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DAUGIAU
Geros Valios
Aprašydamas Kristaus gimimų, 

evangelistas Lukas neišleido 
iš akių ir angelų giesmės, ku
rie giedojo: “Garbė Dievui augš- 
tybėse, ir ramybė geros valios 
žmonėms”, šitas geros valios il
gesys jau ne nuo šiandien yra gy
vas ir aktualus žmonėse. Jos pasi
gendame šiandie, jos trūko ir vi
sais laikais. Nenuostabu todėl, 
kad tasai geros valios reikalavi
mas ir jų praktikuojančių žmonių 
palaiminimas sudėtas angelų gies
mėje.

Kalėdų šventės turi daug simbo
linių prasmių: Kalėdos yra Kris
taus gimimo šventė, šeimos šven
tė, taikos ir ramybės šventė, švęs
kime Kalėdas ir geros valios ženk
le su ryžtu jų praktikuoti visų 
laikų ir ja gristi visus savo veiks
mus.

Visas žmogaus gyvenimas yra 
akivaizdi jo valios išraiška: valia 
nulemia mūsų veiksmus ir san
tykius socialinėje plotmėje. Valia 
padaro mus ir atsakomingus. Gi 
priskirdami sau atsakomybę už sa
vus veiksmus tuo pačiu mes prisi
imame ir valios laisvę, kuri pasta
to mus moralės šviesoje ir jos 
teisme: mes esame atsakingi ne 
vien tik už tai, ką padarėme, bet 
lygiai Ir už tai, ko nepadarėme, 
nors galėjome padaryti. Iš čia ir 
kyla geros arba blogos valios są
vokos.

O kaip labai mes tos geros 
valios pasigendame gyvenime! 
Jeigu mūsų pasaulyje yra tiek 
daug vargo, ašarų Ir kančios, tai 
viso šito priežastis yra geros va
lios stoka. Kiek būtų išvengta ne
susipratimų, net karų, Jeigu žmo
gus savo aistras, savo ambicijas 
bei egoizmų palenktų geros valios 
principui.

Tik atsigręžkime patys į save: 
mes visi, netekę savo tėvynės ir 
jieškų prieglaudos svetur, esame 
piktos valios aukos, šito fakto aki
vaizdoje ar mes jau tuo pačiu ta
pome geros valios apaštalais? Ar 
daug tos valios parodome Jei ne 
kitų, tai bent savųjų tarpe? Už
tenka tik mesti žvilgsnį į mūsų 
tarpusavį santykiavimų — tegu 
jis bus asmeninis, ideologinis ar 
politinis, — pamatysime, kad bū
dami apakinti siaurų interesų, 
mes daugiau kaišiojam vieni ki
tiems pagalius į ratus, negu dir
bame pozityvų, kūrybini darbų. 
Teisingai yra pasakyta, kad atsi
ras tokių, kurie užmušinčs ir žu
dys ir tarsis tuo tarnaują Die
vui. Todėl čia ir tiktų kuklus už
klausimas: ar mes turime teisės 
skųstis kitų geros valios trūku
mu, jeigu patys jos nepraktikuo
jame?

Nereikia galvoti, kad geros va
lios įgyvendinimas yra tik utopi
ja. Jeigu šiandie tos geros valios 
taip pasigendame visose srityse, 
tai tas tik liudija, kokiame pri
mityviame kultūros laipsny tebe
stovi dabarties žmogus. Tačiau 
žmogus progresuoja ir šiuo at
žvilgiu: nuo džiunglių įstatymų li
gi moderniųjų įstatymų žmogaus 
Laisvių Deklaracijos šviesoje. Tie
sa, įstatymai lieka įstatymais, 
bet Jie yra geros valios mokyto
jai tegu ir prievartos keliu. Gal 
ateis laikas, kada žmogus išmoks 
gerų valių praktikuoti laisvai. 
Ryžkimės tam su šiomis Kalėdo
mis. V.K.

SVEIKINAME SU ŠV. KALĖDOMIS IR
NAUJAISIAIS METAIS

“MOŠŲ PASTOGĖS” SKAITYTOJUS, BENDRADARBIUS, RĖMĖJUS IR VISUS LIETUVIŠKOJO 

SPAUSDINTO ŽODŽIO BIČIULIUS, LINKĖDAMI NAŠAUS IR KŪRYBINGO DARBO BEI GE

RIAUSIOS SĖKMĖS ASMENIŠKAME GYVENIME.

LIETUVOJ
Reuterio žinių agentūra prane

ša, kad patys komunistai prisipa
žįsta, jog Vengrijos tautinė revo
liucija sukėlusi nerimo bangų šio
se satelitinėse ir sovietų paverg
tose tautose: Lietuvoje, Estijoje, 
Latvijoje, Čekoslovakijoje, Lenki
joje, Rumunijoje, Albanijoje.

Apie neramumus Lietuvoje pri
sipažino kom. partijos pirmasis 
sekr A. Sniečkus, kurio kalbų per 
radijų atspaude Maskvos leidžia
mas "Sovietskaja Litva” laikraš
tis. Ten rašoma: “Vengrijos revo
liucija paskatino Lietuvos reak
cionierius, kurie taip pat pradėjo 
kelti galvas”. Toliau Sniečkus nu
rodė, kad studentai yra ypač "lin
kę patikėti melais, skleidžiamais 
klasinių priešų”. Sniečkus pakal
tino mokomąjį personalų, kuris ši
tokias studentų nuotaikas net ne
sistengiąs pašalinti. Toliau jis pa
kaltino mokslininkus ir kultūri
ninkus, kurių "nesveikos klaidin
gos idėjos nieko bendro neturį su 
marksizmu”.

Panašius pareiškimus per radi
ją ir spaudą padarė Latvijos ir 
Estijos komunistiniai vadai.

LENKIJOJ įvyko daug antiso- 
vietinių demonstracijų. Lenkai su
degino rusų karininkų namus 
Lignicoj, svarbiausioj sovietinėj 
bazėj, o Szombierki ir Silezijos 
angliakasiai, solidarizuodami ven
grams, paskelbė streiką.

RUMUNIJOJ nužudyta vietinių 
komunistų pareigūnų, o Bucharaš- 
to ir Transylvanijos studentai su
ruošė masinių demonstracijų prieš 
sovietus. Daug studentų areštuota 
ir ištremta į Sibirą.

ALBANIJOJ įvyko susidūrimų 
tarp nepatenkintų komunistiniu 
režimu darbininkų ir policijos.

BULGARIJOJ gatvių kautynėse 
Plovdiv mieste užmušti 5 studen
tai ir apie 30 milicininkų sužeista. 
Kituose miestuose ir kaimuose po
grindžio kovotojai likvidavo eilę 
pasižymėjusių komunistinių pa
reigūnų ir slaptosios policijos val
dininkų.

ČEKOSLOVAKIJOJ įvyko ven
grų sukilėliams solidarumo demon
stracijų. Čia taip pat įvykdyta 
daug areštų.

Kitk reikalas liečia Lietuvą ir 
kitas Pabaltijo valstybes, Snieč
kaus pareiškimu remiantis, gali
ma prileisti, kad Lietuvoj nepasi
tenkinimas komunistiniu režimu ir 
okupantu aplamai, pradeda reikš
tis viešai. Tačiau šitas pareiški
mas leidžia galvoti, kad Lietuvoj 
ir kituose Pabaltijo kraštuose ruo
šiamasi didesnio masto deportaci
joms.

Sniečkaus pareiškimą reiktų 
laikytų “dūmine uždanga” pla
nuojamiems trėmimams ir areš
tams pateisinti.

SU ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS 1957 METAIS SVEIKINA
ME AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ, LINKĖDAMI, 
KAD PER ATEINANČIUS METUS MES NEPAVARGTUME, BET 
DAR SUSTIPRĖTUME TAUTINIO DARBO DIRVOJE. DŽIAUG
DAMIESI RAMIOS GEROVĖS G YVEN1MU AUSTRALIJOJE, — 
NEI AKIMIRKAI NETURIME IŠLEISTI Iš AKIŲ MŪSŲ KEN

ČIANČIOS TĖVYNĖS REIKALŲ KOVODAMI DĖL JOS LAISVĖS 
IR VISOS TAUTOS GEROVĖS.

ALB KRAŠTO VALDYBA.

KALĖDŲ RYTAS TĖVYNĖJE. Nuotrauka E. Dryžos.

POLITINIS PASAULIS
Pasauliui gyvenant dideliame 

netikrume, ir tam netikrumui vis 
augant, šiandien galima būtų pa
daryti šitokią įvykių apybraižą:

Egipte gaisras blykstelėjo ir 
prigeso. Paskui Vengrija. Dabar 
ateina eilė Syrijai. Rytų Vokieti
ja, atrodo, labiausiai panaši į sau
so parako statinę — vieną dieną 
čia gali įvykti sprogimas. Lieps
nų liežuviai tada šaus iki pat 
dangaus. Alžyras yra iškritęs iš 
tarptautinių naujienų. Tas pat 
pasakytina ir apie Kipro salą.

Formoza gali suliepsnoti kiek
vienu metu. Taip pat ir Indo Ki
nija. Korėja buvo ir tebėra ant 
karo briaunos ii' nuolat komunis
tinio imperializmo grąsinama. 
Tereikia tik degančios degtuko 
gal-vutės.

Užmeskime pastarųjų mėnesių 
įvykius ant svarstyklių.

Vengrijos tragedija yra didelis 
tarptautinis politinis įvykis. At
metus sentimentus, realiai padė

"MŪSŲ PASTOGĖ”.

tis vertintina iš globalinio taško. 
Sovietinių divizijų kėsinimasis už
smaugti Vengrijos laisvę, perkū
nu nudundėjo per pasaulį: Sovietų 
Rusija prarado pozicijas kaip na
cionalizmo ir antikolonializmo 
čempionas. Vengrijos įvykiai to- 
tališkai sugriovė mitą, kad Mask
va nuoširdžiai gelbsti kovojan
čioms dėl pilnos nepriklausomybės 
Azijos tautoms.

Burma, kom. Kinijos spaudžia
ma, jau veik pasirengus “perleis
ti” kom. Kinijai didelę dalį šiau
rines Burmos... Burma prašo In
dijos pagalbos. Gi Indija "iškasė”, 
kad kom. Kinija planuoja pasiųsti 
5 milionus raudonųjų kiniečių i 
Tibetą, kad Jį pavertus stipria 
raudonųjų baze prieš Indiją.

Kom. Kinijos premjero Chou En 
-lai kelionė po Aziją buvo sekama 
su dideliu susidomėjimu, ši kelio
nė buvo skirta ne sveikatos pa
taisymui.

Indonezija, Malajai, Viet

JAUNIMO SĄSKRYDŽIAI
STUDENTŲ SĄSKRYDIS, bus 

pirmas toks Australijoje. Į Syd- 
nėjų suvažiuos keliasdešimt jau
nųjų mūsų akademikų: iš Melbour
ne, Adelaidės, Newcastle; gal dar 
iš Canberros ir Brlsbanės, Per- 
tho ir Hobarto.

šiandien lietuvių studentų Aus
tralijos universitetuose, ir kitose 
augštosiose mokyklose, bus jau 
gera šimtinė. Ne visi suvažiuos, 
suprantama. Lėšos ir kiti kliuvi
niai stovi skersai kelio. Bet te
gul suvažiuos studijuojančių tik 
trečdalis — ir tai puiku.

Suvažiavimas yra sveikintinas, 
j nes jis parodo, kad mūsų akade- 
! minis Jaunimas, šalia bendrųjų 
j universitetinių, turi ir grynai lie- 
; tuviškų reikalų, kuriuos nori ir 
ryžtasi tik savo tarpe, savame su
važiavime svarstyti, aiškintis, dis
kutuoti.

Australijos lietuviai studentai 
turi savo sąjungą. Jos skyriai yra 
Adelaidėje, Melbourne, Sydnėjuje. 
Skyriai gražiai veikia ir studentų 
kultūriniai parengimai visados es
ti vieni patraukliausių. Reikėtų 
skyrius suorganizuoti (regis dar 
nėra Brisbanės, Pertho ir kitų 
universitetų lietuviams studen
tams.

Studentų suvažiavimo darbo
tvarkė? čia šita proga norėtųsi 
pakišti mintį, kurią suvažiavi
mui vertėtų pasvarstyti ir reali
zuoti. Turima galvoj Vengri
jos atvejis, kuris tačiau yra ir 
mūsų tėvynės laisvinimo akcijos 
neišskiriama dalis. Suvažiavimui 

derėtų atitinkamą protesto pareiš
kimą pasiųsti Australijos vyriau
sybei ir australiškai spaudai, pa
reiškiant solidarufhą Vengrijos 
patriotams, ypač studentams, jų 
kovoje dėl Vengrijos laisvės, sy
kiu nurodant, kad ir Lietuva tebė
ra Sovietų okupuota. Tai tik užuo
mina, jeigu suvažiavimo rengėjai 
šitai būtų išleidę iš akių.

Protesto pareiškimą dėl Sovietų 
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SVEIKINAME MIELUS IR LAUKIAMUS ALB ATSTOVUS, 

ATVYKSTANČIUS Į AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOME

NĖS SUVAŽIAVIMĄ SYDNĖJUJE.

ALB Sydnėjaus, Bankstowno ir Cabramattos 
Apylinkių Valdybos.
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Kaip su prenumerata?
JEI IKI ŠIOL DAR NESATE ATNAUJINĘ “MŪSŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATOS 1957 METAMS — KVIEČIAME TAI PADARY
TI DABAR.

namas ir kitos tautos jau kratosi 
Maskvos draugystės...

Europa. Jungtinių tautų ple
numas aksoliutine balsų dauguma 
pakartotinai pasmerkė Sov. Sąjun
gos barbariškus veiksmus Vengri
joje ir pareikalavo tučtuojaus ati
traukti raudonąją armiją. Kolkas 
tik tiek.
Visos Maskvos pastangos apvaldy
ti situaciją Vengrijoje yra bergž
džios. Kremlius niekada dar nebu
vo atsidūręs panašioj padėtyj, 
kaip šiandien. Vengrijos patriotų 
pasipriešinimas prieš sovietinius 
tankus tęsiasi ilgiau, negu rusai 
ar kasnors galėjo tikėtis.

Vienas dalykas, atrodo, Vengri
joj yra pastovus ir tvirtas: strei
kai yra sumušę visus rekordus 
savo apimtim, ilgumu ir patvaru
mu. Rezultatas: smūgis komunis
tiniam prestižui visame pasaulyje 
— Azijoj, kaip lygiai ir Europoj. 
. .Kas toliau? Absoluti valdžia so
vietų kariuomenės rankose. Sovie- 

įvykdyto smurto prieš Vengriją 
ir jų barbarišką elgesį, galėtų 
pasiųsti ir visų trijų Pabaltijo 
tautų studentų organizaciniai 
centrai. Visokiu atveju painfor- 
muotina ir spauda.

SPORTO ŠVENTĖ. Australijos 
lietuvių sporto šventė ruošiama 
kiekvienais metais, šiemet jos ren
gėjas — šeimininkas yra Sydnė- 
jaus "Kovo” sporto klubas. Da
lyvaus apie 150 aktyvių sportinin
kų.

Sporto šventės, šalia sportinių 
varžybų, turi ir kitą reikšmę, ku
rios nenori suvokti sportą igno
ruoją ar juo mažai besidomj žmo
nės. Ištiesų, sporto šventėj yra be
ne svarbiausia lietuviškojo spor
tuojančio jaunimo draugystės už- 
akcentavlmas. Tautiniu požiūriu, 
tai yra labai svarbu, nes per tar
pusavio draugystę, per platesnį 
bendravimą, plečiasi ir auga tau
tinis solidarumo jausmas, Jis stip
rėja. šitie mūsų jauni vyrai ir 
merginos, per žaidimą, jeigu nori
te per krepšį ir raketę; per šach
matų figūrą ir ištemptą tinklą, 
{cementuoja save lietuviškon ben
druomenėm Ir tai vyksta savaime, 
nejučiomis, laisvu noru ir sava ini
ciatyva. Vyresniesiems tereikia 
ateiti tik su paskatinimu, morali
ne ir dar materialine para
ma, kad gražiai užsimezgęs žie
das vešliau augtų ir bujotų.

šventės programa, manykime, 
bus paskelbta spaudoje, tad žino
sime visi, kada, kur, ir kokie spor
tiniai parengimai bus ruošiami. O 
tada? T^da belieka palikti namuo
se “tinginio maišelį”, sėsti į trau
kinį, autobusą ar savą susisieki
mo priemonę, ir kuo skubiausiai 
vykti pas sportininkus.

Jauni daigai reikalingi stropios 
priežiūros — globokime, kol karš
toji saulė neišdegino.

J. Kalakonis.

tų tankai tačiau taip pat nėra at
sakymas į klausimą. Tankai nega
li valdyti krašto.

Lenkija. W. Gomulka. Lenkijos 
komunistų vadas, prieš save turi 
tokią padėtį: Lenkai žino, kad Len
kija yra dar toli nuo pilnos ne
priklausomybės — jie vis dar te
bemato raudonosios armijos divi
zijas savo žemėj. Lenkai negali 
atitraukti akių nuo Vengrijos. 
Darbininkai ir ūkininkai šalinasi 
komunizmo, šito savo planavimuo
se nepramato nei Gomulka nei 
Kremlius.

Amerikos prezidentas vis tebėra 
nuomonės, kad visi ginčai turi bū
ti sprendžiami taikiu derybų ke
liu. Komunizmui šitai reiškia “ža
lią šviesą” organizuojant naujus 
neramumų židinius — mažuosius 
karus Azijoj ir Afrikoj.

Taip atrodo politinė pasaulio si
tuacija žengiant per Naujųjų Me
tų slenkstį. O ekonominė padė
tis? (Žiūr. 2 psl.)
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PASAULIO
EKONOMINĖ 

PADĖTIS
.. Sueso kanalas tebėra užblokuo
tas — jame nuskandintieji egip
tiečių laivai yra svarbiausia kliū
tis pradėti navigacijų. Ką reiškia 
kanalo uždarymas?

Karo meto suvaržymai jau gąs
dina Europą. Skystojo kuro nor
mavimas pasireiškia visu aštru
mu beveik visose Europos valsty
bėse. Maisto atsargų sudarinėji- 
mo karštligė labiausiai pasireiš
kė Prancūzijoj — įbauginti pra
ėjusio karo nepriteklių europiečiai 
perka viską, kas po ranka pakliū
va.

Naftos ir jos produktų trūku
mas palietė ne tik pramonę, bet 
ir privatų žmogų. Ilgiau užsitę
sus Sueso kanalo krizei, Anglijai 
ir kitiems kraštams gręsia nedar
bas ir dideli ekonominiai sunku
mai. Pramonės gamybos sumažė
jimas beveik yra neišvengiamas. 
Kainos kyla. Streikų dėl didesnių 
atlyginimų ir nedarbo, šitokiai pa
dėčiai esant, lauktina eilėje vals
tybių.

Anglija yra ypač didelių ekono
minių sunkumų akyvaizdoje. Jos 
vyrausybė tačiau tikisi išvengti 
krašto ūkį žlugdančios krizės Ir 
nori išlaikyti £ stg. dabartinį kur. 
są. Yra pavojaus, kad nuvertinant 
£ stg., kristų ir kitų sterlingo 
kraštų pinigų vertė.

Visų akys nukreiptos į Ameri
ką, svarbiausia į jos dolerį. Atro
do,-kad JAV dar kartą turės gel
bėti Europą iš ūkinės suirutės. 

Girdima kalbant apie antrąjį Mar- 
shalllo planą. Ir jis gali būti la
bai reikalingas.

Pereita žiema Europoje buvo 
šalčiausia per pastarąjį šimtmetį. 
Šitą žiemą, nesvarbu ką rodys 
termometras, europiečiai jaučia 
jiems būsiant dar šaltesnę...

Eilė Prie Amerikinio 
Dolerio

Doleriai reikalingi Europai pirk
ti benzinui ir kitiems naftos pro
duktams, kada tiekimas iš Vid. 
Rytų yra praktiškai užblokuotas.

Paryžius Prancūzijos dolerių at
sargos labai menkos. Jau kalbama 
apie naują 200 mllionų dolerių 
paskolą — “pradžiai naujo gyve
nimo”. Canberra — senas klien
tas. Roma reikalinga paramos. 

Atėnai — Graikija visiškai neturi 
nei benzino nei dolerių. Kopenha
ga, kaip ir kitos Skandinavijos 
sostinės, jau senai stovi eilėje. 
Londonas, atrodo, labiausiai rei
kalingas dolerinės paramos ir jų 
Anglijai reikia labai daug. Va

šingtonas, jeigu Sueso kanalas pa
siliks ilgesnį laiką uždarytas, gir
dės šitokius sąjungininkų argu
mentus: arba "dolerinė alyva”, ar
ba dolerinė paskola, kitu atveju

— sukrečianti Vakarų Europą eko
nominė krizė. Arba dar viena ga
limybė, tiesa, mažiau patraukli,
- - nafta ir jos gaminiai iš Sov. 
Rusijos.

Dar Viena Grupė Prie 
Kasos

Egipto Nasseras ir vėl yra lin
kęs nusilenkti amerikiniam dole
riui. Nasseras šiandien kalba su 
dideliu respektu apie JAV. Dery
bos dėl paskolos Aswano užtvan
kos statybai gali prasidėti išnau- 
jo.

Jugoslavijos Tito, po naujo ap- 
sispjaudymo su Maskva, skaičiuo- 
jasl su didesne JAV parama.

Indija. Doleriai reikalingi vy
riausybei ir privačiai pramonei. 
Komunistinė Lenkija aiškiai duo
da suprasti, kad ji mielai sveikin
tų JAV paramą. Kiti kraštai: Tu
nisas, Marokas kviečia Ameriką 
investuoti savo kapitalą ir jie sa
vo dolerių alkį yra pažymėję la
bai stambiomis skaitlinėmis.

Tai tik dalis valstybių, rodan
čių didelį susidomėjimą Amerikos 
parama. Sąrašuose yra naujų kli
entų, bet senieji taip pat grįžta 
prie kasos langelio.

Amerika savo dolerinėmis pas
kolomis tikisi apsaugoti pasaulį 
nuo ekonominės suirutės — Ame
rikos kapitalas apvaldo pasaulį.

J. KaLKUS.

VAIKAI,
Mieli Mano Vaikai!

Per augštus kalnus, per tamsias girias, per 
plačius vandenynus pagaliau aš atvažiavau pas 
jus j Australiją. Ilga ir sunki buvo ši mano ke
lionė: ir elniai mano roges sniegu tempė, ir de
besėliai mane nešė, kol atnešė, kol atsūpavo nuo 
Nemuno upės, nuo Vilniaus miesto iki Australi
jos saulėtų pakrančių. Bet aš norėjau visus jus

aplankyti, linkėjimus jums atvežti nuo Lietuvos vaikučių ir išdalinti 
dovanėles iš savo maišo.

Keliauju aš per miestus ir laukus, per kalnus ir upes aš keliauju 
jus belankydamas. Buvau aš Brisbanėj, buvau Newcastlio ir Camper- 
downo mokyklėlėse, o dabar, šį šeštadienį, 12 valandą laukite manęs 
Bankstowne. Tik nesivėluokite, nes aš labai skubu: į Adelaidę, į Mel
bourne, Perthą ir į daugelį kitų miestų reikia dar nukeliauti, nes aš 
visus jus, mano vaikai, šiemet noriu aplankyti, visus gerus vaikučius 
iš savo maišo apdovanoti.

KALĖDŲ SENELIS.

KRISKIT, SNAIGĖS

E
KBI

JUOZAS MIRŠTĄS.

Krisklt, snaigės, kriskit, kaip tos dienos krenta, 
Kaip tos dienos mūsų lūkesčio gilaus.
Šią Kalėdų naktį, naktį didžią, šventą, 
Nemuno pašlaitės švelniai jus priglaus.

Kriskit, snaigės šviesios, kriskit, snaigės gruodžio, 
Kriskit iš Tėvynės debesų pilkų.
Tik prisiminimai mus čia bepaguodžia,
Skaudžiai besiskundžiant: “Dieve, kaip sunku!”

Kriskit ant bažnyčių, kriskit ant sodybų, 
Iš kurių išėjom varganais keliais.
Tik iš ten Kalėdų mums žvaigždė sužibus, 
Šauks atgal sugrįžti savo spinduliais.

n Kriskit, ir bučiuokit tą didvyrių žemę,
j] Partizano kapą vienišą šile... B
0 Šią Kalėdų naktį, naktį tylią, ramią, S
0 Jūs prie jo budėkit su malda tylia. S

LIETUVIŲ VAIŠINGUMAS
\ Viešnagės seniau Lietuvoje

Pasiteiravę savo tėvų bei sene
lių, sužinome, kad jų tėvai bei 
bočiai, kurių daugumas kuvo že
mininkai, visai .kitaip pramogavo 
bei linksminosi. Mūsų tautos gy- 
venmas visai kitoks tada buvo — 
jis tekėjo, lyg upė slėniu. Tada ne
girdėtas buvo toks karštligiškas 
žmonių skubėjimas gyventi, kaip 
kad dabar yra.

Ir gyveno tada žmonės siurais 
šeimyninio gyvenimo reikalais. 
Dirbo žemę ir prie progos pasi
linksmindavo, pabaliavodavo, nors 
tuo pasidžiaugdami. Senieji ir da
bar sako, kad mes nebemokame 
linksmintis: “Ot, kad būdavo, mū
sų laikais”! — pasidžiaugia jie.

Viešnagės reikalauja ne tik tam 
tikro nusiteikimo, laisvo laiko, jos 
reikalauja taip pat išteklių — 
jos prikaluso nuo ekonominių ša
lies gyvenimo sąlygų. Turtinges
nieji ūkininkai labai mėgdavo vie
šėti vieni pas kitus: giminės, kai
mynai, prietelial, ypač rudens me
tu, užbaigę darbus, suėmę visas 
žemės gėrybes, suvažiuodavę vie
ni pas kitus ir po 3-4 dienas vie
šėdavę. Tai buvo skerstuvių lai
kas. Žąsis, antis šeimininkės tal
komis pjaudavusios. Jų pešti suva
žiuodavusios jaunos giminaitės. 
Tai buvusi pramoga: jos paviešė
davusios, klek dainų jos išdainuo
davusios! Paskui stalai būdavę 
geltonų riebių žąsų nudėti. Šeimi
ninkės jas susūdydavusios, kitos 
išrūkydavusios. Parduoti — nė ma
dos nebuvę: viskas patiems išeida
vę. Atsi mylėdami ne tik pas save 
pasikviesdavę, bet ir važiuodami į 
svečius “maišelį” veždavęs). Tas 
“maišelis” išaugdavęs į geroką 
skrynią, kada šeimininkė ar jos 
duktė eidavusios į svočias ar į 
kūmas. “Pyragą” bei “gastinčių” 
viešnia šeimininkei įteikdavusi, o 
svečias šeimininkui butelį “ariel
kos” iš užančio ištraukdavęs. Sve
čiai dainuodavo:
Išgėriau septynias, dar gersiu 

devynias, 
Dar mano galvelėj, dar nieko 

nėra...
Aš ne gert atėjau, ne ūliot atėjau, 
Savo mielą kaimynėlį aplankyt 

atjėau...
Paprastai Augštaičiuose — Šiau

liai, Joniškis, Biržai, Pasvalys, — 
plačiai vartojamas buvo miežių 
alus, alutis — šnekutis. Ir dainų 
apie Jį nemaža sukurta yra. Pav.:

Gėriau alutį, saldų midui;, 
Per visą naktį, Iki gaidelių...

Arba:
Saldus alutis padarytas, 
Slauni giminėlė suprašyta.

Paprastai alus geriamas iš vie
nos stiklinės, kuri eidavo aplinkui, 
užgeriant “Sveiks!”.

Dainuojama
Jokūbėliui bėda yra, — 

stiklinėlė rankoj yra, 
Jis neturi kur padėt, 

žad kaimynui'(vardas) pažadėt... 
Geltono putoto alaus ąsočiai bū

davo nespėjama nešioti. Alų iš bač. 
kų leisdavęs pats gaspadorius, ar
ba koks kitas jo patikimas vyras, 
nes stiprus alus piešdavęs bač
kas, išmušdavęs “špunkas”, verž- 
davęsis per volę. Reikėjo mokėti 
prie jo prieiti. Nuo alaus įkaitę 
svečiai bei viešnios būdavo links
mi, šnekūs, dainos nenutildavo, 
šokdavę tiek jaunimas ,tiek seniai, 
“žiužį” mėgdavę mušti, dalindavę 
žiedą, "Puišį” gaudydavę, žodžiu, 
linksmindavęsi, kaip beįmanydami.

Pas garbingesnius bei turtinges
nius Ir kunigai kartu viešėdavę. 
Sako, visa klebonija, visi kunigai 
ir net klebono giminaičiai kartu 
suvažiuodavę. Ką besakyti apie 
didesnes progas, k.a. vestuves, 
krikštynas! Tada būdavo keliamos 
didelės ir ilgos vaišės, kurios po 
savaitę tęsdavosi. Aišku, priimti 
reikėdavo ne tik svečius, bet ir 
jų arklius, ir ne bet kaip.

Ir nenubosdavo tos vaišės sve
čiams, ir kalbos nepritrūkdavę 
Nors, rodos, ir nedaug teturėjo 
apie ką kalbėti. Jokio rūpestingu
mo, jokio skubotumo: — Gi kur 
tu, žmogus, nuskubėsi? — Manė 
jie. Ir nesiskirstydavo jie tol, kol 
šeimininkas neįritindavo tuščios 
bačkos, tuo lyg pasakydamas mie
liems sveteliams, kad jau alus pa
sibaigė. Be alaus ką bedarysi?... 
Ir sveteliai tada susiprasdavo. 
Kartais patys svečiai besibausda- 
mi namo sakydavę: — Jau čėsas: 
ar lauksi, kol šeimininkas volę ir 
špunką įneš?

Taip , tai buvo seni geri laikai! 
Tada mūs senoliai daug laiko tu
rėję, arkliais pas kits kitą važinė- 
ję. Tik atsiminkime blizgančius 
žiemos kelius, baltomis lygumo
mis sklendžiančias roges ir šar
motus arklius skambučiais žai
džiančius. ..

Atsiminkime Kalėdų rytą, kada

B-NES ĮTEISINIMO REIKALU
t

Bendruomenės įteisinimo ir ben
druomenės namų įsigijimo klausi
mą jungiu kartu, nes mano nuo
mone, jeigu įsigyti bendruomenės 
namus, tai jų savininkas ir šei
mininkas turi būti visa Australi
jos lię.tuvių bendruomenė. O vie
na pagrindinių priežasčių, kodėl 
mūsų bendruomenę reikia įteisin
ti (inkorporuoti) yra ta, kad ji 
turėtų teisę įsigyti ir valdyti ne- 
judomą turą — šiuo atveju ben
druomenes namus — be jokio pa
vojaus, kad turtas galėtų išslys
ti iš bendruomenės kontrolės, ar 
būtų pradėta naudoti tikslams, 
nieko bendro neturintiems su lie
tuviškais interesais.

Jau ne kartą buvo pasisakyta 
mūsų spaudoje bendruomenės na
mų reikalu. Natūralu, kad paskiri 
asmenys, nors turėdami galvoje tą 
patį reikalą — kendruomenės na
mus — apie tai pasisakė nevieno
dai. Ir suprantama, kad skirtin
gų pažiūrų asmenų nuomonės 
dar daugiau išsiskiria. Tačiau, kad 
bendruomenės namai reikalingi — 
niekas neneigia. Man, kaip ben
druomenės nariui, taip pat norėtų
si pasisakyti bendruomenės namų 
klausimu, tačiau čia, kiek įma

noma, pasistengsiu panagrinėti tik 
teisinį bendruomenės namų ir ben
druomenės įteisinimo klausimą.

Namai turi turėti savininką, 
nes reikia mokėti mokesčius, Jais 
rūpintis, palaikyti juose tvarką ir 
prižiūrėti jų naudojimą. Manau, 
kad namų šeimininkas turėtų būti 
Australijos lietuvių bendruomenė.

Jums yra žinoma, kad kiekvie
nas nejudomo turto savininkas 
yra užregistruotas tam tikrose 
valdinėse įstaigose, o kas yra už
registruotas kaip savininkas, tas 
yra absolutus jo šeimininkas; jis 
gali nieko neatsiklausęs turtą par
duoti, įkeisti, užstatyti už paskolą 
ar išnomuoti. Fiziškai nebūtų įma
noma užregistruoti visus dešimt 
tūkstančių lietuvių /Australijojs, 
kaip namų savininkus. Būtų ga
lima turtą (namus) užregistruoti 
Valdybos vardu, bet kai valdybos 
keičiasi bent vieną sykį per metus, 
tai reikėtų ir turtą tiek pat kartų 
perregistruoti, kas būtų nepatogu 
Ir sudarytų kereikalingų išlaidų. 
Būtų galima išrinkti patikėtinius, 
kurių vardu nupirkti namai būtų 
užregistruoti, sudarant su jais su
tartį, kad jie laikytų turtą ben
druomenei. Tokią sutartį reikėtų 
pasirašyti taip pat su visais lietu
viais. Tiems žmonėms mirus, ar 
atsisakius, turtą reikėtų peraršyti 
kitų vardu, žmogaus gyvenimas

į roges suvirtusi visa šeimyna bal
tais laukais skrisdavo į Bernelių 
Mišias ir tarpkalėdį iki Trijų Ka
ralių, kurio metu, taip buvo įpras
ta iš seno, vieni pas kitus vie- 
šungėn važinėdavom.

— ★ —

O čia, šiandien ,kur saulės svi
linamas Kalėdų senelis nespėja 
prakalto nuo kaktos nubraukti, 
kur senelio pasakojimų pasiklau
sęs jaunas sūnus sėda į “Holdeną” 
ar “Fordą" ir išlydėjusiam jį tė
vui juokaudamas taria: “Tu bė
rukais, aš mašina, nagi, Tėve pa
sivyk!”

Svečiuotis tačiau mėgstame ir 
dabar, tik skubame kažko labai, 
vis žiūrime, kad daugiau kelionių 
aplink stalus padarius, kad dau
giau kaimynėlių aplankius.

Bet tik bėda, kai traukinys iš 
po nosies nudunda, autobusas nu
važiuoja — ir vis paskutiniai! Gi 
savo mašina į svečius važiuoti—tai 
tokios čia bus ir vaišės vargšui 
motoristui, nes butelioką ištušti
nus tik savižudis sės prie vairo.

Taip, geri buvo laikai, kada 
žmonės turėjo daug laiko, kada 
patys arkliai kelią į namus suras
davo; kada tarpkalėdžiu tokių su- 
važiavymų, tokių sąskrydžių, kaip 
šiemet Sydnėjuje, nebūdavo: kur 
žmonės į kietus suolus susėdę, die
nų dienas rimtais pašnekesiais lie
žuvius dilinę, limonadą gėrę, šo- 
siskoms užslkandę — Naujus Me
tus sutikdami ginčais pagirios.. ■

N JT.

(STR. DISKUSINIS)

trumpas, o atsisakymų būti pati
kėtiniu gali pasitaikyti dar daž
niau. O dar blogiau kutų, jeigu 
toks asmuo išvažiuotų j kitą šalį 
ir nežinotum, ar jis dar gyvas ir 
kur jis yra, o be jo, kaip registruo
to savininko, susidarytų daug keb
lumų. Be to, jeigu toks asmuo 
bankrotuotų, reikėtų daug pastan
gų padėti, kol įrodytum, jeigu iš 
viso pasisektų, kad tai ne jo as
meniška, o bendruomenės nuosa
vybė. Taigi, kaip matome, užre
gistruoti visą bendruomenę savi
ninku praktiškai neįmanoma, val
dyba ar šiaip keletas parinktų as
menų — nepraktiška ir pavojinga.

Mes ne pirmieji, kurie susidu
riame su šitokiu klausimu. Todėl 
šiai problemai išspręsti buvo išlei
sti įstatymai, pagal kuriuos grupė 
žmonių, turėdama ar siekdama 
vienodų tikslų, gali įsteigti sąjun
gą, pasidaryti įstatus, pagal ku
riuos yra reguliuojamas jos na
rių bendradarbiavimas, ir kuriuo
se nusakomi sąjungos tikslai, pa
sirinkus vieną bendrą vardą, leid
žiamą užsiregistruoti valdinėje įs
taigoje. Tokia sąjunga, nežiūrint 
jos narių skaičiaus, yra laikoma 
ir traktuojama kaip vienas juri
dinis asmuo. Visi susitarę įstoja 
nariais, išrenka kelis, kurie turi 
teisę, pagal įstatus ar susirinkimų 
nutarimus, tvarkyti visus sąjun
gos reikalus. Turtas yra užregis
truotas ne atskirų asmenų, bet są
jungos vardu. Sąjungos valdybos 
nariui atsistatydinus, mirus arba 
dingus be žinios, tereikia pranešti 
valdiškai įstaigai, kur sąjunga yra 
užregistruota, kas pasišalino ir 
kas yra naujas jo vieton išrink
tas. Taigi, tokiu būdu visi lietu
viai Australijoje gali pasidaryti 
vienas juridinis asmuo, kitaip sa
kant, gali įsiteisinti. Tokio juridi
nio asmens gyvenimas tęsiasi ne
priklausomai nuo jo narių ar val
dybos pasikeitimo. Laikui bėgant 
daug dabartinių narių mirs ir 
daug naujų priaugs, o sąjunga, 
mūsų atveju bendruomenė, kaip 
juridinis asmuo, liks ta pati. Jos 
amžius nėra nustatytas, kol bus 
bent keli nariai — sąjunga, kaip 
juridinis asmuo, gyvens.

Kaip matome, kad toks vienetas 
sklandžiai funkcionuotų, reikia tu
rėti savo gana išsamius įstatus, 
kurie aiškiai nusakytų, kokiems 
tikslams sąjunga įsteigta ir kaip 
Ji tvarkysis. Tas reikalinga tam, 
kad neišleistų sąjungos lėšų to
kiems tikslams, kurie sąjungai 
nereikalingi, arba nepageidauja

mi. Pav. nuperkam namus ben
druomenės tautiniams reikalams, 
o paverčia krautuve. Taip pat, kad 
apibrėžus narių atsakomybę ir 
valdomųjų bei vykdomųjų organų 
rinkimo procedūrą, jų teises ir ga
lia ir t.t. Nesunku įsivaizduoti, 
kad dabartiniai ALB įstatai tokiai 
sąjungai nebūtų tinkami, nes juo
se ik užsimenama apie nuosavy
bės įsigijimą, apie nekilnojamą 
turtą veik nė žodžio.

Yra keletas būdų, kuriais gali
ma bendruomenę įteisinti — pa
versti į juridinį asmenį. Prekybi
niais (biznio) tikslais tai pasie
kiama sudarant kompaniją, kur 
kompanijos nariai — akcininkai 
— perkasi akcijas, o su už akcijas 
surinktais pinigais vykdo kompa
nijos tikslus — dažniausiai preky
binius. Jeigu yra vieša kompanija, 
tai akcijas paprastai gali pirkti 
kas nori, bet privačiose, akcijų 
įsigyjimas ir pervedimas yra pa
prastai suvaržytas, ir galimas tik 
tam tikros grupės žmonių tarpe. 
Kompanijoje nariu gali pasidaryti 
tik už pinigą — nusiperkant akci
jų Keli žmones gali supirkti visas 
akcijas, kurie ir teturėtų teisę bal
suoti Ir taip valdytų visą kompa
niją.

Antras būdas įsiteisinti yra ko- 
operacinės bendrovės. Tarp kom
panijos ir kooperacinės bendrovės 
skirtumas mažas, nes abi papras
tai turi prekybinių tikslų ir siekia 
pelno. Kompanijoje ir kooperaci- 
nėje bendrovėje akcininko — na

rio civilinė atsakomybe apsiriboja 
jo turimomis akcijomis.

Mums tinkamiausias būdas įsi
teisinti yra ne kompanijos ir ko
operacinės bendrovės pagrindais, 
ket pelno nesiekiančio juridinio 
vieneto. Kitaip sakant, paprastos 
sąjungos pagrindais. Tai reiškia, 
kad pelno nesiekiantis juridinis 
asmuo negali turėti pajamų, bet 
reiškia, kad visos pajamos yra 
sunaudojamos sąjungos tikslams 

įgyvendinti, o neišmokamos sąjun
gos nariams. Išreiškus tai trum
pai — ne sąjunga, bet sąjungos 
nariai neturi pelno.

Mūsų namų uždavinys ir bus ne 
nariams pasipinigauti, bet išlaiky
ti lietuviškumą ne tik dakartinėje, 
bet ir ateities kartose. Tai yra ne 
pelno, bet tautinės garbės ir būti
nybės reikalas. Mūsų namai netu
ri būti paremti akcijomis ar šiaip 
piniginiu interesu, taip pat ir ne 
politinėmis ar religinėmis pažiūro
mis. Lietuvių bendruomenės na
mai turi būti prieinami visiems 
lietuviams, neatsižvelgiant į jų po
litines ar tikybines pažiūras, nei 
į jų finansinę padėtį. Kiekvienas, 
kuris skaito save lietuviu, turi tu
rėti teisę naudotis lietuvių ben
druomenės namais, nežiūrint į 
tai, kad jis ir nei šilingo neaukojo; 
be garbės teismo sprendimo nei 
vienam lietuviui neturi būti už
drausta naudotis bendruomenės 
namais, kaip pilnateisiui bendruo
menės nariui.

Aš siūlau įsiteisinti sąjungos 
pagrindais, nes, mano nuomone, 
šis būdas mūsų bendruomenei yra 
tinkamiausias. Jeigu įsiteisintume 
kompanijos pagrindais, susidurtu- 
mėm su akcijų pirkimu, pervedi
mu. Kompanijoje tik tas turi bal
są, kas turi akcijų, ir juo dau
giau jis jų turi, juo svaresnis yra 
jo balsas — nuomonė, šiuo būdu' 
galima įsivaizduoti atveji, kad ke
li, keliolika, ar kelios dešimtys 

asmenų suima akcijas į savo ran
kas ir tvarko kompaniją, mūs at
veju — bendruomenės namus, 
kaip nori, ir net gal visiškai ne
atsižvelgdami į šimtų lietuvių no
rus ir pageidavimus. Grupelė as
menų, investavus pinigus, gali 
pradėti tvarkyti namus kaip tin
kama, statydama savo piniginį in
teresą pirmoje vietoje. Be to, ak
cininkui mirus, akcijos, kaip ir 
visas Jo turtas, pereina artimie
siems, o jeigu nėra artimųjų nė 
testamento — valdžiai. Mes gali
me įsivaizduoti, kad ateityje, tu
rint galvoje mišrias vedybas, mū
sų bendruomenės namų akcinin
kais taps australai, lenkai, jugo
slavai ir t.t., kuriems lietuvių rei
kalai visiškai nerūpi.

Neįteisintos žmonių grupės, kaip 
chorai, sporto klubai, pasidaro ak
cininkais — tai irgi įdomus klau
simas. Kas žino, kada tokios gru
pės iširs? Kas perims tokių iširu
sių grupių akcijas? Pati kompa
nija savo akcijų akcininkas būti 
negali. Tokios probelmos iškyla ir 
su kooperacinėmis bendrovėmis.

įteisinant bendruomenę sąjun
gos pagrindais, mes turėtume vi
sas privilegijas juridinio asmens 
ir mažiau įvairiausių keblumų ir 
nesklandumų, kurie yra saviti 
kompanijoms arba kooperacinėms 
bendrovėms. Sąjungos narių atsa
komybę taip pat galima apriboti.

Mano nuomone, nėra reikalo 
steigti atskiras bendruomenės są
jungas kiekvienoje Australijos 
valstybėje. Reikia įsteigti vieną 
lietuvių bendruomenės sąjungą vi
soje Australijoje, su centru vienos 
kurios nors valstybės sostinėje, o 
kitose valstybėse užregistruoti tik 
sąjungos skyrius.

Paruošus tinkamus įstatus ir 
įteisinus bendruomenę, visas iki 
šiol bendruomenės apylinkių ir 
atskirų grupių, kurios irgi sakosi 
įsigijo nejudomą turtą lietuvių 
reikalams, ir be abejo lietuvių lė
šomis, turėtų būti pervestas ben
druomenei.

Bendruomenės įteisinimo klausi
mas yra vertas dėmesio ir tikiuo
si, kad Krašto Tarybos suvažia
vime jis bus tinkamai apsvarsty
tas.

ST. ČIBIRAS.

2
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alfas. OLIMPIADAI PASIBAIGUS OLIMPIADOS UŽDARYMAS
Prieš uždarymų dar įvyko pas- tetui Romoje, kur įvyks sekanti

VALDYBA
(AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FIZ 
INIO AUKLĖJIMO IR SPORTO

futbolas ir plaukimas.
Niekas iš rengėjų prieš olim

piadų nesitikėjo, kad krepšinis 
Australijoje bus taip šiltai priim- 1 
ta;. į !:i;'.:v:;r.az rungtynes ate: ' 
lankydavo apie 11.000 žiūrovų. At-Į

» V o /I vs* • O1ZAC5 rsl 1 mni rlrvo Iz:

dėjo rinkti žinias apie issisklai- .jnjg Melbourne pasidarys labai ijau juos iššaudyti! 
džiusius lietuvius sportininkus ir nnr.,,iorila I . , .................... ..................... popularus. rusai vengrus lydej< 
rupnosi kitais organizaciniais rei- Vienos iš įdomiausių krepšinio šistai” “niekšai” ir pan. 
kalais. Jo iniciatyva buvo suorga- varžybų buvo tarp prancūzijos ir 1 negalėdami laimėti įvarčio, 
nizuotas Melbourno “Varpas- ir : Rusiio„ pirma k.rt_ nral--fmėie1

olimpinių žaidimų metu. Vengras 
E. Zador, ruso V. Prokopov smū
gio parblokštas, su sukruvintu vei- 

, du turėjo pasitraukti iš žaidynių, 
tas. į kiekvienas rungtynes atsi-' žaidimo metu girdėjosi rusų šū

kiai: “Užmušt šiuos vengrų šu- 
rodo, kad po šios olimpiados krep- ' nįs> tai sutaupys mums laiko vė- 

1” Visų laikų 
rusai vengrus lydėjo šūkiais “fa-

Rusaį 
, „ . , spar-

. . i Rusijos. Pirmų kartų pralaimėję' dė, draskė vengrų žaidėjus, už kų
suruoštos pirmosios Australijoje prancūzams sovietai nebekartojo ( nuolat susilaukdavo teisėjo per

spėjimų ir baudų. Po Zadar sumu
šimo, kelias minutes prieš žaidimo 
galų, švedas teisėjas S. Zucker
man, vengrams vedant 4:0, sustab
dė rungtynes, paskelbdamas ven
grus laimėtojais, šį sprendimų 

5000 žiūrovų sutiko su didžiausio
mis ovacijomis, o rusus, saugoda
ma nuo jtužusios minios, išlydėjo 
policija.

Po šių rungtynių E. Zador vie
šai pareiškė, kad jis liksiųs Aus
tralijoje.

— Grįžus man j Vengrijų, ma- 
ten laukia tik mirtis, — liūd-

VALDYBA)
Atvykus j Australijų didesniam 

skaičiui lietuvių sportininkų, spor
to vadovybė Vokietijoje, vyr. spor
to įgaliotiniu Australijai paskyrė 
Leonų Baltrūnų. Jis tad ir pra- 

(1950) krepšinio žaidynės. Pade- kIaidų ir> jvedę augštųjį latvį Kru-1 
Jęs organizacinius pagrindus, L. | mjnai kuris žaidė visų laikų ir pa- 
Baltrūnas iš įgaliotinio pareigų , darg e|Įg graįjų metimų bei išnau- 
pasitraukė, perduodamas jas ALB d(ljo daug baud))i laim6jo 56;49. 
Vružtn VnlHvhoi Viirl nflvoda annr. 1Krašto Valdybai, kuri pavedė spor
to reikalus tvarkyti A. Ustija- 
nauakui.

Sporto klubų skaičiui didėjant, 
augant lietuvių sportininkų šeimai 
1953 m., krepšinio pirmenybių me
tu Geelonge, vigų klubų pirminin
kai savo posėdyje nauju įgalioti
niu išrinko VI. Daudarų, kuris pa
sikvietęs vicepirm. A. Laukaitį ir pasveikinau lietuvių vardu.

Pačios karščiausios rungtynės bu
vo tarp Uragvajaus ir Filipinų. 
Čia pasireiškė pietiečių kraujas 
ir įvyko keli išsišokimai.

Po baigminių krepšinio rungty
nių, kurias lengvai prieš Sov. 
Sųjungos rinktinę laimėjo ameri
kiečiai, aš prisistačiau Amerikos 
rinktinės treneriui G. Tucker ir 

. šia 
sekretorium V. Šutų, sudarė pir- ’ proga priminiau jam, kad Lietuva 
mųjų ALFAS valdybų. Ji per sa- ’buvo Europos krepšinio meisteris, 
vo veikimo laikotarpį susirišo su o dabar, per šių metų Kalėdų 
visais Australijos lietuvių sporto atostogas, Australijos lietuviai 
klubais, paruošė klubų ir sporto ruošia didelę sporto šventę Syd- 
švenčių statutus bei koresponden- nėjuje, kur krepšinis bus pagrin-
ciniu keliu tvarkė visų sportinį, dinis žaidimas. G. Tucker prašė
gyvenlmų.

1954 m. Melbourne klubų pirmi
ninkų posėdyje ALFAS pirminin
ku buvo išrinktas L Baltrūnas, o 
1955 m. Adelaidėje — vėl VI. Dau- 
daras, kuris padėjėjais pasikvietęs 
A. Laukaitį ir V. šutų, sudarė da
bartinę ALFAS valdybų.

ALFAS V-bos uždavinys yra 
jungti visus lietuvius sportininkus 
j vienų šeimų, nustatyti darbo gai
res, teikti nurodymų ir patarimų 
sporto klubams, derinti sportinę 
veiklų.

šiais metais ALFAS valdyba, 
kartu su Sydnėjaus Lietuvių Ko
vo Sporto Klubu ruošia 7-jų 
sporto šventę, kurios metu bus 
renkama nauja ALFAS valdyba 
1957 metams.

L.A.

PULGIS ANDRIUŠIS

SPORTININKAS PENSIJOJ
— Sportavau visur, pusfina- 

liuos ir net finaluose, kartų mūsų 
komanda tik-tik nenunešė taurės, 
bet dabar Jau nebegaliu toliau 
sportuoti, išeinu į pensijų.

— Susipykai su valdyba?
— Tai nebūtų bėda, klubo val

dyba ir yra tam, kad jai pamaz
gas piltum už kalnleriaus!

— Tai, gal, su kapitonu turėjai 
nuomonių skirtumų?

— Spjaut man ant kapitono!
— Tai kojų nirstelėjai?
— Ne, kojos abidvi savo vietoj, 

Jos dar mane patį pergyvens!
— Pora šonkaulių išsigvinta- 

vo?
— Visi sveikutėliai, galima mar

šų išskambint.
— žinau jau: negavai atlygini

mo už rungtynes?
—Būtų kas pabandęs man ne

užmokėti 1
— Hm, kaip gi čia dabar? Svei

kas, apmokėtas ir pabėgi iš spor
to?

— Skilvy atsirado skylė.
— Aha, įspyrė koks jugoslavas 

iš Karpatų?
— Ne, iš viršaus viskas lygu, 

niekur neįbrėžta, tiktai iš vidaus 
ne viskas tvarkoje, daktaras pa
kvietęs rado tripento didumo sky
lę ir sako, kad negalima susiūti.

— A, tai čia ko kito, čia ne 
sportas kaltas, nevaryk man ara
bus.

— Nešk muilų, jei sakai kad ne 
sportas čia kaltas! Atvažiavęs iš 
Vokietijos, tuojau susiradau cheb- 
rų ir prisirašiau prie klubo. Po to 
nedaug kų beprisimenu, penkis 
metus buvau kaip durnas: rytų 
fakrikan, po darbo tiesiai autobu
su į miestų, kvorta po kvortos, 
žodis po žodžio, geri vyrai, apsi- 
gramdai paausius, paskui pasibu

Pasibaigus krepšinio ir lengvo
sios atletikos varžyboms, kiek 
daugiau susidomėjimo dar kėlė 

perduoti visiems šventės dalyviams 
geriausius linkėjimus, davė savo 
adresų, žadėdamas paremti mus 
Iš Amerikos, gi šios mūsų sporto 
šventės pravedimui pasiūlė krep
šinio sviedinį.

Jo laukia mirtis ...
Pačios įdomiausios vandensvied- 

žio varžybos buvo tarp 1952-j ų 
metų (Helsinkio) olimpiados van- 
densviedžio nugalėtojo Vengrijos 
ir Sov. Sųjungos rinktinės. Nors 
jos ir nebuvo labai augšto lygio, 
nes rusai toli negalėjo prilygti 
vengrams, bet jų buvo laukiama 
su nekantrumu, o pačių rungty
nių metu įvyko atsimintinų inci
dentų.

Per šias rungtynes rusai parodė 
pačia nesportiškiausių laikysenų 

čiuoji, paskui vėl kvorta po kvor
tos. ..

— Tatai mes, paprasti žmonės, 
vadiname tiesiog gėrimu, o ne 
sportu!

— Ir koks dar sportas! Vienas 
draugas, centras, po dvidešimt ke
turių kvortų rungtynių aikštėje 
bėgdavo kaip vėjas ,net laikraščių 
reporteriai stebėdavos, vadindami 
jį žvaigžde ir dar gražesniais var
dais.

— Tikrai matyt žvaigždės išgė
rus dvidešimt keturius!

— Eik švilpt, smetonininke, pa
bandytum pats tiek supilt ir pas
kui dar taip mikliai lošt.

— Sutinku, bet tai yra gėrimo 
sportas.

— O vitnų kartų, mūsų centras 
atėjo aikštėn blaivus ir kai ėmė 
šaudyti tuščiais! Net turėjom pa
šalinti jį iš aikštės ir pakeisti at
sarginiu.

— Reiškia, jis susirgo pagiriom.
— Taigi, taigi, o iš kur būsi 

geroj formoj, jeigu prieš tai ne
pataisai sveikatos? Po to uždrau- 
dčm rodytis aikštėje, jei kuris lo
šikas ateidavo ne formoje. Toks 
jau įsigalėjo mūsų klube nerašy
tas statutas.

— O, tai ir statutų turit?
— Kaip gi, teisininkų draugi

ja dykai surašė, ir vis kas antras 
mėnuo jį keičia iš naujo, nerei
kalaudami už. tai atskiro atlygi
nimo, tik jų valdybos nariams pa
statom vienų kitų kvortų, jei atei
na į mūsų klubų.

— Matai, ir kulbų įsigijot, o kur 
gi jis, ir aš norėčiau kartais už
sukt.

— Centrinė gatvė, pirmas vieš
butis po kairei.

‘MOŠŲ PASTOGĖS" 
SPEC. KORESPONDENTO

nęs
nai jis užbaigė pasikalbėjimų.

RUSAI NEPATENKINTI
Rusų olimpiniai atstovai, ir ki

ti jų oficialūs asmenys, gerokai 
nusivylė savo lengvaatletų pasi-
rodymu prieš amerikiečius ir kitų 
kraštų sportininkus. Kiek teko 
pastebėti, jie laikėsi nuošaliai, pa
sižymėjo izoliavimusi, buvo maža, 
kalbiai, ir, atrodo, tik laukė olim
piados pabaigos, kad galėtų grei
čiau išvažiuoti namo. Atviriau kal
ba tik prie “4-rių akių".

Pasibaigus varžyboms, “nereika
lingi” Sov. Sųjungos rinktinės 

sportininkai buvo skubiai perkelti 
į “Gruzia” laivų ir ten pastoviai 
apgyvendinti. Nors rusų lengvaat- 
letai dalyvavo visose aržybose, bet, 
išskyrus ukrainietį V. Kuts, ne
laimėjo nė vieno aukso medalio.

APSILANKYMAS 
RUSŲ LAIVE

Susitaręs su amerikiečiu repor
teriu J. Porter, aplankiau rusų 
laivų, kuris gruodžio 10 d. išvežė

I
I
I

— Iš kurios pusės einant?
— Kai šeštų valandų išeini, 

geriau neklausk, kuri gatvės pu
sė, ba ir mes tada nežinom be 
taksio.

— Vadinasi, tame viešbutyje at
liekat treningų, taip sakant įgau
nant gerų formų.

— Va, va.
— O kų dar tenai darot?
— Priimam ir išvarom klubo 

narius, keičiam statutus, renkam 
ir verčiam valdybas.

— Suprantu .tarne viešbuty at
liekat visus raštinės darbus.

— Dabar kalbi kaip protingas 
žmogus. Pavyzdžiui, laimėjus rung
tynes reikia gi tai atšvęsti, ar ne
reikia?

— Aaišku! O pralaimėjus?
— Dar labiau reikia. Susidaro 

ant dugno visokių atrūgų, nuosė
dų ir čia po kelių kvortų pigvynlo 
viskas išsilygina, kiekvienas blo
gai lošęs žaidikas gauna, kas jam 
priklauso.

— O policijos nepakviečia tuo
met?

— Apsitvarkom savybėje, vieš
butis jau gerai pažįsta mūsų sta
tutus ir treningų.

— Bet kartais, tur būt, nuel- 
nat pasitreniruoti ir j aikštę?

— Kaip gi, nueinam nuo gėri
mo atliekamu laiku arba kai sulo- 
šiam bankrotų kišenėse, žinoma, 
jeigu pakeliui nepasitaiko pini
gingas narys — rėmėjas.

— Na, o kų manai daryt dabar, 
pasitraukęs į pensijų drauge su 
skilvio skyle, tur būt, daktaras 
įsakė griežtai susilaikyti?

— Dar iš Lietuvos atsimenu tė
vo pasakymų: nuo ko susirgai, 
tuo ir gydykis.

— Vadinasi, dar iš klubo neiš
stojai, vis ateini palaikyt formos?

— Pilnateisiu klubo nariu ne
galėjau pasilikt, nes dabar dvi 

kvortas išmetęs, turiu jau bėgt už 
tvoros... Taigi, paliko mane kaip 

visus sovietinius sportininkus. 
Olimpiadai prasidėjus šis laivas 
stovėjo atvirame uoste ir jį galė
jo apžiūrėti publika. Vėliau rusai 
paprašė, kad laivui paskirtų kitų 
vietų, kur žmonės, neturį uosto 
admin, spec, leidimų, negalėtų 
įeiti.

Gavę leidimų apsilankyti laive 
kaip reporteriai, mudu su J. Por
ter apie tai painformavome spau
dos skyrių, pažymėdami, kad ap
lankę laivų mes paskambinsime 

— pasiruošėme visokiems netikė
tumams, ypač aš nelabai tvirtai 
jaučiausi savo batuose.

Laive mus sutiko karininkas, 
kalbus gerai angliškai, ir apie pus
valandį mus vedžiojo po laivų. Po 
kelionės po laivų, buvome pavai
šinti kaukazišku vynu Ir sumuš
tiniais su sūriu ir ikrą. Laivas! ne- 
mažas, statytas anglų, pavyzdin
gai švarus. Nors ir daug kalbėjo
mės su mus lydinčiu karininku, 
bet nesijautė nuoširdumo ir atvi
rumo iš jo pusės, o kai išlipome 
į krantinę, it koks sunkus slogu
tis nuslinko nuo širdies.

ADELAIDĖS “VYTIS“
IŠ ADELAIDIŠKIŲ LIETUVIŲ

Adelaidės “Vytis” septintaisiais 
darbo metais turėjo pergalių ir 
pralaimėjimų, kur gal skaudžiau
sias smūgis — “Vyties” futbolo 
komandos iškritimas iš pirmosios 
divizijos. Po penkerių sunkaus 
darbo metų, nes nuo trečios divi
zijos futkolininkai skynė pergales, 
ir komanda buvo laikoma viena iš 
geriausiųjų Pietų Australijoje, tuo 
metu žaidė vien lietuviai, bet pa
siekus pirmųjų divizijų — lygų, 
išsilaikyti pavyko trejus metus, ir 
tai su svetimtaučių pagalba.

Žaidžiant komandoje svetimtau
čiams, tautiečiai, lyg atšalo nuo 
futbolo, Ir tik entuziastai ateida
vo į rugtynes.

Iškritimo priežastis — trūku
mas pajėgių žaidėjų ir, prieauglio, 
kurio “Vytis” neturėjo. Netekus 
vietos augštojoj lygoj, “Vyties” 
futbolo komanda oficialiai baigė 
savo egzistencijų.

Pabaltiečių turnyrai vyks ir 
toliau... tarp brolių latvių.

Per visus penkerius metus “Vy
tis” puikiai reprezentavo savo 
klubo spalvas ir ilgametis koman
dos kapitonas A. Kitas, buvo “Vy
ties” pažiba, kuris reprezentavo 
ne tik Pietų Australijos rinktinę, 
bet ir Australijų.

Prie “Vyties” iškilimo daug pri
sidėjo, šiuo metu jau iš aktyvaus 
sporto pasitraukę, A. Sabaliaus
kas, J. Sadauskas ir M. Ciplys.

narį — rėmėjų, reiškia, fundyti 
kitiems, kurių skilvyje dar neat
sirado skylių.

Autoriaus prierašas.
Visi čia surašyti faktai yra gry

nas prasimanymas ir nesveikos 
vaizduotės padaras, jokiame už
jūrio krašte, kur gyvena lietuviai 
sportininkai, neteko pastebėti gir
tuokliavimo ir kitų neigiamų reiš
kinių, mūsų sportuojantis trem
ties jaunimas yra perdėm blaivus, 
kovingas, žengia į vis naujus lai
mėjimus. Tatai jau matyti vien iš 
to, kad šio straipsnio rašytojas 
negalėjo net nurodyti nei pavard
žių nei vietos pavadinimų, nei gat
vės, kur toksai neva viešbutis 
randasi. Kitaip ir negalėjo būti, 
nes visa tai yra tik išmislas! 

kutinės baigminės futbolo rungty
nės Sov. Sųjunga — Jugoslavi
ja, kurias 1:0 laimėjo sovietai, tuo 
laimėję paskutinį aukso medalį, 
šios rungtynės buvo augšto lygio, 
bet sykiu labai šiurkščios. Čia pa
sireiškė rusų neapykanta prieš Ju
goslavus. Gausu buvo apsistumdy
mų, kojų kaišiojimų, “kaustymų" 
ir panašių reiškinių, daugiausiai 
iš rusų pusės.

Gruodžio 8 d., stebint 102.000 
žmonių, įvyko oficialus 16-tosios 
moderniųjų laikų olimpiados už
darymas Melbourne. Nors uždary
mo parade ir nedalyvavo 1200 
sportininkų (dalis sportininkų iš
vyko prieš uždarymų), pačios Iš
kilmės tačiau buvo gana įspūdin
gos.

68 tautų sportininkams, su savo 
vėliavomis išsirikiavus prieš gar
bės tribūnų, Tarptautinio Olim
pinio Komiteto pirm. A. Brunda
ge pasakius olimpiados uždaro
mųjų kalbų, trimitams gaudžiant, 
buvo nuleista olimpinė vėliava. Ji 
perduota saugoti Melbourno bur
mistrui Sir Fr. Selbeck, kuris Jų 
laikys seife iki 1960 m., kada per
duos jų Italijos olimpiniam komi-

SPORTINĖS VEIKLOS
Kalbant apie krepšininkus, ten

ka pasakyti, kad “Vyties” vyrai 
pavyzdingai atstovauja lietuvius 
savuose ir svetimtaučių rengia
muose turnyruose. Vyties krepši
ninkai šiais metais ypatingai -bu
vo laimingi laimėję savo apygar
dos pirmųjų vietų ir finalines tau
rės rungtynes prieš North Adelai
de išplėšė savo naudai 71:70. “Vy
ties” komandos kapitonas A. Ig
natavičius buvo išrinktas Austra
lijos olimplnėn komandom

Per pastaruosius metus trys 

krepšinio žaidėjai sukūrė lietuviš
kas šeimas. Jie ir toliau aktyviai 
dalyvauja sportiniame gyvenime.

Esant dideliam skaičiui krepši
nio žaidėjų, “Vytis” yra sudariu
si ir jaunių komandų, kuri gražiai 
reprezentavo klubų ir, iš dešim
ties komandų, laimėjo ketvirtų 
vietų.

Vasaros turnyre dalyvauja ke
turios “Vyties” komandos: Tau
ras, Vyties moterys, jauniai ir 
jauniai mokyklinio amžiaus.

Be krepšinio, turnyruose daly
vauja vyrų ir moterų orinio ko
mandos, kurių turnyrai vyksta va
saros metu.

UŽSIPRENUMERUOJANT “MŪSŲ PASTOGĘ" IR SIUNČIANT 
PRENUMERATOS PINIGUS AR AUKĄ LAIKRAŠČIUI, ADRE
SUOTI: “MŪSŲ PASTOGĖ” BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, N.S.W.
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Į THE IMPERIAL | 
B 74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS H 
[9 Tel: Katoomba 523. B

■B PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS.— S 
S VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE. §
H Savininkas Ed. Valevičius.1 i H
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pasaulio olimpiada.
Vėliavai nusileidus .buvo užge

sinta visų olimpinių žaidimų lai
kų degusi olimpinė ugnis.

Uždarymo iškilmių metu dau
gelio žiūrovų akyse blizgėjo aša
ros. Ašaros suvilgė ir daugelio 
sportininkų skruostus...

Olimpiados rezultatai
Velk iki paskutinės dienos, auk

so medalių, ir neoficialiai skai
čiuojamų taškų, daugiausia turė
jo surinkusi Amerika, bet per vie
nų dienų Sov. Sųjunga laimėjusi 
12 aukso medalių gimnastikoje ir 
imtynėse, į kurias amerikiečiai 
mažai kreipė dėmesio, paveržė 
pirmų vietų. Sov. Sųjungos sporti
ninkai išsivežė 37 aukso, 29 sidab
ro Ir 32 bronzos medalius, palikę 
užpakalyje amerikiečius su 32 auk
so, 25 sidabro ir 17 bronzos meda
lių. Trečių vietų tvirtai laimėjo 
Australija: 13 aukso, 8 sidabro, 
14 bronzos medalių. 4 vieta teko 
Vengrijai, 5 — Italijai, 6 — Šve
dijai, 7 — Vokietijai, 8 — Angli
jai, 9 — Rumunijai, 10 — Japo
nijai ir Lt.

Turint galvoj, Ead Rusijos rink
tinėje buvo daug jos pavergtųjų 
tautų sportininkų (ukrainiečių, 
lietuvių, slovakų, latvių, estų, balt- 
gudžių, Karelijos suomių, kauka
ziečių ir kt) laimėjusių daug auk
so, sidabro ir bronzos medalių, 
patys vieni rusai tebūtų galėję 
tikėtis vienos iš paskutinių vie
tų. Maskva buvo atsiuntusi apie 
400 sportininkų.

Proporcingai gyventojų skai
čiui, geriausiai pasirodė Austra
lija.

LIETUVIŲ LAIMĖJIMAI
Sov. Sųjungos olimpinėje rink- 

toinėje buvo 7 lietuviai. Jie turė
jo ginti rusų spalvas ir visur bu- 

(Pabaiga 4 psl.)

Adelaidės “Vyties” krepši
ninkai šių metų pagerbimo 
pobūvyje įteikus jiems do
vanas. Pirmoj eilėj, žemai, 
iš kairės: E. Taparauskas, 
S. Visockis ir E. Pyragius. 
Antroj eilėj: P. Alkevičius, 
V. Gurskis, klubo pirm. Br. 
Marmukonis, A. Kitas, R. 
Petkūnasir A. Ignatavičius. 
Trūksta K. Jačiunskio, kuris, 
dėl susižeidimo negalėjo da
lyvauti pagerbimo pobūvyje.

Pereitais metais sporto šven
tėje jie laimėjo 1 vietų krep
šinio varžybose.

Stalo tenisas Adelaidėje vis dau
giau pradeda populiarėti. Žino
mas “Vyties” krepšininkas S. Ur- 
nevičius laimėjo klubo pirmeny
bėse pirmų vietų.

Kitos šakos yra mažai kultyvuo- 
jamos.

“Vyties” klubas yra vienas iš 
stipriausių organizuotų lietuviškų 
vienetų Adelaidėje.

Artėjant septintajai sporto šven
tei, “Vyties” sportininkai su di
deliu rūpestingumu ruošėsi Ir i 
Sydnčjų siunčia stipriausias jė
gas.

EDAS.
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PO OLIMPIADOS
(Atkelta iš 2 psl.) 

vo žymimi kaip rusai. Nežinau 
atsitikimo, kad sovietinės olimpi
nės rinktinės sportininkas, nežiū
rint kokios Jis tautybės bebūtų, 
kad oficialiai būtų buvęs pristaty
tas kaip ne rusas. Tad ir lietuviai, 
spaudoj Ir per radiją, buvo žymi
mi rusais.

Krepšininkai K. Petkevičius, A. 
Lauritėnas ir St. Stonkus, jų ko
mandai laimėjus antrąją vietą, 
gavo po sidabro medalį. Ėjikas A. 
Mikėnas, 20 kilometrų nuotolį atė
jęs antruoju, gavo sidabro medalį. 
Jis už laimėtoją L. Spirne atėjo 
vėliau 1 min. 30 sek.

Boksininkas R. Murauskas pus- 
sunkiame svoryje laimėjo III vie
tą ir gavo bronzos medalį. Jis 
lengvai įveikė Australijos sunkias
vorį čempioną A. Midlgan, bet 
pralaimėjo, po sunkios ir kietos, 
bet gana apylygios kovos, prieš 
amerikietį negrą J. Boyd, kuriam 
ir teko aukso medalis. R. Muraus
kas buvo silpnesnis techniškai.

Bėgikas Petras Pipynė dalyva
vo 1500 metrų antrajame užbėgi- 
me ir atbėgo 8-ju. Kadangi tik 
3 pirjpleji dalyvauja baigminiame 
bėgime, tai jis iškrito iš šių įdo
mių varžybų.

Juozas Odra dalyvavo komandi
nėse ir individualinėse fektavimo- 
si (Epee) varžykose, ket pralai
mėjo prieš stipresnius prancūzus 
iv lenkus.

POLITINIAI SKERSVĖJAI
— ANTIKOMUNISTINĖ 

PROPAGANDA

mas rusiškai, paaiškinau, kad esu 
vietinės ir Amerikos lietuvių spau
dos atstovas ir paprašiau leisti 
sporto klausimais pasišnekėti su 
jo rinktinės lietuviais sportinin
kais. Treneris, ilgai negalvojęs, 
sutiko. Ir taip, nesivaržant "še
šėlių”, galėjom ilgiau pasišnekėti. 
Žinoma, šis mūsų pokalbis lietė 
tik grynai sportinius reikalus. 
Pasikalbėjome apie sportinę veik
lą Lietuvoje, apie jų rinktinės 
gastroles po Europą, Kiniją ir 

Pietų Ameriką. Papasakojau jiems 
apie sportinę veiklą Australijoj ir 
Amerikoj. Jie viskuo domėjosi, 
klausinėjo.

— Ar sportas Lietuvoj dabar 
popularus? — paklausiau.

— Taip. Jaunimas labai veržia
si j mokslą, o tuo pačiu ir daug 
sportuoja. Sportininkų gausu vi
sose šakose — miestuose ir kai
muose. Dabar Kauno Kultūros rū
muose įrengtas plaukimo baseinas. 
Tiesa, jis nėra didelis, bet pa- 

i kanka.
čia pasiteiravau apie senus, ka

daise garsėjusius sportininkus: 
Leščinską Ir Šačkų.

— Taip, Jie dabar Lietuvoj. Ne
senai grįžo... Leščinskas dar buvo 
bandęs žaisti krepšinį, bet jau per 
senas. Mokytojauja provincijoj.

Kita proga buvau paklaustas, 
kaip čia įsikūrę lietuviai. Atsa
kiau, kad daugelis turi namus, au
tomobilius, gyvena sočiai ...

— Gyvenkite — juk esa
te tie patys broliai. Tik lalmin-

gesnio likimo dėka įsikūrėte ir, 
gyvenate geriau.

čia jis pridūrė, kad Pietų Ame- 1 
rikoje lietuviai gyvena netalp ge
rai, kaip Australijoje.

Kiekviena proga, kada tik teko 
kalbėtis su lietuviais, tik dabar at
vykusiais iš brangios Tėvynės ir 
vėl grįžtančiais į ją, jausdavau 
kažkokį neišsakomą jiems artimu
mą ir malonumą su jais pasikeisti 
žodžiais ir mintimis.

Visi olimpiniuose žaidimuose 
dalyvavę lietuviai sportininkai yra| 
palikę Lietuvoje artimų šeimos • 
narių, todėl, pasibaigus olimpia
dai, jų noras buvo kuo greičiau 
grįžti pas savuosius.

KONCERTE NEDALYVAVO

Gruodžio 2 d. Melbourno Lietu
vių Dainos Mylėtojų Sambūris, va
dovaujamas A. čelnos, suruošė 
koncertą, į kurį buvo kviesti olim
pinių žaidimų dalyviai lietuviai. 
Deja, jie koncertan nebuvo išleisti.

Dar prieš koncertą, kalbantis su 
lietuviais sportininkais, girdėjau 
jų didelį norą jame dalyvauti, bet 
jau tada jie abejojo, ar begalės į 
koncertą atvykti. Taip ir atsitiko. 
Manoma, kad svarbiausia prie
žastis, kodėl jie nebuvo išleisti, 
yra ta, kad jų politiniai vadovai, 
nors treneris rusas buvo irgi kvies
tas, bus pabūgę prieš komunisti
nės propagandos ir nenorėjo, ka.l 
lietuviai iš už geležinės uždangos, 
šitokiose aplinkybėse susidurtų su 
laisvajame pasaulyje gyvenančiais 
tautiečiais.

A. LAUKAITIS.

Sportuojantis Jaunimas
Septintus metus jūs čia sportuojat, 
Septintus metus karštai prakaituojat — 
Ar tai krepšio aikštėj, ar kur fabrike, 
Arba prie alučio australo bare.

Septyneri metai — galėjot pražilt, 
Bet be sporto aikštės negalit nurimt. 
Bet eilės retėja, kas gali suprast, 
Ar jaunesnių jėgų dar gal susirast?!

Mačiau aš rungtynių, atkaklių kovų 
Geelongo — Canberros garsių komandų — 
Geelongo atletai, visų greičiausi 
Geelongo vaikinai, visų nuoširdžiausi.

Sydnčjaus "koviečiai .betgi prašmatniausi — 
Rimtai treniruojąs, aikštėje šnekiausi.
Už Kovų kovoja seni ir jauni, 
Tik, gaiia, metimai ne visad tikri.

Adelaidėj žmonės kažkuo nusivylę — 
Nors pajūry stato kurhauzus ir vilas. 
Išnyko mat “zgada”, garsi nuo senai — 
Galės palūkėti lietuvių namai.

Melbourne Varpas veik skambėti liovės, 
Nors senims sportuoja kelnes paraitojęs. 
Tačiau tai tik garsas senos praeities, 
Maža, oi maža iš jųjų vilties.

O Dargis žvaigždė — aikštėj jis gabus, 
šuoliuoja nuo centro, “apstato” visus. 
Krepšinį jis žaidžia labai jau seniai, 
Tik, gaila, per augštl jam krepšinio lankai.

Gasiūnas — "beturtis” (ir gaila žmogaus!), 
Sako, kad jis Varpų tikrai atstovaus.
Jis buvo pradingęs kažkur šiuos metus — 
Girdėjau, kad šiaurėj kapojo... medžius.

VII-JI SPORTOŠVENTE

aplin

dar iš 
meilės

kui! ūrŲ

tautinio 
priemo-

Be vengrų, kurie kiekviena pro
ga ir visokiais būdais stengiasi 
viešumai pareikšti savo tautos da
bartinę tragedijų, antikomunisti
nės rusų organizacijos Australijoj 
išleido rusų kalba laikraštį “Susi
vienijimas”, kuris, nors oficialiai 
Olimpiados vadovybės ir uždraus
tas platinti “olimpinėje teritori
joje", šimtais išplatintas olim
piniame kaimelyje, kur jj godžia: 
pirko rytinės Europos kraštų 
sportininkai. Išdalinta daug anti
komunistinių knygų ir kitokių lei
dinių.

MELBOURNO “VARPAS
LIETUVIAI KREPŠINIO ŽIEMOS PIRMENYBĖSE

PASIKALBĖJIMAI 
SU BROLIAIS

Esu rašęs, kad įvairiomis pro
gomis susitikau su lietuviais spor
tininkais, atvykusiais Sov. Sąjun
gos rinktinės sudėtyje į pasaulinę 
olimpiadų Melbournan. Žadėjau 
patiekti įdomesnių tų pasikalbėji
mo ištraukų. Patiekiu tai, kų gali 
visi skaityti.

Be šių septynių lietuvių, į olim
piadų turėjo atvykti dar krepšinio 
okmandos treneris Vyt. Kulakaus
kas, Sov. Sąjungos ir Europos 
sunkaus svorio bokso čempionas 
A. Šocikas ir 2 lengvaatletal, ku
rių pavardžių nebeprisimenu. Pa
siteiravęs, kodėl neatvyko mano 
senas pažįstamas, Vyt. Kulakaus
kas, kuris buvo vienas pirmųjų 
mano krepšinio mokytojų, pokal
bio dalyvis atsakė:

— Prieš išvažiuojant jį pakeitė 
kitu.

Veik visi lietuviai iš pavergtos 
tėvynės rodė gyvą susidomėjimą 
mūsų gyvenimu. Bet, kaip sako
ma, nors žemė dreba, turi būti... 
tvarka... sporto stovykloje. Tai
gi, jei ilgiau kuris šios stovyklos 
sportininkų užsiplepėdavo su Va
karų pasaulio žmogum, tuoj pro 
jo nugarą prašliauždavo “šešėlis”, 
kuriam užtekdavo pasižiūrėti į 
sportininką, kaip šis tardavo:

— Man jau reikia eiti prie sa
vųjų. .. Atsiprašau...

Vieną popietę, Rusijos krepšinio 
rinktinei baigus rungtynes, beveik 
visi žaidėjai pasiliko pasižiūrėti 

kitų valstybių susitikimo. Jų tarpe 
buvo ir visi lietuviai, kurie, lyg ty
čia, sėdėjo kiek atokiau. Su rusais 
žaidėjais sėdėjo ir jų treneris, ge
rokai žilstelėjęs vyras, kuris jau 
per 20 metų yra Maskvos “Dina
mo” ir visos Rusijos pirmasis 
krepšinio treneris. Jis Lietuvą pa
žįsta dar iš 1941 metų, ir gerai 
prisimena Lietuvos rinktinės krep
šininkus, kurių rado ir Australi
joje.

Priėjęs prie jo, kiek įstengda-

Kitų mūs jauniklių aš ir nebeliesiu —
Dar Ignų su Petkūnu sporto šventėn kviesiu: 
čia pas mus viengungių visados apstu, 
Imkit savo ponias, atvykit kartu...

Sidnėjaus “Pupų Dėdė.

Melbourne lietuvių “Varpo” 
krepšinio I-ji komanda, laimėjusi 
Bussines House pirmenykėse pir
mąją vietą, įėjo į Viktorijos krep
šinio žiemos pirmenybes. Koman
dos pagrindą sudaro keturi lietu
viai: St. Darginavičius-Dargis, V. 
Soha, V. Kuncaitis ir R. Gasiūnas. 
Tikrai yra malonu matyti R. Ga
šlūną krepšinio aikštėje po dviejų 
metų. Komandoje dar žaidžia lie
tuviams gerai pažįstamas prancū-

tė, D. Ūsaitė, A. Lazutkaitč, A. 
Dumčiutė ir B. Antanaitytė.

Pirmieji žingsniai nebuvo labai 
sklandūs, nes tik kelios tebuvo 
krepšinį anksčiau žaidusios, bet 
komandos trenerio St. Ginčąusko 
vadovaujamos, pasiekė gerų re
zultatų. Po šių pirmenybių mūsų 
merginos įgavo daugiau patyrimo 
Ir kovingumo, ir šių metų lietu
vių sporto šventėje kus kietas rie
šutas kitų miestų lietuvaičių krep-

nyruose. Spaudoje dažnai sutikda
vome Jo pavardę ir australai vi
suomet pažymėdavo ir jo tautybę.

Melbourne Lietuvių Varpo Spor
to Klubas pravedė savo tautiečių 
tarpe rinkliavą V. Sirjatavičiui 
padėti. Viso surinkta £ 71.17.0. 
Ypatingai tenka paminėti J. čer- 
vinsko didelį pasišventimą ir įdėtą 
darbą rinkliavą pravedant.

Melbourno “Varpo” krepšininkai. “Varpas” 1955 m. sporto šventėje (Adelaidėje) krepšinyje 
laimėjo II vietą. Pirmoj eilėj iš kairės į dešinę: J. Kuncaitls, V. Sirjatavičius, A. Bacevi. 
čius ir A. Sekas. Antroj eilėj: S. Dargia, A. Kaladė, V. Kuncaitis ir V. Socha.

zas Andrius, čekas Serch Ir vie- i gjnj0 
nas australas. Komanda žaidžia 
Bussines House klubo vardu.

Pirmenybėse dalyvavo aštuonios 
komandos: Marmons Yankees 
(amerikiečiai studentai), Metro, 
Beavers, Church of England, Bus. 
snes House, Y.M.C.A., Daina ir 
Riga (dvi paskutinės latvių).

komandoms. Rungtynės 
vyko Kensington Town Hall.

Lietuviai negali pasigirti krep
šinio rungtynių lankymu. Latviai 
mus pralenkia. Jų skaičius visuo
met sudaro didesnę žiūrovų dalį.

Mums visiems gerai žinomas 
stalo teniso žaidėjas V. Sirjatavi
čius, š.m. kovo 23 d., žaisdamas 
krepšinį I komandoje, nusilaužė 
kojų. Tai skaudi nelaimė vienam 
iš geriausių lietuvių stalo teniso 
žaidėjų Australijoje. Paskutiniais 
metais V. Sirjatavičius pirmavo

“VARPO” klubo merginos suda
riusios komandą įstojo į Olimpic 
krepšinio sąjungos pirmenybes. 
Komandą sudarė: V. Baltutytė 
(kap.), G. Kairaitytė, I. Verby-
laitė, R. Rubaževlčiūtė, I. Dapšy- stalo tenise visuose Viktorijos tur-

Vos nutilo olimpinio himno gar
sai Melbourne, mes prieš akis tu
rime Sydnėjuje įvyksiančią Aust
ralijos lietuvių sporto šventę" — 
jaunimo sąskrydį.

Kiekvienas lietuvis, sekęs mūsų 
ir australiškąją spaudą, bus pas
tebėjęs tą pakilią nuotaiką, kuria 
gyveno visa Australija.

Visa tauta ruošėsi pasaulinei 
olimpiadai, ir dabar gali vertai 
didžiuotis pasekmėmis. Melbourno 
olimpiados pasisekimas — visos 
tautos didelio darbo vaisiai.

žinoma, mes negalime suruošti 
viso pasaulio lietuvių sporto olim
piados. Mes šitokiam žygiui nega
lime užsimoti dėl lėšų stokos ir 
kitų sąlygų. Bet mes darome tai, 
kas įmanoma, prieš akis turėdami 
pagrindinį tikslą — neišsisklai
dyti ir neištirpti svetimoj 
koj.

Jeigu vyresnioji karta, 
Lietuvos atsineša tėvynės
ugnim gaivinasi, tai jaunimas, au
gąs ir bręstąs už Lietuvos sienų; 
jaunimas, kuris Lietuvą tepažįsta 
tik iš knygų ir pasakojimų, yra 
mažiau atsparus svetimų 
veikimui.

Viena reikšmingiausių 
gyvastingumo išlaikymo
nių yra jaunimo organizacijos. 
Šiose organizacijose dalyvaująs 
jaunimas, pats tautiškai sąmoni- 
damas, patraukia ir kitus, pačius 
jauniausius. Po ilgesnio laiko jie 
jau sunkiai išklys iš mūsojo kelio.

šiemet, per Kalėdų atostogas, 
Sydnėjuje įvyks jaunimo organi
zacijų suvažiavimai. Didelė garbė 
teko Sydnėjaus sportininkams šiais 
olimpiniais metais ruošti mūsų 
tautinę sporto šventę, o visiems 
Sydnėjaus lietuviams puiki proga ' 
pamatyti geriausius savo sporti

ninkus, stebėti Jų pasiekimus. Syd- 
nėjiškiai tačiau turėtume parodyti 
iš kitur atvykusioms svečiams, 

kad, kaip ta olimpinė ugnis, atneš
ta iš Graikijos degė visą olimpia
dos laiką, simbolizuodama taiką ir 

, gražų sportinį sugyvenimą, taip 
mes savo širdyse saugome lietu
viško nuoširdumo ugnelę. Tad pa
juokime kits kitam rankas, už
mirškime viską, kas. mus skiria, ir 
remkime mūsų jaunimo pastangas, 

> nes tik jaunoji karta, jeigu il- 
i giau užsitęstų okupacija, bus mū- 
, sų tautinio gyvastingumo išlai- 
. kytojas.

Tad tegul visi atvykę Sydnėjun,

Kodėl nedalyvavo 
Vengrijos futbolininkai?

Šiemet pasaulinėje olimpiadoje 
nebuvo Vengrijos futbolo rinkti
nės. Daugelis sporto mėgėjų, žino
dami Vengrijos futbolą esant augš- 
to lygio, juo labiau, kad Vengrijos 
rinktinė 1952 m. pasaulinėj olim
piadoj Helsinky laimėjo pirmą 
vietą, negalėjo suprasti, kodėl jie 
šiemet nedalyvavo.

Priežastis paprasta: Vengrijos 
futbolas nuo 1956 m. pradžios iš
gyvena krizę.

1955 m. vengrai nepralaimėjo 
nei vienų rungtynių. Su stipria 
Rusijos rinktine sužaidė lygiąsias. 
Pralaimėjimų banga prasidėjo šie
met, kada Vengrijos rinktinė pra
laimėjo prieš silpnoką Turkijos1 ras čia tą malonų lietuvišką jau- 
rinktinę 3:1. Portugalijoj sužaidė kūmą ir nuoširdumą, koks būdavo 
2:2. Prieš Belgijos rinktinę pra- ‘ visados anksčiau ruoštose sporto 
kišo 5:4, nors belgai nėra skaito-I šventėse. Tikėtina, kad sydnėjiš- 
mi stipriais futkolininkais. Did-‘kiai gausiai dalyvaus sportiniuose 
žiausias smūgis buvo, kai čekos- parengimuose, tuo sutelkdami dau- 
lovakijos rinktinė Budapešte nu- K'au drąsos ir pasitikėjimo jaunie- 
galėjo Vengrijos rinktinę 4:2. Tai j siema« kur>e tik vyresniųjų remia- 
buvo pirmas vengrų pralaimėji- m’ galės tvirtai žengti mokslo,
mas savoj žemėj po 13 metų, kai 
vengrai buvo pralaimėję prieš šve
dus 7:2.

šie skaudūs pralaimėjimai pri
vertė vengrus susirūpinti. Pada
ryta žymių pakeitimų vadovybėje 
ir dabar reikalai taisosi. Prieš pat 
olimpiadą Vengrijos rinktinė Bel
grade prieš Jugoslaviją laimėjo 
3:1 ir Maskvoje prieš Rusijos rink
tinę 1:0.

Rusai labai džiaugėsi Vengrijos 
futbolo rinktinės nedalyvavimu 
olimpiadoje, nes įveikę jugoslavus 
užsitikrino aukso medalį. Rep.

sporto ir kasdieninio lietuviškojo 
gyvenimo keliu.

A. LAUKIS.

TELEVIZIJA

V. Sfrjatavičiui susižeidus, jo 
vietoje International stalo teniso 
komandoje žaidžia J. Kuncaitis. 
International komanda dalyvauja 
Viktorijos stalo teniso pirmeny
bėse.

TELEVIZIJOS APARATAS 
TIK 10 ŠILINGŲ

Sydnėjaus Liet. Sporto 
Kl. Kovas,

XXX
Melbourne Lietuvių Varpo Spor

to Kluko valdyba: 
(pirmin.), 
min.), V. 
červinskas 
čius (ūkio

Revizijos komisija: J. Motiejū
nas ir J. Kuncaitis.

V. BALTUTIS.

Baltutis 
Z. Samuolis (vicepir- 
Kuncaitis (sekrt.), J. 
(iždlnin.), P. Bacevi- 

reikalų vedėjas).

norėdamas sukelti lėšų VII-jai 
Australijos lietuvių sporto šven
tei suruošti, sporto bičiuliams ir 
sportuojančio lietuviško jaunimo 
rėmėjams pasiryžo suteilktl progą 
laimėti brangų televizijos apara
tą. Galimybė laimėti yra labai 
didelė — tik 1000 bilietų. Bilieto 
kaina 10 šil. Laimėtojas paaiškės 
dar šiemet — traukimas numato
ma įvyks š.m. gruodžio 31 dieną.

ĮSIGYKITE S.L.S.K. “KOVO” 
LOTERIJOS BILIETĄ!

Pasaulinės tinklinio 
pirmenybės

Prieš keletą mėnesių Paryžiuje 
įvyko pirmosios plataus mąsto pa
saulinės tinklinio pirmenybės. Var
žybose dalyvavo per 500 tinklinin- 
kų-kių, atstovaudami 24 tautas, 
šių pirmenybių nugalėtoju vyrų 
grupėje išėjo Čekoslovakija ir mo
terų — Rusija.

į vyrų pusbalgmines varžybas 
buvo patekę Rusijos, Čekoslovaki
jos, Bulgarijos, Rumunijos, Veng
rijos, Prancūzijos, JAV, Kinijos, 
Jugoslavijos ir Lenkijos koman
dos.

Rungtynės vyko keturiose salė
se. Pirmenybės praėjo su dideliu 
pasisekimu. Atidaryme dalyvavo 
tik 4000 žiūrovų, o varžyboms įpu
sėjus susirinkdavo Iki 12.QOO. Pa
čios įdomiausios rungtynės buvo 
tarp Amerikos ir Rumunijos. Jos 
užtruko apie 3 valandas ir penk
tajame sete laimėjimo sviedinys 
keitėsi net 14 kartų, kol rumunai 
išplėšė pergalę (21:19).

Tarptautinė tinklinio federacija 
jau senai daro žygių Tarptauti
niame olimpiniame komitete dėl 
tinklinio įtraukimo į olimpinius 
žaidimus, bet vis nesiseka.

4
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Havajų sostinėje Honolulu pa-1 
valgiau pietukus ir apsidžiugiau, 
kad už juos moka lėktuvų bendro-1 
vė. Būtų kainavę virš dviejų sva-1 
rų. Bet visi linksmi, visi šypsosi, 
ypač vietiniai. O lėktuvai nutupia 
kas kelios minutės, hula hula šo
kėjos — aerodromo tarnautojos — 
pasitinka atvykėlius ritmiškais ju
desiais, uždeda ant kaklo "leis” 
vainikų. Fotografai nepraleidžia 
progos padaryti bent trijų nuot
raukų, paimdami tuoj pat bent tris 
dolerius, tada paklausia adreso. 

Limuzinai paruošti kelionei j liuk
susinius viešbučius. Išvykstantieji 
daug ramesni, sukrapšto dar vienų 
kitų centų nusipirkti keletui atvi
rukų, na, žinoma, išsiveža ir puo
kštę hibiskų, kurie čia visai pi
gūs.

— * —
San Francisko mieste krito i 

akis amerikietiški policininkai. Ap
sikarstę aiškiai regmais revolve- 
rais, lazdomis Ir šovinynais, vaikš
čiojo, lyg pirmų kartų po penkio
likos metų būtų nuo balno nuli
pę. Paaiškėjo tada, kad toks vaikš
čiojimo būdas yra jau jsipilletinęs 
amerikietiško gyvenimo Įprotis 
(look tough!) Chicagoje būvojant, 
paaiškėjo, kodėl ir revolveriai lai
komi nuolatiniame parengties sto
vyje, čia pat po ranka. Kartų te
ko pas senų prietellų užsisvečiuoti 
Iki ankstovo ryto ir galų gale pri
sireikė taksio. Paskambinus j ben
drovę, tarnautojas patarė neiti iš 
namų Ir nelaukti ant šaligatvio, 
bet duris atsirakinti tik tada, kai 
Jau nebus abejonės ,kad užsakytas 
taksis yra tikrai atvažiavęs. Ki
taip nežinia, kas išsiveš, žinoma, 
Chicaga nuo seno yra garsi, kaip 
pasaulio gangsterių sostinė, ypač 
rajonai arčiau miesto. Visa laimė, 
kad lietuviškieji rajonai yra ra
mesnėse pietinėse miesto dalyse.

Gana protingas Chicagos išpla
navimas. Visas miestas susid<*da 
iš kvadratų, taip vadinamų blokų. 
Iš vakarų j rytus einančios gat
vės yra žymimos numeriais, išei
ties tašku imant miesto centrų. 
Tokiu būdu susidaro Pirma gatvė, 
Antra gatvė ir taip toliau, iki 

šimto su viršum. Jei tarp dviejų 
reguliarių gatvių yra dar kokia 
gatvelė, ji vadinasi tokio ir tokio

SEPTYNIŲ MYLHf BATUOSE
numerio “Palce”. Astuonios (Jei 
neklystu) gatvės sudaro vienų my
lių, tad, sakysime, 64-ji gatvė yra 
astuonios mylios nuo miesto cent
ro. Gatvės, einančios iš šiaurės Į 
pietus jau turi savo specifinius 
vardus. Prie to dar prisideda prie
das "South”, “North” ir t.t., pri
klausomai, kurioje miesto dalyje 
yra gatvė. Nevienam yra turbūt 
buvę keista, kodėl Chicagos adre
sai turi ilgus numerius. Atsaky
mas, pasirodo, labai paprastas. 
Namo numeris, sakysime, 4359 nu
rodo, kad tas namas yra prie 43- 
čios gatvės, nes numeriai neina be 
pertraukos, ket nuo kiekvieno blo
ko prasideda nauju šimtu. Pilnas 
adresas pavyzdžiui, 4359 South 
Campbell Avenue, automatiškai 
nurodo, kad namas yra pietinėje 
miesto dalyje, gatvėje, kuri eina 
iš šiaurės j pietus Ir yra netoli 
43-čios gatvės Iš adreso dar ir 
daugiau galima suvokti, būtent, 
apytikri atstumų nuo miesto cent
ro. Kas kelinta gatvė yra platesnė 
ir pritaikinta tolimam susisieki
mui. Keliolika gatvių vardų prisi- 
mnus, visa Chicaga pažįstama, 
kaip savi penki pirštai. Dėl tvar
kingo išplanavimo, Chicaga yra 
turbūt pats neklaidžiausias did
miestis pasaulyje.

— ★ —

Turėdamas valandėlę laiko San 
Francisco aerodrome nutariau su
rasti vienų kitų pažįstamų Chica
gos telefonų knygoje. Ir ten ap
stulbau! Atvertus puslapį Va —, 
lietuviškos pavardės tiesiog pačios 
j akis lindo, tiek daug jų ten bu
vo. Panašų įspūdį suteikė ir Ka, 
Ba —, Ka—, puslapiai, žinoma, 
kaikurios pavardės jau angliškai 
apdailintos, ypač vardai, šiaip ar 
taip, būsimosios Lietuvos muzie
juose Chicagos telefono abonentų 
knyga turės būti neišvengiamas 
eksponatas dėl savo neabejotinai 
lietuviško turinio. Vėliau buvo 
įdomu savomis akimis įsitikinti, 
kad Chicaga nejuokais yra vadi
nama pasaulio lietuvių sostine. 
Kaikurie rajonai (Marquette Park, 
Bridgeport, Aštuoniolikta gatvė, 
Town of Lake) turi aiškių lietu
viškumo žymių, kurios matyti tiek 
iš užrašų (Darius-Girėnas Post,

Knights of Lithuania, Palanga, 
Rambynas, Daina ir Lt.), tiek 'š 
smulkesnių reklamų krautuvių 
languose (“Gerkite Baltosios Meš
kos alų”, “Čia gaunamas Mamy
tės Sūris”). Ir lietuviška šnekta 
gatvėse girdėti gana dažnai, jau 
nekalbant apie lietuviškas krau
tuves ir kitas įstaigas, nes čia sa
vieji dažniausiai perka pas savuo
sius. Tik vaikų neteko gatvėje 
girdėti lietuviškai kalbant, nors 

tuo tislu porų kartų peržingsnia
vau keletu blokų.

— ★ —
I Apie gyvenimo standartų nėra 
, ko daug kalbėti. Jis be abejonės 
i yra augštesnis už australiškųjj. 
■ Visvien kaikurie dalykai yra bran
gūs, sakyčiau, maistas ir pramo
gos. Ypač pramogos. Užtat namai 
ir technikos gaminiai, kaip auto 
mašinos, elektriniai namų įrankiai 
yra pigoki. Jau vien dėl to, įsi- 

| kūrimas yra lengvesnis ir spar
tesnis. Kiek teko pastebėti, lietu
viškuose rajonuose namai beveik 
be išimties mūriniai, dviejų augš- 
tų. Kadangi statybinė medžiaga 
Amerikoje pigi, mūrinį namų len
gviau įsigyti, kaip Australijoje 
fibrinį. Apskritai, amerikiečiai 
operuoja su daug didesniu apyvar
tos kapitalu, jau vien dėlto, kad 
atlyginimai yra augštesni. Vyro 
vidutiniškas uždarbis (imant Aus
tralijoje tarp £ 12-16) Amerikoje 
yra tarp 60-90 dolerių, vadinasi 
tarp £ 27—40 australiška valiuta. 
(Bet Užtat tempas amerikoniškas, 
ne australiškas, plius nedarbas). 
Doleris išleidžiamas su tokia pat 
nuotaika, kaip Australijoje 3-4 
šil., nors jo oficialus kursas yra 
9 šil. Dėl to ir lietuviškiems rei
kalams tiek daug subyra.

— ★ —
Amerikoje daug lietuviško vi

suomeninio turto, kurio įsigijimas 
priskirtinas daugumoje seniesiems 
lietuviams. Prieš keliasdešimt ar 
daugiau metų buvo pastatytos 
bažnyčios, salės, net mokyklos. 
Bet kadangi nėra grynai lietuviš
kų rajonų, šios institucijos lieka 
atviros lėto nutautėjimo pavojui, 
ypač tada, kai pirmasis ir pagrin
dinis tikslas nėra lietuvybė. Jei 
mokykloje, nors ir lietuvių auko-

VYT. DOMELA 
IŠ KELIONĖS PER

AMERIKĄ IR KANADĄ

mis statytoje, dėstoma nelietuviš
kai, j jų pradeda eiti ir nelietuviš
kos kilmės vaikų. Jei salė tarnau
ja pirmoje eilėje bizniui, nelietu
viai palengvėle įsigyja tokias pat 
teises. Jei parapijos ribose yra ir 
nelietuvių, kaikurie iš jų pradeda 

VILNIAU^ UNIVERSITETAS SENIAUSIOJI AUGŠTOJO MOKSLO 
IŠTAIGA LIETUVOJE IR RYTŲ EUROPOJE

Rytų ir Vakarų Kultūrų kryžkelėje, senajam Vilniaus Universitete, 
akademinė skautija buvo gyva ir veržli.
“MOŠŲ VYTIS”, gausiai iliustruotas Akademinio Skautų Sąjūdžio 
leidžiamas žurnalas jaunimui bei jo problemomis besidomintiems, 
yra gražiausia šventinė dovana.
Prenumeratų (£ 1.0.0) siųsti: J. Vizbaras, Box 302, G.P.O., Sydney, 
N.S.W. Tuo pačiu adresu arba asmeniškai galima užsisakyti “Skautų 
Aidų” (£ 1.8.0) ir “Mūsų Pastogę”.

aktyviai dalyvauti parapinėje 
veikloje. Kai šie pastatai prieš ke
liasdešimt metų buvo statomi, au
kotojai net negalvojo, kad jų au
kos lietuvybei eis vėliau ir nelie
tuvių labui. Dėlto ir istorijos ar 
geografijos vadovėliai rašė, kad 
lietuviai tūri sales, bažnyčias, li
gonines ir mokyklas, šiandien tik
sliau reiktų sakyti: lietuviai pa- 

(Tųsa 6 psl.)

KULTŪRINE 
KRONIKA

— Prof. A. Senno sūnus, A.E. 
Sennas, rašo disertacijų tema 
“The Foreign Relations of the 
Lithuanian State Council, 1918- 

1920” Columbijos un-tui, JAV-se. 
Prof. Ciplijausko duktė Jūratė 
Ciplijauskaitė Kanadoje gavo bak
teriologijos daktaro laipsnį. Jos 
disertacija buvo įvertinta pažymiu 
“maximum cum Įaudė”. Nuo ru
dens pakviesta dirbti j Ottawos 
valstybinį gyvulių ligų tyrinėjimo 
institutų, kur mokslinius tyrinėji
mus ves ir toliau.

— Prof. Z. Ivinskis yra surin
kęs visus Lietuvos vyskupų pra
nešimus šv. Sostui iki Pijus IX. 
Tuos raštus savo lėšomis išleis 
amerikietis kan. J. Paškauskas.

— Dail. A. Tamošaitienei pa
skirta spec, premija už jos sieni
nį kilimų “Tulpės”, kuris buvo iš
statytas Kanados dailės audinių 
parodoje Montrealyje. Dabar pa
kviesta dalyvauti Albertos provin
cijos dailiųjų audinių parodoje, 
kuri įvyks Edmonton un-te. Dail. 
A. Tamošaitis yra pruošęs kelias 
knygas apie menų.

— 1957 m. kovo 30-31 d.d. Či
kagoje lietuvių vyrų choras, stato 
“Rigoletto”. Diriguos A. Kučiū
nus, pastatymas VI. Baltrušaičio, 
vaidybinė režisūra — aktoriaus K. 
Oželio.

— Vienu Iš geriausių pasaulyje 
baletų laikomas Grand Ballet del 
Marques de Cuevas. Jo dabartinis 
meno vadovas, režisierius ir direk
torius yra dirbęs Lietuvos Vals- 
tyb. Operos bei Baleto Teatre N. 
Beriozovas. Puošniose programose 
ir kituose leidiniuose, kur platina
mi Londone, Paryžiuje, Monte 
Carlo ir visur, kur tas baletas 
gastroliuoja, Beriozovas atžymi
mas vienu iš Lietuvos baleto kū
rėjų. Jo duktė, garsioji šokėja 
Svetlana Beriozova, taip pat save 
vadina lietuvaite. Dabar šis bale
tas veikia Buenos Aires meste, o 
netrukus išvyks į Urugvajų, Čilę 
ir kitur. Pirmasis baleto šokėjas 
G. Zorith yra taip pat gimęs Lie
tuvoje. Beriozovos sesutė Surke- 
vičienė su savo, šeima gyvena 
Buenos Aires mieste. Elta.

(Tąsa iš nr. 49)
Temo, žvaigždės pradėjo skylė

ti mėlynų dangų sidabriniais sa
vo švitėjimais. Rytuose viena di
delė, viena iš didesniųjų žvaigž
džių, kaip niekada dar iki šiol, 
pradėjo šviesti aiškiau už visas.

Ir žvaigždelės — baltieji dan
gaus deimantai — tviskėjo ir žyb
čiojo, pasipuošę violetiniai mėly
nomis varsomis, pilnam savo di
dingume. Jos tarytum geso ir vėl 
išnaujo sublizgėjo, vėl geso — tik 
ta pati didžioji degė pastoviai ir 
nesikeisdama.

Marytė šių žvaigždę stebėjo la
kai susidomėjus. Ji — žvaigždė 
— pradėjo judėti. Ji skriejo dan
gumi vis artyn ir artyn, kol sus
tojo virš jos galvos. Mergaitė, per- 
sisvėrus per langų, plačiai atver
tomis nekaltomis akutėmis, žiūrė
jo, nežinodama, kad jinai yra liu
dininkė stebuklingo fenomeno. Ji 
žiūrėjo išplėstais vyzdžiais į žvai
gždę, kol nuo įtempimo pradėjo 
suktis galvutė ir apniko miegas.

“Tu esi tik viena”, sušnibždėjo 
pati sau. “Gal dar ir dėdė Povy- 
las, ir jo avelės žiūri į šių žvaigž
dę? — jos galvute nusviro ant Jos 
rankų ir mažoji Marytė užmigo...

Ir šių naktį, šioje apylinkėje, 
šio krašto laukuose piemenys ganė 
ir saugojo savo aveles.

Ir Dievo siųstas angelas pasi
rodė jiems, Ir jie buvo apsupti dan
giškos šviesos, galybės ir garbės. 
Tie piemenys buvo labai išsigan
dę ir nustebę. Ir angelas j juos 
prabilo: “Nesibijokite! žinokite, 
kad aš atnešiau gerų naujienų ir 
didelį džiaugsmų visiems žmonėms 
žemėje. Šiandien pas jus, netoli 
nuo jūs miestelyje, gimė Sūnus 
Dovydo, Išganytojas, kuris yra 
Kristus mūsų Viešpats. Ir štai yra 
jums ženklai. Jūs rasite kūdikį

STUART MARSHALL
Laisvai vertė Kostas Ankus 

drobių vystykluose gulintį ėdžio
se.”

Prie angelo atsiradusi šventoji 
dvasia, garbino Dievų tardama: 
“Garbė Dievui augštybėse ir ant 
žemės geros valios žmonėms.”

Po kurio laiko, kai angelas jau 
buvo pranykęs jiems Iš akių ir nu
skridęs dagnun, vienas piemuo ta
rė kitam: “Einame Betliejun ir 
pamatysime šį įvykį, kurį Dievo 
angelas mums apreiškė”...

Marytė atvėrė akutes. Iškart ji 
pamanė, kad Jau aušta: taip buvo 
šviesu nuo didžiosios žvaigždės. 
Bet tuojaus mergaitė suprato kad 
neilgai jos buvo miegota.

Iš kiemo sklido garsai. Ir ji pa
matė ten stovint dėdę Povylų. Ten 
buvo ir daugiau piemenų, atvyku
sių su juo, ir visi labai gyvai 
kalbėjosi. Jie kiekvienas įeidavo į 
tvartelį ir vėl sugrįždavo dar la
biau susijaudinęs. Pagunda ėmė 
ir Marytę pasižiūrėti, kas gi ten 
darosi tvartelyje. Tačiau jai be
galvojant, jau velk visi žmonės 
buvo išėję iš tvartelio. Jie kalbė
josi mosikuodami rankomis, kaip 
elgiasi susijaudinę dėl didelio įvy
kio žmonės. Neilgai trukus žmo
nės pradėjo skirstytis ir kiemas 
liko tuščias ir tylus, tik didžioji 
žvaigždė tekešvietė danguje ir 
blanki šviesa sklido iš tvartelio.

Marytė žiūrėjo j apsnūdusį mies
telį ir vėl į didžiųjų žvaigždę. Ir 
ji žiūrėjo taip ilgai, iki galvutė vėl 
apsvaigo. Ji dar galvojo: “Puiki 
žvaigždė. Tu esi tik viena. Tu esi 
tik viena!” Ji nusijuokė, pati ne
suprasdama, kų tai reiškė, bet Jau
tė malonumų tardama tuos žod
žius.

Mieguista dar pasižiūrėjo į kie
mų, vos neiškrisdama pro langų. 
Jos akutės buvo plačiai atvertos: 
Iš kur šitie vyrai yra atėję? Kaip 
jie čia atsirado? O kokios jų dra
bužių spalvos — kokios puikios 
spalvos! Niekada Ir niekur ji dar 
nebuvo mačiusi tokių puikių spal
vų, gal tik vaivorykštėje. Jų tur
banai buvo balti, kaip žiemų snie
gas kalnų viršūnėse, prie kurių 
švietė dideli brangakmeniai, be
veik taip šviesūs, kaip didžioji 
žvaigždė. Aukso papuošalai kabėjo 
ant jų kaklų ir aukso auskarai jų 
ausyse. Jų puikūs drabužiai buvo 
išpuošti laukinių gėlių spalvomis: 
raudonais, žaliais, šviesiai raudo
nais, mėlynais, ultramarino, de

gančiai oranžiniais išsiuvinėjimais. 
Jie švitėjo brangakmeniais ir auk
so gijomis. Tai buvo ištisas spal
vų rinkinys, spalvų, kurias Mary
tė labai mėgo ir brangino.

Iš gretimo namo išėjo jos tėvas. 
Jis kalbėjosi su svečiais ir visi 
rodė 'į žvaigždę ir į tvartelį. Tėvas 
grįžo vidun, gi kiti žmonės ėjo į 
tvartelį, iš kurio nesigirdėjo jo
kio garso; tik kieme grojo aukso 
ir sidabro skambučiai po kupra
nugarių aklais. Nuostabus grožis, 
blizgesys, spalvos Ir ta didžioji 
paslaptis — viskas sujuko Mary
tės galvoje.

Savo kambaryje ji tripinėjo, 
jieškodama ir rinkdamos! gražiau
sius rūbelius. Ji apsivilko pačius 
gražiausius, kaip ir pridera gi
mimo dienai. Tai buvo raudonas, 
aukso gijomis Išsiuvinėtas, baltai 
mėlynais papuošimais apvedžiotas 
rūbelis. Savo auksinių plaukų gar
banas ji pridengė raštuota skare
le,o ausyse virpėjo krištoliniai aus- 
karlukai.

Marytė, paėmusi dėdės Povylo 
dovanotų avinėlį ir puikiųjų skry

nelę, skubiai, tarytum paukštis 
išskrido į kiemų, į patį kiemo vi
durį, kur sustojo prie tvenkinio, 
tarsi didžiulio veidrodžio , pasi
žiūrėti savo atvaizdo.

“Aš atrodau narsiai ir didingai”, 
pagalvojo sau viena. Eidama to
liau pro augštus palšus kupranu
garius tačiau Jautė baimę. Ant 
galų pirštelių ji nutripeno pro 
lempų, apšviečiančių kiemų, iki 
tvartelio ir įslinko į vidų.

Ant senų sienojų ir paramsčių 
žaidė tamsūs šešėliai, krintu nuo 
12 palubėj pakabintų, šviesiai 
spindinčių lempų. Brangenybės ir 
visi papuošalai, išsagstyti ant č'a 
susirinkusių žmonių puikių dra
bužių, svaidė spindulius j visas 
puses, pasiekdami ir ėdžias. Koks 
spalvų žaidimas! Marytė degė 
džiaugsmu.

Vyrai atsisuko ir kažkų kalbėjo 
Juozapui ir su juo atkeliavusiai 
merginai, o stebūklingieji deiman
tai bėrė savo šviesų spindėjimų. 
Spalvos! Keli vyrai atsiklaupė ir 
iš nepaprastai gražių dėžučių, iš
puoštų sidabru ir auksu, ėmė 
brangias dovanas ir Jas dėjo ša
lia kūdikio. Staiga saldūs smilkalų 
aromatai pripildė orų. Kurį laikų 
Marytė stovėjo tarsi žado neteku
si, paskui tyliai prisiartino prie 
trijų didžiūnų ir pažiūrėjo į ėd
žias: VAIKUTIS! ........................

“Puikus kūdikis!” — Marytės 
galvutėje susimaišė sapnas su tik
rove ir ji tekartojo 3 žodžius: 
“gražus, puikus, didingas”. Ir 
tuos žodžius ji kartojo daugel 

kartų. “Och, kaip didinga-” — Ji 
pasislinko kiek toliau už ėdžių, 
truputį arčiau Juozapo ii- mergi
nos. Ji buvo taip arti merginos, 
kad galėjo jų paliesti. Ji gal ir 
prisilietė jos, nes Marytė jautė 
merginos artumo šilimų.

“Prašau”, prašnabždėjo mažoji 
mergytė, mano taip pat...” Ir ji 
pasilenkusi prie kūdikėlio, įvynio
to į baltas drobes, šalia jo atsar

giai padėjo savo avinėlį su mėly
nomis akutėmis, Ir tų gražiai iš
pjaustytų dėžutę, pripildytų gro
jančių akmenėlių. Staiga ji paju
to, kad ilgiau nebegali žiūrėti j 
kūdikėlį, nes akys, kaip j stiprių 
šviesų žiūrint, pradėjo skausti. 
Dar kiek palaukusi ji tyliai prata
rė: “Prašau, jeigu nieko blogo, 

koks šio vaikelio vardas?
“Mes pavadinom jį... Jėzumi", 

atsakė Juozapas.
“Jėzus! Pulku”, tarė ji Juozapui, 

kuris buvo įsižiūrėjęs į dėželę, ku
rių jis jai buvo padovanojęs. Ma
rytė susijaudino, bet norėdama 
tai paslėpti, pasiskubino paaiškin
ti: “Atsiprašau, šiandien mano 
gimimo dienos šventė per visą 
dienų ir vaikelio Jėjaus gimimo, 
ar tai tiesa? — Ji jaudinosi lauk
dama atsakymo, bet ji jo nesulau
kė — Juozapas jai nieko neatsakė.

“Prašau, argi nėra labai malo
nu gimimo dienų gauti dovanų, ar 
ne? Bet aš manau, kad taip pat 
labai gražu, net gražiau, savo gi
mimo dienų ką nors kitam jo gi
mimo dienos proga padovanoti. 
Aš neturiu daug kų dovanoti Jė
zui; bet aaš manau, kad jis nori 
turėti šį mažąjį avinėlį, kurį man 
padarė dėdė Povylas ir... ir...", 
Ji žvilgterėjo į tylintį Juozapų, 
“aš labai dėkoju Jums už padary
tų man tokių puikių dėželę. Tai 
yra mano gražiausia dėžutė, ku
rių aš pripildžiau gražiausiais upės 
akmenėliais ir ji dabar, kai ją pa
judini, labai gražiai groja. Aš ma
nau, kad aš ir jų dovanosiu Jėzui, 
o kai tik jis jų pajudins, jis galės 
klausytis gražios, gražios akmenė
lių muzikos... ir aš... aš... taip, 
aš ir ją jam dovanoju ir...”

Čiulbėjo — ulbėjo Maryte, koi 
pastebėjus, kad niekas jai neatsa
kinėja, susigėdusi nutilo. Dabar 

1 jos susijaudinimo kupinos akys 
nukrypo į tris augštus, išdidžios 
išvaizdos vyrus. Ir ji pasijuto to
kia mažutė, toks mažas vabalėlis. 

kad ji suklupo prieš Juos ant ke
lių. čia Marytei atsitiko visai ne
lauktas įvykis: vienas didžiūnų 
artinosi prie jos. Jis paėmė jų į 
savo tvirtas rankass, pakėlė augš- 
tai į viršų, taip augštai ,kad jos 
akutės atsidūrė prie jo turbano 

didžiojo baltojo brangakmenio, 
kuris savo akinančiu spindėjimu 
temdė akis. Ir Jis, šitas puikusis 
vyras,,ją pabučiavo! Jo švelni 
barzda maloniai kuteno jos įkaitu, 
sį veidukų. Paskui jis jų perdavė 
kitam vyrai, kurio turbane švitė
jo akinantis mėlynas brangakme
nis. Šis vėl ją pabučiavęs perdavė 
trečiajam augštajain vyrui, kurio 
turbano brangakmenis vėl suspin
do ties jos akutėmis, šis Marytę 
pabučiavęs švelniai pastatė ant 
žemės ir jo puikios akys žiūrėjo 
j jų ir juokėsi.

"Atrodo”, tarė jis, “kad mes 
čia turime ir dar vienų puikų fi- 
lozofą”.

Marytei nuo šių žodžių pasidarė 
sausa gerklėje ir ji pradėjo kosėti 
ir šnirpšti. Tada pirmasis vyras, 
nusisegęs nuo ‘savo rūbų didelį 

baltų brangakmenį, įteikė jį Ma
rytei. Trečiasis vyras, nusisegęs 
raudoną brangakmenį taip pat ati. 
davė jai, o kai jis nebetilpo jos 
saujoje, tada jis Jį prisegė prie 
jos gražaus, auksu siuvinėto rū
belio.

Mažoji Marytė stovėjo netekusi 
žado. Ji pažvelgė į brangiuosius 
akmenis ir jie aptemdė jos akis. 
Dar pažvelgė j neįkainuojamą ru
binų, prisegtą jai ant krūtinės, 
bet greit atitraukė žvilgsnį, nes 
ugnis rubino širdyje degino jos 
akis ir širdį. “Spalvos”, ji sušna
bždėjo, “och, kokios puikios spal
vos!” — Ji pakėlė akis padėkoti, 
bet jie — puikieji vyrai—jau bu
vo dingę... Jie pasitraukė greitai, 
Išdidžiai ir tyliai.

Tyla , gili tyla gaubė visą tvar
telį .Baltą ir mėlynąjį brangak-
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TYLI NAKTIS
ŠVENTA NAKTIS

VERTINGI 
LEIDINIAI

1. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA 

Kaikuriems prenumeratoriams
i Išvykus į kitus kraštus, liko kelio
lika laisvų L.E. komplektų iš Aus
tralijai skirto kontingento. Norin- 

| tieji naujai užsisakyti Lietuvių 
Į Enciklopediją, prašomi paskubėti 
j atsiųsti kent už 1 tomą 3.10.0 ir 
' netrukus gaus visus Jau paslrod- 
j žiusius 9 tomus. Už juos galima 

,, , : palengvintum, susitartom sąlygom
Ir pasklido po platų pasauli. Tai, išaimokėt|. Senj skolininkai prašo.

, mi netrukus savo skolą išlyginti 
ir pradėti tuo šį milžinišką Lei
dyklos užsibrėžtą tikslą pasiekti. 
Kad neapsunkintų atskaitomybę, 
prašome mokėti tomais, saitant 
už kiekvieną tomą po 3.10.0. Iš vi
so bus išleisti 21 tomas ir du pa
pildomieji.

KRANTAI NEMUNĖLIO

Kalėdų rytą visas krikščioniškas 
pasaulis gieda įspūdingą giesmę 
“Tyli naktis — šventa naktis”.1 ją gabenosi sielininkai, plukdyda- 
ši kalėdinė giesmė kartojama baž- 1 mi medžius Salzbach upe Vokieti- 
nyčioje jau 137 metai. Ji gimė Jos link.
keistomis aplinkybėmis, gimė Aus-' Bet praėjo 12 metų, kol ši isto- 
trijoj, mažoj Obendorf parapijoj rinė Kalėdų giesmė perėjo Alpius 
1818 metais, gruodžio menesį.

Kalėdų šventės artėjo, bet ma- buvo 1830 metais, kada mažutėj 
žoji Obendorf parapijos bažnyčia į švento Mykolo bažnyčioj, 
neturėjo vargonų , nes žiurkės dorf parapijoj, buvo atvežti nauji 
kuvo sugraužusios vargonų dump- vargonai. Vargonininkas Gruber, | 
les. Rūpestis užgulė parapijos kle- 1 bandydamas naujuosius vargonus, j 
boną Josef Mohr. Kaip be vargonų sugrojo jo kartu su klebonu Mohr 
sukelti garbę gimusiam Kristui 
Kalėdų rytą? Dumples sutaisyti 
nebėra kada; naujų nusipirkti — 
trūksta pinigų. Klebonas Mohr 
pasišaukia savo vargonininką 
Franz Gruber, Ir abudu tariasi, 
kuo pakeisti vargonų muziką. Abu 
dar kartą nueina į bažnyčią, rū
pestingai apžiūri dar sykį vargo
nus, bando groti — bet veltui. 
Vargonai — tylūs, be aido... Abu 
nusimena ir išeina iš bažnyčios, 
kai jau saulė seniai buvo nusilei
dusi ir žvaigždės mirgėjo dangaus 
skliautuose. Eidami per klebonijos 
sodą, apžvelgia dangų Ir didžią
ją gamtos ramybę. Klebonas Mohr, 
žilaplaukis senis, reikšmingai pa
linguoja galvą ir taria: ‘'Stille, 
Nacht, heilige Nacht — tyli nak
tis, šventa naktis”. Vargonininkas 
Gruber sugauna šiuos jo žodžius, 
ir čia pat, lyg pagautas kaž kokio 
įkvėpimo, nustemba šių žodžių 
gražumu. — “Ar šie žodžiai netik
tų Kalėdų giesmei?” — jis krei
piasi į kleboną Mohr. “Taip, ma
no mielas drauge, gal būt, jie ir 
tiktų”, atsako jam 
Abiem staiga gimsta mintis iš šių 
žodžių padaryti Kalėdų džiaugs
mo ir garbės giesmę. Juodu aplen
kia kleboniją ir skuba į vargoni
ninko Gruber namus, čia jie pra
leidžia visą naktį: vienas kuria 
žodžius, antras — muziką. Rytui 
išaušus, įspūdingoji Kalėdų giesi 
mė “Tyli naktis — šventa naktis" 
— jau buvo užbaigta.

Ir kai atėjo Kalėdų rytas, kai 
Obendorfo parapijos gyventojai 
susirinko j bažnyčią, — jie pir
mą kartą išgirdo giedant šią gies
mę, pritariant gitarai. Niekas ne
pasigedo vargonų, nes ši giesmė 
taip užbūrė ir taip sužavėjo 
žmones, jog jie grobstė išgrobstė 
visus giesmės žodžius, nešėsi juos 
į namus ir ten kartojo ir karto-

jo... JI greitai sklido iš kaimo i 
kaimą ją nešiojo Alpių turistai

Oben-

sukurtą giesmę — “Tyli naktis, 
šventa naktis".

Vargonų įtaisytojas susižavėjo 
šia giesme: užsirašė jos žodžius ir 
jos melodiją ir parvežė ją i Vieną 
— Austrijos sostinę, iš kur ji 
sklido po viso pasaulio sostines, 
katedras ir bažnyčias. Ir ją gieda 
dabar chorai Ir solistai pasaulinio 
garso, Ir taip ji kartojama jau 
137 metai.

Klebonas Mohr ir vargoninin
kas Gruber — neturėjo laimės iš
gyventi jų sukurtos giesmės pa
sklidusio garso. Juodu mirė ma
žutėj Obendorf parapijoj, bet pa
liko gyvi iki šių dienų ir ilgiems 
amžiams Kalėdų giesmėj — “Tyli 
naktis, šventa naktis”.

Ji, pirmą kartą suskambėjusi 
Kalėdų rytą 1818 metais apsku
rusioj prie Alpių papėdės prisi- 
glaudusioj Okendorf bažnyčioj, 
skamba kasmet visose krikščioniš
kojo pasaulio bažnyčiose.

2. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

klebonas.

MELBOURNO LIETUVIŲ DAINOS SAMBŪRIO KONCERTAS
Kaip į atlaidus plaukė tautie- į s§j ežero ir Stp. Sodeikos Siaurės 

čiai: tik ne vežėčiose, bet holde- pašvaistė.
nais, fordais ir kitokių pavadini
mų blizgančiomis mašinomis ' 
Colllngwoodo miesto salę.

Lietuvių Enciklopedijos Leidyk
la atspausdino devyniomis spalvo
mis Lietuvos žemėlapį, kuriame 
atvaizduota Lietuvos žemė: augš- 
tumos, kalnai, lygumos, žemumos, 
ežerai, upės, upeliai, ktliai. Jame 
rasi visus Lietuvos miestus, mies
telius, bažnytkaimius, buvusias ir 
tikimas sienas su kaimynais, ži
novai sako, kad tokio Lietuvos že
mėlapio dar neturėjome.

Prie žemėlapio pridėta atskira 
knygelė — vardynas su žemėlapio 

I rm n 1 Sir Irti a 1 a {«• mnn molnvnwlpaaiškinimais ir 7000 vietovard
žių. Žemėlapio kaina 1.11.6. Lietu
vių Enciklopedijos prenumerato
riams tik 0.18.0. Anksčiau užsi
sakiusiems žemėlapiai jau išsiųsti 
su L.E. 9 tomu.

Albertas Čelna dar kartą įrodė 
: į J savo talentą, choras darnų viene- 
800' tą, kuriame tačiau norėtųsi tna- 

žmonių talpinanti salė buvo pil- fvtMWtMVHMVWWHHHWv 
nutčlė. Uždangai atsiskleidus, 
rampos šviesoje pasirodė dar Vil
niuje ar Vokietijos stovyklose ma
tyti veidai: čelnaitė, Balčiūnienė, 
Vacbergienč, Daunys, Savaitis, I 
Vacbergas, Bosikis ir kiti prisiekę ! 
dainos mylėtojai ir popularinto-j 
jai.

Išeina ir frakan įsivilkęs Alber
tas čelna, smuikininkas, jau Ne
ries pakrantėse, pavergtame Vil
niaus krašte pamilęs lietuvišką 
dainą.

Alė Karazijenė, su įgimtu pra
nešėjos talentu, apibudina dainas 
ir nuteikia klausytoją. Sužavėti' 
jos kalbėjimo meno, salėje buvę 
vaikai prižadėjo namuose šnekėti 
tik lietuviškai.

Programa įvairi — Australijos 
lietuviams veik negirdėtos dainos. 
Visos dainos skambėjo darniai, 
buvo Jausti geras susidainavimas 
ir niuansų lankstumas. Moterų 
oktetas be priekaišto, tik kažko
dėl šykštoka buvo plojimų pra
šant pakartoti Bradūno Šauksmą. 
Tiek mišriam tiek vyrų chorui lyg 
trūko jėgos. Ypač J.G. Kur giria 
žaliuoja — Krantai Nemunėlio no
rėjosi, kad galingiau sudrebintų 
miesto salės sienas. Puikiai pra
skambėjo J. Žilevičiaus Anoj pu-

BEATRIČĖ.

Gyvenimo dykuma.
Baimė sustojo 

ant rankų.
kopiančiųjų valandų.

Ir nesimato tolimo keleivio 
jokiame būry.
Ne mano 
ir ne žemės buvo šitie žodžiai 
baisiai skubantys;
— sudeginkite juos, 
ir ramų Juoką — 
bokšto žiburyje!

Ir mylimom gatvėm 
skarotos senos miglos 
išsiskirstė.

Ir kryžkelė didžioji- 
stovi pamiršta, 
lyg veidas 
tolimo pavasario... 
Kuris nęrado sapno 
žemės širdyje.

Ir taurę sklidiną 
tylos, numirusiojo miesto, 
pakėlė sutrupėję 
jo gipsiniai pirštai.

Išblyško žingsniai sunkūs 
juodame nakties delne, 
ir ramus juokas 
nebatsiliepė.

tyti ir jaunimo. Šie “seni vilkai”, 
šeiminiai žmones nepagailėjo daug 
valandų, kad suskambėtų lietuviš
ka daina, tai ką gi veikia Mel
bourne jaunimas? Nei vieno jau
nuolio, nei vienos merginos!

Paulius Rūtenis padainavo še
šias dainas. Solistą ir vyrų chorą 
pianinu palydėjo p. Valiuvienė.

Dirigentą ir chorą sveikino S. 
Balčiūnas — Apylinkės v-bos var
du, Kunca-Kuncevičlus — L. Kul
tūros Fondo, A. Karpavičius — 
Tautinių šokių grupės ir Lazaus
kas — Teatro mėgėjų grupės var
du, o klausytojai karštais ploji
mais ir gėlėmis.

Sambūrio administratorius L. 
Baltrūnas padėkojo sveikinusiems 
ir klausytojams, pabrėždamas, 
kad toks gausus susirinkusių skai
čius ir toks šiltas priėmimas Sam
būrį įgalina dar daugiau dirbti ir 
aukotis lietuviškos dainos labui.

MENO PARODA MELBOURNE
š.m. gruodžio mėn. 2 d., ryšium 

su Dainos Sambūrio koncertu, Lie
tuvių Kultūros Fondo Melbourno 
skyrius suruošė Victorijoje gyve
nančių lietuvių dailininkų pa
veikslų parodą. Parodoje su savo 
darbais' dalyvavo J. Baukus, G. 
Firinauskienė, J. Flrinauskas, D. 
Giedraitytė, V. Kaballienė, E. Ke- 
palaitė, St. Statkus, A. Vaičaitis, 
Br. Žiedas ir adelaldiškis L. Žy- 
gas. Buvo išstatyta 34 paveikslai. 
Nors paroda buvo suruošta sku
botai Ir netinkamoje tam reikalui 
salėje (prastas apšvietimas), bet 
teikė malonų įspūdį.

P. Pilkalnis.

M. 3. VINCO KRĖVĖS RAŠTAI

LEONARDAS ŽITKEVIČIUS 

JĖZULIS ir 
NAŠLAITĖLIAI 

Bėkit, bėkit, piemenėliai, 
Kur banguoja nemunėliai! 
Pėklt kloniais mylimais 
Ir keleliais tolimais! 
Bėkit, bėkit pas Jėzulį, 
I tvartelį, kur Jis guli, — 
Kur namučiai mylimi 
Ir kur miestai tolimi! 
Din din din — varpeliai dindi, 
Ir žvaigždė Betliejuj spindi 
Nemunėliams mylimiems 
Ir upeliams tolimiems. 
"O Jėzuli prakartėlėj”, 
Garsiai gieda našlaitėliai, 
“Būk namučiuos mylimuos 
Ir keleliuos tolimuos”!

L.E. Leidykla leidžia Vinco Krė
vės raštus (6-7 tomai). Kiekvieno 
tomo didumas apie 400 pusi. L.E. 
prenumeratoriams viso V. Krėvės 
raštų rinkinio 12.10.0, kitiems 
19.4.6. L.E. prenumeratoriai už 
tomą moka 2.2.3. Papiginimas ga
lioja tik užsisakiusiems visą kom
plektą. Kitiems tomas skaitomas 
po 2.14.6 ir už tą kainą gaunami 
ir paskirais tomais. Raštai bus 
spausdinami gerame popieriuje 
Lietuvių Enciklopedijos formato 
ir įrišti kietais viršeliais. Pirmas 
tomas jau pasirodė .

4. DR. VANDOS SRUOGIENĖS 
LIETUVOS ISTORIJA

PIRMOSIOS KALĖDOS
menius prisisegė ant krūtinės.

Tai padariusi ji tyliai prislinko 
prie ėdžių ir pažiūrėjo j kūdikėlį, 
kuris jai atrodė miegojo. Bet stai
ga jo akutės prasivėrė ir atrodė 
kad jis, žiūrėdamas j Marytę, iš 
jos juokiasi. Gal būt, kad Jis šyp
sosi pamatęs brangakmenius ant 
jos rūbų, pamanė Marytė. Gali 
būti, jis nori, kad ji atiduotų juos 
jam? Didieji vyrai juos dovanojo 
jai ir jie nori, kad ji juos pasilik
tų sau. Ji buvo tikra, kad Juoza
pas ir mergina, jo sužadėtinė, no
ri, kad ji Juos pasilaikytų sau. 
Ir jos galvutė pradėjo linkti že
myn. Gal taip atsitiko dėl spalvų 
žaidimo, nes nuvargo ir pasidarė 
mieguista. Ji šnabždėjo: “Žinote, 
gimimo diena yra puikus dalykas. 
Ir ši diena yra puikiausia mano 
gyvenime. Aš esu tikra, kad taip 
yra todėl, kad Jėzus turi savo gi
mimo dieną mano namuose. Aš 
norėčiau Jėzaus ir savo gimimo 
dienai duoti pavadinimą. Prašau, 
kaip Jūs galvojate? Aš norėčiau 
kiekvienais metais šią sukaktį — 
gimimo dieną — kaip nors ypa
tingai atžymėti, bet, deja, nežinau 
kaip”.

Marytė vogčiomis pažiūrėjo i 
tylinčią merginą, kurios puikių 
plaukų auksinės garbanos driekėsi 
.iš po skaros. Jos akys švietė gi
lia paslaptim, kaip tos dangaus 
mėlynėje spindinčios žvaigždės.

“Juozapas atrodo truputį juo
kingai", pagalvojo Marytė, "jis 
nuolat glosto savo barzdą ir jo 
akys ašarotos. Gal jis yra pavar
gęs". Dabar ji Išgirdo jį kažką

kartą 
kal- 

kuris 
žmo-
pasa-

vienas", 
Ištikrųjų

7 MYLIŲ BATUOSE

964 pusi. 4 žemėlapiai, gražiai 
įrišta. Kaina 3.10.0. Gausiai ilius
truotas veikalas, vaizdžiai nušvie- 
čiąs mūsų tautos kelią amžių są
vartoje.

Kiekvieno lietuvio pareiga pa
žinti savas kraštas, savo tautos 
gyvenimas nuo seniausių laikų, 
kad pasisemtume jėgų kovai už 
kenčiančios savo Tautos išlaisvi
nimą. Visi aukščiau išvardinti lei
diniai tanj patarnauja. Juos užsi
sakyti prašoma šiuo adresu: A. 
Krausas, 4 Grandview Ave., Ma- 
ribyrnong, W. 3, Victoria.

nlulC o(UI.Oį ,

ir mokyklas. Milioninė mergaičių' 
gimnazija buvo pastatyta beveik 
vien lietuvišku kapitalu, bet šian
dien pamokos joje vyksta nelietu
viškai, o lietuvaitės sudaro tik 
40% mokinių skaičiaus. Salių taip 
pat yra įvairių, bet kaip keista, 
kad parengimai neretai vyksta 
amerikiečių salėse. Reikalas pa
prastas: nors lietuvių kapitalu pa
statytos, šios salės yra prižiūri
mos atskirų organizacijų ir nere
tai tampa palenktos saviems in
teresams. (Kanadoje būnant, teko 
skaityti panašų nusiskundimą apie 
vietinę, prieš keletą metų pasta
tytą salę). Ir lietuviškos bažny
čios, dėl savo visuotinės paskir
ties negalėdamos atmesti svetim
taučių, taip pat turi tendencijos 
slysi. Pereitame šimtmetyje lietu
viai nustojo visos eilės bažnyčių, 
kadangi jos buvo statytos kartu 
su lenkais. Po triukšmingo atsis
kyrimo buvo statomos savos, bet 
po tiek metų atsiranda naujos 
problemos. Jeigu, sakysim, vieną 
dieną ateina klebonas nelietuvis? 
Pagaliau, neretas trečios ar ket
virtos kartos lietuvis pats pasida
ro visai indiferentiškas lietuviš
kiems reikalams. Šitokie rūpesčiai

statė sales, bažnyčias, ligonines. vargina dabartinę Amerikos lietu
vį, nors tiesa, dar yra pakanka
mai bažnyčių, salių ir mokyklų, 
kurios lietuvybės žymę išlaikė vi
soje pilnumoje. Naujai kuriama 
Bendruomenė galvoja ir apie Ben
druomenės turto įsigijimą. Bet kas 
besurinks tiek kapitalo? Prisimin
tinas čia Hėgelio posakis: išmin
tingoji Minervos pelėda pakelia 
sparnus tik tada, kai sutemos pirš
tai jau liečia žemę.

— ★ —

tas pirkinys yra galutinai atne
šamas ir įrašomas j knygutę. Po 
to, pirkėjas neturi teisės pirkinį 
atidaryti iki grįš namo, o ir į na
mus grįžęs negali juo naudotis po 
atviru dangumi. Vasaros metu so
delyje alų ar stipresnius dalykus 
geriama po skėčiu. Dėl šios prie
žasties Ontario provincijoje nėra 
Ir piknikų. Vadinasi, Australijos 
potvarkiai yra dar visai humaniš
ki...

— * —

sakant ir įtempė klausą, norėda
ma sugauti židžius. Ji teišgirdo: 
“...gimė kūdikis, gimė mums sū
nus”, malonios jo akys žiūrėjo į 
mergaitę, "dėl Jūsų gimė išgany
tojas .. .Viešpats Kristus... ”

Antrą kartą šioje gimimo mis
terijoje Marytės akys žibėjo pla
čiai atvertos. Žinoma, kaip galima 
buvo tai pamiršti! Ar nebuvo ji 
mažiukė žydaite? Ar vieną 
jį girdėjo šiame miestelyje 
bant apie Izraelio karalių, 
ateisiąs ant žemės išganyti 
nių? Jos tėveliai jai dažnai
kodavo puikiąją pasaką apie atei
siantį Kristų.

Mielos nekaltos akys žiūrėjo į 
ėdžias. “Jūs esate tik 
prašnabždėjo Marytė, 

Jūs esate tik vienas”.
Mielas ir malonus Betlejaus-vai

kelio veidelis šypsojosi ir jo spin
dinčios akutės nukrypo į tyliąją 
merginą ir protingąjį Juozapą. 
“Prašau, — tarė Marytė, — “Pra
šau, Jeigu jūs neturėtumėte nieko 
prieš, aš pasakyčiau kaip pavadin
ti mūsų gimtadienį — Jėzaus ir 
mano. Jeigu jūs nieko prieš... aš 
norėčiau pavadinti... Kristaus 
Diena!” Po šių žodžių Marytės 
širdis prisipildė neišsakomo džiau
gsmo.

Dabar šis mielas, ėdžiose gulin
tis kūdikis, gavo visų brangiau
sią dovaną!

Ir atsitiko, kad Dievas, žiūrėda
mas į Betlejaus kūdikį, maloniai 
nusišypsojo jo lūpytėmis. Maloniai, 
su švelnia pagarba, Marija, Jė
zaus motina, pasilenkė ir pabučia
vo mažąją Marytę.

TAZAB 
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Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, megstukai 
šilko ir vilnos skaros, avalynė, vaistai, maistas 
10 metų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai 
garantuoju geriausią patarnavimą Jūsų 
giminėms ir draugams krašte, iftąrihj 

Garantuotas siuntinė lio pristatymas 
Didžiausi išsiuntimo namai Europoje?

VISA

Nežiūrint visų neigiamybių, ma
lonu praleisti savaitę, kitą Chica- 
goje. Kartu kyla noras apsistoti 
joje i rilgiau. Nežiūrint retkar
čiais prasiveržiančios dolerio ver
gystės, Chicagos lietuviai visgi pa
jėgia išlaikyti laikraščius, bažny
čias, mokyklas, spaustuves. Deja, 
neteko matyti nei dainų šventės, 
nei suvažiavimų, nei didžiųjų pik
nikų. Bet kad pasijausčiau kaip 
namie, užteko gerti lietuvišką alų 
ir lietuvišką krupniką, valgyti lie
tuvišką duoną, dešrą, sūrį, agur
kus, saldainius ir kt. Jei iš lietu
viškų vaišių per Lituanikos gat
vę einant būtų mane pervažiavu
si lietuviška mašina, lietuvio lai
dotuvių direktoriaus ir lietuvio 
kunigo būčiau su lietuviškomis 
ceremonijomis paguldytas lietuviš
kose kapinėse.

— ★ —

Kanados lietuvių gyvenimas ne
daug kuo skiriasi nuo Amerikos. 
Gal tik tiek, kad atlyginimai že
mesni ir jaunimo nedaug. Viešė
damas Toronto mieste šeštadienio 
vakarą apsilankiau šokiuose ir ne
paprastai nustebau, jog salėje te
simatė veik vien tik vyresnio am
žiaus žmonės. Net nepalyginti su 
Sydnėjaus šokiais. Paslaptis ta, 
kad į Kanadą dauguma Išvažiavo 
viengungiai, tad buvęs jaunimas 
subrendo , o naujoji laida dar šo
kiais nesidomi. Bet lietuviškoji 
Ontario provincija dar ir dėl kitos 
priežasties verta paminėti. Gėra
lai čia pardavinėjami lyg pagal 
korteles. Kiekvienas suaugęs as
muo, užpildęs tam tikrą blanką ir 
sumokėjęs mokestį, gauna kny
gutę, be kurios gėralų pirkimas 
yra nelegalus ir neįmanomas. Su 
ta knygute tada einama į vals
tybinę parduotuvę, kurioje butelių 
visai nematyti, o tik ant sienos 
kabo rūšių sąrašas. Tada dar kar
tą reikia užpildyti naują blanką, 
nurodant rūšį, kainą, kiekį, vardą 
ir pavardę, adresą ir tt Atlikus 
šiuos visus formalumus, supakuo-

New Yorkas sudarė įspūdį mies. 
to, kuris žūtbūt stengiasi pasis
maugti. Kuo daugiau pastatai ky
la j viršų, tuo labiau gatvėse pri- 
sikemša žmonių ir mašinų. Iš ryto 
ir vakare pravažiavimas beveik ne
įmanomas. Gaunasi tikra kova už 
būvį, kurios ryškiausia išraiška — 
keiksmas. Jei diena pasitaiko karš
tesnė, oras tampa aitrus, net kvė
puoti sunku. Iš kitos pusės, mies
tas turi daug kuo ir pasigirti — 
pasaulinio garso opera, teatrai, 
biblioteka, keli universitetai. Iš
skyrus biblioteką, neteko niekur 
kitur nueiti, tik pasigėrėjau 
Broadway, Fifth Avenue ir Times 
Square iliuminacijomis vakaro 

metu. New Yorke atsisveikinau ir 
su Naujuoju Pasauliu. Į Europą 
vežąs laivas buvo vokiškas, Ir ja
me prasidėjo Senojo Pasaulio tra
dicijos. Visi stengėmės įsijausti 

į tą nuotaiką, kurią vokiečiai va
dina Gemūtlichkeit, ir tik Breme
no uoste mintis į tikrovę atsuko 
žvarbus žiemos vėjas. Susivilkęs 
visus megztinius ir kaklą rūpes
tingai apsukęs šaliku, pasistačiau 
palto apikaklę Ir laipteliais pra
dėjau leistis į Europos krantą.

DĖMESIO I
Neužmirškite švenčių ir kiekviena 

proga įsigyti
LIETUVIŠKO KRUPNIKO

(Honey Liqeur)
ir degtinės trijų rūšių: VODKOS, 
SLYVOVICOS, ZUBROVKOS, PO- 
MERENZ, kurios yra augštos ko
kybės ir pardavinėjamos visoje 
Australijoje. Tad reikalaukite

Ernstan Bottling Co. Ltd.
gamybos gėrimų su Amerikos 

ereliu etiketėje.
Sydnėjuje gėrimų reikalu raštu ir 
asmeniškai kreiptis: N.. .Cininas, 
97 Boyd St., Cabramatta ir V. 
Skeivys, 270 Miller St., North 
Sydney, tel. XB 5027.
ERNSTAN BOTTLING CO. LTD. 
2 Murray St., W. Mitcham, S.A.
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JAV Liet.
Niekad nenullstąs ponas laikas 

vis daugiau ir greičiau trina mums 
iš atminties mūsąsias vargo die
nas, praleistas tremties stovyklo
se. Dar taip neseniai, atrodo, dau
gelis mūsų buvome kartu, žaidė
me vienoje aikštėje. Visa tai smin
ga miglon, užmarštin.

Šiandien tad bent keliais žod
žiais noris, prisiminti žmones, ku
rie dar prabangaus gyvenimo nė
ra nuplukdyti ir dar vis dalyvau
ja S. Amerikos lietuvių sporto 
gyvenime. Tiesa, daugelio vardai 
nebus girdėti, nes anais stovykli
niais metais jie galbūt dar tik 
vaikų darželyje smėlio pilis sta
tė, arba rankiojo sudaužytus sta
lo teniso sviedinukus.

Laikas bėga, o kartu su juo ir 
vardai.

Šiaurės Amerikoje, t.y. Kanado
je ir J.A. V-bėse (kadangi spor
tinis lietuvių veikimas apima abid
vi šias valstybes, todėl apie jas 
kartu ir kalbėsime), mūsų sporti
nis veikimas daugiau pagyvėjo 
1950 m. pabaigoje: šituose metuo
se pradėjo steigtis sporto viene
tai ir pagaliau 1951 m. rudenį To
ronte, Kanadoje, įvyko pirmoji 
sporto šventė, sutraukusi apie 300 
lietuvių sportininkų.

Pirmosios šventes metu buvo iš 
visų sporto klubų atstovų sudary
tas laikinasis Faskas (Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Komitetas), 
kuriam buvo pavesta sušaukti 
bendrąjį suvažiavimą. Čikagoje, 
taigi 1952 m. pavasarį įvyko spor
tininkų suvažiavimas, kurio metu 
buvo išrinktas vyr. Faskas, pirmi
ninkaujant Zen. Puzinauskui. Bu
vo priimtas statutas, pasiskirstyta 
darbais. Suvažiavime, įvykusiame, 
1954 m. Čikagoje, Faskas vėl bu
vo išrinktas dvejiems metams, 
šiemet, gegužės mėn., buvo Išrink
ta nauja vadovybė, į kurią įeina 
A. Bielskus, Al. Nasvytis, V. Va
laitis, R. Babickas Ir J. Puško- 
rius.

Faskas visą Š. Amerikos spor
tinį judėjimą, patogumo dėlei, yra 
suskirstęs j tris apygardas: Vid. 
Vakarų, Kanados ir New Yorko. 
šios apygardos turi savo vadovy- 

, bes, kurios atskirai praveda spor
tines varžybas. Iki šiol aktyviau
sia buvo Vld. Vakarų apygarda, 
su būstine Clevelande. Jai priklau
sė visos judriosios Čikagos, Det
roito ir Clevelando kolonijos. Ka
nados apygardai priklauso taip 
pat aplinkiniai Toronto miestai ir, 
tik vienas Montrealis yra atokiau. 
New Yorko apygardos klubai yra 
geografiniai arčiausiai viens kito 
ir tik Rochesteris kiek atokiau.

Šiuo metu Faske yra registruoti 
keliolika klubų. Daugumas turi vy
rų ir moterų sekcijas. Plačiausiai 
kultivuojamos sporto šakos yra 
krepšinis, tinklinis, lengvoji atle
tika, stalo tenisas, lauko tenisas, 
futbolas ir plaukimas. Kai kurie 
turi šachmatų bei kultūros sekci
jas. Daugumas klubų turi apie 
40-50 veiklių ir aktyvių sporti
ninkų.

Turbūt gerų gyvenimo sąlygų 
paveikti, daugelis mūsų buvusiij 
sportinio gyvenimo veteranų dar 
Nepriklausomoje Lietuvoje ir 
tremtyje Vokietijoje, neįsitraukč 
į sportinę veiklą ir todėl šiandien 
kiekvienas sporto vienetas skaud
žiai junta jų nebuvimą. Daugely
je atvejų visas klubo organizaci
nis veikimas tenka vežti tiems pa
tiems aktyviesiems sportininkams, 
nuo ko nukenčia ne tik organizaci
nis, bet ir varžybinis aspektas vie
nete.

Kita problema, su kuria ypa-, 
tingai susiduria mūsų sportinis 
judėjimas Š. Amerikoje, tai yra 
čia gimusių lietuvių sportininkų 
įjungimo klausimas. Nepaslaptis, 
kad kiekvienoje didesnėje lietuvių 
kolonijoje jų yra. Jie 'nuo pat įsi
kūrimo pradžios kuvo kviečiami 
Ir daug kur atėjo plačiai įsijung
dami į aktyvią veiklą. Ypatingai, 
jiems atėjus, padidėjo krepšininkų 
skaičius. Dar daugiau — savo žai
dimu jie pakėlė visą krepšinio ly
gi-

Su čia gimusių lietuvių įsijun
gimu betgi atsirado sunkiai iš
sprendžiama problema. Sporto va
dovybė nereikalavo, kad kiekvie
nas mokėtų kalbėti lietuviškai.

Sportinis Gyvenimas
JONAS ŠOLIONAS, Chicago.

Taip pat kaikurių ir pavardės jau 
yra nelietuviškos, nes tai trečios 
ar ketvirtos kartos lietuviai, ta
čiau visi skaito save lietuvių kil
mės ir, pagal statutą, turi teisę 
dalyvauti žaidynėse. Šis klausimas 
dar aštriau iškilo paskutiniu lai
ku, kada kai kurie sporto vienetai 
šitą progą išpiktnaudojo, pasi

kviesdami į savo tarpą amerikie
čių.

Tur kūt nei viename kitame pa
saulio krašte žmogus neskuba 
taip, kaip kad š. Amerikoje. Prie 
šito nežmoniško greičio turi prisi
taikinti ir lietuviškasis sportinis 
gyvenimas. Dėl laiko stokos daž
nai nevienas sporto vienetas nu
kenčia ir kartais, laiko ir sąlygų 
verčiamas, turi sunykti.

Sportinės varžybos kiekvienoje 
apygardoje pravedamos du kartus 
per metus: vasaros (lengvoji atle
tika, futbolas, tenisas, plaukimas 
ir kt.) ir žiemos (krepšinis, tink
linis Ir stalo tenisas). Pirmuosius 
keturis metus buvo vykdomos vien
kartinės metuose didžiulės sporto 
žaidynės, tačiau paskutiniuosius 
du metus tos žaidynės, kaip ir 
apygardlnės Jau buvo perskeltos 
į žiemos ir vasaros. Priežastis — 
per didelis įvairiausių varžybų su
sigrūdimas j programą ir per ma
žas laikotarpis joms įvykdyti. 
Kiekvienose žaidynėse iki šiolei 
dalyvavo nemažai kaip 200 spor
tininkų. j įvairias varžybas lan
kydavosi lietuviškoji visuomene 
labai gausiai.

Be dalyvavimo lietuvių sporti
nėje veikloje, sporto klubai daly
vauja ir amerikiečių sportiniame 
gyvenime. Daugelis krepšinio ko
mandų žiemos metu įsijungia j 
vietos miestų pirmenybes, gi pas
kiri sportininkai reiškiasi įvairio
se pirmenybėse.
’ New Yorko futbolininkai, pasi
taikinę keletą svetimtaučių, lietu
vių vardu per eilę metų garsina 
Lietuvos vardą savo miesto apy
linkėse. Clevelando “Žaibas”, dė
ka nenuilstamo Al. Bielskaus, 
lengojoje atletikoje kaip vienetšs 
yra gerai žinomas amerikiečių 
tarpe. “Žaibas” ypatingą dėmesį 
kreipia į pačius Jaunuosius leng- 
vaatletus ir yra pasiekęs gerų pa
sekmių. Detroitas, Toronto, Čika
ga, Rochesteris ir kiti miestai da
lyvauja su krepšinio, tinklinio bei 
stalo teniso vienetais amerikie
čių pirmenybėse.

Paskiri sportininkai taip pat 
gražiai reprezentuoja savo krašto 
vardą. Lengvaatletai dėl augštos 
klasės ypatingai pasireikšti nega
li, tačiau gan gausus jų skaičius 
dažnai dalyvauja įvairiose valstl- 
bių pirmenybėse.

' Stalo tenisininkai bus bene daž
niausi dalyviai vietos varžybose, 
čia dažnai užtinkama Pr. Gvild
žio, J. Rutelionienės, Vyt. Gry
bausko, J. šoliūno, VI. šoliūno, St. 
Zabulio, A. Kubiliaus, A. Aviže- 
nio, B. žemaičio ii- kitų vardai.

Nemaža mūsų jaunųjų krepši
ninkų dalyvauja įvairių gimnazijų 
rinktinėse. Gausiausią tokių krep
šininkų būrį turi Čikagos "Neris”, 
kurio jaunieji krepšininkai: R. Va
laitis, Prapuolenis, Senkus, žum- 
bikis, Audrijauskas, Tauras, Vy
gantas ir kiti sudarė tikrai pui
kios komandos branduolį. Pastebė
tina, kad jie laimėjo jaunių ir vy
rų klasės varžybas. Mūsų žinomų
jų krepšininkų nuomone, šitas vie
netas nebūtų gėda parodyti ir 
Įvairiose Europos pirmenybėse.

Aplamai lietuviškasis sporto vei
kimas š. Amerikoje yra gyvas, ta
čiau visdėlto tokiu aktyvumu ne
galima pasitenkinti, juo labiau, 
kad sportiniam aktyvumui sąly
gos yra ypatingai palankios. Jei
gu sunkiau kiek yra varžytis ko
mandiniuose žaidimuose dėl per di
delių atstumų tarp lietuviškųjų 
kolonijų ir laiko stokos, tai indivi
dualiai mūsų lengvaatletai, krep
šininkai, tinklininkal, stalo teni
sininkai, futbolininkai, gali tikrai 
gerai reikštis. Deja labai dažnai 
prabangus socialinis laiko pralei
dimas nustumia sportinį aktyvu
mą.

jdomu pastebėti, kad svetimy
bės skverbiasi Ir į sportinį gyve
nimą. Jeigu prieš keletą metų var
žybose nebuvo girdima svetimos 
kalbos ar net posakių, tai šiandien 
per rungtynes svetimas žodis jau 
yra nuolatinis svečias. Labai ge
ra, kad į tai jau atkreiptas dė
mesys.

Kitas dėmesio vertas reiškinys 
— tai yra vietinių žaidimų įtaka 
aplamai. Nūdieniame mūsų spor
tiniame aktyvume stipriausieji 
žaidimai yra tie, kurie yra popu- 
larus amerikiečių tarpe. Ir, krep
šinis, kuris buvo visada mūsų tar
pe populiariausias, šiandien jis sa
vo lygiu, narių skaičiumi yra ke
lis kartus stipresnis, negu kitos 
šakos. Krepšinis turi geriausią ir 
gausiausią prieauglį. Atsiranda 
prieauglio ir lengvajai atletikai, 
tenisui bei tinkliniui. Tačiau labai 
mažai turi vilties kiek ilgiau iš
likti futbolas. Gi stalo tenise jau
nių visiškai nebematyti.

Bendrai paėmus lietuviškojo1 
sportinio veikimo ateitis Š. Ame
rikoje nėra labai optimistiška.

Šis veikimas išlikti ir sutvirtėti 
gali, tačiau tam reikalinga viena 
sąlyga: visa lietuviškoji bendruo-' 
menė turi nedviprasmiškai pasi-1 
sakyti už skubų ir konkretų parė- j 
mimą sportuojančio jaunimo. Jei
gu lietuviškoji visuomenė nepa-Į 
Jėgs suprasti, kad sportas yra' 
viena iš konkrečiausių priemonių 
lietuvybės Išlaikyme, tai mūsų 
sportinio aktyvumo ateitis bus 
niūri. Ir netik sportinio aktyvu
mo, bet ir bendrai viso jaunimo 
tautine prasme.

Sportuojanti Canberra
Jei tikėti Pulglu Andriušiu, tai 

kur keli lietuviai atsiranda, be 
krepšinio ir “Lenciūgėlio” neap
sieina. Taip ir Canberroje.. 1948 
m. antroje pusėje, atvykus į čia 
pirmiesiems lietuviams, ši tradici
ja nebuvo- užmiršta. Pradžia bu
vo kukli, neą i rtautiečių buvo ma
ža.
Susirišus su Canberros Y.M.C.A., 

sužinota, kad krepšinis čia nelabai 
populiarus, nes tėra tik keturios 
komandos. Mūsiškiai vyrai tuoj pat 
nusprendė šią sporto šaką išpopu- 
larinti ir sudarė komandą. Bot 
esant tik keliems — j komandą 
priimta Ir du svetimtaučiai. Pa
sivadiname “Balts" vardu. Pirmų
jų rungtynių rezultatai būdavo 
virš šimto taškų skirtumo “Balts” 
naudai. Krepšinio ir komandos po- 
pularumas kasdien didėjo. Vietinis 
laikraštis smulkiai aprašė “Balts” 
laimėjimą prieš tuomet stiprią 
Sydney Y.M.C.A. komandą. Lai
mėta kuvo 36:20. Po gero pusme
čio, padidėjus lietuvių skaičiui, įsi
kūrė “Balts” II-ji komanda, kuri 
išsikovoję ne vieną gražų laimė
jimą.

Per pirmuosius metus “Balts” 
buvo Canberros meisteris. Dalyva
vo N.S.W. pirmenybėse Newcast
le, kur tik vienu tašku pralaimė
dami pasiliko antroje vietoje. 1950 
m. atsiradus daugiau lietuvių 
“Balts” išyra ir komanda pasidaro 
grynai lietuviška, pasivadindama 
“Lithuanians” vardu. Pirmieji 
šios komandos veteranai — bro
liai Gružauskai, broliai Geniai, 
Venclovas, Šalkauskas, Borumas, 
Noreika, ................. Eismontas,
vėliau ir kiti. Komandai pradžio
je vadovavo: A. Genys, vėliau V. 
Genys ir H. Šalkauskas. Nuo 1951 
metų — F. Gružauskas — Gružas. 
Lietuviškoji komanda buvo Can
berros krepšinio gyvenime viena 
iš veikliausių ir yra labai daug 
prisidėjusi prie A.C.T. Basketball 
Association įsteigimo.

Kiekvienais metais komanda da
lyvavo A.C.T. krepšinio pirmeny
bėse ir kiekvienais metais laimė
davo meisterio vardą. Taip pat 

dalyvaudavo ir kituose A.C.T. 
sporto parengimuose.

Kad įsigytų lietuviškų spalvų 
(žalia ir geltona) uniformas bei 
galėtų pajudėti Iš Cankerros, ko
manda pati apsidėjo mokesčiais Ir 
apmokėdavo savo išlaidas. Tautie
čių parama būdavo daugiau atsi

SIDNĖJAUS "KOVAS”
Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klu

bas Kovas šiemet atšventė savo 
darbo pirmąjį penkmetį. Iš kelio
likos “Kovą” įsteigusių narių, per 
penkerius metus šis sporto klu
bas išaugo į vieną didžiausių spor
tinių vienetų Australijoje, šiuo 
metu veikla šešios vyrų ir moterų 
sekcijos, kurios savo eilėse turi 
didžiąją dalį Sydnėjaus lietuviš
kojo jaunimo.

1956 m. išrinktoji valdyba pasi
skirstė pareigomis taip: V. Dau- 
daras — pirmininkas, V. Binkis
— Vicepirmininkas, B. šaltmiras
— sekretorius (dabar iš pareigų 
pasitraukęs), A. Laukaitis — ats
tovas spaudai, V. Karpavičius — 
ūkio reikalų tvarkytojas, N. Gu- 
deikaitė — moterų sekcijos vado
vė, A. Šimaitis — nario mok. rei
kalų twarkytojas, St. Kapočius — 
iždininkas.

Prieš 1956 metų sporto šventę 

tiktinė. Dalyvavome Melbourne ir 
Sydnėjaus lietuviškose sporto šven
tėse.

Canberros Lietuvių bendruome
nė labai maža, tik apie 180 galvų, 
bet vistiek 1955 metais A. Butavi- 
čiaus pastangomis buvo sušauktas 
steigiamasis klubo susirinkimas 
įsteigtas klubas tuo pačiu “Lithu
anians” vardu. Priimti įstatai ir 
išrinkta valdyba: pirmininkas F. 
Gružas, sekretorius A. Genys ir 
iždininkas V. Macevičius.

Įsikūrus klubui, lietuviškasis 
gyvenimas žymiai pagyvėjo. Tuo 
pačiu ir finansiniai klubas pasida
rė pajėgesnis. Pradėta ruošti va
karai, pasilinksminimai; renka

mas nario mokestis ,duodama pa
šalpa krepšininkams vykstant į 
Adelaidę ir t.t.

1956 metais kirželio mėn. įvy
kusiame metiniame susirinkime 
išrenkama nauja valdyba. Pirmi
ninkas — A. Genys, sekretorius
— F. Gružas, iždininkas — D. 
Labutytė; nariai: R. Jarašienė ir 
F. Žilinskas. Naujoji valdyba pra
dėjo nuomuotl Y.W.C.A. salę, kad 
tautiečiai ir klubo nariai galėtų 
vakarais susirinkę žaisti stalo te
nisą, tinklinį. Pradžioje susidomė
jimas buvo didelis, bet, atrodo, 
teks atsisakyti salės, nes ūpas pa
sportuoti atšalo... Iširo moterų 
tinklinio komanda. Krepšinis taip 
pat vargiai ar išsilaikys. Naujų 
jėgų neturim, o veteranai, gynę 
“Lithuanians” klubo ir komandos 
spalvas, jau sensta.

Apžvelgiant “Lithuanians” kre
pšinio komandos ii- vėliau klubo 
7-rių gyvenimo metų veiklą, - rei
kia pripažinti, kad komanda, — 
kurios nariams klubo valdyba sa
ko nuoširdų ačiū už jų atsiektus 
rezultatus sporto aikštėje ir sy
kiu garsinant lietuvių vardą Can
berroje, — buvo vienas iš solida
riausių vienetų. Ne tik lietuviš-

REMKIME LIETUVIŠKŲ NAMŲ 
ĮSIGIJIMO REIKALĄ.

— KAS NEĮMANOMA — PADA
ROME TUOJAU; ILGIAU GAIŠ
TAME SU STEBOKLAIS, — SA
KO AMERIKIETIS.
PADARYKIME STEBOKLĄ TUO
JAU: ĮSIGYKIME

Bendruomenės Namus
t»ąv*ą**ąąąąąąąąą»ą»ąą»»ąąąąąąąM 

valdyba į talką pasikvietė A. Ber
notaitę, D. Ivinskaitę ir I. Biliū
ną.

Viena iš geriausiai veikiančių 
yra stalo teniso sekcija. Ppač stip
rios yra moterys. Jos žaidžia aust
ralų “A” klasės varžybose Ir yra 
laimėjusios pabaltiečių ir Austra
lijos-lietuvių pirmenybėse pirmas 
vietas. Pastarajame “Kovo” mote
rų stalo teniso turnyre pirmą vie
tą išsikovojo V. Laukaitienė, ant
rą — N. Gudeikaitė Ir trečią — 
A. Šimaitienė.

Vyrų grupėje pirmą vietą turi 
Zivas, kuris šiemet, šventėje dėl 
susižeidimo negalint dalyvauti V. 
Sirjatavičiui, bus rimčiausias kan
didatas į Australijos lietuvių sta
lo teniso meisterio vardą. Antrą 
vietą užsitikrino V. Karpavičius. 
Dėl trečios dar susitiks E. Berno
tas, R. Liniauskas ir V. Binkis.

Krepšininkai, kuris laikas vado

koj spaudoj skaitydavome apie 
canb^riškius krepšininkus, bet 
tautiečiai Canberroje turėjo pro
gos Ir iš “Canberra Times” vi
sus mūsų laimėjimus sužinoti, 
šiuo metu Canberroje yra 30 krep
šinio komandų: “A” klasėje — 9, 
“B” — 10 ir “C” — 11.

1954 m. buvo įsteigta taurė, 
kurią “Lithuanians” Jau treti me
tai laimi. Tikimės, kad ir ateityje, 
su priaugančiu jaunimu, jos neiš

PRIEŠ SĄSKRYDŽIUS 
t

Krapštosi sau galvas mūs geri tautiečiai: 
Sydnėjaus ponai, Bankstowno piliečiai — 
šiemet į Sydnėjų suplauks daug svečių . 
Iš visų pasviečių — tylių užkampių.

Broliai melbournišklai jaučias išdidžiai — 
Tikis suvažiuosiant čia jųjų apsčiai.
Taip pat ir studentai susiburs tikrai, 
Kuriuos mes prie baro sutiksim dažnai.

Ir krašto valdyba bei Jos valdiniai — 
Sydnėjun važiuoja visi aplamai.
Bus pasitarimų, rinkimų čia kus
Tik iš prasčiokėlių ar kasnors paklius?

Mūsų sporto klubai ruošia čia šventes,
Negi į Melbourną draugai susimes?
Nors ten geros aikštės ir puikūs namai, 
Bet melbourniškiai nekvies mus tikrai!

Nukabinę nosis Sydnėjun važiuos, 
Mat čia jau jiems teko kadaise kovot. 
Nors menkos čia salės ir trūksta erdvės, 
Bet geriems lošikams netur tai reikšmės.

Kažkas toj Canberroj vyksta nesklandžiai — 
Senims su jaunimu kertas it gaidžiai.
I mūs septintąsias nenori važiuot, 
Bet jauniai nutarę senius išfoluot.

Patriotiškiausias — tai Geelongas mūs, 
Savo griežta riba linksmina draugus.
Treniruotėms vykstant, liūdna jiems tikrai — 
Treneris jų čekas — sako negerai!..

Agi Adelaidė, nors, labai toli —
Jų namų kivirčus girdime visi.
Futbolas su krepšiu pjaunasi senai, 
Nors valdžia juos taikė, bet išėjo niekais.

Tad broliukai brangūs, turiu pasakyt, 
I Sydnėjaus šventę visus paprašyt.
Jei kas atvažiuosit tik pasižiūrėt, 
Nepamirškit džino kišenėj paslėpt.

Gi dėl sydnėjlškių, kalbant atvirai,
Jie suorganizuoti žvėriškai gerai:
Juos čia visi remia, priešai ir draugai, 
Nes valdžiose sėdi kuone angelai.

šiemet sporto ' šventė, bus kaip niekados, 
Tik dėl pirmos vietos bus daug velniavos.
Tad mieli tautiečiai, nereikia tingėt — 
Į šią sporto šventę prašom sugūžėt.

Melkijoras P.

vaujami trenerio VI. Daudapo, 
smarkiai dirba, ir šiais metais bus 
rimtas varžovas praeitų metų 
šventėj pirmavusioms komandoms.

Krepšininkės taip pat kruopš
čiai dirba. Joms vadovauja tre
neris V. Binkis. Nesnaudžia ir 
tinklininkės — jos gali patiekti 
staigmenų kitoms sesėms.

Prieš kurį laiką šavchmatų tur
nyro nugalėtoju išėjo Maščinskas. 
šiame turnyre dėl egzaminų nega
lėjo dalyvauti V. Patašius ir Venc
lova. “Kovo” komandinė šachmatų 
rinktinė sporto šventėje bus šios 
sudėties: Patašius, Maščinskas, 
Koženiauskas, Venclova, Dargužis 
ir Kvietkauskas. Jie “Kovą” at
stovaus ir Individualinėse varžy
bose.

“Kovo” valdyba, kartu su 
ALFAS valdyka, praves 7-ją Aus
tralijos lietuvių sporto šventę, ku
ri, tikimasi, praeis gražioje spor
tiškoje nuotaikoje. (ai).

Sydnėjaus Kovo krepšinin
kai, laimėję krepšinyje pir
mą vietą sporto šventėje 
Geelonge. Iš kairės: treneris 
V. Daudaras, V. šutas, V. 
Koženiauskas, A. Laukaitis, 
A. Vasaris, V. Bernotas, R. 
Genys ir Vyt. Kriaucevičius.

leisime iš savo rankų.
šiais metais Canberros lietuvius 

atstovaus jauniai tinklinio, krep
šinio ir, gal būt, stalo teniso var
žybose. Tai yra besimokantis Can
berros jaunimas, ir dalyvaudami 
pirmą kartą sporto šventėje, jie 
įsigis gero patyrimo tolimesnėms 
varžyboms.

CANBERROS SPORTO KLUBO 
“LITHUANIANS” VALDYBA.
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IS KREPŠINIO ISTORIJOS
šiemet sukanka 63 metai, kai pasaulio pirmenybėse pirmą vietą pirmenybės, kuriose tada I vietą 

pradėtas žaisti modernusis krepšį- laimėjo Amerika, antrą — Brazi- laimėjo Lenkija. 1937 m. laimėjo 
nis, lija, trečią — Filipinai. 1952 m.' vėl Lenkijos studentai. 1939 m.

1893 m. profesorius J. Naismith, I Santiago, Čilėje, įvyko pirmosios, laimėjo Italijos studentai. 1949 m. 
C—A m Ionia aoi, 1 no — — V—.1 — nl—‘ Ona... n m Flortai Ii n Ha .

lg
LR-lzS

Olimpiniai 
įvairumai

Springfielde, Amerikoje, laužė sau 
galvą, norėdamas savo mokiniams 
sugalvoti naują žaidimą, kuris ne
būtų toks žiaurus, kaip rugby ar
ba amerikoniškas futbolas, bet ku
ris tačiau kūtų pilnas akcijos ir 
patrauktų publiką. Po 6 mėnesių 
staiga jam šovė į galvą idėja —, 
Jis per vieną naktį sugalvojo nau
jo žaidimo taisykles, sykiu nusta-; 
tydamas ir šio žaidimo pagrindus, 
šis naujasis žaidimas pas mus 

žinomas krepšinio vardu.
Per 63 metus krepšinis pasau

lyje labai paplito, išpopularėjo, ir '

jam sove i gaivą iueja — , 
vieną naktį sugalvoj'o nau- 
imn f Aiavklaa. avlrin nimfa- •

Nors olimpinės žaidynės vyksta 
tik kas ketvirti metai, ir per jas 
stengiamasi kuo gražiau ir geriau 
pasirodyti bei jas pravesti, bet 

nuo pat senovės iki dabar įvyksta 
ir įvairiausių olimpinių pokštų.

moterų pasaulio krepšinio plrme- Į — Rusija, o 1953 m. Dortmunde, 
nybės, kurias laimėjo Amerika, Vokietijoj, pirmą vietą laimėjo Ar- 
antra vieta teko Čilei ir trečia —1 gentina.
Prancūzijai. Moterų pirmosios Europos krep-

Iki šiol yra įvykusios aštuone- .«nio Pirmenybės įvyko 1938 m. 
rios vyrų ir ketverios moterų E u-' R^oje, kur pirmą vietą laimėjo 
ropos krepšinio pirmenybės. Pir- ’‘aliia- antn» Lletuva ir treči» 
mąsias vyrų 1935 m. Ženevoje. Lenkija. 1950 m. Budapešte, 1952 
laimėjo Latvija; 1937 m. Rygoje ™- Maskvoje ir 1954 m. Belgrade 
laimėjo pirmą vietą Lietuva, ant- Pirmos vietos teko Rusijai.
rą Italija, trečią Prancūzija; 19391 Charakteringa, kad Rusija krep- 
m. pirmenybės įvyko Kaune, kur , kinyje pradėjo stipriai reikštis po 
antrą kartą iš eilės pirmą vietą *“, kai Sov- S*»un*a okuP,avo Ptu 
laimėjo Lietuva, antrą - Latvija, I baltijo valstybes. Trumpai: Rusi- 

Lenkija. Karo metu i°s rinktinių, tiek vyrų tiek ir mo- 
|witerų, pagrindą sudaro pabaltiečiai.

' Užtat iš tarptautinių varžybų “iš
krito” Lietuva, Latvija ir Estija. 

Mirusio krepšinio įsteigėjo prof, 
dr. J. Naismith atminimui pagerb
ti, yra nutarta pastatyti jo vardo 
ligoninę Almonte mieste, Kanado
je, kur yra gimęs “krepšinio tė
vas”. Ligoninė kaštuos 400.000 
dolerių. Prie jos statybos priside
da viso pasaulio krepšininkai in 
krepšinio mėgėjai. Ligoninės pro
jektas jau yra paruoštas ir surink
ta nemažai pinigų.

Krepšinis darosi vis populiares
nis. Jis užkariauja publiką ir Aus
tralijoj, kas ypač aiškiai buvo ma
toma per olimpinius žaidimus Mel
bourne. L.

šinio pirmenybės įvyko 1938 m.

m.

lyje iaoai papuro, ispopuiarejo, ir jr trečią _ L^jja. Karo „ 
šiandien yra viena iš plačiausiai krepiiinio pirmenybių Europoje
kultyvuojamų sporto šakų. Statis-' 
tikos duomenimis, vien tik Ameri
koje krepšinio varžybų žiūri kiek
vienais metais, pradedant 1938 m., 
apie 1 milionas žmonių. Kitose ša
lyse krepšinio žaidimus stebi kitas 
milionas. Tarptautinėje krepšinio 
sąjungoje (FIBA), kurios pirmi
ninku yra amerikietis W.N. Greim, 
yra užsiregistravusios 77 krepšinį 
žaidžiančios tautos. FIBA apskai
čiavimu, krepšinį visame pasauly
je žaidžia apie 30 milionų žmonių.

Didžiausia pasaulyje krepšinio 
salė yra Maracana stadio
ne, Rlo de Jeneire, Brazilijoj, kur 
telpa 35.000 žiūrovų. Ji buvo pa
statyta specialiai krepšiniui ir joje 
1954 m. įvyko antrosios pasaulio 
krepšinio pirmenybės. Antroji sa
vo didumu salė yra New Yorke, 
Madison Squere Garden stadiono, 
kurioje telpa 22.000 žiūrovų. Did
žiausias žiūrovų skaičius, stebėjęs 
krepšinio varžybas, buvo Berlyne
— 74.000 žmonių. Maskvoje tarp
miestinių krepšinio varžybų pasi
žiūrėti susirenka apie 40.000 krep
šinio mėgėjų. 1954 m. Belgrade 
finalinių krepšinio rungtynių žiū
rėjo 20.000 žmonių.

Panašus į šių dienų krepšinį 
žaidimas buvo mėgiamas senovės 
actekų ir inkų tautose. Tai buvo 
senais laikais, apie 1500 metų 
prieš Kristų. Jis kuvo žinomas 
‘Pok — Tapok” vardu, žaidimų 
aikštės buvo apie 30 metrų ilgio 
ir 10 metrų pločio. Galuose būda
vo pakabinti į plokšti* su skylėmis 
viduryje akmenys. Buvo vartoja
mas guminis sviedinys! apie 25- 
30 centimetrų skersmuo), kurį 
reikėdavo pataikyti j 80 centimet
rų skylę akmenyje. Tai buvo dau
giau religinio pobūdžio žaidimas — 
akmenys buvo papuošti dievų sta
tulėlėmis, o sviedinys pripiltas pa
šventinto vandens, žaidžiama bū
davo daugiausiai religinių švenčių 
metu.

I Europą modernusis krepšinis 
atkeliavo per I Pasaulinį karą. 
1932 m. Ženevoje buvo sušauktas 
pirmasis tarptautinis krepšinio su
važiavimas ir įsteigta FIBA, šia
me suvažiavime dalyvavo 8-nių 
valstybių atstovai, jų tarpe Ir Lat
vija. Pirmoji tarptautinės krepši
nio sąjungos būstinė kuvo Romo
je. 1934 m. krepšinis pripažintas 
olimpiniu žaidimu ir jau 1936 m. 
pasaulinėje olimpiadoje Berlyne 
pirmą kartą dalyvavo olimpinės 
krepšinio rinktinės iš 23-jų vals
tybių, gi 1952 m. Helsinkyje žai
dė 34 valstybių olimpinės koman
dos.

j Lietuvos sporto aikštes krep
šinis atkeliavo bene 1926 metais, 
ket išpopuliarėjo po pasaulinės 
olimpiados Berlyne, kada j Lietu
vą atvyko Amerikos rinktinėje 
žaidę lietuviai.

Nuo 1936 metų visose olimpia
dose nugalėtoju išėjo Amerika. Ji 
pirmą vietą laimėjo ir šiemet Mel
bourne. Berlyno olimpiadoje antrą 
vietą laimėjo Kanada, trečią — 
Meksika, 1948 m. Londone antrą 
vieta teko Prancūzijai, trečia — 
Brazilijai Helsinkio olimpiadoje 

antrą vietą laimėjo Rusija, trečią
— Urugvajus; šiemet Melboumo 
antra vieta teko Rusijai, trečia — 
Urugvajui.

1950 m. Buenos Aires, Argen
tinoje, įvyko pirmosios vyrų pa
saulio krepšinio pirmenybės ir jas 
laimėjo Argentina, antrą vietą — 
Amerika, trečią — Čilė. Antrose

ne
buvo. Pirmose pokario pirmenybė
se, 1946 m. Ženevoje, pirmą vie
tą laimėjo Čekoslovakija, antrą — 
Italija ir trečią —t Vengrija 1947 
m. Pragoję, pirmą vietą — Rusija, 
antrą — Čekoslovakija ir trečią 
Egiptas; 1949 m. Kaire pirma vie
ta teko Egiptui, antra — Prancū
zijai, trečia — Graikijai; 1951 m. 
Paryžiuje, pirmvą vietą laimėjo 
Rusija, antrą — Čekoslovakija ir 
trečią — Prancūizija. 1953 m. pir
menybės įvyko Maskvoje, pirmą 
vietą laimėjo Rusija, antrą — 
Vengrija, trečią — Prancūzija,

1933 metais Turine, Italijoj, pra
dėtos pasaulio studentų krepšinio

NILO DIKTATORIUS
Prieš keturis metus 

Egipto Farukas, baltu 
apsirengęs ir apsirūpinęs visam 
gyvenimui, sėdo į tremties laivą... 
Orkestras dar jam sugrojo pas
kutinį kartą karališkąjį himną, ir 
Aleksandrijoje nuskambėjo pasku
tinioji Jam skirta dvidešimt vieno 
šūvio patrankų salvė. Taip buvo 
paženklintas bankrotas žmogaus 
ir režimOį kuriam pasibaigus, 

Egipto liaudis staiga pajuto beri
bį išlaisvinimo entuziazmą... Iš
laisvinimo simboliu buvo pulkinin
kas Neguib.

storulis 
kostiumu

1952 metu, 
Minia ap- 
laisvės sn- 
ir kadaise

MELBOURNO TUNTO 
STOVYKLA

(sks) šią vasarą Melbourno 
Tuntas stovyklaus nuo š.m. gruod
žio mėn. 28 d. iki 1957 m. sausio 
mėn. 10 d. labai gražioje vietovėje 
tarp Morningtono ir Sorento, Dro- 
manoje, autobuso sustojimas nr. 
100. Tai stovyklavimui prltaikln-

pareiškimą, Nasseras buvo ilgai iš
sėdėjęs savo kukliame penkių kam
barių bute, kur stropiai ruošėsi 
Jugoslavijos Tito ir Indijos Nehru 
sutikimui. Jis paruošė ir savo ag- 
resyvinį planą prieš šiems sve
čiams atvykstant.

Nehru ir Tito atvykimas į Kai
rą, buvo tikras besipučiančio Egip
to diktatoriaus trimfas. Tačiau

— 0 —
Praėjo keturi metai. Farukas 

liko užmirštas, Neguibas kalina
mas. Aleksandrija vėl parodė ne
paprastą entuziazmą, panašų į tą, 
kuris buvo pareikštas 
liepos mėn. 27 dieną, 
vaikščiojo ketvirtąją 
kaktį. Nasseras, kaip
Musolinis, pasakė ugningą kalbą 
iš medvilnės biržos namų balko
no... Minia buvo stačiai užburta 
ir jos griausmingas pritarimas 
nuo kalbos pradžios iki pabaigos 
augo, kaip artėjančios perkūnijos 
dundėjimas.

Nassero prakalba mažai kuo 
skyrėsi nuo Adolfo Hitlerio kal
bų: grąsinimai, pašaipa, viena
pusiškas savo tezių tvirtinimas. 

Nepaisant karštos saulės ir kepi
nančio vėjo, minia stovėjo did
žiulėje aikštėje, rėkė, staugė, pri
tarė Nasserio sugniaužto kumš
čio mostams. Kada Nasseras pa
reiškė, kad jis vos neišmetė iš sa
vo kabineto prezidento Eisenho- 
werlo atstovo, minios pritarimui 
ir džiaugsmui nebuvo galo. Įžei
dimas didžiausios pasaulio galy
bės miniai davė suprasti, kad vyk
sta kažkas atmintino, neužmirš
tamo. ..

Ir staiga... minią ėmė 
kai kvatoti, kai Nasseras 
bė, Jog jis nutarė Sueso 
suvalstybinti. Pasigirdo
kaip kadaise būdavo užtraukiama 
Horst Wessel daina, kolektyvinėje 
halueinacijoje. Sueso bendrove bu
vo pristatyta miniai, kaip kapi
talistų kraugerių banda. Piramid
žių krašte,kuriame liaudis tiek 

buvo kentėjusi nuo įvairių tironų, 
Sueso bendrovė “nukankinusi" 
120.000 egiptiečių, kurie mirę ne
žmoniškose sąlygose, kasdami per
kasą kapitalistų kišenėms papil
dyti. Tas miniai mestas melas, 
iššaukė pagiežos ir keršto reikala
vimus. Minia siūbavo tartum gir
ta...

isteriš- 
paskel- 
kanalą 
dainos,

— 0 —
Prieš šį savo, dabar jau istorinį

sirinkimas, kuriame išrinktas ko
miteto prezidiumas iš šių asme
nų: J. Antanaitis, VI. Jakutis, E. 
žižienė. Kandidatais darinktl: J. 
Meiliūnas ir V. Šalkūnas. Vyr. 
sktn. B. Dainutls pranešė apie 
šios vasaros įvykstančią stovyklą. 
Globos Komiteto pirmininkas J. 

I Antanaitis padarė komiteto veik- 
| los apžvalgą. Vienas svarbiausių

ta vietovė, 19 akrų dirumo, žavūs k((miteto darbų _ aknutų globn8 
vaizdai, netoli jūra. Stovyklai va- komitet() statutelio sudarymas. Jis
dovaus Melbourno tunto tuntinin- 
kas, vyr. sktn. B. Dainutls su rei
kalingu vadovų štabu. Pedagogė 
E. žižienė yra sutikusi taip pat 
stovyklauti. Ji praves keletą pa
šnekesių ir padės globoti jaunes
niuosius skautus.

Stovyklon užsirašyti galima .pas 
stovyklos viršininką vyr. sktn. B. 
Dainutį, 753 Malvern Rd., Toorak, 
Vic. Telef. BJ 1129 arba pas ki
tus tunto pareigūnus. Priimami 
ir ne skautai, nejaunesnl kaip 10 
metų amžiaus. Mokestis dienai 10 
šil. Dviem 
mos po 8 
nai.

Siųskite 
vaitėm pabūti sveikoje gamtos ap
linkumoje, kurioje skambės tik lie
tuvių kalba, lietuviškos dainos, 
bus tinkamai prižiūrimi ir auklė
jami.

Rajono Vado patvirtintas.

SKAUTYBĖ BERNIUKAMS

vaikam tos pačios šei- 
šil, trims po 7 šil. die-

savo vaikus dviem sa-

SKAUTŲ GLOBOS KOMITETAS

(sks) š.m. gruodžio 2 d. įvyko 
Melboumo Tunto skautų tėvų su

vyruoti tarp Vakarų pagalbos ir 
savo krašto nacionalistų, parodant 
senės lapės, prityrusio ir užgrū
dinto politiko gabumus. Tačiau 
Nasseras tų ypatybių neturi. Jis 
todėl ir pasielgė kaip karininkas,

1952 metais per olimpiadą Hel
sinkyje, olimpinę ugnį į stadioną 
turėjo įnešti paskutinysis bėgikas, 
garsusis Paavo Nurmi. Prasidėjus 
sportiniam paradui ir jam einant 
prie galo, buvo pasigesta Nurmio, 
kuris, pasirodo, atėjęs anksčiau 
nebuvo įleistas j stadioną tik to
dėl, kad neturėjo įėjimui bilieto...

Helsinkio olimpiadoje per atida
rymą išbėgo iš žiūrovų tarpo bal
tai apsirengusi moteris. Ji apibė- 

. go vieną ratą aplink stadioną ir, 
į pribėgusi prie mikrofonų, stengė-

(sks) Lietuvių Skautų Brolija 
išleido skautybės įkūrėjo lordo i 
Baden-Powelio pagrindinės knygos.1 G ug" jai°ir
“SKAUTYBĖ BERNIUKAMS” neįgig£e> Eidama iš stadio- 
Il-Ją laidą. Tai išsamus jaunuo-1 .. kartoj(>i jog. Wtą kartą
lio auklėjimo vadovėlis, 310 pusi., Melbourno olimpiadoje, Jai gal ge- 
gausiai iliustruotas, gerame pople- riau aekala. Bet> atrodOj keliag lki 
riuje atspausdintas, ši naujai iš- Į AuatraHjoa buvo per tolimas — 
leistoji knyga labai tinka kaip -|oje onmpiadoje jj “nedalyvavo”.

dovana varžybose, įžodžio, varda
dienio ir švenčių progomis. Tuntų 
vadovai, skautų tėvai ir kiti skau
tų bičiuliai prašomi i 
pasitaikiusių progų ir nupirkti 
naujai pasirodžiusią knygą “Skau- 
tybė Berniukams” LSS Australi
jos Rajono Tiekimo Skyrius yra 
užsakęs didesnį egzempliorių skai
čių ir netrukus ši knyga pasieks 
Australiją. Užsakymus iš anksto 
siųsti Tiekimo Skyriaus vedėjo 
vardu: K. Kuzmickas, Lot 485 
Bows Ave, E. Keilor, P.O., Vic
toria.

1948 metais per Londono olim-
nepraleisti P*a<^4 lengvosios atletikos teisėjai 

• nnnirkti aP3>r>kę ištraukė vėliavėlę, žymin-

jo kelias yra, kaip ir visų dikta
torių, persunktas imperialistinė
mis grobiko užmačiomis. Jis kar
toja Hitlerio klaidas: viskas, ką 
jis ranka gali pasiekti, priklauso 
Egiptui! Ir jis, kaip ir Hitleris, 
nesivaržo su priemonėmis.

Anglijos ir Prancūzijos žygis į 
Sueso pakrantes, buvo blogai ap
skaičiuotas. Tai šiandien supran
ta ir to žygio vykdytojai. Tačiau 
šiuo žygiu buvo išgelbėtas Nas
seras. Bent laikinai. Kitu atveju 
jis būtų atsidūręs visiškoj Krem
liaus priklausomybėj. Galimas 
dalykas, kad šiandien Egipte jau 
šeimininkautų NKVD generolas 
Serovas.

senstelėjęs Nehru ir buržuazėjan-j jpratę3 vadovautl tik bataiionui. 
tis Tito, buvo apimti nerimo, kai j Jja neaugebėjo ižnaudoti Sovie- 
Nasseras nupasakojo jiems savo tų SąJungoa daromų paalQ]ymų 
agresyvmius planus. Su dideliais kad išspaudu8 i8 pa3auUnio 
sunkumais Nasserui pavyko iš-[ Banko reikalingą paskolą. Išėjo 
gauti iš Nehru ir Tito sutikimą toip jjg negavo nei Vakarų 
pasirašyti bendrą komunikatą, ku- ' param08| nei rusų pažado„ . 
name kaltinama Prancūzija už Ta(Ja Jjs beviltiškai grlebg Su<J_ 
savo darbus Alžyre. | Jis tikigi> kad is mokeBŽių,

Tą pačią dieną Nasseras paty- jmamų u Iaivų naudojimosi Sueso 
re spirginanti nepasisekimą Va-^ kanalu> galėa pa8tatyti Asauan0 
šmgtone. Nieko negalėjo būti la-južtvank, kitų pagaibo8... De- 

Ji , j“- Sueso bendrovės metinis pel
nas ir geriausiais metais nesitkia 
10 milionų Egipto svarų, o Assu
ano užtvankos statybai reikia tarp 
400 ir 600 milionų svarų...

Aišku, Nasseras galėtų tikėtis 
Maskvos paramos, bet tai labai 
rizikinga: Sovietų Sąjunga gal ir 
padėtų pastatyti užtvanką, bet 
už tai pasiimtų visą Egiptą, šitą 
pavojų pramato Nasseras. Jis nė
ra komunistas, tai žino Kremlius, 
Vašingtonas, Londonas ir Pary
žius. Nasseras tėra drąsus ir ga
bus karininkas Tik tiek. Jis savo 
galybę remia jėga, labai abejotino 
stiprumo jėga, ką taip pat visi 
žino. Jis yra garbėtroška, kaip ir 
visi diktatoriai audžia didelius, bet 
nerealius planus. Jis nori Egiptui 
gero, bet taip pat visi mato, kad

iiimmnniiiiiHiriiiiiiituiiutiimiinittHimiHiminiiutiiiiitiiiHiiiiiiuiniiHitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiniiiiiiiiiiiiitniiiiiiiiiiiHiiiHiiHHHiiiitiiimnjmininn^

trapiam orientališkam diktatoriaus I 
autoritetui, sužinojus, kad Amerl- | 
ka, patyrusi apie jo žygius, ūmai 
nusprendė nebeduoti dolerių.

Kaire jau buvo pradėta kriti
kuoti Nasserą, pastatant į juokin
gą padėtį. Diktatorius negali pa
kęsti kritikos ir pašalpos. Jam 
tuoj reikėjo bet kuria kaina ats
tatyti savo prestižą.

— 0 —
Pats Nasseras iškilo į pirmąją 

rolę Egipte Vakarų pagalba. Va
kariečiams Neguibas atrodė nepa
tikimas dėljo artimų ryšių su is- 
laminais ekstrimistals. Amerikos 
skatinama, Britanija pasirašė su 
Nasseru sutartį 1954 m. lapkri
čio 19 d., pasižadėdama evakuoti 
Sueso zoną. Vakarai buvo pasi- 
rengęsuteikti Nasserui reikalingą 
ekonominę paramą, pagelbėti 
Egiptą pastatyti ant kojų ir kartą 
baigti su krašte viešpataujančiu 
skurdu.

Tačiau Nasseras 
savo šaltu 
si taikinti 
minioms, 
kantrybės 
saikią politiką, 
liaudžiai, jis metėsi j avantiūrą. 
Jis nori moderninti Egiptą, žino
ma, su Vakarų pagalba, tačiau 
vienkart remia musuluonų furiją, 
siaučiančią nuo Atlanto pakraščių 
iki Persijos įlankos. Dėl šio prieš
taravimo, jis susilaukė fiasko su 
Assuano užtvankos statybos pro. 
jektu. Milžiniškos užtvankos sta
tyba ir įvykdymas revoliucinių 

planų, būtų pareikalavę bent pen
kiasdešimt metų ramaus, kruopš
taus, taikingo ir konstruktyvaus 
darbo.

čia Nasserui būtų reikėję la

nesivadovavo 
protu. Jo projektas su
su Izraeliu nepatiko 
Ir Nasserui pritrūko 
vesti protingą ir nuo- 

Pataikaudamas

čią geriausią pasekmę amerikiečio 
disko metiko B. Mathias ši jų 
klaida jiems kainavo šešias va
landas darbo, kol pagaliau jau su 
lempučių šviesos pagelba jie atra
do žolėje vėliavėlės (smeigimo 
skylutę.

— ★ —
1920 metais Antverpene vienas 

įpykęs amerikietis atletas, pačiu
pęs per varžybas 46 švarų kūjį, 
sviedė jį į savo draugą, bet lai
mingai nepataikė.

1932 metais Los Angeles olim
piadoje j bokso ringą įlipęs boksi
ninkas po savo viršutiniu apsiaus
tu neturėjo jokio drabužėlio. Žiū
rovai “truputį” nustebo pamatę jį 
visiškai nuogą.

Į Los Angeles olimpiadą atva
žiavę brazilų sportininkai neturėjo 
pinigų, bet su savim atsivežė di
delį kiekį kavos ir ją siūlė pirkti 
Amerikai, bet ši nesutiko jos prik- 
ti. Vargais negalais brazilų van
densvydžio komanda išlipo į kran
tą ir dalyvavo žaidynėse, bet ven- 

' grui teisėjui davus vieną baudą ir
Sueso klausimas yra ne tik pres- nemokant jos braziliškai paalš- 

tižo, bet ekonomiškai ir strateglš-! kint> jgiutę brazilai pačiupo jį 
j ir pradėjo vanoti šonus. Jį išgelbė
jo policija.

kai labai svarbus reikalas. Vaka- ' 
rų valstybės, ypač Anglija ir 
Prancūzija, o taip pat Australiją 
ir kiti kraštai, be laisvos navigaci- 
jos šiuo kanalu negali gyventi. 
Todėl kanalas turės būti atida
rytas visų valstybių laivams, ir 
Nilo diktatorius turės su 
tikti. Jis, labai galimas 
gaus reikalingus kreditus 
rikos, kad galėtų pradėti 
labai reikalingos Asuano 
kos statybos darbus, bet 
jau nebegalės Vakarų pasaulį gąs
dinti sovietiniais “savanoriais” ir 
turės liautis kiršinęs arabus. Ki
tu atveju, jis bus jėga ar gudru
mu, per intervenciją ar “nukama- 
vimą” išmestas iš balno.

tuo su- 
dalykas, 
iš Ame- 
Egiptui 
užtvan- 

tada jis

— * —
St. Louis olimpiadoje (1904 me

tais) 26 mylių maratono bėgimą 
laimėjo F. Lorz. Amerikos tuo
metinio prezidento Teodoro Roose- 
velto dukteriai rengiantis uždėti 
jam ant galvos laurų vainiką, į 
stadioną įėjo vienas laikraščio 
reporteris ir vyriausiems teisė
jams pristatė alaus išvežiotoją, 
kuris prisipažino šį maratono “lai
mėtoją” pavėžėjęs 10-tį mylių.

SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
(

Greitai — Patikimai — Pigiai
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimą.

P. & B. SUPPLY CENTRE LTD.
8 A. THURLOE PLACE, LONDON S.W. 7, ENGLAND 

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias

MEDŽIAGAS. RŪBUS. AVALYNE.
VAISTUS

ar kitas prekes geriausiai apsimoka siųsti.
Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite atsakymą su kainoraščiu 
Jūsų gimtąja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais).
SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIBTUS PER LONDONĄ, JŪS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ I KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau I

Melbourno olimpiadoje skautams 
atnešus olimpinius medalius, ku
riuos turėjo gauti bėgikai, tuo 
metu nepasirodžius Tarptautinio 
Olimpinio Komiteto pirmininkui 
A., Brudage, kuris medalius turėjo 
įteikti, jo darbą atliko šalta sto
vėjęs atletikos teisėjas.

Pats didžiausias olimpinis pokš
tas įvyko Sydnėjuj. Miesto bur
mistrui ir kitiems augštieslems 
svečiams laukiant atnešant olim
pinę ugnį. J tribūną įbėgo baltai 
apsirengęs studentas, nešinas iš 
skardinių padarytą olimpinės for
mos degantį fakelą. Sydnėjaus 
burmistrui rengiantis tarti sveiki
nimo žodį, pasirodė tikrosios olim
pinės ugnies nešikas. Sis studen
tiškas, bet labai negudrus ir pras
tas pokštas buvo visoje Australi
joje sutiktas su dideliu pasipikti
nimu.

Senovės graikljoj kiekvienas 
sportininkas, laimėjęs laurų vai
niką, būdavo atleidžiamas nuo vi
sų moeksčių.

8



1956 m. gruodžio 19 d- MŪSŲ PASTOGĖ 9

Studentu Suvažiavimas
Po Kalėdų (gruodžio 28-31 d.d.) lankę lietuviškas mokyklas. Jau 

Sydnėjuje įvyks pirmasis Austrą- yra studentų, kurie patys pagei- 
lijos lietuvių studentų suvažiavi- dauja organizuoto lietuvių kalbos 
mas, kuriame dalyvaus apie 60 mokinimosi. Suvažiavimas gal su- 
lietuvių. Iš Melbourne žada atva- 1 ras praktiškų atsakymų ir į šitų 
žiuoti 13, iš Adelaidės 11 ir iš ■ klausimų.
Newcastlio 1. Tikimasi sulaukt 
atstovų ir Iš kitų vietovių, ypač iš 
Canberros ir Brisbanės, nors iki 
šiol iš ten neatsiliepta. Sydnėjuje 
studijuojančių yra per trisdešimt.

Pulgis Andriušis bus suvažiavi
mo garbės svečias.

Suvažiavimas duos studentams 
labai gerų progų užmegsti naujas 
pažintis, pasidalinti nuomonėmis 

ir nagrinėti klausimus, kurie lie
čia studijuojančiuosius, ir gal, net, 
mus visus. Bus nagrinėjamas, 
pvz., Australijos pilietybės pri
ėmimo klausimas.

Kasmet lietuvių studentų skai
čius čia gausėja, tuo pačiu kas
met daugiau tų, kurie mažai tėra

PROGRAMA LIETUVIŠKA PREKYBA
(Sav. Al. Petronis ir J. Daubaras)

Bet studentai ne vien diskutuos; 
jie žada ir pasilinksminti. Orui 
leidžiant, jie vienai dienai išvyks 
į Lverpoolio apylinkes ir vakarų 
praleis prie laužo skautų stovyk
loje. Kitomis dienomis jie turės 
laiko stebėti lietuvių sportininkų 
varžybas ir su sportininkais su
tiks Naujuosius Metus jų ruošia
mame baliuje.

Studentai apie šitokį sųskrydį 
svajojo jau ir anksčiau, ket, at
rodo, iki šiol labai ribotos jų lė
šos nuo to sulaikydavo, šis suva
žiavimas įvyks adelaidškių, ypač 
p-lės Petrikaitės, iniciatyva.

Ateityje studentai suvažiavimus 
žada daryt kasmet. z.B.

SUVAŽIAVIMOLIET. STUD.
PROGRAMA

Australijos Lietuvių studentų 
suvažiavimas įvyks Sydnėjuje.

Gruodžio 28 d. 7 vai. atidarymas 
— 12-14 Ennis Rd., Kirribilli .

Gruodžio 29 d. 11 vai. iškyla ir 
laužas. Vykstama j Kazula. Ren
kamasi Liverpool gelež. stotyje.

Gruodžio 30 d. Konferencija Ca
pitol mažojoj 
Banks to wne.

Suvažiavime 
vių studentų
darblavimo, įsijungimo j jaunimo 
tautinio ugdymo darbų, studentų 
rašinių konkurso, lietuvių studen
tų reguliarių suvažiavimų ir pilie-

tybės priėmimo klausimai.
ALSS Sydnėjaus Valdyba.

salėj, Chapel Rd.,

bus aptarti lietu- 
tarpusavio bendra-

Išnuomojami kambariai
Petersham, 1 min. nuo gelež. 

stoties, išnuomojamas 2 asm. di
delis, gražus kambarys. Pasinau
dojimui skalbimo mašina, virtuvė 
Ir kiti patogumai. Kreiptis: 18 
Fisher St., Petersham, Sydney.

Pajieškojimai
J ieškau: 1. Bernardo Ališausko 

kilęs iš Marijampolės ir 2. Kazio 
Ališausko, kilęs iš Gražiškių km. 
Gudelių vlsč. Marijampolės apskr. 
Abudu iki 1949 m. rudenio gyve
no Derby, Anglijoje. Atsiliepti 
arba apie juos pranešti, adresu: 
Kazys Ališauskas, 6738 S. Maple
wood Ave, Chicago 29, III. U.S.A., 
arba Mr. S. Osinas, Parramatta, 
24 Pitt Str., N.S.W.

*Agr. Bronius 3>n«gas, arb* 
^uuantiell j^-«dre»O, malonėkite 
kreiptis šiuo adresu: P. Lapienis, 
180 Wychwood Ave., Toronto 10. 
Ont. Canada.

* Juozo Mikniaus, s. Juozo, ki
lusio iš Mažeikių, pajieško namiš
kiai. Kreiptis: S. Knlstautienė, 
358 Rokley Rd., Subiaco, Perth, 
W. A.

KALĖDINIUS APSIPIRKIMUS

Atlikite Baltia Pty. Ltd. maisto krautuvėje

Geriausias pasirinkimas vietinio ir importuoto maisto.

Skambinkite YL 9797 arba užeikite: 91 A. Argyle St.,
prie pat geležinkelio stoties.

Parramatta,

BALTIA PTY. LTD.

Tai yra knyga saugotina palikuonims
— JOSŲ VAIKAMS IR JŲJŲ VAIKAMS

Didelio formato 140 puslapių — iliustracijos natūralių spalvų.
Rezervuokite sau bent vienų knygų, kurios kala 18/6, plius persiun
timo kaštai 1/6.
Kitų šios knygos egz. Jūs galite pasiųsti savo draugams arba pa
žįstamiems į užsienį taip pat už 18/6, plus persiuntimo išlaidos 3/6. 
Knyga spausdinama ir ją bus galima gauti taip greitai, kaip tik pa
sibaigus olimpiniams žaidimams bus spėta atspausdinti.

O d r a
111 BOURKE ST., MELBOURNE.
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28.12.56. (PENKTADIENIS)

29.12.56

VII-JI LIETUVIŲ SPORTO ŠVENTĖ SYDNĖJUJE

1 vai. p.p. Sportininkų susipažinimo pietūs.
5.30 p.p. Šventės atidarymas.
6.30 p.p. Melbournas — Geelongas vyrų krepšinis
7.30 p.p. Geelongas — Sydnėjus moterų krepšinis
8.30 p.p. Melbournas — Adelaidė moterų krepšinis
9.30 p.p. Adelaidė — Sydnėjus vyrų krepšinis
(ŠEŠTADIENIS)
9 vai. ryto Adelaidė — Geelongas vyrų krepšinis

10 vai. ryto Melbournas — Sydnėjus moterų krepšinis
11 vai. ryto Adelaidė — Geelongas moterų krepšinis
12 vai. Melbournas — Sydnėjus vyrų krepšinis

P i e t ų p ertrauka
2 vai. p.p. Adelaidė —- Canberra (yru krepšinis
3 vai. p.p. Adelaidė —- Sydnėjus moterų krepšinis
4 vai. p.p. Melbournas — Geelongas moterų krepšinis
5 vai. p.p. Sydnėjus -- Geelongas vyrų krepšinis

7 VAL VAKARE
30.12.56

UŽDARAS VAKARAS SPORTININKAMS 
(SEKMADIENIS) 
9-12 vai. ryto 
9 vai. ryto 

10 vai. ryto 
10.40 v. ryto 
11.20 v. ryto
12.15 vai. 
3 vai. p.p. 
4.30 va).
5.15 vai. 

vai. 
vai.

6
7

8 vai.

vak. 
vak.

vak.

Stalo tenisas.
Canberra — Sydnėjus 
Melbournas — Geelongas 
Canberra — Sydnėjus 
Geelongas — Adelaidė 
Šv. Mišios Camperdowno 
Stalo tenisas.
Melbournas — Sydnėjus 
Adelaidė — Geelongas 
Geelongas — Canberra 
Lietuvių rinktinė — City

Lietuvių rinktinė — City

9 vai. ryto
10 vai. ryto
10.30 v. ryto
11 vai. ryto
11.30 v. ryto

vai. 
vai. 
vai. 
vai. 
vai. 
vai. 
vai. 
vai.

31.12.56 (PIRMADIENIS) 
Melbournas — Canberra 
Geelongas — Sydnėjus 
Melbournas — Sydnėjus 
Adelaidė — Canberra 
Melbournas — Geelongas

“"•■i -1?—- ..Svdnėiųs 
Melbournas — Adelaide— 
Melbournas — Canberra 

Sydnėjus — Geelongas 
Adelaidė — Melbournap 
Geelongas — Canberra 
Sydnėjus — Adelaidė 
Adelaidė — Melbournas
Uždarymas ir dovanų įteikimas. 
NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUS 

varžybos vyksta nuo 9 vai. ryto.

vyrų 
moterų 

vyrų 
vyrų

bažnyčioje.

krepšinis 
tinklinis 
tinklinis 
tinklinis

vyrų tinklinis 
moterų tinklinis 

vyrų krepšinis 
of Sydney

moterų krepšinis 
Sydney

vyrų krepšinis
of

Hillcrest Trading Co.
81 HILLCREST AVE., HURSTVILLE, Tel. LU 4464

Pas mus didelis pasirinkimas australiškų ir užsieninių gėrimų: 
ALAUS — LIKERIO — VYNO ir kitokių SPIRITINIŲ GĖRIMŲ.

ČIA GAUSITE IR LIETUVIŠKO KRUPNIKO.
TAIP PAT {VAIRIŲ RŪŠIŲ MAISTO PRODUKTAI

Mes aprūpiname gėrimais ir užkandžiais balių, pobūvių ir kitokių 
parengimų bufetus. Krautuvės kainomis pristatome į namus.

ŠVENTĖMS GĖRIMUS IR UŠKAND2IUS MALONĖKITE
UŽSAKYTI JAU DABAR. TELEF.: LU 4464.

Kreiptis asmeniškai arba skambinti telefonu.
Mes visada Jūsų patarnavimui.

JAM
i uždarbiai

SYDNEY, telef. MA 9381.

M. LUCAS & CO.
'BUILDERS & CONTRACTORS (Reg.)

(Sav. M. Lukauskas).
56 Yarrara Rd., Pennant Hills, Tel. WJ 2272.

Norėdami įsigyti geros vertės namų, kreipkitės tik į M. Lucas & Co. 
Statome ant savo ir Jūsų sklypų. Užtikrintai skubus ir tik geras dar
bas, geriausios rūšies medžiagos. Darome planus ir paruošiame spe
cifikacijas. Parūpiname paskolas.
šiuo metu pradėjome statybų namų pardavimui Merrylande, o po 
Naujų Metų pradedame statybų gražiame Pennant Hill’s rajone. 
Kas nori įsigyti puikius ir jaukius namus gražioje vietoje, malonė
kite paskubėti.

Po 6 vai. vak. skambinti WJ 2272, arba kreiptis asmeniškai 
(2min. nuo stoties).

vyrų krepšinis 
vyrų tinklinis 

moterų tinklinis 
vyrų tinklinis 
vj^tinklinm 

-----ZS tinklinis
’•'Minis Į/ 

tU1‘‘ linis 
‘Ulinis 
tini, 
tinklinis

v>.
moterų

vyrų
vyrų

moterų
vyrų krepšinis

12.30 vai.
1.00
1.30
2.00
2.30
3.00
4.00
5.00
8.00
Stalo teniso
Šachmatų žaidynės vyks kiekvienų dienų nuo 9 vai. ryto;

• Šventės atidarymas, visos krepšinio ir tinklinio žaidynės, do
vanų įteikimas vyks Police Boy’s Club salėje, Erskineville Rd., 
Newtown.

• Stalo tenisas ir šachmatai bus žaidžiama St. Joseph bažnyčios 
salėse Missenden Rd., Camperdown.

• Bendri sportininkų pietūs ir uždaras sportininkų vakaras vyks
Masonic Hall, Station St., Newtowne.

• Pamaldos bus laikomos St. Joseph bažnyčioje, Missenden Rd., 
Camperdown.

• Naujų Metų sutikimas — State’s Ballroom, Market St., City.
A.L.F.A.S. ir sporto klubo "Kovo” valdybos praneša visiems daly

vaujantiems sportininkams, kad atidaryme ir uždaryme TURI daly
vauti visi sportininkai pilnose sportinėse uniformose, išskyrus šach
matininkus.

Visos žaidynės bus stengiamasi pravesti labai punktualiai. Ko
mandos ir individualiai žaidėjai, neatvykę į žaidimo vietų 5-kių mi
nučių laikotarpyje po nustatyto laiko, gaus pralaimėjimų.

šios programos žaidimų laikas, reikalui esant, rengėjų gali būti 
pakeistas.

PRANEŠIMAS
"AUŠROS” TUNTO STOVYKLOS REIKALU

Sydnėjaus skautų “Aušros’’ 
Tunto stovykla šiais metais įvyks
ta Ingleburne, Mrs. Baltney ūky
je, maždaug 25 min. • nuo Ingle- 
bumo stoties (praeitų metų sto
vyklaviete). Susisiekimas patogus 
mašinomis ir traukiniais. Gražios 
apylinkės. Grįžtančius namo sve- 

I čius, pagal galimybę, bus sten- 
I giamasi pavėžinti iki stoties.

Stovykla atidaroma š.m. gruod
žio 29 d. ir baigiasi 1957 m. sau
sio 8 d. (skirstomas! namo). į 
stovyklą priimami ir ne skautai, 
jei bus laisvų vietų ir jei jie pa
klus skautų stovyklos drausmei. 
Ne skautų amžius ribojamas 10 
m. J stovyklą kviečiami Canberros, 
Newcastlio ir Wollongongo skau
tai ir liet, jaunimas.

Registracijų atlieka šie asmenys:

Stovyklos
Stovyklą lankyti galima prade

dant 29.12.56 Iki 7.1.57 kasdien.
Stovykloje bus šie didesni pa

rengimai: Didysis laužas — 29 d. 
gruodžio ir atsisveikinimo laužas 
sausio 6 d. Abiejų laužų pradžia 
8 vai. vak. J juos kviečiami skau
tų tėvai ir visi tautiečiai. Vyks- 

į tantiejl į Didįjį laužų galės pasl-

ps. V. Deikus, 1 Water St., Cab- 
ramatta, ps. L. Veteikienė, 24 Lo
von: St., Cabramatta, v.s.v.sl. M. 
Osinaitė, 24 Pitt St-, Parramatta, 
tel. YL 9153. ps. R. Jaselskis, 59 
McMillan St, Nth. Bankstown, 
tel.: UY 4727. ps. B. Žalys, 9 
Lloyd Ave., Nth. Bankstown, 
NSW. Jūros skautai registruojasi 
pas v.v. A. Alčiauską, 19 Green- 
bank St, Marrickville, NSW.

WollongongiSkiai registruojasi 
pas ps. A. Plūką, 55 Park Rd., 
Cabramatta arba prieš ar po pa
maldų Wollongonge.

Stovyklos mokestis: 1 asm. — 
£ 5.0.0. Dalyvaujant iš šeimos dau
giau kaip vienam — £ 4 asme
niui. Stovyklaujantieji nepilnų 
laiką pirmą dieną moka £ 1, vė
liau 8 šil. dienai.

lankymo dienos
naudoti spec, autobusu, kuris lauks 
Ingleburno stoty iki 3 vai. p.p.

Vykstantieji stovyklauti skautai 
-ės, gruodžio 28 d. 8.30 vai. ryto 
renkasi Liverpoollo gelež. stoty. 
Stambesnę mantų iki gruodžio 27 
d. ryto pristatyti pas tuntininkų, 
6 Henry St., Punchbowl.

“Aušros” Tunto Stabas.

Reikalingi
MIŠKO DARBAMS KONTRAKTORIAI:

PABĖGIŲ MEDŽIAGOS PARUOŠIMUI ARBA PABĖGIŲ PJOVIMUI
Su savo mašinomis ar su nedideliu investuotu kapitalu galima 

pradėti darbų.
PARŪPINAMOS GYVENIMUI PATALPOS

SON J. & SONS PTY. LTD.,

N J
;; ^EUROPIETIS SPECIALISTAS
i * optikas
m Pritaiko Jūsų akims ir paiuuona visų rūšių
S akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai.,
ffi šeštad. 9-13 va).
n] 9th Floor, 109 Swanston St., Mclb. C.l. Telef.
H (Priešais Melbourne Town Hall.)
S Contr. 1819

-□■asBsasssEsasasBSEsasssasasasasasasasasEsasasasasHsasasasBsasa!

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

Užsakykite siuntinius Lietuvon ar kurion kiton už geležinės uždangos 
šalin gerai žinomoje firmoje

CONTAL CO.
SIUNTINIŲ SKYRIUS:

387 LITTLE BOURKE ST., MELBOURNE, VIC.
TELEF.: MU 3627 ir MU 1608

Ateikite ir apžiūrėkite pavyzdžius 34 rūšių. Garantuojama, kad tiktai 
griežtai augštos kokybės gaminiai bus siunčiami.

TAIP PAT DIDELIS SANDĖLYS EUROPIETIŠKŲ PLOKŠTELIŲ
Klausykitės mūsų skelbimų lietuvių kalboje iš radijo stoties 3GL

kiekvienų sekmadienį 2.30 — 3.0.0 vai. p.p.

MAISTAS — MEDŽIAGOS — VAISTAI
Dovanų pakietėliai siunčiami iš Anglijos į Rusiją — Lietuvą — Lat
viją — Estiją — Ukrainą — Baltgudijų. Muito ir visus kitus mokes
čius sumoka siuntėjas — adresatas, atsiimdamas siuntinėlį, nieko ne
moka. Paprastas siuntinys adersatų pasiekia per 6-8 savaites. Siun
čiame ir oro paštu. Visi siuntiniai pilnai apdrausti. Prekių kainoraš
tis pareikalavus. Galima pamatyti ir prekių pavyzdžius.

SI’

O D R A
Registered Overseas Parcel Service

111 Bourke Street, MELBOURNE. Telef. MF 6178. 
Po darbo vai. JJ 2630.

Agentūros visose Australijos valstybėse.
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10 * MOŠŲ PASTOGĖ 1956 m. gruodžio 19 d

nOSU WįSTO6t
RADIO KALĖDŲ SVEIKINIMAI'

Sydndjaua radiju ątdtis,. 2SMį. 
Kalėdose transliuos kapelionų pa- 
pasveikinlmus. Sydnėjaus lietuvių 
kapeliono kun. P. Butkaus pasvel- 1 
kinimų lietuviškai galėsite išgirsti 
per 2SM radijo stotį Kalėdų 1 d. 
apie 6.30 vai. vak.

Malonūs talkininkai
Šis “M.P.” numeris 10 psl. Dalis jų yra skirta' sporto reika

lams — VII-jai Australijos lietuvių sporto Šventei atžymėti.
Sporto skyriui medžiagų parūpino ir suredaguoti talkavo AN

TANAS LAUKAITIS. Lėšas sūdė jo Adelaidės, Canberros, Geelon- 
go, Melbourne ir Sydnėjaus Hetuv iškieji sporto klubai.

Už gražių talkų ir paramų ALFAS ir klubų valdyboms, A. 
Laukaičiui ir visiems sportininkams nuoširdus dėkui.

Religinė Informacija
PAMALDOS

Kalėdų iškilmingos pamaldos 
Camperdowne 12 vai. (25 d.). Pa
maldose giedos choras “Daina” ve
damas A. Plūko.

Bankstowne Kalėdų pamaldos 
(25 d.) St. Brendan’s bažn. 11 vai.

Wollongongo lietuviams pamal
dos gruodžio 23 d. 5 vai, p.p. su 
išpažintim ir bendra Komunija W. 
katedroj. Po pamaldų Kalėdų eg
lutė p.p. Gailiūnų namuose, Buli. 
Antrų dienų Kalėdų (26 d.) bus 
tik vienos lietuviškos pamaldos 
Wvntworthvillej St. Columba’s 
bažnyčioje 11 vai.

Gruodžio 27 d. 11 vai. lietuviš
kos pamaldos Dulwich Hill bažn. 
(532 New Canterbury Rd., A.L. 
Katalikų Fed. suvažiavimų prade
dant.) Kviečiami visi tautiečiai. 

Svečiai kunigai klausys išpažinčių.
Gruodžio 30 d. St. Mary’s lietu

viams pamaldos 9 vai.
1957 m. sausio 1 d. — Naujų 

Metų lietuviškos pamaldos bus tik 
Camperdowne 12 vai.

Sausio 6 d. pamaldos Bankstow
ne St Brendan’s bažn. 11 vai.

Sausio 13 d. Cabramattos lietu
viams pamaldos Mt Pritchard 
bažn. 10 vai.

Krikštai Kalėdose (25 d.) Cam
perdowne 2 vai. p.p. punktualiai.

war *r»TNĖ ‘ •’NTIS

sys šia tvarka:
Camperdowne gruodžio 22 d., 

šeštadienį, nuo 6 vai. vak. Ir sek
madieni (23 d.) nuo 8 vai. ryto 
iki pamaldų.

Bankstowne St. Felix’s bažn. 
ant kalno (prie Chapel Rd.) šeš
tadienį (22 d.) nuo 9 vai. ryto, 
kur ypač kviečiama mokyklinis 
jaunimas. Toje pat bažnyčioje Kū
čių dienų (24 d.) nuo 3-4 vai. p.p. 
dar bus klausoma išpažinčių (kun. 
P. Butkus), bet Kalėdose nei Ban
kstowne, nei Camperdowne nebus 
laiko išpažintims.

Gruodžio 23 d. taip pat kun. sve
čias išpažinčių klausys nuo 4-5 
vai. p.p. Ir pamaldas laikys Wol
longongo lietuviams W. katedroj.

Be to, dar Sydnėjaus lietuvių 
kapelionas išpažinčių klausys;

Gruodžio 21 d., penktadienį nuo 
6-7 vai. vak. St. Mary’s parapijos 
bažnyčioje.

Gruodžio 24 d., Kūčiose nuo 9-10 
vai. Camperdowno bažnyčioje.

Maloniai prašomi visi tautiečiai 
šia Kalėdine Šv. Sakramentų ma
lone paruošti sielas ir širdis Kris
taus Užgimimui. K.P.B.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir NAUJŲ METŲ 

proga, sveikinu mielus savo bičiu
lius bei pažįstamus, linkiu Jums

—-

W

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ — BALIŲ 
ruošia gruodžio 31 d. 8 vai. vak.

State Ballroom, 49 Market St., City.
Pakvietimai gaunami pas V. Daudarų, 282 Miller St., Nth. Sydney. 
Teief. XB 3921 ir klubo valdybos narius.

Maloniai kviečiame atsilankyti. 
fWVUWWVVWVVWWVVWWVVWVVVWVVWVVWWWWVVVWVW*

N.M. SUTIKIMO BALIUS BANKSTOWNE 
ALB Bankstowno Apylinkės Valdyba 

gruodžio 31 d. ruošia

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIŲ.

Balius įvyks Protestant Hali.
Pradžia 7 vai. vak. Gros gera kapela. Turtingas bufetas.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti ir Naujuosius Metus sutikti lietu
viškoje draugystėje.

A LB Bankstowno Apyl. Valdyba.
VAW/A'AVW.V.W.V.VA’.WAW.YAW.V.W.W/A

ADELAIDES LIETUVIAI
NAUJUS METUS SUTIKSIME VISI KARTU LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS NAUJŲ METŲ SUTIKIMO

> BALIUJE
Didelis orkestras — žavinga muzika.

Moterų Sekcijos bufetas su įvairiausiais ir skaniausiais užkandžiais, 
o visi gėrimai, kaip visada, gaunami vietoje.

Balius įvyksta Centennial Hall, Goodwood Road, Wayville.
Prasidės 1956 m., baigsis 1957 m. Pradžia gruodžio 31 d. 8 vai. iki 
2val. ryto. Pakvietimai gaunami ir stalai užsakomi pas valdybos na
rius iš anksto.

ALB ADELAIDĖS APYLINKĖS VALDYBA.
WAW.W.'.V.V.V.'.V.W.W.W.'A'.'.W.'.'.V.W.'.'W.'.

AR JAU TURITE BILIETUS, AR PAKVIETfiTE 
SAVO DRAUGUS IR BENDRADARBIUS I

TROCADERO
TRADICINI N.S.W. LIETUVIŲ BALIŲ, KURI RUOŠIA ALB 

SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBA Š.M.
GRUODŽIO 27 D. 7 V AL. VAK.

Baliaus programų išpildo Sydnėjaus “DAINOS” choras ir “KOVO” 
sporto klubo šokėjų grupė.
Geras bufetas, turtinga vertingais fantais loterija. Balius užbaigia
mas 1 vai. ryto. Čia susitiksime senai matytus bičiulius ir pažįsta
mus, su kuriais kadaise gyvenome stovyklose ir plaukėme vienu laivu. 
Pakvietimai galima gauti: Sydnėjaus, Bankstowno, Cabramattos, New
castle, Wollongongo apyl. valdybose; pas J. Dočkų Port Kembloj, 
pas E. Stašj spaudos kioske Cam perdowne, pas Makarovų Coomoj.

Staliukai užsakomi pas Sydnėjaus Apyl. V-bos pirm. A. Jasaitį: 
1 Stanley St., East Sydney.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGU N. METŲ

nariams ir bičiuliams linki

SYDNĖJAUS KOVO SP. KLUBAS.
v,y>vi,."/a,.w.v.v/a‘av.vaw.w.v>wawa\w?,
šviesos Sambūris sveikina savo narius ir parengimų lankytojus su

ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS

tikėdami, kad ateitis atneš mūsų Tėvynei ir mums Laisvę.

šviesos Sambūrio
Australijos Regijonalinė Valdyba.

Mūsų draugijos narius ir visus lietuvius inžinierius bei architektus 
Sidnėjuje, sveikiname su šV. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS ME
TAIS, linkėdami našaus darbo bendruomeniniame darbe ir geriausios 
kloties asmeniškame gyvenime.

Inž. ir Arch. Draugijos Valdyba Sydnėjuje.

,'AAAAAAM/WWWWWWWWtl%WVWWWWWWVWWU%
Mielus bičiulius ir visus pažįstamus, sveikiname su

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS, 

linkėdami geros nuotaikos ir visokeriopos sėkmės asmeniniame gy
venime

Vaclovas ir Vytenis 
ŠLIOGERIAI.

JAUKIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

linkime vlaiome -fcwruUKfiB ir pažįstamiems
V. ir T. SIMNIŠKIAI.

škas Organizacijas, visus mūsų klientus ir draugus svel-

ŠV. KAbĖDŲ ir NAUJŲ METŲ

proga Ir linkime daug tyro džiaug smo ir visokeriopos sėkmės 1957 
metais.

Spaustuvė “MINTIS”, Sydney.

PRANEŠIMAI
BANKSTOWNO MOKYKLOS 

ŠVENTĖ

Gruodžio 22 d. 12 vai. Banks
towno savaitgalio mokyklos mo
kiniai, Protestant Hall, Bankstow
ne, stato Vinco Kazoko vaidinimų 
“Kalėdų senelio bejieškant”. Reži
suoja G. Kazokienė.

Ten pat bus iškilmingas pažy
mėjimų įteikimas šiais metais mo
kyklų baigusiems mokiniams.

Kalėdų senelis Iš Lietuvos pats 
atsilankys ir įteiks mokiniams do
vanėlių.

Tėvai, kuriu vaikai ir nėra šios 
mokyklos mokiniai, bet norėtų kad 
ir jų vaikučiai gjįutų dovanėlių ir 
dalyvautų šioje mažųjų šventėje, 
prašorbKapie tai skubiai pranešti 
mokyklos vedėjui B. Geniui (Bass 
Hill), arba kreiptis j šios mokyk
los tėvų komiteto pirm. E. Dryžų, 
tel. UY 2801, bet nevėliau kaip iki 
gruodžio 21 d. 9 vai. vak.

SYDNĖJAUS “ŠVIESOS”
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

įvyks Milsons Point salėje (12-14 
Ennis Rd.), kuriame dalyvauja 
Sambūrio nariai ir parengimų 
lankytojai. Norintieji dalyvauti 
prašomi būtinai užsirašyti pas ku
rį nors valdybos narį, arba skam
binti J.P. Kedžiui YL 9787 ir P. 
Daukutei UY 5281 iki š.m. gruod
žio 28 d. Neužsiregistravusieji ne
galės gauti vietų, nes jų skaičius 
yra gana ribotas.

Sk. Valdyba.

KALĖDŲ EGLUTĖ
ADELAIDĖS VAIKUČIAMS

Š.m. gruodžio mėn. 29 d. (šeš
tadienį) 1.30 vai. p.p. šv. Ksavero 
Katedros salėje (Wakefield Str., 
Adelaide) Moterų Sekcija ruošia 
lietuvių vaikams Kalėdų eglutę.

Kalėdų senelis visus vaikučius 
apdovanos dovanėlėmis. Visus tau
tiečius su savo vaikučiais maloniai 
kviečiame dalyvauti.

Adelaidės Moterų Sekcija.

Sveikiname Gerb. tautiečius su

ŠV. KALĖDOMIS IR N. METAIS 

savo auka parėmusius Tautos Fon
dų ir tuo prisidėjusius prie Lietu
vos laisvinimo akcijos, ir linkime 
visokeriopos sėkmės ateities gy
venime.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje.

Jau penkeri metai artimo 
vargo palengvinimo darbų 
dirbančiai K-to narei

A. REJMER1ENEI,

staiga mirus jos vieninte
liam sūnui, užgęsus jos atei
ties viltims, nuoširdžių užuo
jautų reiškiame ir drauge 
liūdime.

Melbourno Soc. Globos 
Moterų Draugija.

MAVAVAWAVAWAWA 

ALB Melbourno
Apylinkės

NAUJŲJŲ METŲ BALIUS 
iemet įvyksta BRIGHTON HALL 
(Wilson St., Brighton) gruodžio 

31 dienų.
Šokiams gros padidintas konti- 
nentalinis orekstras. Socialinės 
Globos Moterų Draugija svečius 
aprūpins šiltais ir šaltais užkan
džiais. Visokių rūšių gėrimus sve
čiai galės užsisakyti vietoje.
Staliukus užsisakyti pas ižd. Z. Sa
muelį šventadieniais St. John’s 
bibliotekos salėje, o kitu laiku — 
pas vicepirm. J. Šeštakauskų, tel. 
MX 1859.
Bilietai po 15 šilingų. Baliaus pra
džia 8 vai. vak., pabaiga 2 vai. 
ryto.
Melbourno, Geelongo, Morningto- 
no ir kt. vietovių lieteuviai ir jųjų 
svečiai kviečiami Naujuosius Me
tus sutikti bendrame visų mūsų 
baliuje.

ALB Melbourno Apyl. Valdyba.
WAVA’AVAVAWAVAV

“Mūsų Pastogė”.

VWWVVVWVVVVVVVVWWVWWWVVVVWWVVVVVWVVWW1AP
ŠVENTŲ KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga sveikiname visus tautie
čius ir linkime, kad 1957 metais vieningai dirbtume didžiojo tikslo 
— Tėvynės išlaisvinimo priartinimui. Taip pat kiekvienam linkime 
laimės jo asmeniškame gyvenime.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba.

Sveikindami mielus tautiečius su ŠV. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS 
METAIS, visiems Bankstowno lietuviams linkime geriausios sėkmės 
ir asmeniškos laimės.

ALB Bankstowno Apylinkės Valdyba.
W.'.W.’.'.W.WW.W.W.WAW^.WAVWAV/AV;
Sveikiname su ŠV. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS METAIS, linkė

dami visiems broliams ir sesėms daug laimės ateities gyvenime

ALB Brisbanės Apylinkės Valdyba.
■'.V.WAW.V.W.V.-AW.SV.WAVAW.’.WA'AVAW.
KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ METŲ proga sveikiname visus

Apylinkės lietuvius ir linkime visokeriopos sėkmės 1957 metais.

ALB Cabramattos Apylinkės Valdyba.
VA’AWAVAVW."AVAV.V.V.W.WAVAVA“AVAW,
KAjLĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname mielus 
tautiečius, linkėdami 1957 metais našaus ir kūrybingo darbo.

ALB Canberros Apylinkės Valdyba

YA,/AW/AV,V>V.'AWAWAVAYAVAVAVAV>V.W«

Ra«t‘ų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METU mieliems 

Newcastlio ApyMttkės nariams ir visiems lietuviams linki

ALB Newcastlio Apylinkės Valdyba".'

Sveikiname mielus tautiečius-tes, ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 
METŲ proga ir linkime sveikatos, asmeniškos laimės ir gerovės.

Tegu 1957 meta bus mūsų vieningumo ir lietuviško susiklausymo 
bei bendradarbiavimo metai.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba.

vw\aajwvvvwwvwvwwvwwwwwwaA/wwvwvvw^
Linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METU linkime 

visiems mūsų apylinkės nariams ir kiekvienam šiame krašte geros 

valios lietuviui. /

ALB Wollongongo Apyl. Valdyba.

WWVWWU%"W^WWWWW%iVWWWWW^%WWWWWšW«

BALTIA PTY. LTD.

Sveikina visus savo pirkėjus

ŠV. KALĖDŲ IR 1957 METŲ

progomis, linkėdama visokeriopos sėkmės.

BALTIA PTY. LTD. Parramatta.

WWA\V.V/AYA'AWA\V?AV<WAVW<W/AWAV.

Visus mūsų draugus ir klijentus sveikiname su

ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS

linkėdami daug džiaugsmo ir visokeriopo pasisekimo ateitos .gyvenime

LUCAS & CO.
Sydnėjus.

Sveikinu visus draugus ir klientus

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga, linkėdamas daug laimės ir visų

troškimų Išsipildymo 1957 metais.

VACLOVAS NARBUTAS 
Real Estate Agent, Sydney. 

■.VAVA'AVMWA’VAVAWVWWAWWWWAWW.
Visus mūsų draugus ir klientus sveikiname su

ŠV. KALĖDOMIS

ir linkime daug laimės bei sėkmės

NAUJAISIAIS — 1957 — METAIS.

Lietuviška baldų ir elektros reikmenų prekyba 
— Cabra Vale Home Furnishing Co., Cabramatta.

Mes sveikiname su

ŠV. KALĖDOMIS IR LINKIME LAIMINGŲ

NAUJŲJŲ METŲ

visiems savo draugams ir klientams

Continental Butchery, 368 
Chapel Rd., Bankstown.

Printed by Minds Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney.

10


	1956-12-19-MUSU-PASTOGE_0001
	1956-12-19-MUSU-PASTOGE_0002
	1956-12-19-MUSU-PASTOGE_0003
	1956-12-19-MUSU-PASTOGE_0004
	1956-12-19-MUSU-PASTOGE_0005
	1956-12-19-MUSU-PASTOGE_0006
	1956-12-19-MUSU-PASTOGE_0007
	1956-12-19-MUSU-PASTOGE_0008
	1956-12-19-MUSU-PASTOGE_0009
	1956-12-19-MUSU-PASTOGE_0010

