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ATSIŠAUKIMAS
S.L.M. Soc. GI. Draugijos Val

dyba savo posėdyje, rugpjūčio 
4-t» dieną, nutarė D-jos veiklą 
sustiprinti konkrečiais žygiais, 
būtent — Senelių Namų steigimu.

D-jos Pirmininkė p. O. Baužie- 
nė yra susisiekusi su atitinkamo
mis australų įstaigomis, kurios 
davusios patarimų, aprūpinusios 
įvairiomis žiniomis ir taisyklėmis, 
kurias D-jos Pirmininkė šiuo me
tu kruopščiai studijuoja.

Gautos taisyklės aiškiai paro
do buvusios D-jos Valdybos (1961 
■1963 metų) sumanumų, D-ją už- 
registruodamos valdiškose aus
tralų įstaigose, nes neregistruo
toms draugijoms Senelių Namų 
steigimas nebūtų leidžiamas.

Minėto posėdžio nutarimu, 
Draugijos Valdyba Senelių Na
mams iš savo sutaupų paskyrė 
£600, pervesdama juos į atskirą 
sąskaitą, kuri bus nuolat papildo
ma Valdybos ir visų narių darbu 
bei visų kitų tautiečių aukomis.

Draugija dėkinga visiems, ku
rie nepaliaujamai Senelių Namų 
reikalingumą spaudoje kėlė, o 
ypač dėkinga p. A. Baužei ir p. V. 
Kazokui, kurie šio reikalo pri
brendimą svariais straipsniais už
tvirtino ir parodė kelią, kuriuo
Draugija žengdama, naudingiau
siai pasitarnaus tautiečiams.

Valdiškos austrsdų įstaigos lab
daringoms draugijom* skiria la
bai duosnią pašalpą — skiria du 
trečdaliu* sumos, reikalingos Se
nelių Namų įsteigimui.

Šeši šimtai svarų yra perma
la suma, todėl S.L.M. Soc. GI. 
Draugija kreipiasi į visus tautie
čius, prašydama šią, šešiais šim
tais pradėtą sąskaitą aukomis ge
rokai padidinti.

Šiandien dar esam stiprūs, svei
ki ir užsidirbame pragyvenimą, 
bet praėjus tam tikram metų skai
čiui, daugeliui iš mūsų teks pra
leisti paskutine* savo gyvenimo 
dienas Senelių Namuose^

Senatvėje bus nepalyginamai 
maloniau gyventi savųjų tarpe, 
negu svetimųjų, kurių kalba ir 
papročiai mums svetimi.

Taigi, aukodami Senelių Na
mams, rūpinatės savo pačių ar 
savo artimųjų ateitimi!

Aukotojų pavardes, o taip pat 
ir Senelių Namų steigimo eigą 
skelbsime spaudoje.

Siunčiant aukas čekiais, užten
ka užrašyti sutrumpintai: S.L.W. 
Soc. Serv. Assoc. Taip pat pra
šom pažymėti kam siunčiama: Se
nelių Namams ar ligonių reika
lams.

Aukas siųsti: Box No. 8. P.O.
EARLWOOD, N.S.W.

VALDYBA

PAVERGTŲJŲ SAVAITĖS ATGARSIAI

PRIEŠGRAIKIŠKOS 
DEMONSTRACIJOS IR 

PABALTIJO PAVERGTIEJI

Londone viešėjus Graikijos ka
rališkajai porai ir įvykus demon
stracijoms prieš Graikijoje kali
namus komunistus, britų "Daily 
Mirror” nurodė, kad demonstran
tai, nors ir nekomunistai tikru
moje pasitarnavo komunistų tiks
lams. Laikraštis paklausė: “kada 
gi tie vis tariami britiškieji idea
listai yra protestavę dėl politi
nių kalinių persekiojimo Lietu
voje, Latvijoje ar Estijoje, ar 
Vengrijoje, ar Rumunijoje, Bul
garijoje, Rytų Vokietijoje, paga

Trumpa amžinoji draugystė
RUSAI STIPRINASI KINIJOS PASIENYJE

PASIRENGIMAI GINTI 
RYTINES SIENAS

Kaip iš Tokio pranešama, sovie
tai jau nuo šių metų pradžios pra
dėjo statyti karinius sustiprinimus 
Sov. Rusijos ir Raud. Kinijos pa
sienyje, prie Amūro upės. Šioje 
vietoje rusų kariniai sustiprini
mai buvo įrengti ir buvo nuolat 
laikomos karinės įgulos dar perei
to šimtmečio antroje pusėje. Ki
nijos komunistams paėmus krašto 
kontrolę į savo rankas šita toli
mųjų rytų “Magino” linija buvo 
deformuota. Tas buvo daroma 
vardan “amžinos tautų draugystės 
ir brolybės”, ir Amūro upė buvo 
numatyta laikyti tautų draugystės 
tiltu. Vis tik toji draugystės “am
žinybė” truko labai trumpai, ir iš
kilus ideologiniam konfliktui tarp 
sovietų ir kiniečių komunistų va
dų toji pati Amūro upė vėl pasi
darys sovietinės gynybos diržu 
Tolimuose Rytuose. Juo labiau 
paskatino sovietus imtis šių ap
saugos priemonių paskutiniu metu 
kiniečių komunistų užuominos 
apie Kinijos teritorialines sritis,

LATVIŲ JAUNIMO 
KONGRESAS

Latvių jaunimo kongresas svar
biomis Pabaltijo temomis įvyko 
Koenigsteine liepos 25-31 dieno
mis ryšium su “ELJA” (Europos 
latvių jaunimo sąjungos) 10 me
tų sukaktimi. Pagrindinė suva
žiavimo tema: “Komunizmui nėra 
ateities”. Programoje buvo ir 
bendros visam Pabaltijui temos, 
pvz. žinomo Rytų Europos žino
vo prof. dr. Boris Meissner, dr. 
Br. Kalninšo apie komunizmo 
ideologiją, Abolinšo apie komu
nizmą filosofiniu požiūriu, doc. 
N. Valterio apie komunistų par
tijos naująją programą ir dau
giatautę valstybę ir kt. Labiau 
Latvijos temomis buvo paskaitos: 
Mag. Ad. šildės apie komunistų 
partiją ir latvių tautą, J. Rudzičio 
apie Sovietų Latvijos literatūrą, 
P. Strantės apie S. Latvijos žur
nalistiką, A. Namsino apie latvių 
jaunimą okup. Latvijoje ir kt. 
Kongreso metu įvyko senų Pa
baltijo žemėlapių, knygų, foto 
nuotraukų parodos, latvių muzi
kos, šokių ir poezijos koncertai, 
spaudos konferencija, sporto var
žybos, susitikimas su vokiečių 
jaunimo organizacijų atstovais, 
filmų seansai ir kt. J kongresą 
suplaukė per 500 latvių jaunimo, 
tame skaičiuje 100 jaunuolių iš 
JAV. (E) 

liau — Čekoslovakijoje?” Britų 
dienraščio paklausimą liepos 19 d. 
laidoje pakartojo amerikiečių žur
nalas “Time”. (E)

★

— New Yorko merui (burmis
trui) R. Wagneriui paskelbus Pa
vergtųjų Tautų Savaitę, liepos 16 
d. New Yorko miesto rotušėje bu
vo atitinkamos iškilmės. Toms iš
kilmėms vadovauti buvo pakvies
tas dr. A. Trimakas, kaip Pa
vergtųjų Tautų Seimo' atstovas. 
Jis pasakė atitinkamą žodį ir pri
ėmė įteiktą mero paskelbtąjį ak
tą. įvykio nuotraukos buvo įdė
tos New Yorko spaudoje. 

kadaise jėga atplėštas nuo Kini
jos, ir kurios Kinijai priklausė 
daugiau kaip tris tūkstančius me
tų. I šiuos kiniečių reikalavimus 
sovietų buvo konkretus atsaky
mas — atstatyti tame pakraštyje 
karines bazes, kaip kad buvo an
ksčiau. Sovietai savo šį žingsnį 
viešai teisina tuo, kad visa tai 
daroma vien tik dėl to, jog nori
ma pastoti kelių amerikiečių žval
gybos įskridimams, kurie jau ne 
vienų kartų esu pažeidę sovietinę 
teritorijų Tolimuose Rytuose.

MAŽŲ “VIRŠŪNIŲ” 
KONFERENCIJA

Pereitų savaitę Maniloje Filipi
nuose vyko viršūnių konferenci
ja, kur dalyvavo Malajų, Indone
zijos ir Filipinų vadai. Buvo ta
riamasi dėl naujai kuriamos kraš
tų federacijos, kuri vadintųsi Ma
lajų Azija, šiai federacijai labai 
priešinosi Indonezija ir net grasė 
ginklu pastoti tam kelių. Vis tik 
atrodo, kad nauja federacija nuo 
rugpjūčio 31 d. įsipilietins. Klau

Prieš 30 m. lakūnai Dariu* ir Girėną*, perskridę Atlantą, žuvo prie namų slenksčio. 
Paveiksle lakūnų veidai, buvę iškalti Pun tuko akmeny, Lietuvoje. Bolševikai ir šį 
paminklą sunaikino. L.V.S. “Ramovė” Sydney skyriaus klišė

Įvykiai pasaulyje
MIRĖ PREZ. KENNEDY 

KŪDIKIS
Pereitą savaitę Amerikos pre

zidento žmona pagimdė kūdikį, 
kuris mirė po poros dienų. Mir
ties priežastis — kvėpavimo orga
nų sutrikimas.

MIRĖ DR. WARD
Pereitą savaitę Londone mirė 

Dr. Ward, raktinė figūra buv. 
Anglijos krašto apsaugos minis- 
terio Profumo ir Kristinos Keeler 
aferoje. Mirties priežastis — per- 
didelė dozė nervus raminančių 
vaistų. Šioje byloje besinarplio
jant atidengiama vis daugiau ir 
daugiau stambių Anglijos visuo
meninio ir politinio gyvenimo fi
gūrų, kurių vardai tuo tarpu dar 
neskelbiami.

STAMBUS GROBIS
Rugpjūčio 9 d. Anglijoje netoli 

Londono gauja plėšikų sulaikė 
pašto traukinį išplėšdami daugiau 
negu trijų milijonų vertės pinigų 
ir brangenybių. Iš traukinio iš

simas, kaip pasisakys ir prie ko 
dėsis vienintėlės dvi išlikusios bri
tų kolonijos Azijoje----šiaurinis
Borneo ir Sarawak, šių kraštų 
gyventojų apsisprendimas vyks 
UNO priežiūroje, nors britai tam 
priešinasi.

SATELITAI — ŠNIPAI
Trijų mėnesių laikotarpyje Ame

rika planuoja į erdves paleisti ke
letu satelitų, kurių uždavinys sek
ti atominius sprogdinimus ne tik 
ant žemės, bet ir tolimose erdvė
se.

JIE IŠĖJO NUVERSTI 
VALDŽIOS

Haiti pabėgėliai sudarė apie 300 
vyrų “armijų” ir išvyko atgal į tė
vynę nuversti Haiti diktatoriaus 
Duvalier. Iš San Dominico respub
likos peržengę Haiti sienų jie žy
giuoja į krašto gilumų nesutikda
mi pasipriešinimo. Esu, daug Hai
ti reguljprios kariuomenės karių 
perbėga į išvaduotojų pusę, ir jų 
jėgos kaskart vis auga.

nešė apie 120 maišų pinigų ir 
brangenybių. Spėjama, kad šiame 
užpuolime dalyvavo apie 20 plė
šikų. Pagal tyrinėjimus šis plėši
mas buvo planuotas gerokai iš 
anksto, nes vienas ūkininkas pa
liudijo matęs prieš kiek laiko ke
letą vyrų, kurie apie tą vietą, kur 
vėliau buvo sulaikytas traukinys, 
ir jie fotografavo, darė įvairius 
brėžinius. Yra paskirta 325.000 
svarų premija tam, kas atidengs 
arba nurodys, kaip sugauti gaują 
ir atsiimti prarastus milijonus. 
Esą, kažkas iš gaujos telefonu 
Reuterio agentūrai pasisiūlęs kal
bėti už 500.000 tūkstančių. Tai 
vienas iš pačių didžiausių apiplė
šimų paskutiniu metu Anglijoje.

NENORI RUSŲ
Australijos Imigracijos minis- 

teris antrį kartą atmetė rusų 
žurnalisto Nadim Nekrasov pra
šymą vizai. Jis nori atvykti ir da
lyvauti Australijos komunistų lai
kraščio “Tribune” 40 metų su
kakties minėjime. Ministeris pa

VAJUS BENDRUOMENEI
•

Rugpjūčio mėnuo — vajaus mėnuo, kurį paskelbė ALB 
Krašto Valdyba. Šio vajaus metu telkiamos lėšos mūsų bendruo
menės kultūriniams reikalams, o taip pat ir Lietuvos reikalų pro
pagavimo reikalams.

Šiam tikslui skirta auka pagyvins lietuviškąjį gyvenimą Aus
tralijoje ir sustiprins mūsų tautinį sąmoningumą. Kiekvienas ben
druomenės nario įnašas stiprins mūsų lietuviškumo tvirtovę ir pa
sitarnaus įgyvendinimui mūsų užsibrėžtų uždavinių.

★
Itenelieka nė vieno bendruomenės nario, kuris neprisidėtų 

savo auka. Tai nėra ubagavimas, bet natūrali kiekvieno lietuvio pa
reiga visomis išgalėmis remti lietuviškus reikalus.

*
Rugpjūčio mėnesį bus kreipiamasi į kiekvieną bendruomenės 

narį asmeniškai vajaus aukų reikalais. Jeigu kas nors būtų aplenk
tas, kviečiame pačius aukotojus prisiųsti ar įmokėti savo auką vie
tos apylinkės valdybai arba jos paskirtiems aukų rinkėjams.

★
Iš surinktų aukų 30% lieka apylinkių ar seniūnijų vietos kul

tūriniams reikalams, o 70% persiunčiama ALB Krašto Valdybai, 
kuri surinktas lėšas paskirstys ir panaudos lietuviškiems bendruo
menės reikalams. Už lėšų tikslingą panaudojimą ALB Krašto Val
dyba tiesiog atsakinga Krašto Tarybai.

★
Aukų vajaus rezultatai ir pavieniai aukotojai, aukoję ne ma

žiau vieną svarą, bus pagal galimybes skelbiami Mūsų Pastogėje.
★

Kiekviena šiam tikslui skirta auka liudija mūsų tautinį są
moningumą ir solidarumą. Tik vieningomis pastangomis bus gali
ma atsiekti didelių darbų.

reiškė, kad nenorima komunisti
nės propagandos eksperto Austra
lijoje. Tuo reikalu protestus įtei
kė Australijos geležinkeliečių uni
jos sekretorius ir žurnalistų są
jungos pirmininkas.

— ab —

DUJOS UŽNUODIJO MIESTĄ
Filadelfijoje, Amerikoje, spro

gus chlorino dujų tankui nuodin
gos dujos palietė tirštai apgyven
dintus miesto rajonus. Daugiau 
kaip 200 žmonių paguldyta ligo
ninėse. Žmonės tiesiog gatvėse 
krito, šunys ir katės bei daugybė 
paukščių iš karto žuvo.

AMERIKIEČIŲ KŪNAI 
NUODINGI

Britų Lordų Rūmuose lordas 
Shackleton per diskusijas dėl nuo
dingų chemikalų padarė sensaciją 
pareikšdamas, esą Polinezijos ka
nibalai pripažino, kad amerikiečiai 
netinką jų maistui, nes jų kūnuose 
esą daug DDT nuodų. Savo ilgoj 
dokumentuotoje kalboje Shackle-

Lietuviai
Pasaulyje

PLB ITALIJOS KRAŠTO 
TARYBA IR VALDYBA

PLB Italijos Krašto Valdybą 
sudaro: Msgr. Vincas Mincevi
čius — pirmininkas (jis Valdybai 
pirmininkauja nuo 1952 m.), vice- 
pirm. — sekr. — dr. kun. Pov Ja
tulis ir iždininkas — dr. prof. kun. 
J. Zeliauskas SDB. Krašto Tary
bos Prezidiuman įeina: Pirminin
kas — Msgr. Vyt. Balčiūnas, vi- 
cepirm. — prof. dr. Z. Ivinskis, 
sekr. — kun. K. Dobrovolskis. 
PLB Italijos Krašto atstovu į 
PLB Seimą vyksta Msgr. Vyt. 
Balčiūnas. (E)

★
Amerikoje gyvenąs lietuvis S. 

Kašelionis, pats uždirbdamas duo
ną kaip paprastas darbininkas įsi
pareigojo “Dirvai” kasmet skirti 
po 250 dolerių literatūrinėms pre
mijoms. Jis jau vieną premiją iš
mokėjo “Dirvai” paskelbus nove
lės konkursą. Premiją laimėjo ra
šytojas Jurgis Gliaudą. S. Kaše
lionis pasiryžęs tokią sumą pre
mijoms skirti ligi savo gyvos gal
vos.

★
Kanadoje yra lietuvių studentų 

rėmėjų draugija, skirianti premi
jas: lietuviui, geriausiai baigu
siam gimnaziją ir studentui, au- 
gščiausiais pažymiais perėjusiam 
iš kurso j kursą. Premijos skiria
mos tik Toronto gimnazijose ar 
universitete besimokantiems.

Kaip jau buvo skelbta, Ameri
koje prieš keletą metų įsteigtas 
Lietuvių Fondas jau artėja prie 
100.000 dolerių, iš kur gautieji 
nuošimčiai paskirstomi lietuvių 
kultūriniams reikalams. Panašiu 
principu įsteigtas ir Kanados Lie
tuvių Fondas, kurio kapitalas ne
liečiamas, o lietuvių reikalams 

•naudojami gautieji procentai. Ar 
nevertėtų tą nors panašaus įstei
gti ir čia pas mus, Australijoje?

ton įrodinėjo, kad amerikiečių kū
nuose esą daug DDT nuodų ir dėl
to Polinezijos kanibalai atsisakė 
amerikiečius ėsti.

1
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Pasisotino komunizmu
(GRĮŽO NUSIVYLĘ BRAZILIJOS LIETUVIAI)

Neseniai iš pavergtos Lietuvos 
Brazilijon grįžo keturios šeimos
— Petro Žiliaus, Rapolo Vaikšno- 
ros, Vinco Javarausko ir Jono Len
kaičio, — kurios prieš septynerius 
ar penkerius metus iš Brazilijos 
išvyko Lietuvon komunistų propa
gandos apglušinti. Jie tikėjo, kaip 
Maskvos agentai tvirtino, kad Lie
tuvoje darbininkų valdžia, kad ten 
yra laisvė lygybė.

Bet pirmomis parvykimo dieno
mis visas dirbtinis iliuzijų bokštas 
sugriuvo, kai susidūrė su gyveni
mo tikrenybe pavergtoje Lietu
voje. Pasijuto apgauti. Ir netru
kus, po pustrečių metų, ėmė dairy
tis, ieškoti kelių atgal. Vyko Vil
niun, vyko Maskvon į Pietų Ame
rikos valstybių ir JAV pasiuntiny
bes teirautis, kaip būtų galima 
grįžti atgal. Giminės ar draugai 
iš Brazilijos siuntė kvietimus, dar
bo ir buto garantijas. Ir ne vieną 
kartą, nes pirmi kvietimai nepa
siekdavo adresatų. Daugiau vilties 
atsirado, kai Brazilija su Sovietų 
Rusija atnaujino diplomatinius 
santykius.

Beveik visų išvykusių šeimų da
lis buvo gimusi Brazilijoj. Jų liki
mu rūpintis turi teisės Brazilijos 
konsuliarinės įstaigos.
- Apie brazilų piliečių grąžinimą 
daug rašė Brazilijos spauda, de
putatai ir senatoriai kalbėjo par
lamento tribūnoje. Maskva mora
liai yra verčiama išleisti bent tas 
šeimas, kuriose yra narių, gimusių 
Brazilijoje. Priešingu atveju, kil
tų didelis triukšmas spaudoj, par
lamente ir viešoji nuomonė pasi
darytų labai nepalanki Kremliui. 
Chruščiovo politikieriai pasirinko 
mažesni blogį — leisti grįžti, nors 
ir grįžimas yra nepageidaujamas 
komunistų propagandai.

M.P. KALENDORIUS 1964 METAMS
Ateinantiems metams Mūsų Pastogė numato išleisti kalen

dorių, kuris bus lietuviškas ir ribosis vien tik lietuviais, gyvenan
čiais Australijoje. Salia kalendoriumo ir su tuo susijusių kalendo
rinių papildymų numatoma tame kalendoriuje talpinti visų lietu
viškų firmų, biznių dirbtuvių, profesionalų adresus, telefonus ir, 
jeigu būtų pageidavimų, nete trumpą jų apibūdinimą. Toks lietu
vių profesionalų, jmonininkų ir prekybininkų suregistravimas ir 
paskelbimas būtų ne vien tik gera jiems reklama, bet drauge ir 
didelis lietuvių bendruomenės nariams patarnavimas, nes kiekvie
nas, po ranka turėdamas tokį kalendorių ir reikalui esant šauksis 
reikiamos pagalbos arba patarnavimo pas lietuvį.

Tokiu būdu kviečiame visus lietuvius verslininkus ir profe
sionalus Australijoje prisiųsti Mūsų Pastogės Redakcijai (13 Percy 
Str., Bankstown, N.S.W.) šiuos davinius: verslo pavadinimas ir sa
vininko vardas ir pavardė, trumpa verslo arba profesijos charakte
ristika, adresas ir telefono numeris. Be abejo, priimami ir skelbi
mai. Kviečiame skelbtis kaip tik kalendoriuje, kur jūs gausite me
tinį skelbimą pigiausia kaina. Paduodant tik aukščiau prašomą 
verslo arba profesijos pranešimą su adresu ir telefonu imama iš 
skelbėjo po £1 už pasiskelbimą.

Kalendorius numatomas kišeninio formato 4.5” x 6.5” apie 
36 arba 48 psl. Žinias paduoti vėliausiai ligi rugsėjo 15 dienos. 
Pats kalendorius pasirodys apie lapkričio pabaigą.

Maloniai prašome visus kuo anksčiau atsiliepti ir prisidėti. 
Tai vienintelė proga, kur į vieną vietą sueis visi lietuviai versli
ninkai bei profesionalai. Tad laukiame atsiliepimų — juo anks
čiau, juo geriau. Atsiminkite: jūsų paduotos žinios kalendoriuje 
bus gyvas liudininkas, kiek lietuviai čia yra veržlūs ir pagaliau iš 
to. neįkainuojamas patarnavimas lietuvių visuomenei.

MŪSŲ PASTOGĖS REDAKCIJA

Lietuvoje
KAS PLANUOJAMA VILNIUJE?

Kai Lietuvoje buvo minima 
Vilniaus “išlaisvinimo” 19-sios 
metinės ,paskelbta duomenų apie 
įvykdytą statybą ir apie naujus 
planus ateičiai. J. Smilgevičius 
“Tiesoje” (163 nr. liepos 13) nu
rodė, kad šiuo metu Vilniuje vei
kia 3 teatrai, filharmonija, 14 ki- 
noteatrų, 24 klubai, 37 valst. bib
liotekos, 5 stadionai, 7 muziejai. 
Šiuo metu Tauro kalne baigiami 
statyti kultūros rūmai.

Miestų statybos projektavimo 
institutas ruošia naują generali
nį Vilniaus išvystymo planą. 
Miesto užstatymas būsiąs vykdo
mas “pažangiausiu metodu” — 
pagrindiniu struktūriniu elemen
tu priimta gyvenamoji grupė iš 
2.000 gyventojų, kuriuos produk
tais aprūpins pirminio aptarna
vimo blokas. 8-5 gyvenamosios 
grupės sudarys vad. mikrorajoną. 
O šio aptarnavimui būsiąs mikro
rajono centras su krautuvėmis,

Laukiama ir daugiau grįžtant 
šeimų ir paskirų asmenų.

Vieni grįžusių savo tėviškėse 
rado broliukus šeimininkaujant, 
kiti — kaip pavyzdžiui Petras Ži
lius, rado tris brolius žuvusius 
“miško brolių” gretose. Vienas jų 
devynerius metus partizanavo ir 
vadovavo Aukštaitijos partiza
nams. P .Žilius pasakoja įdomių 
niekur dar neskelbtų faktų iš par
tizanų kovų Aukštaitijoje. Dau
guma grįžo tais pačiais drabužiais, 
kuriuos iš Brazilijos išsivežė.

Grįžo be nieko, tuščiomis ranko
mis. Bet džiaugiasi, kad vėl lais
vame krašte, kur iš naujo, niekie
no nepersekiojami, kurs savo gy
venimą kapitalistiniame krašte, 
kuris vis dėlto yra daug geresnis 
už Chruščiovo diktatūrą.

LAIŠKAS IŠ BRISBANAS RAŠ0 Paulius Rūtenis

PASIMATYMAS SU LIETUVIAIS
Mano dienelės Brisbanėje bai

gėsi. Su trupe iš čia vykstu į Mel- 
bourną, kur vaidinsime “Links
mąją Našlę” su garsiąja australų 
dainininke June Bronhill.

Brisbane savotiškai įdomus aus
tralų tropikinis miestas. Tik įva
žiavus į akis metasi mediniai na
mukai ant kuolelių — baslių. Pa
sirodo, taip statoma pakeltus na
mus, kad būtų vėsiau. O karšty- 
bės čia, atrodo, netrūksta, nes 
dabar, pačiame viduržiemy, die
nos metu gatvėje sutiksi daugelį 
vienmarškinių.

Nepasakyčiau, kad mūsų ope
retė (“Orfėjus požemio karalys
tėje”) būtų turėjusi grandiozini

kinoteatru, vaistine, viešbučiais 
ir pan.

Dar numatoma plėsti Vilniaus 
miesto centrą. Ateities planuose 
dar svajojama apie perdirbimą Le
nino prosp. (buv. Gedimino g.) 
pirmųjų aukštų, juose įrengiant 
prekybines patalpas. Teigiama, 
kad esamas miesto centras plėsis 
dešiniajame Neries upės krante 
— ten būsią naujų pastatų. (E)

KOMUNISTŲ PARTIJOS 
60 M. SUKAKTIS

Sovietų komunistinė vadovybė 
nutarė iškilmingai švęsti Komu
nistų Partijos 60-metinį jubilie
jų. Sukaktį jie išveda iš Rusijos 
Social-Demokratų Darbininkų 
Partijos 2-jo suvažiavimo 1903 m., 
nors tikrumoje galutinis Rusijos 
Soc. Dem. Dar b. Partijos skili
mas į “bolševikus” (dabartinius 
komunistus) ir “menševikus” įvy
ko 1912 metais. (E)

AR IS PROTO IŠĖJAI?
Vienas toks iš komunizmo iš

trūkęs lietuvis, buvęs raudonasis 
išspausdino savo įspūdžius Brazi
lijoj einančios “Mūsų Lietuvos" 
skiltyse. Autorius rašo:

“Kaip tik nuvykau į Lietuvą, 
pirmas mano namiškių ir gimi
niu pasveikinimas buvo: “Kibą 
tu durnas, ar tu iš proto išėjai, 
kad grįžai į Lietuvą”. Mes nori
me ištrūkti, o jis mat grįžta.

Aš teisinausi sakydamas, kad 
man sakė, jog Lietuvoj gerai gy
venti, visko pilna ir didžiausia 
laisvė. Ir mane stoty pasitiko, nu
fotografavo, vaišino, vežiojo au
tomobiliu, viską parodė. Man pa
tinka. O jie tuoj atkirto: “Pagy
vensi, pamatysi”.

Na ir prasidėjo gyvenimas. 
Greitai pasibaigė ir mano laisvė. 
Pamačiau ir įsitikinau, kad visur 
didžiausia priespauda, kontrolė,

pasisekimą, bet vistiek buvome 
labai šiltai sutikti. Man, žinoma, 
labiausiai rūpėjo susitikti su lie
tuviais, nes ir man, kaip p. Ba
čiūnų! maloniausia su lietuviais.

Tad jau pirmą sekmadienį (jų 
teturėjau vos du) išsirengiau pas 
p.p. Sagačius. Ir tikrai kaip tos 
Mikaldos pranašavimuose, ateina 
laikas, kada sutiktas ir nepažįs
tamas tautietis tampa broliu. Jau 
iš pirmų žodžių su p.p. Sagačiais 
susibičiuliauju. Augina jie du sū
nus — abu universtiete, ir kas 
puikiausia, jie dieviškai kalba lie
tuviškai, nors jaunasis Dalius Sa
gstys atvyko į Australiją vos 
trejų metų! Ponia Sagatienė ka
daise Lietuvoje mokėsi dainuoti 
pas mūsų solistę Grigaitienę, tad 
ir kalbos mums netrūkę. Nuste
bęs, kad jaunieji Sagačiai taip 
puikiai šneka lietuviškai, neiš
kenčiau nepaklausęs: kas juos 
taip dailiai lietuviškai išmokė?
(Vėliau paaiškėjo, kad jie ne tik 
šneka, bet skaito bei rašo!)

— O kas gi, — atšauna man 
aukštaitė p. Sagatienė: — šiuose 
namuose buvo uždarusta kalbėti 
svetimomis kalbomis. Net ir su 
savo draugais čia turėdavo kal
bėti lietuviškai!'

Ir tikrai, pas p.p. Sagačius jau
tiesi kaip tėviškėj. Atrodo, kad 
jie tą namelį iš Lietuvos parve
žė ir čia pastatė — tiek jame lie
tuviškos širdies, kad įėjus taip ir 
norisi čia pasilikti!

Iš Sagačių būtinai reikia ap
lankyti Brisbanės lietuvių valdžią, 
būtent, poną Gudaitį. Jis įsitai
sęs puikiame mūriniame name, 
kurį pats pasistatė, iš profesijos 
būdamas mūrininkas. Paprastas ir 
nuoširdus tas p. Gudaitis, nuolat 
besisielojęs lietuviškais reikalais. 
Jo žiniomis Brisbanėj gyvena 
apie 200 lietuvių, bent sąrašuose. 
Į didesnius pobūvius susirenka 
apie 100. Brisbaniečiai turi cho
relį, kuriam vadovauja p. Budrys.

Vyras žmonai: “Su suknele, ar be suknelės, 
į Spaudos Baliu vistiek eisimi”

BYLA KLAIPĖDOJE

Liepos 3-11 d. Klaipėdoje buvo 
teisiami septyni jauni nusikaltė
liai. Jų vienas — inžinierius - ar
chitektas Juozas Krivickas, kiti 
— laivų statyklos šaltkalvis P. 
Gudaitis, kirpėjas A. Grušauskas. 
Vietinio ūkio projektavimo inst. 
technikas Raim. Pranulis, elekt
rikai V. Fiodorovas, A. Portnovas 
ir jūreivis S. Ulanovas buvę spe
kuliantai, spekuliuodavę “padė
vėtais užsieniniais skudurais” 
(tad, matyt, tie “skudurai” apsi

priežiūra ir bausmės. Nė žingsnio 
negali žengti, kad tavęs nesektų. 
Kas pasipriešina, tas dingsta, iš 
nakties jį išvietina, arba išveža į 
Rusiją”.

Toliau buvęs raudonasis rašo 
apie baisų darbininko išnaudoji
mą, dideles kainas ir kitus mums 
daugiau ar mažiau žinomus daly
kus, pažymėdamas, kad kolchoze 
per dieną darbininkas uždirba 10 
kapeikų, gi pieno litras kainuoja 
26 kapeikos, o batai 28-50 rublių.

PALAIDOTI GYVI
Dvasiškai ir materialiai pri

spausti žmonės labai skursta. Re
liginis persekiojimas didelis, ta
čiau dirbą kolchozuose nieko ne
bijo, nes blogiau nebus, gi turį 
valdiškus darbus ir jaunimas pri
vengia viešai rodytis bažnyčioje, 
bet yra nemaža ir praktikuojan
čio jaunimo. Autorius toliau rašo:

“Visi laukia karo, nebijo net 
atominio, nes, sako — už mirtį 
vis vien nebus baisiau, nes ir 
taip mes esame gyvi palaidoti. Tas 
žodis visiškai tinka — gyvi palai
doti arba gyvų žmonių kapiny
nas”. (Drg.)

Gal kartais susigalvos ateinan
čiais metais dalyvauti Liet. Meno 
Dienose Melbourne.

Ponia Gudaitienė vaišina mus 
alučiu ir sumuštiniais. Atsiranda 
ir daugiau svečių lietuvių. Ypa
tingai man buvo įdomus p. Plat- 
kauskas, gimęs ir augęs Škotijoj, 
o puikiai kalbąs lietuviškai! Visi 
ypatingai domisi kitų miestų lie
tuviais, teiraujasi apie pažįsta
mus. Neiškentęs užtraukiu porą 
lietuviškų dainelių, keletą duetų 
su savo kolega Žiedu, kuris čia 
vieši atvykęs iš Melbourne.

Aplankau ir p.p. Kviecinskus, o 
vėliau nuskubu ir pas p.p. Mali
šauskus į Ashgrove. Atstumai 
tarp tautiečių gana tolimi, pana
šiai kaip Sydnėjuje. Namuose p. 
p. Mališauskų neužtikau, bet at
radome Nijolę Mališauskaitę, pas 
kurią vyresnės skautės Živilietės 
buvo susirinkusios sueigai. Jos 
kaip tik mokėsi lietuviškų dainų.
Nijolė pritaria akordeonu, o p. 
Platkauskienė, Irena Gudaitytė, 
Adelė Kviecinskaitė traukia pui
kias lietuviškas melodijas.

Kas sakė, kad jaunos lietuvai
tės tremtyje nedainuoja? Ir dar 
kaip! Lietuviai šiandie kaip nie
kad ilgisi lietuviškos dainos — 
grynos lietuviškos! šiandie šios 
dainos yra mūsų eleksyras, bal
zamas. Šiandie daugelis mūsų, 
praradusių tėvynę, lyg ir subren
dome pamatę vakarietiškas praš
matnybes. Tad ir nenuostabu, kad 
kartais ir ašara nurieda besiklau
sant jau čia augusių lietuvaičių 
dainavimo.

Kitą sekmadienį praleidžiu vad. 
‘Aukso pakrašty” (Golden Coast). 
Čia aplankom p.p. Kranus ir su
sipažįstam su kitais lietuviais. 
Jau pirmadienį apleidžiu Brisba
ne, mintyse atsisveikindamas su 
nuoširdžiais lietuviais brisbanie- 
čiais. Norėčiau pasakyti “iki pa
simatymo”, bet nežinau, kada vėl 
čia pasirodysiu.

mokėdavę pardavinėti — E.), dar 
platindavo pornografiją, savo bu
tus užleisdavę orgijoms rengti. 
Visi nusikaltėliai, teigė Vilniaus 
“Tiesa” (162 nr. liepos 12) buvę 
pasiryžę niekšybėms už pokelį 
kramtomosios gumos, suglamžytą 
dolerį, porą dėvėtų nyloninių ko
jinių... Bylos nuosprendžiu Kri
vickas ir Pranulis nuteisti po 7 
m. laisvės atėmimo, įkalinant grie
žto režimo pataisos darbų kolo
nijoje, Ulanovas nuteistas 5 m. 
kalėjimo, kiti po 3 ir po 2 m. ka
lėjimo bausmėmis. (E)

PAGERBTAS JUBILIATAS
ANDRIUI KLIMAIČIUI 60 METŲ

Liepos 28 d. Pertho lietuviams 
(taip pat ir daugeliui australų) 
gerai pažįstamas rangovas And- 
diua Klimaitis atšventė savo 60- 
tą gimtadienį. Šia proga norisi 
M.P. skaitytojams pristatyti ju
biliatą tariant porą žodžių iš jo 
gyvenimo ir veiklos.

Andrius Klimaitis kilęs iš Skie
monių miestelio, Utenos apskr. 
Jo tėvas aktyviai dalyvavęs 1905 
m. judėjime prieš okupantą rusą. 
Pirmąjį pasaulinį karą Andrius 
drauge su tėvais praleido Rusijo
je. Į Lietuvą grįžta 1918 m. ga
le, o 1919 m. sausio 14 d. metęs 
mokyklą stoja savanoriu į besi
kuriančią Lietuvos kariuomenę. 
Dalyvauja mūšiuose su visais tuo
metiniais beatsistatančios Lietu
vos priešais. Tarp kita ko daly
vavo kautynėse prie Taučiūnų 
kaimo drauge su Povilu Lukšiu, 
pirmuoju Lietuvos kariu, kritusiu 
už Lietuvos laisvę. Išėjęs į at
sargą vėl įninka į mokslą. Ilges
nį laiką mokėsi prie švietimo 
Ministerijos kartu tarnaudamas 
Vidaus Reikalų Ministerijoje.

Ir būdamas valstybės tarnybo
je A. Klimaitis buvo veiklus ne 
tik stropiai eidamas savo tiesio
gines pareigas, bet ir šiaip daly
vaudamas organizacijose. Jis su
organizuoja Liet. k. savanorių 
skyrių bei šaulių sąjungos sky
rių ir juose aktyviai reiškėsi. Už 
nuopelnus buvo apdovanotas K. 
savanorio medaliu, Laisvės meda
liu, Gedimino 3-čio laipsnio or- 
denu ir šaulių žvaigžde.

Lietuvą okupavus rusams vie
nas iš pirmųjų toje apylinkėje 
atleidžiamas iš pareigų, o vėliau 
buvo pajieškomas ir turėjo slap
stytis. Nenorėdamas būti sunai
kintas, repatrijavo į Vokietiją. 
Būdamas taikaus ir sugyvenamo 
būdo buvo visų gerbiamas.

Rusams antrą kartą užimant 
Lietuvą, p. Klimaitis visur sten
gėsi padėti ir padėjo pasitrauku
siems į vakarus lietuviams. Vė
liau dirbdamas Lietuvių Sąjun

BUTKOS GIRIOJE
(.HUMORESKA)

šį pavasarį Paleckis su šumaus- 
ku, kaip skalpų medžiotojai, me
džiojo vilkus Butkos girioje. Vil
kai, pažinę savo giminaičius — 
vilkus, nuo jų bėgo, ir medžiotojai, 
išvargę atsisėdo ant kelmo pailsėti.

Paleckis: Motiejau, kaip tu ma
nai, kas reikia daryti, kad išpildy- 
tume Kruščiovo įsakymą rusams 
pagaminti maisto?

šumauskas: Justinai, tu tik ge
rai pagalvok. Kai nepriklausomy
bės laikais dvarai iš ponų buvo pa
imti ir išdalyti ūkininkams, maisto 
ne tiktai užteko, bet Lietuva netu
rėjo kur jo padėti, kam parduoti. 
Prisimeni, kaip žąsis po pulką, te
ko visiems dirbantiems gauti ir 
valgyti.

Paleckis: Ką tu, Motiejau, kalbi 
apie nepriklausomybės laikus...

šumauskas: Justinai, mes čia 
tiktai abu du. Niekas negirdi. Tai 
gi, Justinai, nepriklausomybės 
laikais visko buvo, visko buvo per
daug. O kai tu iš Maskvos atve
žei Stalino saulę, viskas, kaip 
sviestas, toje saulėje, ir ištirpo... 
Iš visos valstybės dabar padarytas 
vienas didelis partijos dvaras, o 
mes padaryti tiktai akamonais... 
Viskas, kas tame partijos dvare 
pagaminama, viskas turi būti ati
duota ponui — draugui Kruščio- 
vui...

Paleckis: Motiejau, Motiejau... 
Tu nebūk toks durnas... Lyg tu 
nesupranti, kad tai gi buvo ne 
mūsų valia. Tada draugas Stali
nas, o dabar draugas Chruščiov 
reikalavimus stato... Matai, kai 
aš atvežiau Stalino saulę, tai mūsų 
vyresnysis brolis mus įtikinėjo, 
kad Lietuva badauja... ir atvežė 
vieną vagoną arbūzų... Tu gi ži
nai, kaip buvo. O dabar... reika
lauja, kad Lietuva ir kitos Pabal
tijo valstybės rusams prigamintų 
mėsos, sviesto, kiaušinių... Tu gi, 
Motiejau, ne toks durnas, kad to 
nesuprastum?...

šumauskas: Tai ką gi tu, Justi

goje Wuerzburge padėjo lietu
viams evakuotis iš Tueringijos 
prieš rusams tą kraštą okupuo
jant. Būdamas DJP. stovyklose 
jis taip pat nenuleido rankų, bet 
dirbo tautinį kultūrinį darbą įvai
riose organizacijose.

Atvykęs į Vakarų Australijos 
Perth miestą tuojau ir čia ėmėsi 
organizacinio darbo. Pradžioje 
ilgesnį laiką buvo sporto klubo 
“Storm” pirmininku. Susitvarkęs 
namuosee 1952 m. savo namuose 
sušaukia Perth lietuvių susirinki
mą ir jam pirmininkaujant buvo 
įsteigta A.L.B. Perth apylinkė. Į 
apylinkės valdybą buvo išrinktas 
keturis kartus ir ėjo įvairias pa
reigas. Taip pat jo iniciatyva bu
vo suorganizuotas L.V.S. “Ramo
vė” skyrius, kuriame jis aktyviai 
reiškiasi.

Tad ir nenuostabu, kad jubilia
tui pagerbti tautiečių prisirinko 
pilna ramovėnų salė (78 Kimber- 
ley Str.). Be širdingų sveikinimą 
ir ovacijų jubiliatas gavo daug 
vertingų dovanų, kurių viena net 
jubiliatą sugraudino — tai tauti
nė juosta, išausta dabar Lietuvo
je vieno savanorio sūnaus moti
nėlės.

Iš savo pusės p. Klimaičiui lin
kiu šimtą met ųgyventi ir nieka
da nepasenti.

A.D.B.
— ★ —

Mūsų Pastogės Redakcija taip 
pat nuoširdžiai sveikina p. And
rių Klimaitį jo 60 metų proga lin
kėdama jam visų jo vilčių ir troš
kimų išsipildymo. Andrius Kli
maitis yra Mūsų Pastogės nuola
tinis bendradarbis, platintojas ir 
rėmėjas galima sakyti nuo pat 
pirmo jos numerio. Mes didžiuo
jamės turėdami garbingą jubilia
tą savo bičiulių tarpe. Ilgiausių 
metų p. A. Klimaičiui!

Mū»ų Pastogės Redakcija

Seni — viskuo tiki vidutinio 
amžiaus viską įtaria; jauni viską 
žino.

nai, mulkinai visus Lietuvos žmo
nes, kad Stalino saulė visko duos 
— ir mėsos, ir sviesto, ir duonos?

Paleckis: Matai, Motiejau, aš 
tada sirgau didybės manija. Norė
jau būti garsiu žmogum. O tada 
jau geresnio nebuvo, kaip draugas 
Stalinas, tai ir nuvažiavau Mas- 
kbon... ir atvežiau Stalino saulę-. 
Tiktai draugas Chruščiovas supaš- 
kudijo reikalą, kai Staliną išmetė 
patvorin. Aš dabar žiūriu, ar ir 
mūsų neišmes...

šumauskas: Matai, Nikita — 
kytras chacholas... Jis Malenkovę 
išsiuntė žiurkių baidyti, Žukovą — 
kumelėms uodegų karpyti, Molo
tovą žmonai batus vaksuoti, — ga
li, žinai, ir mums paskirti kokį 
panašų darbelį...

Paleckis: Darbelis tai būtų pu
sė bėdos į senatvę. Kad tiktai 
skūros nenuluptų... Matai, Nikita 
batų pristigo, ir iš mūsų reikalau
ja ir batų. Matai, pavažinėjo 
Amerikoje, pamatė, kad ten vyžų 
niekas nedėvi, tai, matai, įsigeidė 
batų... Ko gero sumanys odos pa
sidaryti ir nulups tau ir man kai
lį...

šumauskas: Nu, teisybė, abu 
gi mes supaškudijom savo kailį, 
tai natūralu, kad jis reiktų iš
dirbti...

Paleckis: Motiejėli, kaip bekal
bėtum, o reikalai mūsų prasti. Ir 
varovų turime, ir pono įsakymai 
yra, o reikalai neina pirmyn... Ar 
tu nemanai, kad ir Nikitai kailis 
jau niežti?

šumauskas: Gal ir niežti, bet, 
broleli, kol jam kas kailį išdirbs, 
tai mūsų ir žarde padžiaus...

Paleckis: Mokykis Motiejau, ka- 
začoko, kurį Nikita šoko Stalinui, 
ir išsigelbėjo...

Šumauskas: Ką tu čia ant kelmo 
sėdėdamas šoksi...

Paleckis: Kad mes patys kel
mai...

Nugirdo
(N. L.) Butkos girios sargas.
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LAIŠKAS IS BANKST0WN0

Jūs, turbūt, visi žinot, kur 
yra Sydnejus. Gal jame ir gyve
nat? O gal buvot tik atsilan
kę? Jei ne, tai tikrai kada at
važiuosit to didelio tilto pama
tyti. Gal kai bus lietuvių spor
to šventė. Bet kur yra Banks- 
townas, tai gal ne visi žinot. 
Bankstownas yra Sydnejaus prie
miestis. Ir tai ne paprastas prie
miestis, bet tikras tietuvmiestis, 
nes čia gyvena daug lietuvių. 
Čia lietuviai sau didelius namus 
pasistatė, į kuriuos jie susirenka 
pakalbėti, pašokti, padainuoti ir 
vėl pakalbėti. Sportininkai turi 
čia savo sporto aikštelę, o mes, 
vaikai, savaitgalio mokyklą.

Ar jums patinka eiti į savait
galio mokyklą? Man tai ne visai. 
Mat, su tuo rašymu man ne kas, 
vis nepataikau, kur padėti tuos 
paukščiukus, brūkšniukus. Kitur 
dar reikia tokius kabliukus pri
kabinti. Skaityti, tai gal ir apsi
mokėtų išmokti, nes mano sene
lė iš Lietuvos atsiuntė tokių gra
žių knygelių. Man labai patinka 
pasaka apie Zimulį, tik mamytė 
ne visada turi laiko paskaityti. 
Tai dabar susitarėm, kad ji man 
paskaito du puslapius, o aš jai 
vieną. Kaip matot, aš ne kvai
las, tik nelaimė, kad man vis pa
sitaiko labai sunkus ir ilgas pus
lapis. Mano sesutė, tai pati sau 
viena skaito “Tomo nuotykius” 
ir dar liepia man pačiam skaity
ti. Užtat man mergaitės nepa
tinka, nes jos vis moko ir moko 
ir dar galvoja, kad jos gudres
nės. Pereitais metais mes įro- 
dėm, ką berniukai gali! Per per
traukas žaisdavom kvadratą ir 
visas mergaites išmušdavom, 
nors jos ir mokytojas į pagal
bą kvietė. Tos pertraukos, tai 
pats geriausias dalykas! Galima 
ir ant draugo angliškai užrėkti, 
mažiau pažįstamą kumštelėti, ar 
stalo tenisą palošti. Šiemet mes 
mokomės į krepšį mėtyti. Man 
patinka krepšinis nes čia mergai
tės nesimaišo. Bet būna sekma
dienių, kada tų mergaičių visur 
pilna. Mat, jos ateina tautinių 
šokių mokytis. Kai kurios net iš 
visai kito Sydnejaus krašto pri
sistato. Bet ir jos be mūsų neap- 
seina. Po dvi vieną berniuką 
sugriebia, į vidurį pasistato ir 
turi šokti. Tą šoki jos vadina

Kuris laimėjo ginčą?

Susiginčijo kupranugaris su 
pele, kuris iš jų pirmiau pama
tys tekančios saulės spindulius. 
Kupranugaris žiūrėjo į rytus, iš 
kur saulytė pateka, o pelytė, 
užsiritusi kupranugariui ant nu
garos, žiūrėjo į vakarus, kur 
dunksojo kalnai. Kas pirmas pa
matė tekančios saulės spindu
lius?

“Žiogeliais”. Taigi, be berniu
kų ir šokti negali.

Neseniai sužinojau, kad Da
rius ir Girėnas buvo pirmieji 
lietuviai, kurie prieš trisdešimt 
metų perskrido Atlanto vande
nyną. Visi bandėm nupiešti Li- 
tuanicą. Aš nupiešiau tokį lėk
tuvą, kokiu žadu skristi iš Aus
tralijos į Lietuvą, kai užaugsiu. 
Norėčiau būti pirmas lietuvis, 
kuris apskris apie pasaulį! Mū
sų piešinius žada parodyti per 
mokyklos dieną. Girdėjau, kad 
vaikams yra paskirta daug dova
nų už gerą skaitymą ir rašymą. 
Nežinau ar stosiu į tas varžybas, 
tegu mergaitės ten lenda. Dar 
bus ir klausimų dėžės. Jei atsa
kysi į klausimą, tai gausi dova
nėlę, o jei ne, tai gausi morką. 
Nenorėčiau tų morkų namo neš
tis. Mano sesutė dar pradėtų ma
ne “morldniu” vadinti. Reikės 
kiek ramiau per pamokas pasė
dėti, kad visus atsakymus iš-

PERNAI BANKSTOWNE
Prašom, prašom paklausyti, 
Ką mes norim apsakyti 
Apie Bankstowno mokyklą 
Mūs tėvelių pastatytą.

Čia mergaitės, čia berniukai.
Čia mažieji lietuviukai 
Skaitė, rašė ir dainavo 
Ir “Sigutę” repetavo.

Pirmas skyrius — tai gėlynas 
Čia mergaičių margumynas. 
Jos išmoko paskaityti 
Kaip antelės paskraidyti.

Čia Aldutė, čia Laimutė 
Laura, Elė, Reginutė 
Čia Romutė, čia Liucytė 
Čia mažoji Violytė.

Antras skyrius šone salės 
Skaitė, rašė, kaip kas gali 
Apie sapną Gedimino, 
Apie vilką geležinį.

Rasa, Lėta ir Valytė 
Zita, Dana ir Dalytė, 
Ten Sigitas, ten Aliukas 
Edas, Rimas ir Jonukas.

J. AVYŽIUS

SUNS MOKYKLA
Kartą šuo sugalvojo įsteigti 

mandagumo mokyklą. Vakare kai 
gyvuliai grįžo iš ganyklos, jis apė
jo tvartą ir apskelbė savo sumany
mą, kviesdamas užsirašyti visus, 
kurie nori mokytis. Arklys su 
karve pirmieji paprašė, kad- juos 
įtrauktų į sąrašą. Paskui įsirašė 
avis su ožka, ir galų gale padavė 
pareiškimą kiaulė galvodama:

— Šuns teisybė. Mūsų šeiminin
kas geras, sočiai mus šeria, bet kai 
būsime mandagesni, dar labiau 
mylės ir dar geresnį kąsnelį pa
suks.

O šuo nutildė gyvulius ir, nieko 
nelaukęs, pradėjo pirmąją manda
gumo pamoką.

— Prašydami valgyti, niekuo
met nežviekite kaip kiaulė, — aiš
kino jis. — Nebliaukite ožkos 
balsu, nemykite, kaip mykia kar
vė. Imkite pavyzdį iš manęs. Nors 
kartais ir gerokai esu išalkęs, bet 
nepriekaištauju žmogui. Pamatę 
šeimininką, visada maloniai pasis
veikinkite, pavizgindami uodegą. 
Labai nemandagu žvengti, kaip 
daro arklys, pamatęs nešant paša
rą. Kiaulės kriuksėjimas taip pat 
netikusi padėka. Reikia būti švel
niems. žmogui labai patinka, kai 
pašokinėji aplink jį ant užpakali
nių kojų ir palaižai jam ranką.

MŪSŲ PASTOGĖ

MAŽŲJŲ PASTOGĖ
Vytė Nemunėlis

TOLI UŽ JORIU MARIŲ

mokčiau. Gal kokį peilį dovanų 
gausiu. Juk ateina pavasaris, ir 
aš žadu eiti žvejoti. Peilis juk 
reikalingas daiktas. Ar jūs einat 
žvejoti? Bus per karšta krepši
nį lošti. Tegu mergaitės sau lo
šia.

Parašiau apie savo mokyklą. 
Kai perskaitysit, tai parašykit 
kur jūs gyvenat ir ką darot.

A l g i s iš Sydnejaus

Redakcijos pastaba: esame 
dėkingi Algiui iš Sydnejaus, kad 
taip dailiai paraSė apie savo mo
kyklą Bankstowne. Kviečiame ir 
iŠ kitą mokyklų vaikučius papa
sakoti savus išgyvenimus ..mo
kykloje, namie, iSkylose. Mums 
visiems būtų labai įdomu. Jeigu 
daugiau mažųjų ..bendradarbių 
atsirastų “Mažųjų Pastogė“ daž
niau pasirodytų. Kviečiame tė
velius ir mokytojus maloniai tal
kininkauti.

“Mažųjų Pastogės" Redakcija

Trečiam skyriui tai pavyko 
Į artistus juos išrinko. 
Tik širdelės jiems skaudėjo 
Kad tik Kajus žvengt mokėjo.

Čia karvutė, čia Mažiukas 
Čia šokėjai, čia arkliukas. 
Šoko jie, gražiai dainavo, 
Vis “Sigutę” repetavo.

Ketvirtokai, tai gudriausi, 
Rašė, skaitė jie geriausiai. 
Gali knygas parašyti 
Storas knygas perskaityti.

Čia Sigutė — mūs Liudytė — 
Mums malonu jos klausyti.
Čia Ramunė ir Jūratė 
Mums į talką prisistatė.

Kai vaidinimas tas buvo, 
Vos tik salė nesugriuvo:
Daug mums plojo, daug ką sakė, 
Visi gyrė, kas tik matė.

Supratote?
Gyvuliai atsakė supratę, tik ož

ka tylėjo.
— Kas tau neaišku? — paklau

sė šuo.
— Mano uodegėlė trumpa, — 

atsakė vargšė nusiminusi. — Ne
galėsiu pavizginti.

— Ir aš negalėsiu pavizginti, — 
atsiliepė kiaulė. — Mano uodegėlė 
stangri, susisukusi kaip spyruoklė 
ir neišsitiesia.

— Ko anksčiau nesakėte? — su
pyko šuo. — Būčiau neįtraukęs į 
sąrašus, nes tokie netinka mano 
mokykloje. — Ir vienu mostu iš
braukė ožką su kiaule iš mokinių.

— Braukite ir mus, — ėmė 
šaukti likusieji. — Nors mūsų uo
degos kaip reikiant, bet kas iš to, 
kad nemokame vizginti...

— Jeigu mokėtumėme, aš nebū
čiau atidaręs savo mokyklos, — 
oriai paaiškino šuo.

Gyvuliai nusiramino ir toliau 
tęsė mandagumo pamoką. O kai 
pradėjo švisti, šuo juos atleido pa
ilsėti sakydamas:

— Nusnūskite valandėlę. Grei
tai šeimininkas atneš pusryčius. 
Pasveikinsime su labu rytu.

Neilgai trukus, prasivėrė tvarto 
durys, ir su šieno glėbiu įėjo šei
mininkas. Avis tuoj puolė jam po

Pažįstat Šitą žvėrį?.. 0 gal žinot, kaip jis lietuviikai vadinasi?SENIEJI LIZDAI
Janina Narūne

Toli, toli, už marių ir už van
denynų yra mažytis mūsų kraš
tas, kuris vadinasi LIETUVA. 
Tame krašte užaugo mūsų ma
mytės ir tėveliai; tenai visi lietu
viškai šneka.

Pavasarį, kai saulė ima šildyti, 
medžių pumpurai ima sprogti, 
gležni lapeliai išsivinioja ir pa
skleidžia malonų kvapą. Suže- 
lia. sužydi pievos margiausiais 
žiedais. Tokį tat gražų pavasarį 
atskrenda paukščiai iš šiltų kraš
tų. Jie grįžta į savo tėvynę, ten, 
kur paliko jų lizdai. Jie gerai ži
no kelią. Jis ir ilgas, ir vargin
gas: per marias, vandenynus, 
per augštus kalnus. Tačiau jie 
vistiek skrenda į savąjį kraštą, 
skrenda namo. Jie suranda ir pa
siekia savo senuosius lizdus.

Maži lietuviukai juos pasitin
ka dideliu džiaugsmu. Pirmie
siems svečiams — špokams jie

ŠUNS NAUDA,

Klasėje buvo duotas mokinimus 
parašyti rašto darbas “šuns nau
da žmonėms”. Berniukas parašė 
šitaip:

“Šuo yra plaukuotas gyvulys. 
Jis turi kojas, ausis, akis, daug 
dantų ir vieną uodegą. Dantimis 
jis kanda. Kaimynas irgi turi šu
nį, kuris perkando jų vaikui ko
ją. Aš buvau nuėjęs jo aplankyti 
ir pagalvojau: “Tai gerai, kad 
tau įkando. Nors nereikia j mo
kyklą eiti”. Tai tokia yra nauda 
iš šunų”.

kojų ir ėmė unkšti šuns balsu, kar
vė suskato vizginti uodegą, o ark
lys atsistojo piestu, šokinėjo apie 
žmogų ant užpakalinių kojų, bet 
niekaip negalėjo palaižyti jam 
rankos.

Šeimininkas labai išsigando pa
manęs, kad gyvuliai bus pasiutę, 
ir kūliais išsirito iš tvarto, už
trenkdamas paskui save duris.

Tik apie priešpiečius, kai varg
šai šuns mokiniai pradėjo įvairiais 
balsais bliauti, nebesitverdami iš 
alkio, šeimininkas pagaliau išdrį
so įeiti į tvartą. Iš to džiaugsmo 
gyvuliai visai pamiršo ką tik baigę 
mandagumo mokyklą, ir kiekvie
nas savaip pasveikino šeimininką: 
karvė bakstelėjo jam snukiu į šo
ną, arklys stuktelėjo priekine ko
ja į gardo lentą, o avis gailiai su
mekeno, pritardama kiaulės kriuk
sėjimui.

— Geri mano gyvulėliai, — tarė 
šeimininkas, visus paglostęs. — 
O aš pagalvojau, kad pamišote.
' — Tai šuo kaltas, — atsiliepė 
ožka. — Jis norėjo, kad mes viską 
taip darytume, kaip jam patinka. 

paruošia mažus namelius—inki
lėlius ir juos įkelia į medį tarp 
šakų. Ten apsigyvenę špokai 
gražiai švilpauja, savo giesmeles 
švilpinėti ir nuo medžių kirmė
laitės ir vabzdžius rankioja.

Miškuose užkukuoja raibos 
gegutės: ku-ku! Laukuose, augš- 
tai padangėse linksmai sučirena 
vieversėliai. Sučiulba paukščiai 
įvairiais balsais. O vakarais iki 
vėlybos nakties suokia lakštinga
los, paskleisdamos reto gražu
mo trelius — tik klausykis!

SUSKAIČIAVO

Sūnus prisispyręs prašo tėvą 
pinigų į kiną. Tėvas ir šiaip su
kosi ir taip, bet pagaliau tarė:

— Gerai, duosiu, jei atsakysi 
į vieną klausimą.

— Gerai, — sutinka sūnus.
— Tai pasakyk, kiek lapų yra 

ant to medžio palangėje?
— Trys tūkstančiai du šimtai 

keturiasdešimt penki, — greit at
pila sūnus.

— O iš kur tu žinai?
— Tėveli, tai jau yra antras 

klausimas. O aš turėjau atsakyti 
tik į vieną.

LIETUVOJE
ŽIEMĄ VAIKAI 
LIPDO SENĮ 
BESMEGENĮ.

AR ŽINOTE 
IŠ KO?

PAGALVOK IR ATSAKYK!
•Pasakykite žemiau duotiems 

žodžiams priešingą jų prasmę, 
kaip pavyzdžiui: drąsus — bai
lys; ilgas — trumpas. Negalima 
vartoti priešais žodelio “ne”.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

darbštus — 
lėtas — ....
draugas —
sveikas — .
senas — ... 
augštas — 
plonas — .

Toli už jūrių marių 
Tėvynė Lietuva, — 
Toli, kai pagalvoju, 
Net sukasi galva...

Užaugo ten mamytė 
Lietuviškuos laukuos, 
Kukavo jai gegutė, 
Ir man ji užkukuos...

Tenai gyveno tėtė 
Ant Nemuno krantų, 
Tenai ir aš sugrįšiu, 
Tenai sugrįžk ir tu.

Puoš vėliavos trispalvės 
Visus namus, gatves, — 
Šešlioliktą Vasario x 
Visa Tėvynė Švęs. '

Per vasarą Lietuvoje paukš
čiai išperi mažyčius paukštelius, 
kuriuos maitina ir užaugina. Iki 
rudens paukščiukai ne tik užau
ga, bet ir sustiprėja ir išmoksta 
gerai skraidyti. Rudens šaltoms 
ir šlapioms dienoms užėjus, pau
kščiai — giedorėliai ruošiasi ir 
vėl į ilgą kelionę...

Jie išskrenda į pietus, kur šil
tesnis oras, kur jie gali maitintis 
ir gyventi. Betgi neilgam! Jie pa
sako lietuviukams “iki pasima
tymo”; — tai yra iki ateinančio 
pavasario, kada jie ir vėl sugrįš 
į Lietuvą. Jie mielai atskrenda ir 
vėl į savo senus lizdus. Pamil
tos savo tėvynės neapleidžia, kol 
gyvena.

Mokytojas-. — Joneli, ar kelnės 
yra daugiskaita, ar vienaskaita?

Jonelis: (Truputį pagalvojęs) 
— viršutinę dalį priskirčiau prie 
vienaskaitos, o apatinę — prie 
daugiskaitos.

KAIP GERAI
Jonukas klausia mamytę:
— Mamyte, kur aš gimiau?
— Sydney, vaikeli.
— O kur tu?
— Raseiniuose.,
— O kur tėvelis gimė?
— Vilniuje.
— Kaip gerai, kad mes visi 

susitikome Sydney.

8. kietas — ..
9. šlapias —

10. linksmas —

Kaip pavadinsite šiuos visus 
dalykus moteriškoje giminėje: 
(kaip: tėtė — mama)

1. brolis — ....
2. berniukas —
3. dėdė — .......
4. gaidys ■■— ..
5. jautis —.......

MĮSLĖS
Kas audžia be staklių?
Kuomet yra geriausias laikas 

valgyti?
Kokio akmens nėra vande

nyje?
Kokių medžių girioje dau

giausia?
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FATHER J. O’REILLY MEMORIAL AUDITORIUM SALĖJE PARK RD., AUBURN
(prie Mary Str. sankryžos, ten, kur vyko kun. P. Butkaus jubiliejaus proga pietūs) Pakvietimai jau platinami.

LAIKAS

RUOŠTIS

JAU DABAR
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SKAITYTOJAI PASISAKO
SĄMONINGUMAS VIETOJE IZOLIACIJOS.

M. P. Nr. 28 p. V. Kazokas gana 
ilgame straipsnyje akcentuoja, kad 
izoliacionizmas tėra vienintėlis at
sakymas i lietuvių tautinės politi
kos problemų. Tautiškumas yra 
žmogaus dvasinis apsisprendimas. 
Izoliacionizmas yra grynai fizinės 
priemonės. Taigi, aš visai neti
kiu, kad grynai fizinėmis priemo
nėmis galima būtų išspręsti žmo
gaus dvasinės būsenos išsilaikymų. 
Priešingai, esu nuomonės, kad dva
siniam žmogaus nusistatymui stip
rinti ir palaikyti turi būti varto
jama sųmoningumas — “protinė 
gimnastika”, bet ne savo kiemo ar 
kaimo rūbežiai, lietuvių namų ar 
klubų patalpos ir panašiai. Fizi
nis mūsų bendruomenės izoliavi
mas tik savo kiemuose, savo na
muose ar organizacijose visai ne
pažįstant svetimųjų reikštų pačios 
bendruomenės regresų kaip tautiš
kai, taip ūkiškai ir politiškai.

Toliau p. V. Kazokas tariasi 
ginčų lyg ir laimėjęs, nes esu j izo- 
liacionizmų tik aš vienas esu “rep
likavęs”. Atrodo, kad p. Kazokas 
pamiršo, ką jis spausdino prieš ke
letu mėnesių. Per A. L. B. suva
žiavimų Adelaidėje skaičiau pas
kaitų tema “Lietuvio santykiai su 
australais visuomeniniu, kultūri
niu ir politiniu požiūriais”, šioje 
paskaitoje išsamiai išdėsčiau atvi
rumo ir izoliacijos pliusus ir minu
sus ir siūliau mūsų tautinę politi
kų plėsti atvirumo, aktyvumo, ver
žlumo kryptimi, bet ne izoliacijos 
ir stagnacijos, kokia buvo iki šiol. 
Tų paskaitų pats p. Kazokas pra
šė prisiųsti ir patalpinti Mūsų 
Pastogėje, kas ir buvo padaryta. 
Taigi, ne p. J. Vėteikis ir ne p. V. 
Kazokas kelia izoliacionizmų ir ta
riasi kažkų atradę, bet aš pirmas 
jį iškėliau oficialiai Adelaidėje, 
tik, žinoma, ne kaip mūsų tautinės 
politikos kelių, bet kaip jau atgy
venusių ir muziejinę senienų. Tai
gi, jei p. Kazokas primeta, kad aš 
vienas replikuoju izoliacionizmui, 
tai aš galiu pasakyti, kad visi ALB 
suvažiavimo kalbėtojai, kurių bu
vo visa eilė, užgyrė mano paskai
tos mintis ir nei vienas nepasisakė 
prieš. Taigi pasakyčiau, kad tik 
vienas J. Vėteikis padedant ponui 
V. Kazokui pradėjo šiauštis prieš 

suvažiavimo opinijų.
Toliau p. V. Kazokas savo 

straipsnyje sako: "... p. Kedžio 
klaida yra, kad jis neigia vienų 
esminį dalykų vardan kito”. Deja, 
jis neduoda mažiausio fakto, kur 
aš kų paneigiau. Priešingai, tiek 
paskaitos metu Adelaidėje, tiek 
ir savo straipsnyje M. P. Nr. 25 
aiškiai pabrėžiau, kad tautinė mū
sų politika turi bazuotis į du tiks
lus: lietuviškumo išlaikymų ir 
Lietuvos atgavimų, tačiau aš juos 
laikau lygiai svarbiais ir net ne
drįsčiau rūšiuoti, kų tuo tarpu p.

IZOLIACIJA —

Mūsų Pastogės Nr. 28 rašyda
mas izoliacionizmo klausimu, ti
kėjausi suderinsiųs dvi skirtingas 
nuomones, bet kaip matyti iš 
augščiau paduoto p. J.P. Kedžio 
pasisakymo, mano samprotavimai 
jo neįtikino. Rašau ne dėl to, kad 
laimėčiau ginčų, kaip kad p. Ke- 
dys suponuoja, bet daugiau pasi
sakiau šiuo esminiu klausimu prin
cipe. J.P. Kedžio teigimas — sų
moningumas vietoje izoliacijos — 
jau ta prasme netikslus, nes tik 
sąmoningas žmogus šau
kiasi izoliacijos siekdamas p a- 
brėžti savo indivi
dualybę. Tačiau sąmonin
gas žmogus, ir tik sąmoningas iš-

DAUGIAU PAGARBOS 
SAVANORIAMS

Liepos 27 d. teko pabuvoti Syd
ney sportininkų šokių vakare. Bu
vo linksmas ir nuotaikingas vaka
ras, salė buvo pilnutėlė kurią su
darė daugumoj jaunimas. Progra
mą taip pat išpildė jaunimas. Pasi
rodė linksmieji broliai (taip jie 
patys save vadina) bet mano ma
nymu jiems geriau tiktų vadintis 
jaunieji broliai, štai kodėl, patys 
save pristatė kaip amžinais stu
dentais, būk tai jau Lietuvoje 
vienas,kitas jau kažką studijavęs, 
bet klausant jų poezijos (dainų) 
aš manau kiekvienam paaiškėjo, 
kad Lietuvos istoriją permažai 

V. Kazokas kovų už Lietuvos lais
vę nustūmė į antrų vietų. Kad aš 
iš tikrųjų nepaneigiau vieno esmi
nio dalyko vardan kito, t. y. lietu
viškumo vardan kovos už Lietuvos 
laisvę, tai aiškiai matosi iš šios ci
tatos: “Vadinasi, jeigu šalia lie
tuviškumo išlaikymo išeivijoje pri
pažįstame, kad lietuvių tautos 
laisvės atstatymas taip pat yra ne 
mažiau svarbus uždavinys, kurį 
vykdyti kiekvienam privalu pagal 
išgales, tada ir izoliacionizmas, 
kaip lietuvių tautinė politika at
sistoja prieš didelį klaustukų” 
(žiūr. M. P. Nr. 25).

J. P. Kedys, ..Parramatta 

SĄMONINGUMO IŠDAVA

siskiria iš kitų kaip tik tomis sa
vybėmis, kurių kitas neturi arba 
jomis pilnai neįsisųmoninęs. Dar 
daugiau: sųmoningas žmogus, su
sidūręs su kitais sąmoningais in
dividais, stengiasi kaip galima at
kakliau savo individualybę pa
brėžti ir ją ginti, o ne pasiduoti 
be kovos, lyg jo individualybės 
bruožas jam pačiam nieko ne
reikštų. Tad izoliacija yra ne kas 
kita, kaip tik gynimas savo indi
vidualybės ir kovos priemonė už 
savo sąmoningumą. Lietuvis, jei
gu jis yra ir nori būti lietuviu 
bet kokiose sąlygose, kitaip sa
kant, jeigu jis bus sųmoningas 
lietuvis, jis tą lietuvybę kaip jo

studijavo. Savo sukurtose daino
se pajuokiančiai minėjo Lietuvos 
savanorių vardą. Aš manau, kas 
žino Lietuvos atsikūrimo istoriją 
ir mūsų savanorių reikšmę, tas 
savanorių vardų mini su pagarba 
bet ne su pajuoka. Jų sudėtos au
kos ir pralietas kraujas mums at
nešė laisvę ir nepriklausomybę. 
Tad gerbkime savanorių kūrėjų 
vardų.

Tikiuosi kad ateityje “jaunieji 
broliai” bus daugiau subrendę ir 
savo “poezijoms” suras linksmes
nę temą, tada pavadinimas “lin
ksmieji broliai” geriau pritiks.

Reiškiu pagarbą Lietuvos sava
noriams.

A. Lelešių* 

asmens ir individo skiriamąjį 
bruožą nuo kitų gins ir už jų ko
vos. Taip kovojo kiti, gindami sa
vo individualybę, taip kovoja ir 
tebekovoja tautos arba atskiri 
tautų padaliniai. Atsigręžiant į 
lietuvius išeivijoje mes tegalime 
ir turime pilną peisę kovoti gin
dami savo tautinę individualybę 
prieš tuos, kurie puola ir siekia 
mūsų tautinę individualybę ištirp
dyti. Mūsų teisė išlikti lietuviais 
yra lygiai tuo pačiu pagrįsta, kaip 
tų, kurie siekdami ekspansijos 
stengiasi pavienius žmones pada
ryti australais, amerikonais, ru
sais ir panašiai. Tokiu būdu są
moningumas kaip toks — ar jis 
būtų individualinis, ar tautinis — 
savaime reiškiasi per izoliacioniz- 
mą, kitap sakant, sąmoningumą* 
ir izolacionizmas nėra ir negali 
būti išsikiriami, bet priešingai — 
jie viena* kito šaukia*!, ir juo 
labiau norima *avo sąmoningumą 
pabrėžti ir jį apginti, tuo labiau 
to* skirtybė* aštrinamo*. Todėl 
p. Kedžio teigimas, kad sąmonin
gumas vietoje izoliacionizmo arba 
izoliacionizmas yra muziejinė se
niena nėra nei logiškas, nei iš
laiko bet kokios kritikos. Priešin
gai, šie du dalykai vienas kitą tik 
papildo ir jokiu būdu neišskiria
mi: sąmoningumą* šaukiasi izolia
cionizmo lygiai tiek, kiek izolia
cionizmas be sąmoningumo nepa
teisinamas. Jie abu šia prasme te
gali egzistuoti tik drauge.

žingeidūs skaitytojai kviečiami 
dar kartą perskaityti p. Kedžio ir 
mano skelbtus pasisakymus ir pa
sidaryti savo išvadas. Taip pat 
kviečiami ir kiti pasisakyti šiuo 
mums raktiniu klausimu.

V. Kazokas

DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNO
” PRENUMERATORIAMS
" Visi australiečiai “Dabartinės lietuvių kalbos žodyno” 
;; prenumeratoriai, prieš daug metų užsiprenumeravę šį žodyną «;
■ • ir iki šiol jo negavę, prašome mums (Tena, 3237 West 63rd «■ 
' ’■ Street, Chicago 29, Ill., U.S.A.) pranešti savo adresus ir nu- 'I 
’' rodyti, per ką žodyną esate užsiprenumeravę. ';
«; Žodynas jau išėjęs iš spaudos ir bus tuojau pat pasiųstas •; 
« - prenumeratoriams, kai tik sužinosime jų tikrą adresą.
” Knygų Leidykla TERRA -

Gyvenimas smulkmenose
Anądien kažkas pastojo man 

kelią skųsdamasis nepastoviu Aus
tralijos oru: sako, nuolat lyja, 
amžinas purvas ir taip toliau. Be
sikalbant užkliudyti ir lietuviški 
reikalai. Girdi, lietuviškoji veikla 
lygiai kaip tas Australijos oras: 
kai lyja — negerai, ir kai sausa 
— irgi negerai. Aš jam pasiūliau 
aukso vidurį: priimk viską su 
džiugia širdimi •— ar lyja, ar 
giedra. Kada lyja, kask griove
lius, kad vanduo nubėgtų neper- 
mirkydamas šaknų, o kai sausa, 
laistyk visą savo žinioj turimų 
augmenijų, kad ji augtų ir klės 
tėtų ir už viską būk dėkingas 
tam, kas tai siunčia. “O kaip su 
tais, kurie skundžiasi, kad mes 
perdaug laistom įvairiais skysti
mėliais tą vystantį lietuvybės dai
gelį, kiti sako, kad jis geriau 
augs sausroje?” — atkirto mano 
pokalbininkas. Aš jam ir sakau: 
laistyk, jeigu matai, kad neišven
giamai to reikia, ir tiesk drena
žą permirkusiose dirvose Tavo 
lietuviška sąžinė yra vyriausias 
teisėjas.

• • •

Skundžiamės, kad mūsų jauni
mas greičiau pasigauna svetimos 
kalbos, negu savosios. Anądien 
buvau liudininkas, kaip viena po
nia skaudžiai nusidegino pirštus 
(.giliausia užuojautai}, užkalbin

dama mokyklinio amžiaus vaiku 
vieno pobūvio metu'. “Hau ar ji, 
čildren?”, o šie gryniausia lietu, 
vių kalba atsiliepė'. “Ačiū, labi 
gerai, poniai" Ir patikėk žmogių, 
kieno teisybė — ar vyresnieji pai. 
kiną vaikus, ar vaikai moko vy. 
resniuosius!

• • •

Paskutiniu laiku šiame laikui- 
tyje iškilo izoliacijos klausimai. 
Vieni teigia, kad izoliacija yra at
gyvenęs muziejinis dalykas ir mfi- 
sų laikams pragaištingas, kiti gi 
išsišiepę ginčija, kad tas tebėra 
aktualus reikalas ir šiandie netgi 
vaidina esminę rolę lietuvių gy
venime. Nenoriu šiame ginče vai
dinti teisėjo, vis tik mano galva 
net ir šiandie daug raktinių daly
kų be izoliacijos nefunkcionuoja. 
Imkime elektros srovę arba dega
mąsias dujas. Lygiai tas pats ir 
žmogaus dvasiniame gyvenime: 
jeigu jis nori ar turi kuo išsi
skirti, jis izoliuojasi, o jo izolia
cijos ribas nustato jo valios stip
rybė ir jo sąmoningumo amplitu
dė. Izoliuojasi pasaulėžiūros, izo
liuojasi religijos, tautos ir indivi
dai, jeigu turima ką izoliuoti. 
Kiti būdami lietuviais ir nuo lie
tuvių izoliuojasi!

Justus

KRAUJO VĖŽYS 
PAVOJINGESNIS ŽYDAMS 
Niujorko ligoninėse buvo tiriami 

1600 ligonių, sergančių leukemija 
— kraujo vėžiu. Dėl nežinomų 
priežasčių leukemija serga dvigu
bai daugiau žydų, negu protes
tantų ar katalikų. Taip pat žy
miai mažiau serga negrų, negu 
baltųjų. Imant valstybėmis, leu
kemija sergančių daugiausia pasi
taiko JAV, Danijoje ir Izraelyje, 
mažiausia Prancūzijoje, Airijoje, 
Italijoje ir Japonijoje.

t

ROBERT RAID

ESTAI RUSŲ PRIESPAUDOJE
(IŠTRAUKA IS KNYGOS “WENN DIE RUSSEN KOMMEN”)

Herbertas mus pertraukia: “Gana bereikalin
gų kalbų. Jau matau, kad darotės sentimentalūs. 
Kiekvienas turime eiti savo pasirinktu keliu. Aš 
buvau mieste ir sutikau Kareelį ir Julių, kuris tik
riausiai turi daug ką įdomaus pranešti”.

Kambary prietema. Juliaus veidas vos beatpa
žįstamas. “Taip, turiu jums daug ką pranešti, bet 
geriau, tegu Kareelis išeina iš kambario: tas jam 
gali būti perdaug pavojinga ir net galėtų susijau
dinti”.

Kareelis pašoka: “Baikite pagaliau savo pa
tyčias I Gyvenkite jūs kaip jums patinka, ir leiskite 
man gyventi taip kaip aš noriu! Aš joks didvyris, 
bet tik menkas, ramus žmogelis, kuris dar nori gy
venti! Aš nesu didvyris, bet ir nesu bailys! Pali
kite mane ramybėje!”

Iš tamsos pasigirsta Elfi žodžiai: “Mes visi 
nesame didvyriai, Kareeli”.

Julius užsidega cigaretę. Degtuko liepsna nu
šviečia jo aštrų profilį. “Jūs, aišku, žinote kad aš 
buvau Rusijoje”.

“Taip. Kaip ten su tremtiniais, Juliau?”
“Tai, ką čia papasakosiu, ne viską savo akimis 

mačiau. Dalį man papasakojo kiti geležinkeliečiai. 
Taigi, dalis traukinių su tremtiniais ėjo į Rusiją 
pro Narvą, kita dalis pro Ibroską. Pro Narvą pra
ėjo 148 vagonai, iš kurių 28 į Novosibirską, 66 į 
Kotelnicą ir 54 į Kirovą. Pro Iborskų praėjo 342 
vagonai: iš jų 23 į Novosibirską, 56 į Promeslenają, 
76 į 'dano, 50 į Karagatą, 80 į Starobelską ir 57 į 
Bubeniną. Nors mūsų žmonės buvo vežami gyvuli
niuose vagonuose, bet su jais buvo elgiamasi blo
giau negu su gyvuliais. Jokio pakenčiamo aprūpi
nimo, jokių vaistų, jokios medicininės pagalbos. 
Suprantama, kiekvieną transportą lydėjo ir medici
ninis personalas, iš šešių jaunų rusaičių, kurios iš
tisomis dienomis arba dainavo komunistines dainas, 
arba tryniojosi tarp enkavedistų ir raudonarmiečių. 
Tuo tarpu mūsų žmonės mirė kaip musės, ypač vai
kai. Kiekvieno transporto traukinio konduktorius 
turėjo ir lydimuosius raštus, kuriuose buvo vieto
je prekių pažymėta — “Žmonės”. Paskyrimo vie

toje transportų priima vietos NKVD pareigūnai. 
Tremtiniai vyrai buvo šaukiami ir tikrinami pagal 
sąrašų, o moterys ir vaikai tik pagal skaičių >— tie
siog kaip gyvulius!”

Kareelis pašoka: “Bet juk tada nežinia, kas ir 
kur ištremtas. Kaip bus galima vėliau juos su
rasti?”

Julius tik gaižiai nusijuokia: “Surasti? Nie
kas jų neras ir nejieŠkos! Jų ir pėdsakų neliks!”

“Kas numatoma su šiais nelaimingaisiais, Ju
liau?”

“Kas žino? Iš rusų pasikalbėjimų galima spėti, 
kad pradžioje visi tremtiniai bus perduoti priver
čiamų darbų Gulag stovykloms, šioji įstaiga — 
Gulag aprūpina visą Sovietų Sąjungą nemokama 
darbo jėga. Štai kaip jie realizuoja didžiuosius sta
tybinius projektus! Darbo jėga negauna jokio at
lyginimo, o jei nusibaigia — tai juo geriau! Jų 
vietas užima nauji suimtiniai ar tremtiniai. Taigi, 
pirmiausiai visi tremtiniai pristatomi į priverčia
mųjų darbų stovyklas. Pagal pareikalavimus mo
terys pirmiausia paskirstomos — į darbus prie ka
nalų, į anglių kasyklas, kolchozus ir kitur. Paaug
lių vaikų laukia panašus likimas. Mažesni gi vai
kai atiduodami į valdiškas auklėjimo institucijas.

Herbertas pertraukia: “Ir čia jie gauna ru
siškus vardus ir išauginami rusais!”

“Taip! Toks rusų planas!” patvirtina Julius.
“O kaip su vyrais?”
“Vyrų likimas nežinomas, Kareeli. Apie juos 

ir patys rusai tyli”.
★

Herbertas nukrečia savo cigaretės pelenus. 
“Apie tai rašė Pravda 1941 m. birželio 14 dieną: 
Tūkstančiai iš Pabaltijo respublikų persikėlusių jų 
savanorių, kurie jau yra pakeliui, džiaugsmingai 
imsis statybos darbų numatytuose Stalino planuose. 
Toks gėdingas melas yra tipiškai rusiškas!”

Kareelis pereina per kambarį. “Sakykite, kas 
už tuos pasibaisėtinus veiksmus atsakingas? Kas 
juos praveda? Kas juos išrado?”

“Kokie beprasmiai klausimai, Kareeli! Net ir 

aš pats lengvai galiu į juos atsakyti! Kas juos 
išrado? Suprask — tokie “savanoriški persikėli
mai” yra senas, labai senas rusų išradimas! šiuos 
metodus senieji Rusijos valdovai panaudojo ne vien 
tik prieš užimtuosius kraštus, bet net prieš pačią 
rusų tautą! Tai šimtmečiais išbandytas metodas. 
Kad tą suprastum, nereikia visos tusu tautos isto
rijos studijuoti — užtenka tik perskaityti rusų li
teratūrą! Už trėmimų akciją Estijoje visų pirma 
atsakingas pirmasis komunistų partijos centro ko
miteto sekretorius K. Saere, krašto saugumo komi
saras Boris Kumm ir vidaus reikalams komisaras 
A. Murro. Tartu mieste, kur trėmimai buvo ypač 
žiauriai pravesti, šiai akcijai vadovavo rusų kilmės 
žydas Afanasjevas, Tartu apskrities NKVD virši
ninkas. Visame Pabaltijy trėmimų planą ir akciją 
pravedė specialiai j Rigą atvykęs iš Maskvos NKVD 
tarnautojas Serovas ir Vakumoyas. Kas už tai 
atsakingas? žinoma, Stalinas, nes be jo žinios nie
ko Sovietų Sąjungoje neįvyksta! Nieko be jo ži
nios ir be jo įsakymo!”

Prie pat mano ausies pasigirsta Elfi žodžiai: 
“Ir pas tų patį Stalinų atskridęs Churchill’is nuo
lankiai siūlo jam pagalbą! Kokia gėda!”

Pasigirsta sausas Herberto balsas: “Roosvel- 
tas taip pat atskris Stalinui nusilenkti ir siūlys sa
vo pagalbų. Ar galima ko nors kvailesnio tikėtis?”

Julius trenkia kumščiu į stalą: “Baikite paga
liau, po velnių su Churchill’iu ir Roosevelt’u! Aš 
dar turiu jums naujienų. Tame transporte, kurį 
aš pats lydėjau, drauge buvo ir Aasi. Jis miręs”.

Vėl užgriuvo tylos šešėliai. Tylūs sėdim ir žiū
rim į tamsų.

“Kokiu būdu mirė Aasi?”, pagaliau paklausiu. 
“Jis turėjo silpnus plaučius, tu žinai, Robertai. 

Pakeliui jam prasiveržė kraujas — nuo to ir mirė. 
Tik paskyrimo vietoje jo kūnas buvo perduotas en
kavedistams”.

Dar vienas negyvas, šį kartą mažasis, jautru
sis Aasi. Jau aštuoni iš mūsų klasės kritę.

Kareelio balsas virpa. “Sakote, ir Voldi kritęs! 
Kaip? Iš kur gi žinote?"

Aš jam atsakau: “Aš tikrai žinau, kad King 
Kong negyvas. Ar gali man nors vieną pasakyti, 
kas rusų suimtas išliko gyvas? Ką sučiumpa ru
sai, tas neišlieka. Žūsta lėta ar staigia mirtim”.

★
Prie Jono bažnyčios susitinku Samuelį. Jis pa

griebia mane už rankos ir pasitraukia į šalį. “Turi 
kiek laiko, Robertai? Noriu tau pasakyti keletą 

žodžių. Einam pas mane — tern mums niekas ne
kliudys”.

“Sutinku, Sammy, nors laiko daug neturiu".
“žinau, žinau. Bent trumpam”.
Mes įeinam į Samuelio namus. Jau prieškam

bary sustatytos dėžės. Viduje neįsivaizduojama 
netvarka.

Pagyvenusi žydė pasitinka mus prieškambary, 
“čia mano motina, Robertai”.
Pasisveikinu. “Važiuojate ir jūs į Rusiją, pone 

Raidai? Jums irgi teks bėgti?”
“Ne, gerbiamoji ponia”.
“Ne? Koks jūs laimingas, pone Raidail Ai 

jums tiesiog pavydžiu! Mes ir nenorime pas bolše
vikus, bet kitaip negalima”. Linguodama galva ji 
lenkiasi krauti daiktų.

Įėjus į Samuelio kambarį, jis rūpestingai užda
ro duris, kviečia sėstis. Aplink išdraibstyti daiktai. 
“Supranti, ką tas reiškia, Robertai?

“Pasi rengę vykti į Rusiją”.
“žinoma, mes vykstame, Robertai. Bet ar ži

nai, kiek tas mums kainuoja?”
Aš tyliu. . ,r **
“Mes nesame bolševikai,. Robertai. Nei tėvai, 

nei aš. Mes nenorime vykti į Rusiją, bet kitaip ne
galim. Mums nėra jokio pasirinkimo”.

Aš pritariu. Samuelis sustoja prie manęs ir 
ištiesia ranką: “Daug mieliau pasilikčiau čia ko
voti prieš pačius rusus. Bet kas paskui?”

Neturiu ko atsakyti.
“Aš nežinau, kaip miško broliai mane priimtą 

Gal būt paprasčiausiai — nušautų”.
“Gal būt, Sammy, bet aš netikiu. Net jeigu Ir 

taip atsitiktų — būtų visai nenuostabu”.
Samuelis nuleidžia galvą ir nusisuka.
“Aš pažįstu tave, Šamai, ir žinau, ką tu jauti. 

Bet lygiai ir tu žinai, kaip žydai pasitarnavo mfl- 
sų tautai. Ne vien tik tai, kad perversmo metu pir
mieji priekin išlindo tokie kaip Ąįsenstadtas, Gut- 
kinas, Pumpjanskis, Feiginas ir v^sa eilė kitų, ne
užtenka to, kad visa NKVD knibždėte knibžda Žy
dais, lygiai kaip ir kitose įstaigose. Bet gi dabar 
visuose nadUdinamuosi'uoee batalijonuose taip pat 
žydai, ir tai ne kokie eiliniai, bet vadovai! Prisi
mink tik Pasternaką, Goldmaną, Klompusą, Gold- 
bergą!”

Samuelis kumščiais užsikiša ausis. “Nustok, 
Robertai! Visa tai aš pats žinau! Yra dar ir dau
giau — Jose!sonas, Dr. Tuchas, Dr. Gliukmanas,

j
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SPORTAS LIETUVOJE
Birželio mėn. prasidėjusių visų 

sporto šakų pirmenybių finalai 
buvo išspręsti trečioje lietuvių 
sporto šventėje Vilniuje liepos 6 
— 10 d.d. Geriausias pasekmes 
pasiekę Lietuvos sportininkai run- 
tyniaus tautų spartakijadoje Mas
kvoje.

Varžyboms Vilniuje pasibaigus 
miestų grupėje nugalėtojais tapo 
Kauno sportininkai praradę 51 
tašką, Vilnius 55,5, Šiauliai 118, 
Panevėžys 120 ir Klaipėda 127 
taškus. Rajonų grupėje sėmin- 
giausiai pasirodė Alytus ir Kėdai
niai, praradę po 5 taškus ir Kap
sukas (buv. Marijampolė) 6 taš
kus.

Geriausią varžybų pasekmę pa
siekė kaunietis Adolfą* Vara- 
nauska*, nustūmęs rutulį 18.60. 
Staigmeną patiekė jaunoji Stasė 
Janauskaitė numetusi ietį 50.98 ir 
pralenkė pasaulinės klasės leng
vaatletes A. Stančiūtę ir B. Ka- 
lėdienę.

Pirmenybėse dėl susižeidimo 
nedalyvavo šuolyje į tolį čempio
nas A. Vaupšas ir ilgų nuotolių 
bėgikas K. Orentas.

Vyrų krepšinį laimėjo Kaunas, 
įveikęs Klaipėdą 67:58. Moterų 
čempionėmis tapo vilnietės, įvei
kusios kaunietes 58:53.

sąrašas taip atrodo:
I. Muraška (Vilnius) — visų 

lengviausio svorio, R. Sulžickas 
(Kaunas) — lengviausio, A. Zur- 
za (Vilnius) — puslengvio, R. 
Mazuronis (Kaunas) — lengvo, 
V. Alijošaitis (Kaunas) — I-mo 
pusvidutinio, R. Tamulis (Kau
nas) — Il-ro pusvidutinio, L. Re
meika (Kaunas) — I-mo viduti
nio, J. Grigorijevas (Vilnius) — 
Il-ro vidutinio, D. Pozniakas (Vil
nius) — pussunkio ir J. Čepulis 
(Šiauliai) — sunkaus svorio.

Vilniaus “Žalgirio” aštuonvie- 
tė rungtyniavo tarptautinėje re
gatoje Liucernoje (Šveicarijoje) 
liepos 13-14 d.d. Abejose lenkty
nėse lietuviai nesunkiai įveikė ry
tų Vokietijos rinktinę.

Lietuvos moksleivių berniukų 
ir mergaičių stalo teniso rinkti
nės laimėjo pirmas vietas Sovie
tų Sųjungos pirmenybėse, čem
pionais tapo ir berniukų krepši
nio rinktinė. Moksleivių pirme
nybės vyko Volgograde (buv. Sta
lingrade).

SPORTINIAI NUTIKIMAI
IMPORTAS PLEČIAMAS

žaidėjų pirkimas — pardavi
mas tarptautinėje futbolo rinko
je įgijo tokį užmojį, jog kai ku
riose šalyse valiuta pradėjo smar
kiai plaukti į užsienį. Italijos pre
kybos ministerija (būtent preky
bos, kadangi kalbama apie pre
kę) neseniai išleido potvarkį, 
draudžiantį keisti italų liras į už-

Norite atsikviesti sužadėti
nę, šeimą ar draugą iš Len
kijos?
Kreipkitės tuo reikalu j

POLTUR TRAVEL
362 SOUTH TERRACE, 

BANKSTOWN, N.S.W.
Atdara kasdien 11 — 5.30 
p.p., šeštadieniais 9.15 — 
12.30. .

Tel. UY 6882, 
po darbo LM 6603. 

Sutvarkomi visi formalumai 
kelionei

LAIVU ir LĖKTUVU 
Kreipkitės raštu ar asmeniš
kai.

sienio valiutų, apmokant sąskai
tas už kitose šalyse įsigytus fut
bolininkus.

Dabar, kaip praneša prancūzų 
laikraštis “Ekip”, atsirado nau
jas sportinių sandėrių objektas. 
JAV profesionalų klubai pradėjo 
Europos rinkoje pardavinėti ir 
krepšininkus. Pradžių padarė Ma
drido “Realo” klubas, kuris, tarp 
kitko, laikomas ne profesionalų, 
o mėgėjų klubu.

“šis klubas, — rašo “Ekip” — 
į tarptautinį turnyrą Paryžiaus 
“Kuberteno” stadione ketina pa
siųsti komandą, kurioje žais ame
rikiečiai”.

Laikraštis išvardina naujuosius 
“Realo” samdinius. Tai Robertas 
Biordžesas ir Klifordas Likas — 
abu po 2 m 3 cm ūgio, žaidę Ame
rikos “Old Starz” komandoje.

Turnyro nuostatai nedraudžia 
kviesti į komandą užsieniečių, ka
dangi jame dalyvauja ne naciona
linės rinktinės, o klubai, kur gali 
žaisti asmenys, “nuolatos gyveną 
šioje šalyje”. Gudrūs Madrido 
vertelgos nedelsdami pasinaudojo 
šia proga.

rūs kitų valstybių įmonininkai. 
Paskiri “verteivos ant ratų” iš 
karto reklamuoja ištisą prekių 
asortimentą — petnešas ir konja
kų, žiebtuvėlius ir elektrinius 
skustuvus.

Komisija profesionalų reika
lams nutarė kaip nors sutvarky
ti dviratininkų “išpardavinėjimų” 
reklamos tikslais. Ryšium su tuo 
ji priėmė net specialų nutarimą. 
Dabar kiekvienas lenktynininkas 
turi teisę reklamuoti ne daugiau 
kaip dviejų firmų prekes: savo 
šalies firmos — lenktynių šioje 
šalyje metu, ir užsienio firmos 
— per tarptautines varžybas.

dus, nelyginant trimitai balsas 
nustelbia visų kitų signalų riks
mus. Kas gi tai? Tai ne kas ki
tas, kaip jaunas dramblys, pra
mintas Džiumpiliu. Gyvulys gerai 
išdresiruotas: jeigu ^jo” klubo 
puolėjai įmuša kamuolį į varžovų 
vartus, jis tučtuojau iškelia strau
blį ir sutrimituoja.

MONOPOLIJOS GALAS

TRIMIČIUS

Ceilono futbolo klubas “Ko
lombo rendžers” turi vieną ger
bėją, kuris entuziastingai sveiki
na kiekvieną savo mėgstamos 
komandos pasisekimą. Jo skar-

Daugiau kaip 40 moterų — 
Mančesterio gyventojų — vaka
rais reguliariai lanko seminarų, 
skirtų futbolo teorijai ir prakti
kai. Į žurnalisto klausimų, kas 
verčia jas domėtis tokiu nepa
prastu dalyku, viena futbolo ger
bėja atsakė: “Mes norime turėti 
tokias pat žinias ir patyrimų, kaip 
mūsų vyrai, kad galėtume su jais 
apsvarstyti visus variantus ir ga
limybes, liečiančias mėgstamiau
sių vyrų temų — futbolų”.

Tokiu būdu, netrukus • išnyks 
vyrų monopolija laikyti save vie
ninteliais futbolo žinovais

VIENINTELIS SMŪGIS
DU RIKIAI LAIMI VISUOMET

Vilniečiai A. Saunori* ir A. Mor- 
kūnaitė tapo stalo teniso čempio
nais. L. Balaišytė turėjo pasiten
kinti antra vieta moterų grupėje.

Jonas Anilionit, 40 m. amžiaus, 
veteranas iš Kauno, po 7-rių me
tų pertraukos vėl tapo Lietuvos 
lauko teniso čempionu, finale 
įveikęs R. Liubertą 7:5, 6:1, 6:1. 
Moterų čempionės titulas teko 
Mildai šližytei, finale įveikusiai 
D. Naujalytę 6:4, 6:4.

FUTBOLAS
Vilniaus “Žalgiriu” A klasės 

futbolo komanda po eilės pralai
mėjimų svečiuose sėkmingiau pa
sirodė savo aikštėje. Sužaista ly
giomis prieš Novosibirsko A.S.K. 
1:1 ir prieš Frunzės “Alga” 1:1 
“Žalgiris” — Karagandos “šach-

tor” 1:0. Po šios pergalės vilnie
čiai, surinkę 14 taškų, užima X-tą 
vietą pirmenybių lentelėje.

Žymiai geriau sekėsi Klaipėdos 
“Granitui” B klasės pirmenybėse. 
Klaipėdiečiai laimėjo keturis su
sitikimus iš eilės. Įspūdingiausią 
pergalę pasiekė Taline prieš vie
tos “Dinamo” 1:0. Klaipėdoje lai
mėta prieš Bresto “Spartak” 2:1, 
prieš Mogiliovo “Chimiku” 3:0 ir 
prieš Liepojos “Zvelniek” 1:0. 
Šios pergalės iškėlė “Granitą” iš 
apačios į pirmenybių lentelės vi
durį.

R.S.

PŪKINĖS KALDROS

Profesionalų boksininkų Džu- 
lio Rinaudžio iš Italijos ir ameri
kiečio Bibo Olseno mačas buvo 
plačiai išreklamuotas. 20 tūkstan
čių Romos gyventojų susirinko 
pažiūrėti savo tautiečio, Europos 
čempiono dvikovos su išgarsėju
siu užjūrio gladiatoriumi. Tačiau 
boksininkai apvylė žiūrovus. Jie 
aiškiai bijojo vienas antro. Per 
10 raundų nebuvo smogta nė vie
no rimto smūgio. Pasipiktinusi 
publika svaidė į ringų sugedusius 
kiaušinius, obuolius, supuvusius 
apelsinus. Septintų raundų taik
liai mestas obuolys pataikė tei
sėjui į akį. “Tai buvo vienintelis 
rimtas smūgis per visą mačų”, — 
sekančią dieną rašė laikraščiai.

Bokso pirmenybėse geriausiai 
pasirodė Kauno sportininkai (5), 
Vilniaus (4) ir Šiaulių (1).

1963 m. pilnas bokso čempionų

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

'BOSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Preke* duodamo* ir issimokėjimui. Me* kalbame vokiškai.

ESTAI...
(Atkelta iš psl. 4)

pagaliau šlyfšteinienė. Tas tiesa. Bet juk ne visi 
žydai tokie! Net gi tu pats neseniai pasakei, kad 
yra ir gerų žydų”.

“Taip, Šamai. Tą aš pripažįstu. Bet dides
nioji mūsų žydų dalis — ”

Jis vėl sėdasi. “Tu teisus, Robertai, teisus! 
Bet galvoju, kad tų, kurie padoriai elgėsi, estai ne
žudys. Bet kalba — ne apie estus, o vokiečius! Pa
silikusiųjų vokiečiai tikrai nepasigailės!” Matai — 
mes tą žinome, ir dėl to traukiamės į Rusiją nors 
ir nenorėdami. Jeigu tektų tik su estais skaitytis, 
mes pasiliktume, bet naciai — . Rusai mums duoda 
lengvatų — net liuksusinius vagonus. Mes galime 
pasiimti viską, ką norime ir ką galime. Ir pačius 
baldus. Taip, mes važiuojame į "rojų”, nors man 
tai — viskas po velnių! Tu niekini mane už tai, 
Robertai, ką?”

“Visai ne, Samueli. Tave pilnai suprantu. Net 
irtu neturi pasirinkimo!”

"Gal tu žinai kokią kitą išeitį?”
“Gaila — jokios. Būk laimingas, Samueli. Su

die”. Aš atsistoju.
“Sudie, Robertai. Nežiūrint viso ko mes vistiek 

liekame draugais, Robertai!”
“Taip, Samueli, mes esame draugai”.
Prieškambary jis dar mane sulaiko: “Girdėjai 

ką apie mūsų draugus — Kiisu, Max, Oskarą ar 
Riisą?”

“Apie Kiisu nieko nežinau. Jeigu jis gyvas tai 
vokiečių pusėje. Max vadovauja miškuose vienai 
grupei. Riisa irgi su miško broliais. Oskaras — 
kritęs”.

Prie slenksčio atsisveikiname.
★

Roogas praveria savo kabineto duris. “Raidai, 
ateik čia”. Jis stovi vidury kambario — jo mėly
nas kombinzonas nešvarus, raudonas raištis ant 
rankovės pusiau nudriskęs. “Paliksi šiandie valan
dėlę ilgiau, Raidai. Reikia ir man kartą nusipraus
ti. Po to turiu su tavim apkalbėti skubius reikalus”.

Ko gi jis nori? šiandie jis toks nervingas ir, 
atrodo, nesaugus. Aš laukiu. Jau valanda, kaip 
Roogas išėjęs — turėtų sugrįžti!

Laiptuose žingsniai. Įeina Roogas ir sėdasi.
“Paduok man raštus, Raidai!”
Jis pasilenkia prie bylų. Jo veidas raudonas 

ir papurtęs, akys mažytės, burna siaura ir tiesiog 
brutali. Įspūdį dar patvirtina rankos, kurios 
anksčiau taip prižiūrėtos, dabar paraudusios ir 
šiurkščios. Nulūžinėję nagai liudija, kad jis rankų 
nesaugojo.

Gaižiu balsu jis duoda nurodymų ir pastumia 
bylas į šalį. “Norėjau su tavim pakalbėti, Raidai!”

“Klausau, drauge Roogai”.
Atsistojęs ištraukia iš spintos butelį ir jį pas

tato prieš mane ant stalo. “Ne oficialiai — tik pa
siplepėti”. Atkemšia butelį ir nugeria. “Atrodai 
gerokai pasikeitęs, Raidai. Ko gi tau trūksta?”

“Nieko, drauge Roogai”.
Jis atsilošia. "Susikrimtęs dėl savo tėvo?”
Tyliu.
“Turi kokių žinių iš tėvo?”
“Ne”.
Roogas pakelia akis į viršų. “Karas, Raidai, 

o karas visados žiaurus. Gerai žinau”.
“Suprantama, drauge Roogai”.
Staigiu rankos judesiu jis patraukia lempą į 

šalį ir nugėręs iš butelio gurkšnį pastato prieš mane. 
“Ar nepastebi, kaip atsakinėji, Raidai? Po pusę 
žodžio — burbt, burbt! Gaila, Raidai. Pažįstu ge
riau tave, negu pats manai. Matau — esi labai la
bai pasikeitęs”.

“Gal būt, drauge Roogai — bet kas iš mūsų 
nepasikeitęs?”

Jo veidas dar labiau niaukiasi, akys siaurėja. 
“Taip, tikrai — visi mes pasikeitėme, bet ypač tu, 
Raidai! Ar žinai, kad visame komisariate palikai 
tik tu vienas, į kurį vis dar tebesikreipiu oficialiai 
“Jūs”. Visus kitus aš seniai tujuoju, neišskiriant 
Herberto, Metso, net Seppo (paskutinysis nepri
klausomoje Estijoje buvo pramonės ministeris, 
Vert)”.

“Metsas ir Seppas — išvesti, drauge Roogai”.
Jis sugniaužia kumščius. “Taip — jie išvesti! 

Bet mes kalbame apie tave, Raidai! Atsimeni, kada 
tu pasirodei komisariate, Raidai? Tada tu pasiro
dei gerai išauklėtas jaunas vyras, kuris puikiai ži
no, ko nori. Tu man patikai, Raidai, nežiūrint tavo 
praeities ir kilmės. Man patiko tavo drąsa ir kie
tumas. Taip, jau tada buvai kietas, Raidai. Man 
patiko tavo laikysena ir tonas”.

“Argi jau nebesu kietas, drauge Roogai?”
(Bus daugiau)

MŪSIŠKIAMS IR 
JŪSIŠKIAMS...”

Kelių firmų prekes gali rekla
muoti vienas dviratininkas — 
šį klausimą Briuselyje svarstė 
speciali komisija prie Tarptauti-
nės dviračių sąjungos (USI). 
Reikalas tas, kad kiekvieną lenk
tynininką stengiasi užverbuoti 
tiek jo šalies firmos, tiek ir įvai-

Prancūzų kalboje šachmatų ri
kis vadinamas “le fou”. Be to, 
šis žodis dar reiškia — kvailys.

Kartą pasaulio čempionas Alio- 
chinas sėdėjo vienoje Paryžiaus 
kavinių ir stebėjo dviejų eilinių 
mėgėjų lengvą partiją. Baltieji 
turėjo du rikius ir keletą pėsti
ninkų, juodieji — bokštą su pės
tininkais. Baltieji turėjo laimėti, 
bet žaidęs baltom figūrom nera
do geriausio ėjimo ir klaidžiojo 
tol, kol partija pasibaigė lygio
mis. Maža to, žaidęs baltais šach
matininkas pareiškė, kad du ri
kiai prieš bokštą visuomet baigia 
lygiomis.

Aliochinas neiškentė ir pasakė 
kitam šios scenos liudininkui:

— Nieko panašaus. Du “fou” 
visuomet laimi, bet kai “fou” — 
trys, tuomet, žinoma, sunku ką 
nors padaryti.

savo naują uždavinį ir paprašė at
siliepti apie jį.

Didmeistris kurį laikų žiūrėjo 
į lentą ir po to pareiškė:

— Puikus uždavinys! Jūsų nu
matytas sprendimas, žinoma, ne
tinka, bet šiaip čia galima duoti 
matą beveik kiekvienu kitu ėji
mu!

MATAS KETURIAIS ĖJIMAIS 

šachmatų mėgėjus ne kartų 
yra prajuokinęs savo laiku labai 
populiarus didmeistris ir šachma
tų žurnalistas S. Tartakoveris.

Pasakojama, kad kitas didmeis
tris — J. Bogoliubovas — kartų, 
žaisdamas su S. Tartakoveriu, 
nieko blogo negalvodamas pada
rė ėjimą ir pasakė:

— Matas keturiais ėjimais F
S. Tartakoveris abejingai pa

žiūrėjo į varžovų ir šaltai atkirto:
— Prašau man netrukdyti!

NEBLOGAS UŽDAVINYS DINGĘS DIDMEISTRIS
Pradedantis šachmatų uždavi

nių kūrėjas pademonstravo did
meistriui R. Teichmanui (buvo 
žinomas prieš keliasdešimt metų)

g MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS § 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

L. PAGES
MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — 
g sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- :•:• 
į: jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

KAIP TOJ AMERIKOJ?
Daugelis iš mūsiškių vis dairosi 

kaip pakliūti į Ameriką tikėda
miesi tenai įsitaisyti patogiau ir 
lengviau gyventi. Niekas nenori 
jų nuo tokių užsimojimų atkalbė
ti, tačiau pravartu skaitytojus su
pažindinti apie gyvenimą Ameri
koje iš laiškų tų, kurie anksčiau 
ar vėliau palikę Australiją išvyko 
į Jungtines Amerikos Valstybes. 
Štai vieną laišką prisiuntė redak
cijai Mūsų Pastogės skaitytojas 
iš Wollongong, kurį jis neseniai 
gavo iš savo bičiulio, prieš keletą 
metų palikusio Australiją. Jis ra
šo:

Jonai, tu manęs prašai parašyti 
tiesą apie Amerikos gyvenimą ir 
įsikūrimo galimybes. Dabartinė 
Amerika yra tik jauniems žmo
nėms. Jauni žmonės greičiau gau
na darbų ir greičiau gali įsikurti. 
Senesniems kaip mes Amerika yra 
kietas riešutas. Ir mums buvo 
sunkoka, kol įsitaisėm. Mudu su 
žmona dirbame: jinai dienom o 
aš popiečiais. Susitinkame tik sa
vaitgaliais. Duktė dar eina mo
kyklon. Vėliau žada eiti į univer
sitetą. Mes jau dabar kišame tam 
reikalui centus į kojinę. Turime 
apstatytą trijų kambarių butelį su 
virtuve ir susisiekimo priemonę 
— mašiną, be kurios čia negali
ma apseiti. Bet negalvok, kad vi

sa tai iš uždarbio Amerikoje. Tą 
visą įsigijome už Australijos sva
rus. Tau, Jonai, patarčiau pasi
likti ten, kur dabar esi, nes tau 
bus labai sunku čia įsikurti, ne
bent kas padėtų ar garantuotų 
darbą.”

JUGOSLAVIJOS DARBININKAI 
SKATINAMI DIRBTI 

VAKARUOSE
Pagal RFE pranešimą, Jugo

slavija bus bene vienintelis ko
munistų kraštas, kurio valdžia 
pasyviai žvelgia į jos darbininkų 
keliones dirbti Vakarų kraštuo
se. Net ir skatindami jugoslavų 
uždarbiavimą, vis dėlto Jugosla
vijos vadovai nepatenkinti, jei 
krašto gyventojai išemigruoja iš
vengę valdžios kontrolės. Jugo
slavų kom. partijos CK savaitraš-

Didmeistris J. Bogiliubovas 
žaidė simultaną viename Šveica
rijos miestely. Geriausias vietos 
fotografas buvo pakviestas įam
žinti didmeistrį kartu su visais 
varžovais.

Bet, kai nuotrauka buvo paga
minta, didmeistrio joje nesimatė.

Paklaustas foto koresponden
tas atsakė:

— Jūs, turbūt, kalbat apie tą 
storulį, kuris stypsojo priekyje? 
Aš jį nuretušavau. Kam jis čia 
reikalingas?

tis “Komunist” birželio 6 d. skun
dėsi, kad kai kuriose Jugoslavijos 
srityse atvykę užsieniečiai bando 
verbuoti jugoslavų darbininkus. 
Tie užsieniečiai veikia neturėda-
mi “leidimų”. Komunistų savait
raštis teigia, kad jugoslavai dau
giausia linkę vykti darbams į 
Vak. Vokietiją ar kitus kaimyni
nius kraštus, "praleisti užsienyje 
kiek laiko, sutaupyti pinigų ir 
grįžti namo”. Esą “tik mažas tų 
emigrantų skaičius nutaria pasi
likti pastoviai viename ar kitame 
užsienio krašte”. Laikraštis aiš
kiai nemini žinomos tikrovės — 
kai tūkstančiai jugoslavų darbi
ninkų pasišalina iš savo krašto, 
siekdami gauti darbo Vak. Euro
poje. Partiniam laikraščiui nepa
tinka ,kad partijos bei valdžios 
įstaigos visai nesirūpina, kaip 
politiniai paveikiami žmonės, jau 
atsidūrę užsienio kraštuose. Par
tija linkusi smarkiau kontroliuo
ti užsienyje dirbančius jugosla
vus. (E)

: (EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

‘ ’ Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
' ■ akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
' > šestad. 9-13 vai.

■ 8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St, 
’ Melb., C.I. (Priėjai* Melbourne Town Hall)

. 62-2231
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1963 m. rugpjūčio 14 d.

DAUGIAU PAGARBOS

MOsų PASTOGĖ
LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

PERTH
DARIAUS IR GIRĖNO 

MINĖJIMAS
Liepos 28 d. įvyko Perth ramo

vėnų suruoštas Dariaus ir Girė
no — transatlantinių lakūnų 30- 
ties metų sukakties nuo tragiško 
žuvimo paminėjimas. Jis prasidė
jo pamaldomis, kurias laikė kun. 
Kemėšis ir pasakė tai dienai pri
taikintą pamokslą. Po pamaldų 
minėjimas vyko čia pat parapijos 
salėje. Minėjimą atidarė ramovė
nų pirmininkas p. Liutikas. Pas
kaitą skaitė p. A. Statkų*. Jis sa
vo glaustoje paskaitoje vaizdžiai 
išryškino šių dvieju lietuvių tau
tos didvyrių drąsą ir pasiaukoji
mą. Paskaitos pabaigoje perskai
tė Dariaus ir Girėno testamen
tą.

Meninėje dalyje pirmas pas
kambino pianinu du dalykėlius 
Pertho lietuviams gerai pažįsta
mos lietuvaitės Gustaitė ir Katei - 
▼aite. Toliau p. šidlauska* padek
lamavo savo šia proga sukurtą 
eilėraštį “Lituanica I”. Po jo dar 
deklamavo Gustaitė, Garaytė ir 
mažasis Baronas. Tas mažytis de
klamatorius stačiai sužavėjo vi
sus minėjimo dalyvius lietuvių 
kalbos grynumu ir švaria tarsena. 
Reikia lenkti galvą prieš tokius 
tėvus, kurie išmoko savo mažy
čius taip dailiai kalbėti gimtąja 
kalba.

Minėjimas baigtas Tautos Him
nu, kurį sugiedojo sekmadienio 
mokyklos mokiniukai, vadovauja
mi p. Gustienės.

A.D.B.

RUOŠIAMASI PAGERBTI 
KAPELIONĄ

Rugpjūčio 25 d. 3 vai. p.p. St. 
Jackobs bažnyčios salėje, kampas 

• Shapperton Rd. ir Harper Str. 
Victorijos parke Perth apylinkės 
valdyba ruošia kun. L. Kemėšio 
10-čio kunigavimo Perthe minė
jimą. Bus įteikta dovana. Po mi
nėjimo suneštinės 
vutė.

Ten pat rugsėjo 
nį 7.80 vai. vak.
8-sios dienos — Tautos šventės 
minėjimas. Scenos mėgėjų grupė 
su tautinių šokių šokėjais paruoš 
vaidinimėlį — Sekminių vainiką. 
Po to suneštinės vaišės ir links
moji programos dalis. Įėjimas 
laisvas. Kviečiame visus gausiai 
dalyvauti.

Perth Apylinkė* Valdyba

vaišės ir ka- K AURIŲ BALIUS!KAUKIŲ BALIUS!
7 d., šeštadie- 
įvyks rugsėjo

GEELONG LIET;. CHORO VALDYBA
SPAUDOJE

Kanadiškiai “Tėviškės žiburiai” 
rašo:

“Mūsų tautiečiai ima garsė
ti nesusipratimais. Vienas tokių 
pateko ir teisman. Nesusiprati
mas įvyko pernai per vieną pasi
linksminimą. Matyt, buvo tiek 
“įsilinksminta”, kad neapsieita 
be susikirtimų ir nuostolių. Teis
man buvo pakviesta visa eilė liu
dininkų, iš kurių pasakojimo tei
sėjas galėjo aiškiai matyti kai
kurių mūsų tautiečių nuosmūkį. 
Lietuviams tai nedaro garbės, juo
ba, kad šešėlis krinta ant visų 
kolonijos tautiečių. Advokatai ir 
pilna teismo salė klausėsi ilgos 
bylos. Jiems buvo aišku, kad lie
tuvių parengimuose nesaikingai 
girtaujama. Girdėti, kad byla ža

SOLISTE G. VASILIAUSKIENE AMERIKOJE
AMERIKOS SPAUDA ŠILTAI 

PASITIKO SOLISTĘ
i G. VASILIAUSKIENĘ

Clevelando (U. S. A.) dienraštis 
“The Plain Dealer” liepos 21 d. 
numery plačiai aprašė adelaidiš- 
kės solistės G. Vasiliauskienės at
vykimą i Ameriką ir jos susitiki
mą su savo seserimi. Minėto dien
raščio reporteris davė platų pasi
kalbėjimą su pačia G. Vasiliaus
kiene, kuri laivu iš Sydney atvyko 
j San Francisco ir iš čia lėktuvu 
pasiekė Clevelandą, kur gyvena 
jos sesuo. Paviešėjusi pas savo 
seserj ji pradės savo koncertus, 
kurie numatyti Detroite, Bostone, 
New Yorke, Philadelphijoj, Bal- 
timorėje, Hamiltone (Kanada), 
Omahoje ir Los Angeles.

PADĖKA
Liepos 28 d. paminėjus Dariaus 

ir Girėno 30 m. žuvimo sukaktį 
ten pat įvyko informacinis Pertho 
ramovėnų susirinkimas. Po pra
nešimų ir pasitarimo buvau su
sirinkusių pasveikintas mano 60 
metų sukakties proga. Džiaugda
masis gražiu ir įspūdingu mano 
gimtadienio paminėjimu, visiems 
dalyvavusiems giminėms, drau
gams, kolegoms ramovėnams nuo
širdžiai dėkoju už sveikinimus ir 
įteiktas dovanas. Taip pat šeimai 
— Algirdui, Arūnui, Reginai, 
Audronei Statkams, Jonui ir Onai 
Liutikams, Onai Jurgelienei, Vla
dui Dailydei ir č. Čekanauskui 
už gautas dovanas ir sveikinimus 
širdingas dėkui. Ypač didelę pa
dėką reiškiu A.L.B. Perth apy
linkės ir L.V. S. “Ramovė” Vaka
rų Australijos skyriaus valdy
boms už įteiktas brangias dova
nas, kas ypač mane jaudino, nes 
tuo pasijutau įvertintas ir pa
gerbtas. Dar kartą visiems ačiū, 
ačiū!

Jūs jubiliatas
Andrius Klimaitis

SPORTO ŠVENTE SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS SPORTININKAMS IR SPORTO MĖGĖJAMS

Rugpjūčio 17 d. į Sydney atvyks
ta Canberros sporto Klubo “Vil
kas” sportininkai draugiškoms 
rungtynėms su Sydney “Kovo 
sportininkais.

Sporto rungtynių eigai
rugpjūčio 17 d. 4 vai. p. p. Red

fern Liet. Namuose įvyksta Syd
ney — Canberra stalo teniso rung
tynės;

RUGPJŪČIO 24 D. GEEtONG LIETUVIŲ NAMUOSE GEELONG LIETUVIŲ CHORAS
RENGIA TRADICINĮ METINĮ

Pradžia 7 vai. vak.

Trys geriausios kaukės gaus premijas. Veiks loterija ir turtingas bufetas.
MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATVYKTI IŠ ARTI IR TOLI!

dama perkelti į apeliacinį teis
mą. Kaip ten bebūtų ir kas be
laimėtų, viena yra aišku — lie
tuviai lieka pralaimėtojais. Ne
susipratimus turėtume lyginti sa
vo tarpe. Juk turime Kanados 
Liet. Bendruomenės rėmuose gar
bės teismą. Jeigu negalime susi
tarti savo tarpe, galime kreiptis 
į savo institucijas,”

ELVIS PRESLEY
“Me Call’s Magazine” apskai

čiavimu Elvis Presley per metus 
uždirba du milijonus dolerių, o tai 
yra 20 kartų daugiau negu metinė 
JAV prezidento alga.

Drauge yra gauta žinių, kad p.
G. Vasiliauskienė yra kviečiama 
duoti lietuviškų dainų rečitalį tre
čiajame Adelaidės meno festiva
lyje, kuris įvyks ateinančių me
tų kovo mėnesį. Adelaidės konser
vatorijos direktorius Mr. Bishop 
tuo reikalu išsiuntė skubų laišką 
p. Vasiliauskienei į Cleveland, kad 
ji duotų sutikimą festivalyje daly
vauti. Bijomasi, kad tas laiškas 
gali jos laiku nepasiekti, nes p. 
Vasiliauskienė šiuo metu, atrodo, 
esanti apie 2000 mylių nuo Cleve
lando, bet būkime tikri, kad cleve- 
landiečiai šį laišką solistei skubiai 
perduos. Lietuviškų dainų rečita
lis Meno festivalyje Adelaidėje 
būtų didelis laimėjimas visiems 
lietuviams. Mes neabejojame, kad 
p. Vasiliauskienės atsakymas bus 
teigiamas. V. R.

PAVYKĘS CANBERRIŠKIŲ 
BALIUS

Rugpjūčio 3 d. Canberros lietu
viai suruošė šaunų balių Canber
ros Lietuvių Namų reikalams. 
Balius praėjo tikrai pasigėrėtinai. 
Dailiai tautiniais rūbais vilkinčios 
jaunos lietuvaitės, vadovaujamos 
baliaus šeimininko p. A. Andriuš- 
kos, maloniai pasitiko vakaro sve
čius ir išvedžiojo į jiems skirtas 
vietas. Baliaus rengėjai svečius 
vaišino nemokamai gėrybėmis ir 
kava. Žinoma, kilnesnius skysti
mėlius reikėjo patiems pirkti bute
liais arba stikleliais.

Baliaus metu buvo numatyta 
programa, tačiau kviestieji sydne- 
jiškiai menininkai nepasirodė. Vis 
tik šis trūkumas baliaus nuotaikos 
nepagadino — svečiai turėjo kuo 
užsiimti. Labai didelį pasisekimą 
turėjo baliaus metu pravesta lote
rija su daugybe fantų. Šiai loteri
jai buvo prisiuntęs kaip fantą dail.
H. Šalkauskas vieną savo paveiks
lų, bet baliaus rengėjai jo į lote
riją neleido nutarę jį gražiai įrė
minti ir pakabinti Canberros Liet. 
Namuose.

Baliuje dalyvavo beveik visi 
canberiškiai lietuviai ir iš gretimų 
apylinkių. Matėsi vienas kitas 
svečias iš Sydney ir iš toliau. Spė
jama, kad šis balius davęs apie 
300 svarų pelno, kurie visi skiria
mi Liet Namų statybai.

rugpjūčio 18 d. Newtown Po
lice Boys Club salėje 1.30 vai. p. p. 
jaunių vyrų rungtynės Sydney — 
Canberra, 2.30 vai. p. p. “Kovo” 
moterų krepšinio rungtynės su 
australų moterų komanda;

3.30 vai. p. p. vyrų krepšinio 
rungtynės Sydney — Canberra.

5 vai. p. p. Redfern Liet. Na
muose sportininkų ir rėmėjų bend
ri pietūs su Canberros svečiais.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Yallourn District ligoninėje po

etui Juozui Mikštui neseniai pa
daryta operacija. Ligonis taisosi 
ir tikimasi greitu laiku pasveiks. 
Vietos lietuviai juo rūpinasi ir 
gausiai lanko.

★
Iš Bankstowno lietuvių namų 

dingo akordeonas, kuris buvo pa
dovanotas savaitgalio mokyklai. 
Jeigu kas netyčia pasiskolino, ma
lonėkite gražinti, nes jis mokyklai 
nuolatos reikalingas.

★

Cabramatiškiai Šimaičiai aną 
vakarą grįžę namo neatpažino sa
vo namų: jiems nesant namuose 
paslėptų lobių jieškotojai išgriozdė 
namus, bet nieko neradę iš nusivy
limo sienas aptaškė šaldytuve ras
tais kiaušiniais, kilimus pasaldino 
cukrum ir druska ir televiziją pa-
tepė sviestu. Pasigesta žiūronų.

★

New Yorke teisėjas nubaudė 16 
m. berniuką įsakydamas jam ap
leisti mokyklą, susirasti darbą, o 
pusę pinigų iš jo uždirbtos sumos 
mokėti asmeniui, kurį jis sužalo
jo auto katastrofoje: dešinė koja 
amputuota. Tokia bausmė truks, 
ligi berniukas sulauks 21 m. am
žiaus, ir jei nors vieną savaitę 
neįmokės, jis bus pasiųstas į pa
taisos namus ir tėvai praras 2.232 
svarų užstatą.

MŪSŲ PASTOGE

POBŪVIS JAUNIMUI
Socialinės Globos Moterų Drau

gija Melbourne rugpjūčio 17 d. 
Liet. Namuose 12 Francis Grove, 
Thornbury ruošia jaukų pobūvį 
jaunimui, į kurį kviečiami daly- 
xauti tiek jauni, tiek ir seni.

RENKASI ŠVIESA
Rugpjūčio 18 d. 3.30 vai. p. p. 

Redfern Liet. Namuose šaukiamas 
Sambūrio Šviesa Sydney skyriaus 
visuotinis narių susirinkimas.

SKAUTŲ IŠVYKA
Ateinantį sekmadienį, rugpjūčio 

18 d. Aušros tunto skautai rengia 
išvyką į skautų žemę Ingleburn, 
kur vyks pasiruošimai egzilų skau
tų olimpijadai.

Kviečiami ir skautų tėveliai tal
kon patvarkyti stovyklavietę.

D-jai au-

£ 3.2.0
£ 5.0.0 

nuošir-

AUKOS SYDNEY LIET. MOT. 
SOC. GLOBOS DRAUGIJAI 
Sydney Liet. M.S.G1. i

ko jo:
L.V. S-ga “Ramovė”
ir G.E. Kazokienė
Mieliems aukotojams 

džiai dėkojame.
S.LMS. GI. D-jos Valdyba

g A.L.B. SYDNEY APYLINKES VALDYBA rugpjūčio 17 d.
| LIETUVIŲ NAMUOSE REDFERN, RENGIA

Į šeimynini pasilinksminimą 
r *
s Vakaro metu veiks bufetas ir numatoma programėlė.

1
 Gautas pelnas skiriamas Vasario 16-sios gimnazijai Vokietijoje.

Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti. Pradiia 7 vai. vakaro.

Asmenys, norį šiuose, pietuose da
lyvauti, registruojasi pas sporto 
klubo “Kovo” narius.

Drauge kviečiame visą lietuviš
kąją visuomenę kuo gausingiau 
dalyvauti augščiau paminėtuose 
sportiniuose pasirodymuose.. Daly
vaukime visi šioje tradicinėje 
sporto šventėje.

Sydney sporto klubo "Kovo”
Valdyba

Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugija netrukus numato su
rengti viešą paskaitą: D-jos narė 
dantų gydytoja p. G. Kazokienė 
sutiko pakalbėti apie vaikų dantų 
priežiūrą. Paskaitos vieta ir data 
bus paskelbta vėliau.

★
Spalio 19 d. Soc. Globos Moterų 

D-ja ruošia vakarą, kurio progra
moje nuprašytas p. A. Plūkas su 
savo vadovaujamais trimis an
sambliais — “Rožytėmis” “Bijū
nėliais” ir “Linksmaisiais bro
liais”.

★
Canberros Liet. Namų komite

tas nutarė išduoti paskolos lakštus 
kiekvienam asmeniui, įmokėjusiam 
pinigų Liet. Namų Statybai.

★
Canberros lietuviai taip toli pa

sivarę su savo namais, kad tikisi
jau Tautos šventės minėjimą 
(rugsėjo 8 d.) rengti klubo patal
pose. Norintieji minėjimo metu 
sėdėti, turės atsivežti ir savo kė
des!

. V *
Iš Canberros Liet. Namų biule

tenio Nr. 6 sužinome, kad Liet. 
Klubo p-kas P. Pilka nėra "po
pierinis” p-kas!

Visi canberiškiai savo namų sta
tybos reikalams aukoja, kas ką 
gali: pinigus, raumenis, produk
tus, o p. Banys paaukojo net lai
vą! Ku-ka

SVARBU BANKSTOWNO 
LIETUVIAMS

Rugpjūčio 25 d. 3 vai. p.p. (sek
madienį) įvyksta Bankstowno Lie
tuvių Namų visuotinis narių susi
rinkimas Dainavos salėje. Susirin
kimui numatyta tokia darbotvar
kė:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų komisijos praneši

mas.
4. Valdybos ir revizijos komisi

jos pranešimai.
5. Naujos valdybos ir revizi

jos komisijos rinkimai.
6. Kaikurių statuto punktų per

žiūrėjimas ir pakeitimas.
7. Einamieji reikalai.
8. Susirinkimo uždarymas.
Nustatytu laiku reikalingam 

narių skaičiui nesusirinkus, po 
valandos šaukiamas antras susi
rinkimas, kuris bus laikomas tei
sėtu bet kokiam narių skaičiui 
dalyvaujant.

Bankstowno Lietuvių Namų
Valdyba

MELBOURNAS DAIROSI NAMU
NAUJA MELB. KLUBO 

TARYBA
Naujai išrinktoji MLK Taryba 

pasiskirstė pareigomis:
Pirmininkas — K. Baltokas, 142 

Cramer St, W. Preston, tel. 
JU 5674;

Vicep. — J. Petraiiūnas, Lot 65 
Jaqueline St., Mt Wayverley;

Iždininkas — A. Ramanauskas, 
51 Gilbank St., Regent, tel. 477561 
darb. tel. 36 7780;

Sekretorius — R. Pumputienė, 
73 Finlayson St., Rosanna, darb. 
tel. 68 7361;

Parengimams narys — Pr. 
Dranginis, 36 Walpole St., Kew 
tel. WM 7050;

Ūkio reiki, nariai — J. Dudė
nas, 4 Sydney St., Prahren, tel. 
LA 5450 ir J. Čirvinskas, VI Gor
don St., Alphington.

Tik pasiskirsčiusią Tarybą už
puolė atidėliojami ir svarbūs už
daviniai, reikalingi sprendimų. 
Svarbiausias iš jų tai geresnių, 
didesnių ir patogesnių Liet. Na
mų įsigijimo reikalas.

Visiškai prieš visuotinį MLK 
narių susirinkimą buvo užtiktas 
tinkamas liet namams pastatas, 
todėl buv. Tarybos pirm. p. J. 
Valys minimą reikalą ir referavo 
pabrėždamas, kad jeigu Taryba 
tą pastatą nori užpirkti, privalo 
reikalą spręsti labai skubiai, nes 
yra ir daugiau suinteresuotų. Iš 
jo pranešimo paaiškėjo, kad tas 
pastatas yra reprezentatyvus, 3-5 
min. kelio nuo geležinkelio mazgo- 
Caulfield stoties. Automašinomis 
lengvai pasiekiamas ir aplinkui 
apstu vietos' mašinomis sustatyti. 
Salė talpi ir visados patenkins 
Melbourne lietuvių reikalavimus.

Išklausiusi pranešimo po ilgų 
diskusijų Taryba priėmė šiuos nu
tarimus: 1. pirkti numatytą pas
tatą.

2. užtraukti lietuvių tarpe ilga
laikę, beprocentinę paskolą. 
Paskola numatoma grąžinti iš pa
jamų, kurios numatoma už salės 
nuomavimą, pritaikius ją šokių 
naudojimui. Iš pranešimų paaiš
kėjo, kad panaši salė, nupirkta 
ukrainiečių, išnuomuojama tik 
penktadieniais, per metus duoda 
1200 svarų pajamų. Taigi paskolų 
gražinimo idėja yra reali ir įvyk
doma. Belieka, kad Melbourne 
visuomenė suprastų reikalo svar
bumą ir kiekvienas nežiūrėtų, ką 
kitas galvoja ir daro, bet pradėtų 
šį kartą nuo savęs ir darytų di
desne investaciją į lietuvybės iš-

Skulptoriui BALIUI GREBLIŪNUI 

staigiai mirus, mielą Ponią Mariją Grėbliūnienę ir 
sūnų Algį, giliai užjaučiame.

Kazys, Vera Kazlauskai ir sūnūs: 
Algimantas, Raimundas ir Karolis
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Liepos 27 d. sporto klubo “Ko
vas” baliuje jaunieji artistai 
“Linksmieji broliai’^ savo progra
mos metu palietė Lietuvos Respub
likos savanorius kūrėjus.

L. Veteranų S-gos “Ramovė” 
Sydney skyriaus Valdyba, kurios 
eilėse didele dalimi savanoriai —- 
kūrėjai, prašo jaunuosius artistus 
“Linksmieji broliai” vengti savo 
jumoro dainuškose savanorių — 
kūrėjų vardo, kurie yra užsitar
navę Lietuvių Tautos pagarbą, iš
kovodami Lietuvai laisvę ir Ne
priklausomybę.

L.V.S-gos "Ramovė” 
Sydney, Skyriaus Valdyba

PAREIŠKIMAS

Aš, Vytenis Šliogeris, šiuo pra
nešu kad esu: 1. atsiėmęs savo 
kandidatūrą tapti Lithuanian 
Club Limited nariu, 2. išstojęs iš 
sporto klubo “Kovas” narių-rė- 
mėjų, 3. pasitraukęs iš A.L.B. 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos na
rio pareigų. Priežastys yra raštu 
pateiktos viršminėtų instituciją 
valdyboms.

laikymą. Mes daug kalbame ir ra
šome apie nutautėjimą, apie pavo
jus lietuvybei. Dabar melburniš- 
kiams, atrodo, atėjo laikas nusto
ti kalbėti, bet pagalvojus apsis
pręsti, veikti ir veikti skubiai, nes 
vėliau, praleidus šią progą, nega
lės jieškoti kaltininkų, bet kiek
vienas jausis kaltas, kad nesuge
bėjome įvertinti tų, kurie dėl mū
sų tautos istorijos bėgyje, auko
jo ir aukoja žymiai daugiau, o iš 
mūsų šiuo atvėju prašoma tik 
paskolos-lietuvybės reikalams. Tad 
pagalvok ir investuok, nes procen
tus tikrai gausi didesnius, negu 
jų nustosi!

Penas

Pajieškojimas
J. Sadauskas, prieš 5 — 6 me

tus dirbęs lentpjūvėje lamup Mill, 
W. A., pajieškomas jo sesers St 
Norkienės iš Lietuvos. Jis pats ar 
žinantieji apie jį prašomi pra
nešti: L. Čepui, Fl. 17, bl. 8 Lach
lan Court, Barton, Canberra, A. 
C. T. arba A. Klimaičiui 71 Tate 
Str., Leederville, W. A.

HORMONAS — GELBĖTOJAS
Kraujo krešuliai (vadinamieji 

trombai), kurie susidaro krauja
gyslėse, gali padaryti daug žalos 
organizmui. Jie su siaurina krau
jagyslių spindį, kartais net visai 
jas užkemša, sukeldami tokias pa
vojingas ligas, kaip infarktas arba 
insultas. Kova su tromboze viena 
esminių šiuolaikinės medicinos 
problemų. Todėl didelį medikų 
susidomėjimą sukėlė pranešimas 
apie gydytojo Adamio iš Bostono 
(JAV) atradimą. Jis aptiko bak
terijų išskiriamą hormoną, kuris 
greitai “virškina” fibriną — ne
tirpią baltyminę medžiagą, kuri 
susidaro krešint kraujui.

Mokslininko teigimu, įvedus j or
ganizmą šio hormono, greitai vi
siškai išnyksta ant kraujagyslių 
sienelių susidarę trombai.

Jei pranešimas apie Adamio at
radimą bus patvirtintas, medicina 
gaus gerą priemonę kovai su krau
jagyslių ligomis.
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