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Su šiuo Mūsų Pastogės nume
riu išsiuntinėjome N.S.W. skaity
tojams specialias korteles, pagal 
kurias bus galima pirktis Sydney 
Wide parduotuvėse (žiūr. skel
bime nurodytas krautuves) su žy- 
mia nuolaida sau reikalingų na
mų apyvokos dalykų ir kitokių 
reikmenų. A LB Krašto Valdybos 
susitarimas su minėta firma pir
moj eilėj turėjo tikslų bendruo
menės nariams išrūpinti šiokių 
tokių lengvatų. Tai yra visų pir
ma bandymas, kurio pasisekimas 
priklausys nuo mūsų pačių — ar 
šitai mes mokėsime išnaudoti ir 
pasinaudoti.

Jeigu šitoks ar panašus žygis 
būtų buvęs bandomas anksčiau, 
ypač mūsų kūrimosi laikais, ka
da apgalvodami leidom ne tik 
svarus, bet ir penus, mes būtu
me labai daug pinigų sutaupę. 
Tačiau ir dabar dar nėra per 
vėlu. Kiekvienu atveju mums ko 
nors trūksta, ir mes esame pri
versti mokėti augštas kainas nors 
kitu atveju tą patį dalyką per
kant būtų galima gerokai sutau
pyti. Štai dabar yra tokia galimy
bė -— išnaudokime ją visų pirma 
patys pasinaudodami, o antra tos 
pačios firmos akyse įgysime pa
sitikėjimo, kad su lietuviška ben
druomene galima ir net apsimo
ka dėtis.

Teisybė, ilgesnį laiką pagyve
nę šiame krašte jau spėjome, pri
sitaikinti prie vietos sąlygų ir 
kaip ir kiti australai, mes patys 
turime savo lokalinį krautuvinin
ką, kirpėją, gydytoją ir pan. Tad 
visai nenuostabu, kad iš vieno 
priemiesčio į kitą nevažiuoja 
Žmonės pirktis svaro sviesto ar 
dešros pas lietuvį prekybininką, 
nors ir kaip norėtų išlaikyti prin
cipą — savi pas savus. Tačiau 
visai kitaip reikalas atrodo, kada 
tą patį daiktą gali gauti žymiai 
pigiau, ir nors sugaiši valandėlę 
laiko daugiau, bet sutaupysi ke
letą ar net kelioliką svarų.

Iš kitos pusės šitą dabartinės 
Krašto Valdybos žingsnį tektų 
tik nuoširdžiai pasveikinti: tai yra 
konkretus žygis ir kaip tik pir
moj eilėj pačių bendruomenės 
narių labui ir gerovei. Ligšiolinė 
mūsų visuomeninė veikla buvo 
grindžiama vien tik idealistine 
baze. Kaip matome, tasai idealiz
mas jau baigiamas išsemti. Ko
dėl gi šalia idealizmo nepaban
dyti duoti žmonėms ir ko nors 
konkretaus, kas ne tik kad duotų 
jiems šiokios tokios naudos, bet 
tuo pačiu sužadintų ir tą patį jau 
blėstantį idealizmą? Krašto Val
dyba, jieškodama šiuo keliu ben
druomenės nariams atitinkamos 
paspirties, išeina su konkrečiais 
sumanymais. Visas šios akcijos 
pasisekimas priklausys nuo mū
sų pačių: ar mes mokėsime tą 
progą išnaudoti. Paprastai nuo 
seno mūsuose įsigalėjęs nepagrįs
tas paprotys žiūrėti į visa tai, kas 
mūsų pačių daroma, su nepasiti
kėjimu, lyg tai eitų pačių žmonių 
išnaudojimui. Šioje vietoje apie 
tai negali būti jokios kalbos, nes 
nei Krašto Valdyba į šį biznį in
vestuoja kokio nors kapitalo, nei 
pati užsiima prekyba. Vienintė- 
lis jos žygis buvo tartis ir aiškin
tis, o iš to patiems bendruome
nės nariams yra konkreti nauda. 
O tai jau yra šis tas, nes juk ge
riau kuo nors prisidėti, negu nuo-

PASAULIO KOMUNISTAI SKAIČIAIS
KETVIRTIS MILIJONO KOMUNISTŲ AGENTŲ

MIRĖ POETAS

KOSTAS KUBILINSKAS
Maskvoje veikiąs pasaulio ūkio 

ir tarptautinių santykių institu
tas neseniai paskelbė statistinius 
duomenis apie komunistų partijos 
pasiekimus per pastaruosius dve- 
jis metus. Pagal šiuos duomenis 
visame pasaulyje veikia 87 komu
nistų partijos, tačiau narių skai 
čius partijos padaliniuose nėra di
delis. Palyginti su pasaulio gyven
tojų skaičiumi, komunistai suda
ro tik 1,3 nuošimtį. Tie skaičiai 
neturėtų klaidinti, nes ir pačioje 
Sovietų Sąjungoje komunistų par
tijos nariai tesudaro vos 5% viso 
krašto gyventojų skaiščiaus. Kaip 
ir visame pasaulyje, komunistai 
pasitenkina mažumos valdymu. 
Pačioje Sovietų Sąjungoje į parti
ją patekti nėra lengva, jau, paly
ginti žymiai lengviau būti iš jos 
pašalintam. Partija iš savo narių 
reikalauja ne tik sugebėjimų įvai
riose srityse, bet pirmoje eilėje — 
paklusnumo.

Iš 12 rytų bloko kraštų, kurio
se kom. partija sudaro vyriausy
bę, Čekoslovakijoje, palyginus su 
gyventojų skaičiumi, rasime did 
žiausią komunistų partijos narių 
skaičių — 11,6%. Toliau seka šiau
rinė Korėja (11%) ir R. Vokietija 
(9,2%). Iš viso šiuose 12 kraštų 
partijos narių yra per 34,5 milijo
nai. Kinijos įnašas čia didžiausias 
— čia tų narių turima 17 mil. Ta
čiau palyginus su bendru gyvento
jų skaičiumi Kinijoje tie nariai 
tesudaro 2,4%.

šalia komunistinio bloko kraštų, 
Europoje ir Azijoje yra po 2,5 mil. 
registruotų komunistų. Europos 
kraštuose, kuriuose kom. partija 
veikia kaip legali partija, tie na
riai sudaro vos 1,4% viso tų kraš 
tų gyventojų skaičiaus. Partija 
tegali veikti pogrindyje šiuose 
kraštuose: Ispanijoje, Portugalijo
je, Graikijoje ir Fed. Vokietijoje. 
Iš Azijos veikiančių 2,5 mil. ko
munistų, keturi penktdaliai yra 

NAUJI POLICIJOS
NUOSTATAI N.S.W.

Balandžio pirmą dieną įsigalio
ja ir pradedamas vykdyti įsaty- 
mas, pagal kurį N.S.W. policija 
galės bausti prasižengusius judė
jimo taisyklėms ligi 10 svarų. Pa
gal naujuosius nuostatus policinin
kas tik išduoda prasižengusiam 
atitinkamą kvitą, kuriame nurody
ta, už ką baudžiamas ir kokiai su
mai, ir baudą turi įmokėti dvide
šimt vienos dienos laikotarpy Po
licijos Departamento įstaigoje ar
ba laukti teismo. Jokiu būdu nega
lima mokėti baudos prasižengimo 
vietoje polocininkui arba kuriame 
nors policijos punkte (station). 
Siunčiant baudą paštu (To the Sec 
retary Police Department, Sydney) 
reikia drauge pridėti ir policinin
ko išduotą kvitą.
Dešimt svarų baudos pramatomos:

• neduodant kelio pėstiems nu
rodytose pėsčiųjų perėjose;

• nesilaikant šviesų signalų;

lat iš pačios bendruomenės na
rių prašyti. Pagaliau ir tas pats 
prašymas labiau pasiteisina, jei
gu žmonės mato ir jaučia, kad ir 
jų reikalais domimasi.

Indonezijoje. Narių jie teturi 
300.000 ir palyginus su Indonezi
jos bendru gyventojų skaičiumi — 
438 milijonais — tai labai nežymus 
skaičius. Japonijos 94 mil. gyven
tojų tarpe yra 100.000 registruotų 
komunistų.

Afrikoje, po pastarojo karo ko
munistų skaičius nuo buvusių 500 
tariamai yra pakilęs iki 50.000. Le 
galiai partija ligšiol teveikia vie
noje vietoje — Reunion saloje. 
Tunise partija veikia pusiau lega
liai, o kituose juodojo kontinento 
kraštuose partija arba uždrausta 
arba jos visai nėra. Komunistų 
prtija esanti jau įsteigta Mada
gaskare, Bazuto krašte ir Somali. 
Australijoje ir N, Zelandijoje ko
munistų esama po 7500.

šiaurės ir pietų Amerikoje ko
munistų partijos narių skaičius 
siekiąs 250.000. Pirmoje eilėje pa
minėta Argentina su 100.000 narių 
veikiančių pogrindyje. P. Ameriko
je legalių narių skaičius su 80 
tūkstančių tesudaro 3,3% visų gy- 
vetojų. Kanadoje komunistų parti
ja veikia legaliai, tačiau Maskvos 
statistiką nepatiekia jokių skait
menų. Tas pats ir su JAV, Meksi
ka, Brazilija ir Kosta Rika.

PAVERGTIEJI WASHINGTON'S
Dabartinėje tarptautinėje pa

dėtyje jausti abiejų frontų — 
laisvojo pasaulio ir sovietų domi
nuojamojo — pasirengimą gali
miems sprendimams, kurie, jei ir 
nepašalins dabartinių tarptauti
nių problemų, gali kuriam laikui 
jas “užšaldyti”. Susiorientuoti pa
dėtyje ir JV politikos gairėse, 
Pavergtųjų Seimo vadovybė (Ge
neral Committee), kurią sudaro 
visų Seime dalyvaujančių delega
cijų atstovai (Lietuvai atstovau-

• peržengiant greičio ribą 
daugiau kaip 15 mylių per valan
dą;

• peržengiant greičio ribą 
daugiau kiap 10 mylių per valan
dą;
Penkių svarų baudos nuostatuose 
pramatytos:
• peržengiant greičio ribą ma

žiau negu 15 mylių per valandą;
• pežengiant greičio ribą ne 

daugiau kaip 10 mylių per vai..
• pervažiuojant kelio linijas;
• važiuojant apžergus skiria

mąją kelio liniją;
• nesilainkant “Stop”, “Halt” 

arba “Slow” ženklų;
• neduodant ženklų pasūkiuo- 

se;
• neprigesinant priekinių švie

sų.
Trijų svarų baudos numatomos 

už mažesnius prasižengimus, kaip 
neaiškus ar apgadintas mašinos 
numeris, neturint langams valik
lio, arba veidrodžio, važiuojant 
perdaug triukšmingai.

Sunkesniais nusikaltimų atve
jais policija šoferiui baudos kvito 
neišduoda, bet iškelia bylą teisme.

TRUMPAI IŠ VISUR
Ryšium su trijų jūrininkų byla, 

kurie pabėgo pereitų metų gale 
Darvine ir paprašė politinio pa
bėgėlio globos (teisme jų prašy
mas atmestas ir jie turės būti de
portuoti, jeigu federalinis parla
mentas šio sprendimo nepakeis), 
anglų autoritetingas laikraštis 
“Observer” paskelbė straipsnį apie 
šių dienų Portugaliją Salazaro kie 
tose rankose. Paduodamas eilę 
konkrečių pavyzdžių, minėtasis 
laikraštis tvirtina, kad šių dienų 
Portugalija valdoma Gestapo me
todais. Visas kraštas yra tankia
me slaptosios policijos tinkle, o ka
lėjimuose pilna politinių nusikal
tėlių, kurie metais laukia teismo.

Tardymų metu naudojamos kanki
nimo priemonės. Be kita ko, tasai 
laikraštis pamini, esą nedaug kam 
pasaulyje žinoma, kad Hitlerio 
mirties žinia Portugalijoje buvo 
sutikta su gedulio vėliavomis ant 
viešųjų pastatų. Remiantis pasku
tinėmis žiniomis Salazaras jieško 
glaudesnių santykių su Ispanijos 
gen. Franko.

* « •
Pasmerktojo mirčiai Adolfo 

Eichmann,o apeliacijos skundą bes
varstant vyriausias Izraelio pro
kuroras Hausner pabrėžė, kad 
Eichmann’as nusipelnęs biblijinės 
egzekucijos. Jo pareiškimu biblijo 
je minimi keturi egzekucijos būdai:

Bendrai paėmus, pasirodo, kad 
šių dienų pasaulyje pusę visų ko
munistų sudaro kinai ir tai vos 
dvylikai metų praslinkus nuo ko
munistų įsigalėjimo Kinijoje. Že- 
mėę rutulio 73 gyventojams atiten
ka vienas komunistas. Laisvojoje 
Europoje komunistų partijos na
riai sudaro 6,2% viso pasaulio ko
munistų skaičiaus.

Pagal iš Suomijos gautus prane
šimus, patirta, kad saugumo ko
mitetas (KGB) Maskvoje savo pa
daliniams pasiuntęs slaptą raštą- 
iš jo paaiškėjo, kad Maskva nesle 
pia vakarų kraštuose turinti ket
virtį milijono agentų. Kai špiona
žo mokyklas baigs daug naujų auk
lėtinių, šis skaičius numatomas 
dar padidinti. Sovietinis saugumo 
komitetas pasisakė, kad jo agentai 
Vakaruose, esą, veikia gerai užsi
maskavę kaip turistai, pasiuntiny
bių personalas, žurnalistai, įvai
rių delegacijų nariai, technikai, 
keliautojai perkybos reikalais ir 
pan. Jie turį pakankamai pinigo 
ir įvairių techninių priemonių, be 
to, jie gerai, be jokio akcento esą 
apvaldę ir paskirų kraštų kalbas. 
Nors su vietos komunistais nepa-

ja V. Sidzikauskas), kovo 12-15 
lankėsi Valstybės Departamente, 
pas senatorius ir kongresmanus 
ir įteikė Seimo memorandumą. 
Memorandumas reikalauja, kad 
Vakarai nusiginklavimo ir Berly
no klausimų sprendimo neat
jungtų nuo europinių problemų 
visumos ir jokiu savo gestu ne- 
sankcijonuotų Sov. Sąjungos už
grobimų. Be to, kad JT pilnatyje 
būtų iškeltas ir sovietinio kolo
nializmo likvidavimas.

Valstybės pasekretorius p. e. 
A. Johnson patikino Seimo at
stovus, kad pavergtosios Europos 
klausimas tebėra gyvas ir tinka
mu laiku bus iškeltas. Jis taip 
pat pritarė Seimo memorandumo 
minčiai dėl sovietinio kolonizmo 
kėlimo Jungtinėse Tautose.

Seimo atstovai aplankė apie 
40 senatorių ir kongresmanų. Vi
si jie yra gerai susipažinę su pa
vergtosios Europos reikalais ir 
pažadėjo visokeriopą savo para
mą Seimo memorandume iškel-

tiems klausimams.
Pavergtųjų Seimo atstovams 

pagerbti Lietuvos Pasiuntinybė 
surengė priėmimą, kuriame daly
vavo ir Valstybės Departamento 
pareigūnų, ir Washingtone rezi
duojančio diplomatinio korpuso 
narių, ir JAV Kongreso narių, ir 
lietuvių kolonijos atstovų.

Kor.
Pavergtųjų Seimas savo pilna

ties nepaprastąją sesiją planuo- 
a ateinantį birželį Londone. Lig

šiolinės Seimo europinės sesijos 
vis vykdavo arba Strasburge ar
ba Paryžiuje.

Kovo 11 d. Lietuvoje mirė jau
nosios kartos poetas Kostas Kubi
linskas. Kovo 13 d. jis iškilmingai 
palaidotas Vilniaus Antalkalnio 
karių kapinėse. Prie kapo įvyku 
šiame gedulo “mitinge” kalbėjo 
rašytojų sąjungos pirmininkas E. 
Mieželaitis, rašytojai M. Sluckis, 
V. Reimeris ir kt. Poetas savo kū-

sirodo viešumoje, tačiau su jais 
palaiko artimus ryšius.

KGB paskelbtais duomenimis, 
saugumo organai sovietuose susi
randa sau talkininkų — laisvu no
ru ar ir be jo — turistų ar kt. 
reikalais atvykusių į Sovietų Są
jungą — tarpe. Kiekvienam agen
tui nustatytas paskiras žinių lapas 
apie jo pinigines, ūkines sąlygas 
ir silpnąsias puses, kurios įgalin
tų prieš agentą panaudoti spaudi
mą. Pagal naujuosius sovietinio 
saugumo metodus, daugiau atlieka
ma naudojantis asmeniniais kon
taktais, kaip palaikant ryšius per 
tarpininkus. Pastaruoju metu žy
miai mažiau naudojamasi radijo 
ryšiais, nes prieš sovietinį špionažą 
kovoją kraštai sugeba išaiškinti 
bangų ilgius, .siunčiamus šifrus. 
Daug reikšmės turį vad. kontro
liniai agentai — jie išgelbsti į pa
vojų pakliuvusius agentus.

Pagal saugumo komiteto duo
menis, geriausiai veikianti kontr
žvalgyba JAV-se, D. Britanijoje, 
Prancūzijoje, Fed. Vokietijoje, 
Švedijoje ir Šveicarijoje. Tuose 
kraštuose KGB talkininkai turį 
veikti ypatingai atsargiai. Su ket
virčio milijono armija sovietinė 
žvalgyba Vakarų agentų skaičių 
pralenkia bent dešimteriopai ir 
visvien dar laikoma, kad tą santy
kį tenka gerinti "taikos stovyklos" 
kraštų naudai. (E)

rybą daugiausia skyrė vaikų pa
sauliui.

Kostas Kubilinskas yra vilkaviš
kietis, gimęs 1923 m. Rūdos — šil 
kalnio km., Gižų valsč., Vilkaviš 
kio apskr. Mokėsi Marijampolės 
mokytojų seminarijoje. 1946 m. 
gimnaziją baigė Vilniuje ir toliau 
tęsė mokslą Vilniaus pedagoginia
me institute, mokytojavo Varėnoje. 
Vėliau dirbo vaikų laikraštėlio 
“Genio” redakcijoje.

Kostas Kubilinskas pirmoj eilėj 
yra vaikų poetas. 1951 m. išleido 
Oželį, Raidžių paradą, 1955 m. 
Pauliuką bailiuką ir metais vėliau 
Pumpurėlius. Susižavėjęs lietuvių 
liaudies pasakomis jis buvo pasi
ryžęs išleisti sueiliuotų ir stilizuotų 
100 lietuvių liaudies pasakų. Šios 
numatytos pasakų serijos išėjo dvi 
knygos: Stovi pasakų namelis 
1957 m. ir Buvo kaip nebuvo 1958 
m. Visa eilė šio ciklo pasakų buvo 
spausdintos vaikų žurnale “Geny” 
šalia to dar daug vaikų literatū
ros vertė iš rusų kalbos. Po Vytės 
Nemunėlio K. Kubilinskas pasi
reiškė kaip vienas iš stipriausių 
talentų.

užmušimas akmenimis, sunaikini
mas ugnimi, pasmaugimas ir gal
vos nukirtimas.

• * «
Argentinos kariuomenės vadovy

bė nuvertė prezidentą Frondizi ir 
uždarė jį į kalėjimą, šį kariuome 
nės žingsnį paskatino neseniai įvy
kę savivaldybių rinkimai, kuriuo
se didelę daugumą balsų gavo bu
vusio diktatoriaus Perono šalinin 
kai. Suimti dar keturi generolai, 
artimi prezidento bendradarbiai. 

• • •
Olandija stiprina savo karines 

pajėgas Vakarų Gvinėjoje, kiek
vienu metu tikėdamasi Indonezijos 
invazijos. 

• • •
Gomulka nepatenkintas kolcho

zais. Kooperatyvinės sąjungos su
važiavime, įvykusiame vasario 10- 
11 d.d. lenkų partinė vadovybė nu
rodė, kad ji linkusi ir toliau rem
ti dabar krašte veikiančius kolcho
zus (jie užima vos 1,5% žemės plo
to), ir ta pačia proga pastebėjo, 
kad ji nemananti prievartos būdu 
vykdyti kolchozų įvedimo. Gomul
ka suvažiavime kritikavo kolcho
zų darbą — esą apie 1800 kolcho
zų Lenkijoje vidutiniai turėjo ma
žesnę gamybą kaip privatūs ūkiai. 
Politinio biuro narys Ochabataip 
pat nurodė, kad dėl žemės ūkio 
siekimų tenka iškelti ne kolchozus, 
bet privačius ūkius. 1956 m. spa
lio mėn. Lenkijos kolchozai buvo 
užėmę 1,8 mil. ha, vėliau nusmuko 
iki 210.000 ha ir per pastaruosius 
keturis metus pakilo nedaugiau 
kaip 18.000 ha. (E)

UŽDRAUSTI MACAI
Žiniomis iš Maskvos, žydams 

šiais metais uždrausta Rusijojo 
kepti macus. Spėjama, kad tai ru
sų nusistatymas prieš žydiškąją 
religiją.

★
Rosario mieste įvykus pirmai 

valstybinei agrikultūros šventei 
banketo metu laive kalbėdamas 
povincijos vyriausybės atstovas dr. 
J. Hipolito iškėlė lietuvių ir kitų 
ateivių prsidėjimą prie Argentinos 
ūkio, pramonės ir kultūros kėli
mo. Geriausią įspūdį padariusi lie
tuvių veikėjų ir lietuvaičių dele
gacija.
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V. ATUTIS

AR IŠNYKSIM KAIP DŪMAS?
(APIE AUSTRALIJĄ 15 ADELAIDĖS)

(Žiūr. pradžią Nr. 12)

Istorinei medžiagai rinkti Ade
laidėje yra net trys archyvai. Ir 
tai nėra koks nors ‘jėgų skaldy
mas’, bet pačio gyvenimo iššauk
tas sutvarkymas, kuris ateinančių 
dienų istorikui tyrinėtojui, surin
kus medžiagų iš visų šaltinių, bus 
tiktai gausybės ragas aprašant mū
sų gyvenimų. Kai Lietuvių Namai 
bus išbaigti, patalpos bibliotekai 
bei archyvui įrengtos pagal visus 
reikalavimus, ten visų vertingą 
medžiagų iš įvairių vietų vedėjas 
p. Jonas Vanagas perkels ir ati
tinkamai sutalpins, šita tyli saky
tume, kruopštaus darbo pelė, lyg 
anų senovės dienų mūsų istorikas 
Simanas Daukantas, kiekvieną 
laisvą valandėlę aukoja rinkti do
kumentams apie Adelaidės lietu
vius, jų įsikūrimą bei gyvenimą.

Jau yra žinomas faktas, kad jį 
retai kada pasitaikys rasti savo 
labai gražiai sutvarkytoje gyven
vietėje, puikiame plytų ir, saky
tume, akmenų name 9 Westbourne 
Street, West Croydon, S. A., bet 
jis visados bus ten pat esančiame 
specialiame archyve, kuriame su
kataloguota ir nepaprastai kruop
ščiai surūšiuota publicistika ir to
kia medžiaga kaip fotografijos bei 
atsiminimai, čia tenka dar pabrėž
ti, kad seni laikraščiai, nuotraukos, 
visokios lietuviškos knygos ir kny
gelės, susirašinėjimas geriau jau 
atiduoti arba paskolinti p. Jonui 
Vanagui, negu sudeginti kaip ne
reikalingas šlamštas. Labai prity
rusio medžiagos rinkėjo p. Jono 
Vanago nuomonė turbūt sutiks su 
Jūsų korespondento nuomone, kad 
kas dienos rūpesčiais ir vargais 
užimtam žmogui atrodo tinkama 
tik šiukšlių dėžei, tas, jeigu turi 
žinių apie lietuvius ir jų gyvenimą, 
jau yra vertinga ir prašosi prity
rusios rankos, kad aptvarkius 

virstų mūsų būties paminklu. Kiek
vienam vėliau bus malonu apdorota 
ir specialiai sutvarkyta medžiaga 
pamatyti ir ja pasinaudoti. P. J. 
Vanagas nėra tiktai Adelaidės įvy
kiams rinkti pasiaukojęs žmogus: 
jis palaiko ryšį su kitais istorinės 
medžiagos rinkėjais visoje Austra
lijoje ir kitur. Mat, jis turi ir savo 
privatų archyvą, kuris kaip ir jau 
minėtasis, nuolat yra papildomas.

Sporto klubas Vytis savo buvei
nėje visus maloniai nustebina lai
mėtų trofėjų ir taurių kolekcija, 
kuri laikoma tam skirtose vitri
nose.

Antrasis archyvinės medžiagos 
centras apie lietuvius yra Adelai
dės Katalikų Centre. Tenykštė bib
lioteka yra ne vien tiktai religinio 
turinio knygoms. Joje randama 
daug grožinės literatūros veikalų 
ir kitos katalikiškos literatūros. 
Čia pagrindą sudaro buvusių Ade
laidės lietuvių kapelionų kun. Dr. 
P. Jatulio ir kun. J. Kungio bib
liotekos. Archyvinė medžiaga ren
kama atsidėjus ir atydžiai.

Nors bendrai imant kiekviena 
organizacija bei draugija turi savo 
archyvus, bet reiktų pažymėti, kad 
fotografų būrelio pastangos fiks
uoti tiek nuotraukose, tiek filmuose 
Adelaidės bendruomenės gyvenimą 
pasižymėti savo konkrečiu vaizdin
gumu: juk viską matai paveiks
luose !

Skautų Vilniaus tuntas pagal 
senas skautiškas tradicijas jau nuo 
seniau turėjo tunto kronikinį al
bumą. Jam sudaryti daug pasidar
bavo s. V. Stasiškis, kuris dabai- 
Amerikoje, v. s. V. Neverauskas 
ir ypatingai daug nuoširdaus triū
so įdėjo senas skautų veikėjas, jau 
minėtasis p. Jonas Vanagas. Tai
gi jis rūpinasi visa širdimi ir skau
tų archyvo bei būklo reikalais. Bū

damas jau visi metai būklo globė
ju, jis daug pasidarbavo sudaryti 
išsamiai skautiškos literatūros bib
liotekai ir surinko dar daugiau eks
ponatų, muziejinės medžiagos, 
skautiškam darbui pavaizduoti jau
nimo tarpe. Dabartiniu metu tun
to albumu rūpinasi tunto adjutan
tas br. A. Zamoiskis jr., bet labai 
didelė skautiško pasirengimo da
lis yra ant p. J. Vanago pečių, 
skautininko ir buvusio Danijos lie
tuvių skautų vado.

Reikia manyti, kad mūsų gyveni
mo archyvarai vieną gražią dieną 
suruoš parodą ir įsirengs muziejų. 
Tada galėsime kas čiapat gyven
damas, kas atvykęs, pamatyti la
bai vertingo darbo vaisius. Prašy
te prašytųsi mintis, kad toks pa
rengimas būtų per Lietuvių Dienas 
šių metų Kalėdų laikotarpyje, kada 
šimtai suplauks iš visur kultūri
niam, kad ir trumpokam, subuvi
mui Adelaidėje.

LIETUVIO PASTATYMAS 
CANBERROJE

Kai išgirdau, kad Algis Butavi- 
čius planuoja statyti Tennessee 
Williams vaidinimą — “Orpheus 
Descending’’ Canberros Teatre, 
buvau gan pesimistiškas jo pasi
sekimu. Tam buvo pagrindo, nes 
Algis, nors turėjęs daug patyrimo 
scenos dekoravime ir apšvietime, 
jisai nebuvo ligi šiol išbandęs sa
vo jėgų nei kaip artistas, nei kaip 
režisierius.

Pamačius šį vaidinimą mano vi
sos ciniškos mintys buvo sunaikin
tos. Režisierius davė tikrai jaut
rią ir gilią interpretaciją šio ypa
tingai sunkaus vaidinimo, kas su
žavėjo ir kritiškiausią publiką. Jo 
ekspertiškai parinkti puikūs vai
dintojai ir jo padarytos dekoraci
jos sudarė visai realistišką atmos
ferą, reikalingą perduoti šio vei
kalo prasmę žiūrovams. Lakoniš
kai kalbant, galima pristatyti šį 
vaidinimą neturintį priekaištų.

Noriu trumpai apibūdinti šio 
veikalo turinį. Jame vaizduoja 
mažo miestelio gyvenimą Ameri
kos pietinėje dalyje, žiūrovui pa
rodoma miestelio žmonių silpny
bės — kaikurios žiaurios, kažku
rios patetiškos, bet visi charakte
riai kenčia — daugiausiai dėl vie
natvės. Demonstruodamas savo 
charakterius, kurie nekenčia vie

Pietų Australijos Gerųjų Kaimy
nų Taryba padarė atitinkamų žy
gių paminėti p. Jono Vanago veik
lai užfiksuojant Lobethalio miesto 
ir apylinkės istoriją. Kartu verta 
pažymėti, kad mūsų atitinkamu 
vietų rūpesčiu suteiktos apie jį 
žinios Canberros universiteto de
mografijos skyriui, iš kurių matyti 
labai didelis darbas pirmųjų atei
vių istorijai tirti.

Prieš atsikeldamas į Adelaidę 
p. J. Vanagas gyveno Lobethalyje 
ir dirbdamas Onkaparingos teks
tilės fabrikuose dar atrado laiko 
rinkti istorinei medžiagai. Kukli 
pradžia buvo jo užplanuotas al
bumas, kuriame buvo miesto ir 
apylinkės vaizdai. Tačiau netrukus 
tai išaugo į labai rimtą praeities 
tyrinėjimą, kuriam medžiaga buvo 
renkama važinėjant su rajoniniu 
gydytoju Dr. C. Jungfer po fer
merių sodybas ir vykstant į Ade
laidės bibliotekas, kuriose tyrinė- 

nas kito, nepasitiki ir gyvuliški, 
autorius komentuoja mūsų gyve
nimo tragiškas situacijas.

Kaip ir kituose savo veikaluose 
Tennessee Williams analizuoja ir 
ieško generalinės filosofijos gyve
nime. Jisai parodo, kad žmogus, 
kuris gyvena tiktai savo uždara
me kiaute, yra pats nelaimingiau
sias ir pasimetęs. Autoriaus hero
jai stengiasi ištrūkti iš šio “kiau
to” ir tai įmanoma mylint sveti
mą žmogų. Jeigu individas gali su
sirasti tokią meilę, tada jam apsi
reikš gyvenimo tikslas.

Nors Tennessee Williams gy
venimo filosofija, gal būt, ir nėra 
pilnai konkreti, reikia vistiek šį 
veikalą palankiai vertinti nes jisai 
duoda žiūrovams medžiagos susi
mąstyti.

Reikia paminėti, kad šis vaidini
mas susilaukė labai palankių įver
tinimų australų spaudoje ir yra 
skaitomas pagrindiniu pastatymu 
šio teatro sezone.

Jeigu neklystu, Algis Butavi- 
čius yra vienintelis lietuvis, kuris 
intensyviai ir sėkmingai reiškiasi 
Australijos teatre. Dėlto norėtųsi 
Algį pasveikinti su jo pasisekusiu 
pastatymu ir palinkėti, kad jisai ir 
toliau reikštųsi kultūriniame gy
venime. V.M.
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jimams sąlygas sudarė bibliotekų 
vedėjas Mr. H- Brideson, P .A. 
archyvaras Mr, McLellan, o daug 
paspirties p. Jonas Vanagas susi
laukė iš Dr. Jungferio, parlamen
taro M. H. H. Shannon, įžymaus 
Lobethalio gyventojo Mr. H .C. 
Schuberto.

Apie šitą visą darbą labai pa
lankiai rašė Adelaidės spauda. 
Taip “The Advertiser” dar 195G 
metais visai teisingai jam suteikia 
Lobethalio archyvų ir istorinio mu
ziejaus įsteigėjo vardą ir vadina 
jį pionierium Pietų Australijos is
torijoje užlaikyti praeities pamin
klams. Pereitų metų gale Lobet
halyje buvo atidarytas mūsų tau
tiečio įkurtas muziejus ir naujie
ji rūmai su iškilmėms perduoti 
plačiąjai visuomenei. Prie rūmų 
yra lenta, kurioje įrašyta kūrėjo 
vardas ir pavardė. Tokiu būdu la
bai atydus lietuvis įamžintas Pietų 
Australijos istorijoje ir kultūri
niame gyvenime. Atidaryme daly
vavo emigracijos minister is Mr. 
Downer ir labai pagarbiai ir nuo
širdžiai pabrėžė p. J. Vanago vaid
menį. Visos iškilmės buvo įrašytos 
į plokšteles ir dabar dar, rodos, 
gaunamos muziejuje.

P. J. Vanagas taippat yra para
šęs knygą apie Lobethalį, apiman
čią laikotarpį nuo 1842 ligi 1954 
metų ir, kai bus sudarytos sąlygos 
atitinkamose įstaigose, ji bus at
spausdinta.

Visa Lobethalio praeities ati
dengimo istorija reikalautų jau 
atskiro platesnio straipsnio, bet tai 
būtų labai įdomus dokumentas, 
kuris parodytų, kaip p. J. Vanagas 
sekdamas pirmaisiais įrašais pa
rapijos knygose ir naudodamasis 

tuometinio pastoriaus charakterio 
bruožais nustatė tikslią miesto įs
teigimo vietą, o vėliau iš statytojų 
pastabų ir įvairių užsilikusių raštų 
sudarė ir senojo Lobethalio planus.

Kai turime tokių nuoširdžių ir 
puikių darbuotojų kaip p. J. Va
nagas Adelaidėje, tikrai negalime 
net ir prileisti, kad lietuvių įnašas 
šiame kontinente liks nepastebėtas. 
Tuo labiau mes galime pasitikėti, 
jog bus dirbamas konstruktyvus 
darbas užlaikyti mūsų bendruo
menės istorijai.

Jau daug yra daroma ir visur, 
kur lietuvių gyvenama ir tokie 
dideli darbai kaip Australijos Lie
tuvių Metraščio išleidimas yra 
daugelio pasišventusių korespon
dentų bei redaktorių darbas. P. 
Bachuno pastangomis Amerikoje 
leidžiama P. A. lietuvius liečianti 
knyga yra padrąsinimas veikliai 
ateičiai ir užtikrinimas, kad lais
vojo pasaulio lietuviai nuoširdžiai 
kits kitam paduoda ranką.

Puikios žinios pastebimos Ame
rikos lietuvių spaudoje ir apie 
pastangas surinkti atskirų Lietu
vos miestų, sakysim, Panevėžio, 
praeities žinias. Dar daugiau lyg 
ir būtų linkimas pas įvairius re
gionalinius klubus ta pačia kryp
tim. Nėra abejonės, kad ir visose 
Australijos lietuvių gyvenamose 
vietose netrūksta pasišventėlių, ku
rie imasi kruopštaus darbo.

Jokiu būdu negalima sakyti, kad 
grįžimas prie praeities įvykių fik
savimo yra tuščias darbas ir už
sidarymas lyg konservų dėžutėje. 
P. Jonas Vanagas savo labai gra
žiu darbu įrodė, kiek naudos bei 
gero gali atnešti istorinės medžia
gos rinkimas.

MARIUS KATILIŠKIS

EGLAITĖ
(Tęsinys iš Nr. 12)

— Tu? — klausė Seibutis.
— Aš ne. Bet šis! — pirštu dūriau į šiurkų. šleikščiai atrodė jo 

mažos akutės. Ir visas susisukęs, kaip vyžena.
— Ką tu žebelioji?
— Negražu taip, kai visi draugiškai... — sugėdinau ir gana.
Nuskraustasis šnypštė, negėrė. Bet einant antram ratui, nebe- 

praleido. Nuotaika vėl pasitaisė. Aš tik taip sau veptelėjau. Nu, ir 
parodyti, kad toks vyrelis — nelabai man didelis daiktas:

— { sveikatą, šiurkau! Nenukabink nosies, kaip kobinio. Tuščiom 
negrįši. Veži juk dovaną savo numylėtai.

— Ubiraisia! — kažkodėl rusiškai atsakė ir atstūmė alkūnę, pil
nas pritvinkęs nuodingų garų.

Dovaną js tikrai vežė. Vyrai tuojau — kas, kaip? Dėmesys jam 
patiko, net nusijuokė. Nukėlė nuo lentynos gražiai įrištą dėžutę, per
juostą balta virvele. Pavartė iš visų pusių, pakilojo. Bet į rankas kitam 
— iš tolo. Ir kas ten — taipgi nesakė.. Tik iš visko matėsi, kad 
daiktas jau tikrai vertingas.

Gėrėme, rūkėme, uždainavome. Pliauškėme būtas ir nebūtas pa
sakas apie merginas. Ir dievai žino, ko neprisipasakojome. Buvo šilta 
ir jauku. Niekad neteko smagiau keliauti trečios klasės vagone. į mū
sų skyrų niekas nė nebandė veržtis. Stabtelėdavo ir nueidavo. Niekas 
mums netrukdė gyventi laisvai tas kelias valandas, po kurių išsiskirs- 
tysime ir nežinia, kaip ten bus toliau. Ar taip besusitiksime ir bekal
bėsime?

Juk gyvenome kiekvienas savaip. Valdininkas, ūkininkai. O kas 
buvau aš? Ūkininkas? Aš tik dirbau ūkio darbus. Aš buvau samdinys. 
Lyginanti kareivio milinė numesta, ir paskutiniai rišantieji kareivinių 
likučiai baigė išgaruoti. Jie išsisklaidys mums išlipus galinėje sto
tyje.

Temo. Stočių žiburiuose matėme kasant sniegą. Snigo ir pustė. 
Vienu metu traukinys sustojo laukuose. Stabt — ir nė iš vietos. Už
galio gal pusvalandi ir ėmė vos, vos judėti. Tada vienas pastebėjo, 
jog iš viso lėtai judame ir panuogąstavo, ar būsime laiku. Seibutis 
nustatė vietą ir apskaičiavo. Hm, po pypkiais!

— Matyt, kelias užverstas. Lėtai.... Vėluojasi šliužas.
Jis manė, kad viskas priklausys nuo to, kiek ilgai stovės Šiauliuo

se! O ten, vyreliai, tai ir pastovėjo! Išgargsojome apvalią valandą, 
bijodami išlipti, kad nepaliktų. Ir jau buvo aišku, kaip ant delno, 
kad vėluojame.

Buvo ko nerimauti. Iš stoties reikėjo skubėti autobusam Tvarka
raštis rodė, kad Joniškį pasieksime septintą. Autobusas išeiga aštuntą. 
Tokiu būdu spėjame j namus kaip tik Kūčių vakarienei, {spėti namiš
kiai tyčia pavilkins ir palauks.

Kiekvienas savaip laužė galvą. Sėdybų žiburėliai sakyte sakė, koks 
tai mielas vakaras, kaip malonu susėdus prie stalo. Ir jeigu nespėji 
autobusan, tai kas tada? Dainuok atsistojęs, ar ant lazdos jok?

Išlipome lygiai aštuntą — kada mūsų autobusas skynėsi per snie
gą ir tamsą. Vyrai tik pasirupūžiavo ir dui miestelin.

— Ko jūs dūkstat? Manote, kad kas lauks? Jau po visam... _
pykau atsilikdamas, ir vėl spaudžia — gal kartais išdegs? Du kilo
metru šaute attovėm. Suplukę, sustojome prieš uždarytą laukiamojo 

kambarį. Ne tik keiktis, bet ir dejuoti nebeišmanėme. Iš vidaus, ro
dos, ir plaučius ištraukė ir nusinešė tasai autobusas nuvažiuodamas. 
Viską, visas šventes, kaip į vandenį.

Seibutis greičiausiai atsigavo iš tos pirties ir belstis, kaip per
kūnas.

— Ką?... Mes neparvažiuosime? Mes turime bilietus!1 Bilietus, ma
no ponai, turime! Ir ką tai reiškia? Įžeidimas karinės valdžios! Maiš
tas, betvarkė!... Bet mes dar pamatysime!

Siusti jis turėjo už ką. Traukiniui bilietus gavome bendra tvar
ka. Bet Seibutis išsrūpino ir autobusui, ko paprastai nebūdavo. Jis 
tuo didžiavosi ir mumyse kėlė sau pagarbą.

Laukiamajame, kurs buvo ne kas kitas, kaip arbatinė, žybtelėjo 
šviesa. Tokio beldimo ir kapuose būtų perdaug. Seibutis užpuolė mer
giną. Kišo jai bilietus. Ta kratėsi nieko negalinti. Pareikalavo stoties 
viršininko. Kur tu jį rasi? Sėdi prie stalo, arba pirtyje periasi? Ir 
koks ten viršininkas bieso stoties, kur per dieną praeina trys ar keturi 
autobusai?

Tačiau jis ne tam buvo pašto valdininkas, kad nesusivoktų susi
siekimo painiavose. Į policiją, iš ten su adresais į paštą. Skambino 
į visas puses. Susirišo su kelio ruožo vyresniuoju. Jis taip karštai gy
nė mūsų teises, jog pasijutome būsią baisiai nuskriausti, jei nieko ne
išeis. Pasiutusi drąsa! Jis reikalavo atskiros mašinos! Mums penkiems."

Jis bėgo dar, dieglys žino, kokion įstaigon. Laužėsi ten. Mes pas
kui — vilkdami ir jo lagaminą. Vieni jį siuntė stačiai pragaran, kiti 
atsikalbinėjo. O kartą, kaip supratome iš pokalbio, jam pažadėjo, jei 
atsirastų šoferis.

— Acha! Ar nesakiau? Bus mašina!
Kaklus įtempę klausėmės. Leis mašiną mums penkiems kaimie

čiams? Na. Vėl atgal menkai apšviesta turgaviete, pečiais užkliudyda- 
mi retus piliečius. Atgal į stoties laukiamąjį. Reikalauti šoferio. Ma
šina juk yra.

Kokia mašina? Koks autobusas? Ta pati mergina, su virėjos prie- 
kyšte atplėšta nuo šeimininkavimo, tik žiobčiojo. Pagaliau ji siūlė 
patiems pažiūrėti to autobuso, ranka pamodama gatvėn.

— Gatvėje nieko nėra. Vesk mus garažan!
— Garažan? — mergina tik linksmai nusijuokė ir vėl mostelėjo 

gatvėn, čja, vadinasi, ir garažas ir visa stotis.
— Taip, garažan! Jei nėra šoferio, mes patys rasim. Aš sugebu 

vairuoti.
Nu jau, broliukai, mūsų paštininkėlis rimtai nukvanko. Ką tu ma

nai sau? Gal ne be pagrindo jam taip sekėsi taršyti “nekrikštus”?
Gana, užtenka tąsytis, kaip su pūsle. Pasiliko ir Būtautis. Trise 

dar kažkur nubėgo teisybės ieškoti. Laikrodis vaistinės lange rodė be 
kelių minučių dešimtą. Antroje pusėje, kiek aukščiau pakopus, galingu 
mūru į dangų rėmėsi bažnyčia. Iš vidaus sunkėsi prislopinta šviesa. 
Praeivių kaip ir nebesimatė. Tik kur nesisukome, pro langinių plyše
lius žėrėjo skaisčios ugnys. Neišpasakytai jauku ir miela turėjo būti 

ten, kur sėdi susirinkusios šeimos, nuo senelių iki vaikučių lopšiuo
se.

— Eikime sušilti. Gana bejuokinti žmones! — nusispjovė Būtau
tis, irgi matyt apimtas to paties kartumo.

— Ar nelauksime jų?
— Atsiras.
Pasukome į pirklio Nochumo užvažiuojamąjį kiemą. Ten pat jo 

brolis laikė smuklę. O, kiek ten nugerta, pardavus linus ir sėmenis! 
Mūsų krašto žmonės ten daugiausia ir sustodavo pasiganyti. Tarpvar
tėje pasivijo ir draugai. Suvirtome kaip į savo grįčią. Nors traktierius 
ir neuždarytas, bet tuščias, kaip daržinė pavasarį.

— Ar nebuvo kartais ko nors iš namiškių, arba kaimynų?
Nochumas atsakė, kad gal ir buvę, žinai, žydas, nepasakys tau sta

čiai. Turgus buvęs nemažas. Bet išvažinėję. Paskui jis atsiminė.
— Yra! Ir dabar yra. Man ir galva apsisuko. Oi, tas pasiutkailis! 

Jums kaip tik pravers. Yra čia toks, yra kad anam... Nuo jūsų pusės.
Kas, kas? Tik Seibutis neberodė jokio gyvybės ženklo. Panarinęs 

galvą, murksnojo ir, turbūt, ką nors naujo planavo. Už sienos kalbėjo, 
kosėjo. Pasirodė susivėlęs žmogutis, ir šeimininkas, stumdamas jį ar
čiau, pasakojo:

— Turit laimę. Jis parveš. Sakau — parveš! Drigantas baigia sta- 
dalą išversti. Toks — kaip ugnis.

Žmogelis pamirkčiojo išstumtas į šviesą ir makarai prie stalo. Ko 
neapvertė su visais buteliais.

Brolaičiai jūs mano! Geradėjai! Dabar tai aš vyras!
— Valeika, žalty!.. Kas tave taip sumaitojo, kad kur tave pikis pa

griebtų? — suriko Šiurkus. Ir visi išsižiojome pažinę.
Nu, tikrai Valeika! Bet į ką panašus, apsaugok dangau! Lūpa su

tinusi, kaip kamantas, nė ūsai nebeuždengia. Paakė juoda, kaip rašalu 
nulieta. Nubrūžytas, pasišiaušęs ir išsivėlęs. Kailinių rankovė atidary
ta, ant kojų tik vienas kaliošas. Ir be to dar girtas, kaip debesys.

— Oi, oi, kaimynėliai, mano broliai. Tik per plaukelį išnešiau gy
vastį. Jau po Valeikos būtų buvę. Vaikeliai ir pati našlaičiai būtų likę, 
— švebeldžiavo sutrankyta lūpa Valeika, tartum su kąsniu burnoje. Ir 
verkė ir juokėsi. Kailinių rankove šluostėsi dar daugiau išsitepdamas. 
Ir vis lindo iš džiaugsmo bučiuotis.

Niekaip gyvai nesusigaudėme, kas ką ir už ką mušė. Malė jis ir 
klapatavo kaip su mintuvais. Smuklininkas įnešė šviesos į šią biaurią 
bylą ir mums pasidarė aišku. Ir pagailo gero žmogaus. Atvežęs jis ma
tai linus, nes šeimynai algoms reikia. Pardavęs ir tik sušilti užėjęs. Pa
pirkęs moteriškoms, ko buvo prašiusios. Su-tuo pakalbėjęs, su tuo stik
lelį palenkęs. O paskui, tai jau ir prasidėjo — miesto basiakai ir žuli- 
kai apstojo. Ambų ieško apivarus pasileidę. Duok jiems išgerti. O už 
ką? Valeika, kad ir nuolaidus ir žmogus prie numanymo, nebeapsiken- 
tęs ir pasiuntęs nuo stalo tuos mušeikas ridikų rauti. Oi, oi, oi, — kas 
čia dėjosi! Policija? Ką jį!? Atgynė, bet nė vieno į daboklę neuždarė. 
O tie, nubėgdami, prižadėjo užmiestyje patykoti. Taip kaip jis gali va
žiuoti namo? Arklį ir pinigus atims, pėsčią paleis. Negyvai papiaus...

Biauri istorija. Vargdienis ryžosi išsirangyti visą naktį karinamo
je ant suolo ir sulaukti ryto.

Nešk, Nochumai, degtinės! Statyk viską, ką turi. Duok užkąsti!
Užkąsti? Buvome kaip ir užmiršę, o čia alkani, jog šunį duok — 

suėstume. Ehe, Valeikos galva tebedirba. Statė degtinę ir alų. Krovė 
dešras ii- šaltienos dubenis, raikė duoną. Silkių, su svogūnais sutaisytų, 
visą indą padėjo.

— Manykitės, vyručiai. Sušalę, nuvargę kareivėliai. Netruksime 
parlėkti. Arklys mano, tai kaip žvėris! Jei ne jūs — tai aš pagalum. 
Nebereikės pas smuklininką smarvę, kaip šuniui ant girnų vartytis.

Nebereikės! O miesto driskių, tai mums tik paduok, kiek nori. I 
Smaukiamą taboką sutrinsim. Mūsų — tokia jėga! Tikra dovana tasai 
Valeika. Net Seibutis buvo pritrenktas ir sužavėtas.

Nuotaika rūgte rūgo, putojo. Negražu sakyti, kad nesiseka. Taip 
gausiai vaišina ir dar parveš. O vakaras tai jau vistiek nuėjo niekais. 
Ir smuklėje nesivaržysi, juk ne bažnyčia. Iki dainos tačiau nepriėjome. 
Kažin kas stovėjo mūsų tarpe ir gana. Gal ta neįprasta tuštuma ar 
kas? Pasimaišė vienas kitas prašalaitis. O čia langinės uždarytos, tyla 
gatvėje ir aplink, šventas vakaras buvo, nieko nepadarysi!.

— Acha, gražus Kūčių stalas, gražus... — košė pro dantis Būtau
tis, sugniaužęs stiklą su tokia nedraugiška, kerštinga šypsena.

— O ko jam nebūti gražiam? še, laužk gabalą ir bus Dievo pyra
gas! — Niūria pašaipa išsiviepė Seibutis, pastumdamas lėkštę su deš
rom. ’ v

(Bus daugiau) ’ .-j$,
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“VYT/ES” RŪPESČIAI
GALIMAS KREPŠINIO 

TURNYRAS ADELAIDĖJE 
VELYKŲ METU

Po nepavykusios iškylos į Tas- 
maniją A.L.F.A. Valdyba kreipė
si į Adelaidės Vyties klubą kvies
dama į pagalbą suorganizuoti 
krepšio žaidynes Adelaidėje, šį 
siūlymą vytiečiai mielai priėmė. 
Jau tartasi su latviais ir užsakyta 
salė. Jeigu kiti klubai atsiųs savo 
rinktinių atstovus, žaidynės įvyk
tų balandžio 23 d. Gera proga iš
bandyti lietuvių ir latvių jėgas. 
Moterys žaistų su australėmis.

Edas

pir-

tre-
ste-

KREPŠININKAI ATOSTOGAUJA
Neseniai pasibaigė vasaros krep

šinio sezonas. Visos “District” ko
mandos, pradėjo kietai treniruotis 
naujam derliui, tai žiemos turny
rui, kuris prasidės gegužės 
momis dienomis.

Vytiečiai daugumoje vietoj 
niravęsi atostogavo ir bandys
buklus rodyti prieš kitas koman
das ateinančiam turnyre, kurios 
bus pilnai pasiruošusios.

šiuo metu mūsų krepšininkų 
tarpe nėra to pasiryžimo, kurį tu
rėjo 1950 ir 1951 m. komanda. Da
bar žaidžia, kad reikia žaisti, bet 
treniruotis nepripažįsta, 
laiko, o be treniruočių 
baigiasi pralaimėjimu.

Mūsų mergaitės irgi
nedaro, bet miega lygiai kaip ir 
vyrai. Ir čia ta pati treniruočių

nes nėra 
žaidimas

pažangos

PIRMENYBES
DIDELĖS NUOLAIDOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

NARIAMS

stoka. Treniruotes lanko pamaino
mis visos negali susirinkti, nes pa- 
jūrys vilioja ir kitos geresnės pra
mogos.

Vyrai daugiausia, apie atsargą 
galvoja pasiekę “District” koman
dą, nes žemesnėje klasėje gėda 
žaisti: geriau pirmoj visą laiką 
sėdėti ant suolo, negu būti geru 
žaidėju antroje komandoje, žino
ma, tokių žaidėjų nedaug ir su jais 
labai reikia skaitytis, nes gąsdina 
išeis žaisti už kitus klubus, bet 
jau nereikia visų jų bijoti, nes 
jiems yra irgi vaistų ir reikia pra
dėti gydyti.

Jauniai gal daugiausia užsidegę 
treniruotėmis, bet čia labiausiai 
skaudi vieta — trūksta patyrimo, 
kurį gali gauti tik iš trenerio. Jo 
dabar gal ir nėra, bet, atrodo, 
senas krepšio veteranas A. Merū- 
nas sutiks paimti jaunius į savo 
rankas. Juos pamatysime jaunių 
pirmenybėse 1962 m. Adelaidėje, 
nes numatyta pravesti jaunių pir
menybes ateinančioje sporto šven
tėje.

Edas

A.L.S.K. “Vytis” valdyba, reiš
kia sportišką padėką visiems Gee- 
longo ir Melbourne sportininkams 
ir tautiečiams, o ypatingai D. Ber- 
tašiūtei ir Dr. kun. Bačinskui už 
lankymą ir globojimą mūsų klubo 
nario V. Pauliukevičiaus Geelongo 
ligoninėje.

A.L.S.K. Vytis Valdyba

Septintojo pasaulio futbolo čem
pionato atrankinės kovos pasibai
gė. Jos išaiškino šešiolika, o tiks
liau pasakius, keturiolika finali
nio turnyro dalyvių, nes Brazilija 
ir Čilė į finalines varžybas pate
ko be preliminarinių kovų. Ir štai 
dabar viso žemės rutulio futbolo 
mėgėjų akys nukrypo į Čilę, j tą 
nedidelę tolimą šalį Pietų Ameri
koje, kuri jiems tapo savotiška 
“futbolo Meka”. Po kelių mėnesių 
čia prasidės karštos kovos dėl pa
saulio futbolo čempionato vardo.

Sant Jago ir kiti Čilės miestai 
jau dabar gyvena busimųjų kovų 
nuotaikomis. Gatvėse pilna spal
vingų afišų ir reklamų, skelbian
čių: “Campeonate mundial de fut- 
bol” — pasaulio fotbolo čempio
natas. Tačiau šie skambūs žodžiai 
čiliečiams suteikė ir nemaža rū
pesčių.

— Kuomet mums buvo patikėta 
surengti septintąjį pasaulio fut
bolo čempionatą, — sako turnyro 
organizacinio komiteto pirminin
kas Ditborn — mūsų žinioje tebu
vo neaprėpiamas entuziazmas ir 
aistringas troškimas pateisinti Či
lei pareikštą pasitikėjimą. Mes tu
rėjome vos tris geresnius stadio
nus: Sant Jage (43000 vietų), Vin- 
jadel-Mare (1200 vietų) ir Ranka- 
guoje (8000 vietų), 
viso nebuvo nei 
aikštės.

Ir kodėl vis tik 
turnyrą vykdyti 
nedidelis uostamiestis, esąs pačio
je Čilės šiaurėje (o Čilė iš šiau
rės į pietus nutįsusi net per 4000 
kilometrų) naudojasi taip vadina
ma “porto-franko” privilegija. O 
tai reiškia jog už visas per Ariką 
importuojamas prekes neimamas 
muitas. Ši galimybė kaip tik ir lei
do miesto valdžiai bei turtuoliams 
šiek tiek patuštinti savo pinigines 
naujo stadiono statybai. Ir, reikia 
pasakyti, šie magnatai, nepaisant 
sunkių gamtinių sąlygų, per gana 
trumpą laiką pastatė puikų stadio
ną su nuostabia veja, kurios galėtų 
pavydėti net ir reiklūs anglai.

Vinja-del-Maras — antra vieto
vė, kur vyks kovos pogrupyje. Tai 
pajūrio kurortas, ketvirtas pagal 
gyventojų skaičių miestas Čilėje. 
Galite paklausti kodėl šiam kuror

O Arikoje iš 
stadiono, nei

buvo nutarta
Arikoje. šis

KOMUNIZMAS, IDEOLOGIJA IR DEZERTYRAI
(RAŠO DR. A. MAURAGIS)

Komunizmas yra visų pirma 
ideologija, kurių komunistai plati
na su dinamiška jėga po visą pa
saulį, lengvai praeidami visas val
stybių sienas ir užtvaras. Komuniz
mui atremti nėra kitos pasaulyje 
jėgos, kaip tik patiems apsišarvuo
ti antikomunistine ideologija .

III pasaulinis karas, kuris jau 
laikomas prasidėjusiu, vyksta ideo
loginėje plotmėje. Britų oro minis
terijos ginklavimosi direktorius 
Nigel Blair — Oliphant sako: 
“III pasaulinis karas yra visuoti
nis, kadangi jis yra ideologinis. Jis 
vedamas dėl žmogaus ir tautų šir
džių ir proto. Praeituose karuose 
buvo kovojama trijuose frontuose: 
kariniame, ekonominiame ir politi
niame; šitame kare ideologija kon
troliuoja visus tris frontus. Nega
lima nei viename fronte apseiti be 
ideologijos. Be jos pralaimėsime 
kiekviename fronte.”

1960 m. lapkričio mėn. N. Kruš 
čiovas skelbė pasauliui: "Komu 
nizrnas anksčiau ar vėliau valdys 
pasaulį. Mes gyvename revoliuci
jos epochoje. Komunizmas sunai
kins kapitalizmą ne atominiais 
ginklais, bet savo ideologijos sklei
dimu. Mes esame taip tikri, kaip 
saulė rytoj patekės. Viską, ką mes 
turime daryti, tai savo ideologiją

patepti sviestu.”
Vakarų Vokietijos kancleris K. 

Adenaueris tais pačiais metais taip 
rašė: “Komunizmas keičia savo 
taktiką, bet tikslai pasilieka tie 
patys. Ar jie kalba apie taiką ar 
apie karą visados jie pasilieka ka
ro padėtyje, šiandie nebūtina jiems 
vartoti fizinės jėgos revoliucijose, 
jie tikisi laimėti ideologija. Mes 
turime būti pasiruošę tęsti ideolo
ginę kovą keletą desėtkų metų, bet 
esu įsitikinęs, kad Kruščiovo anū
kai nebus komunistai.”

Daugelis džiaugiasi koegzisten
cija, tai yra ta padėtimi, kad abi 
pusės gali apseiti dar be karštojo 
karo. Tačiau, kaip ilgai? 1956 m. 
N. Kruščiovas, kalbėdamas sateli
tinių valstybių rytų pakto sudary
mo metu Varšuvoje, pasakė: “Ži
noma, mes turime pripažinti, kad 
koegzistencija negali būti amžina. 
Vienas iš mūsų turės mirti. Mes 
nenorime mirti, jie taip pat neno
ri. Tai kas liks daryti? Mes turė
sime juos įstumti į kapą ir palai
doti.”

■Šiai lemiamai kovai komunistai 
ruošiasi visais būdais. Apie nau
jus komunizmo metodus plačiai ra
šo Moral Re-Armament knygutė
je — Ideology and Co-existence. 
21 puslapy randame: “Dažnai ko
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jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

munistai nepasirodo esą komunis
tai. Jiems geriau insifiltruoti anti- 
komunistais. Savo žmones ir pini
gus deda į abi puses taip, kad galė
tų sukelti sunkumų ir jais pasinau
dotų. Jų darbai ir smegenų plovi
mai (branwashing) yra sunkiausiai 
pastebimi tų žmonių, kurie silp
nos moralės arba ideologijos.”

Ir iš tikrųjų, tie, kurie sakosi 
neturį jokios ideologijos, greitai 
užpildomi komunistine ideologija. 
Turime savo tarpe žmonių, kurie 
ideologiją atmeta, kaip nudėvėtą 
rūbą, kaip iš mados išėjusią suk
nelę. Tai rezultatai smegenų iš
plovimo, kuriuos atlieka per laik
raščius, knygas ir kitas priemones, 
plačiai pasklidusias civilizuotame 
pasaulyje. Ypač Vakarų universi
tetuose yra nemaža komunistinės 
ideologijos profesorių, kurie sėk
mingai dirbdami pasiekia dvasinį 
vaquum, savo studentų galvose, kad 
vėliau galėtų sutalpinti komunisti
nę ideologiją.

Šiandie visi, norį matyti pasau
lį geresnį, teisingesnį, priversti 
turėti savo stiprią ideologiją, kad 
galėtų atremti visus suktus ir už
maskuotus priešo puolimus. Dr. 
Frank Buchman, Vakarų antiko
munistinės ideologijos — Morai 
Re-Armament, — kūrėjas sako: 
“Tikroji kovos linija šiandieninia
me pasaulyje yra ne tarp klasių, 
ne tari) rasių, bet tarp Kristaus 
ir Antikristo. Pasirinkite, kam 
norite tarnauti.”

Taip, toje gigantiškoje kovoje 
patys save turime įrikiuoti į ko
vos frontą už Dievą ar prieš Jį; 
už laisvę, ar prieš ją; už savo tau
tos nepriklausomybę, ar prieš ją. 
Rinkimės, kito kelio čia nėra. Kal
bant pro domo sua, iškyla klausi
mas, kiek mes patys esame sąmo
ningi ir užsiangažavę šioje ideolo
ginėje su komunizmu kovoje, čia 
man krinta į akis nesenai atspaus
dintas Mūsų Pastogėje (nr. 10) 
vienas vertimas, pavadintas “žmo
gus Istorijoje”. Nesvarbu, kieno 
tos mintys yra pakartotos ir ko
kiais vardais išleistos, jas galima 
atpažinti iš K. Markso ir F. En-

tiniam miestui, kurį čiliečiai va
dina “vandenyno perlu” suteikta 
pirmenybė prieš greta esantį stam
bų pramoninį miestą ir didžiausią 
Ramiojo vandenyno pakrantės 
uostą — Valparaisą. Atsakymas 
aiškus — Valparaiso vadovai pa
bijojo finansinės atsakomybės, o 
to nepabūgo Vinja-del-Maro val
džia. Skubiai buvo rekonstruotas 
“Sausalito” stadionas, ir šiandien 
jis gali savo tribūnose talpinti iki 
32000 žiūrovų. įdomu pažymėti tai, 
jog viena papildomų tribūnų pa
statyta už stadiono ribų, ant šalia 
iškilusios kalvos.

Rankagua — nedidelis šachti
ninkų miestelis, esantis už 80 ki
lometrų nuo Sant Jago. Vietinė 
“O’Higins” futbolo komanda la
bai populiari ir mėgiama visoje 
Čilėje. Rankaguos stadionas pri
klauso amerikiečių vario kasyklų 
bendrovei “Broden koper main- 
ing”. Norėdama įsiteikti vietos 
gyventojams, bendrovė vietiniam 
municipalitetui davė kreditą, rei
kalingą stadionui praplėsti. Rekon
struotas stadionas talpina 25000 
žiūrovų.

“Estadio nasional” — taip vadi
nasi pagrindinis šalies stadionas, 
pastatytas Sant Jage 1937 metais. 
Anksčiau jis priklausė daugkarti
niam šalies čempionui “Kolo Ko- 
lo” vienuolikei, pavadintai šiuo 
vardu, siekiant prisiminti ir pa
gerbti indėnų-arakuanų genties 
vadą, dar šešioliktame amžiuje 
žuvusį kovoje su ispanų užkariau
tojais. Rekonstruotas “Estadio na- 
sional" stadionas talpins 73000 
žiūrovų. Jei Arikoje, Vinja-del- 
Mare ir Rankaguoje įvyks po 7 
rungtynes, tai Sant Jage jų bus 
dešimt — šešios preliminarinio 
turnyro, vienas ketvirtfinalinis su
sitikimas vienas pusfinalinis, fina
linės rungtynės ir susitikimas dėl 
trečios ketvirtos vietos.

Tikimasi, jog visas finalinio tur
nyro kovas Čilėje stebės apie 
1.400.000 žiūrovų. Tai duos apie 
400,000 dolerių pelno, kurį numa
toma paskirstyti šitaip: 10% — 
MlFA-ai, 25% — turnyro organi
zatoriui (Čilei) ir 65% — tų šalių 
federacijoms, kurių rinktinės žais 
Čilės turnyre (proporcingai su
žaistų rungtynių skaičiui).

“Compeonato mundial de fut- 
bol” suteikė čiliečiams ir kitų rū
pesčių. Tačiau Čilėje ir su likusio
mis “problemomis” jau beveik su
sitvarkyta. Žiūrovų ir žurnalistų 
visuose keturiuose įmestuose jau 
laukia ištaigingi viešbučiai, futbo
lininkams paruoštos treniruočių 
aikštės. Prie kiekvieno iš keturių 
stadionų futbolininkams įrengiami 
specialūs gydymo kabinetai. Trau
mų gydymui parinktos geriausios 
klinikos. Kiekvienai atvykusiai ko
mandai bus paskirti du autobusai 
ir lengvoji mašina. Nepamirštas ir 
kultūrinis svečių aptarnavimas. 
Jau paruoštas planas, pagal kurį 
svečiams-sportininkams numato
mos įvairios ekskursijos bei kito
kio pobūdžio pramogos.

Gausūs žemės rutulio futbolo 
mėgėjai su dideliu nekantrumu 
laukia kada paaiškės keturių po
grupių — A, B, C ir D — sudėtys. 
Savaime suprantama, jog klausi
mas, su kuo teks tarpusavyje su
sitikti pogrupiuose, labai opus ir 
jaudinantis. Tad ir nenuostabu,

Perkant grynais ar' išsimokėji- 
mui lietuvių bendruomenės na
riams duodamos nuolaidos nuo 
10 iki 40 procentų.

Susitarimai atlikti su plačiai 
žinoma firma, turinčia savo krau
tuves Sydney mieste ir priemies
čiuose, kuriose bendruomenės 
nariai su specialiais bilietėliais 
galės pirktis su žymia nuolaida. 
Visos prekės yra augščiausios ko
kybės ir naujausio modelio. To
mis pačiomis sąlygomis prekes 
galima gauti ir išsimokėjimui. 
Čia galima gauti visus namų apy
vokai reikalingus dalykus. Iš jų 
paminėtirii: televizijos, šaldytu
vai. skalbimo mašinos, radijai ir 
radiogramos, elektriniai prietai
sai, žoliapjūvės, baldai, foto ka-

nieros, filmos, kilimai ir kitokie 
grindų užtiesalai, užuolaidos, pre
fabrikuoti garažai, skalbinių 
džiautuvai, siuvimo mašinos, plie
ninės kriauklės (sinkai), dviračiai, 
rašomosios mašinėlės, laiveliai, 
vyriška apranga, laikrodžiai, žie
dai, kelionės reikmenys, vaikų 
vežimėliai ir daugybė kitų.

Visi Šie dalykai yra normalia 
tvarka gamybos įmonių garan
tuoti. Nemokamas pristatymas į 
namus Metropolitam ribose. į to
limesnes vietas pristatoma susi
tarus.

Smulkesnių informacijų šia 
pirkimo schema besinaudoją as
menys gali gauti iš savo bendruo
menės vadovybės.

Urmo kaino* už geriausios kokybės prekes tiems, kurie naudojasi šia 
schema, įskaitant specialiom kainom šiuos dalykus:

Žinomiausi pasaulyje šaldytuvai (sealed units) — 69 gns.
Automatinės skalbimo mašinos — 119 gns.
23” televizijų aparatai — 119 gns.
Deluxe stereogramos — 77 gns.
4 taktų žoliapjūvės — 46 gns.
Atverčiamos sofos ir du foteliai 67 gns.
Rašomosios mašinėlės (portatyvinės) 37 gns.
AI Axminster 100% vilna, pirmos rūšies pamušalai, susiuvami 
ir paklojami 52/6 jardas.
Chromo virtuvės baldai (stalas ir 4 kėdės) 21 gns.
Pusiau auTbmatinės siuvamosios mašinos 39 gns.
Automatiškos siuvamosios 75 gris.

Patarnavimas bendruomenės nariams CASH or
TERMS

DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS

GAUNAMI PIRMAEILĖS KOKYBĖS GAMINIAI:

Televizijos, šaldytuvai, skal
bimo mašinos, radijai, radio
gramos, žoliapjūvės, elektri
niai reikmenys, dujinės ir 
elektr. krosnys, raš. mašinė
lės, laiveliai, foto aparatai,

filmos, baldai, grindų užtie
salai, medžiagos, patalynė, 
vyr. ir mot. laikrodžiai, dvi
račiai, vyr. kostiumai, kelio
nės reikmenys, prefabrikuoti 
garažai, užuolaidos ir t.t.

SYDNEY WIDE** 1 ** VISŲ namų APYVOKOS

INDUSTRIES!*™ REIKMENŲ SPECIALISTAILT
Krautuvės: City: 393 Pitt St. 
(Tarp Liverpool ir Goulburn 
gatvių)
Kingsford: 
rade.

Tel.s BM2791
273 Anzac Pa-

Tel. 663-0571

Parramatta: 333 Church St. 
(priešais David Jones)

Tel. YL0401
Crows Nest: 112 Willoughby
Rd. Tol. JF 5971

gelso ideologinių veikalų. Jos yra 
kartojamos h* skleidžiamos sovietų 
komunistinėje antireliginėje spau
doje. Tokių minčių propagavimas 
lietuvių bendruomenei yra mažiau
siai nususipratimas, nesusigaudy
mas šių laikų kovoje, šūvis į save.

Kitas skaudus reiškinys mūsų 
bendruomenei, tai naujai iškeltas 
jai kaltinimas dezertyravimu. Iki 
šiol tremtinių spaudoje niekas nie
kados taip klausimo nestatė ir to
kių kaltinimų nedarė. Tik komu
nistiškoji spauda visą laiką vadi
no ir tebevadina mus dezertyrais, 
atseit, nusikaltėliais pabėgėliais, 
vertais teismo ir bausmės. Dabar 
jau patys pradedame jų žodžiais 
apie save kalbėti. Toks moralinis 
tremties nuvertinimas iki dezerty
ravimo palaužia mūsų pačių spar
nus ir viltis tęsti tolimesnę kovą 
su priešu, o mus pačius prieš sa
vo vaikus pastato į nusikaltėlio 
padėtį.

Neliesiu čia ankstyvesnio Mūsų 
Pastogės vedamojo, parašyto 16 
vasario proga: į jį atsakė p. L. 
Lygumietis. Man čia rūpi atsakyti 
p. J. P. Kedžiui į straipsnį: “Kas 
gi mes esame?” (Žiūr. Mūsų Pas
togę Nr. 10 — 672). (Šitame 
straipsnyje jis rašo kategoriškai: 
“mūsų pabėgimas iš tėvynės tuo 
kritiškuoju momentu užtraukia 
mums dezertyro vardą”, o visus 
kitus atitrūkusius nuo aktyvios 
tautinės veiklos tremtyje, jis va
dina dezertyrais kvadrate.

(Pabaiga 6 psl.)

kad įvairūs spėliojimai jau seniai 
margina užsienio sportinės spau
dos puslapius. Ne paslaptis, kad la
bai rizikinga dalyvių paskirstyme 
pasikliauti vien burtais, šiai nuo
monei, atrodo, pritariama vienin
gai.

Užsienio sporto specialistai siūlo 
štai ką: pagal susidariusią tradici
ją šalies-organizatoriaus komanda 
visas savo rungtynes turi žaisti di
džiausiame stadione. Vadinasi, Či
lės vienuolikė turi būtinai patekti 
į tą pogrupį, kurio dalyviai žais 
Sant Jage. Savo ruožtu čiliečiai 
FIFA-os prašo, kad pajėgiausios 
Pietų Amerikos komandos nepa
tektų į vieną preliminarinį pogru
pį. Šiuo atveju, jų nuomone, kris
tų susidomėjimas čempionatu, ka
dangi Pietų Amerikos komandos 
ir taip jau dažnai tarpusavyje su
sitinka įvairiose varžybose. Antra 
vertus, ir pačios Pietų Amerikos 
komandos išreiškia savo norą žais
ti viename ar kitame pogrupyje. 
Štai, pavyzdžiui, brazilai katego
riškai nori žaisti Vinja-del-Mare, 
o argentiniečiai — tik Rankaguo- 
je.

Yra kai kurių nuomonių ir dėl

Europos komandų paskirstymo. 
FIFA-os prezidentas S. Ruožas 
mano, jog, greta keturių Pietų 
Amerikos komandų į atskirus po
grupius reikia burtų keliu paskirs
tyti ir keturias stipriausias Euro
pos vienuolikes, tame tarpe ir 
TSRS. O Tarybų Sąjungos futbolo 
federacijos pirmininkas V. Gra- 
natkinas yra tos nuomonės, jog 
greta keturių Pietų Amerikos ko
mandų į 
tikslinga 
niausius 
vius.

Taigi, . . ... . ... _____
yra įvairių. Tad visi šie sudėtingi 
klausimai išsisprendė sausio 18 d. 
Laukti liko nedaug!

Pogrupiuose — A, B, C ir D — 
rungtynės įvyks: gegužės 30 ir 31 
d.d., birželio 2 ir 3, 6 ir 7 d.d. Ket- 
virtfinaliniai susitikimai numaty
ti birželio 10 d. Pusfinaliai įvyks 
birželio 13 d. — vienas Vinja-del- 
Mare, kitas — Sant Jage. Paskuti
nės dvejos rungtynės įvyks bir
želio 16 d. (dėl trečios ketvirtos 
vietos) ir 17 d. (finalas). Visų su
sitikimų pradžia — 15 vai. vietos 
laiku.

atskirus pogrupius būtų 
paskirstyti keturis silp- 
finalinio turnyro daly-

pasiūlymų ir nuomonių

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

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

Rockdale stotis. Tol.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

:: EUROPIETIS SPECIALISTAS __ ::
OPTIKAS Į •

Pritaiko Jūaų akims ir parduoda visų rūšių — i
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai. J
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., Į J
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall) y »

Tel. 62-2231
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MOSI! PASTOGĖ
IŠSIUNČIAMOS 

KORTELĖS
Pagal susitarimą su firma Syd

ney Wide lietuviai gali gauti žy
mių nuolaidų pirkdami skelbime 
nurodytose firmos parduotuvėse 
parodydami firmos tarnautojams 
specialią kortelę. Šias korteles iš-

Prane
PRANEŠIMAS

Pranešama, kad 1962 m. kovo 
18 d. A.L.B. Adelaidės Apylinkės 
visuotiniame susirinkime išrinkta 
valdyba pareigomis pasiskirstė sc-

Simai
PRANEŠIMAS STUDENTAMS 

Pranešama, kad A.L.S.S. Adelai
dės Skyriaus valdybą 1962 metams 
sudaro šie asmenys: Pirmininkas 
— Antanas Stepanas, Vice-pirmi-

MELBOURNE
GRAŽIAI PAMINĖTAS 

MAIRONIS
ALB Melbourne Kultūros Tary

ba kovo mėn. 25 dieną šv. Jono 
parapijos didžiojoje salėje suren
gė įspūdingą 100-jam gimtadieniui 
atžymėti atgimimo dainiaus Mai
ronio akademiją. Jau pamaldų me
tu Melburno kapelionas kun. Pr. 
Vaseris savo pamoksle atitinka
mai paminėjo Maironį. Į patį mi
nėjimą salėn susirinko virš 200 
asmenų.

Ant padengto lietuviška balta 
linine staltiese stalo stovėjo di
džiulis Maironio atvaizdas, kurį 
puošė gražių gėlių puokštė krista
lo vazoje. Akademiją atidarė ALB 
Melburno Kultūros Tarybos pir
mininkas A. Krausas, priminda
mas, kad PLB Vyriausioji Valdy
ba paskelbė šiuos 1962 metus Mai
ronio metais. Programą pradėjo 
Parapijos Mokyklos mokinė Dalia 
Statkutė padeklamuodama sukak
tuvininko baladę “Jūratė ir Kas
tytis”. Po to P. Morkūno vadovau
jamas oktetas (Vaičaitis, Vanagas, 
Tamošiūnas, Bosikis, Verbyla, La
zauskas, Dranginis) gažiai padai
navo šias dainas: Lietuva Brangi
— Naujalio, Jau atėjo rudenėlis
— Šimkaus, Gimtasis Kampelis — 
ir Oškit, Pušys — Stankaus. Ka
tučių garsams nutilus, A. Krau
sas paskaitė išsamiai apie Mairo
nį tautai atgimstant ir dabar. P-lė

R. švambarytė su giliu įsijautimu 
paskambino M.K. Čiurlionio nok- 
turną ir Brahmso intermezzo, ir 
p-lė Danutė Jokubauskaitė gyvai 
išpildė Šopeno valsą. Thornbury 
Mokyklos mokinė Milda Malakū- 
naitė dailiai padeklamavo Mairo
nio “Poeto Norą” ii’ “Vilnių prieš 
Aušrą”. Lituanistas Albertas Zub- 
ras gyvai atvaizdavo Didįjį Vaidi
lą pašnekesio forma su poetu. Jo 
pašnekėsi tinkamai iliustravo eilė
raščiais p-lė Rasa žižytė “Ant Bi
rutės Kalno” ir p. R. Kazlauskas 
“Vakaras ant Keturių Kantonų 
Ežero”. Akademija užbaigta Mel
burno Parapijos Mokyklos moky
tojos p. J. Grigaitienės tinkamai 
paruoštu plastikos pasirodymu 
“Lietuva Brangi”. Jį skoningai iš
pildė mokinės: Dalia Statkutė, 
Jadvyga Vaičiulytė, Rūta Žiedai- 
tė, Sigutė Petraitytė, Kristina 
Marganayičiūtė.

Maironio akademija buvo su at
sidėjimu paruošta, jos programa 
įvairi: deklamacijos, dainos, pas
kaitos, piano muzika ir plastika 
susijungė į gražų derinį ir įspū
dingai nuteikė akademijos klausy
tojus. P-ės Vaičiulytė, Rasa žižy
tė kiekvieno programos dalyvio 
krūtinę papuošė gvazdiku.

Apskritai Maironio akademija 
praėjo sėkmės ir vienybės ženkle, 
subūrusi draugėn žymų skaičių 
tautiečių. Jie skirstėsi namo pa
geidaudami, kad būtų dažniau to
kių gerai paruoštų parengimų.

(v)

Melbourne Liet. Apyl. V-ba su
sitarusi su Melb. lietuvių teatro 
mėgėjų rateliu, š.m. balandžio 
mėn. 14 d. 6 vai. p.p. “Soldiers 
& Sailors Memorial Hall” Colling
wood Hodle St. šalia Town Hall, 
ruošia

KULTŪRINI VAKARĄ.
Programoje numatomos dvi da

lys:
1. “Žvilgsnis į praeitį” — mu

zikos, dainų ir savosios kūrybos 
montažas, vadovaujant nesenai at
vykusiam iš Kanados teisin. p. F. 
Valiui.

2. “Kuprotas oželis” p. S. Čiur
lionienės — komedija, režisuojant 
p. N. Cininui.

Kviečiami visi melbourniškiai 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti ir 
tuo paskatinti mūsų muzikos, me
no ir teatro mėgėjus ateityje daž
niau pasirodyti, nes šio žanro pa
rengimų mes jau senai, senai ne
turėjome. Rengėjai

siunčiame su šiuo M.P. numeriu 
kiekvienam N.S.W. M. Pastogės 
skaitytojui. Visi kiti, norį gauti 
tokią kortelę, kreipiasi betarpiškai 
į Mūsų Pastogės Administraciją.

KOMUNIZMAS....
(Atkelta

Nesunku pastebėti, kad p. J. P. 
Kedžio kvadratas yra neteisingai 
išvestas. Dezertyravimas kvadra
te galima būtų pavadinti tik tada, 
kada dezertyrai pereitų dirbti prie
šo naudai, t.y. mūsų tautos paver
gėjui — komunizmui. Tuo tarpu 
mūsų tarpe tokių nėra.

Klaidingai interpretuoja p. J. P. 
Kedys tremtį ir mūsų pačių ano- 
metinę situaciją, kada karo pri
versti pasitraukėme iš tėvynės. Vi
sų pirma, negalima aiškinti, kad 
pasitraukimas iš tėvynės buvo pa
darytas laisva valia. Kas galėtų 
laisva valia palikti savo namus, 
ūkius, tėvus, žmonas, vaikus, dar
bą, tėvynę ir su mažu ryšulėliu 
rankoje išeiti į nežinią? Tai nega
lėjo būti laisva valia pasitrauki
mas, tai buvo karo pabėgėliai, ku
rie bėgo nuo artėjančio teroro ir 
karo ugnies. Tremtinių padėtyje 
atsidūrėme tik po karo pabaigos, 
kada nebegalėjome grįšti į savo 
tėvynę be rizikos netekti laisvės 
ar gyvybės. Šitas statusas, šitoje 
civilinės padėties visuma ir buvo 
pavadinta tremtimi, nes grįžti lais
viems į tėvynę durys buvo mums 
uždarytos svetimųjų, mūsų krašto 
okupantų. Padėtis nestovi vietoje, 
ir mūsų status jau yra pasikeitęs: 
daugelis tapo svetimų valstybių 
piliečiais, daugelis jau nebegalvoja 
grįšti į tėvynę, nors ji ir laisva 
būtų. Nei mūsų kenčiančios tėvy
nės atžvilgiu, nei tarptautinės tei
sės atžvilgiu niekados mes nebu
vome dezertyrais. Tarptautinės tei
sės atžvilgiu mūsų statusas buvo 
atžymėtas Refugee arba D.P., o 
mūsų tautos atžvilgiu mes tapome 
jos laisvės troškimų, jos sunkių 
kovų už nepriklausomą gyvenimą 
liudininkai ir kaltintojai tarptau
tiniame solidarumo forume žmoni
jos sąžinės. Daugelis iš mūsų yra 
šio ideologinio karo avangarde už 
visos žmonijos laisvę.

Mes du kartu apsisprendėme 
prieš komunizmą: pirmą kartą kai

iš psl. 5)
palikome tėvynę, antrą kartą, kai 
atsisakėme grįžti į ją, kol ji nebus 
laisva. Mes esame stipriai užsian
gažavę prieš komunizmą, ir mes 
tą kovą turime vesti iki pergalės. 
Iki šiol Vakarų pasaulis mūsų pa
dėčiai ir mūsų kovoms nepakanka
mai parodė respekto todėl, kad jis 
pats buvo ir tebėra pasimetęs, ne- 
susipratęs ir nevieningas, tačiau 
ateina laikas, kada karas su ko
munizmu įgauna vis aštresnį pobū
dį ir mūsų stiprus nusistatymas 
įgauna tuo pačiu didelės reikšmės 
tiek politiniame, tiek ir socialinia
me tautų ir valstybių gyvenime.

Kol mes esame šioje antikomu
nistinėje ideologijoje stiprūs, tol 
patys negalime jaustis esą dezer
tyrais, tol niekas neturi teisės mus 
žeminti ir kaltinti. Kova su komu
nizmu nebaigta ir visos galimybės 
tebėra prieš mus. Dargi ir tie, ku
rie nutautėjo ir atšalo nuo mūsų 
tautinio kamieno ai- bendruomeni
nės veiklos, jei jie turi stiprią an
tikomunistinę ideologiją, gali bū
ti šios kovos didvyriais svetimųjų 
tarpe ir vėl grįšti į savo tautą. Tik 
tas, kas savo antikomunistine ideo
logiją yra praradęs, kas išgyvena 
dvasinį vaquum, gali jaustis dezer
tyru. Nes iš tikrųjų tremtis nusto
ja prasmės bei ideologinės kovos su 
komunizmu.

Jei paskutiniuose Mūsų Pasto
gės numeriuose yra neapdairumo, 
nepakankamo įsisąmoninimo į šios 
kovos prasmę ir metodus, tai rei
kia greitai persiorjantuoti, kad 
panašūs dalykai nesikartotų. Esu 
linkęs manyti, kad čia nėra blogos 
valios, todėl ir šį straipsnį rašau 
Mūsų Pastogei, kad geriau galė
čiau atkreipti jos leidėjų, o ir skai
tytojų dėmesį į šį nenormalų besi
kartojantį reiškinį, kuris mano 
manymu negali būti suderintas su 
ALB tikslais ir uždaviniais, o taip 
pat ir su mūsų kiekvieno nusista
tymu.

A. Mauragis

Melbourne Dainos Sambūrio narei
L. VACBERGIENEI

mirus, kolegas Leoną Vacbergą, Vladą Savaitį, 
chorą ir artimuosius giliai užjaučiu 

Antanas Krausas
ALB Melbourne Kultūros Tarybos pirmininkas

Paj ieškojimas
Giminės iš Lietuvos pajieško 

Augustino Leonavičiaus. Žinantie
ji apie jį arba jis pats prašomi 
rašyti: M. Stakus, 42a Hughes 
Street, Cabramatta.

NAUJAS LIETUVIO KAPAS
Kovo 31 d. S. Marys (N.S.W.) 

kapinėse buvo palaidotas Fridri
kas Jakštas. Velionis kilęs iš Tau
ragės apskrities, žiogaičių km. I 
Australiją atvyko pirmuoju trans
portu 1947 m. ir dirbo įvairiose 
Australijos vietovėse. Ilgesniam 
laikui apsistojo St. Mary’s, kur
savo rankomis pasistatė najnus. 
Prieš keletą metų persikėlė į 
Rockdale ir čia vertėsi įsigijęs ko- 
lonialinių prekių krautuvę. Mirė 
Rockdale ligoninėje pasirgęs vos 
trejetą dienų. Šis jaunas, vos 34 
metų amžiaus, paliko liūdinčią 
žmoną ir Lietuvoje tėvus ir bro
lius.

Laidojimo apeigas St. Mary’s 
evangelikų liuteronų bažnyčioje ir 
kapinėse atliko kun. E. Lye- 
nert ir kun. Kosticinas. Prie kapo 
su velioniu atsisveikino Sydney 
lietuvių evangelikų liuteronų pa
rapijos tarybos atstovas. Velionį 
F. Jakštą į amžino poilsio vietą 
palydėjo virš 70 žmonių. Velionis 
Fridrikas buvo nuoširdus lietu
vis ir tylus darbštus bei pareigin
gas šeimos žmogus. Tebūna jam 
lengva svetima Australijos žeme
lė. J.

kančiai:
Pirmininkas — K. Tymukas 
Vicepirmininkas — M. Pocius 
Sekretorius — B. Strauka* 
Iždininkas — A. Vitkūnas 
Kultūros reik. vald. narys — J.

Neverauskas.
Valdybos adresas^- Adelaide, 

G.P.O. Box 1296 L.
Adelaidės Apylinkės Valdyba

Atvyksta du nauji kunigai
Iš Anglijos atvyksta du lietuviai 
kunigai marijonai j Adelaidę. Kun. 
A. Kazlauskas atskrenda lėktuvu 
ir Adelaidę pasieks balandžio 9 d. 
Kun. P. Dauknys keliaus laivu ir 
Adelaidėje bus tik apie gegužės 
pradžią.

NAUJA SPORTO KLUBO 
KOVO VALDYBA

Balandžio 1 d. įvykusiame vi
suotiniame klubo narių ir rėmėjų 
susirinkime išrinkta nauja valdy
ba: pirm. D. Kriaucevičius, vice- 
pirm. F. Juraitis, sekr. J. čepuly- 
tė, ižd. J. Kraucevičius, reik. ved.
M. Mauragis. Moterų sekcijos va
dovė I. Hopaitė. Pirmininko adre
sas: 108 Victoria Street, Ashfield,
N. S.W.

Susirinkimą pravedė p. A. Lau
kaitis. Dalyvavo apie 80 asmenų.

ninka* — Aldona Mikužytė, Iždi
ninkas — Rimas Daugelis, Sekre
torė — Jūratė Martinkutė, Na
rys Informacijos Reikalam* — Ra
mūnas Dunda. Skyriau* Valdyba 
šiai* metai* eina pareiga* ir Cent
rinė* Studentų Sąjungo* Valdy
be*. Sekretorė* adreca*: 4 Cardiff 
Street, Woodville We»t, S.A

Valdyba

Krašto Kultūros Taryba turi sa
vo žinioje dvi lietuviškas operetes: 
Silvija (anglų kompozitoriaus su 
lietuviškais tekstais) ir Consilium 
fakultatis (kompozitoriaus Miko 
Petrausko vieno veiksmo). Susi
domėję ar norį susipažinti kreiptis 
į ALB Krašto Kultūros Tarybą 
135 Mimosa Rd., Greenacre, N. 
S.W.

NAUJA GEELONG SPORTO 
KLUBO VYTIES VALDYBA 
Pirm. A. Šimkus, vicepirm. A. 

Kisielius, Ižd. č. Valodka, sekret. 
D. Bertašiūtė.

Sekretorės adresas: 59 Watson 
Str., North Geelong, Vic.

SYDNEY
INITIUM SEMESTRI 

DAINAVOJE
Kovo 24 dieną Bankstown Daina
vos salėje įvykęs studentų Ini- 
tium Semestri vakaras yra vienas 
iš patraukliausių ir įdomiausių 
Sydnėjaus lietuviškų parengimų. 
Studentai kaip paprastai mėgsta 
ir stengiasi pasirodyti kaip galima 
geriau ir originaliau. Ir šį kartą 
programa buvo originali ir įdomi, 
gal būt ne su tiek daug jaunatviš
ko polėkio; kaip ankstyvesniais 
atvejais, bet buvo kuo pasidžiaugt 
ir pasijuokt. Studentų fuksų krikš
to metu, kurį gyvai ir sąmojingai 
pravedė p.p. Krausienė, Reisonie- 
nė ir Dr. V. Doniela, buvo savo
tiškai sukti ir drauge kupini hu
moro fuksams klausimai, į kuriuos 
atsakę ir neatsakę fuksai turėjo 
būti baudžiami, t.y. krikštijami. 
Po to sekė skerspiūvis per šimt
mečių ir laiko keičiamus žmonijos 
papročius, šį kartą buvo ribotasi 
vienu klausimu — vyrų kova už 
moterį, ir čia buvo parodyta seri
ja vaizdų, pradedant akmens am
žiumi ir baigiant supermoderniais 
laikais, šios scenos publikai sukė
lė daug skanaus juoko ir pasigėrė
jimo studentų išmoningumu ir są
mojum. Visą programą dailiai pra
vedė studentas R. Daukus.

Vėliau vyko smagus pasilinks
minimas. Į šį studentų vakarą su
sirinko daugybė svečių, ypač jau- 
nuonfenės. Visą vakarą tiek stu
dentai, tiek ir svečiai praleido pa
kilioj nuotaikoj. Visi džiaugėsi 
ir gailėjosi, kad tokį initium se
mestri studentai tesurengiū tik 
kartą į metus. O juk metuose yra 
trys semestrai! Norėtųsi su stu
dentais ir ypač jų parengimuose 
pasimatyti kaip galima dažniau.

L.D.

Nauja serija
£ 12” ILGO GROJIMO

| LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ
$ .

pasiekė Sydney. Kreipkitės asmeniškai arba raštu, 
R

reikalaudami smulkesnės informacijos, į

CARINIA
ra

18 RAWSON PLACE, SYDNEY

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Balandžio 2 d. į Sydney atostogų 
atvyksta dail. A. Vaičaitis iš Mel
bourne. Numato čia pabuvoti apie 
dvi savaites. Sustojęs pas P. Alek
ną Cabramatta.

★

Prie Sydney universiteto buvo su
rengtas specialus kursas ateiviams 
dantų gydytojams. Šį kursą lankė 
28 įvairių tautybių ir įvairaus am
žiaus dantų gydytojai, jų tarpe ir 
keturios lietuvės dantų gydytojos. 
Š.m. vasario kovo mėn. vyko eg
zaminai kuriuos išlaikė iš 28 lan
kiusiųjų tik aštuoni. Išlaikiusiųjų 
tarpe ir trys lietuvės: p. Grud- 
zinskienė, p. Gumeniukienė ir p. 
Jarumbauskienė.

GERAS PATARIMAS
Norėdamas padėti savo šeimai arba giminėms Lietuvoj, geriau 

šiai tai gali padaryti pasiųsdamas dovanų siuntinį per

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421. HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND.

Tel. SHO 8734.

siuvamąsiasPasiunčiame: medžiagas, rūbus, avalynę, maistą, 
mašinas, akordeonus ir visa kita.

Draugiškas patarimas ir smulkios informacijos 
kiekvienam pareikalavus.

Užtikrinam, kad Jūsų norimųjų prekių pa* mus 
žemiausią kainą.

Pasiunčiame ir Jūsų pačių visiškai arba tik dalinai paruoštus 
siuntinius.

suteikiama

gausite už

Viena lietuvė turėjusi delikate
sų krautuvę, pasakoja, kad į jos 
krautuvę atėję lenkai klijentai su 
■vaikais nieko vaikams nepirkdavo, 
jeigu jie nepaprašydavo lenkiškai, 
ko jie norį. Ar tai nėra sektinas 
pavyzdys ir mums?

★
David Jones meno galerijoje vyks
ta Society of Artists meno paroda, 
kurioje dalyvauja H. Šalkauskas. 
Iš šios parodos jo vieną kūrinį 
nupirko N.S.W. Meno Galerija.

★
Sydney “Rožytės” nenuilstamai 
repetuoja kiekvieną pirmadienį. 
Pasirodo, jie numato gegužės mė
nesį koncertą su visai nauja pro
grama. Būsimo koncerto pelną 
jau šiandie pramatę skirti “Dai
nos” chorui pakelbstint jam nu
vykti į Adelaidę Dainų šventei.

★
Sydnėjaus foto mėgėjai organizuo
jasi. P.p. K. Steponiukas ir J. Zin- 
kus pasiryžę artimiausiu laiku su
kviesti Sydnėjaus ribose gyvenan
čius foto mėgėjus (senesnius ir 
pradedančius) aptarti foto, mėgė
jų būrelio steigimą ir kitus rei
kalus.

★
Savu laiku aktyviai reiškęsis 

Sydney lietuvių gyvenime K. Bi
čiūnas (rodos, buvęs Atžalos te
atro administratorius), prieš kele
tą metų tyliai pasitraukęs iš Syd
ney, kiek laiko dirbo N. Gvinėjoje, 
dabar gyvena Čikagoje. Jo nuoty
kius Australijoje ir N. Gvinėjoje 
aprašė dienraštis “Draugas”.

★
Ponia B. Lapšienė padovanojo 

Adelaidės apylinkės valdybai gra
žią tautinę vėliavą.

★
Sydney lietuviams rekolekcijas 

praves kun. Dr. P. Bačinskas ba
landžio 13-15 dienomis.

DAR VIENA 
LIETUVĖ

IŠ PUNSKO
Kovo 19 d. laivu “Roma" į Fre
mantle atvyko iš Punsko lietuvaitė 
Janė M a z a u s k a i t ė, gi
musi 1938 'm. Su ja drauge Aus
traliją pasiekė dar dvidešimt pen
ki lenkai išeiviai. Janė Mazauskai- 
tė į Perth atvyko p.p. Liutikų rū
pesčiu, kurie apmokėjo kelionę ir 
suteikė reikalingas garantijas. Jo
kių giminių nei pažįstamų Aus
tralijoje J. Mazauskaitė neturėjo. 
Tuo pačiu būdu j Australiją at
vyksta Janės Mazauskaitėa jau
nesnioji sesuo Anelė. Išvykti į už
sienį iš Punsko J. Mazauskaitė 
sunkumų neturėjo, nes lenkai nori 
lietuviais atsikratyti. Apie gyve
nimą Punske J. Mazauskaitė papa
sakojo lygiai tą patį, ką ir Teresė 
Slavickaitė, atvykusi į Sydney 
(žiūr. M.P. Nr. 5). Gyvendama 
Punske, ji dalyvavo Punsko lietu
vių chore, važinėjo po Lenkiją, 
bet, išskyrus Punską, niekur nėra 
nukentėjusi dėl pačios lietuvybės, 
nors niekur nesislėpė esanti lietu
vaitė lenkų pilietybės. Punsko len
kai ne kartą lietuvius apmėtą ak
menimis. Atvykus lietuviui kuni
gui į Punską lenkų spaudimas žy
miai sušvelnėjo.

Bendruomenės atstovui Janė 
Mazauskaitė visai atvirai prisipa
žino, kad nors tepraėjo vos kele
tas dienų jai atvykus į šį kraštą, 
bet jau spėjusi pajausti didžiausią 
skirtumą tarp gyvenimo Lenkijoje 
ir Australijoje ,nekalbant jau apie 
Lietuvą, kuri gniaužiama dar kie
čiau. Ji vis dar save klausianti, 
ar nesapnuojanti, matydama čia 
tokį gražų gyvenimą, kuri ji pava
dino rojumi. Išvykstant iš Punsko 
buvo labai šalta. Vietomis buvo 
užpustyti į mokyklą einą vaikai, 
gi čia gėlės žydi, maudyklės pil
nos žmonių.

J. Mazauskaitei vis dar akyse 
tebestovi vaizdas, kada jos išly
dėti susirinko minia žmonių ir net 
du lietuviai kunigai. Daugelis pra
šo perduoti linkėjimus broliams 
lietuviams už tėvynės ribų. Taip 
pat viešnia atsivežė ir dovanų: 
dėžutę Varšuvoj gaminto šokola
do, lenkiškos degtinės (gaila, ba
gaže sudužo). Gražiausi tai atsi
vežti namie verpti ir lietuviškais 
raštais austi audiniai.

Janės Mazauskaitės globėjai p.p. 
Liutikai pareiškė, kad jie rūpin
damiesi jos atvykimu ir apmokė
dami kelionės išlaidas visai netu
rėjo jokių asmeninių intencijų, o 
vien tik norėdami pagelbėti Janei 
kaip lietuvaitei. Už tokį kilnų p.p. 
Liutikų mostą mes, visa Pertho 
lietuviška bendruomenė, tegalime 
tik būti dėkingi ir jais didžiuotis.

A.K.

Grafikų parodoje, kuri įvyko Syd
ney Blaxland galerijoje, N.S.W. 
Meno galerija nupirko dail. H. 
Šalkausko darbą ir dail. E. Kub- 
bos vieną kūrinį.

Ku-ka

SKELBIMAS
Ponia P. Maldžinskienė 433 

Bradford St.,, East Bentlegh, Mel
bourne, yra išauginusi naują 
RŪTŲ rūšį, kuriomis apsodinta 
priešakinė tvorelė. Gėlių mėgėjos 
galite įsitikinti ir gauti sėklų.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. Printed by Mintis Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore, Sydney, 
tel. 75 7094, for the Publisher: Australian-Lithuanian Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W. _____ _
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KLISES APMOKAMOS PASTOGĖ
VIENKARTINIS BALANDŽIARASTIS

Leidžia ir redaguoja Australijos Lietuvių 
Bendruomenininkų Federacija

Sydney, 1962 m. balandžio 1 d. 
Nr. 1 (1) Keturiolikti metai.

ĮVESDINIMAS
l

Nervų karo metu yra vienin
telis vaistas, kuris kovojantiems 
paaštrina jietis, dezertyrams už
deda herojaus vainiką, džiūstan- 
tiems prie televizijos maloniai pa
kutena padus. Šiais ir kitokiais 
pagrindais išleidžiama “Tėviškės 
Pastogė” — vienkartinis leidinys, 
kuris vieningos kovos įkarštyje 
surištų kairiojo ir dešiniojo fron
to sparnus ir tokiam geležiniam 
apsupime atsistotų vidury kaip 
taikos vienybės simbolis. Tėviš
kės Pastogę leidžia vienybininkų 
sąjūdis, savo ideologiją grindžiąs 
balandine tiesa. Visuomenėje šis 
sąjūdis žinomas Australijos Lie
tuvių Bendruomenininkų Federa

A
Cabramattos lietuvių namai

cijos vardu. Jo vadovybės sąsta
tas balandžio pirmai dienai buvo: 
dvasios vadas gen. Šliogeris, 
kancleris Dr. Grigaitis ir reikve- 
dys min. Radzevičius. Garbės na
riu pakviestas P. Andriušis. Sa
vo viduje tvarkosi prancūziško
sios O.A.S. (slaptosios armijos) 
principais. Veikimo plotas hori
zonto apimtis, suskirstyta abs
trakčiomis parapijomis. Taip va
dovaudamiesi ir tenkindami ne
patenkintuosius išeiname su sa
vo vienybės organu Tėviškės Pas
togė, kur bus daugiausiai kelia
mi kitų laikraščių nuslepiami fak
tai, o kadangi šie metai yra mū
sų didžiojo dainiaus Maironio 

metai, tai savo šūkiu pasirenka
me poeto Antano Gustaičio 
žodžius:

Užtrauksim naują giesmę bro
liai,
Kurios gal niekas nesupras, 
Ir vėl gyvensim, kaip lig šiolei, 
Kol susiriesim į kupras.

POLITINĖ APŽVALGA
Netikėta kapituliacija
Po kietų ir kruvinų mūšių Mūsų 
Pastogės redaktorius staiga kapi
tuliavo, nors pats priešas tuo neti
ki. Remiantis gerai informuotu ir 
įtakingu Melbourno oficiozu spė
jama, kad tai yra tik gerai apgal
votas ir planingas manievras.

Pasigriebė laikraštį
Kaip rašo Tėviškės Aidai (Nr. - 
12), ‘*p. V. Kazokas su nedideliu 
būreliu vienminčių pavertė “M. 
P.” savo nuosavybe”, ši agresija, 
kaip Elta praneša, bus svarstoma 
UNO generalinėje asamblėjoje 
Adelaidėje š.m. pabaigoje.

Džiaugiasi religiniu skyreliu 
Tėviškės Aidai (Nr. 6) džiaugiasi 
ir sveikina, kad Mūsų Pastogė įsi
vedė religinį skyrių. Pradžioje, 
kaip mums teko patirti, M.P. re
daktorius buvo susirūpinęs kad 
šiam skyreliui trūksta dvasios va
do, bet dabar atsirado net du, ir 
susidarė pavojinga padėtis, nes du 
vadai viename krepšy dūsta. Kam 
trūksta, gali pasiskolinti. Rašyti 
Ku-kai pridedant vartotą pašto 
ženklą.
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psl. 2

IŠ MUSŲ KULTŪRINO GYVENIMO

Baigiami griauti lietuvių namai.

Redferno lietuvių namų griovi
mas eina prie pabaigos. Namų val
dyba tikisi dar šiais metais išgriau
ti iki pamatų ir įrengti lietuvių 
darželį.

Erdvių tyrinėtojai

Pernai balandinių proga rusai iš
leido į erdves pasidairyti majorų 

Gagariną. šios ekspedicijos tikslas 
patirti ar nėra nieko didesnio už 
Nikitą. Mūsų korespondento pra
nešimu iš Maskvos, Nikita žinio
mis ir rezultatais buvo patenkin
tas. Beveik po metų amerikiečiai 
pasiuntė tais pačiais keliais plkn. 
Glenn. Jo misija buvo išplėsti pre
kybinius santykius su erdvių gy
ventojais ir surasti naujas rinkas 
Holywood žvaigždžių pertekliui. 
Derybos matyt, nebaigtos, nes dar 

šiais metais planuojama siųsti 
dviejų delegaciją galutiniam susi
tarimui.

★
Sydney rašytojų ratelis tris vaka
rus posėdžiavęs nutarė kreiptis į 
p. Zakarą, kad suorganizuotų Mai
ronio minėjimą.

★
Krašto Kultūros Tarybos pirmi
ninkas posėdžio metu pareiškė: 
jūs dirbkit, o aš nekliudysiu.

★
Sydney Plunksnos Klubas spren
džia hamletišką problemą — būti 
ar nebūti.
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.STUDENTU KVIESLYS,,

g a st a © i
NEŽINAU KODĖL PEREITĄ SAVAITĘ pas mane į Parramattos 

ligoninę užsuko “S.K.” redaktorius, bet paprašė, kad vėl jam užpil- 
dyčiau kronikos skyrelį. Sako, kad Rodas vėl atostogauja. Atleiskit 
jei jums nieko įdomaus neparašysiu, bet šviežios žinios mano ligoni
nės nepasiekia.

☆
N1UKASTEL1ŠKĖ ZINA BAJALYTĖ specialiai atvyko į Sydnė- 

jų studentų Initiumo programai. Jai kompaniją palaikė jos draugė, 
kuri, būdama pirmą kartą šiame didmiestyje, dar prieš Initiumą no
rėjo pamatyti trupučiuką Sydnėjaus naktinio gyvenimo. Užsuko juod- 
vi į Karaliaus Kryžių. Taip ir užmiršo, ko atvažiavusios.

☆
PO SYDNĖJAUS STUDENTŲ METINIO BALIAUS, visi studen

tai nuvažiavo pasilinksminti pas Vytą žvirgždiną. Labiausiai įsilinks
mino M. Mauragis su fuksu A. Garoliu —- jie viens kitam daužė pa
kaušius susuktais moteriškais žurnalais.

☆
MELBURNO STUDENTAI ĮSTEIGĖ NAUJĄ LIETUVIŠKĄ 

KLUBĄ — “El Trios Los Panchos”. Į jį, dėl turimo nedidelio buto, 
nariais priimami tik A.L.S.S. Melburno, Kanberos ir Sydnėjaus sky
rių nariai. (Paskutinėmis žiniomis sužinota, kad visos vietos jau už
imtos). Klubo direktoriais vienbalsiai išrinkti: S. Grincevičius, J. Ko
valskis ir A. Bulokas. Garbės nariu direktoriai pakvietė Daną Bajelytę. 
^^^^^•X’X'X'X^X’X’X^X^X’X^X’X’X’X’X'X’X^X’X^X’X^X’X^X^X’X^X’X’X’X’X’X^X^X'X’X’X’X'X’X’X^X'X’Z

(Dail. A. Rūkštelės piešinys)

Studentai iškylauja prie Bobin Head 1963 m.
/

EGZ
AMIN

Al
Keistas dalykas tie egzaminai. 
Žmogus visą gyvenimą laiko eg
zaminus ir galop neišturėjęs mirš
ta. Tada sakoma — tam pasibaigė 
vargai ir egzaminai. Mokyklose 
mokiniai laiko egzaminus kad pasi
rengtų naujiems egzaminams, stu
dentai universitete, kad įrodytų 
lankę universitetą. Bet visa tai tik 
pradžia. Yra visokių egzaminų ir 
visokių jiems pasirengti vadovėlių 
ir nevadovėlių.

Egzaminų technika. Mūsų že
miškoje santvarkoje laikyti egza
minus, reiškia atsakinėti. Taip lai
ko egzaminus Chruščiovas prieš 
partijos suvažiavimą, de Gaulle 
prieš O.A.S., Egzaminų sesija 
vyksta visu plotu ir mūsų bendruo- 
menininkų federacijoje: Krašto 
valdyba laikys egzaminus prieš su
važiavimą, redaktorius prieš Kraš
to Valdybą ir t.t. Egzaminus raš
tu kunigai laikė prieš redaktorių, 
Kazokas prieš kun. Butkų, Pus- 
dešris už Šliogerį (yra ir tokių) 
ir t.t. Laikiusiųjų rezultatai bus 
paskelbti sekančiame Tėviškės 
Pastogės Nr.
Visiems įsidėmėtina pastaba: vi
siems, kurie laiko ar dar laikys bet 
kokius Bendruomenininkų Federa
cijoje egzaminus pasiruošimui pa
grindinis visų mokslo šakų vado
vėlis yra mūsų kapelionų paruoš
tas ir jų pačių aprobuotas Apreiš
kimas (iš kuklumo pavadintas Pa
reiškimu). Jame telpa visos egza
minų mistikos klausimai ir atsa
kymai.

A.Y.

Reguliariai skaitykite
TĖVIŠKĖS PASTOGĘ!

Prenumeratas priima visi A.B.F. 
Pradžios Mokyklos mokiniai.
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Filisteris
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HYPNOTISTAS

L. FARKUGIA
3 Leichhardt Ave., Glebe Point, 

Sydney.
Pagelbės nugalėti nervingą įtam
pą, rūpesčius, girtuoklystę, nutu- 
kimą ir t.t.
Priėmimo valandos 10-1 ir 2-6 p.p.
Vizitą užsakant skambinti 68-2073

KALBOS VADOVAS
Mūsų vietinėje spaudoje dažnai 
sutinkame keistų žodžių, kuriuos 
kiekvienas bando aiškintis savaip, 
ir iš to kyla herezijos. Tėviškės 
Pastogė ryžtasi juos teisingai pa
aiškinti.
Laisvamanis žmogus, kuris laisvai 
mano apie kitus išskyrus save.

AUDRIUS GORILA, B. Sc. Dr. Phil.
Audrius gimė 1939 m. B.C. Atė

nuose. Užėjus persų okupantams, 
Audrius su tėveliais turėjo iš gim
tinės dezertyruoti.

Karo audros nubloškė Gorilų 
šeimą į Kartagėnus. čia jaunasis 
Gorila įstojo į Hanibalo-Hasdruba- 
lo pradžios universitetą, iš kurio 
vėliau jis perėjo į J. Cezario var
do gimnaziją Romoje. Ją sėkmin
gai baigęs, Audrius augštuosius 
mokslus pradėjo lankyti Vytauto 
Didžiojo vaikų darželyje, Kaune.

Studentaudamas, Audrius pri
klausė visokioms caristų, fašistų 
unijoms ir buvo išrinktas nacių 
asociacijos galva.

ŽINIOS
RODAS, išvykdamas atostogų paliko man laišką, gautą nuo bu

vusios “Tik niekam nesakyk, kad...” skyriaus vedėjos. Užbaikim Rodo 
skyrelį jam rašytu laišku.

“Mielas Rodai,
Neseniai į Melburną buvo atvykęs neaiškus tipelis iš Adelaidės. 

Viena melburniškė pasakojo, kad jinai kartu su savo seserimi ginči
josi pusę valandos besiaiškindama, kurios jis draugas; dabar vis dar 
neaišku.

Be to, tas adelaidiškis, pridarė joms nemažai rūpesčių, kaip su
pažindinti su tėveliais, mat — jo vardo nežinojo. Bet jos gudrios! 
Viena iš jų sumaniai pasuko kalbą apie mašinas; vėliau licenzijas, ir, 
pagaliau draugas parodė savo dokumentą. Viskas laimingai pasibaigė.

Kol. Audronė.”
, Inocentas.

Turėdamas diplomą Audrius da
bar skris į mėnulį, kur šimtmetį 
išbus atlikdamas praktikos darbus.

Visai nenuostabu, kad kolega 
Audrius pasirinko mėnulį, nes tai 
atitinka jo ideologiją.

S —S

• • •

Sveikas protavimas yra toks, 
kada protaujant griežtai laikomasi 
Pareiškimo turėklų.

♦ • •

Dezertyrai Lietuvių kalbos vado
ve prof. Skardžius sako, kad tai 
reiškia bėglys. Taip ir reikia su
prasti.
Bedievi* paprastas lietuviškas 
keiksmažodis.
Klaida priemonė save teisinti, o 
kitus pulti, arba tai, kas niekad 
netaikoma sau.
Bendruomenė dalykas, tuo pačiu 
metu esąs ir priemonė ir tikslas.

★
Rašytojas Pulgis Andriušis vienu 
metu pareiškė: sutinku būti ren
kamas į valdybą, bet išrinktas ne 
tiek veikiu kiek kenkiu.

*
— Nigerijoje mirė 138 m. pi

lietis Amaigho, kuris pasišaukęs 
prie mirties patalo savo sūnų, 109 
metų amžiaus, tarė: “Mano vaike
li aš norėčiau dar gyventi, kad 
galėčiau mokytis o kadangi tu dai‘ 
labai jaunas, tai stenkis vis kas
kart daugiau gyvenime išmokti”.

Visai nenuostabu
Vienas sydnejiškis katalikas sle
pia katalikų laikraštį Tėviškės Ai
dus nuo savo žmonos norėdamas 
ją išlaikyti katalike. Ir visai ne
nuostabu. Pažvelkime, kokie to 
laikraščio bendradarbiai: Pagoniš
kas Krikščionis, Dezertyras, Laz
dos galas, žeberklas, Paliauška, 
Pagalys ir kt.
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+ PO PAŽĮSTAMU
TT DANGUM

TUNTO 
VĖLIAVA

“Aušros” tuntas įsigijo naują 
vėliavą. Spalvos: rūdys, Žalys ir 
pilka. Vėliavos kotas dūda (itis).

AUSTRALIJOS RAJONO LIETUVIŲ ABORIDŽENŲ SKYRELIS

ĮSKYLA1 AUSTRALUOS KRŪMUS
(“Ventos” vietininkijos skautų vyčių kand. būrelio iškylos

reportažas.)

RAJONO 
VIENETUOSE

“DŽIUGO” TUNTAS —

MELBOURNAS

Brisbanės lietuvių skautų vyčių 
kandidatų iškyla ir šiemet buvo 
toj pačioj vietoj kaip pernai, kaip 
užpernai, kaip ir kitąmet bus... Tie 
patys krūmai, tas pats geležinke
lis, tai, atrodo, ir iškyla turėtų 
būti tokia pati. Ir, va taip ir bu
vo! Iškyla šiemet tokia pati, kaip 
pernai.

Du skautai vyčiai kandidatai ir 
aš (mūsų lietuvių kolonija Bris- 
banėj nedidelė, todėl ir skautų 
tiek daug) pilnai uniformuoti, ne 
su kuprinėm, įsėdom į Kedron’t 
stoties dūminį traukinį ir patrau 
kėm pietų link.

Išlipę Campbelltovvno stoty lau
kėm dar kelių vyčių kandidatų at
vykstančių mašinomis.

Buvo penktadienio vakaras ii 
lietus pylė kaip iš kibiro. Laukėm, 
laukėm ir dar jų nėra. Jų niekaip 
nesulaukę, apie vienuoliktą valan-

Ar seniai 
gėrėte ?

Atsiminkite: daktarai pataria 
kasdieną išgerti nors vieną bonką 
pamidorų padažo.

PAM1DORŲ
PADAŽĄ 

pardavinėjame 24 vai. j parą. Už
sukite: 152 Liverpool Road, En
field.

Po darbo valandų skambinkite 
UA 3126

Lietuviams speciali nuolaida. 

dą nutarėm pradėti naktinį žygį — 
į priešingą peroną.

Ten belaukdami atvykstančio 
sekančio dūminio traukinio į Ked- 
roną sukirtom visus trims dienoms 
atgabentus maisto produktus. Na
mo grįžom geroj nuotaikoj, kui’ 
jau mūsų laukė minkštos, mamy
čių paklotos lovos.

Tamsiaplaukė Sesė.

Aušros tunto skautų būklas Ingleburne

Pakeltas j skauto laipsnį. Tautos 
šventės proga, į skauto laipsnį pa
keltas buvęs vyčių vadas A. Ži- 
žys.

“Džiugo” tunto tuntininkas ps. 
A. Kazlauskas su žmona išvyksta 
ilgų atostogų (18-20 metų( į Nau
ją Zelandiją. Jo pareigas laikinai 
sutiko eiti s.v.v.sl. V.P. šalkūnas.

(Nukelta į psl. 6)
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RAJONO VIENETUOSE 
(Atkelta iš psl. 5)

“AUŠROS” TUNTAS
— SYDNĖJUS

Skautų Vyčių Šiaudinio Vilko 
d-vė turėjo savo metinį susirinki
mą tunto nuosavame būkle Ingle- 
burn. Nauju vadu buvo išrinktas 
s.v.v.sl. M. Rudys.

Aušros tunto vadijos posėdis 
įvyko kambary. Tartasi einamais 
reikalais ir kt.

“VILNIAUS” TUNTAS — 
ADELAIDĖ

Į vyresniųjų skaučių kandidačių 
“Audros” būrelį naujomis kandi
datėmis priimtos sesės: Alkevičiū-;
tė, Morkūnaitė ir Rudzenskaitė.

L.e.p. tuntininkas ps. A. Gavelis Senųjų skautų židinys iškylauja
pastaruoju laiku smarkiai susirgo 
apkrečiama spaudos liga. Brolis 
tuntininkas daktarų patarimų ne
klauso, bijomasi, kad neišnyktų 
kaip dūmas (akių negriaužęs).

— Z —

RAŠYTOJU NUOMONĖS
(skaitytojai už turinį neatsako)

KAIP IR ŠIAIS LAIKAIS

“šiandien mūsų jaunimas mėgs
ta liuksusą, jie yra blogų manie
rų, jie nereiškia jokio respekto 
vyresniems ir mėgsta tuščiai ple
pėti žaidimų vietoje”.

“Vaikai yra maži tironai, bet 
ne namų tarnai. Jie nepasikelia, 
kai vyresnis įeina į namus, jie 
prieštarauja tėvams, kalba prieš 
žmones, ryja maistą ir terorizuoja 
savo mokytojus”.

Tai panašu į mūsų laikus, bet 
taip kalbėjo Atėnuose Sokratas, 
penktame amžiuje prieš Kristų.

SUJUNGTI?
Pone Redaktoriau,

Man, ir manau kitiems, jau atsi
bodo skaityti Australijoj leidžia
mus du lietuviškus laikraščius. Ne 
todėl, kad mažiau laiko belieka 
prie televizijos aparato, bet todėl, 
kad esu labai susirūpinęs mūsų 
jaunosios kaitos ateitimi. Jiems 
mes turėtumėm palikti tik vieną 
laikraštį — vyresniosios kartos 
vieningumo simbolį.

Šitokia idėja įvykdyti yra įma
noma.

Konkrečiai siūlau sujungti abu 
mūsų savaitraščius į vieną; sugal
voti visai naują, bet nebūtinai ori

ginalų vardą; paskirti p. Ku-ką 
redaktoriumi ir pamatysite — visi 
bus patenkinti.

E'su įsitikinęs, kad ir mūsų dva
siškąja šiam pasiūlymui pritars', 
nes juos esu numatęs laikraščio 
leidėjais.

Garantuoju, kad tada ir prakti
kuojantieji ir širdy giliai tikintie
ji bus patenkinti, o mūsų jauni
mas tik skaitys ir lauks kuo daž
niau pasirodančio sekančio nume
rio. Tuo pačiu atpuls ir problema 
jieškoti naujų prenumeratorių, nes 
visi tą laikraštį jau bus užsisakę 
— aš pats pirmas.

Su pagarba,
R. Vidugiris, 

Canberra.

Mielus Židinio narius
TETĄ MORTĄ

ir
DĖDĘ ALIJOŠIŲ 

sveikiname sukūrusius šeimos židinį.
Senųjų Skautų Židinys

DĖKINGA
Gerb. p. Redaktoriau,
Esu labai Jums dėkinga, kad 

nors vieną kartą Jūsų redaguoja
mame laikraštyje patalpinote ma
no pavardę.

Skaistuolė Gražuolytė, 
North Geelong.
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NIEKAIP NEUŽMIRŠTAMAS 
* GEELONG *

Apie sporto šventę ir varžybų 
rezultatus jau buvo rašyta spau
doje, bet gal būt nepakenks, kai 
ką dar prisiminus.

Aiškiai nei vienas sporto šven
tės reporteris negalėjo būti syd- 
nejiškis, nes visose koresponden
cijose jautėsi anti-Sydnejaus pro
paganda — šališkumas.

Ten, kur Sydnejaus “Kovas” 
turėjo gražiausias pergales (išsky
rus šachmatuose), tų reporterių 
nebuvo, ir spaudoj viskas buvo 
prityrusiai ignoruojama.

Tokie dalykai lengvai nepraei
na. Aš buvau ir mačiau savo aki
mis kaip “Kovo” futbolo koman
da, ėjusi be pralaimėjimų, finale 
lengvai įveikė Hobarto “Perkūnų” 
5:4 (1:1). Tuo pačiu laiku vyko 
plaukimo finalai, kuriuose, deja, 
negalėjau dalyvauti, nes tuo laiku 
žaidžiau už “Kovo” futbolo ko
mandą, bet patikimai girdėjau, kad 
“Kovas” laimėdamas visas (vyrų 
ir moterų) peteliškės stiliaus esta
fetes, tapo sporto šventės plau
kimo čempionu.

Kovo kriketo komanda Geelongo

Ko kiti reporteriai (jau man net 
pikta darosi) dar nepaminėjo, tai 
galinga “Kovo” kriketo komanda, 
kuri į sporto šventę atvykusi pil
nu stiprumu taip išgąsdino kitų 
klubų komandas, kad jos net ir į 
aikštę bijojo išeiti ir kriketo tau
rė atiteko sydnejiškiams be jo
kios kovos.

Pagaliau, kad tie jūsų korespon
dentai neprikaišiotų, kad ir aš esu 
šališkas, paminėsiu ir paskutinę 
šakų kuria jie kažkodėl praleido 
— boksų. Turnyrų aiškiai laimė
jo Melbourne “Varpas” išstatęs 
stiprų southpaw boksininkų Kaz
lauską. Jis tikrai impresyviai pa
sirodė nukaudamas visų kitų klu
bų išstatytus oponentus, išskyrus 
Sydnejaus “Kovo”. (“Kovas” dėl 
finansinių sunkumų neįste'ngė į 
sporto šventę boksininko pasiųs
ti.) Bet visi žino, jei kovietis bū
tų nuvykęs į Geelongą, jis Kaz
lauską būtų lengvai nugalėjęs.

V. Auksas

ADELAIDE 
KREPŠINIS 

Vytis V (Veteranai) 
— Thebarton Juniors 

15 — 13)
Visi ekspertai sutinka, kad šio

se nepaprastai įtemptose rungty
nėse būtų buvęs toksai rezultatas, 
jeigu tos rungtynės būtų įvyku
sios.

Vytis I (Jauniai)
— Woodville West (66 — 65)

Jaunių komanda padarė didelę 
pažangų, ir šiame turnyre laikosi 
be pralaimėjimo. Nors pirmas 
rungtynes jie laimėjo prieš silp
niausių turnyre komandų (Wood
ville West), dabar yra daug vil
čių, kad antrame rate jie vėl turės 
vienų laimėjimų — prieš Woodvil
le West. Taškus pelnė: V. Dryža 
11, V. Mikutavičius 12; A. Dryža 
8, A. Gilandas 15, S. Dryža 0. V. 
Stašionis ir M. Mauragis gerai 
žaidė gynime.

Aras.

SYDNEY 
KREPŠINIS

“Kovo” vyrų krepšinio koman
da neužilgo žada pradėti treniruo
tes, nes jau yra užsiregistravusi 
ateinančios vasaros turnyrui, ku
ris, berods, įvyks Adelaidėj. Tre
niruotės vyks reguliariai laike ir 
po kiekvienos vakaruškos.

TINKLINIS
Visi džiudo žaidėjai Sydnejuje 

perėjo į tinklinį. į treniruotes da
bar atvyksta pakankamai žmonių 
sudaryti penkias pajėgias tinkli
nio komandas. Gandai sklinda, 
kad koviečiai Adelaidėn pasiųs 
skirtingų tinklinio komandų prieš 
kiekvienų klubų. Koviečius įdo
miai treniruoja — Jonas? — Min
daugas?. V.A.

GEELONG
šiomis dienomis liūdna žinia 

pasiekė “šachmatų” skyriaus re
dakcijų iš Geelongo. Pranešama, 
kad Geelongo lietuvių sporto klu
bas “Vytis”, negalės dalyvauti 
XIII sporto šventėje Adelaidėje, 
nes, surengęs pereitų sporto šven
tę pas save, subankrutavo.

Robi*
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Iš MŪSŲ PARAPIJŲ K|EK į$ SUGALVOJAU
Prisimenant Lietuvos istoriją, į 
Liublino uniją suvažiavo Lenki
jos ir Lietuvos atstovai su išaštrin
tais kardais. Vis tik kardų neiš
traukė, o pasirašė uniją. Panašus 
suvažiavimas numatomas po ketu
rių šimtų metų Adelaidėje. Skir
tumas tik tas, kad aname Liub
lino suvažiavime atstovai daugu
moje buvo beraščiai, gi Adelaidės 
suvažiavime reikia tikėtis neatsi
ras nė vieno, už kurį raštininkai 
pasirašinėtų.

Prieš Velykas visose mūsų abstrak
čiose parapijose vyksta gyva sąži
nių sąskaityba ir širdžių revoliuci

Mielam Šachmatų Skyriaus Redaktoriui 

ADOMUI MIŠKINIUI
skaudžiai nukentėjusiam (M.P. red. atsišaukime į skaityto
jus) nuo 3-čio klausimų paragrafo, reiškiame gilią užuo
jautą.

Eilė Šachm. Sk. skaitytojų.

LAIŠKAS

REDAKCIJAI
TRETI NAMAI

Didž. Gerb. Redaktoriau,
Jau senai visiems sakiau, bet 

niekas manęs net ir dabar neklau
so, kad Sydney kolonijoj trūksta 
trečių lietuvių namų, tad malonė
kit patalpinti šį mano laišką į 
“Rašytojų Nuomonių” skyrelį.

Jeigu mes turime tris apylinkes 
(Redferno, Bankstowno ir Cabra- 
mattos) tai pagal lietuviškas tra
dicijas turėtumėm turėti ir trejus 
lietuvių namus.

Jau Sydney kolonijoj gyvenu 
trylika metų. Kadangi automobilio 
neturiu? dar vis tenka naudotis 
traukiniais ar autobusais. Tikėkit 
manim, man Bankstownas gele
žinkeliu nepasiekiamas, o į Red- 
femą važiuoti bijau — ten per
daug gerai duoda valgyti.

ja. Štai kaip šiuos priešvelykinius 
neramumus vaizduoja suvaržyto 
mąstymo spauda: “Tikroji revo
liucija prasideda širdyje. Rekolek
cijos yra sukilimas prieš save, per
sitvarkymas, įsijungimas į dieviš
kos malonės atominės energijos 
jėgainę” (Tėviškės Aidai, Nr. 13). 
Ten pat toliau rašoma: “Kunigas 
čia yra tik apnešiotas ir gyveni
mo apdaužytas aparatas, per kuiį 
lietuviams lietuviškai prabils šven
toji Dievo Dvasia”. Mūsų balandi
niu protavimu net pati laisvama- 
niškiausia spauda kunigą vis tebe
laiko žmogum, o ne kokiu sukiu
žusiu aparatu.

Kodėl negali lietuviai susiprasti 
ir pastatyti ar nupirkti trečius na
mus Cabramattoj?

V. Kukulis, 
Alexandria, Sydney.

Red. pastaba: Cabramattos lietu
vių namai senai pastatyti ir net 
moderniais baldais apstatyti. Kac 
nebūtų daugiau to nežinančių, šio
je “T.P.” laidoje patalpinome ir 
nuotrauką. (Žiūr. “T.P.” 1 psl.)

LIETUVOJE

Tarybinis mokytojas: Pasakyk, 
Vytuk, kodėl mes mylime Sovie
tų Rusiją?

Vytukas: Užtai, kad ji mus iš
laisvino.

Mokytojas: 0 kodėl mes nemy
lime Amerikos?

Vytukas: Už tai, kad ji mūsų 
neišlaisvina.

Sydnejiškis M. Vaidauskas pe
reitą savaitę N.S.W. valstybinėje 
oterijoje išlošė £1,000. Kai ku

riems pinigai tik bėdą neša. Syd
nejiškis namą jau įsigijęs, televizi
ją bare gali matyti, mašinos vai
ruoti nemoka ir mokintis nežada, 
o naujų draugų nejieško. Todėl ir 
nenuostabus jo pasisakymas: “Tie 
pinigai saulės nematys”.

žinau, kad netikėsit, kai pasaky
siu, bet sugalvojęs šį faktą nega- 
iu nutylėti: mūsų redaktorius 
simylėjęs! Ne vien įsimylėjęs, bet 
ir savo jaunuosius bendradarbius 
iš kelio veda. Aną dieną, kai užsu
kau į spaustuvę, užtikau redakto
rių beklausiantį jauno Svogūnai- 
čio: “O kaip tau patinka newcas- 
teliškės Dana ir Regina? Aš jomis 
susižavėjęs...”

— ★ —
Rydas Daukus, didelis džiudo 

mėgėjas, atrodo, buvo paveiktas 
,aunų džiudžistų Mauragio, Sta- 
šionio, Kišono, Kyzelio, Migevi- 
čiaus ir kitų pavyzdžiu ir perėjo 
į kitą sporto šaką. Kiekvieną sek
madienį dabar galima jį matyti 
smarkiai smūgiuojant “Kovo” 
tinklinio komandos treniruotėse 
Bankstowne.

— ★ —
Pagaliau paaiškėjo skaitytojo V. 

Kazoko kasdieninis meniu. Pus
ryčiams: Bex milteliai (gavėnios 
metu tik viena dozė); pietums: 
peanuts (irgi tik vieną); vakarie
nei: bananas. Vakarienę, atrodo, 
labiausiai mėgsta, nes kai ištrau
kia iš kišenės “biro” paišelį, ir 
tas panašus į bananą.

Cyp-Cyp
DEZERTYRAS

— Tai tamsta palikai vieną 
žmoną, esi pabėgėlis? — sako tei
sėjas.

— Ne, pone teisėjau, —- atsa
ko vyras. — Jeigu tamsta pažin
tum mano žmoną, tai mane va
dintum dezertyru.
Nežino, ar geras
Vienas skaitytojas, pavartęs laik
raštį, garsiai nusiskundžia: neim
siu į rankas šito laikraščio — ne
pasirašyta po straipsniu ir nežinai 
žmogus, ai- straipsnis geras, ar 
ne.
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