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Mirė prof. Dr. Viktoras Jungferis MV SVGegužės mėn. 71 m. amžiaus 
sukaktį atšventęs, Vak. Vokie
tijoje, Nuemberge mirė didelis 
lietuvių tautos draugas, ilgame
tis Lietuvos Universiteto (vėliau 
Vytauto D.) profesorius, ekono
mistas, rašytojas dr. Viktoras 
Jungferis. Jis buvo gimęs 1893 
m. gegužės 6 d. Hirschberg’e, 
Silezijoje, I-jo karo metu, kaip 
leitenantas Plungėje (kitais šal
tiniais Kretingoje) turėjo ryšių 
su lietuviais (klebonu kun. P. 
Pukiu ir kt.) — anuomet prasi
dėjo Jungferio artėjimas su Lie
tuva. Naudodamasis Oginskių 
biblioteka Jungferis netrukus 
(1918 m.) parengė pirmąjį leidi
nį apie Lietuvą “Kulturbilder aus 
Utauen”. 1919 m. išleistas jo 
romanas apie karo žiaurumus 
"Das Gesicht der Etappe”.

INDIJA BE NEHRU
MODERNIOSIOS INDIJOS 

KŪRĖJAS IR JOS ILGAMETIS 
iMINISTERIS PIRMININKAS

Gegužės 27 d. staiga mirė Indi
ja ministeris pirmininkas Jawa- 
haral Nehru, Indijai vadovavęs 
daugiau kaip 17 metų. Nehru bu
vo ne vien tik Indijos politinis va
das, bet greičiau jos moralinis 
ramstis, nes tautoje, kuri pasau
lyje savo didumu yra antroji po 
Kinijos, susilaukti visuotinio pri
pažinimo galėjo ne bet kas. Jis 
buvo laikomas ir vienu labiausiai 
išmokslintų indų. Kovoje už Indi
jos nepriklausomybę jis buvo daug 
kartų anglų teistas ir kalintas.

Kas užims jo vietą, sunku pasa
kyti, nors spėjama, kad daugiausia 
galimybių turi L. B. Shastri, Ne
hru kabinete ministeris be portfe
lio. Nemažiau šansų turi ir paties 
Nehru duktė Indira Gandhi.

EINAMA PRIE SUSITARIMO

Vyksta pozityvūs pasitarimai 
tarp Malezijos ir Indonezijos tar
pininkaujant Filipinų ir Thai at
stovams. Indonezija ryžtasi ati
traukti savo karinius dalinius iš 
Siaurinio Borneo pasienio ir taip 
pat atšaukti savo partizanus vei
kiančius Malezijoje. Galutiniai pa
sitarimai įvyks Tokio mieste, Ja
ponijoje dalyvaujant abiejų besi
ginčijančių šalių vyriausybių gal
voms.

Pietų Vietname kovose su komu
nistais yra žuvusių, sužeistų apie 
1100 Amerikos karių. Pranešama, 
kad 181 amerikietis karys žuvęs 
kautynėse, o apie 100 nelaiminguo
se atsitikimuose. Yra žuvusių ir 
Amerikos lietuvių.

Šiaurės Amerikos lietuvių krepšinio rinktinė. Klūpo iš kairės: šilingas, Motiejūnas, Varnas, Čekauskas, Bazėnas. Stovi iš kairės: 
komandos vadovas Vyt. Grybauskas, Jasinskas, Adzimas, Jesevičius, Slomčinskas, Skilnikas, Modestas ir Australijon išvykos orga
nizacinio komiteto pirm. V. Adamkavičius. Išskyrus Jasinską ir Skilnyką visi kiti sudaro ir Australijon atvykstančių rinktinę. 
Trūksta Sedlicko ir Jankausko. Nuotrauka Pliodžinsko

Perkeltas į Mintaują Jungfe
ris palaikė santykius su prel. K. 
Jasėnu ir su juo išvertė Daukan
to “Būdą” (“Altlitauen”, išl. 
1926). 1921 m. Freiburge-Breis- 
gau baigė studijas gavęs dr. lai
psnį už disertaciją apie Lietuvos 
medžio eksportą. Baigęs ekono
miką Freiburge dar metus studi
javo filosofiją. 1924 m. Dr. J. 
Šaulys V. Jungferį pakvietė re
daguoti ūkio skyrių “Memelzeit- 
ung” ir projektuoti Prekybos ins
titutą. “Lietuvos Ūkyje” paskel
bus jo darbą apie Klaipėdos kr. 
socialinį draudimą (1924 m.), jo 
studija buvo pripažinta habilita
cijos darbu ir 1925 m. jaunas 
mokslininkas — ekonomistas bu
vo priimtas docentu į Lietuvos 
(vėliau Vytauto D.) Universite
to teisių skyrių. Puikiai išmokęs 
lietuvių kalbą, ligi 1940 m., tai
gi 15 metų Jungferis dėstė visuo
menės ūkio istoriją, ūkio doktri
nų istoriją, sociologiją ir bendrą
ją statistiką. 1941-44 m. profe
sorius Poznanės universitete, o 
nuo 1950 m. dėstė Nuembergo 
ekonominių ir socialinių mokslų 
aukšt. mokykloje ir buvo profe
sorium Erlangeno universitete.

Lietuvių tautai, jos propagavi
mui užsienyje Jungferis ypatin
gai nusipelnė dviem veikalais: 
“Hinter den Seen, hinter den 
Waeldern” (1932) ir “Litauen,

AUSTRALIJA SKUBA 
GINKLUOTIS

Australija ginklavimosi reika
lams numato skirti 1964 65 me
tams apie 300 milijonų svarų. 
Ankstyvesniais metais gynybos 
reikalams sumos buvo žymiai ma
žesnės.

Australijos apginklavimas yra 
gana silpnas. Amerikiečių savai
tinis žurnalas "Time", komentuo
damas Australijos karines pajėgas 
taip rašo: “Australijos oro pajėgos 
yra niekis, jos laivynas — praeitis, 
o 82.000 karių armija mažesnė už 
tokios Kambodžijos. Gynybos rei
kalams skirianti tik tris procentus 
krašto produkcijos, kai Britanija 
skiria 7, o Amerika 9 procentus.”

SOVIETINĖ PASKOLA
Būdamas Egipte Kruščiovas pri

žadėjo Egiptui 100 milijonų svarų 
paskolą Egipto ūkiniams reika
lams.

BRANGIOS FUTBOLO 
RUNGTYNĖS

Peru sostinėje Lima įvyko 
bolo rungtynės tarp Peru ir 
gentinos komandų, kur Urugva
jaus teisėjas pripažino pergalę ar- 

fut- 
Ar-

Antlitz eines Volkes” (1938)., 
Šios knygos buvo paplitusios ne 
tik Vokietijoje ir buvo pasieku
sios 100.000 egz. tiražą. Apie 
jas rašyta, kad jų autorius pasi
reiškęs ne tik kaip mokslininkas, 
bet ir kaip poetas, žvelgęs aki
mis ir širdimi. Dar jis buvo pa
rengęs “Litauischer Lieder- 
schrein” (1939, liet, liaudies dai
nų vertimai, dalis jo paties at
liktų). Šalia poezijos veikalų, iš
leista ir eilė Jungferio romanų 
— kai kuriuose jų vaizduojami 
lietuviai, pvz. “Die fremde Ge- 
liebte” (1920), “Der Weg der 
Skaringa” (1940), “Irka” (1945) 
ir kt. Vėliau turėjo palinkimą į 
satyrą (“Mautz”, 1948).

Romane “Der Weg der Ska
ringa” Jungferis buvo pilnutiniai 
išreiškęs meilę Lietuvai — kny
gos tiražas buvo pasiekęs 45.000 
egz. Lietuvoje yra rašęs ir perio
dinėje spaudoje, pvz. minėtina jo 
studija “Pabaltijo aisčių gintaro 
prekyba” (1933, “Vairas”), rašė 
“Ekonomikoje” (1935-36), “Ži
dinyje” (1935, 1937-38) ir kt. 
Pastaraisiais keleliais metais 
Juncferis dirbo Lietuvos vokie
čiu bendruomenėje ir kai kurio
mis progomis su paskaitomis pa
sirodydavo lietuvių sukakčių mi
nėjimuose (Muenchene ir kitur). 
Velionis paliko našlę, du sūnus ir 
dukterį. (E)

gentiniečiams. Pasipiktinusi minia 
neteisingu teisėjų sprendimu sukė
lė riaušes, ko pasėkoje skaitoma 
apie 500 žuvusių, neskaitant su
žeistų. Visame mieste vyriausybė 
paskelbė karinę padėtį.

LAOSE PADĖTIS 
TEMPIASI

Nors komunistų vadai pasiūlė 
derėtis, tačiau komunistų sukilė
liai nenutraukė karinių veiksmų 
ir veržiasi pirmyn. Vyriausybės 
galva neutralistas princas Phou- 
ma reikalauja tarptautinės kon
trolės komisijos krašte tvarkai at
statyti. Paskutinėmis žiniomis ko
munistų veržimasis sulaikytas.

KINIJA ATMETA UNO 
PLANUS

Komunistinė Kinija atmetė pa
siūlymą, kad UNO žinioje kari
niai daliniai vyktų į pietryčių Azi
ją sureguliuoti padėties. Amerikie
čių atstovas buvo pasiūlęs pasiųs
ti UNO dalinius į Pietų Vietna
mo ir Kambodžios pasienį. Mat, 
ginčas kilęs dėl to, kad pietų Viet
namo daliniai, besivydami bėgan
čius komunistų teroristus, buvo 
peržengę ir tuo pačiu pažeidę Kam- 
bodžios sieną ir teritoriją.
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BIRŽELIO TRĖMIMAI
Prieš akis 1941-jų metų bir

želio trėmimų sukaktis. Kasmet 
tą skaudžią tautai sukaktį sten
giamės vienaip ar kitaip paminė
ti. Šie trėmimų minėjimai turi du 
pagrindinius aspektus: minėji
mais norime atkreipti pasaulio 
dėmesį į tuos faktus, kaip rusai 
elgiasi su savo užimtais kraštais 
ir kokiomis priemonėmis jie vyk
do savo kolonijalinę politiką. Ii 
kitos pusės tie minėjimai yra til
tas, kuris jungia mus, gyvenan
čius čia, su ano meto tremtiniais

MELBOURNE su

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Bendrame pabaltiečių komiteto 
posėdyje buvo nutarta, kad kei
čiantis laikui ir nuotaikoms reika
linga keisti ir pagerinti birželio 
įvykių minėjimą, kuris eilę metų 
Melbourne buvo rengiamas trijų 
Pabaltijo tautybių kartu.

Persiorganizavimas pareikalavo 
daugiau laiko ir sutiko daugiau 
kliūčių, negu buvo numatyta, ir 
todėl šiais metais šį skaudų mūsų 
tautai įvykį minėsime tiktai savų 
tarpe.

Minėjimas įvyks š.m. birželio 12 
dieną, penktadienį, 8 vai. p.p. M.U. 
salėje 168 Hoddle St. ši salė mel- 
boumiškiams gerai žinoma ir yra 
netoli bažnyčios, kur laikomos lie
tuviams pamaldos.

Po dienai skirtos paskaitos ir iš
kilmingo akto, seks meninė prog
rama. Visi Melbourno lietuviai 
prašomi skaitlingai dalyvauti, o 
organizacijos prašomos dalyvauti 

ir drauge su visa kenčiančia tau
ta. Jų tremtis nepalyginama su 
mūsų tremtimi ir gal dėl to ne 
tik anų birželio tremtinių akys 
atgręžtos į mus, bet ir visos pa
vergtos tautos, nes jie nieko ne
gali padaryti: jų sukaustytos ran
kos ir užčiauptos burnos. Išsky
rus patį okupantą niekas nemato 
jų vergijos, niekas negirdi jų ai
manos. Bet kas jiems užginta, 
mums čia viskas atverta, kad 
mes, turėdami tokias sąlygas ir 
būdami gyvieji liudininkai, kal

savo vėliavomis.
Melbourno ApyL Valdyba

SYDNEY
BIRŽELIO TRĖMIMŲ 

MINĖJIMAI
Birželio 13 d., šeštadienį, 8 vai., 

p. p. Latvių salėje 32 Parnell str., 
Strathfield, įvyks Jungtinio Baltų 
Komiteto ruošiamas BIRŽELIO 
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS.

Paskaitą skaitys inž. A. Kabai- 
la, M. of Tech., dėstytojas N.S.W. 
universitete.

Meninėje dalyje dalyvaus “Dai
nos” choras, vad. p. K. Kavaliaus
ko ir kitos visų Baltų tautų rink
tinės meninės pajėgos.

Jungtiniu Baltų Komitetas

ADELAIDE
Birželio trėmimų minėjimą Ade

laidėje ruošia Adelaidės Baltų Ta
ryba birželio 14 d.:

11 vai. Pamaldos šv. Kazimiero 
bažnyčioje; 3.30 vai. p. p. vainiko 
uždėjimas prie žuv. karių pamink
lo, North Terrace;

4.45 vai. p. p. iškilmingas minė- 
iimas Adelaidės Town Hall. Kal- 
>ės Baltų Tarybos narys p. L. 
Trett ir senatorius K. A. Laught 
Rezoliuciją skaitys p. V. Linkus. 
Šalia kitų meninių baltų jėgų da
lyvaus Lithuania choras, vai. p. V. 
Šimkaus, ir solistė G. Vasiliaus-

CANBERRA
BIRŽELIO IŠVEŽTŲJŲ 

MINĖJIMAS
Birželio 14 d. sekmadienį, įvyks 
rželio išvežtųjų minėjimas. Mi
nimo programa:
(i) 11 vai. ryto lietuviškos pa- 

aldos St. Patrick’s Bažnyčioje, 
-addon.
(ii) 3 vai. po pietų Lietuvių Na- 

uose viešas išvežtųjų minėjimas, 
inėjimą ruošia Apylinkės Val-

SPAUDOS DARBUOTOJŲ

SUVAŽIAVIMAS

6Ateinant; savaitgalį, birželio
■ 7 d. d. Bačiūnų vasarvietėje 
ibor Farm įvyksta laisvojo pa- 
ulio lietuvių laikraščių leidėjų, 
daktarių ir lietuviškųjų radijo 
įlandjėlių vadovų suvažiavimas, 
ikimasi suvažiuos virš šimto žmo- 
ų, kurie bus p. p. Bačiūnų ir as- 
eniškais svečiais. Tai bene pir
as lietuvių spaudos gyvenime 
ksai suvažavimas. Apie suva
rvamo eigą ir nutarimus tikimės 

greitu laiku skaityti Mūsų Pasto
gėje. ALB Krašto Valdybos pir
mininkas p. Jonaitis ir Mūsų Pas
togės redaktorius pasiuntė suva
žiavimui sveikinimus.

bėtume ir šauktume drauge ir už 
juos.

Mūsų dedamos pastangos čia 
bus vaisingos tada, kai mes visi 
— tiek šiapus, tiek anapus ge-. 
ležinės. uždangos, nuo Sibiro tai
gų ligi Australijos pakraščių, nuo 
Baltijos iki Amerikos jausimės 
visi kaip vienas, sudarydami vie
ną nedalomą ir gyvą tautos orga
nizmą, kai jausime, kad jeigu 
vienas to organizmo narelis ken
čia, tai ir visas organizmas skau
da. Tai ir yra šių tragiškųjų tau
tai dienų giliausia tautinė pras
mė. Kol sopulys neužgijęs, tol 
ryšys su tremtiniais Sibire ir su 
pavergta tauta yra gyvas. Dau
gelis mūsų gal priprato prie to 
sopulio, tad trėmimų minėjimai 
teatnaujina jį, kad išgyventume 
savųjų brolių kančias ir gimto 
krašto ilgesį.

Tai mūsų vidinė pusė. Antro
ji pusė yra demonstracija: paro
dant rusų užimtuose kraštuose 
darbus ir metodus atidengti vil
ką avies kailyje ir atverti akis 
tiems, kurie šiandie randai gali 
miegoti ir be baimės žiūrėti į ry
tojų; pažadinti sočius ir laimin
guosius priešpastatant faktus, 
kad nieko nedarant jie gali su
silaukti to, ką mes išgyvenome 
vakar. Atsiminti reikia tik tai: 
laimingas ir sotus niekados ne
demonstruos, neprotestuos, ne
kels revoliucijos. Nerimsta tik 
tie, kurie nuskriausti, kurie ken
čia, kuriems kas neteisėtai pa
glemžta. Jeigu mes savo demon
stracijomis, savo protestais su- 
drumstume gyventojų ramybę ir 
sukeltame nerimo, jau būsime 
daug padarę: daug padarę savo 
kraštui ir savo pavergtiems bro
liams, daug padarę ir likusiam 
pasauliui, sužadindami jame bu
drumo. To pasiekę jausimės at
likę savo pareigą ir kaip paverg
tos tautos nariai ir kaip lojalūs 
gyvenamojo krašto piliečiai.

Daugely vietų mūsų birželiniai 
minėjimai nusistovėję ir nėra 
dektyvūs. Argi nereikėtų pasi- 
dnkti šiai demonstracijai sukelti 
kitokių, efektyvesnių formų ir 
priemonių, kad ir eiliniam gatvės 
piliečiui būtų aišku, kas ir dėl ko 
čia demonstruojama. Šioji de
monstracija kiekvienu atveju tu
rėtų būti ne tiek mums patiems, 
kiek kitiems ,nes mes iš tiesų 
nesužinome nieko daugiau, ką 
jau seniai žinome. Mūsų pačių 
uždari minėjimai turi ir kitokią 
formą ir kitą prasmę — tai inty
maus santykio jieškojimas ir ry
šio atnaujinimas, kaip minėta, 
su tremtiniais. Gi demonstraci
nio pobūdžio minėjimas kaip tik 
bus vykdomas mūsų pavergtų 
brolių norų ir valios. Tačiau, 
kaip ir kokie bebūtų šios tragiš
kos sukakties minėjimai, daly
vaukime visi vieningai ir ryžtin
gai, nes čia yra mūsų kovos 
frontas už pavergtuosius ir iš
tremtuosius.

GRAIKIJA NEDALYVAUS 
PRATIMUOSE

Šiaurės Atlanto Organizacijos 
(NATO) kariniuose pratimuose, 

kurie įvyks ateinantį mėnesį Egė- 
jaus jūroje prie Graikijos, Graiki
ja atsisako dalyvauti dėl “techniš-
kų kliūčių”, nors iš politinių 
sluogsnių teigiama, kad šis pasi
traukimas motyvuojamas tuo, kad 
juose dalyvauja taip pat tos orga
nizacijos narys Turkija.

1
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APIE Kr. TARYBOS SUVAŽIAVIMUS
(PRANEŠIMO PLUNKSNOS KLUBO POSĖDYJE SANTRAUKA)

Tokiu klausimu Plunksnos 
Klube referavo p. Vyt. Skrins- 
ka. Štai paduodame to praneši
mo pagrindines mintis.

Vyt. Skrinska savo pranešimą 
bazavo dviem taškais: koks tu
rėtų būti bendruomenės atstovų 
suvažiavimas ir kaip yra su Mū
sų Pastoge.

Jo teigimu, ben-nės atstovų 
suvažiavimas pradedamas Kraš
to Valdybos pirmininko ataskai
tiniu pranešimu, kuriame turėtų 
būti išryškinti du momentai — 
praeito suvažiavimo nutarimų 
vykdymas ir Krašto Valdybos 
bendroji veikla, kuri tačiau netu
rėtų liesti atskirų organizacijų 
veiklos. Jeigu yra reikalo, apie 
savo veiklą, praneša kviestieji at
skirų organizacijų atstovai. Ypač 
kreiptinas dėmesys į jaunimo or
ganizacijų atstovus, kurie net tu
rėtų būti kviečiami į suvažiavimą 
pilnateisiais nariais. Tuo būtų 
akcentuota bendruomenės atei
tis, nes laikui bėgant vyresnieji 
vienokiu ar kitokiu būdu turės 
užleisti vietas jauniesiems. Tad 
jaunųjų dalyvavimas bendruo
menės sprendimuose būtų esmi
nis.

Lietuvybės tvirtovė
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 6 KLASĖS MOKINIAI KREIPIASI 

Į LAISVOJO PASAULIO LIETUVIUS

Francas'. Vasario 16 Gimnazijos 
naujas pastatas jau yra baigiamas 
ir rudenį šiose patalpose, galimas 
dalykas, prasidės mokslas, čia 
bus visos 9 klasės, kabinetai ir val
gykla. Iki šiol mokėmės mediniuo
se barakuose, kurie primena ka
riuomenės barakus. Suprantama, 
koks mokinių bus džiaugsmas, kad 
galėsime mokytis dideliuose švie
siuose kambariuose, o ne kaip lig 
šiol tamsiuose barakuose. Per žie
mų nereikės drebėti, kai šaltas vė
jas pučia per visokias sienų skyles. 
Nereikės prastų medinių grindų 
dulkių gerti. Nereikės taip sus
paustai sėdėti, kaip lig šiol. Taip 
įkyriai netrukdys plento ir kaimo 
triukšmas, nes naujasis pastatas 
bus atokiau nuo gatvės. Šių nau
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•į džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato H 
£ Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 >Į 
*• _ 30 dienų. £
; REGISTRUOTI SKYRIAI: £
J’ ADELAIDE, S.A.; MURRAY’SHEALTH FOOD STORES, £ 
J< 82 Avro Ave., Hendon, S.A. Tel.: 45-6629. £
♦J CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, >! 
£ 143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082. £
J< PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, £ 
j! 293 Church St Tel.: 635-9728. £
£ BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
J- 5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089. £
Ji NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, £
< 557 Hunter St. Tel.: B 3596. >'
£ NEWCASTLE: MURRAY’S HEA LTH FOOD STORES, £
•i 93 Northumberland St., Wickham, tel.: 61-5180. *
J< MELBOURNE. VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, £ 
Ji 94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498. £
£ PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, . £
J< 229 Newcastle St. Tel.: BA 7842. >£

Atitinkamas dėmesys Tarybos 
suvažiavime turėtų būti kreipia
mas ir bendruomenės laikraščiui 
“Mūsų Pastogei”, kuri yra mūsų 
visuomeninio ir kultūrinio gyve- 
nimi veidrodis. Kad tokia ji bū
tų, turėtų būti įgyvendintas spau
dos laisvės principas. Prelegento 
nuomone, “Mūsų Pastogė” šiuo 
metu tų spaudos laisvių neturi: 
ne viskas spausdinama, kas re
dakcijai prisiunčiama. Sutikda
mas prelegentas pastebėjo, kad 
ir spaudos laisvę sąlygoja ben
drieji visuomeninio gyvenimo 
etiniai dėsniai, tad, kad nesi
jaustų šališkumo iš redakcijos ar 
leidėjo pusės, prelegentas siūlo 
sudaryti iš 4 asmenų apeliacinę 
komisiją, kurią sudarytų: Kraš
to Valdybos narys, M.P. redak
torius ir du asmenys, parinkti 
paties Tarybos suvažiavimo. 
Kvestionuojamus straipsnius rei
kėtų perduoti šiai komisijai, ku
rios sprendimas būtų galutinis. 
Balsams pasiskirsčius lygiom, le
mia toji pusė, kur yra redakto
rius. Tokia komisija, prelegento 
manymu, galėtų daug prisidėti 
prie laikraščio turinio ir paleng
vintų redaktoriaus bei leidėjo 
darbą, nes atsakomybę, skelbiant 

jų patalpų jau laukėme metų me
tais, bet vis nesulaukėme. Dabar 
jau matome, kad netrukus su lie
tuviška daina ir didžiausiu džiau
gsmu įžygiuosime į Vasario 16 
Gimnazijos naujus, modernius rū
mus. Tik padėkite, gerieji lietu
viai, greičiau juos baigti.

Kiminaitė: Įstojau į šių gimnazi
jų nemokėdama lietuvių kalbos. 
Dabar jau ne tik skaitau, bet ir 
rašau lietuviškai. Tikiuosi, kad 
naujuose rūmuose bus nauja darbo 
atmosfera ir mokslo lygis pakils.

Krivickaitė: Seniai buvo kalbėta 
ir planuota pastatydinti naujus 
Vasario 16 Gimnazijos rūmus. Ir 
štai dabar artėjame į tikrovę. Vi
sas pastatas, tiksliau sakant, 
griaučiai jau yra, bet trūksta dar 

vienokį ar kitokį pasisakymą, 
prisiimtų ne vienas, o keturi 
žmonės.

Kalbant apie M.P. turinį, ypač 
atkreiptinas dėmesys į mūsų jau
nimo laikyseną. Prelegentas su
tinka, kad jaunimas labai mažai 
arba net visai nesidomi lietuviš
ku laikraščiu. Gal dėl to, kad jų 
lietuvių kalbos žinojimas yra la
bai ribotas. Reikėtų dėti pastan
gų, kad į Mūsų Pastogės skiltis 
daugiau įtraukus rašančiojo jau
nimo. Ir tuo atveju, jeigu jau
nuoliui sunku rašyti lietuviškai, 
tegu jis rašo angliškai, ir tebūna 
spausdinami jų rašinių vertimai 
į lietuvių kalbą. Tas juos gal pa
skatintų daugiau domėtis sava 
spauda, kada jie atras save kaip 
autorius ir .besireiškiančius vie
šame gyvenime.

Diskusijų metu Plunksnos 
Klubo nariai plačiai pasisakė iš
keltaisiais klausimais dalinai pri
tardami, dalinai ir prieštarauda
mi prelegento teigimams. Daly
vavęs M.P. redaktorius pastebė
jo, kad Mūsų Pastogė ribojasi 
vien tik lietuviškais ir specifiniai 
bendruomeniniais klausimais. 
Jeigu yra suvaržymų ir ne kiek
vieno mintys praleidžiamos vie- 

raumenų, kad suteiktų griaučiams 
formą iš vidaus ir iš oro. Šiam 
reikalui baigti stinga lėšų. Mes 
patys tiek duodame, kiek mūsų 
kišenės pajėgia. Taigi laukiame iš 
viso laisvojo pasaulio lietuvių 
mums, besimokančiam jaunimui, 
paramos: pabaikite mums naujuo
sius Gimnazijos rūmus įrengti.

Manau ir tikiu, kad visi mūsų 
gimnazijos mokiniai labiau sustip
rins ir sukaups savo visas jėgas 
mokslui. Kas iš to, jeigu yra ge
riausias pastatas, o jame dvasiškai 
tuščia.

Mečionis: Dėl fizikos ir chemi
jos tai ypatingai džiaugiuosi, nes 
tada bus galima gerai eksperimen
tuoti, bandymus daryti geroje švie
soje ir puikiai įrengtose labarato- 
rijose, o ne laužuose, kaip dabar.

Milinis: Chemijos pamokų metu 
mokiniai dabar negali dirbti, eks
perimentuoti labaratorijose, nes 
tinkamų neturime. Manau, kad 
naujuose rūmuose mokiniai geriau 
mokysis. Rūmai visų mūsų aplin
kų, parkų pagražins. Žmonės pra
važiuodami pro parko dalį, kuris 
ribojasi ties gatve, daugiau nebe- 
klaus, kokie elgetos čia gyvena ba
rakuose.

SUarukas: Prieš trejus metus 
įstojau į šių gimnazijų lietuviškai 
nė žodžio nemokėdamas. Dabar 
jau ne tik kalbu, bet ir rašau lie
tuviškai. Daug džiaugsmo išgyve
nau per trejus metus šioje gimna
zijoje. Bet tas džiaugsmas suma
žėja, kai pasižiūriu į senus bara
kus, kuriuose, mes, mokiniai, tu
rime mokytis. Daug mūsų kaimo 
žmonių ir pravažiuojančių svetim

ANAPUS UŽDANGOS
PROF. K. BARŠAUSKUI 

60 m. AMŽ.
Lietuvos spaudoje ir per radiją 

paminėta Kauno Politechnikos ins
tituto rektoriaus K. Baršausko 60 
m. gimimo sukaktis. Pripažįstama, 
kad K. Baršauskas mokslo srity 
subrendo nepr. Lietuvos laikmečiu. 
1925 m. baigęs Marijampolės gim
naziją jis universitete vykdė moks
linius tyrinėjimus kosminių spin
dulių srityje. Anuomet jis buvo 
komandiruotas į Berlyną. Dar 
1938 m. K. Baršauskas buvo pas
kelbęs savo mokslinio-tiriamojo 
darbo rezultatus. Pokario metais, 
būdamas elektrotechnikos fakulte
to dekanu ir fizikos vedėju K. Bar
šauskas talkininkavo Lietuvos 
aukštųjų mokyklų atstatymo dar
bams. Vėliau paruošė visų eilę 
gabių mokslininkų. Baršauskas 
yra parašęs 6 vadovėlius, paskelbė 
daugiau kaip 60 mokslinių darbų, 
dirba spaudoje.,'— (E)

Po ilgos pertraukos Lietuvoje 
išleista antroji almanacho “Muzika 
ir teatras” knyga. Turiny: apie 
teatro režisierius B. Dauguvietį 
(rašo I. Aleksaitė,) R. Juknevičių 
(J. Grybausko), J. Miltinį (V. 
Zabarausko). Paskelbtas J. Lan

šumon, tai tik vardan lietuviško 
sugyvenimo ir bendruomeninės 
vienybės, tačiau Mūsų Pastogės 
puslapiai visados atviri tiems 
bendruomeniniams klausimams, 
kurie yra konstruktyvūs ir pozi
tyvūs mūsų gyvenime, net jei
gu jie ir nesiderintų su Krašto 
Valdybos vedama linija. Būda
mas bendruomeninis organas 
Mūsų Pastogė suvaržo pasisaky
mus tų, kurie užkabinėja kitas 
lietuviškas organizacijas arba 
bando viešai suvesti senas ar esa
mas sąskaitas.

— ★ —
Žodis skaitytojams. Prieš akis 

yra Bendruomenės atstovų suva
žiavimas, kuris esminis mūsų 
liet, bendruomenei ir jo sprendi
mai turi lemiamos reikšmės. Tad 
būtų kaip tik labai prasminga ir 
konstruktyvu, jeigu skaitytojai 
iš viso pasisakytų apie pačius 
bendruomenės suvažiavimus ir 
drauge iškeltų svarstytinus klau
simus. Kiekviena konstruktyvi 
pažiūra į bendruomenines prob
lemas visados bus mielai skelbia
ma, nes iš anksto spaudoje iš
keltieji klausimai bei nagrinėtos 
problemos žymiai palengvins 
Krašto Tarybos atstovų darbą. 
Iš pasisakymų gausumo ir siūlo
mų sugestijų matysime, kiek 
mums yra artimi mūsų bendruo
meniniai reikalai ir pačios ben
druomenės kelias. M.P. Red.

taučių, sužinoję kas čia gyvena, 
sako:

“Kaip tos gražios lietuvaitės ir 
šviesūs lietuviukai gali mokytis 
tokiuose tamsiuose barakuose? Nė
ra šviesos”. “Koks ten gali būti 
mokslas”. “Jokios mokyklinės at
mosferos”. “Man gaila jų”.

Taip panašiai kalba ir lietuviai, 
nors mokiniai stengiasi gerai mo
kytis, ir gimnazija jau išleido daug 
abiturientų.

Koks bus mokinių džiaugsmas, 
kai susilauksime naujų gimnazijos 
rūmų. Rūmai su dideliais moder
niais langais. Daug šviesos. Daug 
erdvės. Bus visai kitas mokyma
sis. Bet ne tik dėl mokslo, o ir dėl 
reprezentacijos naujieji rūmai bus 
naudingi. Ir, gal būt, naujasis 
pastatas patrauks daugiau moki
nių į gimnazijų, nes tėvai į bara
kus savo vaikų nelabai nori leisti.

Bet mūsų gimnazijai pabaigti 
trūksta pinigų. Todėl gimnazijos 
dir. kun. Br. Liubinas nuvažiavo 
į JAV ir Kanadą, kad šurinktų 
50.000 dol. iš ten gyvenančių lietu
vių. Tikimės, kad JAV ir Kana
dos lietuviai supras, kad lietuvių 
gimnazija Vokietijoje turi egzis
tuoti ir įsikurti naujuose, tinka
muose rūmuose. Mes, mokiniai, iš 
savo pusės pasižadame gerada
riams lietuviams atsilyginti moks
lo lygio pakėlimu ir lietuvybės sus
tiprinimu bei lietuvių kalbos puo
selėjimu. O mūsų dėkingumas bus 
toks pat didelis, kaip ir mūsų 
džiaugsmas.

Vasario 16 Gimnazijos 6 kl. mo
kiniai: 1. Francas, 2. Kiminaitė, 3. 
Krivickaitė, 4. Mečionis, 5. Mili
nis, 6. Starukas.

kučio straipsnis apie dramaturgi
jų, plačiau aptariamas K. Sajos 
“Nerimas” ir V. Rimkevičiaus 
“Ratas”. Esą veikaluose ryškiau
siai atsispindi dabartinės lietuvių 
dramaturgijos ir teatro kūrybiniai 
ieškojimai. (E)

KODĖL LIETUVOS 
GYVENTOJAI BLOGAI 

APRŪPINAMI BULVĖMIS 
IR DARŽOVĖMIS

Kaip atrodo miestų gyventojų 
aprūpinimas daržovėmis ir vai
siais, apie tai išsamiai aiškino Lie
tuvos Prekybos ministro pavad, J. 
Jasiūnas. Jo žodžiais, nuo 1953 m., 
per dešimtmetį, vaisių bei daržo
vių paruošos padidėjusios 3 kar
tus. Kai kurios daržovės į Lietu
vą buvo įvežamos iš kitų sovieti
nių respublikų — pvz. 1963 m. 
Lietuvon iš kitur buvo atgabenta: 
šviežių pomidorų — 2.300 tonų, 
svogūnų ;— 900 tonų, šviežių ko
pūstų — 200 tonų ir raugintų 
agurkų ir pomidorų — 400 tonų, 
iš viso atgabenta daržovių 3.800 
tonų. Vaisių atvežta 7.700 tonų — 
atgabenta arbūzai, sėklavaisiai ir 
kaulavaisiai, apelsinai, mandarnai, 
bananai ir vynuogės.

Nors 1963 m. miestuose page-

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems, pareiškusiems mums 
užuojautą žodžiu ir raštu ir palydėjusiems į amžiną poilsio 
vietą brangų tėvą ir senelį VINCĄ DULAITĮ.

Bulaičių Seimą

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame kun. A. Kazlauskui, MIC, už at
liktas laidotuvių apeigas koplyčioje ir kapuose, visiems tau
tiečiams palydėjusiems a.a. Joną Foką į amžinojo poilsio vie
tą, apklojusiems kapą gėlėmis bei vainikais ir prisidėjusiems 
aukomis prie laidotuvių išlaidų.

Taip pat ypatinga padėka tenka Moterų Sekcijai už vi
sokeriopą pagalbą tvarkant laidotuvių reikalus.

A.L.B. Adelaidės Apyl. Valdyba.

OPIU KLAUSIMU
Raudonasis okupantas baltųjų 

carų pėdomis (iš naujo) pasigro
bęs Pabaltijo valstybes su įnirtimu 
varo šių tautų suvirškinimo poli
tiką. Kai susidorojo su kraštų 
buvusiais teisėtais šeimininkais, 
sukaustė rankas ii- užčiaupė bur
nas, dabar nusigriebė už išeivijos, 
kuri, jo supratimu, vienas didžiau
sias stabdis kolonizavimui ir apru- 
sinimui. Išeivija, kelianti balsą 
laisvam pasauly už pavergtus bro
lius, ne vien atskleidžia okupanto 
darbus ir įsisprinimą tose šalyse, 
bet demaskuoja jo paslėptąją po 
komunizmo ideologija hegemoniją. 
Todėl ir įniko ją sunaikinti, o itin 
pirmoj eilėj jos avangardą: kam 
tik smegenis praplovus, ką sutero
rizavus bauginimais, ką papirkus, 
o kaikuriam ir nuodų pistoletas. 
Išeivijos tiesiog nepasiekdamas 
okupantas vartoja specialius rafi
nuotus ėjimus su “toli nešančiais 
ginklais...”, kuriuos dažnai kaita
lioja: kai nesiseka su Michailovu, 
nesuvilioja “Tėvynių Balsai” bei 
visa kita persunktoji makulatūra, 
tada griebiasi dar efektingesnių 
būdų, atseit — kultūrmainikavimo 
spąstų. Taigi, išnaudojant žmo
gaus meilę saviesiems, ilgesį savų 
brolių ir nostalgiją tėvynės, pasta
ruoju metu šią akciją itin sustip
rino ir “pagerino”.

Į tokį okupanto iššūkį mes pri
valom vieningai ir garsiai pareikš
ti, kad ne mes nenorim laisvo ir 
kultūringo kontakto su savo bro
liais, o jis — okupantas jo nenori, 
neleidžia, trukdo ir persekioja; 
teduoda sąlygas — pasipils į ten ir 
čion tūkstančiais egzempliorių li
teratūra, šimtais pavieninių ir 

rėjusi prekyba bulvėmis, šviežio
mis daržovėmis ir vaisiais, tačiau 
Jasiūno nuomone padidėjimas ne
sąs pakankamas. Viena priežasčių, 
kad kolchozuose ir sovchozuose dar. 
nesąs reikiamai išvystytas tų kul
tūrų auginimas. Pripažinta, kad 
didelę daržovių ir bulvių dalį au
gina kolchozininkai sodybiniuose 
sklypuose ir darbininkai su tarr 
nautojais savo individualiniuose 
daržuose. Tad esą didžioji dalis 
čia išaugntų bulvių ir daržovių 
naudojama asmeniniams porei
kiams patenkinti, be to, parduoti 
ir turguose, (žinoma, tai vykdoma 
siekiant pagerinti maisto aprūpi
nimą). Pastaruoju metu partija 
su okupacine valdžia numato di
dinti daržovių ir bulvių gamybą, 
ją koncentruodamos stambiuose 
ūkiuose. Kai kurie sovchozai nu
matyti tų bulvių ir daržovių spe
cializacijai. Lietuvos miestuose li
gi 1965 m. planuojama pastatyti 
saugyklas su mechaniniais šaldymo 
įrengimais bulvėms ir daržovėms. 
Guodžiamasi, kad tokias saugyklas 
pastačius būsią įmanoma ištisus 
metsu prekiauti vaisiais, šviežiais 
kopūstais ir kitomis daržovėmis.

(E)

Dirigentai Lietuvai dabar ruo
šiami Leningrado konservatorijoje. 
Pirmieji pokariniais metais ten 
baigę dirigavimą buvo R. Geniu
šas ir M. Dvarionaitė. Dabar di
rigavimą studijuoja keturi muzi
kai iš Lietuvos: broliai Juozas ir 
St Domarkai, V. Paulavičius — 
— konservatorijoje ir Jonas Alek- 
■n — aspirantūroje. Aleksa su 
’irigavimu jau pasirodė Lietuvoje 
r į jį dedama daugiausia vilčių.

(E) 

įvairiom kultūrinėm ekskursijom 
bus aplankomi tėvynainiai. Kiek
vienas susipratęs lietuvis okupan
tui pasitarnaujančių “ekskursijų” 
su jų “palydovais”, kratosi.

Kaip čia? Tas, kurs nieko dė
tus, vien už tai, kad lietuviai, tūks
tančiais sugrūdęs į gyvulių vago
nus išgabeno mirčiai iš tėvynės, 
tebekiša į kalėjimus visus, kurie 
nedirba aktyviai tautžudančio dar
bo, neva Kazakstanų plėšiniams 
retina gyventojus ir kolonizuoja 
maskolius, staiga į brolį išvirto!

Nepamirškime, jog ten kontro
liuojamoji policijos tariamoji lietu
vių spauda apie kultūrinį bendra
vimą nieko nerašo, o tėvynainiai 
savo laiškuos mus net įspėja nesi- 
narplioti kur nereik... Vien jau 
iš to matosi, kad čia ne mūsų tau
tos balsas.

Tik gerai dirstelekim ir pama
tysim į ką tas jų “mainikavimas” f 
nukreiptas. Argi jie rūpinasi mū- Į. 
sų vargais? Ne. Jie tik tuo džiau- | 
giasi ir pakursto, o svarbiausia Į 
kaip nors nori prisimeilinti prie į 
mūsosios inteligentijos, kad “pra- ■ 
plovus smegenis” kam teroru, o ! 
gal kam ir kitokiu receptu. Kartu t 
puola mūsų avangardą neišski- I 
riant ir dvasiškijos, nes čia tojo 
“kultūrmainikavimo” kelių — ke
lelių galas: bent kokiu būdu su
virškinti ar užčiaupti burnas.

O jei pas mus pasitaiko rezig
naciją pazonduojančių minčių, esą, 
nepuldinėti, “kultūrmaineivų” 
agentų, nes, girdi, okupantas dar 
labiau šelsiąs, tai įsidėmėkim, kad 
ir šita “išmintis” ne mūsų o atke
liavus tais pačiais kanalais iš ana
pus...

Nebylės tautos akyvaizdoje tau
tos išlaikymo našta visu svoriu 
krinta ant išeivių ir inteligentijos 
pečių, kurie atsakingi ir istorijai, 
(j- s.)

POPULIARIAUSIAS

Plačiai paplitęs 
SKANDINAVŲ 
KRAŠTUOSE 

dabar jau gaunamas ir 
Australijoje.

Sydnejuje reikalaukite pas
M. PETRONI u 

152 Liverpool Rd., Enfiel“ 
Tel. 74 5727

2



1964 m. birželio 1 d. MŪSŲ PASTOGĖ 3

V. K-lis

TAUTA IR KNYGA
Šiemet sueina 100 m. kai rusai Lietuvoje buvo 

uždraudę spaudą. Šios sukakties minėjimas Sydne- 
jujo įvyks birželio 21 d. Bankstown Liet. Namuose. 
Ruošia Plunksnos Klubas ir Tautos Fondo atsto
vybė.

Tauta savo kultūrinį gajumą 
ir kūrybingumą labiausiai išsako 
per savo knygas. Juo kultūrin
gesnė tauta, juo jos knygų istori
ja yra platesnė, juo jos žmonių 
presais, juo daugiau jos knygose 
presais, juo daugiau jos kyngose 
sukaupta dvasinių tautos lobių.

Ne vienas iš mūsų turėjo pro
gos matyti eilės tautų žmones ir 
susipažinti ne tik su pačiais žmo
nėmis, bet ir jų kultūriniu gyve
nimu. Daugelio jų namuose ma
tėme kaip vieną iš reikalingiau
sių kasdieniniame gyvenime dai
ktų knygų lentynėlę su knygo
mis. Žinoma, pas vienus jų ma
tėme daugiau, pas kitus gal kiek 
mažiau, bet vis tik beveik nerasi 
namo be knygų.

Lietuvių tauta gal būt daugiau 
savai knygai parodė meilės ir pa
garbos, negu bet kuri kita tauta. 
Su pirmąja Mažvydo lietuviška 
knyga (1547) buvo pramintas 
kelias, kuris tebetrunka iki šiai 
dienai. Tačiau tas kelias buvo 
visai kitoks, negu pas kitas tau
tas. Kitur išleistoji knyga pati 
ieško kelio į skaitytoją, tuo tar
iu lietuvis skaitytojas nelaukė, 
tad jo knyga jieškotų, bet jis 
pats tos knygos jieškojo. Kitur 
knyga buvo kaip viena iš kasdie
niškų prekių, lietuviui knyga bu
vo jo gyvenimo dalis.

Kaip matome, skaitytojo san
tykis su knyga pas mus buvo vi
siškai skirtingas, negu kur ki
tur. Ir ne dėl to, kad kitur kny
gos buvo perteklius, o pas mus 
jos trūko. Priešingai, lietuvis be
veik niekad knygos nelaikė pre
ke, lygiai kaip ir duonos. Duo
na ir knyga lietuvio akyse visa
dos stovėjo toje pačioje vertybių 
skalėje ir gaubiama šventumo 
aureole. Ir gal dėl to ji suvaidi
no tautos gyvenime tokią esminę 
rolę ir kaip tik todėl ji ir buvo 
persekiojama.

Lietuvių tauta kaip tik gyve
no ir tebegyvena tokioje geogra
finėje padėtyje, kuri dar kitaip 
vadinama tautų kryžkele, tiltu 

tarp rytų ir vakarų. Po garsių 
istorinių karinių bei politinių iy~- 
gių Lietuva tepaliko tik maža sa
lelė toje kryžkelėje, tačiau ji ir 
norėjo išlikti savaiminga ir ne
sunaikinta. Atakavo Lietuvą ir 
jos gyventojus ir prievarta, ir 
kultūriškai, tačiau lietuvis išliko 
nepalūžęs. Tegu ir pavergtas, te
gu prievartaujamas, jis ėjo savo 
keliu. Prabočių kardas surūdijo, 
kuriuo anie gebėjo ir apsiginti, 
ir kitus priversti paklusti. Bet 
vietoje kardo įsigijo naują dvasi
nį ginklą, kuris tikrai garantavo 
lietuvio saugumą. Tai buvo lietu
viškoji knyga.

Lietuvos okupantas greit paju
to, kad šis lietuvio naujas gink
las pastoja kelią jo sumanymams 
ir sugriauna jo planus. Reikėjo 
griebtis paskutinių priemonių — 
išplėšti knygą iš lietuvio rankų, 
kad jis neturėtų jokios dvasinės 
atramos. Ir štai lietuviui vėl pra
sidėjo kančios ir mirties kelias, 
bet drauge ir herojiškas kelias. 
Kažin, ar lietuvis būtų lygiai taip 
kietai kovojęs už duoną, kaip 
kad jis kovojo už savo dvasinę 

(Nukelta pel. į)

LIETUVIAI
LIETUVIAI PASVEIKINO 
ARGENTINĄ LANKIUSĮ 

PREZ LUEBKĘ

Argentinoje š.m. gegužės mėn. 
pradžioje lankiusis Fed. Vokieti
jos prezidentui dr. H. Luebke, Ar
gentinos Liet. Bendruomenė pas
veikino prezidentą dėkodama už 
parodytą vokiečių vyriausybės pa
lankumą ir pagalbą Vokietijoje 
esantiems auklėjimo ir kultūri
niams centrams. Prašyta, kai bus 
svarstomi Rytų Europos klausi
mai, iškelti Lietuvos laisvės bylą 
ir ją paremti. Ta pačia proga Arg. 
Liet. B-nė pasveikino ir visus vo
kiečius Argentinoje, juos kviesda
ma į glaudesnį bendradarbiavimą.

Mes dažnai savo tautiečius te- 
įvertiname ir teprisimename, kai 
jie numiršta ir išeina iš mūsų tar
po. Tuo tarpu yra prasminga ir rei
kšminga atsiminti tuos, kurie savo 
jėgas ir sugebėjimus skiria bend
ruomenės gyvenimui pagyvinti, ku
rie su pasiaukojimu dega ir sielo
jas savo tautos išlikimo rūpesčiais. 
Juos turėtume įvertinti tam tikro
mis progomis jiems dar gyviems 
esant, kad saulėti pavyzdžiai mus 
paskatintų ir sužadintų.

šiais metais gegužės 27 d. pir
masis ALB Krašto Valdybos pir
mininkas, beveik tris kadencijas 
vadovavęs Lietuvių Bendruomenei 
Australijoje, Justinas Vaičaitis 
švenčia savo amžiaus 60 metų su
kaktį. Besiorganizuojant mūsų 
bendruomenei jam teko daug pa
dirbėti ir skirti jėgų dedant pa
matus statančiam bendruomenės 
rūmui. Susipažinkime su jo gy
venimu ir darbais. Justinas Vai
čaitis gimė 1904 m. gegužės mėn. 
27 d. Stakiuose, Raseinių apskr. 
Mokėsi Raseinių ir Kauno gimna
zijose. Humanitarinius ir ekono
minius mokslus studijavo Vytauto 
Didžiojo Universitete. Visuome
niškame darbe pradėjo reikštis 
gana anksti. Jau 1922 m. pirmą 
kartą jis pasakė kalbą pavasari
ninkų šventėje Stakiuose. Vėliau 
gyvai įsijungia Vilniui Vaduoti 
S-gos veiklon, važinėja po kraštą 
inspektuodamas skyrius ir steig
damas naujus. Nuo 1925 iki 1939 
metų pasako apie 100 kalbų Vilniui 
Vaduoti S-gos susirinkimuose bei 
suvažiavimuose.. Jis taip pat veik
liai reiškiasi šaulių S-gos darbuo-

PASAULYJE
šį lietuvių gestą plačiai komen
tavo vokiečių dienraštis “Freie 
Presse”. (E) .

RUOŠIAMASI III-JAM . PIETŲ 
, AMERIKOS LIET.

KONGRESUI
Argentinos lietuviai jau ruošia

si III-jam Pietų Amerikos Liet. 
Kongresui — jis įvyks Sao Pau
lo mieste 1965 m. vasario 18-20 
dd. Šiuo kongresu labai susido
mėjęs Argentinos jaunimas, per 
praėj. metų vasaros atostogas su
sipažinęs su Brazilijos ir Urug
vajaus jaunimu. Tikimasi, kad 
III-sis P.A.L. Kongresas drauge 
bus r lietuviškojo jaunimo kon
gresu. (E)

JUSTINUI VAIČAIČIUI 60 m.
se. Savo tėviškėje Stakiuose, vė
liau Kupišky, Sedoje, Kaune ir Vil
niuje ėjo būrio vado ar pirmininko 
pareigas ir išvarė platoką barą 
įvairių mūsų tautai darbų.

Sedoje vidurinėje mokykloje 
mokytojaudamas perorganizavo 
ugniagesių komandą, kurią perima 
vietos šaulių būrys. Jis globoja 
skautus, aktyvus ii' Mokytojų S- 
gos narys. Nuoširdžiai dirba su 
jaunimu, režisuoja teatro veikalė
lius, organizuoja minėjimus. Per
ėjęs dirbti Valstybės Kontrolėn 
Kaune,' dirba švietimo kursuose 
darbininkams eidamas mokytojo 
ir vedėjo pareigas. Vokiečiams 
Vilnių užėmus Justinas Vaičaitis 
dirba Vilniaus Komitete ir perima 
Liaudies švietimo Komisariatą. 
Skiriamas švietimo Reikalų Val
dytoju ir šias pareigas eina ligi 
1941.10.7 d. iki jas perima švieti
mo Tarėjas dr. P. Germantas. Su
kaktuvininkas reiškėsi ir sporto 
organizacijos LFLS veikloje.

Antrą kartą raudoniesiems už- 
plūstant Lietuvą, J. Vaičaitis pa
sitraukia Vokietijon ir Landshute 

Justinas Vaičaitis, kaip ALB Kr. V-bos p-kas 
kalba į sportininkus trečiosios sporto Šventės 

metu Sydnejuje 1952 m.

išrenkamas Lietuvių Komiteto pir
mininku. 1945 m. pradžioje persi
kelia gyventi Šveicarijon. Iverdi- 
ne įsijungia tuoj visuomeniškon 
veiklon ir eina vicepirmininko, vė
liau pirmininko pareigas Lietuvių 
Komitete. Gyvendamas Berne ei
na skyriaus pirmininko pareigas 
bei drauge išrenkamas Šveicarijos 
Lietuvių Dr-jos revizijos komisijos 
pirmininku.

Atvykęs Australijon mūsų bran
gus sukaktuvininkas išrenkamas 
tuoj įsijungia į ALB veiklą ir 1950 
8.13 d. ALB Sydnėjaus Apylinkės 
V-bon, kurios pirmininku išbūva 
ligi 1951 m. pradžios. ALB Ta
rybos suvažiavime 1950 m. išren
kamas į ALB Krašto V-bą, kurios 
pirmininku išbūva beveik tris ka
dencijas, iki 1953 m. išvyksta į 
Ameriką. Daug jėgų, nemaža šir
dies ir pasiaukojimo bei entuziaz
mo J. Vaičaitis pašventė mūsų 
bendruomenei eidamas Krašto Val
dybos pirmininko pareigas. Vis
kas teko naujai organizuoti ir iš
judinti Lietuvių Bendruomenės ve
žimą; Jubiliatas buvo stropus ir 

veiklus savo eitose pareigose ir 
yra palikęs gilius savo veiklos pėd
sakus Australijos Lietuvių Bend
ruomenės gyvenime.

Išemigravęs Amerikon apsigy
vena Bostone, čia pirmas pradėjo 
ir pravedė mūsų reikšmingos rug
sėjo 8 d. minėjimą, ko anksčiau 
nebuvo. Tautinės S-gos Bostono 
Skyrius išrenka J. Vaičaitį pirmi
ninku ir jis dvejų metų laikotar
py išvysto smarkiai veiklą. Tau
tinės S-gos namus papuošia A. 
Olio, Dr. J. Basanavičiaus, Dr. 
Vinco Kudirkos, kan. J. Tumo, 
šaulių įkūrėjo VI. Putvio paveiks
lais. Be to dalyvauja komitete Vy
tauto Didžiojo, A. Smetonos ir 
Maironio biustams Tautinės S-gos 
namuose pastatyti. Ir kitose or
ganizacijose matome Sukaktuvi
ninką. SLA Apskrities sekretorius 
ir 4 metus pirmininkas, Liet. Ben
druomenės Apygardos pirminin
kas, Balfo ir Lietuvių Piliečių Dr- 
jos direktorius, L. Tautinės S-gos 
seimo Detroite pirm., PLB seimo 
Australijos atstovas New Yorke ir 
Toronte, Australijos lietuvių lei
dinių platintojas, LB Apygardos 
ir Lituanistinių Mokyklų švietimo 
Komisijos pirmininkas, Bostono 
Lituanistinės Mokyklos mokytojas 
ir 2 metus vedėjas. Sunku visą jo 
veiklą apibudinti, nes Sukaktuvi
ninkas yra iki gyvo kaulo visuo
menininkas. Jis remia visas lietu
viškas organizacijas ir lanko jų 
parengimus. Jis dirba Radio Lais
vės Varpui ir Mokytojų S-goje 
eidamas pirmininko pareigas Bos
tone. Jis Lietuvių Enciklopodijos 
ir stambaus veikalo “Mūsų Lie- 
utva” bendradarbis, Radio Lithua
nian (Minkų) rėmėjas ir kalbė
tojas.

Savo kasdienę duoną uždirba 
vadovaudamas Cosmos Parcels Ex
press bendrovei Bostone, kuri siun
čia siuntinius į visus SSSR valdo
mus kraštus ir Lenkijon, kur yra 
kitos sąlygos. Savo siuntinių siun
timo įstaigoje laiko visokių pre
kių, reikalingų siuntiniams, visus 
lietuviškus spaudos leidinius ir 
plokšteles. Čia yra centras visų 
organizacijų reikalams atlikti bei 
mokesčiams sumokėti be politinių 
skirtumų, priimamos visos spaudos 
prenumeratos, aukos bei mokesčiai 
bei atliekami asmeniški tarpinin
kavimai.

Minėdami savo buvusio Krašto 
Valdybos pirmininko šakotą gyve
nimą ir jo sukaktį, linkime ilgiau
sių metų, nenustoti tikėjimo į mū
sų tautos prsikėlimą, j jos laisvės 
rytą. A. Kritusas

LEONĖ PRANCKEVIČIŪTĖ

SŪRUS VANDUO UŽLIEJA AKIS
i '■ • *

Juta sėdi prieš veidrodį, teatro persirengia
majam kambary, alkūnėmis pasirėmus stalo, veidą 
padėjus į delnus.

Ji atėjo anksti, kad tyliai vienumoje pasėdėtų 
ir daugelį dalykų apmąstytų.

Jau keletą savaičių iš eilės jos sielą graužia 
nujautimas, kad į sekantį pastatymą režisorius jos 
neįjungs. Galimas daiktas, ji jau niekada nebetu
rės progos šitam teatre vaidinti. Ji negali supras
ti: ji gi taip mėgsta vaidinti. Kada užsideda grimą 
ir yra atidengtoje scenoje, tada jaučia, kad gyve
na — tikrai gyvena. Tamsa, kurioje, ji žino, sėdi 
publika ir stebi kas vyksta scenoje, rodos dvelkia 
kažkuo šviežiu ir jaudinančiu, lygiai taip, kaip 
ryte vėjas, pučiąs tiesiai nuo atviros jūros, į jų 
abiejų su senele, mažo kambarėlio vienintelį, atvirą 
langą, Brighton-Le-Sands priemiestyje. Tas vėjas 
ryte toks gaivinantis — vos ne vos junti druskos 
skonį.

Scenoje siela taip pat atsigaivina, būdama 
tampriam kontakte su tamsia mase, kuri turi tūks
tančius akių ir tiesiog vieną, didžiulį alsavimą...

Tačiau režisorius užsispyręs, kad ji jo neįtiki
na.

Juta žiūri į savo dideles, tamsias akis veidro
dyje; sukiodama veidą, kritišku žvilgsniu nagrinė
ja didoką, išsišovusią nosį...

Žinoma, grožiu ji negali prilygti Hildai, raudon
plaukei, žaliaakei, nuostabaus profilio.
" Juta atsidūsta. Hilda nemyli vaidybinio meno, 
tikrai ne, tą Juta puikiai žino. Ji nieko neskaito, 
niekuo nesidomi, lengvabūdiškai į viską žiūri, ta
čiau išorinė išvaizda jai viską laimi. Nors režiso- 
rįus tvirtina, kad grožis mažai ką vaidybiniam me
ne reiškia, bet... ča Juta karčiai nusišypso — jis 
prieštarauja sau. Hildos grožis talento trūkumą 
užslepia vykusiai.

Juta paima Leichrierio grimo lazdelę, pažymė
tą penktu numeriu ir brauko visą veidą tiesiais 
brūkšniais. Pirštų galais išlygina — veidas tampa 
nenatūraliai blyškus; atrodo didesnis, be bruožų.

. Taip atrodo jos senelė sėdinti supamoj kėdėj 
prieš langą ir stebinti jūrą.

Jos abi gyvena mažam kambarėly. Motina jau 

nebeištesėjo ir norėjo ją į senelių prieglaudą- ati
duoti, bet Juta užsispyrė — ji pati viena išlaiky
sianti senelę.

Senelė taip nieko nereikalauja... išsėdėtų dienų 
dienas nieko nevalgius ir nepaprašytų. Ir taip ne
trukdo... Žiūri ir žiūri į jūrą — ir tyli. Kartais ją 
suima keista nuotaika, tada ji pasakoja ir pasakoja 
apie savo gyvenimą be paliovos, net nesidomėda
ma ar Juta klausosi, ar ne. Kartais ji niūniuoja ir 
niūniuoja vieną ir tą pačią melodiją apie skęstantį 
jūreivį, kurio krūtinę šaltos bangos užklostė, o sū
rus vanduo akis užliejo.

Senelė jaunystėje buvo žvejo dukra, kažkur, 
Europos šiaurėje. Įsimylėjo į svetimšalį jūreivį ir 
kai jis turėjo išvykti, ji persirengė jūreivio drabu
žiais ir gavus darbą laive išplaukė kartu su juo. 
Laivui sustojus šiame uoste, jūreivis nakčia buvo 
kažkieno nužudytas. Senelė liko viena, nemokanti 
kalbos, nepažįstanti žmonių. Dirbo įvairius darbus, 
išmoko šio krašto kalbą, susipažino su uosto dar
bininku ir ištekėjo už jo. Vos gimus jų sūnui, Ju
tos tėvui, senelės vyras susirgo kažkokia liga ir mi
rė. Senelė nebetekėjo, užaugino sūnų, netgi šiek 
tiek mokslo jam davė — jis tapo banko tarnautoju. 
Vedęs neilgai gyveno, mirė, palikdamas Jutą, moti
ną ir senelę. Jutos motina vėl šitekėjo ir čia prasi
dėjo jų vargai. Patėvis buvo bjaurus, girtuoklis, 
mušdavo jas visas tris. Mažiausiai tekdavo Jutai, 
nes ji pasižymėjo atkaklumu ir kai tik norėdavo 
mušti, ji imdavo spiegti, spardytis kojomis, kan
džiotis — jis ir palikdavo ją ramybėje.

Senelė niekada nesigindavo — jai tekdavo 
daugiausia.

Juta su kartėliu prisimena dažnai matytą kru
viną senelės veidą.

Jutos sieloje atsiranda tas pats niūrus jaus
mas, kaip tais laikais, kai jos abi su senele tebegy
veno su motina ir patėviu... Kaip liūdna buvo. Jo
kių šviesesnių valandėlių...

Juta griebia devintu numeriu pažymėtą grimo 
lazdelę ir juo pritaškuoja veidą. Apžiūri save vei
drodyje. Užteks, Myrtlė turi būti nesveikai pablyš
kus.

O ta Myrtlė... Juta jaučia, kad ji jau pradeda 

galvoti kaip Myrtlė, jausti kaip Myrtlė ir... tapti 
visų atstumta kaip Myrtlė...

Atstumta?.. O taip, nes režisorius aiškiai ne
skirs jai Evelynos rolės sekančiam pastatyme. O 
gal ji ir nesuvaidintų?..

Tikriausiai nesugebėtų tinkamai suvaidinti, nes 
Evelyna kitokia — ji netik trokšta ir siekia, bet ir 
kovoja. Kovoja ir laimi.

Ar ji, Juta, nesiekia, netrokšta, nekovoja?
Taip, ji trokšta, siekia, bet nemoka kovoti. 

Kaip kovoti? Būtų tokia graži, kaip Hilda, jos gink
las būtų grožis, kuriuo ji nugalėtų visus nesklan
dumus, bet dabar...

Staiga atsidaro durys ir įlekia režisorius. Su- 
sustoja ir žiūri į Jutą nustebęs.

— Tai tu jau čia, Juta? Kodėl taip anksti?
Pirmiau Juta jausdavo savy keistą nerimą 

režisoriui į ją prakalbėjus: lyg baimę, lyg norą įtik
ti, bet šiandien jai visvien. Baimė ir nerimas nu
grimzdęs beviltiškume, kuris lyg koks sugeriamasis 
popierius godžiai sugeria bet kokius jausmus, jiems 
dar prieš prasiveržiant.

Juta, vietoj atsakymo, abejingai pagūžčioja pe
čiais. Režisorius ilgokai žiūri į jos blyškų, devintu 
numeriu pritaškuotą veidą; lyg norėtų ką sakyti, 
bet susilaiko ir išeina.

Juta pradeda energingai lyginti taškus. Veidas 
parausvėja. šeštu grimo numeriu uždeda lengvus 
šešėlius skruostuose, nes Myrtlė turi atrodyti li
guista. Pabrėžia trumpas, plonytes, violetines rau
kšles nuo lūpų kampelių žemyn. Taip pat apsuka 
išlenktą, vos ryškų violetinį ratą po akimis. Iš
pudruoja veidą natūralios spalvos pudra ir stebi 
save veidrodyje. Jaučia, kad toks veidas atitinka 
melancholijoj nugrimzdusią jos sielą.

Visa ši diena keista. Senelė nuo pat ryto ne
kalba, tik įsmeigus akis į audringą jūrą niūniuoja 
tą patį dainos punktelį: “šaltos bangos užklostė 
jūreivio krūtinę; sūrus vanduo užliejo akis”...

Ir judviejų su senele kaimynas, menininkas, 
estas Kuusik šiandien toks nusiminęs.

Staiga Jutai šauna į galvą mintis, kad Myrtlės 
charakteris panašus į Kuusik. Keista kodėl ji pir
miau apie tai nepagalvojo. Ištiesų... net sakiniai, 
kuriuos Myrtlė sako1, beveik pažodžiui sutinka su 
Kuusik kalba. Juta stengiasi atgaivinti savy Kuusik 
išvaizdą. Jis eina tiesiai, bet jo pečiai lyg ir nu
kritę, rankos beprasmiai kadarojančios, kojas tru
puti velka. Veide jokio giedrumo, jokios šypsenos. 
Iš tiesų — ir jo veidas, kaip Myrtlės, nesveikai pa
balęs.

Keista, kodėl gi ji anksčiau nepagalvojo apie 

nuostabų Myrtlės panašumą į Kuusik.
Jutai jo labai gaila. Jis dažnai jas aplanko ir 

guodžiasi savo atminties praradimu. Girdi, kas iš 
to, kad jo tautiečiai estai tvirtina jo tėvus buvu
sius nepaprastai turtingus: jis studijavęs užsienyje 
kalbas, meną, daug keliavęs... Kas iš to, nes jo pri
siminimai prasideda tik nuo to laiko, kai jis karo 
metu keliauja Vokietijoje išsigandęs savęs ir visų 
kitų. Visi žmonės laikas nuo laiko pasakoja apie 
vaikystę ir įvairius pergyvenimus; pasakoja apie 
tėvus, o jis nieko negalįs papasakoti. Ar jis buvęs 
vaiku kada nors?

Retkarčiais jis ką nors prisimena. Kartą įlėkė 
pas jas įraudęs, keistai degančiomis akimis, iškėlė 
ją aukštyn, pastatęs išbučiavo ir papasakojo, kad 
jo pasąmonėj švystelėjo kažkokios gražios, puoš
nios ponios veidas, duodančios jam žaislą ir besi
šypsančios taip saldžiai... Ar jis buvęs tada vaiku, 
kai ji jam tą žaislą davė?

Juta, norėdama jam pagelbėti, išgalvojo, kad 
jis turįs tą pasąmonėje iškilusį veidą nutapyti. Jis 
taip nudžiugo. Užsidarė keletą dienų savo kamba
ryje ir kai Juta jį vėl susitiko, jis buvo nekalbus 
ir nelaimingas. Vėliau paaiškėjo, kad jis to, jo pa
sąmonėj iškilusio veido nieku būdu negalėjo nu
tapyti besišypsančio — nutapęs kažkokį liūdną, 
negražų. Juta vos privertė jį tą paveikslą parodyti 
ir žiūrėdama neteko žado. Moteris paveiksle buvo 
liūdna, stačiai melancholiška ir nepaprastai panaši 
į Kuusik. Juta užtvirtino, jam, kad jo motina taip ir 
atrodė. Jis tiesiog užpyko — ne, ji negalinti būti jo 
motina, nes toji, pasąmonėj iškilusi povyza buvo 
meili, giedri, o šita — liūdna, negraži.

Juta niekada nebedrįso jam apie tai užsiminti.
Juta pradeda tiesiog karštligiškai apie jį gal

voti — prisiminti kaip jis kalba, kaip elgiasi.
Jis dažniausia žiūri kurs nors į toli, ar žemyn, ■> 

retai kada į žmogų. Kartais kalba tankiai, vos gali 
sekti žodžius, kartais lyg pamiršta ką sakė ir ilgai 
patyli... paskui vėl, lyg iš miegų pabudęs, prabyla.

Juta atsistoja ir bando vaikščioti taip, kaip jis 
— sukritusiais pečiais. Nusprendžia, kad tokia kū
no laikyseena veikia labai slegiančiai. Vėl atsisėda.

Apie ką ji pirma galvojo? Kažką liūdno... A, 
taip, ji norėtų gauti Evelynos rolę. Ji norėtų taip 
pat, kaip EVelyna — kovoti ir laimėti.

Juta nuleidžia pečius.
štai, ir nuleidau pečius, kaip estas Kuusik, kaip 

Myrtlė, kaip Juta... Taip, nuleidau pečius, kaip Ju
ta. Aš gi bendrai esu nuleidus pečius gyvenime.

(Bus daugiau)
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LIETUVOS RAUDONASIS KRYŽIUS
Apie vieną bendrinę, tikrai rei

kalingą, daug gerų darbų atlie
kančią lietuvišką organizaciją re
tai terašo mūsų spauda, mažai jos 
nūdienė veikla pažįstama viešu
mai. O Lietuvos Raudonasis Kry
žius iš tikrųjų visiems lietuviams 
turėtų būti žinomas. Nekalbant 
apie LRK veiklą dar nepriklauso
mosios Lietuvos laikais prieš karą, 
reikia pabrėžti, kad pirmaisiais 
pokario metais Vakarų Europoje, 
tur būt, nebuvo nei vieno lietuvio 
pabėgėlio (anuomet dipi pravadin- 
to), kuris vienu ar kitu būdu ne
būtų Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
sušelptas. Ligoniai per LRK gau
davo papildomą maistą, studentai 
naudojosi LRK teikiamomis stipen
dijomis, kiti “dipiečiai” per LRK 
gaudavo Amerikos aukotojų at
siųstų drabužių. Neseniai tragiš
kai anksti miręs gydytojas — psi
chiatras ir iškilus rašytojas Kau
pas, pokario metais Vokietijoje 
išleidęs savo klasiškų pasakų kny
gą “Daktaras Kripštukas pragare” 
susilaukt literatūrinės premijos, 
kurią paskyrė — Lietuvos Raudo
nasis Kryžius!

Dabartinis “tylos sąmokslas” 
apie LRK — jeigu leistina taip 
išsireikšti — tikriausiai tėra atsi
tiktinis. Kaltės, tur būt, reiktų 
ieškoti Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus veikėjų autoreklaminių ga
bumų stokoje ir mūsų spaudos 
bendradarbių neapdairume. Pernai 
Balfui Muenchene uždarius savo 
įstaigą, Lietuvos Raudonasis Kry
žius liko vienintelė bendrinė lietu
vių šalpos organizacija Europoje.

Lietuvių išeivijoje daugiausiai 
šalpos reikalingi tikriausiai bus 
Vokietijos lietuviai. Darbingieji, 
jaunieji, sveikieji išemigravo į už
jūrio kraštus, o Vokietijoje liko

LENKIJOS GYVENTOJAI
LENKIJOS GYVENTOJŲ 

SKAIČIUS — DAUGIAU 31
MIL.

Kovo mėn. Lenkijos gyventojų 
skaičius pasiekė 31 milioną. Pa
gal “Biuletyn Statystyczny” duo- 
meriis vyrų gyventojų skaičius pir
mą kartą pokario metu pasiekė 15 
mil., gi moterų skaičius yra dides
nis 1 milijonu. Šių metų pra
džioje miestuose ir miesteliuose 
gyveno 15,2 mil. asmenų, tuo tarpu 
kaime — 15, mil. Gyventojų prie
auglis rodo kritimo tendenciją — 
1963 m. jis siekė 11,5 gimimų vie
nam tūkstančiui gyventojų. Di
džiausias prieauglis Lenkijos val
domose Vakarų žemėse, pvz. Ols- 
ztyno (buv. Allenstein) vaivadi
joje tas prieauglis siekė 18,9, gi 
didžiuosiuose miestuose jis žemiau
sias (Lodzėje — 3,2 ir Varšuvoje 
- 4). (E)

KIEK NARIŲ LENKIJOS 
KOM. PARTIJOJE?

Pagal žurnale “Nowe Drogi” 
(balandžio mėn.) paskelbtus duo
menis, lenkų komunistų partija— 
PZPR 1963 m. gruodžio 31 d. tu
rėjo 1.494.105 narius ir kandida
tus. Į lenkų “darbo partiją” daug 
stoja jaunimo — ligi 25 m. amž. 
jaunimo sudaro 34% naujai įsto
jusių. Kandidatų tarpe moterų 
skaičius sudaro 20%.

Socialinės sudėties požiūriu di
džiausią partijos nuošimtį 1963 m. 
pabaigoje sudarė proto darbinin
kai — jų buvo 656.117, toliau sekė 

SKELBIMAS
DĖMESIO AUSTRALIJOS LIETUVIAMS!

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

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

Antroji knyga — “Laikas Prisiartino” (švento Rašto Studjiavi- 
mo, antras tomas), nuodugniai aprašo 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 centų. “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 East 3rd Street, Spring Valley, Illinois, U.S.A. (61362)

seneliai, ligoniai, invalidai, ku
riems emigracijos kelias buvo už
kirstas. Valstybinis socialinis ap
rūpinimas Vokietijoje, tiesa, yra 
visuotinis, bet užsieniečiams taiko
mos minimalinės normos, kurios 
iš tikrųjų yra labai kuklios, beveik 
skurdžios. Iš socialinių pašalpų 
gyvenančius vokiečius remia Vo
kietijos Raudonasis Kryžius, o to
kioje padėtyje atsidūrusiems lietu
viams padėti tenka mums patiems. 
Paimkime konkretų pavyzdį: džio
vininkų sanatorijoje guli lietuvis. 
Sanatoriją, maistą, gydymą apmo
ka vokiečių įstaigos. Netgi gry
nais duoda po vieną markę dienai 
kišenpinigių. Tačiau jų nepakan
ka būtiniausiems reikalams. Ligo
niui reikia dasipirkti vaisių, tuale
tinių priemonių, nusipirkti laik
raštį. Čia jau yra aiškus uždavi
nys Lietuvos Raudonajam Kryžiui 
— neužinteresuotai lietuvį ligonį 
sušelpti! O panašių ir kitokių at
vejų yra daug.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
šalpa nesiriboja Vokietijos lietu
viais. Kol buvo galima, LRK-žiaus 
pastangomis ir lėšomis lietuviams 
į Anapus buvo išsiųsta daug vais
tų. Šiuo metu LRK Vyriausioji 
Valdyba vis didesnį dėmesį kreipia 
į Lenkijos lietuvių šalpą. LRK 
bendradarbiauja su Vokietijos, 
Šveicarijos ir kitų kraštų Raudo
naisiais Kryžiais ir su Tarptauti
nių R. K. biuru Ženevoje, šitas 
bendradarbiavimas yra itin vais
ingas ieškant dingusių giminių ir 
kitų asmenų.

Lėšas LRK telkia aukomis ir 
narių — rėmėjų įnašais. New 
Yorke jau eilė metų veikia Lietu
vos Raudonajam Kryžiui Remti 
Komitetas, kuriam vadovauja Pir
mininkas Dr. V. Ingelevičius ir

darbininkai (592.447, ūkininkai 
(167.719) ir kiti — 77.822. Iš par
tijos narių — darbininkų 31.000 
turi žemės sklypus tarp 0,5 ir 3 
ha ir 3.000 darbininkų, turinčių 
ūkius daugiau kaip 3 ha dydžio. 
Iš 167.719 partijos narių — ūki
ninkų 160.719 turi nuosavus ūkius, 
gi 6.922 priklauso vad. gamybi
nėms bendrovėms, atseit kolcho
zams. (E) 

Tauta ir knyga
(Atkelta iš psl. 3)

atramą — už knygą?
Prieš šimtą metą prasidėjusi 

kova ir trukusi 40 metų ji bai
gėsi absoliučia lietuvio pergale. 
Ir tai nebuvo kova už žemės 
turtus, už gerbūvį, net ne už duo
ną, o kovota už knygą. Tiesa, 
priešas neliejo savo kraujo mūšio 
laukuose, bet kraują liejo mūsų 
broliai gindami savo dvasinę in
dividualybę, gindami knygą. Kei
sta, kaip to meto lietuvių tautos 
priešas nesuprato pačios elemen
tariausios tiesos, kad dvasios 
kardu nenukirsi.

Pasibaigė pergale lietuvių tau
tos kova už savo knygą. Broliu 
ir seserų kančiomis ir krauju at
pirkta kiekvienam ji darėsi dar 
šventesnė, dar artimesnė. Atėjo 
ir išsvajota nepriklausomoji. 
Knygai laisvas ir atviras kelias. 
Ir čia gavosi savotiškas paradok- 

kurio nariais yra iždininkas — 
reikalų vedėjas J. Makauskis, kun. 
J. Gurinskas, Kipras Bielinis ir 
dr. V. Kanauka. Šitas komitetas 
surenka didžiausią LRK lėšų dalį. 
Protarpiais didesnių aukų atsiun
čia ir Australijos, N. Zelandijos 
lietuvių organizacijos. Pačioje 
Vokietijoje yra keliasdešimts LRK 
narių — rėmėjų, kurie kas mėnesį 
moka savo įnašą.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
uždavinių akiratis nesiaurėja. 
Anaiptol — jis su laiku plečiasi, o 
uždaviniams įveikti reikia vis di
desnių lėšų resursų. Pabrėžtina, 
kad joks LRK darbuotojas jokio

SKAITYTOJAS PASISAKO

Dėmesio lietuviu kalbai
Dabar kaip ir kadaise, prieš 

šimtą metų, lietuvių tauta to pa
ties priešo, tik apsisiautusio kita 
politine skraiste, okupuota. Kaip 
tada taip ir dabar pavergėjas vyk
do, tik dar bjauresnėmis priemonė
mis, tautos ir jos kultūros naiki
namąjį darbą. Aną, prieš šimtą 
metų įvykdytą lietuvių spaudos 
draudimą dabartinis okupantas 
vėl patylomis ruošia pakartoti, 
įtaigodamas, kad kirilica geriau 
tinkanti lietuvių kalbinės raštijos 
naudojimui.

Istorija mini rusų tautos pergy
venimus Vikingų, Totorių ir Lie
tuvos viešpatavimo laikais. Ta
čiau neužtinkama, kad anie, rusų 
valstybiniam ir politiniam gyveni
mui vadovavę, būtų draudę jų po
litinėje vadovybėje buvusiems ru
sams kalbėti sava gimtąja kalba ir 
jos raštijai naudoti savitus glago- 
licos ar kirilicos rašmenis. Tačiau, 
vos tik išsivadavę iš svetimos po
litinės globos, nežiūrint kokios po
litinės santvarkos būtų vadovau
jami, rusai stengiasi visa, kas ne 
rusiška, sunaikinti ir ant sunaikin
tų kitų tautų griuvėsių statyti ir 
išaukštinti rusiškąjį nacionalizmą, 
nors ir paslėptą po internacionali
nio komunizmo išviršiniais obal- 
siais. Tokių pavergtas tautas nai
kinimo siekių vedina carų Rusija 
1864 metais uždraudė lietuviškąją 
spaudą, kuri didelių aukų ir tautos 
pasišventimo dėka po keturiasde
šimties metų buvo vėl atgauta.

Koks paradoksas; prieš tai ir 
tuo metu, kada rusai lietuvišką 
spaudą uždraudė, Vakarų Europos 
mokslininkai savo moksliniuose 
veikaluose tą pačią lietuvių kalbą 
iškėlė į pirmaujančią vietą visų 
Europos kalbų šeimoje. Ir dabar, 

sas: užuot triumfavusi, ji išgy
veno eilę nusivylimų, lygiai kaip 
nusivilia karo herojai grįžę iš ko
vų ir triumfalinių eisenų į kas
dienybę. Su nepriklausoma Lie
tuva, lietuviškoji knyga įžengė į 
kasdienybę. Dabar niekas už ją 
nemiršta, niekas jos nepersekio
ja, niekas jai neskiria išimtino 
dėmesio, nes tos knygos yra už
tektinai, ji virto kasdienybe. Dar 
daugiau, ji pasidarė prekė, ku
rią reikia reklamuoti, garsinti, vi
lioti pirkėjus. Ji pasidarė netgi 
pigi, nes kas gi vertina ir aukš
tina tai, ką lengvai ir be vargo 
gali gauti ir ko užtenka apsčiai 
ir pasirinktinai?!

Prasidėjus naujoms okupaci
joms lietuviškai knygai vėl grįžo 
senoji pagarba ir paklausa. Jeigu 
knygą galima pavadinti preke, 
tai vos tik užėjus rusams pirmo
ji prekė dingusi iš krautuvių len
tynų ir buvo ne kas kita, kaip 
tik lietuviškoji knyga. Ne dėl to, 
kad okupantas ją būtų spėjęs už
drausti — tą jis padarė tik žy
miai vėliau, — bet lietuviai pa
tys ją išgrobstė, kol dar nebuvo 
vėlu. Negrobstė pirmiausia nei 
medžiagų, nesudarinėjo maisto 
atsargų, o pirmiausia puolėsi prie 
knygų. Bolševikai apsižiūrėjo tik 
tai tada, kai knygynų lentynos 
iau buvo tuščios ir jos saugiai 
buvo suslėptos šiaudinėse pasto
gėse, kaip kad ir anais persekio
jimu laikais. Tiesa, naujos oku
pacijos veikėjai suskato ta spra
gą užpildyti naujais leidiniais, 
bet šie jau nebuvo lietuviški, o 
tik lietuviškai parašyti, ir jie bu
vo brukami lietuviui j rankas, 
bet jis ju kratėsi, kaip ligos. 
Okupanto paruošta knvea netu
rėjo dvasios, ir dėl to lietuvio 
akyse ii buvo niekas, net never
ta prisiliesti. (Bus daugiau) 

atlyginimo negauna. Administra
cinės išlaidos yra stebėtinai žemos. 
Pastarųjų dviejų metų bėgyje, pa
vyzdžiui, organizaciniams ir admi
nistraciniams reikalams LRK vi
dutiniškai išleido po 6 markes (t. 
y. 1.5 doleriai) mėnesiui. Tokiu 
būdu kuone visi LRK-žiui paaukoti 
pinigai pasiekia savo tikrąjį tikslų 
— vargan patekusį tautietį.

Dabartinę Lietuvos Ęaudbnįojo 
Kryžiaus Vyriausiąją Valdybą su
daro: Jonas Norkaitis — pirmi
ninkas ir nariai — kun. dr. J. Pet
raitis, Juozas Kairys, Marija Si- 
maniūkštytė ir Zina Glemžienė. 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ad
resas: 741 Reutlingen, Gratianus- 
str. 11, DBR (Western Germany.

(rem)

lemtu sutapimu, minint šimtmečio 
sukaktį nuo lietuviškosios spaudos 
uždraudimo, 1963 metų pabaigoje 
pasirodė amerikiečio Theodore S. 
Thurston knyga: “Comparative 
Philology and An Outline of Lithu
anian Grammar”, kurioje remian
tis anglų, prancūzų, vokiečių įžy
miųjų mokslininkų filologiniais 
tyrinėjimų daviniais, prancūzų 
mokslininko Elisee Rečius, apie 
lietuvių kalbą taip rašoma: “Jei 
tautų vertė visoje žmonijoje bū
tų matuojama pagal jų kalbos 
grožį, tai lietuvių tauta turėtų bū
ti laikoma pirmoje vietoje tarp vi
sų Europos tautų”.

Taip lietuvių kalbą vertina sve
timų tautų mokslo vyrai, kada išei
vijoje gyvendami mes patys dar
kome ją svetimybių priemaišomis, 
o kartais net ja kalbėti vengiame. 
Taip elgdamiesi mes prarandame 
vargiai grąžinamą, didžiausią sa
vosios tautos turtą, kuriam kito 
lygaus, pagal ką tik cituotą posa
kį, pasaulyje nėra.

Lietuviškosios spaudos draudi
mo šimtmetį minint, Theodore S. 
Thurston parašytoji knyga aki
vaizdžiai parodo kultūringajam

MIELI AUSTRALIJOS IR N. ZELANDIJOS 
LIETUVIAI,

Artėja tragiškųjų 1941 metų birželio mėn. išvežimų su
kaktis, kada beveik kiekvienas iš mūsų netekome savo arti
mųjų ar pažįstamų.

Reikia manyti, kad nuolatinis mūsų visų šauksmas į pa
saulio sąžinę šiandieną kiek aptramdė raudonojo komunizmo 
sautėjimą Tėvynėje Lietuvoje, ir mūsų pareiga tą šaukiantį 
protestą nuolat kartoti, kad Vakarų Valstybių politikai įsi
jaustų į mūsų Tėvynės tragediją ir bent viešu žodžiu bei mo
raliniu užtarimu padėtų sėkmingai tęsti Tėvynės laisvinimo 
kovą.

Visi, kaip vienas, būkime savo Tautos laisvės ambasa
doriais, ką esame savo širdyse pasižadėję pirmosiomis trem
ties dienomis. Šiandieną sustiprinkime savo protestą realia 
kovos priemone — Australijos Lietuvių Informacijos Talkos 
leidžiamu žurnalu “NEWS DIGEST — INTERNATIONAL”, 
kurį kiekvienas plėskime ir platinkime australų ir zelandie- 
čių tarpe, užsiprenumeruodami jį patys ir duodami vietiniams 
gyventojams pasiskaityti ar užprenumeruodami jį vietiniams 
savo draugams bei pažįstamiems, turintiems vienokios ar ki
tokios įtakos gyventojų tarpe.

“NEWS DIGEST — INTERNATIONAL” žurnalo lei
dėjai prašo Jūsų, Mieli Tautiečiai, nuoširdžios moralinės ir 
medžiaginės paramos, nes be jos neįmanomas finansuoti žur
nalo leidimas, ypač kad nemažas jo skaičius išsiuntinėjamas 
veltui įtakingiems minėtųjų kraštų politikams, augšto rango 
dvasiškiams, valdžios pareigūnams, mokslininkams ir visuo
menininkams.

Metinė žurnalo prenumerata — tik 12 šilingų.
Užsiprenumeruoti prašome pas N.D.-I. platintojus Jūsų 

apylinkėse arba tiesiogiai administracijoje adresu:
BOX 62, P.O. BELMORE, SYDNEY, N.S.W.

VISI ATLIKIME ŠIĄ KUKLIĄ TAUTINĘ PAREIGĄ!

N.D. — /. Redakcija ir Administracija

GĖDOS SIENA BERLYNE

Kiti sugalvojo kitokių išmonių
1 "J' " ' ‘ ‘ ”
jos. Vienas vyras išgabeno 
vo sužadėtinę čemodane ir sa 
biniai jo nepatikrino.

Kiti sugalvojo kitokių išmonių Kitas kelias — tunelis, kuris o -—„----- -
pabėgti iš komunistinės tironi- istorijoje žinomas kaip nuolati- vakarus, kol būdavo komunini 
■** ■*”------- ------------“—*---1 sa- nis būdas pabėgti iš nelaisvės, užtikti ar net išduoti.

sargy- Ne vienas tokių tunelių buvo 
prakastas ir po Berlyno siena. (Bus daugiau)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR KITAS 
PABALTIJO VALSTYBES

BALTIC STORES LTD.
(Z. JŪRAS)

421 Hackney Rd., London E. 2, England 
Tel. SH 0-8734

MIELI TAUTIEČIAI,
TIK PER LONDONĄ YRA GREIČIAU, PIGIAU IR 

GERIAU, SIŲSTI MAISTĄ IR MEDŽIAGAS I LIETUVĄ.
Nepraleiskite progos, pasiųsti tiesiai iš mūsų sandėlių 

Londone, puikiai įpakuotą, geriausios rūšies maisto produktų 
siuntinį, kuris pradžiugins kiekvieną gavėją.

M. 14.
2 sv. sviesto, 2 sv. kiaul. taukų, 2 sv. lašinių, 2 sv. ryžių, 

J sv. arbatos, i sv. kakavos, 1 sv. pipirų ir lauro lapų, 2 sv. 
cukraus, 1 sv. razinkų, 1 dėž. nescafe, 1 sv. saldainių ir 6 sv. 
geriausių miltų tik už

£10.0.0 (anglų valiuta).
Taip pat turime ribotą kiekį siuntinių, labai vertingų ang

liškų medžiagų.
V3.

Trys atkarpos po 31 jardo kostiuminių angliškų medžia
gų grynos vilnos, mėlynų, pilkų ir rudų su įrašu Made in 
England viso 101 jardo tik už

£19.0.0 (anglų valiuta).
su pasiuntimu ir sovietiniu muitu,

Reikalaukite mūsų kainoraščių ir pavyzdžių. Esame se
niausia Anglijoje Lietuvių įmonė, nuosavų krautuvių tinklą 
turime jau nuo 1938 metų.

Patarnaujame tiksliai ir skubiai. Maistą siunčiame taip 
pat, iki 40 sv.

ATSTOVAS AUSTRALIJOJE:
K. Stankūnas, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Brisbane 

Q-land.

Vakarų pasauliui rusiškojo imperi
alizmo, kokiais vardais jis besiva
dintu, kėslus sunaikinti visa kas 
ne rusiška, nors pasaulio tautų 
kultūrai tas būtų didžiausia kul
tūrinė vertybė. Susiejus su spau
dos draudimo šimtmečio minėjimu, 
ši knyga turėtų būti plačiai pas
kleista tiek lietuviškosios išeivijos, 
ypač jaunimo ir studentijos tarpe, 
tiek Vakarų pasaulio universitetų 
ir kitų mokslo institucijų bibliote
kose. Patiekiamoje skaitytojui ar 
bibliotekai šioje knygoje turėtų 

būti, jos atitinkamoje vietoje, pa
rašytas įrašas primenąs, kad kny
goje nagrinėjama lietuvių kalba, 
jos grožis ir vieta kitų kultūringų 
tautų šeimoje, 1864 metais carų 
Rusijos buvo žiauriai persekiota, 
mokyklose uždrausta, šia kalba 
spausdinamoms knygoms buvo įsa
kyta vartoti kirilicos raidynas. 
Toks įrašas turėtų būti trumpas, 
išsamus ir skoningas istorinių fak
tų suminėjimas, nurodant kuria 
proga tai daroma. Įteikiant šios 
knygos atitinkamą egzempliorių 
skaičių bibliotekoms, reikėtų pasi
rūpinti, kad jų vadovybės sudary
tų sąlygas iškilmingesniam jų įtei
kimo momentui, kurio metu būtų 
perskaitytas (jei daugiau nieko 
neįmanoma) nors įteikiamoje kny
goje parašytas įrašo tekstas.

Mano supratimu, toks nuo lietu
viškosios spaudos draudimo šimt
mečio atžymėjimas būtų daug ver
tingesnis negu minėjimo metu sa
komos ilgos ir verkšlenančios kal
bos. šios knygos puslapiuose pa
saulinio masto filologai kalba apie 
mūsų kalbos grožį, tai yra nepa
lyginamai vertingiau už mūsų pa
čių panegiriką, kuria dažnas ga
lėtų suabejoti, šiuo būdu ir lem
tingai pasitaikiusia priemone bū
tų išpopuliarintas Lietuvos var
das pasaulio intelektualų tarpe, o 
per juos ir plačiosios žmonijos 
sluoksniuose.

Minimos knygos paskleidimo 
darbo turėtų imtis PLB Vadovybės 
visuose kraštuose kur jos yra, pri- 
sitaikindamos prie jų gyvenamuo
se kraštuose esamų aplinkybių. 
Lietuvių kolonijoms, kurios stoko
tų vietoje intelektualinių pajėgų, 
turėtų padėti PLB Kultūros ir 
švietimo Taryba. Lėšų klausimas, 
taip pat, turėtų būti PLB atitin
kamų Valdybų parūpintas.

Tai yra sugestija, kuri, pagal 
vietos sąlygas, gali būti labai įvai
riai, bet mūsų vargstančiai tautai 
naudingai įgyvendinta; tik tene- 
palieka ji vien tik kaip sugestija.

L. Burkus

MOTERŲ ŽINOVAS

Apie ką reikia kalbėti su moteri
mi, jeigu norima jai patikti?

— Apie jos grožį.
— O jeigu ji negraži?
— Tada — apie bjaurią išvaizdą 

kitų moterų.

4
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Lietuviai nėra kerštingi, bet kai 
kraujas užverda — laikykitės visi: 
priešai ir draugai. Paskutinėje 
Pabaltijo sporto šventėje, įvyku
sioje gegužės 9 — 10 d. d. Cleve
lands, lietuviai krepšininkai buvo 
pyktelėję. O pyktis atsirado, kai 
prieš keletą metų Clevelande latvių 
žiūrovai pradėjo reikalauti šimto. 
Mat, tada latviams tetrūko tik 
dviejų taškų iki šimto. Jie nepri
varė iki šimto, o lietuviai šito ne
užmiršo. Dabar latviai gavo šim
tuką. Ir mūsų žiūrovai dar ilgai 
prisimins šią pergalę. Tai buvo 
šventė, kurioje mus atstovavo rink
tinė, vykstanti Australijon. Tiek 
tos keršto istorijos.

KREPŠINIS DĖMESIO CENTRE
Visados mūsų žaidynėse krepši

nis vyrauja. Ir šios pabaltiečių 
varžybos nebuvo išimtis. Drau
gams nekeršyta, tačiau simpatin
gieji estukai taip pat skaudžiai nu
kentėjo. Pirmąją varžybų dieną 
mūsų jauniai nieko nelaukdami es
tus pamokė 100:43 (47:11) pasek
me. Šiose rungtynėse išryškėjo 
mūsiškių pranašumas metimuose, 
pasuotėse ir driblinge. Nors estai 
ir buvo augštesni, tačiau lietuvių 
nepaprasta tvarka greitame puoli
me ir nuolatinė sparta priešinin
kus prispaudė.

Šiose rungtynėse lietuvius atsto
vavo ir taškus pelnė: Burkauskas 
14, Grigaitis 10, Jankauskas 20, 
Molis 6, Naurich 11, Kedys 10, 
Meškauskas 8, Vinerskis 7, Kaz
lauskas 14.

Antrose rungtynėse pasirodo vy
rai. Vaizdas dar skaudesnis, čia 
estai jokios persvaros neturi ir, 
žinoma, tebuvo tik klausimas, kiek 
lietuviai įmes. O įmetė daug. Ir 
vėl šimtinė. Mūsų treneris Vyt. 
Grybauskas bando įvairiausius sąs
tatus: žaidžia visi, galėję į žaidy
nes atvykti rinktinės dalyviai. 
Niekas nesustabdo lietuviškos aud
ros. Krepšys tikrai prakiuręs. 
Estukai skaudžiai nukenčia, nes 
galutinė 115:35 (57:16) pasekmė 
kalba už save.

Lietuviai žaidė: čekauskas 25, 
Skilnykas 20, Varnas 17, Modes
tas 16, Šilingas 10, Jasinskas 9, 
Slamčinskas 9, Bazėnas 5, Motie
jūnas 2, Adzimas 2.

Tą pačią popietę latviai nugalė-

JAU LAIKAS
Iki Amerikos lietuvių krepši

ninkų atvykimo Australijon be
liko nepilnos šešios savaitės, to
dėl jau dabar, ypatingai Sydney 
lietuviai, kurie pirmieji svečius 
sutiks ir paskutinieji juos išlydės, 
turėtų pradėti ruoštis kur ir ka
da dalyvauti.

Be rungtynių Sydnejuje bus 
ruošiamas iškilmingas “Spaudos 
Baliaus salėje Auburne balius, 
kuris bus tikrai neeilinis, tad jau 
dabar sydnejiškiai turėtų pradė
ti rūpintis vietų užsakymais, o tą 
galima padaryti pas svečių priė
mimo komiteto ir Kovo valdybos 
narius.

Antras ir gal pats paskutinis 
svečiams pobūvis įvyks rugpjū
čio 8 d. Bankstown Liet. Na
muose. Čia ruošiama atsisveiki

Svečią Priėmimo Komitetas Sydnejuje. Iš kairės: E. Eidieju* — Ban
kstown apylinkės pirm., S. Juraiti* — Komiteto narys, V. Austina- 
vičiua — Svečių Priėmimo K-to pirm., P. Sakalauskas — “Kovo” vi- 
cepirm., D. Labutytė — Svečių priėm. K-to narė ir Krašto Valdybos 
atstovė, S. Narušis — Sydney apyl. pirm.. Z. Motiejūnienė — “Kovo” 
moterų Sekcijos vadovė, A. Laukaitis — K-to spaudos ir informacijos 
vadovas, J. Statkus — Cabramatta apyl. pirm., A. Šimaitis — "Koto" 
pinn., K. Krapauskas — “Kovo” ižd. Trūksta K. Proto —. K-to iždi
ninko. Nuotrauka E. Karpavičiaus

JONAS ŠOLIŪNAS, U S.A.

ŠIMTĄ LATVIAMS
SPECIALUS RAPORTAŽAS MŪSŲ

jo estus vyrus ir jaunius gana 
lengvai ir sekmadienio popietėj be
liko amžinieji priešininkai — lat
viai ir lietuviai.

KARTI PRADŽIA
Jau pati baigminių rungtynių 

pradžia latviams buvo neskani. 
Mūsų jauniai — mažesni ir fiziniai 
silpnesni — neturi jokio vargo 
prieš latvių ūgį ir vienašališkus 
teisėjus. Jie gana lengvai laimi 
85:71 (46:29).

Mūsuose vyravo nerimas dėl 
jaunių mažumo. Tik du žaidikai 
(Jankauskas ir Molis) kiek ištįsę. 
Visi kiti tartum pirmi pavasario 
daigai, vos prasikalę, bet gerai 
prasikalę. Apie augštumas jie 
nedaug žino, bet pažemyje nesus
tabdomi. Užtat priešininkams jie 
palieka karaliavimą augštai, o 
patys siaučia gaudžia žemai. Lat
viai valdo lentas ir teisėjus, lietu
viai visa kita. Bet kam reikia len
tų, jei kiekvienas kamuolys, paleis-, 
tas iš arti ar toli, randa savo tiks
lą?

Visus ir vėl žavi Burkausko žai
dimas. Šiose žaidynėse jis buvo 
geriausias žaidikas. Jis skirsto 
kamuolį, tvarko komandą, pasuoja 
fantastiškai, mėto taikliai. Neat
silieka ir kiti mažesnieji, kaip Meš
kauskas, Kedys ir Vinerskis. Net 
ir didžiųjų Jankausko su Moliu už 
baudas praradimas latviams nieko 
nepadeda. Latviai suklumpa prieš 
greituosius ^priešininkus, neradę 
priemonių sustabdyti lietuvių ver
žlaus ir agresyvaus žaidimo.

Baigmėje lietuvių jauniai žaidė 
ir taškus pelnė: Burkauskas 20, 
Molis 14, Jankauskas 10, Meškaus
kas 10, Kazlauskas 11, Kedys 8, 
Vinerskis 6, Naurich 2 ir Grigai
tis 4.

PRALAIMĖJIMAS
NEĮSIVAIZDUOJAMAS

Lietuvių vyrų krepšinio rinkti
nei joks pralaimėjimas nebuvo įsi
vaizduojamas. Argi galėtų važiuoti 
Australijon rinktinė tarptauti
niams susitikimams, pralaimėjusi 
prieš vietinę latvių komandą? Jo
kiu būdu. Užtat rungtynėse prieš 
latvius buvo sprendžiamas ne tik 
laimėjimo, bet ir prestižo klausi
mas.

nimo siu svečiais pobūvis ir jiems 
dovanų įteikimas.

Šis pobūvis bus daugiau pri
vataus pobūdžio ir jame daly
vaują sėdės prie bendro Sydne- 
jaus Liet. Mot. Soc. Globos D- 
jos paruoštų vaišių stalo. Be ofi
cialiosios dalies numatoma ir 
programa. Nirintieji šiame atsi
sveikinime dalyvauti, turi jau da
bar, užsimokant vieną svarą as
meniui, registruotis pas pobūvio 
vadovę D. Labutytę, svečių pri
ėmimo K-to ir Kovo valdybos 
narius.

Tad Sydney lietuviai, ilgai ne
laukdami, užsisakykite vietas, 
nes Bankstowno Liet salė gali 
talpinti tik labai ribotą skaičių 
žmonių.

PASTOGEI
Latviai labai gerai žinojo mūsiš

kių norus. Jie visokiomis kalbo
mis, kad lietuviai neįveikiami, ne
tikėjo. Ne veltui ir jų penketukas 
buvo vienas geriausių, ne veltui 
vienas jų vadovų išsireiškė, kad 
sintetinės komandos surinkimas 
jiems kainavo daugiausiai.

Pasakojama, kad rungtynėse 
prieš estus latviai tyčia nerodė viso 
savo pajėgumo taupydami viską 
lietuviams. Jų santaupos nebuvo 
blogos. Bent rungtynių pirmoje 
pusėje. Greitieji gynikai Vitolinš 
ir Auzenbergs nesustabdomai pra
eina ir pelno brangius taškus. Tuo 
tarpu mūsiškiams krepšys užrištas 
— niekas nekrenta. Latviai valdo 
lentas.

Seno vilko neapgausi. Mūsų ko
mandos vadovas Vyt Grybauskas 
paima minutę sutvarko gynimą ir

Amerikos lietuvių jaunių krepšinio rinktinė: klūpo iš kairės: 
Vinerskis (Hamiltono Kovas), Eug. Burkauskas (Chicagos Aras), 
Kedys (Clevelando Žaibas), Meškauskas (Hamiltono Kovas).

Stovi- vadovas Alg. Nausėdas, Naurich (Chicagos Aras), Jan
kauskas (Chięagos Lituanica), Molis (Chicagos Neris), Kazlaus
kas ir Grigaitis (abu Chicagos Aras). Nuotr. P. Petručio.

pasako čekauskui mėtyti. Na, ir 
prasidėjo. Mūsų naujasis krepši
nio virtuozas kankina priešininkus 
visaip: tolimi metimai, randa tai
kinį, žaibu praeina pro latvių trijų 
žmonių uždangą, skirsto kamuolį 
staigiuose prasiveržimuose. Nors 
latviai neatleidžia, tačiau nepajė
gia atlaikyti pagreitėjusio mūsų 
puolimo. Lentas užvaldo mūsų 
augštieji puolime: Adzimas ir Ja
sevičius, o Slamčinskas blokuoja 
latvių centro metimus. Vaizdas 
pasikeičia aikštėje ir salėje. Mūsų 
penketukas latvių greičiui atsako 
greičiu, o lietuviai žiūrovai palydi 
mūsų antpuolius audringomis ovia- 
cijomis. Pirmasis kėlinys — kie
tas, kiekvienas taškas sunkiai pel
nytas. Tačiau jau pirmame kėli
nyje išryškėja lietuvių pranašu
mas.
Jeigu latviai turi penketą gerų, tai 
mūsiškiai turi visą vienuoliką. 
Mūsiškių nenugąsdino nei latvių 
sparta, nei nesėkmė metimuose. 
Pirmas kėlinys 49:38 mūsų naudai. 
Kėlinio pasekmė duoda vilčių pa
siekti šimtinę. Antroji žaidimo 
pusė panaši pirmajai, o baigmė at
neša ir lauktą žinią — latviai gavo 
šimtinę. Pačioje pradžioje antro 
kėlinio latviai vėl prisiveja ir su

RAŠINIO KONKURSAS
Australijos Lietuvių Bendruo

menės Krašto Valdyba, norėdama 
paskatinti sportinį žurnalistinį 
darbą, skelbia “Mūsų Pastogės” 
Sporto Skyriaus geriausių straips
nių, rašinių ar korespondencijų, 
tilpsiančių iki šių metų gruodžio 
15 d.

KONKURSĄ
Šiame konkurse su savo raši

niais gali dalyvauti Austrailjos 
sporto žurnalistai — koresponden
tai, laisvai pasirinkdami temas, 
liečiančias mūsų lietuviškąjį spor
tini gyvenimą, sportinių rungty
nių arba paskirų klubų gyvenimo 
ir sportinių išvykų aprašymus.

Geriausi trys straipsniai bus 
premijuojami ir Krašto V-ba jų 
autoriams yra paskyrusi tris pre
mijas, kurios bus įteiktos XVI-sios 
Australijos Lietuvių Sporto Šven

PRIIMTAS 
ŽENKLIUKO 
PROJEKTAS

ALFAS v-bos skelbtas konkur
sas, ženkliuko projektui baigėsi 
gegužės 1 dieną. Buvo gauti devy
ni projektai ir keletas pavėluotų, 
kurių konkurso komisija negalėjo 
priimti.

Komisija susidedanti iš; A. šliu
žo, S. Urnevičiaus, B. Nemeikos, 
A. Remeikio, A. Merūno ir ALFAS 
v-bos sekretoriaus V. Baltučio, per
žiūrėjusi visus projektus, išrinko 
kaipo tinkamiausia, Amerikos lie
tuvių sportininkų apsilankymui at
žymėti, projektą Nr. 3, ir patikri
nus sąrašą rasta, kad projekto au
torius yra J. Jonavičius.

ženkliukas nebus viešai parduo
damas. Jis bus skiriamas sporto 
darbuotojams ir lietuviškam spor
tui nusipelniusiems asmenims.

Ženkliuko taisykles gauna visi 
sporto klubai ir priėmimui Ameri
kos lietuvių sportininkų sudaryti 
komitetai.

ALFAS Valdyba

švelnina pasekmę net iki 5 taškų 
skirtumo. Tačiau žaidimo kontro
lė mūsiškių rankose, o latviai ne
randa ginklų, kaip sustabdyti če- 
kauską, kuris ir nužudo latvius. 
Čekauskas — sensacija. Tai ge
riausias žaidikas šioje šventėje. 
Jis latviams įmetė net 47 taškus. 
Ne vienas tų taškų buvo tikri dei
mančiukai.

Likus minutei žaisti pasekmė 
98:87 mūsų naudai, čekauskas, 
žiūrovų raginamas — šimtą, šim
tą!”, pavagia kamuolį iš latvių, 
išslysta tarp dviejų latvių ir leng
vai pelno istorinius taškus. Salės 
stogas kyla nuo šauksmo! Latviai 
atsako metimu, kažkas iš mūsiškių 
priduria dvitaškį, ir baigminės 
rungtynės tampa istorija.

Taigi, mūsiškiai nubaudė lat
vius ir išlaikė perstižą, kuris taip 
reikalingas būsimiems žygiams.

Kad mūsų krepšinio klasė iški
laus lygio, liudija abiejų koman
dų pasirodymai. Tikėkimės, kad ir 
ateityje vaizdas nepasikeis.

Baigmėje lietuviai žaidė: Čekau
skas 47, Slamčinskas 12, Jasevi
čius 8, Varnas 8, Adzimas 7, Mo
tiejūnas 6, Bazėnas 6, Modestas 4, 
Skilnykas 2, Jasinskas 2 ir šilin
gas 0.

tės metu Melbourne metų pabai
goje. Premijoms numatyta £30.

Konkurso premijavimo komisiją 
sudaro: A.L.B. Krašto V-bos ir 
ALFAS V-bos įgaliotiniai ir “Mū
sų Pastogės” ir Sporto Skyriaus 
redaktoriai.

Visi straipsniai siunčiami Spor
to Skyriaus redaktoriaus adresu 
ir jie tilps Sporto Skyriuje.

A.L.B-nės Krašto Valdyba

EUROPIETIS SPECIALISTAS
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston S*., 
Melb., C.I. (Priešai* Melbourne Town Hall)

Tel. 63-2231
/

JPOPTAi^
Redaguoja: Antanas Laukaitis

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

Sportas Adelaidėje
VYTIEČIAI PIETŲ 

AUSTRALIJOS RINKTINĖSE

Šiais metais už Pietų Australi
jos rinktines žais net keturi Vyties 
Klubo žaidėjai — jos. Jaunių ber
niukų iki 16 metų rinktinėje žais 
K. Jaunutis. Kastytis yra jaunas, 
bet pažangus žaidėjas. Australi
jos pirmenybės šioje amžiaus gru
pėje vyks Melbourne. Nuo vyres
nio brolio neatsiliko ir jaunesnis 
Aleksas Jaunutis. Jisai žaidžia už 
Vyties jaunučių iki 12 metų ko
mandą. Nežiūrint jo amžiaus jisai 
buvo išrinktas žaisti už jaunių iki 
14 metų amžiaus Pietų Australi
jos rinktinę. Šios grupės pirme
nybės įvyks greičiausia taip pat 
Melbourne.

Neatsiliko ir Vyties jaunos krep
šininkės: iš jų dvi atstovaus jau
nių iki 17 metų rinktinę. Ši garbė 
pelnytai teko Nijolei Vyšniauskai
tei ir Ginai Krivickaitei. Abidvi 
žaidėjos dar toli iki 17 metų ribos 
bet, nežiūrint jų amžiaus,,yra pui
kios žaidėjos. Galėjo į šią rinktinę 
patekti dar viena žaidėja, būtent 
Marytė Lapienytė bet ji negalėjo 
dalyvauti atrenkamoje treniruo
tėje.

Kaip broliai Jaunučiai taip ir 
šios dvi žaidėjos savo žaidimo lygį 
pasiekė sąžiningai lankydamos 
treniruotes. Jaunių mergaičių pir
menybės vyks Melbourne Karalie
nės gimimo dienos savaitgalije.

Gražu būtų, kad Melbourniškiai 
sportininkai, kada vyks ten pirme
nybės, apsilankytų rungtynėse ir 
pamatytų mūsų iškiliuosius jau
nius.

• * »
Adelaidėje jau baigiama sutarti 

visi būsimi priešžaismiai čia žai
džiant Amerikos lietuvių rinktinei. 
Šį darbą atlieka A. Merūnas.

Rezervuoti bilietai į varžybas 
čia Adelaidėje, žaidžiant š. Ame
rikos lietuvių rinktinei, galima bus 
gauti nuo birželio pradžios pas B. 
Nemeiką. Visi Adelaidės lietuviai

KOVO” FRONTEH

PASIKEITĖ TRENERIAI
Kovo vyrų komandos treneris A. 

Laukaitis pasitraukė iš pareigų, 
ir naujuoju treneriu pakviestas V. 
Binkis. Treniruotės ir toliau vyks
ta vyrams ir moterims kiekvieną 
sekmadienį rytais Newtown Police 
Boys Club salėje, Erskinville Rd., 
Newtown.

KOVO MERGINOS I 
PUSFINALIUS

Kovo krepšininkės, žaisdamos

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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PAKVIETIMAS
Garsusis Einšteinas susitikęs 

pažįstamą, sako:
— Prašau užeiti pas mane rytoj 

papietauti...
— Kokia proga?
— Pas mane bus profesorius 

Smithson...

turėtų iš anksto apsirūpinti bilie
tais, nes yra tikra, kad truks salė
je vietų. B. N.

VILTINGA PERGALĖ 
VYTIS — UNITED CHURCH 

49:44 (19:14)
Į dvikovą prieš pralaimėjimo ne

turėjusius U. C. krepšininkus, į 
vytiečių gretas sugrįžo apgydęs 
sužeistą kelėną veteranas A. Igna
tavičius. Rungtynių pradžioje Ade
laidės vyrų pagrindinis penketu
kas: J. Gumbys, R. Pocius, R. Dau
gaila, A. Ignatavičius ir L. Urmo
nas išgyveno šiurpius momentus, 
nes ryžtingai kovojantis priešas 
atakas prie Vyties krepšio užbaig
davo taikliais metimais. Bet neil
gai United Church sportininkai 
džiaugėsi įgyta 6 taškų persvara, 
nes “apšilęs” J. Gumbys vis daž
niau apsilanko prie priešo krepšio 
ir prasiveržimus užbaigia pilnais 
metimais. Jonas pirmam kėliny 
komandai pelnė 14 taškų.

Antro kėlinio pradžia nesuteikia 
didelio entuziazmo lietuvių žiūro
vų tarpe, nes priešas rezultatą su
švelnina iki dviejų taškų. Po to 
seka R. Daugalio sėkmingi prasi
veržimai, puikus R. Pociaus mėty
mai ir 5 min. iki rungtynių pabai
gos lietuviai įgyja 12 taškų pers
varą. Tas patenkino vytiečių tre
nerį R. Petkūną, ir į aikštę išėjo 
atsarginiai žaidėjai. Lietuviai 
šias rungtynes sužaidė pasigėrėti
nai ir taip kovodami ateityje A. 
Ignatavičiaus diriguojami vytie- 
čiai turi realių vilčių patekti į 
District klasę. Pirmai komandai 
taškus pelnė: J. Gumbys 16, R. Po
cius 12, R. Daugalis 10, A. Ignata
vičius 7.

i. ;
Vytis II — WOODVILLE 

49:23
Puikiai sukovojo ir jaunesnieji 

vytiečiai, ypatingai “atžalynas” 
— P. Kanas ir J. Jaunutis. Taš
kai: P. Kanas 15, A. Vasiliauskas 
12, V. Levickis 10. RJS.

Parramatta District A klasėje la
bai gerai pasirodė ir iškovojo sau 
vietą ir pirmą ketvirtuką. Pirmą
sias pusfinalio rungtynes merginos 
žais gegužės 27 d. 7 vai. 30 min. 
Auburn mergaičių gimnazijos sa
lėje prieš Sprites komandą. Pir
muose dviejuose pirmenybių ratuo
se Kovo mergaitės abu kartu 
prieš šią komandą yra laimėjusios, 
tad turi galimybės patekti į fina
lus. L.

— Bet juk aš ir esu profesorius 
Smithson...

— Tai nieko, nepakenks, ateiki
te ir jūs...

TAS PAT, KAIP IR KITUR

Gydytojas patarė Smithui pa
keisti gyvenamąją vietą, nes Chi
cagos klimatas esąs kenksmingas 
jo plaučiams. Smithas nusikėlė j 
mažą Arizonos miestelį ir išėjo pa
sižvalgyti. Pamatęs senuką, sė
dintį prie vieno namo ant gonkų, 
jis paklausė:

— Sakykit, ar žmonės čia daž
nai miršta?

— Taip pat, kaip ir kitur: tiktai 
vieną kartą gyvenime! — atsakė 
senis.
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DVYLIKTASIS NEWCASTLE 
LIETUVIŲ CHORO 

KONCERTAS
Šis koncertas buvo suruoštas 

gegužės 23 d. Community Hall, 
Charlestown’e. Jo klausėsi ne tik 
vietos lietuviai, bet ir daug svečių 
iš kaimyninių miestelių ir iš Syd- 
nėjaus. Taip pat dalyvavo New
castle Deputy Lord Mayor Mac 
Dougall su savo žmona.

Koncertas pradėtas Himnu “God 
Save the Queen”. (Solo partija 
dainavo Z. Zakarauskienė). Pir
moji koncerto daina buvo “Po 
aukštus kalnus”. Toliau sekė 
“Parsivedžiau mergužėlę lepūnę”, 
“Op, Op, Nemunėli”, “There is a 
Tavern in the Town” — (angliškai 
dainuota) ir “Pasisėjau žalią rū
tą”. Po kiekvienos dainos gausi 
publika stipriai plojo chorvedžiui
S. Žukui ir jo diriguojamam cho
rui.

Sydnėjaus lietuvių tautinių šo
kių grupė, vadovaujama ponios M. 
Cox, susoko “Kubilą”, “šustą”, 
“Mikitą” ir “Mikitienę”. Ilgi plo
jimai lydėjo kiekvieną šokį. Rei
kia pasakyti, kad mes ankščiau 
dar nematėme taip gerai išlavin
tos ir susišokusios tautinių šokių 
grupės.

Newcastle lietuvaičių sekstetas 
“Kregždutės”, vadovaujamas p. Z. 
Zakarauskienės, sudainavo “Jau 
atėjo rudenėlis”, “Lakštingala” ir 
“Ant kalno rugiai”.

Po “Kregždučių” vėl dainavo 
Stasio Žuko (nes choras yra jo me
no kūrinys) choras. Buvo sudai
nuotos šios dainos: “Ežerai toli”, 
“Burtai”, “Atjoja bernelis”, 
“Vėjo dukra” ir “Aš mergytė”. 
Antrosios koncerto dalies dainos, 
mano suvokimu, skambėjo dar 
gražiau, lyringiau ir žavingiau, 
negu pirmosios. Kai pereitų metų 
lapkričio mėn. šioj pačioj salėj su
ruoštame N.S.W. chorų dainų kon
certe sunki komp. S. Šimkaus “Vė- 
dukra” gana sunkiai davėsi sudai
nuojama, gi šiame koncerte ji nus
kambėjo nepaprastai grakščiai sa
vo subtyliose ir dramatinėse (pa
kiliose) vietose. Klausytojai tai 
sugavo ir ilgais plojimais dėkojo.

Pasibaigus dainoms, vėl išėjo — 
tiktai nebe j sceną, bet j salės vi
durį, kur daugiau vietos šokėjų 
judėsiams — M. Cox šokėjos ir 
šokėjai. Jie čia sušoko “Žiogelius”, 
“Kepurinę”, “Oželį” ir ‘Malūną”. 
Šokėjų judesiai vaizduojant šokių 
temas, buvo neprastai įspūdingi ir 
vaizdingi. Gražiai sušoktai Dėkin
gi stebėtojai ilgai, ilgai plojo..

Koncerto meninė programa buvo 
baigta Newcastle lietuvių choro 
sugiedotu Tautos Himnu.

Po programos buvo šokiai su 
valgiais ir gėrimais, labai turtin
gu bufetu. Be to buvo loterija. Lo
terijai laimikius sudovanojo pas
kiri choristai ir choro rėmėjai.

Didžiules gėlių puokštes gavo 
paskirų meninių vienetų vadovai- 
vės: S. Žukas, p. M. Cox ir p. Z. 
Zakarauskienė.

(PASTABA: Newcastle lietuvių 
choras savarankiškai koncertavo 
12 kartų, bet dar daugiau kartų šis 
choras yra dainavęs Apylinkės 
Valdybos ir australiškų organiza
cijų suruoštuose meno vakaruo
se.)

LIETUVIAI KITUR
JUOZAS BAČIŪNAS

PLB-nės pirmininkas, paskuti
niu metu buvo sunkiau sunegala
vęs. Jam buvo padarytos kelios 
operacijos ir dabar sveikatą taiso 
savo namuose. Jo noras vykti 
drauge su Amerikos lietuviais 
krepšininkais į Australiją vien tik 
dėl sveikatos greičiausia negalės 
įvykti. Kol sustiprės, jam gydy
tojai prigrasino nesiimti jokio sun
kesnio, nei fizinio, nei protinio dar
bo.

DIRVOS NOVELĖS KONKURSE
Pirmą vietą laimėjo Andrius 

Mironas — Norimas už prisiųstą 
novelę “Santaką”. Konkursui bu
vo prisiųsta 12 novelių. Premijos 
mecenatas Simas Kašelionis šiam 
konkursu kasmet skiria 250 dole
rių.

Andrius Mironas — Norimas 
yra senas spaudos darbuotojas. 
Dar nepriklausomybės laikais jis 
buvo parašęs Norimo slapyvarde 
romaną “Birutės turtai” ir novelių 
rinkinį “Naujasis veidas”.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
GEELONG

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Jau kelinti metai kaip Geelong’o 

“Dr. V. Kudirkos” vardo šeštadie
nio lituanistinė mokykla ruošia 
Motinos Dienos minėjimus. Šiais 
metais minėjimą suruošė gegužės 
17 d.. Minėjimas pradėtas Šv. Jo
no bažnyčioje, pamaldomis, kurias 
atlaikė ir motinoms pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. dr. P. Bačins- 
kas. Pamaldų metu giedojo jau
nimo choras; mokyklos mokiniai 
dalyvavo tautiniuose rūbuose su 
tautine vėliava.

Antroji šventės — minėjimo da
lis buvo tęsiama Lietuvių Namuo
se, į kur atsilankė gausus dalyvių 
skaičius. Patį minėjimą atidarė 
Mokyklos Tėvų Komiteto pirminin
kas p. Obeliūnas. Tikrai giliai 
prasmingą paskaitą motinoms 
skaitė svečias iš Melbourne p. Sta
sytis. Meninę dalį atliko Geelong 
mokyklinio amžiaus jaunimas, ku
ri buvo įvairi ir gerai paruošta. 
Šventei pritaikytus eilėraščius pa
sakė mažieji lituanistinės mokyk
los mokiniai: E. Kisielytė, V. Obe
liūnas, R. Jančiauskas, D. Slavic
kas, J. Klovas, J. Mikolaitytė, B. 
Šilerytė, A. Klovaitė, A. Kyman
tas. Bendrai motinas pasveikino

PADĖKA

Visiems prisidėjusiems darbu, pinigais, produktais, daik
tais ir savo atsilankymu į 1964 m. Kaukių Balių — Karnavalą, 
reiškiame nuoširdžiausią padėką.

“Aušros” Tuntas 
Senųjų Skautų Židinys 
Sydnėjaus Skautų Tėvų ir Rėmėjų K-tas.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Birželio 6 d. įvyksta šaunios ves

tuvės: išteka Sydney jaunimui ge
rai pažįstama Liuda Zakaraitė.

*
Patikslinant žinutę apie “ant

ruosius” Sydney Liet. Namus no
riu pabrėžti, kad nors ir pirmoji 
“Mūsų Pastogė” Auburn salę buvo 
užsisakiusi savo spaudos baliui 
(jis įvyks ten pat ir šiemet rugpjū
čio 29 d. — įsidėmėkit!), bet toje 
salėje pirmasis liet parengimas 
įvyko anksčiau — kun. P. Butkaus 
jubiliejaus proga pietūs.

*
Neseniai Sydnejuje lankėsi Ade

laidės apylinkės pirm-kas M. Po
cius. Ta proga matėsi su Krašto 
Valdybos p-ku p. I. Jonaičiu ir ki
tais savo pažįstamais.

*
Šiais metais “Cracker Night” 

truko tris naktis. Šios šventės už- 
baigtuvės įvyko p. P. Aleknos kie
me kur gausiai susirinkę cabrama- 
tiškiai ir eilė iš kitų Sydney vieto
vių prie laužo gražiai padalyvavo, 
padainavo. Neišvengta ir kraujo 
praliejimo: p. V. Bitinas, iškvies
tas p. V. Asevičienės duetui, už
kliuvęs krito ir susimušė veidą.

DAIL. P. PUZINAS laimėjo 
The Andrew Carnegie 500 dol. pre
miją už paveikslą “Prieplauka”. 
Tas pats paveikslas buvo nupirk
tas už 2.000 dol. Henry Ward Ran
ger Fondo. Pernai dail. P. Puzinas 
gavo 300 dol. premiją iš The Allied 
Artists of America Golden Anni
versary.

LITUANISTIKOS INSTITUTO 
SUVAŽIAVIMAS VAŠINGTONE

Naujojo Lituanistikos Instituto 
prezidento dr. J. Balio iniciatyva 
gegužės 2 — 3 d. d. Vašingtone 
buvo sukviestas pirmas instituto 
suvažiavimas išeivijoje. Dalyvavo 
21 narys ir apie tiek pat svečių. 
Buvo priimtas naujas statutas ir 
įsteigti trys nauji skyriai: 1. Lie
tuvių spaudos istorijos ir biblio
grafijos, 2. Lietuvių išeivijos isto
rijos ir 3. Lietuvos teisės ir soc. 
mokslų.

KOMENDANTASMENININKAS
Buv. Klaipėdos krašto komen

dantas plkn. J. Andrašiūnas išei

ir joms gėlių prisegė patys ma
žieji. Labai vykusiai grupinį šokį 
“Bijūnėlis” atliko R. Vaičekaus
kaitė, E. Kisielytė, R. Mačiulytė, 
A. šimaitytė. B. Gailiūtė, šokė
jus paruošė p. Slavickienė ir p. Ši
maitienė. “Čigonėlį” guviai pašo
ko B. Šilerytė ir A. Jančiauskaitė, 
o “Išėjo tėvelis” atliko G. Kyman
tas, B. Gailiūtė, A. Kymantas. Abu 
šokius paruošė p. Bražionienė. 
“Mane motulė barė” padainavo 
antrojo skyriaus mokiniai. Pro
gramos tarpus užpildė bugnu, gi
tara, akordijonu sesutės Danutė, 
Veronika ir Marija Manikauskai- 
tės. Mažųjų choras padainavo dvi 
daineles: “Norėčiau aš keliauti” ir 
“Man pieštukas”. Tautinius šo
kius “Kepurinę”, “Kalvelį”, “Su
batėlę” išpildė p. L. Bungardos va
dovaujama šokėjų grupė. Progra
mą užbaigė Geelong’o Mokyklinio 
Jaunimo choras su kun. dr. P. Ba
šinsko paruoštomis dainomis: “O 
atsimenu namelį”, “Graži, tėvyne 
mano”, “Kur lygūs laukai”, “Toli 
už girios”, “Grėbėjėlė”. Progra
mą pranešinėjo lituanistinės mo
kyklos mokinys Saulius Karpuška.

Minėjimas baigtas Tautos Him
nu. Po minėjimo mamytės progra
mos dalyvius ir svečius pavaišino 
kavutė ir skaniais pyragaičiais.

ALKA

Greitąją pagalbą suteikė p. p. 
Daudarai.

*
Pereitą ketvirtadienį inž. Petras 

Dirkis, Australijos vyriausybės 
komandiruojamas, išvyko į Angli
ją. Išnaudodamas šią kelionę jis 
pasiryžęs pasidairyti ir po Euro
pą: Italiją, Prancūziją, Vokietiją. 
Prieš išvykdamas užsuko į Mūsų 
Pastogės redakciją.

♦
Gegužės 23 d. inž. P. Dirkis Syd

ney lietuviams papasakojo apie 
Naująją Gvinėją, kur jis yra vyr. 
inžinieriaus pareigose. Savo pra
nešimą pailiustravo spalvotu fil
mu. Syanėjiškiai sužinojo, kad N. 
Gvinėjos vietiniai gyvena kaip ir 
lietuviai Lietuvoje: ūkininkauja, 
namai šiaudiniais stogais ir t.t.

. / *
Liepos 4 d. U.S.A, nepriklauso

mybės diena, o Sydnėjaus lietu
viams irgi nepaprasta šventė: tą 
dieną koncertuos “Dainos” choras, 
dalyvaujant viešniai solistei G. Va
siliauskienei. Juk ne kasdien gali
me išgirsti tokias dvi stambias 
meno pajėgas. Liepos 4 d. 7 vai. 
Auburn salėje.

vijoje paskutiniu laiku pradėjo 
reikštis kaip sėkmingas meninin
kas. Su menu susipažino priva
čiai jį studijuodamas. Pradžioje 
pradėjo drožiniais, vėliau perėjo j 
tapybą. Dabar gyvena Los Ange
les, kur neseniai turėjo savo dar
bų parodą. Parodą vietos kritika 
labai palankiai įvertino ir jau ant- 
rą dieną pusė jo darbų buvo iš pa
rodos nupirkta.

GERA ŠUOLIUOTOJA
Argentinoje gimusi lietuvaitė A. 

Kaufmanaitė pagarsėjo sporte. Ba
landžio pradžioje vykusiose Argen
tinos lengvosios atletikos pirmeny
bėse ji laimėjo pirmą vietą šuolyje 
į tolį, nušokdama 5 m. 97 cm.

★

Buenos Aires laikraščio Pregon 
surengtame karnavale lietuvaitė 
Nelida Juknaitė buvo išrinkta 
grožio karalaite ir apie ją buvo 
plačiai rašoma vietos spaudoje. 
Šio titulo proga ji buvo gausiai 
apdovanota.

NAUJA ŽURNALISTŲ S-GOS 
VALDYBA

Liet. Žurnalistų Sąjungos nau
jai išrinktoji valdyba tokios sudė
ties: pirm. kun. V. Bagdonavičius, 
vicepirm. A. Gintneris, ir V. Min- 
gela, sekr. V. Kasniūnas, iždn. Pr. 
Šulas. Valdybos adresas: 3221 W. 
61 St., Chicago, Ill. U.S.A.

MUZ. K. KAVECKAS 
PAKELTAS PROFESORIUM 
Sovietų Sąjungos augštoji ates

tacinė komisija pripažino muzikui 
Konradui Kaveckui profesoriaus 
vardą už pedagogiką ir meninę 
kūrybą. K. Kaveckas šiuo metu 
dėsto dirigavimą ir chorvedybą 
Vilniaus konservatorijoje.

DĖMESIO VISOMS SYDNEY 
LIETUVĖMS MOTERIMS

Visas Sydney Lietuves Moteris, 
kurios yra susidomėjusios senutės 
Juzefos Jarmalavičienės 100-to 
metų sukaktuvėmis ir norėtų taip 
pat jose dalyvauti, Sydney Lietu
vių Moterų Soc. GI. Draugija 
kviečia atvykti pasitarimui į Dai
navą, East Terrace, Bankstown, 
š.m. birželio mėn. 7 d. 3.30 vai. p.p.

S.L.M. Soc. GI. Draugijos 
Valdyba

KVIETIMAS
Šiuo kviečiam atvykti į Sydney 

Lietuvių Moterų Soc Globos D-jos 
visuotinį susirinkimą, įvykstantį 
š.m. birželio mėn. 7 d. Dainavos 
salėje, East Terrace, Bankstown, 
3.30 vai. p.p. šia dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Pirmininkės pranešimas.
4. Iždininkės pranešimas.
5. Pranešimas apie ligonius.
6. Revizijos komisijos praneši-

mas.
7. Diskusijos dėl pranešimų.
8. Klausimai ir sumanymai.
9. Naujų narių priėmimas.

10. Susirinkimo uždarymas.
Visoms narėms nesusirinkus, vi

suotinis susirinkimas įvyksta ta 
pačia dienotvarke pusę valandos 
vėliau, nežiūrint dalyvių skai
čiaus.

Visuotiniam susirinkimui pasi
baigus bus svarstomas senutės Ju
zefos Jarmalavičienės 100-to me
tų sukakties atšventimas.

Į šį susirinkimą kviečiam ne tik 
visas nares, bet ir ne nares, ku
rios draugijos veikla domisi.

Visiems svarstymams užsibaigus 
šeštą valandą, visų atsilankiusių
jų vyrai kviečiami arbatėlei.

Valdyba

*
Beliko nepilnos 6 savaitės ligi 

Amerikos lietuvių sportininkų in
vazijos Australijon! Pirmosios 
aukos bus Sydney lietuviai. Jų 11, 
o sydnejiškių 25 šimtai — ar atsi
laikysime?

*
Gegužės 21 — 22 dienomis Mel

bourne vyksta The Institute of Fu
el 1964 metų symposiumas, kurio 
dalyvių tarpe matosi ir viena lietu
viška pavardė. Tai C.S.I.R.O. Re
search Officer Mrs. Michele Keme
šys, kuri tame suvažiavime skaitys 
paskaitą tema “Mineralų pasitai- 
kymas ir pasiskirstymas kai kurio
se Australijos anglių rūšyse” 
(“Occurance and Distribution of 
Minerals in Some Australian 
Coals”).

*
Malonu girdėti, kad prieš kiek 

laiko iš Melbourne Anglijon išvy
kęs tarnybos reikalais inž. Andrius 
Gasiūnas paskirtas stambios anglų 
firmos Mathev & Platt Ltd. spe
cialiu direktorium.

RIGA BAKERY KEPYKLAI 
reikalingas duonos išvežiotojas 

Kreipti* 22 NORMAN STREET, 
BANKSTOWN 

arba telefonais 
70 4706 arba. 70 3983

Geras atlyginimas ir bonusai. 
Pastovus darbas.
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CANBERRA
VIDAUS REIKALŲ 

MINISTERIO LINKĖJIMAI
Lietuvių Namų ir Klubo atida

rymo proga, Vidaus Reikalų Mi- 
nisteris p. J.D. ANTHONY, at
siuntė mums laišką su linkėjimais, 
kurame tarp kitko rašoma:

“Aš linkiu Jūsų Klubui visokerio
po pasisekimo. Aš esu tikras, kad 
Jūsų įdėtas laikas ir pastangos 
į Klubo suorganizavimą ir pas
tatymą užtikrins Jūsų užsibrėžto 
tikslo realizavimą, būtent, suteiks 
Klubo nariams, lietuviams, reikia
mas sąlygas pasijusti tame krašte 
ne svečiais bet šeimininkais.”

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KREPŠINIO KOMANDA

ŽADA ATSILANKYTI
CANBERROJE

Kaip teko patirti, š.m. liepos 
mėn. 16 — 17 dienomis Canberroje 
lankysis Amerikos lietuvių krep
šinio komanda. Jiems tinkamai 
priimti sudarytas specialus priė
mimo komitetas susidedąs iš p. p. 
J. Jablonskio, V. Martišiaus ir K. 
Minioto. Be to, jau yra susirišta 
su A.C.T. Basketball Association 
dėl rungtinių.

PRANEŠIMAS
Sydney Apylinkės Valdyba ge

gužės 21 d., savo posėdyje nutarė 
— Sydnėjaus Apylinkės metinį 
narių susirinkimą dėl svarbių įsi
pareigojimų nukelti į liepos mėne
sį, po Amerikos lietuvių sportinin
kų apsilankymo.

Sydney Apylinkės Valdyba

A. SMETONOS AKADEMIJA
ALB Melbourne Apylinkės Val

dyba organizuoja birželio mėn. 27 
d., šeštadienį, Jerrom Hali, 37 
Spring St., City, mūsų pirmajam 
ir paskutiniajam Valstybės Prezi
dentui Antanui Smetonai pagerbti 
jo 20 metų mirties sukaktuvių pro
ga akademiją. Sekmadienį, birže
lio 28 d. šv. Jono bažnyčioje bus 
atlaikytos šv. mišios už velionį. 
Smulkesnė akademijos programa 
bus vėliau spaudoje paskelbta, (fc)

NAUJI LEIDINIAI
Danutė Brazytė — Bindokienė, 

“Keturkojis ugniagesys”. Pasako
jimas apie šuniuko Taškiuko nuo
tykius darželio ir pradžios mokyk
los amžiaus vaikams. Gausiai iliu
struota dail. Zitos Sodeikienės. 
Didelio formato 40 psl. Išleido 
“Lietuvių Dienų” leidykla, 4364 
Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 
90029. 1964. Kaina 2 dol. Tai sko
ningai išleistas ir vaikams labai 
tinkamas leidinys. Vienas geriau
sių leidinių mūsų mažiesiems skir
toje literatūroje.

ATSIMINIMAI APIE 
A. VIENUOLI

Lietuvoje išėjo knyga “Atsimi
nimai apie A. Venuolį” — redak
cinę komisiją sudarė A .Venclo
va (pirm.), M. Sluckis ir J. Sto
nys. Kai kurie atsiminimai jau 
buvo paskelbti knygose ir periodi
koje, kai kurie nauji. Apie lietu
vių įžymųjį rašytoją pasisako įvai
rių profesijų asmens: rašytojai, 
farmacininkai, visuomenės veikė
jai, giminės, kaimynai. Šia knygą 
vertindamas “Tiesoje” K. Ambra
sas apgailestavo, kad esama per 
daug pasikartojimų, neapžiūrėji- 
mų (pvz. tvirtinama, kad Vienuo
lis dalyvavo 1954 m. Maskvoje įvy
kusioje Lietuvių literatūros ir me
no dekadoje, kai tuo tarpu rašy
tojas joje nedalyvavo). Žinoma, 
kai kurių autorių stengtasi pa
brėžti rusų rašytojų įtaką Vienuo-

Amerikos lietuviams krepšinin
kams Newcastle priimti sudarytas 
komitetas iš S. Žuko (pirminin
kas), S. Zieniaus, p. B. Gasparo- 
nienės ir V. Buroko.

Kaip žinia, krepšininkai atvykę 
į Newcastle liepos 15 d. Jie bus 
priimti Newcastle burmistro, po to 
— Newcastle lietuviai vaišins sve
čius iškilmingais pietomis ir trum
pa, originalia meno programa.

Ku-ka

K GERIAUSIA VAIŠĖMS DEGTINE

0 BALTIC VODKA
° “
o Gaminama lietuvio ir yra augščiausios rūšies. Pardavi- H 
X nėjama visoje Australijoje. Sydnejuje reikalaukite pas H 
I M. PETRONĮ 152 Liverpool Rd., Enfield, tel. UJ 5727. ;; 
{BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD. -

Crn. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A. !!
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PADĖKA
Visiems Brangiems Prieteliams, 

mane nuolat lankiusiems, užjau
tosioms laiškais ir telefonu, man 
pc operacijos sergant Liverpulio 
ligoninėje, — nuoširdžiausiai dė
koju.

Jumis visus, nuolat su dideliu 
dėkingumu prisimenu ir niekuomet 
neužmiršiu.

Jūsų Marija STATKIENĖ
ir Seimą

DAR GALIMA GAUTI 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

METRAŠTI

Krašto Valdyba skelbia, kad 
Australijos Liet. Metraščio pali
kęs labai ribotas skaičius. Šio do
kumentinio leidinio neturį prašomi 
siųsti užsakymus, Kr. Valdybos ad
resu. Box 4558, G.P.O. Sydney. 
Kaip liuksusinis leidinys Metraštis 
yra labai tinkama dovana kiekvie
na proga.

liui — esą tik toji literatūra įga
linusi jį “kritiškai žvelgti į bur
žuazinio Lietuvos gyvenimo tikro
vę. Ambrasas vis dėlto priminė 
kai kurių autorių teigimą, jog Vie
nuolis “ne š karto suvokė naujo 
gyvenimo esmę ir turinį”, kitaip 
tariant, nesidėjo su Lietuvos oku
pantu ir savo kūryba neskubėjo 
liaupsinti sovietinio pavergimo tik
rovės. (E)

• • •

Dr... P. ...Kalvaitytė-Karvelienė, 
GYVENIMO VINGIAIS, autobio- 
psl. Išleido Lietuviškos knygos 
klubas, 4545 West 63rd St., Chi
cago, Ill. 60629, USA. Aplanką 
piešė dail. M. Ambrozaitienė.

• • •

Julija Svabaitė, VYNUOGĖS IR 
KAKTUSAI, poezijos rinkinys, 96 
grafiniai atsiminimai, 1 dalis, 
360 psl. Išleido Lietuviškos kny
gos klubas, 4545 West 63rd St., 
Chicago, Ill. 60629, USA. Kaina

AMERIKIETĖS ATSARGUMAS
Turistinė amerikietė prašė foto

grafą nufotografuoti ją prie senų 
graikų šventyklos griuvėsių.

— Taiktai nuotrauką padarykite 
taip, kad nebūtų matomas mano 
automobilis, — prašė turistė fo
tografo, — tai mano vyras dar pa
galvos, kad aš sugrioviau šią šven
tyklą...

PAJIEŠKOMAS
JUOZAS KATINAUSKAS, 

gyvenęs 120 Victoria Str., Ash
field, Sydney. Jieško M. Katinaus- 
kas, gyvenąs 324 Athens St., So. 
Boston, Man., U.S.A.

Pajieškomasis arba apie jį ži
nantieji prašom pranešti nurody
tu adresu ar Mūsų Pastogės Red.
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