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išklydome į platų pasaulį nešda- 
miesi skausmą ir Tėvynės ilgesį. Pa
tarlė sako, kad laikas gydo žaizdas. 
Mūsų skausmas ir ilgesys, kuris bena
mių lageriuose taip giliai dar jaustas, 
persikėlus į svečius kraštus ir juose 
įsikūrus ar net pralobus, kas kartą 
mažėja. Viena, kad tų, kurie Tautą 
vedė į laisvę ir dėl jos kovojo, kurie 
dirbo gražesnei Tautos ateičiai, kurie 
kūrė ir ugdė mokslą ir meną, gretos ne
sulaikomai retėja. Antra, mūsų tremti
nių - išeivių jaunoji karta, kuri greitu
laiku turės stoti į pasitraukiančiųjų 
vietas vadovauti Australijos Lietuvių 
Bendruomenei, arba labai mažai teprisi
mena gimtąją šalį, arba jos visai nėra 
imačiusi, todėl nenuostabu, kad ji to 
Tėvynės ilgesio lyg ir nejaučia.

Vyresnieji Tėvynės ilgesį ir mei
lę. dar giliai jausdami nori juos įdiegti 
jaunosios kartos širdyse. Mūsų atsi
vežtiniai atminimai ir pavyzdžiai laiko 
dulkių vis tirščiau dengiami, kurių 
Jau nebeužtenka jaunajai kartai patiek
ti. Privalome ieškoti naujų pavyzdžių 
gyvoje tautoje, savame, nors ir okupan
to pavergtame, krašte.

Sekame tuos laiminguosius, ku
rie turėjo progos gimtąjįkraštą aplanky 
ti ir, kiek sąlygos leido, pamatyti jo 
gyvenimą, darbus ir atsiekimus.

Turime jau nemažą būrį Australi
jos lietuvių , lankiusių Tėvynę, kurie 
atsivežė daug naujausios vaizdinės me
džiagos jų pačių padarytose skaidrėse 
ir filmose. Jose užfiksuota Vilniaus 
senoji ir naujoji architektūra, Vilniaus, 
Kauno, Druskininkų, Trakų ir kitų vie
tovių vaizdai bei ten vykdomi darbai, 
Vilniuje įvykusi Dainų Šventė, o taip 
pat ir kiti tėvynėje buities reginiai.

L.D.M. Reng. Komitetas yra gavęs 
sutikimą jų atvežtą vaizdinę medžiagų 
parodyti plačiai visuomenei. Todėl 
prašome Melbourne ir kitų vietų tautie
čius, atvykusius į Lietuvių Dienas, 
pasinaudoti šia gražia ir reta Tėvynės 
pažinimo proga. Ypač kviečiame .visą 
lietuviškąjį jaunimą. Skaidrių demons
travimo metu bus teikiama atitinkamų 
paaiškinimų bei atsakoma į paklausi
mus.

L.D.M. RENGTI KOMITETO 
INFORMACIJA.

1. Pranešame, kad rezervuotų vietų 
bilietų į visus L.D.M. parengimus už
sakymai paštu, prisiunčiant ir pilną jų 
apmokėjimą, priimami tik iki gruodžio 
10 d. Užsakymams gautiems po gruo
džio 10 d. nebus teikiama pirmenybe ir 
rezervuotos vietos negarantuojamos.

Melbourne bilietų pardavinėjimas 
vyks kiekvieną sekmadienį prieš ir po 
lietuviams pamaldų Šv. Jono bažnyčios 
salėje.
2. Pranešame, kad visų Lietuvių 
Dienų parengimą dalyvių registracijos 
ir informacijos būstinė yra Melbourne

IVY 
I
NUTEISTAS AMALRIKAS.
Lapkričio 13 d. Vakarus pasiekė 

žinia apie Brežnevo režimo Maskvoje 
naują smūgį prieš laisvą žodį, mintį 
Sovietijoje, prieš tuos, kurie kelia 
protesto balsą bei reikalauja didesnės 
laisves. Lapkričio 12 d. Sverdlovske 
vyskusioj teismo byloje, rašytojas, vos 
32 m. amžiaus, Andriejus Amalrik bu
vo apkaltintas nes, tariama, jis “šmeį- 
žęs Sovietų Sąjungą” ir jis nuteistas 
bausme - trejiems metams uždaryti į 
darbo stovyklą . Nors valstybės pro
kuroras buvo pasiūląs Amalriką teisti 
trijų metų bausme paprastame kalėjimą 
tačiau teismas - trys teisėjai nutarė 
rašytoją bausti sunkesne bausme .pasi
remdami 190/1/ Rusijos Federacijos 
respublikos baudžiamosios teisenos 
straipsniu - jis 1966 m. buvo praplės
tas, numačius "platinimą išgalvotų 
dalykų, kuriais šmeižiama Sovietų val
stybė bei viešoji tvarka".

Amalriko byla vyko Sverdlovsko 
mieste todėl, kad ten, kratos metu, bu
vo rasti keli egzemplioriai jo parašy
tos ir Vakaruose išleistos knygos "Ar 
Sovietų Sąjunga išliks po 1984 metų?” 
Žioji knyga,sukėlusi Vakaruose dėmesį, 
buvo spausdinama įvairiuose Vakarų 
leidiniuose ir atskira knyga išleista 
Harper and Row leidyklos JAV-se. 
Autorius savo knygoje teigia, kad dėl 
vidaus neramumų bei karo su Kinija, 
Sovietų valstybė, maždaug po 1984 me
tų , turėtų žlugti.

Kitas Amalriko kūrinys, tai pa
sakojimas apie jo tremtį, 1966-1967 
metais, Sibire, pavadintas “Ne savo 
noru įvykdyta kelionė į Sibirą”. Šio
ji knyga ar jos ištraukos taip pat pasi
rodė ne Sovietijoje, bet Vakaruose.

Jaunasis kovotojas UŽ laisvę pir
mą kartą buvo suimtas 1965 m. ir nu
teistas dviejų su puse metų tremties 
bausme Sibire. Šiais metais jis buvo 
siejamas su Vakaruose, ypač JAV-se,

KNYGA „LIETUVOS UNIVERSITETAS“
JAV netrukus turi pasirodyti 600 psl. 

knyga ..Lietuvos Universitetas", kuria pa
rengė Pranas Čepėnas.

Lietuvių Namuose, 50 Errol St., North 
Melbourne. Telef, 30 1560, kuri pradės 
veikti 1970.12.26 d. 9 vai. ryto. Būsti
nėje bus išduodami L.D. dalyvių pasai 
ir nurodoma apgyvendinimo vieta. Pa
rengimo dalyvis, neturįs L.D. paso į 
parengimą bus įleidžiamas tik su ap
mokėtu bilietu.
3. Visi Melbourne lietuviai, kurie 
sutikote apgyvendinti pas save Lietu
vių Dienų dalyvius, prašome būti pasi
ruošę juos priimti nuo gruodžio 26 d.
9 vai. Taip pat pageidaujame,kas gali
te, atvykti į Lietuvių Namus ir Jūsų 
svečius parsivežti pas save.

Ignas Alekna '

Pranas ir Algirdas Bražinskai, spalio 15 d. privertą sovietų lėktuvą nusi
leisti Turkijon siekdami laisvės. Paskiausiomis žiniomis Turkijos vyriausybė 
pripažino jiems pabėgėlio teisę ir juos išteisino.

K I A I
i televizijoje paskelbtu' pasikalbėjimu 

su rašytoju. Vakaruose buvo spėjama, 
I kad sovietų įstaigos Amalriką nubaus 
j pasiųsdamos į nervų klinikąarba įkon- 
- centracijos stovyklą. Kiekvienu atvejų 
i režimas buvo pasiryžęs rašytojąmaiš- 
1 tininką, kovotoją, sužlugdyti morali

niai ir jį nutildyti. Tai ir įvyko Sverd- 
’ lovske lapkričio 12 d.

ELTA.

ATSIŠAUKIMAS
: Lietuviai,

Bražinskų pabėgimas iš bolševi- 
' kinio tautų kalėjimo yra dalis didžio- 
' sios lietuvių laisvės kovos. Jų žygis 
I yra įrodymas, kad pavertųjų sovietų 
' tautų laisvės kova įgyja naujas formas. 

Bražinskai yra tos kovos pirmūnai. 
Tačiau jų likimas dar nėra išspręstas. 
Ju byla dar tebėra Turkijos teisme.

Sovietų Sąjunga, nelaimėjusi 
Bražinsku sugrąžinimo politiniu spau
dimu į Turkijos vyriausybę, dabąr ban
do paveikti jos teismą, pristatydama 
neva juos inkriminuojančius įrodymus.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas jau yra susitaręs suTirkijos 
advokatais ir pavedęs jiems Bražinskų 
bylą ginti. Jei bus reikalo, vėl bus 
pasiųstas į Turkiją lietuvis ryšininkas.

Lietuviai! Bražinskų byla mums 
Į įsakmiai primena, kad turime būti pasi

ruošę didesniems ir nenumatytiems 
įvykiams. Todėl visi laisvojo pasaulio 
lietuviai turi sutelkti jėgas ir be svyra
vimo moraliai ir materialiai remtiVLIKo 

: vykdomus darbus. Turime labai sku- 
i biai sutelkti Bražinskų laisvei ginti 
i stambią pinigų sumą O ir kitiems 
! ateities įyykiams turime būti pasi- 
! ruošą.
' Tad šiuo rimtu momentu Vyriausias 

Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas prašo 
j visus lietuvius specialiai Bražinskų 
i laisvei ginti tuojau pat paaukoti bent 

vienos dienos uždarbį, arba atsisakyti 
kalėdinių sveikinimo laiškelių ir jiems 

' numatytas išlaidas skirti šiam tikslui.
Visi gi, kas tik gali, yra kviečiami 
aukoti ir stambesnėmis sumomis. 

' VLIKas taip pat prašo kolonijose su-

ADRESAS POPIEŽIUI

Australijos lietuviai organizuotai 
paruošė ir įteikė Popiežiai Pauliui VI 
šiio turinio adresą;. .
Jūsų Šventenybe,

Reikšdami šavo sūnišką prisiriši
mą prie Apaštalų Sosto sveikiname Jus, 
atvykusį į Australijos kontinentą, ku
riame bedieviško komuniizmo išblokšti 
iš savo tėvynės susirado prieglobstį 
virš 10.000 katalikiškos lietuvių tautos 
sūnų ir dukrų.

Šio Jūsų istorinio atvykimo proga 
norime Jums nuoširdžiai padėkoti už iš 
enciklikos "Exul familia” išplaukusius 
Vatikano 11 susirinkimo nutarimus, ku
riais ir svetur būdami esame globojami 
kaip tauta. Taip pat dėkojame už teisę 
ir privilegiją išreikšti katalikišką litur
giją savo gimtąja kalba ir šiame krašte 
mūsų kaip k atalikų turimas palan- 
kias sąlygas.

Tikėdami, kad mūsų turimos religi
nės laisvės ir toliau išliks Australijo
je pagal Jūsų Šventenybės ir universa
lios Bažnyčios mintį, mes drįstame 
kreiptis į Jus kaip sūnūs į savo Tėvą, 
prašydami Jūsų šioje musu tautos liki- 
minėje religinės ir tautinės laisvės 
kovoje prisiminti Lietuvą ir lietuvius 
savo maldose ir tarptautinėje arenoje.

Likdami prisirišę ir paklusnybėje 
Jūsų

J. Petraitis.
Aust. Liet. KatalikųAkcija. 

M. Zakaras,
Aust. Liet. Bendruomenė.

Kun. P. Butkus, 
Liet. Katalikų KunigąS-tas

daryti šioms aukoms rinkti komitetus.
Visas aukas siųsti betarpiškai 

Tautos Fondui, 64-14 56th Road, 
Maspeth.N.Y. 11378. USA.

Lietuviai! Pasaulio viešoji nuo
monė seka Bražinskų bylos .eigą. Jie 
savo šuoliu mus suartino su pavergta 
ir laisvės siekiančia tauta. Aukokime 
skubiai ir gausiai jų laisvės žygiui 
sėkmingai užbaigti.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINI
MO KOMITETAS.
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Metai be JONO VALIO
Jau metai kaip Jonas Valys iške

liavo į amžinybę. Jo keliu pasekė ir 
daugiau tautiečių. Anksčiau ar vėliau 
paseksime ir mes, kurie jo taip pasi
gendame.

Kada tik ateina mintin Jonas, 
visada jis matomas kaip aktyvus lie
tuvių bendruomenės narys, nuoširdus 
lietuviško darbo sumanytojas,vadovas, 
talkininkas ir rėmėjas.

Atvykęs į Australija (1949 m.) 
Jonas jau pirmais metais įsijungia Į 
tarda veikusia Australijos Lietuvių 
Draugijų, o jai persiorganizuojant į 
Australijos Lietuvių Bendruomenę, jį 
matome čia aktyviai besireiškiantį. 
Australijos Lietuvių Bendruomenės kū
rime ir jos augime Jonas įdėjo didelį 
savo įnašų: kelis kartus buvo Krašto 
Tarybos pirmininku, įvairių komisijų 
nariu, vadovavo paruošiant A.L.B-nės 
statutą, atstovavo Australijos lietuvius 
Pasaulio LietuviųSeime NewYork’e, o 
taip pat buvo aktyvus Melbourne Apy
linkės narys.

Atvykus į Australiją iš karto pa
jutome savų bendruomeniniųnamųreika- 
lingumą sėkmingai tęsti lietuviškąjį 
darbą. Jonas su visu uolumu jungėsi 
prie jų įgijimo dalyvaudamas paruošia-
mosiose komisijose, platindamas akci
jas, rinkdamas aukas, pats dėdamas 
savo dalį. įgijus savus namus jis 
kartu su kitais imasi juos administruoti, 
būdamas jų pirmininku ir ilgamečiu .! 
valdybų nariu, o taip pat propaguoti 
geresnių namų įsigijimo mintį.

Lietuviška spauda - laikraščiu ir 
knyga Jonas ne tik domėjosi, ją rėmė, 
bet ir matė joje lietuviškos kultūros 
ramstį, bendruomenės stiprinimo laidą 
bei efektinga reprezentantą. Jo rašyti 
straipsniai visada kėlė lietuvių gyve
nimo aktualijas, kuriuose svarstė 
reikalą nenukrypdamas į asmeniškumus.

Jonas mylėdamas lietuvišką kny
gą, dalinosi ją ir su visais Melbourno 
tautiečiais nemaža jų paaukodamas 
Lietuvių Kultūros Fondo bibliotekai. 
Gi jam mirus, visos jo knygos paves
tos bibliotekai, kaip jo palikimas, 
įskaitant ir Lietuvių Enciklopediją.

Lietuviškos kultūros ugdymas ir 
puoselėjimas tremties lietuvių tarpe 
skaitine.Joną jungtis įLietuvių Kultū
ros Fondą, kur buvo aktyvus valdybos 
narys.

Lietuvių sportuojančio jaunimo 
reikalai buvo Jonui prie širdies. Jei 
jo nematėme kaip aktyvaussportininko 
aikštėje, tai jįmatėme kaip entuzias
tingą ir nuolatinį žiūrovų, skatintoją ir 
rėmėją.

§

Aktyviam Bendruomenės nariui, Kūrėjui - Savanoriui

pulkininkui JUSTINUI KUNCAIČIUI

mirus, žmonai Valerijai, sūnums Vytautui ir Jauniui bei giminėms, Jų didį 
liūdesį ir skausmą giliai atjausdami, reiškiame užuojautą.

I. ir O. Aleknai, V. ir O. Jakučiai,
J. ir M. Antanaičiai, A. Krasauskas ,
L. ir J. Barkai, J. ir S. Meiliūnai,
A. ir T. Bikulčiai, A. Mikaila,
J. ir E. Dudėnai, B. Vanagas.

Mielą bendradarbį Vytą K u n c a i t į; jo tėveliui JUSTUI mirus, nuosir 
džiai užjaučiame.

Melbourno pašto lietuviai bendradarbiai.

Bendruomenės narę p. Bronę JANKUV1ENĘ, jos s e s e r i a į Lietuvoje 
mirus, giliai užjaučiame.

Geelongo Apylinkės Valdyba.

Melbourno lietuvių choras Jono 
neturėjo savo eilėse, bet nebuvo kon
certo, kuriame jis nedalyvautų įr 
nesidžiaugtų lietuviškų dainų ir jų 
interpretacijos grobiu.

Jonas skautu nebuvo, bet skautiš
kuoju jaunimu domėjosi ir džiaugėsi jo 
stiprėjimu. Skautus jis matė kaip tauti
nio išlikimo avangardą. Kažin ar buvo 
skautų stovykla, kurios jis nebūtą 
aplankęs?

Lietuviu Teisininku D-jos Aus
tralijoje veikloje Jonas ilgą laiką buvo 
Melbourno seniūno pareigose.

Jonas nebuvo abejingas savo 
tautiečių socialinėms problemomslodėl 
jis nuoširdžiai sekė ir rėmė Melbourno 
Lietuvių Moterų Socialinės Globos D- 
jos veiklą, kur reikėjo visada joms 
padėdamas, ar tai organizuojant pobū
vius, renkant aukas,ruošiant loterijas, 
platinant pakvietimus ir 1.1.

Jonas ėjo ten, kur lietuviškas 
reikalas jį šaukė, kur tautiniam darbui 
trūko darbščių rankų. Matome, kad 
jo visas veikimas ir rūpesčiai buvo 
skini Australijos Lietuvių Bendruo
menės stiprėjimui ir lietuviškos kultū
ros kėlimui. Šiuos darbus vykdydamas 
Jonas tuo pačiu jungėsi i kovojančių
už Tautos laisvę gretas.

Artinasi Lietuvių Dienos Mel
bourne, kurių metu įvyks Krašto Tary
bos suvažiavimas. Įžvelgdami jo 
darbus matome, kaip Jonas dar būtų la
bai reikalingas tęsti darbą, kuris per 
20 metų su rūpesčiu ir viltimi dirbtas 
tikint gražesne A.L.B-nės ir Tėvynės 
ateitimi.

Metams praėjus nuo Jono Valio

APIE LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVAS

Daug kalbame ir spaudoje rašome 
lietuvybės išlaikymo reikalu jaunojoje 
kartoje. Čia noriu atkreipti visų, o 
ypač vaikus turinčių tėvų dėmesį į 
skaitymo knygų, apie mūsų, valstybės 
praeitį didžiulę reikšmę jaunajai kar
tai. Reikšmingos ir istorijos knygos ir 
istoriniai beletristiniai veikalai bei 
tokių veikalų vertimai iš kitų kalbų.kur 
rašoma apie pasididžiavimą, sukelian
čią Lietuvos praeitį.

Tai patyriau aŠ pats. Man teko 
augti ir gimnaziją baigti ne Lietuvoje, 
o Petersburge (Leningrade), anuomet 
trijų milijonų mieste ir rusų imperijos 
kultūros centre (aukštesnės, kaip pav. 
Sydney šiandie). Savo klasėje buvau 
visą laika vienintelis lietuvis ir 
katalikas.

Brolių Jono ir Silvos Valių antkapis. Projektas dail. V. Simankevičiaus

mirties, mes pasigendame Jo visuose 
Lietuvių Bendruomenės darbo baruose, 
kuriuose matome paliktas įmintas jo 
pėdas.

Jonai, Tavo atminimas gyvas 
mumyse, kuris skatina mus dirbti ir 
aukotis.

Ignas Alekna 

Man atrodo, kad aš išaugau lie
tuviu daugiausia todėl, kad nuo pirmos 
gimnazijos klasės, pamėgau (gal tai 
tėvo įtaka ) skaityti knygas apie Lietu
vos tikrai didingąpraeitį. Nors daugu
ma tų knygų buvo ne lietuviškai (dar 
nebuvo išleistos) parašytos, o daž
niausia lenkų rašytojų veikalai, versti 
į rusų kalbą. Tos knygos man įkvėpė 
lietuvybę.

Šiandie mūsų vaikai ir anūkai 
auga panašioje, bet žymiai geresnėje 
aplinkoje, negu aš augau. Veikia mū
sų mokyklos, sporto klubai, šokių gru
pės, chorai,choreliai, vaidybos grupės, 
o svarbiausia beveik visur yra gerai 
įrengti lietuvių namai, kuriuose daug 
visokių pobūvių bei paskaitų - parengi
mų suruošiama. Viso to Petersburge 
nebuvo. Bivo, berods, keturios bažny
čios, kur pakaitomis su lenkais kas
dien buvo pamaldos lietuviškai. Tai 
yra, ten bažnyčia buvo vienas ir turbūt 
svarbiausias veiksnys lietuvybei 
palaikyti.

Prisiminkim, kad Lietuvos val
stybė egzistavo ne tik Vytauto laikais, 
o arti 700 metų su pertrauka rusams 
okupavus. Tai ilgas laikotarpis, ir jį 
visą musų jaunimas turi pažinti.

Daug tėvynes meiĮės vaikų širdy
se gali išauginti ir istoriniai žurnalai, 
kaip pvz. "Karys”, leidžiamas J. A. 
V-se. Jame skelbiama daug rašinių iš 
tolimos, ir iš artimos Lietuvos valsty
bės praeities, Jaunimas “Kario" turinį 
mėgsta. , Pavyzdžiui, su manim gyvenąs 
sūnus kiekvieną naują numerį perskaito 
anksčiau už mane, nors mes prenume
ruojame net 18 lietuviškų žurnalų ir 
savaitraščių. Taigi, skaitymo turime 
iki vidurnakčių.

Kad jaunimas didžiuotųsi Lietu
vos respublikos netolima praeitimi, jis 
turi ją pažinti. Nepakanka tėvų nesi
stematizuotų pasakojimų, nes tai tėra 
tik nuotrupos.

Kaip tik šiuo metu J,A.V-se buvusių 
karių būrelis susispietęs apie "Karį”, 
spausdiina didžiulį veikalą - "Kovos 
del Lietuvos nepriklausomybės” (I to
mas 450 psl.). Šiame veikale smulkiai 
aprašoma mūsų kovos su rusais, 
bermontininkais ir lenkais. Ten daug

žemėlapių, kautynių schemų, brėžinių ' 
ir paveikslų. Knyga tikrai bus įdomi 
ir senimui, ir vidurinei kartai, o ypač ; 
jaunimui visokio amžiaus, šios knygos 
vien spaustuvės išlaidos siekia virš 
7000 dolerių. Rašytojai negauna jokio 
honoraro, jų darbas tėvynės labui. 
Knygos spausdinimo darbas eina prie . 
galo ir greit išeis į pasaulį.

Knygoje bendradarbiauja mūsų 
kovų dėl nepriklausomybės dalyviai 
- mirę ir gyvieji. Knygos vyr. redak
torius yra plkn. Itn. Kazys ALIŠAUS
KAS, kūrėjas savanoris, dalyvavęs 
kovose visuose frontuose. Jis eilę 

.metų lt- Lietuvoje, ir Vdkiętijųję, ir 
j:A?V-še rašė mūstr'kafb 'ištdnjos 
klapsimais. Jo rašiniai visados gyvi 
ir įdomūs. Kiekvienas kautynių apraŠy- , 
mas reikalauja studijų ir tų kautynių 
dalyvių aprašymo bei atpasakojimo.:*:; 
Ta,' kruopštų darbą didele dalimi jis |H 
atliko. Jam padėjo būrelis kitų, kaip- 'l 
kūrėjas savonoris gen.Mikas Rėklaitis, ' 
kuris prieš devynis mėnesius lankėsi 
Australijoje ir daugelis turėjo, progos?*, 
jį sutikti ir pažinti.

Kaip teko neseniai iš leidėjų 
patirti, iš Australijos iki lapkričio pra- .į' 
džios tebuvo tik du knygos užsakymai: 
vienas sav. kūrėjo L.Vasiliūno iŠ 
Adelaides, o kitas mano iš Sydney. ■

Kiek, rodos, esame, bent šaukia-’ 
mes dideliais patriotais. Turime būk 
net 95 superpatriotus, tai parodykim 
patriotismą savo veiksmu ir kišene. 
Be to tikrai esame beveik visi palygi- ' 
namai turtingi; ne vienas iš mūsų turi 
dvejus namus, gerus biznius, visokių 
Šerų - akciją. Taigi, lengvai galėtume į 
vieną knygą užsisakyti tuojaus. Kny
gos leidėjai už spausdinimą turės labai 
greit, atsiimant knygą,sumokėti spaus
tuvei. Pinigai skubiai reikalingi. Mūsų 
tarpe esama ir žmonių, kurięjengvai ... 
galėtą paaukoti tos knygos spausdinimo 
išlaidoms padengti po 100 ar daugiau. 
Knygos kaina $12.00. o Australijos 
doleriais-tik $11.00. Pinigus papras
čiausia pasiųsti pašto perlaida - greit 
ir pigu. Pinigus leidėjai prašo siųsti 
šiuo adresu: k, -

K.Ališauskas, į?
7312 So. Washtehaw Ave., 
Chicago, Ill. 60629, U.S.A.
Turiu vilties, kad mūsų patriotai 

knygų platintojai sutiks priimti šiai: 
knygai užsakymus.

Taigi,, mieli tautįečiai, ypač buvę 
Lietuvos kariuomenės kariai, visi įtal- . 
ką - pirkime, užsakykime "Kovos dėl 
Lietuvos nepti&usomybės” I-ji tomą, 
Turiu vilties, kad bent 200 tautiečiąiš 
Australijos knygą užsisakys.

V. Šliogeris, 
Kūrėjas Savanoris
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Budėk

Apie stovyklas

Palapinių mieste Nuotrauka V. Vosyliaus

Australijos rajone Įsigyvenusi 
tradicija kas antrus metus ruošti ra
jonines stovyklas, įvykstančias tuoj po 
Lietuvių Dienų. Šiemet IV-ji rajoninė 
Stovykla, pavadinta "Nemuno” vardu, 
įvyks Melbourne apylinkėse, Wonga 
Parke,gražiosiosYarros upės pakrantė
se, sausio 2 -13 d.d. .

Rajoninės stovyklas,įsisenėjusia 
tvarka,.ruošia, rajono vadijospavedimu 
vienas iŠ tuntų. Rajono vadas skiria 
stovyklos ruošimo komiteto pirmininką, 
kuris kviečia komiteto narius. Ruoši
mo komitetas, rajono vado patvirtintas, 
organizuoja stovyklos ■surengimą, ir 
ūkinius reikalus, kviečia ir skiria 

stovyklos pareigūnus, susitaręs su 
rajono vadija.

Stovyklos ir pastovyklių virši
ninkai sudaro stovyklos vadovybę, į 
kurią įeina ir stovyklos rengimo komite
to nariai.

Šiemet IV-tos rajoninės “Nemu
no” stovyklos ruošimas pavestas"Džiu- 
go” tuntui, kuriam vadovauja energin
gas ir pasišventęs tuntininkas, š.v.v. 
si. V. Stasiliūnas.

Tai bus pirmutinė stokykla, ku
rios beveik visa vadovybė bus sudary
ta iš jaunesniosios kartos skautų-čių 
vadovų, įsijungusių į skautų eiles 
išeivijoje.

Stovyklos vadovybę sudaro: 
stovyklos viršininkas, s. A.Karpavi- 
čius, viršininko pavaduotojas - s.v.v. 
si. R.Cibas, stovyklos adjutantas - ps. 
H. Antanaitis, stovyklos kapelionas ir 
laikraščio redaktorius - ps. kun. P. 
Dauknys, iždininkas - s.v.y.sl. V. 
Stasiliūnas, užsiėmimų vadovas ir 
stovyklos gydytojas - j.b.v.vl. R. Sar
kis, skautų pastovyklės v-kas - s.v.v. 
si. E.Šutas, skaučių pastovyklės v-kė
- dar nepaskirta, vilkiukų-paukštyčių 
pastovyklės v-kė - ps. S.Dagytė, sk. 
vyčių pastovyklės v-kas ir laužavedys
- s.v. si. G.Žemkalnis .virtuvės vedėja 
p. Liubinienė ir ūkvedys - p. J.Eimu- 
tis.

Mūsų skautavimas išeivijoje 
skiriasi nuo nepriklausomos Lietuvos 
skautavimo: skautams ir vadovams jis 
nėra lengvas, nes esame išsisklaidę 
po įviarius miestus ir dar kai kur net 
po 20 metų turime daryti sueigas sveti
mos bažnyčios šventoriuje.

Nežiūrint viso to, lietuviška 
skautybė išeivijoje atlieka didelį vaid
menį lietuviško jaunimo auklėjime ir 
lietuvybės palaikyme.

Kiekvieno lietuvio sūnus ar duktė 
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turėtų pereiti per lietuvišką skautiška 
mokyklą. Juk mes .atsidūrėme čia ne 
dėl geresnio gyvenimo, ar kad išsiža
dėtume savo lietuviškumo-nutautėtume, 
bet apleidome savo tėvynę, kad kovo
tume dėl jos ateities ir laisvės. Tam 
įvykdyti mes turime turėti, kad kas ir 
po mūsų galėtų tą kovą tęsti išeivijoje, 
t.y. turime turėti lietuviškai susipratu
sį jaunimą, kuris, nors ir augąs sveti
mame krašte, mylėtų savo tėvų žemę 
- Lietuvą.

Tam tikslui ir rengiamos rajoni
nės (ir tuntų) stovyklos, į kurias jau
nimas suskrenda iŠ visų Australijos 
pakraščių į vieną vietą ir sukuria tary
tum mažą Lietuvą, kurioje jis gali pa
gyventi lietuviškoje aplinkumoje ir 
dvasioje. Čia jis išmoksta lietuviškai 
dainuoti, šokti tautinius šokius, susi
pažįsta su tautosaka, tautodaile, Lietu
vos istorija bei geografija, praeina 
praktiškąją skautišką programą ir turi 
progos pakalbėti savo tėvų kalba.

Todėl tuntų ir ypatingai rajoninės ( 
stovyklos turi didelės reikšmės ne tik 
praktiškam skautavimui,bet ir lietuviš
kumo išlaikymui.

Tėvai turėtą tai suprasti ir ne
pagailėti tų keliolikos dolerių pasiųsti 
savo vaikus (skautus ar neskautus) į 
stovyklą.

Šioje stovykloje numatyti sk. vy
čių, vyr. skaučių sąskrydžiai ir vadovų 
suvažiavimas, kuriame bus svarstomas 
skautiškos veiklos pagyvinimas, jau
nimo įjungimas į skautų eiles ir jaunų
jų vadovų paruošimas.

Tikiu, kad skautiškas jaunimas 
neapvils nei savo tėvų, nei vadovų ir 
suskridę į IV-ją rajoninę "Nemuno” 
stovyklą, prie pirmo liepsnojančio lau
žo uždainuos vieną rajoninių stovyklų 
dainų:

"Skardus garsas trimito 
Sveikina mus ten iš ryto, 
Tai mūs lietuviai skautai stovyk
lauja
Prie sriaunios Yarros upės pakraščių 
Tėvynei, Dievui, Artimui tarnauja - 
Vis budžiui” s. A. Jakštas

LSS Australijos Rajono Vadijos •
narių, gyvenančių Sydnejuje, posėdis *
įvyko lapkričio 13d.Lidcombe. Popa- J
skirų sričių vadovų pranešimų, pasitar- •
ta įvairiais rajoninės stovyklos reįka- • 
lais ir svarstytas vadovų paruošimo * 
projektas. •

Kariuomenės Šventės proga lai
kytose iškilmingose pamaldose lapkri
čio 22 d., Lidcombe, Sydnejaus "Auš
ros” tuntas dalyvavo organizuotai. Ta 
pačia proga į tuntą įstojo keli nauji 
nariai, o norinčių įstoti, ypač iš jau
nosios generacijos tarpo, yra dar dau
giau.

IŠ Sydnejaus lig šiol vykstančių 
į rajoninę stovyklą yra 22. Kontingen
tui vadovaus s. A. Jakštas, talkinamas 
s.v.v.sl. A.Sankausko irv.s.pl. U.Kazo- 
kaitės. Sydnejiškiai vyksta traukiniu; 
į rajoninę stovyklą išvyks iš Sydne
jaus sausio 1 d., 8,10 vai. vakaro (va
gono nr. 20).

***
Gauta žinių, kad sekančių metų 

bėgyje, jei viskas gerai vyks, mus gali 
aplankyti LS Brolijos Vyr. Skautinin
kas, v.s. Petras Molis. Jis Čia užsuk
tų aplankęs Pasaulinę Džiamboree Ja
ponijoje. Jis labai norėtų aplankyti 
visus Australijos rajono skautus-tesbei 
vadovus.

NAKTIS RAJONINĖJE STOVYKLOJE.
Kai naktį, virs tamsaus pušyno, 
pakyla pilnatis mėnuo, 
ir spinduliai jo varva, Žiba, 
spygaliaįs Žaliais kvapių pušų 
ir grynu, pilku sidabru 
aplieja palapines baltas, 
suklupusias prie krašto miško, 
sargybinio žingsniu ramiu 
aš tyliai žengiu per stovyklų.

Po balta drobe ilsis broliai . . .

Kaip sakalai po mišką krykštę 
pavargo po dienos Žaismų,. . . 
Ir karalystėje sapnų 
dabar linksmi drugeliais skraido . . .

• O man vis menas kitos naktys -
• tautos garbė senų laikų----
• ... ir plieno Šalmas galvą dengia,
• kilpinis taiklus ant pečių. . .
• Budžiu aš Nemuno krantuose -J pikti kryžiuočiai anaptis’ . . .
• Laužai, toliam krašte liėįišnoja,
• apšviečia riterius piktus . . .
• Kai tik Kęstutis su pulkais
• į paryčius audra atskris,J vai baisus čia ištiks musys - 
J raus Nemunas sraunus kraujais I . .
•
• Tylu pušyne. Tik sužvengia
• žirgai kažkur toli, toli . . .

O aš žengiu vėl per stčvyklą 
sargybinio žingsniu ramiu. 
Tik juokias mėnuo virš pušų 
iš manoznerimįų svajų, 
tik Pietų Kryžius spinksi ryškus . . .

Vyt. Siaurys

RAJONO IŽDININKO PRANEŠIMAS.
Pranešama, kad jau laikas susi

mokėti skautų-čių nario mokestį už 
sekančius metus. Nario mokestį su
renka tuntininkaiar jųįgalįetl asmenys 
ir jį drauge su užsimokėjusių sąrašais 
(suskirstytais draugovemis/laivais ar 
būreliais) prisiunčia Rajono Vadijos 
Iždininkui (ps. B.Barkus,80 Links Avė. 
Concord, N.S.W 2137).

Nario mokestis Australijoje gy
venantiems skautams-tėms:

Skautininkams-kėms, vyr. skautėms 
ir sk. vyčiams..................... SI .00
Skautams-tėms................................. 40
Vilkiukams-paukštytėms ..... .20

Pavieniai skautininkai-kes nario 
mokestį siunčia tiesioginiai Rajono 
Vadijos Iždininkui.

Nario mokestį ir sąrašus tuntai 
turi pristatyti Rajono Iždininkui ne 
vėliau 1971 m. sausio 15 d., Nario 
mokestį ir sąrašus taip pat priims Ra
joninėje Stovykloje Rajono Vadas, s. - 
A. Jakštas.

Inf.
Mūsų pąęrtogė. Nr.47; 1970.11,30; pal.J
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Australų operos nuolatinė būstine 
yra Sydniejuje. Anksčiau ji veikė 
ElizabethanTrust Opera Company var
du, gi šiais metais persiorganizavo į 
"The Australian Opera”. Toks jos 
pavadinimas, atrodo, visai pagrįstas, 
nes dainininkų sąstatas, tik su nežymia 
išimtimi, yra savo krašto talentingi 
atstovai. Daugelis yra sėkmingai pasi
reiškę užjūrio žymiausiuose operos tear 
truose. Teko patirti, kad dabar valsty
bė šiam operos teatrui teikia nemažas 
pašalpas ir tatai įgalina įvykdyti pla
tesniu užsimojimu planus. Operai vado
vauja neginčijami muzikos autoritetai: 
Muzikos Direktorius ir dirigentas Carlo 
Felice Cillario; dažnas dirigentas- 
svečias Walter Stiasny, nuolatinis ope
ros dirigentas William Reid. Šiose 
gastrolėse dalyvavo jaunas dirigentas 
jugoslavas Vanco Cavdarski.

Gastrolės Adelaidėje su keturio
mis operomis, būtent: “Turandot”,“ La 
Forza Del Destino”, “The Rake's 
Progress” ir “Fidelio” užtruko ketu
rias savaites. Operos buvo atliekamos 
originaliose kalbose, o tai didelis 
kreditas dainininkams ir vadovybei. 
Svetimų kalbųtarimai buvo aiškūs, tai
syklingi. Italų, kalba, sakyčiau, nesu
darė vokalistams didelių sunkumų, nes 
dainavimą studijuojant tenka daug 
dainuoti ta kalba, kuri dainininkams 
laikoma “gimtąja”, tad “Fidelio” 
atlikimas vokiškai nusipelnė širdingo' 
pagyrimo.

Trumpoje apžvalgoje neįmanoma 
plačiau aptarti dalyvius ir pastatymus

nuotykiai NEW YORKE
Kai tik iškėliau koja, tame La 

Guardia aerodrome ir mėginau eiti pro 
duris, tai iš išgąsčio net aiktelėjau. 
Man pasirodė, kad New Yorkas dega. 
Lekia žmonės su nešuliais, su mažais 
rėkiančiais vaikais. Skuba, bėga, ma
šinos zuja, policijos sirenos žviegia, 
kaip skerdžiami meitėliai. Atrodė, kad 
vieni lekia miesto gelbėti, o kiti jau 
praradę visą viltį, skuba pabėgti. 
Stoviu išsigandus ir misliju, sakau, gal 
koks gengsterių karas, ba degant nesi
mato. Ir su kuriais dabar Čia man bėgti: 
su tais ratavojanSiais, ar su tais pa
bėgėliais, ba, Dievaži, atrodė tikra 
miesto evakucija - visi iŠ karto pabėgti 
nori. IŠ strioko net savo bagažu buvau 
užmiršus pasiimti. Kol susiradau, kur 
bagažus pasiima; radau savo sunduką 
viena,, visų apleistą kertėj pastatytą 
su "unclaimes” popieriuku užklijuotu. 
O čia jeigu jau užklijuota, tai be įrody
mu, jau taip lengvai nebeiskkiminsi; rei
kėjo ilgėliau aiškimti, kad čia tikrai 
mano.

Kelis kartus giliai atsikvėpus, ba 
taip daktarai liepia, sako; jeigu kokiam 
strioke, reikia giliai atsikvėpti ir iš 
naujo pradėt mislyti; taigi ir aš išdrį
sau eiti į miesto pusę. Pasidairius 
giminiu nepamačiau, o čia teks biskj 
tamsiau saule nudegęs portorikietis 
paklausė, ar aš nenoriu kebo. 'Kol aš 
susigaudžiau, kas tas kebas ir ar man 
reikia jo porėti; mano daiktai jau buvo 
mašinoj ir atidaręs duris sako: sėskl- 

Atvažiavus giminės barasi- mat 
aš buvau kalta, kad su tuo kebu apsi
lenkėme, ir kam aš nepaskambinus, kad 
lėktuvas vėluoja. Sakau: -Kokiais Pono 
Dievo varpais aš jums paskambinsiu is 
lėktuvo ir ka aš žinau, ar jis vėluoja, 
ba Čikagoj laikrodis sako vienaip, o 
New Yorke kitaip.-Tiek-jau to.

Sekančią dieną vadina mane į 
miestą, sako: -Einam, Dzidoriuke, 
parodysim kaip mūsų vietovė atrodo, 
krautuvės. Čia tau ne koks Radviliškis, 
ar tavo Melbourno kaimas, čia pasauly 
didžiausias miestas.-

Taigi, tįidžiausias. Giminaičiai 
eina, o aš vis'iš paskos atsilieku, ba 
per šiukšles kol išlaviruoju, man ilgiau 
už trunka. Turbut "dustmenai" ant 
streiko: tiek daug šiukšlių esu mačius 
tik ant “rubbishtipo”. Pasirodo, kad 
jokio streiko nėra; Čia tokia kasdieniš
ka padėtis. -C Ta laisvas kraštas, de-
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aplamai; belieka tik kiek ilgėliau su
stoti ties operos stipriausiais “rams
čiais”.

Dirigentui V.Cavdarski batutą 
pakėlus, atgijo genialaus G.Verdi tur
tingos, nemirštamos melodijos ir žavin
gos arijos operos “La Forze Del Des
tino” (Likimo Galia). Sveikintinas 
vadovybės parinkimas solistės'Eliza
beth Fretwell Donna Leonora partijai. 
Jos malonus,operinės apimties.sultin
gas ir nuoširdus balsas ypatingai atiti
ko tam vaidmeniui.' Savo tolygia nuo
širdžia ir jaudinančia vaidyba ji kėlė 
žiūrovuose gilų susijaudinimą.

Don Aivaro partija atiteko tenorui 
Donald Smith. Šį dainininką teko opero
se girdėti daugelį kartų pradedant 1955 
metais. Jis per tą laiką vis ėjo didelės 
pažangos keliu. Nūdien, tikrai nuste
bus, reikia konstatuoti, kokios tobuly
bės tas aktorius yra atsiekęs ir voka
lini, ir vaidybiniai. Jo balsas žavingai 
rezonuoja visoje skalėje. Stiprios, 
lengvai imamos viršūnės,sužiba sidab
ro metaliniu skambumu ir, lyg skaidrus 
spindulys skrendąs virš orkestro garsų 
pasiekia ir toliausi klausytoją. D. 
Smith, atsiekęs tokį reikšmingą meno 
laimėjimą, tuo pačiu tampa ir dideliu 
laimėjimu operai.

mokratija.- Man paaiškina. Matomai, 
gyventojai pasirinko laisvų nešluoti.- 
Kad taip čia Melbourno sveikatos de- 
partmentą užleidus,-galvoju.-Tai būtų 
darbo. Uždėtu visam miestui pabauda 
ar ba į cypė sukištų, kaip dabar, kad 
buvo pradėję bausti'už saldainio popie
rėlio numetimą.

Poleminio traukinio stotyse irgi 
smirda, kaip pavietrėj, bet jau tyliu. 
Negi peiksi visą laiką svečiu būdama!?

Nusiveža mane i Fifth Avenue, 
rodinėja krautuves ir man matos vis 
laukia kada aš išsižiosiu iš nustebimo. 
O aš, kaip tas ruskis *u nas vsio jest’, 
pasakoju, kad ir mes Meyer turime, kad 
Fifth Avenue tai Collins Street viename 
gale, o Burkė Street kitame. Nieko 
ypatingo.

Matyti, pritrūkę kantrybės, kad 
aš taip ilgai nenustembu jų rodomais 
dyvais, giminaičiai pasuko į šalutinę 
ulytela, ir rodo man languose plikų vyrų 
ir merginu paveikslus, -čia - sako, 
-parnigrapijos gatve. - Parnigrapija ar 
ne parnigrapija, bet languose tikrai 
pliki vyrai su užklijuotais popieriukais 
ant tam. tikrų vietų. Tuos paveikslus 
-be užklijuotų popieriukų gali nusipirk
ti, jeigu nori. Jei nenori pirkti, gali 
už 10 centų .per teleskopą pažiūrėti 
5 minutes. O jei esi 21 metų už dolerį 
gali įėjus net visą filmą pamatyti, dėl 
kurio neČystatos baba būtų pėsčia ė- 
jus į Šidlavą ir tai dar nesitikėtų grie 
ko atleidimo. 21 metus turiu, porą do
lerių irgi dar turiu ir jau staipiausi 
palei tą kino teatrą: eit, ar neit? -Nore- 

' jau labai pažiūrėti, ba, žinote, aš tokių 
dyvų tikrai nesu mačiusi. Tie mano 
giminaičiai labai nemielaširdingi, 
sako: - Gal tu iš proto kraustais, 
Dzidoriuke? Dar koks negras išgvol- 
tavos šalia sėdėdamas! . Jeigu žino
čiau, kad šalia ne negras sėdės,būčiau 
gal dar spyrusis, o dabar? . . .

Važiuoju nosį nuleidus namo. Jie 
man pasakoja apie negrų problemąapie 
baltųjų diskriminacijas skundžiasi. 
Kaip esą baisu dabar Amerikoje gyventi, 
kokie tie negrai chuliganai. Net tikėti 
nesinori, kai šalia tavęs tokie simpatiš
ki juodi Žmonės .sėdi su tokiais gra
žiais šokoladiniais vaikučiais. Vienoj 
stoty belaukiant persėdimo toks malo
nus negriukas apie mus sukinėjosi. 
Teta man sako:-Dzidoriuke, saugok sa
vo krepšį. Jis,matyti,pastebi, kad tu 
žiopla iš provincijos, prarasi visą savo

AUSTRALU OPERA
Leonoros kerštingo brolio vaid

menyje buvo Robert Allman. Turėda
mas gražų spalvingą baritoną, savo 
partiją atliko su didele ekspresija, pa
remtą muzikiniu temperamentu.

Pranciškoną Padre Guardino 
paeiliui spektakliuose dainavo du iški
lus bosai: Donald Shanks irNeilWarren 
-Smith. Tą kartą dalyvavo pastarasis. 
N. Warren-Smith jau seniau yra įti
kinęs beesąs didelio talento vokalistas 
ir aktorius. Jo dalyvavimas, bet kokio 
charakterio vaidmenyje,yra neabejotino 
menino pasisekimo laidas. Be ištisos 
eilės kitų vaidmenų iki šiol neišdjlo 
iš atminties jo, prieš kurį laiką, pasi
gėrėtinai sukurtas "Boris Godunov”.

Pranciškonas Fja Melitone - Ro
bert Sithmons • kiek karikatūriniai at
vaizduodamas vienuolį, įnešė daug 
gyvumo.

Šios operos režisieriaus Renzo 
Frusca pastatymas ir dekoracijos, į ku
rias dailininkas Tom Lingwood įdėjo 
daug kūrybinės fantazijos .tikrai žavėjo 
auditoriją.

G.Puccini “Turandot” vyko diri
gento W.Reid vadovybėje. Pagrindinis 
efektingas princesės vaidmuo buvo ku
riamas soprano Morag Beaton. Pažymė
tinas nuostabus .brangakmeniais žėrian- 
tis jos kostiumas. Pagrindinė jos arija 
“In Questa Reggia”reikalauja didelio 
vokalinio pajėgumo. Deja,šalia puikiai 
skambančio viršutinio registro, vidurio 
ir žemos gaidos neįgavo reikiamo iš
vystymo.

Plačiai spaudoje išreklamuotas 
svečias-italas tenoras Umberto Borso, 
kuris užjūryje kaipo solistas yra dide
lėje “paklausoje”, atliko Calaf’ą. Jo 
skardus, stiprus balsas ypač išryškėjo 
paskutiniojo veiksmo garsioje arijoje 
“Nessun Dorma”, tačiau jis apvylė 
daugelį žiūrovų savo gan primityvia 
scenine laikysena, kurios negalima bu
tu pavadinti vaidyba.

Cšlaf'o tėvas Timur, Donald 
Shank’o interpretacijoje žavėjo graŽąus 
stipraus balso spalvomis ir įtikinančia 
vaidyba.

ši opera, Moffat Oxenbould reži
suota, savo esmėje yra statiška. Vyks
mas neturi didesnės akcijos, ar dina-

Kalifornijoje yra taip vadinamas 
“Mirties slėnis“, kuris yra 279 pėdas 
žemiau jūros lygio. Keisčiausia, kad 
per šį slėnį neišaiškintu būdu keliauja 
uolos, aiškiai palikdamos pėdsakus. 
Anksčiau apie Ši reiškinį tebuvo tik 
kalbama, bet dabar tai patvirtinta 
faktais ir apie tai jau daug buvo ir 
tebėra rašoma moksliniuose žurna
luose.

turtų. -Belipant mums į traukinį negras 
tik capt už tetos rankinuko. Gerai, kad 
aš biskj atsilikus buvau. Aš jam nu
griebiau už rankos ir susitampėme. 
Negras paleidęs tetos krepšį nukūrė. 
Taip viskas staiga atsitiko, kol aš 
atsipeikėjau, negro jau niekur nesimatė 
Kaip gaila, būčiau nors su negru Ame
rikoj susimušus, jeigu jau nieko kito. 
Giminaičiai apie provinciją ir žioplumą 
nieko daugiau nebeminėjo, nors tiek.

Rytoj atvažiuos pusbrolis ir Žadė
jo apvežioti po muziejus ir New Yorko 
“Nightdubus”. Sakė užveš ir į Empire 
Buildingą parodyti, kaip New Yorkas 
iš dangaus atrodo. Nuo žemės tai jis 
man ne kažinkas.

Dzidoriuke 

miškumo, bet turtingo pastatymo, nuo
stabiai spalvingų Friedrich Bliem deko
raciją ir kostiumų dėka, turėjo publiko
je gražų pasisekimą.

Rusų kilnėsgarsaus kompozitoriaus j 
Igorio Stravinskio opera "The Rake7s 
Progress" parašyta anglų kalba. Toje 
kalboje ir buvo atliekama. d

Tom’o Rakewell'o vaidmenyje 
matėme tenorą Robert Gard, kuris Ade
laidėje operos meno mylėtojams paŽįs- ' 
tarnas iš ankstyvesnių gastrolių ir TV 
operos pastatymų. Dėkingos sceninės 
išvaizdos gabus aktorius, jis įgudusiai , 
ir laisvai valdo savo balsą. Labai 
vykusiai atvaizdavo Tom’o gyvenimo 
tris skirtingus periodus: provincialą - 
jaunuolį, vėliau beprotiškai eikvojantį 
didmiesčio ištvirkusiame gyvenime 
gautą palikimą ir beviltišką ligonį skur
džiame beprotnamyje. Lygiai puikus ‘ 
buvo jo partneris John Pringle (sceno
je: Nick Shadow),kuris, tarytum piktoji | 
dvasia stūmė jį (pražūtį. įdomi John 
Tasker drąsi režisūra. Imponavo Fran
cesca Crespi sąlyginės veikalo dvasią Į 
atitinkančios dekoracijos.

Beethaven’o “Fidelio” dirigavo 
W.Stiasny. Dainavimais ir dialogais 
perpinta opera tolygiai aukštai meniniai 
buvo paruošta. įspūdingai monumenta
lios ir niūrios Allan Lees kalėjimo deko 
racijos pagilino žmonių klastos ir 
žiaurumo įspūdį,kurį ypač sudarė kalė
jimo viršininkas Don Pizarro solisto 
Alan Light atlikime.

Leonora-Fidelio maloniai nuskam
bėjo Rosemary Gordon vokalinėje inter
pretacijoje, tačiau vietomis būtųpagei- 
daujama daugiau vokalinio dramiŠkumų 
o vaidyboje daugiau kūrybinės akcijos.

Florestano rolėje buvo įgudęs 
aktorius tenoras Ken Neate. Australų 
kilmės, jis savo artistinę karjerą seniai 
pasiekė ir išgarsėjo Europo'jė ir kitur. 
-Šį kartą vėl dalyvavo kaipo artistas- 
svečias. Tai aukštų kvalifikacijų voka
listas ir aktorius. Iš jo ankstyvesnių 
pasirodymų Adelaidėje, (gastrolėse su 
Italų Opera) liko nepamirštamas “Faus- , ii 
tas” su partnere Gabrielle Tucci Mar-M 
garitos rolėje.

Rocco, kalėjimo prižiūrėtoją ; 
įkūnijo savyje N. Warren-Smith, tobulai 
jį atlikęs iki smulkiausių vokalinių ir ! 
vaidybinių detalių.
' Opera įspūdingą!, pastatyta Cov- J 

ent Garden’o režisieriaus-svečio John 1 
Copley.

Operose vokalinė našta tenka ne 
vien solistams, bet ir chorams. Visų į 
operų choraį, suliedinti į puikiai išly
gintą vienietą, skambėjo pasigėrėtinai, j 
o "Fidelio” kalinių choras1 pasiekė a 
neabejotino tobulumo. Chorams aepri- į 
imta "bisuoti”, kitaip publika dar kar- t| 
tą su tuo pačiu susikaupimu ir susi
žavėjimu tokių “kalinių” pasiklausytų. | 
Nenuostabu, kad chorai yra pavyzdingi, ■! 
nes juose dalyvauja daugelis artistų, 
turinčių puikius balsus ir galinčių dai-' 
nuoti ir solo partijas. Tad opera turi 
artistų "choristų-solistų”. Vienas jų 
yra ir mūsų tautietis baritonas Paulius 
Rūtenis. Jis savo artistiniais gabumais 
pasižymėjo dar Lietuvoje Valst. Teatre 
dalyvaudamas ’Mažųjų Rūmų Koncerte’ 
ir iš karto atkreipė į save dėmesį. Vė
liau Vokietijoje jo balsas skambėjo ir 
Insbrucko operoje ir Stuttgarto Radio
fone. Dabar jau Šešti metai kaip jis 
papildo australų operos sąstatą. Nū
dien mes lietuviai turime nemažą skai
čių šiame krašte visokių, profesijų 
atstovų, pav. med. daktarų, inžinierių 
ir pan., tačiau tik vienintelį dainininką 
- menininką .dirbantį profesiniame ope
ros teatre. Tas faktas gal turėtų būti 
daugiau įvertintas ir savo tautiečių, 
kurių paprastai, tik labai menkas būre
lis atsilanko tuose aukštos klasės me
no parengimuose.

Pasisekimo “The Australian O- . 
perą” jos tolimesnėse gastrolėse Bris
bane, Canberroje ir kitur! •

A. BinkeviČiūtė-Gučiuvienė.
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Nuolat skaitome ir girdime nusi
skundimas, kad mūsų spauda palengva 
merdėja. Mažėja iš leidžiamos, knygos 
tiražai ir skaitytojai. Pranašaujama 
liūdna ateitis, nes vyresnioji karta re
tėja, o jaunimas lietuviška knyga ma
žai tesidomi.

Prieš kelerius metus esu šiame 
laikrašty rašęs, kad lietuviškos kny
gos platinimu reikėtų rūpintis bendruo
meniniu mastu. Jau tuomet minėjau, kad 
mūsų knygai skaitytojų vis dar yra 
pakankamai. Daugelis mūsų yra ar 
rengiasi netolimoj ateity išeiti j pensiją 
ir poilsį, tad jau dabar laikas apsirū
pinti gera lektūra.

Ta pačia proga buvau minėjęs, 
kad surasti skaitytoją jau nėra taip 
sunku, jeigu tik Šiam tikslui dedama 
kiek pastangų. Geru tokio knygnešio 
pavyzdžiu buvo melburniškis velionis 
A. Krausas. Kiek žinau, jis įstengė 
išplatinti šimtus egzempliorių net gana 
brangokų, knygų. Jomis aprūpindavo ne 
tik Melbourne, bet ir kitas kolonijas. 
Šio didžiojo knygnešio netekus lietu
viškos spaudos rinkoje pasidarė didelė 
spraga, kurią jaučia ne vien melburniš- 
kiai.

Tačiau padėtis nėra beviltiška. 
Tyliai, nesireklamuodamas ,bet intensy
viai auga kitas lietuviškosios spaudos 
platinimo centras Australijoj - tai Ade
laidės bendruomenės J.J.BaŠiūno vardo 
biblioteka. Jai vadovauja energinga 
visuomenininke Elena Reisonienė su 
savo "Štabu”, kurį, sudaro K.Garba- 
liauskienė, L.Garbaliauskas ir M.Ur- 
bonas. Visa ši grupė sudaro bibliote
kos ir spaudos kiosko vadovybę.

Nemažo bibliotekos kambario dvi 
pagrindines sienas užima dvi moderniš
kos didžiulės spintos kyngų. Vienoj 
ją sudėtos bibliotekos skaitymui kny
gos, kurių esama virš dviejų tūkstančių, 
kita pat dydžio spinta užpildyta knygo
mis, skirtomis parduoti. Už stiklinių, 
spintos, durų lentynoj iškilmingai iš
rikiuotos akį patraukia ne tik knygos, 
bet ir tautodailė bei lietuviškos plok
štelės.

Šalia puošniai išleistų B.Braz
džionio "Pilnaties", A.Baranausko 
"Anykščių Šilelio” (dėtuvių ir anglų 
kalbomis), Kviklio ketintomis “Mūsų 
Lietuva”, "Enclclopedia Lituanica” 
ir daugelio kitų imponuojančių, leidinių 
(nuostabu, kiek čia daug naujų ir pui
kių knygų, kuriu daugelis mūsų net 
nesame matę),išdėstytos margaspalvės 
tautinės juostos .medžio dirbiniai -žva
kidės, lėkštės, vazos ir kt.

Paklauskite, ar atsiranda pirkėjų? 
Atrodo, kad jų netrūksta. Skaičiai kal
ba patys už save. Per metus parduota 
virš 300 knygų ir apie 200 plokštelių 
- viso už 2.900 dolerių.

Bibliotekos vadovybė nesivaiko 
didelio pelno. Jos pagrindinis tikslas 
kuo daugiau knygų patiekti pirkėjams . 
Žinoma, nemažiau svarbu ir naujom 
knygom papildyti bibliotekos lentynas. 
Skaitytojai biblioteka domisi tik tada, 
kai joje randa išleistas naujausias 
knygas. Todėl visas iš apyvartos gau
tas pelnas šiam tikslui ir sunaudojamas.

Bibliotekos priklausomumas yra 
gana kontraversiškas. Ji skaitosi ben
druomenės biblioteka, bet yra Adelai
dės Lietuvių Sąjungos administracinėj 
globoj. Abi šios auklės perdaug sau 
galvos nekvaršina bibliotekos klestė
jimu ir žymesnės piniginės paramos 
neteikia. Bet bibliotekos darbuotojai 

nė nebando dėl to sielvartauti ir lėšų 
patys susiranda.

Prie pelno už parduotas prekes 
prisideda dar ir piniginės aukos iš 
s kaitytojų ir rėmėjų, Tokių aukų per 
metus surenkama iki 150 dolerių. Šiais 
metais p. M.Bačiūnienė prisiuntė 100 
dolerių dovaną. Kartą. į mėnesį būrelis 
ponių surengia sekmadienį pietus, iš 
kurių susidaro keliolika doleriųpajamų. 
Laikas nuo laiko ruošiama naujų kny
gų ir plokštelių pristatymas. Šia proga 
irgi gaunama pelno. Buvo suruošta ir 
piniginė loterija. Laimėjusiam išmo-

Liet, žodžio tarnyboje
Rašo Br. Straųkas

.keta ne pinigais, bet paties pasirink- 
tom knygom.

Visos šios pastangos atneša pasi
gėrėtinų vaisių. Biblioteka iš niekur 
negaudama apčiuopiamesnės paramos 
pajėgia padaryti imponuojančią apyvar
tą.

Kartais susirenkia mokėtinų są
skaitų iki 500-600 dolerių, tačiau bi
bliotekos vadovybė be jokių sunkumų 
susitvarko iš niekur neprašydama pa
galbos.

Taip pat bandoma visuomenę su-' 
pažindinti su mūsų žymiaisiais rašyto
jais. Buvo suruoštas Putino minėjimas, 
Brazdžionio poezijos pristatymas, ku
riame kaip svečias kalbėtojas dalyvavo 
poetė M.Malakūnienė. Manoma ir ateity 
tos rūšies kultūrinius parengimus ruoš
ti, nes visuomenė juos mėgsta ir visuo
met gausiai atsilanko.

Kadangi knygos ir plokštelės 
daugumoj Amerikoj ir Kanadoj, tad 
trunka keli mėnesiai, kol užsakytos 
prekės pasiekia Australiją. Kad ne
būtų gaištamas laikas bibliotekos ve
dėja užmezgė ryšius beveik su visom 
leidyklom ir jų paprašė be jokio už
sakymo siųsti, naujai išleistas knygas 
ir plokšteles, bent po kelis egzemplio
rius. Taip susitvarkius nauji leidiniai 
Adelaidę, pasiekia anksčiau, negu mes 
iš Amerikos spaudos apie naujus leidi
nius sužinome.

Nusiskundžiama, kad sunku gauti 
tautodailės dirbinių, ypatingai medžio 
drožinių. Jų pareikalavimas gana di
delis, nes jis perkami dažniausia do
vanoti. Būtų gera, jei asmenys, gaminą 
patys tokius dirbinius ir turį jųparduoti, 
kad užmegstų ryžius su bibliotekos 
vedėja. (Adresas: E.Reisonienė, 
6 Eastry St., Norwood, S.A. 5067).

Australijoje turįme nemažai kera
mikos mėgėjų ir net menininkų. Ar 
nevertėtų ir jiems savo darbus čia 
parodyti, o gal ir parduoti. Žodžiu, 
bibliotekos vadovybė pasiryžusi visa
pusiškai propaguoti mūsų tautinės kul
tūros vertybes. Šis darbas jiems pui
kiai sekasi ir vertas visokeriopo mūsų 
susidomėjimo ir paramos.

Paklausta, kodėl biblioteka - ki
oskas taip tyliai dirba ir nesireklamuoja 
spaudoj, p. E.Reisoniene kukliai pa
aiškino, esą kitų kolonijų panašūs 
kioskai pamanys, kad mes norime juos 
konkuruoti. Mano nuomone, tai visai 
nepagrįstas būkštavimas. Šioj srity 
visiems darbo laukai platūs. Bet sa
vaime suprantama, kad esant skirtingai 
iniciatyvai ir rezultatai būtų skirtingi.

Pati p. Reisonienė išėjus į poilsį,ba 
prisipažino, kad vesdama atskaitomybę 
ir susirašinėdama "biznio” reikalais 
praleidžianti visas savaitės dienas 
ir poilsiauti nedaug laiko belieka. Tai 
rodo, kad gražūs rezultatai labai leng
vai neateina. Vedėjos nuomone, kny
gos ir plokštelės turėtą mūsų tautiečių 
būti plačiai naudojamos kaip dovanos 
įvairiausiom progom. Moterų Sekcijos 
Valdyba tai praktikuoja jau eilę metų. 
Kasmet per Vasario 16 minėjimą visuo
menei pristatomi abiturientai, kurių 
kiekvienas apdovanojamas vertinga 
lietuviška knyga.

Dabar išleidžiama nemaža knygų, 
kurios yra puikios ne tik savo turiniu, 
bet ir išore; taigi, visai patraukli do
vana.

Ta pačia proga derėtų pagalvoti, 
ar šalia lietuviškų knygų mūsų biblio
tekose nereikėtų kaupti ir lituanistikos 
anglų kalba. Seniai jau mums aiškų, 
kad mūsų vaikai, nors ir gražiai lietu- .

DAINOJ TAUTOS SIELA ATSPINDI...

Kiekviena lietuviška kolonija yra 
savaip garsi,savaip graži,savaip reikš
minga ir net grasi. Štai kad ir Gee- 
longas: Šeštadienių, vakarais radijas 
lietuviškas dainas transliSja, o tautie
čiai pasiklauso ir pasijunta lyg Lietu
voje.

Štai sekmadieniais vyksta lietu
viškos pamaldos, po pamaldų choras. 
Tik jei šimtinė pamaldose, tai dar ma
žiau koncerte...

Kas be ko, Geelonge labai reikš
mingas veiksnys bendruomenė. Po jos 
seka šviesuomene, tamsuomenė (minkš- 
tuomene), o paskutinėje vietoje jaunuo
menė. Dažnai pagalvoju: Geelonge cho
ras, kaip Labanore uogos. Mat, Laba-' 
nore kad ne uogos, visos mergos butų 
nuogos... Na, o Geelonge jei ne choras 
- ką beveiktą žrnoguS doras!

KONCERTAS.
Koncertine dalis buvo įvairi: 

choro dainos skambėjo pakaitomis su 
deklamacijomis, tautiniai šokiai pynė- 
i si su muzikinėmis pjesėmis, duetai 
su intermedijomis bei feljetoninio žan
ro kūryba.

Koncerto įvadinį Žodį taria Dr.S. 
Skapinskas.o toliau programai vadovau
ja D. Juškaitė.

Pirmoje programos dalyje choras 
padainuoja keturias dainas, tiek pat 
ir antroje. Choras kuklus savo sąstatu, 
tačiau dainų skambėjimas buvo pakan
kamai sodrus it balansuotas. Su 
deklamacijomis pasirodė daugiausia 
choristės moterys: p,p. Čerekavičienė, 
A.Brazdžionienė, C.Vaičekauskiene ir 
pranešėja D.Juškaitė. Iš vyrų p. P. 
Bandža. Paminėtina deklamatorė 
cįebiutahtė Elvira Jančauskaitė, kuri 
paskaitė vieną ir savo kūrybos eilėraš
tį. Mergaitė atrodo tikrai talentinga. 
■Atskirai paminėtinai ir mūsų miela cho
ristė Br. Jankuvienė„kuri gabiai atliko 
A.Kazragio (autorius neseniai miręs 
Lietuvoje) “Pjaun be peile, dor be 
ylas”. Maniau, kad Jankuvienė yra tik 
Šutinį cįiorįstė.o pasirodo nepralenkia-

- 

viškai kalbėdami, vis tiek nepajėgia 
skaityti kiek sunkesnio turinio lietu
viškų knygų, nes jų lietuvių kalbos 
žodynas persiautas ir susiduria su dau
gybe nežinomų žodžių. Vos pradėjus 
kokią knygą skaityti dėl tos priežas
ties jos nebaigia. Tos padėties mes 
negalime pakeisti jokiais aimanavimais 
bei priekaištais. Vaikai domisi savo 
senąja tėvyne ir norėtų apie ją daugiau 
žinoti, bet neturi šaltinių,kuriais galė
tų pasinaudoti.

Turime anglų kalba nemaža 
istorinių, grožinių ir kitokių knygų. 
Turėdami jas po ranka gal lengviau 
įpirštumėm jaunimui, o gal jie ir patys 
susidomėtų. Geriau tegu lituanistikos 
jie pasisems iš angliškų knygų, negu 
liktų tautiniais obskurantais.

Pasirodė ir lietuviškos anglų 
kalba enciklopedijos pirmasis tomas. 
Tai begalinės svarbos žinių šaltinis 
jaunimui. Ją turėtumėm padovanoti 
savo vaikams kuria nors iškilminga 
proga: baigus gimnaziją, universitetą, 
sulaukus 21 metų ir t.t. Tuo būdu tinka
mai atžymėtumėm įvykį ir enciklopedi
jai priduotumėm tam tikro svorio. Jau
nuolis visam gyvenimui bus aprūpintas 
autentiška informacija apie savo tautą 
ir tėvynę. • Kiekvienu atveju šioj en
ciklopedijoj jis ras išsamius atsaky
mus jam rūpimais tautiniais klausimais.

Adelaidės J.J.Bačiūnovardo 
biblioteka pasiruošiusi ir šiuo reika
lu patarnauti ir laukia prenumeratorių. 
Pinigai priimami ir mažais įmokėjimais. 
Kol visi 5 ar 6 tomai bus išleisti, 
praeis keletas metų. Tai irgi begali
nės svarbos leidinys, kurį galima įsi
gyti visai nejaučiant išlaidų naštos.

Džiaugdamies Adelaidės J.J.Ba- 
čiūno vardo bibliotekos vaisingais 
■darbais nelikime ir mes patys pasyvūs. 
Pasinaudokime jos patarnavimais ir 
palaikykime lietuvišką knygą kaip 
galint ilgiau gyvą ir visų laukiamą.

ma deklamatorė ir puiki artistė! Minė
tinas ir choristas Jonas Burzinskas, 
Lietuvoje grodavęs kaimo kapeloje per 
Kauno radiją. Dabar gitara pritardamas 
padainavo ir savo kūrybos.

Išskirtinai tenka vertinti ir dueti- 
ninkus. Tenoras Mečys Kymantas, 
Geelongo kultūrininkas, turi malonaus 
tembro lyrinį balsą, o jei daugiau pa
dirbėtų galėtų drąsiai reikštis ir kaip 
solistas.

Baritonas Antanas Steponavičius 
daugiausia reiškiasi chore. Abiejų 
vyrų duetai skambėjo muzikaliai ir 
publikos buvo karštai priimti. Jiems 
akomponavo p. R .Norvidas.

Po duetų sekė rašytojo A. Gri
ciaus feljetonas “Vyrai, nesijuokit", 
kurį paskaitė Pr. Banda. Anksčiau 
mes p. Bandos lyg ir nepastebėjome, o 
jis kupinas artistiškų gabumų.

Ypatingai teko pasigėrėti Mel
bourne parapijos tautinių šokių grupės 
“Gintaro" pasirodymu. Grupė, kuriai 
-taip pasiaukojančiai vadovauja p. Hali
na Statkuvienė .pašoko keturis tautinius 
Šokius.

Publikos dėmesį patraukė ir

VISUR
Prancūzijoje, Chamon mieste 

vykus tarptautinei meninės fotografijos 
parodai, dalyvavo ir trys lietuviai. 
Vienam iš jų, Mariui Baranauskui, už 
darbą "Kareiviai grįžta namo” paskir
tas prancūzų fotografų federacijos 
diplomas.

ELTA

Kauno zoologijos sodas praėjusią 
vasarą pasipildė Afrikos prėrijos 
gyventojais - gepardais, primenančiais 
leopardus. Jie laikomi greičiausiais 
žvėrimis pasaulyje. Kita to sodo 
gyventoja, Bengalijos tigrė Rica, ne
seniai antrą kartą susilaukė prieauglio. 
Sode esama ir daugiau Afrikos bei kitų 
kontinentų gyvūnų. ELTA

■,. 'Mr' ‘ “įM'į

akordeonistas Valerijus" Čirvydas. Jis 
turi gražią grojimo techniką ir matyt 
gerą mokyklą. Jo pagroti penki daly
kėliai gražiai papildė visą koncertą. 
Beje, V.Čirvydas (iš Ringwood) dar 
tik 18-metis, o valdo ne tik akordeoną, 
bet ir pianiną. Visi grožėjomės jo iš
pildytu "Warsaw concerto”,kurį pianis
tas paskambino' gana laisvai.

Po koncerto dalyviams išsirikia
vus scenoje pasirodo choro adminis-. 
tratorius Dr.S.Skapinskas ir apyl. pirm, 
p. A.Jomantas. Abu Šiltai padėkoja 
programos dalyviams ir klausytojams. 
Įteikiamos gėlės choro dirigentui ir 
tautinių šokių grupės “Gintaro” vado
vei p. H. Statkuvienei.

Po koncerto prasidėjo llnksma- 
vakaris, kur buvo jaukiai-pabendrauta, 
pašokta ir atsigaivinta. Prie sėkmingo 
koncerto daug prisidėjo ir svečiai mel- 
bumiškiai, nes be jų salėje būtų likę 
daug tuščių kėdžių. Gaila, kad dalis ’ 
geelongiškių koncertą ignoravo ir ne
atėjo. Net koncerto afįsos įuvo 
draskomos nuo salės durų. Ir kaip šitai 
paaiškinti?

___________________ _________ (J-J-)

VISAIP
ATSIMINIMAI IS LENKIŠKŲ KALĖJIMŲ 

Vilniečių Sąjunga jau paruošė Ir atidavė 
spausdinti Petro česnulio atsiminimus 
..Nužmogintieji“ apie lietusių politinių ka
linių gyvenimą lenkų kalėjimuose.

Knygą leidžia Toronto (Kanada) vilnie
čių komisija.

ATVIRAS PRISIPAŽINIMAS

Vyras grįžo iš tolimos kelionės po Afri
ką. žmona ir klausia jį:

— Pasakyk, ar ten dažnai apie mane pa
galvodavai?

— Nė vieno karto.
— Kodėl gi. brangusis?
— Tavo pačios gerui.
— Kaip tai mano gerui?
— Jei būčiau nors kartą pagalvojęs apie 

tave, tai dar būčiau negrįžęs l«?kius pen
kerius‘metus.

J).!S1.5
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Bendras vaizdas būsimos Lietuvių Sodybos Sydnejuje, North Engadine; 
numatyta pradėti jau statybą ateinančių metų kovo mėn. Norintieji užsisakyti 
sau butus jau dabar gali registruotis. Visos informacijos teikiamos kreipiantis 
Šiuo adresu: S.L.W. Soc. Serv. Association,

Box 187, P.O.,
Eastwood. N.S.W. 2122. Tel. 59 2608.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ SYDNEJUJE

Lapkričio 21 d. L.K.V. "Ramovės” 
Sydnejaus Skyrius, vadovaujamas p. S. 
PaČėsos, surengė Dainavos salėje Lie
tuvos kariuomenės minėjimą. Dalyvau
jant keliom dešimtim žmonių minėjimą 
pradėjo Ramovės skyriaus pirmininkas 
p. S.PaČėsa ir, suminėjęs pavardėmis 
eilę mirusių skyriaus narių ramovėnų, 
paprašė susirinkusius juos pagerbti 
susikaupimo minute. Keista, minėtųjų 
tarpe nebuvo paminėtas a.a. S.Narušis, 
buvęs Šio skyriaus pirmininkas. Pa
skaitą skaitė p. A.Skirka primindamas 
Lietuvos kariuomenės atkūrimą 1918m. 
ir gausias kovas, per kurias buvo at
kovota Lietuvos nepriklausomybė.

Toliau sekė- trumpa meninė pro
gramėlė,kur p.PRopė paskaitė B.Braz
džionio eilėraštį ir pats vienas solo 
padainavo "Kur tas šaltinėlis” ir 
"Lietuva brangi”. Pabaigia! scenoje 
išsirikiuoja apie dvidešimt ramovėnų, 
kurie gana darniai sudainuoja keturias 
dar Lietuvoje karių mėgtas dainas. 
Sekė bednrai sugiedotas TautosHimnas 
ir toliau prasidėjo pramatyt as pokylis 
- balius su muzika ir pasivaišinimais.

Šiam minėjimui būdinga tai, kad

Nuotrauka A. Jakšto.

Nuotrauka A. Jakšto.

T Atsisveikinant su -kun. Kosticenu
• p.p. Reisgių sodelyje dalis lie

tuvių evangelikų parapijiečių su sve
čiais’. Prieky iš kaires sėdi ALB Gar
bės narys A.Baužė, Soc.Gl.Mot. D-jos 
pirmininkė p. O. Baužienė, pasilenkus 
prie paveikslo kun. W.Kosticenožmona, 
kun. W.Kosticenas, p. Pukienė, J.Kut- 
kaitis, T.'Reisgienė. Stovinčiu tarpe 
matosi iš k. J.Reisgys, Dr. A.Mauragis, 
Sydney apyl. pirm. A.Reisgys, p. Juo- 
daitienė, V.Kazokas, J.Šimboras, Dr. 
G.Kazokienė, B.Stašionis.

Dalis svečių, atvykusių atsi
sveikinti su kun. W.Kosticenu. Iš k.: 
A. Baužė, p. Miklas, Dr. A.Mauragis, 
kun. W.Kosticenas, ALB Krašto V-bos 
pirm. M. Zakaras, Sydney apyl.pirm. A. 
Reisgys. Prieky dešinėje sėdi p. 
Kosticenienė. 

minėjimo programa buvo visai kitokia, 
negu buvo iš anksto skelbta. Skaitėme, 
kad minėjime paskaitą skaitys Dr. A. 
Mauragis (vėliau oficialiame pranešime 
buvo minimas p. J.A.Jūragis), dalyvaus 
"Dainos choras, vad. p. B.Kiverio, 
jaunimo meninės pajėgos, vadovauja
mos A.Pluko, baletas ir t.t. Įdomu, 
kad nei minėtų paskaitininkų, nei nu
matytų programos dalyvių visai .nebūvą 
o pravesta visai kitokia minėjimo pro
grama, atrodo, labai paskubomis sulip
dyta. Tiesa, pats Ramovės pirmininkas 
p. S.PaČėsa, tuoj po p. A.Skirkos pa
skaitos, minėjimo dalyviams trumpai 
paaiškino sakydamas, kad kviestasis 
Dr. A.Mauragis dėl susidėjusių apylin- 
kybių paskaitos negalėjo skaityti, 
p. J.A.Jūragis dėtl techniškų kliūčių 
atsisakė paskaitą skaityti, buvo kvies
tas Dainos choras, bet jo dirigentas p. 
B.Kiveris nesutiko dalyvauti. Apie 
kitus numatytus programoje meno viene
tus Ramovės pirmininkas savo žodyje 
visai neužsiminė. Iš tokio pranešimo 
klausytojui > visai neaišku, iš kur čia 
taip staiga atsirado "susidarusios 
apylinkybės”, "techniškos kliūtys” 

ir kt. Kiek patyrinėjus užkulisus 
gavosi visai kitoks vaizdas. Pasi
rodo, kad paskaitai Dr. A.Mauragis 
buvo Ramovės valdybos gana anksti 
angažuotas, ir jis mielai buvo sutikęs 
su paskaita minėjime dalyvauti, tik 
dviem savaitėm prieš minėjimą Ramovės 
pirmininkas p. Pačesa pareiškė Dr. A. 
Mauragiui, jog Dainos choro valdyba 
pastačiusi jam sąlygą, kad jeigu Dr. 
A. Mauragis skaitys minėjime paskaitą, 
tai choras nedalyvausiąs. Dr. Mauragis 
dėl to nereiškė jokių pretenzijų, ir 
Ramovės pirmininkas prikalbinopaskai- 
tą. skaityti p. J.A.Jūragį, tačiau, šis, 
vėliau patyręs, kokiu keliu atstatytas 
Dr. A.Mauragis, ir čia įžiūrėdamas 
keistus politinius ėjimus ir nepatei
sindamas fakto, kad choras ar kitoks 
meninis junginys stato kitai organiza
cijai savotiškus reikalavimus, jis 
minėjime atsisakė dalyvauti. Reikalas 
pasiekė ir Dainos choro dirigentą, ku
ris su choro pritarimu buvo priėmęs 
pakvietimą minėjime dalyvauti. Susi
siekęs' su Dainos choro valdyba diri
gentas p. B.Kiveris išsiaiškino, kad 
choro valdyba ramovėnų vadovybei jo
kių sąlygų nestačiusi ir nereikalavusi, 
kad angažuotasis paskaitininkas būtų 
atsakytas. Pats Ramovės pirmininkas 
atsisakė atskleisti asmenis, kurie 
choro vardu statę ramovenams reikala-

"Giesa in Lituania”, Romoje, 
lietuvių kunigų sąjungos išleistas lei
dinys apie dabartiną katalikų Bažny
čios padėtį Lietuvoje, šiais metais 
išleistas dviem laidomis. 32 psl. lei
diny pateikiamos žinios apie kunigų 
padėti, du naujus vyskupus, Povilonį 
ir KrikŠciuną, 1969 m. konsekruotus 
okup. Lietuvoje, apie komunistinio 
režimo - ideologini, spaudimą mokyklo
se ir kt.

ELTA.

kun. W. Kosticenu 

atsisveikinant
Sydnejaus lietuviai evangelikai 

lapkričio 22d. p.p. J. ir T.Reisgiųna
muose buvo surengę jaukų atsisveiki
nimo pobūvį su kun.w-Kosticenu, kuris 
bažnytinės . vyriausybės atšaukiamas 
atgal ĮVokietiją. Kun. Kosticenas, bū
damas Sydnejaus vokiečių evangelikų 
parapijos kapelionas per eilę metų tei
kė dvasinius patarnavimus ir laikė pa
maldas ir lietuviams evangelikams juos 
suburdamas į lietuvių evangelikų para
piją-

Prie vaišių stalų buvo pasakyta 
daug jautrių padėkos žodžių kun. 
Kosticenui tiek iš pačių parapijiečių, 
tiek ir iŠ liet, b.-nės pusės. Sydnejaus 
apylinkės vardu Žodį tarė apyl. pirmi
ninkas p. A.Reisgys ir išvykstančiam 
buvo įteiktas Australijos Lietuvių Met
raštis. Parapijos vardu dėkingumo 
ženklan kun. Kosticenui padovanotas 
N. Meškėnaitės paveikslas. Taip pat 
kunigas ir jo žmona dar buvo atskirų

parapijiečių apdovanoti lietuviškais

vimus. Choro dirigentas p. B.Kiveris, ' 
įžiūrėdamas piktą valią patį chorą su
kompromituoti, atsisakė kariuomenės:. J > 
šventėje dalyvauti. Tam solidarizuo
dami šventėje nedalyvavo nei tautinių, 
šokių grupė, nei A.Pluko paruoštas 
jaunimas. Pasirodo, čia suminėtieji į 
faktai buvo sydnejiškių tarpe žinomi ir .■ 
komentuojami dar gerokai prieš minėji- į 
mą. Kas čia kaltas taip ir lieka ne
atsakytas -.klausimas: Dainos choro 
vadovybė išsigina tokius ultimatyvi- ■, 
nius reikalavimus stačiusi, ramovėnų . 
valdyba tuo reikalu tyli, tarsi jos kaip 
minėjimo rengėjo visa tai neliestų. O 
iš tiesų visas šis reikalas jau nėra 
toks menkavertis, į kurį užtektų tik 
numoti ranka. Juk per pastaruosius 
kelerius metus Kariuomenės Švente Syd- ’ 
nejuje buvo pasidarusi viena iŠ didžių
jų tautinių švenčių,kuriai būdavo rūpės- 
tirgai pasiruošiama ir į kurią atsilanky
davo labai gausiai tautiečių, kad net 
reikėdavo samdyti ervesnes sales. 
Šiemet šis minėjimas buvo taip su
drumstas, kad į jį tesusirinko vos sau
jelė ir tai beveik išimtinai tik tie, ku-' 
rie kėlė ir tebekelia sąmyšį Sydnejaus 
liet, kolonijoje.

Su kartėliu tenka pastebėti, kad 
toji drumstimo dvasia, pradėjusi savo 
pragaištingą veiklų bendruomenėje ir : 
kurstoma per laikrašti ‘ Lįetuyps Keliu’ 
bandoma permesti į meninius vienetus 
ir į neatralias organizacijas. Tai 
liudija ir čia ką tik aprašytasis Kariuo į 
menės šventės minėjimas.

Sekančią dieną, sekamdienį, 
Kariuomenės Šventes minėjimas buvo 
tęsiamas bažnyčioje pamaldomis, kur 
giedojo Dainos choras ir dalyvavo jau
nimo organizacijos su vėliavomis.

(v.k.)
*** ■■■■■

Rūpestingas knygos mėgėjas Juo
zas Riauba, gyv. 9 Harrow St. Dover 
Garden, S.A. Australia 5048. surinko 
daug anglų kalba išleistų knygų ir jas 
įteikė bibliotekai. Jam dar trūksta: 1.- 
Thomas Y. Chase “The story of Lith
uania”, (išleista 1948 m.) ir 2. J.Pet- 
ruitis “‘Lithuania underSickle andHam, 
per” (išleista 1948 ml).--:

Kas šias knygas turėtų ir galėtų z 
jas paaukoti p. Riaubai, prašoma JraŽyJ-- 
ti “The State Library of South Austra
lia with compliments from . . . i”” ir 
pasirašyti. Knygas siųsti Riaubai 
aukščiau nurodytu adresu. ELTA.

FED. BALTU TARYBOS VEIKLOJ. į

Prieš du mėnesius Federalinė 
Baltų Taryba raštu kreipėsi į Vakarų 
Vokietijos kanclerį Willi Brandt iš
reikšdama susirūpinimą, kad dabar
tinė Vakarų Vokietijos sutartis su So- | 
vietų Sąjunga gali pažeisti Pabaltijo 
valstybių interesus sankcionuojant 
status quo. Priminta, kad šios valsty- ' 
bės neteko savo laisvės ankstyvesnės 
nepuolimo sutarties tarp Vokietijos ir 
Sov. Sąjungos pasėkoje. .

Vakarų Vokietijos vyriausybė ' 
atsakydama užtikrino, kad jos gerąjį , 
žinomas ligšiolinis nusistatymas Pa
baltijo valstybių inkorporacijos at
žvilgiu palieka nepasikeitęs. 'J

Fed. Baltų Taryba yra pasiuntusi 
raštą Didžiosios Britanijos min. pirmi- : 
ninku! Health prašydama peržiūrėti Pa
baltijo valstybių aukso depozitų 
klausimą pabrėžiant, kad jo vadovau
jama partija, būdama opozicijoje, buvo 
priešinga tuometinės D. Britanijos 
vyriausybės planams pasikėsintiį šiuos 
depozitus.

Gautas atsakymas prižadant pa
lankia prasme peržiūrėti šių aukso 
depozitu klausimą Pabaltijo valsty
bėms atgavus laisvę.

Federalinės Baltų Tarybos Aust
ralijoje pirmininkas prof.Dr.A.Kabaila 
dalyvaudamas liberalų partijos sušauk
tame susirinkime Latvių Namuose Syd
ney lapkričio 17 d. išgavo žodinį užtik
rinimą iš A. Snedden, federalinio darbo 
ir karinės prievolės ministerio, kad
Australijos vyriausybė nei dabar, nei 
ateityje nepaaukos Pabaltijo valstybių 
interesų geresnių santykių su Sovietų 
Sąjunga labui.

V. P.
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KOVO KLUBE

REDAKTORES ANTATAS ĮAUKAITIS
18 Miller Ave.,Ashfield,N,S,IV 2131 

Tel. 798 0306

VARPO KLUBE
POKALBIS SU VARPO PIRMININKU

Visi Žino, kad XXI-ji Sporto 
Šventė įvyks Melbourne. Šventės vy
riausias organizatorius yra ALFAS 
Valdyba, bet rengėjas ir šventės 
techniškasis jos pravedėjus yra vieti
nis sporto klubas, šiuo atveju Varpas. 
Netaip jau lengva Šiomis dienis Varpo 
pirmininką pagauti, nes jis ne vien tik 
sporto reikalais rūpinasi. Jis choro 
' dalyvis, atstovauja Varpą Lietuvių 
Dienoms Ruošti Komitete, drožinėja 
trofėjus sporto šventės laimėtojams, 
stato karavaną atvykstantiems sve
čiams, o be to turi pelnytis duoną kaip 
ir mes. visi. Atsitiktinai sutiktas mie
lai sutiko atsakyti į keletą klausimų.

-Kaip vyksta.p. Pirmininke, ruoša 
XXl-jai sporto šventei?

Organizavimas sporto šventės 
būtų labai sėkmingas, jeigu tik sporto 
klubai suteiktų laiku reikalaujamas 
žinias. Kai kurie jų iš viso nesiteikė 
parodyti bent susidomėjimo būsima 
sporto švente.

-Kokie sporto klubai dalyvaus 
sporto šventėje?

-Šventeje dalyvaus.’Sydnejaus Ko
vas, Geelongo Vytis, Adelaidės Vytis. 
Bankstowno Neris, Hobarto Perkūnas 
it Melbourne Varpas. Iki šiol nieko 
nesigirdi iš Pertho, Brisbanas ir Can- 
berros liet, sporto klubų. Gaila, bet 
atrodo, kad jie nedalyvaus.

-Kurios sporto Šakos bus šventėje 
pravestos?

-Bus pravesta vyrų, moterų, berniu
kų ir mergaičių krepšinis.vyrųir moterų 
tinklinis, vyrų ir moterų stalo tenisas. 
Ar bus golfas, dar neaišku, nes šiai 
sporto šakai tėra užsiregistravęs tik 
vienas sporto klubas.

-Kaip jūs sprendžiate su švente 
susijusius finansinius klausimus?

- Kadangi visi finansai eina bend
rai per Lietuvių Dienoms Rengti Ko- 
mitetą\tai reikia tikėtis, kad viskas 
praeis sėkmingai.

-Kur vyks atskirų sporto šakų

KALĖDINĖS DOVANOS
Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet, artėjančių Kalėdų švenčių proga, 

siūlome specialiai sudarytus siuntinius kurie bus. maloni ir praktiška dovana JO 
su artimiesiems. 1

I DOVANU SIUNTINYS 1. (1970). /
| 3'-1/3 jardo, angliškos vilnonės geros rūšiės kostiuminės medžiagos. .3-jardai! 
j crimplene medžiagos, tinkamos moteriškam puikiam kostiumui, arba dviem / 
, suknelėm, 3 jardai vyriškam arba moteriškam paltui, exportines rūšies veluras A 

arba wool ir cashmere medžiaga, 2'A jardo vilnonės suknelei medžiagos, 1/ 
nailono arba cottono vyriški išeiginiai marškiniai, arba moteriška blįuskutė, J 
2 poros moteriškų arba vyriškų vilnonių arba nailoninių kojinių. J

1 Siuntinio kaina {skaičius muitą ir visas persiuntimo išlaidas yra $ 80.00.
- ••««**** 1

I DOVANŲ SIUNTINYS 2. (1970). i
I 2 vyriški arba moteriški itališki su diržu nailono lietpalčiai, crimpleno medžią-® 
I ga dviem puikiom suknelėm, vyriškas arba moteriškas męgstukas, vilnonis arba® 
I acryleno, 3 1/3 jardo vilnonė kostiumui medžiaga su įrašu “AU wool made inC 
I England", viena puiki gėlėta vilnonė skarelė. C
I Siuntinio kaina su visomis išlaidomis yra SJOO. J
I Taip pat, mielai dadedame į šiuos arba kitus rūbų siuntinius dalykus, kurie® 
| Lietuvoje yra labai vertingi ir naudingi
• Dirbtinio Mink (audinis) kailio paltui viršus, $35.00, vilnonės gėlėtos skarelės,® 
I $4.00, vyriški arba moteriški nertiniai $10.00, nailono marškiniai $7.00,1 
I nailono lietpalčiai $9.00, gėlėtos nailono skarelės, $1.80, nepermatomo nailono j 
) medžiaga suknelei $8.00, puikūs ilgi vilnoninai moteriški šaliai $6,50, ir kt. I 
I Už $24.00 pasiunčiame maisto siuntinį iš specialiai parinktų produktų. Priima-J 
r me užsakymus auto mašinoms, motociklams, dviračiams, televizijos aparatams.
i persiunčiame pinigus ir t.t.

Baltic Stores Ltd.
j (Z. JURAS)

421 Hackney Rd.. London. E. 2. tolei.
/ nt 739 8734.

Melb.sporto klubo Varpo 
pirm, j. Tamošiūnas

varžybos?
-Krepšinio rungtynės vyks Albert 

Parko krepšinio stadijone. Visos kitos 
varžybos vyks netoli krepšinio stadijono

-Kokie yra sportininkų apgyvendi
nimo reikalai?

-Sportininkus apgyvendinti yra di
delė problema. Šiais metais kaip nie
kados yra užsiregistravęs didelis skai
čius dalyvių. Malonus reiškinys, bet 
melburniškiai turės gerokai susispausti. 
Savaime suprantama, jaunimo apgyven- 
dinimas yra-pirmoj vietoj.

-Koks Jūsų nuomone bus Varpo 
pajėgumas sporto šventes pasirody
muose?

-Sportininkų pasirodymas priklausys 
nuo jų pačių. Aš nenorėčiau iš anksto 
nieko pranašauti, tik norėčiau visiems 
sportininkams palinkėti geriausios sėk-

TINKLININKŲ. LAIMĖJIMAS.

Kovo klubas turi dvi tinklinio 
komandas: vieną sudarytą iŠ mišrių 
tautybių žaidėjų, žaidžiančių “A” kla
sėje, kuriai vadovauja K. Karpauskas, 
ir antrą vienų lietuvių,žaidžiančia" B” 
klasėje. Pereitą savaite įvyko"B” 
klasės turnyro finalinės žaidynės, kur 
susitiko Kovo vyrai su Vostok koman
da. Ringtynės buvo labai įtemptos ir 
tikrai aukšto standarto, ir po kietu pen
kių setų (13:15, 15:12, 15:7, 11:15 ir 
15:3) koviečiai laimėjo "B" klasės 
pirmenybes. Komanda gerai susižaidu
si ir yra gerose trenerio Jono Eismonto 
rankose. Žaidžia: J.Eismontas, L. 
Lukoševičius, V.Stašionis, G.Sauka, 
A.Zduoba, P.Vičiulis, K.Genys.

GRĮŽO IŠ KELIONIŲ.

Jurgis ir AnnKraucevičiai, važi
nėju po pasaulį dešimtį menesių perei
tą savaitę grįžo į Sydnejų. Abu yra 
geri krepšininkai ir tuoj po kelionių 
įsijungė ĮaktyvųKovo gyvenimą. PrieS 
pat Kalėdas grįžta krepšininke Laimė 
Celkytė-Crook ir tuo sporto šventei bus 
sustiprinta pirmoji Kovo moterų koman
da.

KREPSININKU.LAIMĖJIMAI.
Kovo krepšinio komandos pradėjo 

žaisti pavasario pirmenybių II-sios 
divizijos turnyre. Pirmąsias rungtynes 
'prieš stiprią I-sios divizijos komandą 
Guildford Leagues laimėjo 87:48.

pasaulyj e
Austrijos, Vokietijos ir Šveicari

jos žiemos sporto S-gos daro planus, 
kaip sumažinti gana didelį žiemos spor
to nelaimingą atsitikimų skaičių. 
Austrijos delegatai siūlo slidininkams 
kaip ir motoristmas daryti ąlkoholinį 
kvėpavimo ir pūtimo bandymą, nes 
išgertas alkoholis juo padaro labai 
"drąsiais”, ir jie rizikuoja ten, kur 
mažiausias neatsargumas baigiasi ne
laime.

***
Sov. S-gos sporto meistrų vardai 

suteikti šiems lietuviams sportininkams 
J.Valner (šaudymas iš lanko),E.Miklas 
(fechtavimas), V.Sadovskis (boksas), 
S.Intas (boksas), G.Stasaitis (boksas), 
R.Voveris (buriavimas).

***
Atžymėti Lietuvos Kūno Kultūros 

Instituto 25 m. sukakčiai Kaune daly
vavo Sofijos, Minsko, Rygos ir Smo
lensko K.K. Institutų krepšinio koman
dos. Vytų varžybas laimėjo kauniečiai 
o moterų rygietės.

***
Krepšinio turnyre Leningrade po 

ankstyvesnių laimėjimų Lietuvos krep
šinio rinktinė pralaimėjo leningradie
čiams 65:66,tačiau vis tiek gavo pirmą 
vietą. Lietuvės moterys finale pra
laimėjo Latvijai 51:61 ir gavo antrą 
vietą.

***
Dvi YMCA irkluotojų komandos 

Yarra upėje Viktorijoje pagerino pasau
lio maratoninį irklavimo rekordą net 21 
minute. 10 merginų keisdamos! koman
das kas keturios mylios nuplaukė 22% 
mylios per keturias valandas devynias 
minutes. Jos taip pat pastatė naują 
rekordą per 6 vai. nuplaukdamos 31 
mylią.

***
Bukarešte 24 m. Valerija Bufanu 

200 m. barjerinį bėgimą nubėgo per 
25,9 sek. Tai Šio sezono geriausias 
rezultatas.

*♦*
Žinomas Etijopijos maratono bėgi

kas ir Tokyo olimpijadų aukso medalių 
laimėtojas A.Bikila pakviestas gydytis 
į Jugoslavijos Trabca kurortą.

***
d

( Šiame turnyre nuolatiniai už Kovą pra- 
1 dėjo žaisti gerasis pirmos divizijos 

žaidėjas Algis Čerkesas, draugų vadi
namas “žaidimo mašina”. Taškai: 
Lukoševičius 22, Čerkesas ir Mika
lauskas pol9, Atkinsonl2, Masčinskas 

' 10, Liutikas 3,Genys 2,KraucevičiusO.

KOVO MERGINU I-EAST LAKES 
36:14-

Šiame turnyre kovietės persi
grupavo. Šias rungtynes kovietės su
žaidė labai gražiai ir kovingai. . Net 
pati trenerė Snaigė Gustafson. įsijungė 
į žaidėjų eiles. Taškai,: Kaciušytė 12, 
Gustafson ir Saukaitė po 8, Genytė 6, 
Kasperaitytė 2.

MERGINŲ II - P.D.F. 82:10,

Ši komanda pastiprinta aukštąja 
Kraucevičiene, kuri tik grįžo iš kelio
nių po pasaulį, ir trenere Gražina New
man. Visos kitos žaidėjos yra jaunes
nės. Rungtynės sužaistos gerai. Taš
kai: Newman 11. Kraucevičienė 7, V. ir. 
R. Laukaitytės po 4, Karpavičiūtė, 
Dambrauskaitė ir Eismontaitė-po 2.

PADĖKA.
Kovo Valdyba ir visi sportininkai 

taria nuoširdų ir sportišką ačiū Liet. 
Namų Lidcombe prižiūrėtojui Povilui 
Aleknai už jo visokeriopąpagalbą rengi
ant bet kokius sportininkų, pobūvius ar 
subuvimus. Jo asmeny sportininkai turi 
tikra savo bičiulį, niekad neatsisakantį 
padėti sportuojančiam jaunimui.

Amerikoje, panašiai ir Australi
joje^ yra labai populiarus bilijardas, 
žaidžiamas mėgėjų ir profesionalų. Vie
nu iš geriausių Šio žaidimo profesiona
lų yra Amerikoje gimus lietuvis Juozas 
Balsys, laimėje? eilė prizų.

*♦*
Dnpiepropetrovske Sov. S-gos klu

bų lengvosios atletikos pirmenybėse 
pirmas vietas -iškovojo Kauno ietinin- 
kai:B.Kaladienė(buv. pasaulio rekordi
ninkė) ir B. Burokas.

nuotrupos
Anglų kareivis J.Kelly prieš pa

šaukiant jį į kariuomenę buvo boksinin
kas. Jis Šio sporto neatsisakė ir 
būdamas kariuomenėje. Armijos bokso 
pirmenybėse jis turėjo susitikti su 
savo kuopos leitenantu ir būdamas ringe 
daug geresnis jis vengė stipriau suduoti 
savo viršininkui, tačiau trečiame runde 
atsitiktinai savo smūgiū pritrenkė lei
tenantą, kuris ir neatsikėlė. Išsigan
dęs eilinis nesidavė teisėjui net ran
kos pakelti,o vietoj to atidavė pagarbą 
gulinčiam savo viršininkui. Nors lei
tenantui tas ir nepatiko, tačiau kuopos 
vadas pasveikino laimėtoją ir nęit davė 
savaitę atostogų.

*** Į.
San Paulo mieste sulai"” 

metų mirė žinomasis Brazilijos 
ninkas A.Frledenreich. Jis p 
26 metų futbolo karjerą (190^1935) 
įmušė 1329 įvarčius.

♦*»
Iki 1912 metų moterys oficialiai 

nebuvo pripažįstamos kaipsportįjinkės. 
Tik šiais metais per olimpijadjaus - 
tralės plaukikės A.Kellerman i®.Dur- 
ach parodė, kad ir moterys galį gerai 
plaukti,ir jos buvo tos pradiniuos, ku
rios' paskatino kitas moteris pradėti 
kulyvuoti kitas sporto šakas ir lengvą
ją atletiką. Per Šį trumpą jų,sportinį 
laiką palyginant su vyrais’ da$į kas 
galvoja, kad ateity jos gali net pra
lenkti vyrus.

fitboli-
ėr savo
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNE

Laukiant didžiojo tautiečių su
važiavimo į Lietuvių Dienas Melbourne 
pradėtas nots dalinis Lietuvių Namų 
remontas. P.p. Jonas Dudėnas ir Jonas 
Antanaitis per tris savaitgalius sudėjo 
naujus vandens vamzdžius ir padarė 
kitus Lietuvių Namų virtuvėje remonto 
darbus. Kadangi vandens vamzdžiai 
buvo įmūryti į sieną, tai jų atliktas 
darbas Lietuvių Naminis yra labai 
vertingas.

P. Karolis Prašmutas įdėjo daug 
darbo ir laiko sutvarkydamas vandens 
nutekėjimo vamzdžius, kurie ilgų laikų 
buvo didelis rūpestis Lietuvių Namams 
Jis taip pat atliko ir daugiau įvairių 
pataisymo darbų.

P. K. Prašmutas daug prisidėjo 
paruošdamas vaikų darželiui stalus ir 
atlikdamas kitus darželiui patarnavi 
mus. Reikia pripažinti, kad jo rankos 
sugeba atlikti visus darbus.

Paskutiniu metu ruošiamasi 
Lietuvių Namų koridorių dažymo dar- 

.batns.
IGA.

VIEŠNIA.
Adelaidės lietuvių Juozo BaČliino 

vardo Bibliotekos Vedėja p. E.Reiso- 
nienė lankymosi Melbourne proga, p. 
M. Malakūnienės lydima, lankėsi Lie
tuvių. Namuose ir susipažino su jų 
įrengimais bei veikiančia L.K. Fondo 
biblioteka.

IGA.

“TALKOJE”.
Melbourne veikiančios' vieninteles 

Australijoje Lietuvių Kop. Kredito 
D-jos “Talkos'“, kurios būstinė yra . 
Lietuvių Namuose, darbas plečiasi. 
“Talka''priima indelius mokėdama di
desnius procentus negu kiti bankai ir 
duoda paskolas. Paskolų pareikalavi
mas vis didėja, “Talkos” paskolomis 
pasinaudojo ir kitose valstijose gyveną, 
tautiečiai per savo gimines ar draugus, 
kadangi paskolas, pagal įstatymą, gali 
duoti tik Viktorijoje gyvenantiem 
asmenims - “Talkos” nariams.

IGA.

PERTH
Ir taip neskaitlingą Pertho Liet, 

bendruomenę šiais metais aplanko ne
laimė po nelaimės. Rugpjūčio pabaigo
je paguldytas j ligoninę V. Kozakas 
dar vis vis tebesigydo; A.Pūdymaitis, 
ištiktas širdies priepuolio vėl atsidūrė 
ligoninėje, o Štai ir visuomet nuotai
kingas VI. Dailidė neseniai grįžęs iš 
darbo pasijuto blogai ir išvežtas ligoni
nėn - jo liga tebetiriama. Ilgiau sirgusi 
p.p. Kuzmickų dukra atgavo sveikata 
ir jau grizo is ligoninės.

Visiems sergantiems linkime 
sveikatos.

Pertiškis

CANBERRA
NAUJA CANBERROS APYL. VALDYBA. 

6-

Lapkričio 15 d., sekmadienį, į- 
vyko Canberros apylinkės metinis susi
rinkimas, kuriame dalyvavo gausiai 
tautiečių ir kurie atsidėję svarstė tai 
dienai patiektus reikalus. Susirinkimui 
pirmininkavo p. A.Čeičys, sekretoriavo 
p. Kasperiūnienė.

Susirinkimas, išklausęs valdybos 
veiklos pranešimus, rinko naują apy
linkės valdybą, į. kuria buvo išrinkta: 
pirmininkas Dr. K.Kemežys, sekre
torė p. Kasperiūnienė, iždininkas p. K. 
Makūnas. Kandidatais paliko p.p. A. 
Danta ir Mintus.

Sumanymų, eilėje buvo gyvai dis
kutuojami klausimai, lieČią atstovo į 
Krašto Tarybos suvažiavimąuždavinius. 
Susirinkimui pirmininkavęs p.A.Ceicys 
pasidžiaugė tautiečių darnumu ir su
tarimu, kas įgalino ir patį susirinkimą 
sklandžiai pravesti ir nesunkiai iš
spręsti iškilusius klausimus. Senai 
valdybai pareikšta padėka už jos dar-

Nr.47; 197Q.il,.JOįę psl-,8

bus ir tikrai geras pastangas, o nauja-' 
jai palinkėta našaus darbo ir jėgų tesė
ti pasiimtas pareigas.

-į ***
Kariuomenės šventes minėjimas' 

Canberroje (prasidėjo pamaldomis st. 
Patriks bažnyčioje, kurias atlaikė ir 
dienai skirtą žodi pasakė iš Sydney 
atvykęs kun. P.Martuzas. Pamaldų me- 
tu.giedojo Aušros choras.

3 vai. p.p. minėjimas buvo tęsia
mas Liet. Namuose, kur atsilankė gana 
gausus skaičius žmonių. Minėjimą 
pradėjo jo pirm. p. Martišius (senj.) pa
kviesdamas kpt. Janulaitį, tarti tai die
nai skirtą žodį. Kalbėtojas palietė 
pirmojo pasaulinio karo laikotarpį,, 
Lietuvos atsikūrimą, jos kovotojus " 
karius ir kaip gyvą, liudininką nepri 
klausomybės kovų dalyvį Vyties Kry
žiaus kavalierių piku. K. Labutį. To
liau buvo paminėta ir vėlyvesniu laiku 
kovos etapai - 1941, 1944-52 m. Skai-

Sveikiname Canberros apylinkės pirmininką-Dr. K. KemeŽ įsu ponia, 
sulaukusius lapkričio 14 d. dukrelės, ir linkime visiems Šviesaus ir saulėto 
gyvenimo.

PRIEŠKALĖDINĖ MENO PARODA.

, Melbourne Liet. Klubo Taryba 
kviečia visus tautiečius i Melbourne 
Liet, Namų galerijoje vykstančią prieš
kalėdinę meno parodą.

Paroda suruošta, kad visi turėtu 
progos įsigyti paveikslu papuošti savo 
namus arba kalėdinėms dovanoms papi
ginta kaina,iš kur 20% atskaitoma Liet: 
Namų išlaikymui. Paveikslus galima 
įsigyti šeštadieniais nuo2 iki 4 val.p.p. 
sumokant pinigus “Talkoje” p. I.Alek- 
nai.

Suinteresuotieji dailininkai prašomi 
kreiptis tP- A. Vingį,tel. 38 2602.

Paroda truks iki Kalėdų šven- ; 
Šit-

Melb. Liet. Klubo Taryba

MIRĖ REGINA JANAVIČIŪTĖ.

Lapkričio 21 d. mirė 76 metų su
laukusi Regina Janavičiūtė. Velionė 
buvo gimusi ir gyvenusi Šiauliuose. 
Sydnejuje liūdesypalikobrolissu šeima. 
Palaidota lapkričio24d.Rookwood kapi
nėse'Sydnejuje.

MURRAY’S H.F. STORES*
646 GEORGE STREET, SYDNEY—TEL: 26-1768

* informuoja savo gausius klientus, kad persiunčia siuntinius * 
į USSR, Ukrainos SSR, Estijos SSR. Latvijos SSR, Lietuvos SSR kaip ir Ji 
.anksčiau nustatytomis sąlygomis. J

Mes taip pat persiunčiame pinigus prekėms pirkti “Sovietų * 
Rusijoje pasirinktinai” .arba "Sovietinėms prekėms". Smulkesnę informaci- .# 
ja duodama telefonu arba asmeniškai apsilankius mūsų įstaigoje. #

Murray's H.F. skyriai: Melbourne, Victoria; Bankstown, Parramatta. į
* Cabramatta, Newcastle ir Sydney. N.S.W. J

REGISTRUOTI SKYRIAI:
* SYDNEY, N.S.W.:

CABRAMATTA:

BANKSTOWN:

PARRAMATTA:

2-3596.
93 Northumberland Street, WICK

HAM, NEWCASTLE. Tel.: 61-5180.

MELBOURNE, VIC.: Mutual Arcade, 266 Flinders Street, 
Tel.!'63-7895.

.-f.

*

PADĖKA į ’
' ' - Dėkojime .-višiėniš'geelongiŠkiams už. paramą ruošiant savaitgalio mokyk

los balių, Ačiū atlikus ietns programą p.p. Lipšiams, M.Mačiulytei u KymSntUi; 
aukojusiems loterijai p.p. Ivaškevičienei. KarptilaviČ'ienei, J.AsiukeviČuli ir S 
K.Starinskui: dėkui p.p. Buckieiiei, senj., Jančiauskienei, A Volodkienei, V?’ 
Šutienei, Bindokienei, Maternienei, Bindokui ir Garalevičiui. Taip pat dėkitigięįjį 
p. J.Sendleriųi, kuris visados remia mokykla, vienokiu ar kitokiu bodu* Dar 
kartą visiems nuoširdus ačiū. Dėkojame visiems svečiams už atsilankymą.“,

• ■ ■ ■■ ■■ •''Geelongo Savaitgalio Mokyklos Tėvų Konuteus.. ‘'<

Šiais buvo pailiustruota žuvę del Lietu
vos laisves ir per trėmimus. Žuvusieji 
buvo pagerbti susikaupimo minute.

Pirmininko pakviestas į susi
rinkusius prabilo plkn. Labutis paminė
damas kovų kai kuriuos momentus. P. 
Martišius perskaitė gauta iš VLIKO raš
tą, kuriame šalia kitu reikalų prašo 
paremti aukomis laisvinimo reikalą. 
Tuoj pasirodė aukų rinkėja p. L.Žilins
kiene, ir tam reikalui surinko $52.80.

Po to vyko vaišės. Nuotaikai 
pakilus pasigirdo ir dainos, skambėju
sios iki vėlyvo vakaro.

a.

Canberros Apylinkės Valdyba

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS 
PRANEŠIMAS.

Prano ir Algirdo Bražinskų bylai 
paremti Ankaroje (Turkijoje) specia
lioje rinkliavoje buvo surinktą, aukų:
1. Sydnejuje pagal auką

lapus nr. 1 ir 2 S
2. Melbourno TFA Skyrius -

prisiuntė .  .........................$
3. Sydnejaus Apylinkės

Valdyba.......................
4. Sydnejaus Apylinkės

Valdybos nariai.................. $
Pavieniai asmenys atsiuntė;

L. Valeckas............... $
Jurgis Janavičius ... $
P. M......................... i . S
V. Skrinska.............S
B. Mazgelis..............• »
s; Sausaitis.......... ..  . $

114.00

80.00

50.00$

5.
10.00

10.00 
5. 00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00

Viso surinkta aukų:............. $ 280.00

Visiems aukojusiems nuoširdus 
ačiū. Aukos ir toliau renkamos įprašo
me prisidėti pagal galimybę.

Tautos Fondo Atstovybė

*
* 
* 

. 143 Cabramatta Road, i 
CABRAMATTA. Tel.: 728-7078.

5 Kitchener Parade, 
BANKSTOWN. Tel: 709 8089

293.Church Street, 
PARRAMATTA. Tel.: 635-9728.

NEWCASTLE, N.S.W.:
557 Hunter Street, NEWCASTLE. Tel.

* * *

*

AUKOS MŪSŲ PASTOGEI
Prisiųsdami prenumeratas ar kito

kiomis progomis Mūsų Pastogei aukojo:
J. Poška- S 2.00
L. Kepalas, S 2.00 -
E. Svirklienė, $ 2.00
J. Balčiūnas, $ 4.00
Č. Zamoiskis, '4 811.00
A. Malinauskas, $2.00
G. Samsonas, $2.00 :S
A, Kantvilas, $2.00 įs
R. Kačerauskas $ 2.00
A. Bladzevičius $ 2.00
V. Aglinskas, $2.00 ;
J. Janavičius,' $ 2.00
O. Butauskienė', $2.00 >
B. Giniotis, $2.00
J. Liubickas, $3.00
S.J. Urniežius, $ 4.00.;
V. Ratkevičius, s 3.00
Alf. Valiulis, S2.00

Mieliems aukotojams nuoširdi
padėka.

ALB Krašto Valdyba
AUKOS

MŪSŲ PASTOGĖS SPAUSTUVEI ,
J. Ruzgys, $ 6.00
V. Gaidžionis, $ 2.00
H. Romeika, S 2.00 -
K. Podėnas, $ 10.00
S. Slavickas, $ 1.00
A. Karpavičius, $ 5.00
S. Česikas, « 12.00
O. Šrederis, $ 5.00
P. Vaičekauskas, $ 2.00
Bratanavičius, $ 2.0JK
S. Skapinskas, 
A. Brazdžionienė, . 
Lipšys (senj),
F. Bandža, 
Jomantas (senj.),
G, Kaž.dailis, 
P. Saldokas, 
A. Steponavičius, 
S. Stuikevičius, 
Jomantienė (senj.), .... .3aBWH

Mieliems aukotojams nuoširdžiai ■ 
dėkojame. Primename, kad aukotojo ir ' 
jo aukotos sumos paskelbimas Musų 
Pastogėje yra drauge ir pakvitavimas. J

ALB Krašto Valdyba į
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