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Viso pasaulio lietuviams va
sario mėnuo reikšmingas tuo, 
kad šešioliktąją jo dieną minime 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo dieną. Savaime aišku, 
kad taurai negali būti kitos di
desnės šventės, kaip jos Nepri
klausomybės šventė.

Istorikai ir kiti tautiečiai gali 
tą klausimą įvairiai svarstyti ir 
net ginčytis, pavyzdžiui, nuro
dydami, kad 1918 metų vasario 
šešioliktoji nebūtinai laikytina 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo, o tik tos nepriklauso
mybės atstatymo diena. Gal tai 
būtų ir teisingiausia, nes lietu
vių tauta ilgus amžius buvo val
stybė, plati ir didelė, taigi, jau 
nuo karaliaus Mindaugo laikų, 
o gal ir dar nuo senesnių laikų 
turėjo Nepriklausimybę.

Bet Vasario Šešioliktoji mums 
buvo ir tebėra tarsi simbolis, 
kad lietuvių tauta nubloškė svc-

VASARIO 16-sios
DVASIA
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Prieš akis vėl Vasario 16-ji — 

Lietuvos nepriklausomybės pas
kelbimo Šventė. Tai 46-sios ne
priklausomybės paskelbimo me
tinės. IS Šito gražaus metų skai
čiaus tik 22-jus metus Lietuva 
džiaugėsi iškovota nepriklauso
mybe. Pastarieji 24-ri metai pra
ėjo kruvinos kovos, persekioji
mų ženkle Sąmoningiausieji tau
tos nariai buvo okupantų arba 
išžudyti, arba iStremti sunkiai 
vergo daliai. Antroji tautos dalis 
pasitraukė į laisvuosius Vakarus 
su viltimi vesti kovą už tautos 
laisvę. Jau 24-ri metai, kaip to
ji Vasario 16-sios dvasioje ko
va vedama užsienyje politinėje 
arenoje, tačiau didelių prošvais
čių nesimato. Dalis tų kovotojų, 
susigyvenę per eilę metų gerose 
sąlygose, nuleido rankas ir pa
sitraukė iš kovos lauko. Dalis vėl 
rado kitokių interesų, kuriais pa
keitė tiesioginius lietuvio tikslus. 
Tačiau Vasario 16-sios deklara
cija galioja visiems lietuviams ir 
visiems laikams. Gal dar praė
jus keliolikai metų iš visų šian
die besireiškiančių idealistų pa
liks tik mažuma, bet ji vistiek 
neišleis Vasario 16-sios laisvės 
tautai švyturio iš savo rankų ir 
bus saujelė pasiryžėlių, kurie tęs 
nelygią kovą, kaip kad ir 1918- 
jų metų Lietuvos Taryba Vilniu
je, deklaravusi Lietuvos nepri
klausomybę.

Gal toji kova už Lietuvos ne
priklausomybę būtų sėkmingesnė 
ir gal pačių kovotojų gretos būtų 
tirštesnės, jeigu vietoje tiesiogi
nių lietuvio uždavinių nebūtų 
pastatomi pašaliniai, kurie labai 
dažnai nedaug ką turi bendro su 
pačia lietuvybe. Iš čia kyla ir 
nesutarimai, ir net savitarpio gin
čai, kurie, vietoje jėgas sujun
gus, jas greičiau suskaldo. O, ro
dos, lietuvybė, kaip tokia yra vi
siems lietuviams bendras vardik
lis ir tik ženklina visą mūsų veik
lą. Dar liūdniau, kad tasai ben
drasis vardiklis kitų ignoruoja
mas.

Tik pasvarstykime-- nepraėjo 
nė dvidešimt metų kaip mes gy
vename už Lietuvos ribų, o jau 
visu aštrumu iškilo lietuvy
bės išlaikymo klau
simas. Argi tai nėra paradoksas, 
kuriuo ne vienas svetimtautis 
galėtų stebėtis ? Vietoje to, kad 
lietuviškasis gyvenimas kūrybi
ne ugnimi liepsnotų ir net ki
tiems pavydą sukeltų, mes jau 
patys susirūpinę lietuvybės išlai
kymu, kai tuo tarpu kitos tau
tos šitą fatališką klausimą kelia 
tik kelintoje išeivių kartoje. Tuo 
tarpu mes esame tiesioginiai 
ateiviai iš Lietuvos ir net dalis 
mūsų vaikų vaikystę praleidę 
Lietuvoje. Argi tai nėra skaudi 
gyvenimiška ironija? Prieš pen
kiolika metų kas gyvas rinko
mės į Vasario 16-sios rengiamas 
iškilmes, nes tuo laiku ši diena 
visiems tebegaliojo kaip šventė, 
kai paskutiniu metu į ruošia
mas iškilmes tepasirodo tik da
lis ištikimųjų. Kitiems Nepri
klausomybės šventė pasidarė jau 
nebe šventė.

timųjų okupaciją, vėl apsispren
dė būti nepriklausoma ir pajė
gė savo apsisprendimą įgyven
dinti. Tai buvo tautos laisvės ir 
valstybės nepriklausomybės va
lios laimėjimas, didelės istorinės 
reikšmės šventė.

Atidžiai sekdami mūsų tautos 
likimą savo žemėje ir ją dabar 
vėl okupavusios raudonosios 
Maskolijos užsimojimus, šiais 
laikais matome, kad Vasario Še
šioliktoji mums ne tik nenusto
ja, bet vis įgyja .daugiau reikš
mės. Ši šventė mums nėra tik 
tradicinis džiaugsmingos sukak
ties paminėjimas, kaip tą daro 
kiekviena nepriklausoma valsty
bė. Mums ji yra drauge primi
nimas ir nuolatinis įpareigoji
mas tęsti ir stiprinti kovą už lai
svę.

Per pastarąjį dešimtmetį kas
met daugiau aiškėja, jog raudo
nieji maskoliai imperialistai yra 
nusistatę ne tik kaip galima il
giau išlaikyti savo okupacinius 
retežius mūsų tautos žemėje, bet 
jau deda atkakliausiai pastangas 
rodinėti, kad tokio dalyko, kaip 
Lietuvos nepriklausomybė, nie
kad nebuvo. Jie tyčiojasi iš 
Lietuvos nepriklausomybės idė
jos ir tvirtina, kad Lietuvių tau
tos likimas turi būti amžinai su
rištas su rusų tauta ir kad nėra 
bei nebus kito kelio, kaip tik 
lietuviams visiškai susilieti su 
“didžiuoju broliu” ir susimaišy
ti su “sovietine visuomene”, va
dinasi, sutirpti tarp Karaliau
čiaus ir Vladivostoko...

Tai yra didžiausias ir pavo
jingiausias raudonosios Sovieti- 
jos užmojis prieš lietuvių tautą. 
Okupantas ta kryptimi varo į- 
mantriausią propagandą Lietu
voje per savo spaudą, mokslinę 
literatūrą, švietimo įstaigas, per 
ekonominį gyvenimą ir visais ki-

PREMIJOS
Draugo poezijos konkurse pre

mija šiais metais paskirta Kaziui 
Bradūnui už patiektą rinkinį “Si
dabrinės kamanos”.

— * —

V. Krėvės vardo literatūrinė 
premija paskirta Algimantui Mac
kui už poezijos rinkinį “Neorna
mentuotos kalbos generacija ir au
gintiniai”.

PARAMA
MŪSŲ PASTOGEI

Danutė ir Sta»y» Čižauskai Mū
sų Pastogei paaukojo £10.

Ponios Žiedienės gimtadienio 
pobūvyje dalyviai Mūsų Pasto
gei sudėjo £5.

Pas p.p. Pumpučius po Mūsų 
Pastogės Baliaus Melbourne su
simetę bičiuliai surinko Mūsų Pas
togei £3.4.0.

Negalėjęs M.P. Baliuje dalyvau
ti Jonas Normantas Mūsų Pasto
gei paaukojo £1.0.0.

Visiems taip nuoširdžiai Mūsų 
Pastogę parėmusiems reiškiame 
gilią padėką.

ALB Krašto Valdyba

Tuo tarpu Vasario 16-sios 
šventės dvasia nei pakito, nei 
nustojo savo prasmės. Ji kiek
vienam lietuviui, kur jis bebūtų, 
ne tik primena, bet net kiekvie
ną įpareigoja siekti visomis iš
galėmis to idealo, kurį išreiškė 
1918 metais Lietuvos Taryba. 
Dalyvaudami Vasario 16-sios 
šventės iškilmėse, kur ir kaip jos 
bebūtų rengiamos, rinkimės ne 
jieškoti pramogų, bet pasisemti 
tos idealistinės dvasios, kuri mu
myse išliktų gyva tol, kol Lie
tuva vėl bus laisva. Minėjimuo
se meninės programos tėra tik 
dekoracija, kuri gali būti ar ne
būti, tačiau esminė jos dalis yra 
tautai laisvės troškulys, kuris, 
kaip ir 1918 metais, taip ir šian
dien, tebėra visos tautos siekia
muoju objektu.

(v.k.)

tais būdais. Panašią propagan
dą jis veda ir tarptautinėje plot
mėje.

Lygiai jis skverbiasi su šiais 
nuodais ir į lietuvių išeivijos 
tarpą. Ir kartais jis čia jau ran
da dvasios palūžėlių, opurtunis- 
tų, ar atvirų išdavikų, kurie mū
sų tarpe ima šnibždėti, o kartais 
ir rašinėti, kad tikrai maža da
bar esą ’’realių vilčių” Lietuvos 
nepriklausomybei atstatyti, kad 
gal būtų geriau mums “laikinai” 
tokių klausimų nebekelti, nes 
tuo tik okupantą daugiau erzin
tume ir jo priešlietuviškus per
sekiojimus didintume.

Vasario šešioliktosios šventė 
viso pasaulio lietuviams turėtų 
būti priminimas, ko siekia oku
pantas prieš lietuvių tautą ir 
kaip jo siekimai jau pradeda 
rasti šaknų laisvųjų lietuvių tar
pe šio mūsų dvasinio silpnėji
mo, pavargimo ir vilties neteki
mo laikotarpyje.

Šios šventės minėjimą kfeip 
tik derėtų vis daugiau ir ryškiau 
sujungti su visų laisvųjų lietu
vių demonstracija, kad mūsų 
laisvės kova tebeeina, kad Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo idėja yra ir liks nepajudina
mas mūsų veiklos ir mūsų bu
vimo principas, ir kad mes esa
me pasiryžę to klausimo niekad 
nei “atidėti”, nei nutildyti, nei 
keistis kokiais nors “mainais” 
su bolševikiniais nuodais.

Šešioliktoji Vasario turi būti 
šventė, kur ji laisvųjų lietuvių 
valia ryškiausiai pasirodytų 
drauge su jų nusistatymu neat- 
laidžiai ir toliau remti visomis 
išgalėmis Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo bylą ir mūsų 
stipraiusius tautos dvasinius gin
klus — jos meną, kultūrą, mo
kslą ir tikėjimą.

Amerikoje sėkmingai išbandytas laivas, plaukiąs virš vandens 
ant “oro pagalvėlės”. Toks laivas gali išvystyti didesnį greitį 

ir pirmoj eilėj bus pritaikintas kariniams reikalams.

Sovietiniame gyvenime
SOVIETAMS BĘANGIAI 
KAINUOJA STUDIJOS 

UŽSIENIEČIAMS
Gruodžio mėn. Maskvoje įvyku

sios afrikiečių studentų demons
tracijos atkreipė dėmesį į Maskvo
je veikiantį ir sovietų globojamą 
Afrikos, Azijos ir Pietų Amerikos 
gyventojams skiriamą P. Lumum- 
bos vardo universitetą. Jis iškil
mingai atidarytas, Chruščiovui 
dalyvaujant, 1960 m. lapkričio 17 
d. šiuo metu universitete studi
juoja 2.600 spalvotų studentų iš 
82 kraštų. Merginų esama vos 
290. Pagal vakarų stebėtojus, Af
rikos studentų atžvilgiu sovietų 
gyventojų nusistatymas esąs ge
ras, tačiau jie griežtai priešingi, 
jei afrikiečiai siekia susituokti su 
rusėmis.

Daugiausia studentų yra iš In
donezijos -— 250, toliau seka po 
100 indų ir ceiloniečių. 690 stu
dentai yra kilę iš Pietų Amerikos 
kraštų. 580 studentai yra atvykę 
iš tropikinių Afrikos sričių. 370 
priklauso Arabų kraštams. Sovie
tų Sąjungai tas Lumumbos vardo 
universitetas brangiai atseina. 
Studentai už mokslą nemoka, 
jiems apmokamos ir kelionės išlai
dos. Kiekvienam studentui sutei
kiamas nemokamas butas, mokslo 
medžiaga ir jiems kas mėnesį dar 
suteikiama 90 rb. pašalpa. Uni
versitete dėsto 700 profesorių, do-
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įvykiai pasaulyje
NEHRU TAISOSI

Indijos. ministeris p-kas P. Ne
hru po mėnesio sunkios ligos jau 
tiek sustiprėjęs, kad pereitą sa
vaitę dalyvavo trumpam Indijos 
nepriklausomybės paskelbimo iš
kilmėse.

KRĖVĖS RASTAI 
SESIUOSE TOMUOSE

Lietuyiu Enciklopedijos leidyk
la Brooklyne išleido šešiuose di
deliuose tomuose rašytojo Vinco 
Krėvės veikalus, kuriuos sureda
gavo prof. V. Maciūnas. Šiais me
tais liepos mėn. sukanka 10 metų 
nuo mūsų didžiojo rašytojo mir
ties.

BRITANIJOS RŪPESČIAI
Ryšium su Pietryčių Azijos kri

ze Anglijos ministeris p-kas Sir 
A. Home pareiškė, kad šiuo metu 
Anglijai labiau rūpi išlaikyti Ma- 

centų ir mokytojų. Pirmoji uni
versiteto laida numatoma 1965 me
tų rudenį. Iki šiol buvo pašalintas 
— dėl blogo elgesio ar blogų pažy
mių 61 studentas. 109 studentai iš 
Maskvos išvyko savo noru. Ligi 
1965 m. siekiama tame universite
te imatrikuliuoti 4.000 studentų. 
Šiuo metu Sovietų Sąjungoje iš 
viso studijuoja 20.000 užsieniečių.

(E)

BULVIŲ KRAŠTE NĖRA 
BULVIŲ

Latvija prieš sovietinę okupaci
ją buvo tikras “bulvių kraštas”, 
su plačiais bulvėmis užsodintais 
plotais ir augštu derliumi. Laik
raščio “Latvija” duomenimis, 1939 
metais Latvijoje buvo užsodinta 
bulvėmis apie 159.000 ha plotas, o 
šiemet jau tik apie 50.000 ha, tad 
tik trečdalis prieškarinio ploto. 
Nusmuko ir derliai. Jei prieš ka
rą ir net dar 1940 m. gauta iš hek
taro vidutiniai 149,9 kvintalai bul
vių, tai 1962 m. gauta jau tik apie 
140 centnerių iš ha. Maža to, ru
denį dalis bulvių nukentėjo nuo 
ankstyvų šalnų. Rygos “Ciną” ba
ra kolchozų vadovybes, kad jos 
leidžia valdžiai pristatyti sušalu
sias bulves. Dėka bendros kolcho
zinės ir sovchozinės netvarkos ei
liniams vartotojams miestuose ir 
miesteliuose susidaro dideli sunku
mai apsirūpinti bulvėmis žiemai. 

lezijos nepriklausomybę, negu su
laikyti Indoneziją nuo komunizmo. 
Jo nuomone, šiame sektoriuje 
Amerikos ir Anglijos politiniai 
tikslai sutampa. Drauge jis pers
pėja, kad su Indonezija reikia la
bai ir labai atsargiai derėtis, nes 
jos vadų ekspansiniai apetitai te
bėra nenumalšinti.

Nemažiau rūpesčių turi ir Aus
tralija: būdama British Common
wealth iflirys ji turi didelius įsi
pareigojimus Malezijai, tačiau 
taip pat Australijai nemažiau rūpi 
išlaikyti taikius kaimyniškus san
tykius ir su Indonezija.

VĖL GRĮŽTA GRIVAS
Kipro salos buvęs partizanų va

das kovoje už nepriklausomybę ge
nerolas Jurgis Grivas žada pradėti 
akciją prieš dabartinį nepriklau
somo Kipro prezidentą arkivysku
pą Makarios, šiais metais Kipre 
numatomi generaliniai rinkimai, 
ir Grivas nori išstumti Makarios 
iš prezidentų. Abu — Grivas ir 
Makarios — yra kovos draugai 
nepriklausomybės kovų metu, da
bar stoja vienas prieš kitą kaip 
politiniai priešai. Grivas tvirtina, 
kad Makarios Kipre perdaug da
vė valios komunistams.

UNO GEN. SEKRETORIAUS 
KELIONĖS

UNO generalinis sekretorius U 
Thant išvyko su oficialiais vizitais 
į Afrikos valstybes: Marocco, Al- 
žeriją, Libiją, Senegaliją, Gvinėją, 
Ganą, Nigeriją ir Etijopiją. Ke
lionėje užtruks apie tris savaites.

TERORAS KONGE
Konge paskutiniu metu vėl pra

sidėjo teroras. Gerai informuoti 
šaltiniai teigia, kad Konge nera
mumus kelia gerai Kinijos komu-

Rygos valgyklose dažnai trūksta 
bulvių ir tai ne kartą kritikavo 
pati “Ciną”. Kaip “Latvija” pas
tebi, Latvijos miestiečiai būtų ge
riau aprūpinti bulvėmis, jei jų di
delių kiekių neišvežtų iš krašto 
į “broliškas respublikas”. (E)

SĖKMINGA MISIJA
Mr. Robert Kennedy po pasita

rimų Tokio mieste (Japonijoje) 
sėkmingai grįžo mano įsitikinęs, 
kad jo misija buvusi sėkminga: 
iš pasikalbėjimų su Indonezijos 
prezidentu prieita išvados, kad In
donezija bandys aiškintis savo 
sunkumus su Malezija taikingu 
keliu.

ŽMONA PRIPAŽĮSTA VYRO 
KALTĘ

Prezidento Kennedy žudiko Os
wald žmona, pati būdama rusiškos 
kilmės, pripažįsta, kad jos vyras 
nužudęs prezidentą. Vien tik iš 
simpatijos žudiko žmonai ameri
kiečiai suaukojo apie £16.000 
svarų, kad galėtų išsilaikyti Os- 
waldo žmona su dviem mergaitėm.

★
Pereitais metais Amerikos Jung

tinėse Valstybėse eismo nelaimėse 
žuvo 99.000 žmonių.

★
Pirmią kartą Didž. Britanijoje 

šiais metais bus išleisti pašto žen
klai kuriuose šalia karalienės bus 
dar W. Šekspyro atvaizdas, šiais 
metais sueina 400 metų nuo Šeks
pyro gimimo. 

I

nistų treniruotas teroristų vadas 
P. Mulele, buvęs Lumumba vy
riausybėje ministeris. Teroristai 
ypač terorizuoja katalikų ir kitų 
bažnyčių misijas. Yra eilė žuvusių 
baltųjų ir juodųjų kunigų.

UŽALIARMUOTOS GRAIKŲ 
KARINĖS PAJĖGOS

Ryšium su neramumais Kipro 
saloje graikų karinės pajėgos yra 
paruošties padėtyje, juo labiau, 
kad graikai sužinoję, jog turkai 
pasirengę užimti Kiprą. Kipro sa
los reikalais Londono konferenci
joje nieko pozityvaus dar neat
siekta ir turkai numato iš jos at
šaukti savo atstovus. Besitempiant 
padėčiai Kipre Anglija užaliar- 
mavo savo karines pajėgas ir 
drauge kreipėsi į NATO vadovybę 
sudaryti internacionalinę policinę 
kariuomenę palaikyti tvarką Kip
re. Anglijos gen. štabo viršininko 
pavaduotojas išvyko į Wašingtoną 
tartis krizės reikalais. Tuo tarpu 
NATO viršininkas <en. Lemnitzer 
išvyko į Turkiją ir Graikiją pasi
tarti su politiniais ir kariniais 
vadovais.

MOTERIS Į PREZIDENTUS t
šiuo metu vyksta intensyvi kova 

Amerikoje nominuojant kandida
tus j Amerikos prezidentus, nes 
rinkimai įvyks šių metų pabaigoje. 
Senatorė Margaret Chase Smith, 
respublikonų atstovė, kovos savo 
partijoje už savo kandidatūrą į 
Amerikos prezidentus.

AMERIKA REMS AUSTRALIJĄ
Jeigu Australija, vykdydama 

savo įsipareigojimus Malezijai, 
būtų svetimų galybių užpulta, 
Amerika tuo atveju garantuoja 
savo pagalbą. Nežiūrint Indonezi
jos iškilmingo deklaravimo, kad 
jie su Australija sugyvens geruo
ju, vis tik prisibijoma, kad Indo
nezijos vadovai vargu ar laikysis 
savo žodžio, jeigu iškiltų konflik
tas tarp Indonezijos ir Malezijos,

NAUJA SATELITAS
Pereitą savaitę amerikiečiai pa

leido į erdves satelitą nepalygi
namai didesnio svorio, kokį yra pa
leidę rusai. Jo svoris 37.700 sva
rų (rusai tėra išleidę tik 15.000 
sv.). Satelitas pripildytas smėlio 
ir aprūpintas tik būtiniausiais in
strumentais, kad galėtų būti seka
mas iš žemės. Aplink žemę jis ap
skrieja per 94.8 min.

VĖL PERVERSMAS
PIETŲ VIETNAME

Prieš tris mėnesius Pietų Viet
name buvo nuversta krašto vyriau- 
riausybė ir nužudytas prezidentas 
Ngo Dinh Diem. Sausio 30 d. įvyko 
naujas perversmas be kraujo pra
liejimo. Kraštą į savo rankas perė
mė 37 m. pirmojo korpo vadas gen. 
Nguyen.

RUSAI NUŠOVĖ
/ AMERIKOS LĖKTUVĄ
Pereitą savaitę rusų naikintuvai 

numušė Amerikos lėktuvą, įskridu
sį į rytinę Vokietiją. Skridę trys 
lakūnai užmušti. Amerikos vyriau
sybė pasiuntė Maskvai griežtą no
tą, nors rusai sakosi, kad lėktu
vas nesiskaitęs su jų perspėjimais. 
Lėktuvas buvo mokomojo tipo ir 
neginkluotas. Daug kas linkęs ma
nyti, kad rusai lėktuvą numušę 
provokatyviniais tikslais.

1
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Lietuvos Šaulių Sąjungai 45 metai (3)
ĮSIKŪRIMO IR VEIKLOS GAIRES

RAŽO Plkn. PRANAS SALADŽIUS

AMERIKOS LIETUVIAI RĖMĖ 
SAULIŲ SĄJUNGĄ

Šia proga norėčiau priminti ir 
gyvų nuoširdų Amerikos lietuvių 
ryšį su Lietuvos šaulių Sąjungą, 
Jau sunkiais laisvės kovų ir vėliau 
mūsų valstybės atstatymo metais 
mūsų akys dažnai krypo į šį kon
tinentų ir skaitlingų, (stiprių lietu
vių išeivių dalį, įsikūrusių šiame 
turtingame krašte. Dar nebuvę 
Amerikoje, žinojome jų esant lais
vės šalimi, kurios gyvenimų ideali
zavome. Amerikos lietuvių aukos 
tėvynės reikalams sudarė tų dole
rių aruodų, iš kurio dažnai sėmė
mės tautos reikalams: ar tai “Sau
lės” namų statybai Kaune, ar 
Mokslo Draugijų kurdami Vilniuje 
ar kt. Kiek pašalpos yra gavę at
skiros šeimos ir pavieniai asmenys 
iš savo artimųjų užjūryje, taip ir 
nesuregistravome, nors tos rūšies 
parama kraštui iš Amerikos lietu
vių tikriausiai sudarė labai dideles 
sumas. Krašto gynimo reikalams 
Amerikos lietuviai niekada nebuvo 
abejingi, todėl į Šaulių Sųjungų 
jau 1919 metais per a. a. Dr. J. 
Šliupų gavo pirmų tiesioginę fi
nansinę paramų iš šio krašto lietu
vių. 1920 m. Amerikoje buvo įsi
kūrusi Lietuvos Sargų Sųjunga, 
kurios vienas iš pagrindinių tikslų 
buvo remti Lietuvos šaulių Sųjun
gų. Tiesioginiams glaudesniems 
ryšiams palaikyti 1922 m. sausio 
pradžioj kaip Lietuvos šaulių ats
tovas į Amerikų atvyko dail. A. 
Žmuidzinavičius. Jo surinktų au
kų gausumas liudija apie nuošir
dų Amerikos lietuvių susirūpini
mų užjūrio Tėvynės reikalais 
Jau iki sausio mėn. pabaigos, t.y. 
per nepilnų mėnesį buvo suauko
ta 1600 dolerių, o laike sekančių 
dviejų metų per įgaliotinį Šau
lių Sųjunga gavo net apie 30.000 
dolerių. Tai nebuvo viskas, nes 
Amerikos lietuvių parama šaulių 
Sąjungai dar buvo gaunama ir 
per Lietuvos Finansinę Misijų. 
Viso laike pirmų penkerių L.Š. 
Sųjungos gyvavimo metų, t.y. 
1919 — 1924 m., Amerikos Lie
tuviai Šaulių Sųjungai suaukojo 
apie 170.000 dolerių, kas ano me
to kursu sudarė apie 1 milijonų

PATIKSLINIMAS
Šių metų “Tėviškės Aidų” 1-3 

numeriuose paskelbtas platokas A. 
Mauragio straipsnis “Siįūsų tauti
nės ir politinės vienybės klausi
mu”. Be kita ko paskutinėje 
straipsnio dalyje (žiūr T.A. Nr.3) 
autorius paliečia ir Australijos lie
tuvių reikalus. Paliesdamas Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės ir 
Katalikų Federacijos santykius, 
autorius pripažįsta, kad po Ade
laidės suvažiavimų ir ypač po 
J.J. Bačiūno pastangų abi puses 
sutaikinti, pereitais metais santy
kiai buvę šaltoki, bet be “susišau
dymų”. Tai buvusi gera pradžia, 
bet., deja, Krašto Valdyba suklu
pusi. Cituojame: “Praeitais metais 
Toronte, Kanadoje, buvo Pasau
lio Lietuvių Seimo suvažiavimas. 
Tam suvažiavime buvo patiektas 
ALB pranešimas, kuriame viena
šališkai buvo atkartoti kaltinimai 
Australijos lietuvių katalikams”. 
Tai vienas smūgis.

“Antras smūgis į žandų buvo ne 
vien katalikams, bet visai Aus
tralijos lietuvių bendruomenei, o 
gal ir pasaulio lietuvių bendruo
menei. Tų smūgį išgyvenome visi, 
kai patyrėmė, kad Australijos lie
tuvius atstovauja ne lietuviai iš 
Australijos, o iš Amerikos. Tary
tum būtų išreikštas nepasitikėji
mas saviesiems arba paskaityti jie 
nesubrendusiais atstovauti ALB, 
nors iš Australijos buvo atvykę 
žymūs visuomenininkai ir net pa
čiame Seime dalyvavo”. x

Nesileisdami į ginčus su gerb. 
A. Mauragiu duodame skaityto
jams į šiuos paminėtus punktus 
atitinkamų paaškinimų.

1. ALB Krašto Valdyba Pasau
lio Lietuvių Seime, įvykusiame pe
reitais metais rugpjūčio pabaigo
je Toronte, Kanadoje, patiekė 
Australijos liet, b-nės nueitų ke
lių pasidžiaugdama liet, laimė

700 tūkstančių litų.
Šaulių Sųjungos ryšiai su už

jūrio lietuviais reiškėsi ne vien 
tik medžiagine Amerikos lietuvių 
parama organizaciniam darbui. 
Visa eilė Amerikos lietuvių gy
vai domėjosi šaulių siekimais, su
prato organizacijos tikslus ir bu
vo giliai persiėmę jos ideologija. 
Iš tokių brangios atminties šau
lių idealistų paminėtini: a.a. Ste
pas Darius, Andrius Martus, An
tanas Ivaškevičius; ilgamečiai 
šaulių “Trimito” bendradarbiai; 
K. Sirvydas, K. Karpius. Paskiri 
asmenys ar organizuoti Amerikos 
lietuvių sambūriai yra suteikę 
įvairios rūšies paramų. Pav., ži
nomas visuomenininkas J. Bačiū
nas savo lėšomis išleido ir dova
nojo šaulių S-gai 3.000 egz. gaidų 
rinkinio “Šaulių Trimitai”. Da
riaus ir Girėno aero klubas 
Brooklyne dovanojo lėktuvų, ku
rį 1938 m. i Klaipėdos į Kaunu 
atskraidino amerikietis lietuvis 
lakūnas Paulius Šaltenis, čia pa
miniu tik keletu pavyzdžių, kurie 
rodo, kad šaulių Sųjungos dar
bas žadino gyvų susidomėjimų ir 
susilaukė daug nuoširdaus prita
rimo bei paramos ne tik Lietu
vos visuomenėje, bet ir užjūrio 
lietuvių tarpe. Prisimintina ir tai, 
kad šauliai organizavo Amerikos 
lietuvi ųekskursijų sutikimus, iki 
■tuo reikalu pradėjo rūpintis Už
sienio Lietuviams Remti Draugi
ja. 1938 m. laike Tautinės Olim-

VIKTORIJOS LIETUVIAMS
Vui suprantame, kad Vaiario 

16-toj i nėra eilinė mūsų tautos 
istorijoje. Ši šventė ir sukaktis 
primena netiktai mums patiems 
bet taip pat mūsų kaimynams ir 
visai civilizuotai žmonijai, kad 
priespaudos pančius nusikratė ir 
lygiateisių valstybių tarpan įžen
gė, kitų užmiršta, bet gaivalinga 
lietuvių tauta.

Iš istorijos žinome, kad valsty
bės praranda savo nepriklauso-

jimais ir nusiskųsdama sutiktais 
sunkumais. Laikydamasi objekty
vumo ji negalėjo nutylėti tų fak
tų, kurie yra žinomi ne tik Aus
tralijos lietuvių tarpe, bet ir vi
same lietuviškame pasaulyje. Pa
saulio lietuvių Seime patiektasis 
tekstas buvo paskelbtas Mūsų Pas
togėje pereitų metų 39 nr. (1963. 
10.2). Jame buvo paminėta ir dau
giau sunkumų, su kuriais Austr. 
liet, b-nei tenka susidurti. Kiek 
tame pranešime yra vienašališku
mo, paliekame spręsti pačiai lie
tuvių visuomenei.

2. Kodėl Australijos Liet. Ben
druomenę Seime atstovavo ne 
Australijos lietuviai, ten dalyva
vę, bet buvo įgalioti Amerikos lie
tuviai ?

ALB Krašto Valdyba negali ir 
neturi teisės deleguoti bendruome
nės atstovų į Pasaulio Lietuvių 
Seimų. Atstovai į Pasaulio* Lietu
vių ^Bendruomenės Seimų renkami 
asmeniškai Krašto Tarybos suva
žiavime ir išrinktieji, jeigu nega
li patys vykti, negali nei jie patys 
nei tuo pačiu ALB Krašto Valdyba 
jų vietoje deleguoti kitų, kurių 
Krašto Taryba neišrinko. Krašto 
Tarybos suvažiavime Adelaidėje 
1962 m. į P.L. Seimų buvo išrink
ti šie b-nės atstovai (eilės tvarka): 
J.J. Bačiūnas, J. Vaičaitis, S. Či
biras, V. Jakutis, J. Valys, S. Ko
valskis. Iš jų P.L. Seime tedaly
vavo tik du:— J.J. Bačiūnas, vi
siems gerai žinomas Australijos 
lietuvių bičiulis ir rėmėjas, ir J. 
Vaičaitis, ilgametis Australijos 
lietuvių bendruomenės Krašto Val
dybos pirmininkas ir vienas iš pa
čios Australijos Liet B-nės stei
gėjų.

Kiti likusieji Seime nedalyvavo, 
nes B-nei trūko lėšų juos iš Aus
tralijos į Kanadų pasiųsti.

Af Red. 

pijados kukliuose šaulių Sųjun
gos namuose Laisvės Alėjoj Kau
ne viešėjo Amerikos liet, spor
tininkai ir choras “Pirmyn”, Šau
lių sporto klubo “Grandies” krep
šinio instruktoriais buvo pakvie
sti amerikiečiai lietuviai Jurgis 
Savickas, Antanas Giedraitis ir 
vėliau Juozas Jurgėla (dabar gy
venus Chicagoj). žodžiu, tuo lai
ku, gyvos organizacinės veiklos 
prieglobsty užsimezgė ne viena 
nuoširdi asmeniška pažintis ir 
pirmieji jaunesnės kartos išeivių 
ryšiai su Lietuva, su Nepriklau
somoj Tėvynėj išauklėtu jauni
mu.

PER ŠAULIIŠKUMĄ
Į TAUTINĘ VIENYBĘ

Aktyvus dalyvavimas organiza
cinėj veikloj turi gilių auklėja
mųjų reikšmę jaunimui, tuo nie
kas neabejoja. Tačiau žmogaus 
auklėjimasis, tobulėjimas ir jieš- 
kojimas gyvenimo bei darbe gai
rių nesibaigia pasiekus tam tikrų 
amžiaus ribų. Paskiro asmens gy
venimo kelias neabejotinai pri
klauso nuo jo įgimtų gabumų, va
lios, asmeniškos iniciatyvos ir 
daugybės neišskaičiuojamų ap
linkybių. Ypač normaliose gyve
nimo sųlygose, praėjus didiesiems 
pavojams, išryškėja individualus 
išsišakojimas, kuris nepriklauso
mo gyvenimo metu buvo žymiai 
pastebimas ir mūsų tautoj. Iki 
tam tikro laipsnio pasireiškių

mybę išorinių ir avetimų jėgų 
spaudžiamos, bet taip pat iš isto
rijos ir praktikos matome, kad nė 
viena tauta negavo nepriklauso
mybės iš svetimų rankų kaip pri
nokusio obuolio. Už tautos laisvų 
ir nepriklausomų egzistencijų, vi- 

į sais amžiais, tik viena vertybė 
buvo visų pripažinta tinkama ■— 
tai nepriklausomybės siekiančios 

j tautos sūnų ir dukterų pralietas 
kraujas. Dėl to ši vertybė visų 
tautų yra vienodai branginama, 
suprantama ir jaučiama.

Kilnu ir riteriška yra aukoti 
gyvybę už savo tautos laisvę, bet 
tam turi būti paruoštos sųlygos 
ir pribrendęs metas. Šito momen
to siekti, jį priartinti, mes visi 
galime ir turime. Mūsų pareiga 
parengti dirvų, kad pačios bran
giausios aukos kiekis atiduotas 
svetimiesiems būtų kuo mažesnis.

Visais būdais ir priemonėmis 
turime stipriai priminti mus su
pantiems laisvo pasaulio žmo
nėms ir savo priešams, kad lie
tuvis vienų kartų jau atpirko sa
vo tautai laisvę ir atėjus laikui 
vėl pakartos tų patį.

Mūsų amžius — skaičių am
žius: visur ir visus imponuoja 
dauguma skaitlinių, to pakeisti

Sukaktuvininkas Karolis
Penkiasdešimt metų sulaukus 

kiekvienam verta stabtelėti ir tą 
progą tyliau ar garsiau atžymėti. 
Mūsų spaudoje tokie sukaktuvi
ninkai atžymimi tik tuomet, kai 
yra palikę arba aiškių provėžių 
visuomeniniame kultūriniame kely 
arba tada, kai jų užimamos kokios 
svarbesnės pozicijos liet, gyvenime 
tiesiog neleidžia apie tai nutylėti.

50-ties metų sulaukęs K. Praš- 
mutas nepriklauso nei vienai iš tų 
kategorijų. Jis tačiau Melbourne 
lietuvių dvisparnės šeimos gyveni
me bus, turbūt, spalvingiausias, 
originaliausias narys. Tvarkingai 
į dvi puses pasiskirstę mūsų mel- 
bourniškiai kartais ir šypteli į 
Prašmuto pusę: kodėl jis, va, toks 
kitoks, nei mes visi, kodėl jis nepu
čia tiktai į mūsų trimitą arba tik
tai į aną ragą, kodėl jisai ir čia ir 
čia? “Tai pasakyk, ar prie gėlių 
tu, ar prie mūsų?”*, šaukia aguo
nai supykusios daržovės Pūkelevi- 
čiūtės “Daržovių gegužynėje”. O 

nuomonių bei pažiūrų skirtumai 
gali sudaryti kultūriniam augi
mui reikalingą įtampą, bet jie 
.tampa pavojingi, kai dėl pažiūrų 
skirtumų išsiskiria vienos tautos 
vaikų keliai, pamirštant net ben
drąjį tikslą, šaulių Sąjunga, bū
dama plataus visuotinio pobūdžio 
organizacija, turėjo svarbią vie
nijančią reikšmę mūsų tautos gy
venime. Kaip jau minėjau, šau
lių Sąjungą sudarė įvairių pro
fesijų, /įvairaus išsilavinimo 
ir amžiaus žmonės. Iš ryš
kesnių profesijų atstovų Šaulių 
Sąjungoje turėjome apie 30 pro
fesorių, 100 advokatų, 100 inži
nierių, 250 gydytojų, 300 kunigų 
ir apie 3000 (t.y. beveik pusė) 
Lietuvos mokytojų, jau neminint 
tarnautojų, valdininkų, prekybi
ninkų, ar kitų laisvų profesijų 
žmonių. Didžiąją daugumą šau
lių sudarė ūkininkai ir darbinin
kai. Štai tie pagrindiniai Saulinio 
auklėjimosi dėsniai, kurie palai
psniui jungė į vieną šaulišką. šei
mą vis daugiau ir daugiau įvai
rių profesijų bei politinių pakrai
pų lietuvių:

1. Gink Lietuvos nepriklauso
mybę ir lietuviškąją žemę.

2. Švieskis ir šviesk.
3. Stiprink valią ir kūną.
4. Būk drausmingas ir manda

gus.
5. Gerbk ginklą.

nebegalima, tai bent išnaudokime 
šitą galvoseną tinkamai ir savo 
naudai. Palikime savo individua
linius kevalus, praverkime visų 
ideologinių vienetų vartus ir 
bent vieną kartą metuose per Va
sario 16-tos šventę junkimės po 
viena trispalve, taip kad vienu 
bet tvirtu balsu pasakytume sa
vo tautos skriaudas ir troškimus 
visiems.

Melbourne vasario 16-tą dieną, 
sekmadienį, Apylinkės Valdyba 
ruošia iškilmingą Vasario 16-tos 
Dienos Minėjimą. { šitą minėji
mą Apylinkės Valdyba kviečia vi
sus lietuvius gyvenančius Mel
bourne ir kitose Victorijos vie
tovėse, kur atskirų minėjimų ne
būtų, dalyvauti. Organizacijos 
prašomos per pamaldas ir minė
jimą dalyvauti su savo vėliavomis 
ir .spalvomis. Kas turi, prašoma 
ateiti su tautiniais rūbais.

Iškilmingo minėjimo metu bus 
pasiūlyta rezoliucija Victorijos 
Min. Pirmininkui, reikalaujanti 
mūsų tautai laisvės. Minėjime da
lyvaus kviestiniai užsieniečių at
stovai.

Tad visi atvykime į pamaldas 
ir minėjimą, kuris įvyks tuojau 
po pamaldų, kino salėje Victoria 
Str., — netoli nuo bažnyčios.

ALB Melbourne Apylinkės
Valdyba

kaip tik dėl šitokių savo keistumų 
mums Karolis Prašmutas yra 
brangus, įdomus ir paveikslingas. 
Jisai myli visą lietuvišką šeimą 
Jam nėra vienas tos šeimos spar
nas būtinai geras, o kitas — bū
tinai blogas. Ir ne dėl to, kad jis
ai būtų koks benugarkaulis, neži
nąs pats kur bepriklausąs. Prie
šingai! Jis tiktai savo realiu prak
tišku mintijimu prieina išvados, 
kad paukščiui virš svetimų, dar 
audringų vandenų skristi vienu 
sparnu yra nesąmonė. Jeigu tokio 
sąmoningumo yra ir daugiau kas 
priėjęs, tai dar ne kiekvienas mo
ka drąsiai ir viešai pareikšti. Daž
ną šitoksai sąmoningumas išskiria 
iš savos vieningai galvojančios 
grupės ir jis, pasijutęs vienišas, 
ilgai tos vienumos neištverdamas, 
galų gale apsisprendžia “pūsti į 
vieną dūdą”.

Tačiau tai ne Karoliui Prašmu- 
tui! Atsimenu, kaip jo a. a. uošvė, 
jam karštai ginant savo punktą

SKELBIMAS
DĖMESIO AUSTRALIJOS LIETUVIAMS!

Turim išleidę dvi labai svarbias knygas. Viena yra “Dieviškasis 
Amžių Planas” arba švento R a š t.o 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 alumis 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 vieną labai Galingą Sistemą, 
kuri yra nusistačiusi prieš Tiesą. Ten nurodoma metai kada ji ką 
veikė ir kokius darbus ji atliko viduramžiuose ir kaip elgėsi su tais, 
kurie nesutiko su jų mokslu ir dvasia.

Ši knyga turi 358 puslapius, irgi drobės apdarais ir kainuoja $1.00.
Taipgi turime Biblijų, Senojo ir Naujojo Testamento, įvairiomis 

kainomis. Turim Naują Testamentą su gražiu viršeliu, taisyklinga 
lietuvių kalba. Kaina $2.00.

Kitos knygos: “Dangiškoji Manna”, su tekstu kiekvienai dienai 
ir paaiškinimu. Puošniais apdarais, kaina 50 c e n t ų. “Aušros 
Giesmės” su 190 gražių giesmių — 50 centų.

Turime ir kitokių mažų knygelių. Pinigus siųskite sykiu su kny
gų užsakymu per Paštą ar Banką. Neturtingiems siunčiame veltui 
mažas knygutes ir Traktatus jų pareikalavus. Užsakymus siųskite 
šiuo adresu:
L.B.S.A. 212 Ea»t 3rd Street, Spring Valley, Illinois, U.S.A. (61362)

6. Būk tiesus ir teisingas.
7. Tesėk žodį.
8. Būk budrus.
9. Saugok valstybės turtą.
10. Brangink šaulio vardą , ir 

lietuvio garbę.
Šiuose dėsniuose randame ir 

etinius principus ir įsipareigoji
mą savo tautai bei valstybei, ku-' 
rie buvo priimtini kiekvienam su
sipratusiam lietuviui.

Pažvelgę į Šaulių Sąjungos is
toriją, prisimindami per eilę me
tų sąjungai vadovavusius asme
nis, matysime kiek daug brangios 
atminties lietuvių ir mūsų visuo
menei žinomų veikėjų prisidėjo 
prie šaulių S-gos kūrimo ir ug
dymo.

Bus daugiau

“IŠRINKTIEJI" LIETUVOJE
Vilniuje sausio 9 — 10 d. d. įvy

kusiame kompartijos suvažiavime 
iš 864 mandatų lietuviai turėjo 
580, t. y. 67,1 proc, o 1961 m. suva
žiavime iš 807 mandatų lietuviai 
turėjo 556, t. y. 68,9 proc.. Būdin
ga, kad iš 208 mandatų, skirtų že
mės ūkiui, tik 67 teko kplchozinin- 
kams, sovehozininkams it brigadi
ninkams bei fermų vedėjams. Tad 
kolchozininkai partijoje silpnai at
stovaujami. Dar būdinga, kad 
396 suvažiavimo atstovai turėjo 
sovietinius ordinus. Vien tik Vil
niaus, Kauno ir Klaipėdos miestai 
turėjo 368 mandatus — išvada: 
partiečiai susitelkę didžiuosiuose 
miestuose, kur yra administracijos 
ir pramonės centrai bei gyvenimo 
patogumai.

Kaip ir 1961 m. rugsėjo mėn., j 
naują LKP Centro Komitetą “iš
rinkti” 123 nariai. Tik pereitame 
Centro Komitete rusų buvo 35 arba 
28,4 proc., o naujajame rusų jau 
yra 40, taigi 32,5 proc. visų na
rių, neskaitant tokių, kaip Niunka 
(vietinių rusų).

Centro Komiteto sekretoriais li
ko visi tie patys: Sniečkus, Popo
vas, Barauskas, Barkauskas, Ma- 
niušis, Songaila. Tie patys liko ir 
partijos prezidiume, kurį sudaro 
tie šeši sekretoriai ir dar: režimi-

Prasmutas
pasakė: “Na, Tamsta, ir ginčas, 
ženteli!” Tiesa, kad jis ginčas, 
rebelninkas. Jis pasako daug kar
tokų žodžių ir parapininkams ir 
klubininkams. Tačiau didelis skir
tumas, kai tuos žodžius iššaukia 
neapykanta ir kai juos sukelia 
meilė. Kai savo brolį matome aklai 
žengiantį nelaimėn, mūsų visa bū
tybė sukyla, o tuomet jau ne ra
miu akademiniu balsu, bet gaiva
liškai šaukiame: “Sustok!” Tik 
šitokių priežasčių sukeltas nūs 
kamba ir Karolio Prašmuto karš
tesnis žodis mūsų tūluose susirin
kimuose, pasitarimuose. Tai bal
sas žmogaus, kuriam tikrai rūpi, 
kur mes, kaip lietuviška grupė, 
einame. v

Tačiau už vis svarbiausia, • kad 
tas balsas, tie žodžiai visuomet pa
dengti darbu, kaip stipri valiuta 
padengta auksu. Trys Prašmutų 
vaikai lietuviškame darželyje, lie
tuviškoje mokykloje, jaunimo cho
re, muzikos pamokose ir australiš-

Taip buvo "pasveikintas” Jugo
slavijos prez. Tito pernai jo vi
zitacijos metu New Yorke.

nis min. pirmininkas Šumauskas, 
“prezidentas” Paleckis ir komso- 
molo pirmasis sekr. česnavičius. 
Centro Komiteto pramonės ir sta
tybos biuran “išrinkti” pirmininku 
J Maniušis, pavad. S. Jasiūnas ir 
kt. Šiais metais iškrito F. Bie
liauskas, N. Izvekovas ir J. Grigo
nis, o naujai išrinkti: F. Strumi
las, L. Gabrėnas ir F. Jekaterini- 
čevas. Centro Komiteto žemės 
ūkio biuran "išrinkti” vietoje bu
vusių septynių, devyni su pirm. R. 
Songaila, jo pavad. V. Kolesnikovu 
ir kt. Iškrito buvęs pavaduotojas 
Novickas, o nauji: R. Jurevičius, 
B. Lopata, P. Masiokas. Partinės 
— valstybinės kontrolės komitetan 
“išrinkti” pirmininku tas pats A. 
Barauskas, pavaduotojais J. Stri- 
galiovas ir P. Olekas. Iškrito B. 
Čirkovas ir P. Dobrovolskis, gi 
naujai pateko — J. Betevas ir S. 
Bistrickas. (E) 

koje mokykloje geri tvarkingi mo
kiniai. O pasakykite, kas gi Mel
bourne yra įkyriausias, uoliausias 
bei sėkmingiausias esamiems ir 
būsimiems Lietuvių Namams pas
kolų, aukų rinkėjas? Kas gi kitas, 
jei ne Karolis! Kas ten Thornbu- 
ryje sienas tinkuoja taško, dažo — 
ir vėl jis. Kas gi Kensirigtone 
pluša dirba ir kitus dar ragina? 
Irgi jis! Spėliojam į gimtadienio 
pobūvį važiuodami: bene bus mūsų 
bičiulis savuosius namus Malver- 
n’e apleidęs, apskurinęs, bene bus 
iš savųjų laiką nuvogęs visuome
niniams įrengti. O visai ne. Čia 
teko tikrai nustebti naujai atre
montuotais skoningai perdekoruo- 
tais namais. Nepasitenkinta kokiu 
ten pertepliojimu: teko jam ir sie
nas išgriauti, ir langus plačiau į 
saulę pramušti, čia pat ir kun.

■ Vaseris užprašytas tuos atnaujin
tus namus pašventinti (“kad Mor
telė nesibijotų viena su vaikais pa
silikusi!").

Susirinkusių ir vaišėse kalbėju
sių buvo spėliota, iš kur pas jubi- 

! lijatą toksai ryžtas, toks retas ne- 
! įprastas lietuviškos veiklos supra- 
: timas, iš kur tasai žūt būt lietu
viškasis gyvenimo būdas? Gal jį 
taip “užartavojo” Vilniaus krašte 
lenkiškoji priespauda? Gal šis, o 
gal tas, tačiau visi vieningai suta
rėme: jei turėtume daugiau tokių 
Karolių Prašmutų, pradingtų ai- ’ 
manos, kad jau nebeištversime lie
tuvybėje!

1 D. Simankevičieni

2



1964 m. vasario 6 d. MŪSŲ PASTOGĖ

PRANAS GAILIUS APIE ČIURLIONĮ
l

KRISTIJONAS DONELAITIS

Pranas Gailius šiuo metu yra 
žymus lietuvis menininkas, pa
garsėjęs visoje Europoje. Nuo 
1957 m. jo vardas vis dažniau ir 
dažniau minimas Prancūzijos ir 
Vokietijos meno sluogsniuose ir 
meno leidiniuose. Jis gimęs 1928 
m. Mažeikiuose ir dabar nuolat 
gyvenąs Paryžiuje. Žurnale 
“Magutyje” (leidžiamas Čikago
je) pereitų metų lapkričio nr. bu
vo paskelbtas su dailininku pasi
kalbėjimas meno klausimais, iš 
kur būdingesnes vietas čia skel
biame.

•
— Kur ir kuo baigiasi lokalio

ji ir prasideda universalioji kūry
ba?

— Kūrybos universalumas 
nieko bendro neturi su universa
liom idėjom. Toks Renoir, tapęs 
Paryžiaus moteris, yra universa
lus. Toks Cezanne, tapęs savo 
gimtojo miesto aplinką — irgi 
universalus. Ne “kas”, bet “kaip” 
juos padarė universaliais.

Visais meno laikotarpiais buvo 
ir bus tokių “moksliškų” tapyto
jų, kurie iliustravo ir iliustruos 
didžiąsias idėjas. Bet plastiniame 
mene jos yra niekis, palyginus 
jas su vienu Cezanne obuoliu ar 
viena Renoir moterimi. Pirmieji 
paliko pseudomokslininkai ir 
pseudomenininkai, antrieji, kaip 
minėti — Renoir ir Cezanne — 
ne tik dailininkai, bet ir plastinio 
meno filosofai. Savo intelektua
linį ir jausminį išgyvenimą jie 
transformavo į plastinę koncep
ciją.

— Vieną vakarą vartėme 
Čiurlionio reprodukcijų aplanką. 
Ir kelis kartus jūs pakartojot: 
“Kad galėčiau bent tas reproduk
cijas parodyti Paryžiuj!”

— Tikrai man būtų malonu ir 
įdomu supažindinti keletą jaunų 
Paryžiaus dailininkų su Čiurlio
nio darbais. Pamatyti jų reakci
jas. Čiurlionis gyveno prieš savo 
laiką, ir jeigu su juo būtų gali
ma supažindinti platesnius, tarp
tautinius meno sluogsnius, esu 
tikras, Čiurlionis šiandieną arba 
poryt būtų labai aktualus.

Čiurlionis negalėjo būti niekas 
kitas, kaip lietuvis kalbant tie
siogine prasme, bet Čiurlionis yra 
ir prancūzas, ir italas, ir šveica
ras, kalbant apie jo pasiektas pla
tesnes augštumas. Pasiekus to
kios augštumos, peržengiamos 
lokalinės ribos; reikšminga pa
lieka tik jo tapybos plastiškoji 
esmė.

Čiurlionis, beje, pademonstra
vo ir kitą tiesą. Raginęs kitus 
lietuvius dailininkus eiti į lietu
vių liaudies meno šaknis, jis įro
dė, kad folkloras neprivalo būti 
našta, jeigu į jį, kaip šaltinį, ei
nama grynai individualistiniai. 
Jeigu tasai pats Čiurlionis būtų 
ėjęs iš folkloro, jis nebūtų nusi
kratęs naštos, kuri savo ruožtu 
jį paliktų tų nereikšmingų loka
linių dailininkų tarpe.

— Kaip abstraktizmo pradi
ninkus kai kas gretina Čiurlionį 
ir Kandinsky.

— Šių dienų tapybos dinamiz
mas nėra tik abstraktizmas ar iš 
jo kilusios šakos. Čiurlionis yra 
Čiurlionis, vistiek ar jis turi ką 
nors su abstraktizmu, ar ne. As
meniškai aš nieko bendro tarp 
Čiurlionio ir Kandinsky neįma- 
tau. Čiurlionis yra originalus ta
pytojas, ir jo vizija, mano many
mu, šiam periodui yra aktuali. 
Klausimas, ar Čiurlionis iš tikrų
jų laikytinas abstraktizmo pradi
ninku, tėra tik tarp kitko. Pozi
tyvus ar negatyvus atsakymas į 
šį klausimą nepakeis pačios es
mės: Čiurlionis yra Čiurlionis. 
Dar kartą pabrėžiu: su Kadinsky 
jis nieko bendro neturi. Beveik 
noriu pasakyti, kad Čiurlionis 
nieko bendro neturi ir su tapyba, 
bet tai, negalint leistis į platu
mas, visą reikalą supainiotų.

Kandinsky įtaka iš antros pu
sės, plastiškos minties formulaKULTŪRINE KRONIKA
F. BUGAILIŠKIUI 80 M. AMŽ.
Gruodžio mėn. sukako 80 m. ži

nomajam Šiaulių veikėjui Feliksui 
Bugailiškiui. Bugailiškis nuo 1902 
m. Petrapilyje dalyvavo lietuvių 
studentų veikloje, organizavo lie
tuviškus vaidinimus, rašė i social
demokratų ir liaudininkų laikraš
čius.

Kaip visuomenininkas ir profe
sionalas — teisininkas nuo 1909 
m. jis daug dirbo Šiauliuose. Nuo 
1918 m. buvo pirmasis nepriklau
somos Lietuvos teisėjas, Šiauliuose 
įsteigė visą eilę draugijų (1921 m. 
Kultūros d-ją su “Kultūros” žur
nalu). 1927 m. Bugailiškis atliko 
svarbų ir reikšmingą darbą, įstei
gęs Šiaulių kraštotyros d-ją su 
“Aušros” muziejumi — šį jis buvo 
pavertęs žymiausiu Lietuvos kraš
totyros muziejumi. Yra daugelio 
leidinių autorius. 1934 — 1940 

vime buvo yra ir bus didelė. Bet 
tai jokiu būdu nesusiaurina Čiur
lionio, nesusiaurina Čiurlionio 
reikšmės, neatima jo originalios 
vizijos, kaip anksčiau sakiau, bu- 
busios prieš savo laiką.

Jeigu jieškotina dailės istorijo
je bendrumo Čiurlioniui, pasaky
čiau, jog esama ryšio tarp Čiur
lionio ir Klee — to didelio dai
lės kunigo, doktrinieriaus, teore
tiko. Juodu riša pasakiška vaiz
duotė, kurios niekada Kandinsky 
neturėjo ir kuri jam, norėjusiam 
teoretines sampratas konkreti
zuoti drobėje, nebuvo reikalinga.

— Jei esate linkęs pranašau
ti, sakykite, kurion kryptin pa
suks ateinančiu dešimtmečių dai
lė?

— Pranašauti nesu linkęs. 
Pranašauti gal ir negalima. Man 
tik rodos, jog visi tie sąjūdžiai 
Paryžiuj ar kur kitur — vieni į 
kitus panašūs, kaip brolis į brolį. 
Didelio gilaus perversmo pasta- 
tuoju laikotarpiu nebuvo, gal jo 
greitai ir nebus. Kadangi menas 
nėra kažkas hermetiško, atsieto 
nuo gyvenimo, tai ir pasikeitimai 
mene yra priklausomi pasikeiti
mų visose gyvenimo srityse. Ne
žinau, kas pakis gyvenime, neži
nau, kas pakis dailėje. Pervers
mai iššaukiami didelių įvykių. 
Jeigu tokie įvykiai jau bręsta, 
tada ir šių dienų dailė ir menas 
jau yra pilname kaitos procese.

m. Bugailiškis redagavo “Gimtojo 
Krašto” žurnalą. Lietuvoje dau
giau paliesti jo nuopelnai krašto
tyros srityje ir nurodyta, kad jis 
ir dabar aktyviai dalyvauja Kraš
totyros D-jos veikloje, dar ir bib
liografijos srity. (E)

PREMIJOS DYDIS!
Dažnai mūsų supratimu, jeigu 

kam skiriama premija už ką nors, 
toji premija turinti būti būtinai 
kaip galint stambesnė. Bene svar
biausia literatūriniame gyvenime 
premija laikoma Prancūzijoje va
dinama Goncourt premija (tiesa, 
ji skiriama tik prancūzams, tad 
nėra internacionalinio masto, bet 
prancūzui rašytojui gauti Gon
court premiją skaitoma augščiau- 
siu laimėjimu, nors toji premija 
nesiekia nė penkių svarų vertės 
(50 prancūzų frankų). Pereitų

Štai viens pons, puikiai rėdyts (tik gėda sakyti), 
Mislyk tikt, augščiausių ponų viens, prisiėdęs 
Ir visokių rinčvynių svetimų prisikošęs, 
Voliojos ant aslos ir prasikeikdams rėkė: 
Nes jis velnius ir velniūkščių kaimenę visą, 
Dievą bliuznydams, taip baisiai šaukti pagavo, 
Kad visa pekla, dėl to nusigandusi, rūko, 
Irgi bedugniai jos bei pamotos prasivėrė. 
Žinom juk visi, kaip ponai keikdami rėkia; 
Bet ir būrai jau nuo jų mokinasi rėkaut.

“Kas tav, bėdžiau, kenk?” šikšnosparnis 
tyrinėdams 

Irgi nuskųsdams, poną tą padrąsino klausti. 
“Ar gumbu sergi, perdaugel kabiar ėdęs? 
Mažu pečenkos vėl iš pilvo veržiasi laukan? 
Juk ir tavo tėtėns, užpernai taip prisiėdęs, 
Su savo pusbroliais, kaip tu, pilvuodami sirgo, 
Ir paskiau jie perplyšo ir numirė baisiai”.

Štai didpilvis šitas, tą graudenimą jausdams, 
Dar daugiaus išputo ir durniuoti pradėjo: 
Nes jis tuo plaukų nuo.kiaušės nupešė pluoštus, 
O paskui barzdos nuo smakro pusę nuplėšė 
Ir su nagais kumpais savo veidą visą sudraskė. 
Bet dar tai ne gana; jis vis pinigų graibydams 
Ir besispardydams, su valgiais parmetė stalą; 
Taip kad šunys iš visų pašalių susibėgę, 
Poniškus valgius ir brangius viralus ėdė. 
Bet ir to ne gana; jis ėmęs didelį peilį, 
Gerklę su stemple jau perpjaut ištiesė ranką. 
Čia šikšnosparnio širdis taip nusigando, 
Kad šikšniniai jo sparnai jau lėkt n’įgalėjo; 
Ale pelėdpalaikė, dėl to smertnai nusiminus, 
Vėl atpenč tuojaus į namą savo sugrįžo 
Ir naujienas tas bei tokį dyviną trūsą 
Kad orai pikti kasnakts dar praneša svietui 
Ir dėl to žmogaus tamsoj dūsaudama verkia. 
“Ak!” tarė Lauras, rymodams ant stripinio savo, 
“Vis niekai, kad tūls žioplys su Bleberiu vapa, 
Būk pilionys vis linksmai kasdien prisivalgą 
Ir miesčionys be vargų mieste šokinėją: 
Nes tokie žiopliai, butus pamatydami margus 
Ir karietas blizgančias girdėdami trinkant, 
Mislija, kad kožnas pons, puikiai išsirėdęs, 
Nei kaip angels danguj, kasdien pasilinksmin. 
Ak, gaidau, lietuviški kytri pilosopai

metų Goncourt premija teko ra
šytojui Armand Lanoux už vei
kalą “Kada jūra atslūgsta”.

RAŠYTOJAS LAUKIA MIRTIES
Vienas iš žymiausių šių dienų 

anglų rašytojų Somerset Maug
ham pereitą šeštadienį sulaukė 90 
metų ir daugiau nieko netrokšta, 
kaip tik numirti. Rašytojas be
veik visai praradęs atmintį, ap
kurtęs, nusilpusiomis akimis. Sa
vo gimtadienio proga jis net ne
priėmė lankytojų. Beveik jo visi 
veikalai išversti į eilę svetimų 
kalbų ir jie nuolat pakartojami 
naujomis laidomis. Lietuvių kal-

(Tęsinys)

MOKYTOJAI MASINIAI BĖGA 
IŠ MOKYKLŲ

Net pačių latvių komunistų 
spaudoje plačiai rašoma apie masi
nį mokytojų bėgimą iš provincijos 
mokyklų. “Pad. Jaunatne” rašo, 
kad naujai į provincijos mokyklas 
atkeltieji mokytojai neturi kur ap
sigyventi, neranda butų. Vietiniai 
komitetai jiems patariąs “Prisi- 

boje jo yra vos vienas kitas ap
sakymėlis, pasirodęs periodikoje. 
Šiuo metu rašytojas savo dienas 
praleidžia vienų vienas, prižiūri
mas sekretorės.

Taip glūpai nezaunija, kad šiupinį šiutin 
Ar kad jie viešėt naujas vyžas prasimano.

Juk tikt viens glūpums, kad Milkus, Kasparo 
tarnas, 

Poniškai pasirodydams, kožnam pasitursin 
Ir būrus prastus per kiaulių jovalą laiko. 
Tu, nenaudėli, dėl ko taip iškeli nosį?
Ar jau užmiršai, kaip pernai, piemeniu būdams, 
Ožkas ir kiaules glūpas pas Blėberį šėrei 
Ir su vyžoms, kaip glūps vaiks, į baudžiavą 

traukeis?
Ar nežinai, kaip Pričkus, kad akėt nenorėjai, 
Su botagu, kaip Šulcui reik, tavo strėngalį drožė? 
Tikt atsimink, kieksyk tavo tėvs, sopagus 

siuvinėdams, 
Su kurpalium tav per rambią nugarą siekė, 
O moma su ražu supykus mušė per ausį. 
Ogi dabar jau kaip ponaitis, skiautinę rodai 
Ir grumzdi, kad kartais būrs, pro šalį važiuodams 
Ir tavo kardą su nauju diržu pamatydams, 
Ne tuojaus, kaip tu liepi, kepurę numauja 
Ir kaip nori tu, jisai nenor pasikloniot.

Snargliau! eik pirma, mokinkis kakalį šildyt 
Ir savo pono suteptus sopagus nušluostyt. 
Juk žinai, kaip jis tave dar per drimelį laiko 
Irgi, nupliekdams su lazda, tavo nugarą skalbia. 
Vėl “kape” bei “tė” kaip reik dar košt 

neprimokai. 
Eik, užsimauk vyžas, eik vėl pas Bleberį slūžyt. 
Tikt girdėk, kaip kiaulės jo bei alkanos ožkos 
Graudžiai, pro plyšius žiūrėdamos, ėdesių rėkia. 
Kam išbėgai taip, prastojęs kaimenę kiaulių? 
Ar negavai kasdien ko reik iš Blėberio rankų? 
Ar reikėjo tav bensyk išgint neprivalgius?
Tikt atsimink, kaip jis tave nuogą priėmė slūžyt 
Ir kiek utėlių jis tav kasdien nušukavo, 
Ik išmokai jo penkias kiaules surokuoti;
O paskui kiek vargo jis ir ašarų verkė, 
Ik jo dagią puskuilį su penketu kiaulių 
Pro vartus išguit drįsai, kad išginė kerdžius. 
Og dabar, žioply, jau gėdies Blėberio namo 
Ir jo viežlybą ir vertą niekini vardą?
Tič, tiktai, ponat, mažu vėl teks žingine žengti, 
Ir kad Dievs koravos, dar verkdams ubagais 

(Bus daugiau) eisi”.

glauskite kur nors laikinai". Ta
čiau tas “laikinumas” trunkąs jau 
keliolika metų. Provincijos moky
tojai esą priversti gyventi senuose 
butų laužuose, kur lietus eina per 
kiaurus stogus ir lubas, kur žiemą 
vanduo sušąląs ir kur iš viso esą 
nežmoniškos gyvenimo sąlygos. 
Kai kur mokytojai turi suvaikš
čioti 13 kilometrų kasdien. Iš Bal- 
vų vid- mokyklos praėj. pavasarį 
pasišalino ir daugiau negrįžo 6 
mokytojai. Kitur panašiai. Iš viso 
Balvų rajono šiemet “pabėgo” 65 
pedagogai, o iš paskirtų į tą rajo
ną 35 naujų mokytojų atvyko į 
tarnybą tik 12. (E)

MARIUS KATILIŠKIS

ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO
(APSAKYMAS IŠ TO PATIES VARDO PERNAI IŠLEISTOS NOVELIŲ KNYGOS.

IŠLEIDO TERRA)

Niekas nepasikeitė namuose po tėvo mir- 
ties.Jis užmigo pačiame vidudieny, kaip nuilsęs 
šienpjūvys ramaus pokaičio. Liko du sūnūs, ir 
jo vardas neišnyks per amžius. Ant prakaituotos 
žemės, ant jos ražienų ir grumstų išsispaudė pė
dos, ir jomis nueis savo kelią jo vaikai. Aplink 
degė žvakės, ir žalumynų puokštės saugojo se
nojo ūkininko rimtį. Nieko ramesnio nebuvo ga
lima laukti ir įsivaizduoti — tai matė jis, vy
riausias sūnus, staiga iškviestas ir bespėjęs nusi
lenkti tėvo kojūgaly.

Gal nevienam pasirodė keista ir nedovano
tina, kad jis, iš miesto, atsiklaupęs neapkabino 
mirusiojo kojų ir neraudojo, ir negrabstė grau
džios litanijos žodžiais. Tėvo senatvės veidą puo
šė ramutis, palaimingas šypsnys, vos pastebimas 
po apkarpytais ūsais. Ir jo praplikusi kakta, ir gi
lūs rūpesčiai raukšlėse apie tamsos užklotas akis, 
liudijo, kad jis pailso pačiame darbymety, pa
čiame vasaros nokime, bet ramus, nes liko sūnūs 
prie nesibaigiančių darbų.

Po to jis čia nesilankė. Keletą metų mieste, 
kelionėse. Jis labai lengvai galėjo pasiaiškinti: 
studijos ir kiti mokslo darbai ir tarnybos. Va
saras jis leido bet kurioje vasarvietėje. Su tėvo 
mirtimi dingo būtinybė kasmet reguliariai lanky
tis. Tartum jis buvo sugavęs kitokio vėjelio dūs- 
telėjimą iš gimtosios sėdybos, iš toli, iš anapus 
miškų. Motinos jau seniai nebeturėjo.

O tačiau jis nepastebėjo jokių atmainų, pa
lydėtas iš stoties pasamdyto berniuko. Ta pati 
svirtis, kaip iškeltas gervės kaklas, barkšojo tuoj 
už įvažiuojamų vartų. Kartą, ir tai jau buvo labai 
seniai, jam grįžtant atostogų, jau pasiekus namų 
keliuką, svirtis nusilenkė iki pat rentinio, lyg nu
žemintai kviesdama įžengti tėvų pastogėn. Jį tada

apėmė graudumas, ir toks neišpasakytai mielas 
drebulys nusmelkė ištisai, kad pribėgęs apkabino 
berną, semiantį vandenį ir vos neišvertė jo kibirų. 
Vakar viso to jis nejautė. Ir kryžius tebestovėjo 
parudavusių vainikų liekanomis apipintas, ir di
džiulis smidrų kelmas kerojo jo papėdėje, nužertas 
smulkutėmis žaliomis uogomis. Vieno apmetimo 
užteko pažinti savo rankų darbo inkilus, išsilaikiu
sius tiek metų medžiuose prieš gonkas. Jų lan
dose, nukreiptose į saulę, ant laktelių juodai žvilgą 
varnėnai švilpavo aistrias meliodijas tiek metų, 
tiek šviesių, ankstyvų pavasarių. Ir karveliai tu
pėjo eilėmis ant klėties stogo čiukuro, senojo šei
mininko globoje nevaržomai pulkais veisęsi ir 
skrajoję. /

Kiemas, ūkio trobesiai, žemas rūsio stogas, veš
liai nužėlęs kiečiais ir balandomis, primenąs seną 
ir apleistą kilmingos šeimos kapą — rodos niekas 
neprikišo rankos po to, kai vyko permainos ūkio 
valdyme. Tik sodno, puikaus ir derlingo, bujoju
sio klevų ir liepų apsaugoje, iššalusių obelų spra
gas kukliai pildė ir dangstė jaunos obelaitės.

Kuris laikas jis nebemiegojo. Tartum su atvy
kimu į kaimą jame pabudo prislopintas laukų 
kraujas, šaukiąs su aušra, su vieversiais į dirvas. 
Dar buvo peranksti, ir jis gulėjo augštielnikas 
siauroje ir kietoje vaikystės lovoje, globiamas 
lengvos, sugrįžusios nuotaikos — pasijusti be 
varžtų; be nustatytų valandų, be nerimo. Jis jau
tėsi tvirtas, žvalus ir pilnai pailsėjęs. Pasirąžė, iš
tiesdamas baltas ir plonas rankas, pirštais palies
damas sieną, čia tebekabėjo fotografijos ir jo pa
ties pišiniai, įrėminti ir sesers nukaišyti gėlių Sake
lytėmis. Jis mėgino prisiminti kokią nors sapno 
nuolaužą, o keista — naktis praėjo ūmai, ir jos 
lyg nebuvę, kaip rūko debesėlio, ir ko jis jau se
niai nebebuvo patyręs ilgoje nemigos kankynėje.

Kažkur tiksėjo laikrodis. Ir jis turėjo būti tas 
pats — užtraukiamas sunkiais svarsčiais, ilga švy
tuokle, skaisčiai raudonais obuoliais ir vainikų py
nėmis papuoštoje spintelėje. Atbudusi diena, lyg 
apskaičiuotais žingsniais — apyvokos garsais, 
sunkėsi sienų pozais, skliautais ir stogu. Iš visų 
pusių, tartum susibėgančių kelių sankryžon, plau
kė į jį ryto gaiva. Baubė karvės, žvengė arkliai, 
keliu brazdėjo ratai. Paskui jie įsuko laeman, ir 
nepažįstamas balsas tildė lojančius šunis. Tur 
būt, tai pieno vežėjas, nes moterys paskubomis 
žvangino milžtuvėmis ir bidonais. Ir vėl stojo ty
la. Bet žvirbliai čirškė visą laiką, burkavo kar
veliai, kudakeno vištos ir kriuksėjo pabudusios 
kiaulės atokiau kiaulidėse.
Ir laukai ir vidaus nematomas gyvenimas sruvo į 
jį, įstabiai atsigavusį ir įtemptai suklususį. I jį pra
bilo ir nepaliaujamai kuždėjo senos, senų namų 
dvasios — iš kamino, iš ugniakuro, iš išblėsusių 
židinio pelenų. Ir tiksinti kandis — dviguba tyla 
seklyčios sienose, užvaldanti klausą, kaip stiprus 
praeities aidas, kur tebegyveno graudulinių žvakių 
sudegusio vaško kvapas, šimtai neišdilusių kvėp- 
smų ir pėdsakų buvusio alsavimo, kas kartas pa
pildomo naujais: čia tvoskė švęstų kadugių šake
lės, rūtos, kuokšteliai džiovintų gvazdikų ir čiob
relių, sukaišiotų palubėse ir už šventųjų paveikslų.

čia tebesilaikė — kampe, ant gegužinio alto
rėlio, apipinto mirtomis ir augštomis gladiolių 
strėlomis pavasario giesmės graudi gaida, išveržta 
iš meldžiančios širdies ir nugulusi lengva ir skai
dri, kaip mėnesiena ant pievų.

Atsargiai, pirštų galais, seklyčion įėjo sesuo ir, 
prasidariusi spintą, kraustė drapanas, kilojo baltus 
marškonius ir skalbinius. Pamačiusi brolį, lyg 
krūptelėjo, pasijutusi stebima.

— Tai jau nebemiegi, Kazimierai?
— Jau ne, Rožele. Puikiai išsimiegojau. Kaip 

užmuštas, be sapno. v
— Kaip sakydavo, amžiną atilsį, tėtušis, — 

šyptelėjo mergina. — Dar anksti. Ką veiksi pa
kilęs? Tik pusryčius užkaičiau.

— O ką veiksiu? Tikrai?... Pasiilgau namų. 
Nė šioks, nė toks žmogus pasidarai. O štai, klau
sausi ir jaučiuosi, kaip atgijęs pajaunėjęs, ir, man 
rodos, kad čia viskas, kaip palikau. Noriu šiomis 
dienomis nustumti šalin visus rūpesčius, šeimi

ninkauji, vargsti, Rožele...
— Tai... Nebeilgai... — sesuo nuleido akis.
— Ruošies tekėti? Ateina visiems laikas.
Ji dar didžiau pasilenkė, tarsi pamačiusi kokią 

dėmelę jos laikomuose rankšluosčiuose. Ir kai 
atsilošė, brolis matė jos giedriose akyse ilgų mer
gautinių dienų lūkestį ir vienumą.

— Man jau galėtumei pasisakyti, — lenkė į 
linksmąją pusę brolis.

— Aš ne... Ignas tai parveda marčią. Ne
trukus. Ar nieko nežinojai?

— Nežinojau nieko. Labai įdomu.
Ir kai ji tylėjo, jis klausė:
— Iš kur jis parveda mums brolienę? Laukti 

jam, žinoma, nebėra ko.
— Vakar galėjai patėmyti. Buvo užbėgusi su 

slyvomis. Jų ankstyvos, naujoviškos. Iš čia pat. 
Nu, ar neatsimeni Stočkaus Levutės?

— A, Levutės? Jau tokia suaugusi! Atsime
nu per tėvuko pakasynas tokia tebuvo.

— Kokie čia dyvai, Kazimierai. Jaunieji ky
la sprindžiais, o mes senstame. Gera mergaitė. 
Pamokyta. Ir meili... —ji nutraukė, lyg svars
tydama, ar pasakoti, ar palikti pačiam įsitikinti. 
Ir jos žodžiuose ir laikymosi, kai ji kalbėjo, brolis 
skaitė sunkiai tramdomą ilgesio ir apleistumo 
kartėlį. Jis pajuto, kad ji neturi niekam savęs 
išpasakoti, ir jis būtų tas, kuriam patikėtų širdgė
lą ir skausmą ir apsiverktų, puolusi ant kaklo. 
Tai jauniausia iš jų ir suvarginta begalinių rūpes
čių ir darbų. Jis pasiekė jos kietą, susproginėju
sią ranką.

— Nenusimink. Napavydėkime jiems. Ir tu 
juk jauna ir graži. Jeigu tik panorėsi — vyrą 
gausi, koks patinka. O tėviškė ir tau priklauso. 
Kas tau, Rože?

— Nieko... O, aš užsiplepėjau — ugnis pa
kurta, — ji vikriai apsisuko ir išėjo. x

Ten ji ruošėsi užsidariusi virtuvėje. Kilojo in
dus trumpai persimesdama su mergina. Brolis 
mąstė, kad yra kas tai, ko jis nežino, ko jis gal ne
bespėja pasekti. Ir gal jis tą būtų sužinojęs, pa
siteiraudamas sesers apie vieną, tolimą giminaitį, 
kadais dažnai buvojusį šiame kieme.

(Bus daugiau)
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8^ MIELI TAUTIEČIAI,
dabar pats laikas pasirūpinti Velykiniais siuntiniais gimi- 

>♦< nėms ir artimiesiems Lietuvoje!
$ Nepraleiskite progos pasinaudoti mūsų paruoštais ypatin- 
į»Į gaiš, gerais, patraukliais ir labai žemomis kainomis siūlomais 
>*< šiais siuntiniais.

VELYKINIS SIUNTINYS NR. 1.
6 sv. miltų, 2 sv. sviesto, 2 sv. taukų, b sv. arbatos, į sv. kaka
vos, 1 sv. saldainių, 2 sv. ryžių, 1 dėž. neseafe, 1 sv. razinkų, 
1/4 sv. pipirų ii- lauro lapų, 2 sv. lašinių ir 1 sv. cukraus.

Kaina tik £ 10. (anglų valiuta).
VELYKINIS SIUNTINYS NR. 2.
£3 jardai puikios vilnonės paltui medžiagos, 3i jardo grynos 
vilnonės angliškos medžiagos kostiumui, 4 jardai geriausios 
nailoninės medžiagos suknelei, 3 šilkinės skarelės, 2 poros nai
loninių kojinių, 1 vyr. arba moteriškas megstukas, 1 išeiginiai 
vyriški marškiniai, 1 p. vyriškų kojinių, 1 sv. saldainių.

Kaina tik £ 30. (anglų valiuta).
Prie nurodytų kainų nebereikia nieko primokėti, nes į jas 

įeina muitas, persiuntimas, draudimas, supakavimas, leidimas 
ir visi kiti mokesčiai.

Duodame lengviausias išsimokėjimo sąlygas ir pilnai atša
ki kome už siuntinių pristatymą, laike 4 savaičių.

Reikalaukite mūsų kainoraščių kuriuos pasiųsime Jums su 
malonumu skubiai ir nemokamai.

BALTIC STORES LTD
> Head Office: 421 HACKNEY ROAD,
> LONDON, E.2. ENGLAND.
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Kaip dorą mahometoną traukia 
Mękka, taip mane vilioja Canber
ra. Australijos sostinėje nebuvau 
jau keletą metų, tad šiai kelionei 
reikėjo visai rimtai pasirengti.

Atostogos. Visų akyse pakili 
nuotaika. Visi susispaudę mūsų 
gražiojoje “Lialkoje” pajudam iš 
kiemo. Netrukom perkopti pak
raščio kalnynus ir atsidūrėme Aus
tralijos lygumose. Pro šalį šmėkš
čioja seniai matyti pakelės mies
teliai, bet per tą desėtką metų vi
sai nepakitę: tik tiek, kad resto
ranų savininkai gerokai sentelėję 
ir jau vietomis neatpažįsta savo 
senojo klijento.

Valkai perskaito lentoje “Fede
ral Territory”. Tada juos perspė
ju tėviškai pamokydamas: dabar 
jau įvažiavome į naują valstybę ir 
kad naujoje šalyje būtų geri ir pa
klusnūs!

“Lialka” jau rieda sostinės grin
diniu. Plačios gatvės, nauji įdomūs 
pastatai, pakraščiais išsirikiavę 
medžiai, nauji tiltai. Netrukus po 
ilgos kelionės ir karštos dienos pa
siduodame visi gerųjų prietelių 
Narbutų globai ir apiekai. Kūčių 
vakarą praleidome apmąstydami 
senus laikus Lietuvoje. Kalėdų 
rytą aplankėme vietos kapinėse ir 
tuos, kurie pasitraukė iš šios aša
rų pakalnės.

Likusioji dienos dalis praleidžia
ma kalėdiškai besivaišinant p. p. 
Narbutų ir jų svečių tarpe. Besi
šnekučiuojant buvo daug kas ap
tarta, išsiaiškinta, suplanuota.

Nusidavimai
Pereitą savaitgalį vyko keisti 

nuotykiai Wollongonge. Dar ke
liom savaitėm prieš ilgąjį savait
galį Sydney ateitininkai ir Wol
longong apyl. valdyba pasiskel
bė ruošią Jūros dieną. Netrukus 
po to Sydney šviesa suplanavo 
kaip tik tame pačiame Wollon
gonge surengti savo trijų dienų 
stovyklą. Kaikam atrodė, kad 
šios dvi grupės galį viena kitai 
trukdyti, bet vėliau paaiškėjo, 
kad abiejų stovyklų vadovai jau 
buvo sutarę ir net planuota pra
vesti Jūros dienos metu bendrą 
programą, šeštadienį į šviesiečių 
stovyklą beveik niekas neatva
žiavo išskyrus vyresnybę. Kaip 
pasakoja, net bandė vadovybė 
statyti palapinę, tačiau ir pati 
gamta pasipriešino: iškilęs vėjas 
jų pastangas į nieką pavertė. 

. Taip ir turėjo nakčiai prisiglaus
ti p. Gailiūno pastogėj. Sekma
dienį visa eilė sydnėjiškių atvy
ko pasisvečiuoti šviesiečių stovy
kloje, bet jos niekur neužtiko. Ki
ti net ir gretimas kapines peršu- 
kavo galvodami, jeigu jų nėra 
tarp gyvųjų, reikia jieškoti tarp 
mirusiųjų. Beliko paskutinė vil
tis — p. Gailiūnas: jis Bulli tik
rasis šeimininkas ir turįs žinoti, 
kas jo karalystėje vyksta. Vos tik 
spėjo p. Gailiūnas, prilaikydamas 
kelnes viena ranka, išdėstyti pa
dėtį, tuoj atvyko ir keli šviesie-
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LANKAUSI CANBERROJE
Tik du dalykai vis man nedavė ra
mybės: kur yra tasai naujasis 
Canberros ežeras ir Canberros lie
tuvių stebuklas — klubas?

Canberros ežero paslaptis greit 
paaiškėjo: “Ar matai aną namu
ką — tai vandens policijos būsti
nė. čia jau dabar sėdi septyni 
asmenys — tai vandens policija. 
0 antai tiltas per būsimą sostinės 
vandenyną, o čia, pabarstytas pa
kraštėlis smėliu — busimasis pa
plūdimys...” Viskas gražu, kaip 
pasakyta, bet kur gi tas pagrindi
nis dalykas — vanduo?

Jeigu taip reikalai bus ir su tuo 
lietuvišku klubu, kaip kad yra su 
ežeru, tai jau visai blogai. Neiš
kentęs prašausi nuvežiamas. Bū
damas iš kaimo kaip gi čia sosti
nėje vienas susirasi. Bet draugai 
įtartinai atsikalbinėja: kur čia da- 
bar — bus laiko ir rytoj ar kitą
dieną... Ką gali žinoti — atidėlio
ja, nes, matyt, nevidonai neturi 
ko rodyti.

Antrą Kalėdų dieną šeimininkas 
neprašytas išvežia į klubą. Pake
lyje vis dar permąstau: ką čia toji 
saujelė lietuvių pastatys klubą — 
galėjo kokią daržinėlę ir suremti.

Sustojame prie didžiulio pastato 
(jeigu toks išdygtų Bulli, tai lai
kytume katedra, palyginau!). O 
gal kartais mano šeimininkas pa
siklydo? Bet didžiulė iškaba iš
sklaido visas abejones. Atsargiai 
žengiame vidun. Žmonių pilna, 
mat tą vakarą čia kanberiškių ba
lius. Mus pasitinka p. Andriuška,

Wollongonge
čiai pasigydyti gautų žaizdų atei
tininkų kovos arenoje: pasirodo, 
ideologinė kova vyko tinklinio 
aikštėje. Ateitininkai, būdami 
ideologiškai stipresni (mat, savo 
tarpe turėjo net du dvasios va
dus!), šviesiečius kuone sausai 
supliekė. Nuotaiką kiek pataisė 
atvykęs Dr. V. Doniela nusimi
nusius paguosdamas, kad šviesos 
stiprybė yra auditorijoje, bet ne 
stovyklose ar sporto aikštėse, na 
ir, žinoma, visus atgaivino vai
šingas p.p. Gailiūnų stalas.

O ateitininkai, po pelnytos per
galės išreiškę tikrą padėkavonę 
Augščiausiam Wollongong kated
roje, vakare susimetė į Life Sav
ers klubo salę dorai ir nuotaikin
gai pasilinksminti. Ir čia vyko 
konkursiniai pasirodymai, kurių 
metu net Vyt. Lašatis buvo pa
keltas į tikrus poetus ir apdova
notas “šiaudine Pastoge”. Čia, 
be abejo, buvo susirinkę ir be
veik visi vulongongiškiai su savo 
gausiu prieaugliu. Jūsų korespon
dentas, šiame bankiete dalyvavęs 
net negalėjo dorai pasikallbėti su 
apylinkės galva — pir-ku p. Pau
lausku, kuris taip buvo užsiėmęs 
mažutėlių varinėjimu iš vidurio 
salės, kad vyresnieji ir svečiai 
galėtų pasišokti, kad iš to pokal
bio nieko neišėjo. Iš vulongon- 
giškių nuotaikų galėjai spėti, kad 
jie šiais prajovais buvo tiesiog

LAIŠKAS IS AMERIKOS

LIETUVIŠKOJI ČIKAGA
Čikaga žiemos metu gražesnė. 

Baltas sniegas mandagiai apden
gia šio didmiesčio plokštybes, ir 
kol neatleidžia, 'gaunasi gana gra
žus vaizdas. Bet ne apie snaiges 
šį kartą norėjau parašyti, nors 
jos gražiai dideliais kąsniais kren
ta už lango...

Čikaga pasa:dio lietuvių sostinė 
— taip mes dažnai girdime ar 
bent matome mūsų spaudoje. Ži
noma, dėl to būtų galima smar
kiai ginčytis. Aš čia nebandysiu 
to ginti nei paneigti, bet iš keleto 
pastabų gal skaitytojai patys ga
lės susidaryti savo nuomonę. Tie
sa, mano žinios nebus išsamios, bet, 
geriau mažiau, negu visiškai nie
ko.

Praeitų metų lapkričio pradžioje 
Čikagoje kaip ir visoje Ameriko
je buvo paskelbiąs metinis BALFO 
vajus. Čikagoje vajaus komitetas 
norėjo surasti 1000 talkininkų, ku
rie savo kaimynystėje apeitų tau
tiečius. Dažnai girdima, kad Či
kagoje gyvena virš 100.000 lietu

Matas Gailius

mandagiai pasodina. Pamatęs 
Petrą Pilką puoluosi prie jo: “žiū
rėk, Petriuk, sakau, sakyk, kol ne
vėlu, kaip čia susitvarkėt ir viską 
ištaisėt?”

“Na, kaip matai, Petras ima 
dėstyti, kaip koks lektorius: čia, 
kur esame, yra didžioji klubo salė. 
Joje telpa apie 200 žmonių”. Iš 
čia jis nuveda kitų patalpų apro
dyti. “Štai šie trys didžiuliai kam
bariai tai skirti privačiom parti
jom ir lietuviškiems reikalams”. 
Pro vestibiulį patenkame į barą — 
jis erdvus. Čia išsijuosę darbuo
jasi p. Volkas ir kiti. Alus ir ki
tokie skystimėliai pardavinėjami 
stiklinėmis ir stikleliais, čia tik
rai kaip Metropoly, pagalvoju. Iš 
baro patenkam į sodelį (Beergar- 
den). Dairausi jieškodamas prie
kabių ir iš lauko: pastatas erdvus, 
mūrinis, ant didžiulio sklypo, tik
viena siena kažkaip įtartina, tik iš 
balanėlių. “Petriuk, kaip čia toji 
siena iš šipulėlių?” Petras tik šyp
teli, kaip vaikui saldainį paduoda
mas: “Klausyk, Matai! Tai ty
čiomis palikta laikinai užtaisyta 
anga į ateitį: kai reikalai pagėrės, 
tą sienukę išversime ir plėsimės to
liau. Klausiamas, kaip canberiš- 
kiai prisikasė prie šios budavonės, 
Petras pamokė: “Mūsų čia nėra 
labai daug, bet turime gerų staty
bininkų ir architektų. Pradžioje 
visais reikalais buvo skirtingų 
nuomonių, bet vieną kartą nus
prendus darbas užvirė ir visi vie
ningai dėjosi ir pinigais, ir darbu. 
Bendras darbas ir vienas tikslas 
visus sujungė į vieną lietuvišką 
šeimą. Dabar klubą remia net ir 
tie, kurie anksčiau pašaliuose pa
sislėpę tūnojo. Nors klubui dar 
daug ko trūksta, bet jau dabar jis 
neša pelno. Tai tik pradžia.

Grįžiom į salę. Čia sutikau eilę 
kitų pažįstamų, o taip pat buvo ir 
svečių iš Melbourne, Sydnėjaus, 
Newcastle ir kitokių vietų. Vaka
ras užtruko iki trečios valandos 
ryto. Kai kojos pavargo nuo šo
kių, visi pradėjo, dainuoti: jauni
mas ratu vidury salės, vyresnieji 
pakraščiuose prie staliukų. Saulei 
tekant skirstėmės namo.

Prabėgo Kalėdos, atostogos, ir 
mes pamažu iriamės į savo pajūrį. 
Nors praslinko ir kelios savaitės, 
bet įspūdžiai iš sostinės tebėra 
švieži. Vis mintimis grįžtu į Can- 
berrą: gera čia lietuvių organiza
cija, modernus ir ant gero pagrin
do pastatytas jų klubas galėtų būti 
pavyzdžiu ir didesnėms lietuvių 
kolonijoms.

sužavėti: svečių buvo daugiau, 
negu tikėtasi, ir tai jiems buvo 
pasismaginimas.
Yra senas lietuviškas posakis — 
vienybėje galybė. Jeigu ateitinin
kai su šviesa žinoma, neišski
riant ir Wollongong tautiečių, 
būtų rengę trijų dienų Jūros 
Dieną, niekas nesijaustų nei nu
skriaustas, nei pralaimėjęs, ir 
Jūros Diena būtų visų jūros die
na, o šį kartą vieniems baigėsi 
triumfališkai, kitiems tragiškai.

Pinčių*

gan
Šiuo

vių. Toks užsimojimas atrodė 
gyvenimiška#. Nors ir buvo 
reikalu spaudoje nemažai rašyta, 
sudarytas iš įvairių organizacijų 
bendras rinkliavos komitetas, va
jui prasidėjus turėjo apie 100 rin
kėjų. Iš pradžių buvau nutaręs 
vajuje nedalyvauti, nes žmona, 
kaip tik tuo metu laukėsi kūdikio 
ir universitete buvo semestriniai 
egzaminai, o mes dargi tik pus
metis kaip atvažiavę. Taigi, galvo
jau, apsieis ir be manęs, ypač kad 
sąlygos mums buvo tikrai nepa
lankios. Bet kaip sužinojau, kad 
garbingoje pasaulio lietuvių sosti
nėje teatsirado tik apie 100 rinkė
jų, pykdamas stojau į rinkėjų ei
les, bet tuoj pat išpyliau du atvi
rus laiškus į Čikagos abu lietuvių 
dienraščius klausdamas, kur pra
dingo tas 100.000 lietuvių, kuriais 
taip dažnai mėgstame plasididžiuo- 
ti. Po kurio laiko vienas dienraš
tis mano revoliucionišką laišką 
berods išspausdino. Kalėdoms pra
ėjus po daug apeliacijų Balfo va
jaus rinkėjų skaičius pakilo iki 
600, bet keletas žmonių man pa
reiškė, kad nereikėjo tokio laiško 
rašyti, nes Čikagoje nėra 100.000 
ir priede žmonės gali užsigauti ir 
t.t. Taigi, dabar jau sužinojau, 
kad tuo 100.000 lietuvių neverta 
sau galvos kvaršinti.

Čikagoje yra ar turėtų būti 18- 
15 lietuviškų parapijų. Atvykę į 
Čikagą tik prieš Velykas Didįjį 
Penktadienį užsukome -į neseniai 
lietuviškais motyvais ir lietuvio 
architekto pastatytą bažnyčią tan
kiausiai apgyvendintame ir dar 
priedo šauniausiame lietuvių rajo
ne. Na, bažnyčia tikrai lietuviška 
— ornamentų gal net perdaug, 
įdomūs daiL V.K. Jonyno vitražai, 
bet kunigas iš sakyklos beria po
terius angliškai, tarsi iš kulkos
vaidžio. Kažkaip nejauku pasida
rė — žiūriu į žmoną, o ji į mane, 
kraipome galvas... Tiesa, po kiek 
laiko kunigas pradėjo ir lietuviš
kai poteriauti, bet mums kažkaip 
jtaliko blogas skonis burnoje.;. Ki-

Šventės nuotrupos (4)
GALAS ŽINO, kaip čia yra, bet 

pusė Sydnėjaus krepšininkų, be
grįždami iš Melbourne ėmė ir pa
klydo ir atsidūrė Canberroje. Per- 
daug nenusimindami jie užsuko į 
Lietuvių Klubą, kuo pirmiausiai 
buvo sužavėti (jie teigia, kad ne
sulyginami su Sydnėjaus ar Bank- 
stowno namais), čia keletą va
landų pabuvoję ir pasivaišinę pa
suko į namus.

PRISIMENANT MELBOUR- 
NO SPORTO ŠVENTĘ vienas 
iš keisčiausių šventės nutikimų 
buvo krepšinio, arba geriau sakant 
pagrindinėje sporto salėje tebuvo 
vienas persirengimo kambarys vy
rams ir moterims. Ir jeigu po vy
rų arba ptvirkščiai rungtynių tuoj 
sekdavo moterų ..rungtynės, ..tai 
reikėdavo būti tikrai gabiam per 
kelias minutes nusiprausti, apsi
rengti ir pan., kad. tik skirtingos 
lyties žaidėjai — jo su triukšmu 
dar pusnuogio neišmestų laukan. 
Gal dėl to ne vienas ir sloguotas 
sugrįžo namo.

DAUG KAM LIKO DIDELIS 
klausimas, kodėl Adelaidės krep
šinio kapitonas ir Sydnėjaus tink
linio treneris nedalyvavo Naujų 
Metų Baliuje. O gi adelaidiškis 
po didelio nervų įtempimo prieš 
Hobartą ir svarbiausiai dėl sau 
įmesto krepšio norėjo pailsėti, 
kai sydnėjiškis, negavęs atsirevan
šuoti prieš Adelaidę iš 6 tuzinų 
alaus, nusivylė ir tuojau pat iš
skrido nervų nuraminti pas savo 
žmoną.

ŠVENTEI PASIBAIGUS kartu 
su koviečiais į Sydnėjų -paatosto
gauti ir nuotaiką paskaidrinti at-

PAVELDĖJIMAS
Tėvas: Nemanai, brangioji, kad 

mūsų sūnus gauna visą išmintį iš 
manęs?

Motina: Taip, mielasis, be abe
jonės, nes aš dar visą savo išmintį 
tebeturiu.

GENIUS PROCUTA

tose parapijose irgi negeriau: vie
nur daugiau, kitur mažiau varto
jama lietuvių kalba. Todėl mes ei
name i jėzuitu koplyčią, kur mel
džiamasi ir giedama tiktai lietu
viškai. Šalia koplyčios yra vienuo
lynas, iš kitos pusės Jaunimo Cent
ras ir už Lietuvos laisvę žuvu
sioms paminklas.

Jaunimo Centras, kurį įsteigė 
lietuviai tėvai jėzuitai, -yra lietu
viškumo širdis Čikagoje, ir jeigu 
kas ji nušluotų, Čikagoje pasida
rytų labai tamsu ir liūdna. Jauni
mo Centre įrengta Čiurlionio me
no galerija, kurioje jau antras mė
nuo kas savaitė vyksta vis naujos 
parodos. Štai keletas neseniai bu
vusių: Kęstučio Rackaus tapybos 
darbai iš Kanados, Algimanto Ke- 
zio foto nuotraukų įdomi paroda, 
Prano Gailiaus tapybos darbai iš 
Paryžiaus dalyvaujant pačiam ma
estro, Adomo Galdiko plati ap
žvalginė paroda ir Čikagos lietu
vių jaunųjų dailininkų įdomi paro
da. Tai tik dalis buvusių parodų 
poros mėnesių tarpe.

Jaunimo Centre taipogi vyksta 
koncertai, minėjimai ir kiti paren
gimai kuone išimtinai kultūrinėje 
plotmėje, nes “pauliavojimai” vyk
sta kitur karštamose ar ištaigin
guose viešbučiuose, kuriems Či
kagos lietuviai ne vieną tūkstantu
ką dolerių į metus pakloja...

Einant nuo meno ir kultūros 
daugiau į žemišką pusę, lietuviš
kuose rajonuose nemažai lietuviš- 

RINKOJE. PASIRODĖ

BALTIC VODKA
............ . 4 ... ........... . ::

Gaminama lietuvio ir yra augiausios rūšies. Pardavi- 11 
nėjama visoje Australijoje. Sydnėjuje reikalaukite pas '! 

M. PETRONĮ 152 Liverpool Rd., Enfield, tel. UJ 5727. ;;

BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD. II
Crn. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A. IJ

važiavo iš Adelaidės švento miesto 
žinomas Vyties sporto darbuoto
jas, kuriam Sydnėjuje nuobodžiau
ti jau tikrai neteko. Sydnėjiškių 
jis buvo apnešiotas po visas šio 
didmiesčio įžymiausias vietas, ku
rios, gal, žinoma, ir ne visos, jam 
patiko ir po to jis tik komentavo, 
kad ko nors panašaus Adelaidėje 
tai tikrai nėra'ir negreitai bus.

ŠIO ŽINOMOJO sporto vetera
no garbei sydnėjiškšai Birutė ir 
Vincas Binkiai paskubomis savo 
naujai pastatytuose namuose su
rengė ištaigingą priėmimą, kuria
me dalyvavo kone visi krepšininkai 
ir krepšininkės iš Sydnėfaus. Pui
kioje nuotaikoje buvo praleistas 
vakaras vaišinant svečią ypatingai 
skaniu šeimininkės iškeptu kugeliu 
parodant jam. naujuosius "stom- 
po” numerius ir taip pat padai
nuojant daugybę lietuviškų dainų. 
Baigiantis vakarui svečias pareiš
kė: “Aš maniau, kad jūsų jaunuo
liai ir jaunuolės nemoka lietuviš
kai dainuoti, bet pasirodo visai 
priešingai, tik man stebėtina ir 
keista, kad kaikurie iš jūsų vyres
niųjų, gal būt norėdami įsiteikti 
tiems jauniesiems, vis bando su 
jais kalbėtis angliškai, kai tie 
jiems gražiausiai atsako lietuviš
kai’. Ar nebus taip, kad iš didelio 
rašto išeina iš krašto.

NESENIAI SYDNĖJUJE 
LANKĘSIS adelaidiškis, žinoda
mas moterų trūkumą Adelaidėje, 
kažkurioms sydnejiškėms ponioms 
pasiūlęs, kad jeigu kartais jos no
rėtų palikti savo vyrus, tai prie
globstį visuomet galėtų rasti Ade
laidėje, kur moterys yra daugiau 
gerbiamos ir daugiau prižiūrimos. 
Pagalvokit, Sydnėjaus ponios, gal 
šis pasiūlymas ir būtų parankus 
kaikam iš jūsų.

DAR VIS MAN PRISIMENA 
N. Metų balius, kur sportininkai 
buvo kuone kimšte sukimšti į ša
lutinę baliaus salikę ir ten jie tik

ltą krautuvių. Daugiausia tai 
maisto krautuvės. Jose galima 
gauti lietuviškų gaminių: lietuviš
kas sviestas “Karvutė”, lietuviški 
"Kūmas” krienai, Andrulio sūriai, 
įvairių rūšių duonos, saldainiai, 
kepiniai ir t.t. Kaikurie lietuviški 
gaminiai yra paplitę ir už lietu
viškų rajonų ribų — daugiausiai 
duona ir sūris. Čikagoje galima 
‘lietuviškai’ gimti ir numirti. Vei
kia daug lietuvių gydytojų kabi
netų, yra keletas lietuviškų ligo
ninių. Didžiausia ir tikriausiai ge
riausia jų — šv. Kryžiaus be abe
jo dabar vadinama Holy Cross. 
Ten gimė ir mūsų dukrytė Eglė. 
Gimė ‘‘patriotiška?’, t.y. daktaras 
ir slaugės buvo lietuviai. Ant se
nojo ligoninės pastato dar ir da
bar akmenyje įkirsta "Pirmoji L. 
R.K. ligoninė 1928 m.” Deja, daug 
kas per tą laiką pasikeitė...

Jei nori nusipirkti ar parduoti 
namą, veikia čia eilė lietuviškų ne
kilnojamo turto įstaigų. Yra ir ei
lė lietuviškų bankų — jie truputį 
paremia mūsų veiklą. Didžiausia
me jų tarnautojams uždrausta 
tarp savęs kalbėtis lietuviškai... 
Tiesa, kalbant su klijentais toji 
taisyklė negalioja. Didžiausioje lie
tuvių mergaičių gimnazijoje — 
Maria High esu girdėjęs, kad mo
kiniams irgi uždrausta tarp savęs 
kalbėtis lietuviškai. Antroje pusė
je gatvės prieš ją seserų kazimie- 
riečių gimnazija. Čia stori gąn 
žmpresyvus Dariaus ir Girėno pa
minklas... Taigi, ar Čikaga yra pa
saulio lietuvių sostinė, man dar 
neaišku.

Ar jau užsisakei 
Mūsų Pastogę?

rai jautėsi kaip silkės bačkoje. Ba
liaus įtampai augant dar gerokai 
prieš N. Metus nuotaika taip pa
kilo, kad net stalai neišlaikė ir 
pradėjo viens po kito griuvinėti 
padarydami nuostolių tiems vargš
ams jaunuoliams. Argi jau neįma
noma (būtų jaunimo, kurie labiau
siai baliui ir tinka, pasodinti kur 
nors arčiau kapelos, kai vyresnie
ji, norį daugiau pasikalbėti, tau
reles pakilnoti, galėtų ir tolimes
nėje salėje pasivaišinti. Juk vis 
tik jaunimo šventės dalyviams — 
sportininkams galėtų būti duoda
ma ir šiokių tokių pirmenybių, 
kad išvengus tos kamšaties ir be
reikalingų stalų griuvinėjimų......

KUR BUVO, KUR NEBUVO, 
vis tie sydnejiškiai pakliuvo. Grįž
tant namo turbūt važiavimo rekor
dą sumušė irgi sydnėjiškis krep
šininkas, važiavęs 95 mylių grei
čiu. Neužteko to: būdamas geras 
šoferis jis vairavo viena ranka, o 
kita guodė šalimais merginą krep
šininkę, palikusią savo meilę šven
tėje. Nežinia, ar kuris pagalvojo, 
kaip greit galima tokiu greičiu va
žiuojant nuvažiuoti pas dėdę Ab
raomą į svečius.

ŠVENTĖS METU vienas iš 
Sydnėjaus jaunųjų krepšininkų 
specialiai rungtynių metu įsigeidė 
apžiūrėti Melbourne. To pasėkoje 
trenerio buvo nubaustas nebelei- 
džiant jam daugiau žaisti. Grįžus 
namo jis surado daugiau savo 
draugų ir gavęs tėvo pritarimą 
surname atsiskirti nuo “Kovo” ir 
įsteigti naują Bankstowno klubą. 
Naujajam klubui tenka palinkėti 
tik sėkmės, kadangi koks nebūtų 
klubas ir kaip jis besivadintų, vi
suomet atneš lietuviškajam jau
nimui šį tą naujo ir gero, tik ne
reikia ....užmiršti, .. .kad sportini 
drausmė ir paklusnumas vado
vams ar tai Sydnejuje, ar Banks- 
towns ar kur kitur turi būti pir
moje vietoje ir be to joks darbas 
nebus įmanomas.

4
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XIV-ji SPORTO ŠVENTE MELBOURNE (4)
ŠVENTĖS UŽDARYMAS

Gruodžio 31d. pasibaigus pas
kutinėms krepšinio rungtynėms 
sportininkai su savo klubų ir 
šventės bei valstybinėmis vėlia
vomis įžygiavo į aikštę ir išsiri
kiavo prieš taurėmis ir dovano
mis apkrautą stalą. Melbourne 
Varpo p-kas Bladzevičius trum
pai apžvelgęs praėjusių penkių 
dienų atsiektus rezultatus pas
kelbė šventės laimėtojus, kuriais 
išėjo Adelaidės Vytis, surinkusi 
68 taškus, antroj vietoj Melbour
ne Varpas su 43 taškais, trečioj 
— Sydnėjaus Kovas (42 t.,) ket
virtoj Geelongo Vytis (29 t.), 
penktoj Hobarto Perkūnas (20 t.) 
ir šeštoj Canberros Vilkas (1 taš
kas).

Pasveikinęs laimėtojus ir pa- 
guodęs pralaimėjusius, Varpo 
p-kas, iššaukęs vyrų ir moterų 
krepšinio rinktines ir jų trenerius 
(žiūr. krepšinio aprašymą), pak
vietė ALFAS V-bos p-ką J. Jo- 
navičių oficialiai šventę uždaryti. 
Savo paskutiniame šventės žody
je ALFAS p-kas padėkojęs spor
tininkų vardu melboumiškiams 
už jų įdėtą rūpestį ir pasidžiaugęs 
visais šventės rezultatais, ypatin
gai mūsų jaunųjų pirmu ir taip 
gražiu pasirodymu, oficialiai 
šventę uždarė. Visų pirmųjų vie
tų laimėtojams buvo įteiktos per
einamosios ir individualinės do
vanos. Džiugu paminėti, kad ne
maža dalis individualių dovanų

A. L. F. A. S. pasisako
“Mūsų Pastogės” Nr. 2 (767), 

B.N., aprašinėdamas tinklinio 
varžybas XIV-toje Sporto Šven
tėje, puola Australijos lietuvių 
sporto klubų atstovus už įvedi
mą į Šventės statutą “nenaudin
go potvarkio”, pagal kurį leidžia
ma pradėti žaisti tinklinį su pen
kiais žaidėjais. Savo suvažiavime 
atstovai taip pat nutarė, kad 
krepšinio rungtynes Šventėje ko
manda gali pradėti žaisti su 4 
žaidėjais. Straipsnio autorius tin
klinį liečiantį klubų atstovų nu
tarimą vadina nesąmone ir ati
dengia mums visiems didelę pa
slaptį, kad Sportas yra tarp
tautinis ir jo žaidimo taisyklės 
tarptautinės...”

Kadangi ALFAS Valdyba 
šiems pakeitimams pritarė ir lai
ko savo pareiga ginti klubų ats
tovų suvažiavimo padarytus nu
tarimus, ji negali tylėti tokių B. 
N. užmetimų akivaizdoje.

B.N. yra ilgametis Sporto 
Švenčių dalyvis ir gerai žino, 
kad suvažiavę žaidėjai gyvena 
išmėtyti po visą šventės vietovę, 
Melbourne ir Sydnėjaus atvejais 
milijoniniuose miestuose, kartais 
iki 20 mylių atstume nuo varžy
bų salės. Iliustruojame XIV-toje 
Sporto Šventėje įvykusį atsitiki
mą:

. Atvyksta žaisti krepšinio rung
tynes keturios jaunių mergaičių 
krepšinio komandos žaidėjos, 
Laikas pradėti, bet dar nėra jų 
5-tos žaidėjos. Mergaitės jaudi
nasi, akyse ašaros, o laikas ne
gailestingai bėga. Po dešimties 
minučių nuo nustatytos rungty
nių pradžios, joms keturioms lei
džiama pradėti žaisti. Dar po 5 
minučių prie salės durų sustoja 
mašina iš kurios iššoka penktoji 
komandos dalyvė, taip pat apsi
ašarojusi: apgyvendinta toli nuo 
salės, šoferis nevietinis, bevež- 
damas paklydo ir todėl pavėlavo. 
Kieno kaltė? Gi nevisuomet pa
togių sąlygų, kuriose Šventė vy
ksta. Todėl ir yra įvedamos tai
syklės, leidžiančios pradėti be 
vieno žaidėjo, kurios panašiais |

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

BOSE
33 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale stotie.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Marya, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir i**imokėjimui. Me* kalbamo voWMmi

buvo gražios lietuviškos knygos, 
kaip albumai ir metraščiai. Rei
kėtų ir ateityje daugiau mažes
nių pavienių dovanų skirti kny
gomis, kas tikrai yra daug geriau, 
negu mažavertės taurelės. XIV-ji 
Sporto šventė baigta Tautos 
Himnu.

N. METŲ BALIUS
šventės grandioziniam uždary

mui šventės rengėjai kartu su 
Melboumo Apylinkės Valdyba 
Brunswicko salėje surengė N. 
Metų sutikimą, kuriame dalyva
vo apie 800 žmonių ir dėl vietos 
stokos dar nemažai žmonių ne
galėjo patekti. Pats balius praėjo 
labai puikioje nuotaikoje, tik 

i ateityje turėtų būti skiriama dau
giau ir geresnių vietų sportinin
kams, kurių padėtis šį kartą buvo 
nekokia palyginus su kitais sve
čiais.

XV-JI SPORTO ŠVENTĖ
Ateinančioji XV-ji sporto 

šventė šių metų pabaigoje deri
nantis su tuo pačiu laiku ruošia
momis Australijos Lietuvių Me
no Dienomis taip pat įvyks Mel
bourne. Kad nesusidūrus su bu
vusiomis kaikuriomis nepalan
kiomis sporto sąlygomis, Varpo 
vadovybė šventės dalyvius užtik
rino, kad sekanti sporto šventė 
jau bus pravesta daug geresnėse,

atsitikimais padeda rasti išeitį. 
Aišku, B.N. būtų užskaitęs toms 
merginoms pralaimėjimą, nepa
galvodamas, kad šioms rungty
nėms merginos ruošėsi 'ištisus 
metus ir kad jas sužaistų, turėjo 
padarytį tūkstantį mylių kelio. 
Apie tai, kokį moralinį nuoskau
dą šis įvykis būtų padaręs pen
kioms jaunoms šios Šventės da
lyvėms, B.N., ištikimai stovėda
mas tarptautinių taisyklių sargy
boje, nebūtų turėjęs laiko net 
pagalvoti.

ALFAS Valdyba bei sporto 
klubų atstovai nenori kėsintis į 
tarptautines taisykles, visos Šven
tės varžybos, kas liečia patį žai
dimą, buvo pagal jas vykdomos. 
Aišku, kad už aikštės ribų stovįs 
sporto veteranas nori stebėti vis
ką vykstant pagal griežtas taisyk
les, tačiau sporto klubų atstovai 
nutarė, kad sausi paragrafai ne
turi visiškai išstumti .iš Šventės 
žmoniškumo jausmo.

Dėl tokio nereikšmingo ir nie
kam nepakenkusio taisyklių pa
lenkimo į mūsų pusę, tarptauti
nės sporto institucijos, reikia ti
kėti, mūsų nesuspenduos, o 
mums, norint išlaikyti giedrią 
Šventės dalyvių nuotaiką, jis yra 
labai naudingas. Tad kalbėdamas 
apie šio potvarkio nenaudingu
mą, B.N. smarkiai prašauna pro 
šalį, išvadindamas nesąmone nu
tarimą, kurį padarė jo kolegos, 
sporto veikėjai, išdirbę lietuviško 
sporto labui Australijoje nema
žiau negu pats B.N.

Kas liečia ALFAS Valdybą, ji 
džiaugiasi, kad XIV-tos Sporto 
Šventės varžybose, klubų atsto
vų suvažiavime ir Šventės daly
vių santykiuose, interpretuojant 
tarptautines taisykles visur lai
mėjo draugiškumas ir lietuviška 
širdis. Tarptautinės taisyklės gali 
pasikeisti dar daug kartų, lietu
viška širdis, tačiau ,tikime liks 
tokia pati, kokią ją pažinome 
inūsų bičiuliuose, XIV-toje Spor
to šventėje.

ALFAS VALDYBA 

ypatingai krepšiniui ir tinkliniui, 
salėse.

ALFAS VALDYBA
Klubų pirmininkų ir atstovų 

buvo perrinkta naujoji ALFAS 
valdyba, kuri šiais metais yra iš 
Adelaidės, sudaryta: p-kas J. Jo- 
navičius, J. Jaunutis ir V. Baltu
tis. Valdybos adresas: 27 Rick
aby Str., Laurel Park, S. A. 
KLUBŲ ATSTOVŲ POSĖDIS

šiame posėdyje be visų klubų 
atstovų svečio teisėmis dalyvavo 
ALB Krašto Valdybos įgaliotinė 
D. Labutytė ir Mūsų Pastogės 
sporto skyriaus redaktorius A. 
Laukaitis. Posėdžiui pirmininka
vo Varpo p-kas Bladzevičius ir 
sekretoriavo kovietis V. Augus- 
tinavičtus.

Posėdyje be kita ko nutarta: 
ALFAS V-bos p-kui J. Jonavi- 
čiui iškėlus jaunių klausimą ir 
ypač jų trūkumą kaikuriuose klu
buose, nutarta nedelsiant visuose 
klubuose pradėti intensyvų jaunų 
berniukų ir mergaičių verbavimą 
suteikiant jiems visas esamas ga
limybes kuo greičiau įsijungti į 
savo pasirinktas sporto šakas.

Šiuo metu ALFAS iždo kasoje 
yra £ 41.1.8. Šie pinigai dau
giausia surinkti iš paskirų klubų 
ir sporto šventės dalyvių nario 
mokesčio. Išlaidas daugiausia su
daro susirašinėjimas ir parama 
Hobarto sporto klubo žaidėjams, 
kurie į šventę turėjo atvykti lėk
tuvu.

Adelaidės klubo atstovui pla
čiau papasakojus apie jų kartu su 
kitomis jaunimo organizacijomis 
rengiamas jaunimo šventes, buvo 
skatinama ir kitose vietovėse pa
našias šventes rengti, kas ne tik 
arčiau suburs visus jaunuolius, 
bet taip pat suartins ir atskiras 
jaunimo organizacijas.

Po gana ilgų ir net kaikurių 
balsavimu išspręstų ginčų buvo 
priimti kaikurie šventės statuto 
pakeitimai. Iš jų: 1. Posėdyje 
prieš šventes priimti bet kurie 
šventės statuto punktų pakeiti
mai įsigalioja tuoj pat. Anksčiau 
tokie pakeitimai galiodavo tik se
kančiai sporto šventei.

2. Pakeista taškų skaičiavimo 
sistema. Vyrams ir moterims už 
kiekvieną dalyvaujančią koman
dą duodant po du taškus, jau-

Vienas iš'geriausių Amerikos šuolininkų į augštį John Thomas, 
kuris dalyvausiąs Tokio olimpijadoje.

P A B
TILTUI 256 METAI

Pirmieji metaliniai tiltai buvo 
statomi kalnuotose Kinijos vieto
vėse. Stora viela arba grandinė 
būdavo pritvirtinama prie uolų 
kabliais, ir ant jų tiesiamos lente
lės. Toks tiltas yra likęs per gilų 
Tatu upės tarpeklį. Jis pastatytas 
1706 m. Tai seniausias šitokio tipo 
tiltas pasaulyje.

POLICIJOS SUVENYRAI
Londono policija pastebėjo., kad 

jos garsieji “bobai” labai dažnai 
pameta savo šalmus. Kaip paaiš
kėjo, policininkai juos parduoda 
amerikiečiams turistams. Praktiš
kieji amerikiečiai suranda šiems 
“suvenyrams” tikslingą panaudoji
mo būdų. Juos vartoja kaip indus, 
kuriuose patogu lede laikyti visky 
butelius.

KURIA IR MIRĘS
Amerikoje iš klasikų labai po

puliarus prancūzų dailininkas Co- 

niams po vieną tašką už koman
dą.

3. Jauniams leidžiama žaisti ir 
vyresniųjų vyrų ir moterų ko
mandose, tik ne daugiau kaip 3 
žaidėjai kiekvienoje komandoje.

4. Neatsižvelgiant į paskirų 
valstijų taisykles sporto švenčių 
metu leidžiama krepšinį pradėti 
su keturiais žaidėjais ir tinklinį 
su penkiais.
Ši taisyklė buvč priimta vien dėl 
to, kad didesniuose miestuose 
paskiri žaidėjai kartais būna ap
gyvendinti gana tolimuose prie
miesčiuose ir kartais dėl susisie
kimo sunkumų gali laiku neat
vykti į rungtynes.

5. Kaikuriems atstovams iškė
lus nepasitenkinimo dėl buvusių

Atvyksta Amerikos lietuviai
ALFAS valdybos p-kas pagal 

savo turimas žinias padarė platų 
pranešimą apie Amerikos lietu
vių krepšininkų gastroles Austra
lijoje.

Amerikos lietuviai krepšinin
kai atvyksią šių metų liepos mė
nesyje. Atvyksta vyrų krepšinio 
komanda ir tiriamos galimybės 
prijungti prie tos komandos dar 
stalo tenisininkus. Galimas daik
tas, kad be sportininkų dar gali 
atvažiuoti ir kaikurie žinomiausi 
Amerikos lietuvių dainininkai ir 
Amerikos lietuvių ekskursija. 
Vyriausias svečių sportininkų 
globėjas bus ALFAS valdyba, 
nors faktiškaisiais jų globėjais 
bus atskiri klubai, o kur jų nėra, 
bus prašomos apylinkių valdy
bos. Suvažiavimo metu buvo 
nuspręsta, kad iki sausio pabai
gos kiekvienas klubas sudarys at
skirą svečių priėmimo komitetą, 
į kurį nariais klubas kvies asme
nis savo nuožiūra.

Sutinkant aerodromuose sve
čius kviesti kuo daugiausia tau
tiečių. Gėles įteikti kviesti mer
ginas tautiniuose drabužiuose. 
Plačiai apie jų atvykimą išrekla
muoti spaudoje kviečiant taip pat 
televizijos, radijo, spaudos ir foto 
korespondentus. Visa tai vykdy
ti kontakte su vietine australų

IROS
rot. Ekspertai teigia, kad daili
ninkas sukūręs apie 3.000 pavei
kslų, tuo tarpu šiandie vien Ame
rikoje Corot originalų priskaito- 
ma vrš 5.000.

Švedijos sostinė Stockholmas 
yra Skandinavijos Venecija: jis 
pastatytas ant 12 salų ir mieste 
yra 42 tiltai.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

; Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
• akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai
• šeštad. 9-13 vaL
• 8th Floor, Capitol House, 109 Swanatoi
' M elb., C.I. (Prieini* Melboumo Town Hall)

Tel. 82-2231

sportinių straipsnių “cenzūros”, 
visų atstovų vardu buvo įgaliotas 
sporto skyriaus redaktorius A. 
Laukaitis šį dalyką išsiaiškinti su 
Mūsų Pastogės redaktorium ir 
leidėjais.

6. Betkurio klubo komandai 
paskirose sporto šakose atsisa
kius žaisti su betkuria kita ko
manda, ji yra šventės metu dis
kvalifikuojama užskaitant prieš 
visas kitas komandas jai pralai
mėjimus, nesvarbu, ar ji būtų 
anksčiau turėjusi kokių laimėji
mų.

krepšinio vadovybe.
Skirstant svečius juos patal

pinti tik į tokias lietuviškas šei
mas, kurios garantuoja visoke
riopą priežiūrą, maitinimą ir pan. 
Ypatingai reikėtų svečių “neper- 
vaišinti”.

Svečių laisvalaikis turėtų bū
ti kruopščiai suplanuotas suruo- 
šiant ekskursijas ar pan. į paskirų 
miestų įžymesnes vietas. Kiek
vienam svečiui turėtų kasdien 
būti skiriama po Australijos vaiz
dų atvirutę su pašto ženklu, kad 
be rūpesčių jie galėtų į namus 
pasiųsti bent kelis žodžius. Tu
rint laiko prašyti svečių vadovy
bės skirti žaidėjus pravesti treni
ruotes su vietinėmis lietuvių 
krepšinio komandomis.

Pačios rungtynės, jų propaga
vimas australų spaudoje ir pats 
rungtynių pravedimas (išskyrus 
prieš lietuvių komandas ir rinkti
nes) yra australų rankose, tačiau 
prieš tai reikėtų sueiti į kontak
tą su jais, kad patenkinus abi 
puses. Prašyti iš australų vado
vybės garbės bilietų ne daugiau 
14 — 16.

Visų rungtynių metu šalia J. 
A. V. ir Australijos vėliavų rei
kalauti iškabinti ir mūsų tautinę 
vėliavą.

Susitarus su ' vietine australų 
krepšinio vadovybe kreiptis į 
miestų burmistrus, kad svečiams,

Šventės nuotrupos (4)
MELBOURNE ŠVENTĖS ME

TU kai buvo paskelbta, kad metų 
vidury atvažiuos Amerikos lietu- 
t'iai krepšininkai, teko išgirsti kaž
kurių mūsų merginų komentarus: 
“Kaip gi nyums reiks prikombinuo- 
ti prie jų, kai būsimos rinktinės 
žaidėjų ūgio vidurkis yra virš 6- 
-šių pėdų". Nenusiminkit, mergi
nos, visuomet augšti vyrai gali 
truputi pasilenkti, o jūs galite 
nusipirkti dvigubo augščio batu
kus.

RENGIANTIS ATEINANČIAI 
Sporto Šventei negalima praleisti 
fakto, kad mūsų jaunimas po 
įtempto dienos darbo nori šiek tiek 
ir atsipūsti. Ar nevertėtų be N. 
Metų baliaus suruošti keletą va
karų — pobūvių vien tik sporti
niam jaunimui, kur jie galėtų su
sipažinti ir artimiau susibičiuliau
ti. Juk privačios partijėlės — <> 
jos kaip tas neišgydomas vėžys 
įsibujojo mumyse — nėra perdaug 
gerai, sakyčiau net blogai, ir to
kie bendri pasilinksminimo vaka
rai tikrai išgydytų nuo tų priva
čių subuvimų ir tuo pačiu paten
kintų ne vien tik mažą dalelę links
mybes mėgstančios grupės, bet 
duotų progos ir visiems kitiems 
gražiai ir kultūringai pabendrau- 

kaip ir daugumai atvykstančių 
užsienio komandų, būtų suruoš
tas burmistro pirėmimas (Civic 
Reception). Organizuoti priėmi
mus pas J. A. V. konsulus, o taip 
pat juos kviesti į savus parengi
mus. Bendruomenės priėmimai 
turi būti organizuojami visos ko
lonijos mastu. Priėmimų metu 
duoti kuo daugiau progos mūsų 
jaunimui sueiti į kontaktą su sve
čiais.

Visą tilpusią medžiagą austra
lų spaudoje kaip galima greičiau 
persiųsti ALFAS valdybai, kuri 
ją perduos vadovui Valdui 
Adamkavičiui.

Galvojama šio vizito atmini
mui padaryti specialius ženkle
lius, kuris nebūtų viešai pardavi
nėjamas, o tik įteiktas ar leistas 
nusipirkti be svečių tik prie šios 
šventės prisidėjusiems.

Neoficialiomis žiniomis krep
šinio komandos vadovas bus inž. 
Valdas Adamkavičius ir treneris 
gerai žinomas buvęs krepšininkas 
ir vadovavęs sėkmingai kelionei 
po Pietų Ameriką — V. Gry
bauskas.

Lietuviai krepšininkai Austra
lijoje išbus apie šešias savaites ir 
žais: Alice Springs, Brisbane, 
Newcastle, Sydney, Melbourne, 
Hobart, Adelaide, Perth mies
tuose.
Paskutiniuoju laiku ir Amerikos 
lietuvių spaudoje labai plačiai ra
šoma apie krepšininkų išvyką į 
Australiją. Jei kaikurie vietiniai 
jų sporto darbuotojai anksčiau, 
buvo abejoję ar bus įmanoma pa
daryti stiprią rinktinę, tai keletos 
žinovų pasisakymu spaudoje bu
vo užtikrinta, kad jeigu bus rink
tinė siunčiama, tai tikrai ji bus 
augšto standarto ir nepadarys 
sau gėdos nei prieš Australijos 
lietuvių, nei prieš australų rink
tines.

Su nekantrumu belaukdami 
svečių tikimės, kad jų pasirody
mas tikrai mums sudarys daug 
garbės ir vertingos lietuviams 
propagandos, o iš kitos pusės jie 
bus kuo gražiau ir tinkamiau pri
imti Australijoje. A .L.

(Atkelta iš psl. 4)
ti. Pagalvokite, rengėjai, o norint 
tikrai atrasite taiko ir vietos, kur 
patenkinsite jaunimą ir užtinsite 
juos vakarais.

SU DŽIAUGSMU ir pasididžia
vimu sydnejiškl'ii klausėsi kitų 
sportininkų (gal net su pavydu) 
pasakytų kalbų, kad iš visų daly
vavusių Melbourne kunigų, išsky
rus tik uždarymo dieną, kur buvo 
kun. Dr. P. Bašinskas, dažnu šven
tės rungtynių stebėtoju tebuvo tik 
sydnejiškis kun. P. Butkus, kuris 
pats jaunystėje buvęs geras spor
tininkas ir šių varžybų metu, ypa
tingai žaidžiant sydnejiškiams, 
gal net daugiau jaudinosi už pa
čius žaidėjus jiems laimint ar pra
laimint. Taip pat ir N. Metų Ba
liuje tik jis vienas iš mūsų dva
siškių kartu su jaunaisiais ir vy
resniais svečiais ir vietiniais lie
tuviais panorėjo būti kartu. Gal 
jau pats laikas būtų ir kitiems mū
sų gerbiamiems dvasiškiams ateiti 
pasižiūrėti sportinių kovų, pačius 
sportininkus savo atsilankymu pa
gerbti.

BAIGIANT SAVO sportinius 
prisiminimus iš praėjusios šven
tės Melbourne atsiprašau visų tų 
kurie jautėsi daugiau ar mažiau 
mano paliesti, bet argi mano kal
tė, kad tas ar kitas įvyko, ką aš 
tik ir stengiausi savo “nuotrupo
se” perduoti. Jeigu dar sveikata 
leis ir iki metų galo plunksna vi
sai nesurūdys, tai gal ir sekan
čioje XV-j e sporto šventėje pasi
matysime ir naujais įspūdžiais pa
sidalinsime.

Tad viso geriausio jums, sporti
ninkai!

Rima* Gailiu*
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SUKILIMO MINĖJIMĄ
Pereitų metų gruodžio 13 d. bu

vo pravestas 1863 m. sukilimo mi
nėjimas. Pasibaigus meninei da
liai p. Algirdas Statkus skaitė pa
skaitų pabrėždamas ano meto tau
tinę vienybę. L. Veteranų skyriaus 
valdybos p-kas Jonas Liutikas pa
dėkojo A. Statkui už paskaitų 
kviesdamas susirinkusius apmųs- 
tyti vienybės reikšmę savųjų tar
pe. Pertho Savanorių skyriaus 
steigėjas A. Klimaitis rankos pa
spaudimu išreiškė prelegentui pa
dėkų už taip reikšmingų paskaitų. 
Taip pat A. Klimaitis visų savano
rių vardu padėkojo L. Veteranų 
skyriui už minėjimo surengimų ir 
už sudarymų savoj organizacijoj 
savanorių kūrėjų sekcijos tuo su
teikiant galimybės senukams per
duoti savo karinius patyrimus bei 
tradicijas juos pavaduojančiai 
kartai.

Po minėjimo ten pat įvyko L.K. 
K. Savanorių posėdis, kuriame bu
vo svarstomi aktualūs savanorių 
reikalai. Padarytos išvados:

Pagal L.K.K. Savanorių Sųjun- 
gos įstatų 10 str. dėl nepakankamo 
narių skaičiaus Perthe Skyrius 
veikti bei juo vadintis negali. Bet 
neišsižadėdami savo nusistatymo ir 
norėdami palaikyti tarp savęs arti
mus santykius nutarė jungtis į vi
sos Australijos K. Sav. Skyrių 
Sydnėjuje, o čia specifiniams savo 
reikalams tvarkyti pagal S-gos įst. 
9 str. sudaryti savanorių Grandį, 
kurių organizuoti sutiko savano
ris kūrėjas Kazys Zeromskis, ku
ris daug pasidarbavo kovodamas 
už Lietuvos laisvę ir nepriklauso
moje Lietuvoje veikdamas šaulių 
Sųjungoje.

Taip pat atkreiptas dėmesys, 
kad diena iš dienos savanorių kū
rėjų eilėms retėjant labai svarbu 
dokumentuoti jų išgyvenimus ir 
veiklų nepriklausomybės kovų me
tais. Tad kviečiame kiekvienų sa
vus išgyvenimus aprašyti (arba 
pačiam negalint papastekoti kitam,

f
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Sovietinis kolonializmas

I

Vašingtono savaitraštis “U S 
News and World Report” sausio 20 
d. laidoje paskelbė red. bendradar
bio Charles Foltz’o jr. dviejų mė
nesių kelionės po Sovietijų įspū
džius. Savo įspūdžiuose jis pami
nėjo, kad Sovietuose pastebimas 
senojo stiliaus kolonializmas — 
Sovietų Sųjungoje yra penkios vi
durinės Azijos kolonijos dabar so
vietinės "respublikos” ir kolonijo
mis virtusios trys Pabaltijo valsty
bės. Nors jis lankėsi Taline ir Ry
goje, tačiau apie Pabaltijį bei jo 
nuotaikas neparašė. Vidurftiėje 
Azijoje sovietai valdo kolonijas ly
giai kaip savo metu kolonijas 
tvarkė portugalai, ispanai, olan
dai, belgai, prancūzai ir kiti.

Rasiniu atžvilgiu sovietai palai
ko segregacijų — tvirtina Ch, 
Foltz, nes Taškente jam paaiškino: 
“Rasinis išskyrimas vid. -Azijoje 
žymiai ryškesnis kaip JAV-jų pie
tuose. Amerikoje negras, turėda
mas pinigų, gali laisvai keliauti j 
šiaurines sritis, tuo tarpu Sovieti-

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
kuris galėtų surašyti) ir tokius 
aprašymus patiekti Grandies va
dovui adresu: 13 Weston Str., Car
lisle, W.A. Vadovas pats tų mintį 
iškėlė pasiryžęs iš surinktos me
džiagos parašyti savanorių prisi
minimų knygų.

A. Klimaitis
L.K.K. Sav. S-gos Pertho 

Skyriaus Steigėjas ....

( SYDNEY
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ SYDNĖJUJE

Nepriklausomybės šventė bus 
minima per dvi dienas.

Vasario 15 d. 7 vai. iškilmingas 
minėjimas J. O’Relly Memorial 
Auditorium, Park Road, Auburn.

Minėjimų atidarys Sydnėjaus 
Apylinkės Pirmininkas S. Naru
šis.

Pagrindinį žodį tars svečias iš 
Canberros visuomenės veikėjas, 
teisininkas S. Kovalskis.

Meninėje dalyje'.
Aktorius S. Skorulis, 
Poetas J.A. Jūragis, 
Poetė M.M. Mykolaitytė-Slavė- 

nienė,
Stud. Dalia Grosaitė,
Sydnėjaus Dainos choras, vado

vaujamas K. Kavaliausko.

Jaunimo meninėje dalyje šie 
moksleiviai’.

Birutė Vingilytė,
Ričardas Radauskas, 
Edas Širka.
Vasario 16 d. 11.30 vai. Lidcom- 

be katalikų bažnyčioje iškilmingos 
pamaldos už žuvusius Nepriklau
somybės kovose. Pamaldas atna
šaus Sydney kap. kun. P. Butkus. 
Bažnyčioje giedos Dainos choras. 

• Ateitininkai, skautai, sportinin
kai kviečiami dalyvauti pamaldo
se su vėliavomis.

Sydney, Bankstowno, Cabramat- 
tos Apylinkių Valdybos maloniai 
kviečia mielus tautiečius tiek vy
resnę, tiek jaunųjų kartų dalyvau
ti Nepriklausomybės šventės minė

joje keliavimas nėra laisvas. So
vietiniuose restoranuose juodukas 
aptarnaujamas paskutinėje eilėje. 
Nenustebkite, kad mes jau pripra
tome duoti riebius arbatpinigius, 
nes tik tuo būdu galime pavalgyti".

Baimės jausmas Sovietijoje nė
ra dingęs — pabrėžia autorius. 
Kasdien galima stebėti milicijos 
įsikišimų, kai jie tramdo piliečių 
pasikarščiavimus. Slaptoji polici
ja visur veikia ir jos bijoma”

(E)

Vilniuje mokytoja klausinėja 
mokinių:

— Kaip paaiškinsite, kad miesto 
gyventojų skaičius kasmet auga?

— Dėl to, kad iš kaimo daug 
žmonių keliasi gyventi į miestų, — 
atsakė vienas mokinys.

— O kų galima būtų padaryti, 
kad sulaikius bėgimų iš kaimo į 
miestų?

— Reikėtų miestuose įkurti kol
chozus... 

jime, vasario 15 d. 7 vai. Auburno 
salėje ir vasario 16 d. 11 vai. 30 
min. iškilmingose pamaldose, Lid- 
combe bažnyčioje.

Sydney, Bankstown, Cabra- 
matta Apylinkių Valdybos

PREZ. A. SMETONOS MIRTIES 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
kovo 14 d. 7 vai. Bankstown Lie
tuvių namuose rengia Prez. A. 
Smetonos iškilmingų minėjimų, jo 
tragiškos mirties 20-ties metų su
kakties proga.

Pagrindiniu kalbėtoju pakvies
tas ir sutiko atvykti svečias iš 
Melbourne agron. J. Meiliūnas.

Kovo 15 d. 11.30 vai. Lidcombe 
katalikų bažnyčioje bus atnašau
jamos iškilmingos pamaldos už 
a.a. A. Smetonos vėlę.

Iškilmingo minėjimo programa 
bus paskelbta vėliau.

Sydney Apylinkės Valdyba

AUKOS BENDRUOMENEI
Pagal Kr. V-bos skelbtųjį aukų 

vajų Kultūriniams ir lietuves lais
vinimo reikalams Adelaidės Apy
linkėje aukojo:
1. Adelaidės Apyl. V-ba £5.0.0
2. Studentų Sųjunga 0.10.0
3. P.L.I.A.S. Adei. Skyr. £3.0.0
4. Laso Skyr. V-ba £2.0.0
5. A.L.B. Savait. mokykla 0.12.0
6. Sporto Klubas Vytis £3.2.0
7. Choras Lithuania £5.0.0
8. Tautinių šokių grupė £1.0.0
9. LVS Ramovė £2.0.0
10. Adelaidės Liet. S-ga £3.0.0
11. Teisininkų S-gos Adei. >,
skyr i 0.10.0
12. L.T.B. Moterų Sekcija £5.0.0

Viso suaukota £30.14.0

PADĖKA
Širdingai dėkoju visiems priete- 

liams ir pažįstamiems už mano 
lankymų ir užjautimų ligoje: p. p. 
B. E. Pankevičiams, p. A. Bajorui, 
p. Ortelienei, p. E. žižienei, p-lei 
O. Matulionytei, p. S. Pankevičie- 
nei, p. p. šemetams, p. p. V. J. 
Kuncaičiams, p. K. Klupšai, p. Ei- 
dimtienei, p. p. Makuliams, p. Du
dėnienei, p. p. Antanaičiams, p. p. 
šnirams, p. Krausui, Melb. Liet. 
Mot. Soc. Dr-jos ponioms Matuke- 
vičienei ir Baltokienei.

Ypatingai dėkoju Kun. Dr. Ba
šinskui, p. R. Kaunienei ir Dr. I. 
Kaunui, p. p. F. Tamošaičiams ir 
p. D. Žilinskienei, be kurių sura
minimo liga būtų sunkesnė.

Sofija Mikailienė

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Remkime savo gimines siųsdami siuntinius per seniausių •> 

;", lietuviškų firmų Australijoje veikiančių nuo 1956 metų. Nau- i Į 
”; jausi muitų sąrašai siunčiami pareikalavus. Garantuotas pri- į; 
<■ statymas už pigų mokestį. Prekės į siuntinius parduodamos vie- 

toje urmo kainomis, ypatingai rekomenduojam medžiagas kos- • - 
;; tiumams, paltams, impilams, neilonus, odines kurtkas, skaras, ’. 
■ ’ ir t.t. Maisto siuntinių užsakymai išpildomi per 3 savaites. ';

COSMOS 
į TRADING CO. f 
y 2 SCHOFIELD S., ESSENDON, VIC. ”
” DĖM'ESIO! NAUJAS TEL. 379-2325< ► * ‘ 
;; Adelaide: ★ J. BinkeviČius, 9 Fourth Ave., Woodville Gardens. ”
* ■ ★ J. Stępanas, 146 Morgan Ave., Edwardstown, tel. 76-1037 ’;
<• ★ B. Straukas, 16 Church St., Highgate, tel. 7-4035
V, Sydney-. 270 Miller St., Nth. Sydney, NSW., tel. XB-5027.
” Cabramatta: 84 Cumberland St., tel. 72-5470. "

Newcastle: 53 Hanbury St, Mayfield, tel. MW-2328. ;;
" Brisbane: 5 Markwell St., Bowen Hills, tel. 5-2527
” i*erth: 21 Brookman St., Perth, W.A.
;; Hobart: 57 Strickland Ave., Hobart, Tas. “
>> Geelong: 11 Breadalbane St, Newcomb, Vic. '■ ”
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APYLINKE DĖKOJA

Jūros dienoje Wollongongo apy
linkėje Corrimal salėje.

a) . Už bendradarbiavimų ir pro
gramos išpildymų: Kun. Butkui ir 
Sydnėjaus ateitininkams.

b) . Už skoningai valgių paruo
šimų ponioms: Paplauskienei, Čer 
niauskienei, Juozaitienei, Budri- 
kienei ir kitoms.

c) . Už salėje stalų paruošimų ir 
jų papuošimų taip pat ir muzikų 
penams: Černiauskams, Simonai- 
čiams ir kitiems širdingai dėkoja
me.

W ollongong A-kės Valdyba

Pravedant augščiau. minėtąjį 
vajų Adelaidėje, visoms aukoju
sioms organizacijoms, o taip pat 
ir organizacijų pavieniams na
riams prie šio vajaus prisidėju- 
siems bei jį parėmusiems, reiš
kiame nuoširdžių padėkų.

A.L.B. Kraite Valdyba

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Vieno mūsų žurnalo, leidžiamo 

Amerikoje, politinis komentato
rius taip lengvai išsprendžia VLI- 
K’e politinių partijų klausimų: 
prileisdamas, kad dalis šiame or
gane atstovaujamų partijų tėra 
tik paminklai, siūlo, kad kiek
viena partija, dalyvaudama VLI- 
K’e kaip kokiame klube, turėtų 
sumokėti gerų mokestį, sakysim 
kokius 500 dol. į metus. Tik gy
vos partijos galėtų tiek mokėti, 
ir kitų problema būtų tuo pačiu 
išspręsta. \

*
Mūsų Pastogės Balius Melbour

ne praėjo tikrai puikiai ir nuotai
kingai. Plačiau apie jį tikimės 
skaityti sekančiame M.P. Nr.

★
Eugenijus Gaška po ketverių 

metų N. Gvinėjoje sugrįžo atosto
gų praleisti į Melbournų. Taip pat 
Melbourne pasiilgusi atvyko atos
togų iš N. Gvinėjos ir ponia Gai- 
delienė.

*
Sunkiai serga ir guli ligoninėje 

vyresnioji ponia Pumputienė iš 
Melbourne.

★
Iš Melbourne į Adelaidės meno 

festivali pakviesta ir Vija Vėtra 
su savo šokių grupe. Jų tarpe pa
rinkta viena iš grupės gabiausių 
šokėjų Giedrė Kalpokaitė.

SKUBIAI REIKALINGAS

Duonos išvežiotojas (Bread Car
ter.)

Geras atlyginimas ir bonusai.
Kreiptis: Riga Bakery,

22 Norman St., Bankstown
Tel. 70 4706.

Pranešimai
“DAINOS” CHORISTAMS

Pranešame, kad “Dainos" cho
ro repeticijos po atostogų prasi
dėjo sausio 31 d. -ir vyks kiekvie
no penktadienio vakarais 7 vai. 
“Dainavos” salėje Bankstowne.

PRANEŠIMAS
Išvengiant galimų nesusiprati

mų ar nesklandumų visos organi
zacijų valdybos, norinčios pasi
naudoti “Dainavos” sale, prašo
mos jų iš anksto užsakyti įmo
kant £5 užstato.

Salės reikalais skambinti p. 
Pauliukėnui tel. 77-5709 vakarais 
arba rašyti jo adresu: 107 Lem- 
beth Str., Picnic Point.

Bankstown “Dainavot” 
Namų Valdyba

PRANEŠIMAS BANKSTOWNO 
IR APYLINKĖS JAUNIMUI, 

ateinantį sekmadienį vasario 9 d. 
12 vai. šaukiamas apylinkėje gyve
nančių sportininkų ir sportą mėgs
tančio jaunimo susirinkimas spor
to klubo Tauro reikalais. Bus ren
kama klubo vaidyba.

Treniruotės vyksta kiekvieną 
sekmadienį nuo 10 vai. ryto Ban
kstowno namų aikštelėje ir salė
je. Kviečiame jaunimų ir visus

Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės proga Vasario 15 d. įvyks Mel
bourne pabaltiečių posėdis, kuria
me dalyvaus ir latvių konsulas, o 
po posėdžio ruošiamas pobūvis. Or
ganizuoja Melbourne apylinkės 
valdyba. '

★

Retas kuris iš mūsų žino, kas 
davė Mūsų Pastogei vardų. Kai 
prieš 15 metų buvo sumanyta leis
ti savų laikraštį, susirūpinta, kaip 
jį pavadinti. Bathurste darbuotojų 
ratelio posėdyje Matas Gailiūnas 
sušuko: “Pavadinkime savo laik
raštį Mūsų Pastogė”! šis jo pa
siūlymas leidėjo A. Baužės ir re
daktoriaus J. Žukausko buvo entu
ziastingai priimtas.

Ku-ka

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI
“MŪSŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATOS ADRESU: .
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W. 

S I

g
3

SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ SCO. GLOBOS

DRAUGIJOS VALDYBA RENGIA TRADICINĮ

BLYNU VAKARĄ
VASARIO 8 D. 7 VAL. VAK. NEW T OWN‘E, 

MASONIC HALL, 38 STATION STREET, 
arti Newtown stoties.

Tautiečius kviečiame skaitlingai dalyvauti.

Programą sudarys įspūdingos lietuviSkos melodijos ir dainos.

Draugijos narės svečius pavaišins skaniais Užgavėnių 
blynais su grietine. Veiks geras bufetas.

Šokiams gros gera užsienietiška kapela.
Bilietų kaina: 12 Sil. suaugusiems

5 Sil. jauniesiems

ATSILANKYMU PAREMSITE SAVUOSIUS, 
REIKALINGUS PAGALBOS.

Valdyba

sportui prijaučiančius šiame su
sirinkime gausiai dalyvauti.

Iniciatoriai

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Sekančios pamaldos Sydnėjaus 

apylinkės lietuviams evangelikams 
įvyks vasario 16 d. 12.30 vai. nuo
latinėj vietoj — vokiečių evange
likų šventnamyje, Goulburn st. — 
City.

Tėvai, pakvieskite savo kad jau 
ir suaugusius vaikus dalyvauti pa
maldose.

šį sykį po pamaldų įvykstančių 
arbatėlę kunigas V. Kosticenas 
prašo perkelti į jo sodų ir kviečia 
visus joje dalyvauti.

Liet, evangel, parap. taryba 
PRANEŠIMAS

Vasario 16 d. Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo šventė. 
Skautai tų dienų organizuotai da
lyvauja pamaldose šv. Joachimo 
bažnyčioje Lidcombe. Tuoj po 
pamaldų tos pat bažnyčios salėje 
įvyks Tunto sueiga. Programoje: 
oficialioji dalis ir laužas — pasi
rodymai.

Maloniai kviečiame visus suei- 
gon atsilankyti.

Aušro* Tunto Vadi ja

PADĖKA
Melbourne Lietuvių Sporto Klu

bo “VARPAS” vardu nuoširdžiai 
dėkojame visiems, prisidėjusiems 
prie. XIV SPORTO ŠVENTĖS 
pravedimo.

Adelaidės, Geelongo ir Mel
bourne tautinių šokių grupės pri
sijungė prie sportuojančios jau
nuomenės šventės, papildę jų ne 
tik sportu bet ir brangaus tauti
nio šokio menu ir jiems už tai tik
ras jaunatviškas “ačiū”.

Visiems, kurie priėmė į savo 
vaišingų pastogę atvykusius spor
tininkus, ponįoms paruošusioms 
sportininkų susipažinimo pietus, 
organizacijoms ir pavieniams as
menims, paskyrusiems taures ar 
piniginę paramų šventei praves
ti, jaučiame gilių padėkų.

Taip pat dėkojam tiems (ir 
kartu atsiprašome), kurie buvo 
sutikę priimti sportininkų, bet jų 
nebegavo. Kaip ir visada, taip šį 
kartų dalis sportininkų, dėl pas
kutiniu momentu susidėjusių ap
linkybių, negalėjo atvykti. i

Dėkojame visiems, kurie nors 
kuo prisidėjo prie šventės prave
dimo. Net ir mažiausia parama 
gali išlaikyti didžiausių svorį, kai 
šimtai rankų tų paramų duoda.

Melbourne Liet. Sporto 
Klubo “VARPAS" Valdyba

Mielus prietelius —

VYTAUTĄ SIMNIŠKį jo tėveliui lietuvoje mirus ir 
ponią T. SIMNIŠKIENĘ jos broliui Amerikoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame.

Protų Seimą

Liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame 
TAMARĄ SIMNIŠKIENĘ, mirus jos broliui Amerikoje ir 
VYTAUTĄ SIMNIŠKĮ, netekusį savo tėvelio Lietuvoje.

E. ir P. Nagiai.
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