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JŪROS DIENA
Skaitytojai tur būt spėjo at

kreipti dėmesį į pereitame nu
meryje tilpusį pranešimą, kad 
melburniečiai ir šiemet rengia 
Jūros Dieną. Neatsilieka ir syd- 
nėjiškiai (žiūr. pranešimą pas
kutiniame M.P. puslapy).

Jūros Diena yra grynai lietu
viška tradicija, ir tenka tik 
džiaugtis, kad toji tradicija šalia 
kitų lietuviškų švenčių ir papro
čių buvo atgaivinta ir išeivijoje. 
Bent neteko girdėti, kad ką nors 
panašaus turėtų kiti kraštai ar 
kitos tautos. Ir jeigu nepriklau
somoje Lietuvoje Jūros Diena 
buvo rengiama vasaros metu, tai 
tik dėl klimafjnįių sąlygų, nes 
Jūros Diena neatsiejamai suriš
ta su Klaipėdos atvadavimu. 
Mums Australijoje tos klimati
nės sąlygos yra dėkingesnės, nes 
drauge su Klaipėdos atvadavi
mo sukakties minėjimu galime 
pravesti ir Jūros Dieną.

Daugeliui gal būtų įdomu, 
kaip Jūros Diena atsirado ir pri
gijo mūsų lietuviškame gyveni
me.

Liet. Enciklopedijoje rašoma, 
kad inž. J. Simoliūnui Švento
sios uoste pastačius du molus 
ir Žvejų laivų krantinę, 1927 m. 
buvo iškilmingas uosto atidary
mas, kur dalyvavo ne vien tik 
valdžios pareigūnai iš Kauno, 
bet ir šiaip žmonių suvažiavo iš 
krašto gilumos.

Tačiau oficialiai ir plačiu ma
stu organizuota Jūros Diena įvy
ko 1934 metais jau po to, kai 
Lietuva pajuto pavojų vėl pra
rasti Klaipėdą. Ir taip toji Jūros 
diena greitu laiku prigijo ir pa
sidarė populiari ne tik Lietuvos 
pajūryje, bet ir visame krašte. 
Pirmoji Jūros diena užtruko net 
tris dienas (1934.8.11-13). Jū
ros dienos metu vykdavo ka
riuomenės ir šaulių paradai, or
ganizacijų eisenos, vaidinimai, 
pramogos.

Jau vien tik tai, kad šiose iš
kilmėse savu laiku Lietuvoje da
lyvaudavo visų pažiūrų organi
zacijos, ir kad ji taip plačiai pa
sklido po visą kraštą ir pasidarė 
tokia populiari, verta ir net bū
tina, šią šventę arba lietuvišką 
tradiciją atgaivinti ir čia. Esa
me dėkingi šio lietuviško papro
čio atgaivinimo iniciatoriams. 
Belieka tik dar labiau šią mintį 
išplėsti, kad Jūros Diena būtų 
pravedama kiekvienoje lietuviš
koje kolonijoje. Tai būtų tikras 
lietuviškas atsigaivinimas ir ypač 
jaunimui būtinas: laikantis Lie
tuvoje prigijusių Jūros Dienos 
tradicijų, jos branduolį sudaro 
kaip tik jaunimas, nes čia viskas 
siejama su pramogomis, van
dens sportu ir t.t.

Norėtųsi sugestijonuoti, kad 
ateityje Jūros Diena būtų orga
nizuojama sutartinai veikiant vi
soms liet, organizacijoms ir pla
tesniu, net iškilmingesnių mas
tu, iš anksto pramatant ir pasi
rengiant atitinkamai programai. 
Melbourne kaip tik šia kryptimi 
jau einama. Ar nebūtų geriau, 
jeigu visos Australijos liet, ko
lonijose toji Jūros Diena būtų 
švenčiama vienu metu, sakysim, 
Australijos Dienos (Australia 
Day) šventės proga ilgojo sa
vaitgalio sekmadienį. Kadangi, 
kaip jau minėta, tradiciškai Jū
ros Dienos iškilmių branduolį su
daro jaunimas, ar toks sekma
dienis netiktų paskelbti Austra
lijos Lietuvių Jaunimo sekma
dieniu, kurio taip karštai buvo

įvykiai pasaulyje
SOVIETIJOJE BUVO

DALINĖ MOBILIZACIJA?
Švediją pasiekusiomis žiniomis, 

ryšium su prez. Kennedy nužudy
mu Sovietų S-je buvusi pravesta 
dalinė mobilizacija. Stokholme lei
džiamas estų laikraštis “Eesti 
Post” paskelbė, jog Estijoje tuo 
metu buvo pašaukti net nuo kari
nės tarnybos atleisti vyrai. (E)

RIAUŠĖS PANAMOJE
Pereitą savaitę įvyko kruvinos 

riaušės Panamoje prieš amerikie
čius. Vien tik amerikiečių pusėje 
žuvo trys ir apie 100 sužeistų. Pa
namiečių žuvusių priskaitoma virš 
50. šių antiamerikinių riaušių re
zultate Panamos prezidentas at
šaukė visus susitarimus su Ame
rika ir paneigė teisę amerikie
čiams kontroliuoti Panamos kana
lą, kuris jungia Atlantą su Paci- 
fiku. Šių įvykių pasėkoje buvo 
specialiai sušauktas UNO Saugu
mo Tarybos posėdis spręsti kivir
čui tarp Panamos ir U.S.A.

USA NEIŠLEIS PANAMOS 
KANALO KONTROLĖS IŠ 

SAVO RANKŲ
Nežiūrint Panamoje vykstan

čių riaušių ir priešamerikinių de
monstracijų, kurių pasėkoje de- 
išmtys žuvę ir šimtai sužeistų, 
amerikiečiai kietai nusistatę ne
sitraukti iš Panamos kanalo zo
nos, kurį kontroliuti pagal galio
jančius susitarimus Amerika turi 
neribotą laiką. Spėjama, kad šitą 
visą sąmyšį sukėlė Kuba su savo 
agentais.

Bendruomenės vajaus reikalais
Dar pernai rugpjūčio — rug

sėjo mėnesiais pravesto Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės 
kultūros ir Lietuvos laisvės pro
pagavimo reikalams vajaus da
viniai baigiami galutinai suvesti. 
Pradėdama vajų Krašto Valdy
ba išsiuntinėjo apylinkių valdy
boms ir seniūnijoms aukų lapus, 
kurios iš savi pusės sudarė rin
kėjų kadrus ir taip buvo aplan
kyti beveik visi bendruomenės 
nariai. Ligi šiolei dar negrąžin
ti aukų lapai iš Adelaidės, Per- 
tho ir dar kelių mažesnių vieto
vių. Pagal turimus aukų lapus 
aukotojai buvo ir, jeigu dar at
siras, bus paskelbti Mūsų Pas
togėje. Iš visų apylinkių di
džiausią vajui dėmesį skyrė Mel
bourne apylinkės valdyba, savo 
ribose gyvenančių tautiečių tar
pe surinkusi 223 svarus. Šios 
apylinkės aukotojų sąrašas bu
vo paskelbtas pereitų metų Mū
sų Pastogės 49 nr. (labai apgai
lestaujame, kad skelbiant sąrašą 
buvo išleista bendra surinktoji 

jieškota prieš porą metų? Kaip 
žinome, jaunimas nemėgsta 
tvankių salių, o čia būtų organi
zuotos išvykos į pajūrį, į gamtą 
su atitinkama jaunimui progra
ma. Čia, be abejo, tėra tik suges
tija, kuri, reikia tikėtis, susi
lauks teigiamų ar kritikuojančių 
atsiliepimų. Už kiekvieną pasi
sakymą redakcija bus giliai dė
kinga.

Palaikant šią lietuvišką tradi
ciją kviečiame visus kuo gausiau 
Jūros Dienoje dalyvauti, o kur 
to nėra, ateityje bandyti įvesti.

(v.k.)

60 ŽUVO DĖL ŠVENTŲ 
PLAUKŲ

Indijos mieste Kalkutoje įvyko 
riaušės tarp indusų ir musulmonų 
dėl pavogtų šventų plaukų, kurie 
esą iš Mahomedo barzdos. Turi
momis žiniomis peštynėse žuvo 
virš 60 žmonių policija naudoja 
ašarines dujas, kad išsklaidžius 
kovojančias minias.

SUGAUTAS ŽUDIKAS
Maskvoje sugautas žudikas, ku

ris miestą terorizavo keletą die
nų plaktuku užmušinėdamas žmo
nes. Skelbiama, kad nuo jo plak
tuko žuvo 23 žmonės. Maskvos po
licija apie žudiką nepaskelbė jo
kių žinių.

SERGA NEHRU
Pasiekė žinios, kad sunkiai su

sirgęs Indijos ministeris pirminin
kas Pandit Nehru, 74 m. amžiaus.

*
Vakarų Vokietijos kancleris 

prof. L. Erhard pereitą savaitę 
buvo nuvykęs į Ameriką ir matė
si su prezidentu Johnson.

*
Vakarų diplomatiniuose sluogs- 

niuose kalbama, kad Amerika turi 
tiek satelitų — žvalgų, skraidančių 
virš Sov. Sąjungos, o Sov. Sąjun
ga virš Amerikos, kad praktiškai 
jau be specialios sutarties vykdo
mas prez. Eisenhowerio dar 1955 
m. pasiūlytas planas inspektuoti 
iš atviro dangaus.

suma). Su nemažesniu atsidėji
mu vajų vykdė ir Sydnėjaus apy
linkės valdyba, surinkusi 185 
svarus ir 11 šilingų.

Čia norime išreikšti nuošir
džią ir gilią padėką visiems ben
druomenės nariams, visu nuošir
dumu atsiliepusiems į šį vajų, 
apylinkių valdyboms, seniūnams 
ir visiems rinkėjams. Ypatingai 
šioje padėkoje reikėtų pabrėžti 
atskirus asmenis, kaip Melbour
ne apylinkės iždininką p. V. 
Pumputį, Sydnėjaus ap-kės p-ką 
p. S. Narušį, Bankstowno ap
kės p-ką p. A. Lelešių, kurie šį 
vajų vykdant daugiausia paau
kojo laiko, sveikatos ir širdies. 
Nuoširdus visiems ačiū.

Ligi šiolei vajaus metu suau
kota atskirose vietovėse:
Albury ............... .£ 19.15.0
Brisbane ............ £ 3.12.0
Bankstown .......... £ 40. 3.0
Cabramatta ........ £ 27. 0.0
Canberra ............ £ 15. 0.0
Hobart ................. £ 22. 0.0
Latrobe Valley £ 21.12.0
Melbourne ........ £ 223. 0.0
Sydney ............ £ 185.11.0
Sale ................. £ 5. 6.0

Viso £ 562.19.0
Kas liečia surinktuosius pini

gus, jie bus panaudoti tik Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės 
kultūriniams reikalams ir Lietu
vos laisvinimo propagavimui ir 
kiekvienu atveju Mūsų Pastogė
je bus skelbiama, kiek ir kuriam 
tikslui iš vajaus metu surinktų 
pinigų išleista, kad visuomenė 
žinotų, kur eina jos suaukoti pi
nigai.

A LB Krašto Valdyba

DIPLOMATINIAI SANTYKIAI
Prancūzija greitu laiku numato 

užmegsti diplomatinius santykius 
su komunistine Kinija, kas reiškia, 
kad Prancūzija pripažįsta esamą 
Kinijos vyriausybę. Kiti šaltiniai 
skelbia, kad Prancūzijos preziden
tas gen. de Gaulle prieš viešai pri
pažindamas komunistnę Kiniją 
numato tuo reikalu dar pasitarti 
su U.S.A, vyriausybe.

PASITARIMAI
ŠIAURĖS AMERIKOJE

Anglijos ministeris p-kas Sir 
Alec Home vasario mėn. vyks į 
Kanadą pasimatyti su Kanados 
min. p-ku ir iš ten vyks į Wash
ington pasimatyti su prez. John
son.

BRITAI TURI ANTRĄ
ATOMINI POV. LAIVĄ

Pereitą savaitę buvo pakrikšty
tas ir į vandenį paleistas antras 
3.500 tonų atominis povandeninis 
laivas, pačių britų gamybos. Pir
masis buvo pastatytas su ameri
kiečių pagalba.

PRIEŠINGI KRUŠČIOVO 
VIZITUI

Švedijos dešiniųjų (konservato
rių) partijos jaunimo sąjunga 
prieš Kalėdas paskelbė jog 
švedų tauta reaguosianti prieš 
numatytą Chruščiovo atsilankymą 
Švedijoje (šių metų vasarą).

Ten pat nurodyta, kad toks apsi
lankymas ryšium su pulk. Wenner- 
stroemo byla būtų tiesiog įžeidi
mas švedų tautai. “Tai yra taip 
pat tiesioginis įžeidimas tūkstan
čių pabėgėlių, kurie mūsų krašte 
surado priebėgą nuo komunistinės 
priespaudos,” pabrėžta švedų pa
reiškime. (E)

NERAMU NfrALEZIJOJE
Santykiai tarp Indonezijos ir 

Malezijos yra taip įsitempę, kad 
kiekvienu momentu gali įskelti ka
ro kibirkštį. Malezijos min. p-kas 
spaudos atstovams pareiškė, kad 
Malezijai tuo tarpu nieko kito ne
lieka, kaip tik būti pasirengus 
blogiausiam.

ĮDOMUS PASIŪLYMAS
Anglijos užsienių reikalų minis

teris Mr. Butler pasiūlė Rusijai, 
kad būtų suteiktas laisvas apsis
prendimas Rytų Vokietijos gyven
tojams. Jo žodžiais, “rusai pir
mieji reikalauja laisvo apsispren
dimo kitų kraštų gyventojams vi
same pasaulyje, bet jie atsisako 
tai vykdyti centrinėje Europoje”. 
Jo pareiškimu, Anglija proteguos 
vakarinį Berlyną visomis jėgomis.

MIRĖ POETAS K. JURGELIONIS
Gruodžio 24 d. Riverside, Kali

fornijoje mirė eidamas 77 me
tus poetas, kritikas, vertėjas ir 
redaktorius Kleopas Jurgelionis. 
Jis buvo gimęs 1886 m. Kupiškyje 
ir rašė Kalėdų Kaukės slapyvar
džiu. Dar visai jaunas Jurgelio
nis buvo pirmuoju Petrapilio lie
tuvių teatro aktoriumi ir vedėju. 
Apie 1910 m., atvykęs į JAV, jose 
jis liko ligi mirties. Amerikoje 
velionis plačiai dirbo spaudoje, o 
1919 m. De Paul universitete bai
gė teisės mokslus. Kūrybingiausi 
Jurgelionio — Kai. Kaukės metai 
buvo prieš pirmąjį pasaulinį katą 
ir jo pradžioje. Iš jo kūrybos mi
nėtina: Deklamatorius (1911), 
Šekspyro Mackbetho vertimas 
(1915), poezijos rinkinys “Glūdi 
liūdi” (1916). Lietuvių literatu-

LEONAS URBONAS “Under Capricorn" (Aliejus, 6’ x 4’)

Dail. Urbonas rengia savo individualią dailės parodą sausio 15 
— 27 d.d. Macquarie galerijoje, 19 Bligh Str., Sydney.

MUSU t
IŠVYKSTA PROF. 

MARTYNAS YČAS
Šios savaitės pabaigoje iš Syd- 

nejaus grįžta atgal į New Yorką 
lietuvis, New Yorko universiteto 
profesorius Martynas Yčas, kaip 
kviestasis svečias Sydnėjaus uni
versiteto vasaros semestre skaity
ti paskaitų. Prof Martynas Yčas 
skaitė paskaitas iš biologijos sri
ties baigusiems ir bebaigiantiems 
Australijos universitetų studen
tams, o taip pat turėjo eilę ir vie
šų paskaitų per televiziją.

Prieš išvykstant, Mūsų Pastogės 
atstovas matysis su prof. Yču ir 
vėlesniuose M.P. numeriuose skai
tytojus supažindinsime su šiuo 
pasaulinio masto mokslininku.

čia reikia pastebėti, kad Syd- 
nejaus universitetas kasmet ren
gia tokį vasaros semestrą, pak
viesdamas pasaulinio garso profe-

ros kritikų velionis buvo laikomas 
nepažintu poetu bei nesuprastu 
žmogumi. (E)

SVARBESNI ŠIŲ METŲ 
BUSIMIEJI ĮVYKIAI

Tikimasi, kad šiais metais bus 
dar toliau pažengta erdvių tyrinė
jimuose. Bus sustiprintos pastan
gos nusiginkluoti ir sumažinti į- 
tampą tarp rytų ir vakarų.

Anglijoje turės didelės reikšmės 
generaliniai rinkimai, kurių pasė
koje numatoma, kad bus išrinkta 
darbiečių vyriausybė. Metų pabai
goje Amerikoje bus renkamas nau
jas prezidentas. Japonijoje įvyks 
pasaulinė olimpijada lapkričio mė
nesį. Žemės gyventojų skaičius 
pašoks iki 3250 milijonų. ,

BUITY
sorius iš viso pasaulio. Kaip ma
tome, šių garsenybių tarpe įsiri
kiuoja garbingai ir lietuvis prof. 
Martynas Yčas.

Iš ITALIJOS LIET. 
BENDRUOMENĖS 

GYVENIMO
Pasaulio LB-nės Italijos Kraš

to Taryba išrinko naują Italijos 
Lietuvių Bendruomenės Valdy
bą. Ją sudaro: prel. V. Mince
vičius — pirmininkas, K. Lozo
raitis — vicepirm. ir sekretorius, 
prof. dr. kun. J. Zeliauskas, SD 
B — iždininkas. Taryba išsirin
ko prezidiumą iš kun. dr. P. Ja- 
tulio — pirm., prof. dr. Z. Ivins
kio — vicepirm. ir kun. Audrio 
Bačkio — sekretoriaus. (E)

URUGVAJUS 
TEBEPRIPAŽĮSTA LIETUVOS 

PASIUNTINYBĘ
Naujam Užs. Reik. Viceminis

trui dr. Espiell pagerbti Lietuvos 
Atstovas Urugvajuje A. Grišonas 
savo rezidencijoje lapkričio 20 d. 
buvo surengęs priėmimą, kuriame 
dalyvavo dauguma šios ministeri
jos aukštųjų pareigūnų ir nemaža 
įvairių valstybių diplomatinių at
stovų, jų tarpe JAV, Kanados ir 
kt. reprezentantai.

Urugvajus su pilnomis teisėmis 
tebepripažįsta Lietuvos Pasiunti
nybę ir jos pareigūnus A. Grišoną 
ir K. Čibirą jau 17 metų įrašo į 
oficialius diplomatinius sąrašus. 
(E)
PASITRAUKĖ REDAKTORIUS

Melbourne leidžiamo Australijos 
Liet. Katalikų Federacijos savait
raščio “Tėviškės Aidų” redakto
rius Bronius Zumeris pasitraukė iš 
redaktoriaus pareigų. Dabar mi
nėto savaitraščio vyr. redaktorium 
pakviestas kun. P. Vaseris ir ša
lia jo sudaryta dar redakcinė ko
misija. Naujam redaktoriui linki
me geriausios sėkmės.
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KLAIPĖDOS ATVADAVIMAS

Klaipėdos atvadavimas ir pa
ties Klaipėdos krašto prijungi
mas prie Lietuvos yra vienas iš 
didžiųjų mūsų tautos istorijoje 
įvykių, kurių metiniai minėjimai 
laikomi įsipilietinusia tradicija. 
Keista tik, kad šis paskutinis 
faktas, kaip Klaipėdos atvadavi
mo minėjimas, paskutiniu laiku 
kažkaip virto ne tiek visos tau
tos minėtinu įvykiu, kiek atski
ros organizacijos reikalu. Ypa
tingai išeivijoje Klaipėdos atva
davimo minėjimus daugiausia 
rengė tik Mažosios Lietuvos kil
mės lietuviai, tarsi tai būtų tos 
organizacijos vidaus reikalas. O 
paskutiniu laiku Australijos lie
tuvių kaikuriose kolonijose pa
liko netgi visai užmirštas.

Iš tiesų, Klaipėda ir Klaipė
dos kraštas yra visos lietuvių 
tautos interesas, lygiai toks jis 
buvo ir pačiu atvadavimo mo
mentu. lAtsikuiriančioji Lietuva 
siekė sujungti visas lietuviškas 
žemes ir visus lietuvius apjung
ti. Klaipėdiečių bruzdėjimas iš
silaisvinti iš vokiškos okupacijos 
tebuvo tik akstinas šio krašto 
sprendimo reikalus kaip galint 
greičiau įvykdyti. Dar 1920 m. 
kovo 20 d. Kaune sušauktas 
Lietuvos Tarybos posėdis, į ku
rį buvo kooptuoti trys Prūsų 
tautinės tarybos nariai, o Stei
giamasis Seimas buvo nusistatęs 
bėt kokia kaina atgauti Klaipė
dą su visa jos teritorija.

Kaip žinime, anuo pokario 
metu Klaipėda sudarė tam tikrą 
tarptautinės įtampos židinį: Vo
kietija reikalavo iš sąjunginin
kų Klaipėdą jai pripažinti, Pran
cūzija ir Lenkija reikalavo, kad 
Klaipėdos kraštas būtų prijung
tas prie Lenkijos arba bent bū
tų paskelbtas kaip laisvas, lenkų 
administruojamas miestas, ir pa
galiau Lietuva, kaip tikroji šio

1923 m. sausio 15 d.

krašto savininkė ir šeimininkė. 
Matant prancūzų bičiulystę su 
lenkais ir jų vedamą politiką, 
Lietuvai nieko kito neliko, kaip 
tik Klaipėdą atvaduoti radikaliu 
keliu — pravedant sukilimą. Su
kilimas pavyko ir be didelių au
kų kraštas ir miestas buvo atva
duotas. Tačiau tuo viskas nepa
sibaigė: tarptautinėje arenoje 
reikėjo to laiko mūsų valstybės 
vyrams ir diplomatams kietai 
kovoti, kad tasai radikalusis lie
tuvių krauju pasirašytas spren
dimas būtų įteisintas. Žinoma, 
ir čia buvo laimėta, nors Lietu-

vai administruoti šį kraštą buvo 
primesti tam tikri suvaržymai.

Nežiūrint to, beveik per išti
są nepriklausomo Lietuvos gy
venimo laikotarpį Klaipėda su 
jos kraštu išbuvo Lietuvos ži
nioje. Pats kraštas ir miestas at
sigavo, uostas virto Baltijos jū
roje vienu iš pirmaeilių, kurio 
augimui pagrindą sudarė laisvo 
krašto užnugaris. Lygiai ir viso 
krašto kultūrinis gyvenimas pa
kilo. Gaila tik, kad tuo besivys
tančiu gyvenimu neilgai teko 
džiaugtis. 1939 m. ultimatyviniu 
keliu nacinė Vokietija Klaipėdą

nuo Lietuvos atplėšė, o po metų 
ir pati Lietuva tapo rusiškojo 
imperializmo auka. Nors šian
die Lietuva ir tebėra okupanto 
pančiuose, vis tik formaliai Klai
pėda ir Klaipėdos kraštas ir pa
ties okupanto priskirtas Lietu
vai, kaip integralinė jos dalis.

Jeigu kada, griuvus sov. Ru
sijos imperijai, pavergtosios tau
tos turės savo balsą, Klaipėdos 
klausimas yėl gali iškilti tarp
tautiniuose sluogsniuose, kaip 
kad jis buvo iškilęs po pirmojo 
pasaulinio karo. Kovojant už 
Lietuvą greičiausiai teks iš nau
jo kovoti ir dėl pačios Klaipė
dos atskirai. Gal būt tas faktas 
dar labiau turėtų mus paskatin
ti Klaipėdos atvadavimo meti
nes stipriau paminėti.

n.

1964 M. SYDNEY PARENGIMŲ 
- KALENDORIUS

MASKVA APIE KENNEDY MIRTI
Tik palaidojus nužudytąjį JAV 

Prezidentą J.F. Kennedy (laidotu
vių vaizdai parodyti ir sovietų te
levizijoje) Maskva ėmėsi propa
gandiniai vertinti Dalias mieste 
įvykdytą nusikaltimą. Amerikiečių 
tautos liūdesį ir gyvą susidomėji
mą laidotuvėmis sovietai propa
gandininkai iškėlė kaip... pasisa
kymą už Chruščiovo tariamai ve
damą vad. atlydžio politiką. So
vietinė spauda, radijai kasdien dė
jo įvairius spėjimus ryšium su žu
diko Oswald© nužudymu ir ryški
no mintį, kad prezidento nužudy
mas pasitarnavęs tik “šaltojo karo 
šalininkams ir taikos priešinin
kams”, tad kaltininkas ar kalti
ninkai ieškotini tik jų tarpe.

žinoma, sovietinė propaganda ir 
toliau aiškino, kad nužudymas bu
vęs dešiniųjų radikalų sluogsnių 
darbas. Jie negalėjo paneigti, kad 
Oswaldas buvęs nufotografuotas 
su kom. partijos JAV-se organu 
“The Worker” rankoje ir kad jis 
susirašinėjęs su partijos centru 
New York.

Rubinšteino įvykdytas žygis šo

vietiniams propagandininkams at
rodė tikra palaima. Jie bematant 
atspausdino paties nužudymo nuo
trauką (ją kitą dieną, per vilniš
kę ELTĄ paskelbė ir Lietuvos re
žiminė spauda). Sovietų spauda 
uoliai registravo visus JAV-se pa
sirodžiusius kritiškus balsus apie 
policijos elgesį. Skelbdama įvai
rius pranešimus ir vengdama įdėti 
patikslinimų sovietinė propaganda 
turi aiškų tikslą — kelti chaotines, 
neaiškias nuotaikas ir iš anksto 
diskredituoti būsimus tyrinėjimų, 
tardymų duomenis.

Tai propagandai atrodo tikra, 
kad Kennedžio nužudymas nesąs 
sietinas su fanatiko veiksmu. Tai 
buvęs planingas "tamsių jėgų” ar 
kurios nors “didesnės organizaci
jos” veiksmas. Toji propaganda 
jau nurodė į ryšius tarp gangste
rių organizacijų ir aukštesnių po
litinių sluogsnių. Net padaryta iš
vada, kad tai buvęs sąmokslas, ku
riame dalyvavo Texas milionieriai, 
J. Birch radikalios organizacijos 
nariai, Ku Klux Klan, sen. Gold- 
waterio partiniai šalininkai, poli
cija ir gangsterai. Dalias ir Texa- 
so atmosfera buvo palyginta su 
Berlyno ir Vokietijos nuotaikomis 
prieš Hitleriui pasiekus valdžią irGERTRŪDAI DANTIENEI 

netikėtai mirus, Aleksandrą, Gytį ir Vincą Dantas 

skausmingoje valandoje užjaučiame ir liūdime.

O.R. ir K. Kavaliauskai

Gydytoją G. DANTĄ,

jo motinai staiga mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Sydney Lietuvių Studentų 

Skyrius

i

gyventojams nupieštas naujas 
siaubas: civilinio karo galimybė 
JAV-se!

Vakarų radijo komentatoriai 
praėjusią savaitę skelbė apie So- 
vietijoje jau pradėtą kelti Prezi
dento Kennedy mitą ir drauge pa
minėjo sovietų baimę, ryšium su 
galimu antikomunistinių nuotaikų 
Amerikoje augimu. Daugiausia 
teigiamai vertindama Kennedžio 
vestą politiką, vis dėlto toji propa
ganda nurodo, kad velionis prezi
dentas kiekvienu atveju buvęs ide
ologinis komunizmo priešas bei ka
pitalistinės sistemos gynėjas. 0 
komentatorius Zorinas nesidrovėjo 
net teigti, kad Kennedy skaitėsi su 
Sovietų S-gos galia ir dėl to... tu
rėjęs sutikti su Chruščiovo veda
ma sambūvio politika. Naujasis 
prezidentas Johnsonas vertinamas 
įvairiai, o dėl būsimos JAV politi
kos Sovietijoje esama labai daug 
neaiškumų. Kiekvienu atveju, iš
ryškėja siekimas pabrėžti kietąją 
ateinančios rinkiminės kampanijos 
metu JAV-se prez. Johnsonas ga
lįs pasiduoti vad. “pasiutėlių” 
spaudimui ((taip sovietinė propa
ganda vadina sluogsnius, tariamai 
siekiančius karo ir, aišku, komu
nizmo priešus. (E)

SAUSIO

VASARIO

KOVO

BALANDŽIO

GEGUŽĖS

BIRŽELIO

LIEPOS

RUGPJŪČIO

RUGSĖJO

SPALIO

LAPKRIČIO

GRUODŽIO

11. d. Caritas
18 d. S.L. Sporto Klubas “Kovas”
25 d. Sydney Apylinkė

1 d. Bankstown Apylinkė
8 d. “Blynų balius” L.M.S. Globos Draugija 

15-16 d. Nepriklausomybės šventė, Sydney A-kė
22 d. Sambūris Šviesa
29 d. Sydney Apylinkė

1 d. A.L. Katalikų Kultūros Draugija
7 d. Sambūris šviesa
8 d. A.L. Katalikų Kultūros Draugija

14 d. Sydney Apylinkė
4 d. Baltų Komitetas
4 d. Sambūris Šviesa

11d. Choras “Daina”
18 d. Sydney Apylinkė
25 d. Bankstown Namai

2 d. Bankstown Apylinkė
10 d. Skautai (Motinos diena)
16 d. Skautai
23 d. ALB Krašto Valdyba
30 d. Sambūris Šviesa
30 d. ALB Krašto Valdyba

6 d. Sydney Apylinkė
13 d. Baltų Komitetas
20 d. S.L. Sporto Klubas “Kovas” .
27 d. Sambūris Šviesa
4 d. Choras “Daina”

18 d. L.M. Socialinės Globos Draugija
25 d. Sambūris Šviesa

1 d. S.L. Sporto Klubas “Kovas”
15 d. Sydney Apylinkė

.22 d. Sambūris Šviesa
29 d. “Spaudos Balius”
12-13 d. Tautos šventė
19 d. Bankstown Apylinkė
26 d. Skautų Tėvų ir Rėmėjų Komitetas

3 d. Bankstown Namai
10 d. Sambūris Šviesa
17 d. A.L. Katalikų Kultūros Draugija
24 d. Sydney Liet. Klubas (Lithuanian Club)
31 d. Sydney L. M. Soc. Globos Draugija
7 d. Choras “Daina”

14 d. Sambūris Šviesa
21 d. L.V. Sąjungos “Ramovė”
28 d. Cabramatta Apylinkė
26 d. Sydney, Bankstown, Cabramatta Apylinkės

KALENDORIUS SUDARYTAS 1963 M. GRUODŽIO 1 D.
Sydney Apylinkės Valdyba

AUKOS A. L. BENDRUOMENEI
CANBERROS APYLINKĖJE 

AUKOJO:
Po £ 2.0.0: neišsk.; po £ 1.0.0: 

A. Alyta, Z. Sipavičius, J. Ja
blonskis, V. Žilinskienė, J. Augu
tis, neišsk., neišsk., V. Genys, A. 
Genys, P. Pilka, K. Keraitis, V. 
Biveinis, K. Miniotas, A. Andruš- 
ka.

Viso ............................. £ 15.0.0

P. Doniela, J. Kantonas, K. Stu- 
raitis, A.M., V. Šaknelė, A. Ber
notas, A. Jasaitis, Em. Kolakaus- 
kas, F. Januškevičius, V. Stele- 
mekas, J. Tallat-Kelpša, H. Sta
sius, F. Kaunelis, N. čelkienė, A. 
Danta, V. Vaičiurgis, St. Kapo
čius, A. Zvirzdinas, P. Antanai
tis, K. Eirošius, M. Apinys, E. 
Mensonas, S. Lisauskas, P. Cie-

mentis Z. Vičiulis, V. Ratas, J. Le- 
veris, V. Valadkaitis, A. Kabaila, 
B. Zablockis, V. Kurotkauskas, J. 
Dirginėtas, M. Zakaras, A. Ga- 
siūnas, S. Pačėsa, Alfonsas Jaku- 
bas, V. Saudargas, Kl. Bakšys, 
V. Juodsnukaitis, K.E. Badauskai, 
V. Skrinska, J. Venclovas, St. Ja- 
rembauskas, VI. Miniotas, V. Nar
butas, V. Juozėnas, Inž. Alekna, 
Daudaras, V. Skeivys, V. Bu- 
kevičius, A. Laukaitis V. Račkaus
kas, V. Karpavičius, A. Narbutas, 
P. Jančauskai, Ig. Bieliūnas, A. 
Vasaris, H. Meiliūnas, J. Dzūkas, 
M. Jaselskis, K. Intas, S. Zabloc- 
kienė, J. Ivinskienė, J. Gaižaus
kas, V. Jasiūnienė, J. Mauruševi- 
čius K. Meskauskas K. Gumeniu- 
kienė, J.M. Slavėnai, A. Liaudans-

kas, S. Jankauskas, L. Cox, A. Žu
kas, Br. Stašionis, J. Šimaitis Ja- 
nuškevičiai, Jarmalavičius, VI. 
Banelis, neišsk., M. Cibas, E. 
Jaudegienė, L. Liesis, neišsk., B. 
Šidlauskas, V. Sopka, M. Juraitie- 
nė, I. Lašaitis, VI. Kvietkauskas, 
Januškevičius, K. Vaseris, B. Ti- 
rilis,, S. Jablonskis, S. Bilotas, H. 
Kvauka, P. Protas, K. Protas, J. 
Kapočius, I. Šetleris, Pr. Nagys, 
P. Ropė, J. Mardosienė.

Po 10 šil.: B. Malaitienė, V. Ka- 
nažauskas, K. Vinciūnas, A. Stra
vinskas, S. Stirbinskas, S. Prane., 
A. Svirka, P. Burokas, J. Janavi
čius, V. Vaičiurgis, M. Radzevi
čienė, K. Daniškevičius, N. šlite- 
rienė, J, Kažemekaitis, neišsk., 
P. Petrulis, O. Osinas, M. Bogu-

Ponams A. DANTAI ir Dr. G. DANTAI, 

žmonai ir motinai mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą

Adomas ir Marija S tąsos

Klubo narius
ALEKSANDRĄ ir GYTĮ DANTAS, 

žmonai ir motinai Gertrūdai Dantienei mirus, 
nuoširdžiai ir giliai užjaučia

Sydney Lietuvių Klubo Sąjunga

Mirus žmonai ir motinai Gertrūdai Dantienei, 

mielus bičiulius
ALEKSANDRĄ ir GYTĮ DANTAS 

nuoširdžiai užjaučiu.

A. Jasaitis

Širdingiausią užuojautą reiškiu 

ALEKSANDRUI ir GYČIUI DANTOMS, 

staiga netekusiems žmonos ir motinos.

M. Petronis

CABRAMATTOS APYLINKĖJE 
AUKOJO:

Po £2.10.0: K. Butkus, N. Žy- 
gienė; po £ 2.0.0: V. Petniūnas; 
po £ 1.0.0: P. Alekna, A. ir A. 
Skirkai, Z. Pauliukonis, E.M. Mi- 
gevičiai, Dudaičiai, Petniūnas, A. 
Petniūnaitė, V. Medelis, A .Mara- 
sinskas, V.K. Vilkaitis, V. Bitinas, 
A. Simaitis, P.N. Andriukaičiai, 
J. Bastys, L. Deikienė, N. Mika
lauskienė, P. Sabulis, V. Antanai
tienė, Ambroza, Vingilis.

Viso ......... . ................. £ 27.0.0

SYDNĖJAUS APYLINKĖJE 
AUKOJO:

Po £ 1.10: J.P. Kedys;
Po £2.0.0: Br. ir S. šaparai, M. 

Petronis, A. Giliauskas, V. Pata
šius, V. Juodsnukaitis, J.A. Jūra- 
gis, Viktoras Biežys, A. Kataržis, 
P. Bačiulis, Dr. J. Bagdonavičius, 
Gyd. J.O. Grudzinskai, F. Sipavi
čius, J. ir D. Daubaras, V. Pranu
lis, J. Bartininkas;

Po £ 3.0.0: B. ir V. Barkus;
Po £ 1.0.0: S. Narušis, A. Ka

zakevičius, A. Jokantas, V. Šniu
kšta, A. Baužė, E. Bliokas, T. Vin- 
gilienė, A. Zinkevičius, V. Sim- 
niškis, V. Danta, A. Blažinskas, M. 
Baziulis, V. Juodaitis, S. Juraitis, 
J. Oseckas, S. Grina, S. Grybas,
A. Adomėnas, J. šlyteris, V. Am- 
braška, K. Adickas, A. šaluga, J. 
Koliavas, A. Kutka, L. Liesis V. 
Šablevičius, V. Petraitis, V. Dau
daras, M. Juškevičius, T. Simniš- 
kienė, G. čuješ, P. Kaladžinskas, 
JB. Šimkūnas, J .Kutkus, V. Račiū
nas, P. Burokas, K. Pelurytis,
B. L., P. Grosas, M. Milienė, neiš.,

JONUI STATKUI (Algirdo tėveliui) 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame Algirdui Statkui, jo 
motinėlei ir visai jo šeimai. X

Domas ir Marija Margarita 

Burneikiai

Nuoširdžiai užjaučiame liūdesio valandoje 
mokytoją STASĘ MAKŪNIENĘ, 

jos mamytei Lietuvoje mirus.

Bankstowno Savaitgalio Mokyklos 

Mokytojai

Mielai draugei 

STASEI MAKŪNIENEI, 

jos mylimai motinai Lietuvoje mirus reiškiu gilią užuojautą

A. Grinienė

Mielą Valdybos narę 

STASĘ MAKŪNIENĘ,

jos motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia

Sydney Lietuvių Moterų Socialinės

Globos Draugijos Valdyba

ž&s
8 šil. — X., p. Vaičiurgienė 5 šil., 

A. Šliogeris 4 šil., F. Dailidė 4 šil.
Viso ......................... £ 185.11.0

NUOTAIKOS LIETUVOJE

Atvykę iš Lietuvos pasakoja, 
kad jei galėtų, tai visi lietuviai 
pasitrauktų į vakarus. Tačiau tai 
neįmanoma: siena kietai saugoma, 
jūros keliai užkirsti. Net ir prie
monių nėra, žvejų ne tik laivai, 
bet ir valtys sutelkiamos į vieną 
vietą ir saugojamos pasieniečių. Ir 
sportininkai būriuotojai tegali su 
savo burlaiviais išplaukti tik į 
Kuršių mares, bet ne į atvirą jūrą. 
Užsienio laivai Klaipėdoje budriai 
saugojami pasieniečių. Jeigu kas 
išleidžiama į užsienį, tai tų gimi
nės ar šeimos palieka komunistų 
rankose įkaitais. Atvykusių pasa
kojimu lietuviškos radijo valandė
lės iš vakarų mielai klausomos ir 
pageidaujama, kad duotų daugiau 
žinių ir informacijų, ko gali tikė
tis vakaruose kokiu nors būdu pa
bėgėlis. Laisvės troškimas lietu
vių tarpe yra tikrai didelis. Jeigu 
įmanytų, tai visi bėgtų į vakarus. 
Apie užsienyje veikiančias lietuvių 
organizacijas, kultūrinį gyvenimą 
įdėtu voj e retas kas žino, bet kaip 
lietuviai užsienyje materialiai įsi
kūrę, jie žino: tą liudija gaunami 
siuntiniai.

Sugrįžusius atgal į Lietuvą vie
tos lietuviai pasitinka su pašaipa 
ypač tuos, kurie ir grįžę aklai pu
čia komunistinę dūdelę, kitus su 
užuojauta, kaip komunistinės pro
pagandos aukas. (Pagal Eltą)
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1964 m. sausio 16 d. MŪSŲ PASTOGĖ

Sausio 1 d. suėjo lygiai 250 
metų, kai gimė Lazdinėliuose 
(1714. 1. 1.) poetas Kristijonas 
Donelaitis. Jo garbei Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Valdy
ba siūlo šiuos metus paskelbti 
Donelaičio metais, lygiai kaip 
1962-ji metai buvo Maironio 
metai.

Mūsų literatūroje K. Donelai
tis yra stambi vieniša /figūra, 
neturėjusi pirmatakų ir nepali
kusi pasekėjų. Dėl to jis ir netu
ri organiškos sąsajos su vėliau 
išaugusia lietuvių literatūra.

K. Donelaitis labiausiai pa
garsėjęs savo “Metų” poema. 
Yra dar išlikusios kelios pasakė
čios, tačiau jo kūrybos branduo
lį sudaro “Metai”.

Apie K. Donelaičio gyvenimą 
tėra išlikę tik keletas skurdžių 
žinių. Gimęs kaip laisvojo vals
tiečio sūnus, Kristijonas, tėvui 
anksti mirus, turėjo labai skur
džią vaikystę ir jaunystę. Pra
džioje jis buvo atiduotas į Ka
raliaučiaus prieglaudos mokyk
lą, kurioje jis tikrai skurdžiai 
gyveno, tačiau gabumai ir noras 
prasimušti iš vargo nugalėjo vi
sus sunkumus ir net pasiekė 
aukštojo mokslo. Jis studijavo 
Karaliaučiaus universitete 1732- 
37 metais. Be teologijos studijų 
Donelaitis daug dėmesio skyrė 
kalboms ir literatūrai. Be lietu
vių ir vokiečių kalbų jis dar mo
kėjo prancūziškai, graikiškai, lo
tyniškai ir hebrajiškai. Baigęs 
universitetą jis keletą metų bu
vo namų mokytoju ir tik 1743 
m. paskiriamas klebonu į Tol
minkiemio parapiją, kurioje jis 
ir praleido visą savo likusį gy
venimą. Mirė K. Donelaitis 
1780 m. vasario 18 d.

Tolminkiemio parapija buvo 
mišri ir jam tekdavo pamokslus 
sakyti vokiškai ir lietuviškai, bet 
jis buvo sąmoningas lietuvis ir 
visomis priemonėmis užstojo sa
vo parapijiečius lietuvius ir gy
nė jų teises. Laisvalaikiu jis ra
šė poeziją, bažnytines giesmes, 
kurių deja, nėra išlikusių. Pats

K. DONELAIČIUI 250 m.
dirbo muzikos instrumentus, net 
komponavęs.

Brandžiausias Donelaičio kū
rinys yra “Metai”, kuriuos su
daro keturios giesmės: Pavasa
rio linksmybės, Vasaros darbai, 
Rudens gėrybės ir Žiemos rū
pesčiai. Pasakojama, kad Do
nelaitis kaikurias savo metų iš
traukas net skaitydavęs parapi
jiečiams pamokslų metu. Pats 
gyvas būdamas savo veikalų ne
išleido. Pirmasis K. Donelaičio 
“Metų” leidimas pasirodė tik 
1818 m., kurį suredagavo Liud
vikas Gediminas Rėza drauge su 
vokišku vertimu. Vėliau “Metų” 
vokiškų vertimų atsirado ir dau 
giau.

Didžiojoje Lietuvoje pilną 
Metų leidimą paruošė J. Am
brazevičius ir buvo išleista 1940 
m. liuksusiniu leidiniu su dail. 
V.K. Jonyno iliustracijomis.

Savo Metuose Donelaitis ne
paprastu originalumu aprašo 
Maž. Lietuvos lietuvių baudžiau

KULTŪRINĖS NAUJIENOS
LIETUVIAI — NAUJI TARPT.

MOKSLO AKADEMIJOS
NARIAI

Eltai pranešta iš Paryžiaus: 
prof. dr. J. Baltrušaičio ir prof, 
dr. A. Greimo pristatymu, Acade
mic Internationale Libre des 
Sciences et des Lettres gruodžio 
7 d. vienbalsiai naujais nariais iš
rinko pasižymėjusius lietuvius — 
mokslininkus: dr. Margerį Jesaitį, 
dr. Vytautą Pavilanį, dr. Mariją 
Gimbutienę — Alseikaitę ir dr. 
Juozą Girnių. Akademijos posė
dyje prof. J. Baltrušaitis kalbėjo 
apie užsienyje po karo Įsteigtas 
lietuvių kultūrines institucijas. 
Posėdžio metu išstatyti ligšiol pa
sirodę 29 Liet. Enciklopedijos to
mai į posėdžio dalyvius padarė la
bai didelį jspūdį. Atkreiptas dė
mesys ir į “Knygų Lentyną”. (E) 

ninkų gyvenimą su jų vargais ir 
džiaugsmais Prisilaikydamas 
graikų Heziodo kūrinio “Darbų 
ir dienų” Donelaitis savo Me
tuose įneša daug didaktinio ele
mento, duodamas net konkrečių 
nurodymų, kaip ūkininkauti, 
taupyti, apsirūpinti. Tam jis su
maniai panaudoja teigiamus ii 
neigiamus tipus juos sugretinda
mas ir darydamas atitinkamas 
išvadas.

Donelaičio stiprybė yra pa
čiame žodyje. Jis taip rūpestin
gai parinkęs žodžius, kurie drau
ge yra ir kalbinė išraiška ir po
etinis vaizdas.

Visa eilė literatūros žinovų, 
susipažinę su Donelaičio Metais, 
pripažino jį dideliu ir genialiu 
kūrėju.

Būtų gerai, kad mes visi ar
čiau susipažintume su Donelai
čio kūryba ir įsigytume jo raš
tus. Teko nugirsti, kad Ameri
kos lietuviai ruošiasi išleisti nau
ją Donelaičio Metų laidą.

NAUJIENA MEDICINOJE
Amerikoje vienam negrui darbi

ninkui, sirgusiam inkstų liga, buvo 
pašalinti jo paties nesveiki inks
tai ir jų vietoje įstatyti šimpan
zės inkstai. Operacija laikoma pa
vykusią, nes pacientas pasveikęs. 
Prieš keletą metų vienai moteriai 
panašiai buvo įstatyti inkstai, ta
čiau ji po dviejų dienų mirė.

NEPATENKINTI NOBELIO 
PREMIJOM

Augščiausias premijas huma
nitarams skiria švedų akademija 
Nobelio literatūrinės premijos 
vardu. Tačiau pasigirsta balsų, 
kad tos Nobelio literatūros pre
mijos ne visai atitinka savo pas
kirtį, nes apsilenkta su tokiais 
rašytojais, kaip Conrad, Hardy, 
Ibsen, Sartre, Malraux, Proust, 
Tolstoj, Mark Twain ir kitais o 
paskirtos buvo visai nereikšmin

Kristijonas Donelaitis

PAVASARIO LINKSMYBĖS
(Ištrauka iš Metų poemos)

Jau saulelė vėl atkopdama budina svietą 
Ir, žiemos šaltos triūsus pargriaudama, juokės. 
Šalčių pramonės su leidais sugaišti 'pagavo; 
Ir putodams sniegs visur į nieką pavirto. 
Tuo laukus orai drungni gaivindami glostė 
Ir žoleles visokias iš numirusių šaukė. 
Krūmai su šilais visais atsibudino keltis, 
O laukų kalnai su kloniais pametė skrandas. 
Vislab, kas rudens bjaurybėj numirė verkdams, 
Vislab, kas ežere gyvendams peržiemavojo 
Ar po savo keru per žiemą buvo miegojęs, 
Vislab tuo pulkais išlindo vasarą sveikint.

Žiurkės su šeškais iš šalto pašalio traukės. 
Varnos ir varnai su šarkomis irgi pelėdoms, 
Pelės su vaikais ir kurmiai šilumą gyrė. 
Musės ir vabalai, uodai su kaimene blusų 
Mus jau vargint vėl pulkais visur susirinko 
Ir ponus taip kaip būrus įgelt išsižiojo.

Bet ir bitins jau šeimyną savo pabudint 
Ir prie darbo siųst nei ką pelnyt n’užmiršo. 
Tuo pulkai jų pro plyšius išlysti pagavo 
Ir lakstydami su birbynėmis žaisti pradėjo; 
O vorai, kampuos sėdėdami, verpalus audė 
Ir medžiot tinklus tyloms kopinėdami mezgė. 
Bet ir meškos ir vilkai šokinėdami džiaugės 
Ir suplėšyt ką tyloms į pagirį traukės.

- (Bus daugiau)

giems rašytojams ar poetams.
Amerikoje Colorado Aspen 

Institutas nuo ateinančių metų 
skirs Aspen premijas 30.000 dol. 
kasmet tiems asmenims, kurie 
bus davę didžiausią įnašą huma
nitariniams reikalams. Į šią ka
tegoriją įeitų filosofai, rašytojai 
ir istorikai.

BIBLIOGRAFINĖS ŽINIOS
“Lietuviai Argentinoje”, Rosa

rio lietuvių bendruomenės leidinys 
1963 m. Tai gausiai Argentinos 
lietuvių nuotraukomis papuoštas 
leidinys, leidėjais pasirašo Jurgis 
Brizgys ir Jonas Papečkys. Gra
žus viršelis su Vytimi, tautine vė
liava ir Lietuvos miestų nuotrau
komis bei keturių lietuvių argen
tiniečių vaizdu. Daug informacijų 
ne tik apie lietuvius Argentinoje, 
bet ir apie pačią Argentiną.

VASARIO 16-SIOS GIMNAZIJOS
KALĖDŲ EGLUTĖ

Gruodžio 13 d. Vasario 16 Gim
nazijoje surengta, jau devintą kar
tą iš eilės, įspūdinga Kalėdų eglu
tė. Į Hūttenfeldą atvyko ne tik 
nemažas liet, svečių būrys, bet ir 
vokiečių visuomenės ir amerikiečių 
kariuomenės atstovai iš Schwet- 
zingeno. Pagrindiniu programos 
dalyku buvo direkt. kun. B. Liubi- 
no paruoštas vaidinimas “Kalėdos 
svetur” — jį atliko įvairaus am
žiaus Gimnazijos moksleiviai. Vai
dino net ir prieš kelerius metus 
dar liet, nemokėję. Vaidinimą 
režisavo E. Tamošaitienė, meninę 
dalį tvarkė dail. A. Krivickas. Po 
vaidinimo pasirodė mok. K. Motga- 
bio vadovaujamas Gimnazijos cho
ras (giesmės) ir trimis kalbomis: 
lietuviškai, vokiškai ir angliškai 
buvo įvairių klasių moksleivių de
klamacijos. įteiktos dovanos ge
riausiai pažengusiems liet, kalboje 
R. Tamošaitytei ir A. Smitui. Ka-

PRANEŠIMAS LIETUVIŲ 

VISUOMENEI

Užpernai išleistasis Australijos 
Lietuvių Metraštis jau baigia
mas išplatinti ir tėra palikę vos 
pora šimtų egzempliorių. Esame 
tikri, kad dar tebėra eilė lietu
vių, kurie to. metraščio neturi ir 
jį mielai įsigytų. Perspėjame vi
sus: paskubėkite įsigyti arba tu
rėkite vieną kitą egzempliorių 
atsargoje, kurį galėsite padova
noti savo pažįstamiems švenčių, 
sukaktuvių progomis. Tai gra
žiausia dovana, kokią: tegali lie
tuvis įteikti lietuviui. Su užsa
kymais kreiptis Mūsų Pastogės 
Administracijos adresu: Box 
4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

lėdų eglutę organizavo Gimnazijos 
Ateitininkų kuopa ir Evangelikų 
Jaunimo Ratelis. Kalbėjo vokiečių 
ir amerikiečių atstovai, šie pasta
rieji dar įteikė ir piniginių dovanų. 
Eglutės iškilmėms vadovavo mok. 
F. Skėrys, vokiečių svečius dar 
informavęs vokiškai. Moksleiviai 
ir mokytojai gavo kalėdinių do
vanų.

Daug vokiečių laikraščių plačiai 
aprašė Vasario 16 Gimnazijoje 
gruodžio 13 d. surengtą Kalėdų 
Eglutę, su direkt. kun. B. Liubino 
paruoštu vaidinimu “Kalėdos sve
tur” ir plačia programa, — ku
rioje, be lietuvių, dar dalyvavo ne
maža vokiečių visuomenės ir ame
rikiečių karių atstovų. Aprašy
mus ir po kelias nuotraukas gruo
džio 16 d. paskelbė dienraščiai: 
Heidelbergo “Rhein — Neckar 
Zeitung”, “Mannheimer Morgen”, 
"Weinheimer Nachrichter”, “O- 
denwaelder Zeitung” ir kt. “Rhein 
— Neckar Zeitung” pažymėjo: 
“Retai kada kalėdinis vaidinimas 
padarė tokį didelį įspūdį, kaip lie
tuvių moksleivių suvaidintos “Ka
lėdos svetur”. Kitas dienraštis 
“Mannheimer Morgen” pastebėjo, 
kad vaidinimas išryškinęs meilę 
tėvynei ir viltį vėl susilaukti lais
vos Lietuvos. Vokiečių spauda iš
samiai aprašė visas kalbas, be vai
dinimo dar nurodė į Gimnazijos 
choro bei paskirų moksleivių pa
sirodymą. (E)

R. SPALIS

(IŠ PERNAI IŠLEISTOS KNYGOS “ANGELAI IR NUODĖMES”)

Nuo tos pirmos vasaros pakito mano gyve
nimas neatpažintinai. Žiemą mieste, vasarą — 
pas dėdę.Kartais ir per Velykas, Kalėdas teko 
nuvažiuoti. Teisybė, jis niekad manęs nekvietė,, 
bet užtekdavo jam parašyti laišką tėvams, kad 
jo šunes baigia badu stipti, ir pas mus kildavo 
didžiausias triukšmas. Tėvai varu varė mane į 
dvarą, nepaisydami mano širdies reikalų. Ir kiek 
dėl to pasimatymų praradau, kiek pasišokimų 
praleidau, kiek ašarų išliejau! Mat, nežmoniškai 
rūpėjo tas dvaras tėvams, nors aš vis kartojau, 
kad iš to nieko neišeis, kad aš nenoriu, neimsiu, 
tegu jis tą savo dvarą siunčia į Ameriką. Tačiau 
dėl šventos ramybės turėjau važiuoti, nors pie
tų dėdei jau ir negaminau.

Pabaigiau ir gimnaziją, užsidėjau studentišką 
kepuraitę ir pagaliau patikėjau, kad atgaunu 
laisvę, kad nustosiu būti sviedinys, mėtomas tarp 
tėvų ir dėdės. Juo labiau, kad, ilgai nelaukęs, 
pastarasis išdėstė savo kortas: dvaras mano, jei 
ištekėsiu už jo nurodyto vyro.

Pirmą kartą ir mano tėvai nustojo vilties 
praturtėti mano sąskaiton ir, užkimšę ausis, sten
gėsi negirdėti mano plyštančių dainų. Pirmą 
kartą be didelio triukšmo nuvykau pas dėdę į 
balių, ir jis sutiko mane su gėlėmis, tartum prin
cesę. Aš irgi buvau lipšni, lyg bitė, pamačiusi 
pirmą pavasario gėlę. Žinojau, kam tas balius, 
žinojau, kad artėja mano keršto didžioji minutė. 
Užant svečiams, lyg lokajus prie karaliaus, nuo
lankiai prisėlino dėdė prie manęs.

— Pažiūrėk labai atidžiai į tą vyrą prie 
lango, — baimingai suvirpo jo balsas.

— Niekad! — džiaugsmingai šūktelėjau 
vos ne balsu.

— Laima!
— Geriau pro langą į kūdrą.
Nusisukau vėju, ir tą vakarą dėdei nepa

vyko prieiti prie manęs, supažindinti su vyru, 
į kurį visai nekreipiau dėmesio, šokdama dūkda- 
ma su kitais. Slapta susitariau su kaimynu, kad 
tas, grįždamas namo, parvežtų mane į stotį. Į 
rytą, padėjusi dėdei bučkį ant skruosto (pirmą 
kartą gyvenime), ištirpau tartum fėja nakties 
tirpstančioje tamsoje, jam tik bumą pražiojus...

Ši kartą ilgai laukti neteko. Neminėdamas 

šunų, dėdė parašė griežtą laišką-ultimatumą, kad 
tokią ir tokią dieną, tokią ir tokią valanda tu
riu prisistatyti į stotį. Atsisakiau iš karto, bet tė
vai neatleido, girdi, paskutinį kartą. Vakarienės 
metu, per pusryčius, pietus, vakarą, naktį ir ry
tą laistė ir laistė, kol iš mano lūpų pasigirdo 
Šopeno laidotuvių maršas. Nebegalėdama pa
bėgti nuo tos melodijos, ja sirgdama, tartum jū
ros liga, pačiupau lagaminėlį ir pasprukau į sto
tį. Šį kartą nutariau amžiams baigti šią istoriją: 
arba aš, arba dvaras — kitos išeities nebeliko. 
Ir, žinoma, pasirinkau save. Bevažiuodama pri
sikroviau viduje tiek dinamito, kad jutau pajėg
sianti susprogdinti dvarą ir po jo griuvėsiais pa
laidoti tiek dėdės, tiek tėvų viltis. Amen. Vos 
nepersižegnojau traukinyje ir tiek buvau įkaitusi, 
kad kažkokia geraširdė senutė pasiteiravo kas 
darosi su manimi, ar nesergu..

Iššokau iš traukinio, tartum spyruoklės iš
mesta, judančia burna ir degančiu liežuviu, kuris 
sustingo vietoje: dviejų belgų ir dėdės nesimatė. 
Pirmą kartą toks nusivylimas. Paruošti žodžiai, 
tartum padegtas knatas, grįžo į mano vidų ir 
padegė jį visą. Jei kur arti būtų buvusi statine 
vandens, panerčiau į ją galvą nedvejodama, au
kodama ir savo tik sudėtuosius plaukus.

Stovėjau gan ilgą laiką virpančiomis kojo
mis, laukdama priepuolio, kai greta prakalbino;

— Panelė, tur būt, laukiat dėdės, aš važiuo
ju į tą pusę, pavešiu, jei norit.

Jis buvo jaunas, malonaus šypsnio, tik vie
na akis žiūrėjo kiek į šoną.

— Iš kur žinot, kad laukiu dėdės?
— Mes kaimynai, keletą kartų mačiau jus 

iš tolo.
— Baliaus metu visa apylinkė buvo su

kviesta, bet jūsų neprisimenu.
Vyrokas aiškiai sumišo, viena akis dar la

biau žiūrėdamas į šalį.
— Mūsų nekvietė, mes dėl žemės kiek ne- 

sutariam.
— Priešai! — riktelėjau vos nepuldama jam 

ant kaklo.
—Kaip čia pasakius, — mykė vaikinas, 

nesuprasdamas mano entuziazmo. —- Aš čia ma
žai dėtas, mano tėvas...

— Važiuojam, kur vežimas? — pirmoji 
puoliau, kad tik dėdė neužkluptų.

Po truputėlį jis išsipasakojo. Dėdei atvažia
vus, santykiai buvo ko gražiausi. Ir užsukdavo 
vienas pas kitą ir pasiteiraudavo, bet žemė ne
patogiai iškirpta. Pora ruožų giliai įlenda į kai
myno lauką. Pradžioje piemenys susimušė, nu
ganė ten kuris, kitas atsilygino. Šeimininkai irgi 
įsikišo, kartą kitą pakėlė balsą. Pirma dar že
mais tonais kalbėjo, paskui perėjo į aukštuosius, 
o po to nustojo kelti kepurę. Prie teismo dar 
neprieita, bet abi pusės jau renka liudininkus.

Jam kalbant, spindėdama žiūrėjau į jo dro
vų šypsnį, ir atsiveriantieji galimumai kėlė mano 
nuotaiką.

Ne, anksčiau negalėjau matyti jo, nes jis 
Dotnuvos akademijoje buvęs, vasaras ten leidęs. 
Dabar turįs imtis ūkio, nes tėvas sunegalavęs, 
ligoninėje jis. Atvažiuojąs į stotį kiekvieną ant
radienį laikraščių, laiškų pasiimti ir į kooperaty
vą.

Brička buvo patogi, nekratė, ir aš sutikau, 
kai jis pasiūlė parodyti apylinkę. Čiulbėjome be 
atsikvėpimo, ir net toji kitur žiūrinti akis pradėjo 
patikti. Norėjau paklausti, ar jis mato mane su 
ja, ar tik apsimeta matąs, bet dar nedrįsau. Dvie
se ir jo ištrauktus sausainius sutašėm. Neragina
mas eržilas vos neužmigo pakely. Kad ir kaip 
gaišdami, pagaliau pasiekėm ūkį, ir buvau pak
viesta pietų. Mielai sutikau, galvodama apie dė
dę, kuris laimina visus šventuosius, belaukda
mas stotyje, saugodamas kiekvieną vėliau atei
nantį traukinį, arba landžioja po pakelės krū
mus, ieškodamas manęs.

Prisilinksminę, prisijuokę laukais patrau
kėme į dvarą, ir kelionė būtų tikrai smagi, jei 
ne lieptas. Pasiekę jo vidų, abu nugarmėjome į 
vandenį ir pasinėrėm ne juokais, nes anksčiau 
lijo visą savaitę.

Išžvejojęs mane iš vandens, nubraukęs ša
palą nuo barzdos, Petras (tas viena akimi į šalį) 
murmtelėjo:

— Ar tik ne jūsų dėdės darbas?
—Kai tai? — pasimetusi paklausiau, jaus

dama, kaip plonutė suknelė limpa prie kūno, ap
nuogindama visą mano prigimtį.

— Čia jo žemė, bet mums artimas kelias 
į mūsų ruožą. Nuo neatmenamų laikų naudojo
mės tuo keliu, bet, kai susipykom, jūsų dėdė pa
grasė išardydamas lieptą. Matyt, kitaip sugalvo
jo, išmaudyti nusprendė.

— Paduokit į teismą. Aš būsiu liudininkė, 
— ir vos antrą kartą nepakibau jam ant kaklo. 
Tokia proga pasitaiko atlyginti už dvarą, už vi
sas prarastas stovyklas, palaidotą džiaugsmą.

— Būtinai paduokit, — maldavau, bet jis 
neklausė, o išvertęs akis, žiūrėjo į mano natūrą, 
tad kuo greičiausiai užslinkau už kelmo.

— Jūs visa šlapia, — pagaliau atgavo žadą 
Petras, — kaip dabar eisit?

— Grįžtu namo. Jis sprogtų juokais, pa
matęs mane tokią. Niekad! — ir vos nepravir
kau.

—- Eikim pas mus. Išsidžiovinsit, išlyginsit 
suknelę, ir dėdė nesužinos.

— Ką jūsų motina pasakys!
— Svečias į namus, Dievas į namus.
— Eikit pirma manęs, — liepiau ir mačiau 

kaip ištįso jo veidas.
Šiaip ar taip, grįžome linksmesni negu ti

kėjomės.
Šeimininkams, matyt, labai patiko, kad dė

dės auka tapau aš, jo giminaitė, ir dar žadu pa
būti liudininke. Jei jie būtų turėję sostą, aš ten 
sėdėčiau su karūna. Vakarienės metu tiek įsis- 
maginom, kad. ir Petro antroji akis atrodė tiesiai 
žiūrinti.

Gulėdama po patalais, turėjau laiko pagal
voti. Jei grįšiu į namus nepasimačiusi su dėde, 
tėvai nepasilsėdami lygins mane visą gyvenimą. 
Tuo tarpu eiti pas dėdę po tos maudynės, jam 
pavėlavus į stotį, buvo neįmanoma. Jo eilė pasi
rodyti ir atsiprašyti. Žinojau — gandas jį pa
sieks, o gal jau ir pasiekė, kur aš esu, kad tik 
ne per vėlai, nes amžių negaliu leisti šiuose na
muose.

Mano suknelė dviejose vietose buvo per
plėšta, ir reikėjo ją paremontouti. Tai sutiko 
padaryti Petro motina. Aš tuo tarpu, gavusi kad 
ir seną, bet žmonišką apdarą, išėjau su šeima 
ir Petru šieno grėbti.

Kelias valandas žaidžiau, mažai ką nuveik
dama, karts nuo karto mesdama žvilgsnį dėdės 
žemės pusėn, ir jau popiet pamačiau jį ant ark
lio stebint mus. Tvirčiau spūstelėjau grėblį ir 
taip smarkiai pradėjau švaistyti juo, jog sukėliau 
visuotinį nustebimą. Po kiek laiko, turėdama 
geras akis, pagavau dėdę jau be arklio, pasislė
pusį už medžio su žiūronais rankose. Dirbau, 
lyg niekas nerūpėtų man.

Kai po valandos Petras pasiūlė mesti dar
bą ir atsipūsti, mielai tam pritariau, ir pasuko
me su juo toliau nuo šeimynos, kur pasijutome 
laisviau. Paėjėjau dar kiek į šalį, kad krūmai 
neužstotų vaizdo dėdei, ir pasinėriau į tokį flirtą 
su Petru, kaip niekad pirma. Matydama Petro 
drovumą, neturėdama daug laiko gaišti, pati 
pirmoji padėjau savo ranką jam ant peties ir į

(Nukelta į psl. 4)
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Neseniai iš Lietuvos atvykę EL
TOS atstovui Vakaruose pasakojo 
būdingų smulkmenų apie komu
nistų organizacijas, komjaunimu, 
tautinius lietuvių polinkius. J 
klausimų: ar tautiniai (vad. na
cionalistiniai) nusiteikusių žmonių 
partijos nariai vadinami išdavi
kais, dabar atvykę atsakė:

— Ne. Į partijos narius žiūri
ma pagal jų elgesį. Po Vengrijos
sukilimo-lietu  vai nusiteikę daugiau 
remtis savo jėgomis ir galima rea
lia kitų pagalba. Taip pat teigia
mai atsakoma, kad lietuviai pat
riotai panaudodami savo priklau
symų partijai gali vienokiu ar ki
tokiu būdu padėti savo tautinės 
laisvės reikalui.

— Kaip žiūrima į jaunuolius, 
kurie įstoja į komjaunimu tam, 
kad būtų lengviau priimti į uni
versitetus ar kitas mokslo įstaigas 
ir gauti kitokų privilegijų?

— Esama mokyklų, kur 95% 
klasių mokinių yra spaliukai, pio
nieriai ar komjaunuoliai. Tai jau 
virto šablonu, nes juk ir 99% “bal
suoja” už komunistus. Esama bu
vusių bažnyčios patarnautojų, ku
rie nors ir virto komjaunuoliais, 
bet yra susituokę bažnyčioje, liko 
katalikais, baigė mokslus ir užėmė 
vadovaujančias vietas.

— Kuo galima aiškinti, kad 
lapkričio m. paskelbta Lietuvos 
spaudos bei patvirtinta lapkr. pa
baigoje komjaunimo suvažiavime, 
jog komjaunimui priklauso dau
giau kaip 200.000 jaunuolių? Ar 
daug jų laikytina įsitikinusiais na
riais, ar jų daug atpuola?
- — Tai daugumoje “šiaudiniai”

DVARAS
(Atkelta ii psl. 3)

jo nedrąsius, kiek gundančius žodžius tiek ne
ryžtingai atsakinėjau, taip padrąsinamai gyniau
si, kad jam nieko kito nebeliko, ir jis pabučiavo 
mane. Bučkis buvo vienintelis, bet jis truko pa
kankamai ilgai, ir Petras pametė protą. Jis vos 
neišsitiesė čia pat prie mano kojų maldaudamas, 
kad likčiau bent savaitę jo ūkyje. Jutau jį dar 
nebučiavus moters, ir jo tyrumas sugraudino 
mane iki ašarų. Jis man pasirodė toks mažas, 
toks reikalingas globos ir toks vargšas, kad jau 
pati pakibau jam ant kaklo ir bučiavau daug 
karščiau negu jis mane, pamiršdama ir dėdę ir 
jo nelemtą dvarą.

Tyloje ir užsimiršime sėdėjome valandas, 
ir, jei kas iš šeimos ir buvo atėjęs kviesti prie 
darbo, tai grįžo atgal kvapo neišleidęs. O dėdei, 
jei jis vis tupėjo pasislėpęs už medžio, tur būt, 
ir žiūronai iškrito iš sustirusių rankų.

Vis besilaikydami vienas kito, kad nepasi- 
mestumėm, vėliau negu reikia grįžome į namus, 
kur, dėmėmis išėjusi, motina pradėjo klausinėti 
mane ir kaip, ir kas, ir kodėl Sužinojusi, kad 
mano tėvai turi namuką ir aš vienintelė duktė, 
jinai atsikvėpusi žlegtelėjo į kėdę ir vienu ūpu 
vos nepalaimino mus, iškeldama tokią šaunią 
vakarienę, kokios tie namai, tur būt, nebuvo 
matę.

Žinoma, ir sūnus ir motina apipuolė, kad 
visą vasarą praleisčiau su jais, bet visos nega
lėjau iš padorumo, užteko ir vienos savaitės. 
Vėliau, vis maldaujama, pridėjau ir antrą, o pa
galiau ir trečią.

Dėdė nuo dabar, tikiu, ir miegojo ant ark
lio su žiūronais rankose, mus tesaugodamas. 
Visad matydavau jį kaip statulą pietų pusėje. 
Net už medžių nesislėpė. Viešai stebėjo. Bet jis 
nelenkė galvos ir neprašė manęs atleidimo, nors 
bučiavau Petrą visad atviroje vietoje, visa kaip 
ant delno, kad dėdei vaizdas būsų geresnis. Jo 
garbei tenka pripažinti, kad jis neskundė manęs 
nerašė mano tėvams, kurie šventai tikėjo, kad 
aš esanti pas dėdę.

Po trijų savaičių Petras įsitikino, kad ne
gali gyventi te manęs, o aš iš savo pusės te jo. 
Nieko nebeliko kito, kaip patvirtinti mūsų abie
jų pasiryžimą, ir parašiau savo tėvams į namus, 
kad išblizgintų grindis, iššvarintų visą butą, nes 
atvažiuoju su apakėliu, iš kurio visko galima ti
kėtis.

Dabar norom nenorom teko aplankyti ir 
dėdę. Pakeliui pajutau, kad kojos pradeda link

ti. Nors jis ir mažas, bet įtūžimo pilnas, kaip 
liūtas. Kas, jeigu stvers virš lovos kabantį me
džioklinį šautuvą ir Petrui į krūtinę. Negalėjau 
pakęsti to vaizdo ir pajutau, kad myliu Petrą 
nuoširdžiai ir rimtai. Net akys suvilgo. Nutariau 
nors valandėlei atidėti šią bandymo taurę.

— Petrai, ar nėra pakeliui kurio kaimyno, 
norėčiau užsukti, nervus apraminti prieš susitin
kant su dėde.

— Žemgulio sodyba čia pat už miško.
— Sukim...
Pirma mus pasitiko storulė dvynukų moti

na, o po dešimties minučių atslinko ir jos vyras. 
Žvilgterėjusi ir akių negalėjau nuleisti — vyras, 
kurį dėdė nurodė man kaip busimąjį. Pasimetu
si vietoje vieno stikliuko dviem nepasitenkinau 
ir kuo greičiausiai ištempiau Petrą iš namų, 
[virtusi bričkon, pati sugriebiau vadžias, švyste
lėjau botagu ir paleidau arklį, tartum vilkų gau
ja lėktų iš paskos.

Bėgte, Petro nepavejama, įpuoliau pas dėdę 
į saloną, kur jis sėdėjo prie apkrauto stalo su 
buteliu vyno, kas atsitikdavo tik iškilminga pro
ga-

— Kas, mano kvietkeli?
— Dėde, kam rodei tą dručkį juodą vyrą 

prie lango, jis gi vedęs!
— Žinoma, vedęs. Rodžiau, nes susilaukė 

dvynukų ir tai du kart. Ar nenuostabu?
— Sakei, vyrą nužiūrėjai. Kokį?
— Ūkininką, žinoma. Kartu pamokytą ir 

kaimyną, kad netektų man toli važinėti.
— Kas jis!?
— Pati gi atsivežei jį, kvietkeli, kam gi 

klausi?
— Bet jūs dėl tos žemės...
— Kaip tik. To juodžemio du hektarus, ku

rie įeina į Petro žemę, atiduosiu jam kaip kraitį. 
O tą pievos hektarą, kuris gadino mano lauką, 
sau pasiimsiu. Tikiuosi, Petras dėl tų mainų man 
pabučiuos į ranką.

Apsiverkiau ir, paramos ieškodama, atsirė
miau į savo išrinktojo krūtinę.

— Aš niekad, niekad to neatleisiu, — kar
tojau žliumbdama.

— Ne, ne, negalima atleisti, — liūdnai va
paliojo ir Petras, vis labiau glausdamas mane 
prie savęs.

— Bet kaip tu tą viską padarei? — iš
spaudžiau iš krūtinės, vos stovėdama ant kojų.

— Matai mano patinusią kairę akį?
— Nesvarbu man ji...
— Klysti, labai svarbu. Pasislėpęs stoties 

sandėlyje, pro labai dulkėta plyšelį žiūrėjau, ar 
Petras pakvies tave į bričką, ar ne. Paims tave 
ar ne? Paėmė, matai...

komjauunoliai. Idėjinių komjau
nuolių tėra mažas nuošimtis — jų 
daugumai turi įtakos tėvai, vyr. 
karta, okupacinė padėtis bei dikta
tūra, gyvenimo nenormalumai. Jie 
visi žino, kad tikrovė kitokia, juk 
jie daugumoje apsišvietę, lanko ar 
lankę įvairias mokyklas. Tačiau 
atvirai jie vengia kalbėti apie jų 
ar krašto tikrovę, nes prisibijo ga
lėsiu sau pakenkti.

Amerikiečiai įrengė tunelį su 4. 700 skylių aeronautikos ir erdviu
raketų modelių bandymams.....

— Ar pastebimos tautinės — 
nacionalistinės tendencijos tarp 
komjaunuolių, rašytojų, ūkininkų 
ar darbininkų? — toliau buvo pa
klausti neseniai iš Lietuvos atvy
kę.

— Taip, tokios tendencijos pa
stebimos ir su jomis okupantui ko
voti sunku; Jaunimui ir kitiems 
stengiamasi primes^ įvairius mo
ralinius nusikaltimus, ištvirkimus, 
chuliganizmų. 

— Kokiomis formomis pasireiš
kia tautiniai polinkiai? Ar studi-

juojamos praeities Lietuvos kultū
ros ir kt. apraiškos, jos teigiamai 
vertinamos?

— Taip, mėgiamos lietuvių liau
dies dainos, šokiai, papročiai. Ko
munistinės dainos privačiuose po
būviuose ir ties iškilmių stalais ne
dainuojamos. Tai atliekama, kai 
tenka pasirodyti choruose. Giriami 
Lietuvos pastatai (juose jau dabar 
įsitasę sovietiniai politrukai), pri
simenamas ar paminimas buvęs, 
laisvos Lietuvos laikais maisto 
perteklius, linksmos — laisvos ge
gužinės, subatvakariai, sava dai
na, muzka, kariuomenė, valdžia, 
dar ir du lietuviški universitetai, 
dveji tik lietuviškai programas tie
kę radiofonai, tvarkingos lasvų- 
jų Lietuvos ūkininkų sodybos. (E)

ATEIZMO SAVAITĖ VILNIAUS 
UNIVERSITETE

Neseniai Vilniaus universitete 
įsteigta ateistų taryba gruodžio 1
— 8 d. d. universitete buvo su
rengusi ateizmo savaitę. Suorga
nizuotas susitikimas su J. Ragaus
ku ir buvo aptarta jo antroji kny
ga “Nenoriu dangaus”. Istorijos
— filologijos fakulteto ateistai iš
platino “ateistinių ir antiklerika- 
linių” knygų. Tokie vakarai įvy
kę ir kituose fakultetuose. Neži
nia, kiek studentų rinkosi į tuos 
vakarus ir kiek gyvai jie diskuta
vę iškeltuosius klausimus.

Nesidomi komunistiniais fil
mais. Latvijos komunistų orga
nas nusiskundė, kad kolchozų ir 
sovchozų jaunimas labai mažai 
tesidomi komunistiniais filmais. 
Esą daugelis jaunuolių per išti
sus metus nei karto nėra buvę 
kine. (E).

BŪKIME SVEIKESNI

SAULĖ
Saulė yra šilimos, jėgos, gyvy

bės ir sveikatos versmė. Be jos 
nebūtų pasikeitimų gamtoje, ne
būtų šviesos, šilimos ir lietaus, 
nebūtų ir gyvių nei augalų. Dėl
to daugely senovės religijų saulė 
buvo dievinama ir garbinama.

Saule naudojimasis sveikatai 
palaikyti ir jų praradus atgauti 
buvo žinomas senovės babilonie
čiams, asiriečiams ir egyptie- 
čiams. Anos senovės tautos var
tojo saulės vonias gydymui ir 
tam turėjo specialių įrengimų. 
Vėliau, ketvirtame šimtmetyje 
prieš Kristų vadinamas moderni
nės medicinos tėvas graikas Hi
pokratas savo ligoniams recep
tuose prirašydavo sistekningai 
naudotis saulės voniomis.

Viduramžiais, kaip daugel da
lykų, saulės svarba sveikatai bu
vo pamiršta. Vėl pradėta saule 
naudotis kiek plačiau gydymui ir 
sveikatai palaikyti aštuoniolikta
me šimtmetyje. Pirmieji Europo
je pradėjo prancūzai ir vėliau ki
ti o Lietuvoje saulę tepradėjome 
vertinti pasigydymui ir bendrai 
sveikatai kiek platesniu mastu tik 
po pirmo pasaulinio karo, kada 
atkūrėme savo nepriklausomų 
valstybę ir kultūriškai nebebuvo
me atskirti nuo Vakarų Europos. 
Vakarinės Lietuvos dalies lietu
viai, t.y. Mažosios Lietuvos, jau 
prieš pirmų pasaulinį karų žino
jo saulės spindulių magiškų ga
lių gydymui.

Seni žmonės dar atsimena va
saromis dėvinčius pirštines ir po

! EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

’ Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
;; akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
< ■ šeštad. 9-13 vai.
• ■ 8th Floor, Capitol Homo, 109 Swaaaton St, 

: Melb., C.I. (Priešais Melboerno Town Hal!)
Tol. 63*2231

SKELBIMAS
DĖMESIO AUSTRALIJOS LIETUVIAMS!

Turim išleidę dvi labai svarbias knygas. Viena yra “Dieviškasis 
Amžių Planas” arba švento Rašto Studijavimas, su braižiniu, 
pirmas tomas, šioje knygoje smulkiai aprašoma kas įvyks visame Pa
saulyje Kristaus karaliavimo amžiuje, šiame tūkstantmetyje, apie ką 
jau buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų.

Dabar mes savo akimis matome, kad tos pranašystės laipsniškai 
pildosi. Aukščiau paminėtoje knygoje aprašoma kokia tvarka ir val
džia bus šioje žemėje ir kokios Palaimos bus suteiktos Jėzaus ir Jo 
Bažnyčios visai žmonijai. Knyga turi 368 puslapius su drobės 
apdarais. Kainuoja tik $1.00.

Antroji knyga — “Laikas Prisiartino” (švento Rašto Studjiavi- 
mo, antras tomas), nuodugniai aprašo vienų labai Galinga Sistemų, 
kuri yra nusistačiusi prieš Tiesų. Ten nurodoma metai kada ji kų 
veikė ir kokius darbus ji atliko viduramžiuose ir kaip elgėsi su tais, 
kurie nesutiko su jų mokslo ir dvasia. . . . .

Ši knyga turi 358 puslapius, irgi drobės apdarais ir kainuoja $1.W.
Taipgi turime Biblijų, Senojo ir Naujojo Testamento, įvairiomis 

kainomis. Turim Naujų Testamentų su gražiu viršeliu, taisyklinga 
lietuvių kalba. Kaina $2.00. . .

Kitos knygos: “Dangiškoji Manna”, su tekstu kiekvienai dienai 
ir paaiškinimu. Puošniais apdarais, kaina 50 centų. “A u š r o S 
Giesmės” su 190 gražių giesmių — 50 centų. .

Pinigus siųskite sykiu su užsakymu knygų. Neturtingiems siun
čiame veltui mažas knygutes ir traktatus, pareikalavus jų.

Užsakymus siųskite šiuo adresu: L. B. S. A. 212 East 3rd Street, 
Spring Valley, Illinois. U.S.A. (61362)

PABIROS
Didžiausiame pasaulio mieste 

Tokio, Japonijoje, tik pusė gyven
tojų turi savo privačias vonias 
namuose. Visi kiti naudojasi vie
šosiomis pirtimis. Palyginus su 
Australija, labai retas australas 
neturi savo namuose vonios.

KENNEDY KETVIRTASIS
John F. Kennedy yra ketvirta

sis Amerikos prezidentas, žuvęs 
pasikėsinimų eigoje. Pirmasis buvo 
nužudytas Abraomas Lincoln, še
šioliktasis Amerikos prezidentas, 
nušautas 1865 m. teatre, antrasis 

lietsargiais nuo saulės besislaps
tančias išbalusias dvarų ponias ir 
paneles. Tada jos ir ponai manė, 
kad nuo saulės paruduoti yra ir 
negražu ir nesveika.

Iš saulės eina skirtingų, ilgų 
ir trumpų virpėjimų bangos ir 
per spektrų žiūrint matomos šios 
pagrindinės spalvos: raudona, 
geltona, žalia, mėlyna, lelijava ir 
violetinė. Tos spalvos matomos 
ir vaivorykštėje.

Ilgų virpėjimų saulės spindu
liai mus veikia fiziškai ir trum
pų, t.y. ultra violetiniai — che
miškai. (Apie ilgų virpėjimų sau
lės spindulių naudingumų sveika
tai bus atskiras straipsnis).

Ultra violetiniai saulės spindu
liai, esant apsinuoginusiam ar la
bai plonai apsirengusiam ir odai 
ne sausai, bet kiek riebiai, gami
na D vitaminų. D vitaminas, jau 
dabar pradedamas vadinti saulės 
vitaminu, yra labai reikalingas, 
nes jo trūkstant ir pakankamai 
mineralais turtingų maistų valgy
dami jausime mūsų organizmui 
mineralų trūkumų. Nesant D vi
tamino, kalkės ir fosfaros nenau
dojami kaulams ir dantims. Esant 
D vitamino nepakankamai ir mū
sų kaulai ir dantys nepakanka
mai gaus kalkių ir fosforo.

Kalkės reikalingos ne tik kau
lams ir dantims, bet ir nervams; 
nesant pakankamai D vitamino 
nervai jaus kalkių trūkumų ir 
būsime nerviški, nors mūsų val
gomame maiste būtų ir pertek
lius kalkių.

James Garfield, dvidešimtasis U. 
S.A. prezidentas, nušautas 1881 m. 
Washington gelž. stotyje. Trečia
sis Wiliam MacKinley, dvdešimt 
penktasis prezidentas, nužudytas 
1901 m. Buffalo mieste. Ir ketvir
tasis J.F. Kennedy, žuvęs nuo žu
diko kulkos š.m. lapkričio 22 d. 
Yra buvę pasikėsinimų ir prieš ei
lę kitų prezidentų, kaip Roosevelt, 
Truman ir kt., bet pasikėsinimai 
buvę nesėkmingi.

RIJŪNŲ REKORDAI
Beieškodami būdų pagarsėti, 

žmonės išsigalvoja visko. Pvz. 
įvairių valgymo konkursų metu 
yra laimėję rekordus šitokie asme
nys: belgas Groinet suvalgė 44 
virtus kiaušinius per 30 min., ka
nadietis Johns prarijo 24 žalius 
kiaušinius per 15 minučių, anglas 
Steel suvalgė 29 maišelius džiovin
tų bulvių skiedrelių per valandų, o 
austras Garcia per tų patį laikų 
prarijo 480 austrių; prancūzas 
Maffrey išgėrė 45 stiklines alaus 
per 52 minutes.

— Batų blizginimui išleista 73 
milijonai dolerių, Amerikiečiai 
praėjusiais metais išleido 73 mili
jonus dolerių savo batų blizgini
mui. Jie praleido dar 20 milijonų 
dolerių batų perdažymo priemo
nėms.

IŠGERTAS VYNAS
Praėjusiais metais Jungtinėse 

Amerikos Valstybėse buvo parduo
ta tiek vyno, iš kurio galėjo suda
ryti tokių “jūrų”, kurioje būtų 
galėję plaukti 10 laivų, “France” 
laivo dydžio (66,348 tonų). Buvo 
suvartota 168 milijonai galionų 
vyno.

Naminio vyno buvo sunaudota 
154 milijonai galionų praėjusiais 
metais. 1961 metais buvo sunau
dota 171 milijonas ir 600 tūkst. 
galionų.

SINATRA IŠPIRKO SAVO 
SŪNŲ

Neseniai žinomo filmų artisto ir 
dainininko Frank Sinatros sūnus 
Frank Sinatra jun., 19 m. amžiaus, 
gangsterių buvo pagrobtas ir už jį 
iš tėvo buvo pareikalauta 240.000 
dolerių. Nenorėdamas rizikuoti 
savo sūnaus gyvybe Sinatra senjo
ras išpirko savo sūnų, kuris buvo 
paleistas ir sveikas grįžo namo.

Nesant pakankamai saulės 
spindulių, pav. kraštuose kur žie
mos būna ilgos ir nesaulėtos, ar 
nesant galimybės saulėtomis die
nomis bent po valandų pabūti 
saulėje, reikia daugiau valgyti 
D vitaminais turtingo maisto. Ta
čiau iš vaistinės atsinešto D vi
tamino valgyti be ypatingo rei
kalo nereikia, nes tai vienintėlis 
vitaminas, kurio didelis pertek
lius kenkia sveikatai.

Jonas Normantas
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Xiv-ji SPORTO ŠVENTĖ MELBOURNE
Gruodžio 27-31 d. olimpiniam 

Melbourno mieste įvyko XIV- 
ji Australijos lietuvių sporto 
šventė sutraukusi iš Adelaidės, 
Sydnėjaus, Geelongo, Hobarto, 
Canberros ir Melbourno apie 
250 sportininkų, daugumoje 
mūsų jau čia išaugusių jaunų 
vyrų ir merginų, kurie jaunat
višku užsidegimu gynė savųjų 
klubų lietuviškąją garbę.

Šventė buvo pradėta šv. Mi- 
šiomis, kurias atlaikė didelis 
sportininkų bičiulis ir Sydnė
jaus “KOVO” garbės narys kun. 
P. Butkus, savo specialiame pa
moksle išreikšdamas sporto rei
kšmę mūsų lietuviško jaunimo 
tarpe. Garbės sargyboje išrikiuo
tos klubų vėliavos sukaupė jau
nuolius tradiciniam šventės ati
darymui, primindamos būsimąs- 
sias sportines kovas aikštėse.

Pasibaigus pamaldoms, erd
vioje ukrainiečių salėje, prie vai
šingai apkrautų stalų, sporto 
šventės dalyviai ir kviestiniai 
svečiai turėjo susipažinimo pie
tus, kurių metu, kone visų Mel
bourne lietuviškųjų organizacijų 
atstovai sveikino sportininkus, 
linkėdami geriausios sportinės 
sėkmės. Be vietinių organizaci
jų, buvo gauti sveikinimai ir iš 
užsienio, tai buv. paskirų klubų 
narių, dabar gyvenančių JAV- 
se ir ypatingai nuoširdus sveiki
nimas buvo gautas iš Š. Ameri
kos FASK’o įgaliotinio krepši

J J ■?
:: RINKOJE PASIRODĖ |

BALTIC VODKA į

Z Y
o Gaminama lietuvio ir yra augščiausios rūšies. Pardavi- a
X nėjama visoje Australijoje. Sydnėjuje reikalaukite pas X
į M. PETRONĮ 152 Liverpool Rd., Enfield, tel. UJ 5727. f

!
 BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD. $

Cm. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A. |

Šventės nuotrupos
★ VIENAS iš ankstyviausiai 

nuvykusių j sporto švent,ę buvo 
sydnėjiškis “Chicken’as”, atsidū
ręs kone savaitę prieš atidarymą, 
buvo taip sužavėtas Melboumu, 
o gal kartais jo merginomis, kad 
kai reikėjo grįžti atgal į Sydnė- 
jų, tai jis negalėjo apsispręsti ar 
likti, ar važiuoti, kol galų gale 
buvo įsodintas į mašinų ir sau
giai pargabentas namo.

★ KALBANT apie Sydnėjų, rei
kia pasakyti, kad jų kelionė į 
Melbourną nebuvo jau taip lai
minga. Merginų treneris, nors 
savame Volkswagen’e ir nesivežė 
merginų, o turėjo kompanjoną 
tik vyrą trenerį, tačiau bevažiuo
jant, neteko vienos lempos stik
lo, kai vyrų komandos kapitonui 
atsitiko dar blogiau. Apie 300 
mylių nuo Melbourno jo mašinos 
priešakinis stiklas susidūrė su 
praskrendančiu akmeniu ir, neiš
laikęs, visiškai išbyrėjo, ko pasė
koje jis turėjo visas savo maši
nos sušalusias merginas atiduoti 
į kitą mašiną ir pats su likusiais 
draugais dirbtinę šilumą palaiky
ti kitomis priemonėmis. Pati di
džiausia nelaimė atsitiko blondi
nui tinklininkui jau pačiame Mel
bourne, kai, bevažiuojant 15-kos 
mašinų vilkstinei, berods ar ne į 
taip poupuliarią partijėlę, į jo 
mašiną įlėkė sportinė “Bombelė” 
visai sudaužydama jo šoną, ko 
pataisymui, jis dar turėjo Mel
bourne pasilikti apie porą savai
čių. Iš dalies tai gal ir gerai, ži
noma, jei tik papuolei pas gerą 
šeimininkę, o tokių olimpiniame 
mieste netrūko.

★ ADELAIDIŠKIAI bevažiuo
dami vienoje mašinoje taip nuo
bodžiavo, jog net pokeriuką dvie
se pradėjo dėstyti, ko pasėkoje, 
vienam iš bežaidžiančių buvo 
lengvos visos varžybos.

★ .ADELAIDĖ, būdamas šven
tas miestas vis tiek turi savo ydų, 
ypatingai kas liečia azartą. Jei 
jau neturima ant ko “betinti”, 
tai išbandomos net musės, kaip 
pvz. tupi ant stalo dvi musės, tai 
už jas ir dedama po svariuką ka

ninkų atvykimui į Australiją, 
inž. V. Adamkavičiaus, kuris 
savo sveikinime džiaugėsi, kad 
netrukus Amerikos lietuviai 
krepšininkai galės pamatyti sa
vo brolius sportininkus Austra
lijoje. Šį sveikinimą ypatingai 
karštai priėmė visi šventės da
lyviai.

ŠVENTES ATIDARYMAS
Gruodžio 27 d. 3 vai. p.p. 

oficialusis šventės atidarymas 
įvyko Show Ground krepšinio 
salėje, kur išsirikiavusius su sa
vo vėliavomis sportininkus, įne
šus olimpinę šventės ir Lietuvos, 
bei Australijos vėliavas, Mel
bourno “Varpo” pirmininkas 
Bladzevičius, pasveikinęs visus 
šventės dalyvius, pakvietė ofi
cialiai šventę atidaryti ALFAS 
p-ką J. Janavičių. Oficialiai da
liai pasibaigus šventė prasidėjo 
tautiniais šokiais, dalyvaujant, 
Melbourno, Adelaidės ir Gee
longo šokių grupėms. Grakščiai 
šokdami jaunieji šokėjai išpildė 
Subatėlę (Adelaidė), Kalvelį 
(Geelongas), Blezdingėlę (Mel
bournas), Jonkelį (Adelaidė), 
Sukčių (Geelongas), Lenciūgėlį 
(Melbournas), Oželį (Geelon
gas), Gyvatarą (Adelaidė). Tau
tinių šokių išpildyme savo nau
ju, daug kam iki šiol nematytu 
repertuaru, skyrėsi Adelaidės 
šokėjai, vadovaujami p. Lapšie- 
nės.

tra pirma pakils ir nuskris. Tik
rai įdomu, apie tai pagalvokit ir 
kiti “gambleriai”.

★ PO ŠIOS šventės mūsų spor
tininkai tur būt tikrai nutrauks 
visus broliškus ryšius su mūsų 
brolių tauta, kurie po paskutinės 
savo šventės paliko tokį šiukšly
ną naujame, pasauly viename iš 
didžiausių krepšinio stadionų 
Melbourne, kad paskui šventės 
šeimininkai jokiu būdu negalėjo 
jo gauti mūsų buvusiai šventei. 
Tam nepagelbėjo nei pačių bu
vimas “šėrininkų” skaičiuje ir 
siūlymas gana riebių kyšelių. Tik
rai trūko geros lietuviškų laši
nių palties, juk anksčiau su jais 
galėdavai visur ir visada viską 
gauti.

* NEKALBANT dabar apie 
vyrus (gražių nutikimų apie juos 
išgirsite vėliau) teko išgirsti salė
je moterų krepšinio komandų 
apibudinimą: Adelaidiškės — 
merginos iš švento miesto, pri
žiūrimos dar šventesnio trenerio, 
vis dėlto, vadovams nežinant, va
karais kažkaip ištrūkdavo į par- 
tijėles, nors tas ir nekenkė joms 
laimėti I-mą vietą. Geelongiškes 
jaunės šiais metais pralenkė savo 
vyresnes seses ir išstatė savo ko
mandą, nors šiaip retai kur da
lyvavo, nes Geelongo tėviška dva
sia stipriai jautėsi ir Melbourne. 
Sydnėjiškės, sakoma, iš didmies
čio, visas nustelbė ir jaunės at
rodė kaip tikros damos prieš vi
sas kitas komandas. Nuo vyres
niųjų pirmas klausimas ryte tai 
ir būdavo: kur šį vakarą, kelin
tą valandą, ar turi su kuo važiuot 
ir pan.? Neskaitant to, kai da
mos iš didmiesčio pasirodė N. 
Metų baliuje, tai gana niūri, ypa
tingai sportininkams skirtoji sa
lė taip ir nušvito. Ar nevertėtų 
sydnėjiškėms pamokyti ir kitas 
seses didmiesčio įvairių “praš
matnumų”? Gi šeimininkės mel- 
bournietės, nors ir stengėsi ne
nusileisti savo konkurentėms syd
nėjiškėms, tačiau kova buvo pra
laimėta, nes didžiausi šventės 
“Donžuanai” vis tiek daugiausiai

KREPŠINIS
Krepšinio varžybose dalyvavo: 

5-ios vyrų, 4-rios moterų, 5-kios 
jaunių ir 4-rios jaunių merginų 
komandos. Nors Melbournas turi 
vieną iš puikiausių pasaulyje 
krepšinio stadionų, kuriame ran
dasi labai geros 8-nios salės, ta
čiau, dėl buvusių vasaros atosto
gų šis stadionas nebuvo gautas ir 
visos krepšinio ir tinklinio rung
tynės (apie tai bus rašyta atski
rai) vyko nedidelėje ir, reikia pa
sakyti blogoje salėje, kas gal būt 
daugeliui komandų sutrukdė pa
rodyti jų turimą žaidimo lygį. 
Žinoma, dėl to negalima kaltinti 
rengėjų, nes jie darė viską ką ga
lėjo gavimui krepšinio stadiono, 
bet, deja, jis nebuvo prieinamas.

★
Pasibaigus pirmenybėms krep- 

šnyje pasiskirstė sekančiai:
Vyrų — 1. Adelaidės Vytis, 2.

Amerikietis Bob Hayes 
pasiekė naują pasaulio rekordą 
nubėgęs 100 metrų per 9.1 sek.

dėmesio kreipė sydnėjiškėms, kuo 
jos tikrai didžiavosi.

★ IKI ŠIOL buvau įsitikinęs, 
kad sportiniam entuziastui ir 
ypatingai dėl sporto dantis pra
kalusiam sporto mėgėjui, sportas 
tai yra viskas, bet, pasirodo, kad 
ir čia galima suklysti, kaip kad at
sitiko su vienu adelaidiškiu, ku
ris supažindintas su gražia prū- 
saite, ne tik sportą pamiršo, bet 
net savo draugų tarpe dvi dienas 
nesirodė. Pasirodo moterys viską 
gali, tai ar nevertėtų tiems žmo
nėms, kurie sielojasi dėl adelai- 
diškių kasmetinės pergalės, gerai 
pagalvoti ir kitais metais daugiau 
jų gerųjų sportininkų ir vadovų 
supažindinti su prūsaitėmis, o ta
da jau tikrai adelaidiškiai bus 
nuvainikuoti.

šiam kartui užteks, iki pasi
matymo kitame numeryje.

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, NJS.W.

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

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

Melbourno Varpas, 3. Geelongo 
Vytis, 4. Sydnėjaus Kovas, 5. Ho
barto Perkūnas.

Moterų: 1. Adelaidės Vytis, 2. 
Sydnėjaus Kovas, 3. Melbourno 
Varpas, 4. Hobarto Perkūnas.

Jaunių vyrų: 1. Adelaidės Vy
tis, 2. Melbourno Varpas, 3. Gee
longo Vytis, 4. Sydnėjaus Kovas,
5. Canberros Vilkas.

Jaunių merginų: 1. Adelaidės 
Vytis, 2. Sydnėjaus Kovas, 3. Gee
longo Vytis, 4. Melbourno Var
pas.

★
Pirmosiose rungtynėse susitiko 

Melbourno ir Canberros jaunių 
krepšininkai, per kurias šeimi
ninkai pasirodė daug stipresni, 
nugalėdami sostinės “Vilką” 
40:14 (22:5). Taškai: Melb. Var
pas: Skimbirauskas ir Ališauskas 
po 10, Kalvaitis ir Mačiulaitis po
6, Vasaris 4, Firinauskas ir Jokū
baitis po 2; Canberros Vilkas: 
Labutis 6, Keraitis ir Kaspariū- 
nas po 4.

Antrose atidarymo dienos run
gtynėse Geelongo Vyties vyrai 
nugali Sydnėjaus Kovą 35:30 
(18:12). Koviečiai, dėl neįpras
tos mažos salės, negalėdami iš
vystyti savo komandinio greičio, 
pirmą puslaikį labai blogai su
žaidžia, kai antrame puslaikyje, 
įgavę daugiau savistovumo, ban
do atgauti savo įprastą formą, 
nors Geelongas, kietai dengdami 
ir geriau mėtydami, įstengia iš
plėšti pergalę. “

Taškai: Geelongas: Volkovic- 
kas 7, R. Volkovickas ir šutas po 
6, Lipšys 5, Šimkus ir Kisielius 
po 4, Stašinskas 2, Brazdžionis 1;

Sydnėjus: Lukoševičius 14, 
Grudzinskas 8, Daniškevičius 1, 
Lapšys 3 ir D. Kriaucevičius 1.

Po gana įtemptos ir gražios ko
vos, Geelongo jauniai nugali Syd
nėjaus jaunius 30:25 (12:10). 
Taškai: Geelongas: V. Brazdžio
nis 10, Vaičekauskas 7, Ceravi- 
čius 6, G. Brazdžionis 4;

Sydnėjus: Grudzinskas 11, V. 
Lukoševičius 6, Liubanskas 5, 
Šatkauskas 2.

LĖKTUVE
Lėktuvo pilotas po kelionės at

sisveikindamas išlipančius kelei
vius:

“Saugiausioji jūsų kelionės dalis 
pasibaigė. Būkite labai atsargūs 
vairuodami namo”.

SKRYBĖLĖ IR GALVA
Įžymus pasakų kūrėjas Christi- 

jenas Andersenas nekreipė dėme
sio į savo išorę. Jo seną, aptrintą 
ir vietomis prakiurusį paltą žinojo 
visa Kopenhaga. Kartą gatvėje 
kažkoks žmogus priėjo prie Ander
seno ir piktai paklausė:

— Tą pasigailėtiną daiktą ant 
savo galvos jūs, tur būt, vadinate 
skrybėle?

Neprarasdamas ramybės pasa- 
kininkas atsakė:

— O tą pasigailėtiną daiktą po 
savo skrybėle jūs, tur būt, vadina
te galva?

JPOPTAW
Redaguoja: Antanas Laukaiti*

38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

Pirmose moterų rungtynėse 
Adelaidė nugali Sydnėjų 23:11 
(10:2). Vytietėa, parodydamos 
geresnį susižaidimą ir geresnius 
mėtymus įtikinančiai laimėjo. 
Taškai: Adelaidė: Andriušytė 9, 
Atkinson ir šiukšterytė po 5, šu
kytė ir Matiukaitė po 2;

Sydnėjus: S. Motiejūnaitė 4, J. 
čepulytė, čelkytė ir Paulauskai
tė po 2, L. Motiejūnaitė 1.

Paskutinėse atidarymo dienos 
rungtynėse jaunieji Hobarto kre
pšininkai labai gerai sužaidė ir 
tik paskutinėse minutėse nusilei
do Melbournui, pralaimėdami 
38:31 (14:13). Ypatingai gerai 
taip šiose, taip ir kitose rungty
nėse sužaidė Andrikonis, gražiai 
padedamas kito hobartiečio Pet
raičio. Taškai: Melbournas: Ur
bonas 14, A. Vaišutis 7, Soha 6, 
R. Vaišutis ir Baikauskas po 4, 
Mockus 2, Žiedas 1; Hobarta* 
Andrikonis 20, Petraitis 10, Kozi- 
kas 1.

Antrosios dienos pirmose run
gtynėse Adelaidės jaunės nugali 
Sydnėjaus jaunes 22:15 (15:6). 
Adelaidė: Vyšniauskaitė 9, R. 
Krivickaitė 8, S. Krivickaitė ir 
Lapienaitė po 2, Pociūtė 1; Syd
nėjus: N. čepulytė ir Meškaus- 
kaitė po 5, S. Motiejūnaitė 3, 
Paulauskaitė 2.

Geelongo jaunės po gana įtem
ptos kovos nugali savo kaimynes 
Melbourno jaunes 19:12- (9:6).

TINKLINIS
Tinkliniui žaisti sąlygos per 

XIV-tą Sporto Šventę buvo labai 
blogos. Žaidimų salės stogo rė
mai kliudydavo labai daug ka
muolių ir trukdė žaidimą. Dau
guma varžybų vyko anksti iš ry
to ir turbūt dėlto visiškai nebu
vo žiūrovų. Patys žaidėjai dau
gumoje būdavo užsimiegoję ar tai 
nuo ankstyvo kėlimosi ar nuo vė
lyvų “partijų”.

Tinklinio varžybose dalyvavo 
Adelaidės Hobarto, Geelongo, 
Melbourno ir Sydnėjaus sporto 
klubų vyrų komandos. Pirmose 
varžybose susitiko Adelaidė su 
Sydnėjum. Visi tikėjosi pamatyti 
kietą Sydnėjiškių pasipriešinimą, 
galbūt ir laimėjimą prie praėju
sios Sporto šventės čempionus 
Adelaidės “Vytiečius”. Sydnėjaus 
tinklininkai visgi parodė labai 
mažą pasipriešinimą adelaidiš- 
kiam. Kai kurie Sydnėjaus žai
dėjai valdo gana gerai kamuolį, 
bet visai komandai trūksta smū- 
giuotojų. Beveik nenaudojami už
metimai ir svarbiausia nestatomi 
blokai. Adelaidiškiai visą laiką 
turėjo penkis smūgiuotojus ir nors 
jų žaidimas neatrodė labai dina
miškas, visgi jie užtikrintai rinko 
taškus ir gana lengvai 15-6, 15- 
10, rezultatu nugalėjo Sydnėjų.

Antrose varžybose susitiko 
Melbournas su savo kaimynais 
geelongiškiais. Pirmą setą mel- 
bourniškiai laimėjo gana lengvai, 
antrame sete geelongiškiai susi
ėmė, parodė kietesenį pasiprieši
nimą ir laimėjo setą. Lemiama
jam trečiame sete vėl dominavo 
Melbournas, Sohos smūgiavimas 
įgalino Melbourną pasiekti lai
mėjimą rezultatu 15-9, 12-15, 15- 
8. Melbourno komandai trūksta 
smūgiuotojų. Neprošalį būtų su
rasti keletą jaunesnių žaidėjų. 
Geelongo komanda žaidė labai 
nepastoviai ir, išskyrus Zenkevi
čių, prastai smūgiavo.

Trečiose rungtynėse susitiko 
Sydnėjus su Hobartu. Turėdami 
labai mažą patyrimą, hobartiš- 
kiai negalėjo atsispirti sydnėjiš- 
kiams ir pralaimėjo 15-0, 15-5.

Hobartas pateikė staigmeną 
laimėdami pirmą setą susitikę su 
Melbournu. Visgi varpiečiai pa- 
sispaudė ir lengvai laimėjo se
kančius du setus, laimėdami 
rungtynes rezultatu: 12-15, 16-6, 
15-6.

Geriausias savo rungtynes Syd- 
nėjiškiai sužaidė prieš Geelongą, 

Taškai: Geelongas: Andrikonytė 
8, Volodkaitė 7, Vaičekauskaitė 
ir Norvydaitė po 2; Melbournas: 
Statkutė 5, BladzevičKitė 3, Sil- 
vaitė ir Žiedaitė po 2.

Adelaidės jauniai gana lengvai 
nugali pirmą kartą pasirodžiusius 
sostinės Canberros Vilko jaunius 
48:16 (12:11). Taškai: Adelaidė: 
Vasiliauskas 14, Jaunutis 12, Le
vickis 9, Kanas 5, Janavičius ir 
Radzevičius po 4; Canberra: La
butis ir Keraitis po 6, švedas 4.

Adelaidės moterys įtikinan
čiai laimi prieš Hobartą 38:10 
(23:0). Taškai: Adelaidė: And
riušytė 12, Atkinson 9, Pečiulytė 
8, šiukšterytė ir šukytė po 4, Po
ciūtė 1; Hobarta*: House ir Luck 
po 4, Fromaitė 2.

Vienose iš gražiausių ir įtemp
čiausių visos šventės jaunių rung
tynių Sydnėjaus jaunieji kovie
čiai nugalėjo Melbourno Varpą 
30:28 (11:20). Pirmajam, puslai- 
ky pralamėję net 9-niais taškais, 
vėliau koviečiai atsigriebia ir įs
tengia išplėšti gražią pergalę 
prieš labai gerai žaidžiančius jau
nuosius Varpo žaidėjus. Taškai: 
Sydnėjų*: Grudzinskas 17, Liu- 
bianskis 7, V. Lukoševičius 6; 
Melbourne*: Skimbirauskas 6, 
Mačiulaitis 5, Kalvaitis 4, Anta
naitis 7, Firinauskas, Ališauskas 
ir Jokūbaitis po 2.

(Bus daugiau(
A.L.

laimėdami 15-3, 15-2. Geelongiš
kiai, patyrę skaudų pralaimėji
mą, pasitempė ir, susitikę Ade
laidę, pajėgė laimėti antrą setą. 
Trečiame sete geelongiškių visas 
karingumas dingo ir adelaidiškiai 
lengvai laimėjo rezultatais: 15-7, 
10-15, 15-6.

Daugiausia įtampos buvo laike 
Sydnėjaus Melbourno susitikimo. 
Sydnėjui laimėjus pirmą setą 15 
-13 ir antrame sete esant 14-14, 
rungtynės atrodė gali būti sydnė
jiškių laimėtos. Esant reikalui 
pasitempti, sydnėjiškiai to nepa
jėgė padaryti ir pralaimėjo 16-14. 
Trečiame lemiamam sete, sydnė
jiškiai visiškai pabiro nepajėgda
mi priimti net padavimų. Setą 
pralaimėjo 15-5.

Adelaidė be vargo laimėjo prieš 
Hobartą 15-5, 15-7. Priešpaskuti
nėse tinklinio rungtynėse susiti
ko seni varžovai Adelaidė‘ir Mel
bournas. čia teko taip pat apsi- 
vilti nesusilaukus aukštesnio ly
gio varžybų. Už Melbourną kaip 
ir visuomet gerai žaidė Soha, bet 
jo smūgiai dažnai buvo užblokuo
jami ir bendrai adelaidiškiai, žais
dami daug geriau, laimėjo 15-8, 
15-7. Paskutinėse rungtynėse Ho
bartas pajėgė laimėti vieną setą 
prieš Geelongą. Rungtynes laimė
jo Geelongas 15-11, 12-15, 15-2.

čempionų vardas atiteko Ade
laidei, antra vieta Melbournui, 
trečia — Sydnėjui, ketvirta Gee- 
longui ir penkta Hobartui.

Labai gaila, kad nebuvo mote
rų tinklinio varžybų. Tinklinis tu
rėtų būti labiau praktikuojamas, 
dabar tam turima aikštelės prie 
Lietuvių Namų, žaidimas yra 
lengviau prieinamas visiems ir 
įmanomas pravesti įvairiose jau
nimo stovyklose.

Laike Klubų atstovų posėdžio 
buvo priimtas labai nenaudingas 
potvarkis, liečiąs tinklinį, būtent, 
kad tinklinį gali žaisti penki žai
dėjai. Tokių taisyklių niekur nė
ra ir yra nesąmonė mums jas iš
sigalvoti. Sportas yra tarptauti
nis ir jo žaidimo taisyklės tarp
tautinės. Ne taisykles reikia pri
taikinti prie žaidėjų, bet žaidėjai 
turi paklusti ir prisitaikinti prie 
taisyklių Tikėkimės, kad tinklinis 
populiarūs, bus tobulėjama žai
dime ir per sekančią šventę pa
matysime geresnių aukštesnio ly
gio rungtynių.

B.N.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai
PERTH

Praėjusių metų gruodžio 31 d. 
vakare Perth’o Apyl. Valdyba su
ruošė tradicini Naujųjų Metų su
tikimą.

Už gausų dalyvavimą dėkojame 
visiems ten buvusiems tautiečiams.

Už padovanotas loterijai premi
jas nuoširdžiai dėkojame p. Pakal
niškiams. p. Liutikiams, p. Kli- 
maičiams, p. Pigen, p. P. Višniaus- 
kui, p. V. Dailydei, p. Norvilai, ir 
p. Valodkai.

Perth’o Apyl. Valdyba.

SYDNEY
SUSIPAŽINIMO VAKARAS
Sausio 11 d. šalia metinio Syd

ney lietuvių Caritas baliaus įvyko 
toje pat salėje Auburne ir neįpras
tos iškilmės: buvo pasveikintas 
neseniai iš Romos grįžęs ir ten 
įšventintas kun. Povilas Martuzas, 
kuris Romon buvo išvykęs prieš 
šešetą metų. Kurijos patvarkymu 
jis yra paskirtas pastoraciniam 
darbui Sydney lietuvių tarpe, šias 
jauno kunigo sutiktuves — susi- 
pažintuves surengė Sydney lietu
vių parapijos taryba, vadovauja
ma kun. P. Butkaus. Susirinkus 
salėje gausingai visuomenei, suda
rytas svečių stalas, prie kurio bu
vo pakviesti šalia kunigų ir kvies
tieji organizacijų atstovai, kurie 
nuoširdžiai pasveikino naująjį ku
nigą palinkėdami jam apaštalauti 
ne tik Bažnyčiai, bet ir lietuvybei. 
.Daugumas sveikinusių naujai at- 
vykusiam įteikė dovanų. Iškilmių 
metu paaiškėjo, kad kun. P. But
kui kaip tik suėjo prieš porą dienų 
(sausio 9 d.) 50 metų. Tuo pačiu 
iškilmės pasidarė dvigubos: buvo 
sveikinami abu kunigai.

Atsakydamas ir prisistatydamas 
kun. P. Martuzas pasidžiaugė syd- 
nėjiečių prielankumu ir pasižadėjo 
visomis išgalėmis vykdyti savo, 
kaip kunigo ir kaip lietuvio pa
reigas.

Po sveikinimų ten pat prasidėjo 
Caritas balius, užtrukęs iki vėly
vos nakties. Baliaus programoje 
dalyvavo p-lė Šapronaitė, pašoku
si porą ispaniškų šokių ir solistė 
p. Bernotienė, nuotaikingai padai
navusi.

ę y
£ VISI — DIDELI IR MAŽI, SENI IR JAUNI s

S>♦< • kviečiami i Jv

I JŪROS DIENĄ I
I -v* $
»t« J Wollongong apylinkės Corrimal paplūdimyje sausio 
>*< 26 d., sekmadienį.
i Programą išpildys Sydnėjaus ateitininkai. Renkamės į
!♦; pajūrį 10 vai. ryto. Pamaldos įvyks 5 vai. p.p. Wollongong !♦! 

katedroje. Vakare šokiai Corrimal Life Savers klubo salėje.
>< Trokštantieji bus pagirdyti, alkani papenėti. J

>♦< Rengėjai: Wollongongo Apylinkės Valdyba £
S - - ir Sydnėjaus ateitininkai $
>3 v>!

MARGUMAI
POVANDENINIS ŽVALGAS
Jūros gelmių tyrinėjimai, pra

dėti prieš daugelį metų, iki šiol ne
davė laukiamų rezultatų. Žmogus, 
nors ir giliai nusileisdamas į jūrą, 
negalėdavo atlikti sudėtingų tyri
mų, nes ir moderniausi batiskafai 
dideliame gylyje tegalėdavo išbūti 
palyginti trumpą laiką.

Viena amerikiečių firma pradėjo 
statyti naują originalios konstruk
cijos povandeninį laivą “Aliumi- 
nautą”, kuris galės nusileisti iki 
4,5 km gylio ir išbūti ten su nema
ža įgula keletą dienų. Laivo darbo 
spindulys — 130 km. Jis bus ap
rūpintas mechaninėm rankom — 
manipuliatoriais pavyzdžiams iš 
jūros dugno rinkti, povandenine 
televizija, ultragarso lokatorium.

KAIP VENERĄ PADARYTI 
GYVENAMĄ

Jei žmogus nusileistų Veneroje, 
jis negalėtų joje gyventi, šios 
planetos atmosferoje nėra deguo
nies ir yra labai daug anglies dvi
deginio. Nors vandens yra, bet 
kiek jo, nežinia. Manoma, kad Ve
neros paviršiaus temperatūra apie 
300 laipsnių C.

Karlas Saganas iš Berklio uni
versiteto iškėlė .idėją paversti Ve
nerą planetą, tinkama žmogui gy
venti. Jis pasiūlė nugabenti į jos 
atmosferą primityvius jūrinius 
dumblius, kurie gana greitai ang
lies dvideginį paverčia deguonimi. 
Saganas mano, kad tinkamiausi

MELBOURNE
A.L.K. FEDERACIJOS 

SUVAŽIAVIMAS MELBOURNE
Gruodžio 27-29 d.d. pereitais me

tais Melbourne įvyko Australijos 
Liet. Kat. Federacijos atstovų su
važiavimas ir studijų dienos. Ta 
proga buvo suruošta du koncertai, 
kuriuose dalyvavo Melbourne Pa
rapijos choras, vad. p. Juškos ir 
Adelaidės liet. Lituania choras, 
vad. p. V. Šimkaus. Be to dar buvo 
pastatyta S. Čiurlionienės drama 
“Aušros sūnūs”.

Federacijos suvažiavime išrink
ta nauja valdyba, kurion įeina: 
pirm. A. Bakaitis, vicepirminin
kai J. Petraitis ir A. Vaitiekūnas, 
iždininkas L. Grumulaitis, sekre
torius V. Šeštokienė, valdybos na
riai V. čižauskas, V. Miliauskas 
ir V. Žiogas.

Suvažiavime buvo paliesta tiek 
Australijos lietuvių religiniai, tiek 
ir tautiniai reikalai. Kaip iš pas
kelbtų “Tėviškės Aiduose” rezo
liucijų matyti, Federacija nusista
čiusi lietuvybės išlaikymo ir lie
tuviškos kultūros veikloje siekti 
kuo glaudesnio bendradarbiavimo 
su visomis kitomis liet, organiza
cijomis.
. ♦ ♦♦♦ė   ♦ .♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»»
J SAUSIO 18 D., šeštadienį, 7 V. VAK. BANKSTOWNO LIET. NAMUOSE DAINAVOJE ~ 

” Sydney, Bankstown ir Cabramatta apylinkių valdybų, pagelbstint Sydney Liet. Mot. Soc.
" Globos Draugijai, rengiamas -

NUOTAIKINGAS POBŪVIS
" pagerbti sugrįžusiems išXIV-sios sporto Šventės “KOVO” sportininkams. "
-■ laimimas yra mūsų darbų pateisinimas ir ateities laidas. Kviečiami visi iš arti ir toli 
'1 šioje jaunimo šventėje kaip galint gausiau dalyvauti. "
" . Pobūvio metu gros smagus orkestras. Užkandžiai gėrimai pagal skonį ir nuotaiką. “

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

būtų melsvai — žali Nastocaccae 
šeimos dumbliai.

Dumbliai iš pradžių gyventų vir
šutiniuose atmosferos sluoksniuo
se, savo gyvybinei veiklai panau
dodami vandenį, esantį vandens 
garų ar ledo kristaliukų pavidalo. 
Pamažu deguonies kiekis Veneros 
atmosferoje augs. Kintant atmos
feros sudėčiai, pakis ir klimatas. 
Planetos paviršiaus temperatūra 
žemės. Kai ji bus žemesnė kaip 
100 lapsnių, taps galima fotosinte
zė, atseit, žemės augalai galės eg
zistuoti Veneros paviršiuje. Dar 
labjau nukritus temperatūrai, jos 
paviršių galės pasiekti lietus. Pa
galiau atmosfera susibalansuos, ir 
anglies dvideginio joje nebus dau
giau, kaip žemėje.

DAR APIE VORUS
Paskutiniame M. Pastogės pe

reitų metų numery tilpo straips
nelis apie vorus, kuriame buvo pa
sakyta, kad voras, megzdamas tin
klą, paleidžia vieną siūlo galą lais
vai ore siūbuoti, kol vėjas jį užme
ta ant kito medžio. Tuo labai abe
joju. Juk voro siūlas yra tiek 
lengvas, kaip ir oras, ir vienas pa
leistas vargu ar pasiektų voro nu
matytą tašką. Pagaliau numestą 
siūlą reikia pritvirtinti, kad voras 
galėtų juo saugiai vaikščioti, o tai 
padaryti tegali tik pats voras dar 
nesukietėjusia siūlo mase.

Iš mano stebėtų vorų jie taip el
giasi: voras, norėdamas savo tink-

Paminėtina ir ta proga Fede
racijos surengtos studijų dienos, 
kur viešas paskaitas skaitė kun. 
Dr. P. Bašinskas ir Dr. A. Mau- 
ragis. Pirmasis prelegentas svars
tė lietuvių nutautėjimo ir nukri- 
kščionėjimo pavojus, o antrasis 
palietė lietuvių visuomeninės bei 
politinės vienybės klausimą.

Patį A.L.K. Federacijos suva
žiavimą tarp kitų sveikino ir ALB 
Krašto Valdybos p-kas p. I. Jonai
tis.

SVARBU VIKTORIJOS 
LIETUVIAMS

Vasario 1 d., šetadienį, 7 vai. 
vak. erdvioje ir puošnioje South 
Melbourne rotušės salėje (Town 
Hall) rengiamas Mūsų Pastogės 
Spaudos Balius.

Ypatinga baliau^ j|rogtrama 
jus išves iš pilkos kasdienybės 
ir net primins praleistas Lietu
voje dienas.

Muzika pagal skonį ir pageida
vimą: pradedant lietuvišku suk
tiniu ir baigiant moderniškiau- 
siais šokiais.

Soc. Moterų D-jos puikus ir 
įvairus bufetas. Gėrimai rinkos 
kainom ir šalti, kaip Lietuvos 
sniegas vasario mėnesį.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Vasario 22 d. numatomas Sam

būrio Šviesos Sydnėjuje Lietuvių 
Namuose Redferne įdomus paren
gimas. Prelegentas Dr. Vytautas 
Doniela kalbės tema — Frenčio 
įnašas į psichologiją. Pradžia 7.30 
vai. vak.

*
Pereitą šeštadienį iš kun. Povi

lo Martuzo pasisakymo jo sutiktu
vių metu paaiškėjo, kad jis pasi
ryžęs ieškoti ko artimesnio kontak
to su Sydney lietuviais. Suintere
suotieji gali kreiptis į jį asmeniš
kai adresu: 14 Drummoyne Avė., 
Drummoyne. Geriausiai iš anksto 
susitarus su juo telefonu 813184 
arba 813022 iškviečiant Father 
Paul.

★
Sydnėjuje, kaip teko nugirsti, 

Vasario 16-sios iškilmės numato
mos pravesti per dvi dienas: vasa
rio 15 d. vakare iškilmingas Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimo 
minėjimas Auburn salėje kur buvo 
Spaudos balius) ir drauge po to 
pobūvis ir vasario 16 d. nepriklau
somybės šventės proga iškilmingos 
pamaldos Lidcombe.

★

Sausio 9 d. Sydney liet, kape
lionas kun. Petras Butkus sulau
kė 50 metų amžiaus. Nors tai ir 
nėra kritiškas amžius, bet toli pra
matantis atsargusis kapelionas su
spėjo išsiauginti ir Sydney lietu
vių visuomenei pristatyti savo pa- 
gelbininką ir greičiausiai įpėdinį 
kun. Povilą Martuzą.

*
Šių metų Liet. Rašytojų Drau

gijos literatūros premijai numaty
tą sumą tikisi Draugija surinkti 
iš Los Angeles.lietuvių, šiam tiks
lui Los Angeles lietuvių bendruo
menė paskyrė 100 dolerių ir ant
ra tiek dar pažadėjusi. Mažesnėms 
sumoms gauti pažadai iš atskirų 
asmenų. Liet. Rašytojų D-jos pre
mija skiriama geriausiam lietuvio 
autoriaus originaliam veikalui, pa
sirodžiusiam laisvajame pasaulyje.

★

Adelaidėje ateitininkų organi
zuojama jaunimo stovykla susi
laukė didelio atgarsio. Kaip teko

lą permesti per kokį nors platesnį 
tarpą, pasirenka į tą pusę pakry
pusią ir augštesnę šaką ar kokį 
kitą daiktą ir iš čia nusileidžia 
tiek, kiek jam reikalinga. Dabar 
jis leidžia save oro srovėms siū
buoti, iki jį stipresnė oro srovė ar 
vėjas užmeta ant kito medžio. Ta
da čiumpa šaką ir čia greitai pri
tvirtina savo siūlą ir taip daro tol, 
kol sudaro savo būsimo tinklo ap
matus. A. Vembutas

Niekas netikite namuose ir pa
raginkite savo draugą bei kaimy
ną atsilankyti į geriausią balių iš
visų buvusių balių, kuriame be 
linksmybių atnaujinsit senas pa
žintis ir įsigysite naujų, o kar
tu pagelbėsite spaudai, kuri yra 
mūsų pirmutinis ginklasi lietuvy
bės išlaikyme svetur ir adata mū
sų krašto okupantui.

Bilietai gaunami pas Melbour
ne Apylinkės Valdybos narius ir 
prie lietuvių bažnyčios pas Vyt. 
Pumputį.

ALB Melbourne* Apyl.
Valdyba

UŽBAIKIME ATOSTOGAS 
DRAUGE!

Sausio 18 d., šeštadienį, Mor
ningtone p.p. Kęsminų sodyboj 
ruošiama ....J ūros Diena 
— gegužynė. Kviečiame visus at
silankyti ir praleisti lietuviškoj 
aplinkoj dieną ir vakarą.

Pajūryje mūsų sporto vetera
nas ir nepailstantis kultūrininkas 
p. Leonas Baltrūnas praves gra
žias ir įdomias žaidynes, o vaka
re grojant akordeonams ir gita
roms smagiai pasišoksim. Socia
linės Moterų Globos puikūs su
muštiniai ir “barbecue”.

Jaunime! Jūsų laukia svečiai ir 
rengėjai. Savo pilnu ir skaitlin
gu dalyvavimu ne tik sau, bet ir 

sužinoti, net iš Melbourno į tą sto
vyklą žada atvykti virš 40 lietu
vių jaunuolių. Stovykla vyks sau
sio 12-24 d.d. O’Sullivan pajūryje 
prie Adelaidės.

*
Sausio 26 d. (ilgojo savaitgalio 

sekmadienį) Sydniėijaus ateitinin
kai drauge su Wollongong apylin
kės valdyba rengia Jūros Dieną 
East Corrimal pakraštyje prie 
Wollongong. Pradžia 10 vai. ryto. 
Numatoma įdomi pramoginė pro
grama.

★

žinomas Adelaidės lietuvių vei
kėjas ir nepailstamas darbuotojas 
su sportininkais p. Balys Nemeika 
po sporto šventės Melbourne vie
šėjo Sydnėjuje ir lankėsi Mūsų 
Pastogės Redakcijoje. \

Ku-ka

J u o k
PALANGOJE “kultūrinio ben

dradarbiavimo” vadovas rodo iš 
kapitalistinių kraštų viešintiems 
"pažangiesiems” poilsio namus, 
kur darbininkai turi teisę praleis
ti dvi savaites atostogų. Jis paro
dė didelius miegamuosius, kur 
kaip kareivinėse sustatyta kelioli
ka lovų, aiškindamas, kad vasa
rotojai turi atsivežti savo pagal
ves ir lovos baltinius. Pagaliau 
turistams davė paragauti pietus 
ir leido pažvelgti į “kultūrinę prog
ramą”... kurioj buvo nagrinėjami 
Lenino raštai.

Vienas turistų susidomėjęs pa
klausė:

— Gal galima būtų sužinoti, 
kiek jūs mokate darbininkams už 
praleidimą čia dviejų savaičių?!...

RETAS AUGALAS

Prancūzų dalininkas Meisson- 
nier turėjo puikų sodininką, kuris 
žinojo visų sėklų ir visų augalų 
pavadinimus. Niekada Meissonier 
negalėdavo nutverti jo klystant. 
Kartą dailininkas susilažino su 
vienu savo draugu, kad sodininkas 
negalės atsakyti į jo klausimą. 
Paskui jis parodė sodininkui su
džiovintus silkės ikrus ir paklausė:

— Ar pažįstate šias sėklas?
Sodininkas jas atydžiai apžiūrė

jo ir atsakė:
— Taip, tai yra “pulpus flu- 

ksimus”, reto tropikų augalo, sėk
los.

PATIKSLINIMAS

Paskutiniame pereitų metų M.P. 
nr. buvo paskelbti Sydney Liet. 
Mot., Soc. Globos D-jai aukotojai 
— J. Kolevas (£5), V. Danta 
(£10) ir J. Normantas (£10) — 
savo aukas skyrė Draugijos pla
nuojamai Poilsio ir Senelių Namų 
statybai.

PRANEŠIMAS
Vasario 8 d. 7 vai. vak. Latvių 

Namuose (32 Parnell St., Strath
field) rengiamas internacionalinis 
vakaras-balius, į kurį kviečiami 
gausiai dalyvauti ir lietuviai. Pro
gramoje oficialus atidarymas, sve
čiai kalbėtojai, meninė programa 
vakarienės metu. Vėliau balius. 
Įėjimas aukomis.

Rengėjai:
The Latvian Relief Society, 
D.V. Information Branch.

visiems suteiksit džiaugsmo ir 
pakelsit nuotaiką.

Visi kuo skaitlingiau į pajūrį, 
į gegužynę!

ALB Melbourne Apylinkei
Valdyba ir Mažosios Lietuvos

Bičiulių Draugija

VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS 
MELBOURNE

Vasario 16-sios minėjimas Mel
burne apylinkės valdybos ruošia
mas vasario 16-ją dieną tuoj po 
pamaldų kino salėje — Victoria 
Str., maždaug dvi minutės pėsčio
mis einant nuo bažnyčios.

5: t CABRAMATTA HOTEL 
Tel. UB H19 ;;

moderniškiausias viešbutis prie Cabramattos gelžinkelio tilte. ’ 
Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- < • 
sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — *! 
gera musika. . ' ’

SOVIETINES IŠMONES

į 
Xi

PATYS ŠAUKIA, 
PATYS KLIUDO

Laisvojo pasaulio latvių spauda 
piktinasi Latvijos komunistinių 
įstaigų keistais metodais “kultūri
nių mainų” srityje. Kiek žinoma, 
“aukščiausias teismas” Rygoje nu
teisė Oskarą Beržinį sunkia kalėji
mo bausme už tai, kad jis inten
syviau praktikavo pačių latvių 
komunistų anksčiau įsakmiai pirš
tus “kultūrinius mainus”, siunti
nėdavo iš Latvijos užsienio lat
viams Latvijoje išėjusius meno ir

a i s
— Kiek laiko reikia šiam auga

lui išdygti?
— Maždaug dviejų savaičių.
— Po dviejų savaičių sodinin

kas pranešė:
— Pone Meisonnier augalai su

dygo. Norite juos pamatyti?
— O! šito tai jau perdaug! — 

sušuko dailininkas.
Nuėjus į sodą, sodininkas paro

dė savo šeimininkui tris eiles iš 
žemės kyšančių silkių galvų.

REIKALINGA ŠEIMININKE

Vienam asmeniui reikalinga 
šeimininkė. Labai geras atlygi
nimas gyvenant atskirame bute. 
Pageidaujama, kad galėtų susi
kalbėti anglų kalba.

Kreiptis: Mr. J. Hitter, 350 
Chapel Rd., Bankstown. Tel 
UY 3731 arba UY 4967.

A. t A.
JONUI STATKUI MIRUS, 

skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame 
sūnų Algirdą Statkų ir jo šeimą.

Pertho Apyl. Valdyba
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Community, P.O. Box 4558 , G.P.O., Sydney. N.S.W.

PADĖKA DAIL. V. RATUI

Kaip skaitytojai spėjo pastebė
ti, šių metų Mūsų Pastogė pasi
rodė kiek reformuota. Sulaukusi 
15 metų ir žengdama į šešliolik- 
tuosius Mūsų Pastogė įsigijo nau
ją skrybėlaitę — antgalvį. Naujo
sios antraštės autorius yra dail. 
Vaclovas Ratas, kuriam Mūsų 
Pastogės Leidėjas ir Redakcija ta
ria nuoširdų ačiū.

PADĖKA
DAINOS CHORO BIČIULIAMS

Prisidėjusiems prie pasisekusio 
koncerto, kuris įvyko 1963 m. 
gruodžio 14 d. 'Dainavos salėje 
Bankstowne, dėkojame: ponioms 
Šarkauskienei, Šidlauskienei, S|i- 
manavičienei, ponams J. Gudai
čiui, K. Belkui, J. Braželiui, 
Pr. Nagini už atspausdintas pro
gramas, kartu ir visiems kitiems, 
vienokiu ar kitokiu būdu prisidė
jusiems. Ačiū.

Choras Daina

PADĖKA
Sydney Apylinkės Valdyba nuo

širdžiai dėkoja agr. B. Barkui, inž. 
Adomėnui, inž. Jerembauskui, p. 
M. Šutui, p. J. Giniūnui ir p. Vyt. 
Narbutui už talkininkavimą ren
kant aukas kultūros ir Lietuvos 
laisvinimo reikalams.

Sydney Apylinkės 
V-bos Pirmininkas

kitokius leidinius, o iš užsienio 
latvių gaudavo už tai siuntinių su 
knygomis ir kitais daiktais. Pasi
rodę, kad sovietinės įstaigos skirs
to “kultūrinius mainus” prakti
kuojančius į “geras aveles” ir j 
buržujiškus “mainikautojus”. Tik 
su pirmaisiais komunistai nori 
leisti “mainikauti”, o kas jiems 
nepatinka, tų mainus laiko “nele
galiais”. Esą jau prieita net prie 
to, kad net firmos Vak. Europoje, 
kurios turi teisę Maskvoje užsa
kyti knygas ir kitą sovietinę spau
dą, tų užsakymų ne visada gali iš
pildyti, nes atitinkama Maskvos 
įstaiga nevisiems siunčia Sovieti- 
joje išėjusias knygas, nors jos yra 
įrašytos į katalogus, skleidžiamus 
užsienyje. Visa ankstesnė sovietų 
propaganda išeivijoje apie “kultū
rinius mainus”, pasirodo, buvo 
dviprasmė, su užmaskuotais tiks
lais ir jie pamažu prasiskleidė. 
Beržinio nuteisimas Rygoje ryškus 
įrodymas, kad sovietai visai ne
siekia to, ką jie propaguoja, o tik 
išeiviams akis dumia. (E)

AKCIJA PRIEŠ VYSK. BRIZGI
Siekdama išeivijoje gyvenantį 

vysk. V. Brizgi suplakti su vad. 
karo nusikaltėliais, vyskupo san
tykiams su vokiečių režimu, ar, 
pagal dienrašti — su gestapinin
kais, “Tiesa” gruodžio 21 d. pa
skyrė beveik ištisą puslapį, drau
ge paskelbdama ir įvairių doku
mentų fotokopijas. Rašinyje pasi
naudota arkivyskupo Skvirecko 
dienoraščiu, komunistų dabar daž
nai cituojamu ir JAV išleistu ten
dencingu Alleno leidinėliu apie 
“nacių karinius nusikaltėlius” ir 
kt. Rašinys pavadintas “Vyskupas 
bučiuoja svastiką”. (E.)
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