
VERŽLIOJI DVASIA
Sielodamiesi mūsų tautos atei

timi pernai Šio laikraščio pusią- 
puošė plačiai nagrinėjome izo- 
litcionizmo klausimą, būtent 
bendruomeninio uždarumo, ku
ris turėtų būti kaip atsparos taš
kas prieš nutautėjimą. Žinoma, 
klausimas ir paliko tik svarstymų 
ribose, nors pačioje visuomenė
je ir buvo sukėlęs gyvo susido
mėjimo.

Su Amerikos lietuvių sporti
ninkų atvyko atsistojo mums 
prieš akis nauia galimybė, netgi 
esmingesnė ir realesnė, negu 
konservatyvusis izoliacionizmas. 
Tai tautinis veržlumas. Būdinga 
dar ir tai, kad šitą naują — ver
tumo kryptį pasirinko kaip tik 
mūsų jaunoji karta, kuriai seno
sios tradicijos nėra įaugusios j 
kraują ir smegenis, bet kuri, pa
likdama ištikima savai tautai, 
bando naujus kelius ir metodus.

Konservatyviu žvilgsniu žiū
rint tokia sportininkų išvyka tu
rėjo būti neįmanoma, nes tau
tos, neturinčios savo valstybinio 
autoriteto, drauge neturi ir teisės 
dalyvauti tarptautiniuose susiti
kimuose ir kovoti kaip atskiras 
vienetas. Taip šiandie lietuviai, 
kodais buvę iškilūs Europoje 
krepšininkai, dabar negali daly
vauti nei olimpiadose, nei ki
tuose tarptautinio masto sporti
niuose susitikimuose. Nežiūrint 
to, šitas barjeras buvo stebėtinu 
būdu sėkmingai apeitas ir vistiek 
lietuviai iškyla į tarptautinius 
sluogsnius, nors ir neįleisti pro 
frontines duris. Prieš penkerius 
metus apie lietuvius sportininkus 
kalbėj ovisa Pietų Amerika, šiais

ŠEŠTADIENĮ PASIMATOM SPAUDOS BALIUJE

DAR VIENA VIEŠNIA

IŠ U.S.A.

Jau trečia savaitė Sydnejuje 
vieši Amerikos lietuvė iš Bostono 
ponia Stasė Gruzdienė, kuri atvyko 
čia aplankyti savo giminių ir pa
sidairyti po Australiją. Numato 
išbūti čia apie tris mėnesius. Pe
reitą savaitę ji lankėsi “Mūsų Pas
togės" Redakcijoje, plačiai papasa
kojo apie Bostono lietuvių gyveni
mą ir veiklą ir numato pasimatyti 
su eile lietuvių Sydnejuje ir Mel
bourne. Plačiau papasakojo apie 
Australijos lietuviams gerai pa
žįstamą buv. Krašto Valdybos pir
mininką p. Justiną Vaičaitį, kuris 
per ją siunčia visiems Australijos 
lietuviams geriausių linkėjimų. Po
nia Gruzdienė yra aktyvi skautų 
veikėja ir rėmėja ir išnaudodama 
savo buvimą Australijoje bandys 
susisiekti su Australijos lietuvių 
skautų vadovais. Tuo tikslu ir 
vyks į Melbourną, kad pasimatytų 
su p. Krausu, A. Gabu, J. Maku- 
Hu. Būdama Redakcijoje ji paau
kojo “Mūsų Pastogei” tris svarus 
ir įsigijo pakvietimą j Mūsų Pasto
gės Spaudos Balių.

Gerb. viešnia p. Gruzdienė turės 
progos arčiau susitikti su Sydney 
lietuviais baliaus metu ir galės 
plačiau papasakoti apie gyvenimą 
Bostone ir savo keliones.

Sydney ap-kės susirinkimas
i

A.L.B. Sydney Apylinkės narių 
metinis susirinkimas įvyks rugsė
jo 6 d. Lidcombe katalikų bažny
čios salėje, tuoj po pamaldų 1 vai. 
Laiku nesusirinkus pagal įstatus 
reikalaujamam narių skaičiui, su
sirinkimas įvyks už pusės valandos 
ir bus laikomas teisėtu, nežiūrint
dalyvių skaičiaus.

SisirinMmo dienotvarkė 
Susirinkimo atidarymas. 
Mandatų Komisijos tvirtinimas. 
Apylinkės Valdybos Pirmininko 

pranešimas.
Revizijos Komisijos pranešimas. 
Diskusijos dėl pranešimų.
Pajamų — išlaidų apyskaitos 

ir darbo veiklos tvirtinimas.

Valdomųjų organų rinkimai:
a) Apylinkės Valdybos,
b) Revizijos Komisijos,
c) Garbės Teismo,
d) Klausimai ir sumanymai.

II
Kad sutaupius laiką ir išlaidas, 

toje pačioje vietoje po Apylinkės 

gi metais jais stebėjosi ir A ustra- 
lija. Galimas daiktas, kad vieną 
dieną jie dar sugrįš į Europą nu
siraškyti laurų, kurie lietuviams 
seniai priklauso.

Šitą žingsnį tektų ir laikyti tau
tinio veržlumo pasireiškimu. Tie
sa, jis būtų neįmanomas, jeigu 
ta kryptimi nebūtų buvusios su
koncentruotos jėgos — jaunieji 
veržėsi, vyresnieji pritarė ir pa
rėmė. Čia reikėtų įžiūrėti mūsų 
bent išeivijos sluogsniuose revo
liucinį persilaužimą iš pasyvaus 
konservatyvizmo į dinamiškąjį 
veržlumą. Ir tai reikėtų laikyti 
daug žadančiu posūkiu ne tik 
mums išeiviams, bet ir visai lie
tuvių tautai.

Iš istorijos žinome, kad kadai
se išbudinta tauta pasireiškė savo 
dinamiškuoju veržlumu militari- 
ne prasme. Su Vytautu Didžiuo
ju tasai militarinis veržlumas 
užgęso ir vėl tauta snūduriavo 
konservatyviškuoju miegu kartas 
nuo karto atsidusdama", mes nie
ko nenorime, tik palikite mus 
ramybėje. Tačiau, kaip Dr. Gaš
ka taikliai Sydnejuje išsireiškė, 
ateitis yra dirbančiųjų ir kovo
jančiųjų. Pasyvumu niekados ne
buvo laimėtas joks mūšis, o tik
tai prarasta, kas turėta. Kas šian
die žinotų apie žydus, jeigu jie 
nebūtų turėję veržlumo paimti į 
savo rankas pasaulio kapitalą, 
kas šiandie sutapatinama su jų 
nacionaliniu charakteriu.

Kokia kryptimi koncentruosis 
mūsų lietuvių nacionalinis ver
žlumas, šiandie neįmanoma įspė
ti, bet kad jis jau atsibudęs, tuo 
nėra ko abejoti. Jis, tiesa, dar 

ATSISVEIKINAME TIK LAIKINAI
Pereitą savaitę išvyko penkias savaites Australijoje viešėjusi 

Amerikos lietuvių krepšinio rinktinė.
Išvyko garbingai įvykdžiusi savo tikslą — išskyrus vieną, lai

mėjo 24 susitikimus ir savo pergalėmis dar kartą įrodė, kad mūsų 
triumfai krepšinyje 1937 ir 1939 metais nebuvo atsitiktini, bet šioje 
sporto šakoje lietuviai tebestovi pirmaujančių pasaulio tautų eilėse.

Kartu su rinktinės pergalėmis ranka rankon ėjo didžiulė pro- 
poganda Lietuvai ir lietuviams, kokios mes patys savomis jėgomis 
nebūtumėm galėję nei nupirkti, nei kitokiais būdais sukelti.

Tačiau svarbiausias šios Amerikos lietuvių krepšinio rinktinės 
išvykos momentas yra uždegimas mūsų jaunojoje kartoje pasidi
džiavimo ir noro nešioti vardą tos tautos, kurios sūnūs iš Amerikos 
pasirodė tokiais puikiais Lietuvos ambasadoriais laisvajame pasau
lyje.

Australijos lietuvių priaugantis jaunimas šio vizito pasėkoje 
yra žymiai sustiprėjęs lietuvybės kelyje ir tai yra didžiausias Ameri
kos lietuvių rinktinės nuopelnas, kurio vaisiais mes su padėka nau
dosimės, kad išlaikius gyvą mūsų tautinę bendruomenę Australi
joje.

Tvirtai tikime, kad atsisveikinimas su rinktine buvo tik laiki
nas. Neabejojame, kad bendrų Šiaurės Amerikos ir Australijos lie
tuvių pastangų dėka po kelių metų vėl išvysime mūsų brangius bro
lius Australijoje. Gal bus pasikeitę jaunuolių veidai, tačiau tikslas 
liks tas pats — Lietuvos ir lietuvių vardo garsinimas ir lietuvybės 
stiprinimas per sporto šaką, kurioje mes pasaulyje tebetariame 
svarų žodį.

Iki pasimatymo brangūs Amerikos lietuviai sportininkai!
Australijos Lietuvių

Fizinio Auklėjimo ir Sporto Valdyba

Valdybos valdomųjų organų išrin
kimo, remiantis Krašto Valdybos 
bendraraščiu Nr. 5 iš liepos 29 d. 
1964 m. bus renkami atstovai į 
Krašto Tarybos atstovų visuotinį 
suvažiavimą.

1. Pagal ALB statutą ir Sydney 
Apylinkės narių skaičių, turi būti 
išrinkta į Krašto Tarybos suva-

žiavimą 12 atstovų.
2. Renkant Tarybos atstovus turi 

teisę balsuoti kiekvienas B-nės na
rys suėjęs 18 metų amžiaus ir su
mokėjęs Australijos Lietuvio mo
kestį. Atleisti nuo Australijos Lie
tuvio mokesčio kaip nedirbantieji 
taip pat turi teisę balsuoti.

3. Krašto Tarybos atstovais gali 
būti renkami b-nės nariai, sulaukę 
21 metų amžiaus ir sumokėję Aus
tralijos Lietuvių mokestį. Atleisti 
nuo Australijos Lietuvio mokes
čio taip pat gali bjti renkami.

4. Kandidatus gali siūlyti kiek
vienas susirinkime dalyvaująs 
ALB narys, turįs rinkimo teisę. 
Kandidatai siūlomi žodžiu arba 
raštu. Jei siūlomas kandidatas su
sirinkime nedalyvauja, jo sutiki
mas būti renkamu turi būti patiek- 

nėra koncentruotas, nes prilygs
ta sprogstančiai granatai, kurios 
skeveldros sklinda į visas puses, 
betgi tos veržliosios dvasios ap
raiškų matyti visur: išeivijoje šiuo 
metu beveik nėra šeimos, kurios 
vaikai pasitenkintų vien pradi
niu ar viduriniu mokslu ir išsi
lavinimu. Palyginus su visa tauta 
išeivių inteligentų procentualus 
prieauglis yra dešimteriopai di
desnis. Jis keleriopai prašoka ir 
gyvenamojo krašto inteligentų 
prieauglį. Ir kas dar pabrėžtina, 
kad kuo augščiau iškilęs inteli
gentas lietuvis, tuo jis tautiniai 
sąmoningesnis. Štai dėl ko tenka 
ypatingai džiaugtis, kad su verž
lumu skatinamos ir tautinės am
bicijos. Šiuo metu koncentruotai 
pasireiškiame sporte, gal būt ry
toj tokia pat koncentruota jėga 
prasiveršime ir kitoje srityje. 
Svarbiausia tai, kad tasai veržlu
mas jau pažadintas ir ypač jis 
gajus jaunoje kartoje, (v.k.)

NEĮSILEIDŽIA pietų 
AFRIKOS OLIMPINIUOSE 

ŽAIDIMUOSE
Tarptautinis olimpinis komitetas 

uždraudė dalyvauti Pietų Afrikai 
pasaulinėje olimpijadoje, kuri šiais 
metais įvyksta Tokio, Japonijoje. 
Pagrindas, kad Pietų Afrika neat
sisakė savo segregacinės politikos 
net ir sporte.

★
Amerikos atstovų rūmuose buvo 

priimta rezoliucija pagal kurią tu
rėtų būti suspenduotos Jungtinėse 
Tautose tos valstybės, kurios dau
giau kaip dveji metai atsilikusios 
su numatytais mokesčiais. Pagal 
tai penkiolika valstybių gali ne
tekti balsavimo teisių, jų tarpe ir 
Sovietų Sąjunga.

tas raštu.
5. Renkant Tarybos atstovus 

bus balsuojama slaptai. Išrinktais 
bus laikomi pagal eilę daugiausia 
balsų gavę po lygiai balsų, bus 
laikomas išrinktu vyresnis amžiu
mi.

Pastaba: Susirinkusių patogu
mui, bus paruošti užkandžiai ir ka
vutė.

Sydney Apylinkės Valdyba

APIE LIETUVIUS
LIETUVIŲ KOLONIJA 

ŠVEICARIJOJE
Šveicarijoje, netoli Schaffhausen 

yra likučiai vienos lietuvių kolo
nijos, įsikūrusios dar 1904 metais. 
Šios kolonijos vadovė yra evange
likų teologė Mina Benkutė, 64 me
tų amžiaus. Ji savo žinioje tebeturi 
senų religinių knygų lietuvių kal
ba. Šioji kolonija atsirado, kai mi
nėtais metais iš Tilžės kun. Endri- 
kis Kalvaitis pasitraukė į Šveica
riją. Su juo persikėlė apie 300 jo 
parapijiečių, kuriems jis laikė lie
tuvių kalba pamaldas iki 1915 me
tų. Dabar tos kolonijos tėra tik li
kučiai.
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įvykiai pasaulyje
NAUJI VĖJAI RUSIJOJE

Net ir patys sovietai įsitikino, 
kad jų ekonominė sistema kraštą 
vedanti prie bankroto. Ta prasme 
neseniai vienas pirmaeilis rusų 
ekonomistas V.A. Trapeznikov pa
skelbė Pravdoje straipsnį, kuriame 
raginama atissakyti “pasenusios” 
ekonominės politikos ir siūlo ka
pitalistinėje sistemoje galiojan
čias ekonomines teorijas. Atrodo, 
kad virš 40 metų trukęs komunis
tų ekonominis eksperimentas net 
pačius komunistus pradeda įtikin
ti, kad jų vestoji sistema gerovės 
nepakėlė.

*
37 metų Kanados suparaližuo- 

tas prancūzas perplaukė kanalą 
tarp Anglijos ir Prancūzijos, van
denyje išbuvęs 12 valandų ir 5 min.

Vykstant Kipro krizei Graikija 
atšaukė savo karinius dalinius iš 
NATO sąjungos, šis Graikijos 
žingsnis, kaip skelbia spauda, la
bai susilpninęs rytinį NATO spar
ną Viduržemio jūroje. Praktiškai 
visos Graikijos karinės pajėgos bu
vusios NTO žinioje.

KIPRAS ŠAUKIASI 
SOVIETŲ PAGALBOS

- Po turkų oro atakos Kipro pre
zidentas arkivyskupas Makarios 
kreipėsi į Sov. Rusijos vyriausybę 
pagalbos prieš galimą Turkijos in
vaziją. Sovietų Sąjunga tokią pa
galbą pažadėjo ir tuo pačiu Kruš- 
čiovas užsipuolė Angliją ir Ameri
ką, kad šios esančios tikrosios kal
tininkės Kipro krizėje. Pagal Kru-

Dabartinis Jungtinių Tautų (UNO) gen. sekretorius U Thant, 
paskutiniu metu išvystęs didelį aktyvumą likviduoti karo ži
dinius Konge, Kipre ir Pietryčių Azijoje. Neseniai jis lankėsi 
ir Maskvoje bandydamas išgauti įsisenėjusias sovietų skolas 
Jungtinėms Tautoms. U Thant yra Burmos diplomatas, 
atstovavęs savo kraštą Jungtinėse Tautose nuo 1961 m.

LIETUVIAI 
LAIKRAŠTININKAI PAS 

PREZ. JOHNSON
JAV prezidentas L.B. Johnson 

rugpjūčio 3 d.' priėmė apie šimtą 
įvairių tautinių mažumų laikraš
čių redaktorių, jų įgaliotinių ir lei
dėjų. Laikraštininkams buvo pri
statyti kabineto nariai. Iš lietuvių 
laikraštininkų dalyvavo “Draugo”, 
“Naujienų” dienraščių ir “Darbi
ninko”, “Dirvos”, “Garso", “Tė
vynės” ir “Vienybės” redaktoriai 
ar jų įgaliotiniai. Priėmime daly
vavo ir ELTOS atstovė Vašingto
ne Gražina Krivickienė. Priėmimas 
ir vaišės pas JAV prezidentą už

ščiovą, Turkija esanti NATO na
rė, tad jos veiksmai būtinai turį 
šaknis Londone ir Vašingtone.

Rytiniame Pakistane staigių po
tvynių paliesti nukentėjo virš 11 
milijonų gyventojų. Potvyniai su
naikino didžiulius plotus pasėlių ir 
daugelis liko be pastogės.

★
Amerikos senate nubalsuota nu

traukti ekonominę pagalbą Indone
zijai. Prie šio nuosprendžio prive
dė Indonezijos agresyvi laikysena 
prieš Maleziją. šiuo metu ji gau
na iš Amerikos 10 mil. dolerių 
kovai su maliarija ir švietimo rei
kalams.

CHRUŠČIOVAS I VAK. 
VOKIETIJĄ

Beveik tikras dalykas, kad arti
miausioje ateityje Chruščiovas lan
kysis V. Vokietijoje.

Chruščiovo norą pasimatyti su 
Vokietijos kancleriu Erhardu per
davė Chruščiovo žentas “Izvestijų” 
redaktorius Adžubejus.

35 MILIJONAI ARBA 
ATSISAKYTI R. VOKIETIJOS

V. Vokietijos vyriausybė pasiry
žusi atmesti Jugoslavijos reikala
vimą išmokėti daugiau kaip 35 
mil. svarų pašalpoms nukentėju- 
siems nuo nacių, kol Jugoslavija 
pripažįsta R. Vokietijos vyriausy
bę.

Vyriausybė tik tada galinti svar
styti tokį reikalavimą, jei ji bū
tų pripažįstama teisėtai atstovau
janti visai Vokietijai.

truko daugiau kaip valandą. Laik
raštininkai turėjo progos arčiau 
susipažinti ir pasikalbėti su aukš
tais JAV valdžios pareigūnais.

(E)
500 LIETUVOS SPECIALISTŲ 

Į KAZACHSTANĄ
Lietuvos jaunimo ir kitų spe

cialistų gabenimas j Kazachstaną 
ir kitas sritis tęsiamas toliau. Re
žiminė spauda pranešimus apie to
kius išvežimus dažniausiai skelbia 
smulkiomis raidėmis ir nežymioje 
vietoje. Pvz. “Komjaunimo Tiesa” 
(Nr. 149) trumpai painformavo, 
kad liepos 28 d. į Kazachstano res
publiką išvyko “jaunųjų talkinin
kų traukinys”. Toliau paaiškinta, 
kad tie talkininkai ,tai — apie 
500 Lietuvos kaimo profesinių —

PADĖKA SPAUDOS 
DARBUOTOJAMS ' 

Pergalių apsvaiginti aikštėse ir 
net priėmimuose tematėme tik pa
čius žaidėjus bet dažnu atveju ap
lenkėme ir drauge su Amerikos 
sportininkais atvykusius spaudos 
darbuotojus — žurnalistus, kurių 
buvo net trys: Jonas šoliūnas, 
Petras Petrutis ir J. Bulionis. Jei
gu patys žaidėjai lemiamą žodį 
turėjo sporto aikštėse, tai jų per
galės ir visa išvykos reprezentaci
ja priklausė nuo šių spaudos ats
tovų. Dalis iš jų, kaip J. Šoliūnas 
ir P. Petrutis pačioje Amerikoje 
buvo šios išvykos aktyvieji orga
nizatoriai. Todėl jų nustūmimas į 
šešėli arba net ignoravimas, kaip 
kad aiškiai jautėsi gastrolių Aus
tralijoje metu, yra didelis nesusi
pratimas. Nors jie šitai ir juto, 
vis tik jiems patikėtą uždavinį jie 
su kaupu atliko.

įvertindama jų pastangas “Mū
sų Pastogė” kaip tik nori pabrėž
ti juos kaip ne eilinius išvykos 
dalyvius ir drauge padėkoti už jų 
pasidarbavimų iškeliant ir akcen
tuojant šios Amerikos lietuvių 
krepšininkų išvykos svarbą ir 
prasmę. Ypač esame dėkingi žur
nalistui Jonui šoliūnui, kurie be 
tiesioginių savo įsipareigojimų 
tiek daug dėmesio skyrė “Mūsų 
Pastogei” prisiųsdamas savo re
portažus ir joje bendradarbiau
damas.

Esame tikri, kad taip gražiai 
pradėtas bendradarbiavimas ir 
ateityje ne tik kad nenutruks, bet 
dar sėkmingiau plėsis.

“Mūsų Pastogės” Redakcija

NATO GENERALINIS 
SEKRETORIUS

NATO generalinis sekretorius 
olandas Strikteris dėl nesveikatos 
pasitraukia. Tas pareigas perėmė 
italas Manlio Brosio, kelis kartus 
buvęs Italijos vyriausybėse minis
ter™ ir didžiuosiuose kraštuose 
ambasadorium.

RELIGINĖS RIAUŠĖS 
šiaurės Rodezijoje ilgesnį laiką 

vyko religinės riaušės. Vien tik 
paskutiniuoju metu žuvo apie 100.

Pagrindą riaušėms sudarė “pra
našė" Alice Lenšina, kuri skel
bia, kad ji atstovauja tikrajam 
tikėjimui ir kad jos šalininkai tu
ri būti pasiryžę mirti.

KVIEČIAI INDIJAI
Per ateinančius 6 mėn. Ameri

ka siųs Indijai 4 mil. tonų kvie
čių. dvigubai tiek, negu paprastai 
siunčia.

Šiuo metu Indija jaučia didesnį 
maisto trūkumą negu kada nors 
kitais metais nuo nepriklausomy
bės pradžios.

techninių mokyklų auklėtiniai. Jų 
uždavinys — padėti “plėšinių už
kariautojams” nuimti šių metų 
derlių. (E)

LIETUVIŲ VARDAIS PAVA
DINTOS KALNŲ VIRŠŪNĖS
Lietuviai alpinistai neseniai vyk

dė pirmąją aukštuminę ekspedici
ją Ketų Pamire. Ekspedicijos va
dovas “Tiesai” (Nr. 183, rugp. 7) 
pranešė, kad ekspedicijos dalyviai 
viršūnę pavadinsią Lietuvos vardu. 
Įveikę 5800 ir 5837 metrų viršūnes, 
lietuviai, naudodamiesi pirmų ko
pėjų teise, tas viršūnes pavadino 
M.K. Čiurlionio ir K. Donelaičio 
vardais. Įkopimui į viršūnes vado
vavo muzikologas Juozas Antana
vičius. (E)
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Šio straipsnio autorius, prieš 
beveik 10 metų nuvykęs į Ame
riką iš Australijos, pasakoja apie 
gyvenimą Amerikoje. M.P. skai
tytojai galis susidaryti nuomonę 
palygindami abiejų kontinentų 
standartus. Red.

Metai lekia, anot vokiečių po
eto Šilerio, strėlės greitumu. Ro
dos, tik vakar palikau vaizdin
guosius Australijos krantus, o 
štai, žiūrėk, jau dešimt metų, kai 
mindau Amerikos žemę. Pirmuo
sius dvejus metus vis ilgėjausi 
Australijos, ypač tais momentais, 
kai mane suerzindavo Amerikos 
gyvenimo kontrastai, svetimi lie
tuvio būdui. Paskui tas ilgesys 
išnyko. Apsipratau naujose gy
venimo sąlygose. Dabar svajoju 
apie sugrįžimą į V. Europą, jei 
sulauksiu pensijos. Amerika man 
iki šiol liko ir liks svetimas ir 
mano dvasiai tolimas kraštas.

Australijos ir Amerikos lietu
viai turi susidarę klaidingas nuo
mones apie šių dviejų kraštų gy
venimo sąlygas. Amerikos lietu
viai įsitikinę, kad jų tautiečiai 
Australijoje žymiai prasčiau gy
vena, o Australijos lietuviai ma
no, kad pas Dėdę Šamą kur kas 
didesnis gerbūvis ,negu kengūrų 
krašte. Iš tikrųjų nėra pagrindo 
nei labai girti amerikinį gyveni
mą, nei perdėtai peikti Australi
jos lietuvių buitį: tiesa yra vidu
ry tarp šitų dviejų nuomonių.

TEMPAS. Amerikoje labai 
skubama, ypač darbe. Prieš ke
letą metų buvo apskaičiuota, kad 
Australijoje dirbama bent pen
kis kartus lėčiau. Tiesa, per pa- 
ruosius kelerius metus ir Austra
lijoje tempas truputį pakilo. Per 
skubėjimą amerikietis greičiau 
susidėvi, gauna širdies ataką ir 
be laiko atsiduria kapinėse. O 
skubėjimo akstinas — doleris, 
kurio siekiama ne tik darbu, bet 
dažnai ir visokiu sukčiavimu. 
Niekas neturi Amerikoje laiko 
naudotis gyvenimo džiaugsmu. 
Skubėjimas išsemia jėgas. Užtat 
amerikietis vakarais iki išnakčių 
ilsisi salone prie televizijos, o iš 
ryto pasijunta nė kiek nepailsė- 
jes. Australijoje gyvenantieji tu
ri daugiau laiko naudotis kultū
ros turtais. Lėtesnio tempo ir 
mažesnio nervinio įtempimo ša
ly lietuviai ne taip greit susidėvės 
ir turės galimybės ilgiau gyven
ti.

FOTO PARODA
LITUANIA choro sukaktuvinio 

koncerto proga Lietuvių Namų 
svetainėje, Adelaidės lietuvių foto 
mėgėjų būrelis surengė savo kū
rinių parodų. Parodoje buvo išsta
tyta 29 didelio formato fotografi
jos darbai, kurių autoriai: V. Vo
sylius — 11; A. Budrio — 10; G. 
Andriušis — 4; P. Snarskis — 2 
ir K. Pažėra — 2. Parodą apžiū
rint teko nustebti aukštu fotogra
fijos meno lygiu. Daugelis jų fo
to paveikslų gali drąsiai konku
ruoti su geraisiais Australijos fo
to mėgėjais. V. Vosylius savo nuo
traukose puikiai pagauna gamtos 
vaizdus, smulkias detales (rasa 
žiede); A. Budrys geras fotogra
fijos portretistas, išstatęs net 6 
portretus; jaunasis Gediminas An
driušis duoda įdomių nuotraukų iš 
aplankytos Ispanijos; P. Snarskis 
bei K. Pažėra pagauna tamsos ir 
šviesos kontrastus bei detales. Vi
si Šios parodos dalyviai stebi mū
sų bendruomenės gyvenimo Įvy
kius įvairiomis progomis fiksuoda
mi foto kameroje bei filmuodami. 
Jie yra pagaminę šimtus nuotrau
kų iš Adelaidės lietuvių gyvenimo, 
praturtinę įvairių organizacijų al
bumus bei Adelaidės Archyvą ne
pamirštama vaizdine, istorinę ver
tę turinčia medžiaga.

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI 
kaip įpila! ir užvalkalai 68” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220
Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.&W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir ia*imokėjimui. Me* kalbame vokiškai.
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MAISTAS IR VĖŽYS. Nie
kur nėra taip gražiai parengiami 
ir įpakuojami maisto produktai 
kaip Amerikoje. Deja, amerikie
čių maiste būna tam tikra dozė 
nuodų, kurie atsiranda produk
tus konservuojant: dažant įvai
riomis cheminėmis medžiagomis, 
apipurškiant vaisius tam tikiu 
skiediniu, kad šie ilgiau išsilai
kytų nesugedę. Nuodingais che
mikalais naikinami dirvose vai
sių kenkėjai. Dalis tų nuodų au
gimo proceso metu pereina į pa
čius vaisius, kuriuos paskui žmo
gus suvartoja. Amerikoje net 
viščiukai auginami pagreitintu 
tempu, maitinant juos tam tikro
mis cheminėmis medžiagomis. 
Užtat jų mėsa nei šiokia, nei to
kia: neskani. Gal dėl to ir vo
kiečiai nenorėjo įsileisti ameri
kiečių viščiukų į savo rinką.

Nobelio premijos laureatas 
prof. Varburgas tvirtina, kad 
toks denatūruotas maistas suke
lia vėžį. Ir tikrai, niekur taip 
nesergama vėžiu, kaip Ameriko
je. Prof. Joergersonas apskaičia
vo, kad iš penkių milijonų Los 
Angeles gyventojų vienas ketvir
tis sirgs vėžiu savo gyvenime. 
Žinoma, yra ir kitų vėžiu sirgi
mo priežasčių (pvz. užnuodytas 
miestų oras). Trys milijonai žmo
nių kasmet miršta vėžiu pasauly.

JUBILIEJINIS KONCERTAS
LITUANIA CHORO 15 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Rugpjūčio 8 d. seniai buvo vi
sų laukiama ir jai ruošiamasi kaip 
Adelaidės Lietuvių Choro LITAU- 
NIA jubiliejinio koncerto diena. 
Nežiūrint šalto ir audringo šeš
tadienio vakaro į Adelaidės Lie
tuvių Namus susirinko daug ade- 
laidiškių ir svečių iš tolimesnių 
vietovių, net iš Melbourne.

Koncertą pradeda ilgametis ade- 
laidiškis, dabar po visą Australi
ją skraidantis solistas Paulius Rū
tenis. Jo sudainuotos dvi dainos, 
nors jau girdėtos ankstyvesniuose 
koncertuose, puikiai nuskambėjo 
ir sudarė tvirto savimi pasitikin
čio dainininko įspūdį. Solistė G. 
Vasiliauskienė sujaudina J. Tallat- 
Kelpšos daina “Grįžk namo” ku
rios žodžiai ir gaida su ilgesiu pri
mena gimtuosius namus... Antroji 
daina “Išdykęs rudenėlis” išblaš
ko liūdesį ir vėl šypsena daininin
kės ir klausytojų veiduose.

Scenoje išsirikiuoja mūsų cho
ras! Moterys pasipuošiusios pui
kiais tautiniais drabužiais, kai ku
rių visai naujais, iki šiol nematy
tais; vyrai tamsiais kostiumais. 
Išeina dirigentas V. Šimkus. Vi
si nustembame jį matydami nau
juose, lietuviškuose tautiniuose 
rūbuose, puikia tautine juosta per- 
sijuosusį. Po pirmosios J. Naujalio 
dainos “Burtai” V. Šimkus užlei
džia dirigento vietą jaunajam pa
vaduotojui V. Straukui, kuris diri
guoja chorą 4 ilgas ir gan sudė
tingas dainas. Visos dainos jauno
jo dirigento vadovybėje gražiai 
nuskamba, nežiūrint scenos mažu
mo ir tam tikro dainininkų susi
grūdimo. Dar kelias dainas meis
triškai išpildo choras, diriguoja
mas V. Šimkaus, ir koncerto pir
mąją dalį užbaigia tik moterų cho
ras puikiai, pinna kartą Adelai- 
dęje girdėta Br. Budriūno daina 
“Šauksmas”. Pertraukos metu 
klausytojai apžiūrinėja svetainė
je Adelaidės lietuvių foto mėgėjų 
kūrinių parodą.

Antrąją koncerto dalį pradeda 
p. G. Vasiliauskienė arija iš ope
ros “Madam Butterfly” ir G. Ros
sini daina “Kalnų piemenaitė”. 
Solistė, daug kartų girdėta įvai
riausiuose koncertuose ir ' toliau

NETURTAS. Turtingame 
Amerikos krašte yra apie 35-50 
milijonų vargšų. Automatizacija 
išstūmė darbininkus iš fabrikų ir 
paliko juos Dievo valiai. Bedar
bių skaičius svyruoja tarp penkių 
ir šešių milijonų. Tiesa, darbų 
yra, bet juos tegali užimti specia
listai. O pasidaryti kvalifikuotu 
specialistu reikia mokslo. Krašte 
yra apie vienuolika milijonų be- 
rsščiiį

NEGRŲ PROBLEMA. Ame
rikoje yra daugiau negu dvide
šimt penki milijonai negrų, ku
rių prieauglis procentiškai beveik 
dvigubai didesnis nei baltųjų. 
Jei taip jie ir toliau dauginsis, 
tai jų skaičius prilygs baltuosius 
apie šio šimtmečio pabaigą. 
Amerikos sostinėje Vašingtone 
šiuo metu jau yra virš šešiasde
šimt .procentų gyventojų negrų. 
Negrės, sakysim, Chicagoje turi 
net po kelis vyrus, kuriems de- 
sertyravus valdžia turi šelpti gau
sias jų šeimas. Valdžiai tai kai
nuoja milijonus, kuriuos sudeda 
taksų mokėtojai. Didmiesčiuose 
negrai išstumia baltuosius iš gra
žiausių kvartalų, kuriuos jie ne
trukus paverčia laužynais. Pas
kutiniu metu Amerikoje buvo iš
leistas įstatymas, reikalaująs ra
sinės lygybės, bet praktikoje ne 
visur ta lygybė vykdoma. Vyks- 

žavi savo puikiu soprano balsu, 
švariu ir taisyklingu išpildymu. 
P. Rūtenis pasilieka prie lietuviškų 
kompozitorių padainuodamas V. 
Jančio “Pavasaris“ ir A. Kača- 
nausko “Ilgesys” ypač dramatiš
kai ir įtikinančiai išreikšdamas 
pastarosios dainos mintį.

Choras LITUANIA V. Šimkaus 
vadovybėje, akomponuojant jaunai 
choro pianistei Nemyrai Masiu
lytei gražiai išpildo sunkią ir su
dėtingai harmonizuotą St. Šim
kaus dainą “Atsisveikinimas su gi
ria”. Taip pat gilų įspūdį palieka 
Br. Budriūno daina “O, Nemune.” 
Po eilės kitų dainų koncertas baig
tas J. Žilevičiaus daina “Anoj pu
sėj ežero”. Simboliniai, 15-kos me
tų choro sukaktį minint jo buvo 
sudainuota 15 dainų, neskaitant 
8 dainų, išpildytų solistų G. Vasi
liauskienės ir P. Rūtenio. Visos 
šios dainos gražiai išpildytos, visos 
jos paliko gražų įspūdį atydžiam 
klausytojui, visoms joms išmokti 
reikėjo daug darbo, kantrybės ir 
pasišventimo tiek iš dainininkų 
tiek iš dirigentų. Deja, salės pub
lika, ar trukšmingų krepšinių 
rungtynių išblaškyta ar audringos 
dienos prislėgta buvo pernelyg 
santūri, gailėdama didesnių ova
cijų chorui ir solistams, kurie tik
rai nusipelnę ne vienos dainos pa
kartojimo. Bet nuoseklus koncerto 
klausytojas ir pro duris audringon 
gatvėn verždamasis džiaugėsi pui
kiu koncertu.

Koncerto solistams ir pačiam 
chorui akomponavo jaunoji Ade
laidės lietuvių pianistė N. Masiu
lytė. Tai dar viena iš mūsų jaunų
jų menininkių įsijungusi lietuvių 
bendruomenėn. Ji gabi pianistė, 
nuolat tobulėjanti ir skambinanti 
pianinu ne vien savo malonumui 
bet ir lietuviškai auditorijai bei 
mokytojaudama savaitgalio mokyk
loje.

Dar scenos neuždarius choro 
dainininkus, dirigentus ir solistus 
sveikina publika ilgais plojimais. 
ALB Krašto Valdybos Pirminin
kas I. Jonaitis, specialiai iš Syd- 
nėjaus atvykęs, sveikina chorą Li- 
tuania, džiaugiasi jo laimėjimais 
ir kreipiasi j adelaidiškius ragin
damas ir toliau dirbti lietuvybės 
išlaikymo, tautinio susipratimo ir 
solidarumo linkme. I.-Jonaičio ap
silankymas Adelaidėje buvo malo
ni staigmena ne vien chorui bet ir 
visiems adelaidiškiams. Choras su
silaukia pilnos scenos puikiausių 
gėlių krepšių bei puokščių ne vien 
iš Adelaidės bet net iš Melbourno. 
Gražios ir brangios dovanos įtei
kiamos daugiausiai nusipelnusiam 
choro kūrėjui muz. V. Šimkui. 
Pakilioj nuotaikoj sugiedojus Tau
tos Himną koncertas baigtas. 

ta juodųjų ir baltųjų susikirti
mai. Prieš kurį laiką negrų jau
nimas Ročesterio mieste sudau
žė baltųjų krautuves, padaryda
mi apie keliasdešimt milijonų 
nuostolių. Arba vėl neperseniau
siai, New Yorke negrai paaug
liai užpuolė traukinį, įvažiavusį 
į tunelį ir sumušė bei apiplėšė 
keleivius baltuosius. Amerikos 
vyriausybė yra bejėgė išspręsti 
negrų problemą, kuri ateity da- 
rvsiS nuolat aktualesnė.
' NUSIKALTIMAI. Didėjant 

gyventojų prieaugliui, didėja 
Amerikoje ir nusikaltimai. Pvz.: 
1961 m. Amerikoje buvo nužu
dyta 8600 asmenų, išprievar
tauta 16010 moterų, pavogta 
326200 automobilių. Pagrindinis 
žmogžudysčių motyvas — turtas 
ir seksas. Daugiausia nusikalti
mų padaro negrai, o ypač iškry
pęs jaunimas. Dažnas atsitiki
mas, kad nakties metu mokiniai 
sunaikina savo mokyklų baldus, 
išdaužo langus, padarydami mil
žiniškus nuostolius. Vadovybė 
vėl viską sutvarko ir kaltininkų 
nė neieško. Visoje Amerikoje 
veikia vadinamieji paslydusio 
jaunimo teismai, kuriuose pamo
komi jaunuoliai blogai nesielgti 
ir dažnai nubaudžiami tik lygti
nai arba pasitenkinama tik pa
barimu.

PREZIDENTO NUŽUDY
MAS. Amerikos prez. Kennedy 
siekė taikaus sugyvenimo su ko
munistiniu pasauliu. Pasirašė 
atominių bandymų apribojimo 
sutartį, kurios taip troško Chruš
čiovas. Sulikvidavo kai kurias 
Amerikos bazes užsieniuose. Žo
džiu, darė pirmuosius žingsnius 
prie nusiginklavimo. Toks prezi
dento elgesys sudarė milijonie
rių investacijoms užsieniuose pa
vojų. Ypač pasipiktino naftos 
magnatai. Jie suprato, kad karo 
pramonei mažėjant, mažės ir jų 
pajamos. Taikos siekimas Ken- 
nedžiui buvo fatališkas. Žmonių 
išmintis sako, kad pinigai galva
žudžiai.

Po trumpos pertraukos, salėje 
sustačius stalus ir apkrovus įvai
riausiais valgiais, kuriuos paruo
šę Adelaidės Moterų Sekcijos Ir 
Katalikių Draugijos ponios, prasi
dėjo vaišės, kuriose dalyvavo 
apie 200 žmonių. Vaišių metu cho
rą Lituania sveikino ALB Adelai
dės Apylinkės V-bos pirm. inž. M. 
Pocius; Adelaidės Lietuvių parapi
jos Klebonas Kun. A. Kazlauskas: 
Meno Dienoms Rengti Komiteto 
vardu A. Krausas; Katalikų Fede
racijos Pirmininkas A. Bakaitis; 
“Tėviškės Aidų” redaktorius, Mel
burno “Dainos” choro vardu p. I. 
Kunčiūnienė,, Melburno parapijos 
choro vardu inž. K. Mieldažys ir 
visa eilė kitų svečių. Laiškais ir 
telegramomis sveikino visų Aus
tralijos lietuvių chorų vadovai, 
“Mūsų Pastogės” redaktorius ir 
daug kitų. Linksmoje nuotaikoje 
choro dainoriai užėmė svečius savo 
dainomis, kupletais ir juokais iki 
vėlyvos nakties. Šalta, lietinga 
Adelaidės žiemos naktis pavirto į- 
domia .turiniga ir gražia choro 
LITUANIA 15-kos metų sukak
tuvių švente. J. M.

SKAITYTOJAI PASISAKO

Mens
Kai su šauniai nuaugusiais vir

tuozais sportmenais matom kartu 
išprusius inteligentus, sąmoningus 
šviesuolius lietuvius atkaklioj ko
voj ginant protėvių garbę ir nu
pelnytais laurais paprasminant 
tremtinio dalią, nenorom zirzia 
mintis, iš kur visa tai?

Ir štai, idealistų grupė, sveiki 
kūnu ir lietuviška dvasia, vos ke
lių savaičių laike plikom rankom 
pristabdė lietuvybės svetimopi sru
venimą. Argi nėra būdinga? Juk 
tūlas dar vakar tik gūžėsi kaip 
kiškis ausis suglaudęs, išgirdęs 
“bolto” ar "naujaaustralio” vardą, 
šiandie —r drąsiai pakilia galva 
prisipažįsta esąs lietuvis.

Taigi, konstatuodami grandio
zinį laimėjimo faktą ir dėkodami 
svečiam už atneštą garbę nega
lim pamiršti, kad šios organizuo
tos idėjos laimės šaknys siekia dar 
pirmuosius išeivijos laikus su vei
kėjais Milukais, šliupais, Burbom, 
Vanagaičiais, Oliais ir visais ki
tais lietuviškosios dirvos purento- 
jaįs — dvasios milžinais. Dvigubai 
džiugu šalia jų testamento vyk
dytojo Bačiūno matant nenutrūks
tančią grandinę su jau ir iš jau
nųjų pelnytų užsirekomendavimų 
pavyzdžiui ir jauniausioje karto
je.

Tai gali paliudyti kad ir tokia 
iškarpa : (Pr. met. Chicagoj)

• + + OM44444444444-444444 44 ♦ 44 ♦ ♦ » ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ f 44; t 
” PAREMKITE IR PRADŽIUGINKITE SAVO GIMINES :
L 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. 
L SIUNTINYS VA-1. £29. (anglų valiuta). !'
“ Vilnonė angliška kostiumui medžiaga 31 jardo, kostiu- ;; 
-■ mui pamušalas geriausios rūšies 21 jardo, vilnonė angliška ■■ 
” vasariniam palltui medžiaga 3 jardai, geriausios rūšies pamu- Z 
" šąląs 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 • j 

;; kojinių vyriškų, 2 šilkinės labai gražios skarelės ir šilkinis ka- I: 
;; klaraištis.
• ■ Su sovietiniu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis
:: tik £29.o.o ::
:: SIUNTINYS VA-2. £10 (anglų valiuta). ::

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

" 6 svarai kvietinių miltų, i sv. kakavos, i sv. arbatos, 1 “
sv. saldainių, 2 sv. ryžių, 2 oz. pipirų, 2 oz. lauro la- ;;

• > PU, 2 sv. cukraus.
" Su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis tik £10.0.0 „
;; SIUNTINYS V-3. ;;

Trys atkarpos trims kostiumams, vilnonė angliška me- ;■ 
džiaga įvairių spalvų, su muitu ir visomis persiuntimo išlai- - 
domis tik už J J

£16.15.0. « ► o
;; 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. ’■■

> ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦4 44444444444 ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦-♦♦■♦+♦♦♦♦♦::
Teksas yra miestas, kuriame 

daugiausia Amerikos milijonie
rių ir daugiausia žmogžudysčių. 
Netiesa, kad Amerika gangsterių 
valdoma, bet tiesa, kad daugelis 
pramoninkų, didelių biznierių, 
politikų ir unijų valdytojų pasi
telkia gangsterių savo tikslams 
pasiekti. Prezidento žudikas Os
valdas ir Osvaldo žudikas Ruby 
buvo tik du ilgos grandinės na
reliai, sujungti su padugnių pa
sauliu, kuriam buvo pavesta 
įvykdyti prezidento žmogžudys
tę. Tikrieji žudikai šiandien te
bėra laisvi. Dvasinis jų vadas — 
vienas iš Teksas milijonierių. 
Prezidentas Kennedy turėjo mir
ti, nes jis grėsė visagalių naftos 
karalių galybei. Visą tiesą apie 
prezidento nužudymą parašė 
žurnalistas Th. Buchanann vo
kiečių žurnale Revue (1964 ba
landis) .Amerikoje šis žurnalis
tas negalėjo savo atidengimų at
spausdinti, nors šiame krašte ir 
yra spaudos laisvė. Vėliau tas jo 
straipsnis išėjo trylikoje kalbų 
(brošiūros pavidale) Europoje.

AMERIKIEČIŲ MORALE 
žemoka. Per metus New Yorko 
viduriniųjų mokyklų mokinės 
pagimdo apie penkiasdešimt tū
kstančių pavainikių. Labai ma
doje vadinamos call girls. Daž
nas biznierius, atvykęs iš vieno 
didmiesčio į kita sudaryti su ko
kia firma gamybinės sutarties, 
pirmiausia aprūpinamas mergi
na. kad ji suminkštinti) jam širdį

sana...
“...Oficialioji akademjos dalis pra
dėta Valdo Adamkavičiaus žodžiu: 
— Šį vakarą mes norime sugrą
žinti dvasinį veidą žmogaus, prieš 
penketą metų išėjusio iš mūsų 
tarpo. Nors tasai veidas yra ne
užmirštamas, tačiau reikia pakar
toti jo bruožus, kad atsektume jo 
darbo ir jo palikimo kelius, ta
pusius mūsų, Amerikos lietuvių, 
išeivijos istorijos gyvenimo dali
mi... Tokiais žodžiais prabilo V. 
Adamkavičius (rašo “Dirva”).

Po V. Adamkavičiaus kalbos ta
me straipsny seka Lietuvos įgalio
tinių, ministerių, konsulų, draugių
jų pirmininkų ir kitų garsių vyrų 
kalbos.

Nepamirština, kad mūsasai sve
čias Valdas Adamkavičius kartu 
su gerbiamu P.L. Bendruomenės 
Pirmininku p. Bačiūnų yra buvę 
tos garsiosios a. a. didžiojo lie
tuvio A. Olio akademijos suruoši
mo bei įvykdymo organizatoriai. 
Nebe pagrindo ir velionies žmo
na ponia V. Olienė nuoširdžiai dė
kodama visiems dalyviam iškirti- 
nai pažymi: "...Taigi, pirmiausiai 
ir tariu savo gilią padėką akade
mijos organizatoriams p. Bačifl- 
nui ir inž. Adamkavičiui.”

Kai šauniųjų svečių grupėj esa
ma ir iš anų dypukinių laikų šian
die jau gražiai atstovaujančių lie
tuvišką spaudą, nebūtų teisu pra

ir protą. Tai veikia. Firma pasi
rašo gamybos sutartį palankio
mis sąlygomis.

Kaip Christina Keeler Londo
ne vos nesugriovė anglų minis- 
terių kabineto, taip Vašingtone 
pora merginų ėjo call girls pa
reigas tarp aukštų valdžios pa
reigūnų, kaip paaiškėjo iš tūlo 
Baker bylos. Nors buvo rastas 
pas tas merginas aukštų parei
gūnų pavardžių sąrašas, bet, ne
norint sukompromituoti Vašing
tono, tas sąrašas dienos šviesos 
nebeišvydo.

O ką jau bekalbėti apie Holly- 
woodą, į kurį kasmet iš visos 
Amerikos atvyksta tūkstančiai 
gražių mergaičių, norinčių tapti 
kino žvaigždėmis! Pirmoji sąlyga 

’į šią karjerą — praleisti naktį su 
filmų gamintoju. Tačiau ir po to 
tik labai nedaugelis pasidaro 
žvaigždėmis. Visos kitos, nebe- 
norėdamos grįžti atgal, iš kur at
vyko, tampa Hollywood© call 
girls, kabaretų strip teasers, sek
retorėmis ir kitokių profesiją 
vykdytojomis. Dalis Jų nusižudo. 
O tos mergaitės, kurios nepasi
duoda filmų gamintojų norams, 
retai kada teiškyla aukščiau, už 
televizijos žvaigždes. Išimčių bū
na labai nedaug. Jei tai atsitinka, 
tai reiškia, kad mergina turi į- 
gimtą aktorės talentą. Merginos, 
tapusios žvaigždėmis iš filmų ga
mintojų malonės, dažniausia turi 
tik gražų kūną, bet ne talentą.

(Pabaigia psl. 4)

eiti tylom ir nepaminėjus Dedels- 
dorfo-Stades-Seaorfo lietuvių gim
nazijos auklėtojų — pedagogų La- 
butienės, Reisonienės, česnienės, 
Mieldažio, Reisono, Petkūno, atseit 
tų, iš kur buvo pradmenys lietu
vių kalbai, mokslui, ir dvasiai...

Taigi, parafrazuojant Mūsų 
Pastogės Redaktorių šimtaprocen
tiniai laimėję savo jaunimą ir at- 
si jungę mozaikiškosios struktūros 
bei lietuviškųj'ų širdžių džiaugsmu 
spontaniškai sukūrę kompaktišką 
derinį tampriau susiveržę ben
druomeniniu ryšiu, vieningai bu
dėkime didžiajam idealui!

St. Ce., Albury

IŠ LIETUVOS 
PASIUNTINYBĖS 

VAŠINGTONE VEIKLOS
Liepos 25 d. Lietuvos Atstovas 

ir ponia Kajeckienė priėmė Lietu
vių Delegaciją į Pax Romans Kon
gresą. Tą pačią dieną jie dalyva
vo Kongreso vadovybės surengto
je programoje “Vakaras su egri- 
lais”. Lietuviai pasirodė su tauti
niais šokiais ir dainomis. <

— Rugpiūčio 19 d. New Yorko 
Pasaulinėje Mugėje rengiamas pri
ėmimas diplomatinių misijų še
fams. I šį parengimą specialiu j 
diplomatams skirtu lėktuvu vyksta 
ir Lietuvos Atstovas J. Rajeckas.
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Juozas AI mis Jūragis, neseniai pasirodžiusios 

knygos “Tolimieji miražai" autorius

NEWS DIGEST 
INTERNATIONAL —

NAUJAS NUMERIS

Šio mėnesio gale išeina nau
jas “N.D.-I.” numeris. Rugsėjo 
1 d. jis bus išsiuntinėtas visiems 
prenumeratoriams ir platinto
jams. Sydney lietuviai turės pro
gos jau Spaudos Baliuje su juo 
susipažinti.

Šiame numeryje yra nemaža 
dalykų, kurie gali įdomauti kiek
vieną. Platus supažindinimas su 
senatoriaus Goldwater asmenybe 
ir politika, įdomios smulkmenos 
apie būsimą “Taikos kongresą” 
Australijoje, Sukamo mįslė, ko
munistų siautėjimas po proleta
riato pergalės, lietuvių, latvių, 
estų karių likimas 1941 m., įdo
mesnių įvykių ir “figūrų” persi- 
joiimas per “Stop Read and Do 
Not Forget” komentarus ir t.t. 
Be to, platūs raportažai telpa 
apie trėmimų minėjimus Adelai
dėje ir Sydnejuje ir daug įdo
mios medžiagos apie pavergtus 
kraštus, kaip Rytų Vokietiją, 
Lenkiją, Vengriją ir kt. Netgi 
Melbourne lietuviai studentai

JUOZAS ALMIS JŪRAGIS

KARTĄ PAVASARĮ
Ant pavasario knygos 
Mano meilė užmigo 
Ir sapnavo tik žiedus ir vėją, 
O iš spindinčių augščių 
Nežemiški paukščiai 
Jai nežemiškas giesmes čiulbėjo.

O žydėjo alyvos
Ir klegėjo kaip gyvos 
Atokaitoj saulės prie mūro, 
Ir virpėdamos skleidės, 
Kai jas žaisdama žeidė 
Strėlė šilkasparnio Amūro.

Mano meilė budėjo — 
Ji žiedams pavydėjo 
Ir saulės ir aukso vylyčios, 
O pati nesuprato 
Kaip, apskriedamas ratą, 
Ją palietė džiaugsmas netyčia------------

VĖJAS IR MERGINOS
Siautė vėjas ir merginos 
Po padūkusias bangas. 
Glamonėjo, apkabino 
Bangos liemenis merginų, 
O merginos nesigynė — 
Vėjas draikė jų kasas... 
Siautė vėjas ir merginos 
Po padūkusias bangas.

viename laiške švelniai “paglos
tyti”.

Visi lietuviai kviečiami šį žur
nalą platinti kitų tautybių tarpe, 
ypač stengiantis surasti metinių 
prenumeratorių.

News Digest — International 
Redakcija ir Administracija

Box 62, P.O. Belmore, 
N.S.W.

Ultragarsas kenksmingas nami
niams paukščiams ir gyvuliams. 
Ultragarso veikiamos vištos nus
toja dėjusios kiaušinius, o karvės 
pagimdo veršiukus pirma laiko. 

* * •
Mūsų akys skiria 160 spalvos 

atspalvių, specialiai ištreniruotos 
— daugiau kaip 100 tūkstančių.

• • •
Jeigu atomo skersmuo padidėtų 

ikiO,l mm (taip, kad atomas bū
tų matomas), tai smiltelė pavirs
tų 100-metrinė uola, skruzdėlė iš
augtų iki okeaninio lainerio dy
džio, krušos kruopelytė taptų di
džiuliu, pusės kilometro skersmens 
ledo rutuliu, o žmogaus ūgis pa
siektų 170 km. (E.D.)

TOLIM
Tokiu vardu neseniai pasirodė 

Sydnejuje leista Juozo Almio Jū- 
ragio eilėraščių knyga. Tai yra 
antroji šiais metais išleista Syd
nejuje lietuviška knyga: prieš 
keletą mėnesių pasirodė taip pat 
sydnejiškio Antano Skirkos pa
sakojimų knyga “Kur bėga Šešu
pė”, ir štai antroji Juozo Almio 
Jūragio.

Apie šios pastarosios knygos 
autorių mažiausia gal tektų kal
bėti: Australijos lietuvių daugu
mas bus susipažinę su juo per jo 
kūrybą, spausdintą Australijos 
lietuvių spaudoje, per jo eilę gra
žių straipsnių. Jis yra vienas iš 
tu darbščiųjų lietuvių kultūrinin
kų, kims, ypač Sydnejuje, visur 
eina ar tai paskaitos paskaityti, 
ar savo kūryba minėjimų progra
mas praturtinti. Be to jis buvo 
tasai kietas titnagas, kuris perė
męs Australijos Lietuvių Metraš
tį iš trečiųjų rankų po sunkaus 
ir kieto darbo jį pagaliau paruo
šė spaudai.

Nežiūrint autoriaus kultūrinio 
reiškimosi visuomeniniame lie-

NENUSTOJA PŪTĘ VĖJAI

Nenustoja pūtę vėjai, 
Širdys plakti nenustos, 
Vieną laimę palydėjai, 
Susilauksi vėl kitos.

Kada vienas liūdnas liksi, 
Kai “sudiev” tau pasakys, 
Atsigręžki — ir sutiksi 
šelmiškas kitas akis.

Jų žavėjimas praviršys 
Liūdesio dienų stabus, 
Vėl kartosi užsimiršęs:
— Koks pasaulis nuostabus!--------

VIDURNAKČIO ŽVAIGŽDĖS

Nakties tamsume jos man saulėmis švyti, 
Kaip sprogstantis pumpuras atveriu širdį, 
Man švinta pasauliai niekad nematyti. 
Vidurnakčio žvaigždės man širdį nugirdė,

Diena mus vilioja spalvom ir šešėliais,
O vieškeliai įskelia ilgesio ugnį, 
Vidurnaktį žydi svajojimų gėlės 
Ir skausmas nugrimsta į sapno bedugnę.

IEJI Ml
tuvių gyvenime jis yra pirmoj ei
lėj poetas. Periodinėje spaudoje 
jo kūrybos įvairiomis progomis 
galima užtikti dar nepriklauso
moje Lietuvoje. Juo gausesnis ir 
produktyvesnis jis pasireiškė iš
eivijoje, kurio poezijos nuolat ir 
nuolat skaitome tai šio krašto 
lietuviškuose leidiniuose, tai už
jūrio lietuvių spaudoje. Ir štai 
neseniai susilaukėme jo pirmo
sios poezijos knygos — stam
baus leidinio, kuriame telpa virš 
devyniasdešimt eilėraščių. Tai 
yra gana stambus pluoštas, ku
rio negalėtume jau pavadinti de
biutiniu, bet greičiau ilgų kūry
bos metų rinktine. Tiesa, ir au
torius nėra aštuoniolikametis, 
tad visai pagrįstai į šią knygą ga
lima būtų pažvelgti kaip į praė
jusio laiko jo poezijos subalan
savimą.

Knygoje autorius sugrupuoja 
savo poeziją ne chronologine 
tvarka, bet pagal eilėraščių turinį 
ir nuotaikas. Simbolinis metų lai
kų įvedimas skyrelių antraštėse, 
gal būt, ir išsako visą poeto kū
rybos raidą pradedant “Pavasa
rio gundančiomis tolumomis” ir
baigiant “Ledo antspaudą deda 
žiema”. Knygos pabaigoje pridė
ti keturiolika eilėraščių į skyrelį 
“Audringi laisvės viesulai” savo 
programine puse išskirtini iš visų 
kitų, kur autorius išsako ne savo 
nuotaikas, bet daugiau rašo ati
tinkamomis progomis. Jų ir ver
tė, be abejo, skirtinga.

Autoriui būdinga ir tai, kad 
knygoje nesijaučia jokių lūžių, 
jokiu tematinių nei formalinių 
permainų, ko skaitvtoias galėtų 
tikėtis iš poeto, perėjusio jaunys
tės ir brendimo tarnsnius, išgy
venęs visokias politines permai
nas. Formaliniu nožiūriu iis lai
kosi tradicinio eiliavimo, charak- 
terinoo potrečiafrontinei kartai. 
Autorius, reikia nrioažinti, ei- 
liuoia gana sklandžiai ir net žais
mingai .bet daugeliu atvejų Įsi
bėgėjęs nesusilaiko ir savo eilė
raščius nertemnia, nuo ko nu
kenčia kūrinio kondensuotumas. 
Autorius yra laimės dainius. Lai
mės motyvas eina nėr visa knvpą 
ištisai, vienur aiškiai pabrėžia
mas. kitur tik nuiaučiamas. 
T.a«mė vra visados asmeniška. 
Tad vadovaudamasis šiuo moty
vu autorius atskleidžia vieną sa-

RAŽAI
vo bruožą, kuris daugeliu atve
jų išperka kaikuriuos poetinius 
trūkumus — tai jo nuoširdumas. 
Nuoširdžiai autorius kalba apie 
laimės ilgesį, nuoširdžiai ja 
džiaugiasi susiradęs, nuoširdžiai 
tikisi kitos vieną praradęs. Ti
kėjimas į laimę autoriui neleidžia 
būti pesimistu — ištisai per visą 
knygą jis yra giedras, giedras net 
ir ašarose.

Skaitytojui, kuris nejieško ir 
nereikalauja iš autoriaus didelių 
originalumų, kuris vaižgantišku 
atvirumu priima kiekvieną lietu
viško žodžio suskambėjimą, jam 
šioji knyga bus maloni dovana. 
Kalbamoji knyga nepasuks mūsų 
literatūros istorijos nauja kryp
timi, bet autorius į tai net ir ne
pretenduoja: jis tik paprastais 
žodžiais kalbėdamas įveda skai
tytoja į savo pasaulį, atveria šir
dį nieko neprievartaudamas ir 
nieko nereikalaudamas. Šisai au
toriaus paprastumas ir kuklus 
nuoširdumas ir yra jo stiprybė.

Juozas A Imis Jūragis, TOLI
MIEJI MIRAŽAI. Eilėraščiai. 
Išleido Gintaras Svdney 1964 m. 
M2 nsl. Tiražas 250 egz. Kaina
15 šilingų. Atspausdino Mintis. 

V.K.

KILNUS MOSTAS

Atvykus mūsų mieliems Ameri
kos lietuviams sportininkams pa
aiškėjo, kad vienas iš jų snaudos 
atstovų — žum. Petras Petrutis 
prieš vykdamas i Australiią Los 
Angeles aerodrome išmetė atsitik
tinai savo foto aparatų, kurio su- 
taisymas Sydnejuje kainavo virš 
20 svarų. Atjausdami svečią ne
laimėje keletas svdnejiškių sudėjo 
po vieną svarą pagelbėdami svečiui 
susidariusius nuostolius išlyginti, 
šiam tikslui panrašvti mielai pa
aukojo po £ 1: B. Barkus, E. Kar
pavičius, V. Kazokas, B. Stašionis, 
V. Daudaras, A. Milašas, A. Lau
kaitis, M. Petronis, A. Jablonskis, 
V. Danta. L. Pukys, P. Mikalaus
kas, Pr. Nagys, Jz. Ramanauskas, 
p. Jerembauskas, n. Grincevičius, 
J. šopys, V. Simnišlds, V. Saudar
gas, kun. P. Butkus, V. Karpavi
čius. V. Koženiauskas.

Mieliems aukotojams už parody
tą svečiui p. P. Petručiui solida
rumą nuoširdžiai dėkojame.

Iniciatoriai

JUOZAS GRUŠAS

KELIONĖ SU KLIŪTIMIS
Gyveno sau senas žilas, kaip rudens šalna, 

ūkininkas Valiulis ir išgyvenęs aštuoniasdešimt ir 
vienerius metus — rengėsi mirti: palikti visko 
pertekusi ūkj, dvidešimčia metų už save jaunesnę 
bevaikę žmoną, plačius laukus ir mėlynus skliau
tus su baltais debesimis.

Visus darbus jis dirbdavo greitai ir tinkamu 
laiku, bet i senatvę susilpnėjo, nustojo spartumo, 
ir mirti jam vargšui teko rengtis be temperamento 
ir labai ilgai. Visą žiemą kosėjo, pukšėjo, ant žmo
nos barėsi ir vis murmėjo:

— Dabar tai jau mirsiu, jau paskutinė, jau tiek 
... užteks...

Žmona buvo tikra ūkininkė ir plaukų sau nuo 
galvos nerovė. Ji žinojo, kad visur turi būti tvarka 
ir viskas turi įvykti pagal tėvų, protėvių ir Dievo 
nustatytą planą. Ji jau seniai pati viena tvarkė 
ūkį, karšino vyrą ir, kaip rimtai ūkininkei dera, 
dėl niekų nesijaudino. Ji nebuvo nei romantinės 
poezijos skaičiusi, nei verkšlenusi žiūrėdama teatre 
kokios nors melodramos, nei vyro apgaudinėjusi. 
Iš viso, jos ūkyje nieko nebuvo atsitikę, kas būtų 
ją išvarę iš pusiausvyros.

Ir vyro mirtis turėjo būti daugiau ar mažiau 
kasdieniškas įvykis. Mirs tai mirs — juk ir visi 
kiti mirs. Svarbu tik, kad numirtų kaip reikiant, 
prideramu laiku. Ir kaimynai pageidavo, kad nenu
mirtų kokioj darbymetėj ar per didžiąsias šventes, 
kada jie ir taip turi pakankamai pramogų. Taip 
ilgai rengdamasis turi gi pasirinkti kokį patogesnį, 
laisvesnį laiką. Nejaugi per gavėnią žadės žadės, o 
per Velykas — ims ir numirs niekam nieko nesa
kęs. Tokius šposus gali krėsti tik pliuškiai, nesu
brendėliai, bet ne rimti ūkininkai.

Tvarka yra pagrindinis dalykas, ir ūkininkė 
tatai puikiai žinojo. Vyro mirčiai ji buvo pasiren
gusi taip, kaip, sakysim, kokio nors dienraščio re
dakcija, sergant karaliui, patrijarchui, pranašui, ar 
šiaip tolygaus rango piliečiui. Buvo jau sudaigintas 
ir sumaltas salyklas, nupirkta apynių, nuo aukšto iš 
skrynios atneštas grabnyčių pundelis ir nupirktas 
juodas karstas su pasidabruotais kraštais, kuris 
tuščias stovėjo viralinėje ant užlų ir laukė ramaus ir 
padoraus gyventojo.

Kunigas taip pat jau net keletą kartų buvo par
vežtas.

Taip jau buvo viskas sutvarkyta, kad reikėjo 
tik mygtuką spustelti... Bet kažkeno pirštai vis 
dar nesiteikdavo paliesti to paslaptingo skambučio. 
Ir pati giltinė taip jau buvo prijunkusi ir paten
kinta, kad net savo pareigas buvo pamiršusi. Ir 
kaimynai jau pradėjo nerimauti, ir žmonai nusibodo 
besirengiant ir besiruošiant.

Bet likimas yra didelis šposininkas. Kartais jis 
didelius dalykus praveda juokais, o kartais ir dėl 
smulkmenų triukšmą sukelia. Likimas ir mirtis — 
mažiausiai verti pasitikėjimo padarai.

Vis dėlto kažkas svarbaus slinko į ūkininkų 
pirkią.

Miega kietu miegu išvargusi moterėlė ir girdi;
— Morta, Mortel, dūšia!.. — ir vis negali at

busti.
— Morta, sene, ar nusprogai!..
Žmona pakėlė galvą, patrynė kumštimis akis 

ir tingiu balsu pramurmėjo:
— Nė miegot neduoda...
— Žvakę uždek — mirštu...
— Ko? — jau šiek tiek prasibudinusi klausia 

žmona ir vis dar nesupranta senio paistėjimo.
— Tuoj mirsiu... uždek grabnytėlę...
Žmona atsikėlė, įžiebė lemputę, priėjo prie 

senio lovos. O šis taip sunkiai kvėpuoja, krūtinė 
gargaliuoja, kaktą prakaitas pila.

— Kas yra? Ar blog?
— Paduok šventą žvakę — mirsiu, — uždusda

mas ligonis ir vartalioja akis.
Juokų nedaug: žmogus miršta. Bet ūkininkė 

kažkodėl vis dar netiki... Valandėlę pastovi, pažiūri 
į ligonį, bet matydama, kad šis nesirengia nuo 
savo nuomonės atsisakyti, tingiai, vis dar mieguista, 
grįžta prie savo lovos ir rausiasi po pagalve, lyg 
kojinėms raiščio ieškodama. Ji išima didelę, bet jau 
kiek nužibintą geltoną vaško žvakę, uždega ir at
nešusi paduoda ligoniui į rankas. Ligonis suspau
džia delnuose žvakę, žiūri į liepsną, mirkčioja aki
mis ir kažką sau galvoja.

Žmona apsidairo po pirkią. Nejaugi ji čia vi
dury aslos stovės, lauks ir šals: senio įnorių nesu

paisysi.
Ji dar galvoja, kad būtų gera nueiti į tvartą 

ir pažiūrėti, ar neapsiveršiavo žalmargė. Bet ji 
dar vis mieguista, toks šaltis — pamoja ranka ir 
užpučia lempelę. Ji vėl lenda į lovą ir šiltai apsi
kloja. Jei kas bus — ji vėl atsikels. Lovoj taip šil
ta, malonu. Ji apsiverčia ant kito šono ir tuč tuojau 
pradeda knarkti.

O ligonis nusiminęs. Ilgai žiūri į plasdančią 
gelsvą liepsnelę, tyliai vaitoja ir jaučia mirtį slen
kant prie jo, kaip juodą šešėlį. Už lango tamsu, 
tylu, ant sienos senas laikrodis taksi, skaičiuoja 
gal paskutines jo gyvenimo minutes. Brangios pas
kutinės minutėlės taip lėtai slenka, vis vienodai, 
vienodai krinta, kaip lašai nuo stogo. Mirsiu ar ne
mirsiu, mirsiu ar nemirsiu, taip tingiai, ilgai mąsto 
ir pradeda snausti. Užsimerkia akys, ir saldus mie
gas atslenka, kaip drungnas pavasario vėjelis...

Rytas. Žmona pašoko iš lovos pramigusi, užsi
metė kažką iš drapanų ir uždegė lemputę. Bet kas 
čia!? To tai ji nelaukė. Ir geriausių nervų žmogus 
neištūrėtų nepykęs. Ligonis miegojo galvą atmetęs 
ir sunkiai alsavo, o žvakė visa buvo sudegusi. Jo 
saujoj tik mažytis gabalėlis likęs, tarsi tik tam, kad 
dar didesnio pykčio ūkininkei sukeltų.

Vaško prilašėję ant drobulės, ant lovos krašto. 
Taip jis visas žvakes išdegins, nevidonas, o kai nu
mirs — nebus nė ko prie karsto pastatyti. Tikras 
vaikas: pats galėjo sudegti! Ir užmik tu man su 
mirčiai uždegta grabnyčia rankose. Tokio žioplio tai 
ji dar nemačiusi. Juo daugiau galvojo, juo didesnis 
kilo noras išsibarti.

— Tėvai! sarmatos neturi, dargi galėjai su
degti!..

Senis pravėrė akis, bet taip tingiai, nenorom, 
pažiūrėjo į supykusią žmoną ir vėl užsimerkė. Pas
kui pakėlė ranką, pamojo taip silpnai, vos gyvai 
ir paleido ją vėl atgal nukristi ant patalynės, kaip 
pelenų kojinę.

Žmona nutilo. Toks rankos pamojimas jai pasi
rodė įtartinas. Tai buvo daug rimčiau už visokius 
įtikinėjimus. Susigriebė ne laiku pradėjusi bartis 
ir švelniai paklausė:

— Gal slabna?
— Oi, slabna, slabna...
Taip graudžiai, kaip iš po žemių, sudejavo li

gonis ir vėl užmigo.
Čia jau rimti popieriai. Abejojimo nėra, kad 

paskutinė. Tokio jo dar ji nebuvo mačiusi. Dabar 
ji kažkaip juste pajuto mirtį beslenkant prie jos 
brangaus vyro, ir jai gailestis širdį suspaudė, kaip 

replėmis. Viskas jai dabar atrodė visiškai kitaip 
negu naktį, kada reikėjo žvakę uždegti. Tada tai 
buvo tik juokai...

Na, bet ji neištižusi moteris: ilgai nesigrau- 
deno. Skaudu tai skaudu, bet juk dabar gavėnia, 
toks tuščias laikas. Be to, jau seniai viskas ir 
prirengta. Atvirai sakant, nėra jau taip labai ir 
bloga, jei dabar jis numirs. Juk vis vien jau pasi
rengęs, o ko gero dar gali numirti tada, kada į 
laidotuves niekas nė pažiūrėti nenorės. Iš pat ma
žens ji prie tvarkos pripratusi ir dėl kokio nors 
širdies skausmo ermiderio nė nemanydavo kelti. 
Ji atsimena, kad ir ištekėjo ji taip pat dėl tos 
pačios jvarkos. Tėvai taip norėjo, liepė, toksai buvo 
ūkio surėdymas, ir ji nekėlė skandalų, nors jauni
kis buvo senokas ir ne toks jau gražuolis. Bet juk 
svarbu ūkis ir tėvų, protėvių ir Dievo nustatyta 
programa.

Ūkininkei bemedituojant, nė nepasibeldusi, pa
gal vietos papročius, įslinko į kambarį artimiausia 
kaimynė Šaulienė, gerokai davatkuojanti, aštraus 
liežuvio, bet maloni moterėlė. Nusitrypė kambaryje 
snieguotas kojas, pagarbino Kristų, ir pagal savo 
būdą ėmė čiauškėti.

— Tai jau ruošies, širdut... Pamačiau, kad ver
šiai palaidi, užėjau pasakyti: po kluoną laksto... 
Gi kaip ligonis? Gal jau geresnis? Gal duos Dievs...

Ūkininkė tuoj sumetė, kad veršius bus palei
dęs naujasis bernas, kuris yra, apskritai, mažai 
kam tikęs stuobris.

— Gi bernas. Nusamdžiau tokį, kur tik eina, ten 
iškadas daro...

Ji su priejuostės kampu nuvalė suolą ir paprašė 
viešnią sėstis. Dabar ji pradėjo pasakoti apie li
gonį.

— Gal dar dienelę kitą, bet neilgam... Naktį 
jau ir grabnyčią buvau uždegusi...

Viešnia priėjo prie ligonio, pažiūrėjo, patraukė 
pečiais ir atsisukusi į kaimynę prašnibždėjo:

— Matai...
Bet ji norėjo visiškai tiksliai suskaičiuoti, kiek 

jam dar žingsnių liko žemiškosios kelionės.
Dar kartą vertinančiu žvilgsniu, kaip geras 

pirklys, žiūrinėjo eksponatą, pasilenkė prie jo au
sies ir sučiulbėjo:

— Gal jau misliji kelt, sosiedėl?
Ligonis pramerkė mieguistas akis.
— Labai slabna, slabna...

(Bus daugiau)
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Lydint mūsų buvusius svečius — 
Amerikos lietuvius krepšininkus po 
didžiuosius Australijos miestus, vi-
siškai nesitikėjau kartu su jais 
aplankyti ir mūsų tolimosios Va
karų Australijos sostinės — Per- 
th’o lietuvių.

Prieš atvykdamas j šį miestų, 
jau labai daug buvau girdėjęs apie 
jį, apie jo ir apylinkių žavumą, 
apie amžinai žydinčias gėles, ne
paprastai gerus ir vaišingus žmo
nes, o svarbiausia sužinojau iš sa
vo “boso”, gimusio taip pat Per- 
th’e, ir apie geriausią ir skaniau
sią Perth’e gaminamą alų. Net 
čia buvoję mano draugai, dabar 
adelaidiškiai — B. Nemeika ir A. 
Merūnas kiekviena proga pasako
davo ir girdavo tą savo Perth’ą.

Nežiūrint audringos kelionės 
laimingai nusileidome šiame išgir
tame mieste. Nusileidus ir Šilin
gui suorganizavus padėkos “va
lio!” lėktuvo kapitonui, pamatėme 
nors ir po dviejų valandų lauki
mo kuone visus vietinius lietuvius, 
belaukiančius mūsų. Tautiniais 
drabužiais pasipuošusios lietuvai
tės prisegė gėlių, apdovanojo vo
kais su Perth’o atvirutėmis, že
mėlapiais. Prasidėjo sveikinimai, 
susipažinimai, blykčiojo spaudos ir 
T.V. reporterių foto aparatai, pa
sikalbėjimai, ir pagaliau važiuo
jame vakarienės į p.p. Klimaičių 
salę. Pirmieji įspūdžiai pro ma
šinos langą, išskyrus daugybę švie
sų, nieko stebėtino nesako. Mies

AMERIKA...
(Atkelta ii psl. 2)

MOTERYS. Amerikos mote
rys gyvenime rodo didelį akty
vumą ir savarankumą. Septynias
dešimt procentų turto yra mote
rų nuosavybėje. Šeimoje jos no
ri groti pirmu smuiku. Dėl men
ko nieko yra linkusios divorsuo- 
tis. Amerikiečiai vyrai būna lai
mingesni vedę japones ar vokie
tes.

Nors amerikietės mėgsta puoš
tis, bet neturėdamos estetinio 
jausmo jos yra neskoningai apsi
rengusios. Savo būde jos turi 
daug vyriškumo. Štai kodėl jos 
veikia subrendusius Europos 
kultūroje vyrus atstumiančiai. 
Amerikiečiai vyrai, priešingai, 
turi moteriškumo žymių.

ŽYDAI. Didysis Amerikos ka
pitalas, spauda, filmų pramonė, 
teatrinės pramogos yra žydų ran
kose. Net švietimas dažnai diri
guojamas žydų. Yra valstybinių 
universitetų, kur pusę profesūros 
sudaro izraelitai, nekalbant jau 
apie viduriniąsias mokyklas, ku
riose dažnai būna iki septynias
dešimt procentų mokytojų žydų. 
Kai kuriais atvejais atrodo, kad 
Amerika yra žydiškesnis kraštas 
negu Palestina. Kartą New Yor
ke pastebėjau visas vid. mokyk
las uždarytas vidury savaitės. 
Pasirodė, kad tai būta žydų šven
čių. Ar ne keista, kad mokiniai, 
sudarą devyniasdešimt procentų 
krikščionių, turi dėl žydų šven
čių nutraukti mokslą?

Žydų įtaka Amerikoje milži
niška. Visi naujagimiai Ameri
kos ligoninėse apipiaustomi. Net 
krikščionys persiima žydiškais 
pparočiais, visai to nejausdami. 
Tik labai nedidelė dalelė ameri
kiečių supranta kad žydai de
graduoja krikščionių moralę per 
pornografinę spaudą, radiją, fil
mus, televiziją, teatrą ir kt. Prieš 
šią įtaką pasisako ir ją demas
kuoja vienintelis laikraštukas 
“Common Sense”, taip pat ir 
Amerikos jaunimo nacių partija, 
kurios nariai nešioja hakenkroi- 
cus.

AMERIKOS LIETUVIAI. 
Mūsų veiksniai skelbia, kad Ame
rikoje esą apie milijoną lietuviš
kos kilmės žmonių. Galimas 
daiktas. Pasitaiko sutikti ameri
kiečių su lietuviška pavarde. De
ja, nė vienas jų nebekalba lietu
viškai. Kiti yra taip suameriko- 
ninę pavardes, kad jokiu būdu 
nebeatpažinsi jų kilmės. Tas pa
vardžių amerikoninimas dažnėja 
ir naujųjų ateivių tarpe. Net kai 
kurie mūsų inteligentai, buvę 
Lietuvoje dideli patriotai, sten
giasi pasislėpti po amerikoniška 
pavarde. Pakalniškis virsta Un
derhill, Petraitis — Peter, Tasi
nis — Jason... Vienas pilietis 
savo pavardę iš Uoksas pasikei
tė į Oksą, atseit Jautį. Po ameri- 
kęniškomis pavardėmis mėgsta 
slėptis ir žydai.

ĮSPŪDŽIAI PERTH’E» BALTAI DAINUOJA

tas kaip ir kiti Australijos mies
tai.

Salėje jau laukia vietiniai lie
tuviai. Iš naujo susipažinimai, 
kalbos. Tarp savo senų pažįstamų 
sutinku ir vienu laivu su manim 
atplaukusį Šidlauską, kuris prieš 
eilę metų atvykęs paatostogauti 
susirado sau draugę, vedė ir paliko 
čia gyventi sakydamas, kur jau 
geriau rasiu, jei ne čia.

šeimininkių vardu pasveikino 
p. Klimaitienė ir tuoj buvome pa
kviesti vaišintis. Ir tikrai, vaišės 
buvo karališkos — stalai lūžo nuo 
gėrybių. Ir visa tai parengė p.p. 
Klimaitienė ir Statkuvienė, pade
damos kitų ponių. Tai ne vien tik 
susitikimo vakarienė, bet Perth’o 
lietuvių moterų, ypatingai abiejų 
vadovių, įdėta širdis.

Beskirstant svečius nakvynėms, 
pasirodo, aš drauge su E. Modes- 
tavičium patekau pas tuos pačius 
p.p. Klimaičius, vienus iš geriau
siai įsikūrusių Perth’o lietuvių. Jis 
yra vienas iš stambiųjų šio miesto 
statybos rangovų. Įsikūręs tikrai 
puikiai. Namas — kur čia namas: 
keli iš jų, puiki salė, kur anksčiau 
buvo mokykla, dabar virtusi Per
th’o ramovėnų šventove.

Biznis ir kt. netrukdo jam pla-

Nulietuvėjimas Amerikoje eina 
pilnu tempu. Daugelio lietuvių 
vaikai nebekalba lietuviškai. Yra 
net tokių naujųjų ateivių šeimų, 
kur tėvai su vaikais kalbasi tik 
anglliškai, nors ta tėvų kalba ir 
būna laužyta. Dėl mišrių vedybų 
— tai jos yra lietuvybės kapai. O 
jų šiame krašte gausu.

‘ Materiališkai Amerikos lietu
viai yra įsikūrę gana tvirtai. Dau
gelis gyvena nuosavuose namuo
se, turi savo automobilius, kurie 
čia žymiai lengviau įsigyjami 
kaip Australijoje. Kartais šeima 
turi net po kelius automobilius. 
Mat, kiekvienam šeimos nariui 
tenka važiuoti skirtinga kryptimi 
į darbus.

Amerikos lietuvių politinis ir 
kultūrinis gyvenimas gana akty
vus. Mūsų veiksniai nuolat ska
tina Vašingtoną kelti Jungtinėse 
Tautose Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo bylą. Deja, 
Amerikos politika iki šiol eina 
sovietams pataikavimo keliu. 
Tiek ankstyvesnis ,tiek ir dabar
tinis prezidentas leidžiasi sovie
tų už nosies vedžiojamas. Paver
gtų Europos tautų imigrantai, 
įsikūrę Amerikoje, kaip lietuviai, 
vengrai ir kiti, daug tikisi iš 
Goldwaterio, jeigu jis būtų iš
rinktas prezidentu. Daugumas 
lietuvių balsuos už jį.

Lietuvių rašytojų sąlygos Ame
rikoje labai sunkios: daugelis jų 
dirba fizinius darbus, nuo kurių 
mažai belieka laiko kūrybai. Nė 
vienas jų dar nesipelno pragy
venimo savo raštais. Kiek leng
vesnis gyvenimas lietuviams me
nininkams, nes dažnas jų savo 
parodose išparduoda nemaža kū
rinių, daugiausia lietuviams. Yra 
čia ir tokių mūsų dailininkų, ku
rių darbai patenka į Amerikos ir 
kitų kraštų muziejus (Viesulas, 
Kasiulis, Galdikas).

Pažymėtina, kad didžiuma mū
sų dailininkų savo kūryboje kul- 
tyvuoja modernizmą, ypač ab- 
straktizmą. Tačiau ir Australijos 
lietuviai turi gerų modernistų 
menininkų.

Dėl uždarbių — tai geriausiai 
Amerikoje uždirba medicinos gy
dytojai ir visokių rūšių inžinie
riai.

AUTOMOBILIAI. Nė viena
me krašte nėra tiek daug auto
mobilių kaip Amerikoje. Did
miesčiuose sunku rasti vietą au
tomobiliui pastatyti. New Yorke 
dažnas atvyksta automobiliu į 
miesto pakraščius ir ten jį palie
ka: j darbovietę baigia važiuoti 
autobusu. Ir tai daroma ne vien 
dėl parkinimo stokos, bet ir dėl 
didelio mašinų susigrūdimo 
mieste, ypač per vadinamas rush 
hours. Tiesa, miestuose yra daug 
parkinimo aikščių, bet ten už 
mašinos pastatymą reikia gana 
brangiai mokėti.

Rašo A. LAUKAITIS

čiai dirbti ir lietuvišką darbą, ypa
tingai su ramovėnais ir lietuviš
ka bendruomene. Viešint pas jį, 
jis man perleido savo puikų darbo 
kabinetą, kurį puošia daugybė lie
tuviškų knygų, Liet. Enciklope
dija, gausybė lietuviškų laikraščių, 
kas žinoma, kaip jis išsireiškė, ne
pakenkė nei jo bizniui, nei geriems 
jo santykiams su australais. O gi 
ponia, kaip ir jos pagelbininkė p. 
Statkienė, pralaužus pirmuosius 
susipažinimo ledus, Modestavičių 
ir mane pradėjo vadinti savo vai
kais, nors be mūsų, t.y. “naujųjų” 
vaikų, ji turi dar sūnų inžinierių, 
kitą sūnų gimnazijos mokytoją ir 
vieną jau ištekėjusią dukterį. 
Taip per visą viešėjimo laiką mu
du su svečiu Modestavičium jau
tėmės lyg gyveną pas savo tėvą 
ir motiną.

Prašvitus pirmajam rytui Per
th’e tuoj skubam pas miesto bur
mistrą, kuris kartu su Amerikos 
konsulu mus gražiai priima naujai 
pastatytoje miesto rotušėje, kuri 
yra drauge ir šio miesto modernu
sis pasididžiavimas. Po oficialios 
dalies ir pietų apžiūrime patį 
miestą ir {žymenybes, ir tikrai, 
Vakarų Australijos sostinė palie
ka neužmirštamą įspūdį. Oras gra
žus, šilta, nors ir vidury žiemos 
gėlės puikiai žydi, juodosios gul
bės nardo po gražiąją Swan upę.

Perth šiuo metu turi apie 
400.000 gyventojų, jų tarpe ir 
apie 300 lietuvių. Miestas išaugęs 
ant Swan upės krantų. Tai saulė- 
čiausias miestas Australijoje, iš
tisus metus vidutiniškai turįs 8 
valandas saulės kasdien, čia yra 
ypatingai daug parkų ir sodų, už
imančių mieste apie 6.000 akrų. 
Vien tik King’s Park užima 1.000 
akrų, pasižymįs savo natūraliu 
grožiu. Botanikos sode gausu ori
ginalių Australijos gėlių. Perth 
šalia savo natūralaus grožio dar 
vadinamas ir šviesų miestu, nes

DAINOS SKAMBA MELBOURNE
Jau penkiolika metų, kai Mel

bourno dainoriai savo dainomis lyg 
eleksyrinėmis injekcijomis mūsų 
tautiečiuose gaivindavo tautinį 
jausmą ir versdavo nupurtyti sto
rąjį dulkių sluoksnį, kad gyviau 
pajustų savo tikrąjį pradą ir tau-

Amerika yra kraštas, kur įvy
ksta labai daug auto nelaimių. 
Savaitgaliais keliuose užsimuša 
keli šimtai žmonių, ypač jeigu 
kurį savaitgalį pasitaiko valstybi
nė šventė. Per metus žūna kelios 
dešimtys tūkstančių asmenų. Su
žeistų būna virš milijono. Auto
mobilių katastrofose sutiko mir
tį ir nemaža lietuvių (tarp kitko 
rašytojas Škėma). Technika tei
kia žmogui daug patogumo, bet 
kartu ir jį žudo.

SOCIALINIS DRAUDIMAS. 
Amerikoje nėra valstybinio so
cialinio draudimo. Jeigu tenka 
susirgti, visas santaupas ir kar
tais visą turtą tenka atiduoti ligo
ninėms ir daktarams. Menkiau
sia operacija (pvz. akmenų išė
mimas iš tulžies) kainuoja tūks
tantį dolerių. Žmonės priversti 
draustis privačiose bendrovėse, 
kurios ne visada padengia sirgi
mo išlaidas. Amerika šioje srity
je labai atsilikusi. Australijoje 
šiuo atžvilgiu žymiai geriau.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
AMERIKOJE. Australijos lietu
vis, jei gauna gerai apmokamą 
darbą, apsipranta su naujomis 
gyvenimo sąlygomis ir kengūrų 
žemė jam lieka tik malonus pri
siminimas. O gerus darbus gau
na daugiausia inžinieriai, ypač 
jeigu jie dar neseni. Amerika yra 
jaunų žmonių kraštas. Seniems 
geriau pasilikti Australijoje. Ap
skritai, lietuviams saugiau ir ra
miau gyventi Australijoje negu 
Amerikoje, kuri bus pirmoji 
priešo naikinama, iškilus trečia
jam pasauliniam karui.

Vienas kitas iš Australijos at
vykęs lietuvis neprisitaikė prie 
skubaus Amerikos gyvenimo ir 
grįžo atgal. Prisitaikyti geriau 
pavyksta jaunimui, kuriam Ame
rika vis dar tebėra visokių gali
mybių kraštas. 

jis yra nepaprastai gausiai apšvie
stas. Miesto pakraščiai — ištisi 
paplūdimai. Vakarų Australija pa
sižymi savo medžio eksportu. Čia 
auga Karri medis, yra vienas iš 
didžiausių kietmedžių pasaulyje. 
Šie medžiai išauga iki 290 pėdų 
augščio ir 24 pėdų skersmens.

Vakarų Australijos Pietų Vaka
rai skaitomi pati seniausia šio kon
tinento vieta ir šimtais metų šio
je vietovėje augą laukinės gėlės 
nebuvo paliestos, kas ir dabar Vak. 
Australiją leidžia laikyti pačiu 
gražiausiu gėlių augmenijos kraš
tu.

Grįžtant prie Perth lietuvių, jų 
gyvenimas, kaip išsireiškė vienas 
tautietis, yra gana atskirtas nuo 
visų kitų Australijos lietuvių, ka
dangi dideli nuotoliai neleidžia ar
timiau bendrauti su kitomis ben
druomenėmis, dalyvauti Meno Die
nose, pasirodyti lietuvių sporto 
šventėse. Vietiniame gyvenime lie
tuviai nesnaudžia, šiuo metu gal 
patys veikliausi ir yra ramovėnai, 
kurie, p. Klimaičio vadovaujami, 
turi ir jo salėje nuosavą būstinę, 
papuošta gražiu aukuru. Tai yra 
lyg ir vietos lietuvių šventovė, apie 
kurią, neskaitant ir pasitaikian- 
čių savųjų tarpe nuomonių skirtu
mų ,ir turėtų burtis tie keli šim
tai lietuvių. Perth’as turi ir savo 
L.B. apylinkę, kurios dabartiniu 
pirmininku yra nepavargstąs vien
gungis V. Valodka. Jis, būdamas 
kontraktorius — statybininkas ir 
šiuo metu vykdąs statybas tolimo
se dykumose, nepagailėjo nei išlai
dų, nei laiko ir apie 2.500 mylių 
atkeliavo pasižiūrėti svečių krep- 
išninkų ir patalkininkauti svečių 
priėmimo komitetui.

Bet gi didžiausia svečių priėmi
mo naštą ir organizacinį darbą at
liko svečių priėmimo k-tas, vado
vaujamas inž. Z. Budrikio, kuriam 
daug padėjo A. čižeika, A. Katei- 
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tinį priklausomumą. Gyvi ir gajūs 
Melbourno lietuviai, nes į Sambū
rio ruošiamus dainų koncertus vi
suomet rinkdavosi gausiai ir savo 
atsilankymu įrodė, kad jie nėra 
abejingi kultūriniams reikalams, 
bet gyvai remia ir giliai pergyve
na mūsų tautos sukurtas kultūri
nes vertybes.

Taigi, jau penkiolika metų, kai 
Melbourno dainininkai nepailsda- 
mi, aukoja savo brangų laisvalai
kį, atsitraukdami nuo savo šeimų 
ir namų, kad tik skambiai ir gra
žiai užtraukus lietuvišką dainą, 
kad tik dalyvavus tarptautiniuose 
pasirodymuose įrodant, kad ir lie
tuviai turi gražią savo praeitį ir 
skambias lietuviškas dainas.

Melbourno lietuvių Dainos Sam
būris buvo vienas iš pirmųjų Aus
tralijoje, kuris išdrįso aplankyti ir 
Adelaidę ir Sydnėjų, ir Geelongą 
ir Ballaratą ir vienas iš pirmųjų 
skelbė idėją organizuoti lietuviš
kas Dainų Šventes. Buvo pirmieji, 
kurie suorganizavo Baltijos tautų 
Dainų šventę, kuri jau virto tradi
cija ir jau antrus metus iš eilės 
buvo pravesta Melbourne.

Sunku būtų įvertinti, per pen-

AMERIKOS PREZIDENTO RINKIMAI Paruoiė Vertu

Amerikos prezidentu gali būti 
išrinktas Amerikoje gimęs pilietis 
— vyras ar moteris, sulaukęs 35 
ar daugiau metų. Prezidento pri- 
siekdinimas yra ilgų rinkiminių 
kampanijų užbaiga.

Rugpjūčio 8 d. Melbourne Kon
servatorijos salėje įvyko II-sis 
Melbourne Pabaltiečių Dainų Kon
certas, kuris sutraukė arti 400 
klausytojų. Jų tarpe lietuvių, lat
vių ir estų bendruomenių pirmi
ninkai, kurie, matomai, yra “bro
liškai” susigiminiavę ir stropiai 
lanko visus pabaltiečių parengi
mus. Koncerto pirmoji dalis buvo 
pradėta lietuvių liaudies dainomis, 
kurias darniai, skambiai ir labai 
jautriai išpildė Melb. Lietuvių 
Dainos Sambūris, vadovaujant Al
bertui Čelnai.

Sambūris padainavo šešias dai
nas, iš kurių K. Kavecko — Pa
matyt Tave Norėčiau — buvo pra
šoma pakartoti, šioje dainoje Sam
būrio tenoras Vicas Lazauskas 
solo partijoje ramiu ir atviru balsu 
užimponavo klausytojus.

Tenka pasidžiaugti, kad Alber
tas Čelna suranda vis naujų dainų, 
kurios ne tik kad melbourniškitlms 
dar yra negirdėtos, bet kartu ir 
labai gražios savo turiniu ir me
lodingos savo išpildymu. Manau, 
kad panašių dainų norėtųsi išgirs
ti daugiau, kur atskiri, pajėgūs 
balsai turėtų progos pasireikšti. 
O pajėgių balsų, kaip žinoma, 
Sambūryje nestokojama.

Gaila, kad į šį koncertą atsilan
kė mažas tautiečių skaičius ir, be
veik tik latviai ir estai užpildė 
Konservatorijos “Melba” salę.

Vertinant Sambūrio dainų iš
pildymą, dar kartą tenka pasi
džiaugti, kad visų klausytojų vien
balsė nuomonė buvo,, jog lietuviai 
turi ne tik gražiausias ir skam
biausias dainas, bet moka jas gra
žiausiai perduoti klausytojams. 
Nesuklysiu pasakęs, kad šiame 
koncerte lietuviai garbingai ap
gynė mūsų kultūrines vertybes iš
šaukiant klausytojų didelį pasi
tenkinimą. Pasibaigus koncertui, 
latvių ir estų dainų mėgėjai gyrė 
ne ti kmūsų dainų išpildymą, bet 
nuoširdžiai džiaugėsi ir gėrėjosi 
mūsų gražiausiais tautiniais rū- 

kioliką metų jų nuveiktą darbą. 
Daina, kaip tas vėjelis, kuris kaip 
kokia banga prabėga paglostyda
ma ksruostus ir kartais atrodo, 
kad gaila ilgo įdėto darbo ir tik 
tam, kad kartą arba kelis kartus 
sudainavus daineles, kurių mėne
siais buvo mokinamasi.

Adelaidės choras gražiai atšven
tė savo 15 metų jubiliejų. Vietos 
lietuviškos organizacijos sugebėjo 
gražiai atsidėkoti saviems daini
ninkams ir šiuo žestu suteikė jiems 
naujos energijos tolimesniam dar
bui. šių metų spalio mėn. Melb. 
Liet. Dainos Sambūris rengia sa
vo jubiliejinį koncertą, kuris bus 
paskutinis šiais metais, nes toliau 
bus ruošiamasi III-jai Australijos 
Lietuvių Dainų šventei. Ar Mel
bourno lietuviai įvertins Dainos 
Sambūrio 15 metų paaukotą darbą 
ir įnašą į Melb. lietuvių kultūrinį 
gyvenimą, paaiškės tik po šio kon
certo.

Neabejoju, kad tolimesnei Sam
būrio veiklai išlaikyti reikalinga 
visų Melb. lietuvių parama, nes 
lygiai, kaip kitų vetovių chorų 
dalyviai, taip ir melbourniškiai 
reikalingi tatuiečių dvasinės para-

Amerika turi dvi politines parti- 
tijas — respublikonų ir demokra
tų. Žinoma yra visa eilė ir mažes
nių partijų, kurios gali statyti sa
vus kandidatus į prezidentus ir lai
mėti.

bais. Koncerto pirmąją dalį už
baigė Melbourne moterų choras, 
kuriam su dideliu susikaupimu ir 
giliu įsijautimu vadovavo ponia 
Haldma. Džiugu pabrėžti, kad es
tų moterų choras yra prisiauginęs 
eilę naujų dainininkų, kurių dėka 
estiškos dainos nuskambėjo daug 
darniau, negu pereitais metais.

Antrąją koncerto daly pradėjo 
Melbourno latvių mišrus choras, 
padainuodamas taip pat šešias 
daineles, iš kurių latvių Joniniu 
daina nuskambėjo įspūdingiausiai. 
Latvių choras, vadovaujamas Vik
toro Bendrupo, šiuo metu turi viri 
50 dainininkų, iš kurių daugumas 
yra prityrę ir seni choristai. Griau
smingai nuskambėjus paskutinei 
latvių dainai į paaukštinimą suli
po estų ir lietuvių daininikai, ir 
tokiu būdu susidarė apie 120 balsę 
choras, kuris, kad ir būdamas su
maišytas visų trijų baltų tautę 
dainininkų, turėjo padainuoti kiek
vienos tautos po dvi daineles, ori
ginalioje tos tautos kalboje.

Pradžioje šis jungtinis choras, 
vadovaujant estų dirigentei poniai 
Irenai Haldmai, padainavo dvi 
estų liaudies dainas. Teko nusis
tebėti, kad estų žodžių tarimas nei 
kiek neapsunkino dainavimo nei 
lietuivams, nei latviams, ir klau
santis šių dainų atrodė, kad visi 
estai dainuoja. Lygiai taip pat nu
skambėjo sekančios dvi lietuvię 
dainos,, kada Albertas čelna su
gebėjo, kaip iš saviškių, taip ir 
iš latvių bei esčių išreikalauti ne 
tik dainos harmonijos, bet ir gra
žaus lietuviško tarimo. Latvių di
rigentui Viktorui Bendrupui va
dovaujant buvo užbaigtas šis ma
lonus pabaltiečių koncertas latviš
ka liaudies dainele — ‘Aš gyvenu 
dainuodamas”.

Pasibaigus kocertui labai neno
romis skirstėsi klausytojai ir dar 
gerą pusvalandį stovinėjo salėje 
dalindamiesi įspūdžiais ir besi
džiaugdami, kad gimė tokia graži 
idėja, kuri, rodos, jau virto tradi
cija, o visų trijų tautų choristai 
buvo pakviesti į Melbourno Latvių 
Namus, kur iki ankstaus ryto bu
vo tęsiamas neoficialus pabaltie
čių koncertas.

ELBE

BŪNA IR TAIP
Lietuvoje vasaromis vyksta įvy

kiai panašūs j feljetonus. Jd 
spręsti iš “Tiesos” (Nr. 178, liepa 
25) pykčio, kai kurie juokingi įvy
kiai šių dienų Lietuvoje lengvai 
pavirsta į karčią tikrovę. Pasiro
do, vieno kolchozo melžėją Onutę 
atsekė katinas. Katiną pastebėjęs 
kolchozo pirmininkas užsipuolė 
melžėją, nes, girdi, katinas galįs 
paplauti kolchozo karvę. Kitą die
ną melžėja buvo iškviesta į kolcho
zo valdybos posėdį. Valdybos na
riai priėmė nutarimą: “Už katino 
atsivedimą į fermą nubraukti mel
žėjai Onai P. penkis (5) darbadie
nius”. Taigi, melžėja nuskriausta 
dėl nieko, gi valdybos nariai su 
pirmininku gavo tokį partinio 
dienraščio patarimą: negalima kur 
reikia ir kur nereikia savo teistais 
kaip vėzdu mosuoti. (E)

mos, kuri ir yra ta ugnelė, ver
čianti daipininkus aukotis ir dirb
ti, dirbti ir drbti...

ELBB

Prieš metus ar daugiau, artėjant 
prezidento rinkimams, patrijos 
dairosi kandidatų į prezidentus. 
Kiti kandidatai net patys prisista
to įrodinėdami savo tinkamumą į 
prezidentūrą. (Bus daugiau)
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SPORTO NUOTRUPOS
KAIP IS SPAUDOS, t.y. “Mū

są Pastogės” pastebėjot, kad ma
ne tiesioginis “bosas” (tikrai tas 
ktiias savaites galėjau ramiai po- 
ilsiauti Sydnejuje) Sporto Sky
riaus redaktorius A. Laukaitis, iš
skyrus Tasmaniją, visur lydėjo 
mūsų buvusius svečius sportinin
kus jų kelionėje po Australiją. Kad 
gi ir sekasi žmonėms: susirgus 
W. Sedlickui ir jam palikus Ade
laidėje, jis (A. Laukaitis) ano vie
tą užėmė lėktuve ir, kaip teko iš 
kitų išgirsti, mano “bosas” audros 
metu savo draugams išsireiškęs: 
"Ir kokio gi galo aš čia patekau, 
anot Slomčinsko, j tą skalbimo ma
liną iš kurios jau tur būt net ir 
išskalbtam neteks išlįsti”. Bet jam 
pavyko išlįsti ir savo naujomis pa
žintimis Perthe netgi buvo labai 
patenkintas.

VIS TAS SPORTO SKYRIAUS 
REDAKTORIUS! Jam beviešint 
Melbourne jis užjudino net vietos 
sporto darbuotojus, kodėl jie taip 
mažai žinių duoda apie savo spor
tinę veiklą, kuri yra gana gyva, 
tik gal neranda ar nesistengiama 
aprašyti. Geriausią į tai atsaky
mą davė Varpo pirm-ko žmona p. 
Bladzevičienė: “Apsigyvenk pats 
Melbourne, tai tinkamiausiai apie 
mus parašysi”. Gal ir geras pasiū
lymas, tik ką daryčiau aš ir "Mūsų 
Pastogės” redaktorius čia Sydne
juje, praradę savo laikraštinį 
priešą, su kuriuo draugiškai labai 
dažnai pakovojama. Tiek to, mel- 
burniečiai, palikite jį mums, o ge
riau suraskite ką nors iš savų, ku
ris1 mums papasakotų, ką jūs ten 
nuveikiate.

MELBOURNE DAUGIAUSIA 
PASINAUDOJO tai vaistininkai, 
nes po pačio pirmo pralaimėjimo 
į visas kitas rungtynes mūsų tau
tiečiai, ypatingai moterys, atei
davo gerai apsirūpinę nervus ra- 
nančiom tabletėm, nes, pasak jų, 
po rungtynių jokiu būdu negali už
migti; tik užmerkus akis tuoj ir 
matosi sviedinys su krepšiu. Nu, 
ir tikrai, kaip teko nugirsti, tai 
tos mūsų moterėlės — jaunos ir 
vyresnės, visą žaidimą daug dau
giau pergyveno ne tik Melbourne 
bet ir visuose kituose miestuose. 
Pasirodo, geriausios mūsų svečių 
rėmėjos ir ragintojos ir buvo mū
sų moterys, nesvarbu, kad ir po 
to ir teko ilgesnį laiką vaistais 
raminti savo nervus.

DAUGELIS MELBOURNIŠ- 
KIŲ po to vienintėlio pralaimėji
mo Melbourne nėjo į darbą, nes 
bijojo pasirodyti australams, ku
riems anksčiau taip buvo išgyrę 
savuosius. Už tai laimėjus revan
šą melbourniškiai lietuviai atsiga
vo ir su pasididžiavimu aiškino 
pralaimėjimo priežastį, kurią dau
gumas australų palaikė tik pui
kaus biznio triuku.

ĮDOMIAUSIAS Iš VISŲ tai 
buvo E. Šilingas, kuris Geelonge 
po nesibaigiančių kalbų sau už
traukė “Eisim, broleliai, namo”. 
Visi to paties tikėjosi iš jo ir Mel
bourne įteikiant dovanas, tik gal 
jis truputį pabūgo perdidelio žmo
nių skaičiaus ir paties iškilmingu
mo. Pagaliau gi reikia vieną kar
tą mūsų vyresniesiems kalbėtojams 
įsisąmoninti, kad koks bebūtų lie
tuviškas jaunimas — ar Austra
lijos, ar Amerikos, ilgos kalbos 
jiems yra lyg peilis po kaklu. Ge
riausias kalbėtojams pavyzdys tu
rėtų būti buvęs grupės vadovas 
inž. V. Adamkavičius, kuris per 
kelias minutes daugiau pasako, nei 
kitas per valandą.
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MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

L. PAGES
MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 - 
g sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia' 
g jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

MELBOURNE PO VIENŲ 
RUNGTYNIŲ prieina viena mo
teris prie buv. žinomo mūsų krep
šininko J. Gružausko, kuris dabar 
pradėjęs mokinti pačius jauniau
sius vaikus krepšinio meno, pris
tatė jam savo tris berniukus ir 
prašo juos pamokinti krepšinio. 
Mat, vaikai, pamatę krepšininkus 
žaidžiant ir patys panoro taip 
žaisti. Viena tik bėda, kad jie ne
turėjo lietuvių draugų ir patys ne
kalba lietuviškai. Nieko, nieko, po
nia, atsakė senas krepšinio vilkas, 
jeigu jie tik užsidegė, tai tuoj jie 
išmoks krepšinio ir lietuviškai 
kalbėti. Aš manau, kad svečiai sa
vo žaidimu daugiau “dūšių” lai
mėjo mūsų bendruomenei.

ATSISVEIKINANT MEL- 
BOURNO aerodrome ir išleidžiant 
svečius į Adelaidę Varpo p-kas p. 
Bladzevičius, įteikdamas svečiams 
prisiminimui bumerangus, pasakė: 
“Kaip grįžta tie australiški bu
merangai, mes tikime, kad ir jūs 
dar grįšit pas mus į Melbourną”. 
Ne tik' į Melbourną, bet mes ti
kime, kad ir į visą Australiją.

DALYVAUJANT MIESTO 
BURMISTRO priėmime Adelaidė
je, kur svečiai ir palydovai buvo 
gražiai pavaišinti, komandos jau
niausias žaidėjas Bazėnas taip 
susibičiuliavo su miesto burmistru, 
kad abu sutarė tolimesnį ryšį pa
laikyti laiškais, kai mūsų vieną 
iš didžiųjų žaidėjų — Adzimą at
sitiktinai gatvėj sutikęs amerikie
čių konsulas Adelaidėje supažin
dino su visa savo šeima ir nusive
dė į bažnyčią išklausyti pamaldų.

DIDŽIAUSIA PASISEKIMĄ 
visos Australijos lietuvaičių tarpe 
turėjo didysis L. Jesevičius, kuris 
kaip koks magnetas viliojo jauną
sias Australijos lietuvaites kurios 
kiekvieną kartą jį, žinoma, kitos 
ir kitus, išlydėdavo su ašaromis. 
Tad nenuostabu, kad jis kartu su 
komandos kapitonu Varnu buvo 
tiesiog laiškais persekiojami. Aš 
nežinau ar jie besuspėjo į visus 
laiškus čia Australijoje atsakyti, 
neskaitant jau Amerikos.

VISI GERAI ŽINOME, kad kai- 
kuricms krepšininkams buvo kiek 
sunkiau su lietuvių kalba, nes jie 
jau trečios ar net ketvirtos kar
tos lietuviai. Tačiau kaip teko iš 
jų pačių išgirsti, jie prieš atvyks
tant į Australiją papildė savo lie-

ALFAS DĖKOJA
Australijos Lietuvių Fizinio 

Auklėjimo ir Sporto Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja:

A.L.B. Krašto Valdybai už 
stambią piniginę auką rinktinės 
kelionei po Australija paremti.

p. J. Vanagui už ženklų sky
do pagaminimą ir kitas dovanas, 
kurios ALFAS Valdybos vardu 
buvo įteiktos svečiams.

p. V. Augustinavičiui už rūpi
nimąsi programų atspausdinimu 
ir įdėtą darbą tarpininkaujant 
tarp ALFAS V-bos ir Minties 
spaustuvės.

p. Nagiui, Minties spaustuvės 
sav., už palankiomis sąlygomis 
ALFAS Valdybai atliktus spaus
dinimo darbus ryšium su Ameri
kos lietuvių krepšinio rinktinės 
vizitu Australijoje.-

Visiems sporto klubams ir ko
mitetams bei jų vadovybėms, be 
kurių nuoširdžios pagalbos ne
būtų buvę įmanoma šią išvyką 
suorganizuoti ir pravesti.

ALFAS Valdyba

s s i

Tai Įvyko Adelaidėje
Nesinori tikėti, kad svečiai iš 

Amerikos atliko savo misiją ir ap
leido kengūrą žemę. Nori tiki, ne
nori netiki, bet užkimę tautiečių 
gerklės liudija, kad tai įvyko. Tam 
įvykiui yra ir daugiau liudinin
ką, pavyzdžiui, negavimas algos 
už savaitę, australą (krepšinio mė
gėją) rūgštūs žvilgsniai, na, ir 
liūdnos lietuvaitės... įsitikinus, kad 
tai buvo ne sapnas, bet tikrovė, po 
truputį pradeda viskas kristalizuo
tis...

Adelaidėje beveik visi lietuviai 
iš anksto savose darbovietėse ap
skelbė australams ir, svarbiausia, 
latviams, kad atvykę amerikiečiai 
lietuviai duos jiems pylos. Po to 
buvo pradėtos įvairios kombinaci
jos, gavimas “kompensacijos" 
“sick days’ ’ir panašiai. Kai kas, 
dėl viso pikto, net naują darbovie
tę nusižiūrėjo. Ka gi darytumėt 
kad pasikartotą Melbourne nelai
mė — būtą praktiškai Negi rausi 
visą gyvenimą darbovietėje, susi
tikęs brolį nuo Dauguvos.

Prieš atvykstant amerikonams į 
Adelaidę buvo paskelbtas pareng
ties stovis “milkmanams” ir mo- 

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
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tuvių kalbos žinojimą daugeliu bū
tiniausių žodžių ir dainų. Ir koks 
buvo svečių nustebimas, kaip jie 
vėliau man pareiškė, kad Sydne
juje užkalbinus daugumą lietuvai
čių jos atsakydavo angliškai, nors 
pasirodė, kad jos gerai ir lietuviš
kai kalba. Pasirodo, sydnejiškės 
bandė mūsų svečius suaustralinti, 
tik joms tas ne visai pavyko, nes 
visi svečiai daugiau ar mažiau kal
bėjo tik lietuviškai ir ne tik kad 
gynėsi, betgi net didžiavosi savo 
lietuviška kilme galėdami atsto
vauti savo mažą tautą.

GRĮŽUS ATGAL Į SYDNEY ir 
truputį laisviau pasidairus po šį 
didmiestį vienas iš svečių žaidėjų 
paklaustas nuomonės apie Adelai
dės miestą atsakė: “Adelaidė tai 
uždegtų žvakių miestas kapinėse, 
ypatingai sekmadienį”.

ALFAS V-BOS p-kas J. Jonai
čius su ponia vieną popietę sve
čiams savo puikių namų sode, kur 
yra įrengtas ir vienas krepšys (į- 

• V

Įspūdžiai...
(Atkelta iš psi. ė)

va, E. Klimaitis, J. Miliauskas, V. 
Volodka, V. Cibulskis ir ponios 
šeimininkės.

Perth lietuvių kapelionas kun. 
L. Kemėžis taip pat įdėmiai stebė
jo svečių žaidynes Perthe, tik jis 
man pasakojo, kad jo parapija yra 
labai maža ir didelių nuotolių at
skirta nuo kitų miestų.

Būtų tikrai nuodėmė nepaminė
ti p. V. Miliauskienės ir jos vado
vaujamos tautinių šokių grupės. 
Tai moteris, kaip ir jos vyras, apie 
kurį vėliau pakalbėsiu su kūnu ir 
dvasia atsidavusi tautiniams šo
kiams. “Aš, kaip ji man pasakojo, 
mūsų tautinius šokius tiesiog my
liu ir j kiekvieną iš jų pati įsigy
venu”. Ir tikrai, jos paruošti jau
nieji šokėjai iš nedidelės vietos 
lietuvhj kolonijos nepadarė gėdos 
nei vietiniams lietuviams, nei mū
sų tautiniams šokiams, nei prieš 
australus, nei prieš gubernatorių 
ir jo visą svitą, kuris net viešai 
savo kalboje pagyrė ir pasidžiaugė 
jais. Taip, Pertho tautinių šokių 
grupė, gal išskyrus Adelaidės šo
kėjus, pilnai gali lygintis su kito
mis didesnėmis kolonijomis ir būtų 
tikrai juos malonu matyti Meno 
Dienose Melbourne.

Kur sportininkai, ten ir J. Mi
liauskas. Jo šiuo metu didžiausias 
rūpestis, kaip atgaivinti ir suak
tyvinti Pertho lietuvių sportinį 
gyvenimą. Man atrodo, kad nebus 
persunku. Mačius krepšininkus 
žaidžiant jau ir turite gerą ko
mandą, pridėkite dar jaunių, su
aktyvinkite vyresniųjų globą ir

Rašo BALYS NEMEIKA

bilizacija elektrinių pečiukų, šiltų 
kaldrų ir kitą šilimą palaikančią 
reikmenų. Adelaidėje turėjo įvykti 
lemiamas mūšis, taigi, ir priešai 
nesnaudė. Jie taip pat moblizavo 
jėgas, įvairiai šnipinėjo, rengėsi 
kontraatakai. Latviai sutraukė vi
sas jėgas iš plačiosos Australijos, 
rengėsi kerštui už pralaimėjimą 
Amerikoje. Tiesiog, galima sakyti, 
buvo jaučiamuos parako kvapas Fo
restville krepšinio stadijone...

“Vyties" Sporto Klubas, žinoda
mas Tasmanijos šalto oro pasėkas, 
pasirūpino kad sportininką atvy
kimo diena saulė ridinėtąsi po West 
Beach aerodromą. Tautiečiai be
laukdami nekantravo ir vis čiupi
nėjo foto aparatus. Merginos tai 
tik taisė plaukus ir mėgino, kuri 
šypsena geriau pritiks...

Pagaliau!... iš kurio tai kampo 
atriedėjo lėktuvas, kurį tuojaus 
apsupo filmuotojai, fotografai, 
merginos su gėlėmis, sporto val
džios ir visi kiti reikšmingi žmo
nės.

Amerikiečiai pirmiausia pasiun
tė Adamkavičią pro tarpdurį ap
žvalgyti Adelaidės, bet, pamatę 

domu, kas berungtyniaujant lai
mi — tėvas ar sūnus?) buvo su
rengę barbekiu party. Poniai ne- 
spėjant laiku kepti kepsnių tuoj 
pat prisistatė pagelbininkai virė
jai šilingas, Jesevičius ir Adzima, 
kuriuos šeimininkė ne tik išmokė 
vartyti ugnyje kepsnius, bet dar 
aprengusi virėjų uniforma ir pa
darė tikrais “cookais”, ką gali pa
liudyti ir padarytos nuotraukos.

KANADOS SPAUDOS Atsto
vas J. Bulionis visą svečių ke
lionę ir mūsų Australijos gyveni
mą filmavo ir vėliau, viską ap
tvarkęs, numato parodyti Ameri
kos ir Kanados lietuviams, o gal 
ir vietiniams gyventojams. Jis 
mano, kad gal ir Australijos lie
tuviams bus vėliau įdomu pama
tyti ir atsiminti svečius krepši- 
šininkus. Koks klausimas, p. Bu- 
lioni tik greičiau tvarkyk ir siųsk 
mums, o mes jau žiūrėsim!
i: , 1 : i . Ii:.!

Rimas Gailius

užmiršę bėtkokius kitus nesusipra
timus, kadangi sportinis gyveni
mas ir veikla su niekuo nesiriša 
ir niekam nepriklauso, išskyrus 
ALFAS Valdyba, turėsite gerą 
pradžią naujam atgaivintam spor
tiniam gyvenimui. Tik vienas da
lykas — nesibaidykite, pertiškiai, 
nuotolių ir dalyvaukite lietuvių 
sporto šventėse. Jeigu gali atvi- 
žiuoti Tasmanijos lietuviai, tai kuo 
gi jūs prastesni!

Taip prabėgus laikui vaišin
goje Perth lietuvių globoje atėjo 
ir atsisveikinimo su naujai įsigy
tais draugais ir prieteliais valan
da. Tai buvo tikrai neužmirštamos 
valandos toje tolimoje Vakarų 
Australijso sostinėje,, kur įsitiki
nau, kad lietuviai svečiui iš už
jūrio ar man iš Sydnejaus buvo 
kaip broliai, atidarę ne tik namus, 
bet ir širdis.

Aš manau, kad dabar po pirmo 
kūrimosi dešimtmečio reikėtų ar
čiau susieiti vistj Australijos vie
tovių lietuviams ir tai gal geriau
sia tiktų Meno ir sporto dienų me
tu. Kaip buvote geri ir vaišingi 
mums svečiams, nepagailėkite tru- 
putį išlaidų savo jauniesiems rep
rezentantams, kad juos ir kiti Aus
tralijos lietuviai galėtų pamatyti 
šokant tautinius šokius, dainuojant 
ir sportuojant, o tai bus pats di
džiausias žingsnis jūsų priaugan
čios kartos išlaikymui lietuvybei.

Ačių už viską! Tegul tolimi nuo
toliai netrukdo glaudesniam jau
nimo bendradarbiavimui.

A, Laukaitis 

draugiškus ranką mosikavimus, 
pasipylė ant laiptą visi, kad būtą 
užpulti fotografą ir labai jau ne
drąsią mergaičią... Atvežti į Lie
tuvių Namus adelaidiškių akivaiz
doje visi buvo suskaičiuoti, po tru
putį pakalbėta, Adamkavičius tuo
jaus pristatytas prie darbo daly
ti ordinus Adelaidės lietuviams.
Išvežiojant svečius į namus, kaip 
kam teko pavargti mėginant pa
talpinti ilgą svečią į mažą automo
bilį. Tai taip maždaug prasidė
jo adelaidiškių iškrypimas iš or
bita. Per visą savaitę Adelaidės 
lietuvių gyvenimas buvo apverstas 
aukštyn kojoms, — viskas buvo 
matoma per krepšinio lanką...

Išjudinti buvo ir tylūs Adelai
dės australai. Toks policijos orkes
tras, — jau kelias savaites iš anks
to pūtė triūbas, kad tik lietuviams 
gerai sugrojus jų Himną. Ameri
kiečių konsulas mokinosi lietuviš
kai ir vėliau salėje mėgino pakal
bėti kad ir su amerikonišku ak
centu. Miesto burmistras pasirū
pino malkomis, ir per priėmimą 
rotušėje pakūrė pečių... (.pirmą 
kartą istorijoje?) Matyti kad-kas 
nors prasitarė, kad mūsų svečiai 
šąla čia Australijoje. Vėliau bur
mistras siūlė “škoto", turbūt no
rėjo nusilpninti budrumą, kad va
kare būtų nugalėti. Gerai, kad mū
są svečių tokie gundymai nevilio
jo...
... Forestville, kur vyko varžybos, 
buvo pergyventa labai daug kri
tišką — dramatišką akimirkų, 
Galėjai pamatyti tokius visuomet 
rimtus tautiečius šaukiant garsiau 
už gaisrininką sireną. Prašmatnios 
poniutės nevengė pasikeisti aštrio
mis replikomis su tais, kas Šau
kė už kitą komandą. Buvo tokią 
kurie žadėjo prieš kitaip galvojan
čius žiūrovus panaudoti odinią pir
štinių sportą. Blogiausia, kad gais
rininkai uždraudė rūkyti, taigi, 
daugelis turėjo pasitenkinti kram
tydami nagus... Kaip ten bebuvo, 
mūsų svečiai kad ir sunkokai, gul
dė iš eilės priešus ant menčių. Aus
tralai labai jau vaitojo ir šaukė
si, kad Gaška juos nuskriaudęs. 
Atsirado tokių, kurie pradėjo mė
tyti penus į aikštę. Žinant austra
lų pagarbą pinigui, matyti, kad jie 
buvo gerokai užkaitę...

Pergalės buvo atžymėtos baliu
mi, kuris pasižymėjo, kad į mažytę 
salę buvo sutalpinta didžioji Ade
laidės lietuvių dalis. Adelaidės lie
tuvaitės iš pradžią nedrąsios, vė
liau išsidrąsino' ir naudodamos į~ 
vairius strateginius ėjimus vieną 
po kito ėmė globon svečius krep
šininkus ir jų padėjėjus. Koman
dos kapitoną okupavo australikė; 
lietuvaitės užsirūstinę, kad jinai 
buvo įleista į jų teritoriją...

Be pačių žaidėjų, ją vadovą — 
padėjėjų tarpe kaip kas atpažino 
senus savo pažįstamus iš anksty
vesnių laikų. Žinoma, dabar dau
gelis jau pasikeitė, \ar tai gyveno 
Dėdės Šamo ar Karalienės Elžbie
tos žemėje. Susitikę seni pažįstami 
prisiminė liesus Di-Pi laikus ir 
peržaidė ne vienas krepšinio ar tai 
futbolo rungtynes, senai įvykusias 
kur tai Bavarijoje...

Australai turėjo daug medžiagi
nės naudos iš šio vizito. Na, tik 
paskaičiuoki, kiek buvo išleista pi
nigo įvairiomis tabletėms gydyti 
užsikimšusių gerklių! Nemaža bu
vo “išmušta" šampano bei Liaksi- 
nės gerklėms perplauti ar perga
lėms atšvęsti.

Kad aprūpinus visą būrį foto-

PADĖKA
Adelaidės svečių priėmimo komi

tetas reiškia nuoširdžią padėką: 
p.p. Baškams, Dičiūnams, Jankaus
kams, Jonavičiams, Juciams, P. 
Kanams, L. Kanams, Klimaičiams, 
Kuncaičiams, Pacevičiams, Patu
piama, Rakauskams, Radzevičiams, 
Stasaičiams, Stepanams, Strau- 
kams, šereliams, Vasiliauskams, 
Taraškevičiams ir Urnevičiams 
už atvykusių Amerikos lietuvių ap
gyvendinimą ir globojimą.

Adelaidės Skautų tuntui, Tauti
niam Akademiniam Sambūriui, 
Katalikių Moterų Draugijai, Ade
laidės lietuviams taxistams; p.p. 
J. Donelai, A. Janušauskui, P. Mi
kužiui, L. Paišiūnui, C. Pečiukai
čiui, G. Patupiu!, A. Staugaičiui ir 
J. Valiuliui, S. Liaksui ir p. G. 
Rakauskui, iš eilės kasdien pavai- 

grafą —- fUmotoją, filmomis turė
jo labai pasispausti “Kodakas”. 
Daug buvo sudilinta pieštuką mū
są svečiams pasirašinėjant auto
grafus. Gerokai uždirbo kirpėjai, 
begrąžindami mūsų merginas...

Bus ir nepatenkintų dėl šio vizi
to. Pirmiausia tai australai, nes 
jie gavo pylos. Kaip kurios lietu
vaitės turės labai daug aiškintis 
savo "boy friendams" kad šie su
prastų ^amerikiečių vizito reikšmę. 
Labai jau daug nukentės vienas 
Klubo valdybos narys, kuris turė
jo paskirstyti stalus baliuje. Yra 
tautiečių, kurie jaučiasi nuskriaus
ti, nes buvo pasodinti ne į tą kam
pą. Per didelį užsiėmimą mūsų 
sportinės valdžios, atrodo, pamiršo 
Australijos lietuvių krepšinio rink
tinės žaidėjus. Jie taip pat pre
tenduoja, kad buvo Adelaidėje, tik 
esą nieks jų nenorėjo matytis.

Krepšinio žaidimas tai jau turė
tą pagyvėti', juk teko matyti sa
lėje tokių, kurie tepripažįsta vieną 
žaidimą, būtent, — “pulką”. Jau
nuoliai, prisižiūrėję visų gudrybių 
iš amerikiečių, stengsis pralenkti 
Čekauską ir Varną. Dabar belie
ka laukti, kada pradės dygti krep
šio stovai lietuvių kiemuose. Mū
sų žaidėjai vietoje kitą gėrimą 
pradės gerti daugiau pieno ir žais 
neblogiau už amerikonus.

Be krepšinio įvyko varžybų ir 
kitose sporto šakose. Mažajam 
“Davis Cup" laimėjo amerikietis, 
golfo dvikovoje nelaimingai buvo 
pralaimėta taip pat amerikiečiui. 
Pokeryje čempijonu tapo mūsą Ka
ralienės pamaldinys iš Kanados. 
Šiam žaidimui turėtą būti priim
tos tarptautinės taisyklės, kad se
kantį sykį susitikę tautiečiai iš 
Amerikos ir Australijos tiesiai ga
lėtą sėsti prie darbo. Daug laiko 
sugaištama besiaiškinant įvairius 
žaidimo paragrafus.

Visko užbaigimui S. Liaksas su
ruošė amerikiečiams vakarienę. 
Neaišku, ar tai, kad Liaksas vi
siems pažįstamas, ar tai, jie atly
dėjo amerikiečius, bet vakarienėj 
atvyko beveik pusė Adelaidės lie
tuvių Ka padarysi, Liaksas pasi
stengė pavaišinti visus, 
stengė pavaišinti visus.

Iš Adelaidės svečius išlydėjome 
du sykius. Sykį į Perth ir se
kantį į Sydney. Tai buvo didelis 
patogumas antru sykiu išlydint 
įduoti pamirštus daiktus, pasakyti 
pamirštus žodžius ir kaip kam ant
ru kart apsiverkti...

AdelaidiŠkiai, , reikia pasakyti 
gudrūs. Žiūrėk, sau. pasiuntę žval
gus į Melbourną pasitikti ameri
kiečių, Vėliau palydovą į Perth. 
Negalvokite, kad tai veltui, be tik
slo... Renkamos įvairios žinios apie 
žaidimą ir , greičiausia, Melbour
ne per Sporto Šventę ( atsipra
šau, turėjo būti Meno Dienas!) jas 
panaudos.

Yra įtarimų kad buvo kombi
nuojama vieną amerikietį pasilik
ti Adelaidėje. Jisai nebuvo išleis
tas į Perth, o stengtasi įvairiais 
būdais paspęsti jam pinkles Ade
laidėje...

Nežinau, kaip kitur, bet Adelai
dėje per šį amerikiečių vizitą Spor
to Klubas vos nepaėmė visos lie
tuviškos valdžios į savo rankas. 
Kaip bebūtų, bet toji savaitė bu
vo tikrai lietuviška, praleista krep
šinio — lenciūgėlio ženkle. Dar il
gai, labai ilgai žūsime ir peržai- 
sime visas čia įvykusias rungty
nes.

Kaip mes lietuviai, taip ir aus- 
traliečiai (pagal šoliūną) džiau
gėmės geru krepšinio žaidimu, per 
naktis negalėjome užmigti... Vieną 
akyse krito į krepšį kamuoliai, me
tami Lindės, kitiems ausyse švil
pė Gaškos baudą švilpukas...

šinusiems svečius pietumis.
p. S. Liaksui už pabaigtuvių vai

šes rinktinei po paskutiniųjų rung
tynių Adelaidėje.

Apylinkės Valdybai ir Moterų 
Sekcijai už pagerbimo pobūvio su
rengimą rugpjūčio 1 d.

Moterų Sekcijai už kavutę ir už
kandžius svečiams atvykimo dieną.

p. S. Liuksui ir p. A. Janušaus
kui už kišenpinigius žaidėjams.

p. A. Petrikui už atliktus įvai
rius spausdinimo darbus komiteto 
reikalams.

Visiems Adelaidės lietuviams 
vienu ar kitu būdu prisidėjusiems 
prie svečių globojimo ir taip gau
siai lankiusiems rungtynes.

Adelaidės Svečią Priėmimo
Komitetas
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5 DIENOS IKI SPAUDOS BALIAUS
SPAUDOS BALIUS jau ateinanti šeštadienį! Nors krepšininkai 

ir krepšiai vis dar tebesivaidena daugelio akyse, užtat Baliuje bus 
progos dar kartų su draugais ir pažįstamais praėjusius įvykius per- 
vartyti. Bet ne visi išvyko į Ameriką! 

★ ★
Baliuje sutiksime ir vienų iš didžiausių krepšininkų — mūsų re

daktorių, kuris visados pataiko netinkamus rašinius į redakcijos krep
šį? Nebijokite: jis neketina vykti į Ameriką, nei į Melbournų rungty
niauti su kitais krepšininkais — redaktoriais.

★ ★
Baliuje taip pat turėsime ir viešnių iš Amerikos — p. S. Gruz- 

dienę, kuri vykdama į Australiją specialiai taikė pakliūti ir į Spau
dos Balių. Ypač kas norės pasiteirauti apie buv. “australų” Justinų 
Vaičaitį, glauskitės prie viešnios!

★ ★
Iš Melbourno be eilės kitų svečių sutiksime ir apyl. p-ką inž. J. 

Pelenauską, kuris, matyt, specialiai atvyksta pasitikrinti ar iš tiesų 
Spaudos Balius Sydnejuje gali prilygti Melbourno spaudos baliams!

★ ★
Išvykdamas kelionei aplink pasaulį canberiškis P. Pilka, kaip gan

dai pasiekė, išsivežė ir Liet. Klubo raktus. Kanberiškiams lietuviams 
nebus kito pasirinkimo, kaip tik urmu dalyvauti Spaudos Baliuje!

★ ★
Sydnejąus lietuviai dvigubais siūlais pritvirtina sagas bi

jodami jas spūstyje pabarstyti. Nebijokite: Auburno “Lietuvių Na
mai” tai ne latvių salikė — vietų užteks!

★ ★
Wollongongo lietuviai vis dar negali atitokti, kad Amerikos liet, 

krepšininkai neatvyko jų palinksminti savo žaidynėmis Corrimal 
paplūdimyje, kur pereitų vasarų ėmėsi Sydnejaus “šviesa” ir "Atei
tis”. Liūdesiu krepšininkų neprisišauksime — visus trūkumus išpirks 
Spaudos Balius!

★ ★
Baliaus dienų Bankstowne veiks visi trys Frank’o grožio salionai 

su pastiprintu personalu, kad mūsų panelės ir ponios juo gražiau 
pasirodytų baliuje?

★ ★
Šie metai turi 366 dienas, iš jų tik viena skirta Spaudos Baliui, 

ir ji yra ateinantį šeštadenį! Tų vakarų Sydnejuje neveiks T.V., ne
bus arklių lenktynių, užsidarys visos karčiamos, neįvyks susirinkimų, 
mitingų nei revoliucijų, kad niekas nekliudytų lietuviams dalyvauti 
savo metinėje šventėje — Spaudos Baliuje!

Ku-ka

SVEČIAI PERTH’E
Nieko stebėtino, kad Sydnejaus 

lietuviai užvaldė aerodromų atvy
kus Amerikos lietuviams sportinin
kams, nes jūsų tenai dešimteriopai 
daugiau, nei pas mus, o tačiau 
mes, perdaug nesigirdami, galime 
drųsiai sakyti, kad Pertho aero
dromas rugpjūčio 4 d. vakare po
rai valandų buvo tikrai vien lie
tuvių užimtas. Didžiulė laukiamo
ji salė buvo pilna lietuvių; iš visų 
kampų tesigirdėjo vien lietuviškai 
kalbant. Daugel} lietuvių čia pa
matei pirmukart per keliolika me
tų. Buvo tautiečių, atvykusių ke
letu šimtų mylių pamatyti jaunuo
lių, nešančių lietuvių tautai garbę 
ir pasididžiavimų. Nors lėktuvas 
vėlinosi dvi valandas, bet tie, ku
rie to nežinodami atvyko nustaty
tu laiku, kantriai išlaukė. Net ir 
angliškoji spauda rašė, kad sutik
tuvėse dalyvavo apie 200 lietuviu, 
o man rodos, kad jų buvo virš tri
jų šimtų. Vos laukiami svečiai pa
siekė žemę, jie tuoj buvo apsupti 
mergaičių, kurios svečius papuošė 
gėlėmis ir trispalviais kaspinėliais. 
W. Slomčinskų su p-le Radvilaite, 
jai prisegant gėles, reporteriai nu
fotografavo ir buvo paskelbta 
"West Australian” laikrašty.

Iš aerodromo svečiai buvo nu
vežti į p. Klimaičio salę, kur vaka
rienės metu kalbėjo svečių priėmi
mo k-to p-kas inž. Z. Budrikis, iš
keldamas šios Amerikos lietuvių 
sportininkų viešnagės Australijoje 
reikšmę lietuvių tautai. Baigda
mas padėkojo p.p. Klimaitienei ir 
Statkienei už vakarienės paruoši
mų, o taip ir visoms kitoms po

DAINOS SAMBŪRIO 
BŪSTINfi

Eilę metų Melbourne lietuvių 
Dainos Sambūris pravesdavo savo 
repeticijas Sambūrio dirigento 
Alberto čelnos buto didžiausiame 
kambaryje, kuris buvo laikomas 
Sambūrio būstine. Šioje patalpoje 
buvo repetuojama, dainuojama ir 
posėdžiaujama. Ne kartų šia pa
talpa pasinaudodavo ir kitos Mel
bourne lietuvių organizacijos.

Rugsėjo mėnesio pabaigoje, po
nai Čelnos persikelia j savo nau
jąjį nuosavų namų ir todėl, šia 
proga, norisi ne tik kad palinkėti 
visai p. čelnų šeimynai gražiai 
jsikurti naujajame name, bet ir 
padėkoti už leidimų naudotis se
nuoju butu, o maloniajai poniai 
Renatai Velnienei padėkoti už būs
tinės gražų išlaikymų, prižiūrėjimų 
ir valymų.

Ta pačia proga norime išreikš
ti padėkų ponui Viktorui Daug- 
vilai kuris perimdamas p. čelnų 
butų davė savo sutikimų Dainos 
Sambūriui ir toliau laikyti repe
ticijas toje pačioje patalpoje. To
kiu būdu Sambūrio būstinė ir to
liau lieka senoje vietoje. Norisi 
dar pabrėžti, kad už būstinės nau
dojimų atsisakoma imti nuomos.

L. Baltrūnas
Sambūrio Administratorius 

nioms, kurios prie to prisidėjo. Dr. 
Gaška dėkojo komitetui ir bendruo
menei už jų nuoširdų sutikimų ir 
kartu pažymėjo, kad jie atvyko į 
Australijų ne tik parodyti savo 
žaidimo meno, bet drauge ir kovo
ti už lietuvių tautos garbę. Vėliau 
ir mes patys įsitikinome, kad jie 
čia lankosi kietai ir pergalingai 
kovai už tautos garbę.

Man pačiam asmeniškai buvo 
ypatingai malonu susitikti telšiš
ki p. V. Grybauskų.

Pats rungtynių atidarymas bu
vo labai iškilmingas. Pirmiausiai 
Jasirodė australai gimnastai, po 

ų p. Miliauskienės vadovaujama 
taut, šokių grupė, kurios šokius 
net ir pats gubernatorius Maj. 
Gen. D. Kendrew pagyrė savo ati
daromoje kalboje. Jis baigęs kal
bėti pasveikino žaidėjus, pirma lie
tuvius, paskui australus kiekvie
nam paspausdamas rankų.

Kitų dienų svečiams buvo apro- 
rytas Perthas, bet esant blogam 
orui nedaug kas buvo pamatyta. 
Vakare po draugiškų rungtynių su 
vietos lietuvių penketuku sporti
ninkai buvo asmeniškais p. Klimai
čio svečiais. Ir vėl pilnutėlė salė 
svečių, ir vėl stalai nepakelia gė
rybių. Laimingu sutapimu tų va
karų buvo atšvęsta ir p. Klimai
čio vardadienis; jam sugiedota il
giausių metų ir išreikšta gausūs 
linkėjimai. Visiems gražiai padė
koja pats p. Klimaitis, o po vaka
rienės žodį tarė ir šeimininkė p. 
Klimaitienė, išreiškusi savo džiau
gsmų netikėtais svečiais ir palin
kėdama jiems gausių pergalių ir 
laimės tiek sporte, tiek ir gyveni
me. Dr. Gaška padėkos kalboje už
tikrino, kad jų tikslas yra kovoti 
už lietuvių vardo išgarsinimų.

Šia proga tenka pridurti, kad p. 
Klimaičiai, belaukdami svečių, net 
savo salę pertvarkė išpuošdami ir 
perdažydami, čia talkininkavo p.p. 
Statkus, Krištolaitis, Ribinskis, 
Dailidė ir Liutikas. Pastatyta ir 
Gedimino piles imitacija, kurių pa
darė sav. kūrėjas žeromskis.

Rugpjūčio 8 d. ryte išlydėjome 
svečius. Daugelio akyse matėsi 
ašaros. Iki pasimatymo, šaunieji 
vyrai! Jūs čia atnešėt nepaprasto 
gaivumo. Gal ne vieno tautiečio 
krūtinėje jau bebaigiančių išblėsti 
lietuviškų ugnelę Jūs ir Jūsų per
galės privertė vėl suplazdenti švie
sia liepsnele.

A. Vembutas

Ramona Rataitė, žinoma baleri
na, paprašyta mielai sutiko pamo
kyti Aušros tunto skautes baleto. 
Baleto pamokos, kurių numatoma 
apie 6-8, vyks sekmadieniais 3 vai. 
p.p. Bankstown Liet. Namuose.

*
Anų šeštadienį Canberros Liet. 

Klubo patalpose įvyko pirmutinis 
apyskaitų suvedimas. Iš čia paaiš
kėjo, kad per metus Klubas turėjo 
5420 sv. pajamų ir 5177 sv. išlai
dų. Skolos banke yra 3582 svarai. 
Visus piniginius Klubo reikalus 
tvarko buv. sydnejiškis Antanas 
Švedas. Pastebėtina, kad A. šve
das vis dar dviračiu tebevažinėja. 
Įdomu, kiek jis dar turės pastaty
ti lietuviškų namų, kad kiek at
liktų automobiliui įsigyti...

"VARPO” SUKAKTIS
Melbourno Lietuvių Sporto Klu

bo “Varpas” Valdyba kviečia visus 
atsilankyti į Sporto Klubo XV 
metų jubiliejaus minėjimų, kuris 
įvyks rugsėjo 6 d. tuoj po lietu
viškų pamaldų didžiojoj salėj.

Programoje: Pagerbimas Klubui 
dirbusių-čių narių ir trumpa me
ninė dalis.

Melb. Liet. Sp. Kl. “Varpas" 
Valdyba

PRANEŠIMAS 
SYDNEY LIETUVIAMS

Sydney, Bankstown ir Cabra- 
matta apylinkių valdybos sutarti
nai rugsėjo 12 d., šeštadienį, 7 
vai. vak. Bankstown Lietuvių Na
muose rengia Tautos šventės mi
nėjimą. Programoje svečias iš Bul- 
li p. M. Gailiūnas skaitys paskai
tą, meninėje dalyje Dainos cho
ras, solistas J. Abromas, poetė M. 
Slavėnienė, deklamuoto ja R. Zin- 
kutė.

Po minėjimo bendras pobūvis su 
šokiais ir bufetu.

Maloniai kviečiame visus mi
nėjime ir pobūvyje gausiai daly
vauti.
Sydney, Bankstown ir Cabramatta 

apylinkių Valdybos

ATITAISYMAS
Pereito numerio straipsnyje “Pa

žintis su Adelaide” įsibrovė nema
loni klaida: sakinyje “Jis nepa
prastai sielojasi liet, reikalais ir 
stebisi, kodėl liet, kolonijose nega
lėtų būti vienas choras”, vietoje 
“choras” turi būti “centras”. 
Straipsnio autorių ir skaitytojus 
maloniai atsiprašome. Red.

<5 SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJA MELBOURNE 
entuziastiškai jaunimui pritariant,

RUGPJŪČIO 28 D. (7 v. p.p. — 2 v. ryto) PENKTADIENĮ, 
ruošia pirmą kartą Melbourne Grandiozinį

KAUKIU PARADA - BALIU
RICHMOND TOWN HALL

Premijos už gražiausias kaukes.
Pageidavimai: kuo daugiau jaunimo ir kaukių.
Neapsivilsite Soc. GI. Moterų vaišingumu ir baliaus nuotaika.

Bilietų reikalu kreiptis pas p. O. Matukevičienę — Tel. 8782565 ir pas p. V. Baltokienę 
— Tel. 475674.

J SGMD VALDYBA J
V y

S

SPAUDOS BALIUS
ŠIAIS METAIS ĮVYKSTA RUGPJŪČIO 29 D., ŠEŠTADIENĮ,

FATHER J. O’REILLY MEMORIAL AUDITORIUM SALĖJE, PARK RD.,AUBURN (prie Mary Str. sankryžos)
Šio baliaus tautiečiams atskirai nereikia pristatyti: tai pats didžiausias ir įspūdingiausias metinis parengimas, 

kuris kasmet vis daugiau ir daugiau tautiečių lankomas. Vienintelė vieta, padalyvauti ir pasimatyti su savo bičiu
liais ir pažįstamais.

Baliaus metu įdomi ir nematyta programa. Baliaus programų paruoš ir salę dekoruos šioje srityje nepamainoma
sis ALGIS PLŪKAS.

BALIAUS PRADŽIA 7 VAL. VAK., PABAIGA
Jau šiandie laikas pasirūpinti pakvietimais, kad

Į BALIŲ PAKVIETIMUS PLATINA:
I. Jonaitis — 70 Leyland Pde., Belmore, tel. 75 6453.
B. Stašionis — Berala Str., Berala, tel. 649 9062.
J. P. Kedys — Baltia Pty. Ltd., 93a Argyle Str., Parramatta,

tel. 635 9787.
S. Zablockienė — Spaudos kioskas, Lidcombe bažn,
M. Petronis — 152 Liverpool Rd., Enfield, tel. 74 5727.
P. Protas — 71 Morgan Str., Beverly Hills, tel. 50 4462.
V. Daudaraa — 282 Miller Str., North Sydney, tel. XB 3921.

Stalus ir vietas skirsto V. Kazokas. Užsakytos bet neapmokėtos vietos bus laikomos rezerve ligi rugpjūčio 20 d. 
Vėliau, jei neišpirktos, bus laikomos laisvomis ir skirstomos bendra tvarka.

Salė erdvi ir vietų nepritruks, bet vietas skirstant bus laikomasi pirmumo principo.

1 VAL. RYTO. ĮĖJIMAS TIK 25 ŠILINGAI. 
netektų gaišti laiko prie durų.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Atžymėdamas Amerikos lietuvių 

vizitų Geelonge vietos dienraštis 
labai gražiai aprašė svečius sporti
ninkus, paskelbdamas didelę visų 
krepšininkų nuotraukų, o liepos 27 
dar papildomai buvo rašoma ilius
truojant straipsnį krepšininko E. 
Slomčinsko nuotrauka po krepšiu 
su B. Gailiūte ant peties.

Rugpjūčio 17-19 d.d. Adelaidės 
fotografai lietuviai Vytautas Vo
sylius ir Alfonsas Budrys daly
vauja su savo darbais Adelaide 
Camera Club metinėje foto paro
doje. *

Iš tiesioginių šaltinių patirta, 
kad į Spaudos balių atvyksta ir

Pranešimai
PRANEŠIMAS

Mokyklų atostogų metu “AUŠ
ROS” tunto vadija priėmė šių 
skautų-čių užsiėmimų programų:

RUGPJŪČIO 21 d. 11 vai. Hur- 
stville — Sanitaro spec, paruoši
mas. Instruktorius s.v.v.sl. H. An
tanaitis.

Rugpjūčio 22-23 d. Žalgirio d- 
vės iškyla Ingleburne. Vadovauja 
draugininkas s.v.v.sl. Antanaitis. 
Instruktoriai: s.v.v.sl. M. Rudys ir 
s.v.v.sl. T. Rotcas.

Rugpjūčio 23 d. 3 vai. p.p. Ban- 
kstowno liet, namuose skaučių ba
leto pamoka. Praveda balerina Ra
mona Rataitė.

Rugpjūčio 24 d. 10 vai. Banks
towne, skaučių patyrimo laipsnių 
ir specialybių paruošimai. Vado
vauja ps. D. Skorulienė. Siuvinė
jimo moko p. Šliogerienė.

Rugpjūčio 27 d. 10.30 vai. ben
dra tunto iškyla į East Hills par
ką. Dalyvaujama pilnoje unifor
moje. Iš Bankstowno autobusas 
Nr. 23 išeina 9.53 vai. Traukinys 
iš Wynyard — 9.13 vai.

Rugpjūčio 30 d. 3 vai. p.p. Ban
kstowne, skaučių baletas, moko ba
lerina p-lė Ramona Rataitė.

Rugpjūčio 31 d. 11 vai. Banks
towne, pasiruošimas egzaminams 
ir tautinių raštų siuvinėjimas, 
praveda p. Šliogerienė.

Rugsėjo 3 d. 10 vai. ekskursija 
į Sydney miesto centrą. Numatoma 
aplankyti: Austr. square, A.M.P. 
pastatas, Operos pastatas, Botani
kos sodas, kariuomenės sargybų 
apeigos Martin aikštėje. Vad. ps. J. 
Zinkus.

Rugsėjo 5 d. 10 vai. ryto Banks
towne, egzaminai į pat. 1 ir spe
cialybes.

Rugsėjo 12 d. 2 vai. p.p. iškil
minga tunto sueiga.

“AUŠROS” Tunto Vadija

MŪSŲ

Melbourno apylinkės pirmininkas 
inž. J. Pelenauskas.

*
Sėkmingai suvedus Klubo apy

skaitas Canberros Liet Klube įvy
ko smagus pasišokimas. Įsilinks
minusius canberiškius staiga pri
trenkė tautiečio E. Narbuto nelai
mė: jis buvo staiga suparaližuo- 
tas. *

Vos išlydėjus svečius sporti
ninkus iš Pertho staiga susirgo 
p. Klimaitienė ir turėjo būti pa
guldyta ligoninėn.

*
Canberiškis p. S. Kovalskis, bu

vęs prieš keletu metų Krašto Val
dybos pirmininku, guli Prince Alf
red ligoninėje Sydnejuje. Jam pa

daryta operacija. Kuka

ALB WOLLONGONG A-kės
V-bos PRANEŠIMAS

Įvykusiam š.m. rugpjūčio 2-rą 
dieną Wollongong apylinkės visuo
tiniam susirinkimui naujon valdy- 
bon buvo išrinkti šie asmenys:

Pirmininkas A. Paplauskas, sek
retorius E. Alkevičienė, kasininkas 
O. Juozaitienė, švietimo ir ypatin
giems reikalams narys J. Gele
žiūnas.

ALB Wollongong A-kės v-ba.

PRANEŠIMAS
Pranešame Sydnejaus lietu

viams, kad po triumfalinių Šiau
rės Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinės gastrolių Australijoje 
Sydnejaus lietuvių sporto klubo 
“Kovo” valdyba savo veikloje už
sibrėžė įvykdyti šiuos darbus:

1. Ateityje bus prisilaikoma la
bai griežtai sportinės drausmės ir 
elgesio. Sportininkai, kurie žemi
na klubo vardą, bus tuojau įspėja
mi ir nepaklausę šalinami iš klu
bo.

2. Nuo spalio 1 dienos iki lap
kričio 30 dienos bus pravestas ver
bavimas jaunuolių stoti į sporto 
klubą, aplankant kiekvieną šeimą, 
kuri turi vaikų virš 10 metų am
žiaus.

3. Sudaryti sąlygas, kad jauni
mas galėtų treniruotis ir bendrauti 
lietuvių trenerių priežiūroje.

4. Klubo valdyba prašo Sydne
jaus lietuvių ir organizacijų va
dovybių pagalbos verbuojant jau

P. Nagy» — 417 Burwood Rd., Belmore, tel. 75 7094.
D. Labutytė — Tel. 92 5798.
J. Maksvytis — 7 Fleming Str., Carlingford, tel. 86 6269.
M. Zakara* — 10 Onslow Str., Canterburry, 78 5072.
V. Kazokas — 13 Percy Str., Bankstown, tel. 70 8395.
M. Gailiūnas — 5 Fowler Str., Bulli.
A. Andriuška — 10 Scott Str., Narrabundah, Canberra
P. Pilka, 29 Westgarth St., O’Connor, Canberra.
S. Žukas, 13 George Str., N. Lambton, N.S.W.
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nimų į klubo gretas ir kartu pri
mena, kad klubas vykdys savo vei
klų ten, kur bus patogiausia ir pri
einama. Sydnejaus klubas veikia 
Sydnejaus, Bankstowno ir Cabra- 
mattos Apylinkių ribose.

Sydnejaus L.S.K. “Kovo" 
Valdyba

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Melbourne šiais metais įvyks rug
sėjo 13 dieną 2 vai. p.p. Coppin 
Hali 313 Punt Rd., Praghran.

Salė lengvai pasiekiama autobu
su arba tramvajumi. Autobusas 
sustoja prie lietuvių bažnyčios.

Dienai pritaikintą paskaitų skai
tys svečias iš Latrobe Walley se
niūnijos p. J. Mikštas: po paskai
tos — meninė dalis.

Visi Melbourno ir apylinkių lie
tuviai prašomi skaitlingai daly
vauti.

Organizacijos prašomos minėji
me dalyvauti su vėliavomis.

Melbourno Apylinkės Valdyba

MELBOURNE
Dabartiniu metu Melbourne lie

tuvių gyvenimas smagiai pagyvė
jo: organizacijos sukruto su pa
rengimais, baliukais ar kitomis 
pramogomis, taip kad beveik kiek
vieną šeštadienį šokame, vakarie- 
niaujame, o kartais ir stiklelį iš
lenkiame. Viskas gerai — jeigu ne- 
perdaug.

Apylinkės valdyba svarstė ir nu
tarė, kad valdybos supratimu, pa
prasti baliukai pasidarė truputį 
perdažni, ir todėl šiais metais val
dyba savo baliaus atsisako — ne
berengs.

Valdyba šitai darydama pilnai 
tikisi, kad atėjo laikas, kada lie
tuviškam veikimui reikalingas lė
šas Melbourno lietuviai sutelks 
blaiviame stovyje.

Valdybai reikalinga šiek tiek 
pinigų Bendruomenės suvažiavimo 
išlaidoms padengti; tam reikalui 
rugsėjo mėnesi skelbiame auką 
vajų.

Būkime susipratę ir jautrūs sa
vo bendriems reikalams — parem
kime vajų!

Melbourno Apylinkės Valdyba 
* ■

Rugpjūčio 10 d. Adelaidėje mi
rė Lietuvos kariuomenės savano
ris Stasys Šiurna, sulaukęs 68 me
tų.
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