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90 METŲ
AUŠRA IR AUŠROS GADYNE
Šiais metais sueina 90 metų 

(1883 m.) nuo “Aušros’’ pasirodymo. 
Tai laikraštis, kuris pažadino lietuvių 
tautos sąmonę. Nuostabu, kad laik
raštis, kuris ėjo tik trejus metus ir 
atspausdino tik 29 leidinius (sąsiuvi
nius) įgalėjo atlikti tokį didelį darbą. 
Joks kitas laikraštis Lietuvių tautos 
istorijoje neturėjo tokios dideles 
įtakos, tokios uždegančios ugnies, 
kaip šis gana silpnas ir labai papras
tas laikraštėlis.

Kur yra “Aušros” galia? “Aušra” 
buvo kaip kibirkštis sukrautam laužui, 
kad tautos sąmonė sušvistų 'ir su
blizgėtų. Ta maža kibirkštėlėišskėlė 
ugnį ir prikėlė tautų guvenimui. Di
deli nuopelnai yra tų, kurie tų 
ugnelę sukūrė, bet reikia pripažinti, 
kad lietuviškoji sąmonė tautoje dar 
nebuvo išblėsusi, jų palaikė lietuviš
ki papročiai z kalba, dainos, pasakos, 
patarlės, liaudies menas. Pradedant 
Mikalojum Daukša (1552 - 1613), kuris 
rašė; “Ne žemės derlingumu, ne dra
bužių įvairumu, ne šalies malonumu, 
ne miestų bei pilių stiprumu gyvuoja 
tauta, bet labiausiai išlaikymu ir 
vartojimu savo kalbos, kuri didina 
ir laiko visuomenę, jos santaiką ir 
brolišką meilę” ir baigiant Simonu 
Daukantu, vysk. Motiejum Valančium 
ir Antanu Vienažindžiu, lietuvių tau
ta buvc gyva, tik netekusi vilties 
kada nors tapti savarankiška valsty
be.^ Reikėjo "Aušros”/ kad tat viltį 
pažadintu. "Aušra’į nuostabiai gerai 
atliko tą. savo uždavinį. "Aušra” 
praskleidė nakties tamsybes ir uždegė 
vilties žiburėlį.

“Aušros” sumanytojai buvo: dr. 
J. Basanavičius. Andrius Vištelis ir 
Jurgis^ Mikšas. Šią idėją rėmė Marty
nas Sejnas, Martynas Jankus, dr. 
Jonas Šliupas, gal būt, ir Sauervei- 
nas, buvo ir daugiau.

“Aušra” buvo sutikta su nepa
prastu entuziazmu ir susijaudinimų, 
verkė ja. skaitydami žmonės. Jonas' 
Juška iŠ Rusijos rašė dr. J. Basana^ 
vičiui: “Ačiū šimtą kartų, ačiū už 
žodžius, parašytus tokiu gražiu lie
tuvišku liežuviu, kokį skaityti ir 
sapne nesapnavau. Ačiū Viešpačiui, 
kad man nusidavė ant pabaigos mano 
gyvenimo “Aušros” prabudinimą iš 
miego, arba letargiško sapno Lietuvos 
ir lietuvių', galiu mirti, pamatęs aušrą 
mūsų atsigaivinimo, apie kurį aš per 
25 metus dūmojau...” Verkė ir Vincas 
Kudirka perskaitęs pirmąjį “Aušros” 
numerį, jis rašė: “pasijutau esąs 
lietuvis. Ta valanda buvo antra mano 
užgimimo valanda”. Verkė daugelis 
lietuvių ir tie, kurie lietuvybę mylėjo 
ir giliai savo širdyje puoselėjo, kaip 
Jonas Juška, ir tie, kurie lietuvybės 
jau buvo atsižadėję, kaip Vincas 
Kudirka.

“Aušros” siekimus galima su
vesti į sekančius punktus:

1. Tautinių idealų aukštinimas .
2. Vystymas tautinės gyvybės 

pajautimo, naudojantis romantiška 
Lietuvos praeitimi ir garbinga jos 
istorija.

3. Įkvėpimas meilės lietuvių kal
bai ir jos naudojimas.

4. Tautinės vienybės siekimas, 
taikus sugyvenimas su kaimynais.

5. Kultūrinių laimėjimų kėlimas.
Nors “Aušra” buvo labai entu

ziastingai. sutikta, bet ji greitai 
pateko į finansinius sunkumus. 
“Aušra” buvo spausdinama Mažoje 
Lietuvoje, Ragainėje, tada Prūsijos 
valdoma. Gabenant per siena slaptą 
kontrabanda z reikėjo daug rizikos ir 
lėšų. Todėl laikraštis jau po 4-to nr.

DAINOS CHORAS PO KONCERTO ilsisi ant Sydnėjaus Operos Rūmų lair ų lapkričio 17 d. Choras nosie; koncertą 
Aubume, atvykę galėsite išgirsti.

pateko į finansinius sunkumus. Redak
toriai taip pat buvo nepastovus, iš 
pradžių redagavo dr. J. Basanavičius, 
vėliau J. Mikšas, dr. Jonas Šliūpas ir 
J. Andziulaitis. Keičiantis redakto
riams, keitėsi ir ideologinė laikraščio 
pasaulėžiūra, ypač prie dr. J. šliupo 
ir J. Andziulaičio redagavimo. Atsi
rado nesklandumų.sumažėjo prenumera
torių skaičius, laikraštis prisidarė 
daug skolų ir bankrutavo.

Nors ’“Aušra” ir neilgai ėjo, ta
čiau jos reikšmė yra milžiniška lietu
vių tautai. Tą trumpą laikotarpį vadi
name “Aušros” gadyne. “Aušrai” 
žlugus t jos iškeltos idėjos ir tikslai 
nežuvo, o buvo tęsiami kitų nemažes
niu _ atsidėjimu ir pasiaukojimu. Jei 
nebūtume turėję “Aušros” ir jos ga- 
dyne's veikėjų ir rėmėjų, tikriausiai 
nebūtume ture'ję ir nepriklausomos 
Lietuvos.

Aleksandras Kelmietis
***

DR. JONAS ŠLIUPAS DR. JONAS BASANAVIČIUS

mes jiems visiems atiduodame garbę, kaipo pirmutiniems stovėtojams 
prie lopšelio užgimstancios “Aušros”.

ARTĖJA SPRENDIMAS
Europos vadai apsiramino dėl 

buvusių aštrių Sov. Sąjungos santy
kių su JAV-mis, bet susirūpino artė
jančia įtampa tarp Kinijos ir Sov. 
Sąjungos. Kremliaus vadai iš pagrindų 
peržiūri Kinijos ginčo klausimą. Jie 
nėra dar apsisprendę, ar turėtų stai
giai užpulti Kiniją, sunaikinti jos 
atominę jėgą ar pakeisti valdžia,, ar 
ir toliau ramiai Jaukti Kinijos '800 
milijonu augančios grasinančios 
galybės'.

Ekspertai spėja, kad didžiau
sias karo pavojus tarp jų gali kilti 
sekančių 12 - 18 mėnesių laikotarpy
je. Jei sovietai pultų dabar, galėtų 
tikėtis lengvai sunaikinti Kinijos 
atominius ginklus, beveik be rizikos, 
kad prieš rusų miestus būtų^ nukreipti 
kiniečių atominiai ginklai. Ši galimy

bė greitai pasikeis Kinijos naudai. 
Kiniečiai dabar gamina atomines ra
ketas, kurios siektų 3.500 mylių nuo
tolį, t.y. ir Maskvą. Ateinančiais 
metais kiniečiai turės jų apie dešimtį. 
6.000 mylių spindulio raketos, kurios 
pasiektų ir' JAV, buvo planuojamos, 
bet užkliuvo - jų greitos gamybos 
nenumatoma.

Londone esančio tarptautinio 
strateginio instituto specialistų ma
nymu, Maskva gali pulti Kiniją, tik 
dabar arba niekada. Amerikiečiai, nau
dodamiesi Sov. Sąjungos - Kinijos 
santykių aplinkybėmis, pagerino san
tykius su abiem, bet yra neramūs 
dėl gresiančios karo audros. Kelis 
kartus L. Brežnevas užsiminė Kisin- 
geriui, kad rusai negali ramiai laukti 
tokioje grėsmėje. Maskvos vadai 
baiminasi, kai stiprėjanti 800 mili-
jonų masė grasina atsiimti buvusias 
Kinijos žemes. Rusai mėgino susi
taikyti, bet kiniečiai reikalauja iš 
rusų, kad jie paneigtų carų padarytas 
vienašališkas sutartis dėl Kinijos 
žemių. Rusai esą prijungę šimtus 
tūkstančių kvadratinių mylių Kinijos 
žemiu.

Kremliaus valdovams Kinija 
sudaro ir daugiau rūpesčių. 1. Sovie
tų sustiprinimai prie Kinijos sienos 
silpnina jų jėgas Europje. 2. Sovie
tai bijo, kad Kinijos paskatinti Rytų 
Europos pavergtieji gali sukelti nera
mumus Rusijos viduje. 3. Sovietus 
gąsdina artimi Kinijos santykiai su 
stipria Japonija ir JAV. 4. Kinija 
griauna Kremliaus minti, kad komunis
tai pasaulyje būtų centralizuoti ir 
vadovaujami vienos valdžios.

Vieni rasų vadai skatina kuo 
greičiau pulti Kiniją, kiti sulaiko. 
Karui pasiruošimas yra didelis abie
jose 4,000 mylių sienos pusėse. Pas
kutinių kelių metų laikotarpyje so
vietai sutelkė 48 divizijas kariuo
menės ir apie 1000 karinių lėktų vii,

(Nukelta j 3 pusi.)
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VELNIAS NESNAUDŽIA, 
NESNAUSKIME IR MES

Praeitame "M.P.” numeryje 
atspausdinome VLIK’O Tarybos 
perspėjimą, kuriame rašoma, kad 
Sovietu propaganda, norėdama sunai
kinti mūsų veiklą, šmeižė ir pravar
džiavo veikėjus z vadindama juos 
fašistais, naciais, išdavikais ir 
kitais vardais. Dabar matydama, kad 
tokia taktika nieko nepadeda, nutarė 
pakeisti, būtent, imti skleisti gandus, 
kad musu veikėjai yra sovietų sau
gumo organų agentai.

Kaip matome, čia nieko naujo 
nėra, bet šis antrasis būdas yra 
daug pavojingesnis mums, nes mes 
pradedame greitai vienas kitą įtari
nėti, saugotis, kitus perspėti ir t.t. 
Niekas taip neardo bendruomenės, 
kaip pramanytos kalbos, šmeižtai, 
vienas kito nepasitikėjimas, ir nie
kas kitas taip neužgauna žmogaus, 
kaip neteisybė, nedėkingumas, kerš
tas. "Sumalsiu aš jį, gyvatę, į pele
nus” yra mūsą charakterio bruožas ir 
neretas gyvenimo įvykis.

Nuo tų_ šmeižtų, apkalbų, įtarinė
jimų esame patys jau smarkiai nu
kentėję, nuo to kenčia ir visa mūsų 
bendruomene. Net du redaktoriai, 
abiejų laikraščių, nuo tokių įtarinė
jimų ir šmeižtu turėjo pasitraukti, o 
kiek kitų mūsų veiklių žmonių yra 
pasitraukusių? Tas viskas ir dabar 
dar atsirūgsta neskaniu kvapu.

Su ta visuotine negerove sunku 
yra kovoti, bažnyčia skaito viena iš 
didžiųjų nuodėmių, tačiau visų mora
lė taip jau yra žema, kad apie tą nuo- 
dėmet mažiausiai yra kalbama ir pai
soma. Tie blogi įpročiai skaldo 
šeimas, draugystes ir bendruomenes, 
tai ardomoji jėga, tai pats velnias.

Rodos, esame protingi ir turėtume 
labiau pagalvoti, ką žinome ir ką 
sakome, reikia saugoti kito žmogaus 
orumą ir garbę, kol neturime "juodo 
ant balto”. Žinoma, šiandien ir 
"juodas ant balto” turi kitą reikšmę, 
gali būti tokie pat šmeižtai, kaip ir 
gyvas žodis. Ne viską galime patikėti, 
kat randame parašyta ar paskelbta, 
dažnai tai daroma sūkiaidinimui.

Nėra abejonių, kad greitu laiku 
mes pateksime i karštą ugnį, planai 
yra ruošiami, nuo mūsų priklausys, 
kaip mes mokėsime ir sugebėsime 
išsilaikyti. Galime sustiprėti ir 
galime suklupti. Nepasiduokime re
žisūrai iš šalies, elkimės pagal 
savo įsitikinimus ir sąžinę, tai yra 
tikrasis kelias. Dėl to niekas netu
rėtų musų nei šmeižti, nei kaltinti.

Žinokime, kad jokie parengimai 
ir jokie pasikalbėjimai negali 
musų suskaldyti nė pakeisti; Suskal
bti mus gali tik mūsų pačių įtarinėjimai, 
apkalbėjimai, šmeižtai ir niekinimai 
vieni kitų. To priešas ir siekia.

am.
***

Lietuviškai knygai padėsi, jei savo 
dalį Australijos Lietuviiį Fondui 
duosi
Pinigus siųsti A.L. Fondo vardu 
Šiuo adresu:
Lith. Coop. Credit Soc. TALKA, 
Box 4051. G.P.O. Melbourne, 3001.

**»
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Popiežius Paulius VI privačioje audijencijoje priima pirmą kartą istorijoje lat
vių liuteronų archivyskupą Arnold Lusis, kuris yra Latvių išeivių aukščiausioji 
bažnyčios galva. Popiežius ekumeninėje dvasioje suteikė palaiminimą latvių 
tautai, švenčiančiai šimtą metų nuo savo tautinio atbudimo.

TAUTINĖ SAVIGARBA IR... 
KOMPLEKSAI

Kaip jau žinome, Lenki
jos šovinizmas uždarė Len
kijoje spausdinamą lietuviš
ką mėnraštį “Varsnas”, 
šiais metais pasirodė kitas 
lietuviškas žurnalas , pana
šaus dydžio ir formato, Varšu
voje leidžiamas “Vingis’’ 
sūduvių mokslo ir kultūros 
žodis.

Norėdami supažindinti 
skaitytojus su šio žurnalo 
mintimis, čia persispaus
diname vieną iš jo vedamųjų,, 
iš kurio pastebėsite, kad 
tenai, kaip ir čia pas mus, 
yra tos pačios bėdos, tie 
palys rūpesčiai.

Red.
Mūsų visuomenėj galima rasti 

tam tikru, teigiamų ir neigiamu, reiški
nių. Jų priežastys gludi žmonių cha
raktery, tautos istorijoj, o dalinai 
ir dabartinio gyvenimo sąlygose.

Savo geras savybes mes visi 
daugiau ar mažiau suvokiame - esame 
darbštus, kantrūs, ištvermingi, paly
ginamai kuklūs. Jaučiama tačiau mū
suose ir visokių negerovių, nesėk
mių, tylaus nepasitenkinimo ir susi
rūpinimo. Tenka susimąstyti, kodėl 
ligi šiol tokie kuklūs mūs‘ų inteligentų 
kadrai, kodėl nemokame ' gerai savo 
gimtosios kalbos ar nenorime kalbėti 
lietuviškai, kodėl mūsų kaimo žmo
nės, ypač jaunimas, dauginasi svetur, 
nors ir ten reikia sunkiai dirbti? 
Kyla labai daug klausimų. Visi jie 
savo esme liečia mūsų visuomeninio 
gyvenimo pagrindus ir rodo, kad ne
same vieninga ir susipratusi mūsų 
tautos dalelė, kad turime daug ko dar 
pasimokyti ir suprasti.

Viena svarbiausių mūsų ligų - 
tautinės savigarbos stoka. Iš" jos iš
kyla ir kitos negerovės. Tai tarytum 
vėžys, ėdantis mūsų visuomenę. Ne
kaltinkime perdaug dėl šito nei'lenkų 
dvasiškijos, kuri mūsų atžvilgiu ne
pasikeitė nuo amžių, nei kitų veiks
nių. Kaltė glūdi mumyse, mūsų laiky
senoj. Mes nežinome savo istorijos 
ir nesuvokiame mūsų tautinės kultū
ros vertės. Tvarkydami savo asmeniš
ką gyvenimą, dažniausiai visai nesi- 
skaitome su mūsų visuomenės tradi
cijomis ir nusistatymu. Nejaučiame 
stipresnių su ja ryšių, nejaučiame jai 
ir pareigų. Bet mes nejaučiame parei
gų jokiai visuomenei. Atrodo, esame 
nustoję tos svarbios žmogiškumo 
savybės - nuoširdžiai gerbti ir my
lėti. Visų pirma žiūrime, kas geriau 
apsimoka. Netikime tautinės idėjos 
verte, bet netikime ir savo verte. Kaip 
gali jaustis pvz. baigęs aukštąjį 
mokslą inžinierius, kuris per daugelį 
metų nedrįso savo žmonai pasisakyti 
lietuvis esąs!? Jis tarytum slepia 
nuo jos kažkokią savo įgimtą ydą, 
bijo, lyg piktadaiys, kad nepaaiškėtų 
jo "nusikaltimas”. Ar galima tokį 
žmogų gerbti, jei jis pats save laiko 
menkaverčiu? Kiekvienoj tautoj pasi
taiko renegatų, ypač, kai tauta silpnės- 
nė ar mažesnė, tačiau jie susilaukia 
dažniausiai iš savųjų pasmerkimo, o 
iš svetimųjų - paniekos.

Mūsų tarpe tautinės savigarbos 
stoka pasireiškia ir ne visiškai sąmo
ningai. Kartais mes lyg vėjo blaškomi 

lapai, neįstengiame atsispirti, pasi
priešinti vadinamam likimui, o is 
tikrųjų visokiems atsitiktinumams, 
ypač, kai nesame apsisprendę. Moki
nys pvz. baigdamas pradžios ar 
vidurinę mokyklą, dar tikrai nežino, 
ką jis toliau veiks; jaunuolis, palik
damas tėvų ūkį (dažniausiai neblogą), 
taip pat nežino, kaip susiklostys jo 
gyvenimas mieste, kokioj aplinkoj 
jis atsidurs ir kokio raugo įgaus. 
Bendrai paėmus visi siekiame gerbū
vio, bet nevisi suvokiame, kokia kai
na šito siekiame ir kokių vertybių 
galime dėl to netekti.

Mūsų visuomenę jungia bendra 
gimtoji ‘kalba, papročiai, kultūra, 
o dažnai net giminystės ryšiai. At
rodo. visi jaučiamės lietuviai, bet 
išt .tikrųjųdaugeliui mūsų trūksta tau
tinės sąmonės ir čia, atrodo, gludi 
svarbiausia mūsų kompleksų prie
žastis. Kai kūne mūsų Žmonės, 
atsiradę, tarp kitataučių, bijo būti 
išjuokti, todėl nekalba lietuviškai, 
nors ir lenkų kalbą silpnai moka. Kiti 
— gabūs ir energingi - stato miestuose 
namus, turi pelningas tarnybas, ir 
vienintelis jų gyvenimo tikslas — pi
nigas. Sunku ten būtų rasti aukštos 
moralės, visuomeniškų idėjų. Civili
zaciją jie pasisavina paviršutiniškai, 
bet kultūros savo nepagilina; prie
šingaipersiima tam tikru miesčio
nišku snobizmu, sustiprėja ten jų 
beatodairiškumas artimiesiems ir 
tautiniai kompleksai. Jų vaikai tikrai 
jau nebemokės lietuviškai ir gal net 
neprisipažins, kad yra kilę iš lietu
vių. Ir dar viena grupė, ne taip skait
linga, bet svarbiausia — mūsų jau
nieji inteligentai. Kokių gilių ir 
stiprių kompleksų turi būti paveiktas 
žmogus, jei vos po kelių metų stu
dijų nutraukia visus ryšius su savo 
visuomene. Kur slypi tų kompleksų 
šaltinis? Ir čia, atrodo, surandame 
siūlo galą. Juk žmogaus psichikos 
pagrindai susiformuoja dar vaikys
tėje, gimtųjų namų poveikyje, gimto
joj aplinkoj. Tat mūsų mieliems tėve
liams ir mamytėms miesto "ponų” 
gyvenimas atrodo aukščiausias idea
las. Tai į musų kaimą atvažiuoja 
kartais sumiesčionėję giminės su savo 
vaikais, nemokančiais lietuvių kal
bos. Jie savo rūpesčius ir vargus 
palieka namuose, o čia, šventiškai 
apsirengę ir išsipustę, demonstruoja 
savo tariamą pranašumą. (Gal būų, 
užtat gauna skilandžių ir sūrių namo 
nusivežti). Ar papasakoja apie sunkų 
darbą didmiesčių fabrikuose ar 
anglies kasykose? Tur būt, ne.

Būdinga, kad mūsų nutautėję 
inteligentai daugiausia yra kilę is” 
šeimų, kurios nesugeba tvarkyti savo 
ūkių ir bendrai atsilikusios kultūroje. 
Tautinė savigarba yra bendros žmo
gaus kultūros požymis. Žmogus, są
moningai mylintis savo tautą, žino 
jos praeitį, supranta savo visuo
menės problemas ir noriai prisideda 
prie visuomeniško darbą Jis gerbia 
kitataučius ir pats yra gerbiamas. Bū
damas savimi, jis yra laisvas, neper
gyvena nervų įtampos, nesibijo, kad 
jį kas "iššifruos” pavadindamas lie
tuviu. _

Musų inteligentams nėra kito 
kelio, kaip tautine prasme būti savimi. 
Socialistinėje santvarkoje dar nie
kam nepritrūko duonos ir darbo, ir 
niekas nebuvo atleistas iš tarnybos 
dėl lietuviškumo. Tinkamas pasiren
gimas profesijai ir sąžiningas darbas 

yra geresnis kelias į avansą, negu 
negarbingas ir nešvarus įsipirkimas, 
nuslepiant savo tautybę. Turime vieni 
kitiems padėti kaip nors pralaužti 
mūsų kompleksus. Mums būtina tamp
riau susimobilizuoti visuomeniniam 
darbui? ypač keliant musų kaimą. Da
bartiniu metu musų kultūrinė veikla 
tęsia dar senas kelių kartų tradicijas. 
Sąlygas tačiau šiai veiklai sudarė 
mums naujos socialistinės santvarkos 
pagrindai ir mes galime veikti tik į 
tuos pagrindus stipriai atsirėmę.' 
iš vienos puses šviečia mums mūsų 
tautos pavyzdžiai Tarybų Sąjungoj, o 
iš kitos pusės — Lenkijos Liaudies 
Respublikoj sudarytos tautinių mažu
mų kultūrinei veiklai plėsti galimy
bės. Taigi tam tikrose ribose, atrodo, 
gana platus horizontas. Belieka tik 
smagiai įsibėgėti. Bet štai čia pat ir 
užkliūvame už mūsų pačių svetimais 
batais ar vyžom apautų kojų.***

ALB KRAŠTO VALDYBOS 
IR KULTŪROS TARYBOS 
PIRMININKAI SYDNĖJUJE

Lapkričio 3 - 4 d. lankėsi Sydne- 
juje p. Vytautas Neverauskas ir Vik
toras Baltutis. Pasitarime dalyvavo 
ALB Tarybos pirm. V. Bukevičius 
ir Sydnejaus nariai, "M.P.” Adminis
tracijos komisijos pirmininkas V. Biti
nas ir nariai, Apyl. pirmininkas J. 
Maksvytis, "Mūsų Pastoges” re
daktorius ir. administratorius.

N. Neverauskas padarė trumpą 
pranešimą, kuriame nusiskundė, kad 
kai kurios apylinkės ir institucijos 
nenoriai atsakinėja į laiškus, laikosi 
lokalinės nepriklausomybės, tas 
trukdo veikimui. Ilgiau kalbėjo dėl 
jaunosios kartos krypties ir struktū
ros. Gyvenimas eina greitesniais 
žingsniais, negu spėjame eiti; mes 
turėsime, gal būt, greitu laiku savo 
veikloje netikėtų ir staigių pakeitimų. 
Mes esame priversti kartu eiti su gy
venimu.

Pranešimą, padarė ir Viktoras 
Baltutis sekančių Lietuvių Dienų 
Adelaidėje reikalais. Kuo geriau pasi
ruošime, tuo labiau galime tikėtis 
geresnių Lietuvių Dienų Adelaidėje. 
Darbas jau pradėtas - komisijos su
darytos, salės užsakytos, vyksta pasi
rengimai.

Buvo užsiminęs ir apie Austra
lijos Lietuvių leidinį, redaktorius 
A. Zubras nusiskundęs, kad bendra
darbių daugumas dar neatsiuntė me
džiagos. Baltutis įsipareigojusius 
prašė paskubėti.

Pranešę taip pat ir apie solistės 
Ginos Cepkauskienės atvykimą 
gastrolėms į Australija, prašė jos 
koncertus remti ir padėti. Solistė yra 
aukšto lygio menininkė ir visiems bus 
malonu ją išgirsti.

Po pranešimų buvo keletas už
klausimų. A. Baužė paklausė , kaip 
yra su "M.P.” spaustuvės įsigijimu, 
ar kas nors yra daroma šioje plotmėje. 
Šis klausimas buvo gana plačiai dis
kutuotas. A. Mauragis papildė disku
sijas naujais duomenimis; būdamas 
Amerikoje, jis aplankė keletą lietu
viškų spaustuvių ir kalbėjosi tais 
reikalais su "Dirvos” redaktorium 
Gedgaudu Clevelande, su Vijeikiu ir 
Morkūnu, spaustuvių savininkais, 
Chicagoje. Vijeikio ir Morkūno spaus
tuvės turi įsitaisiusios moderniškas 
phototypesetters - compugrapher’ius, 
o “Dirva” ruošiasi tokias pat maši
nas įsigyti. Jei norime turėti savo 
laikraštį, reikia turėti ir savo spaustu
vę. Mašinų yra įvairių kainų, pradedant 
nuo $8.000.00 ir baigiant $17,000.00. 
Mums reikėtų apie $10,000.00 surinkti 
pinigų. Mūsų' darbui jos pakaktų ir net 
galėtume nesudėtingą bisnį vesti, 
t.y. parduoti kokiai nors firmai, ar 
spaustuvei, ar laikraščiui surinkta, 
medžiagą. Darbui užtektų vieno ne
didelio kambarėlio. Reikėtų pradėti 
organizuoti spaustuvei įsigyti vajų ir 
paruošti spaustuvės įsigijimui planą, 
kad visiems būtų jis aiškus ir su
prantamas. Dauguma posėdžio daly
vių tam pritarė.

Buvo ir daugiau klausimų,į ku
riuos buvo atsakyta ir paaiškinta. 
Pirmininkai dar tarėsi atskirai su 
"M.P.” Administracine Komisija ir 
redaktorium.

Svečiai, apžiūrėję ir pasidžiaugę 
Sydnejaus Lietuvių Klubo patalpomis, 
sekmadienio vakare išskrido į Ade
laide.

Inf.***
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LIETUVIUL DIENOS 1974 M.

Visi su Lietuviu, Dienomis susiję 
pranešimai, skelbimai ir informaci
jos bus talpinami po šia vinjete, dail. 
I. Pocienės specialiai paruošta.

Lietuvių Dienoms Rengti Komi
teto Prezidiumas jau keletą kartų 
posėdžiavo. Yra sudaryti komitetai 
paskiriems darbams atlikti. Numaty
tos salės visiems parengimams, vyks
tantiems Lietuvių Dienų metu. Bando
ma gauti ir naujai pastatyta Festival 
Hall. Nors jos nuoma labai aukšta, 
bet tikimasi, kad gausiai suplaukę 
tautiečiai ja užpildys. Lietuvių 
Dienų metu numatomi šie parengimai:

Literatūros ir Muzikos Vakaras, 
Teatro Spektaklis, 
Jaunimo Koncertas,
Tautinių, Šokių Koncertas,
Dainų. Švente,
Naujųjų Metu. Balius.
Pirmasis parengimas įvyks gruo

džio 26 d. vakare, o paskutinis gruo- 
džio 31 vakare - Naujųjų Metų balius.

Lietuvių Dienų metu vyks A.L.B. 
Krašto Tarybos atstovų, Lietuvių 
Studentų ir kiti suvažiavimai. Orga
nizacijos, kurios numato tuo metu 
šaukti suvažiavimus, prašomos pra
nešti iš anksto, kad butų galima apie 
tai patalpinti Lietuvių Dienu, brošiū
roje.

L.D.R. Komitetas numato šį, me
nesį sušaukti visų lietuviškų organi
zacijų atstovų susirinkimą ir plačiau 
supažindinti su Lietuvių Dienomis, 
prašant jųpagelbos ir pritarimo.

Lietuvių Dienos yra visų Austra
lijos lietuviu, reikalas ir visi priva
lome bendromis* je'gomis, vieningu 
darbu ir sklandžiu tarpusavio ryšio 
palaikymu dirbti, kad jos būtu, kuo 
sėkmingiausios. ***

SVEIKA INICIATYVA

Mūsų tautinėje veikloje kartais 
pasireiškia sveika privati iniciatyva, 
tai labai pagirtina veikla, nes ji iš
plaukia natūraliai iš gyvų šaltinių, 
gyvų liudininkų, žinomų ir pažįstamų 
žmonių. Šios rūšies veiklą galėtume 
daug plačiau išplėsti, ypač tai 
lengva padaryti musų jaunimui. Mūsų 
jaunimas artimai bičiuliaujasi su 
australų * jaunimu, turi ryšius su 
mokslo žmonėmis, su kolegomis mo
kytojais, gydytojais, inžinieriais ir 
kitų profesijų žmonėmis, bet paklaus
kime*, kiek jie kalbasi apie šių laikų 
mums aktualias problemas vykstan
čias pasaulyje - apie Sovietų Są
jungos suktus kelius ir 1.1. Pagaliau 
mūsų interesas yra informuoti pasau
lį visais galimais budais apie Lietu
vos padėtį, kas vyksta už geležinės 
uždangos.

Nevien politinėje bet ir kultūri
nėje plotmėje mes turime ką pasakyti 
ir ką parodyti .todėl mėginkime užin- 
teresuoti savo bendradarbius, taip 
darydami mes įsigyjame tikrų draugu^ 
kurie mus kiekviename atvejuje už
tars ir padės reikalui ištikus.

Gražūs pavyzdžiai patraukia, 
taigi čia ir noriu vieną tokį gražų 
pavyzdį parodyti.

Adelaidėje mes turime labai 
veiklią lietuvaitę Rasą Kubiliutę, 
kuri Adelaidės universitete studijuoja 
muzikologiją. Savo moksliniams dar
bams ji pasirinko lietuvių liaudies 
dainas. Tas senas lietuvių dainas ji 
pasirinko iš senesnės kartos žmonių, 
jas įgrojo į juosteles ir pristatė savo 
profesorei su atatinkamais komenta
rais. Profesorė nustebo , susidomėjo 
tokiomis meniškomis dainomis ir susi
tarė su Rasa, kad ji pakviestų tas 
ponias universitetan, kad galėtų visą 
studentų auditoriją supažindinti su

SOLISTĖ GINA CEPKAUSKIENE

SOLISTE GINA CEPKAUSKIENE 
ATVYKSTA AUSTRALIJON
Nors esame įsikūrė atokiau nuo 

viso pasaulio, bet mūsų broliai 
užjūriuose nepamiršta mūsų ir daž
nai mus aplanko. Per paskutinius 
dešimtį metų mus lankė sportininkai, 
solistai, bendruomenės darbuotojai 
ir šiaip daugybė tautiečių ?įsikūrusių 
kituose kraštuose. Visus' mes nuo
širdžiai priimame ir vaišiname, kaip 
brangius ir mielus svečius.

Ateinančiais metais, kovo - ba
landžio mėnesiais, Australijon kon
certuoti atvyksta solistė Gina Butkutė 
- Čepkauskienė. Ji gyvena Kanadoje, 
La Salle mieste ir yra koncertavusi 
visose Kanados ir Amerikos lietuvių 
kolonijose. Visur jos koncertai buvo 
labai sėkmingi ir kritikų labai gerai 
įvertinti. Apie vieną jos koncertą 
Bostone, J.A.V. Elena Vasyliūnienė 
“Darbininke” rašo:

“‘Sunku rasti kitą tokią dai
nininkę, kuri būtų apdoVanota viso- 
kiariopomis gerybėmis, gražiu ūgiu, 
gražiu veidu, gražia laikysena ir 
nuoširdumu. Bet tai dar ne viskas. 
Ją Dievas apdovanojo talentu, kuris 
iš jos namų Kanadoje neša ją į 
pasaulį, nuneš ją į Europą.

lietuvių tautos folkliora. Rasa pa
kvietė p. E. Dainienė ir p. dr. Maže- 
lienę, kurios labai įdomiai pravedė 
pašnekesius ir diskusijas su visa 
auditorija, kurioje klausėsi apie 60 
studentų.

Po paskaitų musų lektorės gavo 
universiteto muzikos katedros vedėjos 
tokius laiškus, kuriu, čia vieną pa
tieksiu kaip . parašytas: -

THE UNIVERSITY OF ADELAIDE 
Adelaide, South Australia, 5001 

Department of Music

16 October, 1973

Mrs. E. Dainius,
25 Manuel Avenue,
BLAIR ATHOL, S.A. 5084

Dear Mrs. Dainius,
We would like to express our 

appreciation of your assistance at 
our ethnomusicology lecture on 
Thursday, 11 October. All present 
found the discussion and performance 
most interesting, and we are grateful 
for your help on this occasion.

Yours sincerely,

(Dr.) Catherine J. Ellis
Nereikia daug kalbėti, padėka 

pati už save kalba, dia tik galėtume- 
priminti musu, jaunimui, o ir tėvams, 
labiau susirūpinti savo tautos kultū
riniais lobiais ir tinkamai juos prista
tyti mokslo institucijoms, kultūros 
židiniams, religinėms bendruomenėms. 
Su pasididžiavimu ir meile reprezen
tuokime savo kilmę ir kultūrą, tada 
verti ir garbingi būsime savo tautos 
vaikai- ______ amu

— Dr. Antanas Maceina bai
gia ruošti spaudai veikalą vo
kiečių kalba “Der russische 
Christus”.

Gina turi didelį, stiprų balsą, 
tiek aukštesniuose, tiek Žemesniuose 
registruose plaukiantį lygiai, kaip 
vanduo upelyje. Jos kvėpavimas 
natūralus, nėra pauzių orą įkvėpiant, 
net rodos, kad oras jai nereikalingas. 
Nuostabiausia, Gina turi koloratūrą, 
kuri įgyjama tik sunkiu ir ilgu darbu. 
Žmogui tapti lakštingala nėra leng
va. Gina tai atsiekė.

Dainavimo dikcija pas Giną 
labai švari ir tiksli. Aiškiai girdimas 
kiekvienas žodis. Ir tai ne vien tik 
gimtojoj kalboj, bet ir kitose. Di
džiausią įspūdį daro jos koloratūrinės 
vietos, tokios lygios, tokios skambios, 
kaip paukštelio muzika. Balsas gra
žiai kyla forte vietose. Nors diapa
zonas tarp piano ir forte nėra di
delis, bet ėjimas yra labai gražus. 
Dainininkė nerodo jokio nervingumo. 
Dainuoja lyg lengvai kalbėdama. Tono 
Švarumas yra beveik absoliutus.”

Australijos lietuviai turės progos 
ją išgirsti veik kiekvienoje lietuvių 
kolonijoje Australijoje. Smulkesnis 
jos gastrolių ir koncertų aprašymas 
tilps mūsų spaudoje, porą mėnesių 
prieš jai atvykstant.

A.L.B. Kr. Kultūros Taryba.
***

NEMESK KELIO DĖL TAKELIO
Graudu pasidarė, paskaičius 

praeitame “A.L.Z” n-ryje BUVUSIO 
ATSTOVO nusivilymą. -tautiečiais, 
nedovanotinai skurdžiai atstovavu
siems mus PAVERGTŲ. TAUTŲ 
demonstracijose. Jie net nesuminkš
tino kietaširdės australines spaudos, 
kad jie dar kartą nuduotų mus už
jaučianti. v

Ir dar blogiau: parodoje “UŽ
MIRŠTOJI EUROPA” paaiškėjo, kad 
ji ne visiškai užmiršta - kai kurie 
musu pavergimą liudijantieji ekspo
natai buvę pašalinti. Atseit, pa
vergimo banga atlieja net ligi čia.

Motorkadoje dalyvavę tik 15 
lietuvių mašinų ir politiniame mitinge 
vos 20-25 “partizanai” (čia atsto
vas piktybiniai neteisus - mitinge 
dalyvavo daugiau pusšimčio lietuvių). 
Nedalyvavusiu masė kalta, kad aus
tralu “publicity” nesidominti musų 
parengimais. Žinoma, jei savo “pa
rengimus” praplėstumem pav. ligi 
pavergtų semitinių padermių išsi
laisvinimo veiksmų, tikriausiai 
susidomėtu, ne vien australų spauda.

Imant proporcingai pagal Ade
laidėje esamų tautybių skaitlingumą, 
tokioje motorkadoje latvių mašinų 
turėjo važiuoti bent 30, ukrainiečių 
- apie 80; pridėjus vengrus, čekus ir 
kt., susidarytų įspūdinga keleto šimtų 
auto vilkstinė, kuri tikrai nesukeltų
judėjimu tvarkančios policijos entu
ziazmo. Tie nepaslinkę įsijungti į 
motorkadą tegul bent tuotn pasiguo
džia, kad nepastumėjo čionykščių 
eismą tvarkančių pareigūnų į, mūšy 

prispaudėjų eiles.
Gal mes ir praskydom išplėšdami 

savo veiklą plačiu frontu, pradedant 
savaitgalio mokyklomis, savais sporto 
klubais, skautų draugovėmis, tautinių 
šokių ansambliais, chorais ir bai
giant kovų ir sąjūdžių veteranais.

Ar ne sėkmingiau būtų laužti 
pavergėjo geležine užuolaidą įsi
jungiant į grėsmingas demonstraci
jas su 15'simbolinių tankų?

Mūsų jaunimas, niekad Lietuvos 
nematęs, ima bodėtis ta lietuvybe, kur 
nuolat girdisi giedant lozorių: mus 
pavergė, mus trėmė, mus šaudė... 
Vis mes apačioje. Jaunimui norisi 
kartais pabūti ir viršuje. Sporto aikš
tėje, meno festivalyje, akademijoje 
ar bet kur. Ir mūsų savaitgalio mo
kyklos vaikiūkštis išdidžiai nešasi 
prieš australiuką: - Kiek kalbų tu 
moki? - Tik vienų? - Aš moku dvi!

Kas atsitiktų, jei mūsų plačiame 
fronte kiekvienas imtų sekti tik savo 
siaura* takelį ir plėštis, kad be jo 
sužlugs visas frontas?

Jei savaitgalio mokyklos vedėjas, 
protestuodamas, kad ne visi tėvai 
siunčia savo vaikus mokyklon, pasa
kytų - nusiimu; jei tautinių šokių 
vadovė, nepakęsdama šokėjų nedraus
mingumo, numotu ranka - žinokitės!; 
jei choro dirigentė, kaltindama daino- 
rius praleidžiančius repeticijas, 
nutildytu ir likusius ir 1.1.

Mūsų visų ir būsimos Lietuvos 
laimei del to jie nesismulkina ir 
nepuola neviltin. Frontas vis dar 
laikosi.

Yra visiškai natūralu, kad begy
venant nuolat išeina vadovai, atsto
vai ir eiliniai darbuotojai ir nuolat 
ateina nauji. Bet išeinantieji nebū
tinai turi trinktelti durimis ar ateinan
tieji trimituoti fanfaromis.

- J- „Pus
ds Adei. Žinių) 

***

ARTĖJA

(Atkelta iš 1 psl.)

didelį kiekį atominių raketų, kurios 
gali pasiekti betkurį taikinį Kinijoje. 
Tai sudaro ketvirtį visos Sovietų 
Sąjungos karinės jėgos.

Nemažiau yra aktyvūs kiniečiai 
prie tos pačios sienos. Jų yra 45 
divizijos kariuomenės. Be to, jie 
skuba pasigaminti daugiau atominių 
raketų. Dabar jie turi apie 15 -. 20 
raketų, kurios gali pasiekti taikinius 
iki 2.300 mylių ir apie 15 raketų - iki 
1,200 mylių. Taip pat įrengta'daug 
raketų šaudymo lizdų, kurie butų 
saugūs rusų puolimo atveju. Dabar 
gaminami sovietų modelio TU - 16 
bombonešiai, kurie gali skristi iki 
1,600 mylių. Jų yra pagaminta apie 
150. Kinija smarkiai gamina ir kovos 
bombaiešius F - 9, kurių jau turi 
apie 300. Jie gali skraidinti atomi
nius ginklus į artimiausius priešo 
miestus ir prieš kariuomenės masę. 
Produkcija yra didinama. Dabar yra 
medžiagos 200 atominių bombų.

Kinija smarkiai veikia diplo
matinėje srityje - išlygina santykius 
su JAV, giria V. Europos vieningumą 
ir perspėja prieš sovietų apgaulę.

JAV vadai susirūpinę, kad būtų 
išvengta šio karo. Sovietų užpuolimas 
Kinijos gali turėti pavojingų atgarsiu 
tarptautinėje arenoje. Jei Kinija 
būtų nugalėta, pasikeistų jėgų pusiau
svyra rusų naudai su dideliu nuosto
liu JAV-ėms. Pastarųjų vadai jįra 
atsargus ir neleidžia sovietams būti 
tikriems, kad Kinijos užpuolimo at
veju jie bus laimėtojai, jje taip pat 
bijo perdaug artimai bičiuliautis su 
Kinija, kad nepaskatintų sovietinio 
puolimo prieš Kiniją.
(Duomenys imti iš “U.S. News a 
World Report 1973.VIII.27)

V.M.
***

v.s. valdemaruisen bergui
75 metai

(Atkelta iš 6 psl.)
Jo rūpesčiu ir 

pastangomis mūsų sąjunga buvo priimta 
į Tarptautinį Skautų Biurą kaip pilna
teisis pasaulinės skautų šeimos 
narys. Vėlesniais metais jis dalyvavo 
įvairiuose pasaulinės skautų, organi
zacijos suvažiavimuose, konferenci
jose ir t.t.

Nuo 1931 iki 1934 metų jis buvo 
pirmasis Lietuvos skautų Vyr.- Skau
tininkas. Jis organizavo ir pravedė 
dvi pirmąsias tautines stovyklas 
1928 ir 1938 m. 1949 - 51 m. buvo 
Vokietijos lietuvių skautų rajono 
vadu, 1952 - 56 m. J.A.V. Vidurio 
rajono vadu. Ligi paskutinių dienų 
jis kiek galėdamas rėme lietuvių 
skautų veikla*. Galime sakyti, kad 
pirmasis Vyr. Skautininkas Valde
maras Senbergas įstate Lietuvos 
skautijos sąjūdį į tikra, ir teisingą 
kelią, kurį jai nurodė skautybes kūrė
jas R.B. Powell’is. Jis buvo pirma
sis instruktorius, kuris išmokė Lietu
vos skautus stovyklauti, pionieriauti 
ir dirbti skautiškuoju metodu skiltyse 
ir draugovėse.

(Iš “Su Skautybe” leidinio, 1973)
* **

BREŽNEVAS SPAUDŽIAMAS
Vakarus pasiekia vis daugiau žinių, 

kad senieji ..dogmatistai“ Kremliuje 
spaudžia Brežnevą už jo nuolaidas Vaka
rams. Tūlas profesorius Teleškinas vie
noje paskaitoje pareiškęs, kad Brežnevo 
susitarimai su JAV yra tik ..tušti popier
galiai“ ir kad Amerikos imperialistai bu
vo ir pasiliks didžiausi Sov. Sąjungos 
priešai. < • .■ >'
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VARDAI IR VEIDAI

Tokiu pavadinimu Lietuviškos 
Knygos Klubas Chicagoje šiais me
tais išleido Stasio Ylos stambų vei
kalą, kurio pilnas pavadinimas taip 
skamba: ’’VARDAI IR VEIDAI mūsų 
kultūros istorijoje nuo Mažvydo iki 
Skvirecko”. Šioje knygoje autorius 
sumini ir aptaria šiuos žinomus dar
buotojus iš mūsų praeities: Martynas 
Mažvydas, Mikalojus Daukša, Kristi
jonas Donelaitis, Juozas Amulfas 
Giedraitis, Motiejus Valančius, Anta
nas Baranauskas, Aleksandras Dam
brauskas - Jakštas, Antanas Smetona, 
Jonas Mačiulis - Maironis, Jurgis 
Matulaitis, Juozas Skvireckas. Pri
statydamas šiuos asmenis S. Yla 
nesiribojo vien tik biografinėm apy
braižom, bet stengėsi atskleisti drau
ge su aprašomuoju asmeniu ir jo gy
venamojo laiko kultūrinę situacijų ir 
aplinką.

Iš tiesų, šitą veikalą reikėtų 
priimti kaip pradžią ar metmenis mūsų 
kultūros istorijai, kuri, galima sakyti 
iki šiolei vis tebedirvonuoja ir beveik 
nepaliesta. Apie lietuviu tautos poli
tinę praeitį mes jau turime visą eilę 
trandžių ir giliai išstudijuotų veikalų, 
kai tuo tarpu išsamesnio vaizdo apie 
mūsų kultūrinį vystymąsi taip iki 
šiol ir neturime, neskaitant nagrinė
jimų atskirais klausimais. Prof. Sta
sys Yla šioje knygoje kaip tik bando 
pažvelgti į musų tautos netolimą praei
tu kultūrininko akimis. Pradžia ypa
tingai gera ir galima tikėtis, kad 
šitoji knyga bus ne vien paskatini
mas, bet gal ir akstinas ir kitiems 
susidomėti mūsų tautos kultūrine 
praeitimi, o bestudijuojant ir atideng
ti naujų faktų, kurie gal turėjo le
miamos reikšmės mūsų ^tautinės kul
tūros raidoje. Jau ir šioje knygoje 
autorius gal net teisingai kelia mintį 
ir griauna nusistovėjusią pažiūrą, kad 
lietuvių tautinis atgimimas prasidė
jęs su Basanavičiaus “Aušra”. Auto
rius teigia, kad lietuvių tautinis at
gimimas įvykis keliais šimtmečiais 
anksčiau - jis prasidėjęs su lietuviško 
rasto įvedimu šešioliktame šimtmetyje, 
rašto, kuriam pradžią davė Martynas 
Mažvydas, Mikalojus Daukša ir kiti to 
meto darbuotojai. Iš tiesų didelis 
dalykas duoti pradžią lietuviškam 
raštui, bet suprasto įvedimu prasidėjo 
dar didesni užsimojimai ir rūpesčiai - 
reikėjo tautą išmokyti tą rastą skai
tyti. O tai nebuvo taip labai paprasta 
ano meto sąlygose, kada nei valsty
bė, nei to laiko šviesuomene tuo vi
sai nesidomėjo. Reikėjo ne valsty
bės galios, o didelių, autoritetingų 
ir tautiniai sąmoningu asmenybių, 
kurios veiktą tautą nemažiau efekty
viai, kaip kad valstybė savo galia. 
Dalinai autorius ir teisingas, kad 
lietuviško rašto įvedimą paskatino to 
meto Lietuvoje prasidėjusios religi
nės kovos tarp protestantų ir katalikų 
ir iš to daro išvadą, kad ’’katalikybė” 
nuo pirmosios savo egzistavimo dienos 
Lietuvoje pagerbė lietuvių kalbą ir tuo 
budu padėjo pagrindą lietuvių tau
tinei kultūrai”. Šitoks teigimas, tegu 
ne paties autoriaus, o jo tik cituotas 
iš J. Stakausko knygos ’’Krikščiony
bė Lietuvoje” jau pats sau priešta
rauja, nes jeigu katalikybė padėjo 
pagrindus lietuvių tautinei kultūrai, 
tai išvadoje prieš katalikybės įvedimą 
lietuvių tauta savos kultūros neturėjo, 
o jeigu neturėjo savo tautinės kultū
ros, tai ir neegzistavo kaip tauta, nes 
juk tautos pagrindas ir yra ne kas kita 
kaip jos originali kultūra.

Drauge su raštu buvo auklėjama 
ir sąmoninama visa tauta. Visai ne
nuostabu, kad šitame darbe didžiau
sią vaidmenį atliko kunigai ir vysku
pai, tad visai pagrįstai autorius šitoje 
kovoje dėl tautinės kultūros sumini 
dešimt dvasiškių ir tik vieną pasau
lietį - Antaną Smetoną. Tačiau tame 
keturių, šimtų metų laikotarpy buvo ir 
daugiau nemažiau reikšmingų vardų 
ir ne iš dvasiškių tarpo. Galėjo auto
rius pristatyti ir vieną kitą pasaulietį, 
kad nesukeltų įtarimo, jog autorius 
vienašališkas.

Žodžiu, ši knyga yra neabejotinai 
didelis įnasas, nors paremtas tik 
parinktais specialiais atramos taš
kais. Gal vietoje autorius savo pra
tarmėje apsidraudžia sakydamas, kad 
šiuo rinkiniu norėjęs prasklaidyti 
kai kurias miglas, bet šitoji sklaida 
tėra tik properšos, kurios vis tik mūsų 
tautos kultūrinę praeitį skrodžia gi
liai ir įžvalgiai.

"Dainos” choro dirigentas Br. Kiveris Sydnejaus Operos Rūmų atidarymo proga 
su savo keliais choristais.

gal ir kokiame Uzbekistane, o Kry
mą apgyvendino grynakraujais rusais. 
Dabar iš širdies gerumo leidžia dar 
gyviems išlikusioms totoriams grįžti 
j savo kraštą, bet tas nelabai patinka 
įsigyvenusiems rusams. Labai su
prantamas malonios ’’babuškos” 
spiovimas į Nikodemo totoriškos iš
vaizdos veidą. Skundėsi Nikodemas 
milicijai, bet tie tik patraukė pečiais: 
“ne naša diela”. Apspjovė švarką? 
Didelė čia bėda? “Naplevat*” ant 
tokios bėdos. O tie totoriai tai tik 
“sukinos” vaikai ir grįžta vien ramių, 
žmonių terorizuoti. Nikodemas pats 
milicijai nelabai simpatiškas; vien 
extra darbas jį saugoti, už kurį virš
valandžių nemoka.

Nusiminęs pasuko i Ukrainą.
Lietuviai su ukrainiečiais visada 
palaikė draugiškus santykius. Butų gal 
ir radęs ten brolišką draugiškumą, jei
gu ne ta jo juodmargė barzda. Ukrai
niečiai jį palaikė žydu. Pogromų dva
sia ne tik nemirusi, bet gana karštai 
kurstoma. Nikodemui būtų gal ir la
bai riestai užsibaigę, jei ne ameriko
nas žurnalistas Kieve angliškai pa
kalbėjo su juo ir įrodė esąs austra
las. Sudaužė akmenį paleidę Valianto 
langą, ir tik vieną padangą tenuleido. 
Galėjo, tikrai galėjo būti blogiau. Ką 
jūs manot, atvažiuoti įUkrainat marga 
barzda, pakumpusia nosim ir su kapi
talistiška mašina, kurią “zapadu” 
imperialistai davė aiškiai tik už ko-
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BROLIŠKA MEILĖ
Trejus metus mano draugas Niko

demus prašė ir pagaliau išprašė iš 
Sovietų Sąjungos leidimo savo nuo
savu Variantu ir su karavanu važinėti 
po Rusiją iki Lietuvos. Iš pradžių 
davė leidimą tiktai karavanui ir tik 
Rusijoj, bet išsiaiškinus, jog jis 
pats vienas, nors ir arklio jėga, turė
damas, per Rusiją karavano nepastums, 
davė ir jo Valiantui vizą. Pabaigoj 
pats Nikodėmus nutarė karavano ne
beimti, o 
tent” ir 
Ir tenai 
keliones

„ Apie

tik mažą palapinukę, “dogs 
išvažiavo laivu iki Adeno, 
jau savo Valiantu pradėjo 
žeme.
kelionę per įvairias ara

biškų tautų dykumas daug nepasako
jo. Vienur kitur sutikęs keletą be
duinų, kurie, kaip susitarę, visi vie
nodai tvirtino, jog “Allah is good”. 
Nikodemus jiems pritarė, u z" ką buvo 
pavaisintas keptu ožkiuku ar kupra- 
nugarės pienu. Laimingai, netrukdo
mas slinko Kaukazo link, į Sovietų 
Sąjungą, į broliškas respublikas.

Sveikas pervažiavęs sieną,pateko 
į romantišką armėnų kaimą. Gražaus 
kalno papėdėje pasistatė savo pala
pinukę ir jau virsis vakarienės, kai iŠ 
kaimo subėgo žmonės su armoška ir 
balalaikom ir kviečia į vestuves. 
Taip reikalavo svetingas armėnų 
paprotys; kiekvienas pakeleivis lai
mingam jaunavedžių gyvenimui kvie
čiamas į, vestuves kaip brangus sve
čias. Nikodemui ir akys nušvito. Armė
niškose vestuvėse savo gyvenime 
nėra buvęs. Patenkintas eina. Nesu
sikalba, bet ar tai būtina? Priėjus 
kaimą, iš pirmo kiemo išėjęs vyrukas 
apžiūrėjo Nikodemą ir sako, jog geriau 
tegul Nikodemas neina į vestuves. 
Pasierzeliavę tarpusavy, kaimiečiai jį 
paleidžia atgal. Ką gi, vakarieniauti 
iš australiškų dėžučių. Netrukus pa
matė vėl buri kaimiečių pas ji atei
nant. Kažką karštai ginčijasi, kai 
kurie su pagaliais. Priėję jam kažką 
armėniškai dėsto, bet Nikodemas vien 
rusiškai kartoja “neponimau”. Kai
miečiai pareikalauja paso. Nikodemas 
rodo; kur dėsis nerodęs? Visa gauja 
vėl ima rėkauti, bučiuoja Nikodemą 
vienas per kitą ir vienas vargais nega
lais jam rusiškai aiškina, jog tai įvy
kęs baisus apsirikimas. Jie palaike' jį 
gruzinu ir, ko gero, būtų dar pagaliais 
užmušę. Laimingi, kad jis ne gruzinas; 
nors jo pasu, kad jis 
cas” iš Australijos 
būti ir kengūra, bile 
IŠ naujo dainuodami 
demą i vestuves. Iš džiaugsmo siūlo

koks ten “litov- 
jie netiki, gali 
tik ne gruzinas, 
nusitempė Niko-

Stasys Yla. Vardai ir veidai mūsų 
kultūros istorijoje. Nuo Mažvydo ligi 
Skvirecko. Aplankas dail. 
liaus. Išleido Lietuviškos 
Klubas Chicagoje 1973 m. 
Kaina S6.00.

T. Va-
Knygos 

345 psl.

*** V.K.

kius baisius prieš darbo liaudį nuo
pelnus. į miliciją, Nikodemas jau ir 
nebėjo. Valiantui naujo lango sovie
tuose negausi, tačiau padangą sulopė 
ir galėjo pasiekti Lenkiją.

Čia Nikodemas atėjo į restoraną 
ir norėjo gerai išgerti, kartelį nuska
lauti. Bet ir vėl... Sėdi už stalo, sėdi. 
Kviečia kelnerį rusiškai. Kviečia vie
ną ir kitą, bet jie visi kurti. Negirdi 
ir beveik akli, nes nemato ir jo iš
kelto “Červonco”. Užsibaigė nelai
mingo Nikodemo kantrybė; atsistojo ir 
ėmė angliškai koliotis ir keiktis ant 
lenką už visas apgaulingas unijas ir 
kas tik į galvą atėjo; o trecias žodis 
sultingas australiškas “bloody” pri
dedamas. Tuojau sulėkė ar septyni

Nikodemui net su jaunąja pirmą naktį 
miegoti ir tik su w didele diplomatija 
pavyko visų armėniško vaišingumo 
malonumų atsisakyti. Pabuvojęs ar
mėnų kaime keletą dienų, Nikodemas 
važiuoja toliau.

Sekančią kelionės dieną atsi
duria Gruzijoj. Įvažiuoja į nediduko 
miestelio turgavietę. Jo Variantą tuo
jau apsupa vaikai ir suaugę pradeda 
rinktis. Vos išlipa iš mašinos, kai 
vienas barzdotas senis iš minios pri- _______ __ w________ __ _
ėjęs kad smogs jam... tiesiai į vidurį kelneriai. “PŠeprašam, pseprašam, 
veido. Nikodemas net kraujais apsi- panie!” Girdi, manėme, kad esi ru- 
pyle. Vargšas^neapsiėjo be milicijos, sus; koks palitrukas su mandria NKVD 
kįuri jam paaiškino, jog tai “ničevo”. mašina. Lenkai puola, griūva viens 

per kitą. Litvinas iš Melboumol?
Nikodemas nebesupranta, kas at

sitiko. Vienas siūlo “Wudka Wyborowa” 
kitas neša jau “Krupniko Lilewskiego’ 
trečias klausia, kaip jo “ciocia Karu
sia” ten tokioj Sunshine gyvena? Dar 
kito “Wujek” Deer Parke. Ką jis tame 
parke veikia? Ar tik ne koks “kengur- 
boy?” Ach, ’’Litvine, bracia, davai 
usto, pacaluje! - Geria Nikodemas, 
geria su visais, nes ju stalą jau mi
nia apstojo. Visiems linkėjimų par
veš; ciociai Kamšei, ir dėdei ’“ken- 
gurboy” Deer Parke, Ringwood’e 
ir Footscray. Geria. “Na zdrowie, 
pan Nikodemu!” Ateina jau ir iki 
Vilniaus klausimo. “Psia krevai”, jūs 
litvinai, bet su jumis muštis ir gerti 
smagu. Dar pasimušim, bet dabar ger
kim, dabar palaikykim ’’towazistwo”;

dar, duosim drauge, “pšiakre- 
Kitas ima deklamuoti “O 

ojczizna moja” ir pradeda

kuri jam paaiškino, jog tai "nicevo”. 
Žmonės palaikė jį armėnu.

Čia turiu jums paaiškinti apie 
Nikodemo išvaizdą. Matote, taupumo 
sumetimais, kad kelionėje nereikėtų 
rūpintis skutimosi reikmenimis, Niko
demas užsiaugino barzdą ir ūsus. 
Būdamas jau nebe pirmos jaunystės, 
jis tą savo barzdą padažė juodžiau.’ 
Kelionėje pamažu pradėjo rodytis ir 
natūralioji spalva - žila. Todėl galima 
suprasti, jog armėnams jis buvo pana
šus į gruziną, o gruzinams į armėną. 
Dykumuose su beduinais oŽkiuko keps
nius bevalgant^ plikė parudavo. Kau
kazo dar nepasiekė sovietiška broliškų 
tautų meilė, todėl Nikodemas spaudė 
iš Kaukazo, kad per dulkes ir kelio 
nebesimatė.

Pasuko Krymo link. Ten, kur ka
daise Vytautas buvo atjojęs. Nors jo 
Variantas ir negers iš Juodųjų Marių; 
bent senuoju protėvių pramintu keriu 
važiuos tėvynės rink.

Važinėdamas gražiais marių pa
kraščiais, beveik iki graudumo susi
žavėjęs Nikodemas ieškojo vietos, 
kurioj, gal būt, garbingas protėvis 
buvo sustojęs žirgo, pagirdyti. Senti
mentalumo apimtas nepastebėjo žmonių 
įtartinai žvairuojant. - Tai grįžtat, 
“prakliatije”? - Suriko priėjusi ma
lonios išvaizdos ’’babuška” ir spio- 
vė Nikodemui į veidą. Tiesiai į veidą 
senutė nepataikė tik ant atlapo. Pasi
rodo, Čia ji palaikė totorium.

Su tais totoriais irgi ne viskas 
tvarkoje. Po revoliucijos, juos, kaip 
žmones, buvo apgyvendinę Sibire, dar

duosim 
vams”. 
Litwa. 
verkti.

I sveikatą) “Cholera jasna” —
Nikodemas išmoksta lenkiškai. Nuo 
Kaukazo, per dvi savaites buvęs gru
zinu, armėnu, žydu ir totorium. Niko
demas laimingas “litvinas”. Gerai, 
pasimušim! dėl Vilniaus ar šiaip dėl 
ko nors. Ir Nikodemui su lenkais gerti 
ir muštis smagu.

Lenkai pažada įdėli Valiantui 
langą ir ryt poryt, galvai skaudėti 
nustojus, kelias suksis Vilniaus link. 
O kaip ten buvo papasakosiu kitą 
kartą. Aga***
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KĄ AŠ MAČIAU AMERIKOJE
A. Mauragis

(TĘSINYS)

KELIAS TOLIMAS BET MIELAS
Šitą penktadienio rytą atsikėliau 

anksti ir labai gerai pailsėjęs, pilnas 
energijos ir vidujinio džiaugsmo, juk 
važiuoju į jubiliejinę skautų stovyklą, 
kur susitiksiu šimtus savo jaunystės 
draugu. Man rodėsi, kad aš grįžtu į 
savo jaunystės dfenas, nes jaučiu ta 
patį širdyje šviežumą, džiaugsmą, koki 
ture'davau anais laikais, kada vyk- 
davau į stovyklas. Aš norėjau švilpau
ti ir dainuoti, bet susilaikiau, nes 
nenorėjau pasirodyti per daug susi
jaudinęs šiuo įvykiu.

Vanda paruošė pusryčius ir gerai 
pasisotinę, sėdome į mašiną; tuščio
mis ryto gatvėmis braukėme į Cicero 
pas p. Zailskius. Įdomu pamatyti 
naują priemiestį.

Kai gatvės tuščios ir namai sto
vi pilkoje prietemoje , medžiais pri
dengti, miestas atrodo gražus. Bet 
aš taip mažai dar to miesto mačiau, 
o tiek daug apie jį girdėjau ir skai
čiau. Mano laimei, aš" turėjau vilties 
dar į ji sugrįžti ir gerai apžiūrėti.

Štai ir p. Zailskių namai. Atsi
sveikinu su Giniočiais ir pasilieku 
p. Zailskių globoje. Ponai Zailskiai 
pačiame kelionės įkarštyje. Jie sku
ba , pakuojasi, rūpinasi kad ko rei
kalingo nepamiršti. Aš laukiu jų 
sodelyje, didelis sklypas - auga gra
žūs dideli medžiai ir lysvėse žaliuo
ja daržoves, sirpsta pamidorai. Ilgai 
laukti nereikėjo, sėdame Į masiną ir

važiuojame dar vieną keleivę paimti.
Vos tik sustabdė p. Zailskis 

mašiną , prasidarė duris ir iš namo 
išeina man gerai pažįstama p. Klio- 
rienė - Valaitytė, gimnazijos moky
toja, skautininke.

Pažinau aš jaukai ji dar buvo 
netekėjusi, Setos progimnazijos 
mokytąja. Toje pačioje mokykloje 
mokytojavo ir Bronius Kliorė, da
bartinis jos vyras, jis buvo tada 
tuntininkas, o vėliau Švietimo minis
terijoje departamento direktorius. 
Taip netikėtai Įsigijau senai pažįs
tama, ir mielą bendrakeleivę. Lyginau 
mintyse aną jauna, Valaitytę su da
bartine p. Klioriene, jau močiute. 
Nežiūrint to, ji dar jauna ir įdomi.

Pono Zailskio anksčiau nebuvau 
pažinęs, bet jo išvaizda ir būdas 
rodo, kad tai pedagogo tipas. Iš jo 
elgesio trykšta nedirbtinis švelnumas 
ir mandagumas, šiandien jis vairuoja 
mašiną atsargiai, nesikaršciuodamas, 
retkarčiais pasitardamas su savo 
ponia. Ponia Zailskienė taip pat 
nepaprasto švelnumo moteris, matosi 
didelis rūpestingumas savo vyrui ir 
visiems su kuo ji tik susitinka. Jos 
gelmėse lengvai pastebimas ryškus 
moteriškumas.

Nereikia čia daug aiškinti, pa
tekęs į tokią mielą kompaniją, jau
čiausi labai laimingas, tai buvo mano 
pati geriausioji ir įdomiausioji ke-

Tauriam lietuviui ilgamečiu! kaimynui
A,A. JUOZUI MIKLAŠEVIČIUI

mirus, jo žmoną, dukras, sūnus, marčias ir žentus, anukus ir pro- 
anukus pasilikusius nuliūdimo valandoje giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Grybą seimą.

Lietuvos Kariuomenės savanoriui kūrėjui
A.A. JUOZUI MIKLUI - MIKLAŠEVIČIUI

mirus, jo žmonai Emilijai, seseriai, dukterims, sūnums ir jų šeimoms 
gilaus skausmo valandoje gilią, užuojautą reiškia

Liet. Evan. Liut. Parapija Sydney
L._________________ ________________________________

NEWCASTLE

NEWCASTELIO CHORAS 
KONCERTUOJA Z

S.m. spalio mėn. 21 d. Newcas-
telio Lietuvių Choras koncertavo 
“International ‘ Fiesta šventėje, 

universiteto Didžiojoje salėje. 
Choras pasirodė pirmaujantis. Dainų 
repertuaras buvo geras, kad patrauktų 
ir patenkintų įvairių tautybių ^klausy
tojus. Puikų rezonansų turinčioje sa
lėje ypač gerai skambėjo-“Miškų gėlė’,’ 
“Vilniuj žydi liepos” ir “Kur namas 
mūs”. Paskutiniosios dainos melio- 
dingumas ir išpildymas užbūrė visus 
klausytojus ir atrodė, kad žodžiai 
“Lietuva tai kraštas mūs, kalbą 
girdime tenai gražiausią iš visų kalbų 
seniausią” buvo suprasti net nemo
kančių lietuvi s“kai.

Greta kitų tautybių pasirodymų 
mūsų choras neabejotinai sudarė ge
riausią įspūdį. Kartu su latvių duetų 
ir solo dainininkais Šio tarptautinio 
festivalio programos branduolį sudarė 
pabalti eČiai.

Ši kartą choras savo pasirodymu 
gražiai reprezentavo lietuvius New- 
castelyje.

A.S.

VALDYBOS PLANAI
, Po sėkmingo ir gražaus Tautos 
Šventės pasirodymo, Valdyba savo 
posėdyje nutarė surengti Kalėdų 
Eglutę vaikams gruodžio mėn. 16 d. 
Masonic Hall, Main Rd., Cardiff. 
Si subuvimą norima padaryti visų 
apylinkėje gyvenančių lietuvių Kalėdų 
Švenčių draugišką pobūvi, kur, be 
kitų tautybių , galima būtų pasi
džiaugti prie eglutės padengtų stalų 
grynai lietuviškų papročių nuotaikoje. 

lionė dėdės Šamo žemėje.
Greitai palikome Chicagos prie

miesčius ir išsitiesėme visu 70 
mylią greičiu tekančioje automobilių 
srovėje. Amerikoniški keliai yra 
nuostabūs, rodosi, kad visa Amerika 
tik ant kelių ir gyvena. Kelių tinklai, 
susikirtimo mazgai, tiltai, ženklai 
yra taip ištobulinti, taip sutvarkyti, 
kad , rodos, geriau jau ir būti negali. 
Kad Amerikos galybė yra didelė, tai 
gali geriausiai pamatyti iš tų greit
kelių, iš to judėjimo mašinų. Man 
teko apie 4000 mylių keliauti Ameri
kos greitkeliais ir matyti mašiną 
judėjimą, visados’ stebėjausi tuo 
kapitalu,kuris guli po mašinų ra
tais. Turtinga Amerika, kiek reikėjo 
kapitalo tokiems keliams sutvarkyti?

Didelis malonumas važiuoti 
greitai. Esame suvaržyti erdves ir 
laiko ir tik greitas judėjimas padeda 
nugalėti tuos varžtus, todėl visados 
jaučiame malonumą greitai važiuo
dami, nes jaučiame pergalę. Tiesa, 
ne vienas greitai bevažiuodamas ir 
gala gauna. Tie Amerikos greitkeliai 
sutaupo daug valandų, sumažina to
lius ir erdvę ir nuteikia gerai važiuo
jančius. Tai Amerikos galybės ženk
las, kuris pirmas mane nustebino ir 
kurio galybe aš pilnai patikėjau.

Štai pirmoji mūsų sustojimo 
stotis; p. Zailskis suka iŠ greitkelio 
į dešini šoną. Užeiname į vidų, di
delė tvarkinga patalpa, geras maistas, 
geras greitas patarnavimas. Knygos, 
laikraščiai, suvenyrai sudėti vitrino
se. Gazo stotis didelė, dešimtis ar 
daugiau pompų, greiti ir mandagus 
tarnautojai. Aplinka taip pat tvarkinga 
ir švari. Pavalgę ir mašiną gazu (čia 
taip vadina benziną) pagirdę, vėl Įsi
jungiame į tekančią automobilių sro
vę.

Kelionė ir nelaimė, sakoma, vi
sados žmones suartina, kaip laime 
dažnai išskiria. Mūsų draugiškumas 
su p. Zailskiais didėja, gi su ponia 
Klioriene , kaip su sena pažįstama, 
turime daug apie ką kalbėti ir kal
bame ir dalijamės įspūdžiais. Stebiu 
pravažiuojančias vietas, tolumoje 
matomas farmas, bet gyvulių nesi
mato laukuose, laukai daugiausia 
apsėti kokurūzais. Ūkininkų trobesiai 
geri, tačiau sodų nematyti. Nematyti 
ir žmoniųtdirbančių laukuose. Visur 
tuščia, tik vieni keliai sunkiai ap
krauti stena,burzgia. Baig.feime pra

važiuoti Indianos valstiją, tas pats 
ir Ohio, jokio skirtumo nepastebejau. 
Pravažiuojame nedidelius miestelius, 
žmonių mažai gatvėse. Jau sukinėja- 
mės apie Akron miestą, Clevelandą

Sydnejaus “Grandinėles” pa
traukti: Valdyba, tėvai ir pats jauni
mas pasiryžo organizuoti Tautinių 
šokių grupę, vadovaujant p. Z. Zaka
rauskienei. Atrodo, susidarys ši grupė 
iš jaunesnių dukrų ir sūnų. Šalia 
mūsų taip stipraus choro turėsime ir 
šią jaunimo grupe musu pobūvių pro
gramose. Taip pat norime paskatinti 
grojanti jaunimą susiorganizuoti į 
orkestrėlį, kad galėtų pasirodyti pa
vieniai ar grupėje. Valdyba noriai 
parems, reikalui esant, vieną kitą 
instrumentą įsigyti (pav. akordioną 
tautinių šokių grupei)

Nepriklausomybės Paskelbimo 
minėjimas įvyks vasario 16 d. St. 
Peters Hall, Hamilton. Programa numa
toma sudaryti iš vietinių jėgų; p. 
Vytas Nekrošius su p. Z. Zakaraus
kienė Įsipareigojo tai įgyvendinti. 
Prašome visus padėti jiems šiame 
užsimojime.

Vasario mėn. antrajame sekma
dienyje bus rengiama “iešminė” 
žinomame “Backalls” parke.***

TRADICINIS NAUJU METU 
SUTIKIMAS

Šiais metais jau tradicija pasi
daręs Naujų Metų Sutikimas - Balius, 
rengiamas Newcastelio Pabaltiečių 
Komiteto, Įvyks 31.12.1973 žinomoje 
Tyrrell Hali, esančioje miesto centre 
prie vėsaus pajūrio. Neužilgo pasi
rodys pakvietimai ir bilietai, kuriuos 
galima bus įsigyti iš anksto, kad užsi
tikrintumėte stalą sau ir savo drau
gams šiame, nuotaikingame pabal
tiečių ir jų draugų Naujų Metų sutikimo 
Baliuje.

*** Mūsų Bendrija Jubiliejinėje stovykloje Beaumont, Ohio, prie juru, skautu,uosto. 
Iš dešines: s. Liuda Brizgienė, s. Zailskas, v.s. Al. Mauragis, s. Klioriene 
ir v.s. C. Zailskienė. Nuotrauka V. Kizlaitis. ........ :

BSA Beaumont stovyklavietės vartai. 
Šioje gražiausioje amerįĮdečiį skautų 

stovyklavietėje rugpiūŠio 19-29 d.d. 
įvyko lietuvių skautų jubiliejinė 
stovykla, kurioje stovyklavo daugiau 
kaip 1000 skautų.

paliekame kairėje, mauname 45 keliu 
į stovyklą. Matosi daug miškų. Dar 
sustojame vienoje vietoje prisipilti 
benzino ir užkąsti pietų. Nebetoli 
turi būti ir pati stovykla,apie 4 vai. 
tikimės pasiekti.

Pasiganę ir pasigirdę skubame 
toliau, atsargiai važiuoja p. Zailskis, 
nenori paklysti, kelių daug, o vietos 
nežinomos. Bet laimingai privažiuo
jame stovyklos vartus, ant kurių 
užrašyta “Beaumont” ir iš abiejų 
pusiu parašo skautiški ženklai. Dar 
kelios mylios miško keliuku, važiuo
jame i, stovyklą. Darosi neramu, norisi 
kuo greičiau pasiekti stovyklavietę. 
Aplink kelį gražus miškas, žalias, 
lapuotas.

Štai ir stovyklos sargyba. Kelias 
uždarytas kartimi. Sukame mašiną Į 
šalį ir einame užsiregistruoti. Sar
gybos būstinėje keletas jaunų skautų. 
Visi gerai kalba lietuviškai, tvarkin
gai apsirengę, gražiai apsikirpo, 
susišukavę , nematyti s nei gauruotų 
nei kudlotų. Senas skautiškas sti
lius - mandagūs, tvarkingi ir greiti 
patarnauti. Užpildžiau registracijos 
lapelį ir paklausiau, kiek reikia mo
kėti,

— Jūsų,skautininke, laukiame, 
nieko nereikia mokėti, jūs esate 
mūsų svečais, - atsakė dežiūruojan- 
tis skautininkas.

— Ačiū, broli.
Buvau laimingas,sutaupęs $40.00. 

Esame visi kartu paskirti apsigyventi 
į bendrija,, o tai reiškia, kad būsime 
privilegijuoti stovyklautojai, turė
sime lovas ir gyvensime ne palapinė
je, o namelyje. Taigi skubame i sto- 
vykią. _

(bus daugiau)***
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SKAUTU. AIDO” SUKAKTIS tuvininką, o jis jus lankys kaip iš
tikimiausias bičiulis.

Aido”

PO ŠVITIMU

IBAiWWM
Kiekvienai organizacijai labai 

svarbu turėti savo spausdintų, organų
- laikraštį, žurnalą ar bent jau biu
leteni, kurio pagalba informuojami 
nariai bei plačioji visuomenė apie 
jos tikslus, veiklą, laimėjimus ir 1.1.

Tai suprasdama Lietuvių Skautų 
S-ga pačioje savo gyvavimo pradžioje
- 1923 m. kovo 15 d. - Šiauliuose 
(vėliau leidimas perkeltas į Kauną) 
išleido SKAUTU AIDO Nr. 1. Su 
laiku jis išaugo į labai gražų žur
nalą, mielai laukiamą kiekvieno 
jaunuolio-les.

“Skautų Aidas” 1940 m., so
vietams užėmus Lietuvą ( buvo už
darytas, nes okupantas negaljo 
pakęsti patriotinio jaunimo žurnalo.

1945 m. LSS atsisteigus Vokie
tijos tremtinių stovyklose., sekančių 
metų vasario 15 d. pasirodė ir tremti- 
nukas “Skautu Aidas”, redaguoja
mas v.s. A. Krauso, netrukdamas 
pavirsti į gražų žurnalą. Jis sustojo 
1948 m., kai dėl pokario emigracijos 
Vokietijoje beveik nebeliko lietuvių 

skautų. Bet neilgam...

1950 m. jis, kaip feniksas iš 
pelenų, atgijo trečių kartą jau Ameri
kos žemyne ir ligšiol mus lanko kas
kart graže‘damas, tobulėdamas ir siais 
metais atšvųsdamas savo 50-sius metus.

“Skautų Aidas'"pritaikytas įvai
raus amžiaus skaitytojui. Čia ras 
straipsnelių, eilėraščių, piešinių, už
davinių pats jauniausias bet nebus 
apviltas ir vyresnio amžiaus skai
tytojas besidomįš skautiškuoju jau
nimu ir jo problemomis. Jis skirtas 
viso pasaulio lietuvių jaunimui: čia
rasite straipsniu_iš Kanados, J.A.V., 
Anglijos ir Australijos skautų-čių 
veiklos; jame bendradarbiauja ir 
patys jauniausi ir vyresnio amžiaus 
žmonės, universiteto profesoriai ir 
savaitgalio mokyklų auklėtiniai.

Paskutinius kelius metus “Aidą” 
redaguoja prityręs vilkas, s. Juozas 
Toliušis, gyvenąs Čikagoje, o jo 
redakcijos nariai išsisklaidę ne tik 
po J.A.V., bet po visą platųjį
pasaulį.

“Skautų Aidas” yra tiek skau
tiškas, kad jis net spausdinamas 
(ir labai gražiai!) skautininko - v.s. 
Vlado Vijeikio spaustuvėje!

50-mečio proga “Skautų Aidui”, 
jo kūrėjams, redaktoriams bei leidė
jams - ilgiausių metų ! „

v.s. B. Žalys
***

O mes ką? Ar tik linkėjimais 
prisidėsime prie “Skautų Aido” 
leidimo? Metų galas čia pat! Pats 
geriausias laikas užsisakyti lietu
viškajai spaudai.

Broli, Sese - skautininke, vyr. 
skaute-skaute vyti, skaute - tau daug 
padės besiekiant tavo tikslo šaunu
sis SKAUTŲ AIDAS. Jus esate jo 
lygiai tiek reikalingi, kaip jus jam. 
Nepagailėkite tų kelių dolerių, pasi
kvieskite į savo namus Gerb. Sukak-

GEELONG
Kovo 24 d. tuntas suruošė iškylą 

į You Yang kalnus. Ta proga skauti
ninko įžodį davė s.v.v.sl. Vytas 
Mačiulis. Ordinais Už Nuopelnus su 
rėmėjo kaspinu,apdovanoti tunto rėmė
jai Jurgis Sedliorius ir Pranas 
Vaicekauskas.

***
Birželio 23 d. šatrijiečiai Gee- 

long’o Liet. Namuose suruošė tradicinį 
tunto balių.

***

I s. A. Dundzila

I
SU SKAUTYBE

prenumerata: 
prenumerata - 
prenumerata -

skautų stovyklos Beaumont, Ohio, Lietuvių skautų ir skaučių.

‘ ‘Skautų
$(U.S.) 5.00, garbės
$10.00, garbės leidėjo 
$25.00.

Pinigus siųsti pašto perlaida ps. 
A. Orentui, 6840 So. Campbell Avė., 
CHICAGO, ILL., 60629, U.S.A.

LSS Australijos Spaudos Skyrius
***

Jubiliejinės
vadovybė. Iš kairės: s. Irena Kerelienė vyr. skautin. pavad., v.s. Ant. Sau- 
laitis - Tarybos Pirm., s. Lilė Milukienė - vyr. skautin., pirmūnas v.s. P. Jur- 
gėla, Stefa Gedgaudienė - Akademinio skautų saj. pirmininkė,, v.s. Petras 
Molis - vyr. skautin. ir s. Česlovas Kiliulis - vyr. skautin. pavad.

Nuotrauka V. Kizlaitis.

PO RAJONĄ PASIDAIRIUS...
ADELAIDE

Rugsėjo 18 d. po sunkios opera
cijos, mirė vyr. skautė si. Aldona 
Jaciunskytė - Navakienė. 1949 m. a.a. 
Aldona suorganizavo ir vadovavo Ade
laidės pirmajam vyr. skaučių vienetui. 
Ilsėkis ramybėje, sese!

***
Spalio 5-8 d.d. suruoštoji 

Meadows apylinkėse vyr. skaučių - 
skautų vučių stovykla praėjo pasise
kimo ženkle. Stovykla suorganizavo 
v.s. pi. Auksė Stankevičiūtė, jai 
vadovavo s.v.sl. Vytautas P. Neve- 
rauskas.

***
Spalio 11 d. įvykusiame “Vil

niaus” tunto vadijos posėdyje nutarta 
metinę tunto stovykla, ruošti tuoj po 
kalėdinių atostogų - 1974.1. 9 - 16 
dienomis.
_ ***

Neseniai reorganizuotoji skaučių 
draugovė pasirinko “Birutės” vardą. 
Draugininke v.s.si. Rūta Bielskytė 
savo adjutante pasiskyrė pi. Dainą 
Nėverauskaitą, o pirmosios skilties 
skiltininke - pi. Rasą Paškevičiūtę. 
Pirmoji skiltis sau pasirinko “Vaivo
rykščių” vardą ir nutarė tęsti vaivo
rykščių tradicijas (skiltis gyvavo 
prieš draugovės atkūrimą). Antrosios 
skilties skiltininke paskirta sk. Gina 
Lazauskaitė; skiltis kol kas be vardo.

***
Skautu vyčių “Saruno” būrelis, 

vadovaujamas ps. Donato Dundos, 
šaukia sueigą ir ruošia kandidatus 
izodžiui. Būrelio vadas drauge eina 
ir Rajono Skautų Vyčių ryšininko 
pareigas.

***

LAIKAS ATNAUJINTI "MŪSŲ. 
PASTOGES” PRENUMERATĄ,

Jgį.- ...

I
p Su skautybe mes siejame dainas, 
m Su skautybe žygiuojam pirmyn.
J Mūs jaunatve, mus skautiškas veidas 
g Vis pakeltas į, saulę aukštyn!
E . - .
® Per skautybę mes mokomės būti 
" Gamtoje Visagalio vaikais.
■ Laisve Tėviškei, artimo būvis
■ Pasiliks mus pirmais reikalais.

| Su skautybe mus dienos žygiuoja,
“ Skautų lauže ateina naktis.
“ Ąžuolais mūsų gretos žaliuoja, 
“ Jų darbuos visų musų viltis!

I ® 1

MELBOURNE
Kovo 4 d. Melbourne “Džiugo” 

tuntas paminėjo LSS Globėjo Šv. 
Kazimiero, šventę, daly vaudamas pa
maldose ir tunto sueigoje. Po tunto 
sueigos įvykusiame tėvų susirinkime 
išsirinktas naujas skautų tėvų komi
tetas: pirmininkas - VI. Skirka, iž
dininkas - K. Cėsna, ūkvedys - J. 
Braniška, parengimų vadovė - O. Bau- 
biniene, sekretorius - Alf. Sadauskas.

***
Gegužes 20 - 23 d.d. Melbourne 

skautės suruošė 4 dienų stovyklą 
Tootgarook apylinkėje esančioje p.p. 
Raudžių sodyboje. Stovyklavo 22 
skautės ir paukštytės, vadovaujamos 
v.s.si. Renės Skirkaitės. Stovykla 
globojo ps. Birutė Adomavičienė.

***
Rugpiūčio 19 - 29 d.d. J.A.V. 

įvykusioje LSS Jubiliejinėje 55-mečio 
stovykloje Australijos rajoną atsto
vavo v.s.v.sl. Rasa Milvydaitė, jauna 
tunto skaučių vadovė.

***
“Džiugo” tunte šiuo metu veikia 

jaun. skaučių, skaučių “Živilės”, 
jaun. skautu DLK Gedimino ir skau
tų Kun. Margio draugovės, vyr. skaučių 
“Audros” ir sk. vyčių v.s. Antano 
Krauso būreliai bei jūros skautų lai
vas su jūros budžiu įgula. Paskutinė
mis žiniomis, ilgametis “Džiugo” 
tunto tuntininkas, s. Vladas Stasiliu- 
nas iš pareigų atsistatydino. Tuntinin- 
ko pareigas eina s.v.v.sl. Narcizas 
Ramanauskas.

***

V.S. VALDEMARUI SEN BERGUI - 
'75 METAI

S.m. rugpiučio 25 d. LSS Pirmū
nui, v.s. Valdemarui Senbergui, šiuo 
metu gyvenančiam J.A.V., suėjo 
75

gyvenančiam 
metai.
Jis gimęs 1898. VIII. 25 d. sena

me Lietuvos mieste Gardine. Mokslus 
ėjo Kaune, Maskvoje, Petrapily ir 
Rygoj. Prasidėjus I Pasaul. Karui jis 
su tėvais buvo Rusijoje. 1915 m. 
įstojęs į skautų organizaciją įgijo 
apsčiai naudingų žinių ir tapo net 
Petrapilio tunto garbės skautu. Kaip 
pareigingas, gabus ir darbštus vado
vas buvo pakeltas į vyr. skautininko 
laipsnį ir galiausiai tapo Rusijos 
vyr. skautų štabo nariu. Rusijos revo
liucijos metu Petrapily gyveno dr. 
J. Alekna, kurs buvo artimas Sen- 
bergų bičiulis. Jie abu apsiėmė su
organizuoti skautams remti draugija, 
o sktn. Senbergas paruošti organiza
cijos santvarkos projektus ir imtis 
konkretaus organizavimo darbo. Tuos 
apsiimtus uždavinius jie grįžę Lietu
von 1918 m. ir vykdė. Tuo metu lietu
vių tauta, prisikėlusi nepriklausomam 
gyvenimui, kovojo sunkias kovas del 
laisvės. Taigi jų ir kitų skautybes 
pionierių pasodintoji skautybes gė
lelė turėjo prigyti ir augti karo ir 
parako dūmų audroje. Tat reikėjo ir 
gerų, labai darbščiu ir atsidėjusių 
augintojų ir prižiūrėtojų.

1919.11. 19 d. Senbergas stoja 
savanoriu i, besikuriančią Lietuvos 
kariuomenę. 20 metų jaunuolį vi
lioja padangės. Todėl jis pasirenka 
aviaciją, kurioje ir išbuvo visą' savo 
karinės tarnybos laiką, pasiekdamas 
karo aviacijos pulkininko laipsnį. 
1929 m. V. Senbergas sukūrė lietu- 
višką seimą f vesdamas skautininkę 
Apolonija, Blynaitę. „

Būdamas karininku V. Senbergas 
visą savo laisvalaikį paaukojo savo 
numylėtai skautą organizacijai, kuri 
jam buvo tarsi antroji profesija. Jis 
buvo pirmasis Kauno skautų tuntinin
kas, vadovavę^ tuntui laike 1919-1923 
m. 1924 m., jis vadovavo liet, skautų 
reprezentacinei draugovei Danijoje 
vykusioje Jamboree.

> i Nukelta ■ 3_ą F'v-* ■
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KOVO” KLUBE

R. Araitė veržiasi per Pabaltiečių varžybas

"KOVO” GRAŽUOLE
Šių metų "Kovo” metinis balius 

nepasižymėjo savo svečių gausumu. 
Atrodo, kad gausybė balių bei paren
gimų, o tuo pačiu ir naujojo Lietuvių 
Klubo savaitiniai šokiai, atbaidė ir 
buvusius sportininkų svečius nuo 
tradicinio koviečių baliaus. Tačiau, 
nors ir nepilnoje salėje, nuotaika 
buvo linksma ir prie B. Binkienės 
skanių valgių bufeto, bei prie D. Kar- 
pavičienės gėrimų ir kokteilių baro, 
netrūko nei jaunimo, nei senimo.

Baliaus metu, be buvusios geros 
loterijos, vyko ir metinis "Kovo” 
gražuolės rinkimas, atnešęs klubui 
gražią, sumą pelno. "Kovo” gražuo
lės rinkimuose dalyvavo šios mūsų 
gražiosios sportininkės: R. ir A. 
Kasperaitytės, E. ir V. Satkauskaites, 
S. Dambrauskaitė, 
Eismontaitė ir I 
gražaus pristatymo ir įdomaus ap
klausinėjimo, kurį scenoje 
kovietis sportininkas D. I

mėjo tik vienu tašku latviams. Tačiau 
jauniai išplėšė laimėjimą be jokio 
vargo.

Po visų, varžybų ir baliaus, 
šventės pelno buvo gauta apie 180 
dol., ka. pasidalino visi trys Sydne- 
jaus Pabaltiečių klubai. Sydnejaus 
"Kovas”, savo gautuosius 60 dol., 
paskyrė visiems iš kitų miestu, atva
žiavusiems sportininkams. Nors tai 
ir labai maža pinigu, suma, tačiau tai 
yra daugiau simboliškas sportininkų 
parėmimas, ko jie yra tikrai verti.***

I. Gulbinaitė, R.
Kaciušytė. Po

3 atliko 
______  ,_______ Newman, 
visos gražuolės Įsimaišė tarp sve
čių, rinkdamos gražuolių aukas. Šių 
metų “Kovo” gražuole tapo is'rinkta 
jaunoji sportininkė Sylvija Dam
brauskaitė, tuo laimėdama specialų 
gražuolės kaspiną ir asmenines 
dovanas. Visą baliaus gražuolių rin
kimų konkursą labai gražiai pravedė 
krepšininkė Snaigė Gustafson.***

KOVO B-B-Q
YŠiais metais lietuvių sporto 

šventė įvyksta Tasmanijos saloje 
Hobarte. į šia šventę "Kovo” klu
bas siunčia ir savo sportininkus, 
kurių didžiąją dalį sudaro jaunimas. 
Jeigu į kitas sporto šventes galima 
būdavo įvairiais pigesniais būdais 
nuvažiuoti, tai į Hobartą koviečiams 
nelieka nieko kito kaip tik skristi 
lėktuvu, kas yra ypatingai brangu. 
Pati valdyba daro visas galimybes 
kaip nors surinkti daugiau pinigų, 
kad kuo daugiau galima būtų padėti 
jaunimui. Šių metų gruodžio 8-tą_ 
dieną vakare p. Makarų sodyboje 
172 Canterbury Rd., Bankstown 
“Kovas” ruošia įdomų PARŠO 
KEPIMO IR B-B-Q' vakarą kurio 
metu, be skanių kepsnių, putojančio 
alučio, linksmo pasišokimo veiks 
ir įvairių žaidimų įdomios pramogos. 
Tuo pačiu "Kovo" valdyba, šio įdo
maus vakaro metu, pristatys visus į 
Hobartą vykstančius sportininkus ir 
su jais draugiškai bus atsisveikinta, 
palydint juos į Hobartą, kur mūsų 
jaunimas atstovaus didžiąją Sydne
jaus lietuvių visuomene.

Sportininkai maloniai kviečia 
visus sydnejiškius dalyvauti šiame 
sportiškame atsisveikinime, kur, 
neskaitant savo būsimo asmeninio 
malonumo, mes paremsime mūsų spor
tuojantį jaunimą ir tuo pačiu palin
kėsime jiems laimingos kelionės 
Hobartą. Tat iki pasimatymo 
p. Makaru sodyboje.

***

PAGALIAU SUSIARTINO
Sydnejuje esantieji du sporto 

klubai “Kovas ir "Neris” ilgus 
metus turėjo savo principinių nesusi
pratimų, o kartais ir ginčų. Prieš 
kurį laika, "Kovo” valdyba, išklau
siusi savo posėdyje “Neries” atsto
vo A. Andriejūno pareiškimo, nutarė 
ateityje visų sporto darbą Sydnejuje 
dirbti daug artimesniuose ir glau- 
dz'iuose santykiuose kartu su visais 
“Neries” sportininkais ir jų valdyba.

Kaip anksčiau susijungė abu 
Sydnejaus lietuvių klubai šiandien 
rodo puikius darbo vaisius savajame 
naujajame klube Bankstowne, taip yra 
labai sveikintina ir sportininkų drau
giškas susijungimas, kas tikrai 
ateityje įrodys, kad ir dviejuose 
lietuviškuose klubuose, turint tą 
pačią sportinę idėja, ir tą patį lietu
višką, sportinį tikslą, mes galėsime 
daug daugiau padaryti ir atsiekti.***

Finaluose vėl teko susitikti 
su tuo pačiu priešininku, Sturt ko
manda. Pirmą puslaikį rungtynės 
buvo apylygės. Vytiečiaį antrą pus- 
laikį pradėjo su trijų taškų persvara 
(30 - 21). Sis puslaikis žaistas gerai 
ir atsiektas Jaimėjimas 64 - 44 taškų 
santykiu. Musų komandai taškus pel
nė: P. Jaciunskis 21, S. Navakas 17, 
E. Jucius 14, J. Jaciunskis 8, ir P. 
Umevičius su A. Vietaičiu po 2. Be 
šių žaidėjų per finalus ir laike sezono 
žaidė R. BaŠkus, A. Jaunutis, R. Geh.

Komandos žaidėjai pasitempė 
netik žaidime bet ir ugiu. Galima 
būtų išvardyti pažangęsnius stipres
nius' žaidėjus, bet, gėriau prisilai
kyti trenerio linijos. Kęstas tvirtina 
kad jo komandoje nėra blogų žaidėjų. 
Visi žaidėjai geri. Žaidėjų stiprumas

J., Bankstown 
įdomu. PARŠO

i

PABALTIECIU SP. ŠVENTE
Siu metų Pabaltiečių sporto 

šventė įvyko Sydnėjuje ir ja rengė 
Sydnejaus “Kovas”, Pati šventė 
praėjo labai gražioje ir iškilioje 
nuotaikoje, nors lietuvių vyrams ir 
moterims krepšininkams buvo di
džiausia nesėkmė, kai ir vieni, ir kiti 
šventės laimėtojų rungtynes pralai-

L HOBARTĄ.
į šių metų sporto šventę Hobarte 

iš Sydnejaus lėktuvu skrenda: ko- 
viečių 60 ir neriecių 12. Gaila, kad 
dėl ^susidėjusių sąlygų, "Kovo” 
krepšininkai ir kitos sporto šakos 
negalės būti pilnai atstovaujamos, 
iš krepšininkų negales šventėje daly
vauti Mikalauskas, Čerkesas, Gustaf
son ir jo žmona Snaigė, kas susilp
nins ir pačias komandas. Tačiau šiais 
metais koviečius pilnai atstovaus 
mūsų jauniai ir ką gali žmogus žinoti, 
prie dabartinio jųjųiikaus žaidimo, 
tikriausiai jiems užteks jėgų ir vyrų 
komandas gerai pavaduoti.

Stalo tenise vyrus atstovaus 
K. Bagdonas ir iš "atsargos” grįžęs 
R. Liniauskas, kuris paskutiniu 
metu intensyviai treniruojasi ir tikisi 
atgauti savo buvusią gerą formą. 
Moteris atstovaus čempionė R. Araitė.***

KREPŠINIO FRONTE
“Kovo” vyrai pradėjo žaisti 
George lygos "A” klasėje ir jau 

savo pirmuosius du susitikimus lai
mėjo prieš “Challengers” 60:55 ir 
prieš Paratels 67:26.

"Kovo” merginos pradėjo taip 
pat žaisti Parramatta distrikto "A” 
klasėje ir jos iš turėtu trijų rungty
nių laimėjo dvejas prieš Maerryland: 
ir Auburn, kai nesėkmingai teko pra
laimėti prieš Parramatta, rinktinę.

Stipriausi is visų koviečių, 
nesvarbu, kad jie yra ir patys mažiau
si, yra iki 12-kos metų berniukai, 
kurie savo klasėje neturi konkurentų 
ir nėra iki šiol dar pralaimėję rungty
nių. Šią jaunučių komandą labai gra
žiai treniruoja veteranas krepšininkas 
Kęstas Protas.

St.

LIETUVIU, LAID 0J IM O BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY POE.

FAIRFIELD. N.S.W.

TEL. 72-5408. Veikia visas 24 valandas per parą.

Gruodžio 1-2 dienomis Sydne
jaus "Kovo” vyrų komanda yra pa
kviesta žaisti į "Invitation Carnival”, 
kuris vyks Penrith mieste. Siame 
krepšinio kamivale žais vienos iš 
stipriausių N.S.W. krepšinio komandų, 
atvyksiančiu iš Newcastle, Wollon
gong, Maitland, Sydnejaus ir kitu 
šios valstijos miestų. Koviečiams šio 
kamivalo kovos bus labai įtemptos, 
tačiau stiprus priešininkai ir žaidi
mas prieš juos, bus ypatingai gera 
treniruotė prieš Hobartą.

A. L-tis.
***

XXIV LIETUVIU SPORTO ŠVENTĖS 

HOBARTE PROGRAMA 

26.12.’73 TREČIADIENIS
Sportininkų ir švečiu sutikimas 

registracija salėje prie St. There- matuojamas komandos pajėgumu.
Nors finalai laimėti nesunkiai, 

bet darbas su komandai -iš trenerio 
pareikalavo labai didelio pasiauko
jimo. Ypatingai Kęstui buvo nelengva 
šiais metais kada jį pati ir jo šeimą 
ištiko eilė nelaimių. Meilė sportui, mei
lė jaunimui ir pareigingumas teikė 
šiam puikiam treneriui jėgų, asmeniš
kose nesėkmėse.

Linkėtina Kęstui asmeniškai ir 
jo komandai sėkmės atietyje.

ir 
sa’s bažnyčios, 30 Hopkin St.
Moon ah.

27.12/73 KETVIRTADIENIS
10.30 vai. pamaldos St. There

sa’s bažnyčioje. 12 val.-pietus baž
nyčios salėje. Kviečiami svečiai ir 
Hobarto lietuviai. 2 vai. p.p. Sporto 
Šventės atidarymas National Fitness 
salėje, kampas Hopkins St., ir 
Gormonton Rd. Po atidarymo ir rungty 
nes. 8 vai. vakare - susipažinimo 
vakaras - šokiai lenkų salėje 22 
New Town Rd., New Town.

***
B.N.

8

8
ir

28.12.’73 PENKTADIENIS 
įvairių sportų šakų rungtynes, 

vai. vakare koncertas lenkų salėje.

29.12/73 SESTADIENIS
įvairių sportų šakų rungtynes, 

vai. vakare iškyla laivu su muzika 
šokiais Hobarto įlankoje.

30.12/73 SEKMADIENIS
Laisva diena, iškyla į Port 

Arthur istorinį Tasmanijos kalėjimą 
arba į kitas gražias ir įdomias vietas.

31.12’73 PIRMADIENIS
Į_vairių sporto šakų rungtynes. 

5.45 vai. Sporto Šventes uždarymas ir 
dovanų įteikimas. 8 vai. vakare Naujų 
Metų Balius City Hall, Market Place.

Sporto Šventei ruošti Komitetas ***

MELBOURNO "VARPAS" 
GEELONGE ►

S.m. spalio mėn. 20 d. mūsų 
kaimynai, Melbourne “Varpas”, atsi
lankė' Geelonge ir su “Vytim” sužai
dė draugiškas rungtynes. Rungtynės 
buvo labai gero lygio. Sale pilna 
žmonių, kas, matyt, jaunimą paska
tino pasitempti. Geelongui lankantis 
Melbourne lydėjo vytiečiams nesėk
mė, bet savo aikštėje ši nesėkmė 
buvo išlyginta. Rezultatai: Vyrų 
krepšinis: “Vytis” - 54, “Varpas” - 
46. Moterų krepšinis “Vytis” - 17, 
“Varpas” - 42. Berniuku žemiau 
18: “Vytis” - 59, “Varpas” 
Berniukų žemiau 16: “Vytis” 
“Varpas” - 28. Berniukų žemiau 
“Vytis” - 51, “Varpas” - 21.

Po rungtynių L. Namuose 
suruošta mieliems svečiams ir
sportininkams iešminė. Mūsų vyriau
sias virėjas C. Volodka nepagailėjo 
‘ugnelės” ir gerai visus pavalgdino 
kepsniukais. Senesni sveteliai vaiši
nosi prie stalų, o jaunimėlis pasi
linksmino prie plokštelių muzikos.

Geelongo “Vyties” V-ba.
* * *

- 50.
- 75,
12-kos

buvo
savo

KĘSTO JAUNIAI, - ČEMP1J0NAI

i Adelaidės "Vyties” jaunių ber
niukų iki 14-kos metų krepšinio ko- 
ipanda žaidė Metro "A” grupėje. 
Šią komandą įkūrė ir nuo pradžios 
treniruoja "Vyties” krepšininkas 
veteranas Kęstas Jaciunskis. Ko
manda pirmus žingsnius krepšinio 
aikštelėje ženge iki 12;kos metų 
grupėje. Maži buvo žaidėjai, maži 
buvo ir jų rezultatai. Laikas bėgo, 
paaugo žaidėjai, o Kęstas be persto- 
jimo kalė ir kalė jiems krepšinio 
gudrybes. Pradėjo gausėti laimėjimu. 
Žaidimas pradėjo įgauti formą ir 
sklandumą.

Perėjus žaisti į žemiau 14-kos 
metų grupę pralaimėjimai retai pasi
taikydavo. Sis sezonas žaistas la
bai gerai. Nebuvo abejonių jog teks 
kovoti dėl cempijonų vardo.

Pirm patenkant į finalus teko 
žaisti prieš Sturt komandą pusfina
liuose.
(31 - , _ _
pelnė: P. Jaciunskis, su E. Juciumi 
po 21, S. Navakas 9, J. Jaciunskis 
5 ir P. Umevičius 4.

Gerai, kad sprogo 
ne Žemėje

Laimėta užtikrintai 60 - 44 
21) rezultatu. Taškus Vyčiai

HOUSTONAS. — Erdvių la
boratorijos instrumentai užre- 
kordavo naują sprogimą Saulė
je. Koks tas buvo sprogimas 
galima įsivaizduoti iš to, kad 
jis lyginamas su 100 milijonų 
atominių bombų sprogimu, ir 
Saulėje iškilo debesys, panašūs 
į grybą, penkis kartus didesni 
nei mūsų žemė.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEJAUS ’’AUŠROS” TUNTO 

STOVYKLA
Metine “Aušros” tunto stovykla 

Įvyks 1974 sausio mėn. 3-13 dieno
mis Sydnejaus lietuvių, skautų zeme- 
je, Bensley Rd., Ingleburn.

Norintieji stovyklauti privalo 
užsiregistruoti ir stovyklos mokestį 
sumokėti iki š.m. gruodžio men. 2 d. 
pas tuntininką s. B. Barkų, 80 Links 
Ave., Concord, Tel. 73 3984,ar pas 
p. A. Jablonskienę, 1A Stacey St., 
Bankstown, Tel. 709 4031.
Stovyklos mokestis: Vienam sto
vyklautojui v $20.00
dviem iš vienos šeimos _ $38.00
trims ir daugiau iš vienos šeimos

$53.00 
vienos dienos mokestis $3.00

Į šią. stovyklą, jei bus vietos, 
gali užsiregistruoti ir neskautiškas 
jaunimas iš Sydnejaus ir apylinkių, 
pasižadėdami raštu paklusti stovyk
los tvarkai ir drausmei.

“Aušros” Tunto Tuntininkas.***
PERTH,AS

Lapkričio mėn. 24 d. (šeštadienį) 
7 vai. vakare, Vic. Park Albany 
Hwy. Lietuvos Kariuomenės atsikūri
mo 55 m. sukakties minėjimas.

Programa išpildys savanorių 
anūkai.

Po oficialios dalies muzika, 
šokiai, žaidimai ir dainos. Visi į, 
minėjimą/kas tik , vertina gražią ir 
reikšmingą musų Tėvynės praeitį.

L.V.S. “Ramovė” 
W.A. Skyr. Valdyba 

***

PRANEŠIMAS
Š.m. lapkričio men. 18 d. (sekm.) 

Can bertos atsargos karių Ramovėnų 
skyrius ruošia Kariuomenės šventės 
minėjimą.

MINĖJIMO PROGRAMA
1. 12 vai. lietuviškos pamaldos 

St. Mary’s koplyčioje Braddon. pa
maldas laikys kun. P. ^Butkus. Sv. 
mišios aukojamos už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės.

2. 3 vai. p.p. Lietuvių - Austra
lų klubo salėje minėjimas, pagerbi
mas mirusiųjų ir paskaita p. J. Janu
laitis.

3. Meninė dalis.
) Po oficialiosios dalies bus deš

relės su raugintais kopūstais ir dai
nos.

išlaidoms padengti mokame po 
vieną (1) dolerį.

Prašome visus tautiečius kuo 

skaitlingiausiai dalyvauti pamaldose 
ir minėjime.

Ramovėnų Canberros Sk. V-ba. i**
"DŽIUGO” TUNTAS

1974 m. vasaros stovykla yra 
rengiama Wonga Park. Ji įvyks sausio 
mėn. 3-12 d., jaunieji skautai ir skau
tės atvyks šeštadieni, sausio 5 d. 
Stovyklos viršininkas bus s. V. Ado
mavičius, stov. virš. pav. s. D. Ci- 
zauskienė, stovyklos iždininkas ir 
ūkvedys p. VI. Skirka. Stovyklos mo
kestis: už pirmą seimos narį 822; už 
antrą $20; už trečia $18 ir jauniesiems 
skautams ir skautėms $14.

16 - 18 East Terrace, Bankstown 
TEL: 708 - 1414

KLUBO VALANDOS
4 - 10.30 v.v. pirm. - ketv.
4-12 v.v. penk.
12 - 1 v. ryto šešt.
12.30 - 10.30 v.v. sek.

UŽKANDŽIU, BARAS
6-8 vai. vak. pirm. - penk. 
5-10 vai. vak. šeštadienį 
1-8 vai. vak. sekmadienį

ŠEŠTADIENIAIS ŠOKIAI!
4 asmenų kapela nuola

tiniai groja klube. Muzika 
patiks "senimui” ir jaunimui. 
Repertuare virš 400 dalykų.

* Užkandžiai bus servuo
jami šokių vakarais.

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI!

REIKALINGI GĖRIMAI NAMUOSE!
Alus, degtine, vaisvandeniai ir kiti. Klube jų.galima 

gauti normaliomis kainomis. Pirkdamas gėrimus kitur, 
nuskriaudi savo Lietuvišką Klubą!

m ai

Š.m. gruodžio 8 d. 7 vai. vak. Sydnejaus Sporto Klubas “Kovas” Z

Po Helsinkio įvykių lietuviai 
buvo raginami siųsti aukų Tautos 
Fondui.

Vakarų Australijos neskaitlingi 
tautiečiai suaukojo $203.00 ir B-nės 
valdybos vardu pinigai persiųsti Į 
New Yorka.

Aukojusieji: p.p. Petrukėnai 
$10.00.'V. ir L. Skroliai $10.00, J. 
Miliauskas $10.00, S. Kuzmickas

Stovyklautojus prašom užsiregis
truoti iki gruodžio mėn. 16 d. pas 
D. Cižauskienę, v.s.v.si. R. Milvy
daitę ir VI. Skirką, taip pat nario 
mokesti už 1973 metus galima užsi
mokėti pas tuos pačius asmenis. Tad 
iki pasimatymo “Džiugo” Tunto 
vasaros stovykloje.

Stovyklos rengimo komitetas.
$10.00, V. Klimaitis $10.00, A. 
Klimaitis $10.00, A. ir P. Krutulis 
$10.00, A. Kateiva $20.00, P. Liu
tikas $10.00, V. Valaitis $5.00, 
A. Dzemionas $2.00, A. Valiukėnas 
$5.00, V. Slavens $2.00, P. Cežeika 
$2.00, M. Lingienė $4.00, K. Abara
vičius $5.00, p. Meškauskas $1.00, 
V. Cibulskis $5.00, A. Malinauskas 
$3.00, A. Miliauskas $2.00, A. Ka- 
minickas $5.00, K. Žuromskis $1.00, 
G. Marshall $1.00, Z. ir K. Cečiai 
$10,00, V. Kazokas $2.00, B. Jasas 
$2.00, A. Baronienė $2.00, O Stir- 
binskis $2.00, M. Miliauskienė $1.00, 
S. Genevicius $2.00, P. Kiškis $2.00, 
R. Pascekas $1.00, P. Pakalniškis 
$2.00,- E. ir G. Višniauskas $2.00, 
V. Kasputis $5.00, A. Balakauskas 
$2.00, Z. Čyžas $5.00, J. Nežinomas 
$20.00.

***
SYDNEJAUS SAVAITGALIO MOKYKLA

Šiais metais Sydnejaus Parapijos 
Savaitgalio Mokykla gauna gražių 
aukų ne vien iš pavienių asmenų, bet 
ir iš įvairių organizacijų.

Širdinga padėka tenka AL B Syd
nejaus Apylinkės Valdybai uz perduo
tas aukas, sąryšyje su Tautos Šven
tes minėjimu, sumoje $126.17. Taip 
pat gegužinės metu po $2.00 paaukojo 
p.p. Andriejūnas ir K. Stašionis. Ačiū 
už šias gražias aukas.

Mokyklos Tėvu, Komitetas

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

TRADICINIS NAUJU. METU BALIUS 
MELBOURNE

Skardūs garsai naujos muzikos 
yra tokie kasdieniški mūsų laikais, kad 
beveik galime įsivaizduoti Adomą ir 
Ieva klausantis vienaip ar kitaip, 
apsiraminimui ar užsimiršimui.

Mes gi, kaip tie balti triušiai, 
šokinėjame per laiko tinklą nuo įvy
kio prie vietovės, sukeldami prisi
minimus linksmai ar liūdnai praleisto

| SYDNEJAUS LIETUVIŲ “DAINOS” CHORO

METINIS
KONCERTAS-BALIUS

DRAUGE DALYVAUJANT IR NEWCASTLE LIETUVIŲ CHORUI H

I

LAPKRIČIO 17 D.
FATHER O’REILLY MEMORIAL SALĖJE, 

Auburn (Kampas Park Rd., & Mary Str.)
Dainos” moterų, vyrų ir mišrus chorai, Newcastle Liet, choras ir jungtinis 

Newcastle ir 'Dainos” choras.
Diriguoja: Zita Belkutė, St. Žukas ir Br. Kiveris.

VISUS MALONIAI KVIEČIAME
įėjimas $3.00 Pensininkams ir moksleiviams $1.00

Salė atdara nuo 7 vai. vak. Koncerto pradžia 7.30 vai. vak. 
-Po koncerto balius iki 1 vai. grojant kontinentalinei kapelai

VEIKS MAISTO IR GĖRIMŲ BUFETAI.
Stalus rezervuoti galima iš anksto pas “Dainos" choro pirm. Pr.

Nagį tel.: 759-7094 ir p. V. Antanaitienę tel.: 56-4770 po darbo vai.

::::

::

n
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Z rengia savo sportininkams “
= IŠLEIS TUVIU B-B-Q =

E įvykstantį p. Makarų sodyboje, 172 Canterbury Rd., Bankstowne. f 
- Be putojančio alučio, skanių kepsnių, kepto paršo, įvairiausių Z 
Z linksmų žaidimų ir šokių lauke, kiekvienas jaunas ir senas bus ; 
S tikrai patenkintas ir tuo pačiu padės mūsų į Hobartą, važiuojančiam = 
E jaunimui. Kviečiami visi pas sportininkus. Z
E “Kovo” Valdyba E

laiko, užfiksuoto mūsų pasąmonėje per jįTinARYTAS ADELAIDES LIETUVIU metų eiles. Dabar prie modernių mu- « > lUMriT 1 MJ» MUtLMiuts Lit IU Vllį
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Spalio 20 d. Lietuvių Namuose 
įvyko naujai Įrengtų Lietuvių Klubo 
patalpų atidarymas, į kurį atsilankė 
apie 150 A.L. S-gos narių ir Lietuvių 
Namų rėmėjų.

Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
Pirmininkas P. Bielskis, sveikindamas 
gausiai susirinkusius tautiečius, 
priminė, kad šiuo metu sueina 18-ka 
metų nuo Sąjungos įsteigimo. Jis 
savo kalboje vaizdžiai' išreiškė Są
jungos atliktus didelius darbus, su
minėdamas Sąjungos steigėjus, vado
vus ir Lietuvių Namų darbuotojus. 
O to. darbo per 18-ka metų buvo tikrai 
daug bestatant, pristatant ir bepuo- 
šiant šią mūsų pastogę - Adelaidės 
Lietuvių Namus! Pirmininkas su 
džiaugsmu pranešė, kad ir šiuo metu 
Įvykdytas reikšmingas darbas - tai 
Adelaidės Lietuvių Klubo įrengimas.

zikos instrumentų garsų, mes kartais 
nemokame sukelti to malonaus drau
giškumo jausmo, to nuoširdaus džiaugs
mo kitiems, ką anksčiau idiliškas 
kaimo muzikantas be didelių pastangų 
padarydavo. Vis tiek mums reikalinga 
pakaita nuo kasdieniškumo, ių šiais 
metais Naujųjų Metų baliuje už jūsų 
atsilankymą stengsimės jums teigiamu 
įspūdžiu atsilyginti.

Melbourne sulig tradicija Naujų 
Metų balius yra tas balius, į kurį 
visi užbaigę metų darbą suplaukia. 
Ypatingai šiais metais jis žada būti 
kaip sapnas iš gyvenimo, kaip Naglio 
kalno lobis. Pakilsime dvasioje, 
dus jausmai kutens mums širdį.

Visi Naujų Metų sutikimą 
praleisti linksmai, gražiausioje 
linkoje, su pakilia nuotaika. Jei 
nors tiki prietarais, tai šį kartą tikrai 
išsipildys: Linksmai ir iškilmingai 
sutikti Naujieji Metai bus laimingi ir 
sėkmingi.

Šiais metais iškilmingas Naujų 
Metų balius bus Camberwell Civic 
Centre. Salė graži, erdvi. Melb. 
Apyl. Valdyba kviečia visus kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti, kad galė
tume salę išlaikyti iki sekančio 
suvažiavimo Melbourne. Gausime, ska
nią vakarienę. Gėrimais turėsime 
patys apsirūpinti. Vikrus kelneriai 
patarnaus mums per visą vakarą, o su 
šaunia kontinentaline kapela senus 
metus triukšmingai išleisime, o Nau
jus sutikę triumfuosime., Bus ir siur- 
pryzų. Uz visą tai mokėsime 7 dole
rius *nuo asmens. Bilietus užsisaky
kite artimiausiu laiku. Sumokėję is 
anksto nejausite tos skriaudos šven
čių metu. Susitarkite ir paraginkite 
draugus, pažįstamus ir draugus sve
timtaučius. Visi bus maloniai su
tikti. Stalus galima užsisakyti Tel. 
531882, 866304 ir 385969.

Visi, seni jauni, iš arti ar iš 
toli, kas tik galit ATVYKIT I NAUJU 
METU BALIU!! . '

A. Baltrukoniene
ALB MELB. APYL. V-bos Sekr.***
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