
LIETUVIŠKA 
ŠIRDIS

I
Jautriai susirūpinę lietuviškais 

reikalais dainai kelia priekaištų 
tautiečiams, kad jie kartais pasi
rodo atbukę ir net gerokai šykš
tūs vienokiam ar kitokiam rei
kalui. Kai kuriais atvejais jie yra 
teisūs, bet vietomis ir gana per
dėti, nes kaip gyvenimo prak
tika parodo, ten, kur tos mate
rialinės paramos gyvybiškai rei
kia, jos ir gauna: lietuviškoji 
širdis palieka kaip buvus atvira, 
esminiuose dalykuose.

Štai jau trečia savaitė džiau
giamės ir didžiuojamės Siaurės 
Amerikos lietuvių sportininkų 
svečiavimusi Australijoje. Šios jų 
atvykos jokia valstybė neparė
mė, o ji vykdoma ir vyksta vien 
tik lietuvių pastangomis ir lėšo
mis. Amerikos lietuviai pilnai 
įsisąmonino, ką tokia atvyko mo
raliai duotų tegu ir Australijos 
lietuvių bendruomenei, neskai
tant jau to propagandinio mo
mento, kuris įrašomas visos lie
tuvių tautos sąskaitom Ir jie, 
anoje pusėje Pacifiko, patys sa
vo iniciatyva ėmėsi šią išvyką or
ganizuoti net neatsiklausdami, 
kiek ir kuo prisidės prie tų išlai
dų patys Australijos lietuviai, 
žinoma, sąskaitos ligi šiolei nė
ra dar suvestos, bet reikia pri
leisti, kad ir Australijos lietuvidį 
nepasitenkins tik žodžiu "ačiū" 
už šios nepaprastos reikšmės 
Amerikos lietuvių sportininkų 
įnašą mūsų bendruomenei.

Toji lietuviška širdis atvira ir 
eilei kitų reikalų. Antai neseniai 
skaitėme, kad atvykusi Sibiro 
kankinė lietuvė Melbourne gulė
dama mirties patale šaukiasi lie
tuvių pagalbos, kad kas pasirū
pintų jos jaunamečiu sūnumi. 
Lietuviai ir čia pasirodė jautrūs 
ir gailestingi, sutelktinėmis jėgo
mis ir pastangomis palengvinę 
tos nelaimingos lietuvės, sveikatą 
praradusios Sibire, paskutines 
valandas. Pradžiai būtiniausiems 
reikalams suaukota per visą 
Australijos bendruomenę paken
čiama suma, įgalinanti nelaimin
gai šeimai suvesti galą su galu. 
Reikia manyti, kad šiam tikslui 
aukos ir toliau bus siunčiamos. 
(Žiūr, aukotoju sąrašą paskuti
niame psl. Red.).

Grįžęs prieš porą metu iš A us- 
tialijos J.J. Račiūnas Ameriko
je paskelbė Lietuviškos Širdies 
varų paremti Australijos lietuviu 
kultūriniams reikalams. Ir šis 
šauksmas turėjo plataus atgarsio 
Amerikoje ir tai ne vietoje gy
venantiems lietuviams, o kažkur 
Australijoje, bet vis tik lietu
viams.

Šitie ką tik suminėti pavyz
džiai paliudija, kad lietuviškoji 
širdis nėra dar surembėjusi, bet 
atvira ir jautri, jeigu ii mato, 
kad reikalas sukasi anie svarbius 
ir konkrečius dalykus. Niekad 
nereikia tikėtis besąlyginio duos- 
numo. Kiekvienas aukodamas 
žiūri, kad jo auka yra kam nors 
konkrečiam panaudojama. Tas 
pats buvo ir su bendruomeniniais

Adelaidės lietuvių choras Lituania 1964 m. Vidury dirigentas Vaclovas Šimkus, chorui vadovaująs nuo pat jo įkūrimo (1949 m.)švęsdamas savo 15-kos 
metų sukaktį choras Lituania rugpjūčio 8 d. Adelaidės Lietuvių Namuose rengia didingą jubiliejinį koncertą, kuriame dalyvaus ir solistė G. Vasiliauskienė.

PIRMASIS SMŪGIS
Po pirmųjų aštuonių pergalių 

Amerikos lietuviai krepšininkai 
pirmajame susitikime Melbourne 
suklupo. Vos grįžę iš Tasmanijos 
liepos 22 d. dar tą patį vakarą 
stojo prieš Viktorijos rinktinę ir 
neatsilaikė pralaimėdami 68:59 
australų naudai. Sį smūgį Aus
tralijos lietuviai išgyvena labai 
skaudžiai, tačiau vistiek pasitiki 
savo svečių ištverme. Tai buvo 
Viktorijos rinktinei patogus šan
sas, nes po rungtynių Tasmani- 
joje mūsų krepšininkai Melbour
ne pasiekė gerokai išvargę ir be 
poilsio dar tą pačią dieną vėl iš
ėjo į rungtynes. Be to, dalis mū
siškių žaidėjų ėjo į aikštę pusiau 
ligoniai, apimti australiškos žie
mos slogų.

Rungtynių kalendorius:

LIETUVIAI SVETUR Įvykiai pasaulyje
“VIŠČIUKŲ ŪKIS”

Satyrinė Anatolijaus Kairio ko
medija, kuriai Scenos darbuotojų 
s-gos Jury komisija pripažino pir
mąją premiją — 500 dol.

★
“Lietuvių Dienų” leidykla Los 

Angeles leidžia Dr. J. Prunskio 
knygą “Mokslas ir religija”. Auto
rius yra dienraščio “Draugo” re
daktorius Čikagoje ir jau yra iš
leidęs visą eilę veikalų religiniais 
ir žurnalistiniais klausimais.

★
Solistė Lilija Šukytė pakviesta 

įstojo į Canadian Opera Company, 
kur ji pasirašė kontraktą dainuoti 
visam šių metų sezonui.

AUKOS MŪSŲ PASTOGEI
Būrelis tautiečių Melbourne su

sirinko atšvęsti savo bičiulio Leo
no Balsio 52-jų metinių ir drauge 
buvo prisiminta Mūsų Pastogė. 
Čia pat buvo pravesta rinkliava ir 
surinkta 13 svarų. Mūsų Pastogei
aukojo:

Justinas Žvingiela £10.0.0
Leonas Balsys £ 1.0.0
Pranas Dranginis £ 1.0.0
Antanas Ramanauskas £ 0.12.0 
Vitas Sukevičius £ 0.5.0
Vytautas Vasaris £ 0.3.0
Aukos pasiųstos Mūsų Pastogei 

per p. I. Geštartą.
Mieliems aukotojams ir iniciato

riams už parodytą gražų mostą ir 
sudėtas aukas nuoširdžiai dėkoja
me.

ALB Krašto Valdyba

namais pas mus, Australijoje. 
Ten, kur tik buvo kalbama už
uominomis, žmonės pasirodė 
pernelyg atsargūs, o kur buvo 
pradėti konkretūs žygiai, atsira
do ir pinigų.

Iš to seka tokia išvada: kaip 
mes bekalbėtume, lietuviška Šir
dis tebėra jautri ir atvira, bet ly
giai ir praktiškai gaspadoriška. 
Ji nešykštėdama duos, kai bus 
aiškiai apibrėžtas tikslas, bet bus 
atsargi ten, kur kalbama tik ap
graibomis. (v.k.)

Liepos 18 d. Amerikos lietu
viai — Canberra 95:71.

Liepos 19-21 d.d. Tasmanijo- 
je:

Amerikos lietuviai — Tasma
nijos rinktinė 90:54;

Amerikos lietuviai — Bumie 
(All Stars) 83:50;

Amerikos lietuviai — Hobart 
105:77.

Liepos 22 d. Melbourne:
Amerikos lietuviai — Vikto

rijos rinktinė 59:68.
Liepos 23 d.
Amerikos lietuviai — Reno 

(Melbourne) 97:77.
Kaip matome, ligi šio prane

šimo Amerikos lietuviai jau tu
rėjo Australijoje 10 rungtynių, 
iš kurių devyniose išėjo nuga
lėtojais, ir vienas pralaimėjo.

— Birželio 20 d. Vilniaus ope
ros ir baleto teatre pirmą kartą 
Mefisto partiją “Fausto” operoje 
išpildė 27 m. solistas Vaclovas 
Daunoras. Maskvoje įvykusiame 
visos Sąjungos vokalistų konkurse 
Daunoras buvo laimėjęs laureato 
vardą.

_ *■ —

Lietuvis solistas Stasys Citvaras 
pastoviai apsigyveno Stuttgarte, 
Vokietijoje. Dažnai jis kviečiamas 
ir dalyvauja lietuviškuose paren
gimuose ir koncertuose. Jis iki 
pastarojo meto dainavo garsiaja
me Dono kazokų chore, vadovauja
mo S. Žarovo.

Austrai ij oje
LIETUVIAI PIRMAUJA

Sydney priemiesty Rockdale pe
reitą savaitę atidaryta 10-ji kon
kursinė dailės paroda, kurioje da
lyvauja ir vietos lietuviai dailinin
kai: Eva Kubbos (1 akvarelinis 
kūrinys, kuriam paskirta pirmoji 
premija — £70), Henrikas Šal
kauskas (1 akv. darbas, įvertin
tas “Highly Commended ir priedo 
5 gn.,) Vaclovas Ratas (2 akv. 
darbai), Leonas Urbonas (1 akv. 
darbas, įvertintas “Highly Com
mended”, gavęs 5 gn.).

Atidarydamas parodą vietos 
burmistras net pastebėjo, kad šio
je parodoje dalyvauja ir grupė 
lietuvių su pirmaujančiais darbais.

Paroda vyksta Coronation Hall, 
Barden Str., Arncliff.

BRANGSTA PRAGYVENIMAS 
AUSTRALIJOJE

Ekspertų nuomone Australijoje 
nuo 1960 metų pragyvenimas pa
brango vienu procentu. Neseniai 
pakilo mėsos ir kitų maisto produk
tų kainos. Dėl to N.S.W. valsti
joje pakeliami atlyginimai 3/ sa
vaitei. Galvojama įvesti Austra
lijoje kainų kontrolę, kad būtų pa
dėtis stabilizuota.

Registered at the G.P.O., Sydney for transmission by post as a Newspaper.
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RUSAI GRASINA
PAGROBTI NARAJEVĄ

Pagarsėjusį rusą baleto šokėją 
R. Nurajevą rusai ketino pagrob
ti Beirute (Syrijoje), kur jis šoko 
su aglų prima balerina Margot 
Fontyn. Kaip žinome, Nurajevas 
iš sovietų gastroliuojančios baleto 
trupės šių metų pradžioje pasi
traukė ir jam buvo Anglijoje pri
pažinta azylio teisė. Beirute spek
taklio metu ir privačiai jis buvo 
saugumo policijos stropiai saugo
mas.

NEPRIKLAUSOMA MALTA?
Iš pasitarimų Londone aiškėja, 

kad anglai dar šiais metais žada

GYVAS SUSIDOMĖJIMAS 
AKADEMIJA

Su atsidėjimu ruošiamasi pami
nėti mūsų plataus masto rašyto
ją Kristijoną Donelaitį. Melbourno 
ir Sydnėjaus ukrainiečių laikraš
čiai jam pašventė po ilgoką straip
snį. Tą susidomėjimą sukėlė prog- 
ramon įvedimas Donelaičio devy- 
niom kalbom: lietuvių, latvių, es
tų, vokiečių, ukrainiečių, lenkų, 
gudų, čekų ir anglų. Ir kitų tau
tybių žurnalistai susidomavo. Dau
gelis iš jų bus pakviesti Donelai
čio akademijom Reikia manyti, 
kad ją aprašys. Nemaža svetim
taučių keta atvykti ir pagerbti 
mūsų didįjį klasiką K. Donelaitį. 
Mes patys turime kuo skaitlingiau 
akademijoje dalyvauti, kad nepa
sirodytame prieš svetimtaučius ne
sąmoningi. Ukrainiečiai su di- 
džausiu entuziazmu atšventė savo 
rašytojo Taraso Ševčenkos 150 
metų nuo jo gimimo sukaktį Mel
bourne ir Canberroje. Melbourne 
buvo susirinkę didesnė pusė Mel
bourno Savivaldybės salės. Rug
pjūčio 2 d. mes lietuviai melbour- 
niškiai tarime tinkamai pagerbti 
savo žymųjį poetą rašytoją Kris
tijoną Donelaitį skaitlingu atsi
lankymu į jo atminčiai ruošiamą 
akademiją. (k)

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę! 

suteikti Maltai nepriklausomybę. 
Susitarime numatoma, kad ir ne
priklausomybę gavus Maltoje nu
matoma laikyti anglų kariuomenės 
daliniai dar dešimčiai metų.

— ♦ —
Britų užsienių reik, ministeris 

R.A. Butler šią savaitę vyksta į 
Maskvą, kur matysis su Kruščio- 
vu.

Amerikos užsienių reik, ministe
ris D. Rusk reikalauja iš Pietų 
Amerikos valstybių sankcijų Ku
bai, kuri “eksportuoja revoliuciją”. 
Toks eksportas negalįs būti tole
ruojamas, pabrėžė D. Rusk.

PASTOTI KELIĄ KUBAI
Pietų Amerikos valstybių konfe

rencijoje buvo svarstoma, kaip 
sankcionuoti ir pastoti kelią Kubos 
subversyvinei veiklai Pietų Ame
rikos valstybėse. Venecuela jau 
aštaoni mėnesiai skundžiasi, kad 
Kubos pastangos siekia nuversti 
teisėtą Venecuelos vyriausybę. Ar
gentina ir Brazilija nutraukusios 
su Kuba diplomatinius santykius. 
Amerikos Jungtinės Valstybės siū
lo nutraukti su Kuba komuniaci- 
nius ir prekybinius ryšius. Mek
sika, o drauge su ja ir Bolivija, 
Čilė bei Uragvajus priešinasi bet 
kokioms sankcijoms prieš Kubą. 
Pietų Amerikos Valstybių konfe
rencijoje konkrečių sprendimų ne
padaryta.

SANTYKIAI SU 
okupuotais kraštais

Lietuvių tarpe tiek Amerikoje, 
tiek ir Australijoje gyvai svarsto
mas kultūrinių ryšių palaikymo 
su okupuota kraštu klausimas. 
Ši problema rūpi ir bendro likimo 
broliams latviams. Amerikos lie
tuvių laikraštis “Dirva” paskel
bė latvių kultūrininko ir literatū
ros kritiko'J. Rudzičio pastabas 
ir svarstymus šiuo klausimu, ku
riuos patiekiame susipažinti ir

Nuotrauka A. Budrio

POTVYNIAI JAPONIJOJE

Pereitą savaitę Japoniją nusiau
bė dideli potvyniai, ko pasėkoje 
yra šimtai žuvusių. Ryšium su 
potvyniais vienur kitur .slinkdama 
žemė užgriovė ištisus kaimus.

KIPRE NESIMATO GIEDROS

Tiek graikų, tiek ir turkų kivir
čas Kipre nenumatomas greit baig
ti, nes abi pusės gauna paspirties 
iš Graikijos ir Turkijos. UNO da
liniai šičia yra bejėgiai ir Kanada, 
Danija ir Švedija svarsto atitrauk
ti savo UNO žinioje tarnaujan
čius karinius dalinius, nes kol be
sikivirčijančiom šalim paspirtis iš 
kontinento duodama, tol greitas 
sprendimas nenumatomas. Gali 
susidaryti tokia situacija, kad 
Graikijos ir Turkijos karas vyks 
kaip tik Kipro saloje.

Turkija ir Graikija siunčia sa
vo karinius sustiprinimus į Kipro 
salą. Kipro vyriausybė su prez. 
ark. Makarijos labai susirūpinę 
esama padėtimi. UNO stebėtojai 
tikrina, kad penkių savaičių laiko-, 
tarpyje Turkija slaptai j Kiprą iš
laipino apie 500 karių. Nepalygi
namai daugiau karių į Kiprą pu
siau slaptai išlaipina ir Graikija. 
Tačiau prograikiška Makarijos vy
riausybė graikų kariais nesiskun
džia.

Mūsų Pastogės skaitytojams.
(Red.)

JAV lankėsi Švedijoje gyvenąs 
literatūros kritikas Janis Rudzits 
ir čia latvių organizacijų nariams 
dvidešimtyje vietovių skaitė pa
skaitas apie bendradarbiavimo su 
kraštu galimybes ir problemas.

Savo paskaitose jis pirmiausia 
kelia klausimą, iš kur ir kada
bendradarbiavimo su kraštu pro-, 
blema iškilo ir kaip ji atsirado. 
Tremtyje prieš 10 metų tokios pro
blemos nebuvo.

Jo manymu, tai esanti užsitęsu- 
sios emigracijos problemų per
svarstymo ir jaunosios kartos iš
augimo produktas. Kai jaunajai 
kartai stinga politinio emigranto 
sentimentų, senoji karta savo il
gesy ieško pakitimų, ieško naujų 
kelių savo santykiui su krašto 
okupacija nustatyti.

Pasikeitė pažiūros tuo klausi
mu ir anoj pusėj uždangos. Iš 
vienos pusės stengiamasi įrodi
nėti, kad “jau nebe Stalino laikai” 
iš kitos pusės, Stalino laikais vy
ko žmonių trėmimai ir naikini
mas viduje, kai tremtinių naikini
mo nebuvo siekiama tokiomis ra
finuotomis priemonėmis, kaip da
bar. Būtent, tremtiniai galėtų 
sau ramiausiai gyventi Vakarų 
pasaulyje, jei atsisakytų būti po
litiniu ir tautiniu faktorium, šito 
faktoriaus išnaikinimui nesigai
lima jokių priemonių. Tam ir yra 
įsteigti ne tik Vilniuje, bet ir Ry
goje t v. “kultūriniams ryšiams 
su užsienyje gyvenančiais tautie-' 
čiais palaikyti” komitetai.

Tų komitetų uždaviniai jau yra 
išryškėję tiek mums, tiek ir lat- 
viams. Jie vykdo rafinuotą Chruš-

(Pabaiga ptL d)
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MŪSŲ PASTOGĖ

Mūsų tarpe pavardės pakeiti
mas nukapojant lietuviškas ga
lūnes arba iš viso lietuvišką pa
vardę pakeičiant grynai angliška 
pasidarė kuone kasdieniškas da
lykas. Vieni tuo siekia daugiau 
prisitaikinti prie gyvenamosios 
aplinkos, kiti teisinasi, kad lietu
viška pavardė sunku ištarti ang
liškai kalbantiems, dar kiti tei
gia, kad lietuviška pavardė pa
stojanti kelią pakilti tarnyboje ir 
t.t. Bet gi šitie pasiteisinimai ne
turi jokio pagrindo. Australiška
me gyvenime kasdienybėje pa
vardė beveik nevartojama, o 
bendradarbių tarpe pasitenkina
ma vien vardais. Daugelis išdir
bę drauge dešimtį ar daugiau 
mėtų vienas kito pavardės neži
no, o pažintis palaikoma tik var
dais. Taip yra ir Amerikoje, kaip 
paaiškėjo išsikalbėjus su svečiais 
Amerikos lietuviais sportinin
kais. Pavardė reikalinga tik do
kumentuose, kitaip sakant, raš
tinėse.

Mano supratimu, pavardė yra 
vienas iš labiausiai asmeniškų 
žmogaus pažymių. Ir jei žmogus 
atsisako šito asmeniško bruožo 
vardan prisitaikymo, tad visai 
nenuostabu, kad ir kiti požymiai 
jam dar mažiau svarbūs. Atsisa
kius savo vardo, kuris galiojo 
kartų kartoms per šimtmečius, 
ir kuris stipriausiai riša su praei
timi ir turėta kultūra, juo leng
viau vardan to prisitaikymo išsi
ginti ir savo tautybės.

Juokingiausia, kai teisinamasi, 
kad keičiama pavardė pirmiau
sia dėl to, jog sunku kitiems ją 
ištarti. Mano patyrimu, niekam, 
iokiam normaliam ir su norma
liais kalbos padargais žmogui ki
to pavardė ištarti nėra sunku.

Ana dieną klausiau per radiją 
krepšinio rungtynių transliacijos 
iš Newcastle. Įdomios buvo run
gtynės ir dar įdomiau buvo sekti 
pranešėją, pačiam negalint tų

A.A. ZIGMUI STAUGIRDUI Anapilin išėjus, šeimos rate 
palikus tuščią vietą ir sopančias širdis, liūdesio apgaubtiems 
kolegai Australijos Lietuvių Metraščio bendraredaktoriui 
Juliui Vėteikiui, jo poniai ir artimiesiems reiškiu gilią užuo
jautą.

• Juozas A Imis Jūragis

Mielam mūsų pirmajam tėvūnui, broliui paskautininkui 
ZIGMUI STAUGIRDUI mirus, 

jei šeimai ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

Sydnejaus Senųjų Skautų Židinys

Giliai užjaučiu p. Staugirdienę, sūnų Jurgį ir dukrą bei žentą 
Vėteikius, mirus vyrui, tėvui ir uošviui

ZIGMUI STAUGIRDUI

Mykolas Petronis

Poniai Staugirdienei, p.p. Vėteikiams ir p. Jurgiui Staugirdui, 
jų liūdesyje mirus vyrui, tėveliui ir uošviui

ZIGMUI STAUGIRDUI, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

E. E. BHokai

JULIUI VĖTEIKIUI IR PONIAI 
giliausios užuojautos netekus uošvio ir tėvo.

Lisauskas, Makūnas ir Sumyla

A. A.

ZIGMUI STAUGIRDUI mirus, 
mielai poniai Staugirdienei, sūnui, dukrai ir žentui Vėteikiams, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir drauge liūdime

Adelė ir Vladas Miniotai

APIE PAVARDES
rungtynių stebėti. Bet kas labiau
siai krito dėmesin, tai pranešėjo 
(kuris, neabejoju, buvo tikras 
australas) Amerikos lietuvių žai
dėjų pristatymas pavardėmis. 
Kaip jau spėjome susipažinti su 
mūsų svečiais sportininkais, jų 
pavardės ir lietuviškos ir kito net 
gana poilgės, tačiau pranešėjui 
tas nesudarė kliūčių jas aiškiai 
ir net teisingai ištarti ir tai net 
paties žaidimo metu, kur akimir
komis keičiasi situacija ir prane
šėjas neturi laiko tas pavardes 
“spėlioti”, ir vis dėl to kiekvienu 
atveju lietuvių pavardes lygiai 
taip lengvai ištarė, kaip kad ir 
australiškąsias. Įsivaizduoju, jei
gu mūsų krepšininkai būtų atvy
kę be savo lietuviškų pavardžių 
arba jas būtų suamerikoninę. Be
siklausančiam atrodytų, kad ne 
lietuviai tenai rungtyniauja, o tik 
dvi anglosaksiškos komandos,

SVEČIAI VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE

Liepos 1 d. Vasario 16 Gimnazi
joje Huettenfelde lankėsi iš JAV 
atvykęs kn. dr. J. B. Končius ir iš 
JAV Europon grįžęs prel. L. Tu- 
laba. (1?)

— Liepos 6 d. Gimnazijoje lan
kėsi žinomas JAV lietuvis preky
bininkas dr. Juozas K. Valiūnas su 
šeima. Jis Gimnazijos pastatui 
užbaigti paaukojo 2500 dolerių. 
Ta proga viena klasė pavadinta J. 
K. Valiūno vardu. Svečiui pagerb
ti Gimnazija surengė meninę pro
gramą.

— Liepos 5 d. grįžo Vasario 16 
Gimnazijos direktorius kun. B. 
Liubinas, JAV lankęsis Gimnazi
jos statybos vajaus reikalais.

(®)
*

Tibete 4,500 m aukštyje rasti 
milžinų gyvulių, gyvenusių prieš 
200 milijonų metų, likučiai, kurių 
tarpe kaulai po 3 metrus ilgio. 

kurių viena egzitiškais sumeti
mais pasivadinusi lietuvių ko
manda. Kaip skambėtų tas visas 
pranešimas, jeigu pranešėjas ne 
Čekauską ar Varną minėtų, o 
kokius tai “Cap” ar “Craw”?

MIELI MELBOURNO LIETUVIAI,

Šių metų gruodžio mėn. 26-31 dienomis į Melbourną suva
žiuos šimtai mūsų tautiečių iš įvairių Australijos vietų. Tai dau
gumoje jaunimas: dainininkai, sportininkai, tautinių šokių šokėjai, 
studentai, jaunieji menininkai, vaidintojai ir kiti. Atvažiuojančiųjų 
tikslas yra parodyti, kad lietuvis nors ir už devynių marių, devy
nių girių ir devynių kalnų nuo Tėvynėje paliktos sodybos, nenulei
džia bejėgiai rankų, bet ryžtingai dirba nesigailėdamas laiko nei 
lėšų Tėvynės Lietuvos garbei.

Tik pagalvokime:
kiek laiko praleidžia dainininkai, kad išmoktų gražiai ir skam

biai padainuoti daug mūsų gražiųjų dainų,
kiek laiko praleidžia sportininkai, kad išmoktų kamuolį val

dyti, taikliai mėtyti ar kitą kurį sportinį veiksmą tikslingai atlikti, 
kiek laiko praleidžia šokėjai, kad tas mielas tautinis šokis 

būtų sutartinai ir grakščiai pašoktas,
o kiek laiko praleidžia menininkai, vaidintojai ir kiti?
Melbourne lietuviams šiais metais teko didi garbė ir- pareiga 

turėti šiuos nenuilstamus darbininkus savo svečiais bei ištiesti 
jiems brolišką pagalbos ranką.

Šiuo kreipiamės į visus Melbourne lietuvius prašydami pri
imti atvykstančius, kiek kas gali, į savo namus kelioms dienoms 
apsistoti.

Sudarytos Komisijos nariai: p.p. Karolis Prašmutas, Pranas 
Dranginis ir Ignas Alekna bei jų talkininkai kreipsis į kiekvieną 
Melbourne lietuvį. Prašome jų kreipimosi aukščiau minėtu reikalu 
neatmesti.

Būtų tikrai malonu, kad tautiečiai patys praneštų bet kuriam 
komisijos nariui apie savo sutikimą priimti svečius, kas žymiai pa
lengvintų komisijai registracijos darbą.

Iš anksto visiems dėkojame.
Elena Žižienė,

Meno Dienų Rengimo Komiteto Pirmininkė 
Juozas Pelenauskas

Melbourne Apylinkės Pirmininkas
Albertas Bladzevičius

Melbourne Lietuvių Sporto Kl. “Varpo” Pirmininkas

MANIFESTAS
PAVERGTŲJŲ SAVAITĖS PROGA

Pavergtųjų Tautų Draugų Ame
rikiečių Sąjunga, PET Seimas, 
Rytų Europos Kilmės. Amerikie
čių Federacija, Europiečių Mote
rų Tremtinių Taryba, Moterų 
Sambūris už Laisvę, Pavergtųjų 
Tautų Savaitės Komitetas ir Ame
rikiečių Sambūris Sovietų Sąjun
gos Nerusų Tautoms Išlaisvinti 
šių metų Pavergtųjų Tautų Savai
tės proga išleido bendrą manifestą. 
Jame priminta, kad nerusų tau
toms Sovietų Sąjungos ribose ir 
toliau paneigta laisvo apsisprendi
mo teisė ir pabrėžta, kad “tik va
dovaudami pavergtųjų tautų išsi
laisvinimo pastangoms Vakarai 
gali išlaikyti dvasinę ir diploma
tinę ofenzyvą globalinėje laisvės 
ir teisingumo kovoje”.

Manifeste iškelti reikalavimai 
JAV vyriausybei ir JAV sąjungi
ninkams: deklaruoti paramą pa
vergtųjų laisvo apsisprendimo 
principui, šį reikalą kelti J. Tau
tose, įsisąmoninti, kad kol geležinė 
uždanga skiria pusiau Europą, tol 
netenka laukti šaltojo karo pabai
gos, atmesti nepuolimo sutarčių 
sumanymus (jie tik legalizuotųir 
įamžintų šių dienų neteisę), prisi
minti, kad Sovietai reikalingi y a- 
karų ūkio, tad Vakarai turi išnau
doti savo padėtį, gauti prasmingų

NUKENTĖJUSIUS
REMS VYRIAUSYBE;.

■ , ■' t# /

Naujoji Zelandija yra pirmoji 
valstybė, kurioje kriminalistų au
koms padarytus nuostolius sugrą
žina vyriausybė. Ją pasekti ren
giasi ir Anglija. Ten sudaryta tei
sininkų komisija, kuri paruoš tam 
reikalui planą.

N. Zelandijoje nuo šių metų 
pradžios veikia įstatymas, pagal 
kurį vyriausybė atlygina kriminai 
listų padarytus nuostolius asine? 
niui, bet ne jo turtui, todėl ten 
atlygina tokiu atveju gydymo iš
laidas, jei nuekntėjusis nustojo 
darbingumo, mokama savaitei 129 
ir priedo žmonai 12.80 ir kiekvie- 
nafn mažamečiui vaikui. Nuken
tėjusiam mirus, jox šeima per 6 
metus gauna apie £10 per savaitę. 
Įvairiai atlyginama ir tais atve
jais, kai nustojama darbingu
mo. Ųidžiausia suma tokiais atve
jais £1.500.

Mums patiems viskas atrodytų 
kažkaip klaikiai.

Pavardė yra mūsų atsineštinis 
kraitis iš tėvynės ir pats tam
priausias ryšis su tauta. Kai jos 
atsižadame arba ją išmainome į 
svetimą, tai tuo pačiu nukerta
mas paskutinis siūlas ir su savo 
tauta.

L. L.

politinių nuolaidų pavergtosioms 
tautoms ir visam laisvajam pasau
liui. (E)

A t A ZIGMAS

Liepos 15 d. Canberroje mirė 
ypač cabramatiškiams ir sydnėjiš- 
kiams gerai pažįstamas tautietis 
Zigmas Staugirdas, kuris maždaug 
prieš IJ metų persikėlė gyventi 
Canberron.

Velionis gimė 1892 m. liepos 28 
d. Balbieriškyje. Gimnaziją lankė 
Kaune ir Pirmojo Didžiojo Karo 
metu pradėjo tarnauti, kaip gele
žinkelininkas.

Atsikuriant Lietuvai, vėlionis 
Zigmas visą savo patyrimą skyrė 
naujos valstybės geležinkelių or
ganizavimui ir jų gerinimui, savo 
pianus, projektus ir sumanumą iš
reikšdamas daugelyje straipsnių, 
spausdintų “Geležinkelininko“ 
žurnale.

Administracinėje srityje jis bu
vo pasiekęs aukštos geležinkeli
ninko tarnybos pakopos, tarnau
damas ir viršininkaudamas dide
lėse stotyse, būtent — Klaipėdo
je, Rokiškyje, Telšiuose, Šiauliuo
se, Joniškyje ir Kaune

Be didelio atsidavimo ir parei
gingumo tarnyboje, vėlionis Z. 
Staugirdas buvo aktyvus šaulys 
ir ypač veiklus ir iškilus skautas, 
dar nepriklausomoje Lietuvoje 
pakeltas į paskautininko laipsnį ir 
apdovanotas įvairiais Lietuvos 
Šaulių Sąjungos ir Lietuvos Skau-

Nuoširdžiai užjaučiame p.p. Staugirdų ir Vėteikių 
šeimas mirus vyrui, tėvui ir uošviui

ZIGMUI STAUGIRDUI

ZIGMUI STAUGIRDUI
mirus, žmonai, dukrai, žentui ir sūnui reiškiame gilią 
užuojautą

A. G. ir V. Dantos

Brangiam vyrui, tėvui ir uošviui
A. A. ZIGMUI STAUGIRDUI

mirus, p. Staugirdienei, p.p. Vėteikiams ir p. Jurgiui Stau
girdui nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Rotcų šeima

Vyrui, tėvui ir uošviui 
ZIGMUI STAUGIRDUI mirus, 

nuoširdžiai liūdesio valandoje užjaučiame našlę p. Stau
girdienę, sūnų Jurgį ir dukrą bei žentą Vėteikius.

Bitinų šeima

A. A.

ZIGMUI STAUGIRDUI
mirus, našlę p. Staugirdienę, sūnų Jurgį ir p. L.J. Vėteikius 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame

A. ir H. Virgeninkai

A. A.

ZIGMUI STAUGIRDUI
mirus, žmonai, sūnui, dukrai ir artimiesiems reiškiame nuo
širdžią užuojautą

T. ir B. Vingiliai

STAUGIRDAS
tų Sąjungos žymenimis — orde- 
nais ir medaliais.

Ypatingai Rokiškio skautai ve
lionį prisimena kaip nuoširdų va
dovą ir auklėtoją, nes psk. Z. Stau
girdas ten pasižymėjo vasaros sto
vyklų organizavimu ir joms vado
vavimu.

Po Vokietijos kapituliacijos 
Antrajame Pasauliniame Kare, 
psk. Z. Staugirdas, gyvendamas 
Hafkrugo ir Liubeko išeivių sto
vyklose, skautybės darbą vykdė 
dar didesniu atsidavimu, nes ir 
anuo sunkiu ir alkanu metu jis 
savo sumanumu mokėdavo suren
gti dideles skautų stovyklas, iš 
anglų ir UNRO’S įstaigų suorga
nizuodamas ir palapines, ir skau- 
tavimo priemones ir gerą maistą 
stovyklautojams, pats toms sto
vykloms vadovaudamas, kaip jų 
viršininkas.

Emigravęs Australijon, vėlionis 
Z. Staugirdas ilgus metus gyveno 
savo nuosavuose namuose Cabra- 
mattoje. Nors čia jis jau senokai

a ša a © g
KAS PO ŠASTRI?

Mirus Indijos premjerui Nehru, 
jo vietą užėmė šastri, tačiau ne
praėjus nė mėnesiui Indijoje vėl 
iškilo klausimas — kas po šastri ? 
Klausimas iš tikrųjų keliamas ne 
dėl naujojo premjero nesugebėjimų 
valdyti kraštą, kiek dėl jo sveika
tos. Naujasis premjeras net nenu
vyko į British Commonwealth mi- 
nisterių pirmininkų konferenciją 
Londone, nes jis turėjęs širdies 
ataką ir šiandie rimtai susirūpin
ta jo sveikata.
' I' <'■’’"I! |;-i' I«rr-

NAUJA VALSTYBĖ
Afrikoje nepriklausomos valsty

bės dygsta kaip grybai. Pereitą 
savaitę nepriklausomybę gavo bu
vusi britų kolonija Malawi, kuri 
jau yra trisdešimtpenktoji Afrikos

L ir V. Daudarai

pradėjo sirguliuoti, tačiau visuo
meninio veikimo nemetė ir jo ne
atsižadėjo. Visą eilę metų jis bu
vo Cabramattos apylinkės Revizi
jos Komisijos pirmininku ir pir
muoju Sydnejaus Skautų Židinio 
tėvūnu.

Vėlionis visada rūpinosi ben
druomenės veikla ir nuoširdžiai 
dėjosi prie lietuvių veiklos ir savo 
darbu, ir auka.

Vėlionis Z. Staugirdas šio mė
nesio 18 d. buvo palaidotas Can- 
berros kapinėse, kurį į amžiną po
ilsio vietą palydėjo tikrai gausus 
skaičius canberiškių, cabramati^ 
kių, ir kitų vietovių tautiečių bei 
jo bičiulių, kapui skendint nuo
širdžiai parengtuose vainikuose.

Pkskutinį atsisveikinimo žodį 
Canberros apylinkės vardu tarė 
P. Pilka, skautų vardu — Broli
jos vadeiva A. Dudaitis ir Cabra
mattos apylinkės vardu — jos pir
mininkas A. Statkus.

Velionis Zigmas Staugirdas pa
liko sielvarte žmoną Verą, dukte
rį Lizą Vėteikienę, sūnų Jurgį ir 
žentą Julių Vėteikj.

Ilsėkis ramybėje svečioje pa
dangėje! A.S.

valstybė, šis kraštas yra nedide
lis ir neturtingas. Gyventojai, Iš 
kurių apie 9.000 baltųjų, 11.000 
azijatų ir apie 4 milijonai negrą, 
verčiasi žemės ūkiu.

EISENHOWERIS LIETUVIAMS 
IR UKRAINIEČIAMS

Sovietus supykdė buv. JAV Pre
zidento D.D. Eisenhowerio birželio 
18 d. išsiųstas pareiškimas Lietu
vių Kongreso Vašingtone proga, 
šiame pareiškime buvęs preziden
tas pabrėžė, kad Chruščiovas Pa
baltijo tautoms privalo suteikti 
laisvo apsisprendimo teisę. D.D. 
Eisenhoweris birželio 27 d. dalyva
vo ir ukrainiečių šventėje Vašing
tone. Jų buvo suplaukę apie 40,000. 
Buv. prezdentas Vašingtone ati
dengė Taraso Ševčenkos paminklą

(E)
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SVEIKA,
ADELAIDĖS LIETUVIŲ

Adelaidės lietuvių Lituania choro dirigentai: viršuje cho
ro steigėjas dirigentas Vaclovas Šimkus, šiais metais at
šventęs 35 metų dirigavimo sukaktį ir dešinėje p. Šimkaus 
pavaduotojas — busimasis įpėdinis Vytautas Straukas.

Lietuviai
DVIGUBAS DAKTARAS

Leopoldas Trečiokas, Daktaro 
Trečioko ir Lietuvos operos solistės 
Aliodijos Dičiūtės Trečiokienės 
sūnus, baigęs chemijos mokslus, 
įsigijo chemijos daktaro laipsnį ir 
buvo paliktas universitete profeso
riauti. Bet jis pasiryžo išbandyti 
ir tėvo profesiją ir dabar įsigijo 
medicinos Daktaro laipsnį ir tapo 
gydytoju.

★
Pasaulinės parodos New Yorke 

Lietuvių Dienoje, kuri įvyks rug
pjūčio 28 d. jungtinio choro diri
gentais pakviesti A. Kačanauskas, 
J. Kačinskas, A. Mikulskis,' A. Ste
phens ir V. Verikaitis. Be tautinių 
šokių tą dieną įvyks ir dainų šven-

pasaulyje
tė, kur dalyvaus apie 38 lietuvių 
chorai iš Amerikos ir Kanados.

STATISTINIAI DUOMENYS

Pagal “Liaudies Ūkio” duomenis 
ir Lietuvoje atliktus tyrinėjimus 
1958 — 1962 metų laikotarpiu, ra
dijo aparatą buvo įsigijusi viduti
niškai kas antra darbininkų šeima, 
25 proc. seimų pirkosi siuvamas 
mašinas, 15 — 20 proc. šeimų — 
muzikos instrumentus, foto apara
tus, dviračius. Didžiuojamasi, kad 
kolchozininkų tarpe beveik visos 
šeimos turinčios dviratį, pusė šei
mų — siuvimo mašinas ir radijo 
aparatus, “daug šeimų” turin
čios motociklus.

1963 m. Lietuvos gyventojai bu

vo įsigiję apie 28,000 televizijos 
aparatų, apie 36,000 skalbimo ma
šinų, apie 7,000 šaldytuvų. Iš viso 
tais metais Lietuvos gyventojai tu
rėjo apie 150,000 televizijos apa
ratų. (E)

KYLANTI MUZIKOS ŽVAIGŽDĖ
Vokietijos mieste Stuttgarte dir

ba ir kuria jaunas lietuvis muzi
kas kompozitorius Darius Lapins
kas. Jis yra vos trisdešimt metų, 
bet jau spėjęs Vokietijoje užsire
komenduoti ir kaip dirigentas, ir 
kaip daug žadantis kompozitorius. 
D. Lapinskas konservatoriją baigė 
Amerikoje ir toliau muzikines stu
dijas tęsė Vienos muzikos akade
mijoje ir Stuttgarte, Vokietijoje, 
čia ir pasiliko dirbdamas pirmiau
sia su skrajojančiu teatru, o nuo 
1962 m. pakvestas į Stuttgarte 
operą, kur jis parengia solistus ir

LITUANIA!
LITUANIA” CHORO 15-KOS

Rugpjūčio 8 d. Adelaidės lie
tuvių choras Lituania rengia di
dingą koncertą savo 15 metų su
kakčiai atžymėti. Galimas daik
tas, kad vietos lietuviai supras 
momento svarbą ir savo gausiu 
dalyvavimu koncerte atiduos rei
kiamą pagarbą savo chorui ir jo 
vadovui.

Norėtųsi čia tik priminti, kad 
mūsų sąlygose penkiolika metų 
ne tik išsilaikyti chorui, bet net 
jį privesti prie- tokio lygio, kad 
juo galima didžiuotis ir prieš sve- 
tiriluosius, yra nepaprastas dar
bas. Iš vienos pusės tas liudija 
nepaprastą pačios lietuvių kolo
nijos tautinį sąmoningumą, iš ki
tos pusės ir begalinę ištvermę 
pačių dainininkų ir choro vado
vo. Tiesa, dainininkai su laiku 
keičiasi: vieni pavargę pasitrau
kia, kiti jų vieteon stoja, tačiau 
dirigentas ir vadovas nepavargs
ta, neturi atostogų ir net pava
duotojo. Belieka tik įsivaizduoti, 
kiek kantrybės darbe, kiek mei
lės savo tautai ir kiek ištvermės 
turi turėti sukaupęs savyje toks 
choro vadovas, išdirbęs be ato
dūsio ir be atlyginimo; penkioli
ka metų! O choras yra toks jaut- 

pavaduoja operos dirigentą. Šalia 
profesinio darbo jis daug laiko 
ir jėgų skiria kūrybai, kuri daž
nai išpildoma koncertuose ir per 
radiją.

★
Bendrajam Amerikos Lietuvių 

Fondui (Balfui) šiais metais spa
lio 17 sueina 20 metų. Balfo veik
la ir iki šiai dienai nenutrūks!, o 
ypač jo paramą jautė tuoj po karo 
lietuviai pabėgėliai Vokietijoje ir 
Austrijoje.

♦

Amerikos Lietuvių Fonde šiuo 
metu yra apie 150.000 dolerių ka
pitalo, kurio nuošimčiai skiriami 
lietuvių kultūrinei veiklai Fondas 
kasmet auga įnašais ir nariais. Į 
fondą stoja ne tik atskiri asmenys, 
bet ir organizacijos. Vien tik Ka
zickų šeima iš New Yorko šiais 
metais Fondan įnešė 15.000 dole
rių.

METŲ JUBILIEJAUS PROGA 

rus meno vienetas, kad norint jį 
išlaikyti ir net sudrausminti, kad 
jis paklustų dirigento mostui, 
reikia iš dirigento pusės ir dide
lio takto ir pasišventimo. Diri
gentas Vaclovas Šimkus šitą iš
tvermės egzaminą per 15 metų 
su kaupu išlaikė ir padarė dar 
daugiau: rūpindamasis choro 
ateitimi jis išsiaugino ir sau pa
vaduotoją, kad net jam ir pasi
traukus pats choras be vadovo 
neišsiskirstytų. Chorui vadovas 
ir dirigentas yra šios rūšies meno 
vieneto gyvybinis organas ir jų 
nelengva atrasti. Jie yra reti, 
kaip brangakmeniai, tad juo la
biau turi būti šia prasme vertin
tini.

Nėra abejonės, kad išeivijoje 
kolonijos gyvenime choras yra 
vietos lietuvių kultūrinio gyveni
mo ašis. Visur ir visada tos išei

Gyvenimas Lietuvoje
SIBIRO TREMTINIAI NEGALI ĮSIKURTI MIESTUOSE. LIE
TUVOJE TEBEVYKDOMAS “SAVANORIŠKAS” PERKEL- 
DINIMAS I SOV. S-GĄ.

sią vasarą atvykę iš Lietuvos 
buvo paklausti apie iš Sibiro trem-
ties atvykusius ir apie Lietuvos 
gyventojų “naujo tipo” išvežimus 
bei savanorišką keliavimą į Sovie- 
tijos gilumą. Nurodyta, kad pas
taruoju metu masinių deportacijų 
į Sovietų Sąjungos gilumą nepasi
taiko.

— O kaip su iš Sibiro grįžusiais t 
Kaip jiems tenka kurtis Lietuvoje, 
kokia jų sveikatos padėtis?

— Lietuvon grįžę, buvę Sibiro 
tremtiniai gauna leidimus apsigy
venti tik nurodytose vietovėse. 
Daugumai draudžiama įsikurti 
Kaune ar Vilniuje. Jie patys pri
valo susirasti darbą. Dažnai pasi
taiko, kad tie sugrįžėliai jau ne
begali dirbti savo ankstyvesnėje 
specialybėje, kadangi rašant pa
reiškimą gauti darbui reikia būti
nai nurodyti ar esi teistas ir už ką. 
Buvusieji tremtiniai negali dirbti 
kaip mokytojai, teisingumo organų 
darbuotojai ir pan. profesijose. 

vių kolonijos yra nepalyginamai 
gajesnės ir tautiniai sąmoninges
nės, kur veikia vietoje sudarytas 
choras.

Šio Lituania choro penkiolikos 
metų jubiliejaus proga norėtųsi 
patį chorą ir jo vadovą Vaclovą 
Šimkų nuoširdžiai pasveikinti su 
dėkingumu prisimenant atliktą 
didelį kultūrinį darbą ne tik Ade
laidėje, bet ir iš viso Australijos 
lietuvių bendruomenėje ir drauge 
palinkėti, kad tasai darbas nenu
trūktų ir kad lietuviškoji daina 
nenustotų skambėjus. Mes visi 
gerai žinome, kad kol lietuviš
koji daina bus dainuojama., kol 
ji skambės koncertuose, minėji
muose ir visuose lietuviškuose 
parengimuose, tol pati lietuvybė 
laikysis ir bujos.

Ilgiausių Metų Lituania cho
rui, ilgiausių ir kūrybingiausių 
metų jo vadovui p. Vaclovui 
Šimkui, ilgiausių metų ir jo už
vadėliui jaunajam chorvedžiui 
Vytautui Straukui! Šitoks choro 
jubiliejus yra kolonijos pasidi
džiavimas ir jos garbė.

V. Kazokas

Laikoma, kad tokie asmens yra
nustoję politinio pasitikėjimo.
Pridurtina, kad atvykėliai iš So- 
vietijos gilumos, atlikę įvairaus 
dydžio bausmes, negali užimti va
dovaujančių pareigų.

Tų sugrįžėlių amžius įvairus. 
Sibiran būdavo vežamos ištisos 
šeimos su mažamečiais vaikais. 
Suaugę spėdavo pasenti ir į Lie
tuvą jie sugrįžta paliegę senukai, 
o išvežti maži vaikai, Sibire ar ki
tose srityse praleidę 10 — 15 me
tų, jau tapo suaugusiais ir jų da
lis pamiršo Lietuvą, nes tremtyje 
jiems teko lankyti rusiškas mo
kyklas. Daugumos sugrįžusių svei
kata būna suirusi, dažnai paste
bimos įvairios ligos kaip reumatas, 
skrandžio opos bei kita.

— Ar girdėjote apie atsitikimus, 
kai iš Lietuvos grįžtama atgal j 
Sibirą?

— Žinoma, tokių atvejų pasitai
ko, nes, kaip minėta, sugrįžėliams 
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VINCAS KRĖVĖ

ŽMONĄ PAMOKĖ
(Tęsinys)

— Ej ir pataikei gi tu. Kur giliausia bala, — 
nusijuokė iš jo Budraitis.

Rupeika stovėjo pas vežimą ir dairėsi į visas 
šalis, lyg nepažino, ar namo jis parvažiavo, ar kur 
kitur. Budraitis truktelėjo vadelėm.

— Palauk, kūmai, — ėjo Rupeika greta veži
mo, prisilaikydamas drangos. — O kur gi mano 
pjautuvai, kuriuos daviau dantinti, ir miltai?

— Fiu-fiuP — sušvilpė Budraitis: — štai kada 
atsiminei! Gal pas Zelinkienę liko, o gal pas kalvį.

— Tai aš, brol, palikau pjautuvus pas kalvį ir 
neatsiėmiau... Ir miltų nepirkau, o pinigus pragė
riau. Ką dabar turiu daryti?

— Nežinau. Vertas, kad tave žmona išvano
tų, — atsakė jam Budraitis ir pavarė arklį. Ru
peika stovėjo vidukelėje ir krapštė pakaušį...

III
Budraitis nieko nerado iš vyrų namie. Vien 

tarnaitė samdininkė dairėsi aplink krosnį, vakarie
nę gamino, ir senė sodely sėdėjo, pas bites, kurios 
dar vidudieny išsispietė, ir nebuvo, kas suleistų 
spiečių, nors avilys seniai jau buvo parengtas.

— Tegu pabūna siete, suleisiu rytoj, o šian
dien jau vėlu. Matai, bitės gultų jau eina, — kal
bėjo Budraitis žmonai, išklausęs jos pasakojimų. 
— Dėkui Dievui, penktasis jau spiečius. Ir dar ne
vėlyvas. Ar didelis?

— Didokas spiečiukas. Vos susėmėm. Tik, ži
nai, ką aš tau pasakysiu, seneli bitės, kaip avelės: 
nei viena neįgėlė. Sulipo ant šakelės štai šitos obe
lies, pačios žemiausios, pakratėm šakelę, ir ir nu
byrėjo visos sietan.

— Dėkui Dievui už biteles. Sveikos, kad ne
gelia, ne piktos. Jau gi aš šiemet paaukosiu Jam 
žvakelių. Už kiekvieną spiečių — žvakelę... Bet 
aš čia kalbu su tavim, o ten kumelšė pavalkuose.

Ir senis išėjo iš sodelio.
Vos rojo Budraitis iškinkyti arklį, pagirdyti ir 

sunešti svirnan padargus, kai kieman įbėgo Mary
tė, Rupeikos duktė, dvylikos metų mergaitė.

— Vai, dėdule, dėdule! — rėkia ji verkdama 
ir bėga tiesiog į Budraitį.

— Ko tu čia rėki? Ar tave vilkas pjauna? — 
klausia jisai mergaitės ir šaiposi sau ūsuosna — 
susiprotėjo, kad Rupeika moko savo žmoną, kaip 
reikia vyro klausyti.

— Ogi tėvulis motulę muša! Vis už plaukų 
tampo! Vai, dėdule, dėdule! Bėk greičiau apginti, 
kad neužmuštų.

— Neužmuš, neužmuš, apginsim, — ramina 
jis mergaitę. Nesiskubindamas užrakino svirną ir 
perkopo per spragelę, kuri jungė jo kiemą su Ru
peikos. Nemėgo jisai Rupeikienės dėl jos ilgo lie
žuvio. Nebuvo sodžiuje žmogaus, kurio ji būtų ne
apkalbėjusi, ar su kuriuo būtų nesusibarusi. To
kiai žmonai seniai reikėjo kailis nuperti, ir gerai 
padarys Rupeika, jei kiek ją pavanos. Tik žinoda
mas jo kumščių svorį, bijojo, kad girtas būdamas 
nepasidarytų sau bėdos. Stukters gerai kumščiu, 
moteriškė ir kojas išties.

Vos tik jis įėjo Rupeikos kieman, kai iš prie
menės durų, lyg iš mėtyklės paleistas akmuo, iš
spruko Rupeikienė. Ji buvo be skarelės; plaukai 
sutaršyti, marškiniai ištraukyti, viena rankovė vi
sai atplėšta.

Paskui ją išbėgo verkdamu dar du vaiku.
— Kas tai? Puotą keliate, ar kas, kad vaikai 

dainuoja, ir pati paraudus, lyg šokai?
— Vai gi, tasai pasaulio išgama parėjo namo, 

akis užsipylęs, kad jis būtų sau kojeles palaužęs, 
rankeles pasisukęs, dervos atsilakęs!.. Vaikus išpo
rino, puodus pagurino, manęs vos neužmušė. Vai, 
Dievuliau, rankelės nepakeliu! Kaip aš rytoj ei
siu rugių pjautų?

— Aš tave, gyvate! Laimė tavo, kad ištrūkai. 
Tu man suimsi dantis! — rėkia pirkioj Rupeika. 
— Tu dar bartis sumanei? Aš tau sunersiu nasrus, 
tu man žinosi!..

— Kam gi pristoji girtą. Štai ir gavai.
— Kaip gi, Dievuliau, tylėsi. Parėjo namo, akis 

užliejęs. Nei jis pjautuvų parnešė, nei druskos, nei 
miltų. Ką gi dabar aš rytoj darysiu? Visi eis ru
gių pjautų, o aš pjautuvo neturiu. Ir dar, sako, 
tylėk jam! Aš jį lazda,, kaip šunį, nuvanosiu!

Ir Rupeikienė ėmė traukti iš tvoros straigą.
Duryse atsistojo Rupeika su skujinakočiu. 

Norėjo peržengti slenkstį, bet kojos jo neklausė, 
ir jis vos nenuvirto.

— Eikite visi iš mano namų! Kad jūsų čia visų 
nei kojos nebūtų!..

— Aš tau, žmogžudy, pasaulio išgama, sme
genis pramušiu, galvą pravirinsiu! — puola jį Ru
peikienė ir lenda vėl į vyrą.

— Eikš-eikš! Dar tau maža teko. Palauk, dar 
aš tave sugriebsiu savo rankosna, — grasydamas 
ritasi per slenkstį Rupeika.

Budraitis sulaikė pirmiausia Rupeikienę.
— Na, žmona, kur tavo protas? Matai, žmogus 

girtas, kaip pėdas, o tu į jį lendi. Nori, kad dar 
primuštų? Nelįsk dabar jam akysna. Eik pas mus, 
ten pernakvosi. Ryt išsipagirios vyras — tada kal
bėsite.

— Kad jį Dievulis taip kliudytų, kaip jį kas 
kliudė, šitą girtuoklį, kad jam velnias sprandą nu
suktų! — keikė ji vyrą, eidama į spragelę. — Ei
nam, vaikeliai, nuo tėvo girtuoklio! — šaukė ji 
vaikų.

— Eikite iš mano namų! Ir iš kiemo eikite, 
kad jūsų čia nei koja nebevaikščiotų. Visiems gal
vas suskaldysiu, o tau pirmai.

I tą riksmą, kurį sukėlė Rupeikos šeima, su
bėgo, kur buvę, kur nebuvę, viso kaimo vaikai. 
Dabar jie sukibo ant vartų ir žiūri, kas bus toliau.

— Na, kūmai, užteks. Eik pirkion, išsimiegok. 
Pamokei žmoną, ir užteks.

— Ne, aš dar jai, gyvatei, mažai daviau. Iš
spruko iš mano nagų... Leisk, kūmuli! Aš ją sura
siu, nepasislėps ji nuo manęs.

— Užteks, užteks... Matai, visas sodžius subė
go. Juoksis vėliau.

— Juoksis, sakai? Tegul juokiasi... Ar tai dar 
maža iš manęs prisijuokė, maža dar prisišaipė. Pa
laukite, aš dar ir kitą kartą pasigersiu, tada vi
siems galvas suskaldysiu. Ar tai jūs čia karstysi
tės ant vartų, varliai! — puolė jisai vaikus.

Tie strimagalvėmis, kaip žvirbliai, nukrito nuo 
vartų, sustojo kitoje gatvės pusėje ir žiūri, ar dėdė 
vys juos toliau.

Pagaliau Budraitis įkalbėjo ir nuvedė Rupei
ką pirkion.

Ten atsisėdo Rupeika skobnių gale ir ėmė 
verkdamas skųstis žmona, vaikais.

— Žinai, kūmuli, ji mane, matyti, nunuodijo!
— Kur jau ji tave nunuodys? Ką tu dabar 

kalbi?
— Kad pikta man, kūmuli. O ji ragana tokia, 

jog iš jos visko galima laukti... Pikta, kūmuli. 
Dievaž, vemsiu!...

Ir Rupeika apkniubo gale skobnių.
— Pasigėrei, ir pikta todėl. Gulkis lovon ir 

užmik, tada viskas praeis.
Rupeika šlaistydamas nuėjo į lovą ir atsigulė.
— Štai, kūmuli, buitis. Vienas, kaip pirštas! 

Apsirgau, ir vandens nėra kas paduotų. Nudvėsiu 
čia vienui vienas, ir nebus kas žvakę rankon įdėtų... 
Ir vis per tą mano raganą... — aimanavo Rupeika.

— Nemirsi, nesibaidyk. Tai degtinė tave taip 

valo, gerti neįpratęs. Išsimiegosi, ir sveikas būsi, 
— ramina jį Budraitis.

— Kur žmogus būsi įpratęs, kad skatikėlio 
niekados rankoj neturi. Kokis atsiranda namie, 
tuoj jį sugriebia toji giltinė. O iš jos nagų gal iš
lupsi?... Bet gi jos čia kojos daugiau nebebus, kū
muli. Teeina sau, iš kur atėjusi... Vienas dabar 
gyvensiu, kaip patinka!

Budraitis tuoj išėjo iš pirkios, ir Rupeika už
migo.

Anksti anksti nubudo Rupeika, dar saulei ne
tekėjus. Kas vakar buvo, jis nieko neatsiminė; tik 
juto, kad jam nežmoniškai skauda galvą, ir kan
kina jį be galo troškimas. Gerklė ir burna išdžiū
vusios, lūpos apsmogojusios.

— Gerti! — paprašė jisai, neatmerkdamas 
akių, bet niekas neatsiliepė. Palaukęs^ truputį ir 
daugiau atsipotrinęs iš miego, jis pravėrė akis ir 
norėjo pakelti galvą, bet negalėjo, taip ją skaudėjo, 
ir tokia ji buvo sunki, lyg geležinis, pilnas vandens, 
puodas. Ausyse ūžė, lyg kipšai ten malūną būtą 
įsitaisę.

Dideliu vargu pasivertė jisai ant šono ir apsi
dairė: — mato — pilnos grindys šukių ir Sukelią 
sudaužytų puodų ir dubenių. Jis patsai guli vie
nui vienas lovoj, apsivilkęs, apsiavęs, su įpurvin
tomis iki aulų pušnimis. Ant lovelės ir užulovėj, 
kur visuomet vaikai gulėdavo, nieko nėra. Tik UŽ 
skobnių, ant gryno suolo, vien po galva pasidėjus 
kažkokius rūbekšius, gulėjo jo žmona.

Rupeika iš pradžios negalėjo suprasti, kas gi 
tokio atsitiko, ar sirgo jisai labai, ar kas pasidarė? 
Paskui ėmė neaiškiai, kaip per sapną, vaidentis 
vakarykščia diena. Atsiminė, kaip jis, pragėręs 
visus pinigus, nenupirko nei druskos, nei miltą 
šventei, kaip girtas parvažiavo su Budraičiu namo, 
neatsiėmęs iš kalvio pjautuvų, kaip namie primušė 
žmoną ir išvaikė vaikus iš pirkios.

Atsiminė viską Rupeika ir — nusigando. Kas 
dabar bus? Ką jam pasakys žmona? Kaip namiš
kiams ir kitiems akysna pažiūrės? O ypač žmonai! 
Vai, griež ji dabar, tai griež!... Paleis liežuvį per 
visą sodžių. Ir verta gi jam...

Nagi su pjautuvais kas daryti? Visi juk eis 
nūnai į rugius, o jo pjautuvai pas kalvį. Ar pa- 
dantino jisai tik vakar? Tiek turėjo kalvis darbo! 
Kas stovėjo ant sprando ir niukino, tam išdanti- 
no, o jisai nei neužėjo kalvėn.

štai gėdos! štai gėdos! Nieko kito čia žmo
gus nesugalvosi, nesumanysi. Reikia, kol dar žmo
nės nesusikėlė, ir žmona dar miega, subėgioti Mer
kinėn ir parnešti pjautuvai.

{Nukelta į psL 4)
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POŽIŪRIS I KREPŠININKUS
Sydnejuje Amerikos lietuvių 

krepšininkų viešnagė laikinai pasi
baigė. Jie dar sugrįš pabaigę vi
sas gastroles kituose Australijos 
miestuose ir čia pabuvę keletą die
nų po savo triumfalinės kelionės 
grįš namo. Mūsų Pastogės bendra
darbis susidomėjo vietinių sydne- 
jiškių lietuvių nuotaikomis po su
sitikimo su svečiais Amerikos lie
tuviais ir eilės vietinėje visuome
nėje pasireiškiančių žmonių už
klausė:

Kaip Tamsta vertini Amerikos 
Hetuvių sportininkų atvykimą i 
Australiją? Ar šioji atvyka patei
sina i ją sudėtas viltis ir išlaidas?

Pirmiausia šiuo klausimu buvo 
kreiptasi į p. J.P. Kedį, kuris nuo 
pirmos atvykimo į Australiją die
nos įsijungė į vietos lietuvišką vei
klą, įsteigė Sambūrio šviesos sky
rių ir aktyviai reiškiasi tarptauti
nėse antibolševikinėse organizaci
jose.

AP. KEDYS', Amerikos lietuvių 
sportininkų atvykimas į Australi
ją yra pats didžiausias įvykis per 
tuos Australijoje išgyventus 15 
metų. Jų atvyka vertintina tiek lie
tuviškumo prasme mūsų pačių at
žvilgiu, tiek propagandine prasme 
australų sluogsniuose. Rungtynia
vimas su australais ir tai ne vie
noje vietoje, o beveik kiekvienoje 
valstijos sostinėje lietuvio vardą 
iškels iki tokio laipsnio, kokio nie
kad nebuvo galima čia tikėtis. Ir 
lietuvių tarpe ši atvyka yra revo
liucinio pobūdžio: ji išjudina ne 
tik mūsų jaunimą, kuris paskuti
niu metu pasirodė kiek ir apatiškas 
lietuviškiems reikalams, bet dabar, 
matydami lietuvių pranašumą 
prieš australus ir jų pergales, tu
rės kuo ir patys pasididžiuoti. Do
misi šia atvyka net ir tie, kurie per 
eilę metų niekuo nesidomėjo. Ne
skaitant milžiniškos propagandos 
lietuvybei šiame krašte šioji atvy
ka išjudino lietuviškąjį gyvenimą 
iš pagrindų.

Ar pasiteisina šiam reikalui su
dėtos lėšos? Sakyčiau, jos duoda 
šimteriopai daugiau, negu už tuos 
pinigus galima būtų nupirkti. Pa
galiau tie apytikriai šiai išvykai 
sudėti 20.000 dolerių nėra vien lie

bė greičiau kepurę, užmovė giliai, net ant ausų, ir 
išsinešdino kieman.

Per sodžių ėjo skerdžius ir trimitavo.
Rupeika nuėjo skiedrynan ir atsisėdo ant kul

belės...

Žmona pamokė
(Atkelta iš psl. 3)

Taip, bet ar kalvis panorės del jo pjautuvų 
anksti keltis ir darbo imtis, jei jų vakar neišdan- 
tino? O vėl kuo jisai užmokės, kad vakar visus pi
nigus pragėrė!...

Tai mušti jį! Tai mušti! Ir verkti neduoti! 
Tai bus keiksmo, tai sius žmona!...

Ką žmona? Ar jisai gi nevertas, kad jį keiktų! 
Kad taip kitas būtų padaręs, jis pirmas iškone
veiktų tokį!...

O kur gi vaikai? Kam jis vaikus išgąsdė? 
Kaip jiems dabar akysna pažiūrės!

— Ak, tu Dieve mano! — sudejavo Rupeika, 
taip jam neramu ir gaila pasidarė. Širdį taip jam 
suspaudė, susopo, lyg kas karštu vandeniu apipylė, 
ir lyg traukučiai jį suraivė, net lova subraškėjo.

Žmona nubudo, pakėlė galvą ir apsidairė. Ru
peika nusigando, kad ji nesuprastų jį esant nubu
dus. Jis baisiai nenorėjo, kad ji dabar imtų bartis. 
Tegul sau paskui, vėliau, bet tik ne dabar.

Apie tai, kad "užimtų” žmonai nasrus, kaip 
jis vakar sau žadėjo, dabar nei galvoti nenorėjo, 
nes jautėsi esąs kaltas. Visas jo vakarykščias no
ras jam atrodė dabar tokis vaikiškas ir kvailas, 
jog net būtų nusispjovęs, jei žmonos nebūtų bi
jojęs.

Kai tik ši pakėlė galvą, jis užmerkė akis ir ap
simetė, kad miegąs.

Rupeikienė apsivertė ant kito šono, nusigręžo 
j sieną ir vėl užmigo.

Kadangi jį be galo kankino troškimas, Rupei
ka, palaukęs truputį, kol jam pasirodė, kad žmona 
jau miega, atsisėdo lovoj ir nuleido kojas žemėn. 
Galvoj taip terškino, taip laužė, lyg ją norėjo kas 
lankais apkalti...

Atsistojo ir- netvirtom dar kojom nuėjo pasi
semti sau vandens. Paėmęs kaušelį, ilgai negalėjo 
įkišti jį kibiran: pasaitas kliudė, ir rankos vis 
bėjo.

Žmona vėl pakėlė galvą.
— A? Lakti užsimanei. Maža tau dar, 

vakar prisilakei mūsų ašarų!
— Tylėk, tylėk! — nedrąsiai pabarė ją

peika. — Kad guli, tai gulėk. Nesiusk nuo ryto, 
kaip Ribinsko kalė.

— Tai aš tau kalė! Tai aš tau siuntu!... Ak 
tu, žmonių išgama, ak tu girtuokli!... Akis tau 
išdraskysiu nūnai, plaukus išrausiu! Juokui mane 
iškėlei ir dar kale vadini! Žiūrėk tu jo tik!...

Ir ji atsisėdo ant suolo.
Rupeika, nelaukdamas, kas bus toliau, sugrie-

dre-

kad

Ru-

tuvių Australijoje aukos. Tris ket
virčius jei ne daugiau sudėjo ir 
patys Amerikos ir Kanados lietu
viai. O tie, kurie šiam tikslui au
kojo, su didele įtampa seka, kuo 
baigsis šioji jo paremta išvyka ir 
ką ji duos konkretaus, žodžiu, ši 
išvyka turi neginčijamų teigiamy
bių tiek čia, Australijoje, tiek ir 
Amerikoje. Kitaip sakant, vienu 
šūviu nušaunami du zuikiai ir tai 
lietuvybės naudai.

GRAŽINA REISGYTĖ, studen
tė, “Studentų žodžio” Mūsų Pas
togėje redaktorė:

Amerikos lietuvių sportininkų 
atvykimas į Australiją davė pro
gos mūsų jaunimui pasidžiaugti jų 
laimėjimais ir pasididžiuoti prieš 
australus savo tautybe.

Gaila, kad Sydnejuje nebuvo 
duota specialios progos vietos stu
dentams susitikti su svečiais, ku
rių dalis patys yra studentai ar
ba jau baigusieji.

Iš svečių mes galėjome pasimo
kyti ne tik kaip krepšius mėtyti, 
bet ir kaip lietuvišką darbą dirbti 
ir organizuoti, ypač iš jų vadovo 
filisterio V. Adamkavičiaus. Jeigu 
mes Australijoje turėtume bent 
vieną tokį filisterį, kaip V. Adam- 
kavičius, ne tik kad studentų gy
venimas, bet ir visa mūsų ben
druomenė kitaip atrodytų.

VYTENIS ŠLIOGERIS, akade
mikas, Sydney lietuvių filisterių 
būrelio vadovas:

Amerikos lietuvių sportininkų 
atvyka Australijon pirmoj eilėj 
paveiks mūsų jaunimą, kuriuo mes 
visi šiandie labai susirūpinę. Jų 
pergalės Australijoje, ir ypač tai, 
kad tokias tarptautines išvykas 
įstengia suorganizuoti valstybės 
neremiama emigrantų grupė, (ko, 
žinoma, ne kiekvienas supras ir į 
tai atkreips dėmesį), gali sukelti 
tarptautinius sąjūdžius, tai yra 
kažkas neįsivaizduotino, šalia ka
zokų choro, vadovaujamo Serge
jaus žarovo. bene lietuviai bus 
pirmieji, kaip emigrantinė grupė, 
išėjusi į tarptautinę areną. Juo 
ypač mūsų jaunimas turi akstino 
ne tik pasitempti, bet drauge ir 
didžiuotis, kad ne kas kitas, p lie
tuviai tai įstengia ir padaro.

PRANAS NAGYS, “Minties” 
spaustuvės sav. ir Krašto Valdybos 
narys: šioji Amerikos lietuvių 
sportininkų atvyka J Australiją tu
ri daugeriopą prasmę. Neskaitant 
tos įtakos mūsų jaunajai kartai, 
ypač sportuojančiam ir studijuo
jančiam jaunimui, ji veikia ir pa
čius australus mūsų naudai: nie
kad dar nebuvo taip plačiai išgar
sintas lietuvių vardas visoje Aus
tralijoje, kaip kad su šia Ameri
kos lietuvių sportininkų atvyka. 
Lietuviai turi kuo didžiuotis ir 
džiaugtis, o australai dar turi ir 
apčiuopiamos naudos, nes Ameri
kos lietuvių krepšinio rinktinė yra 
pati pirmoji tokio augšto lygio 
krepšinio komanda, bent kada vi
zitavusi Australiją.

D R. ALEKSANDRAS MAU- 
RAGIS, Liet Kat. Kultūros D-jos 
p-kas ir skautų veikėjas:

šiai išvykai vargai ir kaštai pil
nai pasiteisina, šioji Amerikos lie
tuvių atvyka ypač svarbi tiek 
mums patiems, tiek ir mūsų jauni
mui, neskaitant to teigiamo bruo
žo, kuris ryškus kalbant apie aus
tralų visuomenę ir propagandą 
lietuvybei. Aš žavėjausi Amerikos 
lietuvių sportininkų drausme, su
siklausymu ir blaivumu, kas, be 
abejonės, teigiamai paveiks ir mū
sų čia veikiančius sporto klubus.

JEI GYVENČIAU LIETUVOJE
ČIKAGOS LITUANISTINĖS MOKYKLOS MOKINĖ 

ALDONO TAMOŠIŪNAITE

Jeigu mano tėvai nebūtų pa
sitraukę iš Lietuvos ir jeigu bol
ševikai jų nebūtų kur nors iš
vežę į Sibirą, tai aš būčiau gi
musi ir augusi Lietuvoje. Daž
nai aš pagalvoju ir stengiuosi 
įsivaizduoti, koks būtų mano gy
venimas.

Jeigu aš šiandien gyvenčiau 
Lietuvoje, ji vistiek būtų komu
nistų valdoma. Didžiausias jų 
dėmesys yra kreipiamas į jau
nuomenę, ypač į mokslus einan
čią jaunuomenę. Ir aš greičiau
sia mokyčiausi. Ir man jie kal- 

Saulė buvo gan aukštai. Rupeika sėdėjo ant 
kluono slenksčio, susiraukęs, paniuręs ir tynė dalgę.

Iš daržų grįžo namo Budraitis, užsikoręs du 
maišu ant rankos. Jis sustojo ties kluono vartais, 
pakorė maišus ant tvoros, o patsai atsisėdo ant 
slenksčio greta su Rupeika. Rupeika nei nedirste
lėjo jo pusėn, neprakalbėjo nei žodžio ir dar su 
didesne atyda plakė dalgę. Budraitis išsitraukė iš 
užujuostės krepšį, prisikimšo pypkę ir įskylė 
ugnies. '

— Na, kaip tavo žmona? Ilgam numalšinai? 
— paklausė jisai, leisdamas aukštyn dūmus.

— E, neklausk geriau! — sumojo ranką ir 
rūsčiai nusispjovė Rupeika. Pakėlęs dalgį iki 
akių, ėmė mėginti pirštu ašmenis.

— Einam, padėsi man bičių suleisti avilin. 
Būsi mano bičiulis. Kai iškopsiu, medaus gausi. 
Tik žiūrėk,, kad nūnai daugiau nebesibartai, ne
pyktai, nes kitaip bitės nesivaisins.

— Prašyk sau kito, ne manęs. Geriau bus, — 
murmtelėjo jisai ir, paėmęs dalgiakotį, pritaisė 
tuojau ištintą dalgę.

Budraitis žiūrėjo į jį, leido dūmus aukštyn ir 
tylėjo.

— Tėvuli, tėvuli, ko neini valgyti? Motulė 
pyksta, kad viralas užšalo! — šaukė Rupeikos 
duktė, užsikorus ant kluonienos vartų.

— Kur tasai išgama? Ko jis neina, ko nesa
ko, pas ką jis pjautuvus paliko. Ar jis laukia, kol 
aš jam plaukus nurausiu!... — šūkaloja ant viso 
kiemo Rupeikienė.

Rupeika pritaisė dalgę, užsimetė ant pečių ir 
užkišęs už juostos aslą, neprabylojęs į nieką nei 
vieno žodžio, nuėjo į laukus.

— Na, ir vyras! Tai tau ir numalšino! — 
nusijuokė Budraitis ir nusispjovė. Pasikėlęs pa
ėmė maišus ir nuėjo į savo kiemą.

— Reikia ko kito pasišaukti bičiuliuosna.
Taip ir nėjo Rupeika visą dieną pirkion val

gyti. Vėlų vakarą parėjęs namo, atsiriekė duonos, 
suvalgė su vandenimi, sėdėdamas pasvirnėje, ir nu
ėjo gultų kluonan. Ant rytojaus, saulei dar nete
kėjus, pasikinkė arklį ir nuvažiavo pievosna, ku
rios buvo už penkių verstų nuo sodžiaus...

Ištisą savaitę badėsi pirkion įžengti.
Nuo to meto Rupeika nebesvajojo daugiau 

“mokyti žmonos ir nasrų jai užimti”.
(Pabaiga)

Nors ir kaikurie Amerikos lietu
viai žaidėjai ir nekalba lietuviškai, 
bet jie patys daro labai teigiamą 
įspūdį ir jų prieraiša prie lietu
vybės ir jų lietuviškasis sąmonin
gumas padarys didelės įtakos tiek 
mums visiems, tiek ir mūsų jauni
mui. Mane ypač žavi jų discipli
nuotumas ir korektiškumas. Mūsų 
jaunimas šio fakto neturėtų išleis
ti iš akių.

T.J. ROTO AS, ilgametis darbuo
tojas skautų sąjūdyje:

Visų pirmiausia šią Amerikos 
lietuvių atvyką vertinu iš tautinės 
pusės: nežiūrint, kad mes čia gy
vename Australijoje jau daugiau 
kaip penkiolika metų, lietuvio var
das dar niekad tiek plačiai nebu
vo linksniuojamas ir komentuoja
mas, kaip ryšium su šia sportinin
kų atvyka. Nieko naujo, kad lietu
viai žaidėjai yra augštos klasės, 
bet australams tai daro didelio įs
pūdžio, o sykiu ir mums, nes Ame
rikos lietuvių krepšininkų laimė
jimai tuo pačiu įeina ir į Australi
jos lietuvių ir jaunimo, ir vyres
niųjų kreditą.

B. DAUKUS, buvęs Krašto 
Valdybos p-kas ir Inžinierių 
Draugijos Sydnejuje p-kas: Verti
nu nepaprastai teigiamai ypač iš 
propagandinės pusės australų tar
pe. O jeigu pats veiksnys teigia
mas, tai ir su šiuo žygiu susida
riusios išlaidos pilnai pateisina
mos. Kad šioji Amerikos lietuvių 
sportininkų atvyka buvo realizuo

tų į galvą tarp kitko šiuos daly
kus: kad nėra Dievo, kad reikia 
aklai klausyti valdžios ir “vyres
niojo brolio” — ruso, kad tu
riu būti komjaunuole ir t.t. šiuos 
dalykus kaltų diena po dienos, 
per pamokas, per visokius susi
rinkimus. Net baisu pagalvojus, 
kad ir man reikėtų tokių dalykų 
klausyti.

Tuo pačiu laiku, kai komunis
tai kaltų į mūsų galvas tas ne
teisybes, mano tėvai, seneliai ir 
artimieji, kurie gyveno nepri
klausomoj Lietuvoj ir kurių šir
dyse dar nebūtų užgesusi tėvynės 
meilė, slaptai mokytų mus, kad 
yra Dievas, kad žmogus yra die
viškos kilmės, o ne gyvulys, kad 
jis turi teisę turėti nuosavybę ir 
būti laisvas. „

Aš eičiau ten, Lietuvoje, į mo
kyklą, bet toje mokykloje nebūtų 
dėstoma tikyba, mažai ar visai 
nieko negirdėčiau apie didingą 
Lietuvos praeitį, patrijotinę lie
tuvių literatūrą, žodžiu nesimo
kyčiau net savo gimtajame kraš
te tokių dalykų, kurių mokausi 
čia, Amerikoje, lankydama litua
nistinę mokyklą. Tikybos gal tu
rėčiau mokytis slapta, naktimis, 
su baime, ar kas neseka. Kitų da
lykų gal pamokytų patys tėvai 
ar kiti patikimi artimieji.

Viena aiškų: kaip čia jaučia
me tam tikrą dvilypumą ir blaš- 
kvmasi tarp lietuvybės ir ame- 
rikietiškumo, taip ten to blašky
mosi tarp mokyklos ir valdžios 
kalamų pažiūrų iš vienos pusės 
ir tėvų skiepijamų pažiūrų iš ki
tos ir to blaškymosi būtų dar 
daugiau. Ten, Lietuvoje, tas 
blaškvmasis būtų labai pavojin
gas. Jis galėtų būti tik sielos vi-

Kai Fidel Castro pradėjo Kubos 
kalnuose sukilimu prieš krašto il
gametį diktatorių F. Batista, ne 
vien tik Kubos gyventojai, bet ir 
visas laisvasis pasaulis jam prita-

PADĖKA

Dėkoju p. ZALOGŲ šeimai prisidėjus prie mano myl. 

vyro laidotuvių, mane užjautus ir suraminus.

Eleonora Kildišienė ir sūnus Viktoras

ta, turėtume būti dėkingi pirmoj 
eilėj dviem asmenim: p. J.J. Bačiū
nų! už iškeltą mintį, ir p. V. 
Adamkavičiui už suorganizavimą.

RIMANTAS REISGYS bebai
giąs gimnaziją gimnazistas ir be
pradedantis krepšininkas: “Jau 
vien užrašas ant jų uniformų 
“American Lithuanians” parodo, 
kad kiti kraštai respektuoja tau
tybes. Ypač gerai, kad geriausios 
australų komandos gavo į kailį. 
Dėl to uniforminio užrašo dauge- 
gelis australų susidomėjo lietu
viais ir ėmė plačiau apie juos ir 
jų kraštą teirautis.

Australijos lietuviai krepšinin
kai ne tik pamatė, kaip reikia ge
rai žaisti, bet ir pasimokė, kad ne 
alus ir tabakas neša laurus aikštė
je. Mes pasimokėm iš svečių spor
tinės drausmės; niekas trenerio 
nemokino, niekas netvarkė vado
vo. šiam tikslui vyresniųjų sudėtos 
aukos įrodo, kad vyresnieji ne tik 
mus bara ir liepia būti lietuviais, 
bet ir patys šį tą jaunimo labui 
konkrečiai padaro. r.s.

duje ir labai saugomas. Šiaip jau 
visur reikėtų rodytis, kad tiki 
tuo ką tau jie kalba, kad tiki į 
komunizmą ir visus jo prasima
nymus, nors širdyje ir netikėtum. 
Augtum tarp dviejų pasaulėžiūrų 
ir veidmainiaudamas. O tai bai
su!

Gyvenimas..
(.Atkelta iš pel. 3)

sunku gauti darbą ir butą. Reikia 
atminti, kad ne visiems dirbantie
siems pavyksta gauti Lietuvoje 
minimaliai pakenčiamas darbo są
lygas ir todėl jie yra priversti ieš
koti uždarbio Kazachijos rūdynuo
se, plėšininėse žemėse ir kitose 
Sovietijos vietose.

— Kiek žinoma, darbas Kazach
stane ar kitur nelengvas. Gal ke
liauti į ten vilioja kas kita, pav. 
atlyginimai ?

— Taip, darbas Sovietijos gilu
moje labai sunkus, be to, ten ne
įprastas klimatas, jaučiamas mais
to produktų trūkumas. Vis dėlto 
atsiranda vykstančių į ten lietu
vių, nes juos vilioja uždarbis, kuris 
tose srityse yra didesnis negu Lie
tuvoje. Kitus vilioja noras pažin
ti naujas vietas. Žmonės galvoja 
kiek užsidirbti pinigų, o jaunimas, 
pav. vaikinai, samprotauja: už su
taupytus pinigus galėsiu nusipirk
ti motociklą...

— Ar darbininkų telkimas ir 
perkėlimas vykdomas “savanoriš
kai? Kuo gi pasireiškia tas “sava
noriškumas”?

— Lietuvoje prie režiminės Min. 
Tarybos veikia vadinamoji “Vy
riausia perkėlimo ir organizuoto 

FIDEL CASTRO KUBOJE

rė, tikintis, kad Kuboje bus įgy
vendinta laisvė ir teisingumas. Bet 
pasibaigus revoliucijai Castro pa
sirodė esąs komunistas. Jam su 
pagalba prisistatė rusai, tiekdami

IŠ SYDNEY LIET.
MOT. SOC. GLOBOS 

DRAUGIJOS VEIKLOS
Draugijos Kontrolės Komisija 

neseniai patikrino draugijos finan
sinę atskaitomybę. Iš čia paaiš
kėjo, kad ligi šių metų gegužės 27 
d. Draugija turėjo savo kasoje 
£1026.11.5 pajamų, o išleista £149. 
7.6.

Draugija veda dvi kasos knygas: 
bendroji apyskaitos knyga ir sene
lių namų fondo knyga.

Draugijos narių visuotinio susi
rinkimo pritarimu iš bendros su
mos į senelių namų fondą pervesta 
600 svarų. Tad numatomų senelių 
namų statybai Draugija šiuo metu 
turi £820.5.6.

Visos Draugijos pajamos gau
namos iš aukų, nario mokesnio ir 
įvairių patarnavimų, kaip bufetų 
laikymas liet, parengimuose ir kt.

Visos išlaidos padarytos Drau
gijos tiesioginiams uždaviniams — 
ligonių lankymui, jų šelpimui, ne
laimėje patekusių pašalpoms ir kt.

Tiek iš piniginės apyvartos, tiek 
h iš visos veiklos Draugija Sydney 
lietuvių tarpe atlieka didelį karita- 
tyvinį ir socialinį darbą, šiuo me
tu Draugijai vadovauja energinga 
ii veikli pirmininkė p. O. Baužienė.

Baisu, kad negalėtum su nie
kuo artimai susidraugauti. Juk 
daug žinoma atsitikimų, kad ko
munistinėje santvarkoje draugai 
išduoda draugus, net kartais vai
kai tėvus.

Kai visa tai pergalvoju, aš 
džiaugiuos, kad gyvenu laisva- 
vame krašte, o ne komunistų pa
vergtoje Lietuvoje. (Mot) 

darbininkų telkimo valdyba”. Tos 
valdybos (su skyriais įvairiuose 
Lietuvos miestuose) skelbimai re
guliariai pasirodo spaudoje. Toje 
valdyboje yra sudaroma kolektyvi
nė darbo sutartis, pagal kurią dar
bininkai įsipareigoja nurodytoje 
vietovėje (pav. Kazachstane) dir
bti 2 — 5 metus. Tokią sutartį su
darius, nebegalima jos atsisakyti. 
Reikia pridurti, kad porai metų į 
Sovietijos gilumą įvairiems dar
bams siunčiamas kai kurias auk
štąsias mokyklas baigęs jaunimas 
(pav. baigusieji Kauno Politechni
kos institutą, Vilniaus universitetą 
baigusieji kai kurie fizikai, mate
matikai, gamtininkai).

Iš viso, sunku pasakyti kaip yra 
Sovietų Sąjungoje, kurios gyven
tojams ištisus 46 metus kasdien 
kalamas "sovietinis patriotizmas”, 
tačiau Lietuvoje tokių “patrioti
nių” ar savanoriškų vykimų Sovie
tijos gilumon pasitaiko labai ne
daug. Tai komjaunuoliai — akty
vistai, kuriems tenka kitiems rody
ti "pavyzdi”. Net ir jie po poros 
metų sugrįžta nusivylę. Lietuviai 
į tokius savanoriškus išvykėlius 
žiūri su gailesčiu ir pajuoka.

Vienas kitas išvykėlis ten suku
ria šeimas su kitatautėmis ir, ži
noma, nuolat apsigyvena Sovieti- 
joje. (E) 

ginklų ir savo karinių bei politinių 
ekspertų, ir Kubos gyventojai pa
sijuto dar daugiau prispausti, ne
gu prie Batistos.

(Bus daugiau)
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PARENGIMAI PERTH’E
Pranešama, kad Amerikos lie

tuviai krepšininkai atvyksta į Per
th* antradienį, rugpjūčio 4 d., 
7,15 vai. vakaro (Ansett — ANA 
Flight 216). Lietuviai prašomi 
skaitlingai dalyvauti aerodrome 
svečių pasitikti. Tą patį vakarą 
visi vykstame į p. A. Klimaičio 
salę (78 Kimberley St., Leeder
ville), kur galėsime su atvykusiais 
svečiais geriau susipažinti prie 
bendros vakarienės. Vakarienę pa
rengs Perth’o ponios organizuo
jamos p. Marijos Klimaitienės (71 
Tate St., W. Leederville, tel. 
84357) ir p. Reginos Statkienės 
(60 St Leonard Ave., W. Leeder
ville, tel. 8 4726). Po vakarienės 
svečiai su jų šeimininkais vyksta 
j namus nakvynei.

Trečiadienį, rugpj. 5 d. ryte de
vintą vai. svečiai krepšininkai nu
vežami j Perry Lakes krepšinio 
stadijoną treniruotei. Po treniruo
tės krepšininkai ir jų palydovai 
vežami į Council House, kur pu
siau dvyliktą valandą jie bus pri
imti Perth’o burmistro.

Pirmą vai. važiuojame į King’s 
Park valgyklą pietums, o po pietų 
svečiams parodysim gražesnes 
Perth’o vietas.

Vakare įvyks rungtynės Perry 
Lakes Basketball stadijone. Šio 
vakaro tvarka;

8 vai. prasidės gimnastika, at
liekama gimnasčių grupės, kurių 
dvi yra Olimpijados narės vyks
tančios į Tokio.

8.20 vai. į stadijoną atvyksta 
Jo Ekscelencija gubernatorius 
Maj. Gen. Sir Douglas Kendrew. 
Po jo atvykimo salės durys bus 
uždaromos, todėl publika prašoma

SVEČIŲ KREPŠININKŲ tar
pe yra didelių kino teatrų mėgė
ją, ir kaikurie žaidėjai, vos turė
dami laisvą valandėlę Sydnejuje, 
tuoj važiuodavo pasižiūrėti filmų. 
Ar tik nebus tinkamiausias būdas 
poilsiui ir atsigavimui?

JAU VAŽIUOJANT į Newcast
le be kalbų apie krepšinį autobuse 
buvo tariamasi steigti svečių ir 
sydnejiškių pokerio komandą vie
šam pasirungtyniavimui. Mano 
žiniomis svečiams viešbutyje besi- 
ilsint pokerio partijėlę pravedė pa
tys svečiai tiesiai ant lovos. Rei
kia pasakyti, kova buvo karšta, 
nes dar gerai nepažįstant vietos 
pinigų svarai banke mėtėsi kaip 
doleriai. Besilankant toliau po 
Australiją atsiras ir kitur pokeris- 
tų, bet kaip baigsis kova ?

BESIKLAUSANT Newcastle 
mieste svečių pirmininko kalbos 
teko nugirsti tokį svečio komenta
rą — "nu, ir suniūkastlėjo” ponas 
pirmininkas”, bet prisimenant 
seną priežodį, kad kiekvienas geras 
paukštis gina savo lizdą, ypatingai 
dar tokį miestą, kaip Newcastle.

DIDŽIAUSIA NELAIMĖ iš
vykstant į Newcastle įvyko svečių 
spaudos atstovui p. P. Petručiui, 
kuris ėmė ir susirgo”. Ar tik ne
bus kolega “Mūsų Pastogės” re
daktorius savo bendradarbį pervai- 
šinęs? Jau nekalbant apie tai, 
kaip pergyveno mūsų svečias Pet
ružis, gal dar daugiau išgyveno ir 
Sydnejaus foto reporteris E. Kar
pavičius, kuris nežinodamas, kad 
svečias nevažiavo, ir pats į New
castle nenuvyko ir graužiasi pirš
tus negalėjęs nufotografuoti karš
tų scenų. Tad ir suka galvas mū
siškiai iš kur gausime anų rungty
nių nuotraukų? 

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 
Rockdale stotu.
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimolcėjimui. Mes kalbame vokiškai.

nesivėluoti. Po gimnastikos įvyks 
tautiniai šokiai, kuriuos paruošė 
p. V. Miliauskienė. Krepšinio 
rungtynės tarp Amerikos lietuvių 
ir W.A. rinktinės prasidės 9.30 
vai. ir jas atidarys gubernato
rius.

Ketvirtadienį, rugpj. 6 d., ruo
šiama iškyla j Serpentine Dam. 
Visi, kurie galės, kviečiami daly
vauti. 6 vai. vakaro įvyks drau
giškos rungtynės tarp svečių ir 
vietinės lietuvių komandos. Šios 
dienos programa dar gali būti ir 
keičiama. Jei- tai įvyktų, visuome
nė bus apie tai painformuota.

Penktadienį, rugpj. 7 d., 10 vai. 
ryto svečiai vežami treniruotei į 
anksčiau minėtą stadijoną. Be 15 
min. pirmą vai. Adelphi hotelyje 
įvyks pietūs-lancheon, kuriuose 
dalyvaus pakviesti žymesni sve
čiai. Mūsų visuomenė taip pat 
prašoma kuo gausiau šiuose pie
tuose dalyvauti, įsigyjant iš anks
to pakvietimus iš ALSP Komite
to.

8 vai. vakaro pakartotinės krep
šinio rungtynės prieš, gal būt, su
stiprintą, W.A. rinktinę. Progra
ma prasideda boksu, judo pasiro
dymu ir tautiniais šokiais.

10 vai. ALSP Komitetas ruošia 
atsisveikinimo šokius Ukrainiečių 
salėje (44 Hann St., Leederville). 
EI Rio pusbrolių kapela gros iki 
3 vai. ryto. Kvietimus į šokius ga
lima gauti pas platintojus ir prie 
įėjimo.

Šeštadienį, rugpj. 8 d., 8 vai. 
ryto svečiai išskrenda į Sydnejų.

ALSP Komitetą* Perth’e

SPORTO NUOTRUPOS
VAŽIUOJANT PRO SYDNEJŲ 

ir vėliau pro Newcastle vienas iš 
svečių pastebėjo, kas Australijoje 
labai gražiai atrodo raudoni čer
pių stogai, kas Amerikoje reta, nes 
tenai daugiausia skardiniai. Pasi
rodo, ir čia yra kuo svečius užim
ponuoti.

KALBANT APIE AUSTRALI
JA kitas svečias paklausė, kaip čia 
yra pas mus, kad vidury žiemos 
medžiai ir žolė žaliuoja. Jeigu jau 
taip atrodo žiemą, tad koks žalu
mas turėtų būti vasarą. Jam pa
aiškinau, kad žiema žalia, o vasa
rą žolė ruda; taip jam ir paliko 
neaišku, kaip čia yra.

BEVIEŠINT KREPŠININ
KAMS SYDNEJUJE paklausiau 
vieną svečią, koks gi skirtumas 
tarp Australijos ir Amerikos mies
tų, o jis ir atsakė: “Jei nežinočiau, 
kad esu Sydnejuje, tikrai pagalvo
čiau, kad tai yra kažkoks kitas 
Amerikos miestas. Nekalbant apie 
dangoraižius, skrtumo beveik nė
ra. O jeigu jūs dar vietoje vaisti
nių pavadinimo “Chemist” įvestu- 
mėt amerikonišką “Drug store”, 
tai tikrai Sydnejus būtų tikrai 
amerikoniškas.

VIEŠINT NEWCASTLE mieste 
bendrų pietų metu svečių priėmi
mo p-kas p. S. Žukas prisipaži
no, kad jo, mano akim žiūrint, sim
patiška ir daili žmona iš nuotrau
kos išrinko gražiausius krepšinin
kus: Motiejūną, Čekauską ir Ši
lingą. Nenuostabu, kad jie ir be 
abejo jų draugai turi tokį didelį 
pasisekimą sydnejiškių Kovo mer
gaičių tarpe, kurios net su aša
romis išlydėjo svečius į Canber
rą.

AMERIKOS LIETUVIAI SKINA LAURUS
IŠVYKA Į NEWCASTLE

Liepos 16 d. Amerikos lietuviai 
krepšininkai drauge su keliolika 
sydnejiškių turistiniu autobusu iš
vyko į Newcastle, kuris yra apie 
100 mylių nuo Sydney. Svečiai tu
rėjo progos pasigėrėti Australijos 
užmiestiniais vaizdais... Atvykus 
į Newcastle 2 vai. p. p. įvyko ofi
cialus miesto burmistro priėmimas, 
kur jau laukė gražus būrys vietos 
lietuvių ir tautiniais rūbais vilkin
čių lietuvaičių, kurios apdovanojo 
svečius gėlėmis bei tautinėmis 
juostelėmis.

Oficialiame burmistro priėmime 
šalia vietos lietuvių dalyvavo 
dar miesto augštieji pareigū
nai bei T. V. komentatoriai. 
Burmistras savo žodyje pasveikino 
svečius, priminė trumpai Lietuvos 
istoriją ir Australiją, į kur lietu
viai atvyko vieni iš pirmųjų ir da
bar jau pakenčiamai įsikūrę ir ku
rie yra geri pavyzdingi Australijos 
piliečiai. Baigęs savo žodį burmis
tras svečius apdovanojo kiekvie
nam po knygą apie Newcastle 
miestą. Toliau sveikinant atvyku
sius žodį tarė vietos svečių priėmi
mo k-to p-kas p. St. Žukas, plačiai 
nušvietus vietos lietuvių įsikūrimą 
ir jų gyvenimų bei darbus šiame 
pramonės centre. Taip pat svečius 
sveikino Rugby League ir New
castle sporto Sąjungos pirminin
kas pabrėždamas, kad šiame mieste 
vietos užtenka visoms sporto ša
koms. Newcastle universiteto var
du svečius sveikino to universiteto 
lektorius Dr. Vytautas Doniela. 
Atsakydamas į sveikinimus padė

SVEČIAI CANBERROJE
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 Swanaton S*., 
' ’ Melb., C.I. (Priešais Melbourne Town Hall)
• • Tel. 68-2231

AR TIK DIDŽIAUSIOS staig
menos nepadarys Australijoje mū-

KALBANT APIE SYDNEJIš- 
KES lietuvaites štai aną rytą 
skambina viena mergina svečių pri
ėmimo pareigūnui sakydama: bū
tinai paduok mano adresą tam ir 
tam krepšininkui ir būtinai pri
mink, kad jis man dažnai ir daug 
rašytų. Gal jau čia ir meilė,, bet 
ir nenuostabu turint tokius vyrus 
ir dar amerikonus!

VIENAS IŠ LINKSMIAUSIŲ 
komandos dalyvių yra šilingas. Ne
skaitant to, kad jis yra labai ge
ras krepšininkas, Šiaurės Ameri
kos lietuvių į augštį šokimo čem
pionas, jis dar ir geras daininin
kas. Būdamas trečios išeivių kar
tos lietuvis, jis pats solo padaina
vo ir pravedė visą eilę dainų, kokių 
ir aš pats nežinojau. Draugai jį 
vadina “mūsų Šilingytė” — ir jis 
yra tiesiog gyvasis sidabras, pra
linksminąs ir labiausiai surūgu
sius. Apie jį, tikėkimės, išgirsime 
daug daugiau.

ŠUftYS - MILIONIERIAI
Pagal JAV įstatymus pilietis ga

li testamentu palikti savo turtą bet 
kuriam gyvuliui.

JAV Arizonos valstijos Tusono 
mieste turtuoliu tapo šuo Star. 
Mirdama jo šeimininkė paliko jam 
2 mil. dolerių, nurodžiusi, kad būtų 
vykdomos bet kurios šuns užgaidos 
ir kad jam būtų suteiktas “laimin
gas gyvenimas”.

šeimininkės giminaičiai sukilo 
prieš tokį nutarimą ir padavė šunį 
į teismą — atseit, jis perdaug 
švaisto pinigus. Jie išsigando, kad 
Star, šitaip gyvendamas, prašvilps 
visą palikimą ir jiems nieko neliks 
po šuns mirties. Tačiau teismas 
buvo šuns pusėje, ir giminaičiai 
bylą pralaimėjo.

Panašiai bylą pralaimėjo Det
roite našlės Mejer sūnus. Našlė 
paliko savo mylimam šuniui Jack 
6 mil. dol. .ištaigingą automobilį, 
didelį namą ir vilą užmiestyje... 
Kai sūnus užprotestavo tokį testa
mentą, teismas išsprendė bylą šuns 
naudai.

Tame pačiame Detroite gyvena 
kitas šuo, irgi 6 milionų dolerių 

kos žodį tarė Amerikos lietuvių 
sportininkų grupės vadovas inž. p. 
V. Adamkavičius.

Po oficialaus priėmimo pas vie
tos burmistrą sekė vietos lietuvių 
suruošti svečiams pietūs, kurių 
metu St Žukas svečių komandai 
įteikė dovaną ir kolonijos mergi
nos, vadovaujamos p. Z. Zakaraus
kienės sudainavo keletą dainų.

AMERIKOS LIETUVIAI — 
NEWCASTLE 61:46 (27:14) 

Prieš vakaro rungtynes, įvyku
sias Newcastle stadione dalyvau
jant daugiau nei 2.000 žiūrovų, 
įvyko sunkumų kilnojimo parodo
mosios varžybos, kurių metu pa
siektas naujas Australijos rekor
das ir vėliau žiūrovams buvo pris
tatyti bei apdovanoti Newcastle 
mieste gyvenantieji Australijos 
olimpinės rinktinės dalyviai, at
stovaują plaukimo, krepšinio sun
kumų kilnojimo ir irklavimo šakas.

Mūsų rinktinės rungtynės su 
Newcastle miesto rinktine buvo ne
paprastai įtemptai laukiamos, juo 
labiau, kad tiek oficialių vietos pa
reigūnų, tiek iš visos nuotaikos ir 
neoficialių žmonių buvo girdima 
tik, kad Newcastle iki šiolei savo 
aikštėje dar nėra pralaimėję ir 
būdami Pacifiko meisteriai bei nu
galėję Filipinus bei Amerikos ka
rių rinktinę, jie tikrai laimėsią ir 
prieš lietuvius.

Rungtynės buvo tikrai vienos iš 
įdomiausių ir gražiausių iki šiol 
Australijoje, nes Newcastle rinkti
nėje žaidė du olimpiniai ir 4 N.S.

sų žinomasis laikraštininkas iš 
Čikagos? Iki nualpimo sugraudi
nęs svečių priėmimo Sydnejuje 
k-to p-ko širdį (apie tai daug ne
kalbėsiu), grįžtant iš Newcastle 
mūsų Jasius šiuo metu skraido 
mūzų padangėmis begalvodamas, 
kaip greičiau sugrįžti į Sydnejų. 
Ii atsitik tu man taip staigiai: 
vienas praradęs piktas, kitas sura
dęs visai pasikeitė, kad atpažint 
nebegalima 1

NORS SU KREPŠININKŲ at
vykimu ir prasidėjo įvairiausios 
lažybos, tačiau jau dabar Sydne
juje "betinama” ir net gana stam
biomis sumoms, ar pasiseks ku
riai nors Australijos lietuvaitei 
apsukti bet kuriam svečiui galvą, 
ar ne. Stebint įvykius, atrodo, kad 
aukų gali ir būti, o tada ką gi — 
beliks tik vestuvinius maršus už
groti!

Iki pasimatymo
Rimas Gailius

savininkas. Mirusiojo giminaičiai 
nesugebėjo ir iš to šuns atimti mi
lionų.

Amerikoje yra apie 20 šunų mi- 
lionierių. Turtingiausias iš jų yra 
Mozart. Jam priklauso 75 milio- 
nai dol.

Iš kitų gyvulių visų turtingiau
sios yra katės. Bostone katė Bas- 
ter gavo pagal testamentą 30 mi
lionų dolerių ir daug brangių kos
tiumų. JAV yra milionierių mulų, 
arklių, beždžionių ir kitų gyvių.

(felv.)
★

POKALBIS NERINGOS 
KAVINĖJE

Vilniaus kavinėje vienas 
klausia:

— Va, Paleckis sako, kad sovie
tai yra mūsų vyresnis brolis. Jau 
toks vergiškumas, nors būtų pasa
kęs, kad draugai.

— Ne, geriau brolis, nes visi pa
saulyje žino, kad brolio negalima 
pasirinkti, juk ką pasakytų lais
vasis pasaulis, Jeigu mes pasiren
kame tokius draugus, kaip rusai 
bolševikai.

W. rinktinės žaidėjai. Pati salė, 
nors ir puiki, bet mūsų rinktinei 
neįprasta, o prieš rungtynes net 
neturėjo laiko joje pasitreniruoti.

Rungtynes pradeda vietos aust
ralai ir jau pirmose dviejose minu
tėse jie veda 6:0, tačiau tuoj pat 
puikūs čekausko ir Varno metimai 
santykį lygina ir perėję į persvarą 
žaidimą paima į savo rankas. Iki 
pirmojo puslaikio antrosios pusės 
kova vyksta apylygė ir puslaikis 
baigiamas 13-kos taškų persvara 
lietuvių naudai.

Antrajame puslaikyje pirmose 
minutėse australai persvarą per
ima į savo rankas ir santykį beveik 
išlygina. Salė tiesiog plyšta nuo 
šauksmų, žiūrovų yra virš 2.0001 
Australai vėl praeina jie meta, ta
čiau dėl padarytų žingsnių meti
mas neužskaitomas. Australai žiū
rovai tiesiog įtūžę šaukia ant tei
sėjo Dr. Gaškos dėl jo sprendimo. 
Net pats žaidimas kiek sustabdo
mas. Bet netrukus mūsų augštieji 
žaidėjai Adzima ir Jesevičius už
valdo savo ir priešo lentas, o me
tikai skina taškus ir netrukus atsi- 
plėšiama 10, 15 ir net 19 taškų 
skirtumu. Pavojaus pralaimėti 
lietuviams jau nėra, nors australai 
ypatingai gerai mėto iš tolo ir iki 
paskutinės žaidimo sekundės kovo
ja baisiai atkakliai. Rungtinės 
baigiamos 61:46 lietuvių naudai.

Kalbant apie patį žaidimą reikia 
pastebėti, kad vietos australų ko
manda pasirodė puikiai susižaidusi 
ir ypatingai gerai mėto, kai mū
siškiams tikrai nesisekė mėtymuo
se: Čekauskas neišnaudojo 6-šių 

Liepos 17 d. Sydnejaus lietuviai 
laikinai atsisveikino su savo sve
čiais krepšininkais išleisdami juos 
į Canberrą. Aerodrome juos pasi
tiko gražus būrys vietos lietuvių ir 
tautiniais rūbais vilkinčių lietuvai
čių. Pirmosios dienos vakare Can- 
berros lietuvių klube įvyko oficia
lus svečių priėmimas dalyvaujant 
Amerikos ambasados ir australų 
atstovams. Vakarienę tikrai pa
vyzdingai paruošė vietos lietuvės 
vadovaujant p. K. Biveinienei. Ko
mentatoriaus pareigose buvo A. 
Andriuška, atidarymo ir sveikini
mo žodį tarė Canberros apylinkės 
p-kas p. K. Labutis. Anglų kalba 
svečius pasveikino svečių priėmi
mo Canberroje k-to p-kas p. V. 
Martišius. Svečių vardu padėkos 
žodį tarė inž. V. Adamkavičius.

Po oficialiosios dalies Canberros 
lietuvaitės, vadovaujant P. Pilkai, 
svečius apdovanojo piniginėmis su 
sostinės vaizdu ir įrašu.

Liepos 18 d. ryte svečius oficia
liai priėmė Amerikos ambasado
rius W.C. Battle, apklausinėdamas 
komandos dalyvius apie jų viešėji
mą Australijoje. Vėliau buvo ap
rodyta didžiulė ambasada ir palin
kėta geriausios sėkmės rungtynėse. 
Pats ambasadorius apgailestavo, 
kad dėl svarbių įsipareigojimų jis 
pats negalįs rungtynėse dalyvauti, 
nors jį atstovaus jo padėjėjas Mr. 
J. Lydmen. Su ambasadorium bu
vo padaryta eilė nuotraukų jo ka
binete ir prie ambasados.

Vakare prieš pat rungtynes gru
pės vadovas p. V. Adamkavičius 
turėjo interview su 2CA radio ko
mentatorium, kur 15 minučių po
kalbyje V. Adamkavičius plačiai 
ir labai gražiai nušvietė komandos 
ir Amerikos lietuvių sporto gyve
nimą ir atsiekimus Pietų Ameri
koje pabrėždamas, kad Australijos 
krepšininkai turi gerą krepšinio 
pradžią, tik jiems dar trūksta gerų 
trenerių ir krepšinio mokyklų. Šis 
pasikalbėjimas per radio buvo tik
rai įspūdingas ir labai šiltai priim
tas australų klausytojų.

Nors sostinėje ir pasitaikė šal
tokas oras palyginus su Sydneju- 
mi, tačiau canberiškių lietuvių 
nuoširdumas neleido to pajusti: jie 
svečius priėmė ypatingai gražiai, 
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baudų ir neišnaudoti trys metimai 
iš po krepšio.

Vietos australų laikraščiuose 
dieną prieš rungtynes buvo labai 
plačiai rašoma apie lietuvius, o po 
rungtynių “Newcastle Morning 
Herald ir Sun paskelbė didžiules 
rungtynių metu darytas nuotrau
kas ir gana nepalankius lietuviams 
aprašymus. Pirmasis laikraštis 
šias rungtynes pavadino imtynėmis 
ir tipiška Amerikai alkūnių kova, 
kurią daugiausiai panaudojęs Je
sevičius. Antrasis laikraštis davė 
išsamų ir švelnesnį aprašymą, ta
čiau abiejuose buvo nepasitenkini
mo teisėju Gaška, gi A. Varnas, 
įmetęs 23 taškus, buvo pavadintas 
švariausiu ir geriausiu žaidėju 
aikštėje.

Stebint rungtynes mano nuomo
ne, nei žaidėjai lietuviai, nei mūsų 
teisėjas Gaška nepadarė klaidų ir 
neparodė jokių žiaurumų, ką liudi
ja ir rungtynių metu baudų skai
čius, kurias padarė australai 23, 
o lietuviai 15. Rungtynės buvo 
tikrai įtemptos ir kietos, bet aust
ralai, negalėdami uždengti mūsų 
augštųjų žaidėjų pradėjo ir baigė 
žiaurų žaidimą, kuris, palyginus su 
buvusiais žaidimais prieš N.S.W. 
ir Sydney rinktines, vistiek buvo 
daug švelnesnis. Spaudos ir kai- 
kurių vietos krepšinio pareigūnų 
tiesiog nekorektiški ir nemandagūs 
atsiliepimai apie mūsų užsienio 
svečius tik parodo jų sportinį ne
taktą ir neišsiauklėjimą. Taškus 
prieš Newcastle pelnė: Varnas 23, 
čekauskas 15, Jesevičius 6, Bazė- 
nas 5, šilingas ir Adzima po 4, 
Slomčinskas ir Modestavičius po 2.

Visa rungtynių eiga buvo trans
liuojama per vietos radiją.

kas žaidėjams ir vadovams paliko 
neišdylantį įspūdį.

PENKTASIS LAIMĖJIMAS
Gana nedidelėje salėje, talpinan

čioje virš 500 žiūrovų, bet jeigu 
būtų vietos daugiau, tai, kaip iš
sireiškė vienas krepšinio pareigū
nas, tai būtų parduota dvigubai 
daugiau bilietų, po merginų ir jau-
nių rungtynių į aikštę pro specia
liai pastatytus vartus išbėga mūsų 
ir vietos komandų krepšininkai. 
Oficialų sveikinimo žodį tarė A~.C. 
T. krepšinio s-gos prezidentas A. 
Dyster ir Amerikos ambasadoriaus 
padėjėjas Mr. J. Lydmen. Koman
doms pasikeitus dovanomis, tarp 
kurių svečiai gavo didžiulę kengū
rą ir Canberros ženkliukus, pirmą
jį rungtynių sviedinį išmeta Aust
ralijos parlamento narys Mr. J. 
Frazer. Kova prasideda.

Po įtemptų Newcastle rungtynių 
lietuviai veda labai švelnų žaidimą 
ir aiškiai matosi, kad svečiai per
daug nesistengia. Rezultatas nėra 
didelis,ypač kai sostinės komanda, 
vadovaujama atsikviesto olimpinės 
komandos kapitono J. Heard ir ge
ro vietinio krepšininko R. Peters, 
pasižymėjusio savo puikiais meti
mais, kovą padaro apylygę. Pir
masis puslaikis baigiamas 8 taškų 
skirtumu lietuvių naudai.

Antrajame puslaikyje lietuviai, 
įleidę savo pirmąjį penketuką tuoj 
rezultatą pakelia iki 20 taškų, ta
čiau australai neatsileidžia. Rung
tynių pabaigoje žaidimas iš abiejų 
pusių pagyvėja ir net matosi sve
čių noras pasiekti savo pirmąją 
šimtinę Australijoje, tačiau trūks
ta laiko ir rungtynės baigiamos 
95:71 (38:30) rezultatu.

Šios rungtynės nepasižymėjo di
dele įtampa — buvo žaidžiama 
lengvai ir švelniai aikštėje keičian
tis visai vienuolikai žaidėjų. Žai
dimo metu lietuviai padarė 13 bau
dų, o australai 20. Taškus pelnė: 
Varnas 17, čekauskas 14, Sedlic- 
kas, Jesevičius ir šilingas po 12, 
Modestavičius 13, Bazėnas ir Ad
zima po 4, Slomčinskas 2 ir Motie
jūnas 1.

Iš Canberros svečiai išskrido į 
Tasmaniją. A.L.
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RUGPJŪČIO 29 D.
įvyksta populiariausias metinis 

parengimas Aubum salėje BALIUS
RUOŠKIMĖS

JAU DABAR/ 
Laiko liko vos keturios 

savaitės.

PARAMA SIBIRO KANKINEI Prane simai
Birželio liūdnųjų įvykių proga 

buvo kreiptasi per šį bendruome
nės laikrašti prašant paramos mū
sų tautietei Sibiro kankinei Idai 
Stanaitytei, sunkiai susirgusiai 
vidurių vėžiu bei jos sūnui Algiui. 
Į šį Melbourne Socialinės Globos 
Moterų Dr-jos pirmininkės A. Ma- 
tukevičienėa ir mano paskelbtą 
paramos telkimo vajų jautriai at
siliepė mūsų tautiečiai iš visos 
Australijos ir surinkta £183.6.0. 
Tam vajui su pasiaukojimu talki
no p. Batlokienė ir p. V. Vilkienė.

Prieš numirsiant sergančios mo
tinos didžiausias rūpestis buvo tei
giamai išspręsti savo sūnaus Algio 
likimą, kad jo ateitis būtų saugi ir 
šviesi. Buvo darytos didelės pas
tangos jį išsiųsti Amerikon pas te
tą. Bet ji jau 55 metų ir viengun
gė. Tokie pagal įstatymą negali 
adoptuoti vaikų. Todėl Amerikos 
konsulas nesutiko išrūpinti Algiui 
dokumentų išvykti pas tetą, gyve
nančią JAV-bėse. Buvo daryta žy
gių ir per emigracijos ministeriją, 
bet nieko neatsiekta. Dingus vil
čiai išsiųsti savo sūnų Algį pas te
tą, motina puoselėjo viltį, kad at
sirastų lietuvių šeima protestantų 
religijos, kuri užtikrintų jos my
limo sūnaus ateitį ir įsūnytų. Ver- 
monto parapijos klebonas jau bu
vo numatęs vieną svetimtaučių 
šeimą Birsbanėje. Bet Motinos 
širdis tam nelinko, nes ji buvo ne 
lietuvių šeima. Sveikatos būklei 
blogėjant kunigas ir gydytojas ra
gino nedelsiant išspręsti savo vai
ko likimą. Kunigas buvo Algiuką 
jau nuvežęs TV stotin ir pristatęs 
australų visuomenei nušviesdamas 
jo likimą. Pačiu paskutiniu mo
mentu man pasisekė surasti ir su
pažindinti motiną su viena inži
nieriaus šeima, kuri apsiėmė Al
giuką įsūnyti, auklėti lietuviškoje 
ir motinos religijos dvasioje. Daug 
kas siūlėsi įsūnyti jos sūnų, bet 
vis neatitikdavo motinos troški
mams. Pasirašius abiem pusėm do
kumentus, motinos didysis rūpestis 
praėjo, nes ji liko užtikrinta, kad 
jos sūnus Algis patenka lietuviš- 
kon šviesion šeimon, kuri sutiko ir 
apsiėmė jį išauginti tinkamai ir 
prideramai, kaip savo tikrą sūnų. 
Adoptavimo byla jau greit bus vi
siškai sutvarkyta ir privesta iki 
galo.

Idos Stanaitytės sveikatai smar
kiai blogėjant, ji liepos 13 d. pa
guldyta ligoninėn: “ELDON” Nur-

POPULIARIAUSIAS

Plačiai paplitęs 
SKANDINAVŲ 
KRAŠTUOSE 

dabar jau gaunamas ir 
Australijoje. 

Sydnejuje reikalaukite pas 
M. PETRONĮ 

152 Liverpool Rd., Enfield 
Tel. 74 5727

A. Krausas

sing Home, 4 Bond st., Ringwood, 
Vic. Vienai savaitei ligoninės mo
kestis 19.19.0 Commonwealtho be
nefit© įstaiga moka 7.0.0, ligonių 
kasa 4.17.6, iš sutelktų per vajų 
pinigų kas savaitę ligoninei moka
ma po 8.1.6. ši ligoninė ligonei pa
rinkta todėl, nes netoli iki p. Petru
ševičių, globojančių Algiuką ir rū
pestingai atvežančių jį dažnai lan
kyti sergančios motinos. Algis lan
ko mokyklą, stropiai mokosi. Jam 
labai gaila ir skaudu, kad nebega
li gyventi drauge su mamyte. Tą jo 
liūdną būklę su gailestingumu Ir 
pasišventimu skaidrina ir lengvina 
p. Petruševičiai. Algis negalėjęs 
išvykti pas tetą Amerikon, tikisi 
susikurti sau šviesią ateitį jį įsūni
jusių naujų tėvelių šeimoje.

Daug kas iš aukojusių pinigų 
savo laiškuose patarė Algiuko ne
siųsti Amerikon, bet surasti jam 
tėvus čia, Australijoje. Jų pasiū
lymas išsipildė. Algis adoptuotas 
lietuvių šeimos, gyvenančios čia. 
Ida Stanaitytė iš ligonnės nuošir
džiai dėkoja visiems ją atjautu- 
siems taip tragiškoje padėty ir 
įvairiu būdu parėmusiems: adop- 
tavusiems jos Algį, paskelbusiems 
ir pravedusiems piniginį vajų, 
“Mūsų Pastogės” Redaktoriui, _p. 
Petruševičiams, sutikusiems laiki
nai pagloboti Algį bei reguliarų ap
lankymą ir visai eilei tautiečių, 
kurie jautriai ir konkrečiai parė
mė ir palengvino jos skausmingas 
dienas. Vajaus metu surinkti pini
gai globojami Socialinės Globos 
Moterų Dr-jos ir įnešti jos eina- 
mon sąskaitom Pagal reikalą ap
mokamos sergančios Sibiro kanki
nės Idos Stanaitytės sąskaitos. 
Vėliau bus patiekta per spaudą pi
niginė apyskaita, čia išvardiname 
parėmusių pinigais aukotojų sąra
šą: 

SANTYKIAI SU..
(Atkelta iš 1 psl.)

čiovo planą — sužlugdyti ir išnai
kinti tremtinių politinį ir tautinį 
faktorių.

Paskaitininkas neneigia fakto, 
kad tremtiniai ilgisi ryšio su kraš
to žmonėmis, bet ne su okupanto 
institucijomis ir jų pareigūnais. 
Tenka tik apgailestauti, kad le
galūs ryšiai negali užsimegsti be 
tų pareigūnų “talkos” ir kišimosi. 
Todėl ryšių klausimas ir yra rim
ta ir sunkiai sprendžiama proble
ma, ypač atydžiai sveriant kas iš 
jų laimės, mes ir okupanto prislėg
toji tauta, ar okupantas.

Tuo tarpu vienintele įmanoma 
ryšio priemone lieka laiškai ir 
siuntiniai. Jais dar galima palai
kyti asmeniškas ryšys ir kartu 
palaikyti dvasinį ir materialinį sa
vim pasitikėjimą krašte.

Būdingi paskaitininko išvedžioji
mai apie keliones į okupuotą kraš
tą. Jis sako, kad neverta galvoti 
apie tuos, kurie vyksta vien smal
sumo vedini. Esmėje turi būti gi
lūs žmogiškumo motyvai, kurie 
skatina peržengti fronto liniją į 
okupanto užimtą tėvynę. Be to, 
kas nebesijaučia esąs politiniu 
tremtiniu, turi pilną laisvę elgtis 
kaip tinkamas, ir niekas neturi tei
sės ką prikaišioti. Tuo tarpu poli
tiniai tremtiniai turėtų suprasti, 
kad legalia kelione į okupuotą 
kraštą, jiems ir nenorint, pripa
žįstamas okupacijos faktas. Tarp 
mūsų ir anos pusės, su kuria esa
me gi karo stovyje, yra nubrėžta 
riba, kurią peržengti galim tik ne
legaliai su specialiais uždaviniais.

Kai kas bando įrodinėti, kad 
kelionėmis įgyjama daugiau žinių 
informacijai apie padėtį krašte. 
Tačiau faktai parodė, kad kelionė
mis įgytos žinios nedavė lauktų 
rezultatų. Tam yra įvairių prie
žasčių. Pirmučiausia, okupuotame 
krašte žmonės privengia įsileisti į 
atviras kalbas žinodami, kad visur 
klausosi režimo ausys. Be to, yra 
nustatytas faktas, kad Latviją 
lankiusieji buvo priversti apmokė

A. Krausas £2, t). Prpa £2, S. 
Stropus £2, M. Bulakienė £2, J. 
Vizbaras £2. B. ir J.Adomavičiai 
£5, K. Butkus, Cabra Vale £5, 
P. ir E. Nagiai £2, Z. Kyzelis £1,
A. Pridotkas £1, Z. Savickienė £2,
B. Petkevičius £1, A. Tamulevičius 
£10, E. Alyšaitis £2, A. Bikulčius 
£2, J. Kiveris £1, R. ir V. Savic
kai £1, J. Meiliūnas £0.10.0, R. 
Krausas £0.10.0, J. Ramanauskas 
£1, A. Mikaila £1, P. Šatkus £1, 
V. Pipiras £1, B. Jurgelionis £1, 
J. Ruzgys £3, Kun. W. Kosticenas 
£2, J. Simborai £3, J.E. Miklos £1, 
Užjaučiantieji £1.10.0, G. Calynas 
£1, J. Pimaitis £1.10.0, O. Fetin- 
gis £2, J.B. £1, Liet. ev. parap. 
Sydn. £5, Jarodaitis £2, Jančiaus
kai £2, Beitelių šeima £3, Reisgys 
£1, Pūkas £2, A. Jakštas £3, A. 
Šimkūnas £1, B. Stašionis £2, A. ir 
S. Vinevičiai £2, J. Paragienė 
£0.10.0, A. Paragytė £0.10.0, J. Pa- 
ragytė £0.10.0, J. Jasiulaitis £2, 
P. Platakis £1, Mozurienė £1, V. 
Vilkienė surinko svetimtaučių tar
pe £24, Irena O’Wwyer £1, Ta
mara Kulik £0.10.0, J. Kairiflkš- 
tienė £2, R. Rakūnienė £0.10.0, Z. 
Lėlys £0.10.0, X. Mt. Waverley 
£0.10.0, K. Makūnas £1, M. Api- 
nienė £4, J. Makarovas £1, J. Sa- 
bulienė £2, Veličkai £5, Tallat- 
Kelpšai £1.10.0, L. Jagučiauskie- 
nė £1.10.0, A. Talandis £2, J. Alek
sandravičius £1, St. Motiejūnas 
£1, A. Giniūnas £1.10.0, P. Barei- 
šis £1, J. Gocentas £3, P. Grėbliū- 
nas £1, V. Antanaitienė £2, J. 
šeštokas £2, L.T. W.A. £1, J. Žit
kevičienė £2, Naujokaitytė £1, St. 
Prancūzevičius £1, L. Valeckas £1, 
X. Sydney £3, K. ir A. Matukevi- 
čiai £2, J. Janulaitis £1, N. Cini- 
nas £0.10.0, O. Liubinienė £0.10.0, 
A. Ramanauskas £0.10.0, G. Ra
manauskienė £0.10.0, N. Butkus 
£1, A. Undzėnas £1, G. Narušis 
£1, J. Aleknavičius £0.4.0, Petras 
£0.2.0, I. Rubaževičius £1, E. Rū
bas £0.10.0, E. Sikorskis £1, V.' Si- 
korskytė £0.10.0, B. Vingrys £1, 
P. Dranginis £1, J. Petrašiūnas 
£1, J. Červinskas £5, E. Brinzienė 
£0.10.0, J. Kalpokai £1, A. Baltru- 
konienė £0.10.0.

Viso ........  £183.6.0
Vajaus vykdytojai: A. Matuke- 

vičienė ir A. Krausas.

ti tylos pažadu. Tai, žinoma, ne
liečia sovietinių propagandistų, 
kurie melagingais pasikalbėjimais 
spaudoje ar kitais būdais sugeba 
kai kuriuos besilankančius išnau
doti savo tikslams. Jei jau kas turi 
neišvengiamą reikalą vykti, turėtų 
tam būti politškai ir taktiškai pa
siruošęs. Iki šiol dauguma lanky
tojų, su mažomis išimtimis, buvo 
tik sentimentų ir baimės apsėsti.

Keliauninku buvo ir bus. Mes 
neturime administracinių priemo
nių tam reikalui išspręsti. Tai ne
išvengiama ilgos tremties paseka, 
nereikalinga pateisinimo visuome
niniame mntyjime. Tokiais atve
jais klausimas spręstinas indivi
dualiai, išvengiant medžiagos su
darymo sovietinei propagandai.

Kalbant apie kultūrinius ryšius, 
jie neįmanomi tol, kol Rygoje gal
vojama, kad mes turime teisę tik 
imti, ką jie duoda, o duoti tik jie 
vieni tur teisę. Teoretiškai toks 
“sandėris” yra absurdiškas. Ta
čiau, teoretišką pusę atmetus, pa
laužyti galvą dėl kultūrnių ryšių 
vertėtų, žinoma, gerai įsisamoni- 
mus ir įvertinus tų ryšių ribas.Vie- 
niems galvojant, kad okup. krašte 
gyvena vieni komunistai, kiti įžiūri 
jų tik mažumą, žinome, kad kiek 
esamose sąlygose įmanoma, tauta 
priešinasi komunizmui. Priešinasi 
ir didelė dalis kultūros veikėjų. 
Jie kuria vertybes, kurios priklau
so visai tautai. Ar galima jų atsi
sakyti ?

Komunistų ir sovietinės valdžios 
pareigūnai krašte sudaro mažumą. 
Santykių su tauta svarstymo ne
galime lengvai atmesti. Tai klau
simai, kurių labui turėtų baigtis 
bet kokia demagogija.

Paskaitininkas Janis Rudzis bai
gdamas pareiškė, kad jei kas jo 
klaustų patarimo tuo klausimu, jis 
atsakytų štai kaip:

Galime viską daryti, bet tik at
sižvelgiant į šias sąlygas: 1. nega
lima daryti nieko, kas būtų aiški
nama okupacijos režimo pripaži-

PRANEŠIMAS
WOLLONGONG APYLINKEI
Šiuomi maloniai pranešame vi

siems Wollongongo apylinkės lie
tuviams, kad rugpjūčio 2 d. (sek
madienį) 4 vai. po pietų “Iron
workers Klubo” patalpose Wol
longong Krown Str., šaukiamas 
Wollongongo apylinkės lietuvių 
visuotinis susirinkimas. Nesusirin
kus aukščiau paminėtam laike 
reikalingam narių skaičiui, už pu
sės valandos susirinkimą skaitysi
me teisėtu bet kokiam narių skai
čiui esant.

Susirinkimo darbotvarkė:
1) Susirinkimo atidarymas. 2) 

Dienos pirmininko rinkimas. 3) 
Pirmininko pranešimas. 4) Kasi
ninko pranešimas. 5) Revizijos k- 
jos pranešimas. 6) Valdybos rin
kimas. 7) Revizijos k-jos rinki
mas. 8) Klausymai-sumanymai. 
9) Susirinkimo uždarymas.

Wollongongo A-kės Valdyba

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Amerikos lietuvių pralaimėjimas 

Melbourne Australijos lietuvius 
smarkiai prislėgė. Galimas daik
tas, kad čia daug pasidarbavo ir 
australiška žiema, iš kojų išvertusi 
vieną kitą žaidėją.

*
Melbourno Liet. Parapijos choro 

administratorius p. I. Pikelis pa
sitraukia iš pareigų ir nuo rugpjū
čio 1 d. jo vieton stos to choro 
valdybos p-kas p. K. Mieldažys.

*
Sužinojęs apie lietuvių nesėkmę 

Melbourne padėties ištirti -vietoje 
pereitą sekmadienį į Melbourną iš
skubėjo sporto propagandos minis- 
teris A. Laukaitis. Nors ir pralauž
tas frontas, bet tikimės, jis bus 
stabilizuotas, o šį pirmą pralaimė
jimą laikykime taktiniu atsitrauki
mu. A. Laukaitis svečius lydės iki 
Adelaidės.

*
Susidomėjimas Amerikos lietu

vių krepšininkų žaidimu buvo toks 
didelis Sydnejuje, kad net ligoniai 
pakilo iš lovų: Nijolė Marcinkutė, 
nors ir sulaužytum kojom, vistiek

MELBOURNE
PRAGMATIZMAS — 
AMERIKONIŠKOJO 

GYVENIMO FILOSOFIJA
Liepos 5 d. M. K. Čiurlionio Dis

kusijų Klubas turėjo savo popietę 
Adomo Vingio namuose West 
Brunswicke. Povilas Baltutis skai
tė paskaitą tema “Pragmatizmas 
— amerikoniškojo gyvenimo filo
sofija”. Savo išsamioje paskaito
je prelegentas kruopščiai išnagri
nėjo William James ir jam gimi
ningų šios sistemos atstovų pažiū
ras į gyvenimą ir jų įtaką Ameri
kos ir kitų kraštų gyvenimo būdui. 
Referate iškeltos mintys davė ryš
kų amerikoniškosios praktiškosios 
pasaulėžiūros vaizdą. Šiuo klau
simu pasisakė ir kiti klubo nariai, 
buvo diskutuota.

Popietės užbaigoje iškilo gyvos 
diskusijos abstraktaus meno klau
simais, kuriose ypač reiškėsi dail. 
Adolfas Vaičaitis ir Povilas Baltu
tis.

Adomas Vingis diskusijoms bai
giantis leido dalyviams įžvelgti į 
jo tapybos kūrinių pasaulį. Pasi
rodo, kad jis nemaža darbų yra su
kūręs. Matėme apie 150 darbų. 
Iš jų nemaža tikrai nusisekusių ir 
žavėjo žiūrovo akį. Linkime jam 
ir toliau neišleisti teptuko iš ran
kų! . _ ____ —

Neesant namuose ponios Vingie
nės ir vyresniosios dukters (viena 
iš jų gilina vokiečių kalbos ir lite
ratūros studijas, o kita prancūzų 
kalbos ir literatūros Europoje), 
šeimininkavo labai sumaniai ir 
skoningai vaišino p. Vingių pati 
jauniausioji duktė. Prasmingai ir 
gražiai praleista keletą valandų 
bediskutuojant ir besisvečiuojant.

(fc)

nimu; 2. negalima daryti to, kas 
silpnintų tremties politinę sąmonę 
ir jos misijos esmę; 3. negalima 
daryti to, kas kenktų mūsų tauti
nės kultūros ugdymui tremtyje; 
4. negalima daryti nieko, kas tie
sioginiai ar netiesioginiai galėtų 
prisidėti prie vergijoje kenčiančios 
tautos apsipratimo su primestu jai 
jungu, kartu skatinant beviltišku
mą.

(.Laike, gčĮjuiės 87 d.)

SU DONELAIČIU TARP SVEČIŲ 
ŠEIMININKŲ PAREIGOS

Į Donelaičio ir lietuviško spaus
to žodžio šventę Melbourne yra 
pakviesta gerokas skaičius kita
taučių su jų oficialiais atstovais 
ir laikraščių redaktoriais. Tai pir
mas kartas, kai tokiu mastu kul
tūrinėje plotmėje išeinama į pla
tesnę viešumą. Programa taip pa
ruošta, kad ją galėtų sekti ir lie
tuviškai nemokantysis. Žodinę da
lį svetys galės skaityti, sekdamas 
prelegentą, iš atspausto angliško 
teksto. Pats Donelaitis bylos sve
čių kalbomis, jų pačių atstovams 
deklamuojant, o taip pat ir krašto 
angliškąja. Meninėje dalyje tarp
tautine kalba šnekės baletas, gi 
dainos savo meliodijomis. Progra
ma viršys 2 valandas.

Drąsiai todėl kiekvienas lietu
vis j akademiją gali atsivesti kul
tūrinėmis vertybėmis besidomintį 
kitatautį svetį. Pirmoje eilėje, be 
abejo, rengėjai laukia savųjų lie- 

nenusėdėjo namuose ir dalyvavo 
rungtynėse.

*
Krašto Valdybos pirmininkas po 

sėkmingos operacijos pereitą sa
vaitę jau sugrįžo iš ligoninės ir 
sveiksta namuose.

*
Algis Plūkas su savo daininin

kų ir vaidintojų grupe intensyviai 
repetuoja ruošdami spaudos baliui 
programą. Iš pasirengimų reikia 
spėti, kad šiemet spaudos balius 
Sydnejuje prašoks visus iki šiol 
buvusius. Netrukus jau bus plati
nami kvietimai.

*
Besidairydamas po Adelaidę ir 

bandydamas atpažinti lietuvius pa
gal savo receptus, V. Dumčius už
tiko dar ir trečią lietuvišką mo
kyklą suaugusiems šalia abiejų sa
vaitgalio mokyklų. Apie šią nau
jąją skaitysime kitame M.P. nu
meryje. Ku-ka

TVARKINGAS VYRAS
Teisme perskaitomas sprendi

mas:
— Kalėjimas iki gyvos galvos. 

Ar nuteistasis turi dar ką pasa
kyti?

— Taip. Prašau pranešti mano 
žmonai, kad nelauktų manęs 
pietums. 

ZIGMUI STAUGIRDUI

mirus,

liūdesio valandoje p. Staugirdienę, p. J. Staugirdą 
ir p.p. Veteikius nuoširdžiai užjaučiame.

Zinkai.

Pirmajam Sydnėjaus Senųjų Skautų Židinio Tėvūnui 

ps. Z. STAUGIRDUI 

mirus,

p. Staugirdienei, ps. E. Veteikienei, p. J. Veteikį ir 
J. Staugirdą giliai užjaučiame.

' "Aušros” Tuntas Sydnejuje
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tuvių. Jie gi šios šventės šeiminin
kai. Skurdžiai atrodys kitatau
čiams ši šventė, jei nebus pilnos 
salės tikrai šventiškai pasipuošu
sių ir nusiteikusių Donelaičio ar
timiausiųjų. Akademija įvyks rug
pjūčio 2 d. 2 vai. Swinburne tech
nikos koledžo salėje, prieš Haw
thorn Town Hall.

L.B.M. Skyriaus Valdyba

SKAITYTOJAMS

Jau dabar yra visa eilė Mūsų 
Pastogės skaitytojų, apmokėjusių 
prenumeratas net už 1965-sius 
metus, bet dar daugiau tokių, 
kurie skolingi už eilę praėjusių 
metų.

Kviečiame mielus skaitytojus 
dailiai su Mūsų Pastoge atsiskai
tyti; nes įsisenėjusios skolos yra 
laikraščio pažangos stabdis.

Mūsų Pastogės Administracija

ATITAISYMAS
“Mūsų Pastogės” Nr. 25, birže

lio trėmimų minėjime Canberro- 
je, pranešiau, kad p. M. Anu- 
čauskienė paskambino jos vyro 
tai dienai paruoštą gedulo mar
žą.

Tai klaida, nes tai buvo dalu 
Shopeno maršo, už ką p. Anučiau- 
ską atsiprašau.

J. Jablonakis

PATIKSLINIMAS
Pereitam M.P. numery pirmam 

puslapy tilpusi nuotrauka “Pasi
tinkame svečius” yra mūsų foto 
bendradarbio E. Karpavičiaus.

Taip pat šio Nr. trečiame psl 
paskelbta dirigento V. Šimkaus 
nuotrauka daryta A. Budrio.

Už šiuos praleidimus autorius 
maloniai atsiprašome. Red.

PAPILDYMAS
Papildant a.a. Z. Staugirdo ne

krologą (žiūr. psl. 2) pranešame, 
kad velionis turėjo du brolius ir 
tris seseris, kurie išsklidę po pa
saulį. Viena jo sesuo Elena Zda- 
navičienė gyvena Geelong’e, Aus
tralijoje.

REIKALINGAS KAMBARYS
Dirbantysis studentas viengun

gis jieško kambario be baldų lie
tuvių šeimoje. Pageidautina vaka
riniuose Sydney priemiesčiuose. 
Rašyti ar skambinti Mūsų Pasto
gės Redakcijai 13 Percy Str., Ban- 
kstown, tel. 70-8395.

6


	1964-07-27-MUSU-PASTOGE_0001
	1964-07-27-MUSU-PASTOGE_0002
	1964-07-27-MUSU-PASTOGE_0003
	1964-07-27-MUSU-PASTOGE_0004
	1964-07-27-MUSU-PASTOGE_0005
	1964-07-27-MUSU-PASTOGE_0006

