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DVIVEIDĖ AMERIKA
Jau šiandien išskyrus amerikie

čius niekas nesistebi, kodėl pasau
lyje amerikiečių prestižas krinta. 
Jis nesulaikomai kris, jeigu Ame
rikos politika nepaims kito, aiš
kaus ir konkretaus politinio kurso. 
Amerika jau seniai turėjo įsiti
kinti, kad ji, vesdama dviveidę 
politikų, praranda vienas po kito 
ištikimiausius alijantus ir paga
liau jai nieko kito neliks, kaip be
sąlyginiai dėtis su savo rivalu — 
Sov. Sąjunga. Pavergtieji kraš
tai jau nežiūri j amerikiečius, kaip 
būsimus išlaisvintojus, bet visų 
pirma deda viltis į galmą konflik
tą tarp Rusijos ir Amerikos, ku
rio metu įmanomas išsilaisvini
mas. Jau kai kurios valstybės, 
anksčiau glaudžiai ėjusios su ame
rikiečiais, šiandie rizikuodamos 
renkasi naują, savo nepriklauso
mą kelią, pasitikėdamos daugiau 
savo kukliom jėgom, negu ameri
kiečių pažadais ir įsipareigoji
mais.

Šiuo metu mums rūpi paverg
tųjų tautų klausimas ir kaip į jį 
žiūri Amerika. Jau seniai įsipilie- 
tinęs mitas, kad Amerika yra pa
vergtųjų tautų gynėja ir užtary
toja paskutiniu metu gerokai nu
blanko. Amerikiečių užimtoji ofi
ciali politika bet kokia kaina iš
laikyti taiką ir taikingą sugyve
nimą veda prie to, kad ji tuo pa
čiu išduoda savo anksčiau propa
guotus principus. Liūdniausia, kad 
šie principai jau dabar virto tik 
skambiom frazėm, kuriomis niekas 
nebetiki, nes vienaip, kalbama, o 
kitaip vairuojama realioji politi
ka. štai kad ir kasmet skelbiama 
toji pavergtųjų tautų savaitė, ku
ri praktiškai organizuojama ne 
tam, kad būtų tiesiog inspiruoja
ma ta kryptimi ir visa krašto po
litika, kiek daugiau tuomi vietos 
gubernatoriai arba senatoriai sie
kia su populiarumo busimųjų rin
kimų atveju. Pasakytosios kalbos 
mitinguose toliau minėjimų salės

DIKTATŪRA VIETNAME?

Paskutinėmis spaudos žiniomis 
Vietnamo vyriausybė pasiryžusi 
jėga palaužti krašto budistų rei
kalavimus turėti lygias religines 
teises, nors budistai krašte suda
ro daugumą (apie 90 proc.). Kiti 
suka galvas, kaip čia gali atsitik
ti, kad tokia dauguma yra pries
paudoje, o tik nedidelis skaičius 
jiems diktuoja. Juo labiau šitas 
klausimas keltinas komunistiniuo
se kraštuose, kur ne 90 proc. gy
ventojų, o 98 ar 99 proc. vergi-
joje ir tik 2 ar 3 proc. turi ga
lią ir terorizuoja tuos kitus 98 
procentus gyventojų. Vietnamo 
pavyzdys yra labai akivaizdus ne
tolerancijos atžvilgiu iš valdan
čiųjų sluogsnių, juo labiau tas 
pavyzdys turi atverti akis tiems, 
kurie kovoja už žmoniškumą ir 
tuo pačų toleriuoja ir remia ko- , 
monizmą.

Gilią užuojautą reiškiame ALB Krašto Valdybos 

sekretoriui POVILUI PROTUI IR JO ŠEIMAI, 

jo tėveliui Ignui Protui Lietuvoje mirus.

ALB Krašto Valdyba

durų nueina: jos ir palieka tuš
čiais pažadais arba šūksniais sta
tinėje, nes Vašingtonas vykdo vi
sai kitokią politiką ir veda skir
tingą liniją. Amerikoje lietuviai 
su kitais pavergtųjų tautų atsto
vais seniai rungiasi dėl rezoliuci
jų, kurias pravedus pro kongresą 
ar senatą būtų galima tikėtis, kad 
ir vyriausybė imsis tų rezoliucijų 
dvasioje kitokių priemonių arba 
bent užims tokią poziciją, iš kurios 
aiškai matytųsi jos nusistatymas. 
Tačiau rezoliucijos viena po kitos 
dingsta baltųjų rūmų kanceliari
joje. Neseniai net ir Amerikos 
didžiojoje spaudoje atsirado bal
sų, kad laisvas Amerikoje paverg
tųjų tautų laisvės komitetų šū
kavimas už kraštų išlaisvinimą iš 
sovietinio jungo pastojąs kelią 
laimėti geresniems santykiams su 
pačiais sovietais. Galimas daik
tas, kad net toji pati Rusija, ma
tydama naudos, gali leistis įį drau- 
giškesnius pokalbius su Amerika 
net statydama reikalavimus už
čiaupti tokius pavergtųjų komite
tus arba juos ir visai uždaryti. Iš 

Adelaidės lietuvių archyvo — muziejaus atidarymas 
(žiūr. aprašymą psl. 3) Foto: Pr. Satkaus.

DIDELĖ PRIEVARTA — 
PRISTATYTI 7,6 MIL. PŪDŲ 

GRŪDŲ
Vilniuje susirinkę žemės ūkio 

darbuotojai partijos įsakyti para
ginti priimti viešą “įsipareigoji
mą” arba pažadą vastybei prista
tyti 7,6 milionus pūdų (124 tūkst. 
to) grūdų. Tai labai didelis Lietu-

visų dabarties nuotaikų spren
džiant niekas jau ir nesistebėtų, 
jeigu Amerika tokį žingsnį ir 
žengtų — juk tuo būdu išgelbėta 
pasaulio taika! Nenormali poka
rio padėtis ir skaudžiai ne vien 
tik pavergtos, bet ir kitos skau
džiai sužalotos tautos vis dar tebe
laukia taikos konferencijos, kurio
je būtų sprendžiamas ir jų liki
mas. Tačiau vargu ,ar tokia kon
ferencija' įvyks, kur būtų tiesiai 
ir atvirai paliesti ir pavergtųjų 
tautų klausimai. O neliečiama vien 
tik dėl to, kad kiekviena užuomi
na apie sovietų pavergtus kraštus 
jau tuo pačiu gali pakenkti ge
riems santykiams su Rusija.

Tokiu būdu koegzistencijos jieš- 
kojimas iš vienos pusės ir paverg
tųjų guodimas pažadais iš kitos 
prvedė prie to, kad Amerika jau 
dalinai praradusi savo prestižą ir 
pasitikėjimą pavergtųjų tautų 
tarpe, o pagaliau ir laisvosios tau
tos ima su nepasitikėjimu žiūrėti, 
nes ten, kur paminami principai 
vardan laikinos taikos, nėra ko 
jieškoti atramos.

Lietuviai pasaulyje
vos kolchozininkų prievartavimas, 
nes reikalaujama šiemet parduoti 
valstybei 25 proc. daugiau, negu 
numatyta pagal planą. 1962 m. 
derliaus pristatyta 18 tūkst. to. 
Pripažinta, kad 22 proc. išplėtus 
grūdinių ir grūdinių — ankštinių 
kultūrų pasėlius, buvęs išaugintas 
neblogas derlius. Ta proga tie 
darbuotojai paskelbė, kad daugiau
sia grūdų valstybei parduos Kė
dainių, Panevėžio ir Vilkaviškio 
kolchozai bei sovchozai. (E)

Rugpjūčio mėn. pradžioje Vil
niaus universitete vyko stojamieji 
egzaminai. Juos laikė gausus bū
rys jaunimo, dvejus metus išdir
busių gamyboje. Daugiausia ga
mybininkų numatę stoti į chemi
jos fakultetą, šiais mokslo metais 
į pavergtos Lietuvos aukštąsias 
mokyklas atvyko laikyti stojamų
jų egzaminų apie 600 gamybinin

Brtianijoje miegamaisiais vais
tais kasmet nusižudo apie 1.500 
žmonių.

*
švedai neseniai palaidojo 10 

jūrininkų ir dvi moteris iš savo 
karo laivo kuris buvo paskendęs 
prieš 335 metus (1628 m.).

KENNEDY MATYSIS SU 
GROMYKO

Šį mėnesį numatomas pasima
tymas Amerikos prez. Kennedy 
su sovietų užsienių reik, ministe- 
riu Gromyko, kur pasitarimuose 
bus bandoma švelninti šaltojo ka
ro eigą.

★
Komunistinės Kinijos vyriausy

bė, kaip skelbia Indijos šaltiniai, 
išleido naują Kinijos žemėlapį, 
pagal kurį į Kinijos ribas įtrauk
ta dalis Indijos, Malajų valstybės, 
šiaurės ir Pietų Korėja, Burma, 
Laos ir visa eilė kitų kraštų, ku
rie niekad nepriklausę Kinijai.

★
Brazilijos vakaruose buvo jau

čiamas stiprus žemės drebėjimas, 
tačiau didelių nuostolių nepada
ryta. Žmonių aukų nebuvo, nors 
yra daug pabėgėlių.

★
Prancūzijoje išleistas naujas 

įstatymas, pagal kurį dalis krašto 
piliečių gali būti atleisti nuo kari
nės prievolės. Atleidžiamieji nuo 
karinės prievolės turės atitinka
mai komisijai įrodyti, kad karinei 
karjerai vystyti jiems trukdo pa
saulėžiūriniai įsitikinimai. Tačiau 
tokių asmenų vieša socialinė tar
nyba buvo padvigubinta, (vietoje 
karinės tarnybos 16 mėnesių tokie, 
ginklo į rankas neimą vyrai, turės 
tarnauti 32 mėnesius). Karo at
veju tokie neginkluoti daliniai bus 
panaudoti sanitariniams ir tiekimo 
reikalams.

MAŽAS GYVENTOJŲ 
PRIEAUGLIS

Sovietinėje Vokietijos dalyje gy
ventojų prieauglis palyginamai 
yra labai žemas. Tas aiškinama, 
kad gyventojai yra netikri savo 
ateitimi ir kad atsiranda nepaly
ginamai daugiau pabėgėlių, negu 
gimimų. Geriausios jėgos yra pa
sitraukusios iš sovietinės Vokieti
jos zonos, kiti gal išvežti, čia 
yra virš 42.5 proc. nedarbingų gy
ventojų.

kų — juos įmonės pasiuntė mo
kytis su stipendijomis. (E)

★
— Lietuvos archeologai šiais’ 

metais įvairiose krašto vietose ty
rinėję įvairių laikotarpių archeo
loginius paminklus, rugpjūčio 6 d. 
Vilniaus radiją informavo apie at
liktus darbus. Istorijos mokslų 
kand. Kulikausko vadovaujama 
viena archeologų grupė tyrinėjusi 
piliakalnį Vilkaviškio rajone — tai 
vienas stambiausių buvusių jot
vingių žemės piliakalnių. Kita 
grupė, vadovaujama istorijos 
mokslų kand. Kulikauskienės, ka
sinėjo daugiausia vėlyvajam gele
žies amžiui priklausančius pilka
pius Ukmergės rajone. Buvo iš- 
vykusios dar dvi archeologų gru
pės. (E)

♦.
— Rugpjūčio mėn. pradžioje 

Palangoje pagaliau suorganizuo-

ATPIGO BENZINAS
Visoje Australijoje benzinas at

pigintas puse peno už galioną.

BRANGI ŽEMĖ
Australijos vyriausybė sumokė

jo daugiau kaip pusę milijono 
svarų už žemę Vašingtone, kur 
norima praplėsti Australijos am
basados patalpas, šiose naujose 
patalpose, kurios dar bus pasta
tytos, turės sutilpti visi ambasa
dos tarnautojai.

SIŪLOMA KEISTI POLITIKĄ
Šiaurės Australijos administra

cija siūlo keisti Australijos “bal
tąją politiką”, nes Australijos 
šiaurės kraštus tegali apgyven
dinti tik spalvotieji imigrantai. 
Šis motyvas grindžiamas tuo, kad 
tuo tarpu ten gyveną apie 100.090 
azijatų parodė savo sugebėjimą 
prisitaikinti prie klimatinių sąly
gų ir drauge savo toleranciją fe- 
deralinei vyriausybei. Europos 
kilmės gyventojai šioje Australi
jos šiaurės vietovėje neišsilaiko 
ir skuba trauktis kaip galima į 
pietus.

SPAUDOS VAJUS
Rugsėjo mėnuo — “Mūsų Pastogės” vajaus mė

nuo. Tenelieka nė vieno Australijoje lietuvio, kuris 
neskaitytų “Mūsų Pastogės”.

Visi “Mūsų Pastogės” skaitytojai kviečiami i 
talką: paraginkite savo kaimynus ir pažįstamus pre
numeruoti “Mūsų Pastogę.”

Remkime savo laikraštį pinigais ir rašiniais, kad 
jis stiprėtų ekonomiškai ir savo turiniu.

TAUTOS ŠVENTĖ
TAUTOS ŠVENTĖ 

SYDNEJUJE
Rugsėjo 8 d. (sekmadienį Tau

tos šventės proga bus atlaikytos 
11.30 vai. Lidcombe bažnyčioje iš
kilmingos pamaldos, kurių metu 
giedos ir Sydney lietuvių Dainos 
choras

Pats Tautos Šventės minėjimas 
įvyks rugsėjo 7 dieną 6 vai. p.p. 
Dainavos salėje, kurios programo
je numatyta Dr. V. Donielos sva
rus žodis, Dainos choro dainos ir 
tautiniai šokiai. Po iškilmingo mi
nėjimo seks bendras pobūvis su 
šokiais, grojant puikiai kapelai. 
Pobūvio metu šventės nuotaikos 
jtalaikymui mūsų tautinių Šokių 
grupė dar rodysis su savo šokiais.

Tikimės, kad mieli tautiečiai

SVARBUS MITINGAS
Antibolševikinij Tautų Blokas 

(ABN) švenčia savo 20 metų su
kaktį.

Ta proga Sydnejuje ruošiamas 
minėjimas — mitingas ateinantį 
šeštadienį, rugsėjo 7 d. 8 vai. va
karo The Croatian House 47-49 
Buckingham Str. (netoli centri
nės stoties).

Kalbės svečias Mr. W.C. Went
worth, Federalinio Parlamento 
narys.

Po minėjimo įvyksta ten pat ir 
tarptautinis balius. Įėjimas 10 šil.

Lietuviai kviečiami šiame minė
jime kuo gausiau dalyvauti.

tas nuo seniau sumanytas Ginta
ro muziejus. Jis įkurtas dvejose 
salėse — lankytojai supažindina
mi su gintaro istorija, jo senai
siais dirbiniais, dar parodytas gin
taro dailiojo apdirbimo išsivysty
mas, literatūra apie gintarą ir kt. 
Šio muziejaus ekspoziciją pagal 
arch. J. Masalskio projektą paruo
šė Vilniaus Valst. dailės muzie
jaus bendradarbiai. (E)

NERAMU ARTIMUOSE 
RYTUOSE

Sienos pažeidinėjimai tarp Iz
raelio ir Sirijos, kur neapseita be 
aukų iš abiejų pusių, privedė prie 
to, kad abi besikivirčijančios ša
lys kreipėsi į UNO Saugumo Ta
rybą padėti sureguliuoti reikalus.

ŽYDAI PAVOJINGI 
PASAULIO TAIKAI

Egipto prezidentas Nasser kal
bėdamas savo kariuomenės dali
niams pareiškė, kad viduriniuose 
rytuose nusiginklavimas gali būti 
pavojingas ir Izraėlio žydai tada 
pakeltų galvas. “Jau artėja lai
kas, kada bus nuplauta arabų gė
da, kad Palestinoje įsitvirtino 
žydai”.

AMERIKOS ŠALPA
Amerika paskyrė 50 milijonų 

dolerių Jugoslavijai, kad būtų at
statytas neseniai žemės drebėjimo 
sugriautas Skopje miestas. Iš tų 
pinigų pusė bus padovanota, o kita 
pusė paskolinta ilgalaikiam išsi- 
mokėjimui.

įvertins mūsų pastangas ir atsi
lankys gausiai ne tik į iškilmingą 
Tautos Šventės minėjimą Banks- 
toumo namuose bet ir į pamaldas 
Lidcombe bažnyčioje.

TAUTOS ŠVENTĖ 
ADELAIDĖJE

Mūsų Tautos Šventė šiais me
tais minima rugsėjo 8 dieną, sek
madienį, Lietuvių Namuose. Tą 
dieną 10 vai. ryto pakeliama vė
liava Lietuvių Namų aikštėje. Vė
liavą pakelia skautai.

10 minučių prieš vienuoliktą or
ganizacijų vėliavos rikiuojasi Šv. 
Kazimiero Koplyčios šventoriuje 
prieš vėliavų stiebus. Vėliavas pa
kėlus organizacijų vėliavos rikiuo
jasi Koplyčioje prieš altorių.

11 vai. Tautos Šventei pritaikin
tos pamaldos šv. Kazimiero Kop
lyčioje.

3 vai. po pietų oficialioji minėji
mo dalis Lietuvių Namuose.

Pirmoje minėjimo dalyje oficia
lūs pranešimai ir liaudies dainos, 
kurias išpildo solistė M. Pečiulie
nė ir Choras Lituania, vadovau
jamas muz. V. Šimkaus.

Antroje minėjimo dalyje scenos 
montažas “Vainikavimo išvaka
rės”, kurį parašė rašyto jas-laure- 
atas Pulgis Andriušis. Atlieka Te
atro Mylėtojų Sambūris ir Tauti
nių šokių grupė vadovaujama 
Bronės Lapšienės.

TAUTOS ŠVENTĖ
Apylinkės valdyba praneša Mel

bourne lietuviams, kad Tautos 
šventės minėjimas Melbourne, ne 
dėl Apylinkės valdybos priežasčių, 
nebus rengiamas.

PASKENDO 116 ŽMONIŲ
Japonijoje paskendo pakrančių 

laivas, kilnojęs žmones iš Okina- 
vos ir atgal. Iš laivu plaukusių 
271 žmogaus 116 prigėrė.

★
Bruessely (Belgijoj) 47 žmonės 

buvo sužeisti, kai teroristai įmetė 
į afrikiečių kavinę šokančių tar
pe dvi granatas.

1
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Dr. M. ANYSAS

UŽ TAUTA IR TĖVYNE
TILŽĖS LIETUVIŲ JAGOMASTŲ ŠEIMOS TRAGEDIJA

ŽEMIAUSIOS KAINOS GEELONGE

Prie Tilžėje gyvenusių veikėjų 
prisidėjo ir Enzys Jagomastas. Jis 
buvo gimęs 1870 m. Lankininkuo
se, prie Nemuno. Jo tiksli gimi
mo vieta ir data nėra žinoma, 
juoba, kad nebegyvena nei vienas 
jo šeimos narys. Enzys Jagomas
tas mirė 1941 m. rugpjūčio 23 d. 
Vilniuje, kur jis kartu su visa šei
ma: sūnumis Dovu ir Jurgiu, duk
terimi Ona ir žentu Macklenburgu 
— Vilmantu, II D. karo metu vo
kiečių politinės policijos Gestapo 
buvo sušaudytas už savo anksty
vesnę lietuviškų veiklą Maž. Lie
tuvoje.

PATRIJOTŲ ŠEIMOJ
Jagomastai buvo viena pavyz

dingiausių lietuviškų veikėjų šei
mų Maž. Lietuvoje. Ji anksti įsi
jungė i lietuvišką politinį veikimą 
tame krašte, ir Tilžėje išbuvo ligi 
II D. karo pradžios. Enzys Jago
mastas buvo netik nepailstamas 
veikėjas, bet ir lietuviškos spau
dos mylėtojas, jos leidėjas bei pla
tintojas. Jau iš jaunų dienų Ja
gomastas buvo uolus lietuviškų 
parengimų dalyvis ir rengėjas, 
karštas lietuviškų knygų mylėto
jas, kuris netik rinko bei saugojo 
lietuviškus raštus, bet ir pats kar
tu su savo vaikais nuosavoj spaus
tuvėj "Lithuania” Tilžėje leido

REIKALAUKITE VISOSE MAISTO 
KRAUTUVĖSE!

NEW FLAVOUR! NEW FOIL PACK!

’Continental' Flavour

Nesūdytas sviestas su europietiškų prieskoniu 
naujame sidabriniame įpakavime.

KALTAS DE GAULLE ?
Kai visi paliko sužavėti Mask

vos sutartimi uždraudžiant ato
minių ginklų bandymus, iš vaka
riečių ryškiausų figūrų tik vienas 
Prancūzijos prezidentas gen. de 
Gaulle atsisakė ją pasirašyti, tuo 
duodamas precedento laikyti jį 
kitų akyse atskalūnu ir neišma
nančiu padėties, šiandie daugelio 
kraštų de Gaulle kaltinamas, kaip 
visuotinės sandaros griovėjas, vis 
tik netrukus, atrodo, paaiškės, 
kas buvo teisingas. De Gaulle aiš
kiai įžiūri pavojų Europai iš Sov. 
Sąjungos, lygiai kaip ir iš Ame

A. A. Ignas Protas
š.m. liepos mėn. 18 dieną Kau

ne mirė Ignas Protas, kuklus, gi
lus savo įsitikinimuose, judrus, 
tolerantas, išgyvenęs 85 metus. 
Carų okupacijos metu baigęs Pa
nevėžio Mokytojų Seminariją mo
kytojavo Darbėnuose, Biržuose, 
vėliau mobilizuotas, bet ir Čia 
daugiausiai dirba švietimo srityje. 
Karo audroms praūžus, iš Smo
lensko (Eini) grįžta su šeima Lie
tuvon. Šiauliuose dirba kaip pra
dinės mokyklos vedėjas, Šiaulių 
Suaugusiųjų Gimnazijos ir Žydų 
Gimnazijos mokytojas. 1928 me
tais paleidžiamas pensijon. Per 
audringą gyvenimo laikotarpį iš
augina 4 vaikus, kuriems iš savo 
kuklios algos suteikia gimnazijos 
išsilavinimą. Pirmos bolševikų 
okupacijos metu vyresnis sūnus 
atsiranda Vokietijoje, o jaunes

lietuviškas knygas religinio, pa
saulietinio ir politinio turinio.

MAŽ. LIETUVOS SOSTINĖJ
Visą savo gyvenimą Jagomastas 

praleido Tilžėje, kuri ankstyves
niais laikais net vokiečių literatū
roje buvo vadinama Mažosios Lie
tuvos sostine. Ji didele dalimi bu
vo sukurta Tilžės apylinkės lietu
vių ūkininkų, kupė išeidami į iš
imtinę, Tilžės pakraščiuose pirkosi 
arba statydinosi namus ir juose 
praleido paskutinius amžiaus me
tus. Net žiauriausiais Hitlerio 
režimo laikais, kai viskas buvo 
naikinama kas lietuviška, Jago
mastai liko Tilžėje. Išsikraustė 
Lietuvon tik 1941 m. Hitlerio val
džios įsakymu, nes pagal Lietuvos
— Vokietijos optacijos sutartį Ja
gomastų šeima buvo pasirinkusi 
Lietuvos pilietybę ir kaip tokiems 
nebuvo leidžiama toliau gyventi 
Vokietijoje.

SPAUSTUVĖJ IR REDAKCIJOJ
Jau iš jaunų dienų Jagomastas, 

iš amato spaustuvininkas, buvo 
persiėmęs lietuvišku veikimu bei 
spaudos darbu. Dar prieš išeida
mas atlikti karinės tarnybos 1889
— 90 metais, Jagomastas ėjo dvi
savaitinio žurnalo "Apžvalga” re
daktoriaus pareigas. Kiek vėliau, 

rikos. Jo pastangos išgelbėti Eu
ropą ir ją išlaikyti nepriklauso
mą nuo šų dviejų galiūnų, kurie 
nežiūrint ideologinių skirtumų 
stengiasi suderinti savo jėgas, nu
kreiptas prieš Europos sąmonin
gumą, yra titano kova, titano, 
kuris paliktas vienas priešo sto
vykloje. Galimas daiktas — ir tai 
yra pati realiausia galimybė, — 
kad taip vadinamam vakarų lais
vajam pasauliui Prancūzija ir de 
Gaulle paliks vieninteliu ventiliu, 
per kurį įeis neužnuodyto oro 
dūstančiam pasauliui.

nioji duktė išvežama į Sibirą. 
Antru kart bolševikams okupuo
jant Lietuvą vaikai išsibarsto per 
3 kontinentus bei 4 valstybes.

Liepos 20 dieną palaidotas Pet
rašiūnuose (Kauno kapinės) gre
ta prieš 11 metų mirusios žmonos. 
Laidotuvėse dalyvavo visi -vaikai 
be jauniausiojo, kuris per toli nu
blokštas, tolimoje Australijoje su 
marčia ir anūkais lenkia savo 
galvas.

Ilsėkis ramybėje Tėvų žemėje, 
kurios Tu tikrai užsitarnavai.

Tavo Povilas.

Netekusiam tėvelio mielam Po
vilui Protui, Krašto Valdybos sek
retoriui ir jo liūdinčiai šeimai 
reiškiame gilią užuojautą.

Mūsų Pastogės Redakcija 

1896 m., jis nusipirko spaustuvę 
“Lithuania”, kur jis iš pradžių su 
kitais, o vėliau pats vienas redaga
vo savaitraštį “Lietuviszkas Laisz- 
kas”, kuris 1897 m. pasivadino 
“Auszra”. Paskelbęs straipsnį apie 
lietuvio gydytojo dr. V. Bruažio 
(Bruožio) bylą, Jagomastas 1899 
m. vokiečių teismo buvo nubaustas 
ir laikraštis sustabdytas. Kai 1901 
m. 'įsisteigė Lietuvių Susivieniji
mas Prūsuose, Enzys Jagomastas 
buvo išrinktas jo pirmininku.

Didžiojo lietuvininkų mylėtojo, 
iš Hanoverio kilusio kalbininko dr. 
Zauerweino, paragintas, patri
archas Martynas Jankus su kitais 
bendraminčiais stojo į politinę ko
vą pravesti lietuvių atstovams į 
Prūsijos karalystės ir Vokietijos 
seimą. Jagomastas bendradar
biavo žodžiu ir spausdintu raštu, 
kol galiausiai į abu parlamentu 
pateko ir lietuvių tautiniai atsto
vai — dr. V. Gaigalaitis ir Smala
kys.

TRYLIKA LEIDINIŲ
Prieš ir po I D. karo Jagomastas 

išleido savo spaustuvėje visą eilę 
lietuviškų knygų, religinio, tauti
nio ir politinio pobūdžio. Prūsų 
Lietuvininkų knygynėlio vardu iš
ėjo 13 knygučių sekančiais pava
dinimais: Dievo malonė daug gali; 
Apie išpūstyjimą Jokohomos mies
to per žemės drebėjimą Japoni
joje; Pirmųjų krikščionių perse
kiojimai; Garbink tėvą ir motiną 
savo; Martynukas; Tiktai kibirkš
tėlės • tereikėjo; Tėvas; Milžinas 
savymeila; Japonija; Dyvina ša
lis; Afrikos liūtai; Ką Piloto pati 
apie mūsų Išganytoją regėjusi; Iš
krikščionystės pirmųjų laikų; 
Penki skaitymai; Apie mūsų evan- 
geliškas giesmes ir giesmininkus, 
kurie jas surašė; Erkus Monte ar
ba Kryžiokai Prūsuose ir Lietuvo
je; Apysaka iš prūsų lietuvių 
gyvenimo; Mikelio Bernaičio duk
tė; Prūsų Lietuva ir jos suvokie- 
tinimas. Visi leidiniai buvo at
spausdinti prūsų lietuvių varto
jama rašyba.

Paskutinioji knygutė tąsomis 
buvo atspausdinta ir Mažosios Lie
tuvos Keleivyje 1954 — 55 m.

Jagomastas buvo tų leidinių
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LIETUVIS PERPLAUKĖ 
ATLANTĄ

šiais metais lietuvis Bronius 
Rožinskas su šeima perplaukė At
lantą tarp štetino ir Miami 
(U.S.A.) savo rankų darbo bur
laiviu, o iš čia tuo pačiu savo bur
laiviu nuplaukė į Los Angeles, 
kur jis ir dabar tebegyvena. Jis 
yra apie 50 metų amžiaus, nuo 
pat jaunystės geras laivininkas ir 
buriavimo sporto mėgėjas. 1959 
m. jis repatrijuoja į Lenkiją ir 
apsigyvena Vokiečių jūros pakraš
ty štetyne. čia jis, remiamas bro
lio inžinieriaus pasistato burlaivį 
ir gavęs iš lenkų valdžios atitin
kamus dokumentus emigruoti į 
Ameriką su visa šeima išsileidžia 
į penkių mėnesių kelionę. Kelio
nės metu jam talkavo dar trys 
lenkai, prityrę vandens sportinin
kai. Išplaukęs iš štetyno pereitų 
metų rugsėjo 7 d. ir pasiekė Mia
mi po penkių mėnesių, būtent, š. 
m. vasario 12 d.

MIRĖ KUN. PROF.
DR. L. GRONIS

Gauta žinia, kad rugp. 20 d. 
Frankfurto ligoninėje, sirgęs ke
penų vėžiu mirė kun. prof. dr. La
das Gronis. Jis buvo gimęs 1896 
m., teologijos dr. laipsnį gavęs 
Freiburge. Nuo 1925 m. ėjo įvai
rias atsakingas kunigo pareigas.

Tremtyje uoliai dirbo Škotijoje 
ir Vokietijoje kunigo ir visuome
nininko darbą. Buvo Vasario 16 
Gimnazijos direktorium, ėjo Liet. 
Raųd. Kryžiaus pirm.. pareigas. 
Velionis palaidotas rugp, 23 d. 

autorius, vertėjas, raidžių rinkė
jas ir leidėjas.

“NAUJASIS TILŽĖS 
KELEIVIS”

Jagomastas Maž. Lietuvoj kuo 
plačiausiai buvo žinomas jo paties 
iš pat 1924 m. redaguojamu ir lei
džiamu “Naujuoju Tilžės Kelei
viu”, vieninteliu lietuvišku laik
raščiu pietuose nuo Nemuno, ir 
kasmet išeinančiu “Jagomasto lie
tuvišku kalendorių”. 1940 m. laik
raštis ir kalendorius hitleriškos 
valdžios įsakymu buvo sustabdyti 
ir kartu buvo uždrausta Maž. Lie
tuvoje betkurį raštą lietuvių kalba 
spausdinti.

Jagomasto leidykloje 1916 m. iš
ėjo vokiečių kalba V. Vydūno pa
rašyta knyga: “Litauen in Ver- 
gangenheit und Zukunft”. 1933 
m. jis išleido to paties autoriaus 
parašytą knygą: “Sieben hundert 
Jahre deutsch — litauischer Be- 
ziehungen", kuri vėliau Hitlerio 
valdžios buvo konfiskuota ir naiki
nama. Nuo 1929 m. Jagomastas 
nereguliariai leisdavo lietuvių 
dvasia bet vokiečių kalba žurnalą 
“Unsere Stimme”, kuris atsikirs
davo į vokiečių laikraščių puoli
mus.

Jagomastas buvo lietuvių tauto
sakos archyvo nuolatinis bendra
darbis. Jis irgi bendradarbiavo 
kaikuriuose lietuviškuose laikraš
čiuose. Po panelės Raišukytės mir
ties jis padėdavo rašytojui ir po
etui Vydūnui tvarkyti “Rūtos” 
leidyklą.

PALIKO REIKMENIS, 
PASIĖMĖ KNYGAS

Jagomastas buvo didelis knygų 
mylėtojas. Jis rinkdavo visą pa
siekiamą literatūrą ir jo knygyne 
buvo randama daug senų ir vertin
gų lietuviškų raštų arba kitomis 
kalbomis parašytų veikalų apie 
Lietuvą ir lietuvius. Į Lietuvą 
repatrijuodama Jagomastų šeima 
paliko daug kasdieniam gyvenimui 
reikalingų daiktų, bet paėmė su 
savimi visą turimą lietuvišką lite
ratūrą, kuri, po Jagomastų šeimos 
mirties, turimomis žiniomis, atite
ko Vilniaus universiteto bibliote
kai.

Dieburg (Hessen) miesto kapi
nėse. (E)

MAŽOSIOS LIETUVOS 
VEIKĖJŲ PASITARIMAI

šią vasarą keletas Maž. Lietu
vos veikėjų iš Amerikos atvyks
ta arba atvyko į Europą. Maž. 
Lietuvos atstovas VLIKe, Lietu
vos Laisvės Komiteto narys teisi
ninkas Martynas Brakas kartu su 
evangelikų veikėju kun. A. Tra
kiu iš JAV buvo nuvykę į Suomi
jos sostinę Helsinkį, kur dalyva
vo Pasaulio Liuteronų Sąjungos 
kongrese. Vokietijoje, Luebecke, 
rugpjūčio 17 d. įvyko Maž. Lietu
vos veikėjų pasitarimas aktualiais 
Maž. Lietuvos reikalais. Dalyvavo 
ir Maž. Lietuvos Tarybos pirmi
ninkas E. Simonaitis, be to atvy
kęs iš Kanados Maž. Lietuvos lie
tuvių laikraščio “Lietuvos Pajū
ris” redaktorius Ansas Lymantas 
ir kt. veikėjai. (E)

Čikagoje lietuvis mecenatas Dr. 
L. Kriaučeliūnas nupirko namus, 
kurie paskirti lietuvių vaikams. 
Vaikų namai jau pradės veikti 
šių metų pabaigoje, čia įsikurs 
ir Montessori draugija.

Ernestas Galvanauskas, buvęs 
Lietuvos ministeris pirmininkas ir 
ilgus metus išgyvenęs Madagaska
ro saloje, nuo rugsėjo 3 d. nuola
tinai persikėlė gyventi į Paryžių.

*
Lietuvoje gyvenę vokiečiai ir 

pirmojo bei antrojo bolševikmečio 
laikais repatrijavę į Vokietiją, da- 

Visos mūsų prekės 
kokybinės. Aptarna
vimas paties savinin
ko. Dėl kainos visuo
met susitarsime. Pri
vati Finansinė Įstai
ga, be ceremonijų. Li
gi 2-jų metų be nuo
šimčių. Priežiūra be 
pertraukos, t.y. dienų 
ir naktį (tik iš lovos 
neišmeskite).

SKALBIMO MAŠINOS J| 
ŠALDYTUVAI 
TELEVIZIJOS 
RADIOGRAMAI 
PLOKŠTELĖS 
TRANSISTORIAI 
SALIONO BALDAI 
MIEGAMO BALDAI 
MATRACAI 
BUFETAI 
STALIUKAI 
VIRTUVĖS BALDAI 
IR T.T.

Keičiame Jūsų senus reikmenis, kaip saliono baldus, šaldy
tuvus bei televizijas į naujus, mokėdami aukščiausią kainą 

Geelonge.
TAD, KREIPKITĖS PAS

GEORGE DECKYS EL. & FURN.
227 M00RAB00L ST., GEELONG

Tel. 93489

“ELGIESI KAIP 
VOKIETUKAS”

Jagomastas buvo pavyzdingas 
patrijotas ir savo šeimoje. Jis iš
augino du sūnų ir dukterį lietuviš
koje patrijotinėje dvasioje. Nors 
vokiečių iš visų pusių apsuptas, 
jo namuose buvo kalbama tik lie
tuviškai. Būti lietuviu ir elgtis 
lietuviškai buvo skaitoma augš- 
čiausiu idealu.
Šitų eilių rašytojas atsimena at
sitikimą, kai 1926 m. vasarą duk
teriai Onai su jauniausiu broliu 
Jurgiu traukiniu iš Klaipėdos į 
Tilžę važiuojant, vaikinas labai iš
dykavo ir nebuvo galima jo pap
rastais raginimais nuraminti. Tuo
met sesuo jam pasakė: “Tu elgiesi 
kaip tikras vokietukas”. Šis posa
kis Jurgio netik nenuramino, bet 
dargi tiek paveikė, jog vaikinas 
visą laiką traukinyje dėl tokio pa
lyginimo verkė. Net Jagomasto 
žentas Mecklenburgas — Vilman
tas, Onos Jagomastaitės vyras, 
gerai išmoko lietuviškai ir buvo 
karštas lietuvių draugas.

DUKTĖ — PASIUNTINYBĖS 
TARNAUTOJA

Jagomasto vienintelė duktė Ona 

bar įsteigę savo draugiją, pava
dintą “Landsmannschaft”, kuriai 
vadovauja prof. J. Strauch, ne
priklausomos Lietuvos laikais 
profesoriavęs Kaune.

*
Amerikoje, Clevelande šiais me

tais įvyko Lietuvių Rymo Katali
kų Susivienijimo Amerikoje (su
trumpintai LRKSA) kongresas, 
kuriame iš Australijos dalyvavo 
ir kun. Petrauskas.

★
žinomas poetas Leonardas Žit

kevičius spaudai parengė naują 
eilių knygą “Dilgės ir lelijos”. 
Poetas gyvena Amerikoje.

Lietuvoje
YPATINGAI SAUSAS LIEPOS 

MĖN. LIETUVOJE
Rugpjūčio 6 d. Vilniaus radijo 

žiniomis šiais metais liepos mė
nuo Lietuvoje buvęs ypatingai 
sausas. Tebuvo 4-7 lietingos die
nos. Kritulių buvę 25-30% nor
malaus kiekio. Per visą žemės 
ūkio kultūrų vegetacijos periodą 
— gegužės-liepos mėn. — tokio 
negausaus kritulių kiekio Lietu
voje dar nėra buvę.

Liepos antroje pusėje tempera
tūra Lietuvoje pasiekusi 32-35 C. 
Nusistovėję karščiai, sausi orai 
buvo nepalankūs žemės ūkiui.

Daug kur suvyto cukrinių bei 
pašarinių runkelių lapai bulvieno
jai. Nukentėjo net ir šilumai at
sparūs kukurūzai. (E)

KODĖL NERENGIAMI 
PABALTIJO FESTIVALIAI?
Vak. Vokietijoje surengtoje 

Studijų Savaitėje neseniai iš Lie
tuvos atvykę studentai palietė kai 
kurias Lietuvos gyvenimo apraiš
kas. įdomu, kad nuo 1957 m. Pa
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mokėsi Tilžės gimnazijoje dar 
prieš nepriklausomos Lietuvos at
statymą. Jau tuomet ji dirbo ir 
tėvo spaustuvėje. Kai 1919 — 20 
m. dr. Purickis buvo Lietuvos pa
siuntinys Berlyne, jis pakvietė 
Oną Jagomastaitę į pasiuntinybę, 
kur ji kurį laiką dirbo kaip pa
siuntinybės raštinės vedėja ir dip
lomatinė kurjerė. Dėl nelemtos 
dr. Purickio bylos ji turėjo savo 
tarnybą nutraukti ir, grįžusi Til
žėn, vėl darbavosi tėvo spaustu
vėje kaip uoli mažalietuvė veikėja 
ir spaudos darbuotoja. Buvo nuo
latinė Lietuvių tautosakos archyvo 
bendradarbė; rašė nemažai straip
snių tautosakos klausimais Mažo
sios ir Didžiosios Lietuvos spaudo
je. Ji ir jos vyras sulaukė 1941 
m. rugpjūčio 23 d. to paties žiau
raus likimo kaip ir kiti Jagomastų 
šeimos nariai.

SŪNŪS STUDIJAVO KAUNE

Jagomastas Dovas mokėsi Tilžės 
gimnazijoje, baigė Aušros gimna
ziją Kaune ir studijavo Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune filolo
giją. 1935 m. sugrįžo į Tilžę ir tėti 
tėvui padėjo lietuviškos spaudos 
reikaluose; rašydamas straipsnius, 
“Nauj. Lietuvos Keleivyje” ir Ja
gomasto lietuviškame kalendoriu
je. 1941 m. kartu su visa šeima 
repatrijavo į Lietuvą.

Jurgis Jagomastas nuo 1937 m. 
studijavo Vytauto Didžiojo uni
versitete kalbas; 1940 m. persikėlė 
į Vilnių tęsti studijų. Jis sulaukė 
to paties likimo kaip visa Jagomas
tų šeima.

Jagomastų šeima yra pavyzdys 
nepailstamų kovotojų dėl Mažosios 
Lietuvos gyventojų politinių tei
sių, dėl lietuviškos spaudos, yra 
įkvėpėjai meilės lietuviškai knygai 
ir lietuviškam kraštui ir kartu ko
votojai dėl abiejų lietuviškų kraš
tų susijungimo į vieną nedalomą 
Lietuvą. (Tev. Žib.)

balti jos respublikose daugiau ne
rengiami pabaltiečių festivaliai ir 
viena priežasčių esanti ta, kad lie
tuviams studentams prikišamas 
per didelis nacionalizmas. Į tokius 
festivalius Vilniuje, Rygoje ar 
Talline suplaukdavę daug studen
tijos ir festivalio dalyviams — pa- 
baltiečiams — žygiuojant sostinių 
gatvėmis pasigirsdavo šūkiai: “Te
gyvuoja Lietuva”, “Laidzivo Lat
vija” ar “Elagu Eesti”. Jei žy
giuodavo kitų tautybių dalyviai, 
minia juos sutikdavo tyliai ar net 
su švilpimais. Lietuviai studentai 
atsidūrę kituose Pabaltijo kraštų 
miestuose visuomet pasijunta esą 
kaip namie. (E)

★
— Lietuvos švietimo darbuotojų 

grupė — 34 žmonės — liepos vidu
ry išvyko į Bulgariją. Suomijoje 
lankėsi miškininkai, o dabar ruo
šiasi vykti elektros pramonės dar
buotojai. Į rytų Vokietiją vyksta 
(žinoma, atrinktieji) žemės ūkio 
darbuotojai; po jų būsią siunčiami 
mašinų gamintojai.
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PIETŲ AUSTRALIJOS LIET. ARCHYVAS - MUZIEJUS
Vos tik išbridę iš Indijos van

denyno, tuojau pradėjom jungtis 
j bendrą lietuvišką šeimą, leisti 
laikraščius, kurti įvairias organi
zacijas bei institucijas. Kad ir 
mažai tautos šakelei, mes nelei
dome nudžiūti, bet tuojau įsodi- 
nom ją į vešlų australišką dirvo
žemį, bet kad augtų, bujotų. Tad 
visai supratama, kad mūsų veikla 
ir bazuojasi ant tautinės egzisten
cijos, jos kultūros bei papročių 
išlaikymo ir atskleidimo pasau
liui teisybės apie rusiškąjį bolše
vizmą.

Tačiau laikas bėga ir užuomarš- 
tin nusineša daug mūsų gyvenimo 
bei darbų. Tikėdami mūsų tautos 
amžinu išlikimu, mums kyla rū
pestis kiek galima daugiau išplėš
ti iš užuomaršties ir palikti atei
čiai, kad vėliau tautai bylotų apie 
mūsų darbus ir kovas.

Tuo reikalu jau rūpintasi anks
čiau ir visa lietuviškos veiklos 
medžiaga bei dokumentai pradė
ta kaupti į bendrą archyvą Ame
rikoj. Tačiau gyvenimas parodė, 
kad toks centralizuotas archyvi
nės medžiagos kaupimas sudaro 
tam tikrų kliūčių — trūksta tin
kamų patalpų ir sąlygų didesniam 
skaičiui asmenų pasinaudoti juo.

Turint tą galvoje, 1961 m. Ade
laidėj pradėtas organizuoti ir da
bar jau Lietuvių Namuose įkur
tas Pietų Australijos Lietuvių Ar
chyvas — Muziejus, šios institu
cijos organizatorius ir įkūrėjas, 
amžinai tuo reikalu besisielojus ir 
mlžinišką darbą į tą įdedąs yra 
garsusis muziejininkas J. Vana
gas — minėtos institucijos vedė
jas.

Kaip jis jį organizavo ir ką bei 
iš ko gavo ir ką dabar turi šiame 
archyve — muziejuje, leiskime 
pasisakyti pačiam Vanagui.

Adelaidės Apylinkės Valdybos 
vardu, birželio mėn. 1961 m. bu
vau paprašytas atnaujinti rinki
mą istorinės medžiagos apie lietu
vių įsikūrimą ir veiklą Adelaidėje 
ir visoje Pietų Australijoje.

Sutikau jungtis i bendrą darbą, 
(žiūr. “Adelaidės Lietuvių Ži
nios“ 1.VII.61.) 1962 m. balandžio 
mėn. iš surinktos medžiagos su
ruošiau, per Kultūrinę popietį, 

spaudos parodą Lietuvių Namuo
se.

Pietų Australijos Lietuvių Ar
chyvą tvarkiau tuo laiku savo bu- 
'.e, bet tautiečiams pageidaujant, 
1962 m. gruodžio mėn. perkėliau 
ir paaukojau Lietuvių Namams.

Per Meno Dienas Adelaidėje, 
gruodžio 30 d. įvyko Pietų Austra
lijos Lietuvių Archyvo atidary
mas. Tuo pačiu laiku buvau su- 
ruošęs antrąją spaudos parodą.

Nuo 1.VI.1961 iki l.VI. 1963, 
žemiau išvardinti tautiečiai suau
kojo medžiagą Archyvui — Muzie
jui.

J. Arminas, A. Bajorūnas, S. 
Reivytis, J. Riauba, J. Lapšys, V. 
Vosylius, P. Dunda, J. Morkūnas, 
A. ir Br. Jurgeltoniai, V. Raginis, 
F. Domaševičius, V. Dumčius, J.

PIETŲ AUSTRALIJOS LIETUVIŲ ARCHYVE 
RANDASI:

Australijos Lietuvių Periodika 
įrišti komplektai

“Australijos Lietuvis” 
“Mūsų Pastogė” ....
“Užuovėja”
“Švyturys” ............
“Rykštė” ................
“Varpas’ ................
“Geefongo Lietuvis” .. 
“Pėdsekis” ............  
“šventadienio Balsas” ........
“Adelaidės Lietuvių Žinios” 
“The New Australians” .....

Vokietijoj išleista ir įrišta perodika

“Aidai” ............................. .... 1947 1948
“Mintis” ................................. 1946 m.
“žiburiai” /............................. 1945 — 1948
“Aktualiosios Informacijos” .... 1946 — 1949
“Lietuvių Žinios” ...................... 1945 m.
“Tėviškės Garsas” ..................... 1946 — 1947
“Mūsų Kelias” ......................... 1946 — 1947
“Lietuviai” .......... ................ 1944 — 1945
“Naujasis Gyvenimas" .......... 1944 m.
“Skautų Aidas” ......................... 1946 — 1948

Amerikoj išleista ir įrišta periodika

“Aidai” .......................... 1949 — 1959 10 komplektų
“Laiškai Lietuviams” ....... 1951 — 1961 10 komplektų
“Lietuvių Dienos” ............... 1953 — 1962 9 komplektai
“Gimtoji Kalba” ............... 1958 — 1960 1 komplektas
“Tėviškėlė” ...................... 1950 m. 1 komplektas
“Margutis” ...................... 1953 — 1955 1 komplektas
“Karys” .......................... 1956 — 1962 7 komplektai
“Varpelis” ...................... 1948 — 1949 1 komplektas
“Ateitis” .......................... ..... 1962 m. 1 komplektas
“The Baltic Revew” ........... 1955 — 1957 1 komplektas

Pyragius, J. Ivoška, A. ir J. Sa- 
sinai, A. ir A. Morkūnai, J. Kive
ris, Br. Lukavičius, R. Rudzens- 
kas, Pr. Šatkus, A. Čepliauskie- 
nė, J. Ambrasas, A. Merūnas, A. 
Jucius, B. ir A. Budriai, A. Mike- 
liūnas, J. Gylys, Br. Straukas, C. 
J. Zamoiskis, J. Mockūnas, V. 
Laurinaitis, L. Pilipavičius, V. 
Pipiras, A. Norkūnas, A. Kudirka, 
L. Martinkus, M .Urbonas, V. 
Petkūnas, K. Gerulaitis, J. Šere- 
lienė, J. Kleinauskas, L. Baltrū
nas (Melbournas), M. Kymantas 
(Geelongas), B. Žalys (Sydnėjus), 
St. Žukas (Newcastle) ir G. Pro- 
cuta (N. Zelandija).

Ii paaukotos medžiagos atrin
kau ir įrišau ištisus komplektus 
leidinių iš Vokietijos, Amerikos ir 
Australijos. Kas sudaro 101 kny-

1948 — 1956
1953 — 1962
1949 — 1950
1953 — 1955
1951 — 1954
1954 — 1956
1958 — 1960 /
1958 —- 1961
1953 — 1962
1960 — 1962
1948 — 1962

9 komplektai
10 komplektų
2 komplektai 
1 komplektas 
1 komplektas 
1 komplektas
1 komplektas
3 komplektai 
9 komplektai 
3 komplektai
2 komplektai

2 komplektai
1 komplektas
2 komplektai
6 komplektai
1 komplektas
1 komplektas
1 komplektas
1 komplektas
1 komplektas
1 komplektas

gų-
Turiu surinkęs komplektus “Ne

priklausoma Lietuva“ (.Kanada), 
“Britanijos Lietuvis“ ir “Euro
pos Lietuvis“ (Anglija), “Drau
gas“ ir “Dirva" “Amerika" ir kt.

Pavienių la/ikraščių, bei žurnalų 
turiu apie tris šimtus atskirais pa
vadinimais, ėjusių ar tebeeinančių 
16-koje laisvojo pasaulio valsty
bių.

Spaudos parodoj daug dėmesio 
susilaukė keli laikraščiai iš lais
vos Lietuvos ir okupacijos laikų 
pogrindžio spauda.

Renkama Australijos lietuvių 
periodika, proginė literatūra, kny
gos, parengimų programos, bilie
tai ir fotografijos. Organizacijų 
įsisteigimo rašta, bylos, doku
mentai. Žodžiu, viskas kas byloja 
apie mūsų tautinį ir kultūrinį vei
kimą.

Archyve randasi atskira knyga 
lietuvių asmens dokumentams, lie
tuviai Pietų Australijoj albumas, 
Jaunimo Fondo knyga, Lietuvių 
Namų svečių knyga ir kt.

Muziejaus eksponatus sudaro 
Lietuvos pašto ženklų rinkinys, 
Lietuvos pinigai, ordenai, Šaulių 
Sąjungos ženklai, Lietuvių Sargy
bų Kuopų Vokietijoj ženklai, tau
tiškos juostos, Velykų margučiai 
ir daug kitų įdomybių.

Kaip matote, daug jau surink
ta, sukomplektuota, ir įrišta. Pa
mažu toji medžiaga vis pasipildo. 
Tačiau jos daug daugiau būtų, 
jei visos lietuviškos organizacijos 
ir institucijos bei pavieniai asme
nys surinktų savo veiklos doku
mentus, laikraščių iškarpas, nuo
traukas, įvairius išleistus spaus- 
dinius, ženklus ir perduotų į šį 
archyvą. Kiekvienai organizacijai 
bei institucijai (apie kurią yra 
šiek tiek medžiagos) yra užvesta 
atskira knyga ir ji ateičiai pasi
liks kaip vertinga istorinė me
džiaga.

Dabar archyvas — muziejus 
randasi bendrose su J. Bačiūno 
vardo bibliotekos patalpose ir jo 
medžiaga bei eksponatais nusta
tyta tvarka lengvai gali pasinau
doti didelis lietuvių skaičius, ypa
tingai, kad viskas tvarkingai su
dėta specialiai tam reikalui pada
ryto j spintoj ir sandėly. Tačiau

Pietų Australijos Lietuvių Archyvas — Muziejus.
Foto: A. Budrio.

Visas gyvenimas Lietuvai
ALEKSANDRUI RU2ANC0VUI 

70 METŲ
Rugpjūčio 12 d. sulaukė 70 me

tų vienas po Vaclovo Biržiškos 
žymiausių ir aktyvausių lietuvių 
bibliografų Aleksandras Ružan- 
covas. Tai yra nepaprastai šviesi 
asmenybė, lietuvių kultūrai atsi
davusi visa savimi.

Ružancovas yra tikrąją prasme 
gudas, gimęs Viazmos mieste 1863 
m. rugpjūčio 12 d. Baigęs vietos 
gimnaziją vėliau studijavo Mask
vos universitete istoriją ir filo
sofiją. 1914 m. įstojęs į karo mo
kyklą Maskvoje ir vėliau karinin
ku rusų kariuomenėje. Vakarinia-

kaip bibliotekai taip ir archyvui 
vis didėjant, šios, kad ir pakan
kamai erdvios patalpos, negalės 
duoti patenkinančių sąlygų abiem 
institucijom būti kartu ir turės 
būti pasirūpinta archyvui — mu
ziejui atskiromis patalpomis. Bet 
tai ateities reikalas, kurį adelai- 
diškiai, pribrendus reikalui, tikrai 
išspręs.

Visą archyvinę — muziejinę me
džiagą prašome siųsti šiuo adre
su: J. VanagM, 9 Weztburne St., 
We»t Croydon, S.A. V. Raginis 

me rusų fronte išbuvo iki 1918 m. 
Po rusų revoliucijos paliko' rau
donąją armiją ir vadovavo gudų 
batalijonui, kuris drauge su lietu
viais kovojo prieš bolševikus. Po 
karo, likvidavus gudų batalioną, 
pereina į Lietuvos kariuomenę ir 
tarp 1921 — 1940 m. dirba kaip 
Lietuvos kariuomenės bibliotekos 
viršininkas.

Tačiau jo didžiausias nuopelnas 
yra darbas lietuvių bibliografijai, 
šiam darbui jis yra atsidavęs vi
sa siela, kurį ir dabar dirba iš
eivijoje.

Stebėtina, kad Aleksandras. Ru- 
žencovas, būdmaas gudas, su to
kia meile ir pasišventimu dirba 
lietuvišką darbą, kai tuo tarpu 
lietuvių dauguma kaskart vis dau
giau nuo lietuvybės nusigręžia. 
Jeigu jis kantriai dirbo šį darbą 
Lietuvoje, kitas pasidarytų išva
dą, kad jis už tą darbą buvo> ap
mokamas, bet štai jis tą patį dar
bą jau 18 metų tęsia išeivijoje sa
vo lėšomis ir dažnai net neįver
tintas ir kartais šiurkščiai pastum- 
domas tų pačių lietuvių. Tai yra 
svetimtaučio viso gyvenimo auka 
lietuvių tautai, auka, kokią retai 
parodytų tikras lietuvis.

ROBERT RAID

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

Justas pasigauna butelį ir godžiai geria, paskui 
vėl krinta aukštielninkas. Jo žvilgsnis ledinis, o 
balsas šaltas, automatiškas: “Su Kareeliu išėjau į 
hipodromą. Ten juk mūsų registracijos punktas, 
Robertai. Mes įsiregistravom ir virtome belaisviais. 
Mums praeinant sargybas man iš karto paaiškėjo, 
kad suomiai melavo! Mes belaisviai ir netgi sava
noriškai pakliuvome į spąstus! Vyrai sustoję gru
pėmis tarėsi, ką daryti. Daugelis iš jų patikėjo 
suomių radijo pranešimams ir dabar nusvilo pirštus. 
Kiti vis dar ko tai tikėjosi. Kareelis pasidarė labai 
ramus, atsisėdo žolėje netardamas nė žodžio. Pa
mažu pradėjo temti, ir Kareelis sunerimo. Staiga 
— tai turėjo būti apie 8 valanda vakaro, jis pašoko 
suspėdamas man sušnabždėti į ausį: “Man laikas 
namo!” Dar norėjau jį sulaikyti, bet jis pribėgo 
prie tvoros norėdamas ją peršokti. Tuo pačiu aki
mirksniu rusai sargybiniai šovė. Jis buvo ranko
mis įsikibęs už tvoros, ir į jį pataikė salvė — grei
čiausiai iš automato. Kareelis krito, bandė dar at
sikelti, bet sukniubo veidu į žemę ir išsitiesė”.

Aš pats nugeriu iš butelio. Po valandėlės klau
siu: “O kaip su tavim buvo, Justai?”

“Kaip? Kareeliui kritus raudonarmiečiai pri
bėgo prie jo. Aš pats nežinau, kaip tuo laiku pri
bėgau prie tvoros ir peršokau — ir iš kur jėgų tu
rėjau? Tada slapta pasiekiau miestą ir — pas 
tave”.

Jis nutilo. Jis drebėjo visu kūnu — iš susijau
dinimo, baimės ar persitempimo?

Nu velku jam švarką, numaunu kelnes ir apklo
ju. “Bandyk užmigti, Justai. Juk esi pas mane. 
Rytoj išduosiu tau pažymėjimą, su kuriuo galėsi iš
eiti į miestą. Nurodysiu slėptuvę, kur turėsi iš
būti, kol ateis vokiečiai”.

“O tu, Robertai?”
“Aš palieku”.
Justas guli nejudėdamas — gal be sąmonės, gal 

miega?
Aš sėdžiu fotely ir prieš mano akis praeina 

vaizdai, praeina ir dingsta.
Kareelis negyvas. Kaip čia įvyko, kad Kareelis. 

tasai atsargus ir viską apskaičiuojąs Kareelis, iš
drįso bėgti? To niekad nesužinosiu. Gal būt jis 
prisiminė savo vaikus. Juk buvo 8 vai. vakaro, ir 
tuo laiku paprastai vaikai guldomi. Ne motina — 

Kareelis guldydavo vaikus į lovą. Ir šį vakarą vai
kai nenorėjo eiti į lovą — šaukėsi tėvelio! Ponia 
Hilja kukčiojo tyliai ir bandė vaikus nuraminti, pa
guosti. Bet juk ir ji pati buvo reikalinga paguodos, 
nes žinojo, kad jos vyras niekad nesugrįš. Gal vi
sas šis vaizdas stojosi Kareelio mintyse. Ir va
dovaudamasis pirmykščiu kiekvieno vyriškio in
stinktu jis pajuto, kad jo moteris ir vaikai jo lau
kia ir jo šaukiasi. Ir taip Kareelis pašoko ir bėgo 
pas juos. Negailestingasis medžiotojas pačiame 
šuolyje jį patiesė. Jis krito, dar bandė atsitiesti ir 
mirė.

★z
Prieš tarnybos pabaigą suskamba telefonas: 

“Draugas Raidas? čia Malkas. Norėčiau šiandie 
su tavimi pasimatyti”.

“Gerai, drauge Malkai, šiandie dirbu kiek il
gėliau. Ateik pas mane už valandos į įstaigą”.

“Tvarkoj. Aš būsiu”.
Prieš 7 vai. ateina Malkas. Jo veidas dar la

biau pabalęs, akys šaltos ir neramios.
“Vienas, Robertai?”
“Ne visai. Roogas tebėra ir pas jį viena mote

ris”. Malkas prisislenka arčiau, nuleidžia akis. 
Jo balsas kaip visuomet tylus ir ramus: “Norėčiau 
vienos tavo paslaugos prašyti, Raidai. Dėl to ir 
atėjau”.

“Kalbėk”.
Malkas pakelia akis ir ilgai žiūri į mane. “Tau 

daug kartų pagelbėjau, Raidai. Priglaudžiau visus 
tavo žmones, kuriuos tik man pasiuntei — buvusius 
karininkus, policijos viršininkus, ministerių našles 
ir kitokius "liaudies priešus”. Šiandie tavo eilė man 
pagelbėti”.

“Žinoma, tau padėsiu, kiek galėdamas. Neuž
miršau to, ką esi daugeliui žmonių padėjęs. Sakyk, 
ko nori, kad padaryčiau?”

Malkas nusisuka ir įbeda žvilgsnį į stalo plyšį. 
“Tu juk žinai, kad priklausau partijai ir tuo pačiu 
buvau įkištas į naikinamuosius batalionus. Du kar
tus su NB vyrais buvau išvykęs — daugiau jau 
negaliu — nenoriu šiai gaujai priklausyti”.

“Bet kodėl gi?”
“Nes tai yra ne kova, o žudynės. Dar daugiau 

— žvėriškumas!”
“Suprantu. Tai kodėl iš viso važiuoji?”

Jis vėl atsisuka į mane. “Tu šaipaisi, Raidai! 
Tu pats gerai žinai, kad man reikia, esu privers
tas važiuoti”.

“Ir tas man ne naujiena, Malkai! Bet — kaip 
gi aš galiu čia tau padėti?”

Lengvas šypsnys perbėga jo veidu. “Ar nega
lėtum pasikalbėti tuo reikalu su Roogu. Man žino
ma, kad Roogas tavęs išklauso net ir tada, kai tu 
jam kalbi tokius dalykus, kokių niekas kitas jam 
negali pasakyti. Jis man pats tą pasakojo, Raidai. 
Tu esi jo silpnoji vieta. Paprašyk, kad jis mane 
iš naikinamųjų batalionų atleistų”.

“Roogas šito negali!”
“Žinoma, jis gali! Juk visos tekstiles įmonės 

yra jo žinioje, ir Roogas gali pareikalauti, kad di
džiausios šios gamybos šakos direktorius nuo išvy
kų su naikinamaisiais batalionais būtų atleistas”.

Pakišu jam cigaretę. “Tu klysti, Malkai! Aš 
esu giliausiai įsitikinęs, kad ir pats Roogas nenori 
šiems batalionams priklausyti ir su jais vykti, bet 
jis turi! Jeigu tekstilės industrijos vyriausios di
rekcijos viršininkas nuo šios prievolės neatleidžia
mas, tai kaip jis gali nuo to atleisti fabrikėlio di
rektorių? Juk pats žinai, kad partijos darbas ir 
jos reikalai stovi virš visko!”

Malkas tik sugniaužia rankas. “Suprantu. Bet 
Hoffas taip pat priklauso partijai ir pats niekad 
nevažiuoja”.

“Hoffas! Hoffas priklauso ypatingai klasei.”
Malko veide pasirodo prakaito lašai. “Bet ką 

gi man daryti, Raidai? Pats suprask — aš negaliu 
šiose niekšybėse dalyvauti. Esu juk padorus žmo
gus”.

Aš pasilenkiu arčiau jo: “Turi dvi galimybes 
arba vykti su naikinamaisiais batalionais, arba pasi
traukti į mišką”.

“Pas miško brolius?”
“Taip”.
Jis papurto galvą. “To tai negaliu, Raidai! 

Juk aš vienas iš pirmųjų po birželio 21-sios įstojau 
į partiją, tapau direktorium, vėliau priklausiau nai
kinamiesiems batalionams — ir dabar pas miško 
brolius. Ne, Raidai”.

“Bijai, kad jie tave gali nudėti? Gal būt 
jie tą ir padarys. Bet aš tikiu, kad tu gali daug 
gero padaryti išėjęs su ginklu kovoti už tėvynę”.

Po ilgesnės tylos Malkas vėl atsiliepia tyliu bal
su: “Ne, Raidai. Aš nebijau. Bet — aš esu komu
nistas! Įstojau į partiją ne dėl to, kad tapčiau di
rektorium. Seniai aš buvau komunistas ir dabar 
toks esu. Bet juk tas nieko bendro neturi su nai
kinamųjų batalionų žvėriškumu! Negaliu juk iš
eiti kovot prieš komunizmą. Štai kas! Jeigu aš 
tą galėčiau, nebūčiau į tave kreipęsis. Supranti?”

“Suprantu. Tu negali prieš komunizmą kovoti, 

bet ir nenori partijos įsakymų vykdyti! Esi tik nus
kuręs niekšas, Malkai!"

Jis atsistoja: “Tikrai, tu nežinai jokios išeities, 
Raidai?”

“Ne! šiuo atveju ne. Arba tu kausiesi už 
rusus naikinamųjų batalijonų eilėse, arba išeisi į 
miškus ir kovosi — ”

“Užteks, Raidai!” -
Atsistoju ir aš. “Atsakyk man tik, Malkai: 

naikinamųjų batalionų eilėse būdamas ar tu kovoji 
už komunizmų.?”

Jis nusišluosto kaktą. “Kaip tik to paties sa
vęs klausiu jau kelios savaitės. Matai”.

“Tada turi pats žinoti, ką turi daryti”.
Staiga jis atsisuka į mane: “O kaip tu, 

Raidai?”
Aš tik nusišypsau. "Aš esu žuvęs žmogus, Mal

kai”.
“žuvęs? Kaip tą suprasti?”
“Greit paaiškės. Gal būt net labai greit”.
Malkas paduoda man ranką. “Taip kalbasi 

tikri vyrai, Raidai, nors abu stovime priešingose 
pusėse”.

★

Einu namo neskubėdamas. Mieste girdisi liūd
na estiška daina, šią dainą dainuoja estų vyrai, 
vežiami į uostą arba j stotį. Jų kelias į tamsą, į si
birišką šaltį.

Elfi atidaro duris. Jos akys užverktos.
“Kas yra^ mažyte?”
Ji priglaudžia galvą man ant krūtinės. “Julius 

siunčia tau linkėjimus”.
“Matei jį?”
“Taip. Eidama namo susidūriau su vyrų kolo

na — juos vedė į uostą. Atpažinau Julių ir paėjė
jau su juo keletą žingsnių”.

“Galėjai persimesti žodžiu?”
“Taip. Nors kolona buvo lydima ginkluotų 

raudonarmiečių, tačiau tiek daug verkiančių mote
rų, kad rusai negalėjo visų atmušti”.

“Ką sakė Julius?”
“Prašė pasveikinti tave ir draugus pridurda

mas, kad jis tikėjęs, jog bus vyrai vežiami trauki
niu. Tada būtų galėjęs kaip geležinkelietis išsisukti. 
Dabar juos išvežia laivu. Kaip manai — matysime 
mes dar jį?”

“Nežinau, Elfi. Labai abejotina, ar nors vie
nas iš tų vyrų kada pamatys savo tėviškę. Bet jei
gu kas nors iš jų grįžtų, tai Julius būtų pirmas! 
Julius yra gudrus — kietas ir labai gudrus!”

Elfi užmerkia akis. “Jis tikrai sugrįš”.
(Nukelta į psl. 4) <
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MŪSŲ PASTOGĖ 1963 m. rugsėjo 4 d.

KŪRYBOS KERTELĖ

V Y T A U T
lietuvių poezijoje yra kertinis ak* 
muo, kuris žymi naujų krypti ip 
yra jos pradininkas. Poaistinės 
kartos jaunesni poetai (Niiifinas, 
Nagys, Bradfinas ir kt.)f nors bū
dami ir kūrybiškai savarankiški, 
atitinka tas pačias nuotaikas, ku
rias pirmiausiai buvo suformula
vus V. Mačernis. Poetas mirė 1944 
m. rugsėjo 7 d. savo tėviškėje Že
maičių Kalvarijoje sulaukus vos 
24 m. amžiaus. Gyvas būdamas 
nesuspėjo pamatyti nė vieno sa
vo kūrybos rinkinio, o jam mirus 
Lietuvoje bolševikai Juo nesido
mėjo. Už tat jo pomirtiniu pali
kimų susirūpinta išeivijoje. Jau 
1947 m. Vytautas Saulius išlei
džia Italijoje jo Vizijas, kurias ir 
pats autorius buvo parengęs spau
dai, o po daugiau kaip 10 metų 
Amerikoje išleista visa jo kūryba 
gražiu leidiniu. Čia telpa visa jo 
poezija, kurių pagal esamas sų- 
lygas buvo jmanoma surinkti.

Jis pirmasis išsiveržė iš forma
linio bei tematinio sentimentaliz
mo rėmų savo kūrybos pagrin- 
dan dėdamas minties brandumų 
ir klasikinę poezijos formų. Jo 
parašytuose sonetuose kurių ži
noma virš 80, vyrauja viena min
tis — "ringas, kur kovotojai ne
išvengiamai turi pralaimėti visi 
iki vieno". Juose persvarų turi 
intelektas, kai tuo tarpu Vizijose 
emocijos, todėl sonetai nors min
ties atžvilgiu ir brandesni, labiau 
išmųstyti, tačiau poetiškai sau
sesni. Iš to poeto buvo galima la
bai daug ko tikėtis, tačiau mirtis 
labai anksti nutraukė šio genija- 
laus jauno poeto gyvenimų. Cha
rakteringa — V. Mačernis savo 
kflrybų turėjo atmintyje: litera
tūrinių vakarų metu jis niekados 
neskaito iš popieriaus, bet dekla
mavo. Gal būt tas, gal jo balso 
intonacija klausytojų nepaprastai 
paveikdavo.

MARIAUS KATILIŠKIO nove
lių rinkinys "šventadienis už 
miesto", turtingai iliustruotas 
dail. A. Kurausko iliustracijomis, 
jau išspausdintas.

AS MAČERNIS
POETAS

/■.
Ateina jis! Uždekite šviesas!
Tegu ugny paskęsta rūmų salės! 
Tegu dainas beprotiškai linksmas 
Mergaitės, kaip svajonės nerealios

■y ■

Dainuoja dyvinai augštais balsais 
Apie menus ir riterius žavingus, - 
Kurie praėję žingsniais išdidžiais 
Kolosais jūsų atminty sustingo.

Ateina Jis — vienintelis Karalius:
Jo akyse regėtis dideli sapnai 
Ir ateities pasaulio formos idealios.

Mergaitės, savo kūnais puoškite jam taką, 
Nuo žvilgsnio jo pamišę sukitės linksmai, 
Nes jo širdis šiandien už milijardus plaka...

PAVASARIS

Dideli, ir monotoniški, ir abejingi
Upių vandenys tekėjimu masyvišku, plačiu 
Liejasi per lygumas. Nuo jų šnerėjimo sultingo 
Svaigsta žemė, tartum moteris nuo mylimojo kuždesių.

Ir jos įsčius juodas, supelėjęs, išdraikytas 
susimaišo su derlingu, atneštu dumblu, 
O po to ateina šiltas ūkanotas rytas, 
Ir iš vandenų, iš žemės dulkių sumišų

Gimsta vėl pavasaris, gražus kaip dievas jaunas, 
Ir jo kūną pirmas kvepiantis lietus nuplauna 
Ir pribarsto plaukus vos pražydusių žiedų.

Užsimetęs ant pečių plačiųjų skraistę žalią, 
Eina jis per žemę. Jam žaibai nušviečia kelią, 
Naktimis nupuldami iš debesų juodų.

TOREADOR

Garsus Toreador, Mirtis baisioji, —
Gyvenimo arenoj vaikšto išdidi,
Ji pergalėm naujom kasdien triumfuoja — 
Jai turi pralaimėt sunkioj kovoj visi!

Ji rodo mums raudoną laimės skarą, 
Mes puolam ją tartum įsiutę gyvuliai, 
Kol aštrų durklą ji širdin suvaro, 
Iš mūsų narso pasijuokus įžūliai.

Dievams žaidimas tas žiaurus patinka —
Augštai susėdę danguose aplinkui 
Šauniam Toreador triukšmingai ploja.

"ALEKSANDRYNO” III tomas 
jau baigiamas rinkti dr. M. Mor
kūno spaustuvėje, Čikagoje.

Ir gyvulių būrius kasdien naujus 
Išleidžia per gyvenimo vartus: 
Težudo juos Toreador, Mirtis baisioji!..

ESTAI...
(Atkelta iš psl. 3)

Roogas pašaukia mane. Jis sėdi prie rašomojo 
stalo, veide tamsūs šešėliai. “Sėsk, Raidai. Turiu 
su tavim pakalbėti".

"Klausau, drauge Roogai”.
Ramus jo žvilgsnis nukreiptas j mane. “Raidai. 

Noriu su tamsta pakalbėti ne kaip su įstaigos vedė
ju, bet kaip su žmogum. Supranti?”

"Aišku — kaip žmogus".
Roogas pritariamai linkteli. "Puiku, Raidai. 

Klausyk — aš turiu seną motiną. Aš pats savo gy
venimu jai pridariau daugybę rūpesčių, skausmų, 
nusivylimų. Tau aišku, Raidai, kaip fronte reika
lai! Aš pats nežinau, kiek dar begyvensiu ir kas 
bus su manimi. Pribijau, kad atėjus vokiečiams 
gali būti keršijama senai moteriškei. Dėl manęs, 
Raidai. Be savo motinos nieko kito neturiu. No
rėjau ją j Rusiją išsiųsti, nors žinau, kokios tenai 
gyvenimo sąlygos, bet vis tik ji būtų saugi. Šiandie 
gi Centro komitete paaiškino, kad estų komunistų 
artimųjų evakuacijai trūksta transporto priemo
nių 1"

Jis piktai nusijuokia. “Taip, taip, Raidai! 
Kiti žmonės važiuoja su visom šeimom, ryšuliais ir 
net baldais luksusiniuose vagonuose, bet mūsų moti
noms, žmonoms ir vaikams nelieka vietos".

“Ką aš galėčiau jai — jūsų motinai padėti?”
Roogas atsisėda taip, kad visas jo veidas šešė

lyje. "Raidai! Kai vokiečiai ateis, manęs čia ne
bus ir mano motina liks be globos. Supranti, ką 
sakau? Bet patsai turėsi galimybės pasirūpinti 
mano motina, žinoma, jeigu pats išliksi gyvas, kol 
vokiečiai ateis! Sutinki pasirūpinti mano motina?"

"Taip, Roogai!"
Jis atsistoja. “Galiu aš tavim remtis, Raidai?" 
Jam ištiesiu ranką: "Tamstos motinos niekas 

nepalies, jeigu aš gyvas būsiu!"
Roogas be žodžio paspaudžia mano ranką.

Helė paduoda man telefono ragei j. “Tau, 
Raidai”.

"Robertas? Čia Sigrida. Ar negalėtumei va
kare pas mane užsukti?”

"Kodėl ne! Bet gali būti gerokai vėlu” 
“Nesvarbu. Ateik”.

Gerokai vakare aš užeinu pas Sigridą. Mer
gaitė atveria duris ir įsileidžia vidun. Atrodo, ji 
ką tik buvo išplovus plaukus, nes galva rankšluos
čiu apvyniota. Veidas visas raudonas, ir oda lu
posi lopais.

"Kur gi taip saulėje prisvilai, Sigrida?"
Ji susiraito didžiuliame fotelyje. “Bekasdama 

apkasus, Raidai. Bet — sakyk, ar nieko negirdėjai 
apie ^hrą?”

"Nieko. Jau kelinta diena laukiu Erikos — li
gi šiandie ji nepasirodė. Kaip ten tie sutvirtinimo 
darbai ir kaip tau pavyko pasprukti?"

Ji su malonumu patraukia dūmą. “Visai pap
rastai, Robertai. Tiesiog iš krautuvės drauge su 
kitom pardavėjom buvau pasiųsta prie apkasų. 
Apie 11 vai. turėjome būti uosto stotyje. Mūsų 
grupę sudarė apie 40 žmonių — vyrų ir moterų. 
Mes sėdėjome ant savo lagaminų ir laukėme. Slin
ko valanda po valandos — kitos grupės buvo pa
krautos į vagonus ir išvežtos prie darbų, mes gi sė
dėjome ir laukėme. Iš viso koks tūkstantis žmo
nių. Aiškiai matėsi, kad rusų organizacijoje kaž
kur ne viskas sklandžiai sukosi. Apie 6 vai. vakaro 
atėjo vienas politrukas ir paskelbė, kad mes dar 
turime palaukti. Apie 10 vai. vakaro atėjo kitas 
politrukas ir pranešė, kad iš uosto stoties mes ne
galime išvykti ir turime persikraustyti į kitą stotį 
— Kopli. Taip mus sunkvežimiais išvežė į Kopli. 
čia išlaukėme iki 2 vai. nakties, ir po to mus suki
šo į gyvulinius vagonus”.

Aš nusijuokiu. “Nekoks buvo jausmas, mer
gyte!'"

“žinoma, kai duris užsklendė, mes pagalvojo
me, kad mus veš į Rusiją. Mūsų grupėje buvo ir 
vyresnių moterų, kurios pasibaisėtinai aimanavo. 
Pagaliau pajudėjo traukinys ir mes išvykome. 
Dvi valandas pavažiavus mums reikėjo vėl išlipti. 
Tai buvo maža stotelė, ir čia paaiškėjo, kad mes 
dvi stotis per toli pravažiavome! Tada reikėjo 18 
kilometrų pėsčiomis žygiuoti!"

"Būdingai rusiška!”
"O kaip manai! Lietus pylė kaip iš kibiro, o 

mes bridome per purvą. Niekas iš mūsų nežinojo 
tiksliai kelio. Pagaliau pasiekėme vieną kaimą. 
Aišku, čia niekas mūsų nelaukė ir nepriėmė, bet 
mums buvo pagaliau vistiek, nes buvome visi per
vargę, permirkę ir alkani. Vienintėlė mintis — 
miegot! (Bus daugiau)

APIE LATVIUS
IR LATVIAI NEPASIDUODA 

KOMUNISTINEI IDEOLOGIJAI
Kaip Lietuvoje taip ir Latvijoje 

liepos mėn. buvo susirinkęs ko
munistų partijos Centro komite
tas “ideologinėms negerovėms” 
svarstyti. Ir Rygoje buvo išplūsti 
"ideologiniai nenusistovėję” rašy
tojai žurnalistai menininkai ir 
kt. CK-to sekretorius Voss ypač 
barė kultūrininkus kurie atvirai 
ar užsimaskavę kovoją už litera
tūros ir meno bepartiškumą už 
meno atpalaidavimą nuo partinių 
varžtų ir įtakų.

Tie sluogsniai anot Voss, de
klaruoja, kad jie “nenori terlio
tis su politika”, bet tikrovėje jie 
esą pasidavę “svetimai politikai”. 
Kaltino kultūrininkus ir už tai, 
kad jie perdaug domisi senovės 
įvykiais ir liekanomis ir senovę 
perdaug šlovina. Tai reikią baigti, 
reikalavo CK sekretorius. Prie
kaištavo, kad turistiniuose pros
pektuose plačiai žymimi senovės 
paminklai, bet ne revoliuciniai ir 
šių dienų pasiekimų paminklai. 
Mokslininkai ir literatai net prie

šinęsi prieš Plavimų elektros jė
gainės statybą, kad nebūtų suža
lotas gamtovaizdis. Asmens, kurie 
lankėsi užsieniuose, mėgstą į už
sienio buržuazinį gyvenimą žiū
rėti iš “objektyvių stebėtojų” po
zicijų. Jie ir pačiame užsienyje 
"netinkamai” pasielgę. Voss ašt

riai kreipėsi prieš “nacionalistines 
ir religines liekanas” pačioje Lat
vijoje. Taip pat jis metė sunkius 
kaltinimus žurnalų ir laikraščių 
redaktoriams. Jie, girdi, visai ne
sugebą atvaizduoti komunistinio 
gyvenimo ir darbo, skelbią idėjiš
kai menkaverčius raštus, net to
kius, kuriuose pasisakoma už tai
kingą sambūvį su svetimomis ide
ologijomis. Tokie kultūros dar
buotojai pasitarnaują priešams. 
Griežtai pasmerkti jaunimo sluo
gsniai, kurie šalinasi nuo ideolo
ginio lavinimosi, nuo bendrojo 
visuomeninio darbo, pasiduodą 
smulkiam miesčioniškumui, sveti
mom įtakom, chuliganizmui ir ima
si atvirai prieštarauti krašto vei
kiančiai santvarkai. CK posėdy
je visiems “idėjiškai paklydu- 
siems” buvo grasinama “pasėko
mis”. Blogiausia, kad tokie pa
klydėliai nė nerodą noro viešai sa
vo klaidas pripažinti. (E)

PASLAPTINGAS NUOTYKIS SU 
LATVIŲ SPORTININKU 

ANGLIJOJE

Jį aprašė neseniai Rygos kom
jaunimo laikraštis “Padomju jau- 
natne”. Visasąjunginės krepšinin
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kų komandos sportininkas Jurgis 
Kalnins pereitais metais atosto
gavo Anglijoje. Į jo viešbuti at
vykęs paslaptingas asmuo, jam i 
ranką įspaudęs raštelį ir greit 
dingęs. Raštelyje buvo parašyta: 
“Jei norite čia palikti, tai už kam
po Jūsų laukią automobilis Nr. 
6564 su prigesintais žiburiais. 
Pradžiai siūlome 20.000 dolerių, 
privatų automobilį ir užtikrintas 
studijas aukštojoje mokykloje". 
Rygos komunistinis laikraštis spė
ja, kad čia buvęs žygis amerikie
čių slaptosios tarnybos, kurioje 
bendradarbiaują ir latvių “buržu
aziniai emigrantai”. Kalninė vis 
dėlto nepriėmęs paslaptingojo pa
siūlymo. Laikraštis dejuoja, kad 
ne visi užsienyje viešį latviai ten 
elgiasi “pavyzdingai”. (E)

★
Bėga ii latvių kolchozų, ypač 

jaunimas, rašo atvirai komunisti
niai Rygos laikraščiai. Nepaten
kintieji skundžiasi sunkiomis gy
venimo ir darbo sąlygomis kolcho
zuose. Kas tik gali šalinasi darbo 
kolchozuose. Kolchozų žemės ūkis 
daug kur esąs netvarkingas, ne
produktingas (Panašios aimanos 
nuolat kartojamos ir Lietuvoje 
- E.).

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, įmonininkų ir prekybininkų suregistravimas it 
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 vienintėlė 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

Įvairenybės
VĖŽYS — CIVILIZACIJOS

LIGA ?

Ligi šiolei buvo imama kaip 
faktas, kad vėžio liga yra civi
lizacijos padarinys. Skaitoma, kad 
civilizuotuose kraštuose industri
jos ir chemikalų užterštas oras 
yra vėžio ligos priežastis. Nese
niai škotų gydytojas C.S. Muir 
priėjo kitokios išvados. Pagal jį 
vėžio liga lygiai paplitusi visame 
pasaulyje ir nėra ča ko svajoti 
apie idiliškas primityvias vietas, 
kur vėžys nežinomas. Vėžiu, anot 
jo, serga visa žmonija, tik kiek
viename krašte vis įgauna jis ki
tokias formas. Jeigu kalbama, 
kad primityviose sąlygose vėžys 
neišsivysto, tai ne tiesa — tik 
vėžio atsitikimai nebuvo užre
gistruoti.

LAFITTE

MOTERYS TINKAMAI 
REAGUOJA

Peru valstybėje Lima mieste 
įvyko teatre nusinuoginančių 
mergaičių spektaklis, kas Pietų 
Amerikoje nėra naujiena, bet čia 
sukėlė skandalo. Viena iš "strip
tease" mergaičių, vlkėdama . tik 
tris žvaigždutes ir auskarus, de
monstravo antikines skulptūrines 
figūrėles, norėdama sugretinti an
tikinį ir dabartinį grožio supra
timą. Vyrai žiūrovai ėjo iš pro
to beplodami, bet vargšė demon
struotoją labai apsiriko tikėda
masi sulaukti pritarimo iš miesto 
magistrai o. Lima miesto (burmis
tras yra moteris Dona Anita Fer- 
nandini de Naranjo. Po spektak
lio ji pati savo rankomis apskal
dė antausius vargšei demonstran- 
tei. Eilė konservatyvių organiza
cijų sveikino burmistrės "žygdar
bį”, bet ji pati tikra, kad dauge
lis vyrų nebalsuos už ją sek. rin
kimų metu.

REIKALAUKITE
VIENO IS GERIAUSIŲ PRANCŪZIŠKŲ 

BRANDY
Kaina visur 24/- 

Kiekvienu metu Jūsų patarnavimams 
M. PETRONIS

152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. 
Tel. UJ 5727

JIEŠKOMI MARŠALO 
ROMMELIO PASLĖPTI LOBIAI 

Siaurinės Afrikos pakraščiuose 
susidomėta vokiečių garsaus mar
šalo Rommelio paskandintais tur
tais, kurie pagal paskalas siekia 
daug milijonų vertės. Vieni kalba, 
kad tie lobiai susideda iš aukso, 
kiti, kad iš brangenybių ir esą 
paskandinti tarp Caspe ir Bend- 
om.. Kada tas buvo, niekas to ne
gali pasakyti. Trūksta netgi liu
dininkų, kurie tikrai paliūdytų, 
kad tokius turtus savo Afrikos žy
gyje Rommelis būtų susėmęs ir 
evakuojantis iš Afrikos būtų pas
kandinęs.
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Krepšinio pirmenybės

SPORTAS ADELAIDĖJE
VYTIS — NORTH 

76:67 (34:38)
Pirmoji vyrų krepšinio koman

da sukaupė jėgas prieš tradicinį 
priešą North.

Prieš keletą metų šios dvi ko
mandos kovodavo finaluose dėl 
čempionato, šį kartą vytiečiai su
kaupė jėgas pajutę pavojų pasi
likti paskutinėje vietoje, nes ta
da automatiškai reikėtų pereiti į 
žemutinę klasę.

Rungtynių pradžioje lietuviai 
vadovauja žaidimui, nors pirmo 
ketvirčio rezultatas ir priešo nau
dai. Vytiečiai spartina žaidimą ir 
veda net 9 taškais, kas sužadina 
jiems perankstyvą pasitikėjimą, 
kurį priešas išnaudoja ir pirmasis 
kėlinys baigiamas priešo naudai.

Antro kėlinio pradžioje kova 
vyksta lygi. North sėkmingiau iš
naudoja progas ir netrukus rezul
tatą persveria net 7 taškais. Pa
dėtį taiso meistriški J. Gumbio 
prasiveržimai dviem minutėm 
prieš pabaigą rezultatas 67:67. J. 
Gumbio A. Ignatavičiaus ir S. Vi
sockio taiklūs metimai užtikrna 
lietuvams pelnytą 9 taškų perga
le.

Vytiečiai žaidė kovingai ir pil
ni pasiryžimo. Taškai: J. Gumbys 
28, A. Ignatavičius 15, R. Dauga
ila 12, R. Petkūnas 11, S. Visoc
kis 7; L. Urmonas 2 ir E. Gude
lis 1.

Po šios pergalės Vytis ir Nor
wood su keturiais taškais pirme
nybių lentelėje užima paskutinę 
poziciją, bet lietuvių krepšių pro
centas yra žemesnis. Paskutinėse 
rungtynėse lietuviai susitiks su

Pietų Australijos meisteriu Bu
dapest.

VYTIS (rezervas) — TORRENS 
19:47

Taškai: V. Ramonaitis 8, G. 
Rakauskas 5.

★
Vyties jaunučiai įveikė North 

(red) 46:29. Taškai: P. Kanas 20, 
J. Jaunutis 16.

★
Jaunosios vytietės įveikė Polo

nia 30:27. K. Krivickaitė, N. Vyš
niauskaitė ir A. Krivickaitė pelnė 
po 8 taškus.

STALO TENISAS
Pirmoji vyrų komanda įveikė 

lentelės lyderį Woodville 5:4. Taš
kai: A. Gudaitis 2, J. čižauskas 
2, P. Urbašius 2. Ši pergalė vytie- 
čiams užtikrina antrą vietą ir dėl 
divizijos B1 nugalėtojo vardo 
dar kovos finaluose.

Vytis II — National Paper 2:7. 
V. Maželis 2. Antroji komanda po 
prmenybių pasiliko paskutinėje 
vietoje.

★
Pirmoji mergaičių komanda 

pralaimėjo prieš Railways 3:6. 1. 
Gudaitytė 3.' Mergaitės, išskyrus 
Gudaitytę, pasirodė silpnokai ir 
taip pat turėjo pasitenkinti pas
kutine vieta.

★
Vytis II — E.T.S.A. 2:7. B. Mi- 

kužytė 2. Antroji mergaičių ko
manda užėmė IV-tą vietą ir daly
vaus finaliniuose žaidimuose.

R.S.

Trumpame laikotarpyje JAV ir 
Kanados sporto mėgėjus ištiko du 
smūgiai: kovo mėn. ledo rutulio 
pirmenybėse Stockholme Kanados 
rinktinė buvo visiškai sutriuškinta 
net trijų valstybių ir JAV krepši
nio mėgėjus ištiko panašus likimas 
pasaulinėse vyrų krepšinio pirme
nybėse.

Pereikime prie pačių pirmeny
bių Rio de Janeiro mieste, kur su
sidomėjimas krepšiniu buvo labai 
didelis atsižvelgiant į dideles Bra
zilijos galimybes šį kartą laimėti 
dar vieną pasaulio meisterio vaini
ką, šalia laimėto futbolo pirmeny
bėse. Z-

O kelią brazilams praskynė Sov. 
Sąjungos rinktinė, nugalėdama 
JAV paskutinėse sekundėse 75:74, 
kartu nešdama visas viltis nuga
lėti ir Braziliją, kadangi po trijų 
rungtynių, abi valstybės ėjo be 
pralaimėjimų. Deja, rusų svajo
nės neišsipildė (rinktinėj buvo 
daugumoj rusai, keli atsarginiai 
latviai ir vienas gruzinas), nes 
Brazilija sutriuškino Sov. Sąjungą 
90:79 (43:42), kuri dar vėliau 
pralaimėjo pasaulinių pirmenybių 
“Pelenei” — Jugoslavijos rinktinei 
67:69 (28:34). Taigi, Brazilijai 
kelias į aukso medalį buvo atviras, 
nors reikėjo dar nugalėti paskuti
nę kliūtį — JAV. Amerikiečiai, 
įvairiom priemonėm stengėsi šias 
rungtynes laimėti (pralaimėjimas 
reiškė ketvirtą vietą pirmenybėse) 
tačiau prie neapsakomo žiūrovų 
triukšmo, džiaugsmo ir vėliau net 
ašarų, brazilai įveikė JAV 85:81 
(39:39).

Tokiu būdu, baigminė pirmeny

bių lentelė, atrodo taip:
Brazilija 6 tšk., Jugoslavija 5, 

Sov. Sąjunga 4, JAV ’, Prancū
zija 2, Puerto Rico 1, Italija 0.

Krepšinio pirmenybių proga bu
vo susirinkęs tarptautinis krep
šinio komitetas (FIBA) olimpinių 
varžybų programos nustatymui. 
Nutarta, kad olimpinėse žaidynėse 
be jokio priešžaismio dalyvaus 
JAV, Sov. Sąj., Brazilija, Italija, 
Čekoslovakija, Lenkija, Jugoslavi
ja, Urugvajus — taigi visos vals
tybės, užėmusios Romos olimpija- 
doj pirmas aštuonias vietas, plius

— Japonija, Puerto Rico ir Peru. 
Likusias penkias vietas išaiškins 
atrankinės rungtynės. Be to, krep
šinio sąjunga nutarė, kad 1967 m. 
vyrų pirmenybės bus suruoštos 
Urugvajuj, o moterų — Čekoslo
vakijoj.

Keistu sutapimu, beveik tuo pa
čiu laiku, Kaune rungtyniavo Lie
tuvos ir Latvijos rinktinės — 
prieškarinės krepšinio tvirtovės 
senajame žemyne. Susidomėjimas 
buvo labai didelis, nes Lietuvos 
rinktinė nuo 1957 m. latviams pra
laimėjo iš eilės tris susitikimus.

Sporto kronika
LIETUVOS MOTERŲ PORINĖ 

keturvietė užėmė trečią vietą. 
Bronzos medalius gavo J. Luko- 
šiūnaitė, G. Juodytė, R. Tama
šauskaitė, Z. Grucaitė ir vairuo
toja J. Narvydaitė.

ADOLFAS VARANAUSKAS iš
kovojo aukso medalį ir tuo pačiu 
pagerino Lietuvos rekordą nustū
męs rutulį 18.71.

ALGIMANTAS BALTUŠNI- 
KAS numetė diską 54,05 laimėda
mas sidabro medalį.

A. ALEKSIEJŪNAS pagerino 
Lietuvos rekordą 3.000 m. su kliū
timis bėgime 8:40,6, bet turėjo 
pasitenkinti ketvirta vieta. Ne
sėkmingai pasirodė ir jieties meti
kės. A. Stančiūtei atiteko ketvir
ta vieta — 50,80, o B; Kalėdienė 
— 46,59, palikdama aštunta.

VACLOVAS REMEIKA lengvo

svorio imtininkas iškovojo bron
zos medalį.

GERAI PASIRODĖ Lietuvos 
vyrų ir moterų krepšinio rinkti
nės. Abi komandos pogrupių var
žybose užėmė antrą vietą ir fina
luose rungtyniaus dėl I — VI vie
tos.

LIETUVOS IR SOVIETŲ 
IRKLUOTOJŲ NESĖKMĖ 

KOPENHAGOJE
Rugp. 14-18 d.d. Kopenhagoje, 

Bagsvaerdo ežere vykusiose 51 
Europos irklavimo pirmenybėse 
sėkmingiausiai pasirodė vokiečių 
irkluotojai, ypač Europos čem
pionas, Ratzeburgo rinktinė, įs
tengusi, nors sunkiai, nugalėti so
vietų aštuonvietę. šioje buvo ir 
Vilniaus “Žalgirio” irkluotojai, 
dar papildyta Leningrado “Trud” 
ir “Dinamo” • irkluotojais. Vokie
čiams pavyko laimėti keturis auk
so ir po vieną sidabro ir bronzos 
medalius. Dar šiais metais sovietų 
irkluotojai (su Vilniaus žalgirie
čiais) dalyvavo Duisburgo, Vokie
tijoje, ir Liucerno, Šveicarijoje, 
pirmenybėse. Kopenhagoje "Žal
girio” komanda pirmą kartą da
lyvavo keturvietėje su vairinin
ku, tačiau ir ji neturėjo sėkmės,
atsidflrusi baigmėje trečioje vie
toje.

Būdinga, kad ir šį kartą Vil
niaus lietuvių irkluotojai vokie-
čių, šveicarų ir kt. spaudoje žy-

f EUROPIETIS SPECIALISTAS 
į OPTIKAS
Į Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
♦ akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai.,
♦ šeštad. 9-13 vai.
♦ 8 th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
, Me]h., C.I. (Priešais Melbourne Town Hall)
♦ Tel. 62-2231
♦ , . >
* * 4 4 4-44-4-4-44 ė ė ė4dė ė ėėė ė ė A A a A f 4 f f f f 4444,

“KOVO” KLUBE
ĮŽENGUS l VYRUS

Rugpjūčio 24 d. Sydnėjaus Liet 
Namuose Redfeme, gerai žinomi 
Sydnėjaus sportininkų bičiuliai 
p.p. Daniškevičiai suruošė savo 
sūnui Alvydui, 21-nų metų gimi
mo dienos proga šaunią puotą, 
kurioje virš 50 žmonių, daugiau
siai aktyvaus sportuojančio jauni
mo, gražiai atšventė savo priete- 
liaus krepšininko Alvydo 21rių 
metų sukakties šventę.

Prie puikiai motinos paruoštų 
vaišių stalų, jaunatviškos nuotai
kos kupini svečiai išklausę tėvo 
kalbos, jaunieji draugai sugiedo-

ninkai“. Pagal “Die Welt” dien
raščio korespondentą (192 nr.) 
vilniečiai neįvertinę šiaurės Vo-
ketijos (Ratzeburg) irkluotojų 
greitumo. Vienas lietuvių, Z. Juk
na vokiškai paaiškinęs: “Jei ne
būtume laimėję priešbaigminėse
rungtynėse, greičiausiai mes bū-

mėti “Vilniaus lietuviais” ir re- tume laimėję baigminiame plau
čiau “sovietiniai Vilniaus sporti- kime”. (E)

> SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR KITAS J
• PABALTIJO VALSTYBES £
| BALTIC STORES LTD. j 

‘ ( Z. J U R A S ) $
421 Hackney Rd., London E. 2, England

: Tel. SH 0-8734 i
į • Tikra lietuviška bendrovė, vienintelė, patarnaujanti >;
• tautiečiams jau virš 20 metų. J
f • Pasiunčiame: Medžiagas, avalynę, gatavus rūbus, siuva- J
; mas mašinas, maistą, ir visa kita, kas yra leidžiama. £

• Mes GARANTUOJAME KIEKVIENO SIUNTINIO $
• PRISTATYMĄ LAIKE 3 SAVAIČIŲ. *

• Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant siuntinius per mus, £ 
» suteiks Jums teisę, gauti mokesčio nuo Jūsų uždarbio
:♦ sumažinimą (Income Tax). (Tik Anglijoje gyvenantiems)

• Pakvitavimą su siuntinio gavėjo parašu, pristatome kiek- *
’ vienam siuntėjui. J

PASINAUDOKITE GERIAUSIU 
ir

jė Ilgiausių Metų, pripažino mūsų 
žinomąjį sportininką jau tikru 
vyru.

Sveikinimų kalboje “Kovo” Gar
bės Narys kun. P. Butkus ir “Ko
vo” pirmininkas St. Pačėsa, pa
linkėjo jaunajam krepšininkui ir 
toliau nenuleisti rankų jo pamėg
toje sporto srityje ir visą laiką 
likt tikru ir pavyzdingu lietuviu.

Alvydas, būdamas vienas iš ge
riausių lietuvių krepšininkų Syd- 
nėjuje, aktyviai dalyvauja ne tik 
krepšinio, bet ir viso lietuviškojo 
sportinio gyvenimo veikloje. Pra
dėjęs krepšinį žaisti oustralų mo
kyklose, vėliau įsijungė į “Kovo” 
eiles, žaisdamas jaunių komando
je ir vėliau “Kovo” pagrindinia
me penketuke kaip centro puolė
jas. Turėdamas labai gražų žai
dimo stilių ir puikius metimus, 
jis rungtynių metu yra labai žiū
rovų mėgiamas', kas ne tik žiūro
vams, bet ir pačiai komandai su
teikia labai stiprią paramą. Be 
krepšinio, Alvydas, yra ir Sporto 
Skyriaus bendradarbis, dažnai pa
rašydamas sportinių rungtynių 
apžvalgas.

Skambant lietuviškoms dainoms, 
Alvydo 21-rių metų sukakties 
puota buvo atšvęsta jaunatviško 
pakilimo ženkle.

Sporto Skyrius kartu su visais 
Sydnėjaus lietuviais sportininkais, 
sveikina savo bendradarbį ir lin
ki jam ateityje ne tik gerai spor
tuoti, bet ir vėl dažniau prisidėti 
savo straipsneliais Sporto Sky
riuje. Geros sėkmės, Alvydai?

SPORTINĖS TRENIRUOTĖS
Šiuo metu Sydnėjuje reguliariai 

vyksta šių sporto šakų treniruo
tės, į kurias kviečiami visi spor
tą mėgstantieji Sydnėjaus lietu- 
viai-vės:

KREPŠINIO vyrų ir merginų 
treniruotės vyksta kiekvieną sek
madienio rytą nuo 9 vai. iki 12 
vai. Newtown Police Boy’s Club 
salėje Erskineville Rd., Newtown.

TINKLINIO — kiekvieną šeš
tadienio popietę nuo 5.30 vai. Hd-

mebush Highschool salėje vsai

SPARTAKIJADOS VARŽYBŲ 
lentelėje Lietuva užima septintą 
vietą, Latvija X-tą ir Estija XI-tą. 
Pirmauja Ukraina, po jos Maskva, 
R.T.S.F.R., Leningradas, Gruzija 
ir Baltarusija. Paskutinėje (17) 
vietoje Turkmėnija.

VLADAS MIKĖNAS, ilgametis 
Lietuvos šachmatų meisteris, prie 
Lūšio ežero beeidamas nusilaužė 
koją, bet tas nesukliudė jam da
lyvauti ir atstovauti Lietuvą tre
čioje tautų spartakijadoje.

JURGIS JONAVIČIUS, ALFAS 
valdybos p-kas savaitgalį praleido 
Melbourne. Ta proga Varpo klubo 
p-kas A. Bladzevičius sukvietė 
valdybą pasitarimui: buvo palies
ti sporto šventės įstatai ir kiti 
sportiniai reikalai Varpo klubo 
valdyba p. Jonavičiui paliko labai 
gerą įspūdį.

ALOYZAS RAČKAUSKAS pel
nė pirmą aukso medalį Lietuvai 
III-je tautų spartakijadoje Mask
voje. A. Račkauskas — sunkumų 
kilnotojas, trim veiksmais iškėlė

Kiek geriau susiklostė šį kartą 
mūsiškiams, kadangi pirmą dieną 
Lietuva nugalėjo Latviją 59:56, o 
atsigriebimo rungtynėse latviai 
(su “milžinais” J. Krūminiu ir 
Egličiu) atsilygino už pirmos die
nos pralaimėjimą, įveikdami lietu
vius 71:60. Reikia pažymėti, kad 
pirmosios Lietuvos ir Latvijos 
rungtynės įvyko 1925 m. gruodžio 
13-tą dieną Rygoje. Mūsiškiai lat
viams pralaimėjo 20: 41. Po pir
mų rungtynių, sekė tolimesnės lat
vių pergalės (atmintina rekordi
ne pasekme 123:10!!), .kol galų 
gale 1938 m. kovo mėn. Kaune 
laimėta 24:19. šiuo metu, Lietu
vos krepšinio rinktinė pergyvena 
stiprią krizę: keli geri žaidėjai už 
muštynes ir dievaičio Bacho garbi
nimą Tiflise, diskvalifikuoti iš 
krepšinio gyvenimo, kiti serga.

K.B.

427,5 kg ir pasiekė geriausią šio 
sezono rezultatą pasaulyje.

VILNIAUS ŽALGIRIO aštuon- 
vietė taip pat iškovojo aukso me
dalius akademinio irklavimo pir
menybėse. Vilniečiai startavo šios 
sudėties: A. Mikšys, P. Karia, J. 
Jegelavičius, V. Sterlikas, V. Brie
dis, Z. Jukna, A. Bagdonavičius, 
R. Vaitkevičius, vairuotojas Pav
lovas. 2000 m. distanciją įveikė 
per 6:20,4. .

VILNIAUS ŽALGIRIO moterų 
aštuonvietė pralaimėjo prieš Mas
kvos Trud ir iškovojo sidabro me
dalius. Vilnietės startavo šios su
dėties: G. Strigaitė, S. Bublytė, 
A. Klimavičiūtė, A. Margenytė, 
L. Semaško, S. Korkutytė, I. Bo
čiulytė, A. Perevoruchova ir vai
ruotoja L. Grincevičienė.

E. BUCKYTĖ, Australijos lietu- 
vių krepšinio rinktinės ir Geelon- 
go “Vyties” centro puolėja susi
žalojo ranką. Spėjama, kad krep
šinio jau nebežais.

PANEVĖŽIO “STATYBA" savo 
aikštėje, stebint 7.500 žiūrovų, 
įveikė Kauno "Politechniką” 4:1 
ir tapo 1963 m. Lietuvos futbolo 
čempionu. Reprezentacinės Vil
niaus “Žalgirio” ir Klaipėdos 
"Granito” futbolo komandos Lie
tuvos pirmenybėse nedalyvavo.

R. Sidabras

prie pat traukinių stoties.
STALO TENISO — kiekvieną 

trečiadienio vakarą nuo 8 vai. 
vak. Bankstoowno Lietuvių Na
muose.

KREPŠINIS

Neseniai prasidėjęs žiemos City 
of Sydney A klasės krepšinio tur
nyras, atnešė “Kovo” vyrams pir
mąją pergalę prieš “Limes Club”. 
Šiuo metu koviečiai vyrai, daro sa
vo žaidime didelę pažangą ir yra 
kietas riešutas kitoms komandoms. 
Tur būt po savo didžiųjų pergalių 
prieš 10-tį metų, šiuo metu vyrų 
komanda yra pačiame stipriau
siame savo stovyje. Kiekvienų 
rungtynių metu jaučiamas koman
dinis susicementavimas, matosi vis 
geresni komandiniai deriniai ir 
puikesni pavienių žaidėjų metimai. 
Galima būtų jau dabar tvirtinti 
kad šių metų sporto šventėje Mel
bourne, koviečiai vyrai parodys 
patį didžiausią savo pasipriešini
mą, kokį tik yra matę kitos ko
mandos per paskutiniuosius 10-tį 
metų. Laike mėnesio, koviečiai 
krepšininkai dalyvaus pačių pajė
giausių Sydnėjaus komandų ruo
šiamame turnyre, kuris įvyks 
Newtowno salėje.

MERGINOS
Šiuo metu merginos krepšinin

kės dalyvauja A klasės pirmeny
bėse ir, pasibaigus pirmajam ra
tui, jos stovi Vl-je vietoje, nors 
galėjo būti vienos iš pirmųjų. Nu
galėję pereitų metų meisteres Car
dinal 26:24 ir vėliau dar dvi stip
riąsias komandas, jos suklupo 
prieš lentelės gale stovinčias ko
mandas. Atrodo, ar po pirmųjų 
gražių laimėjimų nebuvo per daug 
apsidžiaugta ir prieš silpnąsias 
per daug pasitikėta savimi? Ant
rajame rate, pasimokius iš šių 
klaidų, nesvarbu prieš ką yra žai
džiama, reikia, priešo nežeminant, 
sukaupus visas jėgas, nuo pat pir
mosios iki paskutiniosios minutės, 
siekti laimėjimo, kas parodys tikrą 
sportiškumo ryžtą aikštėje.

Kovo merginų komandą šiuo me
tu atstovauja: L. ir S. Motiejū
naitės, Meškauskaitė, Biretaitė, 
Čepulytė, Jurkšaitienė ir Griškai- 
tytė. L.

LIETUVIAI SPORTE
— š. Amerikos lietuvių vasaros 

rato žaidynės įvyko New Yorke 
birželio’mėn. 29 — 30 d. d.

— Chicagos LSK Aras krepši
ninkai E. Barkauskas ir D. Augius 
gavo Lojolos universiteto stipen
dijas, kartu pakviečiant juos į 
krepšinio rinktinę. Lojolos univer
sitetas yra 1963 m. NCAA meiste
ris ir laikoma geriausia JAV uni
versitetų komanda.

— LFK Lituanica Chicagoj su
žaidė lygiomis su SC Imperials ko
manda — 3:3. Rungtynės buvo 
labai žemo lygio.

— Šachmatų turnyrą Clevelan- 
de laimėjo Dr. Alg. Nasvytis, su
rinkęs 12 1/2 t. iš 13 galimų.

— Vokiečių sporto žurnalas Ki
ckers praneša, kad eidamas 84 
metus Berlyne mirė a. a. R. Geru
laitis (laikraštis rašo Girulatis). 
Jis buvo pirmas Berlyno futbolo 
treneris, savo karjerą pradėjęs dar 
prieš pirmąjį pasaulinį karą.

IŠ LIETUVOS

Tarpmiestinėse lengvosios atle
tikos rungtynėse Kaunas nugalėjo 
Vilnių 173:172. Geresnės pasek
mės: diskas A. Baltušnikas 56,60 
m. (antra pasekmė šiame sezone 
visoj Sov. Sąjungoj) ir V. Jaras 
53,58; rutulys — A. Varanauskas 
17,42 m.; šuolis į tolį — A. Čer
niauskas 7,03 (A. Vaupšas nedaly
vavo) ir Vilniaus lenkas J. Jaš-

Sov. Sąjungos A klasės futbo
lo pirmenybėse Vilniaus Žalgiris 
mūsų sostinėj nugalėjo Voronežo 
Trud 3:2. Po septynių rungtynių 
vilniečiai surinko devynis taškus 
ir lentelėj stovi trečioje vietoje. 
Latvių Daugava užima 9-tą, o estų 
Kalev šiemet A klasėj nežaidžia, 
kovodamas žemesnėje — B klasėje.

Kauno ir Gdynės plaukimo rung
tynės baigėsi lenkų pergale 115: 
114. Atsiekta eilė naujų Lietuvos 
rekordų, kurių atžymėtini: 100 m. 
delfinu — I. Mauručaitė 1:18,9 
min., 20 m. nugara — J. Sodaitytė 
2; 46,8 min.; 4X100 moterų es
tafetė 1. st .4; 55,8 min. ir vyrų 
—4; 02,1 min.; 100 m. krūtine 
— Z. Užkuraitytė 1; 23,9 min. 
Laukta Lietuvos rekordo 100 m. 1. 
st. vyrų plaukime, kadangi šiame 
nuotolyje dalyvavo Europos pirme
nybių, baigminių plaukimų dalyvis, 
lenkas A. Saliamon. Deja, mūsiš
kis A. Tubis parodė 1 min. 5/10 
sek. laiką, kai tuo tarpu Saliamon 
nuplaukė per 57,2 sek. Lietuvos re
kordas priklauso Urbonui ir yra 
59,4 sek.

— Maskvoje pradėtos Europos 
bokso pirmenybės. Už Lietuvos 
pavergėją dalyvauja 1962 m. Eu
ropos meisteris pusvid. svory R. 
Tamulis ir Vilniaus lenkas D. 
Pozniak.

— Naujus Sov. Sąjungos rekor
dus sklandymo varžybose atsiekė 
J. Jaruševičius pasiekęs dviviečiu 
sklandytuvu 60 km. į vai. vidutinį 
greitį, o L. Brazauskas pasiekė 
6.200 m. aukštį. K.B.čianin kūjis — 57,70 m.

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, NAW.

Rockdale stotie. y
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokojimui. Mes kalbamo voki tirai, 
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MOŠŲ PASTOGĖ 1963 m. rugsėjo 4 d.

pastogė
.   4,-4,.., u-   ■   

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

PRANEŠIMAS
Eilė tautiečių Australijoje tei

raujasi apie darbo ir sargybų kuo
pas prie amerikiečių dalinių Vo
kietijoje.

Norintieji gauti tikslių infor
macijų prašomi rašyti: Pik. V. 
Sutkus, (6115) Muenster, Kreis 
Diesburg, Postfach 48, West Ger
many, ’ T
(6501) 
L.S.Co. 
ny.

arba Kpt. J. Matulaitis, 
Heidesheim ueber Manz 
Uhlerborn, West Germa-

DEBATŲ VAKARAS
Rugsėjo 14 d. 7 vai. vak. Red

fern Lietuvių Namuose Sydney 
lietuviai studentai ruošia viešą 
debatų vakarą tema

POLITIKA IR MORALĖ
Prelegentai: D. Kairaitis, 

Garolis, Vyt. Patašius ir A.
navičius. Po pranešimų tikimasi 
gyvų diskusijų. Tuo klausimu su
sidomėjusi visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti.

A.
Ja-

GEELONG
PAŠVENTINTAS PAMINKLAS

Jau metai, kai Geelong Liet 
bendruomenė atsisveikino su ener
gingu veikėju, kultūrininku, dai- 
norium ir savanoriu kūrėju, a.a. 
Domu Paliuliu.

Vietos lietuvių gyvenme Domas 
buvo labai populiarus, nors ir bū
damas virš 60 m. amžiaus gyvai 
reiškėsi b-nės veikloje ir scenoje, 
o be to dar priklausė Melbourne 
Liet Dainos Sambūriui, kurio re
peticijas sąžiningai lankė nebijo
damas ir 120 mylių kelionių. Tą 
gali padaryti tik 
besąlyginiai savo 
tą.

Rugsėjo 1 d. D.
metinių proga buvo atlaikytos ge
dulingos pamaldos, kurių metu 
giedojo Melbourne ir Geelongo 
chorai. Po pamaldų East Geelong 
kapinėse pašventintas ant jo kapo 
paminklas.

A. Krausą ir VI. Bosikį. Komisija 
vienbalsiai nusprendė, įvertinusi 
kaukių būdingumą, skirti pirmą 
vietą kaukei “Šieno Kupeta” — A. 
Brazdžionienei, antrą vietą — 
“Laukinis” — M. Kymantui ir tre
čią vietą “Choro Virėjas” — J. 
Gailiui. Pirmosios vietos laimėto
jai A. Brazdžionienei atiteko baldų 
krautuvės savininko p. Deckio ver
tinga dovana. Nors Geelongo lietu
vių kolonija ir nelabai gausinga, 
bet reiškiasi labai gyvai. Ir šis 
Geelongo Lietuvių Choro kaukių 
balius akivaizdžiai tai įrodė. Ap
skritai balius praėjo nuoširdžioje 
linksmoje nuotaikoje. Juo laimėta

ne vien moraliai bet nemaža ir ma
terialiai. Valio geelongiškių cho
rui!

Po baliaus didokas būrys geelon
giškių ir svečių iš Melbourne, ad
ministratoriaus dr. Skapinsko pa
kviesti, dalyvavo jo žmonos Lud- 
milos vardinių vaišėse. Ponų Ska- 
pinskų namų židiny prie šaunaus 
vaišių stalo gražiai paviešėta, 
daug dainų pridainuota, o pro
tarpiais ir smagiai pašokta. Tik 
ryto gaisams pasirodžius nenoro
mis skirstėsi svečiai iš šaunių p. 
Liudmilos Skapinskienės vardinių 
vaišių. Baliaus metu pasveikinti 
keli Liūdai jų vardinių proga, (k.)

PRANEŠIMAS
Naujją Bankstowno Liet. Na

mų Valdybą po paskutinio visuo
tinio susirinkimo sudaro:

pirm. K. Pauliukėnas, vicepirm. 
P. Laurinaitis, sekr. J. Abromas, 
ižd. M. Zakaras; valdybos narys 
prąmogų rengimams yra p. J. Ga
rolis.

Bansktowno Liet. Namų valdy
bos p-kas telefonu pasiekiamas: 
namie 77 5709;
77 0734.

:♦»»»:

darbo metu

žmogus, myljs 
tėvynę ir tau- 8

Paliulio mirties R
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1963 m. rugsėjo mėn. 14 d. — šeštadienį — 7 vai. vakaro, “Džiugo” tunto Melboumo 
Skaučių Skyrius,

SALĖJE, MIDDLE PARK, 
g i a

KARMELITŲ PARAPIJOS
r e n

£

S

R S

PAJIEšKOJIMAS
Prašomi atsiliepti šie asmenys: 

Jonas Krupavčius buv. karys ry
tų fronte), Augustas Kupris (buv. 
Lietuvos pašto tarnautojas), Z. 
Zaimalienė buv. Lietuvoje akuše
rė), Elena Skridulytė.

Augščiau išvardintieji arba apie 
juos žiną prašomi rašyti: 
Albertas Varnauskas, 
(6115) Muenster, Kr. Diesburg 
Postfach 48, West Germany.

SOCIALINĖS G-BOS MOTERŲ 
DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS
Socialinės Globos Moterų Drau

gijos Valdyba Melbourne praneša, 
kad rugsėjo 15 d., sekmadienį, 2 
vai. 30 min. p.p., Lietuvių Na
muose, 12 Francis Grove, Thorn- 
bury, kviečiamas Draugijos narių 
metinis susirinkimas šia darbo
tvarke:

1. Susrinkimo atidarymas .
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Pranešimai:

a) pirmininkės,
b) iždininkės,
c) kontrolės komisijos.

4. Diskusijos dėl pranešimų.
5. Apyskaitos tvirtinimas.
6. Rinkimai:

a) Valdybos,
bj Kontrolės Komisijos.

7. Einamieji reikalai.
8. Susirinkimo uždarymas.
Draugijos narės prašomos būti

nai dalyvauti. Taip pat maloniai 
kviečiamos ir Draugijos rėmėjos 
ir prijaučiančios.

Socialinės Globos Moterų 
Draugijos V-ba Melbourne

SPAUDOS BALIUS
Sydnejuje Mūsų Pastogės spau

dos balius praėjo labai smagiai. 
Baliuje dalyvavo virš 600 svečią. 
Neskaitant Sydney ir apylinkių 
lietuvių, svečių dalyvavo ir iš to
limų vietovių net iš N. Zelandijos.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

NUSISEKĘS CHORISTŲ 
BALIUS

Rugpjūčio mėn. 24 d. Geelongo 
Lietuvių Choras suruošė šaunų 
kaukių balių. Lietuvių Namų sa
lė, kurioje vyko balius, buvo iš- 
Žuošta, veikė geras bufetas, grojo 

iuni kapela. Prisirinko apie 160 
dalyvių, kaukėtų ir nekaukėtų. Ba- 
liun buvo atsilankę ir apie 80 mel- 
bourniškių svečių. Dalyviai sma
giai pasišoko, paviešėjo, išbandė 
savo laimę loterijose. Kulminacinę 
viršūnę sudarė kaukių paradas. 
Geelongo Lietuvių Choro adminis
tratorius dr. Skapinskas pakvietė 
kaukių įvertinimo komisijon sve
čius melbourniškius: p. Ziedienę,

I
R

Šokiu vakaro
I t

Programoje dviejų veiksmų operetinio pobūdžio scenos vaizdelis
Akivaros “BARBEKIU"

Įėjimas 10 SU. Moksleiviams 4 SU.Po programos Šokiai iki 11.30 vai.

Dėl Sydnejaus apylinkės pasiųs
tos rezoliucijos komunistų partijos 
uždarymo visiems mums aišku, 
kad nei Australijos vyriausybė, 
nei dauguma australų nepritaria 
komunistų partijai bei jos veiklai. 
Prieš keliolika metų dabartinė 
vyriausybė atsiklausė tautos refe
rendumo keliu — uždaryti komu
nistų partiją ar ne. Mūsų nuste
bimui tauta nubalsavo neuždaryti. 
Komunistų partijos veikia laisvai 
visuose demokratiškuose kraštuo-

IS MELBOURNO KIEK AS SUŽINOJAU!

se, kur demokratija praktikuoja
ma pačiame gyvenime, kaip Ame
rikoje, Anglijoje, Prancūzjoje, 
Italijoje ir kitur.

Demokratijos pagrindiniai prin
cipai yra tie, kurie suteikia žmo
gui asmens, spaudos, politines, re
ligines, pasaulėžiūrines ir kitas 
laisves. Dauguma valdo, bet kar
tu toji dauguma niekad nesikėsina 
užgniaužti mažumos balso. Dėl de
mokratinių principų žmonija ilgai 
kovojo ir kovos. Tautos, kurios 
tas leisves turi, jas brangina, gi
na ir įvertina.

Matas Gailius.

PABALTIEČIŲ KOMITETAS
Lietuvių, latvių ir estų bendrame 
posėdyje, kuris įvyko š. m. rugp. 
21 dieną, Pabaltiečių Komiteto Pir
mininku Viktorijoje išrinktas J. 
Pelenauskas.

GIMSTA DAUG LUOŠŲ 
KŪDIKIŲ

Nors Vakarų Vokietijoje jau 
pusantrų metų kaip uždrausta 
laukiančioms motinoms imti ner
vus raminančius vaistus, kurie, 
kaip tyrimai parodė, trukdo nor
malaus kūdikio išsivystymą prieš 
gimstant, vis tik per tą laiką Vo
kietijoje gimė apie 500 nepilnai 
išsivysčiusių kūdikių, kurių dau
gumas paliks sužaloti visam gy
venimui.

BALIAUS PAJAMOS
Keletas tautiečių pirkdami bilie

tus į Melbourne Lietuvių Bendruo
menės Metinį Balių, kuris įvyks 
rugsėjo 21 dieną Richmond Town 
Hall, užklausė kam skiriamos ba
liaus pajamos.

Pajamas iš baliaus, kaip ir kitas 
įplaukas, apylinkės valdyba skiria 
lietuvių mokykloms, lietuvių jau
nimo organizacijoms, lietuviškai 
spaudai, remia Vasario 16-tos 
Gimnaziją Vokietijoje ir t t

Už tinkamą pajamų paskirsty
mą, apylinkės valdyba yra atsa
kinga visuotinam Melbourne lie
tuvių susirinkimui.

1963 METŲ MELBOURNO 
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Pasitaiko organizacijų, kurios iš 
viso ignoruoja arba labai nenoriai 
laikosi visų, laisva valia, primto ir 
paskelbto parengimų kalendoriaus.

Nors laikinai ir atrodo, kad ne
silaikydami kalendoriaus nieko ne
prarandame, gal net laimime, su
darydami nepatogumų savo opo
nentui — chaosas nepagelbėjo nei 
vienai civilizuotai visuomenei nie
kur — nepagelbės jis ir Melbourne 
organizacijoms.

Apylinkės valdyba ragina orga
nizacijas laikytis susitarto paren
gimų kalendoriaus.

Melbourne Apylinkės Valdyba

Sydnėjiškio dailininko Vlado 
Meškėno pieštą J. J. Bačiūno por
tretą, kuris Sydnėjaus 
vardu buvo padovanotas 
čiūnui, jam išvykstant 
Ameriką po Australijos 
vizitacijos pereitų metų 
je ir šių pradžioje, yra 
dintas spalvotai “Lietuvių Dienų” 
birželio numerio viršelyje ir Dir
voje (taip pat spalvotai).' Tiek 
Lietuvių Dienos, tiek ir Dirva apie 
dailininką labai gražiai atsiliepia 
kaip apie gilų portretistą.

PADĖKA

NUSIKALTIMAI AMERIKOJE

išprievartavimą: 7,143 vy-

plėšikavimą: 31,568 vyrai ir 
moterų.
sumušimą ir sužalojimų: 

8,404 moterys, 
ir vagystę: 122,

Čia paduodami skaičiai yra pa
imti iš slaptosios krašto polici
jos (FBI) 1961 metų raporto, ši 
statistika parodo, kiek ir už ko
kius nusikaltimus tais metais bu
vo Jungtinėse Valstijose areštuo
ta vyrų ir kiek moterų.

Už žmogžudystę: 3,791 vyras ir 
848 moterys.

Už 
rai.

Už 
1,612

Už
46,951 vyras ir

Už įsilaužimą
400 vyrų ir 4,077 moterys.

Už vagišiavimą: 186,999 vyrai 
ir 41,068 moterys.

Už automobilių vogimą: 56,409 
vyrai ir 2,188 moterys.

Už apgaudinėjimą ir pinigų 
išeikvojimą: 28,548 vyrai ir 5,788 
moterys.

Už vogtų daiktų priiminėjimą: 
9,808 vyrai ir 937 moterys.

Už paleistuvavimą: 7,568 vyrai 
ir 19,280 moterų.

Už kitokus lytinius nusikalti
mus: 37,652 vyrai ir 8,552 mo
terys.

Už narkotikų platinimą: 21,227 
vyrai ir 8,863 moterys.

Už ginklų nešiojimą: 33,746

vyrai ir 2,239 moterys.
Už važiavimą automobilium 

sigėrus: 153,462 vyrai ir 10,760 
moterų.

Už tvarkos ardymą: 373,760 
vyrų ir 61,126 moterys.

Už girtavimą: 1,286,309 vyrai 
ir 112,984 moterys.

Be to, dar tūkstančiai vyrų ir 
moterų buvo suimta už lengves
nius nusikaltimus. Iš viso per 
1961 metus buvo areštuota 
3,417,863 vyrai ir 433,969 mote
rys.

Iš tikrųjų suimtųjų buvo dau
giau, nes ši statistika aplenkia 
vietoves, kur yra mažiau kaip 
2,500 gyventojų.

Viso labo JAV tais metais bu
vo 88,331,000 vyrų ir 90, 991,000 
moterų. (Klv.)

pa-

Melbourne Lietuvių Sporto Klu
bas “Varpas” nuoširdžiai dėkoja 
visiems taip gausiai prisidėju- 
siems prie “Varpo” metinio ba
liaus pravedimo.

Gero, ponioms — G. Ališauskie
nei, R. Ališauskienei, Bartuškie- 
nei, Firinauskienei, Pelenauskie- 
nei, Kliukienei, Dagienei, Margi- 
navičienei, Skimbirauskienei, Ly- 
nikienei, Statkuvienei, Skapinskie- 
nei (iš Geelongo) Silvienei, žiogie- 
nei, Žiedienei, Morkūnienei, Keme- 
žienei ir p. p. Savaičiui ir Vanagui 
už aukas gėrybėmis ir pinigais ba
liaus bufetui.

Ponioms — Bladzevičienei, La
zauskienei, Pelenauskienei, Pum
putienei Firinauskienei ir p-lei Žie- 
daitei už vargą paruošiant taip 
turtinagą bufetą ir už patarnavi
mą prie bufeto baliaus metu.

Mūsų brangiems dainos meni-

lietuvių 
J.J. Ba- 
atgal i 
lietuvių 

pabaigo- 
atspaus-

Poetas Juozas Almis Jūragis 
baigia spaudai ruošti savo kūry
bos rinkini, kuri numato išleisti 
ateinančių metų pradžioje.

Sydnejaus dienraščiai skelbia 
sąrašus asmenų, kurie neatsiėmė 
pinigų, laimėtų N.S.W. valstybi
nėje loterijoje. Jų tarpe matosi 
ir lietuviškų pavardžių.

Pavasaris jau čia. Ta 
Sydnejaus skautų Tėvų ir 
jų komitetas rugsėjo 21 d. Daina
voje ruošia įdomų pavasario šo
kių vakarą.

proga 
rėmė-

Mūsų Pastogės balius pereitą 
šeštadieni praėjo neįtikėtinai ge
rai. Nors Ku-ka ir nebuvo įleis
tas (už liežuvavimą), vis tik jis 
daug ką matė pro rakto skylutę. 
Apie tai bus plačiau pasisakyta 
kitame M.P. numery. Laikau tai 
istoriniu dalyku, kad Mūsų Pas
togės redaktorius buvo pastebėtas 
besivaišinąs su melboumišku St. 
čižausku — Akivarą ir jo žmona 
Danute Čižauskiene, Melbourne 
vyr. skaučių vedėja. Be kita ko, 
p.p. Čižauskai pereitą savaitę val
stybinėje Victorijos loterijoje lai
mėjo 10.000 svarų.

NE VISUR GERAI SEKASI
Du džentelmenai kalbasi klu

be:
— Vieno dalyko negaliu 

ti. Jums taip gerai sekasi 
kortomis iš pinigų, bet 
lenkytnėse pralošiate.

Tas gi atsikvėpdamas 
kia:

— Matote, aš arklių

supras- 
lošiant 
arklių

pareiš-

nemai-
šau...

Mielą mūsų bičiulį
POVILĄ PROTĄ IR JO ŠEIMĄ, 

mirus jo tėveliui Lietuvoje Ignui Protui, nuoširdžiai 
užjaučiame. ?J \

Barkų Seimą

ninkame — p. B. Tamošiūnienei ir 
H. Pasvičiui už atliktą programą 
ir savo dainomis įnešusiems dar 
daugiau jaukios nuotaikos į balių 
nuoširdus ačiū.

Taip pat nuoširdžiai dėkojam p. 
Rekešienei už paskolinimą patar
navimui vežiojamo staliuko ir jau
nosioms “Varpo” sportininkėms, 
talkininkavusioms baliaus prave- 
dime.

Visiems taip gausiai atsilankiu
siems į “Varpo” metinį balių ir 
visiems vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjusiems (kurių pavardes 
gal per užsimiršimą praleidome) 
nuoširdus sportiškas, ačiū.

Kartu pranešame, kad dovaną, 
skirtą laimingam pakvietimui, lai
mėjo pakvietimas Nr. 86, kurį tu
rėjo p. Lynikas.

Melbourne Lietuvių Sporto 
Klubo “Varpas" Valdyba

Ateinantį sekmadienį, rugsėjo 
8 d. Sydney lietuviams katalikams 
pamaldos bus laikomos Lidcombe 
St Joachim bažnyčioje (prie John 
Str.) 11.30 vai. Nuo šios dienos 
liet, pamaldos čia vyks kiekvie
ną sekmadienį visiems Sydnejaus 
lietuviams.

ADELAIDĖJE įsisteigė LAIS
VĖS KNYGNEŠIŲ būrelis, kurio 
tikslas parūpinti literatūros sveti
momis kalbomis apie Lietuvą bei 
kitas Pabaltijo valstybes ir rusų 
bolševikų okupaciją ir tą literatū
rą skleisti vietos gyventojų tarpe.

Gvatemaloje puikius išsiuvinė
tus rankinukus dėvi tik vyrai, 
puodus lipdo moterys.

Po 
įeitą 
Vaškevičienė, sulaukusi 
metų amžiaus.

★
Mūsų Pastogės spaudos baliuje 

matėsi visa eilė svečių ne tik iš 
Sydney, ir artimųjų apylinkių, bet 
ir iš Melbourne, net iš N. Zelan
dijos. Nors redaktorius optimis
tiškai skelbė, kad svečiams vietos 
bus pakankamai, vis tik jis turė
jęs svečius gerokai suglausti, kad 
į pramatytas 500 vietų susodintų 
virš 600 Mūsų Pastogės svečių ir 
bičiulių. Ku-ka

NAUJI LEIDINIAI
N. JANKUTĖS - UŽUBALIE- 

NĖS knyga vaikams “žebriuko 
nuotykiai”, iliustruota Vandos 
Aleknavičienės, iš spaudos išeis 
rugsėjo mėn.

“SKAUTYBĖ MERGAITĖMS” 
vadovas jau yra renkamas. Nu
matomas išleisti metų pabaigoje.

B. ARMONIENĖS IR A. NAS- 
VYČIO knyga “Palik ašaras Mask
voje” pasirodys Argentinoje ispa
niškai, išleidžiant ją žinomai Pla
za y Janes leidyklai. Knyga bū
sianti masiškai platinama, pigiai 
ją išleidžiant “Paperback” for
moj. Jau kelių angliškų laidų su
silaukusi knyga ir išversta ir j 
portugalų kalbą ir pasirodys po
ros mėnesių bėgyje Brazilijoje. 
Kaip žinoma, tos knygos santrau
kos anksčiau buvo pasirodžiusios 
olandų ir šveicarų žurnaluose, 
šiuo metu angliškos laidos kny
gos turinčios didelj pasisekimą 
Australijoje.

Kiprą* Bielinis, Teroro ir ver
gijos imperija Sovietų Rusija. Iš
leista Amerikos Lietuvių Social
demokratų Sąjungos Literatūros 
Fondo lėšomis New York 1963. 
309 psl. Kaina 2.50 dol.

Šios knygos turinyje įvadas 
apie Sov. Sąjungą, bolševikinio 
teroro sistema, tardymai ir pla
čiausias skyrius — pabaltiečiai 
vergų stovyklose. Tai yra tikrai 
svarbi studija apie bolševikų prak
tikuojamą terorą, pailiustruota 
pačių buv. sovietinių kalinių ir 
tremtinių išgyvenimais. Gaunama 
pas autorių (K. Bielinis, 29 West 
57th Street, 10 Fl., New York 19, 
N.Y., U.S.A.)

♦
Išleistas “Varpas” Nr. 5 280 psl. 

Kaina 2 dol. Gaunamas “Nepri
klausomos Lietuvos” redakcijoje: 
7722 George Str., La Salle — Mon
treal, Canada. Turinyje visa eilė 
brandžių studijų iš politinio ir 
kultūrinio gyvenimo.

ilgesnės ligos Sydnejuje pe- 
sekmadienį mirė Kazimiera 

vos 53

Didžiai gerbiamai tautinių šokių vadovei ir puoselėtojai, 
p. M. GRĖBLIŪNIENEI,

jos vyrui mirus, nuoširdžiausios užuojautos reiškia

Geelongo Tautinių 
Šokių Grupė

Ponią MARIJĄ BARONAITĘ — GRĖBLIŪNIENĘ 
ir sūnų ALGĮ liūdesio valandoje, vyrui ir tėvui, mano kartu 
dainuotų tremties dienų bičiuliui, Baliui Grėbliūnui mirus, 
nuoširdžiai užjaučiu.

Stasys Eimutis

Mielam tremties dienų prieteliui
BALIUI GRĖBLIŪNUI MIRUS, 

jo žmonai Marytei ir sūnui Algiui reiškiu nuoširdžią 
užuojautą.

VI. Bosikis
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