
ESAME TAUTOS 
REPREZENTANTAI

Lietuvių tauta yra viena iš 
mažųjų pasaulyje. Galimas da
lykas, kad istorijos eigoje ji ir su
vaidino lemiamą vaidmenį Eu
ropos tautų gyvenime, tačiau 
Šiandie mūsų tautos vaidmuo nė
ra nei pasaulio vyksmą diriguo
jąs, nei apsprendžiantis. Gyve
name dabarties metą, būtent 
svaigulingo tempo laikotarpį, kad 
niekas neturi laiko gilintis, kas 
ką yra padaręs prieš 500 ar
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tūkstantį metų, o žiūrima, kokia lietuvio reprezentatyvinius poreiš 
yra šiandieninė padėtis, kieno bal kius ir yra šio rašinio esminė 
sas sveria dabar, įvykių ir pro- pusė. Ką mes darome grupine 
blemų eigoje. forma, tai jau iš anksto be jo-

Pagaliau šiandie politiką le- kių priminimų jaučiame, kad 
grupė savaime jau reprezentaci
nėje rolėje. Tačiau su asmeniu 
visai kitaip. Asmuo, nesvarbu 
kurioje srity bedirbtų, gali kaip 
tautietis reprezentuotis, gali ir 
visai nutylėti savo tautinę pri
klausomybę; vėl iš kitos pusės 
kiekvienas reikiamu momentu ir 
tinkama proga reprezentuodama, 

rime tik savo istoriją ir savo sis kaip lietuvis, gali atlikti savo 
originalią kultūrą, kas yra mums 
patiems pagrindas išlikti ir išsi
laikyti, bet su kuriuo nesiskaito 
jokios kitos, ypač konkurenci
nės tautos. Kad mūsų protėviai 
prieš 500 metų turėjo sukūrę 
milžinišką valstybę ir kad toji 
valstybė savu laiku įvykdė tokio 
masto ėjimus, kurie likimiškai 
lėmė ne vieno krašto, o visos 
Europos likimą, tai mums šian
dien niekas už tai neduoda jokių 
kreditų ir visi žiūri į lietuvių 
tautą, lygiai kaip ir į kiekvieną 
kitą, kuri egzistuoja ir kuri te
siekia pačių minimaliausių tei
sių savarankiškai tvarkytis ir iš
likti. Kitos tautos, nesančios tie
sioginiame sąlytyje su lietuvių 
tauta, jaučia bent pro forma 
užuojautos dėl mūsų likimo, bet 
artimieji kaimynai deda visas 
pastangas, kad mūsų tauta būtų 
suniveliuota ir kad tuo pasida
rytų erdvės jų pačių ekspansi
jai.

Nors ir palyginamai labai 
daug buvo padaryta atkovotos 
nepriklausomybės laikotarpyje, 
bet vis tik buvo permažai skir
ta dėmesio lietuvio tautos repre
zentacijai. Šitą trūkumą ypač pa
jutome tik patys atsidūrę svetur 
ir šitai jaučiame net ir dabar: 
vietoj to, kad lietuuvio vardas 
kitam daug ką reikštų, nes susi
duriame su abejojančiais žvilgs
niais r- kas ir iš kur tie lietu
viai? Net tokių genialių lietuvių, 
kaip kad dail. M.K. Čiurlionis, 
savu laiku nemokėjome išvesti į 
pasaulį ir laikėme užkonservavę 
savo viduje.

Todėl šiandie belieka pasau
lyje reprezentuoti savo tautą 
mums patiems išnaudojant gau
namas galimybes ir turimomis 
priemonėmis. Galimybių turime 
galybę; praktiškai jos visai nėra 
apribotos, o visos yra mūsų ini
ciatyvos rankose. Priemonės irgi 
priklauso nuo mūsų pačių. Bet 
čia yra keleriopas kelias: visų 
pirma tai kolektyvinis kelias 
demonstruojant mūsų kultūrines 
vertybes grupiniais vienetais, 
kaip ansambliai, chorai, taut, šo
kių grupės ir t.t. ir antra indi
vidualiniai poreiškiai.

Kalbant apie individualinius

mia ne tiek kultūriniai, istoriniai, 
kiek dabarties ekonominiai in
teresai. Praeities ir dabarties 
Lietuvoje nėra nei reikšmingų 
žemės turtų, dėl kurių varžytų
si kitos tautos ar valstybės, nė
ra nei išvystyta reikšmingos pra
monės, kuri turėtų įtakos į kitų 
kraštų ekonominį gyvenimą. Tu-

tautai milžiniškos reikšmės tau
tinę reprezentaciją, kokios nega
lėtų padaryti jokie grupiniai ar 
kolektyviniai vienetai. Juk kiek
vienas iš mūsų dirbame nelietu
viškoje aplinkoje supami dauge
lio žmonių, kurie seka mūsų el
gesį ir skaitosi su mūsų nuomo
nėmis. Užtenka tik prisipažinti 
kiekvienu atveju, kad esu šio 
krašto pilietis, bet kilme lietu
vis, ir tuoj bus sukeltas susido
mėjimas ne tik pačiu asmeniu, 
bet ir jo kilmės tauta. Ir juo 
aukščiau asmuo socialinėje plot
mėje stovi, juo plačiau ir toliau 
siekia jo privati tautinė repre
zentacija visoje gyvenamoje vi
suomenėje. Darbininkas gali pa
veikti siaurą ratelį asmenų savo 
aplinkoje, bet jis gali toli pasiek
ti unijų susirinkimuose; amati
ninko horizontai reprezentacijai 
žymiai platesni, lygiai kaip ir 
profesionalo. Dar toliau siekia 
ir išsiplečia mokytojo, visuome- 
ninko, menininko ar kultūrininko 
reprezentacinės ribos.

Kai savu laiku gyvenome ne-

priklausomoje Lietuvoje, jauno
ji karta norėjo patekti į užsie
nius ne vien tik pamatyti pasau
lio, bet ir drauge reprezentuoti 
savo tautą, bet tuo laiku ne kiek
vienas galėjo, o valstybė neturė
jo tiek pinigų visų norams pa- 
tenktinti. Šiandie mes turime ki
tokias sąlygas — esame užsieny
je ir tarp tų, kuriems savu lai
ku troškome pristatyti savo tau
tą. Dabar mes turime tas sąly
gas, kurių ilgėjomės savu laiku 
Lietuvoje. Į Australiją kultūrinei 
reprezentacijai nepriklausomy
bės metu gal būtume įstengę at
siųsti vieną ar kelis tautinius 
reprezentantus, šiandie jų turi
me apie 10.000 Gal ne visi re
prezentuoja lietuvybę šiame kraš 
te taip teigiamai, kaip reikalau
tų tautinė propaganda, bet dau
gumoje ji yra teigiama. Ir jeigu 
mes būtume tiek sąmoningi, kad 
kiekvieno lietuvio kiekvienas 
žingsnis yra tautinė reprezenta
cija, mūsų tautai tos propagan
dos visai netruktų. Ar nereikė
tų pasigauti ir vadovautis šūkiu 
— ką darai ir kaip elgiesi, tu 
reprezentuoji lietuvių tautąl

(v.k.)

RUSIJA - TAUTU 
KAPINYNAS

— šiaurinė Rusija yra tapusi 
didžiausiu iš visų istorijoj žino
mųjų kapinynų, — rašė birželio 
20 d. Henry J. Taylor Los Angeles 
Herald Miner ir daugelyje kitų 
Amerikos laikraščių, straipsnyje 
vardu “Išaiškintinas išprievarta
vimas”. Kalbama apie sovietinės 
valdžios “tautų perkilnojimo” po
litiką: deportacijas ir kitus iškel
dinimus iš gimtųjų kraštų. Kitas 
vardas tokiems perkilnojimams e- 
sąs genocidas, kurį ir Jungtinės 
Tautos pasmerkė. — “Nėra abejo
nės, — sako autorius, — kad 
Kremlius praktikuoja genocidą. Ir, 
jei Jungtinėse Tautose skiriamas 
pagarbus dėmesys net mažiau- 
įsioms naujoms Afrikos ar Azijos 
valstybėlėms, tai kaip jos gali ne
kreipti dėmesio į išprievartautų 
Baltijos ir kitų valstybių balsą, be
sišaukiantį, kad Sovietų Sąjungos 
veiksmai būtų bent išaiškinti f” ,<1

Trys Pabaltijo tautų atstovės — latvaitė, estaitė ir lietuvaitė 
padeda vainiką prie žuvusių karių paminklo Adelaidėje Bal
tų Konvencijos metu birželio 1 d.

V. BERNOTAS

PRATURTĖJO ALB KRAŠTO 
VALDYBOS BIBLIOTEKA

Lietuvos karo aviacijos majorui 
K. Šimkui mirus našlė Zofija Šim
kuvienė padovanojo ALB Krašto 
Valdybos bibliotekai knygų ir žur
nalų. Iš jų retesni šie leidiniai: 
prof. Dr. A. Salio Lietuvių Kal
bos tarmės ir keletas Lietuvos ka
riuomenės statutų. Aukotojai p. 
Zofijai Šimkuvienei priklauso nuo
širdi padėka.

A. Krausas 
Bibliotekos vedėjas

Politikos vingiuose
NAUJI RŪPESČIAI

ŠALYSE
TARYBŲ

pakanka- 
Berlyne. 

neramumų

Kada J.A.V-bės turi 
mai rūpesčio Korėjoje, 
Vietname ir rasinių 
krašto viduje, nemažesnės proble
mos laužo sovietų valią Kinijoje, 
Kuboje ir centrinėje Europoje. 
Tvirtai įsigalėjęs komunizmas po

Prisimenate vieną iš reikšmingiausių šių metų parengimų — Baltų konven
ciją birželio 1 d. Adelaidėje? Nuotraukoje matome tos konvencijos prezidiumą: 
iš kairės A LB Krašto Valdybos atstovas Fed. Baltų Taryboje V. Linkus, stud, 
med. D. Viliūnaitė, ALB Krašto Valdybos p-kas S. Narušis, A.O. Ausins, J. Ri
tėms — Latvių Krašto Valdybos p-kas (kalba), A. Baltinš (visi trys latviai), 
H. Semenov, p-lė Looke ir estų b-nės pirmininkas M. Henoste.

karinėje Europoje, o ypač kuris 
prikergtas sovietų okupuotuose 
kraštuose, vis dažniau rodo diso
nanso žymių skaldydamas Stalino 
imperiją į šipulius.

Politiniai neramumai Čekoslova
kijoje nėra naujiena Maskvai, nei 
vienybės stokojančiam komunisti
niam blokui. Nuo pirmųjų okupa
cijos metų Čekoslovakijoje, taip 
kaip Lenkijoje, Vengrijoje ar ki
tuose sovietų “išlaisvintuose” 
kraštuose gyvavo atsikratymo vil
tis okupantu. Kada vieniems, be 
kraujo praliejimo, pasisekė išsi
sukti iš maskvinio jungo (Jugosla
vija, Austrija, Rumunija) — ki
tiems, po daug aukų ir pastangų 
priespaudos našta palengvinta, bet 
vergijos grandys paliktos tos pa
čios. Ryšium su Stalino mirtim 
1953 metais, Kremliaus valdomoj 
Europoje gimsta naujos išsilaisvi
nimo viltys. Politinis subruzdimas 
vyksta Lenkijoje, Čekoslovakijoje 
ir rytų Vokietijoje. Čekų paveikti 
rytų Berlyno gyventojai sukyla 
prieš “išvaduotojus,” tačiau begink 
liūs greitai likviduoja sovietų tan
kai. Antrasis bandymas prieš so
vietus įvyksta 1956 metais Pozna
nėje. Lenkijos sukilėliai ir čia nu
malšinami “nenugalimos armijos”. 
Visgi lenkų sukilimas laimi kai 
kurias politines ir žemės ūkio re
formas. Tais pačiais metais ir 
Vengrija bando pakelti balsą ir 
jėgą prieš okupantus. Kelių savai
čių kruvinose kautynėse sovietų 
tankai sutriuškina Vengr. patriotų 
likučius dar sykį parodydami bru-

nizmas skyla — dalosi į frakcijas. 
Giliai įrėžta ideologinė žaizda iki 
dabar nepagydoma tarptautiriia- 
me komunizme.

-------------- tualią socializmą saugojančių lė

PADĖTIS ČEKOSLOVAKIJOJE 
Dažnai keliama klausimas kuo 

liberalizmas Čekoslovakijoje užsi
baigs ir kodėl sovietai delsia ne
vartodami jėgos kaip Berlyne ar 
Budapešto skerdynėse?

Žiūrėti optimistiškai į dabartinę 
Čekoslovakijos padėtį nebūtų tiks
lu, nes politinis konfliktas ir če
kų nusigręžimas nuo Maskvos kiek 
vienu momentu gali būti sustabdy
tas.

Čekoslovakijos ateitis priklau- • 
sys grynai nuo Brežnevo ir Ko
sygino sprendimo. Viena reiktų 
atsiminti, kad Sov. Sąjunga nie
kad nepaleis Čekoslovakijos sava
rankiškai pasitraukti iš Maskvos 
vairuojamos orbitos. Taip pat klai 
dingą būtų galvoti, jog Kremlius, 
vengdamas vakarų intervencijos, 
darytų Dubčeko atskilėliams leng
vatų ar politinių įsipareigojimų 
išimčių. Kaip vakarų spauda pasi
sako, Čekoslovakija gali nesitikėti 
jokios vakarų moralinės ar milita- 
rinės paramos. Amerika su Angli
ja iš anksto nusiplovė rankas teisin 
damiesi, kad tai nesą vakarų in
teresas eiti tarptautinio policinin
ko pareigas.

Kremliaus delsimas ir neryžtas 
vartoti jėgą. Čekoslovakijoje re
miasi patirtais daviniais Vengri
joje. Pasimokę iš Kruščiovo, sovie
tai nesiryžta ginklu spręsti Krem-
liui nepalankios politinės padėties.

LIETUVIU DIENU PREZIDIUMAS 
INFORMUOJA

INFORACINĖ MEDŽIAGA nuotraukų pristatymo reikalais pa 
L.D. LEIDINIUI laiko ryšį su sporto šventės orga-

L.D. Prezidiumas, analizuoda- nizatoriais.
mas specialaus Lietuvių Dienų lei- Jaunimo meninės grupės, suda- 
dinio apimtį, priėjo nuomonės, kad rytos specialiai šioms Lietuvių 
leidinyje galima bus talpinti trum Dienoms, atitinkamą informaciją 
pas iškilmėse dalyvaujančių jun- apie grupės dalyvius ir jų meni- 
ginių charakteristikas, imant pa- nius pasiruošimus pristato toms 
grindų jų įsikūrimą ir ligšiol at- sekcijoms, su kuriomis ligšiol pa
liktus darbus. laikė kontaktą.

Vykdant šį nusistatymą, visi me Ruošiant informaciją, prašoma 
niniai junginiai yra prašomi pri- ypatingą dėmesį kreipti į tikslu- 
statyti savo sekcijoms (iki rugpiū- mą. Leidinyje įsibrovusias klaidas 
čio pabaigos) arba L.D. Prezidiu- vėliau beveik neįmanoma pataisy
mo sekretoriui (21 Selby Str., Kur- ti. Todėl informacija turi būti pil- 
ralta Pk., 5037, S.A.) junginių įsi- nai patikrinta, surašyta aiškiai ir 
kūrimą ir veiklą liečiančią infor- nekelianti jokių abejonių. Redak- 
maciją, būtent, kada junginys bu- cija remsis surašyta medžiaga ir 
vo įkurtas, dalyvių skaičius ir jų jai nebus galimybių tikrinti ne
judėjimas, ligšiol atlikti darbai tarpiškai.
(atskiri koncertai ir dalyvavimai Pakartojame, kad būtini yra 
lietuviškuose parengimuose, vieši nuotraukų aprašymai, išryškinti 
pasirodymai svetimiesiems, daly- ankstyvesnėj informacijoj apie lei- 
vavimai Lietuvių Dienose ir Lt), dinį. Pageidautina nurodyti ir kas

Sporto klubai informacijų ir nuotrauką darė.

Su didele įtampa pasaulis seka 000 negrų.
Sovietų Rusijos spaudimą Čekoslo- — * —
vakijai, kurią sovietai nori privers Kolumbijoje (Pietų Amerikoje) 
ti atsisakyti liberalizacijos ir tau- pamaldų metu griuvus bažnyčiai 
tą vėl pajungti po geležiniu ko- žuvo 16 žmonių ir apie 50 sužeis- 
munizmo kumščiu. Čekų vadovybė ta. Užmuštųjų pusę sudaro vaikai, 
kietai laikosi prieš vedamą atkak- — * —
lų nervų karą. Atrodo, kad sovie- Amerikos gynybos ekspertai bai
tai nesiskaitys su priemonėmis kad minasi, kad sovietai pirmauja ka- 
palaužus čekoslovakų nusistatymą, rinėje aviacijoje. Esą, sovietų ko- 
juo labiau, kad čekoslovakai nesu- vos lėktuvai greitesni ir geriau 
laukia jokios net moralinės para- ginkluoti. Užsimenama ir apie ra- 
mos iš vakarų. ketas bei kitokius modernius gink-

— * — lūs, kurie sovietų rankose galį bū-
Amerikoje vė prasidėjo negrų ti Amerikai pavojingi.

bruzdėjimas. Pereitą savaitę Cleve — ★ —
lando mieste įvyko kruvinos de- Italijoje mirė pasauly pagarsė- 
monstracijos, kurių metu žuvo 10 jęs rašytojas Giovanni Guareschi, 
asmenų. Padeginėjimai, griovimai kuris sukūrė įdomų personažą ku- 
plėšimai nusiaubė visą miestą, nigą Don Camillo, kovojantį prieš 
Miesto burmistrai pats būdamas komunizmą. Jo knygos išverstos į 
negras paprašė kariuomenės, kad daugelį kalbų ir plačiai paplitu- 
būtų atstatyta mieste tvarka, eios pasaulyje. Viena iš jų “Don 
Cleveland turi apie 800,000 gyven- Camilo mažasis pasaulėlis” išvers- 
tojų, iš kurių daugiau kaip 300,- ta ir išleista lietuvių išeivijoje.

teną. Sovietų “pergalė” Vengrijo- Kremlius dar sykį mėgins “tartis” 
je sulaukia liūdnų rezultatų tarp- su nedrausminga Dubčeko vyriau- 
tautinio komunizmo fronte. Komu- sybe. O jei ir tada sovietų įbaugi- 
-____________________________ - nimas nepalauš liberalų valios, be 

_  * _ -abejo, sovietai rizikuos ir imsis 
Ryšium su įvykusiais Varšuvos brutalių priemonių kaip Kruščio- 

pakto kariniais pratimais į čeko- vas Vengrijoje.
Slovakiją neva manevriniais sume Nustoti potencialaus pramonės 
timais įžygiavo apie 16000 sovieti- vergo Čekoslovakijoje Maskvai bū 
nės kariuomenės. Nors kariniai tų savižudybė. Nurišti priespau- 
manevrai jau seniai baigti, bet dos pančius laisvės trokštančiam 
čekai labai susirūpinę, kad sovie- žadintų kitų pavergtų kraštų vil
tų kariuomenė iš Čekoslovakijos tis. Be to, Čekoslovakijos geogra- 
nesitraukia ir vis pasitraukimo fine padėtis turi nepaprastai svar- 
terminas atidedamas dėl įvairių bią strateginę reikšmę Varšuvos 
išgalvotų kliūčių. Atrodo, kad su pakto gynyboje. Liberali ir Mask- 
čekoslovakija kartojasi ta pati is- vai nepriklausanti Čekoslovakija 
torija, kaip ir 1940 m. su Lietu- dalytų pusiau Varšuvos gynybos 
va, kada esant Lietuvoje sovieti- kamieną. Vakarų imperializmo 
nėm įgulom buvo išgalvoti įvairūs “pavojuje” atsirastų ne tik čeko- 
provokaciniai priekabiai, kas “pri Slovakija su Vengrija, bet panašus 
vertę Rusiją” okupuoti Lietuvą, sąjūdis grėstų Lenkijai ir rytų Vo 
kad apsaugos ten prieš metus bu- kietijai. Prileidžiant tokią rytų- 
vusias sovietines įgulas. Visai ne- vakarų persiformavimo fazę, visas 
dviprasmiškai sovietinės viršūnės jėgos balansas svirtų “imperialis
tai vienur, tai kitur viešai pareiš- tų” naudai. Žiūrint sovietų akimis 
kė, kad Čekoslovakijoje reikia im- tokia Europos chaosinė situacija 
tis visokių priemonių, kad apgy- būtų atsiekta tik per Kremliaus 
nūs socializmą. lavonus.
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JONAS SOL1UNAS

SKAUTAI STOVYKLOJE
i

Laisvojo pasaulio lietuviškoji skautija sėkmingai skautavo 
Penktoje Tautinėje Stovykloje Custer miestelio apylinkėse Mich
igan valstijoje nuo liepos 8 d. iki liepos 19 d. Jubiliejinė stovyk
la praėjo nepaprastu pasisekimu. Joje stovyklavo apie 1,500 skau
tų: apie. 800 skaučių ir 700 skautų. Buvo atstovaujama įvairių 
kraštų lietuviškoji skautija, jų tarpe ir vienas Australijos lietuvis 
skautas. Šioje stovykloje taip pat atsilankė broliai latviai, estai ir 
lenkai bei viena šveicarietė. Kažkodėl stovykloje nebuvo nė vieno 
šiaurės Amerikos skauto, Ar tai neapsižiūrėjimo, ar kokio nors ne
susipratimo priežastis — nežinome.

Mūsų skautijos tautinės stovyklos proga mes tegalime tik pa
sidžiaugti, juos pasveikinti ir palinkėti gero vėjo. Lietuviai skau
tai užsienyje daugeliu atžvilgių gali mums būti pavyzdžiu. Nėra 
abejonės, kad šiandien lietuviškoji skautija atlieka milžinišką už
davinį ne tik lietuvybės išlaikymo fronte, bet taip pat ir bendrai 
jaunimo auklėjime. Skautija — gausiausia mūsų jaunimo organi
zacija. Ji savo puikiais papročiais, geromis ir patraukliomis prie
monėmis subūrė tūkstančius išeivijos jaunimo vertingam darbui 
atlikti siekiant aukštųjų savo idealų Daugumai mūsų skautijos šū
kis "Dievui, Tėvynei ir Artimui” nepalieka tik skambiu šūksniu 
bet įsibrėžia kietu gyvenimo rodyklių ir švyturiu brudname išei
vijos kelyje.

Ne vienu atveju teko bendrauti su skautais ir dažnai nustebti 
mūsų skautišku nuoširdumu ir atvirumu bei reikalo supratimu. 
Menu, studentavimo laikais kada lietuvių studentijoje buvo pa
vojaus iškrypti iš kultūringo ir lietuviško — krikščioniško kelio, 
skautija nedviprasmiškai pasisakė už tuos idealus ir idėjas kurios 
daugumai studentijos buvo brangios ir vertingos. Tais laikais ne 
vienam teko įsitikinti, kad skautas išsiskiria iš kitų ne vien tik 
uniforma. Dažnai jis išsiskirdavo ir išsiskiria iš didžios masės savo 
pasišventimu ir pasiryžimų kovoti už tą šūkį, kuris įrašytas skautiš
koje vėliavoje.

Nėra nieko baisesnio, kaip beprincipinis žmogus. Ačiū Dievui 
(ir skautų organizacijai) šiandien mes turbūt neberastume tokių 
žmonių skautijoje. Ir tai daug pasako ne tik apie organizacijos 
idėjas, bet taip pat ir darbo priemones siekiant idėjas įgyvendinti 
ir jas paskleisti lietuviško jaunimo tarpe.

Penktoji lietuvių skautų tautinė stovykla nėra atsitiktinumas 
organizacijos gyvenime: jai ruoštasi ilgą laiką ir labai kruopščiai.

• Už tat ir pasekmės puikios.
Stovykla vyko Rako ūkyje., kuris buvo padovanotas Ameri

kos lietuvio. Tai puikus lietuvišku gamtovaizdžiu pasipuošęs Mich
igan© valstijoje kampas.

Liepos 14 d. įvyko nepaprastos iškilmės stovykloje. Tose 
iškilmėse dalyvavo kitų tautų skautu atstovai bei lietuviškos visuo
menės vadai. Sekmadienyje šv. Mišias atnašavo J.E. vysk. V. 
Brizgys. Paskui iškilmėse dalyvavo atstovai iš daugelio lietuviš
kų organizacijų, keliasdešimt skautijos vadų bei kitataučių skautų.

Tautinei stovyklai vadovavo v.s. Antanas Saulaitis. Visa sto
vykla pasidalinusi į paskiras pastovykles — skautų akademikų, 
oro skautų, jūros skautų, seserijos bei brolijos. Charakteringa 
kad stovyklaujama rajonais, kurie pavadinti paskirų Lietuvos pro
vincijų vardais. Už tat stovykloje buvo Žemaitija, Suvalkija, Dzū
kija, Aukštaitija, Lietuvos Pajūris ir Mažoji Lietuva. Kiekvienas 
rajonas buvo išpuoštas tos provincijos ženklais ir miestų pavadi
nimais. Savotiška stovyklos sensacija — tai Lietuvos partizano 
bunkeris, kuris yra gana autentiškai atkurtas pagal knygose, tilpu
sius aprašymus bei kitais keliais gautomis žiniomis. Bunkeryje 
yra ir relikvija — tai iš Lietuvos atkeliavusi paprastos lietuviš
kos drobulės trispalvė. Šioji trispalvė skylėta, nes ją apšaudė prie
šo kulkos, kai ji slapta buvo iškelta Kaune.

Tautinė stovykla skautams charakteringa kruopštumu buvo 
išdabinta: takeliai, palapinės, atskiri rajonai, pilies bokštai, pa
keliamas tiltas ir kitokios įvairenybės. Stovyklą puošė įvairūs šū
kiai. Įdomiausias — skautiškas įsakymas: “Tvarka skautiška, kal
ba lietuviška”. Gi iškilmingosios šventės šūkis buvo— Šventė 
širdyse, darbas rankose!

Tautinei stovyklai prisiminti buvo išleisti įvairūs ženklai bei 
pašto atvirukai.

Stovykloje buvo išdalinta daug atsižymėjimo ženklų bei pa
kėlimų. Bene gražiausias tai akademinių skautiškų spalvų įteiki
mas dviem jaunom lituvaitėm vienuolėm — Marijošiūtei ir Sau- 
laitytei.

Bendrai — Penktoji Tautinė Skautų Stovykla po šokių šven
tės bus bene vienas svariausių mūsų jaunimo pasireiškimų jubilie
jiniais metais.

Visa širdimi lietuviškajai skautijai linkime, kad ji su visais 
mumis šeštą kartą į tautinę stovyklą susirinktų mūsų tėvų žemėje.

SPAUDOJE

— Ir Baltams e g žilame dar už
tekės saulė, — tokiu iš prof. dr. 
J. Ereto kalbos pakartotu sakiniu 
Die Rheinpfalz, Kaiserslautern 
miesto (Vakarų Vokietijoj) dien
raštis pavadino savo papasakoji
mų apie estų, lietuvių ir latvių ko
miteto tame mieste surengtų 1941 
metų deportacijų paminėjimų.

— Daugiau kaip 100,000 žmo
nių, kurių vienintelė “kaltė” bu
vo jų tautybė, tada buvo suimti 
ir ištremti. Beveik visus juos už
dengė balti Sibiro sniegynai. Vi
sur, kur tik šiandien gyvena Bal
tijos kraštų egzilai, {vyko šiomis 
dienomis atitinkami paminėjimai, 
ne revanšistinėms mintims kursty
ti, — kaip tų pabrėžė vienas iš 
kalbėtojų, — o kankiniams pagerb 
ti ir jų atminimų perteikti jau
najai kartai. — Tokiais žodžiais 
laikraščio bendardarbis apibūdino 

to minėjimo reikšmę.
Vyriausio miesto burmistro ir 

Kai šėriautem miesto tarybos var
du sveikinimą, užuojautų ir nuo
širdų dalyvavimų susirinkusiems 
perdavė vienas iš miesto bur
mistrų.

Susirinkimas buvo pradėtas prel. 
Lizdiks, kun. Celms ir kun. Liubi- 
no maldomis. Prof. dr. Eretas kal
bėjo apie politinių egzilų vaidme
nį, galimybes ir pareigų ne vel
tui gyventi, kad ir svetur, bet 
laisvėj:

— Daug prarasta, bet žvilgsnis 
turi būti nukreiptas į ateitį. Is
torijoj daug pavyzdžių, liudijan
čių žemiškųjų valdžių praeinamu
mų. Išmuš valanda ir Baltijos tau
tų pavergėjams. Tada vėl pate
kės saulė, kuri tebešviečia Balti
jos tautų himnuose.

Programų papildė Vasario 16 
gimnazijos tautinių šokėjų grupė 
ir pianistė Maja Winters.

(ELTA)

BALTIC POWER
Mūsų visuomenėj ir spaudoj ryš

kėja mintis: kas liečia Lietuvos 
laisvinimų, perilgai visas viltis de
jom į JAV.

Neseniai pasaulį apvažiavo dr. 
J. K. Valiūnas. Daugely šalių jam 
pavyko per televizijų kalbėt Lie
tuvos reikalais, pavyko spaudoj 
paskleist žinių apie Lietuvų ir jos 
išlaisvinimo pastangas. Su įtakin
gais žmonėmis kalbėjo apie Lietu
vos padėtį, net išgavo iš Pilipinie- 
čių pažadų iškelt Lietuvos paver
gimo klausimų Jungtinėse Tauto
se.
Štai kokių išvadų priėjo dr. Valiū- 
nas: reikia daug daugiau asmeniš
ko kontakto su įtakingais žmonėm 
visuose kraštuose; būtina galėt iš 
karto pristatyt atitink. dokumen-
tus diplomatams, kurie kokią nors 
dokumentų paprašo; reikia sekt 
tarptautinę politiką ir kiekviena 
proga kelt Lietuvos pavergimo ne
teisybę. Reikia ir pinigų. Trumpai 
tariant, mūsų veikla turi būt tarp
tautinio pobūdžio.

Kiek turim sugebančių pasinau
dot dr. Valiūno patarimais ir pa
sekt jo pavyzdžiu? Turim keliau
jančių po pasaulį, bet tai daugu
moj turistai. Turistams įtakingi 
žmonės sunkiai prieinami, o be to, 
paprastai turistai neturi nei noro, 
nei pasiruošimo būti diplomatais. 
Be turistų, turim važiuojančių į 
įvairias šalis biznio reikalais, siun
čiamų bendrovių. Turim mokslinin
kų, kurie vyksta į tarptautinius 
suvažiavimus. Yra svetur studijuo 
j ančių, vienas kitas net Taikos 
Kuopoj. Šie žmonės sugebėtų būti 
Lietuvos “ambasadoriais” ir turė
tų galimybių prieit prie žmonių 
aukštose pozicijose. Viena bėda: 
tokių žmonių nedaug.

Kiek turim žmonių, sugebančių 
greit ir tinkamai paruošt reikiamų 
duomenų vienu ar kitu klausimu? 
Afrikos tautos mieliau skaito pran 
cūzų kalba, Pietų Amerikos-ispa- 
nų!

Kiek turim žmonių, rimtai se
kančių įvairių tautų politiką ir su

*

gebančių iškelt mūsų reikalų taip, 
kad jis atrodytų natūraliai išplau
ktus iš iškilusių politinių situaci
jų?

Retoriški tai klausimai. Ir žmo
nių, ir pinigų turim per mažai. 
Reikia dairytis talkos “ne lietu
vių” tarpe.

Artimiausi “ne lietuviai", kurie 
sielojasi tais pačiais reikalais, tai 
latviai ir estai. Tačiau bendra veik 
la, kuri vyksta jau nuo seniai, ypa
tingų rezultatų neduoda. Rengia
mi bendri koncertai, parengimai, 
minėjimai — bet kiekviena grupė 
daugiausia įdomaujasi savo žmo- 
nėm. Gal mes perpanašūs, kad 
vieni kitus užintriguotumėm.

Politikoj kartu dirbama Paverg
tų Europos Tautų Seime, bet ir
iš to veikimo įspūdis, kad kažkaip 
kiekviena tautybė dirba atskirai.

Trims tautelėms atskirai kreip
tis į visas pasaulio šalis neįmano
ma, o dar svarbiau — neišmintin
ga. Lietuvos reikalo atskirai nieks 
neklibins — jei vaduojam Lietu
vą, norom nenorom turim vaduot 
ir Latviją su Estija. Užtat būti
na galvot, kaip galėtum sujungt 
jėgas. Tačiau, jeigu iki šiol tos 
jėgos natūraliai nesusijungė, gal 
turimuose rėmuose ir neišmintin
ga būtų “per panevalią” kokios 
bendros veiklos reikalaut.

Kviečiu pagalvot apie lietuvius, 
latvius ir estus, kurie dar nepa
jungti žmogaus teisių ..reikalavi
mui pavergtiems savo tautiečiams. 
Yra nemažai žmonių, kurie tradi
cinėj mūsų veikloj nemato vertės, 
bet tikslo svarbos neneigia. Yra 
kitų, kuriems į darbą įsijungt 

Brangiam vilniečiui Lietuvos Karo Aviacijos majorui 
KAZIUI ŠIMKUI

mirus, jo liūdinčią žmoną ir vaikus nuoširdžiai užjaučia

O. ir V. Raginiai

Commonwealth of Australia

REGISTRATION (or 
NATIONAL SERVICE
All MALE PERSONS RESIDENT IN AUSTRALIA
whether British or non-British
whether born in Australia or elsewhere

whose twentieth birthday falls in the period 
1st July 1968 to 31st December 1968 inclusive 
MUST REGISTER FOR NATIONAL SERVICE 
between 22nd July 1968 and 5th August 1968

How to register:
Registration Forms are obtainable from District Employment Offices 
of the Department of Labour and National Service and from Post 
Offices. Detailed instructions are given in these Forms.

When to register:
Completed Registration Forms must be forwarded to the Registrar for 
National Service by 5th August 1968 even though the person required 
to register may not actually turn 20 until after that date. A person 
who is absent from Australia during the period within which he is 
required to register must register within 14 days after his return.

Early registration:
Male persons who have attained the age of 18 years and 9 months, 
but who have not yet been required to register, may apply for 
registration by completing the Registration Form if they wish to 
volunteer for national service ahead of the normal call-up.

EXEMPTIONS: The ONLY persons who do not have to register are 
certain diplomatic personnel, aboriginal natives of Australia and full- 
time serving members of the Permanent Naval, Military or Air Forces.

FAILURE TO REGISTER by 5th August 1968 by a person required to 
register will render him liable to a penalty of up to $200 and to be 
called up for service regardless of the result of the ballot to select 
persons for call-up.

trukdo persilpnas tėvų kalbos mo
kėjimas. Prie pastarųjų galima 
priskaityt ir nemažai svetimtau
čių, sukūrusių šeimas su lietuviais 
latviais ir estais. Šie irgi mielai 
prisidėtų, jei turėtų kaip. Bendra 
baltų organizacija, kurioj būtų 
vartojama gyvenamojo krašto kal
ba, būtų kaip tik toks vienetas, ku
ris galėtų suburt daug naujų ran
kų mūsų darbui. Nauja organiza
cija galėtų patraukt tuos, kurie 
nori ieškot naujų būdų brautis į 
pasaulio sųžinę.

Teoretiškai tokia nauja baltų or
ganizacija skamba priimtinai, bet

Lenkai apie Vilnių
Nowy Swiat, lenkų dienraštis 

New Yorke, liepos 1 d. paskelbė 
pluoštelį įspūdžių apie Vilnių — 
kaip jis atrodo dabar ten apsilan
kantiems lenkams. Vyraujanti nuo 
monė, kad rusų Vilniuje daugiau 
kaip lietuvių, nes gatvėse esanti 
girdima daugiausia rusų kalba. 
Lenkai esą susispietę priemies
čiuose ir skaičiumi esą trečioj vie
toj, jei neliksią ketvirtoj dėl didė
jančio Rusijos žydų antplūdžio. 
Miestas darąs slėgiantį įspūdį: na
mai apšepę, krautuvių mažai, pre- 
kylangiai atrodo apgailėtinai, au
tomobilių eismas menkutis. Seno
ji rotušė atstatyta ir paversta mu
ziejum. Iš buvusių 34 bažnyčių ir 
kitų maldos namų tik penkios baž
nyčios veikia: šv. Petro ir Povilo 
Antakalny, šv. Onos, šv. Dvasios, 
šv. Teresės ir šv. Rapolo. Gyven- 

kas tokią kurs? Kurt nebereikia. 
Tokia organizacija egzistuoja nuo 
1965 m. Per paskutinius veiklos 
metus ji turėjo pajamų $12,942.16.
Sovietų Sąjunga ją jau pažįsta ir 
spėjo apšaukt “agitatorių gauja”. 
Nors lietuvių visuomenė apie šią 
organizaciją beveik nieko nežino, 
ji kilo iš lietuviuose tokio plataus 
atgarsio turėjusio lapkričio 13 d. 
žygio, New Yorke.

Kalbu apie BATUN'ą. Kviečiu 
susipažint su jo susikūrimu, veik
la, siekiais. Ypač prašau apie jį 
painformuot tuos, kurie dėl silpno 
lietuvių kalbos mokėjimo, arba dėl 
nesidomėjimo lietuviška veikla, 
šio straipsnio neskaito.

Elona Vaišnienė
New Haven, Conn. USA

tojų mieste esą nedaug daugiau, 
kaip prieš karą. (Iš tikrųjų prieš 
karą buvo 209,000. Dabar — 329,- 
000). Kukliame maršalo Pilsuds
kio dvarely Pikeliškėse išlikusioj 
varvančioj troboj esanti bibliote
kėlė su simpatinga (lenke) biblio
tekininke... (ELTA)

Naujų incidentų tarp žydų ir 
egiptiečių įvyksta beveik kiekvie
ną dieną. Pereitą savaitę įvyko 
smarkus artilerijos susišaudymas 
per Sueso kanalą. Kairo žiniomis, 
Izraeliui padaryta didelių nuosto
lių, o egiptiečių težuvę tik 39 ci
viliai ir sugriauta 25 namai.

— ★ —
Viekongo sukilėliai Vietname 

rengiasi didelei ofensyvai prieš 
Saigoną. Amerikiečių pranešimais 
komunistai panaudoję vėmimą su
keliančias dujas puolant ameri
kiečių bazes.

MIRUSIEJI
A. A.

JONAS BALTARAGIS
Jonas Baltaragis, gyvenęs Can- 

berroje ir sulaukęs 72 metų, ap
leido mus. Velionis buvo gimęs 
1895 m. Rygoje, šešiolikos metų 
vaikinas iškeliavo į Angliją, stojo 
į prekybos laivyną. Dirbdamas ir 
mokindamasis įsigijo laivo Mas
ter’s diplomą. Kaip jūrininkas ap
keliavo daugybę kraštų. Grįžęs į 
Lietuvą 1920 m. dirbo įvairiose 
įstaigose, o 1944 m. vėl pasitrau
kė iš Lietuvos, kur Vokietijoje ka
rui pasibaigus buvo UNRA ir vė
liau IRO tarnautojas. 1949 %i. at
vyko į Australiją ir dirbo Darbo 
Departamente. Išėjęs pensijon dir
bo lietuviškoje statybos firmoje 
Canberroje. Liūdesy paliko žmoną 
ir vaikus.

A.A. Jonas buvo ramaus būdo, 
mėgiamas draugų ir pažįstamų, 
nuoširdus lietuvis partiotas.

Išplaukiojęs jūras, matęs daug 
kraštų dabar tu, Jonai, gali pa
ilsėti. Tegul būna tau lengva Aus
tralijos žemelė. J.M.

A.A. ANTANAS ŽMAITIS 
1968 m. liepos 15 d. važiuoda

mas į darbą autobuse mirė 68 me
tų amžiaus iš Skirsnemunės niu- 
kastelietis lietuvis Antanas Žemai
tis. Į laidotuves, kurios įvyko lie
pos 17 d. atvyko nemažas būrys 
lietuvių (35). Jo kūnas sudegintas 
Sandgate krematoriume. Laidotu
vėmis rūpinosi afa Antanol Žemai
čio ilgamečiai draugai p.p. J.J. 
Levickai. Tarp daugelio gėlių ir 
vainikų matėsi liet. apl. Valdybos 
ir Niukastelio liet, choro nupirk
tos gražios gėlių puokštės.

Nors savo prakaitu užsidirbda
mas pragyvenimą, Vėlioms buvo 
duosnus rėmėjas lietuviškų orga
nizacijų. Ypatingai Jis daug ir 
duosniai rėmė N.L. Chorą. Jeigu 
pats dėl darbo ar kitų priežasčių 
negalėdavo į choro pobūvį atvyk
ti, tai atsiųsdavo brangią dovaną 
loterijai. Dažniausiai Vėlionies do
vanos būdavo paskelbtos kaip pir
mi loterijos prizai. Niukastelio 
liet, choras 1959 metais iškilmin
gu raštu paskelbė afa. Antaną že
maitį choro garbės nariu ir mece 
natų, čia gyveno vienas. Jo visa 
šeima: žmona, duktė ir sūnus yra 
pasilikę Lietuvoje. Antanas mėgo 
mažus vaikus. Jaunieji lietuviukai 
pasiges dėdės Žemaičio ir jo sal
dainių maišelio. Net visą gyveni
mišką turtą paliko jaunajai 13 
metų Vidai Levickaitei. Ilsėkis ra
mybėje, duosnus lietuvi.

Šnekutis

į
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1968 m. liepos 29 d. 8

PAVYKUS DEBIUTAS
PIRMAS SYDNĖJAUS LIET. ANSAMBLIO PASIRODYMAS

MŪ1Ų PASTOGĖ

I?
VEDA J O AKIM AS VEJAS

Liepos 20 d. jaukioje ir visiems 
lietuviams gerai pažįstamoje Au- 
bumo Auditorium salėje įvyko pir 
mas neseniai įsisteigusio Sydnė- 
jaus Lietuvių Ansamblio koncer
tas — balius, į kurį atsilankė ga
na gausiai dalyvių. Dauguma va
karo svečių įtemptai laukė prog
ramos, nes norėjo įsitikinti, kaip 
pasirodys ir kaip užsirekomenduos 
naujasis Sydnėjaus lietuvių meni
nis vienetas.

Su pasigėrėjimu reikia pripažin
ti, kad nors ir paskubomis suruoš
tas šis koncertas, bet publikos ne
apvylė, o greičiau sukėlė pasigėrė
jimo ir entuziazmo.

Pradžioje pasirodė gana jaunas 
vienetas — ansamblio vyrų cho
ras, vadovaujamas ponios M. Um- 
bražiūnienės. Vienetas nėra skai
čiumi gausus, bet balsai stiprūs. 
Daugelis jų seni dainininkai, anks
čiau dainavę kituose choruose. Vy
rai sudainavo net penkias dainas, 
kurių keletas visai naujos. Sydnė- 
juje dar negirdėtos. Klausytojai 
dainininkams nepagailėjo katučių- 
jie dainavo tikrai vyriškai, akcen
tuodami stiprumų (fortissimo), 
nors vietomis jautėsi, kad iki to
bulo sąskambio reikia dar gero
kai padirbėti.

Netrukus jų vietą užima moterų 
choras, vadovaujamas p. J. Gai
žausko. Moterims dainuojant pia
ninu akompanavo p. M. Umbra- 
žiūnienė. Moterų choras taip pat 
nedidelis, bet daugeliui klausytojų 
jau iš anksčiau pažįstamas, nes ro 
dosi ne pirmą kartą. Palyginamai 
su vyrais moterys pasirodė geriau 
susidainavusios, ir jų dainos skam 
bėjo gana pagaunančiai. Jos su
dainavo tris dainas ir publikai ne
siliaujant ploti pridėjo dar vie
ną.

įdomiausia buvo ansamblio miš
rus choras, kurį sudaro aukščiau 
minėtieji ir vadovaujamas ponios 
M. Umbražiūnienės. Tai bene vė
liausiai įsisteigęs vienetas, todėl 
ir repertuaras nėra gausus, šiame 
koncerte sudainavo tris dainas, iš 
kurių dvi daugeliu atvejų jau ki
tur girdėtos, tad galimas ir paly
ginimas. Charakteringa šiam cho
rui drąsa paradyti balsą, kurio jis 
tikrai nesigailėjo traukiant for
tissimo tokias dainas kaip “Kur 
giria žaliuoja” arba “šiaurės paš
vaistė”. Tas publikai ypač padarė 
didelio įspūdžio. Klausytojai pa
matė, kad mūsų dainos dar gali 
būti su charakteriu ir net visai 
naujai nuskambėti! Mišriam cho
rui akomponavo p. B. Kiveris. 
Klausytojams nesiliaujant ploti, 
mišrus choras dar pakartojo 
“Šiaurės pašvaistę”.

Paminėtina, kad vyrų chore dai
nuojant dainą “Baltos gėlės” gra
žiai solo partiją atliko p. J. Gai
žauskas, o moterų chorui dainuo
jant “Ar aš tau, sese” solo daina
vimu gražiai pasireiškė p. O. Arie- 
nė.

Tuo ir 'baigėsi šio ansamblio 
debiutinis pasirodymas, klausyto
jų priimtas su dideliu entuziazmu. 
Pranešėjai p.p. A. Kapočienė ir V. 
Aras. Gal tie dainų pristatymai

DAUG ŽADANTI MENININKĖ
Gyvenimas Mėnulyje, Psichodeli
nė Šeima, Hippies, Klaunas, Mo
tina ir sūnus, Fantazija. Be šių 
temų buvo ir keli natiurmortai, 
bei įvairiose pozose atvaizduotos 
merga tės.

Iš išstatytų paveikslų buvo po
ra, kurie jau anksčiau yra gavę 
premijas: “Gyvenimas Mėnulyje” 
premijuotas 1 prizu 1966 m. Penk
tame Metiniame Žiemos Meno 
Festivalyje, Santa Monica, Kali
fornijoj; “Motina ir Sūnus” buvo 
atžymėtas kaip geriausia akvare
lė mėgėjų sekcijoj Pirmame Me
tiniame Redondo Beach Meno 
Festivalyje 1965 metais. Be to 
Rasa yra gavus premijas už pie
šinius iš Čikagoje leidžiamo dien
raščio Dra/ugo.

Rasa ne tik piešia ir tapo, bet 
taip pat rašo rašinius ir poeziją. 
1964 metais ji gavo pagyrimą už 
eilėraštį “Fun in Spring” iš Cal
ifornia Federation of Chapparal 
Poets, o 1967 metais 1. prizą už 
rašinį apie garsias Amerikos jū
rų kautynes iš Daughters of the 
American Revolution. Rasa ne tik
rašo angliškai, bet dalyvauja ir koše jaunimo organizacijose, 
lietuvių spaudoj® ir yra nuolati- Irena T. Tamošaitienė

dailės

Šių meti; gegužės mėn. 18 ir 19 
dienose Kalifornijoj vyko Basu
tės Arbaitės meno paroda. Rasu
tė Arbaitė yra tikrai menininkė — 
jai dabar yra 13 metų.

Dabar vykusioji paroda buvo 
suorganizuota amerikiečių 
žinovų ir mėgėjų komiteto, kuriam 
tarp kitų priklausė: K. Donahue 
— Los Angeles Meno Muziejaus 
Direktorius; Dr. P. Meller-meno 
profesorius Berlyne^ šiuo metu 
dėstąs Kalifornijos Universitete 
(Santa Barbara); Dr. M. E. 
Brown — vaikų psichologė ir me
no kritikė; Dr. R. B. Haas-meno 
profesorius Kalifornijos Universi
tete (Los Angeles), rašytojas ir 
meno kritikas; ir Dr. A.N. Bercel- 
neurologijos ir psichiatrijos pro
fesorius, Kalifornijos Universite
te (Los Angeles), kurio namuose 
vyko paroda. Dr. R. B. Haas pa
rašė Rasos pristatymą Kataloge.

Šioje parodoje, dauguma darbų 
buvo atlikti aliejumi. Iš viso bu
vo išstatyta 45 darbai. Rasa var
toja grynas stiprias spalvas ir tu
ri gerą spalvų derinimo pajauti- 
hią. Rasos plati vaizduotė patie
kia mums įvairias temas, kaip:

Marija 
Umbražiūnienė

Sydnėjaus Lietuvių Ansamblio 
dirigentė..

Tai dar viena Sydnėjaus lietu
vių tarpe muzikinė pajėga, gera 
pianistė ir puikiai pasiruošusi 
bei turinti stažą dirigentė. Mari
ja gimusi 1932 m. gruodžio 12 d. 
Slovėnijos sostinėj Liublijanoj. 
Būdama šešerių metų pradėjo 
skambinti pianinu o būdama 13 
metų įstojo į konservatoriją pa
grindiniu dalyku imdama piano 
klasę, paskui ji rinkosi ir kitus 
dalykus, iš kurių labiausia jai pa
tiko dainavimas. Kadangi pama
čiusi, kad dainavime ji nesigalė- 
sianti pasiekti aukštumų, Marija 
susidomėja chorais ir dirigavimu 
bei kompozicija. Devyniolikos metų 
būdama baigė konservatoriją ir 
drauge pirmą medicinos kursą.

Nors ir kaip norėjo baigti me
diciną ir verstis savistoviai, bet 

kitu atveju ii- reikalingi, net būti
ni, bet šiuo atveju jų buvo per
daug.

Pasibaigus koncertui daininin
kus gražiai pasveikino Sydnėjaus 
Soc. Globos Moterų Draugijos var
du p. O. Baužienė ir Sydnėjaus 
apylinkės vardu jos pirmininkas 
p. A. Dudaitis. Tuo pačiu chorve
džiai buvo apdovanoti gėlėmis ir 
kitomis dovanėlėmis. Neužmiršta 
buvo ir to vakaro šeimininkės — 
rengėjai ir joms viešai padėkojo, 
o vyriausią šeimininkę p. M. Stat
kuvienę net gėlėmis apdovanojo. 
Tai naujas Sydnėjaus parengi
muose įvykis, kad neužmirštos pa
liko ir tos tyliosios virtuvės dar
bininkės, kurios atlieka didelį dar
bą bet retai kada viešai prsime- 
namos.

Toliau vyko nuotaikingas balius 
su šokiais ir padalyvavimais.

Reikia pripažinti, kad tai buvo 
visiems dalyvavusiems didelė šven
tė. Belieka tik pasveikinti ir pa
linkėti našaus ir kūrybingo darbo. 

jau ketvirtaisiais savo studijų me
tais turėjo nutraukti mokslą ir 
trauktis iš gimtojo krašto. Sekan
čius trejus metus praleido Tries
te, kur vertėsi duodama piano pa
mokas ir vadovaudama net trims 
chorams.

1967 m. atvyko į Sydney ir kiek 
laiko vertėsi dirbdama šv. Vincen
to ligoninės patologijos skyriuje 
drauge pagelbėdama savo tėveliui 
vesti Sydnėjuje slovėnų chorą. 
Nepraslinkus nė dvejiems metams 
ji paskiriama toje pačioje ligoni
nėje histologinjos skyriaus vedė
ja ir dėl to turėjo nutraukti sa
vo muzikinius poreiškius. 1959 
m. drauge su Galina čuješ paten
ka į Mūsų Pastogės Spaudos Ba
lių, kuri ji susitiko su Gediminu 
Umbražiūnu. Abu vienas kitu su
sižavėjo ir taip 1960 m. ištekė
jus pateko į lietuvių bendruomenę. 
Būdama laiminga su lietuviais Ma
rija stengiasi kaip galėdama pri
sidėti prie mūsų kultūrinio gyve
nimo veiklos. Taip ji nors ir šei
mą augindama sutiko vadovauti 
šiais metais įsisteigusiam vyrų 
chorui ir vėliau ansamblio miš
riam chorui. Tegu ir kilme svetim
tautė bet kaip muzikė ji pilnai įsi
jaučia į lietuvišką dainų charakte
rį ir pasigėrėtinai jas interpre
tuoja. Jos mokymu ir vadovavimu 
choristai susižavėję. Linkime po
niai Marijai Umbražiūnienei ge
riausios sėkmės, o lietuviai už jos 
pastangas ir pasišventimą tikrai 
yra ir bus dėkingi.

Sydnėjaus Lietuvių Ansamblio mišrus choras, vadovaujamas p. Marijos Umbražiūnienės 
(prieky). Paskutinėje eilėje trečias iš dešinės stovi moterų choro dirigentas Jonas Gaižauskas. Ant
roje eilėje paskutinis iš dešinės ansamblio vadovas Vytautas Aras.

Gera reprezentacija
Lietuvių tautinių šokių šventė- 

Chicagos spaudoje buvo atžymėta 
ne tik kaip folklorinis renginys, 
bet ir kaip lietuvių tautos laisvės 
siekimo manifestacija. Chicago 
Daily News bendradarbis Norman 
Ross jau šventės išvakarėse (lie
pos 6) rašė: “Lietuviai dar siekia 
laisvės”.

Pažymėjęs, kad tą savatgalį žy
mi dalis Chicagos 
čių lietuvių rodys 
Sovietų okupuotos 
palikimą, autorius 
tokios šventės rengiamos kas pen
ketu metai, ir vis Chicagoj. šį kar- 

šimtas tūkstan- 
savosios, dabar 
šalies kultūrinį 

priminė, kad

nė korespondentė Draugo Jauni
mo skyriuje.

Nors Rasutė Arbaitė dar ir jau
na, bet ši paroda nebuvo jos pir
mas viešas pasirodymas meno sri
tyje, nes Rasa jau nuo 1963 metų 
dalyvauja įvairiose parodose. Pir
moji jos vienos paroda buvo su
ruošta Lietuvių Kultūros Klubo, 
Los Angeles 1966 metais. Toje pa
rodoje buvo išstatyta virš 60 įvai
rių paveikslų.

Rasutė, rašytojos Alės ir archi
tekto Edmundo Arbo jaunesnioji 
duktė, yra lankiusi Los Angeles 
ir Santa Monica lituanistines sa
vaitgalio mokyklas ir dabar akty
viai dalyvauja įvairiose lietuviš-

BEATRIČĖS GARBEI
“Naujam Gyvenime”, originaliu pavadini

mu žinomu kaip “La Vita Nuova”, Dante Aligh
ieri aprašo savo jaunystės meilę Beatričei. 18-tam 
šios knygos skyriuj poetas pasakoja kaip jis tuo
met ryžosi naudotis savo kūryboje tik siužetais 
keliančiais jo kiniausios garbę, štai vertimas šio 
skyriaus teksto:

Kadangi mano išvaizda jau daug kam 
buvo išdavusi mano širdies paslaptį apie tą 
širdį gerai žinojo ir kaikurios ponios, susi
rinkusios į smagią draugiją, nes kiekviena 
iš jų buvusi daugely mano pralaimėjimų: ir 
kai aš ėjau pro jas, lyg laimės vedamas, vie
na iš tų kilmingų ponių pasveikino mane. 
Ir ta pasveikinusioji mokėjo žavingai kal
bėti; ir kai aš prie jų priėjau ir pamačiau, 
kad mano kilniausiosios ponios ten nebu
vo, pasidrąsinęs jas pasveikinau ir paklau
siau, ko jos malonėtų. Ponių buvo daug, 
ir kaikurios jų juokėsi tarpusavy. Kitos žiū
rėjo į mane ir laukė, kad kalbėčiau. Kitos 
kalbėjosi tarpusavy. Viena iŠ jų, atsigrįžu
si į mane ir pavadinusi vardu, ėmė kalbė
ti: “Kokiam tikslui tu myli tą savo ponią, 
jei negali pernešti jos pamatymo? Paiškink 
mums, nes tokios meilės tikslas turi būti 
visai naujas.”

Ir kai ji man tai pasakė, ne tik ji, bet 
ir kitos laukė mano atsakymo. Ir aš joms 
kalbėjau šitaip: “Mano ponios, mano mei
lės tikslas pirmiausia buvo tos ponios, ku
rią turbūt menate, pasveikinimas, ir jame 
buvo mano palaima, kaip visų mano troški
mų tikslas. Bet kai ji nebemalonėjo manęs 
sveikinti, tai mano valdovė Meilė savo ma
lone visą mano palaimą sudėjo į tai, kas

tą jaunimas nuo 6 iki apie 25 me
tų amžiaus, apsirengęs tautiniais 
kostiumais, išaustais pagal seno
viškus pavyzdžius, atliks 20 šokių.

gali iš savo tradicijų ir pagerbia 
jas, ypač šias metais, kai minima 
50 metų sukakti nuo tų kraštų 
nepriklausomybės atgavimo, laimė 

Ta proga autorius priminė Ro
berto Payne pasisakymą apie lie
tuvių liaudies dainas, kuris rašė: 
“Lietuvos dainos kupinos tokio 
grožio ir primityvaus puošnumo, 
kokio man neteko sutikti Vakarų 
literatūroje, neskaitant ankstyvų
jų Graikijos salų dainų. Jos atro
do tartum būtų kurtos ankstyvą 
pasaulio rytmetį ir tebėra rašo- linkimo patekti į tai, ką anuo mė
tos”.

Toliau Norman Ross priminė, 
kad Lietuvos, kaip ir kaimyninės 
Latvijos bei Estijos žmonės maža 
ką teturi dainuoti apie dabartį. 
Laisvės ilgesio ir prievartos bo- 
dėjimosi dainos dabar nutildytos, 
vykdant aršios rusifikacijos prog
ramą, primestą tiems kraštams, 
kai Sovietai juos prisijungė 1940 
metais. Buvo masinių depotracijų. 
Vaikai atimami nuo tėvų, bandan
čių skiepyti jiems tikėjimą Dievu. 
Bažnyčios ateizmo muziejais. Gim
tosios kalbos vartojimas siaurina
mas. Gyvenimo lygis, jau galėjęs 
varžytis su Skandinavijos kraštų 
gyvenimo lygiu, nusmukdy
tas ligi skurdaus sovietinio gyve
nimo lygio...

Bet pusantro milijono Vakaruo
se gyvenančių Baltų, sako Chicago 
Daily Nows autorius, saugo ką

to audringuoju metu, kai Rusijoj 
carinės valdžios vieton atėjo ko
munistinė. Deja, tada tie kraštai 
išsilaikė laisvi vos apie 22 metus, 
ligi slaptuoju nacių-sovetų susi
tarimu Hitleris pasigrobė didžiu
mą Lenkijos teritorijos, o Stali
no valdžion buvo atiduotos Balti
jos tautos, neturėjusios jokio pa

tu Molotovas pavadino “garbinga 
Sovietų Sąjungos šeima”. Dabar
tinei padėčiai apibūdinti straips
nio autorius priminė Adlai Ste- 
vensono 1961 metais pareikštą 
nuomonę: “Tai kolonijos pavergi
mas. Tai akivaizdi aneksija teri
torijų, priklausančių tautoms, ku
rios lygiai myli laisvę ir lygiai turi 
pagrindo naudotis teisėmis, kaip ir 
Afrikos, Azijos ar Amerikos tau
tos”. Ir dar esą pažymėtina, kad 
anot paskutinio Acen News nurody 
mo, neseniai Maskvos ratifikuota 
JAV-Sovietų konsulinė sutartis 
netaikoma nei trijų Baltijos vals
tybių teritorijoms, nei jų pilie
čiams.

Išvakarinis Chicagos skaitytojų 
dėmesio atkreipimas į lietuvių 
šventę baigiamas tokiais sampro
tavimais:

man niekad negali žūti."
Tada tos ponios pradėjo kalbėtis tar

pusavy; ir, kaip kartais matom lietų, be- 
krintanti su gražiu sniegu, taip pasigirdo 
man jų žodžiai, sumišę su dejonėmis. Ir 
kai jos tarp savęs pasikalbėjo, tarė man 
toji, kuri pirmiausia buvo užkalbinusi: “Pra 
šom, pasakyk mums, kur ta tavo palaima?” 
Ir aš atsiliepdamas, pasakiau tik tiek: “Žo
džiuose, kurie kelia mano ponios garbę.” 
Ir ji atsakė: “Jei mums tiesą sakei, tai tu
rėjai įdėti kitą reikšmę į žodžius, kuriais 
apie save kalbėjai.”

Tada aš, prisiminęs anuos žodžius, nu
ėjau nuo jų lyg susigėdęs ir eidamas pats 
sau tariau: “Jeigu yra tiek palaimos žo
džiuose, kurie kelia mano ponios garbę, ko
dėl mano kalba buvo kitokia?” Ir dėl to 
pasiryžau savo kalbos siužetui visuomet im
ti tik tai, kas keltų tos kilniausios garbę, ir, 
daug galvodamas apie tai, tariausi pasirin
kęs peraugštą temą savo jėgoms, dėl to ne
drįsau pradėti; ir taip delsiau keletą die
nų, pilnas troškimo kalbėti ir pilnas bai
mės pradėti.

Nepasitikėjimą savimi ir baimę Dantė nugalė
jo, parašydamas “Naujajam Gyvenimui” dar 
24-rius skyrius, kuriuose, šalia prozos, telpa 16- 
ka sonetų ir 5-kios kanconos.

Paskutinieji šios knygos skyriai tiesiogi
niai rišasi su “Dieviškąja Komedija”.

Dante Aligheri, Naujasis Gyvenimas 
(La Vita Nuova). Vertė A. Tyruo-

lis. Saleziečių leidinys. Italija, 1966

NAUJI LEIDINIAI
Bronius Budriūnas. Liet; os 

Šviesos Keliu. Kantata mišriam 
ir moterų chorams su solo sopra
nu ir bosu, žodžiai B. Brazdžio
nio. Turiny: Juodos naktys, Pir
moji knyga, Verpėjos daina, Lais
vės vasaris, Garbė tau. mokyto
jau. Išleido Pasaulio Liet. Bend
ruomenės Valdyba, pirm-ko J.J. 
Dačiūno lėšomis. Tiražas 1000 egz. 
1968 m. Gaunama: J.J. Bachunas, 
Sodus, Michigan, 49126, U.S.A.

Jonas Šiaurietis. Apocalipsė. Pu
siau beletristinis mūsų laikų švara 
tymas apokaliptinėje šviesoje. 79 
psl. Leidėjas Jonas Burcikas, 2272 
Lavallee, ville Jacques Cartier, P. 
Q. Canada. Kaina $2.50.

Vysk. Vincentas Brizgus. Rel
igious Conditions in Lithuania. 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo K-to 
leidinys anglų kalba apie religinę 
padėtį Lietuvoje. Išleista 1968 m. 
Psl. 40.

Tu esi mano lėmė, Danguolės 
Sadūnaitės eilėraščiai, 46 psl., kai
na $1.50, išleido Juozas Kapočius 
(361 Broadway, S. Boston, Mass. 
02127.).

— Tai nelemta ironija, kad jų 
(baltiečių) nepriklausomybės 50 
metų sukaktis sutampa su Visuo
tinės Žmogaus Teisių Deklaracijos 
Jungtinėse Tautose paskelbimo 20- 
ties metų sukaktim, — deklaraci
jos, kuri skelbia, jog tautų ap
sisprendimo teisė yra visų kitų 
teisių įgyvendinimo pagrindas.

— Anot Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirmininko V. Sidzikausko, 
“Mūsų kovos dėl apsisprendimo 
teisės baigiamasis istorijos sky
rius dar turi būti parašytas”, šį 
savaitgalį Chicagos lietuvių bend
ruomenė su delegatais iš Kanados, 
Pietų Amerikos ir net Šveicarijos, 
reiškia savo tikėjimą, kad skyrius 
bus džiugus.

Liepos 8, jau po šokių šventės, 
apie ją rašė ne tik Chicago Daily 
News, bet ir Chicago Tribune, 
Chiacago SuwTimes, Chicago's 
American, taip pat ir The Wash
ington Post. Visi ypatingą dėmesį 
atkreipė į tai, kad šioj šventėj da
lyvavo kandidato į prezidentus 
Richardo Nixono dukros, Patricia 
ir Julie, taip pat pastarosios su
žadėtinis David Eisenhower, bu
vusio prezidento Eisenhoverio vai
kaitis. Visi trys jaunuoliai buvo 
lietuvių jaunimo garbės svečiai šo
kių šventėje. Jų dalyvavimas daug 
prisidėjo prie spaudos 
mo įvykiu. Savo keliu 
vieno iš prezidentinių 
dėmesio parodymas 
ypač lietuvių jaunimui.

susidomėji- 
tai buvo ir 

kandidatų 
lietuviams.
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“NENORĖČIAU DAUG KALBĖTI...“
APIE "VIŠČIUKŲ ŪKI" MELBOURNE

Nenorėčiau, bet kaip be žodžių 
žmogus gali išreikšti savo džiaugs
mų ir pasitenkinimų? Kaip įro
dysi, jei kas paklaus, kieno tas 
viščiukų ūkis? Mano? Tavo? Ar 
mūsų visų? Taigi------

Štai liepos 14 d. pačiame žiemos 
(ir dar benzino streiko) vidury 
Melbourne sušvito pirmas šiltas 
spindulys, kai Lietuvių Namuose 
prisiglaudęs “Aušros” teatras pa
sikvietė melburniškius pasižiūrėti 
jų naujausio naujagimio, pirmą 
kartų scenon išleisto ne vieno viš
čiuko, bet viso VIŠČIUKŲ ŪKIO!

Kaip dabar pasakyti bravo už 
drąsų, už pasiryžimų ir už įdėtą 
darbų, jei esame santūrūs, nede- 
monstratyvūs ir vis laukiame, kad 
kiti už mus padarytų?

ta ir vertina, turėjo progos įsiti-
Kad melburniškiai teatrų mėgs- lūpas.

kinti ir mūsų broliai Sydnejuje, 
kurie buvo atsiuntę savo vaikų te
atrų — juk žiūrėjome ir džiaugė
mės jais ne tik jauni, bet ir se
niausieji seni; šypsojos ir Adelai
dės teatras, taip neseniai viešėjęs 
Melbourne su savo “Bubuliu ir 
Dunduliu”, kurio pasižiūrėti vos 
sutilpome savuose namuose. Tad 
nieko nuostabaus, kad savojo teat
ro premjerai jau reikėjo pristati
nėti kėdes, nes atėjom urmu!

O pasižiūrėti buvo ko!
Sakoma, lietuviškojo teatro pub

lika ir vaidinimų vertintojai — 
kritikai daugiausia yra konserva
tyvūs, realumo buitinių įvykių 
mylėtojai (kaip “Amerika pirty”, 
“Kuprotas oželis” ir kt.), todėl šį 
kartą “Aušra” kaip ir pridera jos 
vardui nušoko didelį žingsnį iš 
praeities į dabartį ir nušvietė nau
jų horizontų. Ji pamėgino paro
dyti šių dienų aktualijas, šių die
nų tremtinį lietuvį, besiblaškantį 
tarp realybės ir fantazijos, sar
kazmo ir graudulio komedijoje — 
ne vien kaip fizinį tipų, bet kartu 
atskleisdama visus jo vidinius 
dvasinius pergyvenimus ir proble
mas.

“Aušra” pasirinko Anatolijaus 
Kairio trijų veiksmų satyrinę ko
medijų “Viščiukų ūkis”, už kurių 
autorius buvo gavęs 1964 m. Čika
gos scenos darbuotojų Sąjungos 
premiją. Veikalas jau buvo sta- 

MŪSŲ PASTOGES SPAUDOS BALIUS 
JAU ŠITĄ ŠEŠTADIENI (RUGPJ. 3 D.) 

UKRAINIEČIU KLUBO SALĖJE, LIDCOMBE
tytas ne kartą Amerikoje ir susi- kovoti nėra sunkiau, kai jis suki- 
laukęs įvairių atsiliepimų, kry- nėjas tarp mūsų, mus vilioja, kai 
žminės ugnies — pasklido jau šių yra toks pats kaip ir mes, ir mes 
metų pradžioje gandas Melbourne, jį priimam kaip svečią?

Tad nenuostabu, kad buvo lauk- Taigi, daug nekalbant pasidarė 
ta su nekantrumu. Didelį klaustu- aišku, kad mūsų jaunimui šis vei
ką jautė ir pats teatras, nes sun- kalas ir aiškus, ir suprantamas, ir 
ku buvo įpiršti roles (ypač Arū- artimas. Todėl atsidėkodami artis- 
no...), didelį klaustuką jautė ir tie tams plojome' (gal ne taip sponta- 
žiūrovai, kurie buvo veikalą jau niškai, kaip daro australai ar ki- 
prabėgom perskaitę. Ar pavyks tos tautos), plojome šypsodamies 
perduoti? Ar tie personažai, tapę ir lipome ant scenos su gėlių 
gyvais ir išėję švieson, netaps iki puokštėmis bei dovanomis. (B-nės 
koktumo sumenkintos, sušaržuotos vardu p. S. Grincevičius, choro 
figūros, besisvaidančios ilgais sva- vardu — Balčiūnienė su p. Ving- 
jonių sakiniais ir įmantriais žo- riu, Kat. Federacijos — p. Lau- 
džiais? Ar publika pagaus auto- kaitis. Net iš Adelaidės teatro 
riaus mintį, jo idėjas? Ar suge- gautą telegramą perskaitė p. Bla- 
bės jie pajudinti mūsų sąžinę, nes dzevičius. Ir visų mūsų džiaugs- 
autoriaus įvade į veikalą aiškiai mą būtų galima susumuoti, su- 
pasakyta: glausti į paskutinius p. Grincevi-

“Veiksmas vyksta mūsų sąžinė- čiaus žodžius: esame linksmi, nes 
se nuo išėjimo dienos iki sugrįži- savuose namuose savas teatras ir 
mo valandos, jeigu...”/ savi jauni žmonės, kurie mums tą

Teatras matyt nenorėjo palikti džiaugsmą štai suteikė.
M ♦ M ♦ M ♦

MELBOURNO LATVIŲ OPERETINIS ANSAMBLIS y 
;; stato Emerich Kaiman operetę Z

j: DIE CZARDASFUERSTIN (SILVA) 
«• MELBOURNE: rugpiūčio 3,4,11,17 ir 18 d.d. ir rugsėjo 1 d. ”

Latvių Namuose 3 Dickens St., Elwood, Vic. Tel. ;;
91 3945. Pradžia šeštadieniais 7 vai. p.p., sekmadie-

;; niais 6 vai. p.p.
’; • «► 
.. ADELAIDĖJE: rugpiūčio 25 d. 1 vai. p.p. Latvių Namuo- " 
" se, 4 Clark St., Wayville, S.A., tel. 91 9600. ;;
;; SYDNEJUJE: rugsėjo 7 d. (šeštadienį) 7 vai. vak. ir rug- • - 
•• sėjo 8 d. (sekmad.) 1 vai. p.p. Latvių Namuose 32-34

Parnell St., Strathfield, tel. 74 8500. ••«► * ‘ 
" Bilietai prie įėjimo arba iš anksto užsakant kreipiantis 
y nurodytais adresais.

jokios spragos, todėl pati vadovė 
p. V. Kružienė prieš uždangai pa
kylant visas šešias minutes išnau
dojo norėdama sudaryti pilnų 
vaizdų apie veikalo naujoviškumą, 
jo idėjas ir visą kontraversiją, 
kuri buvo dėl to sukelta ir aiškin
ta Amerikos spaudoje. Ji atpasa
kojo veikalo turinį nušviesdama 
atskirus charakterius ir mėginda
ma išanalizuoti kiekvieno reakci
jas į tam tikrus įvykius — satyri
nes ir alegorines situacijas.

Vaidinimas prasideda.
Nutyla muzika. Šviesos taške 

stovi armonikėlę pūtęs inkubato
riaus mechanikas Andrius ir kuk
liai pareiškia — “nenorėčiau daug 
kalbėti”. Tai žodžiai, kurie pasie
kė klausytojų ne tik ausis, bet ir 

Su kiekvieno akto užbaiga, 
užsidegus salėje šviesoms, matėme
šviesėjantį ne tik teatro vadovės 
veidą, bet ir visų žiūrovų. Ergo, — 
nenorėčiau daug kalbėti... Aišku, 
patiko!

Kai visas Viščiukų ūkis jau bu
vo perėjęs per sceną, plačiai atvė
rėme akis ir viskas atrodė aišku. 
Net ir p. Kružienės rūpestis, kad 
reikia iš anksto išaiškinti turinį, 
nušviesti idėjas, taip ir nusirito 
nuo scenos, kaip nereikalingas ak
muo. O jeigu mus, neapsivilku- 
sius jokiais kailiniais, privertė va
landėlėmis pasivartyti kėdėse, su
raukti nosį ir jaustis nepatogiai. 
— reiškia, aktoriai perdavė idė
jas, nors ii- pirštų galais buvo pa
siekta mūsų sąžinė, kur, pagal au
toriaus pasakymą veiksmas ir tu
rėjęs vykti.

Ir tas salės aptamsinimas ir ro
lių paskirstymas, ir ta muzika, ir 
rolių interpretavimas pasiteisino. 
Kokiomis akimis žiūrėsime, tą ma
tysime. Tobulieji, kurie pageidau
ja, kad baltas turįs būti baltesnis 
už baltą, mėgino sakyti, kad mer
gaičių roles būtų galima sukeisti. 
Velniu pavadintą (motinos) cirko 
diplomatą, girdi, gal dar padaryti 
velniškesnį, su ragais, žiaurų 
rėksnį...

— Bet kodėl?, — įsiterpė šalia 
stovėjęs jaunuolis: — ar blogiau 
mokąs lietuviškai negali būti ge
resniu lietuviu?

— Ar blogį atpažinti ir su juo

Tuoj pat po vaidinimo mažojoje 
salėje “Aušros” teatras suruošė 
savo artistams, bičiuliams bei 
kviestiems svečiams vakarienę. 
Vakarienė, kaip paprastai ruošia
ma su vinegretais, žuvim, mėso
mis turėjusi būti šalta, jei| aušrie- 
čiai nebūtų susigalvoję kaip ir pri
dera viščiukų ūkyje visus pavai
šinti keptais viščiukais su ryžiais.

Pradėję šiltais viščiukais perė
jome prie dar šiltesnių žodžių — 
pagyrimų, komplimentų ir pasigė
rėjimo bei dėkingumo.

Ir didžioji dalis mūsų visų dė
mesio buvo jaunoji režisierė Moni
ka Gylytė, kuri, ir Sakalo dukters, 
tikros patriotės lietuvaitės Gied
rės rolę dar vaidino! Kalbėjo kun. 
P. Vaseris, kalbėjo p. L. Baltrū
nas, A. Krausas, V. Bosikis, ir vi
sų jų žodžiai kaip pavasario lietus 
krito ant kukliai sėdinčių prie sta
lo artistų — V. Miliausko, seno 
veterano, kurį jau ne kartą esame 
matę ir kuris mums) suvaidino lie
tuvišką tėvą ir kurio negalėtume 
nei peikti, nei pasmerkti. Aid. 
Vyšniauskienė sukūrė pastabią 
gerą motiną, kuri visada pasiruo
šusi kovoti su blogiu, — tokią, ko
kią mes ne vienas turime.

R. Žitkevičius turėjo pačią sun
kiausią ir nedėkingiausią rolę — 
tai Sakalo sūnaus Arūno, mokyto,

LIET. DIENU PREZIDIUMO 
ATS1ŠAU RIMAS

Mūsų vaizdinio meno reprezentantai yra vieni iš ryškiausių 
talkininkų tremties lietuvių kultūrai puoselėti ir ugdyti. Jie pa
jėgia iškelti dvasios lietuvį į pasigėrėtinas aukštumas. Galime 
didžiuotis, kad turime visą eilę plačiai išgarsėjusių menininkų ir 
gražaus meninio prieauglio, kurio darbai gali būti reikšmingi vi
sam mūsų judėjimui.

Kartas nuo karto mūsų kultūriniuose sluoksniuose jau ir 
anksčiau buvo reiškiamas pageidavimas ieiškoti kokių nors for
mų saviems menininkams pagerbti ir juos paskatinti.

Šiais metais Adelaidėje ruošiamų Lietuvių Dienų Prezidiumas, 
turėdamas tuos pageidavimus galvoje, taria, kad atitinkamas me
nininkų pagerbimas galėtų būti sujungtas su reguliariai įvykstan
čiom Australijos Lietuvių Dienom. Tai tiktų juo labiau, kad nuo 
pat pradžios vaizdinio meno reprezentantai su tom Lietuvių Die
nom yra glaudžiai susirišę ir visada gražiai ryškina jų kultūrinį 
chrakterį savo kūrybos parodomis.

Lietuvių Dienų Prezidiumas dėl to siūlo pradžiai skirti pir
mąsias skatinančias pinigines premijas lietuviams menininkams, 
dalyvaujantiems Jubiliejinių Metų Meno parodoje Adelaidėje Lie
tuvių Dienų proga.

Prezidiumo samprotavimu, premijas galėtų skirti ir tolimesnė
je šios srities veikloje aktyviai reikštis mūsų kultūriniam gyve
nimui vadovaujančios organizacijos ir bendruomeninės institucijos. 
Daugis mūsų organizacijų į savo statutus yra iškilmingai įrašiu
sios gražų tikslą: remti lietuvių kultūrines apraiškas. Tegul tad tie
įrašai įgauna gyvybės! — Tikras paradoksas, kad tie

Vienai premijai gali susijungti kelios organizacijos iš įvairių PatXs kairieji individai — rašyto- 
Australijos vietų arba giminingos organzacijų grupės, esančios iai> poetai, dailininkai ir moksli- 
vienoje vietoje (kaip skautai ir skautai akademikai, ateitininkai ir ninkai, — kurie savo laiku buvo 
ateitininkai sendraugiai), gydytojai, inžinieriai, Australijos lietuviai utopiško marksistinio idealizmo i- 
studentai ir filisteriai ir 1.1.. deologiniai šaukliai ir entuziastin-

Premijomis galima būtų atžymėti nusipelniusius atitinkamų apaštalai, dabar tapo pirmieji 
lietuviškų institucijų įkūrėjus, ypač mirusius, atskirus kultūrinin- apsivylėliai, prieškaištautojai ir 
kus, duodant skiriamoms premijoms jų vardus. maištautojai prieš Sovietų ir ko-

L.D. Prezidiumas gerai žino, kad mūsų organizacijos nėra munistų totalinį viešpatavimą Ry- 
turtingos pinigais, tačiau kiekviena organizacija yra pakankamai *9 Europoj. Jų nusivylimą paža- 
pajėgi susirasti priemonių užsibrėžtam tikslui pasiekti. Kaip vi- dino ir sukėlė platus plyšys tarp 
sur, taip ir čia reikalinga tik ryžto ir gerų norų. komunistinių teorijų ir komunisti-

Visoj Australijoj yra apstu ekonomiškai sustiprėjusių lietu- nės tikrovės politiniame ūkiniame, 
vių, dirbančių tiek savose profesijose, tiek įvairiose prekybos įg/^socialiniame ir kultūriniame gyve- 
pramonės šakose. Tie asmenys daug prisidėtų paskirdami savo nime- Vietoj socialistinės demokra 
asmenines premijas. tijos jie patyrė policinės valstybės

Premijos nebūtinai turi būti didelės ir sudaryti keturias skait- skonį; vietoj ūkinio klestėjimo pa- 
lines. Jos bus vertingos ir trijų ar dviejų skaitlinių ribose. Svar- tyrė net pačių pagrindinių reik- 
bu, kad į tas premijas mes įjungsime lietuvišką sielą ir savo pa- menų stoką; vietoj socialinio tei- 
garbą kultūrininkams. " singumo ir aukštesnio gyvenimo

Premijos galėtų būti skiramos už geriausius Lietuvių Meno W0 — protekcionizmas ir skur- 
Parodoj išstatytus kūrinius, kuriuos įvertintų neutrali specialistų dus gyvenimo lygis tapo kasdie- 
komisija. Premijų skyrė jai, pagaliau, yra laisvi statyti vienokias nybės požymiai; vietoj minties ir 
ar kitokias premijai skirti sąlygas ir apibūdinti savo pageidavi- pasisakymo laisvės įsivyravo 
mus. Nagrinėdamas šį reikalą, Prezidiumas susidūrė su vienu cenzūra. Nors komunistiniai reži- 
konkrečiu pageidavimu, liečiančių kovos idėjos pavaizdavimą mai nuo pat pradžios skyrė ypa- 
meno kūriniuose. Tai rišama su šiais lietuvių kovos dėl laisvės me- tingą dėmesį rašytojams — steng- 
tais. Grupė organizacijų galėtų paskirti atitinkamą premiją su są- damies įsigyti jų palankumo ir pa 
lyga, kad apdovanotas paveikslas tampa Lietuvių Muziejaus nuo- galbos — galutiniai rezultatai toli 
savybe ir tame muziejuje yra saugojamas, kaip kovos metų prisi- gražu neišėjo patenkinami.
minimas. Paminėjęs eilę, nors ir žiauriai

Prezidiumui taip pat buvo pasiūlyta su šiuo planu kreiptis 
į kitų kontinentų lietuvius. Tačiau L.D. Prezidiumas galvoja, kad 
savų menininkų pagerbimas ir vaizdinio meno skatinimas yra mū
sų pačių garbės reikalas. Mes esame pakankamai kultūringi ir pa
jėgūs ekonomiškai patys šį reikalą gyveniman tinkamai išvesti.

L.D. Prezidiumas vėliau išdirbtų premijų skyrimo ir įteikimo 
taisykles. Jis bus dėkingas kiekvienam, ateinančiam su konkrečiu 
pasiūlymu. Kiekviena organizacija ar pavienis asmuo bus Prezi
diumo mielai išklausytas ir pasiūlymai apsvarstyti.

Lietuvių Dienų Prezidiumas:
Pirmininkas Jz- Lopšys
Sekretorius V. Radzevičius 
Iždininkas K. Pocius
Nariai: G. Vasiliauskienė ir T. Žurauskas

moderniško žmonos dominuojančio 
lietuvio jaunuolio. Kažin ar kas 
būtų geriau suvaidinęs šitų vaid
menį? Mes pergyvenom drauge su 
juo jo valios atsparumo menkėji
mą, bet kartu ir gailėjomės, ir nei 
vienas nebūtų drįsęs į šitokį Arū
nų mesti pasmerkimo akmenį pir
mas. Bravo Rimas, kuris visą va
karų turėjo būti ir satyros ir pa
juokos centre, bet kurio niekas ne
išmušė iš vėžių — jis savo jungų 
ištempė pasigėrėtinai!

Kas būtų tikėjęs, kad Aldona 
Butkutė, kuri vaidino Nijolės, 
Arūno jaunos žmonos rolę, turi 
tiek energijos, ugnies, ir ryžtingo 
lietuviško balso. Ir stipresniam 
kaip Arūnas vyrui būtų sunku| 
atsispirti jos vadovavimui bei va
liai. Gerai rolei gera ir artistė!

Mielas ir kuklus Andrius, kurio 
pirmus žodžius mes tuoj pasisavi- 
nom, perėjo savo rolę švelniai be 
didelių panikų, nuodugniai tyrinė
damas faktus bei įvykius, nes šio
je rolėje buvo ne kas kitaą kaip 
Algis Šimkus.

Cirko diplomatą — meškos pro
tektorių vaidino naujas “Aušros” 
narys B. Steponavičius. Mes klau
sėmės jo liūliuojančiu ramiu balsu 
perteikiamų išvedžiojimų, pagun
dų. Tačiau lyg jautėme, kad po 
jo raudonu švarku turi irgi plak
ti žmogiškų silpnybių širdis. Argi 
ne tokiems ir mes leistume užeiti 
į mūsų kiemą. Matyt, reikia būti 
geru artistu, kad jame nesimaty
tų velnio.

Pasidžiaugę mūsų teatro pirmu

KELIONES Į UŽSIENI NUO 1959 M. 

LIETUVIAMS TVARKO

City Travel Center
A. ŽILINSKAS

38 LITTLE COLLINS STR., MELBOURNE, 3000

• Patarnavimai ir vietų užsakymai laivuose ir lėktuvuose
• Sutvarkom dokumentus, parūpinam vizas, kelionės če

kius (American Express arba Cook’s)
• Taip pat atstovaujam USA ir Kanados geležinkelius ir 

autobusų bendroves.
• Visos kainos kaip nustatytos pačių laivininkystės ir lėk

tuvų bendrovių.
• Visas patarnavimas veltui.
PRAŠOME TEIRAUTIS, KAIP KELIONĖSE GALIMA 
SUTAUPYTI.

Krašto Valdybos įgaliotas tvarkyti grupės išvyką į Ameriką 
rugpiūčio 18 d.

naujo žanro spektaklio pasisekimu 
ir sudėję visus gražiausius pagy
ros ir padėkos žodžius jaunai re
žisierei Monikai Gylytei ,nes per 
jos interpretavimą ir veikalo su
pratimą pats veikalas pasidarė į- 
domus ir suprantamas ne tik se
niesiems, bet ypač jaunimui. Kas 
būtų iš jų ėmęsi skaityti tos kny
gos? Kas būtų supratęs? O ta pa
ti knyga, tapusi scenoje gyva, bu
vo suprasta ir įdomi ir vaikui, ir 
jaunuoliui.

Tad p. V. Kružienei už suradi
mą “Aušrai” šio naujo spindulio 
— Monikos Gylytės, o pačiai Moni
kai už įdėtą darbą visi vakaro da
lyviai sugiedojo "Ilgiausių metų”!

Žinant lietuvišką kuklumą tai 
jau daugiau kaip komplimentas. 
Jaunai režisierei, žengiančiai pir
mus žingsnius, mūsų Melbourne 
publika jai prie kojų padėjo ne 
vien gėlių puokštes, bet ir visą sa
vo džiaugsmą, padėką ir viltį, kad 
nenutrauks pradėtojo darbo ir dar 
daug vakarų galėsime pasidžiaug
ti naujais darbais, naujais spek-

Primenami
Su paskatinimais tinkamai pa

minėti Pavergtų Tautų Savaitę, 
Pavergtų Tautų Amerikiečių Bi
čiulių organizacija išsiuntinėjo J. 
Lettricho, iki 1948 metų buvusio 
Slovakijos Demokratų Partijos 
pirmininko straipsnį apie Rytinės 
Europos rašytojus bei kitus inte
lektualus. J. Lettrichas rašo: 

sutramdytų, bet aiškiai pasireiš- privalomą karo tarnybą. Demon- 
kusių pasipriešinimų prieš politi- ■stracijų metu jokių incidentų ne- 
nę priespaudą (pažymėjo, kad būta ir jose dalyvavo studentų 
Estijoj, Latvijoj bei Lietuvoj irgi iš visų trijų Sydnėjaus univer- 
pastebima tokio pasipriešinimo žy- sitetų.

takliais, kurių su dėkingumu lauk
sime. Ilgiausių metų “Aušros” te
atrui !

Trumpais kukliais žodžiais Mo
nika padėkojo visiems už gerus lin 
kėjimus. Po to ir nenorėdami daug 
kalbėti pradėjo kalbėti ir p. Kru
žienė, ir Algis Šimkus, kuris sa
vo vadoves — Moniką ir Kružie- 
nę — artistų vardu apdovanojo 
dar šokolado dėžėmis.

Ak, būtų gaila, jeigu kitos kolo
nijos nepasinaudotų “Aušros” jau 
nųjų pasišventimu bei entuziazmu 
ir nepasikviestų jų. Veikalas ne
reikalauja scenos pakeitimų, o ar
tistų tik septyni. O ir mums pa
tiems būtų pravartu dar kartą 
perleisti šį veikalą per savo sąži
nės prizmę, kokį atspalvį dabar 
paliktu? Kad ir nenorint daug 
kalbėti paklausti galima.: — Kaip, 
mieli aušriečiai, miela Monika? 
Tiek daug dar yra palikę tokių, 
kurie negalėjo pamatyti, kurie 
mielai ateitų antrą kartą!

M ar eiline

pavergtieji
mių, tik ten jis reiškiasi daug 
atsargiau, labiau nuspalvintas tau 
tinių tradicijų ir tautinio susipra
timo gynimu), autorius kreipia 
dėmesį į tą faktą, kad Lenkijos, 
Čekoslovakijos ir Vengrijos rašy
tojai susilaukė talkos iš studentų 
ir apskritai iš jaunimo, ir to dė
ka susidarė stiprus antikonformis- 
tinis sąjūdis pačių komunistų tar
pe.

— ‘Atviras susikirtimas tarp 
partijos vadovybės ir intelektualų 
bendruomenės sukūre rimtą ideo
loginę ir politinę krizę, — sako J. 
Lettrichas apie dabartinę padėtį 
Čekoslovakijoje. įvyko dideli pa
sikeitimai partijos vadovybėj, vy
riausybėj parlamente ir kitose 
svarbiose institucijose. Panaikin
ta cenzūra ir susidarė neribotos 
minties laisvės atmosfera. Komu
nistų partija priėmė naują veiklos 
programą, kurioje pasmerkė dau
gelį praeities politikos, ūkinio va
dovavimo bei administracijos klai
dų ir suformulavo naują vidaus 
ir užsienio politiką. Taip komuniz
mas žada virsti naujo tipo sant
varka. Tačiau autorius pastebi, 
jog “teks dar palaukti, ligi pama
tysim, ar tokios viltys pasitvirti
na, ar ne”.

(ELTA)
— ★ —

Filipinuose prasidėjusi choleros 
epidemija. Jau užregistrouta apie 
100 mirusių cholera.

Apie pusantro tūkstančio Sydnė 
jaus studentų demonstravo prieš

DOMUI LINIAUSKUI

mirus, jo liūdinčią žmoną ir šeimą skausmo valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame.

J. Ivinskienė 
Daubarai 
Sliteriai
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NERIES
Kaip jau mieliems apsčiai skai

tyti teko — krikštynos buvo šau
nios ir trankios. Gaila, kad tiek 
daug pasididžiavo ir neatvyko, bet 
tuo labiau, gerbiame ir mylime 
tuos kurie turėjo laiko, noro ir... 
benzino. Ir ypatingas ačiū tiems, 
kurie net ir savo jaunimo neturė
dami, suprato reikalą ir savo au
ka bei geru žodžiu ir darbais, pa
remtais ragaišiu ir sūriu, mūsų 
pastangas parėmė. Šie, net ir iš 
krikštynų, jau linksmoki, namuos- 
na besiskirstydami sau nei krūti
nes barabanais daužė nei j ilgus 
trimitus trimitavo, kad: — “žiū
rėkite, mes už jaunimą kovoja
me!” Vis dėl to mes juos atsi
minsime ir visuomet prieš juos 
galvas palenksime.

— ★ —
Kol sugainiojau krikštynosna 

dūdorius ir kitokius štukorius, be
žiūrėdamas į vis kairėn ir žemyn 
linkstančių benzoliaus adataitę — 
pramočiau vienas Neries rungty
nes. Gailėjausi ir, kartu, prisibi
jojau, kad manęs iš klubo neiš
mestų, bet pasirodo, nėra to blogo, 
kad neišeitų į gerą! Priešbalinės 
rungtynės turėjo būti su Canter
bury vyrais (11-tą liepos), bet 
šiems nesudarius penketuko, mū
siškiai tris taškus gavo net ir 
ačiū! nepasakę. Sužaistos tik 
laiko praleidimui “žaislinės”, ku
riose Neriečiai krovė kiek tik no
rėjo. Jei nemeluoju 64 — 18 bai
gėsi. Tokio, mūsų supratimu, kie
to priešo atsikratę, krikštynose 
vos nepapampome limonadą beger
dami. Kojos net pačios šoko!

ATODŪSIAI
kaustėme! Biskį “neriflkščiai” 
ką?

— ★ —
Sekasi ar ne, bet asmeniškai 

tenka apgailestauti, matant kad 
jaunučiai neriečiai yra vaikai be 
tėvų. Nejaugi jau priėjome prie 
to, kad augtelėjaneius paleidžiame 
sau žinotis? Nejaugi jau ir tiek 
laiko ir benzino žmonės nebeturi 
kad savo sūnų ir, gal, kaimyno 
vaikiną vienam vakarui j žaidynes 
atvežus. Nenoriu pasirodyti per
daug mandras, bet tie, kurie savo 
vaikams laiko neturėjo, šiandiena 
nevienas sūnų “Long Bay” mo
kykloje “mokina”! Tėveliai, gal 
sakau, pabuskite!

Kukutis

R. NORVILAIČIO 
NETEKUS

Neteisinga esi, Mirtie, savo ga
lybėje! Tu kaip rytmečio šalna ne
laukiama ateini ir kiek jau daug 
žaliuojančių lapų nuo mūsų tau
tos medžio nuskynei ir kiek žiedų, 
dar tikros saulės šviesos nemačiu
sių ir nepražydusių, savo šalta 
ranka užgniaužei!

Prieš tavo didybę esame bejė
giai. Tau vistiek ar senelio sidab
ru papuošta ar jaunatvės garba
nomis žydinti galva nulinksta ir 
akys užismerkia amžinajam poil
siui. Ir kiek jau kartų, tavo juo
do šydo padraikų pašaukti, mes 
atvažiuojame į Rockwood’o kapi
nyną su lietuviška malda ir gies-

Mūsų pirmoji vyrų krepšinio ko
manda sublizgėjo pora gerų laimė
jimų ir vėl įėjo į šešėlį. Gerai su
žaidžiamas pirmas puslaikis, bet 
antrame išgaruoja kovingumas, 
geriau pasakius, pavargstama ir 
keliais taškais pralaimima. Susi
tikimas su University komanda 
pralaimėtas 41-43. Pirmas puslai
kis čia buvo vytiečių naudai 24- 
19. Taškus pelnė: R. Daugalis 17, 
V. Levickis 12, A. Reivytis 19 ir 
A. Radzevičius 2.

*
Prieš South Adelaide pirmas 

puslaikis laimėtas 19-13 bet antra
me puslaikyje pralaimėta ir galu
tinis rezultatas 39-45 mūsų nenau
dai. R. Daugalis, A. Reivytis ir 
V. Levickis po 10, E. Pocius 5, 
A. Radzevičius su R. Pocium po 
2.

*
“F” grupės komanda laimėjo 

prieš Postai 43-13 (19-2) Taškai: 
T. Ford 18, A. Talanskas 13, A. 
Bernaitis 8 ir M. Talanskas 4.

*
Mergaičių pirmoji komanda pra 

laimėjo prieš Adelaide 32-40 (12- 
17). Blogai žaistas pirmas puslai
kis ir antro puslaikio pradžia. 
Prie geresnių pastangų įmanoma 
buvo laimėti. Taškai: N. Vyšniaus 
kaitė 13, V. Juciutė su G. Krivic- 
kaite po 8, M. Lapienytė 3.

Prieš Polonia komandą laimėta 
52-37 (24-16). Laimėta nesunkiai, 
bet žaidimas buvo be ugnies, aps
nūdęs. Žinant, kad sezono gale vie
tą letelėje gali nulemti geresnis 
taškų procentažas, visuomet rei
kia siekti kiek įmanoma aukštes
nių rezultatų. Taškus pelnė: N. 
Vyšniauskaitė su G. Krivickaite 
po 17, V. Juciutė 16 ir B. Latvė- 
naitė 2.

*
Antroji mergaičių komanda pra 

laimėjo pirmaujančiai Torrens ko

mandai 13-28 rezultatu. Taškai: 
I. Beinoravičiūtė 7, R. Ignatavi- 
čiūtė 5 ir J. Grigonytė 1.

Po ilgo laukimo pagaliau ši ko
manda laimėjo 26-21 (11-6) prieš 
South Adelaide. Rungtynės baig
tos lygimis ir laimėta tik po pra
tęsimo. Taškus pelnė: I. Beinora
vičiūtė 12, R. Ignatavičiūtė 7, J. 
Juciutė 3, R. Staugaitė su J. Gri- 
gonyte po 2. *

Jaunių iki 16-kos metų berniukų 
komanda silpną C.W. vienetą nu
galėjo 128-16 (48-7) rezultatu. 
Taškus pelnė: A. Jaunutis 54, A. 
Pauliukevičius 16, J. Vachiani 10 
ir R. Beinoravičius 6. ši rekordi
nė pergalė buvo paminėta Adelai
dės dienraštyje The News ir A. 
Jaunučiui kaipo savaitės geriau
siam metėjui paskirta premija-žai 
dimo batukai. A. Pauliukevičius 
paminėtas kaipo antras geriausias 
metikas.

Nežiūrint priešininko — North 
Adelaide rodyto didelio pahiprie- 
šinimo vytiečiai šią komandą nu
galėjo be didelio vargo. Laimėta 
53-24 (26-9). Taškai: A. Pauliu
kevičius 24, J. Vachiani 10, A. Jau 
nutis 9, K. Pauliukevičius su R. 
Beinoravičium po 4 ir P. Arlaus
kas 2.

*
Jaunių iki 14-kos metų koman

da patyrė du pralaimėjimus, žai
džiant su South blogai žaista pir
mas puslaikis ir dėl to pralaimė
ta. Netikęs teisėjavimas taip pat 
prisidėjo prie pralaimėjimo. Pra
laimėta 27-36 (8-26). Taškai: K. 
Sadauskas 14, A. Ignatavičius 5, 
K. Jaunutis 4, ir L. Kanisauskas 
su K. Lukošium po 2.

Prieš stiprią United Church ko
mandą pralaimėta 14-35 (4-16). 
Taškų pelnė: K. Sadauskas 12 ir 
A. Ignatavičius 2.

BJV.
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H F. 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 
H.F. STORES, kuri paskutiniuosius 22 metus turi kontaktą su 
Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami kitų skel
bimų.

22 metai mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ ■imtiny* 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAYS H.F. STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 19 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo, ir mea 
pilnai garantuojame Jūių siuntini iki to laiko, kol jj gauna Jft*ų 
giminė*.

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

SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto

mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra
dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir 
siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro
džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato 
Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 60 
dienų.
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REGISTRUOTI SKYRIAI:

CABRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES 143 Cabramatta Rd. 
Tel: 72-2082.

PARRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES 293 Church St 
Tel: 635-9728.

BANKSTOWN: MURRAY’S H.F. STORES 5 Kitchener Pde.
Tel: 70-8089.

ST. MARY’S: MURRAY’S H.F. STORES 97 Queen St.
Tel: 623-1156.

NEWCASTLE: MURRAY’S H.F. STORES 557 Hunter St 
Tel: 2-3596.

NEWCASTLE: MURAY’S H.F. STORES 93 Northumberland St.
Wickham, Tel: 61-5180.

MELBOURNE, VIC.: MURRAY’S H.F. STORES 94 Elizabeth 
St, Tel: 63-7895.

CANBERRA, A.C.T.: CANBERRA DISPOSALS — CIVIC CEN- Jj
TRE, Tel: 4 3840. $
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Sirgdami pagiromis (18-tą lie
pos) kibome į atlapus Earlwood II 
komandai. Kadangi jau eina ant

ine vėl vieno iš savųjų, tavo šal
tos rankos paliestą, kapinių glū
dumoje palikti?... Tuos, kurie šio KELIAUTOJAI PASAKOJA

rasis žiemos žaidynių ratas, jau 
vieną kartą mūsų “pašventinti” 
Earlwoodiškiai iš kailio nėrėsi no-

poilsio savo žemės kelionėse užsi
tarnavo, mes palydime su pagarba 
ir giliai jaučiamu dėkingumu

Rašo V. Ivaškevičius

rėdami mus prie juodžemės pri
laužti. Bet ką - gi! Liepėme 
“Chukui” užsimerkti metant ir ne- 
pasidavėme. 43 — 37 (16 — 11), 
ir trečiame rate “kapituliuos” ir 
jie kaip Canterbury.

— ★ —
Liepos 19, Beverly Hills krepši

nio salėje pirmąjį “paraką” gavo 
pauostyti ir mūsų jaunučiai. Mū
siškiai — jauni ir laibučiai, o tie 
australų “Satellites” — belgjiški 
arkliai. Sumindys, jie mus su
dirbs! 32 — 23 ir mes juos pa-

jiems už jų mums padarytą gerą 
ir, nors ir su liūdesiu širdyse, vis- 
dėlto, kaip nors, realizuojame, kad 
jų žvakės sudegė ir užgeso...

Bet Tu ir tave palydint amži- 
nastin, mielas ir jaunos Romual
dai!..

Rodosi dar tik vakar Bankstow- 
no krepšinio aikštėje dalinomės su 
tavimi jaunatvišku juoku ir lietu
viškame sporte buvai vienas iš mū 
sų ir mūsų. Puoselėjome viltis, kad 
tave savo eilėse matysime dar il
gai ilgai, nes tavyje tekėjo lietu
viškas kraujas. Ir šiandien! ?..

Prieš kiek laiko “Mūsų Pastogė
je" buvo paminėta, kad geelongiš- 
kis p. V. Ivaškevičius su žmona 
išvyko pasidairyti po pasaulį. Da
bar jis jau \apie trys mėnesiai dai 
rosi po pasaulį ir “Mūsų Pasto
gės’’ skaitytojams rašo savo įs
pūdžius. Tikimės, kad skaitytojai 
šiuos p. V. Ivaškevičiaus pasipa
sakojimus su dideliu įdomumu 
perskaitys.

M.P. Red.

SYDNEY
Skausmo ir liūdesio kupinomis šir
dimis stovime prie tavo, šaltos ir

Atrodo tik momentas, o jau trys
mėnesiai, kai apleidome Australi- veikiančių 
ją. Per tą laiką perkeliavome ke- šį miestą

Rotorua — karštų geizerių ir

IZRAELIO
KREPŠININKŲ VIZITAS

Rugpiūčio 4 d. (sekm.) 4 vai. 
p.p. naujame Sydnėjaus krepšinio 
stadione Alexandrijoje įvyks N.S. 
W. krepšinio rinktinės rungtynės 
prieš Izraelio Hapoel komandą, ku 
ri atvyko į Australiją draugiš
koms varžyboms.

Žydų komanda Sydnėjuje žais 
tik vienas rungtynes.

V. A.
»++4»+»4+4-+4+++-»++-»

BALTIC STORES Ltd.
Dovanų siuntinius į Lietuvą su 

garantuotu pristatymu galima 
pasiųsti per BALTIC STORES 
Ltd. Z. Juras, 421 Hackney Rd., 
London, E. 2, England.
♦+♦+♦♦♦♦ ♦4+4+-4W

svetimos žemės kapo! Liūdime ir 
verkiame kartu su tavo šeimos 
nariais, nes tu buvai mūsų jau
nos NERIES šeimos narys. Mes 
žinome, kad mūsų ašara tavo gy
venimo žvakės nebeuždegs ir kad 
skausmo tavo tėvų širdyse nesu
mažins. Betgi savyje visuomet 
klausime: — “Mirtie, kodėl tu to
kia neteisinga savo galybėje ir ko
dėl tu negalėjai savo šaltume pra
eiti šio jauno žiedo nepalietus?”

Visų mūsų Neryje nulenktos gal
vos ir jaunos širdys skausmu dre
bančiomis lūpomis kreipiasi į ta
ve, Geriausias:

“Amžinąją ramybę duok jaunai 
lietuviškai sielai, Viešpatie!”

* A.A. Romualdas Norvilaitis, 
19 metų, žuvo auto katastrofoje 
Sydnėjuje.

Kazys Intas

ROMUALDĄ Amžinastin palydėjus

Su p.p. Norvilaičių šeima kartu liūdi

B..L.S.K. NERIS

A.A. JONUI LATVENUI
mirus liūdesyje likusią žmoną ir dukras Birutę, Aldoną giliai 
užjaučia ir kartu liūdi
, . Adelaidės L.S. K. “Vyties”

Valdyba, sportininkai ir nariai.

lėtą kraštų ir kiekviename pama
tėme šio to naujo. Kur tik buvo 
galima, susitikome su lietuviais, 
kad gavus informacijos ir pada
rius teisingesnių išvadų-apie gy
venimo sąlygas, uždarbius ir pra
gyvenimo kaštus.

Pirmoji sustojimo vieta — 
Christchurch (N. Zelandija). Gy
vename motelyje su galimybe ga
mintis maistą patiems ($7 vienai 
parai — labai pigu).

N. Zelandijos maistas labai pi
gus: butelis pieno —• 4 centai, ge
riausios mėsos svaras apie 50 cen
tų, svaras sviesto — 28 c. Tiesiog 
nepatikėtina. Dviem dienom išsi
nuomavome automobilį ir nepaju
tome padarę kelis šimtus mylių 
besidairydami. Norėjau pamatyti 
ūkius (pats p. V. Ivaškevičius ir
gi ūkininkas Australijoje: turi 
vištų farmą. Red.). Įdomiausia 
buvo važinėtis pajūriais po aukš
tumas. Vaizdai žavingi. Vieną die
ną pašventėm N. Zelandijos Al
pių apžiūrėjimui. Pervažiavome 
kalnus per Arthur Pass. Nepasa
kyčiau, kad kalnuose būtų įdomu: 
vaizdai kartojasi, o kadangi tar
pukalnės neapgyvendintos ir dau
gumoje be augmenijos, sakyčiau, 
vienos dienos pasivažinėjimo pil
nai pakanka. Christchurch mieste 
lietuvių nesutikome.

Wellingtone — N. Zelandijos 
sostinėje sustojome dviem dienom. 
Labai gražus miestas, plačiai iš
sidėstęs- pajūrio aukštumose. Tu
ristiniais autobusais apvažinėjo-, 
me visas įžymesnes vietoves. Pi
gu ir gerai organizuota. Toliau į 
Rotorua.

purvo vulkanų vieta, 
supa gražūs ežerai ir

užgesę vulkanai. Beveik kiekviena 
pėda vietos gyventojams maori 
yra šventovė. Šios vietos gyvento
jai naudojasi visomis privilegijo
mis tarp baltųjų ir nėra išskyri
mo. Vietiniai baltieji pastebi, kad 
maori žmonės neišnaudoja baltųjų 
duodamų galimybių savo vaikus 
išmokslinti.

Auckland — paskutnė sustoji
mo vieta N. Zelandijoje. Per vi
sas keturias dienas naudojomės p. 
p. Liutikų vaišingumu ir globa. 
Ponia Liutikienė — kilimu grafai
tė iš Lietuvos, p. Č. Liutikas — 
agronomas ir visuomeninkas. Jo 
dabartiniai pomėgiai — numizma
tika, filatelija. Rinkinius, kuriuos 
jis man parodė, vargu ar galė
čiau sutalpinti į savo keturis ke
lioninius čemodanus. Pats p. Liu
tikas guodžiasi išėjęs į pensiją ir 
tikisi savo laisvesnį laiką pašvęs
ti savų rinkinių sutvarkymui.

Aucklande turėjome progos da
lyvauti Motinos Dienos minėjime. 
Išsikalbėjome, susipažinome su vi
sa eile lietuvių. Jie gyvena pana
šiai kaip ir mes Australijoje. Dau
guma dirba už algą. Uždarbiai že
mesni, negu pas mus Australijo
je, bet ir išlaidos mažesnės — vien 
tik maistas pusiau pigesnis. Gam
ta daug gražesnė. Pakankamai 
drėgmės, žemė derlinga. Medžiai, 
krūmai, žolė auga, kaip rojuje. 
Šiaurinėje saloje klimatas švel
nus. Sutikau australų pensininkų, 
kurie čia daug geriau pragyvena 
su savo gaunama pensija.

Toliau — Tahiti — tropikinė 
Pacifiko sala. Ji vulkaninės kilmės 
su labai vešlia augmenija ir neva 
gražiomis šokoladinės spalvos mo

terimis. Gaila, kad jų grožis labai 
trumpas — tik pačioje jaunystė
je, o kada pasidaro apvali, kaip 
statinaitė, tai ir baltas žiedas už 
ausies daug nepadeda. Mačiau vie
tinių sodybų nešvarių, krautuvėse 
prekės apdulkėjusios — nešvaru, 
o pardavėjas sėdi apatiškas ir ne
suinteresuotas pirkėju. Brangu
mas neišpasakytas: keturis ar pen 
kis kartus brangiau kaip Austra
lijoje. O gal tik turistams? Buvo
me laimingi išvykę iš tos pirties 
anksčiau, negu pramatyta. Jei 
vyksite,, pasiruoškite tam, kad čia 
viskas taip sutvarkyta, kad kuo 
daugiau iš turisto iščiulpus pini
gų. Tarp kita ko salą valdo pran
cūzai.

Los Angeles (USA) mieste ap
sistojome pas bičiulį p. S. Aušro
tą. Jis pats ir jo dukra Dalia, 
ką tik baigusi usiversitetą, padė
jo mums labai daug ko pamaty
ti city, Hollywood, Beverley Hills. 
Buvo įdomu, bet įdomiausia, jei 
nebūtų atkreipę dėmesio, kad tai 
Hollywood ar Beverley Hills, tai 
mes to ir nebūtume išskyrę, ne
bent tik iš šaligatvių, turinčių va
rio įspaudas žvaigždžių ir kino ar
tistų pavardžių. Mūsų didmies
čių brangieji priemiesčiai niekuo 
neblogesni. O, ta propaganda! Ma
tėme iš arti tas kalvas, kur gami
namos cowboys ir indėnų filmos. 
Nuvykite j You Joung prie Gee
long ir matysite gražesnių vaiz
dų.

Los Angeles mieste dalį mūsų 
viešnagės užpildė malonūs p.p. 
Tamošaičiai. Pats p. Tamošaitis, 
baigęs civilinę inžineriją Mel
bourne dabar dirba Los Angeles, 
o p. I. Tamošaitienė dėsto univer
sitete ir ruošiasi doktoratui. Su 
jais automobiliu nuvykome į eg
zotišką — romantišką Meksiką. 
Labai įdomu. Esant galimybei ne
galima tokios progos praleisti 
Ten ne tiek tos romantikos, kiek 
kasdieninio skurdo. Kalifornijos 
keliais išvažinėjome apie 300 my
lių. Matosi rudos išdžiūvusios kal
vos, kuriomis nesusi žaviau. Ži
noma, miestuose yra gražių žalių 
parkų, bet tas necharakterizuoja 
krašto. Keliai nepaprasti savo 
maštabu ir išradingumu milžiniš
koms eismo problemoms išspręs

ti. Tokias autostradas matėme vi
suose didmiesčiuose. Toronto mies
te (Kanada) vienu ruožu per mies 
tą užbaigta dvylikos kelių susi
siekimo gysla!

Svetimame krašte ir dideliame 
mieste vietoje gyvenąs bičiulis 
yra brangesnis už bet ką. Be jų 
pagalbos per trumpą laiką pama
tyti tiek daug, ką mes matėm, bū
tų neįmanoma.

Los Angeles išbuvę aštuonias 
dienas pasukome į Čikagą, čia 
mus pasitiko ir priglaudė pusbro
liai Stasys ir Edvardas Jokubaus- 
kai. Per aštuonias dienas kasdien 
turėjome išvykas. Vieną dieną net 
13 valandų praleidome automobi
lyje beapžiūrinėdami Čikagą.

Clevelande išbuvome keturias 
dienas. Mieli p.p. Gasparaičiai ne 
tik mug globojo, bet savo automo
biliu pavėžino net iki Toronto. Pa
keliui sustojome apžiūrėti Niaga- 
rros krioklio. Nepamirštamo įspū
džio gamtos reiškinys.

Kalbant trumpai apie Ameriką 
mano tokie įspūdžiai: kraštas gra
žus, labai turtingas, žmonės kul
tūringi, paslaugūs. Nematau dide
lio skirtumo tarp australo, zelan- 
diečio, amerikiečio ir kanadiečio. 
Sakyčiau broliai su skirtingu ak
centu. Jei amerikiečiai neturėtų 
negrų problemos, norėčiau ten gy
venti, bet žinant, kad Washingto- 
ne yra 53% negrų ir visuose ki
tuose didmiesčiuose apie ar virš 
30%, tai ir Amerikos daugiau ne
gu dvigubi uždarbiai (tarp kita 
ko ir išlaidos beveik dvigubos), 
manęs nesuviliotų. Kad supratus 
negrų problemą reiktų pačiam į- 
sitikinti. Amerikonai sako: tarp 
baltų yra blogų žmonių, gi tarp 
juodų pasitaiko ir gerų. Gal kiek 
perdėtai, bet štai mano akimis ma 
tyti dalykai. Pusbrolis mane nu
vežė į vieną Čikagos priemiestį, 
kur jame gyveno prieš dvyliką 
metų. Čia, sako, mes gyvenome, 
šitame parke vaikai žaisdavo, Šio
je mokykloje mokėsi, toji buvo 
mūsų bažnyčia. Dabar čia nė vie
no baltojo — visi juodi. Baltajam 
įeiti nesaugu, o naktimis mirtinai 
pavojinga. Pravažiuojant reikia 
uždaryti mašinos langus ir užsi
rakinti automobilio duris. Ir ta 
juodųjų banga ritasi pirmyn ir 
pirmyn įvarydami baltiesiems pa
nikos. Negrų rajonai nešvarūs, 
šiukšlėti, namai nedažyti, krautu
vės apleistos. Baltųjų priemies
čiai labai švarūs taip kaip ir pas 
mus Australijoje.
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EVANGELIKŲ PAMALDOS
Lietuviams evangelikams pamal

dos vėl įvyks sekmadienį, rugpjū
čio 4 d., 1 vai. 30 min. Goulburn 
Str., 90 nr. esančioje evangelikų 
liuteronų bažnyčioje. Atkreipia
mas dėmesys, kad šį sykį pamaldos 
įvyks valandą vėliau, kaip iki šiol 
buvo įprasta.

Kun. V. Kosticenas, šeštad., 
rugp. 10 d. išvyksta 6 savaitėms 
atostogų į Europą, tad šios yra 
paskutinės pamaldos prieš jo išvy
kimą.

Po pamaldų įvyks arbatėlė. Vi
sus kviečiame tiek pamaldose, tiek 
ir po jų įvykstančioje arbatėlėje 
dalyvauti.

Apie mūsų įvykstančias pamal
das visada skelbiama Mūsų Pasto
gėj, bet teko girdėti, kad dar yra 
tokių, kurie iki šiol nėra girdėję, 
kad Sydnėjuje įvyksta lietuvių 
evangelikų pamaldos. Tad evange
likai, kurie žinote apie įvykstan
čias pamaldas malonėkite apie 
tai išsitarti savo pažįstamiems e- 
vangelikams, kurie gal apie tai 
nežino. Pakvieskite juos į pamal
das kaip savo svečius. Jei jie ne
turi susisiekimo priemonės, padė
kite jiems, paimkite savu automo
biliu, nes sekmadieniais ne iš vi
sur įmanoma autobusais atvykti.

Nors dabar žiema, bet šalčio 
bažnyčioje, šiais moderniais lai
kais, taip pat netenka bijoti, nes

Melbourne visuomenė įpratusi sam 
būrio balius matyti įvairiose mand 
rių vardų salėse. Tačiau, anot kan
tatos žodžių: “iš visų kelių kelei
viai grįžta į šiltuosius tėviškės na
mus...”, taip ir Dainos Sambūris 
sugrįžta nors dar ne į tėviškės, tai 
bent į savų namų salę. Juk ir pa
tarlė sako, jog svetimi kailiniai ne
šildo, nors ir brangiausio minko, 
o kad ir paprasti aviniai kailinu
kai ne vieną iš mūsų yra maloniai 
pridengę nuo žvarbių žiemos vėjų. 
Mat, jie savi.

Jau dabar Sambūrio vyrai pla
nuoja, kaip padekoruoti salę, mo
terys — kuo pavaišinti svečius (o 
jų tarpe yra nemažai “mandrių 
gaspadinių”), visi subėgę į krūvą, 
suka galvas, tariasi, kombinuoja 
programą ir nuoširdžiai kviečia vi
sus, senus ir jaunus atvykti į 
Sambūrio metinį balių.

Patys choristai aptarnaus sve
čius ir išpildys programą, kur ža
da būti įdomių staigmenų.

Dainininkai ruošiasi, dirba ir 
laukia Jūsų ateinant tik pasilinks
minti, maloniai praleisti laiką ir 
tuo paremti Didinos Sambūrio iš
vyką į Dainų šventę.

Iki malonaus pasimatymo baliu
je.

Em.

NEWCASTLE
Per pereitas Kalėdas Australijo

je koncertavo vakarų pasaulyje 
pagarsėjęs Trini Lopez trio. Vie
nas iš trio gitaristas arabiškos kil
mės amerikietis p. Bill Maloof, 
pamatęs niukastelietę lietuvaitę 
p-lę Aldoną Daugėlaitę, labai įsi
mylėjo. Nieko nelaukdamas Jis 
pradėjo su karštais žvilgsniais ir 
gražiomis dainomis kaitinti Aldo
nos širdužę. Negalėdama atsispir

ti arabiškai kaitrai, vargšė šir
dužėlė užsidegė meilės liepsna. Su 
meilės sparnais abu pradėjo skrai
dyti po australišką ir amerikietiš
ką padangę. Nutūpę New York’e 
nutarė apsivesti. Aldonos Tėvams 
į Niukastelį pasiuntė vestuvinius 
pakvietimus. P.p. E. S. Daugėlai 
negalėdami patys nuskristi į New 
York’ą ir dalyvauti Aldonos ves
tuvėse, liepos 20 d. vestuves iš
kėlė Niukastelyje. Nors vestuvėse 
trūko jaunųjų, tačiau įsilinksminę 
svečiai jų perdaug ir nepasigedo. 
Tik motinėlė išliejo graudžią aša
rėlę, kada p. S. Žukas, pakalbėjęs 
apie atstumų bereikšmingumą, pa
kėlė šampano taurę už Aldonos 
Daugėlaitės ir Bill Maloff darnų 
vedybinį sugyvenimą.

•
Nespėjo p. Jonas Savickas ap

leisti ligoninės, kaip jo vietą užė
mė p. Stasė Račienė. Jai padary
ta sunki operacija. Paskutinėmis 
žiniomis, operacija pavykusi sėk
mingai ir p. S. Račienė vėl malo
nia šypsosi. Choristai linki, kad 
ligonė greičiau pasveiktų ir grįž
tų namo, nes p. P. Račas iš dar
bo sugrįžęs verda pietus ir nega
li atvykti į choro repeticijas.

•
p. Stefanija Kairienė ilgai ge

ruoju ir piktuoju kalbino savo vy
rą, kad jai nupirktų naują auto
mobilį. Tačiau p. P. Kairys nesis
kubino. Išsisukinėdamas kalbėjo, 
kad senas falkonas dar gerai va
žiuoja. Ponia Stefanija, važiuoda
ma su sena ir nemėgiama maši
na, pamiršo patikrinti automaši
nos šaldymo sistemos atsargas ir 
apsvilino motorą. Dabar ponia Ste 
fanija Kairienė meiliai žvilgčioja 
į naują juodai žibantį Valiantą.

Šnekutis
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MŪSŲ PASTOGES

SPAUDOS BALIUS
KURIS ĮVYKSTA RUGGPIŪČ1O 3 D., ŠEŠTADIENĮ, UKRAINIEČIŲ KLUBO 

SALĖJE 11 — 15 CHURCH STREET, LIDCOMBE. -

ŠIAME BALIUJE
“Spaudos Baliaus Kukutis”

Sydnejaus Liet. Ansamblio “Čigonai”

Loterija (dailininkų E. Kubbos, H. Šalkausko, 

L. Urbono, V. Kabailienės paveikslai).

Bufetas su užkandžiais ir gėrimais.

Muzika ir šokiai.

Baliaus pradžia 7 vai. vak., pabaiga 2 vai. ryto.
Įėjimas — 3 doleriai asmeniui.

Laiko beliko tik 5 dienos. Vietas ir stalus užsitikrinkite iš anksto kreipiantis 
kais, telefonu ar asmeniškai į V. Kazoką 13 Percy St., Bankstown, tel. 708395.

Vienintelė ir nuotaikingiausia metuose susitikimo vieta — Mūsų Pastogės Spaudos Ba
lius.

Kviečiami visi iX arti ir toli!
Spaudos Baliaus pelnas skiriamas tik “Mūsų Pastogei”.
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bažnyčioje įrengti elektriniai šil
dytuvai ir juos galima įsijungti, 
kad nereikėtų šalti.

Atvykite visi — laukiam.
Parapijos Taryba.

PUIKIOS VESTUVĖS
Liepos 13 d. įvyko puikios vestu

vės: p. Kęstutis Narbutas iš Ash- 
fiell susituokė su Miss Maureen 
O’Brien iš Belmore.

Kęstutis yra jaunesnysis p. V. 
Narbuto sūnus, ir jaunoji jau
nesnioji duktė Mrs. L. O’Brien.

Jugtuvės įvyko ST. THOMAS 
bažnyčioje, Lewisham.

Jungtuvių apeigas atliko kun. 
P. Butkus. Vedybų vaišės buvo su
ruoštos “Mary Elizabeth House” 
Lakemba. Svečių buvo apie 150. 
Buvo iš Melbourne, Canberros ir 
iš kitur. Jaunieji sulaukė daug 
sveikinimų, linkėjimų ir telegra
mų. Svečai puikiai aptarnauti vai
šinosi jaukioje nuotaikoje. Po pui
kių pietų visi linksminosi ir vai
šinosi, šoko prie gero orkestro, pa
kol atėjo laikas jauniesiems persi
rengti ir pasiruošti povestuvinei 
kelionei.

Jie išskrido, kur jie nutūps ir 
kur susisuks lizdelį, nieks nežino! 
— tai jų paslaptis.

Visi linkųne Jiems skaidraus ve 
dybinio gyvenimo.

A.B.

MELBOURNE
KELIAUJAME SU DAINA...
“Keliaujame su daina, jaunystė 

lydi mus...” Dainos žodžiai. Bet ar 
neteisingi ? Argi daina nesukelia 
mumyse entuziazmo, energijos, 
judrumo — kas būdinga jaunystėj. 
Tik pažvelkite į Melbourne Dainos 
Sambūrio dalyvius; jie po sunkių 
dienos darbų, iš tolimiausių Mel
bourne priemiesčių su pakilia nuo
taika susirenka I Lietuvių Namus 
net kelis kartus per savaitę pa
klusti dirigento mostui ir sutrauk
ti darnią sutartinę. Argi jie, saky
site, nejaunesni, nejudresni už 
vien tik sėdinčius šiltuose namuo
se prieš mirgantį televizijos ekra
ną? Dainos pemėęimas — jaunys
tės palaimos nešėjas.

Šie metai neeiliniai — jubilieji- 
siai, ir Meno Dienos Adelaidėje. 
Sambūris ruošiasi ir žada dalyvau 
ti Dainų šventėje. Išvykai nepa
kanka vien entuziazmo, reikalinga 
dar ir lėšų.

Rugpjūčio 17 d. Lietuvių Na
muose Dainos Sambūris ruošia 
metinį savo balių, kurio pelnas, 
bent maža dalimi, turėtų prisidė
ti prie kelionės išlaidų padengi
mo.

ŠOKSIM TRYPSIM ULIAVOSIM

MELBOURNO LIETUVIŲ DAINOS SAMBŪRIO

| METINIAME BALIUJE |
1968 m. rugpiūčio 17 d. 7 vai. vak. Lietuvių Namuose, North Melb.

I
* Įėjimas: $3 (su vakariene). Programoje: Dainos, kupletai, loterija.

Vietas užsisakyti pas p. Balčiūnienę telef.: 42 6603.

ŠOKSIM TRYPSIM ULIAVOSIM

KIEK AS SUŽINOJAU!
Kw-ka

Dainos choristas A. Šidlauskas 
su ponia, sėkmingai paviešėję A- 
merikos “Lietuvoje” — Čikagos 
Marquete Parke, kuris beveik iš
tisai apgyventas lietuvių, kupini 
įspūdžių grįžo į Sydney. Būnant 
Čikagoje jie buvo gundomi ten pa
likti ir net stoti į Dainavos cho
rą, bet jie paliko ištikimi Dainai.

Čeponio namu prisistačiau renkąs 
lietuvio mokestį. Šeimininkas pa
siteiravo, kiek jis skolingas. Kai 
pasakiau, kad jo skola esanti tik 
vienas doleris, p. Čeponis išplėtė 
akis: “Ką? Už tiek net neapsimo
ka benzino deginti!” Ir prieš ma
no akis pabėrė visokiausių spalvų

banknotų. Gerokai apšilau, kol iš
rašiau beveik pusei Wollongongo 
lietuvių lietuvio mokesčio pakvi
tavimus”. Ką pasakysit? Yra ge
rų lietuvių, tik reikia prie jų pri
eiti.

Sydnejaus Lietuvių Klubo Na
mai Lidęombe jau beveik pastaty
ti: pereitame klubo susirinkime 
patirta, kad bankas sutikęs klubo 
statybai skolinti net daugiau pini
gų, negu buvo prašyta!

Pranešimai

Pereitas savaitgalis Sydmėjuje 
oficialiai praėjo ramiai, bet vis 
tiek tautiečiai grupavosi privačiai 
pagerbdami Onas. O jų, pasirodo, 
Sydnėjuje yra gausiai.

•
Melbourne Dainos Sambūrio ba

liuje sako nereikės maisto ieškoti, 
nes visi choristai ir choristės ža
da suteikti tokį patarnavimą, ko
kio Melbournas dar nėra matęs. 
Maistas bus pristatytas ir, papra
šius bus net maitinama. Deja, 
kramtyti tai jau reikės patiems.

•
Liepos 18 d. Melbourno moterų 

veikėjai ir Mūsų Pastogės bendra
darbei p. A. Matukevičienei Box 
Hill district ligoninėje padaryta 
sunki operacija. Ligonė stiprėja 
ir geroj nuotaikoj. Melbourno mo
terys linki jai greit pasveikt ir ti
kisi ją greitai vėl matyti savo 
tarpe.

•
Aną dieną mano bičiulis iš Wol

longong rašo: “Stabtelėjęs ties p.

Mielus choristus — O. ŠREDERJ jo tėveliui Vokieti

joje mirus, ir A. STEPONAVIČIŲ jo mamytei Lietuvoje mi
rus skausmo valandoje giliai užjaučia ir kartu liūdi

Geelongo Lietuvių Choras

Mielus S. Norvilaičius, jų sūnui

ROMUALDUI

tragiškai žuvus, skausme giliai užjaučia

H. Keraičių Seimą

ADELAIDE
MYKOLAIČIO-PUTINO 

PAGERBIMAS
Rašytojas-laureatas Pulgis An

driušis, solistė G. Vasiliauskienė, 
pianistė NemiraMasiulytė, akto- 
rius-režisierius J. Neverauskas su 
dukra, Vaidilos teatro aktoriai V. 
Baltutis ir D. Maželytė, kiekvie
nas atiduodamas savo duoklę pa
gal išgalę ir sugebėjimus, daly
vavo Adelaidėje surengtame V. 
Mykolaičio-Putino pagerbime.

Jis įvyko liepos 14 d. Lietuvių 
Namuose, kaip viena iš kultūrinių 
popiečių. Pagerbimą organizavo 
Adelaidės lietuvių bibliotekos va
dovybė, apie kurios darbus ir už
simojimus buvo plačiau rašyta 
Mūsų, Pastogės 28 numery.

Pagerbimas buvo pravestas nu
sistovėjusia, klasikiniai šablonine 
forma: žodinis rašytojo apibūdini
mas, pora solo dainelių, gabalėlis 
piano muzikos, rašytojo poezija ir 
baletristika, ją padeklamuojant ir 
paskaitant.

Pradėdama pagerbimą organiza
torių vardu, žinoma visuomeninkė 
ponia E. Reisonienė, kuri dabar 
visa širdimi atsidavusi lietuviškos 
knygos reikalams, pareiškė adelai- 
diškiams, kad Adelaidės lietuvių 
biblioteka yra numačiusi kasmet 
surengti bent po vieną lietuvio ra
šytojo pagerbimą.

Adelaidė palaidojo savo laiku 
gražiai veikusį Kultūros Fondą, 
bet jam pakaitalo (Kultūros Tary 
bos) dar nesudarė. Todėl kultūri
niai parengimai dabar yra atskirų 
organizacijų rankose. Ryšdamiesi 
reguliariai rengti kultūrines po
pietes lietuvių rašytojų garbei, 
dabartiniai Bibliotekos vadovai 
imėasi užpildyti vieną spragą. Vi
sa eilė kitų spragų laukia atsitik
tinių iniciatorių ar pastovios in
stitucijos. Kultūrinės popietės ga
li būti lygiai plačiašakės, kaip ir 
visas kultūrinis gyvenimas aktua
liausiose formose.

Aprašant minėtame M .P. nume
ry Adelaidės lietuvių biblioteką, 
įsibrovė korektūros klaida: po 
“600” turėjo sekti žodis “apyvar
ta”, bet ne “pelnas”.

V.R.

PRANEŠIMAS
Rugpiūčio 4 d., sekmadienį, 5 

vai. p.p. Lietuvių Namuose 50 
Errol Str., Nth Melbourne, ALB 
Melbourno Apylinkės Valdyba šau 
kia visuotinį apylinkės susirinki
mą, kurio metu bus renkami atsto
vai į ALB Krašto Tarybą.

Susirinkimo darbotvarkėje:
1. Atidarymas — pirmininko 

žodis.
2. Kandidatų į Krašto Tarybą 

siūlymas ir rinkimas.
3. Aptarimas klausimų, liečian

čių Krašto Tarybos suvažiavimą 
Adelaidėje, kaip kai kurių numaty
tų b-nės statuto punktų keitimas.

4. Susirinkimo uždarymas.
Pastaba. Siūlytojai kandidatų, 

nedalyvaujančių susirinkime, turi 
pristatyti susirinkimo prezidiu
mui jo raštišką sutikimą būti ren
kamu.

Kviečiame visus susirinkime 
skaitlingai dalyvauti.

Melbourno Apylinkės Valdyba
PRANEŠIMAS.

Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 
D-jos metiniam šeimyniniam va
karui artėjant (rugpiūčio 17 d.), 
valdyba maloniai prašo visų kas 
gali paaukoti fantų loterijai.

Fantus galima įteikti sekmadie
niais, prie Lidcombe bažnyčios, 
bet kuriai valdybos narių: p.p. 
Baužienei, Skirkienei, Daukienei, 
D. Kapočienei, Gasiūnienei, Do- 
nielienei, Mikutavičienei.

Iš anksto didelis, didelis ačiū!
D-jos Valdyba

PRANEŠIMAS
Sydney Liet. Moterų Socialinės 

Globos Draugijos valdyba prane
ša ,kad viengungių grupei prašant 
užvesta Antkapių Pastatymui Fon

SYDNĖJAUS LIET. 
ANSAMBLIS DĖKOJA

Gili padėka p. Vidai Kabailienei 
kuri negalėdama atvykti į pirmą
jį ansamblio koncertą — balių at
siuntė tokią puikią ir didelę dova
ną. Nuoširdžiausias ačiū.

Taip pat dėkui p: Ramanovsky 
už stambią piniginę auką. Lygiai 
nuoširdi padėka Ansamblio pas
tangas parėmusiems p.p. Adomė
nams, Barkams, Jonaičiams, Pū- 
kienei, Giliauskui, Koženiauskui, 
Daudarams, V. ir L. Bernotams, 
Butkui, Statkui ir Baužėms.

Ypatingas ačiū ponioms šeimi
ninkėms — Statkuvienei, Petniū- 
nienei, Baravykienei, Bukšaitienei, 
Lipčienei.

Ačiū už pagalbą ir gausias au
kas mūsų bufetui — p.p. N. šlite- 
rienei, G. Kazokienei, Kiverienei, 
Medeliams, Deikienei, Staugirdie- 
nei, Statkienei, žygienei, Vilkai- 
tienei, Dudaitienei, Migevičienei, 
Kušleikienei, Baravykienei, šap- 
ronienei, Kaminskienei, Šliterie- 
nei ir Vičiuliui.

Dėkojame Sydnejaus Aplinkės 
Pirmininkui p. A. Dudaičiui ir 
Syd. Liet. Mot. Soc. Globos D-jos 
pirmininkei p. O. Baužienei už gra
žius sveikinimus ir linkėjimus. 
Ačiū kabramatiškėms ponioms, 
apdovanojusioms Meno Ansamblį 
gėlėmis, šokoladu ir šampanu.

Taip pat didelis dėkui visiems 
to vakaro svečiams, atvykusiems 
iš arti ir toli. Ačiū Newcastle liet, 
choro dirigentui p. S. Žukui, kuris 
pats negalėdamas dalyvauti pri
siuntė sveikinimus ir linkėjimus. 
Taip pat dėkingi ir dalyvavusiam 
Canberros atstovui p. P. Pilkai.

Dar kartą dėkojame visiems, atsi
lankiusiems į mūsų pirmąjį kon
certą ir mus materialiai bei mora
liai parėmusiems. Drauge atsipra
šome ir visų tų, kurių atsitiktinai 
nepaminėjome.
Sydnejaus Lietuvių Ansamblio 

Valdyba

das ir jau įmokėta viso $27.00 
šia proga, suinteresuotiems tai- 

pat pranešama, kad gavus atsi
liepimų bus užvestas ir Mirimo- 
Mortality Fund, (apmokėti laido
tuvių išlaidoms) Fondas.

S.L.MS.G.D.
Valdyba,

GAUTA PASKOLA
Pranešame Sydnėjaus Lietuvių 

Klubo nariams ir visuomenei, kad 
po ilgų ir didelių pastangų The 
Commercial Saving Bank of Aus
tralia sutiko paskolinti Sydnėjaus 
Liet. Klubo patalpų statybai 65,- 
000 dolerių iš septynių ir ketvir
tadalio procento, šios paskolos ga
vimas Klubo valdybai suteikia ga
limybę imtis žygių licenzijai gauti 
ir pradėti statybą.

Suteikdamas paskolą bankas no
ri, kad visi klubo nariai, prijau
čianti visuomenė ir organizacijos 
savo laikomas santaupas kituose 
bankuose pervestų į Commercial 
banką bei jo skyrius. Šis santaupų 
perkėlimas nerišamas su gauna
mos paskolos garantija ar kito
kiais įsipareigojimais, bet vien 
tik parodymas, kad klubo nariai 
remia banką už suteiktą paskolą. 
Asmenys ar organizacijos, perkėlę 
ar turintieji aukščiau minėtame 
banke indėlius, turi užpildyti ati
tinkamos formos pareiškimus, ku
rie gaunami klubo valdyboje. Šie 
pareiškimai bankui reikalingi vien 
tik statistiniams daviniams.

Turime pabrėžti, kad kuo dides
nis narių skaičius laikys savo san
taupas Commercial banke, tuo bus 
didesnis pasitikėjimas ir galimos 
didesnės lengvatos. Greitesnis nau 
jų namų klubui pastatymas dabar 
priklauso nuo visų geros valios na
rių ir prijaučiančios visuomenės.

Visais klubo reikalais Valdyba 
kiekvieną sekmadienį suteiks rūpi
mais klausimais informacijų, taip 
pat bus priimamas nario mokestis, 
paskolos pasižadėjimai, įstojamie
ji į klubą pareiškimai laikinose 
Klubo patalpose 39 Church Str., 
Lidcombe, N.S.W., 2141, tel. 
649 8879.

Sydney Lietuvių Klubo V-ba
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