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Po paskutinio posėdžio, įvykusio 
rugpjūčio 21 d., Meno Dienoms 
Rengti Komitetas Melbourne per
sitvarkė. Pastebėta ,kad artėjant 
metų galui atsiranda vis daugiau 
visus parengimus apimančių ben
drų reikalų, kuriems tvarkyti rei
kalingas tiek visų sričių atstovų, 
tiek ir kitų suvažiavimus rengian
čių organizacijų narių glaudus 
bendradarbiavimas. Tad nutarta 
iki šiol veikusį komitetų praplėsti 
ir tiesioginiais komiteto nariais 
skaityti visus atskirų parengimų 
bei sričių atstovus. Tad šitaip da
bar atrodo perorganizuotas Meno 
Dienoms Rengti Melbourne Komi
tetas:

TAUTOS DIENA
Sukimosi principas gal būt yra 

pirminis pasaulio ir visatos są
rangoje. Šitą dėsnį nustatė astro
nomai visatoje, o mokslininkai ir 
inžinieriai jį pritaikė mūsų gyve
nimo praktikoje. Bet ne vien tik 
praktiškasis — techninis gyve
nimas grindžiamas sukimosi 
principu — Sis dėsnis daug kur 
taikomas ir mūsų moraliniame 
bei dvasiniame gyvenime. Sukak
tys, minėjimai, metinės Šventės 
ir t.t. remiasi kaip tik Šiuo dės
niu: metai'apsisuko, ir mes vėl 
kartojam savo Šventes, sukaktis 
ir kt.

IS Šitos geležinės santvarkos 
neišsiskiria ir tauta. Po paskuti
nio savo tautinio atgimimo ir ne
priklausomybei įsitvirtinus lietu
viai įsivedė savo tautines Šven
tes, kurių ligi Šiolei nesugriovė 
nei karai, nei okupacijos. Viena 
ik jų yra Pairtos Šventė. Ji pa
grįsta formaliai istoriniu faktu 
— tą dieną, t. y. rugsėjo 8 d., 
prieS daugiau kaip 500 metų tu
rėjo įvykti Vytauto Didžiojo ka
ralium vainikavimo diena. Šitoji 
tautos ir. valstybės kulminacinė 
data ir pasirinkta Tautos Švente. 
Tačiau Sis pagrindas Tautos 
šventės prasmės neiSsemia. Per 
eilę metų nuo jos įvedimo prisi
dėjo vis naujų ir naujų motyvų, 
ir taip Šiandie Tautos Šventė pa
sidarė visų lietuvių diena, kurio
je subėga ir tautos praeitis, ir 
dabarties gyvenimas, ir ateities 
planuojamos perspektyvos.

Kiekviena organizacija, kokia 
ji bebūtų, turi savo metines 
Šventes, kuriose proklamuoja
mos jų idėjos, suvedamos meti
nės jų veiklos apyskaitos, bend
ra pasidžiaugiama ir pademon
struojama atlikti darbai.

Lygiai tokią pačią prasmę turi 
ir mūsų Rugsėjo 8-ji — Tautos 
šventė. Kiekvienas sąmoningas 
lietuvis yra Šios Šventės ruoSėjas 
ir jos programos vykdytojas. Jei
gu jis dėl vienų ar kitų priežas
čių negali dalyvauti bendrose 
Šventės apeigose, kaip demons
tracijos, minėjimai, pamaldos ir 
t. t., jis tą Šventės nuotaiką su
žadina pas save namuose ir savo 
šeimos ratelyje. Bet nežiūrint 
to, kiekvienas tejaučia Šventą 
HetuviSką pareigą pats dalyvauti 
ir savo Seimą atsivesti Šios Šven
tės rengiamuose minėjimuose, 
parengimuose, kur susidarys ir 
kitoks dvasinis pakilimas matant 
daugybę vienminčių, šventiškai 
nusiteikusių,, ir drauge pačiam 
nusipurtyti per metus susidūru
sias snaudulio ir abuojumo 
dulkes.

Keista, kad pas mus Tautos 
šventė, kokia ji bebūtų, suveda
ma į dienos formalias apeigas, 
kurios pareiginiu keliu atliktos, 
nepalieka dalyvio širdyje jokių 
pėdsakų. Tiesa, tai yra labai 
žmogiška, tačiau reikia atsimin
ti, kad kiekvienas laužas ne
kurstomas greitai išblėsta, lygiai 
kaip ir kiekviena gyvybė, ne
maitinama miršta.

i ventės yra tasai bendras lau
žas, kurį vieni kurstome ir prie 
kurio kiti Šildomės. Norint, kad 
tas laužas neužgęstų ir švenčių 
metu juo labiau liepsnotų, rei
kia, kad būtų užtenkamai kuro, 
kuris tas liepsnas maitintų. Tad 
visai nenuostabu, kad tokioms 
šventėms rengiamasi gerokai iš 
anksto pasirūpinant viskuo- ir 
kuru, ir maistu, ir linksmybėmis. 
Pabrėžtina linksmybėmis, nes 
kiekviena šventė visų pirma yra 
džiaugsmo ženkle, ką liudija 
ypač religinės šventės.

J. ALEKNA — atstovas sve
čių apgyvendinimui, ,

A. BLADZEVIČIUS — sporto 
klubo “Varpo” atstovas,

N. BUTKŪNAS — foto parodos 
rengėjas,

L. BALTRŪNAS — Dainų 
Šventės rengėjas,

V. JAKUTIS — literatūros ir 
muzikos vakaro rengėjas,

A. KARAZIJIENĖ — tautinių 
šokių koncerto rengėja,

A. KRAUSAS — jaunųjų ta
lentų koncerto rengėjas ir Meno 
Dienų programos leidinio redakto
rius,

J. PELENAUSKAS — Mel
bourne Apyl. Valdybos atstovas,

V. PUMPUTIS — Naujųjų Me
tų Baliaus rengėjas,

B. VANAGAS — Komiteto iždi
ninkas,

A. VINGIS — dramos vakaro 
rengėjas. Jis pakviestas vietoj pa
sitraukusio sveikatos sumetimais 
p. A. Mikailos,

A. VAIČAITIS — dailės paro
dos ir vaikų meno parodos rengė
jas ir meno Dienų leidinio leidė
jas,

E. ŽIEDIENĖ — Komiteto se
kretorė,

R. ŽIŽYTĖ — Melbourne stu

DAIL. A. VALESKA LIETUVAITĖ

Mes lietuviai daugeliu atžvil
gių esame gana santūrūs. Gal 
dėl to ir mūsų tautinės šventės 
yra daugiau susikaupimo ženkle, 
negu džiūgesio išsiliejime. Ta
čiau tas susikaupimas visados 
virstų džiugesnio proklamacija, 
jeigu būtų kuo džiaugtis. Ištisus 
metus tautiniai merdėjus ir stai
ga šventės metu pradėti džiaug
smu siautėti kažkaip atrodytų 
dirbtina, lygiai kaip ir dirbtinės 
ašaros, svogūnu iššauktos, nieko 
nejaudina ir paties ašarotojo ne
įtikina. Niekas nuo istorijos pra
džios iki šiandie nešventė pralai
mėjimų švenčių, bet ypač uoliai 
rūpinosi pergalių šventėmis. Ly
giai tokios šventės priimtos (irgi 
tuo pačiu principu) derliaus nu
ėmimo, pabaigtuvių, metų laikų 
pasikeitimo ir kt. Kitaip sakant, 
šventės pagrinde statoma laimė
jimo arba pergalės principas. 
Lygiai ir mes lietuviai, švęsdami 
savo Tautos šventę, turėtume 
pasirūpinti ir pasistengti, kad 
savo tautinės šventės metu turė
tume kuo pasidžiaugti ir dėl ko 
džiūgauti. Tautinę šventę šven
čiame ne dėl to, kad kodais turė
jo būti tą dienų karūnuotas vie
nas iš mūsų tautos iškiliųjų sūnų, 
bet kad parodytume ir patys 
bendrai pasidžiaugtume, ką esa
me per tuos metus nuveikę ir at
likę. Tad ir visai natūralu, kad 
visai kitokia nuotaika šventėje 
dalyvauja tas, kuris, parafrazuo
jant Evangelijos žodžius, ateida
mas atsinešė kitus penkius už
dirbtus per tą laiką denarus, ne
gu tas, kuris gautąjį denarą laikė 
užkasęs žemėje.

(v-k.) 

dentų skyriaus Valdybos atstovė, 
E. ŽIŽIENĖ — Komiteto pirmi

ninkė.
Be šių komiteto narių įvairių 

sričių atstovai yra sudarę komisi
jas atskiriems parengimams, kur 
įeina visa eilė entuziastingų tal
kininkų.

Neišvengta pasikeitimų ir kaiku- 
rių parengimų organizavime. Dėl 
numatomo remonto netekta Ar
tists’ Society patalpų, kur turėjo 
įvykti visos parodos. Dailės 
parodai gauta graži moderniš
ka patalpa naujai atidary- 
toj Toorak Art Galerijoj (247- 
281 Toorak Rd., Melbourne); vai
kų meno ir foto parodoms patalpų 
vis dar tebejieškoma. Vienas iš ak
tualiausių Ko miteto rūpesčių šiuo 
metu yra paruošimas Meno Dienų 
leidinio, kurį norima atspausdinti 
ir pradėti platinti dar gerokai 
prieš Meno Dienas. Tam reikalinga 
žinios ne tik apie visų parengimų 
dalyvius, bet ir apie visus su
važiavimuose dalyvausiančius vie
netus. Iš kaikurių vietovių tų ži
nių dar vis nesulaukta.

Visiems koncertams ir Naujųjų 
Metų Baliui ruošiamasi planingai 
ir, kaip regis, sėkmingai.

E. žižienė

V 
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DAUG VILČIŲ AKLIESIEMS
Amerikoje specialistai paruošė 

akių lėliukėms dirbtinę raginę plė
velę (cornea) iš plastikinės me
džiagos, kurių įstačius tikimasi 
sugrąžinti regėjimų daugybei 
žmonių. Kaip pranešama, esu buvę 
atlikti sėkmingi bandymai su tra
siais ir beždžionėmis ir greit nu
matoma šį išradimų išbandyti ir 
žmonėms.

SUKARNO KELIA 
NERAMUMUS

Kaip iš Malezijos pranešama, 
pereit, savaitę indonezų sunkiai 
ginkluoti parašutiniai daliniai bu
vę nuleisti Malezijos gilumoje ne
toli Singapūro, kur veikia susida
rę komunistinių partizanų židiniai. 
Malezijos daliniai parašiutininkus 
sunaikinę arba paėmę į nelaisvę.

ROBERT KENNEDY Į 
SENATORIUS

Amerikos teisingumo ministeris 
Robert Kennedy pereitų savaitę 
pasitraukė iš turėtų pareigų, nes 
demokratų partijos buvo nominuo
tas į senatorius iš New Yorko val
stijos. Amerikos senato rinkimai 
vyks taip pat lapkričio mėnesį, 
kaip ir prezidento rinkimai.

*
Pasitarimai Genevoje Kipro rei

kalais, kur dalyvavo britų, Ame
rikos ir Turkijos reprezentantai 
baigėsi nesėkmingai ir nieko ne- 
nusprendę išsiskirstė.

★

Italijoje mirė Goffredo Bellon- 
ci, garsus italų rašytojas ir kri
tikas, sulaukęs 82 metų. Jis yra

♦
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NUGALĖTA KANADOS 
OLIMPINE

96 : 86

Vos grįžę iš Australijos mūsii 
svečiai — šiaurės Amerikos lie
tuvių krepšinio rinktinė kaip ko
manda neišsiskirstė, bet turėjo 
dar dvejas rungtynes: rugpjūčio 
22 d. New Yorke žaidė ir laimė
jo prieš lietuvių Rytinių Ameri
kos pakraščių rinktinę, o rugpjū
čio 29 kviečiami nuvyko į To
ronto (Kanada), kur žaidė ir lai
mėjo prieš Kanados olimpinę 
rinktinę 96:86. Rungtynės buvo 
labai įtemptos ir laikui pasibai
gus varžovai stovėjo lygiomis — 
79:79. Žaidynes pratęsus mūsiš
kiai kanadiečių olimpinę patiesė 
96:86 santykiu. Dabar rinktinė 
yra įveikusi dvi olimpines: Aus
tralijos ir Kanados.

Anglai skelbiasi suradę priemo
nių pagaminti tokius turbininius 
lėktuvus, kurie galės skristi vi
sai tyliai. Kaip sumažinti arba 
pašalinti lėktuvų triukšmą suko 
galvas eilę metų daugelio kraštų 
mokslininkai.

NEW YORKAS — Lietuvių die
nos pasaulinėje parodoje susipa
žinimo vakaras įvyko rugpiūčio 22 
d. 8 vai. vakare Armyro salėje, 
čia tik ką iš Australijos grįžusi 
po triumfališkų laimėjimų Šiau
rės Amerikos lietuvių rinktinė su
žaidė krepšinio rungtynes su Ry
tų apygardos lietuvių rinktine.

steigėjas literatūrinės Italijoje 
“Primio Strega” premijos kurios 
vertė siekia milijoną lyrų.

Kubos laisvės kovotojai skelbia 
sunaikinę radaro bazę. Kubiečių 
egzilų vadas Manuel Artime pa
reiškė, kad laisvės kovotojai šią 
bazę sunaikino tik dėl to, kad ji 
pastojusi kelią pabėgėliams iš Ku
bos.

CHRUŠČIOVAS Į 
ČEROSLOV ARIJA

Rugpiūčio mėn. pabaigoje į Če
koslovakiją su gausia sovietine 
delegacija vyko N. Chruščiovas. 
Proga: minimas slovakų sukilimo 
prieš vokiečius dvidešimtmetis. 
Tai jau šeštoji Chruščiovo šiais 
metais vykdyta kelionė į užsienį. 
Sausyje jis buvo Lenkijoje, balan
dyje — Vengrijoje, gegužės mėn.
— Egipte, birželio ir liepos mėne
siais ■— Skandinavijos kraštuose 
ir vėl Lenkijoje. (E)

r- *
Graikiškoji Ripro vyriausybė 

buvo paskelbusi savo gyventojams 
turkams blokadą. Rai kur turkai 
buvo pritrūkę maisto ir vandens.

J. Tautų atstovui tarpininkau
jant, blokada pagaliau atšaukta.

RIPRO PROBLEMA
Raip išspręsti Kipro klausimą?

— Turkijos atstovas Ženevoje pa
reiškė, kad Turkija būtų patenkin
ta, jei gautų Kipro šiaurėje esantį 
Karpo pusiasalį. Ten ji galėtų 
laikyti ir savo karinę bazę.

Tada, žinoma, Kipras galėtų ir 
su Graikija susijungti.

JUOZAS MIKŠTAS

VYTAUTUI DIDŽIAJAM
Žygiais Tavo pulkų, plotais Tavo valstybės, 
Praeitis mums kvėpuoja garsi.
Aureolėje savo garbės ir didybės
Amžiais gyvas lietuviui esi.

Tavo kardas paklupdė kryžiuočių galybę;
Krymo chanai žemai lankstės jam.
Ir kaimynai visi lenkės Tavo didybei, 
Tavo vardui Europoj garsiam.

Iškovojai garbingai karaliaus vainiką, 
Kurio laukė visa Lietuva, 
Kuriam kelią pastojo klastingi grobikai, 
Kai pavargus Tau sviro galva...

Ir netekę Tavęs, žmonės verkė, raudojo, 
Begalinių kovų sukuty.
Amžių gedulas Nemuno žemę užklojo, 
Ir naktis viešpatavo niūri.

Taip trumpai, kaip sapne, laisvės aušrą išvydę, 
Tavo sūnūs vėl šaukias Tavęs:
Vadovauk mūsų kovai, o Vytautai Didis, 
Kaip senovėj, į pergalę vesk!

Iš istorijos lapų, iš amžių griuvėsių, 
Tavo vardas mums šviečia viltim, 
Kad kely laisvėn kliūtis visas nugalėsim, 
Kad tauta Tavo dvasioj atgims.

Lietuviu Diena New
Prieš pradedant rungtynes, Lietu
vos generalinis konsulas New Yor
ke Jonas Budrys įteikė kiekvienam 
Šiaurės Amerikos lietuvių krepši
nio rinktinės žaidėjui trofejas.

Krepšinio rungtynes atidarė A. 
Vakselis trumpu žodžiu. Sugiedo
ti Lietuvos ir Amerikos himnai.

Krepšinio laimė.jimo rezultatai: 
Šiaurės Amerikos lietuvių krepši
nio rinktinė laimėjo prieš Rytų 
apygardos rinktinę 84:67 santykiu. 
Iš Šiaurės Amerikos lietuvių krep
šininkų čekauskas gavo 25 taš
kus, Šilingas 16. Iš newyorkiečių 
krepšininkų po 16 taškų gavo Pū
relis, Rajeckas ir Stanevičius.

Krepšinio rungtynėse buvo dau
giau kaip 2,000 žiūrovų, ypač salė 
mirgėjo gražiu jaunimu.

Rugpj. 23 d. įvyko New Yorke 
Lietuvių Diena.

Iškilmės buvo pradėtos 12 va
landą apeigomis prie lietuvių kry
žiaus. Čia buvo padėtas vainikas 
simboliškam priminimui žuvusių
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KANADOS KVIEČIAI KUBAI
Chruščiovas yra pareiškęs, kad 

Sov. S-gai šįmet užteks duonai savo 
derliaus ir dėl to pagal praeitų me
tų sutartį Kanadoje perkamieji bus 
siunčiami tiesiog į Kubą ir j Toli
muosius Rytus.

SU RYTAIS AR SU VAKARAIS ?
Į Kiprą atvyko Graikijos krašto 

apsaugos ministeris. Spėjama, kad 
jo kelionės tikslas yra perkalbėti 
prez. Makarijų sutikti su kuriuo 
nors kompromisiniu planu salos 
ateičiai išspręsti.

Kai Kipro vyriausybė paprašė 
Maskvą paramos, salos graikai 
suskilo — vieni pasisako už Rytus, 
kiti už Vakarus.

PRANCŪZIJOS KVIEČIAI 
KINIJAI

Prancūzija sutiko parduoti šiais 
metais Kinijai 429.000 tonų kvie
čių.

Tai sudaro dešimtadalį Prancū
zijos kviečių metinio eksporto.

t

Yorke
už Lietuvos laisvę. Paskui 12:30 
vai. Singer Bowl stadione vysku
pas V. Brizgys atnašavo mišias, 
pamokslą pasakė prel. J. Balko
nas. Po mišių tame pačiame sta
dione buvo didžiulis dainininkų 
šokėju ir organizacijų paradas, 
kurį atidarė prof. J. Stukas, pa
saulinės parodos lietuvių skyriaus 
pirmininkas. Amerikos ir Lietu
vos himnus sugiedojo mišrus jung
tinis choras, kuriam vadovavo 
Alice Stephens. Po to kalbą pa
sakė Lietuvos atstovas Washingto
ne Rajeckas. Baigus jam kalbą, 
Algirdui Račanauskui diriguojant 
buvo sugiedota giesmė žuvusiems 
už Lietuvos laisvę, kurią sukūrė 
Aleksandras Kačanauskas.

2 vai. p.p. įvykdyta meninė 
programa: dainos ir tautiniai šo
kiai pakaitomis. Programoje daly
vavo apie pusantro tūkstančio dai
nininkų ir apie 700 šokėjų. Prog
ramą pravedė Hollywood aktorė 
Rūta Kilmonytė.

30®
MIKOJANAS RUMUNIJOJE
Vesdama gana nepriklausomą 

politiką, Rumunija yra įtempusi 
santykius su Sov. Sąjunga.

Tačiau, minint Rumunijos išlais
vinimo dieną, į iškilmes nuvažiavo 
aukščiausiojo sovieto pirmininkas 
(prezidentas) Mikojanas.

PAGALBA KINIJAI
Tiek JAV, tiek ir Afrikos vals

tybės laikosi nuomonės, kad Kon
gas turi likti nepriklausomas ir su
kilėlių žygiavimas turi būti sustab
dytas.

O tose Kongo dalyse, kurias su
kilėliai yra užėmę, kuriasi Kinijos 
atstovybės su daugybe tarnautojų. 
Tai reiškia, kad per Kongą Kinija 
stengiasi įsitvirtinti Afrikoje.★

šeštasis Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos suvažiavimas 
šaukiamas rugsėjo 5 -r- 7 d. d. 
Fordhamo universitete New Yorke.
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Rugpiūčio 23 d. sukako 23 me
tai, kai Jagomastų ir Vilmantų 
šeimas išžudė gestapo. Manau, tų 
visais atžvilgiais pavyzdingų šei
mų, ir ypač pavyzdingų, kaip rei
kia priešintis ištautėjimui, 23 me
tų išžudymo sukaktis jungiant su 
visos Mažosios Lietuvos tragedija 
bus minima visose didesnėse lie
tuvių kolonijose.

Kadangi daug sykių mačiau laik
raščiuose ir netikslių žinučių apie 
Jagomastus ir Vilmantus ir ka
dangi kai kurios klaidos pateko ir 
j Lietuvių Enciklopedijų, tai trum
pai paminėdamas to labai liūdno 
įvykio 23 metų sukaktį kartu klai
das iškelsiu, kad jos ateityje ne
būtų kartojamos.

Ežius Jagomastas yra gimęs 
1868 m. kovo 22 d. Trakininkuo- 
se. Mažam esant jo tėvas buvo vo
kiečių kolonistų užmuštas. Visų 
aplinkybių, kaip tai įvyko, neži
nau, ir jei kas žino reikėtų tai pa
rašyti.

Enzius Jagomastas yra gimęs 
kutinės gyvenimo dienos buvo at
sparus nutautėjimui ir visa širdim 
atsidavęs lietuvių tautai. Jis Til
žėje knygų ir laikraščių spausdi
nimo darba dirbti pradėjo vai
kystėje mokiniu. Jis buvo žinomas 
ir labai mėgiamas visų knygnešių 
ir bet kokį reikalų turėjusių su 
lietuviško žodžio spausdinimu Til
žėje. Iš tos vokiškos Mauderodės 
spaustuvės, kurioje jaunuolis senio 
išminties Enzius dirbo, tada skli
do tautinė ir žmoniškumo šviesa 
po visų katalikiškųjų ir protes
tantiškųjų Lietuvų. Liuteronas En
zius kiek laiko buvo net katali
kiško savaitraščio ‘Apžvalga’ atsa
kingasis redaktorius.

Enzius, būdamas stipraus kūno

Kaip modernioji matematika, 
taip ir tapyba davė tokį galvo- 
trūkišką šuolį priekin, jog nepa
teptasis dabar bejėgis šių dviejų 
menų akistatoje, šio šimtmečio 
pradžioje žmogus, baigęs gimna
ziją, išsinešdavo gana supratin
gą vaizdą, kuriais keliais eina 
matematika (begalinių mažybių 
teorija, diferencialinė skaičiuo
tė) ir vaizdinis menas. Tačiau 
nūnai šiųdviejų kūrybinių veiklų 
šventikai atsitveria nuo eilinio 
prasišvietėlio neperšokama siena, 
panašiai kaip senovės Aigypto 
kunigai bei raštininkai nuo tam
sios vergų masės. Ir vis dėlto 
abudu menu kuriami žmogaus 
žmogui. Teorinės matematikos 
pasėkas pajuto pirmą kartą Hi- 
rošimos žmonės, o abstraktinės 
tapybos rezultatus turime išgy
venti beveik kiekvienoj dabarti
nėj meno parodoje. Sartriškai 
kalbant, esame pasmerkti riefigū- 
riniam menui iki gyvos galvos 
(reikia manyti).

Dailininką H. Šalkauską ma
čiau pirmą kartą su tokia pavei
kslų gausa (viso — 22 kūriniai). 
Iš nedidelių akvarelinių peizažų, 
aliejų ir serigrafų pažvelgia į 
lankytoją stipri asmenybė, mo
kamai valdanti spalvotas mases, 
kurių junginiuose įžiūrime daug 
judesio, sraujumo, erdvės. Kar
tais stebi taip koncentruotą švie
sos pluoštelį, jog netiki kad tai 
įmanoma išgauti iš dažų paletės. 
Aplamai dailininkui būdingas 
erdvių apdorojimas, daug oro, 
gelmės, blykčių, kurie laimingai 
išveda akį iš sustingusios plokš
tuminės padėties, kuri pastebima 
pas ne vieną modernistą, šie per
spektyviniai žaismingumai, nuo
tolių iliuzijos, šviesų prasimuši- 
mai suteikia paskiriems spalvų 
plėmams dinamikos, matosi, kad 
šių formų pasaulis sukasi pagal 
kūrėjo nustatytus dėsnius. Net 
sunkūs juodi plėmai “Kalėdos 
63” daro stiprų įspūdį (tik reikia 
žiūrėti iš toli). Tur būt, tų juo
dulių ritmas (lyg ir kalėdinė eg-
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JONAS NORMANTAS

MAŽ. LIETUVOS KANKINIAI
(PRISIMENANT JAGOMASTUS IR VILMANTUS)

sudėjimo, gražios išvaizdos ir ener
gingas, karinę prievolę atliko ypa
tingai rinktinių vyrų dalinyje — 
vokiečių kaizerio apsaugos gvar
dijoje.

Vedė ūkininkaitę lietuvaitę Jur
gaitytę, įsigyjo spaustuvę, pava
dino Lithuania. Visų amžių, o vė
liau ir jo šeima, net ir žentas dirbo 
prie knygų, dukrelė Ona pakaitom 
buvo kalbos taisytoja. Jis turėjo 
ne du sūnus, kaip klaidingai visur 
rašoma, bet tris. Trečias, jaunes
nis už Dovą ir vyresnis už Jurgį, 
vardu Emilis, gal kur Vokietijoje 
ir tebegyvena, jei kare nežuvo. 
Kas žino būtų gera, kad parašytų 
apie jį, o jei gyvas, kad duotų 
jo adresą Mažosios Lietuvos Bi
čiulių Draugijai. Iš savo buvusio 
artimo bičiulio jo brolio Dovo tiek 
žinau apie jį: Iš didelės meilės, 
bet tėvams draudžiant vedė vokie
taitę ir kur tai netoli Karaliau
čiaus dirbo savoje spaustuvėje. 
Kad jis patekęs į vokišką aplin
kumą pasidarė dezertyras savai 
tautai, toks kaip dabar daugel iš 
susikurusių mišrias šeimas, tai tė
vas ta skaudžiai pergyveno ir 
vengdavo net prisiminti, o kitiems 
jį priminus sakydavo, kad tas ne 
jo sūnus, nes jo sūnus negalįs 
toks būti.

Daugiau vokiškoje aplinkoje gy
vendamas ir Dovas buvęs pavoju
je vesti vokietaitę, bet jis apsis
prendęs verčiau likti viengungiu- 
negu vesti ne lietuvaitę.

Laikraščiuose pakartotinai buvo 
rašyta, kad Enzius Jagomastas 
buvęs toks didelis patrijotas, jog 

SVEČIUOSE PAS H. ŠALKAUSKA 
I

(PRISIMINUS JO PARODĄ ADELAIDĖJE)
lutė).

“Kaimiškas piešinys” išsiski
ria savo šviesulingumu, regis, 
matai ledą, peršviestą galingos 
vidurdienio saulės, viskas žėri, 
raibuliuoja. “Pamirštajame kara
liuje” įspūdingas raudonas ke
turkampis tamsiame pilies fone 
tiesiog dega. Akvareliniuose ma
žuose peizažuose vyrauja gelto
no kamuolio, lyg ir saulės, mo
tyvas, suteikiąs gelmingumo bei 
judrumo kompozicijoms. Kaip 
visa tai sunku apvaldyti vande
niniais dažais, kur negali spalvų 
“krauti”! H. Šalkausko akvare
lės akina žiūrovą žiežirbingumu, 
sakyčiau, linksmumu, spontaniš
ku veržlumu, pataikymu į tiks
lą vienu šūviu. Tai apsigimęs ak- 
varelistas, Pono Dievo apdova-

NEWS DIGEST — INTERNATIONAL Nr. 3
Ką tik pasirodė šio žurnalo Nr. 

4 (3-1964) — rugpjūčio mėn.
Apie šio žurnalo pobūdį ir jo 

misiją nėra ko daug kalbėti — visi 
gerai žinome ir apie tai jau buvo 
daug kartų rašyta.

Reikia šia proga tik nuoširdžiai 
pasidžiaugti, kad su kiekvienu šio 
žurnalo numerio pasirodymu jis 
kaskart tobulėja ir darosi vis įdo
mesnis ir patrauklesnis. Jeigu an
kstyvesnieji pirmi “News Digest 
— International” numeriai buvo 
grindžiami daugau jau skelbta 
šiam žurnalui specifine medžiaga, 
tai šito negalima pasakyti apie 
paskutinį numerį. Tas kaip tik liu
dija, kad šis žurnalas jau įstojo į 
gyvenamojo laiko ritmą ir eina su 
įvykiais neatsilikdamas. Ypaš iš 
šito numerio matome, kad žurnalui 
ne tiek rūpi kovoje su komunizmu 
komunistinės tikrovės atskleidimas, 
bet drauge ir vertinimas įvykių, 
kurie reiškiasi dabar ir kurie gali 
turėti lemiamos įtakos rytojui. 
Štai, kandidato į Amerikos prezi
dento senatoriaus Goldwater ats
kleidimas ir jo įdėjų išryškinimas 
įneša daug šviesos į pasaulio są
rangą. Be to, šalia jau matytų ben- 

iš vokiečio, savo dukros Onos vy
ro, padaręs lietuvį. Kadangi tas 
‘padarytas lietuvis’ man buvo ge
rai žinomas ir net vienas iš ma
no bičiulių, tai, minimųjų lietuvių, 
mums laikytinų pavyzdžiu nenu
tausti, tragedijos metinių proga, 
skelbiu atitaisymą: jis gimęs lie
tuviu iš sąmoningos lietuvaitės 
Vilmantaitės ištekėjusios už vokie
čio Meklenburgerio. Taigi, Emilis 
Meklenburgeris, vėliau pasivadi
nęs motinos pavarde Vilmantas 
(ne oficialiai, nes Vokittijoje pa
vardžių atlietuvinimo įstatymo ne
buvo) dvasia visiškas lietuvis. Vi
si jo nuopelnai, atlikti lietuvių 
tautai, laikytini atlikti lietuvio, o 
ne sulietuvėjusio vokiečio.

Faktų iškraipymas kartais pa
deda susidaryti labai klaidingas 
sąvokas. Pav daug kas stebėjosi 
ruso grafo lietuviškais rūpesčiais. 
Bet kai pats grafas Zubovas spau
doje pareiškė, jog jis esąs gimimu 
lietuvis, nes gimęs iš lietuvaitės, 
kilusios iš lietuviškos Bielevičių 
šeimos, tai visi grafo ruso nuopel
nai lietuviams išnyko ir pasidarė 
grafo lietuvio savos pareigos at
likimu savai lietuvių tautai. Ly
giai ir Emilio Meklenburgerio — 
Vilmanto yra ne vokiečio nuopel
nai lietuvių tautai, o lietuvio, pa
siaukojančiai savo pareigas atli
kusio savai tautai.

Emilis lietuvių spaudoje žino
mas ne Meklenburger, bet Vilman
tas, yra atlikęs nepaprastą pasi- 
tarnavimą Lietuvos istorikams. 
Kad tai būtų plačiau žinoma, dar 

notas retu gabumu. Sakoma, jog 
smuikininkas turi būti tiktai la
bai geras. Tas pats dėsnis galio
ja ir akvarelistams. O H. Šal
kauskas kaip tik ir yra toksai.

The Bonython Art galerija ne
seniai įrengta apšepusioje North 
Adelaidės gatvelėje pagal užma
čias turtuolio Kym Bonython 
vieną lietingą rugpjūčio vakarą 
prigūžėjo adelaidinio elito, buvo 
net Amerikos konsulas (tur būt, 
prisiminęs lietuvius krepšinin
kus), jauki nuotaika, susidomėji
mas, na, ir kviestinių svečių vai
šinimas baltu vynu, nesutrukdė 
šventiškų pasilaikymų. Gražu iš 
dailininko pusės, kad į atidary
mą pakvietė nemažą būrį Ade
laidės lietuvių.

plg. andr.

dradarbių ir ištraukų iš kitų infor
macijos šaltinių matome šiame nu
mery visą eilę naujų autorių, ku
rie savo rašiniais ir autoritetu irgi 
įsirikiavo į News Digest — Inter
national” bendradarbių eiles. Štai 
Australijos Demokratinės Darbo 
Partijos vadas J.T. Kane rašo apie 
organizuojamą Australijoje “tai
kos” kongresą, L.D. Cox vertina 
dabartinės agresyviai ir ekspansy
viai nusiteikusios Indonezijos žy
gius, estas rašytojas Peeter Lind- 
saar ir eilė kitų, kurie aktyviai 
įsirikiuoja į šio žurnalo bendradar
bių eiles. Aktyviai ir jautriai pa
liečiant ir vietos gyvenimo — 
Australijos reikalus ir vystomą po
litiką gali sužadinti ir tikrausiai 
sužadins australų skaitytojų dė
mesį šiuo žurnalu, ko be abejo ir 
siekiama.

Su šio numerio pasirodymu svei
kiname News Digest — Internat
ional žurnalo redaktorius ir leidė
jus linkėdami kuo plačiau pasklisti 
ir efektyviau vykdyti savo užsimo
tą misiją — pastoti kelią komu
nizmui.

Sąmoningi lietuviai, kuriems rū
pi ir Lietuvos ateitis, savo kilnias 
pastangas gali realizuoti jungda
miesi į News Digest — Interna
tional skaitytojų ir platintojų ei
les, nes šis darbas yra drauge ir 
kova už Lietuvos ateitį.

News Digest — International 
pasirodo keturis kartus į metus, 
žurnalo metinė kaina — 12 šil., 
atskiro numerio kaina — 3 šil. Vi
sais reikalais ryšium su žurnalu 
rašyti: Box 62, P.O. Belmore, 
N.S.W. 

syki rašau ir tai, ką esu rašęs 
1948 m. Detmolde Mažosios Lie
tuvos Tarybos išleistame leidinyje 
‘Krivūlė’.

Karaliaučiaus muziejuose ir ar
chyvuose buvo daug medžiagos, 
įrodančios buvusį Rytprūsių lietu
viškumą nuo seniausių laikų iki 
Vokietijos imperijos įsikūrimo 
(1871 m.). Tas lietuviškumas dar 
iki imperijos pradininko Bismarko 
laikų buvo labai aiškiai matomas 
gyvame gyvenime, o ne tik muzie
juose ir archyvuose.

Vokiečiai panoro imperijoje esa
mus ne vokiečius prievarta suvo
kietinti. Tada palaipsniui iš visur 
pradėjo šalinti lietuvių, lenkų ir 
danų kalbas. Bet tada dar istori
nių faktų neklastojo ir istorinės 
vokietinimui nenaudingos medžia
gos neslapstė. Gaila, ir iki pirmo 
pasaulinio karo Rusijos ir 
Vokietijos imperijų valdžių lie
tuviai intelgentai nutautinimo 
tikslais buvo sklaidomi po imperi
jų platybes, (iškeliami iš Lietuvos 
su paaukštinimais valdiškon tar
nybon, o iš Didžiosios Lietuvos į 
Sibirą ištremiami) vos kiek pajėg
dami stabdyti tautos naikinimo, 
negalėjo atsidėti Lietuvos praei
ties tyrinėjimams. Atsikūrus Lie
tuvos valstybei, vokiečių istorikai 
ir politikai pradėjo akciją, 
klastojančią istorines tiesas, lie
čiančias lietuvių tautą. Ta jų 
akcija buvo tokia stipri, jog jos 
srovės nesąmonigai buvo nešami 
Vokietijoje daktaratus įsigiję net 
Lietuvos valdžios stipendininkai 
lietuviai. Tada prieš tokius savus 
nuklastotus istorijos faktų platin
tojus labai aiškiai pasisakė auto
ritetingas 'kritikas rašytojas pra
lotas Jakštas.

Emiliu Vilmantui, susibičiuliavus 
su Karaliaučiaus muziejų ir ar
chyvų atitinkamais tarnautojais, 
buvo leista matyti Prūsijos Kuni
gaikštijos administraciniams rei
kalams išleistas knygas lietuvių 
kalba, kaip įstatymų, potvarkių, 
teismo statutų ir kt. Su jomis su
sipažinęs pasiryžo bent kai kurias 
iš jų pargabenti į Lietuvos uni
versitetą mūsų jauniems ir se-

TOLIMIEJI MIRAŽAI IŠ
Tų dienų besugrįžt neprimosinn 
I gyvenimą nūdienį niūrų.

(iš miražuose nesančio J. A. Jū- 
ragio eilėraščio)

Atsitiktinai aptinku p. Moniką 
S., užsislėpusią už namo ir saulės 
atokaitoj pusbalsiu kažką skaitan
čią iš naujos gelsvų viršelių kny
gos.

Nustebau: juk ji amžinai neturi 
laiko knygoms, o čia dabar taip ne
paprastai įsigilinusi į kažkokius 
raštus... Prieinu arčiau ir netikė
tai matau Juozo Almio Jūragio To
limuosius Miražus. Tai buvo mano 
pirmas žvilgsnis, mestas į man ge
rai žinomo asmeniškai, o taip pat 
ir iš periodikos, poeto ir kultūri
ninko pirmąją knygą — pirmąjį 
kūdikį, pagimdytą jautrios ir tau
rios jo širdies.

— Tik ką gavau... šalia Mairo
nio dabar bus mano mėgiamiausias 
poetas Jūragis, — šypsosi Monika. 
O aš, užmiršęs visas mandagumo 
taisykles, knygą plėšte išplėšiu iš 
jos rankų ir dingstu savo kam
bary...

Virpančiais pirštais verčiu lapą 
po lapo ir akimis bei širdimi ryte 
ryju stambų poezijos pluoštą, jaus
damas ir būdamas tikras, kad Toli
mieji Miražai, nepretenduodami į 
moderniąsias įmantrybes, savo sub
tiliu paprastumu kiekvienam švel
nios poezijos mėgėjui bus mielai 
artimi.

Man kai kas jau seniai žinoma, 
skaityta, kai kurie posmai pirmą 
kartą matomi. Bet kiekvienas ei
lėraštis, kiekvienas skambiai suri
muotas ir suritmuotas ar laisvos 
eiliavimo formos giliai išgyventas 
posmas, ypač nuotaikingi, grakštūs 
ir žaismingi trioletai, nuteikia mie
lai ir giedrai. Nors poetas įžangi
niam eilėrašty sakosi, kad apie mi
rusį laiką dainuojąs, bet jo poezija 
kai kam bus geriausias vaistas su
rūgusią nuotaiką gydyti, nes ji 
veikia raminamai ir skaidrinančiai.

Visos darniai ir talentingai iš 
širdies gilumos išdainuotos mintys,

BRONIUI JURGEL1ONIUI
ir dukrelėms BIRUTEI-VALERIJAI ir RAIMONDAI- 
MARIJAI reiškiame giliausios užuojautos mirus jų bran

giai žmonai ir mamytei.

K.K. Pociai, L.K. Garbaliauskai, S.O. Dundai

Vilniaus Dukrai

ALEKSANDRAI JURGELIONIENEI 

netikėtai iškeliavus amžinybėn, giliai užjaučiame likusius 

vyrą Bronių Jurgelionj ir dukreles — Birutę ir Raimondą.

O. ir V. Raginiai

Adelaidės Lietuvių Sąjungos narį
— jos steigėją ir Garbės Narį 

BRONIŲ JURGELIONĮ IR SEIMĄ, 
žmonai ir motinai mirus, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ SĄJUNGA

niems istorikams panaudoti kaip 
ginklą prieš vokiečių įrodinėjimus, 
kad Rytprūsiuose gyveną lietuviai 
nesą vietiniai, o atėjūnai iš Že
maitijos.

Paperkamiesiems tarnautojams 
sumokėjęs ne mažą sumą ir išsi
rinkęs kai kurių metų leidinius 
dar turėjęs daug dienų laukti tin
kamos progos pirkinį išnešti. Ne
paperkamųjų nepastebėtas tai at
likęs, buvęs labai laimingas.

Atsigabenęs į Vilnių tą bran
gią istorinę medžiagą žadėjo uni
versitetui padovanoti. Nežinau 
koks likimas Karaliaučiaus muzie
jų ir archyvų. Jei jie neišliko, tai 
gal ir teisininkas Pakarklis oku
puotoje Lietuvoje rašydamas apie 
Mažąją Lietuvą naudojosi tik Vil
manto divana.

Tegul Jagomastų ir Vilmantų, 
Vilniuje išžudytų, dvasia mus po 
pasaulį pasklidusius stiprina išlik
ti lietuviais ir tvirtėti, kad Rytų 
Europoje tautoms laisvę atgavus 
ir mes galėtume grįžti ir savo at
sivežtais dvasiniais ir medžiagi
niais turtais prisidėti prie Lietu
vos atstatymo.

kupinos jausmo ir stipraus įspū
džio, regis tokios savos, tokios ar
timos, kad neįmanoma nuo jų atsi
palaiduoti. Dažnam posme matai 
savo gimtinę pilname visų keturių 
metų laikų gamtos grožy, Sekminių 
berželį, o iš laiko rūke dunksančios 
praeities tave gundo neprišaukia
mos jaunystės tolimieji miražai.

Užvertęs paskutinį lapą, pasi
gendu dviejų posmų iš dviejų skir
tingų eilėraščių:

Kada kulkos lyg bitės ima 
spiegdamas ūžčiot

Ir dūmais pajuosta dangus, 
Gyvenimas rodosi velniškai 

tuščias
Ir be galo brangus.
Kas papuoš mane nuotakos 

rūbais,
’ Kai kautynės bernelį pagrobė? 

Dienos tiesiasi priekin ir skuba 
Kaip staklelėse audžiama

drobė...
Tai prieš 20 su viršum metų 

skaityta rankraščiuose ir matyta 
periodikoj. Tai rūsčių karo dienų, 
bendrų vargų, kvailysčių ir svajo
nių, mudviejų bendrai mintų kelių 
dainiaus nepakartojami šedevriu- 
kai, taip giliai anuomet įsmigę 
širdin, o ir dabar dar gerai prisi
menami ir neretai vienumoj pa
čiam sau deklamuojami, nes jiems 
lygių perskaitytuose poezijos to
muose dar nerasta... Kaip gi juos 
kur kitur rasi, jei jie yra tavo pa- 

“LITUANIA” CHORO
DIRIGENTAS DĖKOJA

Kaip jau buvo skelbta, Lituania 
choro 15-kos metų sukakties proga 
ALB Krašto Valdybos ir Krašto 
Kultūros Tarybos pir-kas p. I. Jo
naitis dalyvavo choro jubiliejinia
me koncerte ir ta proga pagerbda
mas minėto choro steigėją ir diri
gentą p. V. Šimkų sveikinimų me
tu įteikė simbolinę dovaną — dail. 
H. Šalkausko paveikslą “Žemė de
ga”.

ĮVYKIAI LIETUVOJE IR 
KITUR

Rugpiūčio 2 d. Armėnijoje, Je- 
revanio mieste atidaryta dailinin
kės Albinos Makūnaitės kūrinių 
paroda. Pagal Tassą atidaryme da
lyvavo daug žymių Armėnijos dai
lininkų. Ypač didelį pasisekimą 
turėjusios graviūros, sukurtos P. 
Cvirkos, Sal. Neries ir kitų rašy
tojų kūrinių motyvais. Armėnai 
pažymėję, kad A. Makūnaitė pla
čiai panaudojanti lietuvių tauto
saką. (E)

★
Pirmoje rugpiūčio mėn. pusėje 

Leningrade vyko pirmasis Sovietų 
Sąjungos kino filmų festivalis. Ro
dyti visų Sovietijoje veikiančių 
kino studijų darbai. Lietuvoje ga
minamus filmus atstovavo prieš 
keleris metus pastatyti “Žingsniai 
naktį” (rež. R. Vabalas), doku
mentinė, antireliginė kino apybrai
ža “Juodoji procesija” (rež. A. 
žebriūnas) ir kino kronika (žurna
las). Dalyvauti festivalyje iš Lie
tuvos išvyko kino darbuotojų dele
gacija. (E)

Juozas Mikitas

ARČIAU
laidotos praeities gyva dalis.
Bet juos teks vėl matyti: tikiu, jie 
bus sekančiuose J. A. Jūragio po
ezijos rinkiniuose, kurių, tikras 
esu, skaitytojas susipažinęs su To
limaisiais Miražais, nekantriai 
lauks.

Prie šio savo rinkinio Tolimųjų 
Miražų knygos turinį atitinkančio 
pavadinimo autorius kukliai pride
da žodį “Eilėraščiai”. Ar ne ge
riau čia tiktų žodis “Poezija”? Juk 
visas rinkinys kupinas sodrios po
ezijos, kuriai per prastas sausokas 
eilėraščių pavadinimas. Dar kai 
kas poeziją vadina eilėmis, nors 
eilės tebūna tik karo metais prie 
krautuvių...

Dar kartą perskaičiau aliai vie
ną knygos sakinį ir susimąsčiau: 
Na, tegu dabar kas nori knibinėja- 
si J. A. Jūragio Tolimuosiuose 
Miražuose, ieškodami poetinių ne
tikėtumų, novatoriškumo, minties 
išraiškos bei formos originalumo 
(originalus tėra vienas Dievas, 
nes jo kūriniai nepakartojami ir 
neįmanomi pamėgdžioti). Betkokia 
nuomonė nepakeis Tolimųjų Mira
žų nei turinio nei jų vertės. Iš jų 
žvelgia patrauklus, savas, viliojan
tis ir savim pasitikįs Juozo Almio 
Jūragio literatūrinis veidas, kupi
nas žmogiškosios realybės ir poeti
nio polėkio. Todėl džiugu ir miela 
autorių sveikinti su jo pirmąja po
ezijos knyga.

Lituania choro dirigentas p. V. 
Šimkus savo laiške jautriais žo
džiais dėkoja ALB Krašto Valdy
bos pirmininkui už padarytą gar
bę ir suteiktą dovaną, ir užbaigia 
šiais žodžiais: “...Jeigu aš nedai
nuočiau, pasmerktų mane tauta, 
kurioje išaugau, kuriai už viską 
esu skolingas. Nusidėčiau savo tė
vams, kurie mane mokė pamilti 
lietuvišką dainą... Juk gimiau, kad 
dainuočiau ir kitiems įkvėpčiau 
tos dainos grožį... Priimkite mano

1 nuoširdžiausią padėką.”

2
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JAUNIEJI IŠKYLAUJA
VILKIUKŲ ĮSKYLA

Aš rašysiu apie vilkiukų ant
rą iškylą. Pirmoji buvo, kada se
sė Marija vilkiukus nuvedė prie 
upelio, kur mes laiviukais irstė
mės ir pąsimaudėm.

Per antrąją iškylą nuvažiavom 
prie Waterfall Gully krioklių. Iš
lipus mums iš mašinos, aš nufo
tografavau pirmą krioklį. Sesė 
Marija mums leido pažaisti ant 
užtvankos, bet mes visi norėjome 
eiti toliau. Užlipom iki pirmo 
krioklio pradžios, iš kur pažiūrė
jus žemyn, atrodė, kad stovė
tum erdvėje. Už. kokio ketvirčio 
mylios mes priėjome antrą krio
klį, sesė nufotografavo mus vi
sus prie krioklio. Tada mes pra
dėjom lipti į kalnus ir po ilgo 
kelio atėjom prie trečio krioklio. 
Prie jo buvo sunkiausia užlipti 
ir mes turėjom padėti ir mažes
niems vilkiukams. Iki ketvirto 
krioklio buvo visai netoli, bet 
takas į jį buvo šlapias, purvinas 
ir atrodė kaip smala. Užlipę į 
kalniuką mes radom griuvėsius 
ir ten pavalgėm. Sesė Marija 
pravedė sueigą. Prieš pabaigą ji 
išsiuntė Raimundą ir mane pa
daryti ženklų iki tam tikros vie
tos. Ten aš suradau dvi lietuviš
kas ūmėdes. Paskiau mes turė
jom pereiti per upelį plonu rąs
tu. Aš įkritau į upelį du kartus. 

Grįžtant mes ieškojom Waterfall 
Gully krioklio. Raimundas su 
Vytautu sakėsi jį matę, bet jie 
tikriausiai tik juokavo. Išlengvo 
mes išsiskirstėm. Mums labai pa
tiko iškyla ir mes laukiam kitos.

Vytautas Neverauskas 
(10 metų)

IŠKYLA Į BOTANIKOS SODĄ
Vieną savaitę prieš sesė Mari

ja mums pranešė, kad vyksime 

Daugelio gyvių jaunikliai prie
varta verčiam gyventi kaip jų tė
vai. Štai maži ruoniukai bijo van
dens ir tėvai turi įmesti juos j 
vandenį ir net išmokyti plaukti ir 
nardyti.

iškylon. Aš labai laukiau tos die
nos. Atėjus tani šeštadieniui (25. 
7. 1964.), po pamokų, vadovau
jami sesės Marijos, broliai Vy
tas N., Vytas M., Vytenis, Ri
čardas, Aga ir aš iškeliavom iš- 
kylon. Mes aplankėme Botani
kos Sodą. Daug kartų esu ten 
buvęs, bet vis įdomu nueiti.

Man labai patiko šiltnamis, 
kuriame auga tropiniai augalai. 
Dabar čia Hemą; jeigu šie auga
lai nebūtų šiltose patalpose, tai 
jie negalėtų gyventi. Ypatingai 
man patiko prūdelis, į kurį ėjo 
garai, apšildydami vandenį — 
net vanduo jame buvo šiltas!... 
Taip pat įdomu buvo ir muzie
juje, kur mes įdomavomės val
gomais ir nuodingais grybais. 
Čia grybai auga kitokie negu 
Lietuvoje, nes kitoks klimatas. 
Taip pat matėme įvairiausių me
džių ir akmenų. Mane labai do
mina akmenys...

Botanikos Sode mes šokinė
jom per upelį. Brolis Vytas be
veik įkrito į jį. Buvo daug juo
ko!...

Pietus valgėm parke. Po to se
sė Marija mums paaiškino apie 
skautų įkūrėją Baden — Powell. 
D mokom 2 naujus kelionės žen
klus. Vėliau paslėpėm daiktus, 
kuriuos buvo galima surasti se
kant kelionės ženklais. Ženklus

VISIEMS RAJONO 
VIENETŲ VADOVAMS

LSS Australijos Rajono archyvo 
vedėjas s. J. Vanagas, 9 Westbour
ne St., West Croydon, S. A., prašo 
visų vienetų vadovus siųsti jam 
senesniuosius vienetų dokumentus, 
raštus ir kitų medžiagų, vaizduo
jančių lietuvių skautų veiklų Aust
ralijoje. Ir pavieniai raštai krū
von suplaukę ir specialisto sugru
puoti bei sutvarkyti, sudaro gra
žus rinkinius ir yra nepaprastos 
reikšmės lietuvių skautų istorijai.

visi gerai žinojo. Dar žaidėm 
slėpynėm.

Nepamatėm, kaip atėjo laikas 
vykti į namus. Sesė Marija mus 
atvežė į miestą, iš kur mes išsi
skirstėm kiekvienas į savo na
mus.

Buvau pavargęs, bet iškyla la
bai patiko, ir laukiu . kada vėl 
vyksime į kitą.

Raimundas Duchauskas 
(10 metų)

Švyturys Klaipėdoje

SUKRUTO JŪROS SKAUTAI
Melbourniškiai jūros skautai 

paskutiniuoju metu pradėjo gyviau 
veikti ir nemaža gyvumo įneša į 
“Džiugo” Tunto gyvenimų. Stud. 
Martynas Didžys paveldėjęs iš sa
vo tėvo meilę jūrai, su nuoširdumu

RAJONO VADIJOJE
Liepos 17 d. įvyko akivaizdinis 

LSS Australijos Rajono Vadijos 
posėdis Sydnėjuje. Šis posėdis bu
vo skirtas dar gegužės mėnesį pra
sidėjusiam korespondenciniam R. 
Vadijos posėdžiui užbaigti.

PRIIMTA ŠIE NUTARIMAI:
1. s. B. Žalys, pasitraukęs iš Bro
lijos Vadeivos pareigų, lieka R. 
Vadijoje kaip Rajono Vado įgalio
tinis.
2. Rajono stovykla Melbourne pra
dedama 1965 m. sausio 2 d.
3. Stovyklos metu bus pravesta 
skiltininkų varžybos.
4. Rajoninės stovyklos metu šaukti 
rajono vadovų suvažiavimų.
5. Paskirti stovyklos metu vienų 
dienų Donelaičio pagerbimui su 
atitinkamu laužu vakare.
6. Priimta rezoliucija, pabrėžianti 
blaivybės svarbų skautų tarpe ir 
nustatyti būdai šiai rezoliucijai 
įgyvendinti.

vadovauja melbourniškiams jūros 
skautams.

Rugpiūčio mėn. 22 dienų mel- 
bouroiškiai jūros skautai suruošė 
įdomių sueigų skautų tėvams bei 
jūros mylėtojams. Jūr. ps. A. Ga-

Amerikos lietuviams sportinin
kams lankantis Adelaidėje, liepos 
29 d. Rajono Vadas v. s. V. Neve- 
rauskas ir “Vilniaus” tunto tunti- 
ninkas s. V. Opulskis buvo pasi
kvietę visus svečius į “Alpine” res
toranų. Pora valandų buvo pra
leista besišnekučiuojant malonioje 
nuotaikoje.

_ ♦ —
Už gražių skautiškų veiklų šv. 

Jurgio proga LSS Piranijos pakel
tos į paskautininkės laipsnį šios 
LSS Australijos Rajono skaučių 
vadovės: Melbourne “Džiugo” tun
te — v. si. Birutė Adomavičienė, 
v. si. Jūratė Normantaitė ir Au
dronė Paragytė; Sydnėjaus “Auš
ros” tunte — v. si. Danutė Skoru- 
lienė; Brisbanės “Ventos” vietinin- 
kijoje — v. si. Irena Gudaitytė.

bas jūros skautų globėjas ir nuo
širdus jų talkininkas atidarė su
eigų, pakviesdamas dr. V. Didžį 
pravesti pašnekesį jūriniais klau
simais. Prelegentas, buvęs Lietu
vos Buriuotojų S-gos pirmininkas, 
labai vaizdžiai nušvietė buriavimo 
sųlygas nepriklausomybės metais, 
mūsų jūrininkų paruošimų preky
biniam laivynui. Net ir kariškam 
laivynui mūsiškiai buvo pradėti 
ruošti Italijoje. Klaipėdų atgavus 
buriavimas smarkiai pradėjo bujo
ti. Buvo įsigyta jachtų: Vytis, Eg
lė Žalčių Karalienė, Baltoji Gulbė 
(vaistininko Mažono nuosavybė), 
Rūta (dr. V. Didžio nuosavybė). 
Užbaigdamas savo pašnekesį dr. 
V. Didžys suglaustai patiekė bu- 
ruotojų tradicijas ir papročius.

Sueigoje dalyvavo ir du australų 
jūros skautų vadovai, kurie su sa
vo atsivežtu aparatu parodė daug 
filmų iš jūros skautų gyvenimo. 
Buvo parodytas filmas iš lietuvių 
jūros skautų Jubiliejinės stovyklos 
ir kitų Stovyklų čia, Australijoje.

Tenka pasidžiaugti jūros skautų 
veiklumu. Sueiga įvyko Parapijos 
Namuose. Klausytojų galėjo būti 
ir daugiau. (k.)

APIE SMAILIUS BATELIUS
— Nesušlapk kojų! — saky

davo man močiutė, išleisdama 
pro duris, kai pusbasi lėkdavom 
miestelio gatvėn, — ir tie žo
džiai kaip skydas koks lydėdavo 
mūsų žingsnius, saugodamas nuo 
ligų, nuo išdykavimų ir neapgal
votų pramogų.

“Nesušlapk kojų”, — dažnai 
kartoju ir aš, daugiau iš papra
timo tuo pačiu atsikvėpimu, kaip 
“sudiev”, “iki pasimatymo” — 
nors tie žodžiai šiandie jau nebe
turi nei tos reikšmės nei naudos, 
kaip anais laikais: šiandieną čia 
niekas nebevaikšto “nei basas 
nei plikas”, kaip sakytų seni 
žmonės — esame turtingi turtin
game krašte.

Net ir mūsų mergaitės juk da
bar beveik visos “batuotos” vai
kšto — tur būt, pastebėjote, tai 
paskutinis “Fashion” — krautu
vių langai pilni tų smailių, min
kštučių, įvairiausių spalvų odų, 
su auliukais ligi kelių (ir virš ke
lių! batukų... Seni žmonės ir ru
sai juos čebatais, sopagais va
dintų ,o mes gi paprastai sako
me batukai, batai, nes vaikai pa
tys juos net nusiperka, tėvų ne
siklausę.

Seniau tokie batai būtų buvęs 
didelis turtas, nes ne kiekvienas 
galėjo juos įsigyti. O kas turėjo 
— tik į bažnyčią eidamas mo
vės — ir tai tik prieš miestelį, 
šiaip nešės ant peties pasidėjęs, 
kad nesudulkėtų...

Mano dukra, vakar eidama iš- 
kylon, net prie skautiškos uni
formos užsimovė savo ilgus juo
dus batelius, o kai grįžo — ma
čiau numetė juos kampan pur
vinus ir sušlapusius.

Vargšai gražūs bateliai! O juk, 
rodos, išleisdama sakiau: Nesu
šlapk kojų!

Čia ir galėčiau tuojau pradėti 
jaunimui skautišką pamokymą 
apie taupumą, tvarkingumą, pa
klusnumą, gerbimą, atydumą ir 
visus kitus darbelius, kurių Šių 
dienų jaunimas nebežino kur be
surasti. Dar pridėti apie tai, kaip 
mes seniau... ir t.t. ir t.t. Bet kas 
beišgirs balsą vienišo žmogaus 
šių dienų garsų chaose?

Gyvenimas keičiasi su kiekvie

nu dešimtmečiu — naujos sąly
gos kuria ir atneša naujas verty
bes, naujus dievus (kaip Beatles 
ir Hit Parades), kurie kasdien 
grūdami jaunon galvon per ra
dio, televizijas.

Sunku būti šiandie jaunam. 
Bet tie aukšti bateliai dar ir šian
die mano širdies kamputy užima 
garbingą vietą ir visame savo 
blizgėjime veda mane atgal į jau
nystės nuotykius.

Vieną kartą ir aš tokiais pana
šiais bateliais avėjau — vieną 
kartą gyvenime, bet pagarbą 
jiems dar ir šiandie tebenešioju. 
Ir štai, kol nušveisiu Šituos ir nu
valysiu iki blizgėjimo, papasako
siu visą tą istoriją. Tegu šypso 
jaunimas. Barimus ir pamoky
mus atidėsim kitam kartui.•

Reikėtų grįžti toli — atgal į 
praeitį. Negalėčiau tiksliai pasa
kyti, kiek metų tada turėjau, bet 
jau buvau pradžios mokykloje ir 
skaityti ne tik mokėjau, bet ir 
mėgau.

Bėgiojant basai, kojos buvo 
didelės, todėl mama vesdama 
kur, užmaudavo savo ar sesers 
batus — nuosavų neturėjau. Lė
lės būdavo tik skudurinės, o apie 
sviedinį tik pasvajodavom. Nie
kas nebūtų pagalvojęs nupirkti 
— laikai buvo sunkūs. Lietuvo
je juos vadino “Krizės Metai”, 
o pasaulis sakė “Depression”. 
Todėl, sakyčiau, ir maitinome ir 
kūną ir dvasią tik svajonėmis ir 
pasakomis apie puotas, karalius, 
stebuklingas pilis ir užburtas ka
ralaites, kurias išvadavę turtingi 
pasidarytume... Toks buvo vaikų 
pasaulis.

Apie skautus dar nė sapne ne
buvau sapnavus. Bet likimas pats 
jau ruošė man skautiškos dvasios 
kelią — daryti gerus darbelius, 
sąžiningai atlikti pavestas parei
gas — nežiūrint jokių kliūčių.

Taip iš mano vaikiškų svajo
nių pasaulio ištraukė mane teta 
iš Palangos. Mat, dėdė susirgo 
ir anot tetos žodžių “kad jis tu
rėtų žmogų po ranka, kuris van
dens ligoniui paduotų ir muses 
nubaidytų” — ji atvažiavo ar
kliais 150 km. pasiskolinti vieną 

iš mergaičių. Likimo ranka krito 
ant mano pečių — netikėtai ir 
staiga aš tapau “Tuo Žmogum...-’ 
Gal dėl to, kad atrodžiau stam
biausia ir sveikiausia, o gal dėl 
to, kad mažiausiai priešinausi? 
Kitą dieną jau išdardėjom į nau
jus horizontus ir nenumatytus 
žygius, kurie dar ir šiandie stovi 
mano akyse, lyg vakar įvykę...

IR GERUS DARBELIUS
Tai buvo pirmoji mano trum

po gyvenimo kelionė iš namų, iŠ 
gimtinės — todėl kiekviena 
smulkmena krito į širdį, kaip 
sunkūs akmenys ir liko ten gulė
ti neiškrapštomai iki šių dienų.

Dėdė buvo turtingas. Jų na
mai žaliai dažyti, dviejų aukštų 
ir mane išsyk sužavėjo. Langai 
buvo dideli ir pro juos galėjai 
matyti ir jūrą ir tolimą mišką ir 
kaimus aplink — tai taip ir bė
giodavau nuo lanko prie lango... 
O kas ten išskaičiuos tuos pavei
kslus ant sienų, laikrodžius, ku
rių vis po kelis buvo kiekviena
me kambary ir pianiną, kurį lei
do man jau pirmą dieną — pa
spaudyti1“... tik negarsiai, nes 
dėdė tikrai sirgo.

Bet labiausiai mane sužavėjo 
dėdės čebatai. Pamačiau juos 
prie dėdės lovos galo vos kam
barin įėjus: aukšti, juodi, bliz
gantys, kad net akis reikėjo pri
merkti, ir tokie tiesūs, kaip ka
reiviai stovi ir laukia, lyg žygiui 
pasiruošę. Ne syki vėliau pagal
vodavau — juk tie bateliai stovi 
ir laukia savo šeimininko. Rei
kėjo tik ištiesti kojas, kad tik dė
dė pasirįžtų — ir pamėgintų tai 
nadarvti — jam nebereikėtų gu
lėti, jis galėtų eiti, eiti... arba 
bent aš taip daryčiau!!! Bateliai 
patys jį neštų, tokie jie lengvučiai 
ir stiprūs ir gražūs... Tokius ir 
pats nykštuku karalius, tur būt, 
dėvi — svajoju, bet savo minčių 
nedrįsau garsiai pareikšti — bu
vau juk “gailestingoji sesuo” — 
sudėjus rankas ant kelių sėdėjau 
ant kėdės kraštelio ir laukiau nu
rodymu — o akys vis krypo į 
batus. Bet paliesti jų savo ranko
mis nedrįsau.

Prabėgo kelios savaitės ir vie
ną sekmadienį tetulė ir sako:

— Niekas nebeatvažiuoja iš 
Kenleikių. Tu juk galėtum nu
bėgti ir parnešti pieno. — Mat 
ten buvo mūsų bobutės ūkis ir 
aš dar nė sykio nebuvau ten bu
vus. Užlipom ant viršaus ir pro 
langą parodė tolumoje krūvas 
medžių. Čia kapai, čia miškas, 

čia takeliai, o ten, kur trys dide
li medžiai ir gandro lizdas — 
gyvena babūnė. Tiesiai per ga
nyklas ir durpynus bus tik 5 
km., einant aplink vieškeliu — 
kasimu jau apie 10 km. Žinoma, 
pasirinkau tiesų ir trumpiausią 
kelią. Atnešė tetulė butelį pie
nui (butelį milžiną, bent 2 ga
lionų talpos, jame vasarą paskui 
uogas vynui raugindavom), įdėjo 
į tinklą ir užkabino ant pečių 
kaip kuprinę.

Ant kojų tebeturėjau plonas 
šliures. Pamatęs tai dėdė pakrai
pė galvą — “dar sušlaps vaikas 
ir susirgs”. Ir čia įvyko didysis 
stebuklas — dėdė pasiūlė pasi- 
mieruoti jo gražiuosius batelius! 
Kad nuo kojų nekristų — terei
kėjo vos kelių porų kojinių — 
tokie jie mažučiai tebuvo. O gal 
aš ir atrodžiau kaip vienas iš 
septynių nykštukų — bet jau
čiau, kad su tokiais batais, kaip 
Milžinas Guliveras per visą pa
saulį galėčiau perkeliauti.

— Tik nesušlapk kojų — pri
dėjo dar tetulė išleisdama pro 
duris.

Pavasarėjo. Sniegas buvo pra
dėjęs tirpti ir pempės jau buvo 
sugrįžusios. Linksmai pasišoki
nėdama nuo kalniuko ant kups
telio, kad kuo mažiau bateliai 
paliestų žemę, pasileidau tiesiai 
ant tų medžių.

— Juk" aš, kaip Raudonoji 
Kepuraitė! — staiga pagalvojau, 
— tik ne nunešti vyno ir pyra
go einu, bet parnešti pieno bu
telį...

Anie vilką buvau užmiršus — 
didžiausias rūpestis buvo kaip — 
“nesušlapti tų kojų”, kaip tetu
lė sakė. O pagal mano vaikišką 
protą tai reiškė — žūt, būt, sau

gok batelius!
Ganyklų gale netikėtai priėjau 

upelį. Mat, saulė tirpino sniegą 
ir vanduo buvo pasiskleidęs ge
rokai plačiai. Tilto nebuvo, rei
kėjo per akmenis, per kupstus 
persikelti į kitą pusę —- ir nesu
šlapti! O ten jau prasidėjo sausi 
dirbami laukai ir ąžuolas su gan
dralizdžiu jau sveikino mane, 
kaip nematytą svečią — tuoj ir 
šunes užpuolė ir žmonės išbėgo 
iš namų — buvau kieme. Pama
tę tą didelį butelį, be didelių aiš
kinimų visi pažino — reiškia sa
vas — net ir šunes uodegas nu
leidę spoksojo į mane.

•
Pavasario diena trumpa. Ypač 

tokio ankstyvo. Nė nepajutau, 
kaip kelios valandos praėjo. Pa
vaišinta ir aprūpinta pienu pra
dėjau ruoštis kelionei atgal. Čia 
visi patarimų nesigailėjo — nu
rodinėjo kur ir kaip greičiau į 
vieškelį išeiti. Siūlė net pavežti 
ligi šv. Jono koplytėlės — kur 
saugus ir platus kelias praside
da, bet aš įtikinau visus, kad per 
durpynus ir ganyklą perlėksiu 
kaip žaibas, kad vandens upely 
tik “biškutis” tebuvo. Atsisveiki
nau ir išėjau.

Pirma staigmena laukė manęs 
prie upelio — nei akmenų, nei 
kupstelių nebesimatė — visur ty
vuliavo plati juosta. Ir nors bė- 
gau po mylią i vieną pusę ir į 
kitą— perėjimo neradau. Rei
kėjo nusimauti batus ir mėginti 
perbristi. Bet ir tai nebegelbėjo. 
{brendu ligi kelių ir bijau toliau 
mėginti, nes eina gilyn. Rodos, 
tuoj ir aš ir mano pienas kupro
je ir batai, nors ir iškelti virš 
galvos, ims ir paskęs. Grįžti at
gal pas bobutę ir nesinori ir sar
mata, tad pasileidau nurody
tais takais tiesiai ant to šv. Jono 
koplytėlės iš to strioko užmiršusi 
ir kojas vėl apsimauti... Atrodo 
tuoj ims temti, vakaras pasivys 
mane laukuose, o aplinkui nė gy
vos dvasios. Palanga vos vos ma
tyti. Tik bokštas dangų remia.

Bet ir prie didžiojo kelio ma
nęs laukia kitas netikėtumas — 
tas pats vanduo! Kelias aukščiau 
sausas, tik jį skiria nuo manęs 
platus, neperšokamas griovys. O 
vanduo toks murzinas, dugno 
niekur nesimato. Nesimatė nei 
akmenų, ant kurių galėčiau basą 

koją padėti. Ir pačios koplytė
lės griovio krašte visas vandens 
apsemtas, pakrypęs, be tvorelės 
— pats šv. Jonas Krikštytojas, 
iškėlęs savo medines rankas, ro
dos, taip ir pila tą vandenį, kad 
jo daugiau būtų.

— Pro šv. Joną — sakė bo
butė — pasieksi kasinį! — Va
dinasi, čia arba niekur! Čia tu
rėjo būti sekliausia vieta, čia rei
kėjo bristi. Nebuvo kitos išeities. 
O kad kartais suklupus nešušla- 
pinčiau batų — daug nepagalvo
jus ėmiau ir persviedžiau batus 
per griovį — jie atsidūrė beveik 
ant vidurio kelio. Mat, mesti 
mokėjau, bet butelio su pienu tai 
nuo kupros nejudinau, buvo juk 
iš stiklo! Permečiau ir išsigan
dau. Nei pagalbos pasišaukti, nei 
pas bobutę grįžti — kelio atgal 
nebebuvo — bateliai švytėjo an
troje pusėje vandens ir laukė 
manęs — reikėjo bristi, kad ir 
užsimerkus... O paskui bėgau 
pagręždama rūbų kampus, bėgau 
basa, nes bijojau, kad bateliai 
neprivarvėtų vandens.

Aš pati, žinoma, ir sirgau ir 
kosėjau, bet man tuo metu tai 
neatrodė jokia tragedija. Svarbu, 
kad uždavinys buvo atliktas sėk
mingai: pieno butelis parneštas, 
o gražieji bateliai per visus tuos 
nuotykius nei kiek nebuvo nu
kentėję ir “nesušlapę kojų”... Jie 
grįžo iš žygio kaip geri kareiviai, 
sausi, švarūs, nenustoję nei lašo 
savo pirmykščio blizgėjimo ir vėl 
susiglaudė tiesūs prie dėdės lo
vos, laukdami tolimesnių žygių.

Deja, tik, kad vargšas dėdė jų 
daugiau neužsimovė.

•
Štai kodėl ir ligi šios dienos 

negaliu žiūrėti į nešvarius bate
lius — atrodo, lyg darbas būtų 
buvęs tik pusiau padarytas, štai 
ir nublizginau.

Sena Sesė Skruzdėlytė
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Jeigu Marksas prisikeltu...
Komunistinė propaganda diena 

iš dienos nesiliaudama skelbia ir 
įtikinėja, kad jų santvarka išvada
vo darbininkiją iš buržuazinės 
priespaudos ir suteikė jai geras 
gyvenimo sąlygas. Toliau komu
nistai tvirtina, kad jie pašalino 
skirtumą tarp įvairių žmonių 
sluoksnių, kad jų sistemoje nėra iš
naudojamųjų ir nuskriaustųjų. Ta
rybų Sąjunga — tai darbo žmonių 
valstybė, kuriai vadovauja Komu
nistų Partija, didžiai atsidavusi 
darbo žmonių reikalui. Jie save 
taip įsivaizduoja.

Nors komunistinė propaganda 
mūsų daromus teigimus laisvajam 
pasauliui stengiasi įvairiausiais 
būdais suniekinti, apšaukdami mus 
“buržuaziniais. nacionalistais”, 
“hitlerininkais” ir “melo skleidė
jais”, vis dėlto gyvenimo tikrovės 
verčiama pati komunistinė spauda 
karts nuo karto sutinka su mumis!

Štai ne kas kitas, kaip Lietuvos 
Komunistų Partijos Centro Komi
teto organas “Komunistas” (1964 
Nr. 3) ėmė ir prisipažino, kad mes 
esame teisingi — kad ne viskas 
taip gera, kaip kad jų pačių pro
paganda skleidžia. Seka kelios iš
traukos iš “Komuniste” tilpusio 
straipsnio, aprašančio vargingą 
žemės ūkio darbininkų gyvenimą 
pavergtoje Lietuvoje.

“Išsukome iš plento. Smėlėtu 
keliuku atlingavome iki aprūkusios 
pašiūrės. Išlipome. Matyti kalvė,

IŠKYLA Į GEMBROOKĄ 
Džiugo Tunto pravestų skilt. 

kursų užbaigimui rugpjūčio mėn.
15 d. buvo suruošta vienos paros 
iškyla į Gembrooką apie 40 mylių 
nuo Melbourne Kačerauski} žemė
je, kur turėjome progos pagilinti 
savo žinias ir skautiškus sugebėji
mus. Mūsų energingo ir viską nu
matančio vadovo br. A. Gabo ap
rūpinti papigintais geležinkelio pa
žymėjimais, susikrovę savo turtus, 
kuprines ir maišus, šeštadienio ry
ta devintą valandą susirinkom po 
Flinders stoties laikrodžiais. Ry
tas atrodė šaltas ir miglotas, todėl 
nors skaitėmės pilnoje uniformoje, 
tik nosys tesimatė iš tų paltų. Bu
vome pasiruošę visokiems orams.

Bet vos tik traukinys pajudėjo 
Belgravės link, jau ir saulutė pa
sirodė. Brolis Gabas tuoj pradėjo 
savo gitarą styguoti, o mes užtrau- 
kėm dainą. Vieną pabaigę, tuoj 
kitą, trečią ir laikas taip greitai 
prabėgo, jog netikėjom, kad jau 
reikia lipti iš traukinio ir bėgti į 
autobusą.

Autobusas mus atvežė į mažą 
Gembrooko miestelį, kuris mums 
labai patiko. Kalvos, kalneliai, vi
sur taip žalia, švaru, ramu. Prie 
autobuso mūsų laukė brolis Baltrū
nas, kad su savo automobiliu ga
lėtų nuvežti mūsų reikmenis į sto
vyklavietę. Mums čia jau turėjo

VILNIAUS TUNTE
TUNTO SUEIGA

Liepos 12 d. Liet. Namuose įvyko 
"Vilniaus” Tunto sueiga. Sueiga 
prasidėjo 4 vai. Prieš tai turėtas 
tėvų ir vadovų pasitarimas beartė- 
jančio Skautų Baliaus reikalais.

Sueigos oficialiojoj daly, po įsa
kymų, 5 vilkiukai kandidatai davė 
jaun. skauto įžodį. Miela pasižiū
rėti į uniformuotus jaunesniuosius, 
pasipuošusius naujai gautais šlip- 
sais. Laimingi tėvai stebėjo savo 
sūnus, duodančius įžodį.

Su jaun. skautais dabar dirba

SAVAITGALIO STOVYKLA
Birželio 13 — 15 dienomis Mt. 

Crawfordo pušyne įvyko “Vilniaus 
Tunto savaitgalio stovykla. Nors 
per radiją paskelbė, kad naktį Mt. 
Crawforde temperatūra nukrito 
iki 22 F ir kad šis pušynas yra 
šalčiausia vieta Pietų Australijoje, 
tačiau adelaidiškiai nepabūgo ir 
prie Lietuvių Namų susirinko 22 
stovyklautojai — 15 berniukų ir 7 
mergaitės. Sulipę į autobusą, nu
dulkėjome per priemiesčius, per 
kaimus, per miškus į mūsų pamėg
tą stovyklavietę — Mt. Crawford 
pušyną. Ir štai po pietų jau išau
go mažas baltas miestelis, prime
nąs lyg grybus po lietaus. Jau ir 
vėliavos stiebas pastatytas ir virš 
jo jau plevėsuoja trispalvė. Virė
jai triūsia ruošdami vakarienę, 
kiti taisosi palapines, krauna lau
žus ir darbas verda lyg skruzdė
lyne. Atėjus vakarienės laikui, 

(PROPOGANDA IR TIKROVĖ) 
nes aplinkui mėtosi daug žemės 
ūkio padargų. Prie kūdros rūdija 
keletas mašinų. Vyr. agronomas 
aiškina, kad Žalgirio skyriuje tokia 
tvarka niekas nesistebi, čia taip 
priimta.

“Skyriaus centre čerpėmis rau
donuoja kėlios sodybos. Norisi pa
sižiūrėti, kaip žmonės gyvena. 
Darbininkų namai daro nelabai 
malonų įspūdį. Vietomis stogai 
kiauri, tvoros iškrypusios, kai kur 
išvirtusios. Viduje irgi nejauku. 
Prie šulinio sutikta moteris trukte
lėjo pečiais, pasitaisė ant kaktos 
uždribusius plaukus ir piktai mes
telėjo:

— Sulauksi iš to mūsų Liutiko. 
Agronomas aiškina, kad moteris 
šitaip atsiliepia apie skyriaus val
dytoją.

— Ne kartą prašėme, kad pa
remontuotų. O ūkvedys nuo mūsų, 
kaip nuo įkyrios musės kratosi. 
Jam tik dirbk, dirbk, dirbk! O 
kaip darbininkas gyvena — kelin
tas jo reikalas”. (Toliau kalbama 
apie susirinkimą. A.V.)

“Pranešėjas bėrė skaičius, tar
tum iš gausybės rago. Nuo jų rai
bavo akyse. O kur žmonės, darbi
ninkai ?

“Diskusijos tik tada pagyvėjo, 
kai buvo kalbama apie žmones, jų 
gyvenimą. Komunistė Elena Ka
ma šauskienė pasakė, jog ūkio va
dovybė nesidomi, kokiuose butuose 
darbininkai gyvena. Prieš kele

PO SVETIMU DANGUM
prasidėti iškylos pratimai: patiems 
susirasti kelią vadovaujantis pa
dėtais ženklais.

Brolis Gabas padalijo mus į dvi 
grupes: berniukų ir mergaičių. 
Berniukai turėjo išeiti pirmieji, o 
mergaitės vėliau. Pats jis tuojau 
dingo iš akiračio, o mes pradėjome 
žvalgytis, kur mes nukeliausim, 
nakvynėlę gausim, kaip toj dainoj, 
ir pasileidom pagal ženklus. Bro
liai vadovai vėliau sakė, kad jie 
bėgte bėgo bedėdami, nes mes taip 
vikriai sekėm, kad galėjom juos 
pravyti.

Suradusios 40 ženklų (broliai tik 
37) mes atsidūrėme name, kur 
niekas negyveno. Iškraustėm savo 
bagažus, apžiūrėjom visus kampus. 
Buvo smagu, jautėmės kaip tikri 
šeimininkai. Broliai išėjo malkų 
kapoti, o mes į virtuvę ugnies kur
ti. Malkos buvo šlapios, todėl pra
džia buvo nekokia. Kavos reikėjo 
labai ilgai laukti. Mums buvo iš
sibaigę degtukai, o taip pat ir Zi
tos ir Alytės kantrybė. Tik bend
rom jėgom sutvarkę įveikėm ir įpū- 
tėm ugnelę.

Pasistiprinę pradėjom žaidimus, 
kur turėjom progos ir po purvynus 
paslidinėti, nes balučių buvo užten- 

1 karnai. Prieš vakarienę brolis

sesė ps. Marija Neverauskienė, iš
judinusi jaun. skautų veiklą.

Po oficialiosios dalies sekė dai
nos, o po to kun. P. Dauknys paaiš
kino apie pakeitimus šv. Mišiose. 
Pašnekesys buvo pritaikintas vi
siems — jo su įdomumu klausėsi 
tiek jaunieji, tiek vyresnieji. Po 
to vėl sekė dainos ir pasirodymai.

Į pabaigą pašokta tautinių šokių, 
į kuriuos įsijungė net ir tuntinin- 
kas. Po “Ateina naktis” visi su 
gera nuotaika išsiskirstė namo. 
Sueigoje dalyvavo apie 50 skautų- 
-čių. J.V.P.M.

jos dar nebuvo. Tai nutarta šį 
vakarą: kiekvienas sau išsikepa 
mėsos ar dešrelių ant laužo lieps
nos. Kiek užkandus prasidėjo lau
žas su nuotaikingom dainom ir 
juokais. Po “Ateina naktis” bu
vo įkopta į Mt. Crawfordo kalną, 
o iš jo sugrįžus visi sukrito sal
džiam miegui.

Sekmadienio rytą išvykome į 
Adelaidę atstovauti mūsų organi
zaciją išvežtųjų minėjime. Daly
vavom šv. Kazimiero koplyčioje, 
padėjom gėlių prie Lietuvos Žemės 
Paminklo ir pakelėm vėliavą pu
siau stiebo. Grįžom į stovyklą, kur 
mūsų laukė skanūs pietūs. Kelio
nė į Adelaidę ir atgal buvo gan 
įspūdinga. Juokus sukėlė nuvyks- 
tant ir grįžtant padangų nuleidi
mas.

Pirmajam būreliui sugrįžus sto- 
vyklon, išvyko antrasis į Adelaidę, 

rius metus darbininkas Edmundas 
Kubilius prašė paremontuoti butą. 
Kiauras stogas, sugriuvo krosnys, 
pro sienas švilpauja vėjas. Treti 
metai šio darbininko butas remon
tuojamas, o darbams galo nesima
to. Argi gali Kubilius gerai dirb
ti, jei mintimis jis namuose galvo
ja, ar vėjas neper pučia ketverto 
mažamečių vaikų.

“Komunistai pateikė ir daugiau 
pavyzdžių, kurie kėlė pasipiktini
mo. Darbininkai patys remontuo- 
tųsi butus, bet negauna medžiagų. 
Direktorių A. Bistrovą (pastebėki
te rusas! A.V.) stačiai užklausė, 
kada ūkyje bus susirūpinta darbi
ninkų kultūriniais — buitiniais po
reikiais. Ūkio vadovas kalbėjo ke
turiasdešimt minučių. Pasakojo kas 
dedasi plačiajame pasaulyje, išdės
tė visiems žinomas tiesas, o į kon
kretų klausimą atsakė maždaug 
šitaip:

— Aš irgi, be abejo, sutinku, jog 
darbininkai tarybiniame ūkyje 
kaip reikiant negyvena. O vėliau 
mėgino aiškintis, kad trūksta sta
tybininkų, kad jie visur negali sus
pėti. Direktoriaus atsakymas ko
munistų nepatenkino. Jie matė, 
kad A. Bistrovas išsisukinėja, kad 
niekad nesidomėjo, kaip darbinin
kai gyvena, retai lankosi jų na
muose.

— Statybininkai skundėsi neturį 
darbo, — priekaištavo Priekulės 
apylinkės tarybos pirmininko pa-

Baltrūnas išvažiavo atgal Melbour- 
nan, o mes žadėjom vakarieniauti 
kieme prie laužo. Ten sukūrėme 
ugnį ir pasimaustę dešreles ant il
gų pagalių, kišom į liepsnas. 
Traška ir rūksta, bet skanu- Tik 
bulvės nespėjo iškepti, nes pradėjo 
lyti ir turėjom bėgti į vidų. Kam
bary buvo didelis židinys, kur to
liau kurstėme ir darėm pasirody
mus, kaip prie tikro laužo. Dai
noms pritarė brolio Gabo gitara, 
todėl ir miego niekas nenorėjo. 
Mūsų broliai dar spyrėsi būtinai 
daryti naktinius žaidimus. Vos at- 
kalbėjom. Naktis buvo tamsi, tik 
netyli, nes mielieji broliai kitame 
kambaryje vis nenorėjo užmigti. 
Kai atėjo laikas jiems perduoti 
sargybos pareigas, jie nenorėjo at
sibusti. Buvo užmigę, lyg akme
nys būtų juos užvirtę ir apie nak
tines iškylas jau nebeminavojo.

Tuo laiku išgirdom kaž kur kau
kiant lyg vilką, lyg šunį. Kitos 
sako: broliai vyčiai puls mus šią 
naktį, saugokimės, gal jie mus taip 
gąsdina. Miegoti daug ir neteko. 
Išaušus sekmadienio rytui, ėjom į 
bažnyčią. Aplankę dar porą milk 
— barų, grįžtam namo ir ieškom 
vakar pradėtų kepti bulvių pele
nuose. Bet jas, matyt, sargybinis, 
pasilikęs vienas namie, bus pusry
čiams sušveitęs. Valgom savo su
muštinius ir laukiam svečių egza
minatorių iš Melbourne.

Atvažiuoja brolis tuntininkas 
Makulis ir sesė Čižauskienė. Jie 
apdovanoja mus šokoladais. Diena 
prabėga kaip nebuvusi. Trečią 
valandą sukraunant savo bagažus į 
sesės Čižauskienės automobilį. At
sisveikinam su gražia p. Kačaraus- 
kų sodyba ir pėsti pasileidžiam į 
Gembrooką, dar vis atgal atsisuk
dami, nes gaila buvo palikti tokią 
gražią vietą, tuos laukus ir grįž
ti į triukšmingą miestą.

Flinders stoty atsisveikindami 
šaukėme viens kitam: sudie, iki 
pasimatymo kada nors vėl Gem- 
brooke!

Buvo tikrai gražus savaitgalis. 
Tai ačiū broliui Gabui už visą pa
ruošimą ir pravedimą!

Šarka

kur atstovavo mus išvežtųjų mi
nėjime Rotušėje. Vakare, jau su
temus, visi susirinkom vėl krūvon 
stovykloje. Vėl degėm laužus, dai
navom ir juokėmės, šokom tauti
nius šokius. Su “Ateina naktis” 
užbaigėm dienos darbus, o jau ry
toj namo.

Pirmadienio rytą gražiai nusi
šypsojo saulė, pakėlėme vėliavas. 
Išsirikiavusiųjų tarpe sužvilgo 
naujai dar vienas fioletinis šlipsas, 
būtent, brolio Svogūno. Stovykla 
užbaigta vėliavų nuleidimu. Skau
tui kandidatui Petrui buvo leista 
duoti skauto įžodį, kuriam jis nuo
širdžiai buvo pasiruošęs. Stovyk
los viršininkas keliais žodžiais pra
bilo į stovyklautojus ir tuo uždarė 
stovyklą. Tvarkingai nugriovę 
palapines ir sudėję stovyklavimo 
mantą, 3 valandą popiet laimingai 
grįžom į Lietuvių Namus, iš kur 
tėveliai pasiėmė savo prieauglius 
namo. J.V.P.M. 

vaduotojas Kostas Tautkevičius, o 
remontuoti numatyti namai stovi 
apgriuvę.

“Daug galima priekaištų pa
reikšti ir Kalnujų, Saugų, Pašyšių, 
Veiviržos tarybinių ūkių vadovams. 
Saugų ir Veiviržių tarybiniuose 
ūkiuose nėra pirčių. Pašyšiuose 
pirtis ištisi metai nekūrenama. 
Kivylių ir Rambyno tarybinių ūkių 
medicinos punktuose nėra nė vie
no darbuotojo. Susirgus ar susi
žeidus, tenka tolokai važiuoti pas 
gydytoją.

“Neseniai Šilutės gamybinėje 
valdyboje buvo patikrintos tarybi
nių ūkių valgyklos. Pavyzdingos 
nerasta. Stoniškiuose valgykla 
buvo uždaryta. Kalnujų, Stoniš
kių tarybiniai ūkiai nesistengia ap
rūpinti valgyklų malkomis.

“Iš kur imasi tas abejingumas 
žmogui, kokia bacila užkrėtė direk
torius, ar galima kaltinti vien tik 
ūkių vadovus? Toks klausimas 
kyla kiekvieną kartą, apsilankius 
tarybiniuose ūkiuose.

“Rudenį, prisimenu, Pašyšių ta
rybinio ūkio direktorius Juozas 
Mickevičius maždaug šitaip sam
protavo. Girdi, dabar artėja žie
ma. Ir gamybinė valdyba, ir part
komas (partijos komitetas A.V.) 
žino tik vieną: kaip pasiruošti gy
vulių žiemojimui. Neįdėk “stiklo" 
į fermą (ūkinį pastatą A.V.) —

SPAUDOS BALIUJE
(Privačios nuotaikos)

Šiltoj parankėj buvusi ranka 
slysta kišenėn. Reikia surasti bi
lietus į Mūsų Pastogės Spaudos 
Balių. Bežvejodamas išeiginio 
užkampiuose žmogus atrandi sa
ve. Pasirodo, esi buvęs ir Troca- 
aero, ir Lietuvių Namuose Red- 
fernę, ir Dainavoj, ir Masonic 
Hall Bankstowne, ir Grace 
Bross, ir pas šventą Kazimierą 
Sydnejuje. Seni bilietai liudija 
mano visuomeninę veiklą.

Palikęs bilietus ir viltį tarpdu-

SKAUTAI 
AMERIKOJE

Po J.A.V. lietuvių krepšininkų 
lankymosi ir jų gražaus pasirody
mo Australijoje, mūsų akys, jieš- 
kodamos tautinės stiprybės, vis 
krypsta į J.A.V., ten, kur gyvena 
apie 1 mil. mūsų tautiečių ir savo 
organizacijų nariais žymiai prašo
ka mūsiškius. Pažiūrėkime tik į 
skautų organizaciją.

Gegužės 3 d. Lituanicos tuntas 
Chicagoje minėjo 15 metų gyvavi
mo sukaktį. Iškilmingoje sueigoje 
išsirikiavo 200 Lituanicos tunto 
skautų. Bendrą dalyvių skaičių 
dar pakėlė skaučių Aušros Vartų, 
Kernavės ir Juodkrantės tuntų at
stovės ir tėveliai. Jubiliejinėje su
eigoje lankėsi L.S.S. Tarybos pirm, 
s. Korzonas, Brolijos vadas s. Br. 
Juodelis ir Seserijos — v. s. O. 
Zailskienė. Bendras šventės daly
vių skaičius prašoko 500.

Clevelando Pilėnų tuntas tokį 
pat jubiliejų atšventė per skautų 
globėjošv. Jurgio šventę. Tą dieną 
iškilmingoje sueigoje, 15 skautų 
davė skautų įžodį ir 10 jaun. skau
te įžodį.

Clevelando visuomenei Jubilie
jaus proga buvo suruoštas koncer
tas, kuris įvyko balandžio 11 d. 
Programą išpildė eilė žymių me
nininkų.

AMERIKOS PREZIDENTO RINKIMAI Paruošė Vertis

Kai convencijoje po balsavimų 
išrenkamas kandidatas į preziden
tus — prasideda ovacijos nomi
nuotajam, ypač iš jo palaikytojų 
pusės. Tada išrenkamas kandidatas 
į vicepreidentus ir viskas nutrūks
ta iki rinkiminės kampanijos lap

PADĖKA
Rugpjūčio 27 d. įvyko Sibiro kankinės IDOS STANAI- 

TYTĖS laidotuvės. Velionės sūnaus Algiuko vardu reiškiame 
gilią padėką pastoriui B. Helbigiui už gražias laidojimo pa
maldas, Antanui Krausui už tartą Lietuvių Bendruomenės 
vardu atsisveikinimo žodį prie kapo, Socialinės Globos Mote
rų Dr-jos pirm. A. Matukevičienei už moralinį ir materialinį 
rūpestį Velionės ligoje, visiems laidotuvių dalyviams už pa
lydėjimą į amžiną kelionę ir taip gausias gėles, papuošusias 
Sibiro kankinės kapą.

Vincas ir Lydija Petruševičiai, 
Velionės sūnaus Algiuko globėjai.

tave kritikuos, svarstys biure, nu
baus. Jeigu neparemontuosi dar
bininkui buto, nepakursi pirties — 
blogiausiu atveju primins tik 
profsąjungą”.

Iš čia duotos Lietuvos Komunis
tų Partijos organo ištraukos ma
tome, kad partija, tas vadinamas 
“sąmoningiausias darbininkų avan
gardas” (sic!) domisi daugiau gr 
vuliais ir gamyba, negu darbinin
kais. Kaip galima spręsti iš Mn 
straipsnio ir kitų sovietinės Lietu
vos oficialiųjų šaltinių tokios dar
bininkų gyvenimo sąlygos nėra tik 
paskiri atvejai, bet gan dažni 
reiškiniai. Nežiūrint sistematin- 
gos ir nenuilstamos komunistinės 
propagandos visai aišku, kad Lie
tuvos žemės ūkio darbininkų gyve
nimas yra labai vargingas, nes virš 

ry Father O’Reilly Auditorium, 
kaip Dantės pragare nėra pozici
jos ir opozicijos. Valdo Kazo
kas. Dail. Ratas šoka su Ratais- 
kiene, Šalkauskas nešioja tą patį 
areodromą musėms, ir Skrinkic- 
nės akys vis tokios mėlynos kaip 
linai. Rožyčių vokaliniam išsi
skleidime girdėjosi Lacrimae 
Christi — ašara kaip rasa rožė
je —

Jei akies neslėptų plaukai, Pia 
Maria būtų Eva Kubbos, kryž
kelėje negyventų Šimkūnas ir 
Krašto Valdybos Pirmininkas ne
kentėtų smokinge.

Kūno ir sielos daktarai aiš
kiai matyti reikalingi Labutytės 
fizioterapinio žinojimo. Jie blyš
kūs.

Jonny Walker keliauja stalais. 
Tais pačiais, už kurių sėdi sve
čiai. Nuo kelionės ir Walker ir 
svečių veidai švyti polišuotų 
obuolių raudonumu.

Kažkur krykšteli Gasiūnienė. 
Sunku atspėti, ar ji sakė “vai, 
vai...”, ar “Woy, Woy...”?

Ponių sukniose daugybė me
džiagos! Ir žinok, žmogau, kaip 
išsaugoti rąnkas, kaip atrasti, 
kur baigiasi krenolinai ir prasi
deda moterys. Sakytina tik, kad 
Guoda Petrauskaitė savuosiuose 
buvo panaši į vienuolę.

Pamažu gęsta šviesos.
Būgnais ir obojais Dievuliuko 

pagalbos prašoma Karalienei...
Per salę nulinguoja Plūkas. 

Tik sau jis dainuoja — “Pakil
kime j kalnus, mieis drauguži...”

Atsiminęs piemenavimo lai
kus švilpteliu priemonę kelionei 
namo. “Septyniolika, vienuolika 
ir pusė” — sako jis man.

Reiškia, esu namie.
Reiškia, spaudos Balius baig

tas. Reiškia ,rytoj neišvengiamai 
reikės žiūrėti į žmoną ir veidro
di —

A. Vai-Gailis

kričio mėn.
Pasibaigus convencijai ligi lap

kričio mėn. tūkstančiai agitatorių 
ruošiasi kampanijai varyti propa
gandos už savo pasirinktąjį. Ir 
patys nominuoti kandidatai keliau
ja tūkstančus mylių kalbėdami ir 

jų sėdi įvairūs direktoriai, pirmi
ninkai, sekretoriai ir kiti sovieti
nio aparato biurokratai, o virš šitų 
dar augščiau visagaliai partijos 
pareigūnai, šiuos du sovietinės 
sistemos parzitinius luomus ant 
savo pečių ir savo darbo, prakaitu 
turi išlaikyti Lietuvos darbininkija.

Jei Marksas prisikeltų iš kapų ir 
pamatytų ką rusai padarė iš jo 
gerais norais pagrįstos (nors ir 
abejotinos vertės) teorijos, kaip jie 
prisidengę jo filosofija išnaudoja 
ne tik savo, bet ir kitų šalių darbi
ninkiją, jis neabejotinai sėstų ir 
parašytų naują manifestą, kurio 
pagrindinis šūkis skambėtų: Visų 
šalių proletarai, vienykitės prieš 
naująją išnaudotojų klasę — Ko
munistų Partiją ir jos prisiplakė
lius! A. Vilnietis

SMAGU BUVO
Taip, Spaudos Balius, praėjo 

labai gražiai ir gerai. Didžiulė 
salė buvo pilna svečių iš visų Aust
ralijos kampų: suvažiavo, subildė
jo ir jaunų, ir senų, su šeimom ir 
pavienių. Matėsi iš Canberros, 
Melbourno, net iš Amerikos. Ma
tėsi net ir tokių, kurie niekur kitur 
nesirodo, o tai jau labai gerai.

Didelė padėka priklauso visiems 
baliaus rengėjams ir baliaus sve
čiams, taip pat ir jaunimui už gra
žią programą, kuri savo lietuviš
kumu tikrai gerai nuteikė baliaus 
svečius. Su malonumu reikia pa
sakyti, kad Spaudos Balius tikrai 
buvo labai puikus. Iki kito baliaus 
liko dar visi metai — tai labai il
gas laikas, bet nesvarbu: jau da
bar galim pradėti ruoštis, o pra
bėgs tie meteliai labai greitai, nors 
jau sekančiam baliui Jmsime ir 
metais vyresni, ir vienas kitas 
pluoštas plaukų bus prabalęs, bet 
atėję į spaudos balių tikrai atjau- 
nėsim.

Labai daug ko būtų apie balių 
rašyti, bet nėra laiko nė vietos laik
raštyje ilgam straipsniui, bet už
tenka suglaustai pasakyti, kad ba
lius buvo šaunus, gražus, linksmas 
ir malonus. Dar ilgai buvę baliaus 
svečiai ir rengėjai kalbės ir minės 
praėjusį balių ir nesigailės jame 
buvę, nes toks balius tik kartą me
tuose surengiamas. O koks džiau
gsmas buvo tiems, kurie loterijoje 
laimėjo mūsų menininkų paveiks
lus — tikrai vertinga buvo loterija.

Taip, balius jau praėjo, bet vėl 
bus kitais metais naujas, tad iki 
pasimatymo kitame. Reikia tikė
tis, kad dar gausiau susitiksim ir 
dar nuotaikingiau pasidžiaugsim.

M. Juraitienė, Sydney

MAMA IR DUKRA
— Mano mama nusistačiusi prieš 

bučkius, — sako Onutė.
— Brangioji, aš visai ir nema

nau tavo mamos bučiuoti, — atsa
ko Antanas.

apsireikšdami rinkikams.
Kiekviena partija turi savo 

“platformą” arba programą, ku
rios laikysis, jeigu kandidatas bū
tų išrinktas. Tai daugiausia pa
žadai, kuriais norima patraukti 
rinkikų palankumą. (Bus daugiau)
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Melbourne Lietuvių Sporto Klu
bo "Varpo” Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja žemiau išvardintoms orga
nizacijoms ir asmenims, prisidėju
sioms prie Amerikos Lietuvių 
krepšinio rinktinės prėmimo Mel
bourne.

1. šeimoms priėmusioms ir glo
bojusioms svečius p.p. Adomavi
čiams, Ališauskams, Baltrūnams, 
Bartuškams, Didžiams, Jokubaus- 
kams, Klimams, Kybartams, Krau- 
sams, Masanauskams, Malakū- 
nams, Pociams, Popeliučkams, Po
ciūnams, Ramanauskams, Mielda- 
žiams, Statkams, švambariams, 
Vingriams ir Žukauskams.

2. Talkininkavusiems transpor
tu: 
p.p. Balčiūnams, Jeršovams ir Re
kežiams.

8. Melb. Moterų Soc. Globos 
D-jai už pagaminimą susipažini
mo pietų Kew Town Hall.

4. Kun. Pr. Vaseriui už pavai
šinimą amerikiečių liet sp-kų pie
tumis ir už leidimą naudotis para
pijos namais vizito metu.

5. Dailininkei G. Firinauskienei 
už projektą ir pagaminimą vėlia
vėlės (pennants), už nupiešimą ir 
už pasiuvimą sp. kl. staltiesės.

6. Organizacijoms, įteikusioms 
amerikiečiams sportininkams do- 
vanas-suvenyrus: Melbourne Apy
linkės Valdybai, Austr. Lietuvių 
Karių Ramovei — Melb. Sk., Mo
terų Soc. Globos D-jai, Melb. Lie
tuvių Moksl. Ateitininkų S-gai, 
Skautų S-gos Džiugo Tuntui, Mel
bourne Lietuvių Dainos Sambū
riui, Melb. Lietuvių Klubo Tary
bai, Melb. Katalikių Moterų D-jai, 
Melb. Lietuvių Parapijos Chorui, 
Austr. Katalikų Federacijos Val
dybai ir “Tėviškės Aidams”, Lie
tuvių Studentų S-gai Melbourne 
Skyr., Inžinierių S-gos Melbourne 
Skyriui.

7. Melbourne Apylinkės Valdy
bai ir Melb. Moterų Soc. Globos 
D-jai už piniginę auką po £20 pa
dengimui susipažinimo pietų, Kew 
Town Hall, išlaidų.

I MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

646 George St., Sydney, Australia 
(Kampas Liverpool St.)

TEL.: 26 1768
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)

JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 
gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų turi 
kontaktą su Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami 
kitų skelbimų.

15 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ii’ geram stovyje JŪSŲ siuntinys 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 15 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo, ir mes 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminės.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne- 
$ sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
$ 12 dienų.

B

SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
‘ Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto- 
č mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra- 

dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir 
J siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro- 
■j džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato 
,< Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 
g — 30 dienų.
S REGISTRUOTI SKYRIAI:

ADELAIDE, S.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
į 82 Avro Ave., Hendon, S.A. Tel.: 45-6629.
[I CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
< 143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
9 PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
į 293 Church St. Tel.: 635-9728.
į BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH
» 5 Kitchener Pde. Tel.: U Y 8089.
į NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH
S 557 Hunter St. Tel.: B 3596.

NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH
J 93 Northumberland St., Wickham.

MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
♦i 94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
S PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
J 229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.

FOOD

FOOD
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STORES,

STORES,

FOOD
Tel.: 61-5180.

STORES,

8. Asmenims, talkininkavusiems 
mums vizito metu ir visiems tautie
čiams už taip gausų atsilankymų 
į visas rungtynes, bei svečių suti
kimų ir išleidimų.

Melbourne Lietuvių Sporto Klu
bo “Varpo” Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja Amerikiečių Lietuvių Suti
kimo K-to nariams: p.p. J. Pele- 
nauskui, V. Pumpučiui, V. Lazaus
kui, A. Šimkui ir R. Vaišučiui, ku
rie paaukojo tiek daug laiko ir 
darbo ryšium su šiuo vizitu.

Molbourno Lietuvių Sp. Klubo 
“Varpo” Valdyba nuoširdžiai dė
koja p. B. Tamošiūnienei ir p-lei 
B. Bartušiūtei už solo dainas me
tinio baliaus metu.

P.p. V. Lazauskui V. Pumpučiui 
ir E. Sezeniui, talkininkavusiems 
darbu ir visiems mūsų bičiuliams 
už skaitlingų, atsilankymų baliuje. 
Melb. Liet. Sporto Klubo “Varpo”

Valdyba

MŪSŲ BUVĘ SVEČIAI krepšį- 
ninkai, laimingai nuvykę Ameri
kon, buvo labai gražiai sutikti ir, 
kiek teko išgirsti, jie dar neišsis
kirstė kaip komanda, bet 22-ro rug
pjūčio žaidė New York’e prieš Ry
tų Apygardos rinktinę ir laimėjo 
84:67. Antrąsias savo rungtynes 
rinktinė žaidė 29-to rugp. Toron
te prieš Kanados Olimpinę rinkti
nę laimėdama 91:81!

E. ŠILINGAS IR A. MOTIEJŪ
NAS, grįžę namo j Cleveland buvo 
labai gražiai sutikti, o mūsų links
masis Šilingas už savo tokį gražų 
pasirodymų tėvų buvo apdovano
tas... nauju automobiliu.

ATRODO, KAD ADELAIDIŠ- 
KIAI greitai neteks, o gal jau ir 
neteko savo vieno iš veikliausių 
sporto darbuotojų, kadangi jis, 
viešėdamas Melbourne ir kartu su 

is tiesų čia nebus kalbama 
apie krepšinio žaidimą ir krep
šius, bet geriau ar blogiau atlik
tas mūsų sporto organizacinės 
veiklos darbas ryšium su Ameri
kos lietuvių sportininkų apsilan
kymu Australijoje.

PROPAGANDA

Lietuviškoje spaudoje, ypatin
gai “Mūsų Pastogėje” nepapras
tai gera. V.K. vedamieji, Krašto 
Valdybos žodžiai ir spalvingi J. 
Šoliūno rungtynių aprašymai pui
kiai nušvietė, kaip Australijos 
lietuviai pergyveno šį istorinį 
Šiaurės Amerikos lietuvių spor
tininkų žygį Australijoje. Neblo
gesnė propaganda buvo ir per 
televiziją, o Melbourne ir Ade
laidės rungtynės (po vienas) net 
ištisai transliuotos ir palydėtos 
palankiais apie lietuvius komen
tarais. Surinkus didesnį kiekį pa
rašų dar ir dabar galima kreiptis 

PADĖKA
Gilią asmeninę padėką reiškiu p.p. Augustinavičiui, Bla- 

dzevičiui, Budrikiui, Kantvilui, Šimaičiui ir šliužui už nuo
širdžią pagalbą ir draugišką bendradarbiavimą organizuojant 
Amerikos Lietuvių Krepšinio Rinktinės vizitą Australijoje.

Jurgis Janavičius

SPORTO NUOTRUPOS
svečiais vizituodamas Melbourne 
burmistrą, svečių knygoje pasirašė 
“R. Sidabras from Detroit”. Ade- 
laidiškiai, jeigu darysit išleistuves, 
nepamirškit ir manęs pakviesti!

MELBOURNIŠKIAI PATAISO 
MANO ankstyvesnę pastabą apie 
mūsų buv. svečią, vieną iš populia
riausių išvykos dalyvių — E. Mi
siūną, sakydami, kad jis, viešėda
mas Melbourne, domėjosi ne vien 
tik savo draugais, bet tarp kitko 
aplankė ir bažnyčią, ir garsųjį 
Southern Cross. Dovanokit, drau
gai, bet, matot, sėdint Sydnejuje, 
tikrai labai sunku viską žinot, kas 
vyko Melbourne.

ADELAIDĖJE BALIAUS ME
TU, dalyvaujant svečiams krepši
ninkams, salė buvo tiek perpildyta, 
kad rengėjai nutarė įsileisti tik kai 
kuriuos atvykusius melbourniškius, 
išskyrus “Varpo” valdybos narius, 
bei sportininkus, pasiteisindami, 
kad jau ir bonkoms vietų nėra!

SVEČIAMS ATVYKUS MEL- 
BOURNAN, susidarė vaizdas, kad 
ten gyvena labai mažai lietuvaičių 
merginų, kadangi jų beveik kaip ir 
nebuvo. Tačiau, pasirodo, netiesa, 
ir jos per mane atsiprašo visų sve
čių pasiteisindamos, kad tuo laiku 
jos buvo labai susirūpinusios savo
mis studijomis ir jokiu būdu nega
lėjo atsiplėšti nuo knygų.

ADELAIDĖS DIDYSIS SPOR
TO veteranas ir dar garsesnis kal
bėtojas A. Merūnas svečių viešėji
mo metu Adelaidėje buvo “susir
gęs”, todėl ir nenuostabu, kad be- 
rodinėjant Adelaidę ir pravažiuo
jant pro uostą jis turėjo slėptis po 
sėdyne, kad koks nors bosas nepa
matytų “ligonio”.

ADELAIDĖS ŽAIDYNIŲ ME
TU salėje vykdavo dvigubos rung
tynės. Krepšinio aikštėje rungty
niaudavo žaidėjai, o pačioje salėje 
žiūrovai visokiais būdais stengda
vosi slapstyti rūkstančias cigare
tes; mat, žaidynių metu ten drau
džiama rūkyti, ir budį gaisrininkai 
griežtai rūkorius persekiojo.

MŪSŲ BUVĘ SVEČIAI savo 
viešnagės pradžioje turėjo daug 
vargo su australiškais pinigais, 
ypatingai smulkiaisiais, bet jau 
viešėjimo pabaigoje jie taip su jais 
apsiprato, kad kai kurie pradėjo 
net ir nuogąstauti, kad grįžus 
Amerikon, pirmom dienom susida
rys sunkumų su doleriais!

VIENAS Iš POPULIARIAU
SIŲ Adelaidės svečių priėmimo 
punktų buvo gerai žinomas "Tak
sistų Namas”, kuris buvo atidary
tas visas 24-rias valandas ir kurio 
vienas iš savininkų, pats vyriau
sias Transporto Viršininkas, dėl 
šventos ramybės ir reikalingo po
ilsio, turėjo laikinai sau prieglobs
čio net pas kitus draugus ieškotis.

ADELAIDĖS VIEŠĖJIMO ME
TU, ten buvo suvežta ir Australi
jos lietuvių krepšinio rinktinė, ku
rios paskiri žaidėjai, kartu su tre- 

į šias T.V. stotis ir tikriausia 
rungtynių transliacija būtų pa
kartota. Eilė rungtynių buvo išti
sai transliuota per radiją. Kiek 
liūdniau su propaganda australų 
spaudoje. Neturėdami jokių fi
nansinių įsipareigojimų jie (aus
tralai) nepersistengė reklamuoti 
lietuvių. Čia reikėjo mums pa
tiems daugiau parodyti iniciaty
vos ,o gal net pasimokyti iš bro
lių latvių, kurie panašiais atve
jais yra žymiai apsukresni.

RUNGTYNIŲ BILIETAI 
šiuos reikalus daugumoje vie

tų tvarkė vietos svečių priėmimo 
komitetai pagal vietines sąlygas, 
tad bilietų kainos į rungtynes 
buvo įvairios. Ne visai gerai, ir 
to pasėkoje Perth’e bilietai buvo 
pardavinėjami po 6 šilingus, o 
vaikams dar papigintai. Tad po 
gastrolių į ALFAS iždą įplaukė 
tik 250 svarų. Turint minty, kad 
Amerikos lietuvius Perthe stebė
jo apie 2.000 ržiūrovų, o ši ma- 

neriu, nors per rungtynes ir labai 
gerai sukovojo, buvo vieni iš liūd
niausių žmonių, sakydami, jeigu 
vieniems viskas, tai mums nieko. 
Ką gi padarysi, jeigu šeimininkai 
ir užmiršo mūsų rinktinę ir jos žai
dėjus, tai jiems reikia atleisti, mat 
daug darbų, daug rūpesčių ir ner
vų įtempimo tarp daugumos gerų 
darbų jvėlė ir šį mūsų žaidėjams 
nemalonumą, dėl kurio rinktinė, 
būdama pati šeimininkė, tikrai per 
daug užsigauti neturėtų.

ŽAIDYNIŲ METU ADELAI
DĖJE didžiausios krepšinio disku
sijos vykdavo “Lietuvių Bare”, 
kuris, papuoštas Vytimi ir turėda
mas lietuvius kelnerius, buvo lyg 
nervų nuraminimo vieta, kurią ne 
tik vietiniai, bet ir svečiai dažnai 
aplankydavo.

LINKSMIAUSIAS ADELAI
DĖS žmogus tai yra vienas iš krep
šinio sekcijos “bošų” — “Viršila”, 
kuris, būdamas nors ir mažo ūgio, 
savo veide turėdavo vieną iš di
džiausių šypsenų ir jos nepajėgda
vo nei lietus, nei šaltis, nei rungty
nių ar baliaus nuovargis nuslopin
ti. Tai auksinės širdies žmogus, 
kurio kiti miestai Adelaidei galė
tų pavydėti.

DIDŽIAUSIĄ ĮSPŪDĮ ADE
LAIDĖJE paliko mūsų svečių 
rinktinės treneriui V. Grybauskui 
tai mūsų brolių latvių krepšinio 
rinktinė, ne dėl savo žaidimo, ar 
kieto pasipriešinimo, bet kad jų 
treneris su žaidėjais ir tarpusavy
je kalbėjo tik latviškai ko pas mus 
jau ne visuomet galima išgirsti. 
Pasirodo, kai kur ir “brajiai” gali 
būti mums pavyzdžiu!

JEIGU DAUGUMAS IŠ MŪSŲ, 
stebėdami svečių rinktinės geriau
sią žaidėją F. čekauską, žaidžiantį 
aikštėje, matėme, kaip jis puikiai 
valdo kamuolį, taikliai mėto ir, 
daugiau ar mažiau agresyviai ver
žiasi prie krepšio, tai už aikštės ri
bų, jis, tur būt, buvo pats kukliau
sias iš visos rinktinės. Kartą Ade
laidėje vienos partijėlės metu, jam 
sėdint minkštasuolyje ir siurbčio- 
jant vaisvandenius, ėmė ir šalia jo 
atsisėdo graži mergaitė; jis taip 
susijaudino, kad palikęs ir neišger
tą stiklinę, ir sumišusią mergaitę, 
tuoj pat paliko partijėlę ir išvažia
vo namo. Nežinau, ar mūsų ir sve
čių sportininkų tarpe dar buvo 
toks kitas kuklus vyras? 
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MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

L. PAGES
MONUMENTAL MASON,

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

ža suma net nepadengia svečių 
kelionės išlaidų (Adelaide — 
Perth), peršasi mintis, kad mū
sų šaunių kerpšininkų pasirody
mas Vakarų Australijoje buvo 
perdaug nupigintas.

Brangiausi bilietai į rungtynes 
buvo Adelaidėje. Sakyčiau per- 
brangūs, nes 10 šilingų daugeliui 
tiek suaugusiems, tiek vaikams 
uždarė duris į stadioną iš skait- 
lingesnių šeimų. Pasiūlymas Sve
čių Komitetui Adelaidėje į rung
tynes prieš Vytį ir Australijos 
lietuvių rinktinę leisti lietuvių 
vaikams pasižiūrėti iškiliųjų sve
čių krepšininkų nemokamai bu
vo atmestas motyvuojant, kad 
sportuojantis lietuvių jaunimas 
aprūpintas žymiai papigintais 
nuolatiniais bilietais. Argumen
tas nerimtas, nes primiršome, 
kad pagrindinis mūsų sporto klu
bų tikslas yra jungti išeivijos lie
tuvių jaunimą. Geras įspūdis da
bar dar nesportuojančiam jauni
mui žymiai palengvintų verbavi
mo darbą, o tai ir buvo vienas 
iš pagrindinių šio vizito tikslų.

Šis atvejąs tinkamiausiai buvo 
suprastas Svečių Priėmimo Ko
miteto Melbourne. Papiginti bi
lietai jaunuoliams, o vaikams ne
mokamai, pritraukė lietuvius 
žiūrovus žymiai skaitlingiau. Į 
sekmadienio rungtynes prieš 
Varpą atsilankė apie 800 tautie
čių, kurių didelę dalį sudarė pri
augantis jaunimas. Malonu juos 
sekančią dieną buvo stebėti de
monstratyviai išsidekoravusius 
tautinėmis juostomis ir skardžiai 
raginančius užjūrio lietuvius į 
pergalę.

PERKRAUTA PROGRAMA
Daugelis iš mūsų norėjome 

svečius krepšininkus stebėti kiek 
galint dažniau varžybose ir, ži
noma, to pageidavo ir Australi
jos Krepšinio Sąjungos vadovy
bė. Tačiau 25-rios rungtynės 
penkių savaičių laikotarpyje, rei
kia pripažinti, buvo perdažnas 
rungtyniavimas, ypatingai kai 
svečiai pageidavo tik 15-kos su
sitikimų. “Sukandę dantis” sve
čiai jiems nustatytą programą iš-
AW,^V.W\V.WAWA\VAVAVA\W/AVAWAV»V.

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 

Rockdale stotis.
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

PERTH’E, PRIĖMIME PAS 
MIESTO BURMISTRĄ, dalyvavo 
ir Amerikos konsulas Mayfield, 
kuris po oficialios dalies, privačia
me pasikalbėjime, pasirodė labai 
gerai žinąs apie lietuvius ir, ypa
tingai, apie lietuvių kalbų, kaip 
vienų iš seniausių pasaulyje. Tas, 
žinoma, ne tik svečius, bet ir vieti
nius lietuvius labai nustebino.

AS- 
sve- 
ten

PERTH’AS IR JO LIETUVIAI 
turi tikrai keistų išsireiškimų, dar 
nežinomų kitose vietose. Pvz. žmo
gus, kuris kartais išgeria, ten va
dinamas — lak(a)ūnu, o tas kuris 
jau gerokai išgeria, vadinamas •— 
pil(a)otu.

TURBŪT DIDŽIAUSIĄ 
MENINĮ susirūpinimą mūsų 
čiai ir turėjo Perth’e. Mat 
jiems beviešint, pasaulinė politinė 
padėtis buvo gana įtempta, ypatin
gai dėl P. Vietnamo, ko pasėkoje 
vietiniai komunistai buvo surengę 
mažą protestą prie Amerikos kon
sulato. Mūsų jaunieji krepšinin
kai kurių daugumas, bent laikinai 
dėl studijų atleisti nuo karinės 
prievolės, jau buvo pradėję klausi
nėms galimybių pasilikti Austra

pildė ir reikia pripažinti, su ste
bėtinai puikiais rezultatais, bet 
galvokime, kokie rezultatai būtų 
buvę, jei gastrolių pabaigoje kre
pšininkų susižeidimai būtų įvykę 
anksčiau?.

MEDALIAI
šiaurės Amerikos lietuvių 

sportininkų viešnagę Australijo
je atžymėti buvo apdovanoti 
ALFAS ženkliukais asmenys, 
daugiausiai nusipelnę Australi
jos lietuvių sportui ir pasiekę 
augštą sportinį lygį sportininkai. 
Pagal kategorijas jiems buvo 
įteikti aukso, sidabro arba bron
zos medaliai.

Aukso medalis įteiktas Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės pir
mininkui Juozui Bačiūnui. Ne vi
sai suprantama, kodėl šiuo augš- 
Čiausiu medaliu dar nebuvo ap
dovanoti mūsų pačių Australijos 
lietuvių sportui nusipelnę asme
nys, kurie tiesioginiai per eilę 
metų paruošė dirvą šiam užjūrio 
lietuvių sportininkų vizitui.

Sidabro medalis įteiktas V. 
Adamkavičiui, svečių vadovui, 
V. Grybauskui — treneriui ir 
dabartinės ALFAS Valdybos p- 
kui J. Jonavičiui. Čia ir vėl nu
vertinome savo sporto darbuoto
jus, nes šiam ženkliukui, per
daug nejieškodami, rasime net 
po kelis rimtus kandidatus kiek
vienam pajėgesniame Australijos 
lietuvių sporto klube. Į šią kate
goriją reikėtų priskaityti sporti
ninkus, valstijų rinktinių repre
zentantus.

Bronzos medaliai išdalinti la
bai laisvai. “Davė, kam pakliu
vo”, bet ir tai ne kiekvienas nu
sipelnęs jį gavo.

Tai įvyko tikriausiai todėl, 
kad ALFAS Valdyba perdaug 
apkrauta Š. Amerikos lietuvių 
sportininkų vizito darbais. Čia 
ir peršasi mintis — ar nereikėjo 
mūsų sporto vadovybei pasi
kviesti į talką pagelbinį komite
tą, kuris būtų palengvinęs val
dybos darbą šiam istoriniam iš
eivijos lietuvių sportininkų žy
giui tinkamiau atlikti.

R. Sidabras

lijoje, kuo, žinoma, mes būtume 
pilnai pasirūpinę, tik gaila viskas 
atslūgo ir taip ir neteko bent vieną 
iš jų pasilaikyti pas save.

PO VIENŲ RUNGTYNIŲ Va
karų Sostinėje šeimininkai svečius 
nusivedė į vietos naktinį klubą ir 
pavaišino vakariene. Jau po vi
durnakčio svečiai ir šeimininkai, 
iš karto pamažu, o vėliau ir visai 
garsiai savo dainomis užvaldė visą 
patalpą, kuo šio klubo šeimininkas 
ir kiti jo svečiai buvo sužavėti, 
nors ir nesuprato, kuria čia kalba 
dainuojamą. Skirstantis namo, 
dar buvo sunku atsiskirti nuo lie
tuviškos dainos, kuri, važiuojant 
namo, turbūt pirmą kartą nuskam
bėjo Perth’o pagrindinėse gatvėse. 
Didžiausias dainų pravedėjas buvo 
komandos kapitonas A. Varnas.

Rimas Gailius

KAUNE 265,000 GYVENTOJŲ
Kaune šiuo metu gyventojų yra 

265,000. Mieste kasdien susikuria 
septynios naujos šeimos, gimsta 13 
kūdikių. Miesto teritorija esanti 
padidėjusi trigubai. Svarbiausios 
pokario metais pastatytos įmonės: 
Kauno Hidroelektrinė, radijo ga
mykla, turbinų gamykla “Pergalė”, 
pliušo — šilko kombinatas, ketaus 
liejykla ir kitos. Pramonės ga
mybų paskirsčius vienai dienai, per 
dienų pagaminama: 700 tonų su
renkamojo gelžbetonio statyboms, 
290 elektromotorų, apie 15 tūks
tančių metrų vilnonių ir 54. tūks
tančius metrų šilkinių audinių, 
23,000 porų avalynės ir kt. (E)

Formozoje karinis transporto 
lėktuvas nukrito kalnuose ir ka
tastrofoje žuvo 18 žmonių.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
IŠRINKTI TARYBOS 

ATSTOVAI ADELAIDĖJE
Rugpiūčio 23 d. Adelaidėje įvy

ko visuotinis apylinkės susirinki
mas, kuriame dalyvavo 43 pilna
teisiai nariai. Susirinkimui pir
mininkavo p. B. Straukas, sekre
toriavo p. V. Radzevičius.

Šio susirinkimo tiesioginis už
davinys buvo išrinkti apylinkės 
Krašto Tarybos atstovus. Apylin
kė į Krašto Tarybą deleguoja 15 
atstovų. Susirinkime buvo išstaty
ti 22 kandidatai, iš kurių išrink
ta 15 slaptu balsavimu pagal bal
sų daugumą: V. Raginis, R, Gliau- 
bertas, A. Mikeliūnas, M. Renkė, 
S. Dunda, A. Šerelis, V. Petkūngs, 
B. Marmukonis, Ig. Taunys, J. 
Gudaitis, V. Laurinaitis, V. Neve- 
rauskas, V. Linkus, A. Maželis, J. 
Arminas.

Kandidatais liko: J. Aleksandra
vičius, A. Morkūnas, V. Samulis, 
č. Ostrauskas, J. Gylys, S. Dainius 
ir J. Riauba.

Vėliau sekė eilė kitų bendruome
ninių pranešimų ir pasitarimų. 
Susirinkime plačiau nušvietė pas
kutinį didžiulį bendruomenės gyve
nime įvykį — Amerikos lietuvių 
sportininkų atvyką — ALFAS p- 
-kas p. J. Jonavičius. Kad būtų 
tinkamai svečiai Adelaidėje priim
ti, buvo sudarytas specialus svečių 
priėmimo komitetas, kuris jam pa
vestus uždavinius atliko labai ge
rai. šio komiteto tikslas — rūpin
tis svečiais jų viešėjimo metu 
Adelaidėje ir telkti lėšas susida- 
rusioms viešėjimo ir svečių kelionės 
išlaidoms padengti. Aukų lapais 
ir iš rungtynių komitetas surinko 
£1313.16.3 pajamų. Pats komite
tas turėjo £241.8.2 išlaidų, tad li
kutis — £1072.8.1 per Vyties klubą 
įmokėtas į ALFAS kasą.

Susirinkimas užgyrė komiteto 
darbus, netgi priėmė šitokią p. J. 
Pyragiaus patiektą rezoliuciją: 
“Adelaidės Liet. Bendruomenė, 
įvertindama Australijos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjun
gos Valdybos rūpestį ruošiant 
Šiaurės Amerikos lietuvių krepši
ninkų iškylą į Australiją, nutarė 
įrašyti ALFAS Valdybos narių pa
vardes į atminimo medalį ir padėti 
jį Pietų Australijos Lietuvių Mu
ziejuje”. Pats apylinkės p-kas p. 
M. Pocius pareiškė, kad apylinkės 
v-ba drauge su sporto klubo valdy
ba šią rezoliuciją įgyvendins.

Susirinkimo eigoje buvo paliesti 
ir apylinkės finansiniai reikalai. 
Buvo priminta, kad baigdama savo 
kadenciją ap-kės v-ba savo turimus 
kasoje pinigus išdalina organiza
cijoms, ir naujoji valdyba prade
danti darbą tuščiomis rankomis. 
Bet kiti prieštaravo teigdami, kad 
apylinkės valdyba nėra finansinė 
organizacija, besirūpinanti sukrau
ti kapitalus: ką ji surenka, ji iš
leidžia patiems reikalingiausiems 
tikslams. Diskusijos baigtos ap- 
-kės p-ko p. Pociaus pareiškimu, 
kad dabartinė valdyba, prieš pasi
traukdama kasoje paliks bent tiek 
pinigų, kad naujoji valdyba galėtų 
nekliudoma pradėti darbą.

Susirinkimas praėjo gana paki
lioje ir darbingoje nuotaikoje.

(r.)

NEWCASTLE
Mokytoja Regina Dumšaitė iš 

Newcastle ištekėjo už mokytojo 
Maxwell Croan. Vestuvės įvyko 
rugpjūčio 22 d.

Mokytoja R. Dumšaitė — Croan 
iki šiol aktyviai dirbo lietuviškai 
kultūrinį darbą su Newcastle lie
tuviais: ji buvo savaitgalio mo
kyklos mokytoja, “Kregždučių” 
seksteto dainininkė ir nuolatinė 
Newcastle choro choristė. Visi 
Newcastle lietuviai siunčia poniai 
Reginai ir jos vyrui gražiausius 
linkėjimus ir sveikinimus.*

Studentė Renata Jazbutytė iš 
Newcastle labai sunkiai serga ir 
jau kelinta savaitė guli Royal 
Newcastle ligoninėje. Renata stu
dijuoja Newcastle University Co
llege ir dainuoja “Kregždučių” 
sekstete ir chore. Be to ji aktyviai 
dirba su vietos ateitininkais. Lin
kime greitai pasveikti ir grįžti prie 
studijų ir lietuviško darbo.

*
Newcastle apyl. p-kas p. V. Ne

krošius su žmona ir trimis dukre
lėmis praleido savo metines atosto
gas Adelaidėje pas savo motiną ir 
patėvį M. ir P. Džiugelius. Grįžo 
atsigaivinęs ir vėl gyvai pradėjo 
tempti lietuviškąjį Newcastle ve
žimą. *

Adelaidiškis p. V. Petrėnas, se
niau ilgus metus gyvenęs Newcast-

le mieste ir aktyviai reiškęsis lie
tuviškoje veikloje, Newcastle apyl. 
Valdybai paaukojo šešis svarus 
vienam Newcastle apylinkės biule
teniui išleisti.

Valdyba p. Petrėnui nuoširdžiai 
dėkoja. *

Spalio 24 d. 7.30 vai. vak. Trans
port halėje, Hamiltone Newcastle 
apylinkės valdyba ruošia grandijo- 
zinį kaukių balių su dar nematyta 
ir negirdėta menine programa ir 
su įdomiomis premijomis. Visi lie
tuviai iš arti ir toli kviečiami į šį 
balių atsilankyti.*

Rugpjūčio 30 d., sekmadienį tuoj 
po lietuviškų pamaldų Broadmea
dow katalikų bažnyčios šventoriuje 
Newcastle lietuviai pasveikino savo 
gerb. kapelioną kun. S. Gaidelį, S. 
J., jo 20 metų kunigystės ir 50 me
tų amžiaus sukakčių proga ir jam 
buvo įteikta dovana. Sveikinimo 
žodžius tarė ir dovaną įteikė visų 
Newcastle lietuvių vardu p-lė Da
nutė Skuodaitė.

SYDNEY
STUDENTŲ ATEITININKŲ 

IŠKYLA
Rugpiūčio 22 d. įvyko Sydney 

Stud. Ateitininkų Būrelio iškyla į 
Bent’s Basin.

Oras buvo tikrai labai malonus 
ir iškylaujant laikas greitai pra-

Pranešimai
MIRĖ ALEKSANDRA 

JURGELIONIENĖ 
Rugpjūčio 23 dieną staiga mirė 

savo namuose ALB-nės Savaitga
lio mokyklos ilgametė mokytoja 
Aleksandra Jurgelionienė, sulau
kusi vos 42 metų amžiaus.

Laidotuvės įvyko šeštadienį, rug
pjūčio 29 dieną. Tą dieną 10 vai. 
buvo atlaikytos gedulingos šv. Mi
šios šv. Kazimiero Koplyčioje. 
Laidotuvių procesija vyko į Cen- 
tenial kapines keliu pro Lietuvių 
Namus, kur karstas sustojo vienai 
minutei.

Nuliūdime liko vyras Bronius 
ir dvi mažametės dukrelės.

NEWCASTLE APYLINKĖS 
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS 
Rugsėjo 13 d. tuoj po lietuviškų 

pamaldų (maždaug apie 10.30 vai. 
ryto) Broadmeadow parapijos nau
jojoje salėje įvyks visuotinis New
castle apylinkės lietuvių susirinki
mas. Darbotvarkėje Krašto Ta
rybos atstovų rinkimas ir einamie
ji reikalai.

Visi Newcastle ir apylinkės lie
tuviai prašomi gausiai ir aktyviai 
susirinkime dalyvauti.

Newcastle Apylinkės V-ba

MIRĖ SIBIRO KANKINĖ

Antradienį, rugpiūčio 25 d. Box 
Hill ligoninėje, Melbourne, mirė 
Sibiro kankinė Ida Stanaitytė. 
Paliko 10 metų amžiaus sūnelį Al
gį. Kitame šio laikraščio numery 
atspausdinsime platesnį Velionės 
nekrologą. (k)

T.V. DIRBTUVEI

Reikalingas gabus berniukas, ra
dijo ir televizijos dirbtuvei. Pri
valo mokėti vairuoti auto mašiną. 
Kreiptis iki 10 vai. ryto šiuo adre
su : 13 Fairmont Str., Summer Hill.
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CANBERR’OS 1R QUEANBEYAN’O LIETUVIAI

ruošia

Choro Krikštynas - Balių

SPALIŲ 17 D., ŠEŠTADIENI, 8 V.V.

Choro dainos ir kita koncertinė dalis.

Bilietų reikalu kreiptis pas p. Balsį 22 Ferguson Cr., 
Deakin A.C.T. Tel. 72731

Vietų skaičius ribotas.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Gal šiais metais Spaudos Baliu

je ir nebuvo rekordinio svečių skai
čiaus (vis kalti tie neseniai siau
tėję “jankiai”!, bet baliaus nuotai
ka ir svečių pasiruošimas buvęs 
nepalyginamai geresnis, negu bet 
kada: nekalbant apie ponias ir pa
neles, net ir vyrų daugumas buvo 
“baliaus iškilmių uniformoje”.

*
Girdamas Spaudos Baliuje pasi

rodžiusį A. Pluko ansamblį, vienas

AUŠROS TUNTE
IŠKILMINGA 

TUNTO SUEIGA
Tautos šventės proga, rugsėjo 

12 d. 2 vai. p.p. Bankstowno lietu
vių namuose įvyks iškilminga 
“Aušros” tunto skautų sueiga.

Programoje: įžodis, pakėlimai, 
apdovanojimai, lauželis ir kt.

Visiems skautams dalyvavimas 
būtinas pilnoje uniformoje. Kvie
čiame atsilankyti visus skautų 
veikla besidominčius tautiečius.

“Aušros” Tunto Vadija

SKAUTŲ EKSKURSIJA
Rugsėjo 3 d. Sydnejaus “Auš

ros” tunto skautai-tės leidosi ap
žiūrėti miesto centro. Pirmieji 
skautai į Wynyard stotį suvažiavo 
gerokai prieš 10 vai. ryto, bet pas
kutiniųjų teko palaukti kelias mi
nutes po dešimtos. 10.10 vai. paju
dame iš Wynyard, tuneliu į Hunter 
gatvę, o iš ten trumpam sustoja
me prie Australia Square. Nieko 
ypatingo, nes pagrindiniam to “ke
turkampio” pastatui daromi tik 
kasinėjimai, užbaigtoji dalis — 
pastatas kaip ir kiti nauji, aukšti, 
gražūs. Skiriasi tik tuo, kad stovi 
ne ant mums įprastų matyti pama
tų, bet tik ant kelių atramų, stovi 
kaip ant "ožių”.

Ilgiau sustojame A.M.P. pasta
te, kuriame tarnautojai jau mūsų 
laukė. Mus padalinus į dvi gru
pes, malonios A.M.P. vadovės ap
rodė pastato įrengimus, kompli
kuotas skaičiavimo mašinas, val
gyklą, teatrą ir kt. Sienų lenty
nose matėme šiek tiek istorinės 
medžiagos: senos skaičiavimų maši
nėlės, pirmieji A.M.P. dokumenttai 
(iš 1849 m.) daug lakstymo ir įspū
džių buvo užsikėlus į pastato vir-

šų (virš 300 pėdų). Kad skautai ir 
taupūs, bet keli šilingai išsklydo 
čia gražiai įrengtoje užkandinėje. 
Kelionė žemyn buvo labai trumpa 
(liftas leidžiasi 25 aukštus per 23 
sek.-.

Toliau apžiūrime Operos pasta
to statybą, čia nuo specialaus pa
aukštinimo matėme ir išklausėme 
per įrengtus garsintuvus paaiški
nimus. 12 vai. sustojome pieitų 
Botanikos sode. Kaip malonu po il
gesnio pavaikščiojimo nusimauti 
batus. Sumuštinius nešantis atrodė 
jų tiek daug, bet valgant atrodė 
pasiimta per mažai. Pats tuntinin- 
kas (tur būt tvirčiausias) ragina 
keltis žaidimams. Ačiū Dievui, žai
dimai buvo be lakstymų, užteko 
tik rankų nosinių ir liežuvio.

Per Botanikos sodą tik perėjom. 
Gėlės pačiam žydėjime, aplinka 
graži, bet pagal programą turime 
eiti toliau. Martin aikštėje vyksta 
Legacy savaitės programa. Išsi
rikiavę visų kariuomenės rūšių da
liniai. Škotai pučia savo švilpynes. 
Sustojom ramiai, kai avijacijos da
linio orkestras grojo “God save 
the Queen”. Nors stovėjome pavė
syje, bet paraginti mielai pasineša- 
me Wynyard stoties kryptimi, o iš 
ten namo.

Prie mūsų ekskursijos buvo pri
sidėję Melbourne skautai broliai 
Karazijai, kurie leido atostogas 
Sydnejuj.

R.

ORDENAS p. A. MAURAGIUI
Ką tik sužinta, kad L.S. S-gos 

Pirmijos Taryba apdovanojo Dr. 
A. Mauragį “Padėkos” ordenu. Iš 
Aušros tunto vadijos patirta, kad 
ordenas p. Mauragiui bus įteiktas 
tunto sueigoje, kuri įvyks rugsėjo 
12 d. Bankstowno Liet. Namuose.
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svečias šitaip išsireiškė: “Mėgstu 
gėrėtis pilnaformių ir atvirų mo
terų lankstumu šokyje, bet vis tik 
labiau prie širdies lipo A. Pluko 
paruošta lietuviška programa!”

Dalyvavęs Spaudos Baliuje Mel
bourne ap-kės p-kas atvirai ir tie
siai pareiškė: “Turėdamas prieš 
akis tokį pavyzdį galvoju, kad ren
giant Melbourne spaudos balių 
reikės keisti ir laiką ir taktiką”!

*
Visi žino, koks buvo šaunus 

spaudos Balius ir nėra čia ko daug 
kalbėti. Įdomu kokios savijautos 
tų, kurie galėdami neatvyko į ba
lių ir klausosi savo bičiulių entu
ziastingų pasakojimų. Labiausiai 
griaužiasi tai šio skyrelio vedėjas 
Ku-ka, kuris ir šiais metais nebuvo 
įsileistas, nes vis tebeįtariamas 
tautine neištikimybe!

*
Visi giria praėjusį spaudos ba

lių, bet ypač džiaugiasi M. P. re
daktorius, baliaus svečių sodinto
jas. Po baliaus paklaustas kalba
ma tema jis tik trynė rankas iš 
džiaugsmo: “Šį kartą niekas ne
siskundė ir negrąsino buvęs paso
dintas netinkamoje vietoje!”

»
“Lituanijos” Chorui dirigentų 

nepritruks! O tai dėl to, kad Choro 
penkiolikos metų sukakties proga 
skulptorė ponia Ieva Pocienė nulip
dė ir atgabeno į Lietuvių Namus

bėgo. Iškylautojų energija greit 
išseko bemėtant sviedinį, beklam- 
pojant per smėlio kopas. Saulei 
slenkant žemyn prie upelio buvo 
užkurtas laužas. Žarijų kaitroje 
visi bandė savo kulinarinius ga
bumus, bet visvien teko kepimo 
meno pasimokyti iš dvasios vado 
kun. P. Martuzo.

Vėliau prie laužo šviesos susi
rinkusieji išklausė vieno būrelio 
nario pašnekesio apie Australijos 
lietuvių katalikų studentų proble
mas. Diskusijos tęsėsi ilgai, bet 
galutinių išvadų neprieita. Klau
simas bus nagrinėjamas vėlesnia
me būrelio susirinkime.

A.

ADELAIDE
LIETUVIAI FOTO PARODOJE
Adelaidės Camera Club’o suruoš

toje metinėje foto parodoje rug
pjūčio 17, 18 ir 19 dienomis Ade
laidėje dalyvavo ir mūsų foto mė
gėjai Vyt. Vosylius ir Alf. Budrys. 
Jie išstatė 20 meniškų foto nuo
traukų. Vyt. Vosylius gavo tris pa
gyrimo pažymėjimus, o Alf. Bud
rys du medalius ir vieną pagyrimo 
pažymėjimą. Pažymėtina, kad bu
vo išstatytos 158 fotografijos ir 
buvo skirta iš viso tik penki me
daliai, iš kurių du teko p. Budriui.•

Rugpjūčio 21 ir 22 dienomis Ade
laidėje įvyko piano akordeono var
žybos, kuriose dalyvavo lietuvai
tės sesutės Julija ir Rima Genna- 
naitės ir Aldona Knistautaitė. 
Tarp didelio skaičiaus dalyvių mū
sų tautietės laimėjo visą eilę pasi
rodymų: Rima tris, Julija du ir Al
dona vieną. Sesutės Germanaitės 
yra mūsų tautinių šokių akordeo
nistės.

*
Moterų Sekcijos pirmininkė po

nia G. Straukienė, kuriai ligoni
nėje sėkmingai buvo padaryta ope
racija, rugpjūčio 25 dieną grįžo 
į namus ir dar kurį laiką turės 
ilsėtis. Linkime geros sveikatos!

antrą “Šimkų”. Taigi, turime du 
Šimkus: vieną Dievo sutvertą, o 
antrą ponios Pocienės “sutvertą” 
iš molio...

TRUPINĖLIAI IŠ ALBURY
Alburiškis p. Valys šalia bend

ruomeninės veiklos užsiima sene- 
liavimu ir laikas nuo laiko šūkteli: 
— Valio, Kristina!*

Kas atsimena Šiaulių operetę, 
atsimins ir karalių Magavere — 
Domą Vildovą. Jis dabar kara
liauja savam sode.

*
Vyras lietuvis, žmona ukrainie

tė, du skirtingų tautybių adop- 
tuoti vaikai ir visi susikalba lietu
viškai! Tai, žinoma, tegalėjo at
sitikti tik Albury.

*
Albury vis tebesprendžiamas 

klausimas, ar nelietuvė žmona turi 
kokį balsą lietuvių bendruomenės 
gyvenime...

*
Rimtan transporto biznin metasi 

alburiškis p. Stuporas: jau trys 
didžiuliai sunkvežimiai ir dar tiki
masi, kad bus daugiau.

~ — - Ku-ka

KALENDORIAUS REIKALU
Mūsų Pastogė numato išleisti ir ateinantiems 1965-siems 

metams kalendorių, knygelės formato, panašiai kaip turėjome 
šiemet.

Ta proga kreipiamės į skaitytojus prašydami talkos ir 
paramos:

a) duoti nurodymų ir sugestijų, ko norėtų matyti kalen
doriuje ir ko pasigedo šiųmetiniame;

b) organizacijų valdybos prašomos prisiųsti savo adre
sus;

c) prekybininkai, verslininkai ir profesionalai kviečiami 
skelbtis kalendoriuje mūsų visų patogumui. Skelbimų kainos 
žemiausios: paduodant tik verslo ar įmonės adresą ir telefoną 
— £1; visas puslapis — £5.

Mūsų Pastogės bičiuliai ir platintojai kviečiami parinkti 
kalendoriui skelbimų ir iš kitataučių. Tas palengvintų pakelti 
išleidimo kaštus, kurie susidaro gana stambūs.

Skelbimus ir visą medžiagą, skirtą kalendoriui, siųsti ne 
vėliau kaip iki spalio 1 dienos.

Kalendoriaus dydis priklausys nuo tautiečių paramos.
Kalendorius bus nemokamas Mūsų Pastogės skaityto

jams priedas ir bus išsiuntinėtas visiems gruodžio pradžioje.

Mielą Dainos choro choristą 
KĘSTUTĮ PROTĄ 

ir
LAIMĄ BILEVICIŪTĘ, 

sukūrusius lietuvišką šeimą sveikiname ir linkime 
šviesaus ir laimingo gyvenimo

Dainos choras ir dirigentas

TAUTOS ŠVENTES IŠKILMES
TAUTOS ŠVENTĖ

GEELONGE

Pranešama Geelong’o apylinkės 
lietuviams, kad šiais metais Tau
tos šventės minėjimas įvyks š.m. 
rugsėjo 13 dieną šia tvarka:

10.15 vai. ryto — pamaldos St. 
Johan bažnyčioje Nth. Geelong.

14.30 vai. p.p. — iškilmingas 
minėjimas Lietuvių Namuose. Or
ganizacijos bažnyčioje ir salėje 
dalyvauja organizuotai su savo vė
liavomis. Geelong letuvių choras 
giedos bažnyčioje ir išpildys dalį 
programos salėje.

Šventės momentui pritaikintą 
paskaitą skaitys p. K. Bielkus (iš 
Corio) po kurios seks meninė da
lis:

a. solistė M. Aukštikalnienė (iš 
Melbourne),

b. jaunimo choras — vad. kun. 
dr. P. Bašinsko,

c. tautiniai šokiai — vad. p, L. 
Bungardos,

d. lietuvių choras — vad. p. M. 
Kymanto,

Programą papildys deklamacijo
mis Geelong lietuvių savaitgalio 
mokyklos mokiniai.

Visi tautiečiai kviečiami skait
lingai dalyvauti pamaldose ir mi
nėjime.

Geelong Apylinkės 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 paskaitą skai
tys svečias iš Latrobe Walley se
niūnijos p. J. Mikštas: po paskai
tos — meninė dalis.

Visi Melbourne ir apylinkių lie
tuviai prašomi skaitlingai daly
vauti.

Organizacijos prašomos minėji
me dalyvauti su vėliavomis.

Melbourne Apylinkės Valdyba

SYDNEY
Sydney, Bankstown ir Cabra- 

matta apylinkių valdybos sutarti
nai rengia Tautos Šventės minėji
mą rugsėjo 12 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak. Bankstown Lietuvių Namuo
se.

Programoje svečias iš Bulli p, 
M. Gailiūnas skaitys paskaitą; me
ninėje dalyje Dainos choras, J. Ab- 
romas, M. Slavėnienė ir R. Zinku- 
tė.

Po minėjimo bendras pobūvis su 
šokiais ir bufetu.

Rugsėjo 13 d. Tautos šventės 
proga įvyks iškilmingos pamaldos 
Lidcombe kat. bažnyčioje 11.80 
vai.

Maloniai kviečiame visus minė
jime ir pamaldose gausiai atsilan
kyti.
Sydney, Bankstown ir Cabramatta 

apylinkių Valdybos

*
Adelaidės lietuvis menininkas 

Vytas Kapočiūnas laimėjo pirmą 
premiją (£105) visos Australijos 
jaunųjų menininkų parodoje Mel
bourne už savo aliejaus paveikslą, 
vaizduojantį meškeriojantį jaunuo
lį. Varžybose buvo išstatyta 450 
kūrinių, iš kurių pirma vieta teko 
mūsų tautiečiui.

Nuoširdžiai užjaučiame 
KLEMĄ BALTOKĄ, 

jo tėveliui mirus Lietuvoje.

Z.J. Meiliūnai 
J. Valys 
B. Vanagas

Dainos choro choristą
A. ŠIDLAUSKĄ, 

jo broliui Lietuvoje tragiškai mirus, s 
nuoširdžiai užjaučiame

Dainos choras ir dirigentas
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