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NAMELIAI.
Dar ir neturėdami bendruo

meninių ar tautinių namų jau su
vokėme, kokia tai neįkainuoja
ma priemonė visose tautinės 
veiklos srityse turėti tokius na
mus. Praėjus apie dvidešimčiai 
metų Australijoje jau tokių ben- 
duomeninių namų pridygo visa 
eilė. Nekalbant apie didžiąsias 
kolonijas, kaip Adelaidę ir Mel- 
bourną, tokių namų turi įsigi
jusias ir mažosios lietuvių kolo
nijos, kaip Geelongo ir Canbe- 
rros. Apie tokius namus konkre
čiai galvoja ir Pertho lietuviai. 
Greičiausia ir jie netrukus įsigys 
savus bendruomeninius namus. 
Sydnėjuje, kur lietuvių pats di
džiausias susikoncentravimas, 
galima sakyti, iki Šiandie tokių 
namų nėra. Tiesa, Bankstowne 
yra gana jauki salė, tačiau gai
la, ji paskutiniu metu apleista ir 
nesimato jokių pastangų, kad 
kas nors rūpintųsi jos ateitimi. 
Daug vilčių duoda Sydnejaus 
Lietuvių Klubo pastangos įkurti 
klubo patalpas ir drauge padė
ti tolimesnei lietuvių veiklai. Gal 
ryšium su tuo ir turint gerų no
rų ir Bankstowno Lietuvių Na
mai su laiku atgis.

Tačiau šita proga norima kal
bėti bendrai apie Lietuvių Nor
mų reikšmę ir prasmę mūsų gy
venimui. Nekalbant grynai teo
riškai pasižiūrėkime į konkrečius 
pavyzdžius. Geelongo lietuvių 
palyginamai labai nedidelė kolo
nija, bet jie pirmieji pasistatė 
savo bendruomeninius namus, 
kurie, kaip iš visko atrodo, pa
tenkina vietos lietuvių reikala
vimus. Šiuose namuose vyksta 
pilnas lietuviškas gyvenimas dėl 
nieko nesivaržant ir nieko nebi
jant. Ir galima sakyti tik per 
šiuos vietos bendruomeninius na
mus šioje kolonijoje gyvenimas 
virte verda, kad daugeliu atžvil
gių Geelongas pralenkia visą ei
lę didžiųjų lietuvių kolonijų. Aiš
ku, ne vien tik namai, bet ir rei
kia priskaityti ir pasišventusius 
žmones, kurie lietuviškam darbui 
atsiduoda visa širdimi nesiskai
tydami nei su savo laiku, nei su 
išlaidom.

Lygiai tokio dydžio kolonija 
yra Newcastle miestas ir apylin
kės N.S.W ribose. Bet čia to nė
ra, ką turi Geelongo lietuvių ko
lonija. Tiesa, ir čia jaučiasi lie
tuviškas pulsas, bet jis tik gy
vas vieno ar kelių asmenų besą
lyginiu pasiaukojimu. Bet jeigu 
toks Newcastle miestas turėtų sa
vo bendroumeninius namus, vi
sai kitokiu gajumu ir spalvom 
sublizgėtų lietuviškoji veikla.

Senieji Amerikos lietuviai išei
viai rėmėsi parapijom. Jie sta
tėsi sau bažnyčias ir prie jų savo 
UėfuVįŠkus centrus. Deja, kaip\ 
gyvenimo praktika įrodė, šis ke
lias pasirodė visai nepraktiškas. 
Daugelis lietuvių statytų bažny
čių iš lietuvių ar nelietuvių kal-
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tės perėjo tos pačios ideologi
jos tarnybai tik jau ne lietuviams. 
Ir čia negalima daryti kam nors 
užmetimų. Visas bažnytinis tur
tas, nesvarbu kieno pastangomis 
organizuojamas ir sukauptas, yra 
bažnytinės vyraiusybės priklau
somybėje, ir ji nusprendžia, kaip

namams kolonijoje, jeigu joje 
dėl vienokių ar kitokių motyvų 
lietuvių skaičius sumažėja arba 
visai pranyksta, tokie lietuvių na
mai nežūsta, bet galima juos par
davus gautą kapitalą panaudoti 
kitos vietos susispietusiems lie
tuviams. Štai dėl ko Lietuvių na

tą turtą arba institucijas sunau- mai visapusiškai pasiteisina.
doti sėkmingesnei ideologijos ge- Kaip smagu, kad Australijos 
rovei neatsižvelgiant į tautinius lietuviai kaip tik sveikai pagal- 
interesus. Pagaliau prie parapi- vojo ir pasigavo Lietuvių Namų 
jų ne visi net ir lietuviai galėjo idėjos. Melbourne, Adelaidėje, 
pritilpti, nes vis dėl to ir tarp Geelonge bei Canberroje turimi 
tautiečių nuolatos atsiranda ide- Lietuvių Namai atlieka milžiniš- 
ologinių skirtumų, kurie dažnai ką misiją. Reikia tikėtis, kad ir 
pastatomi aukščiau tautinių inte- Sydnejaus lietuviai vieną dieną 
resų.

Tuo tarpu Lietuvių Namai, ir, visais. atžvilgiais pateisinamus 
kokie jie bebūtų, apima visus lie v‘etos Lietuvių Namus.
tuvius ir niekas, bažnytinė ar ki
tokia vyriausybė, neturi teisės į mai yra galingos lietuvybės tvir- 
juos kištis arba net perimti ir pa- tovės, kur lietuvybė turi užtik- 
naudoti kitokiems tikslams. Pa- nntą saugumą ne tik prieš aplin- 
galiau su Lietuvių Namais dar ką, bet ir prieš laiką.
ir tuo gerai, kad esant tokiems (v.k)

susikalbės ir įkurs pavyzdingus

Kiekvienu atveju Lietuvių Na-

V. BERNOTAS

PREMIJA SKULPT. V JOMANTUI

POLITIKOS VINGIUOSE SKULPTORIUS VINCAS JOMANTAS

Žinoma Australijoje bendrovė 
COMALCO dar pernai paskelbė 
skulptūros konkursų, kuriame te
galėjo dalyvauti tik jos kviesti
niai skulptoriai. Pakviesti ir kon
kurse dalyvavo penki pirmaeiliai 
Australijos skulptoriai, jų tarpo 
ir lietuvis melburnietis skulpto
rius VINCAS JOMANTAS. Pa
kviestiesiems bendrovė kiekvie
nam išmokėjo po 750 dolerių, kad 
paruoštų konkursui savo darbų 
projektus (maketus). Šio konkur
so tikslas pritaikinti monumentą- 
lines skulptūras architektūriniams 
pastatams ieškant organiško ryšio 
tarp skulptoriaus darbo ir archi
tekto. Šis konkursas ir esųs pir
mas žingsnis šia kryptimi.

Šių visų skulptorių projektai 
išstatyti Viktorijos nacionalinėje 
meno galerijoje Melbourne ir 
žinovų teigimu visi projektai yra 
didelės
savaitę buvo paskirta 
premija vienam iš 
penkių skulptorių, ir toji premija 
atiteko lietuviui skulptoriui Vin
cui Jomantui. Jo kūrinys supro
jektuotas architektūrinei pertva
rai. Premijos dydis — 3000 dole
rių. Tarp daugelio {vairių konkur
sų Australijoje ši premija yra pir
moji tokio dydžio ir tokiam spe
cifiniam konkursui.

meninės vertės. Pereitų 
konlnm* 

dalyvavusių

VISKAS PO SENOVEI
Nesant tolimesnės prasmės prie
šintis okupantui, Dubčeko vyriau
sybė išleido naujus potvarkius ir 
parėdymus kaip buvo reikalauta 
Maskvoje. Spaudos kioskuose vėl 
pasirodė periodika, tačiau nė žo
džiu neužsimindama apie okupan
tus, ar jų padarytų krašte žalų. 
Čekų spauda vėl grįžo į laimingų 
proletarų laikotarpį iškeldama per
pildytas darbininkų normas ir už- 
girdama ūkininkus nuimtu der
lium nuo socialistinių laukų.

Čekų nacionalistinė asemblėja 
pati sau užsivilko kalinio sermė
gų. Asemblėjos delegatai vienbal
siai priėmė naujas rezoliucijas 
draudžiančias spaudos, žodžio ir 
susirinkimo laisvę. Paskutinėje re 
zoliucijoje asemblėja pakartotinai 
priėmė totalinį ir neginčijamų ko
munistų partijos autoritetų.

Kitaip sakant, Čekoslovakijos vi
daus padėtis visai “normali”, tik 
okupantai pagal susitarimų net ne
mano pažadų laikytis.

Ne be reikalo čekai abejojo so
vietiškais pažadais, sakydami, kad 
nesvarbu kiek nusileisime, visvien 
jie liks mūsų žemėje, čekų baimė 
tapo pagrįsta, kada septynios so
vietų divizijos užėmė naujas po-

zicijas pagal vakarų Vokietijos šie 
nų ir kaip atrodo rengiasi saugo
ti čekus nuo imperialistų amžinai.

SANTYKIŲ 
NORMALIZAVIMAS

Sovietai įveikę “kontrarevoliu- 
cijų ir normalizavę padėtį” Čeko
slovakijoje, dabar galės pereiti j 
kitų veiksmų stadijų — santykių 
normalizavimų su visu pasauliu. 
Omeny sovietai turi ne vakarų, jų 
vadinamų imperialistinį pasaulį, 
bet susikilusį ir Maskvos orientuo
jamų blokų. Sovietai neturi pras
mės ir reikalo teisintis vakarams 
kokiais tikslais jie atsirado Čeko
slovakijoje — tai buvęs jų vidaus 

Be to, Čekoslovakijos
kaip ir Vengrijos pagrobi- 
santykių su vakarais nepa- 
ir nepakeis. Vakarai tylėjo 
Maskva statė gėdos sienų

Kiek atrodo, po Čekoslovakijos 
įvykių, Amerikos užsienio politika 
Maskvos atžvilgiu nesikeis. Toliau 
bus siekiama branduolinių ginklų 
kontrolės, bendro nusiginklavimo 
ir kultūrinių ryšių palaikymo. 
Amerikos steito departamentas ne
numato šaltojo karo atnaujinimo 
ar ekonominių sankcijų taikymo 
Maskvai ir Warsuvos pakto šali
ninkams.
Wašingtone susidariusi nuomonė 

tvirtina, kad Sov. Sųjungos vidu
je ypač intelektualų sluogsniuose 
esųs spaudimas greitu laiku savai
me išsiverš j paviršių.

mažai imponuojantį H. Hump
hrey. Demokratų kandidato as
menybė mažai imponuoja Ameri
kos jaunuomenei, negrams ir ne
mažiau susiskaldžiusiai demokra
tų partijai.

Abiem pagrindinėms partijoms 
nemažų pavojų sudaro dinamiškas 
G. Wallace asmuo. Būtų tikrai 
staigmena negrams, o tuo labiau 
komunistams, jei jų amžinas prie
šas taptų Amerikos prezidentu.

Šia proga malonu pasveikinti 
skultporių Vincų 
linkėti dar daug 
kimų šioje meno 
bais puošiasi ne
pastatas ar aikštė Australijoje, jų 
turi ir Viktorijos nacionalinė me
no galerija Melbourne.

Jomantų ir pa
ir didelių atsie- 
šaicoje. Jo dar- 
vienai oficialus

RINKIMAI AMERIKOJE
reikalas. 
taip 
mas 
keitė 
kada
Berlyne, tyli ir dabar sovietam® 
šeimininkaujant vidurio Europoje. 
Už visus švelnios linijos santykius 
su Maskva Amerika moka krauju 
Vietname.

Sovietiška Pravda aprimo pul- 
dinėjus DubČekų, nes vargšo die
nos suskaitytos, karts nuo karto 
pasižiūri pasaulietišku akiračiu. 
Pravda pripažįsta, kad antisovie- 
tiškos ir antirevoliucinės apraiš
kos Čekoslovakijoje daug nerimųs- 
čio sudarė pasaulio komunistinei 
veiklai. Tačiau, tai buvęs vakarų 
išpūstas balionas, dėl kurio nebu
vo verta skaldyt darnaus ratelio. 
Italų suskilusiai komunistų par
tijai Pravda pataria skirti agresi
jų (Vietname) nuo kontrarevoliu- 
cinio išgnilbėjimo (Čekoslovakijo
je).

šių metų gale pramatytas suva
žiavimas visų 88 komunistų par
tijų Maskvoje tikriausiai neįvyks. 
Šiame suvažiavime Maskva tikėjo
si ir rengėsi nustatyti naujas ko
munizmo veikimo gaires ekskomu- 
nikuojant Pekinu iš bendraminčių 
surašo.
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Beliko penkios savaitės ligi 
Amerikos prezidento rinkimų. 
Lapkričio 5 dienų paaiškės kas 
perims vadovavimų sekantiems 
keturiems metams. Respublikonų 
pozicija su R. Nixon priekyje sti
prėja. Bet taip pat didėja galimy
bės trečios "nepriklausomos” par
tijos kandidatui, buvusiam Alaba- 
mos gubernatoriui George Wal
lace. Gi silpniausiai stovi demo
kratų atstovas dabartinis vice
prezidentas H. Humphrey.

Rinkiminė kampanija demokra
tams prasidėjo sunkiai ir atrodo 
gali baigtis liūdnokai. Robert 
Kennedžio mirtis iškėlė į paviršių

PRIEŠ 20 METŲ
1948 metų pradžioje kruvini 

susirėmimai iškyla tarp naujai 
įkurdintų Indijos ir Pakistano 
valstybių. Tarpusavio skerdynės 
aprimsta tik tada, kai Indijos va
das Gandhi paskelbia badų grųsy- 
damas savo mirtimi, jei giminin
gi hidustanai ir musulmonai ne
nustos kariavę.

Gandhi iškovota taika tęsiasi 
neilgai. Tarp abiejų šalių užver
da naujos kovos kada Indija pri
siskiria sau kontroversinį Košmi- 
rų. Antru kartu paskelbtas bado 
streikas stebuklų nepadaro. Pa
galiau ir pats Gandhi nužudomas 
hindustanų organizacijos Mahasa- 
bos.

Indijos Nehru areštuoja pasikė- 
sintojus, tačiau tuom nenustabdo 
tarpusavio karo. Gandhi nužudy
mas pareikalauja daugybės aukų 
ir palieka 400 mil. tautų be vado.

PAGERBTAS
PREZ. A. SMETONA

ALB Krašto Valdybos p-kas p. 
S. Narušis, lydimas eilės Cleve- 
ttando visuomenininkų, Australi
jos Lietuvių Bendruomenės var
du padėjo gėlių prie prez. Antano 
Smetonos karsto Knollwood Me
morial Mauzoliejuje.

Čekoslovakijos užsienių reik, mi- 
nisteris Jiri Hajek suspenduotas 
pareigose ir greičiausia netrukus 
but atleistas reikalaujant rusams. 
Mat, čekoslovakijų okupavus jis 
pasiskundęs 
dėl Rusijos 
suspenduotas 
ministeris O.
pu komunistų partijos lyderis A. 
Dubček vėl išskrido į Maskvų su 
delegacija reikalauti, kad okupaci
nė rusų kariuomenė būtų iš kraš
to atitraukta.

TautoseJungtinėse 
agresijos. Taip pat 
ir vidaus prekybos 
Pavlovsky. Tuo tar-

Amerika įteikė Rusijai protestų 
dėl radijo “Voice of Amerika” 
transliacijų trukdymo. Diplomati
niuose sluogsniuose spėjama, kad 
Rusija į šį protestų nekreips dė
mesio.
Taip pat rusai ištrėmė iš Rusijos 

vienų angių ir vienų amerikietę, 
kurie rusų kalba Maskvoje platino 
atsišaukimus taikingai sugyventi. 
Tuose atsišaukimuose taip pat bu
vo raginami sovietų piliečiai pro
testuoti prieš sovietų vyriausybę 
dėl Čekoslovakijos okupacijos.

Vėliau dalyvavo Clevelando ra- 
movėnų skyriaus ąusirinkime, kur 
turėjo progos susitikti Lietuvos 
kariuomenės ginklo draugus — 
plkn. Brazulevičių, kpt. Leknie- 
kų, kpt Eidimtų ir eilę kitų iš 
anksčiau pažįstamų ramovėnų. Su
virinkime ir pats p. Narušis sveiki
no Clevelando ramovėnus kviesda
mas visomis išgalėmis jungtis j 
bendruomenini bei laisvinimo dar
bų.

Iš čia dar spėjo nuvykti į Cle
velando liet teisininkų susirinki
mų, vykusį teis. B. Garmos gra
žioje rezidencijoje, čia irgi tarė 
sveikinimo žodį ir dalyvavo po su
sirinkimo vaišėse.

Britanija ir Amerikos Jungt. 
Valstybės perspėjo Rusijų nekibin
ti Vak. Vokietijos. Abi valstybės 
viešai užtikrino vak. Vokietijos 
saugumų. Rusija, laikydamasi 
UNO nuostatų dar prieš invazijų 
j Čekoslovakijų užsiminė apie in
tervencijų prieš vak. Vokietijų. 
Amerika skubiai ruošia permesti 
stiprias karines jėgas į vak. Vo
kietijų.

Amerikoje respublikonų kandi
datas R. Nixon jau pradėjęs visu 
smarkumu kampanijų į preziden
tus ir tikisi jis rinkimus laimė- 
siųs. Iš visų apraiškų matytis, kad 
bent šiuo metu jis turįs daugiau 
galimybių tapti prezidentu, negu 
jo varžovas demokratų 
tas H.H. Humphrey.

Clevelande p. S. Narušis išbuvo 
apie savaitę laiko aplankydamas 
daug senų pažįstamų ir padaryda
mas eilę oficialių vizitų. Turėjo 
progos taip pat pasigėrėti Cleve- 
lando kultūriniu lietuvių sodeliu, J 
kurį jis dar 1938 m. buvo nuve
žęs Dr. V. Kudirkos biustų, pado
vanotų Karininkų Ramovės Kau
ne. Taip pat dalyvavo ir naujos 
PLB Valdybos pirmame posėdyje, 
ir pobūvyje, kuris vyko p.p. Dr. 
Lenkauskų namuose.

kandida-

Skelbiama, kad sovietų 
raketa mėnulio kryptimi

paleista 
nuskri-

dusi ir apskriejusi aplink mėnulį 
vėl buvusi sveika sugražinta į že
mę. Oficialiomis sovietų žiniomis 
toji raketa nukritusi j Indijos van
denynų ir sužvejota.

Vakarų mokslininkai spėja, kad 
sovietai dar kartų išbandysiu to
kias raketas ir tik vėliau leisiu erd 
vėlaivius mėnulio kryptimi su žmo
nėmis.
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ADELAIDES LIET. MUZIEJUS AUGA
(.Šiaurės Amerikos Lietuvių dovanos Adelaidės Lietuvių Muziejui)

JONAS SOLIŪNAS

Veiklus Australijos Lietuvių 
Bendruomenės ir Adelaidės Lietu
vių Sąjungos narys p. Vladas 
Dumčius, lankydamasis J .A. V- 
bėse ir Kanadoje, atliko labai svar 
bų darbą. Jis surinko Adelaidės 
Lietuvių Muziejui-Archyvui daug 
vertingų ir unikalių eksponatų, ku 
rių dalį parvežė, dalį pasiuntė paš
tu o likusius perdavė p. J. J. Ba- 
chunui persiųsti laivu. Parsivežtus 
ir paštu pasiųstus eksponatus p. 
V. Dumčius perdavė Adelaidės 
Lietuvių Muziejui-Archyvui rug
sėjo 1 d. Kitus eksponatus paža
dėjo perduoti, kai tik jie bus pri
siųsti.

ČIKAGA KRYŽMINĖJE UGNYJE
Demokratų partijos konvencijos sukelti atgarsiai dar vis te

beaidi visoje šiaurės Amerikoje, ir turbūt visame pasaulyje. O tas 
aidas yra todėl garsus, jog šio miesto tvarkos palaikytojai, vadina
mi policininkai, atrodo truputį persistengė bandydami tvarkyti riau
šininkus konvencijos metu. O jų čia buvo suvažiavę nemažai ir ži
noma su vienu vieninteliu tikslu — išardyti demokratų konvenciją. 
Apie šį savo tiesioginį tikslą riaušininkų vadai jau kalbėjo ir ruošė
si dar kai Čikagoje nebuvo atvykęs nė vienas konvencijos delega
tas.

Žinoma, girdint tokias kalbas apie numatomas riaušes Čika
gos miestas turėjo ir atitinkamai pasiruošti tvarkai išlaikyti. Buvo 
imtasi visų saugumo priemonių apsaugoti ne. tik atvykstančius kan
didatus bei delegatus, bet ir pačią konvencijos salę.

Miesto burmistras R. Daley įsakė aptverti salę spygliuota tvo
ra. Taip aptverta buvo ne tik pati salė bet ir nemažas plotas apie 

.ją. Tokiu būdu dirbantieji norėdami patekti į apsaugotą rajoną tu
rėjo turėti specialius pasus. Net ir patiems delegatams bei žmo
nėms, dalyvaujantiems konvencijoje (žurnalistams, pareigūnams ir 
pan.) buvo paruošti specialūs pasai salėn įeiti. Pačioje salėje taip 
pat buvo daugybė policijos — slaptosios ir viešosios. Gi virš salės 
nuolatos sukinėjosi helikopteriai...

Kas gi vyko tuo metu pačiame Čikagos mieste? Nagi, labai 
daug. Visų pirmiausia su demokratų konvencijos delegatais Čika
gon sugūžėjo ir marios pašlamėkų — vadinamų hippies vardu. 
Jų tikslas buvo aiškus: kaip nors prisibrauti prie konvencijos salės 
ir ten betvarke išardyti pačią konvenciją. Policijai buvo įsakyta tą 
jų žygį sutrukdyti neleidžiant hippininkams pradėti demonstracijų. 
Idant tokios demonstracijos neįvyktų burmistras Daley sumobili
zavo visą policiją — apie. 12.000 vyrų, pašaukė tautinę gvardiją — 
apie 5000 vyrų ir iškvietė priedo dar reguliarios kariuomenės apie 
5000 vyrų. Žodžiu, Čikaga virto karine stovykla. Ne veltui buvo 
šaipomasi, kad tuo pačiu laiku buvo okupuota ne tik Čekoslovaki
jos sostinė Praha, bet taip pat ir Čikaga.

Be to, Daley įsakė griežtai vykdyti ir prižiūrėti miesto taisyk
lę, neleidžiančią miegoti miesto parkuose. Busimieji riaušininkai 
pirmiausia pasipriešino dėl šio suvaržymo, nes tuo būdu tūkstan
čiai suvažiavusių demonstrantų neteko nakvynės.
.7, Kaip ir buvo laukta, demonstrantai pradėjo priešintis jų pa
šalinimui iš miesto parko, kuris yra netoli vidurmiesčio, bet gana 
atokiai nuo konvencijos salės.

Vieną vakarą prasidėjo riaušės. Jos tęsėsi beveik visą naktį.
Policija elgėsi šiurkščiai. Gavo lupti ne. tik demonstrantai, bet ir valdyba tam ir išrinkti: statykit, 
praeiviai bei spaudos ir radijo korespondentai. Pastarųjų buvo net remontuokit, tik, gink Dieve, ma- 
keliolika sužeistų. Kilo nepaprastas spaudos triukšmas. Visa span- nęs nieko neprašykit, negaliu!
da labai griežtai reagavo prieš tokį policijos elgesį. Kitą dieną poli
cija atlyžo... prieš spaudos atstovus. Tačiau jie su dar didesniu en
tuziazmu puolėsi “drausminti” demonstrantus. Miesto burmistras 
pagaliau leido demonstrantams susirinkti Grant parke, visiškai 
prieš viešbutį, kuriame apsigyveno visi trys konvencijos nomina
cijai siūlomi kandidatai: Humphrey, McCarthy ir McGovern.

Antrosios dienos vakariop prieš pat nominacijas prasidėjo ne
paprastos demonstracijos prieš viešbutį. Policijai buvo įsakyta im
tis visų griežtumo priemonių demonstrantus išvaikyti. Na ir prasi
dėjo karas tarp policijos, demonstrantų ir... televizijos aparatų.

Policija mušė lazdomis nesitraukiančius, šie vadino policinin
kus kiaulėmis, o televizijos magiškoji akis visuomet pribuvo ten, 
kur vyko aršiausios muštynės. Pasiekta? Šimtai sužeistųjų, areštuo
tųjų ir pasauliui parodyta policijos brutalumas.

Vis dėl to demonstrantai nepasiekė konvencijos salės. Tačiau 
jų vadų nuomone jie savo tikslą beveik atsiekė: pasauliui parodė, 
kaip tvarkomos demonstracijos Amerikoje.

Va, dėl to tvarkymo ir kilo velniava. Vieni rėkia, kad policija 
buvusi perdaug brutali, o kiti, kad suvažiavę demonstrantai buvo 
ne kas kita, kaip vagys, žulikai, neklaužados, pašlamėkai.

Kieno teisybė dabar sunku pasakyti, tačiau viena yra tikra, 
kad Čikagos miesto vardas buvo pažemintas. Dar daug laiko pra
bėgs, kol tas vardas bus atitaisytas.

Stebint demokratų konvenciją, demonstrantų elgesį ir polici
jos reakciją mūsų nuomone nusižengimo buvo padaryta visur. Pir
ma, demokratams nereikėjo Čikagos pasirinkti savo konvencijos 
arena, nes buvo aišku, kad neramumų bus. Antra, policijai nerei
kėjo taip “nuoširdžiai” mušti lazdomis tų, kurie to mušimo neužsi
pelnė (pavyzdys: policija, sugavusi demonstrantą tempdavo į čia 
pat esanti tam tikslui sunkvežimį ir mušdavo suimtąjį). Trečia, 
reikėjo leisti demonstrantams miegoti parkuose ir tuo jie būtų iš
laikyti nuo pasipylimo gatvėse.

Su giliausiu dėkingumu p. V. 
Dumčiui ir visiems aukotojams, 
skelbiame aukotojų pavardes ir 
Muziejui perduotų eksponatų są
rašą:

p. S. Smetonienė ir p. J. Smeto
na — 1-jo ir paskutinio Lietuvos 
Respublikos Prezidento Antano 
Smetonos dienoraštis (44 psl.), 2 
sąskaitos, kelionės daiktų sąrašas, 
raštas (vokiečių kalboje), lazda 
(naudota nuo Nepriklausomybės 
Akto pasirašymo iki mirties), žie
minė kepurė, rytinis apsiaustas, 
portretas;

p. A. Stulginskaitė-Juozevičienė 
— 2-jo Lietuvos Respublikos Pre-

NEGALIU AR NENORIU
Daugelį kartų įvairiomis progo

mis susirinkimuose ir spaudoje 
buvo kelti klausimai geresnių Lie
tuvių Namų įsigijimo ar turimų 
namų praplėtimo bei remonto rei
kalais. Visada buvo sakoma “Rei
kia geresnių namų Reikia namus 
praplėsti — pristatyti, nes jau ne- 
■besutelpame. Reikia nedelsiant re
montuoti, nes kokie čia namai — 
apšiurę, gėda pačiam žiūrėti, c 
tuo labiau svečiui parodyti!

Tačiau, kaip tik užsimeni apie 
lėšas tiems darbams įvykdyti, žiū
rėk, daugumas ir sukasi šalin, kad 
tik tas nevidonas nepaprašytų ke
leto dolerių aukos, stengiasi kuo 
greičiau pasprukti. O jau akis į 
akį sutiktas ir nebegalįs pasitrauk
ti, pradeda teisintis: negaliu, ne
galiu! tik ką pirkau namą (antrą, 
o gal ii- trečią), pirkau mašiną, 
sūnus ar dukra mokosi — didelės 
išlaidos (apie gaunamą valdinę 
stipendiją nutyli) ir taip visoki 
reikalai spiria. Negaliu!

Ir lieka — jūs namų taryba ar

tyta ir naujos salės statyba. Salė 
neginčytinai reikalinga mums pa
tiems, mūsų jaunimui, mūsų or
ganizacijom. Reikalinga, nes gi po 
poros metų Melbourne bus Lietu
vių Dienos: suvažiavimai, koncer
tai, sporto rungtynės, stovyklos ir 
t.t. Suvažiuos lietuvių iš visos 
Australijos.

Taigi atsakykime ar paliekame 
Lietuvių Namų salės statybos ir 
remonto reikalus tik Lietuvių Na
mų Tarybai su įpareigojimais dirb 
ti statyti ar remiame juos prisi
dėdami ta savo maža savaitine au
ka? Ar norime vieningai dirbti 
ar likti lietuviais — dezertyrais?

Ig. Alaušas

zidento Aleksandro Stulginskio 3 
laiškai, 2 nuotraukos, sidabrinis 
samtis, barometras-termometras;

p. J. J. Bachunas — 3-jo Lietu
vos Respublikos Prezidento Dr. 
Kario Griniaus 2 laiškai;

prel. J. A. Kučingis — kryželis 
(padarytas iš Sibire žuvusio lie
tuvio kankinio kaulo), Šv. Kazi
miero parapijos (Los Angeles) de
šimtmečio knyga;

Amerikos Lietuvių Tautinė Są
junga, Cleveland© skyrius — Pre
zidento A. Smetonos bareljefas 
(Zikaro darbas, K.S. Karpiaus 
gautas iš Lietuvos 1934 m.);

p. K. S. Karpius — gintarinė 
kortų dėžutė, trikampė dėžutė, 
medinė dėžutė, lietuviškos kortos 
ir degtukai, medinė ir stiklinė va
zelės, medinis kiaušinis, 3 taure
lės (Liet Meno Mokyklos darbas), 
turistinės brošiūrėlės “Kaunas” ir 
“Litauen”, Lietuvos žemė ir se
kantis laiškas: “Vlado Dumčiaus 
Clevelande atsilankymo proga, 
šiuomi padovanoju Adelaidės Lie
tuvių Muziejui kelis žiupsnius Lie
tuvos žemės, parvežtos iš Nepri
klausomos Lietuvos, nuo Birutės 
kalno Palangoje. Toje žemėje ma
tysit ir gabalėlius gintaro, to Lie
tuvos aukso, kuriuo mes didžiuo- 
davomės. K. S. Karpius, buvęs 
Dirvos redaktorius.

Žemės įteikime pats dalyvavau 
ii- tikiu, kad ji daugeliui lietuvių 
bus didelis džiaugsmas. Balys Gai- 
džiūnas. 1968.6.3.”

rytas”;
J. Dagys — skulptūra “Per 
jojau”;
V. Suopis — drožinys “Tul-

paskutinis eilėraštis, 
restorano servetėlė,

Tarutis — tautinė

p. V. Petravičius — 2 grafikos 
darbai;

p. T. Valius — grafika “Pasku
tinis

P- 
tiltą

P. 
pė”;

Tėviškės Žiburių Redakcija — 
lietuviškas kryžius;

Čikagos Balzeko Lietuvių Kultū
ros Muziejus —■ medinė lėkštė;

p. K. Kruža — 6 suvenyriniai fi
latelijos lapai, 2 filateliniai laiš
kai;

p. Vasiukevičiutė-Paškevičienė - 
tautinė juosta ir kaklaraištis;

p. E. Deveinienė — poeto Pra
no Lemberto 
“Palangos” 
nuotrauka;

p. Elvyra
juosta, Vilniaus vaizdų albumėlis;

p. Marčiulaitis — gintarinis ei- 
garninkas;

p. B. Brazdžionis — “Lietuvių 
Dienų” 10-čio nuotrauka;

Lietuvių Dienų Redakcija — 
Lietuvos žemėlapis;

Marquette Park Lietuvių Mo
kykla — 3 ženklai;

p. V. Dumčius — Čikagos kank
lininkų nuotrauka, tautinių šokių 
šventės plakatas ir 3 nuotraukos.

Gerbiamam p. Vladui Dumčiui 
už atliktą didelį darbą ir visiems 
mieliems J.A.V-bių ir Kanados lie
tuviams už paaukotus Adelaidės 
Lietuvių Muziejui-Archyvui ver
tingus eksponatus nuoširdžiausiai 
dėkojame.

Adelaidės Lietuvių Muziejaus- 
Archyvo vedėjas 

Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
Valdyba

“DAINOS” TRIUMFAS
Rugsėjo 21 d. Sydnėjuje Dainos gę, nes erdvioje salėje prisirinko 

choras, vadovaujamas p. K- Kava
liausko, turėjo savo metinį koncer
tą. Tiesa, Dainos choro koncertai 
Sydnėjuje visai jokia naujiena: 
juos girdi sydnėjiškiai kasmet jau 
visą eilę metų. Tačiau šis koncer
tas savo charakteriu esmingai ski- dalyvauti žmonių net iš Brisbanės 
riasi nuo visų anksčiau turėtų. Jis 
buvo ir naujai splanuotas ir ge
rai suorganizuotas, šalia to dar jis

virš keturių šimtų žmonių. Gerai 
ir iš anksto išreklamuotas koncer
tas privertė pagalvoti ir toliau gy
venančius lietuvius: kiti pasitvar
kė taip, kad savo keliones suderin
tų su koncertu ir todėl galėjo jame

nekalbant apie Newcastle ar Can
berra. Netgi žinoma solistė p. Va
siliauskienė iš Adelaidės taip daly
vavo, nors į Sydney atvyko ir vi
sai kitais reikalais. Klausytojų tar
pe matėsi ir vienas kitas svetys 
australas, bet jie dalyvavo, kaip

dolerių savaitei (vieni kiek ma
žiau, kiti žymiai daugiau). Jei iš 
tų 50 dolerių sumos kas savaitę 
atskirtų 1 dolerį (nors per 1 me
tus) tai jau sudarytų 52 dolerius. 
O tą savaitinį dolerį atidėdamas 
Lietuvių Namų reikalams, tikrai 
net nepajustų. Tokių dirbančiųjų, 
pav. Melbourne, tikrai priskaity- 
tume virš 500. Taigi visi per vie
nus metus lengvai sudėtume ne
mažiau 26.000 dolerių. Su šia su
ma Melbourno Lietuvių Namų 
(Klubo) Taryba ne tik pastatytų 
suprojektuotą naują salę, bet ir 
visus namus puikiai atremontuotų. 
Jie jau nebūtų apšiurę ir būtų ne 
gėda pačiam pažiūrėti ir svečiui 
parodyti.

Va, čia ir iškyla tikrasis šalin 
pasitraukiančiųjų atsakymas: ne
noriu! Eikit nuo manęs šalin, ne
noriu niekuo prisidėti! Kas nori 

Šiuo metu Čikagos miesto burmistras visais būdais aiškinasi ir — tegul aukoja, aš nenoriu! Aš ir 
be prisidėjimo nueisiu į Lietuvių 
Namus, dar pakritikuosiu ir nie
kas manęs neišvarys. Ką, ar aš 
ne lietuvis?

Taip ir prisimena anie laikai — 
agi buvo dezertyrų. Tada dezerty
rus ilgam laikui patuptydavo į 
“šaltąją”. Dabartiniams dezerty
rams yra laisvė. Nenoriu ir ką 
tu man padarysi! Papūskit!

Neseniai įvyko Melbourno Lie
tuvių Namų (klubo) metinis su
sirinkimas. Sudaryta nauja tary
ba, priimta sąmata, kurioje numa-

Kyla klausimas ką tada turi da
ryti išrinktoji ir įpareigotoji tary
ba?

Taip pat kyla ir kitas klausi
mas, ar ištikrųjų tie šalin bėgan
tieji ir atsisakantieji prisidėti taip buvo papildytas svečiais — solistu 
jau “negali”? Gintaru Kalpoku ir pianiste Danu-

Jei pasiklausysi, pasišnekėsi — te Jokubauskaite, abu iš Melbour- 
visi dirbantieji užsidirba apie 50 'no. Paminėtina, kad koncerto pro

gramoje pasirodė Sydnėjaus tauti- kviestiniai paties dirigento svečiai, 
nių šokių grupė, vad. M. Osinai- 
tės-Cox su dviem šokiais. Ar šitą 
koncertą buvo būtina papildyti dar 
šokiais, tai kitas klausimas, bet 
sušokta smagiai.

Matyt, Sydnėjaus lietuviai rim
tesnio parengimo jau buvo pasiil-

Koncertas pradedamas Dainos 
moterų choru, kuris padainuoja 
tris dainas. Tuoj po to viešnia iš 
Melbourno D. Jakubauskaitė solo 
paskambina nuotaikingą Sinding’o 
“Pavasario šlamėjimą” ir netru
kus pasirodo solistas G. Kalpokas,

Lietuviai svetur
EUROPOS JAUNIMO 

SUVAŽIAVIMAS

nori įrodyti, kad jo policija nesielgė žiauriai ir nenaudojo bereika
lingo brutalumo. Tuo tikslu yra pagamintas filmas, kuris rodomas 
beveik visoje Amerikoje.

Charakteringa, jog neseniai apklausinėti krašto gyventojai 
Gallup instituto nuomone apie 56 proc. pasisakė už Čikagos miesto 
policijos elgesį. Gal būt tai bent dalinai parodo ir gyventojų nuo
taikas. Atrodo, kad amerikiečiai vis daugiau ir daugiau trokšta tai
kos ir ramybės.

A. A.
VYTAUTUI GINIOČIUI

tragiškai mirus, skausmo valandoje jo tėvelius, gimines ir 
artimuosius giliai užjaučia.

J. L. Kecoriai

Gilaus liūdesio prislėgtą
JUOZĄ SKIMBIRAUSKĄ

ir jo šeimą, brangiam tėveliui mirus, nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime.

Adomas ir Vincas Laukaičiai

Rusams okupavus Čekoslovakiją 
Jugoslavijos ir Rumunijos vyriau
sybės galvos buvo susitikusios ap
tarti esamą padėtį. Rumunija yra 
panašioj padėty kaip Čekoslovaki
ja, nes ir ji siekia atsipalaiduoti 
nuo Rusijos priklausomybės kultū
riškai ir ekonomiškai. Jugoslavija 
paskelbė dalinę mobilizaciją pa
šaukdama aktyvion karo tarnybon 
eilės metų atsarginius karius. Ru
sijos spauda aštriai puolė Rumu
niją ir Jugoslaviją kaip aktyviai 
palaikiusias Čekoslovakiją.

Vasario 16 gimnazijoje įvyko 
Europos lietuvių jaunimo 
žiavimas liepos pabaigoje ir rug- 
piūčio pradžioje. Iš visų Euro
pos kampų suvažiavo 61 asmuo. 
Suvažiavimą organizavo Lietu
vių Bendruomenės Vak. Vokieti
jos jaunimo sekcija. Daugiausia 
šiame suvažiavime svarstyta, kaip 
pasipriešinti nutautėjimui. Pripa
žinta, kad bendruomenė ir jos in
stitucijos yra patikimiausias prieš 
nutautėjimą ginklas. Ypatingo 
dėmesio susilaukė S. Lozoraičio, 
jnr. paskaita apie bendrą padėtį 
okupuotoje tėvynėje. Kalbėtojas 
ypač pabrėžė jaunimo Lietuvoje 
tautinį atsparumą. Lietuvoje jau
nimas labai daug dirba, kad tiek 
moksle, tiek ir profesijose pra
lenktų atėjūnus. Tokioms jauni
mo ambicijoms esą talkina net ir 
partijos viršūnės. Gaila, labai ne
daug Lietuvos jaunimui žinoma 
apie išeivijos lietuvių jaunimą.

Šiaip suvažiavimas buvo labai 
darbingas ir produktyvus.

suva-

JAUNIMO STOVYKLA

Rugpjūčio 13-28 d.d. Romuvo
je Vokietijos liet bendruomenės 
vadovybės pastangomis buvo su
ruošta stovykla, kur stovyklavo 
36 vaikučiai. Kadangi keletas tai
kų buvo net iš Švedijos, tai bu
vo didelė paskaita stovykloje vi
siems vaikams tekalbėti tik lietu
viškai, nes ne visi mokėjo vokiš-

kai. ši stovykla labai daug prisi
dėjo brandinti vaikus lietuviško
je dvasioje ir susigyventi su lie
tuviais vaikais. Tikimasi, kad atei
ty tokios stovyklos bus gausesnės 
ir dar tinkamiau bus joms pasi
ruošta.

Du vasario 16 gimnazijos mo
kytojai (Fr. Skėrys ir jo kolega 
vokietis Otto Haag) automobi
liais pervažiavo visą Vokietiją 
lankydami lietuviškas ir pusiau 
lietuviškas šeimas ragindami tė
vus leisti vaikus į lietuvių gimna
ziją. Rezultate — laimėta 10 nau
jų mokinių.

Mokslo metai gimnazijoje pra
sidėjo rugsėjo 3 d. Viso mokinių 
yra 102. Šiais metais į gimnaziją 
naujai įstojo 20 mokinių.

Žiniomis iš Lenkijos ten gyve
na apie 10.000 lietuvių. Dabarti
nėje Lenkijoje yra apie 442000 ki
tų tautybių gyventojų. Iš jų gau
siausios grupės: ukrainiečių 
180.000, gudų 170.000, žydų 30.000 
slovakų 20.000, lietuvių 10.000. 
Kitų tautybių mažiau. Prieš karą 
žydų Lenkijoje buvo virš 
milijono.

vieno

pasta- 
Vaka- 

perbėgę 
tasai

Dar prieš Berlyno sienos 
tymą iš Rytų Vokietijos į 
rų Vokietiją buvo 
2.824.000 žmonių. Vėliau 
skaičius mažėjo. Rugpjūčio mėn.
Berlyne buvo paminėta tos “gė
dos” sienos 7-rių metų sukaktis.

lydimas akompaniatorės D. Joku- 
bauskaitės. Klausytojai galėjo ma
loniai pasigėrėti solisto dainuoja
momis trimis arijomis. Nebūnant 
Autoritetingu muzikos kritiku sun
ku būtų leistis į paties solisto ir 
jo dainavimo įvertinimą, bet tiek 
auditorijai, tiek ir šias eilutes ra
šančiam pats dainavimas maloniai 
pakuteno širdį ir net sukėlė pasidi
džiavimo, kad štai iš mūsų tarpo 
augo jauna ir daug žadanti atžala, 
kuri gal ateity skardens dainas ir 
lietuvio vardą dešimteriopai dides
nėms auditorijoms.

Tautiniais šokiais, kurie sekė po 
solisto, visados atvirai gėrėjomės, 
tad ir šį kartą malonu buvo pasi
džiaugti p. Marinos Osinaitės-Cox 
gražiai treniruotu jaunimu.

Antroje koncerto daly vėl solis
tas G. Kalpokas, šį kartą padai
nuodamas net keturias lietuvių 
kompozicijas. Klausytojai sve
čiams nesigailėjo katučių. Uždan
gai iš naujo pakilus scenoje išsi
rikiavęs mišrus Dainos choras su
dainuoja penkias dainas. Paskuti
nioji jų — Ūdrio arija iš V. Klo
vos operos “Pilėnai”, kurią išpil
do solistas G. Kalpokas su choru, 
pianinu palydint D. Jokubauskai- 
tei. Klausytojams nesiliaujant plo
ti paskutinioji pakartojama ir tuo 
koncertas baigtas. Pažymėtina, 
kad beveik visos mišraus Dainos 
choro sudainuotos dainos buvo pir
mą kartą Sydnėjuje išpildomos.

Visumoje pats koncertas tai bu
vo didelė ir kultūringa šventė. 
Daugelis dirigentą sveikino pa
brėždami, kad tai viena iš tokių 
retų švenčių, kokių neturėta Syd
nėjuje per eilę metų. Tiesa, gal 
pati pasirinktoji, koncertui patal
pa ir nebuvo dėkinga, nes nedavė 
tinkamo rezonanso, kas ypač labai 
svarbu vokalinei muzikai.

Už tokį kultūringą parengimą 
Sydnėjaus lietuvių visuomenė ti
krai dėkinga Dainos chorui ir jo 
vadovybei. Malonu priminti ir tas 
džiuginantis faktas, kad rengiant 
ką nors nesitenkinama vien vie
tinėmis pajėgomis, bet ir pasikvie
čiamą ir iš tolimesnių vietovių. 
Tas priduoda ne tik pačiam paren
gimui naujos spalvos, bet lygiai ir 
tinkamas iškėlimas ir pristatymas 
naujoje kolonijoje tokių pajėgų, 
kurios čia mažiau žinomos, o savo
je kolonijoje gal net kasdieniškos.

Po koncerto dar vyko bendras 
visų dalyvių balius, kuris geroje 
nuotaikoje užtruko iki antros va
landos. Svečius vaišino ir aptarna
vo patys choristai savo jėgomis ir 
ištekliais.

n,w.
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IŠKILMĖS, KURIOS NEĮVYKO Vėlesniuose pasikalbėjimuose «u 
jubiliate man pačiam teko išklau
syti eilės jos argumentų, kurių be
ne svarbiausiu yra tas, kad jokių

Pasiruošimai iškilmėms, kurios 
turėjo įvykti jau praėjusį rugsėjį, 
buvo pradėti šių metų pradžioje ir 
būtent tada, kai buvo išduota rū
pestingai saugota paslaptis:

— Elenai Reisonienei rugsėjo 8 
dienų sueina 70 amžiaus. -

Paprastai šnekant, Adelaidės 
lietuvių kolonijoj ir mažas vaikas 
žino, kas yra ponia Reisonienė. 
Maža pasakyti, kad per 20 koloni
jos gyvenimo metų ji suaugo su 
vietos lietuvių kultūriniais ir so- 
bialiniais reikalais. Per visą tą lai
ką ji buvo pati ryškiausia asme
nybė kuriant tautinio gyvenimo 
formas ir turinį.

Ponios Reisonienės veikla Ade
laidėje sutapdinama su ALB Mo
terų Sekcijos atsiradimu, augimu 
ir stiprėjimu. Elena Reisonienė 
ir Lietuvoje jau buvo žinoma akty
via veikla globojant nelaiminguo
sius. Imdamosi iniciatyvos suorga
nizuoti Adelaidėje pagelbinę apy
linkės valdybos instituciją — Mo
terų Sekciją, — ponia Reisonienė 
čia irgi davė šiai organizacijai 
aiškų veidą — rūpintis nelaimin
gaisiais sergančiais ir į vargą pa
tekusiais . Tačiau tremties gyve
nimas tiek poniai Reisonienei, tiek 
visoms nuoširdžioms jos talkinin
kėms, įsijungusioms j Sekcijos ak
tyvų darbą, pateikė eibes papil
domų reikalavimų. Jau Australi
jos Lietuvių Metraštyje ta Mote
rų Sekcijos veikla buvo šitaip api
brėžta: “Moterų Sekcijos nuolati
nę globą šiandien jaučia savaitga
lio mokykla, sportininkai, skautai

dės įrodinėti, kad tai yra toli gra-
žu ne jos, o visų į Moterų Sekci
ją įsijungusių adelaidiškių ponių 
jungtinis nuopelnas ir jų nesąva- 
naudiško darbo rezultatas. Sutiki-
ine su tuo. Tačiau ne kas kitas, o 
tik ponia Reisonienė buvo ir tebė
ra tos Sekcijos Spiritus Movens. 
Ir šiandien ji yra jos Garbės pir
mininkė.

Pereinant prie paties reikalo — 
pasiruošimo neįvykusioms iškil
mėms, tenka dar pasakyti, kad po
nia Reisonienė pati labai rūpinasi 
pagerbti vienokius ar kitokius ju- 
bilijatus. Jau vien tas faktas, pa
mirštant net ir visus jos nuopel
nus, kuriuos jaučia Adelaidės lie
tuviai, buvo rimtas pagrindas su
krusti ir galvoti apie galimai įs
pūdingesnį ponios Reisonienės pa
gerbimą.

Po visos eilės privačių pasikal
bėjimų ir pasiaiškinimų, numaty
tų iškilmių iniciatoriais panoro bū
ti Adelaidės apylinkės valdyba, 
Moterų Sekcijos valdyba, Adelai
dės Lietuvių Sąjungos Valdyba ir 
Lietuvių Teisininkų Draugijos 
Adelaidės skyrius. Jų pirmininkai 
susirinkę posėdžiavo, aptarė iškil
mių detales. Buvo numatyta, kad 
iškilmėse dalyvaus visos vietos kul
tūrinės pajėgos. Nebuvo nė vienos 
organizacijos, kuri nebūtų pareiš
kusi noro kaip nors prie ponios 
Reisonienės pagerbimo prisidėti. 
Choras Lituania, vyrų oktetas, Te
atras Vaidila, Vilniaus Tuntas, 
Tautinių Šokių grupė, Savaitgalio

darbų ji girdi nenudirbusi viena ir
Mokykla, “Vyties“ sporto klubas, garbės pirmininkė! Atvejų, atve- dėl to negalinti viena pagarbos
L.V.Ramovė ir visos kitos organi
zacijos paklojo iniciatoriams savo 
pasižadėjimus visomis pajėgomis 
prisidėti prie iškilmių, prie dova-
nos, kuri galėtų išreikšti visos 
Adelaidės lietuvių kolonijos dėkin
gumą ir pagarbą jubilijatei.

Buvo nustatyta ir iškilmių data, 
aptartos iškilmingos vakarienės 
detalės, beliko tik viena smulkme
na... oficailiai pranešti poniai Rei
sonienei apie numatytus planus ir 
paprašyti, kad ji pasistengtų tuo 
laiku būti laisva.

Tą pareigą apsiėmė apylinkės 
valdybos pirmininkas p. č. Za- 
moiskis. Tiek jį, tiek ir kitus iš
kilmių iniciatorius buvo pasiekę 
teigimai, kad ponia Reisonienė nė
ra linkusi į jokį viešą pagerbimą
ir kad jubiliejų ji norinti praleisti 
tylomis. Tačiau iniciatoriai galvo
jo, kad pirmininkui pavyks kaip 
nors ledus pralaužti .atsimenant, 
jog čia ne vieno asmens, ne vienos 
kurios grupės, bet visos kolonijos 
noras. Nebuvo juk dar atsitikimo, 
kad kas nors priešintųsi koloni
jai, norinčiai pareikšti savo pa
garbą nusipelniusiems. O ponia 
Reisonienė to pagerbimo visokerio
pai nusipelnė.

Kad ir kaip išbujoję Moterų 
Sekcijos darbai nekliudė jubiliatei 
įdėti ir į Lietuvių Namus ne tik 
tavo našaus darbo dalį, bet ir sa
vo širdį. Savaitgalio Mokyklai 
ji yra daug daugiau, negu mo
kyklą globojančios organizacijos

ir visos kitos organizacijos. Suva
žiavimai, sporto šventės, teatro pa
sirodymai, sukaktuvės ar išleistu- NAUJI LEIDINIAI

jais ji krepšiukais nešdavo iš sa
vo namų savo rankomis pagamin
tus skanumynus tos mokyklos mo
kiniams ir priešpiečiais, apdengus
stalus bei išvirus arbatą, motiniš
kai vaišindavo mažuosius pipirus

Žinodami ponios Reisonienės nu
sistatymą, iniciatoriai prašė apy
linkės valdybos pirmininką, kad 
jis, pasinaudodamas savo svoriu 
ir savo gabumais, įtikintų jubilia
tę ir išgautų jos sutikimą. Jo pa
sikalbėjime su ponia Reisoniene 
nedalyvavau ir negalėčiau jo at
pasakoti, tačiau rezultatai šian
dien visiems aiškūs: ponia Reiso
nienė nesutiko būti jokių iškilmių 
kaltininke.

priimti. Kas Moterų Sekcijos pada
ryta, buvo padaryta visų tos Sek
cijos darbo bitelių sujungtu pasi
aukojimu. Darbai, prie kurių kar
tais daugiau, kartais mažiau prisi
deda eilės tuos pačius siekimus tu
rinčių ir iš pasišventimo dirban
čių žmonių, esą, negali būti pri
skiriami pavieniams asmenims, ne
žiūrint kokias pareigas jie eitų. 
Ypač neatidalinama esanti sociali
nė, karitatyvinė veikla, kurios pa
sisekimas ar žlugimą® glūdi pačioj 
visuomenėj.

Galima tai laikyti savotiška ju- 
bilijatės filosofija, tačiau taip filo
sofuoti tegali tik tie žmonės, kurie 
negalvoja apie save, o apie kitus.

Jubilijatė p. E. Reisonienė pokalby su "Mūsų Pastogės" ben
dradarbiu žurnalistu VI. Radzevičium.

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!

Kažin ką ponia Reisonienė pagal
vos, jei bus leista jai priminti, jog 
savo atsisakymu ji paruošė karčią 
mikstūrą eilei tų asmenų, kurių 
pagerbimus ji pati organizavo...

Ponios Reisonienės pagerbimo 
planams sugriuvus, iniciatoriai 
vistiek nenusileido. Rugsėjo aštun
tosios dienos išvakarėse, poniai 
Reisonienei šnekučiuojantis su Sek 
cijos valdyba Lietuvių Namuose, 
jie įsiveržė pas moteris ir čia, ke
liais trumpais žodžiais pasveikinę 
jubilijatę, įteikė jai adeląidiškės 
skulptorės ponios Ievos Pocienės 
skulptūrą “Mąstytojas". Ji jubi
lijatei įteikta Apylinkės Valdybos, 
Moterų Sekcijos, Adelaidės Lietu
vių Sąjungos, “Vyties” sporto klu
bo ir Adelaidės Lietuvių Teisinin
kų Draugijos vardu. P. Zamoiskis 
Čia pat prašmugeliavo ir Krašto 
Valdybos pirmininko p. Naručio 
sveikinimą jubiliatei. Jis irgi buvo 
skirtas paskaityti neįvykusių iš
kilmių metu. Daug kas buvo skir
ta!

Greitosiomis išgėrę po šampano 
stiklą, iniciatoriai atbulomis pasi
traukė iš moterų tvirtovės, o p. 
Reisonienė nuslinko į ALB biblio- 
teką-skaityklą, kuriai šiuo metu 
yra nukreipta didžiausia jos dė
mesio ir darbo dalis.
Manau nesuklysiu teigdamas, kad 

kiekvienas iš širdies jungsis prie 
mano linkėjimų poniai Reisonienei 
dar ilgus metus stiprinti lietuviš
ką darbą dirbančius adelaidiškius.

V L Radzevičius
vės, vaišės, priėmimai — visa tai 
gula ant sekcijos pečių. Todėl ne 
be pagrindo šiandien Adelaidės 
Moterų Sekcija vadinama ben
druomenės širdimi ir jungtimi”.

Jau gražiomis tradicijomis virto 
Moterų Sekcijos Kalėdų Eglutės, 
Bendros Kūčios, Motinos Diena, 
Abiturientų pagerbimas, Mokyk
los Mokslo Metų Užbaigtuvės. šią 
Moterų Sekciją puikiai žino lietu
viai ligonys Vokietijoj, Vasario 16 
-to Gimnazija, Punsko lietuviai ir 
tt

Jeigu kas nori ponią Reisonienę 
supykinti, tegul sako, kad visam 
Moterų Sekcijos nuostabiam išau
gime ir išpopuliarėjime atsispin
di pati ponia Reisonenė. Reto ra
mumo, santūrumo ir kuklumo lie
tuvė šiuo atveju susijaudinus pra-

Salezieių Balsas. 1968 m. Nr. 1- 
2. Gausiai iliustruotas lietuvių sa
leziečių laikraštėlis, apimąs savo 
veiklą lietuvių jaunimo tarpe. Lei
džia Lietuviai Saleziečiai. Redak
torius kun. P. Gavėnas, SDP. Ad
resas: Instituto Salesiano Litua- 
no, Calstelnuovo don Bosco, Ita
lia, Asti. Prenumerata metams 
vienas US doleris.

Laimutis Švalkus. Dienų Sūku
riuos. Poezija. Išleido “Šaltinis” 
Anglijoje 1968 m. 59 psl. Kaina 
1 doleris. Tai antras autoriaus 
poezijos rinkinys. Eilėraščiai ge
rokai persunkti patriotiniais ir 
nostalginiais motyvais.

Bronius Budriūnas. Lietuvos 
šviesos keliu. Kantata mišriam

ir moterų chorams su solo sopra
nu ir bosu. Kantata skirta lietu
viui mokytojui pagerbti, žodžiai 
Bernardo Brazdžionio. Išleido Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba jos pirmininko p. J. J. 
Bačiūno lėšomis. Tiražas 1000 
egz. 36 psl. Kaina $2.00. Gauna
ma: J.J. Bachunas, Sodus, Mich., 
49126, U.S.A.

Paulius Jurkus. Ant Vilnelės 
kranto. Vilniaus legendos. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas Čika
goje 1968 m. Aplankas ir piešiniai 
autoriaus. 200 psl. Kaina $2.50. 
Knygoje sutelkta 26 legendos, au
toriaus sukurtos remiantis vienu 
kitu istoriniu asmeniu ar įvykiu. 
Autorius pristato Vilnių kaip sva
jonių miestą.

AMERIKA
ADĖLAIDIŠKIO

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI AKIMIS

VLADAS DUMČIUS

ALVITAS
Nėra sviete didesnių vandenų už Alvito ežerą 

ir aukštesnių kalnų už Vištyčio, — tariau sau 
1924 metų vasarą, kai įspraudęs į tarpkojį se
ną surūdijusį, dar iš kaimyno skolintą dviratį 
numaišiau į šv. Onos atlaidus iš Sintautų į Al
vitą. Ant priekinio rėmo kabojo mazgelis su ke
lionės abraku. Sprindinių lašinių bryzas, gniužu
las sviesto, šviežios ašakinės duonos pagrandukas 
ir pora agurkų. Į kepurės pabuterį sesuo įsiuvo 
mažą vokelį su giminių ir kaimynų mirusių dū
šių ilgu vardiniu sąrašu ir dviem popieriniais 
litais. Voką turėjau įmesti į didelę skarbunką, 
esančią Alvito bažnyčioje ties šv. Onos altorium. 
Mama išleisdama peržegnojo ir giliukingos kelio
nės intencijai turėjau pabučiuoti škaplierius, ku
riuos man buvo pasiuvęs škaplerininkas Berekys 
iš senos mėlynos gelumbinės kepurės.

Vos tik pasėdus dviračio rūdys pradėjo girgž
dėti, cypti, klegėti, bet vis tiek ėjo. Balnelis bu
vo per vidurį įlinkęs, kaip žąsies kaklas ir atro
dė gyslotas, kaip grioviakasio Bakilno rankos. 
Kelionėje išbuvau dvi dienas. Mat, atstumas bu
vo irgi didelis. Iš Sintautų į Alvitą yra virš 
30 kilometrų! Klupsčiom apeiti stacijų jau nega
lėjau. Tarpkojį kietas balnelis taip ištrynė, kad 
jaučiausi kaip ant usnių besėdįs. Grįžtant susto
jau Kudirkos Naumiestyje. Buvo jau vakaras. 
Nakvojau mūsų šeimai pažįstamo žydo tuščioje 
peludėje ant akselio maišų. Gi rytą ant balne
lio jokiu būdu negalėjau pasėdėti. Dviratį pa- 
sistumdamas tai viena tai kita koja atbaksnojau 
iki Sintautų. Abiejų batų kulnų nebuvo likę nė 
žymės.

Namie padaviau mamai kepurę. Ji atidarė 
pabuterį, išėmė ilgą neišpirktų iš pragaro ar 
čysčiaus dūšelių sąrašą ir du litus. Sakiau, kad 
per žmones negalėjau prisigrūsti, nes labai skau
dėjo dviračio nutrintas vietas. Be to, j kepurę

buvau sukišęs maistą ir viską stipriai primazgęs 
prie dviračio rėmo. Dviratį buvau palikęs tolokai 
ir dar už apsaugą sumokėjau 10 centų. Kai pri
sikasiau prie altoriaus, prisiminiau dūšeles ir tuos 
du litus. Bet kepurė su visu sąrašu ir išperka
mais pinigais paliko pritvirtinta prie dviračio.

Namiškiai pradėjo skaniai juoktis. O pats, 
įlindęs į kvepiantį šieną, pramiegojau ištisą parą.

Sintautams užteko šnekos visiems metams.

ADELAIDE
1948 m. vasarą gyvendamas Vokietijoje ga

vau iš tetos afidevitus vykti į Ameriką. Bet dėl 
atsargumo užsirašiau ir į Australiją. Būdamas 
pereinamoje Fallinghostelio stovykloje kartu su 
Dr. V. Ivinskiu kasdien svarstydavom įvairias 
emigracines problemas. Gavau laišką iš Vašing
tono Imigracijos Departamento, kad priimamas 
ir turiu laukti eilės.

(Dr. Ivinskis turėjo tikrai tikslių informa
cijų apie Australiją. Jo argumentams man tikrai 
sunku buvo atsispirti. Be to, ir abi žmonos se
serys su šeimomis jau buvo išvykusios į Australi
ją. Abejingumo kankinamas kartą su Dr. Ivinskiu 
ateinu i savo kambarį, pažymėtą 13 numeriu ir 
esantį 13 bloke, ir randu raštelį: “Esi kviečiamas 
atvykti su šeima 1948 m. gruodžio 13 d. 13 vai. 
pas Australijos konsulą, esantį administracijos 
bloke kambary Nr. 13”. Dr. Ivinskiui atrodė, 
kad tai kvepia ypatingai gerai. Net penkis kar
tus po 13! Abu jokiais prietarais netikėjome ir 
priėmėm kaip paprastą atsitiktinumą.

Išlydėjęs Dr. Ivinskį su šeima po kelių sa
vaičių ir pats paskui jį patraukiau. Maniau, pa
būsiu kiek laiko Australijoj ir vėliau vyksiu Ame
rikon. 1949 m. gegužės 3 d. mūsų laivas “Goya" 
atsirėmė Adelaidės uosto krantinės. Atvykome tie
siog kompaktine mase — 142 lietuviškos dūšios. 
Tai buvo pirmas šeimų transportas. Amerikinė te
ta pyko trejus metus. O be to ir visi mano jau

nystės draugai taip Dėdės Šamo apiekoje.
Ištisus 19 metų ir dvi savaites niekur nekė

liau kojos iš Adelaidės. Suaugus šeimai ir pagė- 
rėjus finansinei padėčiai buvo sušauktas šeimos 
posėdis (jame, deja, ne aš pirmininkavau), šei
ma įgaliojo mane vykti ir aplankyti aname svie
te (Amerikoje) gimines, kurių iš viso nesu matęs.

SYDNĖJUS
Rašytojas A. Vienuolis savo veikale “Kau

kazo legendos” rašo: “ Kas keliavo Kaukaze ir 
nematė garsiojo totorių karo vieškelio, tas galima 
sakyti nieko-nematė”. Atvykęs į Sydnėjų pamieli
nau — kas buvo Sydnėjuje ir nematė to aštunto 
pasaulio stebuklo — Simniškių krautuvės, tas 
čyst nieko nematė. Elžbietos ir rodos Monikos 
gatvių sankryžioje jo mūrai stūkso tarsi Aštrio
sios Kirsnos pilis! Iš ten labai arti Sydnėjaus 
puikybė — uosto tiltas ir aerodromas, čia sa
kytume veikia tikra lietuviško gyvenimo birža: 
sužinai, kas iš darbo atleistas, kad tarnyboje pa
keltas, kiek kas balsų gavo renkant Sydnėjaus lie
tuvių Klubo valdybą, koks bus po metų Dainavos 
Klubo pirmininkas ir t.t. Lygiai čia tiksliai su
žinai, ar Mūsų Pastogė tvirtai stovi, ar skolose 
skendi, šioji pilis ir buvo mano atramos taškas 
Sydnėjuje.

Puikiai numigęs iš ryto matau kažkoks smai
gas, storumo kaip šienkartė, įsirėmęs į Sydnė
jaus dangų. Pasirodo, tai rusų laivo pagrindi
nis stiebas. Jis grįžęs iš šnipinėjimo kelionės 
Pietų Ašigaly ir ta proga gaudęs banginius. Nie-: 
kam nieko nesakęs, kad kartais neįtartų užsikrė
tusiu bendradarbiavimo lig^, spaudžiu pėsstute 
to stiebo kryptimi.

Krantinėje jau gera šimtinė laukia savo ei
lės. Turiu laiko apsidairyti. Vyruti, tai bent laive
lis — 45.000 tonų. O anksčiau buvau tikras, kad 
didesnio laivo už “Rambyną” sviete nėra.

Su pirma grupe patenku j dėnį, ir tuoj klau
siu, ar galima fotografuoti. Prisistatė toks pla
čiais antpečiais karininkas. Patyręs, kad surezgu 
ir rusiškai užvirė gyvas šnekalas. Jis sakėsi gimęs 
Kaune 1941 m. Tuoj kalbinu lietuviškai. Pasirodo, 
jam gimus motina išvyko pas tėvus į Astracha
nę, tėvas žuvo karo metu, o jis pats savo jau
nystę praleidęs Taškente. Lietuviškai anei žodžio.

Prie teleskopinio tolimačio laivo prieky stovi 
baltais apsirengęs jūreivis ir niūniuoja “more Si
roko”. Priėjęs arčiau tuoj pradedu antrą posmą 
—... od našaje dalše zemli” (nuo žemės savosios 
tolyn). Iš kur aš žinąs tą dainą? Sakau, vai
kyti, man atrodo dar nebuvai gimęs, kai • mane 
Kaune politrukas prievarta jos mokė. Raizgova 
pokalbį: kur dirbu, kiek gaunu, kiek kainuoja 
batai, marškiniai. Kiek bonka vodkos? Žiūrėdamas 
į mano naują eilutę klausinėja, kokios drabu
žių kainos. Atsakau, kad žmona nupirko išpar
davime už 50 dolerių. Negali būti! Ką, brangu? 
Ne, jam regis, kad mano žmona man teisybės ne
pasakiusi. Žinai, jos visos suka. ..

— Tai kiek duotum?
— Manyčiau, vertas apie 200-300 rublių.

— Tokio kostiumo čia iš viso nėra. Už tiek pini
go gali aprengti visą šeimą ir dar priedo gau
ti dviratį.

— * —

Gegužės 24 d. 10 vai. draugų buvau perduo

tas besišypsančiai lėktuvo palydovei. Smarkiai pū
tė žvarbus vėjas. Didžiulis termometras rodė 39’ 
F. Jinai mane patupdė baisiai ilgo B707 lėktuvo 
gale. Pasijutau stipriai privinčiavotas prie 76 kė
dės. Tai va, ir vėl 13! Viduj šilta, jauku, taip 
ir apėmė mane saldus snaudulys. Išgirdęs, kad pra
dedu knarkti, persižegnojau su viltim bent nu
mirti kataliku. Šalia manęs sėdįs malajietis mu
sulmonas du kartus nusilenkė Mekkos pusėn. Ro
dos, dar nebuvau kaip reikiant bluosto sudėjęs, 
kai vėl tapau pažadintas. Priešais stovėjo graži, 
jauna varinio veido, ilgais auskarais ir marga 
suknia per liemenėlį labai laiba tahitietė. Jai bu
vo įdomu, kokį vyną aš mėgstu — baltą ar rau
doną? Atsakiau, kad pertrumpai gyvenau, kad vi
sokius rinčvinius pažinčiau: kokį duosi, toks bus 
ir geras. Mano kaimynas musulmonas dievagojasi 
negalįs liesti vyno, bet aš tuoj šokausi talkon. 
Sakau: tavo Alachas draudžia, o mano Dievas 
nebaudžia.

Žiūriu pro langą — tamsu kaip maiše. Pats 
vidurnaktis. Nei čia žinai, j kurią pusę skrendi, 
nei koks greitis, nei koks aukštis. Keleivių paly
dovė paaiškina, kad aukštis 46.000 pėdų, greitis 
— 560-570 mylių į valandą, vidurkį apskaičiavus 
gaunasi 565 mylios arba lietuviškai 900 km j va
landą. Ponedie geriausias! Tai kulkos greitis! 
Prieky ant sienos du dideli laikrodžiai: vienas 
rodo Sydnėjaus laiką, kitas Paryžiaus. Mat, skren
dame UTA, ty. prancūzų bendrovės lėktuvu. Be- 
vakarieniaujant staiga visi pradeda bruzdėti. Per 
visus garsiakalbius. prandūzjšMai, angliškai) vo
kiškai ir turbūt polineziškai pradėjo raginti pa
sukti laikrodžius trim valandom pirmyn. Sydnė
jaus laikrodžio rodyklė sustojo lygiai ant pusės 
keturių. Vadinasi, turi tuojau švisti. O aš taip 
noriu miego po tokių poniškų pietų. Neužilgo ma
tosi šėmo dangaus ruoželis. Netrukus prašvinta 
ir kai pirmieji saulės ssinduliai skverbėsi pro spar
no profilį, apačioje dar tamsu.

Staiga visų keleivių veidais nusidriekia šypse
na. Lėktuvas daro švelnų posūkį ir visu savo šonu 
pasisuka į saulę. Kiekvienas, kas tik turi kokią 
dėžutę, kiša prie lango ir spraksi. Aš irgi ne
atsilieku. žemėjame. Apačioje tamsiai mėlynas 
okeanas ir žalia, žalia sala. O motina žeme, kokia 
tu graži saulėtekio varsose! Kažkas iš galo sku
biai renka parašus. Pamaniau, kad koks auto- 
graifų medžiotojas. Pasirodo, ruošiama peticija. 
Visi keleiviai prašo lėktuvo kapitono, kad jis 
apskristų aplink Tahiti salą ir ją mums parody
tų iš visų pusių. Pasirašome visi be išimties 
ir per vyriausią šinkorių pasiunčiam. Už poros 
minučių jis sugrįžta sakydamas tvarkoj. Mes jam 
paplojame. Skrendame neaukštai — apie kilo
metrą su magaryčiom. Iš vienos pusės plikos kal
nų uolos, iš kitos iki pat viršaus driekiasi aug
menija, kaip koks storas persiškas kilimas. Slė
niuose blizga sidabru upelių juostos ir dideli rau
doni plėmai. Tai tulpių medžių miškai. Visą salą 
supa tarsi lanku baltų koralų rifas, kuris su
stabdo bangas ir ryklius. Tai paties Dievo pada
ryta tvora. Toliau matyti mažos niekeno negyve
namos salelės, ružava rytmečio spalva nudažytos. 
Apsukę ratą leidžiamės į Papetee — tai Tahiti 
salyno sostinė.

(Bus daugiau)
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Bendro darbo rezultatas
MELBOURNO MENĖS ATIDARYMO PROGA

tauta ditto nenukentėjo.
Nenorėdami būti Odisėjais, įia 

Menę stengėmės įrengti atitinkan
čią šio amžiaus reikalavimus, šio 
laiko papročius ir mūsų pačių,

KELIAUJAME PAS DAINĄ
Račo Kukutis

Rugsėjo mėn. 8 dienų Melbour-
no Lietuvių Namuose oficialiai 
atidaromos durys į naujai įreng
tą Bendruomenės Organizacijų 
Reprezentacinį Kambarį — Menę. 
Atidarymo apeigoms atlikti pak
viestas p. J. Meiliūnas.

— Šiandien esame dalyviai ne 
eilinio įvykio Melbourne lietuvių 
gyvenime. — Prieč perkirpdamas 
trispalvį kaspiną, sako p. J. Mei
liūnas. — Faktas, kad toms iškil- 
mėme pasirinkta Tautos Dienos 
šventės išvakarės, dar labiau iš
ryškina šio momento iškilmingu
mą. Yra sveikintinas buvusios ir 
dabartinės Apylinkės Valdybų ir 
Lietuvių Namų Tarybų užsimoji
mas suburti Melbourne lietuviš
kas organizacijas, tikslu įsirengti 
būstinę, kurioj visos jaustųsi lygia 
teisės ir galėtų būstine naudotis pa 
gal pačių paruoštas taisykles. Ne
sistebėjome, kad organizacijų va
dovybės ir visuomenė tam karštai 
pritarė. Tačiau buvome maloniai 
nustebinti, kad palyginus per toki 
trumpą laiką, žodis tapo kūnu.

Visi suprantame, kad savaime 
tai nepasidarė. Daug ryžto, pa
sišventimo, kantrybės, meninio su
gebėjimo, pinigo ir šimtai darbo 
valandų sudėta, iki buvo pasiekta, 
tai ką šiandien matome. Tai pa
darė nedidelis pasišventėlių būre
lis ir mariau nesuklysiu jūsų visų

l Čitą Menę įdėtas darbas ir lė-
ypač jaunimo, reikalavimus. Nie-

vardu išreikšdamas padėką to pro
jekto organizatoriams ir vykdy
tojams. Tai konkretus ir iškalbin
gas mūsų vieningumo įrodymas. 
Mes vertai galime tuo pasididžiuo-
ti.

Ne vienas gal paklaust — kokia 
tos Menės paskirtis ir ką ji mums 
duos? — / tokį klausimą šiandien 
atsakyti būtų sunku. Tikrą atsa
kymą duos ateitis. Menės turinį 
mes patys šarvo veikla ar neveik
ia apspręsžme.

Aš vaizduojuos, kad šioji Menė 
bus Melboumo lietuvių kultūriniu 
centru. Iš čia turėtų sklisti koor
dinuotas mūsų tautinių aspiracijų 
pasireiškimas. Čia turėtų krista
lizuotis naujos idėjos, cementuotis 
planai ateičiai. Čia turėtų būti vie
ta, į kurią organizacijų vadovybės 
rinksis posėdžiauti ir nutarti ke
lius, kaip išlaikyti gyvą lietuvybę. 
Kad mūsų protesto balsas prieš 
Tėvynės pavergėjus būtų dažniau 
ir toliau girdimas.

šos pasiteisins tik tuo atveju, jei 
ji bus pilnai naudojama. Puošnios 
sienos, gražūs baldai, majestotiš
kas stalas bei patogios kėdės nieko 
nepadės, jei liksim abejingi lietu
viškiems reikalams. Mūsų visų pa
reiga, kiek kas išgalime ir kaip su
gebame dalyvauti organizuotume 
lietuvių vyvenime. Mūsų pareiga 
talkininkauti organizacijų išrink
toms vadovybėms. Deja, nevisada 
darome, ką sąžinė liepia.

Todėl įženki™. į šią Menę su at
naujintu pasiryžimu vieningai dirb 
ti sieikant mums to aukščiausio 
tikslo — laisvės Tėvynei!

Šiais žodžiais p. J- Meiliūnas 
perkerpa kaspiną ir tuo įleidžia 
kun. Dr. P. Bašinską pašventi
nimui naujai rengtos Menės. Kun. 
Dr. P. Bašinskas savo žodžiuose 
džiaugiasi Melbourne lietuvių vie
ningumu, apie ką jau girdėjęs 
svetur Jis primena mums didelės 
meilės reikalingumą ir ateičiai, 
tikėdamas, kad vieningai dirbda
mi, su didele meile, atsieksime ir 
didelių tikslų.

Toliau seka p. A. Ramanausko, 
Menės rengimo administratoriaus, 
darbų apžvalga ir finansinė apys
kaita. Įteikiami raktai Melbourne 
organizacijoms. Ponas A. Rama-

nauskas išvardina ir dėkoja orga- kada neturėjome tokių Namų sve-
nizacijoms ir pavieniams asme
nims, prisidėjusiems prie Menės 
rengimo. Taip pat ir visiems tal
kininkams darbų, kurių darbo vai
sius šiandien matome.

Paskutinis kalbėjo dail. A. Vin
gis, Menės įkūrėjas.

— Pagal prof. Maceinos nuomo
nę -yra du emigranto tipai — Odi- 
sėjaus ir Abraomo. Odisėjas kelia
vęs po pasaulį eilę metų, pergyve
nęs karus, gyvenęs svetimuose 
kraštuose; grįžo į savo gimtinę ly
giai toks pat, koks iškeliavo. Savo 
gimtinę randa taip pat niekuo ne
pasikeitusią; randa puotaujant. Jis 
įsijungia į puotą ir jo kelionių, lyg 
nebūta. Jis nieko jiems ne parve
ža, nieko naujo neranda ir gimti
nėje. Jo kelionių laikas dingsta ne
žinomybėje, be naudos jo kraštui.

Abraomas — priešingai. Dievo 
lieptas su savo gentimi persikelti 
kitur; jis nusineša savo senąją kul 
tūrą ir pritaiko ją naujam krašte. 
Savo trobų statybai, kitokie me
džiai pareikalauja kitokių įrankių. 
Jo genties moterų audiniai įgau
na kitas spalvas, kitokius raštus. 
Naujas gyvenimas gimdo ir nau
jas dainas, šiandieną mes matome 
Izraelį visai naują, nebe Abraomo, 
bet iš viso pasaulio kraštų surink
tų kultūrų židinį ir turtą. Žydų

tur; tokie Namai yna šio laiko ir 
mūsų naujos, tremtinio padėties, 
išdava. Mūsų jaunimas auga nau
joj kultūroj; todėl, šią Menę sten
gėmės įrengti modemiškai sujung
dami mūsų senąją tautodailę.

Net ir senieji mūsų Amerikos e- 
migrantai, daugumoje labai mažo 
mokslo; kasykhi ar skerdyklų dar
bininkai, kūrė dainas, kaip pav.s 
— Pučia vėjas, neša laivą, nunešk 
mane į Lietuvą. — buvo prigijusi 
Lietuvoj kaip liaudies daina. Buvo 
šokama rateliuose ne vien tik kai
me, get ir miesto mokyklose. Nors 
ir beraščiai, bet jie negrįžo tušti 
Odisėjai, kaip ir jų Tėvynė nesto
vėjo vietoje. Todėl ir mes stengia
mės eiti su gyvenimu.

Melboumo lietuviai esame giliai 
dėkingi dail. A. Vingiui ir jo tal
kininkams už taip puikiai įrengtą 
Menę. Joje randame mūsų tautos 
dailę naujoj medžiagoj, naujoj dva
sioj, nauju laiku ir svetimame 
krašte. Tikrai vertai mes ja di
džiuojamės ir džiaugiamės.

Ačiū Tamstai, pone A. Vingi, po
ne A. Ramanauskai ir visiems jū
sų talkininkams. Jūsų darbą gerb
sime dažnai Meriėn susirinkdami, 
sunešdami jon mūsų tautinį gyve
nimą. Giliai nuoširdus ačiū jums!

A. Mtitukevičienė

TREMTINIO VORO DALIA
Esu juodas, australiškas voras. 

Klaidingai mane vadina Tarran- 
tulla, nes aš nekandu. Nauji aus
tralai mane vadina "biaurybe”, 
nors ir australai sako “ugly spi
der” ir daužo mano tinklą šluoto
mis ir mopais. Yra tokių, kurie 
mane mano kampe palieka ir tiki, 
kad aš laimę nešu. Ištikrųjų visi 
klysta; nenešioju laimės, nei nuo
dų. Į veidrodį niekad nežiūriu, bet 
jeigu esu bent kiek panašus į sa
vo žmoną, turėčiau būti labai gra
žus. šitai, žinoma, skonio dalykas. 
Aš taip pat nesu matęs gražių 
žmonių.

Gyvenau ramiai Melbourno lie
tuvių jaunimo kambary porą metų 
puikiose dulkėse, ant puikių juodų 
maišų, kurie man prie veido labai 
tiko. Dabar jau ten nebeduoda

Magikai Adelaidėje
Prieš porą metų Adelaidėje din

go 8 vaikai. Policija negalėjo jų 
niekur surasti. Tada buvo pakvies
tas iš Olandijos "aiškiaregis”, ku
ris, deja, tiktiek “matė” kiek jam 
policija pasakė. Susėmęs krūvą pi- 
nigų-dovanų išvažiavo atgal. Taip 
vaikai iki šios dienos nerasti.

Prieš mėnesį atvyko kitas "ste- 
būkladaris” iš Filipinų. Jį iškvie
tė p. Merkys ir australas Stent, 
kurie apmokėjo “daktariukui” ke
lionę ir manė gerai uždirbti. Fili
pinietis Palitayan pasiskelbė per 
T.V., kad išgydo visas ligas tik su 
pirštais per kelias minutes. Net 
magišką filmą rodė atsivežtą iš Fi
lipinų, kur sako išimąs akmenis, 
apendicitą plauna be peilio, net 
parodė išimtus akmenis? p. V. 
Morkys pavarė didelę agitaciją 
tarp lietuvių, kad visi eitų pas 
magiką pasigydyti. Kad nereiktų 
taksos mokėti, sako jie pinigų "ne
imą” tik aukas-doleriais.

Kaip šis magišius gydo? Įėjus į 
jo kambarį, turi kiekvienas nusi
rengti iki pusei, paskui paklausia 
ką skauda. Tada paguldo aukš
tielninką ant lovos, p. Stent laiko 
už rankos, o p. Politayan ranko
mis spaudo pilvą, paskui krūtinę 
ir galvą, ir visas gydymas baig
tas. Trunka apie 10 minučių. Kai 
kam patepa odą erzinančiais skys
čiais. Išeinant ant stalo turi pa
dėti pinigų, jei nori dar kartą atei
ti. Tave prašo dar kartą ateiti.

Man teko kalbėti su daugeliu li
gonių, kurie buvo atėję 3-7 kar
tus, bet jiems neišgydė net ma
žos ligos. Beveik visi jautėsi ge
rai tą dieną bet ligos nebuvo pa
gydytos. Viena moteris sakė buvus 
7 kartus, bet jai nieko nepadėjo 
ir ji turėjo eiti į ligoninę. Kitai 
net iš piršto negalėjo išimti pa

šino, net nervinių sutrikimų nepa
gydė, nors sakė kad jie žino patys 
kokiomis ligomis kas sesrga. Paga
liau “daktariukas” prispirtas sa
kė, kad jis negalis pagydyti nei 
“operuoti”, nes jam australų oras 
netinkąs. Mat, Filipinuose visi 
žmones labai tiki į visokius bur
tus.

Pats p. Morkys serga ir negalė
jo pagydyti net už didelius pini
gus ir su dideliais norais, nors 
kelis kartus lankė magišių, o da
bar kalba ir rašo kaip nerimtas po
nas.

Aš pats buvau nuėjęs pasigydy
ti, bet viskas man atrodė tik gud
rus būdas pinigams gaudyti. Dau
giausia lankytojos yra moterys, bet 
ir jų nepagydė nuo reumato, su
mušimų ar smulkių nervų sutriki
mų, o ką kalbėti apie didesnius li
gonius apie kuriuos fantazuoja p. 
V. Morkys. Jei Filipinuose būtų 40 
tokių magikų, tai ten nereikėtų nei 
ligoninių, nei mokytų daktarų. Tas 
kraštas yra labai tamsus, nes dar 
dabar yra ten žmogėdrų, kurie ne- 
niai nupiovė galvas dviem ameri
kiečiams.

Į šį reikalą australų valdžia pa
žiūrėjo rimtai ir vieną rytą polici
ja atėjo j Mr. Stent namą, ir p. 
Politayan išsiuntė namo. Mr. 
Stent, kaip australas liko čia, gal
būt, jis p. Morkio padedamas ieš
kos lankytojų, kurie neštų jam pi
nigus.

Lietuvių Namuose tautiečiai ap
gailestavo, kad toks rimtas laik
raštis kaip Mūsų Pastogė įdėjo to
kį naivų p. Morkio laišką.

Mano manymu filipinietis var
toja azijatišką hipnozą, kuris 
mums yra visai nežinomas, bet šis 
bandymas jam nepavyko. Pirmiau
sia reikia labai, labai tikėti kad 
pagysi. Buvęs

man ramybės ir yra pavojus mano 
šeimai. Susirenka vakarais ir kal
ba, kalba... Kaip tik mano me
džioklės metu. Jūs turėtumėt tai 
puikiai suprasti, nes ir jūsų kraš
tą užėmė žmonės, kurie gražiai 
kalbėjo, daug žadėjo, bet nieko ne
įvykdė. Priešingai; sakėsi išvada
vę, žadėjo begalinę laisvę, o paskui 
padarė kitaip. Mes vorai nelaimę 
jaučiame, kai ji dar toli. Nujaus
damas, kad kada nors, gal ir ne 
šitas jaunimas, bet jų vaikai išva
lys dulkes; išėjau ieškoti emigra
cijos galimybių. Pasukau kairėn, 
nes dešinėje tuščios sienos. Įlin
dau į Moterų Seklyčią, bet gerai 
apžiūrėjęs nemačiau nuolatiniam 
apsigyvenimui vietos, čia renkasi 
moterys ir dažnai atsineša mopus, 
šepečius ir “vacumkleenerius”. Ra
miam vorų gyvenimui visai netin
ka. Jos irgi labai daug kalba va
karais; geria kavą ir vis kalba, bet 
apie kitus dalykus.

Einu toliau. Bendruomenės Me
nėje, dar man gerai visko neap
žiūrėjus, prisirinko pilna žmonių. 
Nebegalėdamas pabėgti, pasislė
piau po laba dideliu stalu. Šitie 
irgi labai dideli kalbėtojai. Buvo 
Menės atidarymas ir raktų dalini
mas. padėkos ir visokie aiškinimai. 
Norom nenorom turėjau klausytis. 
Visų nepažįstu, nes iki šiol aš tik 
jaunimą tepažinojau. Tikrai labai 
įdomūs žmonės jūs lietuviai. Iš 
pastalės viskas labai aiškiai girdė
ti. Girdžiu kalbant: “Koks čia lie
tuviškumas, jeigu nėra kryžiaus?” 
“Kokio kryžiaus, mes daug jų vi 
šokių turime?” “Lietuva — kry
žių žemė. Nešėme kryžius ir statė
me kryžius kryžkelėse ir prie sa
vo vartų”. “Dievo Mukai turėjo 
būti vieta palikta”. “Krikščionybė 
nelietuviška; mes iš lenkų ją gavo
me ir daugumoje už naujus marš
kinius. Kryžiuočiai labai stengėsi, 
bet nepavyko.” “Mes jau 500 metų 
kaip katalikai.” “Mes senesni už 
kryžiuočius ir lenkus. Perkūnas 
pats tikrasis lietuvis.” “Kur Vytis, 
kur Basanavičius, Smetona? Bū
čiau davęs 100 dolerių už Vytį ar 
lietuvišką kryžių, bet dabar nebe
duosiu.” “Ne, turi būti Eimutis, 
Juozapavičius. Mūsų karių pralie
tas kraujas turi būti aiškiai paro
dytas.” “Pas australus tame nau
jame Art Centre pro duris įėjęs 
tuoj pamatai kengūrą, karalienę 
ant arklio ir žinai, kad esi Aus
tralijoj. Reikia mokintis iš austra
lų”. Tai, sakote, vietoj kengūros- 
Basanavičių ?” "Australams ir 
Ned Kelly garbingas herojus. Mes 
atrastume irgi Rickų, Balsį su 
Kazlausku.” "Ant stalo turi būti 
vėliavėlė su geležiniu vilku.” “Tvir 
tas stalas, proferansui lošti kaip 
tik tas.” “Ar proferansas tautinis, 
jeigu būtinai reikia vėliavėlės?” 
“Geležinis vilkas kunigaikščio sap

nas, ponia.” “Ką jūs kalbat? Jis 
Vilnių įkūrė.” “Aha, o kur bent 
vieno kunigaikščio paveikslas?” 
"Ar šita saulė turėtų tamsumus 
prašalinti?” “čia japonų impera
toriaus saulė.” “šitas juostos sti
lius ant sienos, kas per tipas?” 
“What are those birds, seahorses 
and meermaids?” “They are old 
lithuanian fairy tales, like Jūratė 
ir Kastytis, you know.” “Man tik 
medžio darbai atrodo lietuviški. 
Čia tas ant sienos labai arabiš
kas.” “Modernizuotas mūsų liau
dies menas, ponia.” “Aš nepripa
žįstu mūsų menui modernizmo. 
Mes turime išlaikyti save. Kaip 
buvo senovėje, taip turi būti ir da
bar.” “Lietuvoje mediniais šaukš
tais iš molinių bliūdelių valgėme. 
Kodėl tamsta dažaisi ir dėvi šių 
dienų rūbus, o ne medines klum
paites?” “Atsiprašau, aš iš Kauno 
ir mano vyras majoras.” čia vieno 
žmogaus pasirodymas.” "Vienas 
vienintelis ir buvo.” “Čia tarp tų 
paukščių ir bangų negalima nieko 
suprasti. Reikia būti kokiu rabinu 
ar žinovu, kad išskaitytum.” 
"Kaip gaila, kad tiek maža mūsuo
se rabinų.” "Tie stilingi žmones 
atrodo nuogi.” “Menininkas ne 
kriaučius ir savo kūriniams rū
bų nesiuva.” “Labai nepraktiškas 
tas didelis "kažinkas” ant sienos. 
Sudulkės, o kas nudulkins?” “Ar 
Jūratė su Kastyčiu buvo lietu
viai?” “Reikia Vytį iš salės čia 
pakabinti, kad būtų šilčiau.” “Ten 
arklys su gūnia ir kutosais. Gudai 
taip balnodavo. “Lai gyvuoja” bra- 
lių tauta sako. Mes sakome “te 
gyvuoja”. Salės Vytis nelietuviš
kas.” "Ei, who are those bearded 
fuddy duddy’s in the book? What 
are they famous for?” “Dont be 
silly, Arvidai! They signed some
thing to do with Independence. I 
am not sure.” “They look like old 
bushrangers with ties on.” “You 
mad!” “Einu ir einu aplink, bet 
tikrai nieko lietuviško nematau” 
“Ar tie balandžiai ir tulpės ant 
durų mūsų tautos menas?” “Olan
dai augina tulpes, o balandis su 
žalia šakele po<tvano į Nojaus Ar
ką sugrįžo. Senolės pasoginė skry
nia tokiais buvo išmaliavota. Bet 
gal jos skrynia tuo laiku irgi bu
vo moderni. Reikia surasti seną, 
nepajudėjusį meną.” "Aš tikiu ir 
pripažįstu pažangą ir čia motyvai 
lietuviški, tik labai neaiškūs. Tu
rėtų parodyti daugiau tikro, aiš
kaus meno. Tikrovė, nors ir negra
ži, geriau negu...” “Sakote at- 
vaizduojat ligą, geresniam aišku
mui, būtina vemti turgavietėje?” 
“Tamsta vulgarus ir piktas ir...” 
“ir nuogas, ponia, ar taip?” Neno
riu su tamsta daugiau kalbėti.” 
“Malonumas mano.” "Vistiek, kaip 
sau norit, čia nėra įdėta lietuviš
kos širdies, o turėtų būti širdžių

Taip jau ir yra- Sėdėk namuose
susirietęs — atrodo, kad visi ir sė-
di namuose susirietę. Išvažiuok 
mašina ant kelio — atrodo, kad 
niekas nieko kito ir nedaro — tik 
važiuoja. Apsilankyk betkurioje li
goninėje — visas svietas serga ir 
taip toliau ir taip panašiai. Taip 
ir praeitą subatvakarį! Kad jau 
prisilipo į sceną tų plonai ir sto
rai dainuojančių “Dainos” daini
ninkų net balkiai po grindimis 
traškėjo. Turint omenyje, kad 
(jau kaip visai australiškai lietu
vi jai žinoma) Sydnėjus prilaiko 
pusę tuzino dainuojančių chorų, 
nenoromis peršasi mintis, kad visi 
Sydnėjaus lietuviai kito darbo ne
dirba — dainuoja. Keliauja su dai
na...
Lietuvoje — Mažeikiuose dainuo

davau dar ir aš. Matosi mano sna
pas ir senose iš Oldenburgo “Li- 
tuanicos” choro nuotraukose. Ir to
dėl, beveik, net gaila kad šiame 
žemyne ant “aukštojo” suolo man 
užlipti nebeteko. Likimas! Vis, 
kaip jau prisieidavo iki dainos — 
aš atsirasdavau po suolu. Net ir 
gyvenimo duetas neišėjo, su meile 
per langą išdardėjo. Tokia jau ma
no dalia! Ir užtat, negalėdamas 
pasigirti kad: — “Keliauju su dai
na”... pasigirsiu buvęs nukeliavęs 
pas “Dainą” dainų pasiklausyti. 
Taip sakyti, nuo kasdienybės ati
trūkti, nes nuosavas “trio”, kad 
ir nerėkdamas” visdėlto, ausis 
“pridainuoja”.

Mašina kelią į Lidcombės pusę 
pati ant atminties žino. Pro šven
torių tik sulengvino, kad neprimy
gus padalkų į “Housie-housie” 
skubančioms australėms davat
koms ir ant gatvių kampo lyg ir 
suabejojo kurion pusėn sukti — 
kairėn ar dešinėn? Durnelė, negi 
dar nežino, kad dešinėn reikės dar 
ilgai sukti?! Kairėje netik kad 
benzino, bet ir šviesų, turbūt ne
buvo. Spyriau pyktelėjęs į sanka
bą ir liktarnas užgesinęs palikau 
ją gatvėje kaminą ataušinti, o 
pats dviem rožėm pasipuošęs, gal
vą pabažnai Mūsų Pastogės admi
nistratoriui nulenkęs, pakilau laip
tais aukštyh į salę, kasdienybę, 
kaip ir Holdeną, palikdamas gat
vėje.

Šilkas ir chiffonas. Frizūros 
(galimai iš naujos kirpyklos) ir 
plikės (galimai natūralūs daly
kas). Kietai iškrakmolyti kalnie- 
riai ir šypsenos! šeškai ir lapės! 
Pusminkis — kitas skūrą prara
dęs! O jau kvapo — kvapelio! Net

**«*******M*M«*M****M*VM*M

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

židinys.’ “Tamsta, ponas, per miš
ką medžių nematai.” “Nesupran
tu.” “Tamsta išgriūtum širdį už
kliuvęs ir nematytum.” “Nėra jo
kio lietuviško ornamento, jokio tė
vynę primenančio paminklo. Juk 
šitas kambarys reprezentacinis. 
Juo mes reprezentuosimės vaikams 
ir kitoms tautoms.” "Aldona, 
could you tell me, what they are 
raving about?” “They are allways 
arguing.” “They talk about love, 
but..” “Čia turėtų būti lietuviška 
šventovė, o ne kokia karčiama be 
kryžių, be paveikslų, be ženklų.” 
“Ne šventovė ir ne karčiama, o tik 
gyvenamas kambarys.” “Nėra to 
aukuro, nėra paminklo.” “Galėtų 
lengvai iš atsineštų akmenų su
krauti muziejaus sodelio Kaune 
žuvusiems už Nepriklausomybę pa
minklo kopiją.” “Kaip tai?” “Iš 
akmenų, kuriuos atsinešėte ir me
tate į čia įdėtą žmonių širdį. Jūs 
vaikštote ir siūlote 100 dolerių, jei
gu įvykdys jūsų įsakymus; arba 
pažadėjote, bet dabar nebeduosite, 
nes neatitinka jūsų skoniui ir tau
tinio meno supratimui. Kur jūsų 
darbai? Juodo darbo dirbti nenori
te, pinigų neduodate, padarytą pei
kiate, bet ant savo krūtinės turi
te vietos medaliui. Ar jums ne gė
da? —

Džiunglės. Nebeieškosiu sau gy
venvietės, nors tikiu, kad dar daug 
yra dulkėtų kampų. Savanoriškai 
sutinku būti “displaced person”. 
Mes vorai irgi turime širdį, kuri 
gali skaudėti.

Goodbye lietuviai!
Tarrantulla

ir pavenčių gojuose pavasarį to-
kių nebūdavo. “Taboo”, “My Sin”,
“Your Skin” ir net “penktasis ka
nalas” su “kupranugario” dūmais 
kaip tirštas rūkas tarpe lubų ir 
grindų kabo. Nors peiliu piauk! 
Porą kartų kaip trūktelėjau taip 
ir kritau į kėdę ir (vos) ne pro- 
šalį. Matyt manęs tik ir betrūko, 
nes tuojau pat ir praplyšo šven
tyklos uždanga nuo galo iki galo...

Broleli, (jei nebuvai) tu mano! 
Visos kaip viena ir viena kaip vi
sos! Braškės, avietės, agrastėliai, 
o vistiek — uogytės! Būčiau žino
jęs kieno paprašyti — antrą iš 
kairės man, bet ar šuniui ragai
šis — tuo labiau uoga? Durnas 
kaip avinas buvau, kad nesimoki- 
nau, užtat mano “z” šiandiena su 
kepuryte ir aš ne muzikas. Vis tas 
likimas ir ta dalia!.. Ir jau kad už
dainavo — širdies pas mane taip 
ir nebeliko! Sutirpo kaip gabalas 
ledo konjako stiklinėje. Paširdžiuo
se tik šilta pasidarė... Gal vien tik 
dėlto nebegirdėjau, ką pianinu 
Graži skambino, nors skambinti, 
juk, turėjo! Gaidos su muzikos 
garsais nuplaukė... ir nesupratau 
ką Ponas dainavo.

Per pertraukėlę nėriau pas kam
po australus širdies į vietą atvary
ti. Prarymau ant “lovio” nagus be- 
grauždamas, kad man nebėra kur 
bedainuoti, nes, gi, per spaudą 
skelbė kad daugiau nebereikia! 
Grįžau linksmai nusiminęs, bonke- 
lę medicinos rankovėn įleidęs. Bet 
jeigu nesiseka, tai jau ir neina 
Kaukštelėjo kažin kas patamsėję 
kulnu ir — kriaukšt! nėra bonkos. 
Degiau kaip ant kalvio žaizdro sė
dėdamas, kai iš po mano kėdės la
bai įtartina balutė plito ir plito... 
Ponios į mane baltomis žiūrėjo, 
vyrai kikeno... Ak varge,, varge! 
Vargeli mano! Žiūrėjau akis į lu
bas pakabinęs vaizduodamas šven
tą ir nekaltą ir meldžiausi, kad po 
dainų niekas nesakytų ilgų kalbų. 
Ir ar neišklausyta buvo mano mal
da? Kad trispalvę per sceną iš
temptų, Vyties ženklą ar Gedimino 
stulpus nematoma ranka pakabin
tų melstis palikau kitiems, bet aiš
kiai matyti, kad niekam ir į galvą 
tokie mažmožiai neatėjo, lietuviš
koje dainoje širdį ir jausmus skan
dinant

Kiek geriau, o vėliau ir visai ge
rai, pasijaučiau antroje šio vaka
ro dalyje. Padai brandy balutėje 
išmirkyti, net nulaikyti sunku bu
vo, taip šoko! Kur nebus linksma? 
Žmonės net iš pačios Adelaidės at
važiuoja “Dainos” paklausyti! Ir 
dukra keturioliktą pavasarį, visų 
apdainuota, šventė!! Ir su kito 
Dalia pašokau! Net ir niekur ne
matytų mačiau! Kaip nesijausti 
atitrūkusiam nuo kasdienybės, 
jeigu net paties Mūsų Pastogės 
redaktoriaus akiniai storai (tur
būt ašaromis) rasoti?

“DuLduLduLdul dūdelė! Graži 
mano mergelė!"....

GERAS MANO KAIMYNAS
Naujas kaimynas įsikraustė j 

butą šalia manęs. Atsilankęs pir
mą kartą j mano virtuvę, jis už
klausė :

— Ką darai?
— Laidau kelnes.

‘ — Ar taip reikia laidyti kelnes? 
Va, taip reikia daryti.

Ir mano kelnės tapo blizgančios 
kaip futbolininko apatinės.

— Ką čia darai? — jis sušuko 
po penkių minučių.

— Taisau šaldytuvą.
— Ar taip reikia taisyti šaldy

tuvą? Va, taip reikia taisyti.
Ir nuo to laiko mano šaldytuvas 

užlaiko tobulai normalią 98.6 
laipsnių temperatūrą.

Kai Linda užsuko manęs aplan
kyti, nusprendėm niekur neišeiti, 
tik praleisti ramų vakarėlį namie.

— Ką darai? — užklausė kai
mynas, įsiverždamas į kambarį.

— Bučiuoju mylimąją.
— Ar taip reikia bučiuoti mer

giną?
Gyvenimas man pasidarė nebe

pakeliamas. Nutariau viską už
baigti.

— Ką darai? — užrėkė kaimy
nas, kai lipau ant kėdės.

— Rengiuosi pasikarti.
— Ar taip reikia? — ir jis: pa

rodė kaip.
Nuo to laiko mano gyvenimas 

vėl pakeliamas ir malonus.
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SEZONO
šių metų žiemos sezono krepši

nio varžybos Adelaidėje baigtos. 
Kai kurioms komandoms liko žais
ti finaliniai susitikimai. Vyties 
krepšinio komandoms šis sezonas 
buvo nesėkmingas. Gerai tepasiro
dė jauniai iki 14-kos ir 16-kos me
tų grupėse. Nesėkmės priežasčių 
daug. Svarbiausia — stoka treni
ruočių ir noro tobulėti, siekti lai
mėjimų. Kai kurios komandos, at
rodo, žaidė tik laiko praleidimui. 
Jeigu jau ne komandos, tai kai 
kurie žaidėjai tikriausia... Jauniai, 
kurie domėjosi žaidimu, turėjo 
noro treniruotis, padarė pažangų.

Vyties mergaičių pirmoji koman
da iš paskutinių šių sezono varžy
bų vienas laimėjo ir antras pra
laimėjo. Gerų kovingumų ir žaidi
mų pademonstravo susitikus South 
Adelaide komandų. Labai gaila, 
kad retai kada taip buvo žaidžia
ma. Prie panašių pastangų vieta 
ketveriukėje būtų buvusi užtikrin
ta. Laimėta 44-22 (18-8). Taškus 
pelnė: N. Vyšniauskaitė 20, V. 
Juciutė 12, B. Latvėnaitė 6, G. 
Krivickaitė 5 ir N. Marcinkevičiū
tė 1.

Paskutinės rungtynės žaistos su 
Norwood. Pirmas puslaikis neskai
tant dvejeto minučių prieš pabai
gų, žaistas labai gerai. Visgi pus- 
laikiui baigiantis iš puikaus žai
dimo pereita j pasyvumų, kuris vė
liau atnešė pralaimėjimų. Antra
me puslaikyje komandos negalima 
buvo atpažinti. Pamiršta buvo gin
tis ir nepajėgta suorganizuoti puo 
limo. Žaidėjoms trūksta išlaikymo, 
aiškiau pasakius — pritrūko kva
po. Pralaimėta 43-32 (16-15). Taš
kai: N. Vyšniauskaitė 11, V. Ju
ciutė su G. Krivickaitė po 9 ir B.
Latvėnaitė 3.

Antroji mergaičių komanda pa
siekė dar vieną laimėjimą. Nuga
lėta C. Y. 38-18 (16-8). Taškus 
pelnė: L Beinoravičiūtė 16, J. Gri- 
gonytė 10, R. Staugaitė 6 ir R. 
Ignatavičiūtė, J. Juciutė ir N. Gri- 
gonytė po 2.

Komanda ir pavienės žaidėjos 
padarė pažangą. Tai dėka už
sispyrusiai treniruojančio E. Py- 
ragiaus pastangų. Trenerio dar
bas nėra lengvas. Esant dideliam 
žaidėjų skaičiui sunku apsistoti 
prie vieno pirmo penketuko. Daž
nai reikia žaidėjoms duoti pažais
ti nežiūrint, ar jos atitinka toje 
pozicijoje. Jeigu E. Pyragius ne
pavargs, tai šios komandos pajė
gumas kils ir ateityje.

— * —

Gerai pasirodė pirmą sezoną 
žaisdami jauniai iki 14-kos metų. 
Jie turnyrą užbaigė ketveriukėje. 
Komandą treniravo senas vytietis 
Kęstas Jaciunskis. Pusfinalį, susi
tikus su ūgiu ir patyrimu domi
nuojančiais United Church žaidė
jais, teko pralaimėti. Rezultatai: 
28-47 (13-23); taškus pelnė: M. 
Talanskas 18, C. Sadauskas 6 ir 
K. Jaunutis su A. Ignatavičium 
po 2. Jaunių iki 16-kos metų ko
manda paskutines varžybas žaidė 
labai prastai. Prieš United Church 
per dideles pastangas belaimėta 
paskutinėse žaidimo minutėse.. 
Prastoki buvo metimai, dėl to ir 
rezultatai labai žemi. Laimėta 28- 
26 (9-14). Taškai: A. Jaunutis 
15, A. Pauliukevičius su J. Va
chiani po 4, P. Arlauskas 3 ir R. 
Reinoravičius 2.

Komanda sezoną baigė antroje 
vietoje ir dabar žais finalus. Ne
žiūrint poros pralaimėjimų šis vie
netas dėka puikaus trenrio K. Jau
nučio, žaidė pasigėrėtinai. Žai
dėjams niekuomet netrūko kovin
gumo, jų noras laimėti nugalėda
vo nuovargį. Žaidėjai pagirtini už 
puikų treniruočių lankymų.
Vasaros sezonas prasidės lapkri

čio pradžioje. Greičiausiai kad ’bus 
užregistruota viena jaunių koman
da daugiau. Ši jaunių komanda 
bus sudaryta iš iki 18-kos metų 
grupės jaunuolių. “F” grupėje 
žaidusi komanda bus nubraukta. 
Visos kitos komandos paliks tose 
pačiose grupėse.

PABAIGA
MARYTĖ ČEMPIONĖ

Kaip anksčiau mūsų spaudoje 
buvo minėta, — vytietė M. Keršy- 
tė išvyko į Europą. Marytė už Vy
tį žaidė stalo tenisų. Anksčiau bu
vo pamėginusi ir krepšinį, bet, vė
liau šią sporto šaką paliko savo 
sesutėms Virginijai ir Jūratei 
(Juciutėms). J užjūrius Marytė 
išplaukė “Fairstar” Sitmar Line 
bendrovės laivu. Be kitų pramogų 
laive buvo suruoštas stalo teniso 
turnyras. Martyė šiame turnyre 
dalyvaudama įsigijo daug draugų 
ir tapo populiari keliaujančių tar
pe. Žaidė labai sėkmingai ir lai
mėjo vienetų ir mišraus dvejeto 
finalus. Už laimėtų “Fairstar” 
čempijonės vardų laivo kapitonas 
iškilmingai įteikė Marytei taurę. 
Savo laimėjimais patvirtinti tė
vams su gražiai lietuvių kalba ra
šytais laiškais kartu atsiuntė ir 
apdovanojimo fotografijas. Dabar
tiniu laiku M. Keršytė gyvena 
Londone.

— ★ —
Buvusi Vyties tinklininkė L. 

Andriusevičiūtė taip pat dairosi 
po Europą. Buvo Prancūzijoje. 
Italijoje, Ispanijoje, Švedijoje ir 
dabar Anglijoje — Londone.

——- —

Spalio 13 d. sportininkai Ade
laidėje turės savo dienų. Ta pro
ga bus surengta Lietuvių Namų 
aikštelėje keletas rungtynių. Bus 
ir trumpa meninė programa, vė
liau kai kurie iš pavyzdingesnių 
sportininkų gaus mažas dovani- 
kes. Užbaigta bus greičiausia šo
kiais.

B.N.

1 TIK PER ANGLIJA. |
į Pigiau, greičiau, geriau galima pasiųsti dovanų siuntinė- $ 
H liūs savo artimiesiems Lietuvoje. £
>• Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagalvoti, kokį 
>= dovanų siuntinėlį reikia sudaryti ir pasiųsti savo giminėms. J 
>1 i*s
»♦< Žemiau siūlome du specialiai paruoštus, praktiškus ir »♦« 
H labai naudingus siuntinius. >*<

J 
v VASARINIS 1968. 1. S
!♦:
»♦« Gėlėto nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėm, J 

3i jardo vilnonės angliškos medžiaeos vyriškam kostiumui, :♦< 
J 3i jardo vilnonės medžiagos moteriškam kostiumui, 1 tere- 
>; lyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy- J 

riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių kojinių. J
* $A 55.00. i
* £
J VASARINIS 1968. 2. x

Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžią- >■ 
’♦< ga, 3įį jardo angliška vilnonė kostiuminė medžiaga, šilkinė J 
X arba nepermatomo nailono medžiaga dviem suknelėm, 1 šil- 
■*; kinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šo- !♦: 
•* koladinių saldainių, 1 vyriškas nailoninis arba moteriškas £< 
♦i lietpaltis. $
| $A 55.00 x

>: Taip pat į bet kurį siuntinį galima pridėti žemiau išvar- >•
į*š dintus dalykus kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje: J 

vilnonė labai gera skarelė $A 3.00, nailoninis lietpaltis, 
$A 7.50, vyrišla arba moteriški megstukai $A 8.50, nailoni-

J niai marškiniai $A 5.50, vyriškos arba moteriškos nailoninės *; 
J kojinės $A 1.75. J

Į Baltic Stores Ltd. j 
S (Z. JURAS) |

| 421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. J
| ENGLAND. Telef. SHO 8734. |

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siun- * 
J tėjas pasirenka iš kainoraščio, arba užsako, kas jam patinka. !♦: 

Taip pat, persiunčiame ir Jūsų supirktus siuntinius. J
*
x Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income tax sumažinimą, 'į
* jei siuntiniai siunčiami šeimai. ■*:
$

ATSTOVAI AUSTRALIJOJE: J
* H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk„ Melbourne, Vic. J
J Tel. 546 3416. >
$ ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, S-A.
£ K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q. ♦
£ $

AUDRINGI PUSFINALIAI...

Vyties jauniai (iki 16-kos metų) 
pusfinaliuose susitiko South Ade
laide komandų. Prieš šių komandų 
vytiečiai du sykius pralaimėjo mi- 
nimaliniu skirtumu ir vienų sykį 
lengvai laimėjo. Mūsų jauniai pus
finaliuose dalyvavo pilname sąsta
te. Rungtynes mūsiškiai pradėjo 
žaisti be klaidų. Puikūs deriniai 
užbaigiami metimais, gynyba be 
priekaištų, atšokę nuo lentų ka
muoliai surenkami taip pat mūsiš
kių. Geras apgalvotas žaidimas 
tuojau mums pelno taškų. Prieši
ninkai raginami savo žiūrovų ir 
trenerio neriasi iš kailio norėdami 
uždėti stabdžius įsismaginusiems 
vytiečiams. Tos jų pastangos per
dėtos ir daugumoje baigiasi bau
domis. Jau pirmame puslaikyje vie 
nas iš priešininkų apleidžia aikš
tę su penkiomis pražangomis.

Puslaikis baigtas 37-17 vytiečių 
naudai. Antrame puslaikyje prie
šininkai beveik jėga nori sulaikyti 
mūsų puolimą. Mūsų jauniai žai
džia kovingai ir veržliai bet be pa
nikos ir be kvailų baudų. Prieši
ninkai pradeda vienas po antro ap
leisti aikštę prisirinkę asmeninių 
ir techniškų pražangų. Aikštėje lie 
ka tik keturi vėliau trys ir netgi 
du žaidėjai. Likus žaisti 12 min. 
vienas iš priešininkų gauna pra
žangų ir už tai užsigavęs meta ka
muolį, kuris pataiko ir sumuša re
zultatų laikrodį. Teisėjas užtai duo 
da techniškų pražangą ir aikštėje 
likus tik vienam žaidėjui, rungty
nės nutraukiamos su esamu 62-29 
Vyties naudai rezultatu.

Priešininkams elgiantis nespor- 
tiškai ir jų žiūrovams bei trene
riui užgauliuojant mūsų trenerį ir 
žaidėjus, vytiečiai nesidavė išpro- 
vokojami, parodė gražų žaidimą ir 
sportišką elgesį.

Tikėkimės kad ir finalinis žaidi
mas bus mūsiškių gerai sužaistas. 
Pusfinalių metu taškus pelnė: A. 
Pauliukevičius 16, A. Jaunutis su 
P. Arlausku po 12 ir R. Beinoravi- 
čius su J. Vachiani po 11.

B.N.

ĮDOMŪS FAKTAI „ paruošė Bill WUm*

Prieš daugiau kaip 10 metų atsi
tiktinai buvo užtiktas paskendusio 
laivo lobis. Netoli Kennedy išky
šulio Floridoje jaunuolis Kip Wag
ner pakrašty rado sseną ispanišką 
monetą. Beieškant kilmės išaiškin
ta, kad apie tą vietą paskendo 
1715 m. vienuolika ispanų laivų. 
Wagner suorganizavo kompaniją, 
kuri jūros dugne atrado tuos 
paskendusius laivus su daugybe pi
nigų ir brangenybių. Ištraukta 
aukso ir visokių brangenybių už 
daugiau kaip milijonų dolerių.

Vienas iš naujųjų Amerikos lėk
tuvų, galinčių vertikaliai pakilti ir 
skristi normaliai kaip ir kiti lėk
tuvai. Pakylant lėktuvo sparnai 
nureguliuojami vertikalioj pozici
joj, skrendant jie vėl atstatomi į 
seną poziciją. Panašus procesas 
vyksta ir nusileidžiant. Tokius lėk
tuvus ištobulinus jie gali išstumti 
helikopterius.

OLIMPIJADAI ARTĖJANT
Pasaulinėje Olimpijadoje Mek

sikoje, kuri prasidės spalio 12 d., 
dalyvaus 7,226 sportininkai iš 119 
kraštų. Tokijo mieste Japonijoje 
dalyvavo 5488 iš 94 kraštų, Romo
je 5777 iš 84 valstybių. Kartu su 
sportininkų palydovais dar tiki
masi olimpijadoje apie 10.500 sve
čių. Gausiausias delegacijas (dau
giau kaip 400 sportininkų) atsiųs 
JAV ir Sov. Sąjunga. Didelės 
sportininkų grupės bus iš Vak. 
Vokietijos (311), Rytų Vokietijos 
•(287), Kanados. Anglija siunčia 
271 sportininkų, italai 251, pran
cūzai 225, japonai 214, lenkai 201. 
Olimpijadoje rungtyniaus 327 
meksikiečiai. Tačiau eilę valsty
bėlių reprezentuos vienas ar keli 
sportininkai. Australiją Olimpi
jadoje atstovaus 164 sportininkai, 
kurie jau išvyko apsiprasti su 
Meksikos klimatu. Didelės meda
lių krūvos nesitikima, nes pasku
tiniais metais įvairių valstybių 
sportininkai yra pasiekę aukštų 
rezultatų plaukimo varžybose. 
Ron Clark, ilgų nuotolių bėgikas
bandys atsirevanšuoti už nepasi
sekimus Romoje ir Tokio. Gali
mas daiktas, kad jam tas ir pa
vyks, nes R. Clark ypatingai 
darbščiai šiai olimpijadai ruošėsi 
ir kocentravosi varžyboms pana
šiose klimatinėse sąlygose kaip 
Meksikoje.

Olimpinių žaidynių šeimininkai 
meksikiečiai pradėjo kaupti mais
to atsargas būsimų žaidynių daly
viams. Jau atvežta ir patalpinta 
šaldytuvuose 400.000 kiaušinių, 
130 tonų bulvių, 76 tonos kumpio, 
95.000 litrų vyno. Daugiau kaip 
120 virėjų iš įvairių šalių virs 
olimpiečiams įvairius nacionali
nius patiekalus.

Pirmą kartą olimpijados istori
joje šaudymo pirmenybėse mote
rys galės varžytis lygiagrečiai su 
vyrais.

TOS PAČIOS 
DUOKLES

Ligi rugsėjo 7 dienos kolchozai 
ir sovchozai Lietuvoje patiekė 
valstybės grūdų supirkimo punk
tams 178 tūkstančius tonų grū
dų. (Tiesa, ’68/210). Grūdų su
pirkimas dar tęsiamas, nors pla
nuotasis supirkimo kiekis jau per
žengtas.

Grūdų supirkimas ir miestų 
(bei kariuomenės) duona aprūpi
nimas dabar Lietuvoj yra Sovie
tų Sąjungos monopolizuotas. Lie
tuvoje supirkti grūdai vartojami 
ir Lietuvos ir “broliškų respubli
kų" gyventojams maitinti, tad su
pirktų grūdų dalis ir Lietuvos 
žemdirbių daugumas maitinasi 
“valdžios kepta" duona.

Nors sovietinė statistika teigia- 
kad pastaraisiais metais grūdų 
derliai Lietuvoj esą geresni kaip 
priešbolševikiniais laikais, bet pa
stebėta, kad, pavyzdžiui, 1935 me
tais, iš mažesnės teritorijos (be 
Vilniaus krašto) Lietuva vien į 
užsienius eksportodavo 162 tūks
tančius tonų grūdų, visiškai pa
tenkinusi savo žmonių ir gyvulių 
maitinimo poreikius.

(ELTA)

72 valstybės, kurias atstovaus 
405 sportininkai, dalyvaus bokso 
pirmenybėse. Pirmą kartą bus 
pravedamos ir pusplunksnio svo
rio varžybos. Tas pakels bokso 
pirmenybių skaičių iki vienuoli
kos svorių.

Olimpijadoje bus varžomasi dėl 
1067 medalių. Daugiausia (114) 
skiriama plaukimo pirmenybėms, 
o mažiausia (15) modernios pen
kiakovės varžyboms.

Meksikos olimpinis herojus 
prieš 20 metų šią olimpijadą pra
leis kalėjime. Generolas Humber
to Marilės pirmą olimpinį medalį 
Meksikai iškovojo 1948 metais 
Londone jojimo varžybose. Jam 
iš olimpijados grįžus vyriausybės 
tarnautojai bei darbininkai buvo 
atleisti pusei dienos nuo darbo, 
kad dalyvautų sportininko trium-

SPORTO KLUBAMS
A.L.F.A.S. VALDYBOS PRANEŠIMAS

XIX-ji Australijos Lietuvių Sporto Šventė įvyks gruodžio 27-31 
dienomis Adelaidėje.

Numatytos pravesti sekančių sporto šakų varžybos:
Krepšinio — vyrų, moterų, jaunių berniukų ir jaunių mergaičių. 
Tinklinio — vyrų, ir moterų, 
Stalo teniso — vyrų ir moterų.
Lauko teniso — vyrų ir moterų.
Šachmatų.

Sporto klubų valdybos prašomos iki lapkričio 1 d. pranešti 
Adelaidės Vyties Valdybai, kokiose sporto šakose ir su kokiais 
vienetais atstovausite savąjį klubą. Pranešimus prašome siųsti p. 
Nemeikos adresu: 68 Cuming St., Mile End, S.A., 5031.

Tarpklubinio susirašinėjimo sporto šventės reikalais raštų nuo
rašus prašome prisiųsti A.L.F.A.S. Valdybai.

LIŪDNA
Aną savaitę Sydnėjaus žurna

listai plačiai išreklamavo spaudo
je porą lietuvių, kurie vienoje olo
je prie šiaurinio Sydnėjaus išgy
veno septyniolika metų niekam ne
žinomi ir neturėję ryšių su kitais 
lietuviais nei su australais bei įs
taigom. Jie yra Genovaitė (57 me
tų) ir Steponas (70 m. Petrošiai. 
Iš jų pareiškimų paaiškėjo, kad 
savo atsiskyrėlišką gyvenimą pasi
rinko persekiojami dar iš gimto 
krašto atsineštos baimės, kurią 
jiems įvarė okupantai rusai. Net 
būdami Australijoje jie bijojo, 
kad jų rusai nesuimtų ir neišvež
tų. Vietos Salvation Army parei
gūnai susitiko su jais paskutiniu 
metu ir painformavo apie juos ir 
ją gyvenimą spaudai. Dėl to jie 
pateko į frontinius laikraščių pus
lapius. Dar galvojo, kad jiems ga
li būti išrūpinta pensija ir jie ga
lį prisiglausti kur nors prieglau
doje ar susirasti tinkamesnes gy
venimo sąlygas, bet jau kitą die
ną jie iš tos vietos dingo.

Tragiškas mūsų žmonių, kaip ir 
daugelio kitų tautiečių likimas. 
Net būdami ir Australijoje už 
tūkstančių mylių, kur jie savo gim 
tame krašte atėjūnų rusų teroro 
buvo įbauginti, net ir čia jie ši
tos baimės neatsikratė. Neįtikino 
jų nė vietos pareigūnų užtikrini
mai, kad jie čia gali laisvai gy
venti ir nebus persekiojami. Pa
našaus likimo tautiečių yra ir dau-

Aliaskoje didelę problemą suda
ro namų statyba. Daugiausia rū
pesčio sudaro amžinai įšalusi že
mė. Nerūpestingai paruošta namų 
konstrukcija vasarų metu kiek at
šilus žemės paviršiui suįra ir pa
statai deformuojasi arba net ir vi
sai sugriūva. Stengiamasi namus 
statyti ant stulpų, tad ir suminkš
tėjus žemės paviršiui mažiau ža
los pasidaro visai pastato struk
tūrai.

faliniame sutikime.
Heroiškos generolo dienos bai

gėsi 1964 m. rugpiūčio 14 d. Ly
giai tą pačią dieną prieš 16 metų 
jam sėdint ant žirgo Arete Angli
jos karalienė įteikė aukso medalį. 
Tą dienų gen. H. Marilės važiavo 
automobiliu ir staiga kita mašina 
užkirto kelią, kas privertė gene
rolą sustoti. H. Marilės pareika
lavo, kad neatidžiai važiavusia jo 
atsiprašytų. Priešingos pusės vai
ruotojas J. Velazquer nesutiko 
atsiprašyti. Kilo ginčas, kurio pa
sėkoje generolas nušovė J. Velaz
quer ir už tai nubaustas 20-čiai 
metų kalėjimo.

Kiek šioje olimpijadoje daly
vaus lietuvių, nežinoma. Galimas 
dalykas, kad apie 20 startuos so
vietinėje rinktinėje. Vilniaus 
“Žalgirio” aštuonvietė laikoma 
rimtu kandidatu į aukso medalius 
irklavimo pirmenybėse.

R.S.

A.L.F.A.S. Valdyba

ISTORIJA
giau, tik kiti yra ligoninėse glo
bojami ir turi žmoniškesnes sąly
gas. Gi Petrošiai pasirinko tokį 
gyvenimo būdą nenorėdami būti 
kitiems našta ir norėjo nuošaliai 
pragyventi. Gaila, kad jie neieš
kojo kontaktų su vietos lietuviais, 
kurie tikriausia būtų padėję per
galėti tą baimę ir gal būtų susi
kūrę šviesesnį ir patogesnį gyve
nimą.

Tarp daugybės amerikiečio T.A. 
Edisono išradimų yra fonografas. 
Užsukęs žurnalistas pasikalbėji
mui užklausė:

— Juk jūs, Mr. Edison, išra- 
dote ir kalbėjimo mašiną, tiesa?
Žilagalvis išradėjas papurtė gal

vą:
— Ne, mielas. Pirmąją kalbėji

mo mašiną sukūrė daug anksčiau 
Dievulis iš Adomo šonkaulio. Tik 
tada jis užmiršo pridėti sustabdy
mo prietaisus...

_ * —

Vienas miestietis, užsukęs į ūki
ninko kiemą, pamatė kiaulę be au
sų ir medine koja. Nustebęs klau
sia ūkininko, ar tik neįvykusi ne
laimė.

— Ne, ne, — užtikrino ūkinin
kas. — Kiaulė priklauso mano 
bernui, kuris ją valgo dalimis.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE rimuojamos dainos labai pagreitė
jo, pagyvėjo ir atjaunėjo. O dvigu
bų fortų atveju net langus sudre
bina. Duok jam, Viešpatie, dar ii-

Pranešimai
MELBOURNE

MELBOURNO 
LIETUVIŲ NAMAI

Nauja M.L.K. Taryba. Sekant 
statutu, išrinkta dar keturi nauji 
nariai Klubo Tarybon, kurie uži
ma sekančias pareigas: Stasys či- 
žauskas — vicepirmininkas; Jonas 
Gružauskas — antrasis vicepirmi
ninkas ir ūkvedis; Bronius Vin- 
grys — iždininkas ir Vytautas Ag
linskas — sekretorius. Antriesiems 
kadencijos metams tose pačiose pa
reigose pasiliko: Algirdas Joku- 
bauskas — pirmininkas; Eleonora 
Balčiūnienė — parengimų vedėja; 
Jonas Kvietelaitis — ūkvedžio pa
dėjėjas.

Pagrindinis Tarybos darbas šiuo 
metu, tai naujos salės statyba. Ma
lonu, kad jau dabar atsiranda 
konkrečios paramos iš šalies. Štai, 
susidarė Melbourne ponių būrelis, 
kuris talkininkaus Tarybai telkda
mas lėšas salės reikalams. Šį pa- 
gelbinį salės statybos komitetą su
daro ponios: Matukevičienė, Bal- 
trukonienė, Statkuvienė, Rama
nauskienė ir Jokubauskienė. M.L. 
K. Taryba už tai nuoširdžiai dėko
ja. Padėka priklauso ir p. Morkū
no vadovaujamam vyrų oktetui, 
kuris savo ruošiamo baliaus pusę 
pelno skiria salės statybai.

Metinis Melbourne Lietuvių Klu
bo balius šiais metais įvyks spalio 
19 d. Taigi, atsilankydami į šiuos 
du balius jau konkrečiai prisidėsi
me prie salės statybos.

Salės Statybos Vajus. M.L.K. 
Taryba skelbia vajų “Vasario 16 
d. Jubiliejinės Salės” statymui. 
Vajus pradedamas su šių metų 
spalio mėnesiu. Prašomi ir kvie
čiami visi Melbourne lietuviai pa
gal galimybes ir išgales salės sta
tybą paremti.

Niekas šiandien neabejoja, kad 
šie namai buvo ir yra reikalingi 
ir naudingi. Melburniškiai turi 
pilną pagrindą tais namais didžiuo 
tis. Ne vienas, iš kitur apsilankęs 
tautietis, nustemba namų dydžiu, 
patogumu. Ne vienas sakosi pavy
dįs melburniškiams..

Bet tai dar ne viskas. Namuose 
trūksta tinkamos salės pobūviams, 
baliams bei panašiems parengi
mams. Salės pastatymas kainuos 
mažiausiai dvylika tūkstančių do
lerių. Joje tilptų apie 350 žmonių 
prie stalų vien valgant ir apie 200 
valgant ir šokant, čia pat būtų 
atskiras patogumų blokas, stiklu 
aptvertas ir augmenija apsodintas 
atviras kiemas, rūbinė, virtuvė ir 
pan. Tai būtų visiškai savistovus 
vienetas. Ar ši svajonė taps kūnu, 
priklauso nuo melburniškių. Mel
bourne lietuvių dėka nupirkti na
mai. Jų pačių dėka tuose namuose 
įrengti du tikrai pasigėrėtini kam
bariai: Moterų Seklyčia ir Repre
zentacinis Kambarys. Tų pačių 
žmonių dėka jų darbu ir lėšomis 
jau padaryta daug visokių page
rinimų. Taryba tikisi, kad Mel
bourne lietuviai sugebės įsirengti 
ir šią salę. Neatsisakykime paau
koti ir nebarkime tų, kurie prašys 
aukų salės statybai. Nę sau jie 
rinks ir ne sau salę statys, bet vi
siems. Jei negali šiandien, paaukok 
rytoj ar poryt! Atsilankyk į Lie
tuvių Namuose ruošiamus paren
gimus! Ne aukos dydis, bet jau 
pats žestas parodys savo reikalų 
supratimą ir nuoširdumą.

Kaip ir visas vietinis lietuviš
kas gyvenimas taip ir šios salės 
įrengimas priklauso ne nuo jo ar 
ano, bet nuo tavęs ir manęs! Tad 
į talką visi!

sisventusių choristų, susibūrusių 
Dainos chore.

Tokia gausybė koncerto dalyvių 
griausmingais plojimais ir glė
biais gėlių užversdami dirigentą, 
chorą, solistą ir pianistę įrodė ir 
patvirtino, kad Dainos choras te
bėra Sydnėjaus lietuvių siela ir 
pasididžiavimas. Tą vakarą mano 
širdis džiūgavo džiaugsmu ir buvo 
kupina dėkingumo ir pagarbos 
Dainos chorui, jo dirigentui, solis
tams, bei tautinių šokių grupei.

Nors pats ir nesu dainos meno 
specialistas, bet atvira širdimi pri
ėmiau su džiaugsu visas tas klau
sytojams patiektas meno gėrybes.

Ačiū jums!
Corindas Povele, Brisbane

NEWCASTLE
Mūsų diskusininkai neapsižiūrė

jo. Sutarė susirinkti spalio 6 d. 
bet pasirodo, kad išpuola ilgas sa
vaitgalis ir daugelis būrelio narių 
išvažiuoja paatostogauti. Todėl se
kantį Niukastelio diskusijų būre
lio susirinkimą teko atkelti į spa
lio 13 d. (sekmadienį) 6 vai. Su
sirinkimas įvyks p.p. Ivinskiu na
muose: 18 Ellerslie Rd., Adams
town Heights. Paskaitą tema: “M.

S. Čižaustos

SYDNEY
AČIŪ “DAINAI”!

Sulaukęs taip lauktųjų metinių 
atostogų mečiau i šalį visus priva
čius savo darbus ir išskubėjau Syd- 
nėjun, kad suspėčiau j Dainos cho
ro metinį koncertu apie kurį skai
čiau Mūsų Pastogėje.

Sydnėjuje mane paėmė globon p. 
p. Mardosienė, Juragiai ir Dryžos 
ir taip atsidūriau puikioje ukrai
niečių salėje, kur tapęs viena dale
lyte gausių koncerto klaustytojų 
turėjau laimės išklausyti tą pui
kią dainos meno demonstraciją. 
Ir nuoširdžiai sakau jums, mieli 
Sydnėjaus lietuviai, kad jūs esate 
laimingi turėdami savo tarpe tokį 
choro meisteri kaip p. K. Kava
liauskas, tokį gausų būrį tiek pa-

K. Čiurlionis muzikas” skaitys p. 
Stasys Žukas. Visi nariai ir su
interesuoti kviečiami atvykti.

Didžiųjų įvykių atvejais niukas- 
teliečiai susiburia Sydnėjuje. Dai
nos choro metini koncertą mes 
priskaitome prie didžiųjų įvykių. 
Traukinių, vežimų ir vežimėlių pa
galba persikėlėme į Sydnėjaus 
ukrainiečių salę lietuviškų dainų 
grožio pasisemti. Kiek nusiminė
me, kada Dainos mišrus choras sa
vo metiniame koncerte, tedainavo 
vos 5 dainas. Bet jeigu jie būtų 
dainavę nors ir vieną “O Nemune” 
dainą, aš nebūčiau kelionės pagai
lėjęs. Jaunas iš Melburno daini
ninkas p. G. Kalpokas sėkmingai 
sudainavo 8 dainas solo. P-lė D. 
Jokubauskaitė pianinu skambino 
“Pavasario šlamėjimas”. Kaip tas 
šlamėjimas sušlamėjo, gerai ne
beprisimenu, bet galėčiau labai 
daug rašyt apie jos gražias akis, 
žavią šypseną, puikius judesius ir 
tas nelemtas gaidų krūvas, kurios 
vis krito ir krito, kaip rudenio la
pai. Dainos moterys sudainavo 
tris dainas. Man labiausiai patiko 
jų dainuojama “Aš atsikelsiu”. Tie 
kurie prisimena muz. K. Kava- 
liabską su ilgom gaidom ir dar il
gesnėm pauzėm, maloniai nustebs 
įvykusiu pasikeitimu. Dabar jo di-

gų ir taip vaisingų darbo metų.
Sydnėjaus lietuvių tautinių šo

kių grupė, vadovaujama p. M. Cox 
pašoko du šokius. Jeigu Kalvelis 
ir buvo kiek suvaržytas, tai Vėda
rą šokėjai iškepė labai puikiai. Jei
gu įdės truputi daugiau laisvumo 
ir žaismingos vaidybos padažų, tai 
galės net didžiąjai Adelaidei ko
ją pakišti.

Dainos choro koncerto programa 
buvo įvairi, graži ir nuotaikinga, 
Gaila, kad Daina koncertuoja tik 
vieną kartą metuose.

Šnekutis

PADĖKA
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 

dėkoja prisidėjusiems prie sėkmin
go Tautos Šventės minėjimo pra- 
vedimo:

Vaidinimo “Lietuvių Tautos Ke
lias” autorei ir režisorei p. G. Ka- 
zokienei bei prisidėjusiems savo 
darbais prie šio veikalo pastaty
mo p.p. Bukšaitienei, A. Grinie
nei, D. Skorulienei. I. Reisonienei, 
V. Kazokui, Alg. Laurinaičiui, A. 
Plūkui, V. Šliteriui ir M. šums- 
kui.

r
Mielą kolegę

— Sydnėjaus Apylinkės Valdybos vicepirmininkę

NITĄ GRINCEVICIŪTĘ - WALLIS ir jos vyrą

nuoširdžiai sveikiname dukrelės gimimo proga ir linkime 
visiems šviesios ir laimingos ateities.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

TOKIOS TOKELES

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Dainos choro metiniame koncer
te atsiskubino net iš Brisbanės p. 
P. Kviecinskas. Turėdamas atosto
gų jis dar kiek užtruko Sydnėju- 
je aplankydamas Mūsų Pastogę ir 
Minties spaustuvę. Jo rašinių iš 
Brisbanės lietuvių gyvenimo daž
nai skaitome Mūsų Pastogėje.

lės darbų parodą. Plačiau apie 
dailininką ir kūrybą skaitysime vė
liau.

Sydnėjuje vykstančioje konkur
sinėje Blake parodoje iš lietuviu 
tedalyvauja tik dail. L. Urbonas. 
Meno kritikai, vertindami paro
dą, paminėjo ir mūsų dailininką, 
bet gal kiek nepaplaukiui, kaip 
jis kad ligi šiol buvo 
Gerai ir tai — svarbu, 
pamatytas!

Įsismagino Sydnėjus dainuoti. 
Neseniai turėjome grandiozinį 
Dainos koncertą, o štai spalio 12 
d. Dainavos salėje ruošiasi pasiro
dyti ir Sydnėjaus Lietuvių Meno 
Ansamblis. Gal ir prigijo anie dai
nos žodžiai — “pabuskim iš mie- 
K°-" - Negirdėtas dalykas!

, čigonai apšvarina kitus,
Sydnėjaus “čigonams” Aldonai ir 

Į Stasui Kapočiams įvyko atvirkš- 
, čiai — vagys įsilaužė į jų namą 
; ir juos apvalė. Nuostolis būtų 
. žymiai didesnis, , jei šeimininkų 

grįžimas į namus nebūtų sutruk
dęs įsibrovėlių. Vagys, deja, ne- 

i buvo pagauti.

pripratęs, 
kad buvo

Paprastai 
tačiauPrieš kiek laiko šiame laikrašty 

skaitėme žinutę, kad Sydnėjuje ža
da vėl įsižiebti Šviesa, kaip ji kad 
skaisčiai švietė per eilę ir prieš 
eilę metų. Greičiausia tebuvo tik 
gandeliai, nes jau ir pusmetis pra
ėjo, o apie Šviesu nieko nesigirdi.

Iš Amerikos rašo p. Pajauta 
Pullinen, kad beveik tuo pačiu me
tu, kai Amerikoje bus renkamas 
prezidentas, apie tą patį metą Či
kagos miestas rinks ir miesto sa
nitarijos direktorių. Demokratai 
stato savo kandidatą, o respubli
konų partija stato mums gerai pa
žįstamą inžinierių Valdą Adamka- 
vičių. Tai labai aukštos pareigos, 
netoli burmistro. Čikagos lietuviai 
atrodo vieningai stos už Valdą ir o ten žaliuoja bulvės, — rodo ji į 
tikriausiai jis bus išrinktas. Da
bar ir jis kaip ir Nixonas važinė
ja su agitacinėmis kalbom kvies
damas gyventojus jį palaikyti. Sa
kyčiau tai nėra lengvos pareigos. 
Per p. Pajautą Pullinen jis siun
čia linkėjimus Australijos lietu
viams ir tikisi pirmai progai pa
sitaikius vėl pasirodyti Australijo
je jei ne su sportininkais, tai bent 
asmeniškai su žmona.

VISI PIETŪS
Berniukas, vykdamas su bobute 

į laukus, pastebėjo avių bandą ir 
sako:

— Tai čia, bobut, auga mėsa?
— Taip, ■— atsako bobutė, —

kitą vietą.
— Bet kur auga padažas? — 

paklausė berniukas.

Aktoriams U. Kazokaitei, P. 
Aleknai, J. Bilietai, A. Laurinai
čiui, P. Kabailai, K. Kazokui, R. 
Milašui, A. Mockui. H. Šliteriui, 
K. Stašionui, N. Vilkaičiui ir 4- 
to veiksmo liet, jaunimui — B. 
Aleknaitei, J. Bogušaitei, L. Geny
tei, E. Janavičiūtei, J. Janavičiū
tei, E. Kiverytei, Laukaitytei, R. 
Mikalauskaitei, A. Sankauskaitei, 
E. Šatkauskaitei, D. Šliogerytei, 
V. Šiurkaitei, J. Reizgytei, R. Zin- 
kutei, R. Bukevičiui, K. Laukaičiui 
A. Skoruliui ir E. Šiurkai.

Taip pat nuoširdi padėka ir p.p. 
E. Eidėjutei-Dohnal, Z. Belkutei, 
D. Dulinskaitei, Šiurkienei, K. Bel- 
kui J. Kurlinskui. Machtui, P. Za
rembai ir Sydnėjaus Liet Mote
rų Soc. Globos Draugijai.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Kaip gerai, kad mokame išnau
doti tarptautines progas prisime
nant svetimųjų spaudoje ir mūsų 
lietuviškus reikalus. Antai ryšium 
su Čekoslovakijos tragedija ALB 
Krašto Valdyba paruošė protesto 
— pro memoria laišką, kurį iš
siuntinėjo visai eilei Australijos 
įtakingų laikraščių. Ne visi tą 
laišką paskelbė, bet buvo paskelb
ta trijuose dienraščiuose: Sydnė
juje Sun, Adelaidės The Advert
iser ir Brisbanės dienraštyje. Ly
giai panašaus turinio laiškas bu
vo pasiųstas ir Australijos fede
ralinės vyriausybės ministerial 
pirmininkui bei opozicijos lyde
riui. Ministerio pirmininko sekre
torius 
p. E. 
Krašto 
reigas, 
mintis,
ninko priimtos dėmesin.

reikalus svetimųjų pagalba, kadan 
gi mums patiems tos viešosios tri
būnos, kurias girdi visas pasau
lis, tuo tarpu uždarytos.

BRISBANE — NEWCASTLE
— NEW ZEALAND
Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI spalio mėnesiui MA nariams 
skyrė sekančias intencijas: 
bendrą j ą — Kad valdžios pa
rūpintų palankias socialines sąly
gas sveikam šeimyniniam gyveni
mui.
misijų — Už sėkmingą lajų 
apaštalavimą misijų kraštuose.

Trumpas rvtmetinis aukojimas: 
Visa aukoju Tau, Švenčiausioji Jė
zaus Širdie/

Kun. S. Gaidelis S. J.

premjero įgaliotas dėkoja 
Kolakauskui, einančiam 
Valdybos pirmininko pa- 
už laišką ir už išreikštas 
kurios ministerio pirmi-

Kalbant apie politiką prieš ke
letą savaičių Mūsų Pastogėje bu
vo skelbta keli straipsniai apie 
Pabaltiečių organizaciją Ameri
koje Batun ir jos veiklą. Paskuti
niame rašiny tų straipsnių auto
rė p. E. Vaišnienė atkreipė dė
mesį, kaip galima Lietuvos ir kar
tu Pabaltijo klausimą judinti per 
Jungtines Tautas pasinaudojant 
šios organizacijos nariais — ma
žų valstybių atstovais. Buvo siū
lyta rašyti laiškus arba kreiptis 
į patį Batun’ą, kuris galįs duoti 
laiškų pavyzdžius ir reikiamus 
adresus. Įdomu, ar kas iš Austra
lijos lietuvių prie šito prisidėjo? 
O tai vienas iš mūsų galiomis e- 
fektyviausių būdų ijšketti mūsų

PAS GERUOSIUS KAIMYNUS

Lietuviai jau baigia užkariauti 
pasaulį. Australijoje mūsų meni
ninkai skina vieną po kitos pre
mijas, mergaitės prasimuša į pa
saulio gražuoles ir Lt. Taip pe
reitą savaitę drauge su kitomis 
gražuolėmis i Australiją atvyko 
antrą vietą pasaulio gražuolių kon 
kurse laimėjusi ir dabartinė Miss
Argentina p-lė Marija Sabaliaus- Socialinės Globos Draugijos pir
kaitė. Ji yra sąmoninga lietuvai- mininkė, p. O. Baužienė. 
tė ir rodos, prieš norą metų daly
vavusi Jaunimo Kongrese. Ją ma
tysime televizijoje ir įvairiuose ma 
dų paraduose.

Syd-
The-

N.S.W. GERŲ KAIMYNŲ 
TARYBOS 18-TOJI 
KONFERENCIJA

Rugpjūčio 16-17 dienomis, 
ney, A.M.P. Building, “Q”
atre, įvyko The Good Neighbour 
Council of N.S.W. 18-ji konferen
cija. Dalyvavo apie 250 delegatų, 
tų tarpe ir Sydney Liet Moterų

Nežinia, kokiais motyvais bu
vau savo bendradarbių painformo- 
tas, kad p. V. Dumčius prez. A. 
Smetonos lazdą skirtą Adelaidės 
Liet Muziejui dėl transporto ne
patogumų buvęs perplovęs.

Patkrintomis žiniomis tai laizdai 
jokių operacijų nebuvo padaryta.

Lankričio pradžioje dail. V. Ra
tas Melbourne numato atidaryti 
savo dešimtąją individualine dai-

PADĖKA

Staiga mirus sūnui VYTAUTUI D.A. GINIOCIUI, nuo
širdžiai dėkoju visiems, dalyvavusiems palydint jį į amžino 
poilsio vietą.

Giliai dėkingas kun. P. Butkui už pamaldas, rūpestingai 
pravestas laidojimo apeigas ir už tartą gražų atsisveikinimo 
žodį.

Dėkui visiems už gėles, sukrautas ant sūnaus kapo, ir už 
užuojautos žodžius, pareikštus asmeniškai ir raštu.

A. Giniotis

N.S.W. Good Neighbour Council 
pirmininkas Sir John McAuley, 
pasveikino delegatus dalyvaujan
čius Konferencijoje ir palinkėjo 
sėkmės.

Imigracijos Ministėris, The Hon. 
B. M. Snedden, oficialiai atidarė 
konferenciją turininga kalba. Jis 
pabrėžė imigrantų reikšmę Aus
tralijoje, ir oficialiais daviniais 
pailustravo sakydamas: “šiais me
tais Australijon naujų imigrantų 
atvyko jau 160,000. Kelionė buvo 
apmokėta valdžios lėšomis 105,000 
asmenų, likusieji 55,000 patys ap
simokėjo už kelionę. 35,00 iš šių 
imigrantų buvo iš Anglijos. Per 
trejus paskutinius metus, viso imi
grantų atvyko 250,000. 1961 me
tais pavyko sudaryti didesnį skai
čių imigrantų Iš šio skaičiaus 9- 
16% grįžo namo, todėl valdžia tuo 
reikalu susirūpino. Jau dabar pa
skyrė 6.6 milijono dolerių pageri
nimui hostelių ir statymui butų, 
kurie bus naudojami kaip laikini 
apgyvendinimui naujai atvyku- 
Siems imigrantams. Ministėris čia 
pabrėžė, tautines grupes ir jas lai
ko kaip naudingas ir saviems ir 
kraštui.

Po jo kalbėjo The Hon. E. A. 
Willis, Chief Secretary. Jis pa
reiškė sutinkąs su Imigracijos Mi
nisters dėl tautinių grupių išlai
kymo ir pastebėjo, kad iš padidė
jusio skaičiaus atvykusių imigran
tų Australijon, 25% emigravo nuo 
karo pabaigos, pabrėžė, kad imi
gracija Australijoje yra didelė 
problema ir siūlė Imigracijos De
partamentui laikyti ryšius su 
iChief Secretary’s Dept, šiam pa
siūlymui Imigracijos Ministėris 
parodė prielankumo.

Konferencija užsitęsė ligi 5 vai. 
vak. su trumpa pertrauka. 6 vai. 
vak. įvyko vakarienė delegatams, 
Commonwealth Centre, suruošta 
Armėnų bendruomenės ponių. Tai 
buvo tautiniai valgiai. Vakarienės 
metu grojo armėnų muzika.

Sekančią dieną konferencija irgi 
tęsėsi ligi 5 vai. vak. Pirmininka
vo Pastor C.V. Stolz.

Tos dienos programoje buvo įdo
mi paskaita: ją skaitė Dr. Fab
ian Bryant, Psichiatirijos Direkto
rius, tema: “Krizė žmogaus gyve
nime”. Savo paskaitoje, prelegen
tas prilygino, kad The Good 
Neighbour Council’o gyvenimas 
taipat prieina krizės ,kas sukėlė 
didelio Susidomėjimo ir gyvų dis
kusijų.

Po paskaitos dai- įvyko įvairių 
grupių diskusijos.

Užbagiant pirmininkas Sir John 
McAuley padėkojo visiems už sėk
mingai pravestą ir pavykusią kon
ferenciją, palinkėjo susitikti ir vėl 
kitais metais.

Visada gėrėjomės ir gėrimės 
mūsų skautų organizacija, kuri 
yra viena iš gajausių ir populia
riausių jaunimo tarpe. Jų ir spau
da patraukli ir įdomi. Bet besklai
dant jų spaudą užtinki ir keistų 
pranešimų, kurie nežinančiam 
nuskamba kiek savotiškai. Taip 
sakykime toks žaidimas “vėliavos 
vogimas”, kuris labai paplitęs vi
suose skautų vienetuose. Gas jis 
savyje ir yra geras, bet pats pa
vadinimas (“vogimas”) ne toks 
jau žavus atsimenant, kad skautai 
savo veiklą grindžia gerais dar
beliais... Tūlas suabejos, kad vo
gimas, nors ir žaidimo formoj, 
galįs būti pateisinamas.

Kas kalba, o kas dirba! štai 
Melbourne lietuvės moterys, iš 
ten veikiančių organizacijų su
dariusios galingą vienetą, pačios 
pirmosios Lietuvių Namuose įtai
sė Moterų Seklyčią, išjudino vy
rus, kad jie panašiu keliu įsireng
tų “vyrų menę” (kas jau pada
ryta!) ir dabar imasi dar atsakin- 
gesnių pareigų — pastatyti ir į- 
rengti salę. Jos šitą pasiūlymą 
priėmė ir garantuotai toji salė 
bus jau už poros metų ar gal ir 
anksčiau.

Iš toliau atrodo, kad Melbour
ne moterys visai ne juokais vy
rus konkuruoja. Atrodo, kad pa
stačiusios salę melburniškės mo
terys gali likti be darbo ir mestis 
į žvejybą ar kitokius laiko gaiši
nimo užsiėmimus. Jeigu taip Syd-

MIRĖ J. VAŠKEVIČIUS
Pereitą antradienį Sydnėjaus 

Rookwood kapinėse dalyvaujant 
gausiam būriui tautiečių palaido
tas rugsėjo 20 d. širdies priepuo
liui miręs sąmoningas lietuvis Jo
nas Vaškevičius liūdesy palikda
mas žmoną Mildą. Plačiau apie ve
lionį skaitysime sek. M.P. numery.

PADĖKA

Liet. Kultūros Fondo Bobliote- 
kai Melbuorne padovanojo:

p. L.
Šipaila 
kn.

Jiems

Balsys 64 knygas, p. K.
19 kn., p. P. VtZutfe 8

nuoširdus ačiū!
Bibliotekos Vedėjas

nėjaus lietuviai jas bent pusme
čiui pasikviestų, gal ir čia išdyg
tų pavyzdingi lietuvių bendruome
niniai namai. Ir kodėl ne? Juk 
net ir Gediminas, sugalvojęs Įkur
ti Vilnių, kvietėsi meisterius ir 
amatininkus iš svetimų kraštų, ir 
nors svetimieji, bet pastatė lietu
višką miestą!

Dagi.

Okupavus sovietams Čekoslova
kiją Australija pabėgėlius čekus 
sutiko priglausti šiame krašte. 
Jau aną savaitę lėktuvais buvo 
pervežta į Australiją apie 200 pa
bėgėliu, bet Imigracijos ministerio 
pareiškimu, daugumas pabėgėlių 
nori pasilikti Europoje arčiau sa
vo pavergtos tėvynės.
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SYDNĖJAUS MENO ANSAMBLIO

NUOTAIKINGAS VAKARAS
ĮVYKSTA SPALIO 12 D. DAINAVOS SALĖJE

Bankstown (East Terrace). Pradžia 7 vai.

Programoje: Ansamblio atžalynas, muz. B. Kiverio kompozi
cijos, moterų, vyrų ir mišrus choras.

Po programos jaukus pobūvis su šokiais.

X
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