puliarus gripas gali ir iš svečių 
pareikalauti aukų. Ypač klimati
niai staigūs pasikeitimai labai 
neigiamai paveikė Amerikos lie
tuvių spaudos atstovų p. P. Pet- 
rutj, kuris dėl ligos net negalėjo 
dalyvauti su kitais žaidėjais New
castle žaidynėse ir oficialumuo
se. Nusiskundžia orų nepalanku
mu ir grupės vadovas p. V. Adam- 
kavičius ir kitas spaudos atstovas 
p. J. Šoliūnas.

KALBANT APIE SPAUDOS 
ATSTOVĄ J. ŠOLIŪNĄ štai, aną 
vakarą rungtynių metu, išgirdau 
dvi moterėles bėsikuždančias: žiū
rėkite, kaip tas svečias ten j savo 
aparatus poteriauja! Matyt, labai 
pamaldus ir bijosi, kad nepralai
mėtų. Paaiškėjo, kad J. Šoliūnas j 
magnetofonines juosteles, įkalbė
jo visą rungtynių eigą, kas bus 
vėliau transliuojama per “Voice 
of America”.

IKI ŠIOL DIDŽIAUSIA išlai
kyta paslaptis paaiškėjo per 
sportininkų balių, kada buvo įtei
kta šiaurės Amerikos lietuvių 
sportininkų dovana per žurnalistą 
P. Petrutį Mūsų Pastogės Sporto 
Skyriaus redaktoriui Antanui 
Laukaičiui. Sporto Skyriaus re
daktorius, iššauktas tos dovanos 
atsiimti ir ją gavęs taip susijaudi
no, kad vos neišbučiavo savo am
žino priešo Mūsų Pastogės redak
toriaus.

BALIAUS METU mūsų svečiai, 
baliaus šeimininkės paraginti tu
rėjo išgerti po taurę šampano. 
Geriant ne vienas iš jaunųjų 
krepšininkų bailiai žvilgčiojo į sa
vo vadovus, ar jie neprieštaraus. 
Tačiau laimėjus dvejas rungtynes 
anie buvo patenkinti ir didžiavo
si savo gerais žaidėjais. 

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 
Rockdale stotis.
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokė j imui. Mes kalbame vokiškai.

bio žaidimas užtikrina lietuviams 
pergalę. Taškai :J. Gumbys 22, 
R. Daugalis 12, V. Ramonaitis 
8.

VYTIS II — W.P.T.C. 23:24
Teachers College puolėjo me

timas 10 sek. iki žaidimo pabai
gos privertė pasiduoti Vyties jau
nius. Taškai: E. Pocius 10, V. 
Levickis 5. Vyties prieauglį tre
niruoti perėmė D. Atkinson.

STALO TENISAS
Draugiškose rungtynėse vytie

čiai išbandė jėgas prieš austrus. 
Pirmos vyrų komandos gretas 
papildė universiteto žaidėas M. 
Deckys. Vytis — Austrija 9:7. 
Taškai: A. Gudaitis 3, M. Dec
kys 3, V. Maželis 2, P. Urba- 
šius 1.

VYTIS (mergaitės) — 
AUSTRIJA 4:5

Mergaitės pralaimėjo minima- 
liniu rezultatu. Taškai: A. Ur- 
nevičiūtė 2, R. Pacevičiūtė ir K. 
Pacevičiūtė po 1.

R.S.

SPORTO NUOTRUPOS
BALIAUS PRADŽIOJE mūsų 

svečiai krepšininkai labai varžėsi, 
tačiau pagauti geros baliaus nuo
taikos vėliau visai pralinksmėjo 
ir jautėsi herojais, kaip žaidynių 
salėje po laimėtų rungtynių.

ĮDOMUS SVEČIO KREPŠININ
KO išsireiškimas po trečiųjų Syd
nejuje rungtynių: “Tai pagaliau 
“nurugbiavom” ir "trečią kartą 
Sydnejaus krepšininkus, nors ir su 
aukomis.” Pasirodo pasibaigus 
rungtynėms čekausko veide juo
davo pamušta akis, o Varno buvo 
kuone išlaužta ranka, kurią reikė
jo sutvarstyti.

PIRMIEJI SVEČIO ŽURNA
LISTO ĮSPŪDŽIAI apie Austra
liją: merginos gražios, tik jų ko
jos kiek storesnės už amerikonių. 
Alus daug geresnis, Sydney gra
žus miestas, panašus į New Yor- 
ką; apsirengimas kiek žemesnės 
klasės už Amerikos, nors maistas 
nepalyginamai geresnis, ypač 
“steikai”. Nusivylę, kad čia ju
dėjime laikomasi kairės pusės, o 
jau piniginė sistema tai Dieve ap
saugok: reikia su savimi vedžiotis 
specialų Australijoje treniruotą 
kasininką!

KO SYDNEJAUS LIETUVIAI 
NEPADARĖ PER PUSĘ METŲ, 
tai svečias E. Misiūnas atliko per 
pusę valandos: Krašto V-bos va-

SUSITIKIMAS BALIUJE
šeštadienį, liepos 11 d. sporto 

Klubas Kovas buvo surengęs lie
tuvių bendruomenei Sydnejuje 
susipažinimo su svečiais ame
rikiečiais lietuviais balių. 
Didžiulė Aubumo salė buvo per
pildyta sydnejiškiais lietuviais ir 
visa eile svečių iš kitų lietuvių ko
lonijų. Šalia mūsų tradicinio spau
dos baliaus šisai Kovo parengi
mas buvo vienas iš labiausiai pasi
sekusių. šiam baliui buvo specia
liai Algio Pluko išdekoruota salė.

Oficialią Amerikos lietuvių sve
čių pasveikinimo programą pradė
jo svečių priėmimo k-to p-kas p. 
V. Augustinavičius, pakviesdamas 
su svečiais atvykusį Amerikos lie-

AMERIKOS LIETUVIAI —
PARATELS 84:49 (38:22)

Penktadien,į liepos 10 d. Syd
nejuje Amerikos lietuviai pradė
jo savo laimėjimų seriją, savo 
pirmajame susitikime nugalėda
mi vieną iš stipriausių australų 
komandų Sydnejuje — Para- 
tels.

Krepšinio salė Sydnejuje, tal
pinanti apie 700-800 žiūrovų ati
darymo rungtynėse buvo perpil
dyta. Žiūrovų tarpe matėsi la
bai daug lietuvių ir dar tokių, 
kurių jau labai seniai nebuvo ga
lima matyti betkokiuose Sydne
jaus lietuvių parengimuose. Pa
sirodo, kad krepšinis prikėlė ir 
daugelį tų, kurie buvo užmigę 
lietuviškame gyvenime.

Priešžaismio rungtynėse susi
tiko Sydnejaus kovietės su latvių 
Spars komanda. Nors prieš ke
lias savaites kovietės finalinėse 
žaidynėse ir buvo nugalėjusios 
latvaites ir net labai lengvai, ta
čiau penktadienį Kovo merginos 
taip pasimetė ir toji pati koman
da, laimėjusi Parramattos distrik- 
to pirmenybes prieš latvaites pa
sirodė labai blogai pralaimėda
ma 27:8 (17:2).

Antrose priešžaisminėse rung
tynėse žaidė australų vaikai iki 
10 m. amžiaus. Jų rungtynės 
buvo gana įdomios. Iš čia mato
si, kad australai netrukus susi
lauks gražaus krepšinio prieaug
lio.

karienės metu išmokė australą 
krepšinio žurnalo redaktorių lie
tuviškai, kuris vėliau pradėjo šau
kti — “sveiks, valio!”

SVEČIŲ PAGERBIMO baliuje 
vienas iš to vakaro laimingųjų 
buvo svečių priėmimo Sydnejuje 
k-to p-kas, kuriam po įvairių ne
sėkmių paguodos teikė šalimais 
pasodinta širdies mūza!

KREPŠINIO RUNGTYNIŲ ME
TU Sydnejuje svečių matėsi ir iš 
kitų miestų: Newcastle, Canber
ra, Wollongong ir net iš tolimojo 
Perth, iš kur buvo atvykęs vieti
nio svečiams priėmimo k-to na
rys p. Kateiva. Jo teigimu, Perthe 
rungtynes atidarys Vakarų Aus
tralijos gubernatorius dalyvau
jant miesto ir steito vyriausybių 
atstovams.

SYDNEJUJE JAU TRIS kar
tus per valstybinę ir komercines 
T.V. stotis transliuojamos žaidy
nės su svečiais, pasikalbėjimai su 
komandos kapitonu A. Varnu ir 
svečių pasitikimas aerodrome.

JOKS KITAS PARENGIMAS 
tiek nesutraukė vietos lietuvių, 
kiek krepšinis. Rungtynėse matė
si ir tokių lietuvių veidų, kurie 
daugiau aip prieš 10 metų neofi
cialiai pasitraukė iš viešojo Syd
ney lietuvių gyvenimo.

Rimas Gailius

tuvių spaudos atstovą p. P. Pet
rutį, kuris savo žodyje iškėlė 
spaudos reikšmę ir tos spaudos 
aktyvių bendradarbių atliktą svar
bų darbą ryšium su šia išvyka, 
šiaurės Amerikos Išvykos K-to 
vardu p. P. Petrutis įteikė puikią 
dovaną “Mūsų Pastogės” Sporto 
Skyriaus redaktoriui Antanui 
Laukaičiui ir Amerikos lietuvių 
spaudos bendradarbiui.

Oficialiame pasveikinime iššau
kus ir pristačius visus Amerikos 
lietuvius sportininkus ir svečius 
baliaus šeimininkė p. Z. Motiejū
nienė pasveikino su duona ir dru
ska ir šampano taure, o ALFAS 
p-kas p. J. Jonavičius ir "Kovo” 
p-kas A. Šimaitis, pasveikinę sve
čius, įteikė jiems šventės atmini
mo ir “Kovo” ženkliukus.

Amerikos lietuvių sportininkų 
išvykos vadovas p. Valdas Adam- 
kavičius savo padėkos žodyje pa
brėžė, jog jo vadovaujamos spor
tininkų grupės tikslas skirtas mū
sų lietuviško jaunimo suartėjimui 
ir geresniam bendradarbiavimui.

šisai balius, kuriame dalyvavo 
iš viso apie 500 svečių, ir kur ypač 
savo skaičiumi vyravo Australijos

Pirmosios pergalės
Prieš pagrindines to vakaro 

rungtynes pasirodė Sydnejaus 
Tautinių Šokių grupė, vadovau
jama p. M. Osinaitės — Cox. 
Buvo pašokta keli šokiai, kurie 
padarė stiprų įspūdį žiūrovų tar
pe.

Oficialų atidarymą, išsirikia
vus abejoms komandoms, pradė
jo N.S.W. krepšinio Sąjungos 
įgaliotinis Mr. G. Durrant, pri
statydamas lietuvių ir australų 
žaidėjus. Čia po žodį tarė austra
lų ir lietuvių vadovaują asme
nys sveikindami atvykusius sve
čius ir pasidžiaugdami jų įnašu 
į australų krepšinį.

Pasikeitus dovanomis tarp ko
mandų žaidėjų prasidėjo pirmo
sios rungtynės. Iš amerikiečių 
lietuvių pradžioje žaidė A. Ad- 
zima, L. Jesevičius, W. Sedlic- 
kas, F. Čekauskas ir A. Var
nas. Pradžioje lietuviai veda 
4:2, australai atsigriebia išlygin
dami 4:4, bet viršija lietuviai ir

ŽAIDIMO STILIUS
Stebint svečių Amerikos lietu

vių žaidimą, iš karto matosi Aus
tralijoje nematytas žaidimo sti
lius. Būdami augšto ūgio žaidė
jai, su kuriais negali lygintis nė 
viena australų komanda, ypatin
gai gerai nuiminėja kamuolius 
tiek nuo savo, tiek ir nuo priešo 
lentų. Lietuvių komanda pasižy
mi ypatingu žaidimo švelnumu, 
gi australai, žaisdami australiš
kąjį futbolą ir krepšinį pasižymi 
kietumu ir šiurkštumu. Amerikos 
lieituviai žaidimo aikštėje laiko
si labai šaltai: jokių jaudinimosi 
apraiškų nesimato nei komando
je, nei pas trenerį V. Grybauską. 
Sakytume, jie yra geležinių ner
vų arba visiškai tikri savo lai
mėjimu.

Iki šiolei komanda dar netu
rėjo progos parodyti įdomesnių 
kombinacijų, nes trenerio V. 
Grybausko teigimu, jų ir nerei
kėjo rodyti, nes priešas buvo 
galima lengvai nugalėti ir be jų. 
Atėjus reikalui tos žaidimo plo
nybės ir kombinacijos bus paro
dytos. Iš individualių žaidėjų

Ieties metikai treniruojasi olimpiniams žaidimams 
Illinois universitete, U.S.A. Čia treniruojasi 17 
tautų atstovai.

PRIĖMIMAS PAS SYDNEY 
MIESTO BURMISTRĄ

Antradieni, liepos 14 d. buvo 
oficialus priėmimas pas Sydney 
miesto burmistrą, o tos pačios 
dienos vakare buvo suruošta sve
čiams pagerbti Australijos Krep
šinio Sąjungos ir lietuvių sve- 

lietuvių jaunimas, buvo tikras 
įrodymas, kad Amerikos lietuvių 
sportininkų atvyka jiems paliko 
labai gilų ir labai pozityvų įspū
di.

puslaikį baigia 38:22.
Rungtynės vyksta labai atkak

lios, ypač australų dengime, ku
rie negalėdami sulaikyti aukšta
ūgių lietuvių veda tikrai šiurkš
tų žaidimą nesiskaitydami su 
baudomis. Teisėjams, iš kurių 
vienas yra svečias Amerikos lie
tuvis Dr. R. Gaška, darbas aikš
tėje yra gana sunkus. Australas 
teisėjas gal ir be blogos valios 
nepastebi žiaurumų aikštėje, ir 
mūsų žaidėjai tiesiog kenčia nuo 
perdaug daromų baudų. Žiūro
vai, o ypač lietuviai tiesiog jau
dinasi, kad teisėjas esąs vienaša
liškas, bet vis tiek žaidimo įkarš
tis labai didelis, gražūs lietuvių 
praėjimai užbaigiami laimėtais 
taškais.

Antrajame puslaikyje austra
lai visomis jėgomis stengiasi bent 
rezultatą švelninti. Rungtynių 
įkarštis didėja ypatingai po eilės 
kietų ir gana žiaurių australų iš
sišokimų, kurių kartais australas 

ypač išsiskiria nietikai Čekaus
kas ir Varnas, gi sviedinių nuė
mime nuo lentų pažymėtini Ad- 
zima, Slomčinskas, Modestavi- 
čius, Šilingas ir kt., nors iš tikro 
visa vienuolikė yra maždaug 
vienodo pajėgumo, gerai žai
džianti savose pozicijose.

Nors komanda ir yra išimtinai 
augšto ūgio, tačiau žaidime išvy
stomas labai geras greitis, kas 
pas augštaūgius retai įmanoma. 
Ypač pabrėžtinas mūsų ameri
kiečių lietuvių švelnus dengimas, 
dažnai pasibaigiąs priešo nau
dai, tačiau neįmetus sviedinys 
visados patenka į lietuvių ran
kas.

Bendrai imant, Amerikos lie
tuvių žaidimo lygis ir klasė yra 
nepalyginamai augštesnė už ge
rąsias Sydnejauss ir N.S.W. ko
mandas, kurios, kaip pastebėjo 
treneris V. Grybauskas, daugiau 
žaidžia “rugby”, negu krepšini, 
tuo tarpu lietuvių rinktinėje aiš
kiai akcentuota susižaidimas su 
visais gerai krepšinio komandai 
reikiamais privalumais.

čiams priimti komiteto vakarienė 
ištaigtngiausiame “Australia Ho
tel” viešbutyje, dalyvaujant Ame
rikos konsului. A.L.

AMERIKOS LIETUVIAI 
LATVIŲ SPAUDOJE

Melbourne leidžiamas latvių 
laikraštis “Australijas Latvietis*’ 
liepos 10 d. numeryje paskelbė 
Amerikos lietuvių krepšinio rink
tinės, atvykusios į Australiją, 
nuotrauką ir platų straipsni apie 
Amerikos lietuvių krepšininkų 
gastroles Australijoje. 

teisėjas “nemato” arba nuduoda 
nematąs. Nežiūrint ir kaip kietai 
priešinantis taškų skirtumas au
ga mūsiškių naudai. Rungtynės 
baigiamos 84:49 mūsiškių nau
dai.

Taip buvo pradėtos Amerikos 
lietuvių žaidynės. Taškus lietu
viams pelnė: Čekauskas 25, Var
nas 23, Bazėnas, Modestavičius 
ir šilingas po 6, Slomčinskas 5, 
Jesevičius ir Sedlickas po 4, Ad- 
zima 3, Motiejūnas 2.
[iŠ;.-..

AMERIKOS LIETUVIAI — 
N.S.W. RINKTINE 

82:58 (28:20)

Šeštadienio popietinėse rung
tynėse dalyvaujant rekordiniam 
žiūrovų skaičiui svečiai Ameri
kos lietuviai antrose savo rung
tynėse susitiko su N.S.W. rink
tine, kuri buvo pastiprinta Aus
tralijos olimpinės rinktinės kapi
tonu iš Adelaidės J. Heard. Be 
jo, N.S.W. rinktinėje žaidė dar 
trys Australijos rinktinės žaidė
jai. Priešo komanda buvo daug 
pajėgesnė ir ūgiu pranašesnė, ne
gu vakarykštė Paratels. Rungty
nės prasideda pirmu mūsų įmes
tu krepšiu, tačiau australai greit 
atsako ir taip taškas seka tašką 
ir vienu metu australai net vedė 
6:4 santykiu, tačiau tas truko tik 
kelias sekundes, nes tuojau lie
tuviai išlygina ir užsiplėšia savo 
naudai. Žaidimas gana kietas. 
Mūsiškių gerieji metikai če
kauskas ir Varnas, kuris po va
karykščių rungtynių šiandie žai
džia sužeista ranka, daro gražius 
praėjimus užbaigdami taikliais 
metimais. Australai kietai gina
si, bet mūsiškiai tiksliai ima vi
sus sviedinius nuo lentų ir grei
tai prasiverždami didina rezulta
tą. Nors šiandie teisėjas ir kitas, 
bet vistiek daro daug “klaidų” 
mūsiškių nenaudai. Pats žaidi
mas šiandie nors ir augštesnio 
lygio, vis tik labai kietas ir žiau
riai šiurkštus. Žiūrovai jaudinasi 
iki kraštutinumo. Pirmasis pus
lankis baigiamas lietuvių naudai. 
8-niais taškais.

Antrąjį puslaikį lietuviai pra
deda sparta ir rezultatas lietuviu 
naudai sparčiai pašoka. Austra
lai kovoja kaip liūtai, bet nesu
laiko veržlių lietuvių. Žiūrovų 
tarpe susidarė du frontai, kurie 
vienas kitą prarėkdami ragina 
savuosius. Bet gi lietuviai šiose 
žaidynėse pasirodė visais atžvil
giais pranašesni ir rungtynės bai
giamos 82:58 lietuvių naudai. 
Taškai: Čekauskas 23. Sedlickas 
14, Varnas 12. Šilingas 10, 
Slomčinskas 8, Modestavičius 7, 
Bazėnas ir Jesevičius po 4.

AMERIKOS LIETUVIAI —
SYDNEY 96:66 (45:34)

Trečiąsias savo rungtynes prieš 
Sydney rinktinę lietuviai triuški
nančiai laimėjo 30-ties taškų per
svara, nors australai, kaip ir pir
mose dvejose rungtynėse, nepa
prastai stengėsi. Pirmajame pus
laikyje lietuviai atsiplėšę dešim
ties ar daugiau taškų skirtumu, 
buvo nusileidę iki 3 — 5 taškų 
skirtumo daugiau parodydami sa
vo džentelmeniškumą. Lietuviai 
savo gražiais praėjimais, , ypač 
Čekauskas, savo driblingais, pra
ėjimais ir metimais, žiūrovus tie
siog stebino.

Antrojo puslaikio pradžioje au
stralai laimi 8 taškus ir santykį 
sušvelnina iki trijų taškų skirtu
mo. Tačiau lietuviai vėl atsiplėšia 
ir pastoviai taškų santykį kelia. 
Prieš pat rungtynių pabaigą žiū
rovų tarpe pasigirdo šauksmai 
“šimtą!”, tačiau laikas australus 
išgelbėjo nuo šios nesėkmės.

Šiose rungtynėse australas tei
sėjas buvo daug objektyvesnis, 
negu ankstyvesnėse, savo švilpu
ku sutramdęs kiek australų žaidė
jų daugeliu atvejų labai šiurkštų 
ir net žiaurų žaidimą, ypač den
gimą, kur, neįveikdami mūsų den
gimo, stengėsi vien baudomis žai
dimą sutrukdyti, šiose rungtynė
se ir Amerikos lietuvis Dr. Gaška, 
atrodo, jau priprato prie austra
liškų taisyklių ir aikštėje teisėja
vo pilnai savimi pasitikėdamas.

Taškai: čekauskas 27, Adzima 
14, Varnas 11, šilingas 10, Modes
tavičius ir Jesevičius po 9, Sedlic
kas 7, Slomčinskas 4, Jankauskas 
8, Bazėnas 2.
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Draugijos Valdyba

BALIUS

KIEK AS SUŽINOJAU!EGZILINIS VAKARAS
S

g

Sambūris Šviesa ir Sydney Studentai
M DAINORIŲ BALIUJE IR PO..

Bungardų Seimą

Povilas Alekna
durininkas

MŪSŲ

S

Kaip buvo sunku skirstytis. Pub
lika dėkavojo dainininkams, kratė

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiu našlę p. Staugirdienę, 
sūnų Jurgį ir p.p. Vėteikius.

MELBOURNO LIETUVIŲ SPORTO KL. “VARPO”

PENKIOLIKMETINIS — JUBILIEJINIS

Fotografas E. Karpavičius pri
ėmime pas Sydney burmistrą “nu
dėjo” du besikalbančius “milži
nus” — krepšininką E. Slomčin- 
ską ir “M.P.” redaktorių!

Egzilinė salė — Macabean Hali 146 Darlinghurst Rd., Darlinghurst. 
Egzilinės dekoracijos ir apšvietimas.
Apranga — egzilinė. -

Mirus <
ZIGMUI STAUGIRDUI,

Amerikos lietuviams svečiams 
priimti K-to p-kas Sydnejuje p. 
V. Augustinavičius gavo nemoka
mą kelionę lėktuvu palydėti sve
čius krepšininkus į Canberra.

A. A. JONUI KILDIŠUI

mirus, jo žmoną Eleonorą, sūnų Viktorą ir brolį Adolfą 

liūdesyje giliai užjaučia ir kartu liūdi

Lituania chorui
(.Atkelta ii pel. 4)

metu choro eilėse yra 57 daini
ninkai: 15 sopranų, 12 altų, 12 
tenorų, 18 bosų ir baritonų. 
Prieš 15 metų pradėjusieji dai
nuoti chore išliko iki šiol: L. 
Gerulaitis, V. Vosylius, Pr. Žu
tautas, J. Miliauskas ir V. Opul- 
skis. Choro dainų solo partijas 
dažnai atlieka dainininkės B. Bu
drienė, E.. Dainienė ir J. Maže- 
lienė. Chorui priklauso ir jauna
sis dirigentas V. Straukas gra
žiai debiutavęs pereitais metais, 
neseniai dirigavo visą choro pa
sirodymą laike “Šiupinio” para
pijos salėje.

Apžvelgę, nors trumpai, cho
ro LITUANIA 15 metų veiklą, 
kuri tiek giliai susirišusi su visu 
Adelaidės lietuvių kultūriniu, vi
suomeniniu, religiniu ir tautiniu 
gyvenimu, negalime praeiti pro 
šalį nepaminėję ir tų asmenų, 
kurie per 15 metų kartu su cho
ru dirbo, dalinosi jo pasisekimais 
ir liūdėjo nesėkmėje. Kas tie ku
rie LITUANIA sukūrė, kas tie 
kurie tūkstančius valandų pralei
do su choru repetuodami, rašy
dami gaidas, spausdindami pro
gramas, šluodami scenas ir šim
tus darbų darbelių atidirbdami? 
Pirmoj vietoj stovi V. ŠIMKUS 
— choro kūrėjas, nuolatinis di
rigentas, organizatorius. Kas ne
pažįsta Adelaidėje p. Vaclovo 
Šimkaus? Kas būtų Adelaidėje 
be jo? Be jo nebūtų choro, be 
jo nebūtų Adelaidėje lietuviškos 
dainos! Tai nepaprastos energi
jos, didelio darbštumo vyras ku
rio 35 gyvenimo metai prabėgo 
dirbant su chorais Lietuvoje, 
Vokietijoje ir Australijoj. Per 
15 metų vadovaudamas Adelai
dės chorui, jis jį kaip savo kūrinį 
širdyje nešiojasi. Kuomet cho
ras klesti, kuomet dainos seka
si, Šimkus linksmas su visais 
dainuoja, su visais džiaugiasi. 
Kai buvo liūdnų choro dienų, 
kai dainininkų sumažėjo, repeti
cijos neįvykdavo, Šimkus nepasi
davė, į savo namus kviesdavosi 
po vieną, po du dainininkus ir 
repetuodavo, bet rankų nenulei
do. Choras išliko, jis išaugo ir 
šiandien jam 15 metų! Tai V. 
Šimkaus nuopelnas.

. Per 13 metų choro adminis
tratoriaus naštą kantriai nešė il
gametis LITUANIA dainininkas 
Leonas GERULAITIS, daug 
darbo ir laiko pašventęs. O tų 
darbų administratoriui, ypač 
dar pačiam dainuojant, netrūks
ta: tai gaidų spausdinimu rūpin
kis, tai korespondenciją vesk, 
tai salėje suolus nešiok, o jau 
kiek mylių savo mašina choro 
reikalais pravažinėta! Kantrus ir 
nesijaudinantis Leonas, nors iš 
administratoriaus pareigų ir pa
sitraukė, bet lietuviškos dainos 
neužmetė. Naujasis LITUANIA 
administratorius J. Lapšys, pa
tyręs visuomenininkas, sėkmin
gai organizuoja choro pasirody
mus, rūpinasi materialine ir re
prezentacine padėtimi bei sten
giasi chorą didinti dainorių skai
čiumi.

Adelaidėje gyvenantieji mūsų 
menininkai p. A. Gučiuvienė, p. 
G. Vasiliauskienė, p. P. Rūtenis 
ir Miss Dorothy Oldham buvo 
nuolatiniai choro svečiai daug 
kartų su choru dalyvavę koncer
tuose ir tuo daug prisidėję prie 
lietuviškos dainos populiarumo.

LITUANIA choras išaugo ir 
sulaukė gražios 15 mietų sukak
ties kartu su daugeliu daininin-

SPAUDOS BALIUS
Amerikos lietuvių sportininkų 

viešnagės apsvaiginti neužmirški
me, kad ne taip toli ir Mūsų Pas
togės Spaudos Balius, kuris jvyks 
rugpjūčio 29 d. Auburn salėje. 
Teko jsitikinti, kad visa eilė syd- 
nejiškių šiam baliui rengiasi kaip 
kad kadaise atlaidams:. perdažo
mi namai, apsikuopiama, nes ta 
proga numato kviestis svečių ir 
iš tolimųjų kolonijų. Gaila, kad 

* šiame baliuje nebus mūsų svečių 
sportininkų. 

kų, kurie ilgiau ar trumpiau iš
buvo jo eilėse. Jie sudaro viene
tą, pasišventusį ne vien lietuviš
kos dainos skleidimui mūsų tar
pe, bet ir lietuvių tautos atsto
vavimui tarp svetimųjų. Kiekvie
nas choro dalyvis įdėjo daug šir
dies ir daug darbo kol lietuviška 
daina nuskambėjo scenoje, jis 
pašventė daug savo laiko, nežiū
rėjo asmeniškų trūkumų bei iš
laidų. Kiekvienas iš jų yra rams
tis lietuvybės mūsų kolonijoj ir 
Lietuvos atstovas tarp svetimųjų.

Rugpjūčio 8 d., šeštadienį, su
sirinksime Adelaidės Lietuvių 
Namuose išklausyti mūsų choro 
LITUANIA jubiliejinio koncer
to. Tebūnie tai Šventė ne vien 
chorui minint 15 metų sukaktį, 
bet ir visai Adelaidės ir Austra
lijos lietuviškai bendruomenei 
besidžiaugiant ir didžiuojantis 
choro pasisekimu. Tegul skam
ba jų dainos daug daug metų 
Adelaidės lietuvių tarpe, dainos 
kurios yra lietuvybės dvasia, dai
nos kurios džiugintų ir stiprintų 
mus sunkiose valandose. Tegul 
jų dainos sujungia mus vienybėn, 
tegul primena kad visi esame 
dainuojančios, nors ir kenčian
čios, Lietuvos vaikais.

J. Mockūnas

ŠIŲ METŲ TRADICINIS ŠVIESOS — STUDENTŲ VAKARAS VYKS EGZILŲ 
ŽENKLE:

1.
'2.

4.
5. Kviečiami visi buvę D.P. — egzilai, jų vaikai ir anūkai.
6. Atvykite liepos 25 d. ir ne anksčiau 7 vai. vakaro ir ne vėliau 12 vai. nakties.

%

s

Kas nebuvo, apgailėjo, 
kad šiem baliun nenuėjo. 
Kurie buvo, suko tvistą, 
valgė vėžį, keptą vištą. 
Smaguriavo kaip patiko, 
ir dar lėkštės pilnos liko...

Taip, liepos 4 d. vienoje iš Mel
burno puošniausių privačių paren
gimų salių “Dorchester”, ant pui
kaus Yara upės kranto, įvyko Mel
burno Dainos Sambūrio balius. 
Balius, kokio dar, turbūt, Melbur
ne nėra buvę, bet reik tikėt, kad 
bus daugiau... Kodėl?... Tik dėl 
to, kad jau seniai pribrendęs lai
kas užmiršti anų "dypų” dienas 
ir pradėt būti pilnateisiais žmonė
mis. Sakysite —. Vaje, koks "blat- 
nas!” Bet ne čia reikalas.

Daugumoje, taip vadinami ba
liai, vyksta prie didelių stalų. 
Brendi, džinai ir pan., reikia gerti 
iš puslitrinių stklinių. Visą vaka
rą reikia bėgioti, jieškoti, kur yra 
sviestainiai, alus, stiklinės, na ir 
dar, turbūt, pigiau svariuko nėra 
buvę....

Dainoriai “užpylė” po £2 —, bet 
tikrai buvo jų verta... Aštun
tą valandą privariau savo “li
muziną” prie salės durų. Že
mai nusilenkdamas 
plačiai atvėrė duris. Stabtelėjau 
minutei, netikėjau, bet žmonai 
kunktelėjus į pašonę, mečiau senus 
batus per slenkstį ir jau viduje. 
Nedidelė, bet labai skoninga salė 
teikė puikų įspūdį. Jai pritaikinta 
kapela mezgė aplinką ružavais 
šviesos kontūrais. Gražiai padeng
ti stalai, apšviesti paskirų, priblė
susių įvairiaspalvių lempų, tary
tum tyko, anų gražiai išsipuošusių 
poniučių. Lengvas gerų kvepalų 
dvelkimas, taip nejučiomis kutena 
ir taip jau šventadienišką nuo
taiką.

Vos spėjus susėsti, frakuotas pa
davėjas jau rodė gėrimų katalogą. 
Antras jau krovė ant stalo. Dar 
valandikė, ir iš virtuvės pasipylė 
padavėjos su lėkštėm, apkrautam 
gėrybėmis. Kuo jos mūsų nemaiti
no: pradėjau vėžiu, užkandžiau-

MŪSŲ PASTOGĖ

“NEWS DIGEST — INTERNATIONAL” 
SKAITYTOJAMS

Šiuo metu “N.D.I.” nemažą skaitytojų procentą sudaro 
lietuviai. Ateity tasai procentas palaipsniui mažės.

Mūsų, kaip žurnalo leidėjų rūpestis yra šį žurnalą kaip 
galint plačiau paskleisti kitų tautybių tarpe.

Tad mieli tautiečiai, galite labai daug pagelbėti, savo 
įsigytą “News Digest — International” numerį parduodami 
ar padovanodami kitataučiui, besidominčiam politika. Todėl 
“N.D.-I.” lietuviai skaitytoai prašomi perskaityto žurnalo ne
laikyti savo lentynose, bet jį parduoti ar perleisti kitiems, ku
rie susipažinę taps nuolatiniais jo skaitytojais.

Jeigu kas dar norėtų papildomai gauti išėjusių šio žurna
lo numerių, prašome rašyti adresu: Box 62 P.O. Belmore, 
N.S.W.

"NEWS DIGEST — INTERNATIONAL” 
REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA

įvyks
1964 M. LIEPOS 24 D. (PENKTADIENI)

Brunswick Town Hall. Pradžia 8 vai. vak. Pabaiga 1 vai. 30 min. ryto.
Baliuj nuotaika, kaip ir visada Sporto Klubo baliuose — linksma ir jaunatviška.
Baliuje sutiksite sportininkus ir svečius iš Amerikos.
Geras orkestras. Nuotaikingos solo dainos. Turtingas bufetas valgiais ir gėrimais.
Bilietai gaunami pas visus Sporto Klubo Valdybos narius.
Geelongo ir gyvenantieji Melbourne Apylinkėse lietuviai staliukus ir bilietus iš anksto 
užsisako šiuo adresu: A. Bladzevičius 14 Clarinda St., Essendon, W5, Vic. tel. 37-3192.

Melbourno Liet. Sp. KI. "Varpas”

damas vištiena, mirkyta saldžiuose 
ridikėliuose su apelsino ir grietinės 
padažu. Tikrai lietuviškai rūky
tas kumpis dar savyje slėpė rau
gintus agurkus su Saločiais. Vai 
brangieji — sakau diržas trūksta, 
reikia palengvėle...

Bet mūsų dainoriai čia irgi buvo 
viską tinkamai iškalkuliavę ir kad 
būtų lengviau kramtyti, davė 
trumpą, bet labai vykusią" progra
mą.

P-lė Batrašiūtė, viena iš jaunųjų 
chorisčių pasirodė pati pirmoji 
prie mikrafono. Pasipylė “katu
tės”, bet kur gi gali neploti: tokia 
jaunutė, tokia gražutė o jau bal- 
siukas... Vyrai... nemoku jums 
aprašyti. Vėžys, nebaigus praryti 
sustojo kažkur pusiaukelėje, šir
dis kaip ano seno garvežio dūm

A. A.
ZIGMUI STAUGIRDUI Canberroje mirus, 

našlę p. Staugirdienę, sūnų Jurgį ir p.p. Vėteikius 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame

Pauliukoniai ir MaraSinskai

mirus, gilią užuojautą reiškia p. Staugirdiėnei, dukrai 
sūnui ir žentui.

traukis, klabėjo į visus šonus. O 
ji dainavo, dainavo...

Dar man nespėjus atsipeikėti, 
scenoje jau stovėjo p-ia Balčiūnie
nė ir p-ia Žiedienė. Šios dvi po
nios melburniškiams gerai žinomos 
dainininkės. Jų puikūs balsai dar
niai rišosi: “Pageltę lapai tyliai 
tarp šakų pražydo”... Šios dainos 
meliodija mane visiškai pavergė, 
nunešė ten, kur mano broliai ir se
sės gal alkani eina miegoti.
Senas klevas prie gryčios po ku
riuo aš žaisdavau, po kuriuo aš 
sėdėdavau, laukdavau ano pagel
tusio lapo, nuo pat viršūnės krin
tant žemyn.

Jie krisdavo taip tingiai, atsi- 
mušdami nuo šakelės ant šakelės...

ir tarytum kaip kad tos dvi dai
nininkės kartojo: Tara-da-dam. 
Tara-da-dam ——-

Pats maestro čelna palydėjo 
pianinu ir po kiekvieno ano

A. A.

ZIGMUI STAUGIRDUI

Grybų Seimą
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PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Sydney Lietu

vių Moterų Socialinės Globos 
Draugijos valdybos sekretorė p. 
A. Grinienė pasitraukė iš parei
gų ir jos vieton pakviesta p. V. 
Petniūnienė. Naujosios sekretorės 
adresas: V. Petniūnienė, 10 Dru- 
mmon St., Liverpool/ N.S.W.

Ta pačia proga buv. Draugijos 
sekretorei p. A. Grinienei už jos 
nuoširdų darbą reiškiame gilią pa
dėką.

Viena kovietė Sydnejuje paty
rusi, kad Valdas Adamkavičius 
vedęs, susigraudino, bet greit nu
braukusi ašarėles pasakė: tai nie
ko. Amerikoje lengvai gaunamos 
skyrybos!

Ir sportininkų svečių vadovas 
Adamkavičius ne viską žino: Syd
nejuje visi jį klausinėjo ir visiems 
mokėjo atsakyti, bet užėjęs į “M. 
P.” redakciją jis pats pradėjo 
klausti!

“dam” jis taip vykusiai ištraukė, 
kas man sudarė įspūdi, kad ange
liukas su tokia mažute arfa palydi 
tą krintantį lapelį su paskutiniu 
maršu už praėjusį grožį... Visaton.

Dar begaudant kvapą, sudundėjo 
būgnai, publika pradėjo smarkiai 
ploti. Visiems pažįstama choristė, 
nepakeičiama dainos mėgėja stovi 
p-ia Tamošiūnienė. Neklauskit ką 
ji dainavo ir kaip tos dainos vadi
nasi, bet, brangieji, tikėkite ma
nim: Viena akis dar ašarojo iš tik 
ką praėjusio sapno, o antroji grū
dosi pro akinius taip staigiai pasi
keitusios nuotaikos.

Nesusivaldžiau, iš kart pradėjau 
palengva trepsenti, nepajutau, 
kaip kirsiu kulnu į grindis o ten 
mano foto aparatas... Brangieji, 
tiesiai į tą “stebuklingą” akį...

Būgnų garsai palengva tirpo sa
lės skliautuose. Mano “bačiukai” 
kažkaip pradėjo lipti prie grin
dų, taip lėčiau, lėčiau kol visiškai 
sustojo.

1964 m. liepos 20 d.

TRADICINIS SVIESOS
— STUDENTŲ VAKARAS
Ir šiais metais liepos 25 d. Syd

nejuje ruošiamas tradicinis Švie
sos — studentų vakaras Macabean 
Hali, 146 Darlinghurst Rd., Dar
linghurst. Šis vakaras bus visai ki- 
tokio stiliaus, negu anksčiau reng
tieji. Smulkiau vakaro eiga sura- 
syta skelbime.

Svečius sportininkus, išvykstan
čius iš Sydney į Canberra paly
dėjo didokas ^būrys sydnejiškių lie
tuvių net ligi Canberros.

#

Labai krito į akis, kad Sydne- 
jaus australų spauda labai šykščiai 
informavo apie Amerikos lietuvių 
krepšinio komandos atvykimą ir 
čia vykusias žaidynes, už tat su 
didžiausiu užsidegimu buvo apra
šoma ir net pirmuose puslapiuose 
paskelbtos nuotraukos į Australi
ją neseniai sugrįžusios vaiko gro
biko ir žudiko Bradley žmonos!

Iš oficialių pasisakymų paaiškė
jo, kad Amerikos lietuvių krepši
nio rinktinė tokio augšto lygio 
yra pirmoji, vizituojanti Australi
ją. Galimas daiktas, kad australai 
ateityje patys jų kviesis žaisti.

A.L.B. Krašto Valdybos pir
mininkas inž. I. Jonaitis staiga 
susirgo ir buvo paguldytas ligo
ninėje, kur buvo padaryta opera
cija. Jis tikisi išeiti iš ligoninės 
jau šią savaitę.

Amerikos lietuvių rinktinės gru
pės vadovas p. Valdas Adamkavi
čius, kaip paaiškėjo iš pasikalbė
jimų, nėra vien tik sportininkas 
bet ir didelis visuomenininkas bei . 
jautrus dailės mėgėjas. Būdamas 
Sydnejuje jis aplankė mūsų įžy
miuosius dailininkus susipažinda
mas su jų kūriniais. Iš jaunos dai
lininkės Ninos Meškėnaitės jis nu
pirko du darbus.

Kurka

rankas ir tarytum kaip kokia gra
ži, didelė šeima — nenorėjo skir
tis... Kaip miela...

Automobilis palengva įriedėjo 
i garažą. Gaidys ant senos bačkos 
pašoko. Atrodo, nusigando, manė, 
kad pavėlavo, bet pažiūrėjęs į ma
ne susigėdo ir... negiedojo. Paki
šo snapą po sparnu kažka kužden
damas vištelėms.

Žmona, rakindama duris dar pri
dėjo: — Ačiū Dievui ir tiems 
SAMBŪRIEČIAMS už tokią žavė
tiną naktį. Ignas
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