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DIDŽIOJI 
PERGALĖ

Šiuo metu mūsų visą dėmesį 
sugėrė svečiai ii Amerikos. Juos 
sekdami ir jais besirūpindami ne
galime iileisti iŠ akių jų laimė
jimų už sporto aikštės. Ameri
kos lietuvių svečiavimasis jau ei
na į pabaigą. Jų sukeltas visuo
tinis sąjūdis ir entuziazmas Aus
tralijos lietuvių tarpe turėtų pa
likti tokius nedylančius pėdsa
kus,, kurie liudytų, jog ir ateity 
bus prasminga panašias išvykas 
surengti. Nors jie dar mūsų tarpe 
ir globoje, bet jau šiandie mato
si tos jų vizitacijos pozityvūs re
zultatai. Matydami, kad Ameri
kos lietuviai žaisdami drauge ko
voja už visos lietuvių tautos pres
tižą, mūsų visa bendruomenė 
pasidarė iš mozaikinio paveikslo 
vienas kompaktinis lydinys, Vi
si kaip vienas džiūgauja matyda
mi jų skaitlingas pergales, visi iki 
atarų išgyveno jų pralaimėjimų, 
visi didžiuojasi, kad į juos, o 
drauge ir į mus atkreiptas ofici
aliųjų įstaigų dėmesys. Jų pasi
rodymas sužadino tautines ambi
cijas ir tų širdyse ir dvasioje, ku
riems tautiniai interesai seniai 
jau nerūpėjo.

Tačiau ypač mūsų jaunieji 
sportininkai išjudino ir uždegė 
jaunimą. Tegu šita mintis šio 
laikraščio puslapiuose jau ne 
vieną kartą buvo kartota, vis tik 
apie malonius dalykus verta ir 
malonu dar ir dar kalbėti. Kai 
anksčiau jaunimas stovėjo lyg ir 
kryžkelėje pats savęs klausda
mas, su kuo dėtis — eiti tėvų 
keliu ar šlietis prie australų, da
bar galima drąsiai tvirtinti, kad 
tokio klausimo nebėra ir nebeli
ko. Šiuo žygiu šimtaprocentiniai 
lietuvybei laimėtas jaunimas, dėl 
kurio tiek daug buvo kalbėta ir 
dūsauta. Tai bene bus didžiausia 
Amerikos lietuvių jaunimo per
galė, kokios jie bet kada galėjo 
ar gali tikėtis.

Visa tai yra mūsų džiaugsmas 
ir nauda, ką mes gaunam ir sve
čių iškovotais vaisiais naudoja
mės. Tačiau reikia ir mums pa
tiems įeiti į mūsų svečių padėti 
ir įsivaizduoti, ką jie išgyvena, 
ir kokia atsakomybę jaučia savy
je, kada į iuos tiek daug sudėta 
vilčių ir tiek daug tikėtasi. Išbėg
dami j aikštę jie žino, kad žais ne 
vien tik norėdami įrodyti savos 
komandos pranašumą, bet kietai 
turės kovoti už lietuvių tautos 
prestižą ir už jos ateitį jaunųjų 
dvasioje. Pagaliau savo pasirody
mais jie turi pateisinti viltis ir 
visu tų, kurie šitai jų išvykai su
darė materialines ir moralines są
lygas. Šiandieninės jų pastangos 
savo esme prilygsta prieš 25- 
rius metus vykusioms kovoms jų 
vyresniu brolių to paties krepši
nio aikštėie Kaune, kur susirėmė 
ne vien tik sportiniai, bet ir tau
tiniai. net valstybiniai interesai.

Rašant šias eilutes jie turėjo 
iš 22-iu rungtynių šešiolika per
galių ir vieną suklupimą. Tai 
vra maždaug tiek, kiek ile tikė
josi leisdamiesi į gastroles po 
Australiia. Tačiau mes esame ti
kri. kad ir vėlesni susitikimai bus 
lygiai pergalingi, kaip ir pirmieji.

KAZYS B RA DONAS

JAUNYSTĖ
Paleiskit mane, saulės rankos, — 
Nežudykit džiaugsmu 
Grįžtančio paukščio šauksmu 
Negaliu atsiginti
Nei saulės rankų, nei pirštų...
Paleiskite — mirštu.

Bet žemė manęs nebepriima — 
Sako — tu vėjo plasna, 
Karšta, kaip liepsna.

KOVOS FRONTE
TRIUMFALIAI UŽBAIGTOS 

ŽAIDYNĖS MELBOURNE

Po pirmojo pralaimėjimo lie
pos 22 d. prieš Viktorijos rink
tinę Amerikos lietuviai susigrie
bė ir tolimesniuose susitikimuo
se įrodė, kad anos pralaimėtos 
rungtynės buvo daugiau aplinky
bių ir atsitiktinumo rezultatas.

LIEPOS 25 d. Amerikos lie
tuviai laimi prieš Church 85:63 
(36:29).

LIEPOS 25 d. ryte Amerikos 
lietuviai sutašo lietuvių Mel- 
boumo-Geelongo rinktinę ko-, 
mandą 73:16 (30:8).

LIEPOS 26 d. Amerikos lie-

VIEŠNIA IŠ KANADOS

Liepos 27 d. iš Kanados į Sydney 
lėktuvu atvyko Kanados lietuvaitė 
dantų gydytoja Nijolė Matuliony- 
tė — Nogės. Ji čia atskrido vien 
turistiniais tikslais pasidairyti po 
Australiją ir aplankyti savo gimi
nių, kurių turi ir Sydnejuje, ir 
Melbourne. Be savo artimųjų 
Sydnejuje jai kuklų priėmimą su
rengė Gydytojų Draugijos pirmi
ninkas Dr. I. Venclovas, pasima
tymui su viešnia pakviesdamas 
Sydnejuje praktikuojančias lietu
ves dantų gydytojas.

Viešnia p. N. Matulionytė — No
gės numato išbūti Australijoje apie 
10 dienų. Pereitą ketvirtadieni ji 
išvyko j Melbourną. Po to ji vėl 
grįžta atgal j Kanadą, kur dirba 
Halifax mieste, Nova Scotia pro
vincijoje, toli nuo lietuvių centrų 
taip, kad dirbdama Kanadoje ji 
beveik su lietuviais nesusitinka. 
Australijoje ji sužavėta lietuvių 
nuoširdumu ir pačia veikla, apie 
kurią jai buvo daug papasakota.

Pranas Juozas Gustaitis, buvęs 
Marijampolės Rygiškių Jono, Aly
taus, Pilviškių gimnazijų direkto
riumi Lietuvoje, mirė gegužės 22 
d. New Yorke, sulaukęs 73 m. am
žiaus.

Šiais laikais kovoje už savos 
tautos interesus nėra vien tik ka
ro laukas. Lygiai sėkmingai ir 
prasmingai galima kovoti už dip
lomatų stalo, kultūriniu pasireiš
kimu ir pranašumu, o taip pat ir 
sporto akištėje, kur pergalės lai
mimos be gyvybių aukų ir krau
jo praliejimo.

(V.K.) 

tuviai — Melbourne Varpas 
117:43 (60:18).

LIEPOS 27 d. revanšinėse 
rungtynėse Amerikos lietuviai 
įtikinančiai įveikė Viktorijos aus
tralų rinktinę 71:57 (30:26). 
Prieš šią komandą pirmam susi
tikime Amerikos lietuviai pralai
mėjo, bet dabar ši pergalė vėl 
atstatė Amerikos lietuvių žaidė
jų prestižą ir Melbourną paliko 
galutinai patiestą.

PIRMIEJI SUSITIKIMAI 
ADELAIDĖJE

LIEPOS 28 d. Amerikos lie
tuviai įveikė Adelaidės lietuvių 
Vytį 84:61 santykiu.

LIEPOS 29 d. Amerikos lie
tuviai paklojo Australijos latvių 
rinktinę 97:78!

Ligi šio pranešimo žaistos 16 
rungtynių, iš jų laimėta 15 ir 
vienos pralaimėtos. Amerikos 
lietuviai turės dar du sunkius su
sitikimus Adelaidėje — prieš 
Pietų Australijos rinktinę ir prieš 
Australijos olimpinę rinktinę. 
Geriausios sėkmės!

Lygiai kaip ir prieš 100 metų, taip ir dabar negrai, kovodami 
už savo teises, remiasi A. Linkolnu, kurio pastangomis buvo 

panaikinta vergija.
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įvykiai pasaulyje
COMMONWEALTH PAGALBA 

MALEZIJAI
Neseniai įvykusioje britų co

mmonwealth kraštų ministerių pir
mininkų konferencijoje Londone 
susirinkusieji vieningai nutarė 
teikti pagalbą ir palaikyti Maleziją 
ir drauge pasmerkė Indonezijos 
agresyvią laikyseną prieš Malezi
ją. Lygiai ir Amerika, kaip buvo 
pakartotinai pabrėžta laikysis savo 
įsipareigojimų Malezijos atžvilgiu 
pagal ANZUS susitarimus. Ypa
tingai tas buvo užakcentuota tiek 
britų tautų ministerių pirmininkų 
konferencijoje, tiek ir iš Amerikos 
pusės kai pastaruoju metu Indone
zija gavo ginklų iš Sovietų Sąjun
gos ir iš naujo pradėjo akciją prieš 
savo kaimynę Maleziją. Paskuti
nėmis dienomis Indonezijos siun
čiamų partizanų veikla Saravako 
srityje gerokai suaktyvėjo.

AMERIKA STIPRINASI 
VIETNAME

Iš oficialių šaltinių sužinome, 
kad Amerika dar numato pasiųsti 
į Pietų Vietnamą apie 5.000 kari
nio personalo kovoje su komunisti
niais partizanais. Taip pat siun
čiama dideli kiekiai ginklų ir amu
nicijos.

Lietuviu Diena
New Yorko pasaulinėje paro

doje įvyksta rugpjūčio 23 d. sek
madienį. Jos programoje vaini
ko padėjimas pagerbiant žuvu
sius už Lietuvos laisvę prie lietu
vių kryžiaus, pamaldos koncertų 
halėje (Singer Bowl) ir ten pat 
apie 1400 choristų ir 700 tauti-

Amerikos vyriausybė nutarė 
praplėsti Amerikos karinę ir civi
linę paramą Pietų Vietnamui, kad 
krašte kaip galint greičiau būtų 
atstatyta taika. Nežiūrint to, tiek 
Pietų Vietnamas, tiek ir Amerika 
suinteresuota jau kelinti metai 
trunkantį karą prieš komunistų 
partizanus laimėti. Tam tikslui 
Amerika nutarė padidinti karinę 
pagalbą ir drauge perspėjo komu
nistus, kad ateityje Amerika imsis 
labai radikalių priemonių šį karą 
laimėti. Amerikoje girdisi balsų, 
kad reikėtų komunistus iš džiung
lių išrūkyti atominėmis bombomis. 
Šios nuomonės dalinai yra ir kan
didatas į Amerikos prezidentus sen. 
Goldwater.

ANZUS RŪPINASI PACIFIKO 
SAUGUMU

Australija, N. Zelandija ir Ame
rika susirūpinusios raudonosios 
Kinijos ir šiaurės Vietnamo agre
syvumu, kuris nuolat plečiamas. 
Drauge buvo išleistas perspėjimas 
Indonezijai, kad ji susilaikytų nuo 
karinių veiksmų prieš Maleziją. 
Drauge buvo priminta, kad Ame
rikos įsipareigojimai Malezijai te
begalioja.

i
nių šokių šokėjų paradas. Vė
liau toje pačioje salėje vyks lie
tuvių dainos ir šokio festivalis, 
kuriam vadovaus kino artistė 
Rūta Kilmonytė — Lee.

Tos pačios dienos vakare vyks 
lietuvių sporto programa.

Singer Bowl talpina 17.000 
žiūrovų ir tikimasi, kad visos 
vietos bus užpildytos.

J Lietuvių Dieną organizuoja
mos specialios lietuvių ekskursi
jos iš tolimiausių Amerikos ir 
Kanados vietų specialiai papigin
tomis kainomis.

Šios Lietuvių Dienos metu bus 
platinamas ženklelis, kuris paga
mintas pagal Rūtos Kavaliaus
kaitės. konkurso keliu priimtą 
projektą ir bus pardavinėjamas 
po 1 dolerį. Gautas pelnas pa
dės padengti su šios dienos orga
nizavimu susidariusias išlaidas.

Šio ženklelio konkursui buvo 
prisiųsti 24 įvairių asmenų ir 
dailininkų projektai. Iš jų kon
kurso komisija tinkamiausiu pri
pažino sydnejiškės Rūtos Kava
liauskaitės projektą. Laimėjusio
ji gavo komisijos skirtą 100 dol. 
premiją.

ESTIJOS PREZIDENTO 
POLITINIS TESTAMENTAS

Estų ir latvių išeivijos spauda 
paskelbė paskutiniojo nepriklauso
mos Estijos prezidento K. Paets’o 
politinį testamentą, kurį jis buvo 
parašęs prieš jo deportaciją į So
vietų Sąjungą (1940.7.30). Testa
mente rašoma, kad prezidentas 
siūlęs po karo Estijai susivienyti 
su Suomija sudarant vieną vy
riausybę, o Latvijai ir Lietuvai pa
taręs sudaryti bendrą sąjungą su 
Lenkija.

Amerikiečiai paleido pereitą sa
vaitę raketą į mėnulį su televizijos 
aparatais, kuriais tikimasi sėkmin
gai mėnulio paviršių nufotografuo
ti. Raketa buvo išsukusi iš numa
tyto kelio, bet radijo keliu jos 
kryptis vėl atstatyta. Amerika jau 
buvo bandžiusi iš erdvės laivų mė
nulį nufotografuoti, bet vis nepa- 
vykdavę.

• • •
W. Churchill, karo metu buvęs 

Anglijos ministeris pirmininkas, 
lapkričio mėnesį turės 90 metų. Jis 
pareiškė, kad pasitrauks iš Angli
jos parlamento, kuriame jis be per
traukos išbuvo nuo 1900 metų.

• • •
Trečioji visuotinio Katalikų Baž

nyčios susirinkimo sesija prasidės 
rugsėjo 14 d.

• * *
Amerikoje muštynės tarp negrų 

ir baltųjų vis dažnėja. Riaušėse 
jau žuvo du baltieji.

• * *
UNO gen. sekretorius U Thant 

būdamas Maskvoje matėsi su Kruš- 
čiovu. Spėjama, kad pasikalbėji
me buvo paliestas ir Sov. Sąjungos 
skolų klausimas Jungtinėms Tau
toms. Jeigu Rusija savo įsiparei
gojimų nevykdys, ji gali būti atei
ty iš UNO narių suspenduota.

• • *
Kanada taip pat pasirengus 

siųsti militarinę pagalbą Malezijai, 
jeigu iškiltų atviras jos konfliktas 
su Indonezija.

NAUJO TIPO LĖKTUVAS
Pagal naujuosius duomenis, 

Amerika pagaminusi tokį lėktuvą, 
kuris galįs skristi 2.000 mylių per 
valandą 80.000 pėdų aukštyje, ku
ris bus panaudotas žvalgybos tiks
lams. Pranešama, kad toks lėktu
vas bus aprūpintas tokiais instru
mentais, kurie iki šiol dar nebuvo 
panaudoti ir žinomi.

TESPRENDŽIA UNO

Kipro salos prezidentas ark. Ma
karios sutinka, kad Kipro sprendi
mas atsidurtų UNO rankose. Jis 
prisipažino, kad Kipre neįmanomas 
sprendimas esamomis sąlygomis ir 
Kipro klausimas tebūna sprendžia
mas UNO pilnaties posėdyje. Ma
tyt, jau tokia krašto vyriausybė, 
kad nepajėgia pati viduje susitvar
kyti ir šaukiasi kitų pagalbos, aiš
kina kaikurie spaudos komentato
riai.

Testamentą prezidentas rašęs 
jau būdamas sovietiniame kalėji
me ir jam pavykę jį persiųsti 
į vakarus.

* • •

RUMUNIJA JIESKO 
PRITARIMO

Rumunijos delegacija atvyko į 
Paryžių užmegsti su užsieniu tam
presnių ekonominių ir politinių 
santykių su kitais kraštais.

NĖRA KITO TOKIO 
BALIAUS PASAULYJE, 

KAIP
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SPAUDOS BALIUS
SKUBĖKITE UŽSITIKRINTI 

VIETAS, NES LAIKO LIKO 
VOS TRYS SAVAITĖS S Ja
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Gyvenimas Lietuvoje
Iš Lietuvos atvykęs buvo paklaus
tas: kaip atrodo šių dienų Lietu
voje darbo gavimo sąlygos?

— Pavergtoje tėvynėje darbas 
gali būti .gaunamas normaliai ir... 
jis gali teikti papildomų pajamų 
(atseit, kaip Lietuvoje sakoma: 
galima ką nors “sukombinuoti”). 
Kadangi darbo užmokestis labai 
mažas, tai pilietis normaliai nesi
tenkina alga ir... yra priverstas 
vogti. Vagiama iš fabrikų, parduo
tuvių ir aplamai iš visur, kur tik 
prieinama.

Darbas audinių, avalynės fabri
kuose, parduotuvėse ir pan. lai
komas geru ir todėl jį gauti yra 
sunku. Paprastai duodamas kyšis 
įstaigų vadovams, inžinieriams, 
cechų viršininkams.

— Taigi, pilietis savo gaunamu 
atlyginimu nėra patenkintas?

— Žinoma, čia ir išvada: iš fab
riko tas pilietis neša vilnonius 
siūlus, medžiagas, kojines, odą ir 
kt. Tai Sovietijoje nelaikoma ne
garbingu elgesiu... Išsineštos pre
kės parduodamos pažįstamiems, 
turguje.

— O ką galite pasakyti apie so
vietinių gaminių kokybę?

— Jų kokybė menka. Jau žino
ma, kad turi didelę vertę drabu
žiai, medžiagos patekę Lietuvon 
siuntinėlių iš užsienio forma. Pav. 
pardavus užsieninį megztinuką ga
lima gauti 50 rb., medžiagą kos
tiumui — 150 rb. — 200 rb., me
džiagą paltui — 100 rb., batus — 
40-50 rb. Dažniau gaunantieji 
siuntinius iš užsienio, pav. nedir
bantieji, iš parduotų prekių gali 
neblogai pragyventi.

— O ar krautuvėse neperkama

A. BAKAITIS

Organizacinės problemos
Keliais atvejais “Mūsų Pasto

gė” ragina pasisakyti dėl lietuvių 
bendruomenės apygardinio suva
žiavimo bei svarstytinų klausimų. 
Tai sveikintinaszraginimas ir lin
kėtina, kad juo pasinaudotų skai
tytojai visokiausių pažiūrų.

Pirmiausiai noriu pasisakyti 
apie lietuviškų organizacijų egzis
tencijos pagrindus apskritai.

Organizacijas ir jų statutus mes 
patys kuriame sau, siekdami ko
kių nors bendruomeninių-sociali- 
nių vertybių: tautinių, religinių, 
politinių, karitatyvinių ar ekono
minių.

J bet kokią organizaciją jungia
mės ar jos šalinamės pagal tai ir 
tiek, kiek ji yra artima mūsų vi
daus troškimams, mūsų sieki
mams. Organizacija yra priemonė 
siekti bendrų tikslų suburtomis, 
tad ir stipresnėmis jėgomis. Į jas 
einame savanoriškai apsisprendę, 
tikėdami būti naudingais bendrų 
siekimų broliams ir patys gausią 
ar rasią kokios nors moralinės, 
kultūrinės, tautinės ar ekonomi
nės bei politinės paspirties ar sa
vo asmenybės auklėjimuisi dirvą.

Kada mūsų pasirinktoji organi
zacija nepatenkina nė vieno mūsų 
siekimo, mes papraščių papras
čiausiai susirandame naujų formų 
ar kuriame organizacijas naujais 
pagrindais.

Organizacijos egzistencinį būdą 
nulemia ne tiek statutai, kiek gy
vieji žmonės — vykdomieji orga
nai. Jų pasaulėžiūra, moralė, or
ganizacijos narių traktavimas 
(taktas ar jo stoka), patrauklu
mas ar atšiaurumas sukuria orga
nizacijos gyvąjį turinį, su kuriuo 
daugiau skaitomasi, negu su ap
dulkėjusiais statutais, kurie iš by
lų išimami tik nukrypimams ly
ginti.

Visų lietuviškųjų tremties orga
nizacijų bendruoju tikslu pagrin
de yra lietuviškosios sąmonės ir 
lietuviško savitumo išlaikymas 
bei lietuviškos kultūros ugdymas 
ir perdavimas. Juo didesnės apim
ties yra ar nori būti organizacija, 
juo platesnę toleranciją ir respek- 

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

; Į Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
; * akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai.,
• • šeštad. 9-13 vai.

. 8th Floor, Capitol House, 109 Swaniton S*.,
’ Melb., C.I. (Priešai* Melbourne Town Hal!)

Tel. 63-2231

vietinių gaminių?
— Taip, jie perkami, tačiau jie 

neturi pasisekimo. Jie prastesnės 
medžiagos, pasiuvimas neatitinka 
madai, sunku pasirinkti drabužį 
pagal išmierą. Taigi drabužiai daž
niau siuvami pas siuvėjus, o tai 
gana brangiai kainuoja. Pav, vy
riško palto pasiuvimas (be medžia
gos) — 30 rb. Paprastai siuvama 
privačiu keliu, nes vad. madų sa
lonuose pasiuvimo tenka laukti li
gi pusantro mėnesio. Taigi, kai no
rima pasisiūdinti vasarinį drabu
žį, tuo reikia pasirūpinti jau žie
mą. Ši taisyklė galioja ir įvairias 
pramonines prekes perkant. Lietu
voje sakoma: pirk ne tada kada 
reikia, bet tada, kai prekė yra par
duotuvėje, nes sezono metu prekių 
nepakanka.

Dėl to krautuvėse pastebimas 
kyšininkavimas. Pav. norint įsigy
ti importuotą megztinį ar batus, 
reikia pardavėjai duoti 3 — 5 rb. 
Paprastai geresnės prekės visiems 
pirkėjams neparodomos, jos laiko
mos po prekystaliu ir parduoda
mos tik tiems, iš kurių tikimasi 
gauti "dovanų”. Tas pats reiškinys 
ir perkant maisto produktus. Lie
tuvoje pietų kraštų vaisiai (tik 
apelsinai, bananai — kitų nepa
matysi) krautuvėse atsiranda tik 
didžiųjų sovietinių švenčių (Spa
lio Revoliucijos, Gegužės Pirmo
sios) ir Naujųjų Metų progomis. 
Taigi norint įsigyti tų vaisių rei
kia tais trim atvejais per metus 
stovėti eilėse keletą valandų arba... 
.turėti pažįstamą pardavėją ir jai 
“atitinkamai” atslyginti

— Ar galite patvirtinti ELTOS 
iš Lietuvos gautas žinias, kad bul- 

tavimą turi turėti, jei nori apjun
gti platesnį mąstą žmonių.

Jeigu organizacijos pažeidžia 
kuriuos nors brangius principus 
(moralinius, religinius, tiesos ir 
teisingumo), jos negali tikėtis vi
sų narių paramos. Moralinė prie
varta nė vieno neatveš į organi
zaciją, jeigu pati organizacija bus 
davusi pagrindo ja iš esmės nusi
vilti.

Krašto Valdybos pirmininkas p. 
Iz. Jonaitis teisingai sako, kad pą- 
siekta tam tikro mūsų lietuviškos 
bendruomenės apraminimo. Tas 
apraminimas įgyvendintas sudėti
nėmis pastangomis.

Šia kryptimi reikėtų eiti ir to
liau formuojant sveikesnį galvoji
mą ir šalinant visas kliūtis į pozi
tyvų visų organizacijų bendra
darbiavimą.

ANAPUS UŽDANGOS
IŠ VILNIAUS BIBLIOTEKOS 

I J. TAUTAS
— Vilniaus universiteto moksli

nės bibliotekos direktorius doc. L. 
Vladimirovas, pasiūlius jo kandi
datūrą Sovietų Sąjungos kultūros 
ministerijai, šią vasarą išvyko eiti 
direktoriaus pareigų J. Tautų D. 
Hamarskjoldo vardo bibliotekoje 
New Yorke. Šiai vietai užimti bu
vo paskelbtas konkursas. “Tiesa” 
informavo, kad Vladimirovas — 
pirmasis J. Tautų bibliotekos di
rektorius iš vad. socialistinių kraš
tų ir tai bibliotekai New Yorke 
vadovausiąs 3 — 4 metus. (E)

“MAŽOJI LIETUVIŠKA 
TARYBINĖ ENCIKLOPEDIJA”

“Mažosios lietuviškosios tarybi
nės enciklopedijos” medžiagos pir
moji dalis Vilniuje atiduota spau
dai tik šių metų liepos mėnesį. 
Apie paruošiamąjį darbą Vilniaus 
“Eltos” korespondentą informavo 
vyr. redaktorius prof. Matulio pa
vaduotojas P. Ulevičius. Pagrin
dinis tos enciklopedijos tikslas, 
Ulevičiaus žodžiais, “visapusiškai 
marksistiškai nušviesti istorinį Rė

kutės, eilėse pastovėjus, parduoda
mos tik sovietinių švenčių metu?

— Nors praėjusių metų kviečių 
derlius Lietuvoje buvo geras, ta
čiau neužderėjus Kazachstane ir 
kitur, Lietuva buvo priversta pa
sidalinti savo kviečiais su “plačiąja 
tėvyne.” O padariniai buvo tokie: 
lietuviai neturėjo pyragų nei per 
Kalėdas, nei per Velykas. Baltų 
miltų krautuvėse šiais metais nėra. 
Nuo rudens iki šio pavasario vi
sose maisto krautuvėse buvo par
davinėjama tik juoda ir, kaip vie
tos gyventojai juokauja, “pilka 
duona”. Jos sudėtis: kukurūzai, 
avižos ir miežiai.

Čia yra ir išimčių. Pav viduri
nių ir aukštųjų mokyklų bufetuo
se mokiniai ir studentai gali kas
dien nusipirkti po bulkutę — dvi. 
Tai vykdoma grynai propagandos 
tikslais. Režimas daug tikisi iš jau
nimo, bijo kad šis nenusiviltų ko
munistine santvarka, kuri jau ne
įstengia net duona aprūpinti kraš
to gyventojų.

J.P. KEDYS

ATEINA NAUJAS POLITIKAS 
GOLDWATER IR JO PROGRAMA

Dar prieš porą metų ne tik pa
saulio politikoj, bet ir pačioje 
Amerikoje Goldwater pavardė bu
vusi beveik nežinoma, o šiandie 
jis yra pasaulio sensacija. Vie
niems jis kelia susirūpinimo ir ne
rimo, kiti jį augština.

Man kiek rūpi į šį asmenį pa
žvelgti kiek iš lietuvių tautinės 
politikos požiūrio ir iš to padary
ti atitinkamas išvadas.

VIDAUS POLITIKOS 
PRINCIPAI

Jeigu, kaip minėta prieš porą 
metų nežinomas asmuo šiandie ta
pęs viso pasaulio kasdienine tema, 
įskaitant ir raudonąją imperiją, 
tai reiškia, kad Goldwater kažką 
padarė ne savo socialine padėtimi 
ar tėvų bei protėvių palikimu, bet 
vien savo iniciatyva, išdirbdamas 
ir paskelbdamas viešai politines, 
ūkines, militarines ir socialines 
idėjas, kurias vieni dar nesuspėję 
gerai išgirsti jau pasmerkė, o kiti 
juo ir jo planais susižavėjo.

Kandidatuodamas į Amerikos 
prezidentus Goldwater pirmiausia 
pasižadėjo atstatyti Junginėse 
Amerikos Valstybėse tikrąjį libe
ralizmą ūkinėje ir socialinėje sri
tyse, nes iki šiol Amerikos fede
ralinė valdžia vis daugiau ir dau
giau įveda socialinius suvaržymus, 

tuvių tautos vystymąsi, parodyti 
Lietuvos liaudies laimėjimus...” 
Jau tie žodžiai ganėtinai nusako 
viso šio leidinio dvasią bei tikslą.

Pagal Ulevičių, pav. pirmame 
tome bus plačiai rašoma apie ko
vą prieš buržuazinius nacionalis
tus, būsiąs platus straipsnis apie 
ateistinės pasaulėžiūros plitimą 
praeityje ir dabar. Atskiruose 
straipsniuose bus rašoma apie už
sienio lietuvius ir “ypač apie akty
vius pažangaus judėjimo veikėjus”. 
Redakcinėje kolegijoje dirba 100 
narių. Visuose trijuose tomuose 
numatyta daugiau kaip 25.000 
straipsnių ir apie 2.800 nuotraukų, 
piešinių, reprodukcijų. Leidimas 
numatytas užbaigti 1966 m., o ti
ražas — 60.000 egz. (E)

— ★ —
Lenkijos — Sovietų Sąjungos 

draugystės draugija Varšuvoje iš
leido Z. Stoberskio kritikinę apy
braižą “Kristijonas Donelaitis lie
tuvių kultūros ir literatūros fone”. 
Pacituoti ir komentuoti (žinoma, 
pagal marksistinę kryptį) Donelai
čio “Metai”. E.

BREŽNEVO IR MIKOJANO 
GALIA STIPRĖJA

Vakarų viešoji nuomonė teigia, 
kad pastarieji Kremliaus žygiai, 
A. Sovieto pirmininku paskyrus A. 
Miko janą ir ligšioliniam pirminin
kui “prezidentui” Brežnevui pave
dus CK sekretoriaus pareigas 
(Kozlovo vietoje), tikrumoje abie
jų politikų galia sustiprinama. 
Brežnevui partijoje be kitų reikalų 
teks rūpintis personalinės politikos

— Beje, kyšininkavimas dar pa
stebimas ir kitose srityse?

— Jis plačiai praktikuojamas 
Lietuvos ir Sovietijos viešbučiuo
se. Juose nepakanka vietos prava
žiuojantiems. Viešbučiuose tegali
ma gauti kambarį į kurį miestą 
vykstant su komandiruote, ty. 
siunčiama tarnybos reikalais. Ta
čiau jei esi paprastas pilietis, tai 
nevisuomet gausi viešbuty kamba
rį didesniame mieste ir komandi
ruotę turėdamas. Kambario pra
šant viešbučio tarnautojai reaguo
ja teigiamai, kai pilietis į prašomą 
parodyti pasą įdeda tris rublius 
kyšio. Tokia tvarka galioja tiek 
Vilniuje ar Kaune, tiek Rygoje, 
tiek Maskvoje ar Kijeve.

Toks reiškinys aiškinamas dide
liu viešbučių trūkumu. Jo negali 
pastebėti į Lietuvos ar Sovietijos 
miestus atvykę užsienio turistai. 
Jiems numatyti specialūs viešbu
čiai ir juose visuomet yra vietos. 
Dai- pridurtina, kad partiečiai ir 
atsakingi pareigūnai (direktoriai, 
vykd. komitetų pirmininkai ir kt) 
kambarius viešbučiuose gauna be 
sunkumų ir iš jų prisibijoma imti 
kyšį. (E) 

kas stabdo ūkio pažangą. Toliau 
jis užsimojęs sutvarkyti didmies
čių chuliganizmą, kriminalistinę 
ir kitokią panašią veiklą, kuri ve
da tautą į degeneraciją. Visai ne
teisingai jo opozicija apšaukė jį 
rasistų šalininku ir tik dėl to, kad 
jis nebalsavo už paskutinįjį “ci
vilinių teisių įstatymą”. Jis joks 
rasistas, nėra nusistatęs prieš ne
grus, kaip kad bando aiškinti jo 
oponentai. Jo nuomone, šiuo metu 
Amerikoje yra visa eilė įstatymų, 
kurie sulygina negrų ir baltųjų 
teises, bet esama administracija 
nepajėgė tų įstatymų įgyvendinti. 
Tad Goldwater ir sako, kokia 
prasmė leisti vis naujus įstaty
mus, kalbančius apie negrų lais
ves, kai pati administracija nepa
jėgi įvykdyti jau seniai veikiančių 
įstatymų. Tipingas jo pasakymas 
— įstatymas žmogaus širdies jaus
mų nepakeičia. Reikia politiškai 
reformuoti žmogaus pažiūras ir 
tik vėliau tikėtis įgyvendinti tei
sines normas. Ir kaip tik dėl to 
opozicijos jis taip kietai puola
mas.

UŽSIENIO POLITIKA
Goldwater užsienio politikoje 

pirmasis pasiūlė įvesti žmonišką 
tvarką ir taiką šioje žemėje ir da
vė aiškų receptą, kaip tai įgyven-

klausimais. Mikojanas, kilęs iš 
Armėnijos, laikomas vienu gabiau
sių bolševikų “senosios gvardijos” 
politikų. Pastaruoju metu jis bu
vo Chruščiovo pirmuoju talkininku 
ne tik ūkiniuose, bet ir politiniuose 
klausimuose. Sovietų spaudoje 
paskelbtoje A. Mikojano biografi
joje pažymėta, kad jo išsilavinimas 
— vidurinis (jis baigė armėnų dva
sinę seminariją Tbilisyje). Jis 
esąs apdovanotas keturiais Lenino 
ordinais ir kitais ženklais ir, kaip 
žinoma, sugebėjo būti ištikimas 
Stalinui. (E)

GOMULKINES LENKIJOS
SUKAKTIS  -— 

Varšuvoje liepos 22 paminėta 20-ji 
“liaudies Lenkijos” įkūrimo sukak
tis. Be dviejų Lenkijos kaimynų 
vadų — R. Vokietijos Ulbrichto 
ir Čekoslovakijos prezidento Novo
tny, dalyvavo ir žymiausias Go- 
mulkos gerbėjas — Chruščiovas. 
Įvairiose kalbose buvo pulti Vaka
rai, ypatingai Fed. Vokietija, o 
Gomulka džiaugėsi galėjęs pasi
tarti su dabartinės Lenkijos sienų 
garantuotojais. Raudonųjų politi
kų pasitarimų metu neabejotinai 
paliestas ir Maskvos — Pekino 
konfliktas, numatomas (sukviesti 
komunistų suvažiavimas ir kt. Go
mulka savo kalboje pažymėjo Len
kijos vakarų sienų pastovumą — 
tai teigimas lyg raudonu siūlu nu
sidriekęs per visą 20 metų šio sate
litinio krašto gyvenimo istoriją. 
Lenkijai susilaukus kai kurių lais
vių, pastaruoju metu jaučiamas vis 
stipresnis valdančios partijos spau
dimas paklusti Maskvos reikalavi
mams ne tik politikos ir ūkio, bet 
ir kultūros srityje. (E)

" PAREMKITE IR PRADŽIUGINKITE SAVO GIMINES ;: 
:: LIETUVOJE!!!• > < > 
“ Išnaudokite progą pasiųsdami mūsų specialiai paruostus ;; 
;; VA S A RINIUS SIUNTINIUS. ;;

Šie siuntiniai yra sudaryti pasiremiant mūsų ilgamečiu y
- patyrimu ir juose yra, ko dabar Lietuvoje labiausiai reikia.

SIUNTINYS VA-1. £29. (anglų valiuta). ;;
;; Vilnonė angliška kostiumui medžiaga 3į jardo, kostiu- ;; 
-■ mui pamušalas geriausios rūšies 21 jardo, vilnonė angliška ■ ’ 
" vasariniam palltui medžiaga 3 jardai, geriausios rūšies pamu- ;; 
" šąląs 3 jardai, nailoninė suknelei medžiaga 4 jardai, puiki

šilkinė suknelei medžiaga 4 jardai, vyriški nailoniniai balti- ;■
- niai, 2 poros nailoninių kojinių moterškų, 2 poros nailoninių -
;; kojinių vyriškų, 2 šilkinės labai gražios skarelės ir šilkinis ka- ;; 
;; klaraištis. ;

Su sovietiniu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis
:: tik £29.0.0 ::

SIUNTINYS VA-2. £10 (anglų valiuta). ;;
4 svarai (visa galva) olandiško sūrio, 3 svarai grynų ge-

" riausios rūšies taukų,
“ 6 svarai kvietinių miltų, 1 sv. kakavos, 1 sv. arbatos, 1 ;;
■ ► sv. saldainių, 2 sv. ryžių, 2 oz. pipirų, 2 oz. lauro la- • ■
” pų, 2 sv. cukraus. -

’ Su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis tik £10.0.0 !
;; SIUNTINYS V-3. ;;

Trys atkarpos trims kostiumams, vilnonė angliška me- - 
o džiaga įvairių spalvų, su muitu ir visomis persiuntimo išlai- - 
" domis tik už

£16.15.0.* * < ► 
;; Dėl informacijų pavyzdžių, kainoračių ir įvairių patar- ;;
- navimų, prašome rašyti: -

Į BALTIC STORES LTD.
■ ; (Z. JURAS)

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

- Seniausia Anglijoje lietuviška bendrovė, veikianti jau •• 
nuo 1938 metų. Duodame geriausias išsimokėjimo sąlygas ir "

" pilnai atsakome už kiekvieno siuntinio pristatymą.
..............

dinti. Jo supratimu, visų dabarti
nių karų, netvarkos ir neteisybės 
esminis šaltinis yra tarptautinis 
komunizmas. Tad Goldwater ir 
siūlo aiškią bekompromisinę kovą 
tarptautiniam komunizmui panau
dojant ir militarinę jėgą, remia 
visų pavergtų tautų išlaisvinimą 
įskaitant ir Pabaltijo tautas. Jo 
pirmuose planuose sutvarkyti Pie
tų Vietnamą, toliau Pietryčių Azi
ją, tada pasiuntus divizijas į Kubą 
“atsukti kranus” neteisėtai užblo
kuotam vandeniui, o .vėliau pa
laipsniui pereiti į Europą ir Azi
ją. Jis siūlo atominių ginklų pa
naudojimo teisę perleisti tam tik
riems karo vadams ir t.t.

Šita visa militarinė idėja buvo 
jo priešininkų — koegzistencistų, 
įvairių rūšių liberalų, socialistų ir 
kitokių apšaukta kaip žmonijos 
sunaikintojo planas. Dėl to jis 
kaip tik vadinama ekstremistu, 
karo kurstytoju, atominio karo 
šalininku ir t.t.

Čia tenka sustoti ties tipiška 
laisvojo pasaulio psichologija: kai 
po 1945 metų karo pabaigos lais
vosios tautos buvo išparduoda
mos, kaip Pabaltijys, visa Vidurio 
Europa, Rytų Vokietija, Kinija, 
Šiaurės Korėja, Indokinija, Kuba 
ir t.t., tai tas buvę natūralu, 
žmoniška, be jokio ekstremizmo ir 
pan. Bet kai atsirado žmogus, ku
ris aną neteisybę pastebėjo, vie
šai paskelbė ir pasiūlė atitaisyti ir 
iš vergijos išlaisvinti vieną tūks
tantį milijonų žmonių, tada jis

PAS KAIMYNUS
LATVIŲ GIMNAZIJA 

VOKIETIJOJE
Laisvojo pasaulio latviai didžiuo

jasi Muensterio mieste veikiančia 
sava gimnazija. Šių metų rudenį, 
spalio mėn. ji keliama j naujai sta
tomus rūmus. Latvių gimnazijos 
direktorius prof. Vitens vokiečių 
dienraščio atstovui nurodė, kad 
“priešingai lietuvių ir vengrų gim
nazijoms, mūsiškė — vienintelė 
Vakarų Vokietijoje — pripažinta 
valstybės”.

Iki šiol gimnazija išleido 97 abi
turientus. Prof. Vitens pateikė 
tokius gimnazijos lankomumo ir 
latvių Vokietijoje skaičius: 1962 
metais latvių gimnazijoje buvo 64 
moksleiviai, 1963 m. — 97 ir šiais 
mokslo metais — 112. Didelė 
moksleivių dauguma — 82 gyvena 
gimnazijoje veikiančiame bendra
butyje. Visoje Vakarų Vokietijo
je gyvena 11.009 latvių. Jų tarpe 
yra 1.000 senesnio amžiaus asmenų 
ir karo invalidų. Beveik visi dar
bingo amžiaus jaunuoliai yra iš
emigravę į kitus kraštus.

Gimnazijos moksleiviai yra at
vykę iš įvairių Fed. Vokietijos 

tapo laisvojo pasaulio didžiųjų 
spaudos koncernų, televizijos ben
drovių ir net gi jo paties partijos 
politinių “bosų” apšauktas eks
tremistu!

GOLDWATER IR LIETUVIAI
Dar keisčiau, kad ir lietuvių 

tarpe atsiranda tokių, kurie seka 
aną spaudos koncernų liniją. Lie? 
tuva ir visos pasaulio pavergtos 
tautos dar niekad po 1940 m. dar 
neturėjo pasaulinio masto vyro, 
kuris tai paiškiai pasisakytų mū
sų tautinės politikos atžvilgiu ir 
tokia palankia prasme, kaip kad 
pasisakė senatorius Goldwater. Po 
šitokio jo pasisakymo lietuviams 
nieko daugiau ir negali kilti, kaip 
tik surasti būdų ir priemonų jo 
politikai paremti ir už jį propa
guoti, bet ne juo abejoti.

Nemažai lietuvių įtaria senato
rių Goldwater ir net juo nepasi
tiki, nes jis esąs žydų kilmės. Iš 
tikro mums visai neturėtų rūpėti, 
kokios tautybės žmogus skelbia 
idėjas, bet kad tos jos skelbiamos 
idėjos yra už pavergtų tautų iš
laisvinimą, kas sutampa su mūsų 
tautine politika.

Jeigu prieš dvejus metus beveik 
nežinomas už Amerikos ribų sena
torius pasidarė dabar antruoju vy
ru galingosios pasaulio valstybės, 
tad tenenustemba visi koegzisten- 
cistai ir jiems panašūs, jeigu tas 
pats vyras lapkričio mėn. taps pir
muoju ir atsistos didžiosios pasau
lio galybės priekyje.

kraštų. Atvyksta ir užsienio kraš
tuose gyvenančių tėvų vaikai, pav. 
šiuo metu šeši moksleiviai yra gi
mę Švedijoje, keturi — JAV, po du 
yra iš Prancūzijos ir Anglijos. Pa
sak prof. Vitenso, latvių gimnazija 
neišsiverstų be vokiečių įstaigų 
paramos. Iš latvių aukų apmoka
mi tik trys mokytojai, o kitą dešim
tį finansuoja socialinių reikalų mi
nisterija Duesseldorfe. Be šios 
įstaigos, gimnaziją remia dar ir 
federalinė tremtinių ministerija.

Naujuose rūmuose veiks ir moks
leivių bendrabutis. Kiekvįenpm 
moksleiviui numatytas mažas bu
telis su virtuvėle, gyvenamuoju 
kambariu ir su dideliu balkonu. 
Naujųjų rūmų statybai iš viso teks 
išleisti penkis milionus markių 
(vienas ir ketvirtis miliono dole
rių). Kaštus padengia federalinė 
Vokietijos vyriausybė, krašto vy
riausybė ir pats Muensterio mies
tas. šalia naujojo gimnazijos ir 
bendrabučio pastato, latviai turės 
ir nemažą kultūros židinį. Bus ir 
biblioteka su 15.000 tomų — jų tar
pe ir nepaprastai retų knygų. a

E. J
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NUOTYKIAI TAMIAVIJOJK

Atsisveikinę su nuoširdžiaisiais 
Canberra lietuviais pakilom to
limesnei kelionei. Nežinau, kieno 
nuopelnai, tačiau bent dabar 
mūsų rinktinės vadovai neturi jo
kio pilno plano, kuris nurodytų, 
kur ir kada vykstame. Žodžiu, 
važinėjam didžiais planais pasi
kliaudami. Bet viskas vyksta ge
rai, niekas mūsų nenuvežė kur 
nereikėjo ir visur pribuvome lai
ko. L : i

Australijoje skraidome pras
čiokėliais lėktuvais, ne spraus- 
nriniais. Už tat neretai tenka pa- 
sikratyti.

Pakeliui į Tasmaniją atšventė
me ir krepšininko šilingo gimta
dienį. Mums visiems Šilingas yra 
daugiau nei vienas iš žaidėjų — 
jis yra ir populiariausias ir links
miausias mūsų grupėje. Tad ir 
nenuostabu, kad mes visi jį “lai
kinam”, o keletas Australijos lie
tuvaičių spėjo ir širdį dėl jo su
gadinti...

IŠ CIVILIZACIJOS 
IŠKRITUS

Be didesnių nuotykių po po
ros valandų kelionės pasiekėm 
Melboumo aerodromą. Buvo mi
nėta, kad čia teks laukti trejetą 
valandų lėktuvo, kuris mus nu
gabentų į Tasmaniją. Pasirodo, 
kad kažkas planus pakeitė ir mes 
be jokio laukimo buvome su
stumti kišeninio dydžio dvimoto- 
rin lėktuvėlin. Vadinasi, turime 
skristi šituo peliūkščiu. Šilingas

Lietuviai
JAUNIMO STUDIJŲ DIENOS 

VOKIETIJOJE
Liepos 18 —■ 20 d. d. Bad Godes- 

berge, Vak. Vokietijoje vyko pir
mos lietuvių Jaunimo Studijų Die
nos. Dalyvavo 60 jaunuolių, dau
giausiai studentų. Paskaitas skai
tė dr. J. Grinius, Stp. Vykintas — 
Povilavičius ir V. Natkus. Po pas
kaitų sekė gyvos diskusijos. Mo
deratoriumi buvo V. Natkus.

(E)

MIRĖ IGNAS APYRUBIS
Liepos 14 dienų po sunkios ligos 

Muenchene mirė pavyzdingas lie
tuvių bendruomenės Vokietijoje

RAŠO JONAS ŠOLIŪNAS

sakė, jog Adzimai gali būti pil
nos rankos darbo (Adzima yra 
laidotuvių direktorius!) Mes ne
tikime Šilingui, bet ir netikime, 
jog tas mažutėlis mus nugabens 
pusiaukelėje neuždusęs.

Bet mūsų nusistebėjimui tasai 
dvimotoris, lyg graži mergiotė, 
pasikraipydamas mus atneša į 
vieną “didžiausių” Tasmanijos 
miestų — Devonportą (vos kele
tas ar keliolika tūkstančių gyven
tojų). Pagal vyrą ir kepurė. Ae
rodrome mus pasitinka keletas 
spaudos bei televizijos reporterių 
ir... vieno lietuvio delegacija.

Vėjas žvarbus. Šokame auto- 
busan ir dumiam miesto centram 
Čia laukia vietinė sporto vadovy

Vaizdeli* iš T»»manijo»

pasaulyje
veikėjas Ignas Apyrubis. Buvo 
gimęs 1899 metais Mintaujoje. 
1918 metais grįžęs į Lietuvą buvo 
Lietuvos kariuomenės savanoriu. 
Kaune baigė karo mokyklą ir 1925 
metais aukštuosius karininkų kur
sus. Tarnavo antrąjame artileri
jos pulke Kėdainiuose. 1926 me
tais buvo perkeltas į Klaipėdos įgu
lą baterijos vadu. Klaipėdoje 
Apyrubis išgyveno iki 1933 m. 1941 
m. repatrijavo į Vokietiją. Įsikū
rus Lietuvių Bendruomenei, beveik 
visą laiką buvo apylinkių pirminin
ku. 1954 — 58 metų laikotarpyje 
buvo Krašto Tarybos ir Krašto 
Valdybos nariu. Pastaraisiais me

bė, kuri mus išskirsto gyventi 
pas vietinius australus. Jie sim
patiški ir daug šiltesni už jų mie
gamuosius. Dabar čia pats vidur
žiemis, ir oras gana šaltas. Aus
tralai labai retai šildo savo na
mus, o miegamųjų niekad. Ir to
dėl nors mūsų vyrams ir patinka 
australų širdžių šiltumas, juos 
nuolatos ir daugiau vilioja šilta 
lova.

Ir kas atsitiko? Daugumas mū
siškių susikraustė į hotelį ar mo
telį, palikdami australus su jų 
tuščiomis širdimis ir lovomis.

STAIGMENA PROVINCIJOJE
Mūsų vyrai nerimavo patekę į 

šį tolimiausią žemės užkampį.

tais pirmininkavo LB Muencheno 
apylinkei. Šeimos, artimųjų ir 
Muencheno lietuvių gausiai paly
dėtas I. Apyrubis buvo palaidotas 
liepos 17 d. (E)

Pagal Pasaulio Lietuvių Gydyto
jų Draugijos kartoteką draugijoje 
šiuo metu įregistruoti 622 lietuviai 
medikai: 517 gydytojų, 81 dantų 
gydytojas ir 24 studentai, studi
juoją mediciną. Pagal statistiką 
1940 m. Lietuvoje, įskaitant ir Vil
niaus kraštą, buvo 1.370 medicinos 
darbuotojų, iš kurių 378 moterys.

— ★ —
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka

demijos suvažiavimas įvyks šių 
metų rugsėjo 5 — 7 d. d. New 
Yorke.

Ypatingai buvo graudu, kad čia 
teks pabuvoti net keletą dienų, 
žaisti prieš silpnas komandas ir 
prastose salėse.

Du pirmieji spėjimai buvo tei
singi, tačiau dėl trečiojo visi ap
sirikome. Salikė buvo nors ir ne
didelė ir šalta, tačiau nauja, švie
si ir pilna žiūrovų. Tai geriausia 
iki šiol užtikta krepšinio salė 
Australijoje,

Rungtynėms mūsų rinktinę 
pristatė vietos pareigūnai, pa
sveikino vietos lietuvių atstovai. 
Žiūrovai visiems nuoširdžiai plo
jo. Tikėjomės, kad bent provin
cijoje pasijusime kaip namuose. 
Šiltas sutikimas gundė pasvajoti 
apie publikos simpatijas geresnei 
komandai rungtyniaujant.

Po teisėjo švilpuko pirmąsias 
keletą minučių kamuolys mūsiš
kių rankose. Metimai, taškai, bet 
salėje tartum kapuose: girdėti tik 
žaidikų žingsniai, kamuolio dun
ksėjimas ir rinktinės palydovų 
skatinimai. Mes namuose ploja
mą visiems, kurie tik pranašiau 
pasirodo, o šios provincijos spor
tiškąjį mandagumą nugalėjo tam
sus šovinizmas.

Rungtynės vyko ir toliau. Prie
šininkui nepadėjo nei importuoti 
žaidikai iš Australijos olimpinės 
komandos.

Sekmadienį praleidom besiil- 
sėdami ir apžiūrėdami vietos 
apylinkes. Vietos sporto klubo 
vadovybės kviečiami sekmadie
nio popietę praleidome besimo
kindami mėtyti australiškąjį bu
merangą. Be to, jei kas ir būtų 
nenorėjęs šio mokslo išeiti, būtų 
buvęs priverstas, nes šitame Tas
manijos miestelyje, kuris vadina
si Devonport, nėra ko kito veik
ti. Anot vieno mūsų keliaunin
ko. čia sekmadienį viengungis 
tur būt galėtu ir pasikarti iš nuo-
hodiimo. Nebent būtum poetas. 
Eilėraščius pleškink užsimerkęs, 
nes jkvėoimo ansčiai. Nepapras
ti gamtovaizdžiai. čia pat iūra, 
o toliuose baltuoja kalnų viršū
nės. Bet mūsų grupėje poetų be
veik nėra.

Du mokytoiai mums aiškino, 
kam mesti ousiau sulenktą pasa
li Visas menas metime — taip 
sviesti, kad anas išmestasis daly
kas erižtn tau atgal čia nat nrie 
koiu. Taip, kain prarasta meilė. 
Mūsų vyrai pabus, arba... prara
dę daug meiliu. Netrukus jiems 
v»«i bumeranpai grįždavo atgal. 
Tik ne man. Mano išmestasis na
šlys kain lėkdavo, tain ir nulėk
davo. Atseit, ne visiems tos pra
rastos meilės ir grįždavo...

Nauji leidiniai
Filatelistų Draugijos biuletenis 

LIETUVA. 1964 m. gegužės mėn. 
Ur. 5 (90). Siame Nr. be kitų in
formacijų paskelbtas ir platus bei 
įdomus E. Petrausko straipsnis 
“žygis į Vilnių”. Biuletenis lei
džiama rotatorium, redaguojamas 
J. Žygio ir V. Lesniausko. Adre
sas: 680 So. Artesian Ave., Chi
cago, Ill., 60629.

: 1vĮJį
ŠALTINIS. 1964 m. birželio mėn. 
Nr. 3 (16). Tikybinės ir tautinės 
minties žurnalas. Leidžia šv. Ka
zimiero S-ga. Red. S. Matulis, 
MIC. Adresas: 21 The Ovai, Hach- 
ney Rd., London, E2, England.

PĖDSEKIS. LSS Australijos Ra
jono skautų-čių laikraštis. 1964 
liepa. Nr.7 (82). Vyr. redaktorius 
B. Žalys, talkinamas redakcinio 
kolektyvo.

Aloyzas Baronas. SAULĖS GRĮ
ŽIMAS. Novelės. Nidos Knygų 
Klubo leidinys Nr. 48, 1964 m. 141 
psl. Leidyklos adresas: 1 Ladbroke 
Gardens, London, W.ll, Gt. Bri
tain.

Pranas Garšva, MIC. NEGĘS
TANTI ŠVIESA. Marijonų veikla 
Amerikoje. Išleido prel. M.G. Ke
mėšis 1964 m. Amerikoje. 351 psl. 
Kaina 3 dol. 50 et. Aplankas Pau
liaus Jurkaus. Knyga gausiai il
iustruota nautraukomis iš marijo
nų gyvenimo.

VISOS DIENOS PANAŠIOS
Tik Tasmanijoje, turbūt, ilgiau 

pagyvenus galėtumei įsitikinti, 
ką reiškia dienų monotonišku
mas. Čia dienos tai lyg australiš
kų valgių patiekalas — amžinai 
vienodas. Mūsų sekmadienio va
karas ir pirmadienio beveik visa 
diena buvo lyg dvynės seserys.

Ramybei ramiai lašant, lyg 
Tasmanijos žiemos lietui, mūsų 
rinktiniai vyrai ir mes prie jų 
prisiplakėliai keliauninkai pirma
dienį klojame gražiausius žodžius 
ant baltos gromatėlės ir leidžia
me svietan mandravoti, pažįsta
mų jieškoti.

Taip rašinėjome ir suvenyrus 
pirkinėjome ligi pat pavakario 
kada, truputį avienos užkandę, 
pasileidom iškreiveizotu pajūrio 
keliu į Bumie miestelį. Gaila, 
kad dabar čia diena trumpa ir 
važiuodami nieko nematėm. Au
tobuso languose augo Tasmani
jos naktis, o mūsų smegeninėse

Dr. Joseph B. Končius. VYTAU
TAS THE GREAT — GRAND 
DUKE OF LITHUANIA. Veika
las išleistas anglų kalba apie Vy
tautą Didįjį ir jo laikų Lietuvą bei 
jos santykius su kaimynais. Su 
dviem žemėlapiais. 211 psl. Išleista 
1964 m. Amerikoje.

Juozas Kralikauskas. MINDAU
GO NUŽUDYMAS. Premijuotas 
romanas. 264 psl. Išleido Lietuviš
kos Knygos Klubas. 1964 m. Vir
šelis V. Petravičiaus. Kaina 3 dol.

Kazys Bradūnas. SIDABRINĖS 
KAMANOS. Eilėraščiai. Rinkinys 
laimėjęs dienraščio Draugo kon
kurse premiją. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas 1964 m. Viršelis 
V. Petravičiaus. Kaina 2 dol. 
94 psl.

Juozas Mikuckis. DRELIAUS 
VAINIKAS. Autoriaus peozijos 
rinktinė. 359 psl. Išleido Nidos 
Knygų Klubas Londone 1964 m.

NEW YORKO UNIVERSITETO 
SEMINARAS

Šią vasarą New Yorko Univer
sitetas suorganizavo seminarą apie 
Centro ir Rytų Europos valstybių 
ir JAV santykius. Apie Baltijos 
valstybes, jų dabartinę padėtį ir 
jų santykius su JAV istorijos bū
vyje kalbėjo Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirmininkas Vaclovas Sid
zikauskas. Seminaras vyko visą 
liepos mėnesį. (E) 

nepasitenkinimas visokiais vado
vais, kurie nesukombinavo to
kios kelionės dienos metu. Tik 
retkarčiais šmėkštelėdavo mūsų 
dešinėje miškuotos kalvos, o kai
rėje jūra.

NAKTIS ILGA,
O NIEKS NELAUKIA...

Kaip toje dainoje važiavome į 
kovą. Ir šį kartą nesitikėjome 
mums palankių žiūrovų ir sau ly
gių priešininkų. Į Bumie atvy
kome ankstokai. Susimetėme ka
vinėn.

Išsiurbus po keletą puodukų 
australiškos kavos ir išsiaiškinę, 
kas už tai mokės, leidžiamės sa
lėm Ji ant pačio augščiausio kal
no. Vaizdas iš ten nepaprastas. 
Grotum tiesiog iš susižavėjimo, 
jeigu nebūtų taip pekliškai šalta. 
Žvarbus vėjas ir lietus suveja vi
sus vidun.

(Nukelta į psl. 4)

Minint šimtmečio sukaktį, nuo spaudos uždrau
dimo Lietuvoje (1864) čia skaitytojams paduodame 
ištrauką iš J. Švaisto knygos “Žiobriai plaukia”, 
kurioje vaizduojamas vieno iš didžiųjų knygnešių 
— Kun. Sidaravičiaus gyvenimas. Skaitytojai galės 
pajusti, su kokia meile ir pasiaukojimu ano meto 
lietuviai siekė savo laisvo rašyto lietuviško žodžio.

Red.

Negreit susigaudė rusai dėl naujųjų lietuviškų 
knygų. Kad jos naujos ir kad plinta, aiškiai paste
bėjo. Bet iš kur? Kame tasai šaltinis?

Ilgokai klaidino juos spaustuvės vieta ir data. 
Smulkiai patikrinę, rado, kad Zavadskis seniai nebe- 
spausdina lietuviškų knygų ir jo sandėliuose nė vie
nos nebelikę. Stropiai sekdami per savo šnipus, agen
tus, nustatė, kad toji versmė Prūsuose, konkrečiai 
Tilžėje. Tuojau griebėsi griežtesnių priemonių: pa
dvigubino pasienio sargybą, aštresnė kontrolė, stip
riau saugojo slaptuosius takus, daugiau šnipų pri- 
samdė trečiojoj pasienio linijoj ir toliau nuo jos.

Šituos pakeitimus tuojau pajuto Sidaravičius. 
Pirmasis įspėjimas Naumiestyje. Įvažiavo ir tuojau 
“suuodė”, kad žandarų sekamas. Buvo turgaus die
na. Greit pasuko į vieną kiemą, kur daugiau veži
mų. Iškaišiojo knygas po svetimus vežimus.

Bematant ir žandarai. Jis sėdi savo vežime ir 
snaudžia apsimetęs. Pareikalavo išlipti. Krata. Vis
ką išdraskė, išmėtė. Nė vienos knygos. Žandarai 
keikdamiesi nueina. Kiemo tarpvartėje sugriebia už 
krūtinės vieną žmogų. Gerokai jį tašo, keikia ir 
uždrožia antsausį. Sidaravičius spėja, kad tai ir 
bus tasai skundikas, arba žandarų šnipas.

Sidaravičius paseka žandarus. Kai jau tolokai nu
eina, susirenka savo išmėtytas knygas ir važiuoja 
toliau.

Antrasis įspėjimas Ramoniškių muitinėj. Grįžo 
tada iš Tilžės su geroku knygų krūviu. Pastebėjo 
kad jo “patronai” — Akulinas ir Prochozovas — 
visai kitokį, daugiau oficialūs.

Akulinas pasikvietė į savo kambarį, tartum su
šilti ir arbatos išgerti. Tarp kitko nusišypsojo ir 
sako:

— Na kaip, batiuška, šiandie? Ar daug devo-

JUOZAS ŠVAISTAS

cionalių ir mišioms vyno vežiesi?
— Po truputį. Kiek leista...

Ligi to meto Sidaravičius vien tik Ramoniškių 
pereinamuoju punktu tesinaudojo. Dažnai važinėda
vo. Teisindavosi, kad norįs geresnio, pigesnio vy
no ir škaplieminkiškų dalykų, kurie nedraudžia
mi, parsigabenti.

Akulinas savotiškai mirktelėjo:
— Ar ne per daug to vyno išgeri pats vienas 

per mišias? Kai mūsų cerkvėj, tai visiems žmo
nėms po išpažinties duoda gerti, bet pas jus — ne?

Sidaravičius atidžiau sukluso ir akylai pasižiū
rėjo į Akuliną. Tasai griežtai pakeitė kalbos to
ną ir veido išraišką:

— Mielas batiuška! Kalbėkim atvirai. Mes vis
ką žinom ir suprantam. Nemanyk, kad čia tik uni
forma ir mechaniškas žmogus. Mes irgi turim kriš- 
čionišką dūšią. Jus laikom beveik šventuoju. Tokį 
idealistą ir pasiaukojusį dėl savo tikėjimo, žmonių 
labo pirmąjį matom iš visų dvasininkų. Nenorim 
žudyti jus, bet ir patys nenorim žūti. Dabar taip 
griežtai saugoma siena ir tiek daug tų šnipų. Pra- 
leisim pro pirmąją liniją, gali įkliūti antrojoj arba 
trečiojoj. Laimingai prasmukęs ir šią liniją, gali 
užklupti ant žandaro arba jų šnipo. Kas tuomet nu
kentės? Be abejo, jūs ir mes! Vienas vežė, o kiti 
praleido. Todėl be jokios baimės palik visas savo 
knygas pas mane.

Sidaravičius apglumo. Kas čia dabar: provo
kacija ar tikrai nuoširdus pasitamavimas ? Akuli
nas suprato staigmenos įspūdį.

— Taip, taip, batiuška! Bičiuliškai patariu. 
Knygos bus sveikos. Mes nugabensim: arba aš, arba 
Prochovozas. O gal ir abu kartu. Niekad neatsisa- 
kysim nuvykti pas jus žiobrių pasikepti.

Grįžo Sidaravičius nusiminęs. Tuojau pasiguo
dė Antanavičiui:

— žinai, Juozapai, prastos naujienos iš paprū
sės. Visai rimtą įspėjimą gavau Ramoniškių muiti
nėj.

Antanavičius iš lėto, flegmatiškai:
— Tik įspėjimą? Dar pusė bėdos.
— O ko tu norėjai? Kad būtų protokolas, kon

fiskuotos knygos ir paskelbtas teismas?

— Nė maž nesistebėčiau, kad ir taip. Perdaug 
dažnai jau tu važinėji tuo pat keliu. Nors ir ne 
blogi tie tavo ruseliai, bet ir aniems, matyt, įgri
sai. Sąvėlės akyse prisitrynė. Žinok: miško vagys 
niekad nešliaužioja tais pačiais takais, kol jau ke
lelį pramina. Ir niekad nevagia to pat sargo ribo
se. Vis keičia. Mūsų darbas irgi tartum vagystė.

— Suprantu, ką tu norėjai pasakyti. Bet aš 
kitaip jau apsigalvojęs. Nutariau rečiau pats be- 
važinėti į Tilžę...

— Žinoma, kad taip! Įkliūsi, gausi Sibirą. Ir 
mūsų darbas keliems metams bus sužlugdytas, o 
gal ir visiškai. Mano galva, verčiau pasinaudoti 
agentais. Bet ir jiems reikia parinkti naujus punk
tus. Kodėl nesusdomėti Slavikais? Ramus, tylus už
kampio bažnytkaimis. Ir snūdus kaip miegančioji 
gražuolė. Už miestelio aikštės tuojau Šešupė ir til
tas. Už tilto jau Prūsai. Šešupės krantai vešliai ap
žėlę karkliais. Patogu pakus slėpti ir patiems ne
šikams pasislėpti, jeigu nelaimė kokia.

Nauji punktai buvo išmėginti. Nuo Ramoniškių 
irgi neatsisakė Sidaravičius. Svarbu, kad ten tokie 
geri bičiuliai. Juodu sutiko ir toliau pasitarnauti. 
Visada leisdavo pasidėti pas juos knygas. Vėliau 
progomis atveždavo. Daug pūdų tų knygų pergabe
no juodu į Sudargo kleboniją.

Sidaravičius tuo pat metu suaktyvino savųjų 
bendradarbių, knygnešių veiklą. Geroką būrį jau 
turėjo — senų ir naujųjų. Pasimalonėdamas varty
davo sąrašą. Akyse ir vaizduotėj ryškiai pasirodo 
stambios reikšmingos figūros. Skaito, galvoja. Sie
loje ramu, džiaugsmas plinta. Nebe vienas jau, ne
liko balsas tuščias, kaip tyruose, čia vis tartum 
vadai — rinktiniai vyrai, štai jie:

— Jonas Bastys, šakių parapijos.
— Mataušas Juodasis, Sudargo.
— Antanas Baltrušaitis, pramintas Antanėliu, 

Naumiesčio.
— Šilgalių Būčiai. Jų ūkis ant Šešupės kranto, 

prie vieškelio iš Slavikų į Naumiestį. Labai patogi 
pozicija.

— Petras Kielius, Rėžgalių kaimo.
— Pranas Pušiliauskas, Slavikų zakristijonas.
— Broliai Dobrovolskiai ir Rekašiai, tos pat 

Slavikų parapijos.
Tai buvo vadinamieji svetimšaliai. Į tą darbą 

pamažu įjungė ir savąjį tabą — Antanavičių, Ur- 
butį, Angrabaitį. Ryžtingai įspėjo:

— Rusai sustiprino savo sargybas, bet ir mes 
neliksim mulkiai!

Sidaravičiaus ataka nė maž nesusilpo. Gal dar 
atkaklesne tapo. Knygų spausdinimo ir gabenimo 
ne negalvojo sumažinti. Kasmet tas darbas šako- 
tesnis darėsi.

Bevaikščiodamas savo padaržėmis, arti sienos, 
vis galvojo apie tuos pačius reikalus. Staiga nauja 
idėja. Net šilčiau pasidarė krūtinėj, ir linksmiau 
nušvito akys. Ties Sudargu, tarp Burgaičių ir Švar
cų kaimų, pačiu pasieniu nutįsęs mažai naudingas 
žemės sklypas, apaugęs brūzgynais.

“Štai kur ideali vieta knygoms gabenti! Per
neštas lengva paslėpti brūzgynuose. Paskui, gerai 
apsižvalgius, nesunku iki klebonijos atitempti”.

Nieko nelaukęs, pasiderėjo ir pigiai nupirko. 
Užrašė Jonui Kasperavičiui. Savo vardu, pagal ru
sų nuostatus klebonijoms, jokio daugiau nekilnoja
mo turto negalėjo įsigyti. Tuo ruožu tik vienas 
Kasperavičius tevaikščiojo per sieną ir nešiojo 
knygas.

Ilgai suko galvą kitu svarbiu reikalu: kaip čia 
ir viduje geriau susitvarkyti, kad mažiau knygne
šių nukentėtų? Daugiausia pakliūdavo žandarams 
fanatiškos pasiaukojusios moterys ir mergelės.

Lietuvos miesteliai visai nedideli. Jų gyvento
jai ne tik vienas kitą gerai pažįsta, bet gana smul
kiai žino, kas kitose šeimose vyksta. Tas pats ir 
parapijoj ai- prie bažnyčios susirinkus. Kiekvienas 
ne tos palaukės žmogus bematant įkrinta į akį. 
Tuojau ima kalbėti, teirautis: kas per vienas? ko 
čia lankosi? Iš kur? kokiais reikalais? Labai lengva 
šnipams ar policijai susekti, jei dažniau toks paša
lietis pasirodo.

Tad Sidaravičius sugalvojo trumpesnių distan
cijų būdą. Naujieji knygnešiai ar mažiau gabūs ne
turėjo peržengti savo parapijos ar valsčiaus ribų. 
Pasikeitimams buvo slapti punktai pas labai pati
kimus žmones. Tokį knygų, laiškų ir kitų slaptų 
dalykų persiuntimą jisai pavadino: “Neperstojan
čiai vaikščiojančia žygūne”. Į ją įtraukė visas sa
vo tretininkes. Vienos buvo tų parapijų, kuriose 
teko jam vikarauti. Kitos surastos ir prikalbintos 
iš kelionių tolesnėse parapijose, čia aktyviai daly
vavo: Slavikų, Kaimelio, Gelgaudiškio, Plokščių, 
Lukšių, Šakių, Griškabūdžio, Sintautų, Naumiesčio, 
Pilviškių, Garliavos, Marijampolės, Kalvarijos, Bar
tninkų, Lankeliškių, Alvito, Virbalio, Pajevonio. 
Jos ne tik "žygūnės” būdavo, bet didino kasą kny
goms leisti. Daug parinkdavo aukų žmonėse. Daž
nai ir savo uždarbį paaukodavo.

(Bus daugiau)
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Nuotykiai Tasmanijoje
(Atkelta iš pel. 3)

Netrukus ir mūsų vyrai pasi
rodo aikštėje. Juos žiūrovai pa
sitinka entuziastiškai. Mūsiškiai 
imponuoja savo ūgiu ir laimi 
83:50.

ŠALTAS ORAS, 
ŠILTI ATSILIEPIMAI

Vietinė spauda, radijas ir te
levizija be jokių rezervacijų at
siliepia apie mūsų rinktinę pui
kiai. Tasmanijos didžiausias 
dienraštis liepos 21 d. didžiule 
antrašte džiaugiasi, kad Tasma
nijos vyrai nors ir pralaimėjo, 
bet gerai pasirodė. Nepagailėjo 
ir mums komplimentų.

Tasmanijai prisiminti mūsų 
rinktinė priešininką nugali šim
tine. Liepos 21 d. Tasmanijos 
sostinėje žaidėme atsisveikinimo 
rungtynes su Hobart miesto rink
tine ją sutriuškindami 105:49.

NUSIBODO IKI GYVO
KAULO

Ir tos kelios dienos Tasmani
joje mūsų vyrams nusibodo. 
Miesto triukšme išauginti jie ne
gali pakęsti vienodų, tylių lygu
mų, kur gyvenimas teka lėkštai, 
kur dienos monotoniškai palieka 
drumzliną Tasmanijos žiemos 
dangų, kur niekas niekur nesku
ba. Prie to dar prisidėjo ir mūsų 
rinktinės laimėjimai, atsiekti be 
jokio vargo, o taip pat ir savų 
žiūrovų trūkumas.

Kai antradienio ryte, liepos 21 
d. pakilome kelionėn į Hobartą, 
visi prašvito, kad pagaliau mūsų 
viešnagė šioje saloje artėja prie 
pabaigos. Tiesa, žinojome, kad 
vakare dar laukia kova krepšinio 
aikštėje ir įvairūs priėmimai bei 
pagerbimo vakarienė. Po keletos 
įvairių priėmimų ir visokių pa
gerbimų dabar tokie dalykai 
mums virto kasdienybe ir net 
rungtynių dalimi.

Kartais blogą nuotaiką gali vi
siškai sugadinti paprasčiausi daly
kėliai. Mūsų grupės nuotaiką ga
dino grizlus Tasmanijos 'Kernos 
lietus ir žinojimas, kad ir į Ho
bartą nuvykus mūsų laukia ne
kūrenti kambariai ir šalta salė.

Vietos lietuviai yra suaustra- 
lėję ne vienu požiūriu; į vietinio- 
kus panašūs net ir savo namais. 
Neradome naminės šilimos net ir 
pas Hobarto lietuvius, kurie mus 
taip nuoširdžiai sutiko.

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

646 George St., Sydney, Australia 
(Kampas Liverpool St.) 

TEL.: 26 1768
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY).

JEIGU JUS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 
gaus Jūsų siuntini nieko neprimokėdami, jei siųsite ji tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų turi 
kontaktą su Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami 
kitų skelbimų.

15 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai jrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntiny* 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 15 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir mes 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų '♦* 
giminė*.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.

SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto

mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra
dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir 
siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro
džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato 
Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 
— 80 dienų.

REGISTRUOTI SKYRIAI:
ADELAIDE, S JI.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
82 Avro Ave., Hendon, S.A. Tel.: 45-6629.

CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
148 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
293 Church St. Tel.: 635-9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
557 Hunter St. Tel.: B 3596.

NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
93 Northumberland St., Wickham, tel.: 61-5180.

MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
94 Elizabeth St Tel.: 63-8498.
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

$ 229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.

NELAIMES PAS BURMISTRĄ
Vidurdienį jau mes Hobarte. 

Čia mus, kaip vaikai velykinius 
margučius, išsidalino vietiniai lie
tuviai. Pats ir G. Vitkus iš Los 
Angeles patenkame pas ūkininką 
nuo Kybartų. Jis dabar neturi 
ūkio, dirba fabrike ir labai pa
tenkintas, kad uždirba tiek daug, 
jog jau spėjo sūnui nupirkti dvi 
mašinas (pirmąją anas sudaužė). 
Nuoširdžiai priglausti šaltuose 
kambariuose šildomės kojas porą 
valandų prie elektrinio šildytu
vo, o vakariop spaudžiame į ofi
cialų priėmimą pas burmistrą. 
Dabinamės, nes bus spaudos ir 
televizijos atstovai. Visi pasipuo- 
šėm, bet Šilingas užmiršo kakla
ryšį. Dr. Gaška tuojaus surenka 
aukų “nupirkti šlipsą” šilingui.

Priėmimo metu vėl keletas 
kalbų. Šneka pats burmistras,

KIAUŠINIS APLINK 
PASAULI

Pietų Afrikoje viena šeimininkė 
rado šviežiai padėtą kiaušinį su 
įrašais “Allah” ir “Mohamed”. 
Pradžioje buvo skelbiama, kad tai 
yra falsifikatas, bet chemikai įro
dinėja, kad tai visai natūralūs 
reiškinys ir įrašai atsispaudę ne 
tik lukšte, bet ir baltyme ir tryny. 
Musulmonų tikintieji šį reiškinį 
laiko stebuklu ir numato tą kiau
šinį siųsti parodoms aplink pasaulį.

KAS PARENGIA 
CHRUŠČIOVUI KALBAS?

Po Skandinavijos kraštus keliau
damas, N. Chruščiovas su savimi 
gabenosi ištisą "smegenų trestą”. 
Tai įvairūs patarėjai, sekretoriai 
ir kt. Pagal iš Oslo gautus duo
menis, pirmųjų, su Chruščiovu ke
liavusių sekretorių tarpe tenka pa
minėti Vladimirą Lebedevą. Jo 
oficialus titulas — Ministrų Tary
bos Pirmininko sekretorius. Lebe
devas turi svarbų uždavinį — jis 
parengia projektus ilgosioms 
Chruščiovo kalboms.

Lebedevo vadovybėje Chruščiovo 
sekretorių tarpe dirba Oleg Tro- 
janovski. Jis — pirmojo sovietų 
ambasadoriaus Vašingtone sūnus, 
yra lankęs JAV mokyklas. Gerai 
mokėdamas anglų kalbą, jis yra 
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lietuvių bendruomenės atstovas 
p. Kantvilas ir mūsų vadovas V. 
Adamkavičius. Visų kalbos gra
žios, gėlelėmis nusagstytos. Vie
ni džiaugiasi, kad atvažiavome, o 
kiti, kad mus gražiai priėmė. Ta
čiau didžiausias džiaugsmas, kad 
visi kalbėjo trumpai.

Atsitinka ir nelaimių. Mūsų 
komandos statistas Vikt. Memė- 
nas palieja arbatą. Kitas mūsų 
grupės narys prisistato priėmi
mui baigiantis. Vis tos nuošir
džios moterys! Priėmimo metu 
mezgasi privatūs pokalbiai. Taip 
Modestavičiui negera, nes jis ne
pažįsta Brechtbekerio iš Ilinois, 
kurį pažinojo vienas Hobarto 
miesto tarybos narys ir norėjęs 
apie jį dar daugiau patirti...

TEISINGAME KELY

šiandie krepšinis Tasmanijoje 
žengia tik pirmuosius žingsnius, 
tačiau gerame kely, šiuo sportu 
susidomėjimas nepaprastas. Dar

S N AUJIE
ėjęs oficialaus Chruščiovo vertėjo 
pareigas. Panašaus sukirpimo ki
tas Chruščiovo sekretorius — Vik
tor Suchodrev, šiuo metu einąs pir
mojo anglų kalbos vertėjo pareigas 
sovietų užsienio reikalų ministeri
joje. Anglų kalbą jis išmoko Ang
lijoje, kur jo tėvas buvo diplomatu. 
Šis 30 m. amžiaus sekretorius tei
kia užsieniečio įspūdį ir savo įman
tria laikysena diplomatiniuose pri
ėmimuose nustelbia net jaunuosius 
britų diplomatus. (E)

ŠIRDIES ATAKOS IR SAULĖS 
IŠSIVERŽIMAI

Prancūzų gydytojas širdies spe
cialistas paskelbė teoriją, kad tam 
tikrais periodais širdies atakos pa- 
gausėjančios ir jis tai sieja su 
kosminiais spinduliais, kurie pa
siekia žemę pasirodžius saulės dė
mėms. šią savo teoriją Dr. M. 
Poumaillou išdėstė britų gydytojų 
konferencijoje Mančestery.

BIBLIJA NEPRIEŠTARAUJA
Kaip pastebėta iš laikraščių ko

mentarų, pagrindinis šios dienos 
klausimas — ar moterys gali ne
šioti rūbus nepridengusios savo 
krūčių, ar ne. Pagal konvenciona- 
lų požiūrį moterys neturėtų vaikš
čioti atviromis krūtimis ir visur 
jieškoma tam teisinio pagrindo. 
Bet kadangi nė vieno krašto teisės 
kodeksuose nenuųiatyta, kaip žmo
nės turį vilkėti, remiamasi šaluti
niais pagrindais, kaip bendrąja 
morale ir t. t, neišskiriant ir reli
ginių motyvų. Pereitą savaitę vie
nas metodistų kunigas paskelbė, 
ka<L Biblija neprieštarauja šiai 
naujai madų idėjai. Jo nuomone, 
dabartinis apsirengimas daugiau 
skatinąs pagundas, negu priešin
gai. Pikta ir blogis gūdis žmogaus 
širdyje, kuriem nepastoja kelio 
jokie pridengimai.

POLITINIS TURISTAS
Sovietų Kruščiovas šiandie lai

komas didžiausiu politiniu turistu. 
Per šių metų septynis mėnesius jis 
padarė penkias ekskursijas į sveti
mus kraštus. Dabar jis išvykęs į 
Lenkiją.

DEŠIMT VEDUSIŲ KATALIKŲ 
KUNIGŲ

Vatikano šaltiniai skelbia, kad

1963 m. Venecueloje turėjo j- 
vykti rinkimai. Įrodymų netrūko, 
kad šiuos rinkimus turėjo sutruk
dyti komunistai, už kurių stovėjo 
Castro. Mėnesiu prieš rinkimus, 
lapkričio mėn. buvo atidengtas 

bas atliekamas kruopščiai ir pla
ningai. Tai mūsų tautiečio A. 
Andrikonio nuopelnas.

Jau Devonporte atvykus nu
stebome radę gerą salę. Panašias 
sales randame ir Burnie bei Ho
barte. Nors mažos, bet jaukios ir 
tipiškai australiškai šaltos. Žino
ma, į visas sales šį kartą šilimos 
pripylė mūsų rinktinė. Ji ir prieš 
Hobarto rinktinę pasirodė pui
kiai, ją patiesdama.

Visa Tasmanijos spauda mūsų 
apsliankymą įvertino puikiai. 
Mes vietos krepšininkams paro
dėme, kaip žaidžiamas krepšinis, 
o vietos lietuvių širdyse paliko
me pasididžiavimą savo kilme.

Čia lietuvių tik saujelė, bet 
visi turi dideles širdis. Jie mūsų 
krepšininkus gražiai priėmė, glo
bojo, o po rungtynių ir gerai pa
vaišino. Didžiausia padėka vis 
dėl to tenka nuoširdžiajam p. 
Kantvilui, kuris mus pasitiko De
vonporte ir nuolatos globojo iki 
atsisveikinimo.

NELES
praėjusių dešimt metų laikotarpy
je buvo įšventinta j katalikų ku
nigus dešimt vedusių vyrų, šeimos 
tėvų. Popiežiai Pijus XII, Jonas 
XXIII ir Paulius VI yra davę lei
dimus įšventinti į kunigus tuos 
vedusius vyrus, kuriems dėl ku
rių nors svarbių priežasčių galėjo 
būti suteiktos išimtys. Vienas to
kių yra liuteronų kunigas Adam 
Beck, 39 m., turįs žmoną ir du 
vaikus ir dabar gavęs katalikų ku
nigo šventinimus.

♦

1032 metais popiežium buvo iš
rinktas Benediktas IX, kuris tuo 
laiku buvo tarp 11 — 12 metų.

FORMOZA ŠIANDIE
Formozos sala, kur įsitvirtinę

V. DUMČIUS

MOKOMĖS
Feljetonas

"Iš 99 barų, esančių Adelaidės 
mieste, tik viename lietuviai ren
kasi pastoviai jau 10 metų...’

(Iš laikraščių)

Be mažosios širdgėlos galima 
pritrenkti kiekvieną, kuris išsižio
tų, kad adelaidiškiai nesimoko. Tu
rime puikią ir gausiai lankomą 
mokyklą Katalikų Centre, nei per 
nago juodymą neblogesnę ir Lie
tuvių Namuose. Abiejų mokyklų 
mokytojai augštų kvalifikacijų ir 
dirba be jokio atlyginimo. Abie
jose mokyklose vaikai girdomi šiltu 
pieneliu. Tėvai suvežia į jas savo 
vaikučius blizgančiais limuzinais. 
Taigi, tokių mokyklų niekas nega
li vadinti vargo mokykla. Tikro
ji vargo mokykla arba tikriau li
tuanistiniai kursai veikia Adelai
dės miesto centre jau antras desėt- 
kas metų. Jie atlieka didelį, mil
žiniškos vertės kultūrinį nbpinigi- 
nimo darbą ir laikas nuo laiko pra 
giedrina mūsų dvasinio ubagėjimo 
niūrus horizontus.

Pakalbėsiu apie, juos truputį 
plačiau. Pamokos čia prasideda 
šeštadieniai maždaug 12 vai. die
nos ir baigiasi 6 vai. vakaro. Pa
talpos švarios, išklotos kilimais, 
baldų nėra, kad kartais neužmig

FIDEL CASTRO KUBOJE

Castro sąmokslas. Venecuelos žve
jai užtiko pakrašty paslėptų gin
klų siuntą, kurie atėjo iš Kubos. 
Ginklai turėjo būti išdalinti tero
ristams, kurie pastotų kelią rinki
mams ir krašte įvestų komunizmą.

Nuoširdžiai užjaučiame p. Staugirdienę, sūnų ir p.p.
Vėteikius mirus vyrui, tėvui ir uošviui 

ZIGMUI STAUGIRDUI

Saudargai

ZIGMUI STAUGIRDUI

mirus, velionies žmoną Staugirdienę, sūnų Jurgį, dukrą Lizą 
ir žentą Julių Vėteikį nuoširdžiai užjaučiame

J. ir S. Valiai

A A
ZIGMUI STAUGIRDUI mirus,

p. Staugirdienę, p.p. Vėteikius ir Jurgį Staugirdą 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

J. ir E. Perlibachai

kiniečių nacionalistai, yra viena iš 
grandinės kraštų, kurie pasiprie
šino besiplečiančiam Azijos komu
nizmui. Per paskutiniuosius 10 
metų Formoza padarė milžinišką 
ekonominį Šuolį pravedus krašte 
žemės reformą. Dabar 96 proc. 
Formozos ūkininkų turi nuosavy
bėje savo žemės, už kurią jie buvu
siems stambiesiems žemvaldžiams 
išmoka iš valstybės gautas pasko
las dešimčiai metų iš keturių pro
centų. Tuo tarpu Kinijoje komu
nistai pravedė žemės reformą nu
savindami žemes ir krašto ūkis iki 
šiolei neatsigavęs.

— ★ —
Komunistinė Kinija išleido savo 

krašto naujus žemėlapius, kur Vla
divostokas ir kitos Sov. Sąjungos 
Tolimuose Rytuose sritys įtrauk
tos į Kinijos teritoriją.

tum pamokose snaudulio pagundos 
apniktas.

Sienoje gražiai išpjaustyta Vy
tis, apsupta iš visų pusių juodų 
ir baltų kumelių. Mokslas norma
liai kainuoja 1 svaras dienai. Bet 
jeigu norėsi paglostyti baltojo ark
lio karčius arba susipažinti su šv. 
Agnės veikla ir nuopelnais lietu
vybės išlaikymo srityje, tada rei
kės sumokėti jaunam ir energin
gam lietuviui — mokyklos vedėjui 
mažiausiai dar 30 šilingų.

Pirmąsias dvi valandas einama 
bendri dalykai: kas mano skirtis 
ir kodėl? Prie kokios, nuo kada 
ir kas svotinasi? Kas prasilošė iki 
peno ir eidamas namo per raudo
nas šviesas atsimušęs j policinin
ką “uždirbo” 5 svarus? Toliau se
ka sutartinis apkeikimas visokių 
lietuviškų kontraktorių ir bendras 
pasitarimas arklinio sporto reika
lu.

Trečią valandą visas alasas ap- 
tilsta. Prasideda australiškų me
ditacijų valanda (Sekančias eilu
tes skaityti arklių lenktynių pra
nešėju tempu!) — “Lapatai! La
patai! Olia! Olia! Pago Pago su 
Aurora sukėlė furorą! Pradėjo tre
čią furlongą — sprandas prie 
sprando... Aurora puse nosies pra-

Pietų Amerikos Valstybių organi
zacijoje (OAS) išsiaiškinta, kad 
Castro ne tik siekęs sugriauti Ve
necuelos demokratiją, bet rausiasi 
ir po kitų Pietų Amerikos valsty

bių pamatais. (Bus daugiau)

CASTRO SIEKIA 
SUSITAIKINIMO

Kubos premjeras Fidel Castro 
jieško būdų sueiti į sąlytį su Ame
rika norėdamas pagerinti Kubos 
santykius su Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis. Castro siūlo 
Meksiką kaip tarpininką. Jo pa
reiškimu, Kuba turi savo kalėji
muose apie 15.000 politinių kalinių, 
kurių daugumą sudaro Amerikos 
agentai.

sikišo. Nizamas, sukdamas uode
ga, per puse ilgio pralenkė... Vie
nas prieš 20... atrodė kuinas, bet 
užėmė taką prie barjero... Jau ar
tėja! Dukatas vidury------- Kor
saras nešasi pirmuoju — — tas 
apsusęs kuinas 1 prieš 50! Pir
mas! Net baisu!!”

Klasėje tylu. Girdisi, kaip alaus 
puta skverbiasi pro išretėjusius 
dantis ir būtinai nori pasiekti 
gerklę. Veltui tuo metu aušinsi 
burną ko nors klausdamas dirėk. 
tariaus. Jis tylės kaip žemė. Per 
australiškus "mišparus” kalbėti 
griežtai uždraudžiama!

Ketvirtą valandą lietuviškų 
keiksmažodžių vertimas j anglų 
kalbą. Keikiamas direktorius, buk- 
meikeriai, “Mūsų Pastogė”, ark
liai, “Tėviškės Aidai”, ir prasti 
uždarbiai.

Pabaigus dantų griežimą nusi
raminimo paguodai temos paleng
va permetamos iš Adelaidės į pra
eities pažinimą. Minimas Torope- 
cas, Možaiskas, Borodino laukai, 
Ašmena, Pilviškiai ir Elbė.

Nuo 5 iki 6 vai. lietuvių kalba 
žodžiu. Kalbėti'privalo kiekvienas 
savo pasirinkta tema. Tam, kai 
klausys, čia pat mokoma už minu
tę grynu sidabru ir žadama par
vežti namo.

5.45 vai. prasideda rašomasis. 
Tema: Jono Vaikščiotojo nuosėdų 
įtaka tautinio solidarumo išlaiky
mui. Neturint popieriaus galima 
rašyti pirštu ant stalo — vistiek 
bus užskaitoma tikru rašto darbu!

6 vai. darbas ant visų stalų vir
te verda. Lipdomi paskutiniai sa
kiniai. Staiga pasigirsta komanda 
— Ponai vyrai, pamokos baigtos!

Tuojau mokytojai šoka prie ste
lų, surenka visas įkvėpimo ir raš
to priemones, nuvalo stalą sausa 
mazgote ir pranyksta už aptverto 
paaukštinimo pedagogų tarybos 
kampe.

Prigęsta šviesos. Klasėse užvieš
patauja dykumų tyla. Lietuviška 
prakaitu sulaistyti svarai kartais 
ii įgudusioje direktoriaus rankoje 
nebenori skirtis vienas nuo kito 
ir laikosi sulipę jam beskaitant 
šios dienos mokslapinigius.

Atsipalaidavimo tema vyksta 
ant šaligatvio. Kartais prie jos no
ri prisijungti ir australiškos tvar
kos saugotojas, kuris ta proga no
ri priminti mokyklos vadovybei, 
kad ji perdaug nevargintų savo 
mokinių ir nakčiai mokyklą laiky
tų uždarą.

Įsigyti baigimo pažymėjimą be
veik neįmanoma, nes visi atsiran
da naujų lituanistikos temų, kurių 
nagrinėjimas ir pritaikymas da
bartinei bendro sugyvenimo erai 
reikalingas ilgų ir kruopščių sta
dijų. Kaikuriems mokiniams jau 
visai nupliko pakaušis, kiti praši
lo, apako, bet mokslo visvien ne
nutraukia, nors jis metai iš metų 
vis brangsta.

Taigi, mieli skaitytojai, kas tf 
jūsų galėtų pasakyti, kad mes ade
laidiškiai nesimokome? ’j-
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Žaidynės Tasmanijoje
LIEPOS 18 D. mūsų rinktinė 

lengvai nugalėjo Tasmanijos 
rinktinę 90:54 (40:22). Mūsų 
rinktinė, matydama priešininkų 
silpnumą, -perdaug nesistengė ir 
tik nuolatinis žaidėjų keitimas 
tasmaniečius išgelbėjo nuo šimti
nis. Mūsiškiams patiko žaisti 
geroje salėje ir teisėjaujant ge
riems teisėjams. Ypatingai gerai 
buvo nusiteikęs tą dieną dvide
šimtą gimtadienį šventęs Šilin
gas. Pirmąjį kėlinį baigėme 
40:22.

Antrame kėliny vadovas V. 
Grybauskas turėjo du pasirinki
mus: palikti stipriausią sąstatą 
aikštėje visam laikui ir užmesti 
priešininkui šimtinę, ar duoti pa
žaisti visiems. Pasirinkta antrasis 
kelias. Mūsiškiai ir šiame kėliny 
vedė visą laiką trisdešimčia taškų 
persvara. Priešininkai tepajėgė 
pelnyti taškus tolimais metimais. 
Taškus pelnė: Cekauskas 20, ši
lingas 14, Varnas 14, Slomčins- 
kas 12, Sedlickas 11, Modestavi
čius 6, Bazėnas 4, Jesevičius 3, 
Motiejūnas 2, Jankauskas 2, 
Adzima 0.

LIEPOS 20 D. mūsų rinktinė 
nugalėjo stiprią Bumie miesto 
Ali Stars komandą 83:50 (40: 
24). Tai buvo svarbus mūsiškių 
laimėjimas, nes priešininkas bu-

A. Laukaitis, Melbourne

Priešas patiestas - garbė atstatyta
SVEČIŲ IŠGYVENIMAI MELBOURNE

Liepos 26 d. (sekmadienį) po 
iškilmingų mišių, kurias atlaikė 
kun, P. Vaseris ir savo specialiai 
pritaikytame pamoksle iškėlė ame
rikiečių lietuvių atvykimo reikš
mę mums Australijoje, sportinin
kai ir kviestiniai svečiai nuvyko 
į Melbourne lietuvių Parapijos 
Namus, kur Katalikų Soc. Globos 
Moterų D-ja surengė pietus. Mel
bourne parapijos klebonas savo 
sveikinimo žodyje parapijos vardu 
pasveikinęs svečius pakvietė da
lyvavusius už jų laimėjimus ir 
mūsų tautos gražų reprezentavi- 
mą sugiedoti “Valio, valio, valio”, 
įteikus svečiams dovanas, gražų 
padėkos žodį tarė grupės vadovas 
V. Adamkavičius.

SUSIPAŽINIMAS SU 
MELBOURNO LIETUVIAIS

Sekmadienio vakare puikioje 
Kew priemiesčio rotušės salėje 
Melbourne Liet. B-nės Apylinkės 
V-ba surengė svečiams ir kviesti
niams Melbourno lietuviams arti
mesnę susipažinimo vakarienę, 
kurią paruošė Melbourno Liet. 
Moterų Soc. D-ja. Prie labai ištai
gingai ir puikiai paruoštų stalų 
(padėka nenuilstamoms mote
rims) dalyvaujant 200 Melbourno 
lietuvių įvyko artimesnis susipa
žinimas tarp sportininkų ir.mel- 
burniškių lietuvių, bei kviestųjų 
latvių, estų ir australų.

Pietų oficialiąją dalį atidarė 
Melbourno Apyl. V-bos p-kas inž. 
J. Pelenauskas, savo šiltame svei
kinimo žodyje pabrėžiamas, jog 
su Amerikos lietuvių rinktinės at
vykimu visi Australijos lietuviai 
gyvena jų šventiška atvykimo 
nuotaika, prižadinusia net ir dau
gelį tų kurie jau po 10 m. miegojo 
lietuvybei užsnūdimo miegu. Po 
lietuviškojo žodžio jis svetimtau
čiams svečiams svečių reikšmę ir 

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

ROSE
S8 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir i*»imokėjimui. Me* kalbame vokiikai.

vo sustiprintas dviem iškiliais 
N.S.W. žaidikais, kurių vienas 
priklauso olimpinei komandai. 
Pažymėtina, kad už Bumie ko
mandą žaidė ir Tasmanijos rink
tinės žaidėjas lietuvis Antanas 
Andrikonis.

Taškai: Cekauskas 22, Varnas 
16, Modestavičius 13, šilingas 
8, Sedlickas 6, Slomčinskas 6, 
Jesevičius 4, Bazėnas 2, Motie
jūnas 2, Adzima 2, Jankaus
kas 2.

LIEPOS 21 D. žaidynės prieš 
Hobarto rinktinę — 105:49, 
(57:28).

Hobartiečiai pradžioje gerai 
laikėsi, net vieną kartą vedė 
8:7, bet apšilę mūsiškiai žaidimą 
perėmė į savo rankas ir kėlinį už
baigė rekordine 57:28 pasekme. 
Antram kėliny pasekmė kyla ir 
artėjama prie šimtinės. Į žaidimo 
pabaigą priešininko komandoje 
trūkstant atsarginių palieka tik 
keturi žaidėjai. Žaidimas baigia
mas sukrovus hobartiškiams šim
tinę.

Taškai: Varnas 20, Šilingas 
18, Cekauskas 12, Jesevičius 12, 
Sedlickas 9, Modestavičius 8, 
Motiejūnas 8, Jankauskas 6, 
Slomčinskas 6, Bazėnas 4 ir Ad
zima 2.

J. Sotiūnas

jų reprezentavimą lietuvių tautos 
paaiškino angliškai.

Gražų ir, broliškai jausmingą, 
žodį tarė latvių konsulas Mr. Ro- 
zitis, sakydamas jog ne tik jis, bet 
ir visi Australijos latviai, bei estai 
būdami broliškųjų Pabaltijo tau
tų nariai, kartu su lietuviais 
džiaugiasi mūsų krepšininkų at
vykimu ir ne tik lietuvių bet visų 
Pabaltijo tautų garsinimu Austra
lijoje. Mūsų širdys ir jausmai yra 
su jumis, pabrėžė konsulas. Vic 
torijos krepšinio S-gos vardu žodį 
tarė Mr. Watson, pabrėždamas 
jog svečių atsilankymas turi ne
paprastos reikšmės Australijos

KOVOS IR PERGALES
AMERIKOS LIETUVIAI

— VARPAS 117:43 (60:18)
Sekmadienio popietė buvo skir

ta lietuviams. Priešžaismiuose 
gražiai pasirodė Melbourno ir 
Geelongo jauniai bei Varpo mer
ginos, įrodydami jog Melbournas 
turi gražaus prieauglio žadančio 
ateityje parodyti savo puikius dar
bo vaisius.

Pagrindinėje kovoje susitinka 
Australijos žemyne pirmą kartą 
dvi lietuvių komandos, reprezen
tuojančios du žemynus — svečiai 
Amerikos lietuvius ir “Varpas” — 
Melbourno. Salė, didžiam organi
zatorių nustebimui, ko ne apypil
nė ir šį kartą beveik vienų lietuvių 
užpildyta. Pasikeitus komandų 
prisiminimo vėliavėlėmis, praside
da kova. Pirmose sekundėse jau 
svečiai pradeda žaidimą ir daro 
pirmuosius metimus. Rezultatas 
pradeda pamažu augti, nors var- 
piečiai daro viską, kad bent kiek 
sustabdžius svečių veržimąsi ir jų 
gražius praėjimus, tačiau ūgis ir 
geri amerikiečių lietuvių metimai

AMERIKOS LIETUVIAI MELBOURNE
Liepos 22 d. 1.40 vai. p. p. Essen- 

don aerodrome sušalusius Tasma
nijoje Amerikos lietuvius sporti
ninkus šiltai pasitiko Melbourno 
lietuviai. J. Bladzevičiūtė apdo
vanojo gastrolių vadovą V. Adam- 
kavičių laurų vainiku. Tautiniais 
drabužiais vilkinčios lietuvaitės 
papuošė žaidėjus rūtelėmis. Bend
rai nusifotografavus svečiai susiti
ko su vietinės spaudos atstovais.

Vakare Albert Park krepšinio 
stadione stebint virš 1.000 žiūrovų 
įvyko iškilmingas Amerikos lietu
vių sportininkų Melbourne gastro
lių atidarymas. Po tautinių šokių 
žaidynes atidarė Amerikos genera
linis konsulas White. Viktorijos 
krepšinio sąjungos prezidentas J. 
Carter pabrėžė šio vizito svarbą 
Australijos krepšiniui. V. Adam
kavičius padėkos žodyje išreiškė 
jaunimo bendradarbiavimo svarbą, 
o “Varpo” klubo pirmininkas A. 
Bladzevičius, supažindinęs atidary
mo dalyvius su Amerikos lietuviais 
ir Viktorijos rinktinės žaidėjais 
įteikė šiam vizitui atžymėti specia
lų ALFAS valdybos ženklelį Vikto
rijos krepšinio s-gos pirm-kui J. 
Carter, Viktorijos rinktinės trene
riui K. Watson ir rinktinės kapito
nui «L. Gaze. Amerikos, Australi
jos ir Lietuvos himnams nuaidėjus 
Viktorijos žaidėjai apdovanojo sve
čius australiškais meškiukais ir ap
sikeitus vėliavėlėmis prasidėjo žai
dynės. Rungtynės ištisai ir per
traukos metu tautiniai šokiai buvo 
transliuojami per televiziją. Spor
to komentatorius Mason televizijos 
žiūrovus supažindino su Lietuva ir 
Lietuvos krepšinio istorija.

Sekančią dieną 11 vai. ryto Ame
rikos lietuvius priėmė Melbourno 
miesto burmistras. Svečiams pasi
rašius vizitatorių knygoje miesto 
valdybos sekretorius R. J. Swade- 

krepšiniui ir gal būt duos vėl ga
limybių lietuviams, kurie anksčiau 
paskirų žaidėjų ir buv. Victorijos 
trenerio L. Baltrūno asmenyse, 
davė ir iškėlė Victorijos krepšinį 
j pirmaujančias vietas Australi
joje, iškilti į pajėgiausius žaidė
jus Australijoje.

Po oficialiosios dalies paskiros 
Melbourno lietuvių organizacijos 
ir Sp. Kl. Varpas įteikė gražias 
dovanas komandos vadovui, trene
riui, teisėjui ir žaidėjams.

Visą vakarienės oficialiąją dalį 
ir dovanų įteikimą labai gražiai 
pravedė Melbourno Sp. Klubo pir
mininkas A. Bladzevičius.

daro savo ir pirmasis puslaikis 
baigiasi 60:18.

Antrajame puslaikyje Varpas 
pradeda dar kiečiau dengti ir, pa
gal vietihų krepšinio mėgėjų nuo
monę, kovota taip kaip kad jau 
seniai to iš jų pusės nebuvo mato
ma, tačiau svečiai, būdami daug 
pranašesni savo žaidimo lygyje, 
neranda užtvaros ir pasiekia savo 
antrąjį 100-nės laimėjimą Austra
lijoje.

Ši kova, nors buvo ir nelygi, su
rišo gražiais draugiškumo ryšiais 
šias dvi sportines lietuvių skirtin
gų kontinentų komandas ir paro
dė jog šios rungtynės, davusios 
didelės kovingumo inspiracijos 
varpiečiams, sukėlė taip pat dide
lio susidomėjimo ir Melbourno 
lietuvių visuomenėje.

Taškus pelnė — Amerikos lie
tuviai: Cekauskas 24, Varnas 19, 
Jesevičius 16, Modestavičius, Ba
zėnas, Jankauskas po 12, šilingas 
8, Sedlickas 6, Slomčinskas 4, Mo
tiejūnas 2.

REVANŠINĖS AM. LIETUVIAI
— VICTORIA 71:57 (30:26)
Po nesėkmingos pirmųjų rung

tynių prie Victorijos rinktinę pra
laimėjimo pasekmės, kuri įvyko 
dėl didelio kelionės nuovargio 
skrendant iš Tasmanijos ir pirmų
jų, pačių svarbiausių rungtynių, 
tos pačios dienos vakare prieš 
Victoriją, naujoje ir dar neįpras
toje, nors ir labai geroje salėje, 
revanšinės rungtynės prieš tą pa
čią rinktinę ne tik visoje Melbour- 

sir aprodė lietuviams rotušę, pa
aiškino atskirų salių paskirtį ir kt. 
Jaukiame svečių priėmimo kamba
ryje prie vaišingai apkrautų stalų 
Amerikos lietuvius sveikino Lord 
Mayor E. Leo Curtis, kuris pabrė
žė australų norą perimti kitatau
čiuose pastebėtus geresnius gyve
nimo bruožus.

Priėmimas miesto rotušėje pra
ėjo jaukioje ir vaišingoje nuotai
koje. R. Sidabras

PIRMASIS PRALAIMĖJIMAS
Po aštuonetos puikių pergalių 

mūsų rinktinė liepos 22 d. netikė
tai suklupo prieš Viktorijos rink
tinę 67:58 (28:31). Devintosios 
rungtynės mūsų krepšininkams 
nėra laimingos, nes ir Pietų Ame
rikoje buvome nugalėti po aštuo- 
nių susitikimų.

Kad priešininkas buvo stiprus, 
išdavė jų komandos sąstatas: štai 
centre žaidžia Australijos rinkti
nės žaidikas B. Hackville, puolime 
kiti du olimpinės komandos nariai 
W. Wyatt ir L. Gaze. Gynimas irgi 
nepėsčias. Šalia gero B. Barnes 
žaidžia amerikietis R. Davalos, jis 
ir yra komandos širdis, šiam susi
tikimui komandą ruošęs jau du 
mėnesus. Jis ir dabar veda žaidi
mą šaltai ir apgalvotai.

Priešininkas greitas, susižaidęs, 
pasitikįs savimi, žaidžiąs savoje 
aikštėje. Mūsiškiai pavargę, per- 

no lietuvių kolonijoje, bet ir aus
tralų bei kitų krepšinio mėgėjų 
tarpe buvo laukiamos tiesiog su 
nepaprastu nekantrumu ir neri
mu, pareikalavusiu iš daugelio 
melbourniškių lietuvių net ner
vus raminančių vaistų. Tai buvo, 
neabejotinai, mūsų svečių ir gal 
daugiau ar mažiau visų Australi
jos lietuvių prestižo klausimas. 
Jeigu labai daugelis ir labai rim
tų priežasčių pateisino mūsų sve
čių pirmąjį pralaimėjimą, tai ant
rasis pralaimėjimas, jeigu jis bū
tų įvykęs, tikrai neturėtų sau pa
siteisinimo. Bet Amerikos lietu
viai aikštėje parodė savo pra
našumą ir 13-sias Australijoje 
rungtynes laimėjo. Šiomis rungty
nėmis buvo toks susidomėjimas, 
kad salėje, talpinančioje su stovi
momis vietomis apie 1300 žiūrovų 
prsikimšo apie 1500 krepšinio mė
gėjų, užėmusių visus galimus sto
vėti kampus, kai dar mažiausiai 
apie 3-400 nelaimingų žiūrovų 
buvo dėl vietų stokos atsakyta 
įėjimas. Tai buvo, pasak salės me
nedžerio pasakymų, pirmą kartą 
šios salės įsikūrimo istorijoje tiek 
daug žiūrovų.

Teisėjo švilpukui sušvilpus žai
dimo salėje pasilieka Cekauskas, 
Varnas, Sedlickas, Jesevičius ir 
Slomčinskas. Nuėmus centre ka
muolį lietuviai veržiasi tačiau ne
sėkmingas mūsų metimas atiduo
da sviedinį australams ir jie grei
čiu prasiveržę daro pirmąjį meti
mą — 2:0 australų naudai. Gra
žiai prasiveržus mūsų penketui, 
rezultatas išlyginamas ir įmetus 
baudą jau lietuviai veda 3:2. Pra
siveržus dar kartą vedama jau 
5:2, tačiau australai švelnina 5:4. 
Kova vyksta labai įtemptai, taš
kas seka tašką, o tūkstantinės mi
nios plojimai ir raginimai tiesiog 
drebina didžiulio pastato sienas. 
Kėlinio viduryje jau lietuviai vie
nu laiku atsiplėšia 5-kiais ir vė
liau 7-niais taškais .tačiau nepap
rastai kietas australų dengimas ir 
jų didelis greitis su gerai išbaig
tais metimais rezultatą vis švelni
na iki 5-kių ir 3-jų taškų. įtempi
mas neatslūgsta visą žaidimą, nors 
ūbi pusės ir keičia žaidėjus, ban
dydamos savo priešų silpnąsias 
puses. Žiūrovų minioje, vykstant 
apylygei kovai, susijaudinimas ir 
nervų įtempimas pasiekęs aukš
čiausią kulminacinį punktą. Tei
sėjų darbas aikštėje nepavydėti
nas, ypatingai Viktorijos pusėje 
turint jų geriausią žaidėją ir tre
nerį, labai gerai vadovaujantį 
Viktorijos rinktinei — Davalos, 
kuris būdamas labai didelis karš
takraujis (žaidžiant prieš Church 
komandą, jis buvo teisėjo Gaškos 
už grubionišką įtūžimą ir teisėjo 
nesportišką pastūmimą aikštėje, 
išmestas iš aikštės) ir dabar ban
do karščiuotis, rėkauti, mosikuo
ti, tačiau vėliau apsiramina ir tak
tiškai labai gerai veda žaidimą 
toliau. Puslaikis po tikrai labai

VIZITAS AMERIKOS 
KONSULATE

Liepos 24 d. lietuvius sportinin
kus priėmė Amerikos gen. konsulas 
Melbourne Mr. L. White. Savo 
kalboje jis užakcentavo, kad šis 
Amerikos lietuvių nesavanaudiškas 
apsilankymas Australijoje žymiai 
sustiprins abiejų kraštų bendra
darbiavimą. Apgailestavo, kad lie
tuviai pralaimėjo prieš Viktorijos 
rinktinę ir palinkėjo sėkmės revan- 

daug savimi pasitikį po astuonių 
pergalių. Pradžia gera. Varnas 
švysteli iš tolimo kairio sparno, 
Jesevičius priduria iš po lentos ir 
jau 4:0. Atrodo, viskas bus gerai. 
Bet australai nepasimeta. Praeina 
jų Wyatt ir jau 4:2. Varnas atsi
kerta ir 6:2. Bet čia ir baigiasi. 
Jeigu mūsiškiai dar laikosi keletu 
taškų persvaroje, tai tik Varno 
dėka. Čekauską australai dengia 
dviese, kad jis negali net paju
dėti ir stengiasi turimu kamuoliu 
kaip nors atsikratyti. Priešas vis 
spaudžia ir kėlinys bagiamas 31:28 
letuvių naudai.

Antram kėliny priešas didina 
spartą ir išnaudoja kiekvieną mūsų 
siškių klaidą, kurių šiandie mūsų 
tarpe daugiau nei reikia. Puolme 
lietuviai prameta 16 kartų be jo
kio laimikio. Greit australai per
sveria 38:33 ir mes atsilikę. Puo
lime mūsiškiams nesiklijuoja, o 
gynikus apstato greitieji priešo 
puolikai. Ir taip baigiamos rungty
nės pralaimint priešui 67:58. Aus
tralų džiaugsmui nėra galo. Jų 
žaidikai bučiuoja vienas kitą, o 
salėje audra. Lietuviai tiesiog 
verkia ir niekaip negali suprasti, 
kad mūsiškiai pralamėjo. J.Š.

PERGALĖ PRIEŠ CHURCH
85:63 (36:29)

Jeigu abi pergalės prieš vietos 
lietuvius Melbourne ir nebuvo to
kios svarios, tai šioji , prieš stiprią 
Church komandą yra stambus 
Amerikos lietuvių atsigriebimas. 
Mat, Church klubas sakitomas vie
nu geriausių Australijoje ir šį kar
tą prieš mūsiškius jo sąstatė su
darė daugumas Viktorijos rinkti
nės žaidikų. Iš tikrųjų tai buvo 
net geresnis vienetas už Viktorijos 
rinktinę, prieš kurią mūsiškiai pra
laimėjo. Church komandoje suti
kome tuos pačius Australijos olim
pinės komandos žaidikus, kaip 
Wyatt, Gaze ir Hackville ir patį 
komandos trenerį amerikietį Da
valos.

Tai buvo geriausios rungtynės, 
kurias amerikiečiai pavadintų "do 

gražios ir įtemptos kovos, baigii- 
mas 30:26 lietuvių naudai. Nors ir 
turima po puslaikio 4-rių taškų 
persvara, tačiau tas dar nieko ne
pasako, nes ir pirmąjį kartą jiems 
pralaimint puslaikis baigiasi 3-jų 
taškų persvara lietuvių naudai.

Pertraukos metu lietuviai žiū
rovai vaikšto netikrumo pagauti 
ir lyg matosi ir jaučiasi jog jų 
nervai yra kaip įtemptos smuiko 
stygos.

Prasideda antrasis puslaikis. Iki 
šiol stebint rungtynes Sydnejuj- 
Newcastle ir Canberroje daugu
moje antrojo puslaikio pradžia 
būdavo nesėkminga svečiams, ta
čiau šiandien lietuviai pasirodo 
kitaip ir tuoj pat po kelių minu
čių jau taškų skirtumas siekia 9,11 
ir 12 taškų. Australai ima minutę, 
kietai susispaudžia ir daro nuos
tabius metimus mažindami rezul
tatą iki 7-nių taškų’. Sekančias 
penkias minutes metimas seka me
timą ir skirtumas lieka vienodas 
6-7-5 taškai. Antroje pusėje ant
rojo kėlinio labai gražiai praeina 
Cekauskas daro nuostabius kar
tojimus Modestavičius, Slomčins
kas ir Jesevičius, bei tiesiog tink
lelio neliečiančiais tolimais meti
mais Sedlickas ir Varnas taškų 
santykį pradeda kelti savo naudai 
Pasiekiama vėl 10-ties taškų, vė
liau kylama iki 12-13-14. Austra
lai bando viską, tačiau, deja, šį 
kartą lietuvių komanda neturi 
priežasčių pralaimėjimui ir kovoja 
ypatingai gerai neleidžiant sau 
nei abejonių pralaimėjimui. Laik
rodžio rodyklė rodo galutinį 20- 

šo rungtynėse. Svečių vardu žodį 
tarė V. Adamkavičius.

Vakare Brunsvick salėje įvyko 
Varpo klubo balius, čia Amerikos 
lietuviai gražiai praleido vakarą su 
Melbourno tautiečiais.

PAS GEELONG LIETUVIUS
šeštadienio rytą (liepos 25 d.) 

Amerikos lietuviai ir gausus mel
bourniškių būrys išvyko į Geelon- 
gą, kur įvyko krepšinio rungtynės 
tarp svečių ir Melbourno — Gee- 
longo lietuvių rinktinės, kurios 
baigiamos 78:16 (80:8) Amerikos 
lietuvių pergale.

Po rungtynių Geelong lietuvių 
namuose priėmimas dalyvaujant 
200 žmonių, čia apylinkės p-kas 
p. J. Gailius pasveikino svečius vie
tos liet, organizacijų vardu, apibū
dino šio vizito svarbą Australijos 
lietuviams ir pabrėžė, kad tokiais 
pat tikslais prieš 31 metus Darius 
ir Girėnas ryžosi žygiui per Atlan
tą. Užjūrio lietuviams pasirašius 
Namų svečių knygoje p-kas įteikė 
vadovui V. Adamkavičiui šiam vi
zitui prisiminti dovaną, o kun. Dr. 
P. Bačinskas asmeninėmis dovanė
lėmis apdalino visus sportininkus, 
čia vietos tautinių šokių grupė pa
šoko kelis šokius, o M. Kymanto 
vadovaujamas choras padainavo 
tris dainas. Amerikos lietuvių 
grupės vardu kalbėjo V. Adamka
vičius padėkodamas už šiltą pri
ėmimą ir priminė, kad žygiui į 
Australiją juos skatino meilė lie
tuvybei, jaunimui ir meilė broliui 
lietuviui. Pasigėrėdamas Geelongo 
jaunimu, jis pastebėjo, kad lietu
vybės dar nereikia gelbėti, bet tik 
ją gaivinti ir stiprinti. Ta pačia 
proga jis perdavė p. J. Bačiūno 
sveikinimus, o treneris V. Grybaus
kas įteikė buvusių vytiečių Ameri
koje J. Jonušo ir L. Jonušaitės sti
listišką trofėjų kovingiausiam 
krepšjninkui anksčiau sužaistose 
rungtynėse — A. Šimkui.

R. Sidabras

or die game”. Pralaimėjimas prieš 
šią komandą būtų mūsiškių presti
žui mirtinas smūgis. Bet mūsiš
kiai ne tik atsilaikė, bet ir ją pa
tiesė. Mūsiškiai šiose rungtynėse 
rėmėsi sparta ir tolimais mėtymais. 
Pirmas kėlinys baigiamas mūsų 
naudai 36:29.

Antram kėliny mūsiškiai nuo pat 
pradžios kietai spaudė ir galop 
priešininkas pasimetė. Lietuvių 
simpatikai žiūrovų tarpe atsidūsta 
ir net reikalauja šimtinės keršto 
sumetimais, bet priešas perdaug 
kietas ir rungtynės baigiamos 85: 
63 lietuvių pergale.

Šios rungtynės vėl įrodė lietuvių 
pranašumą krepšinyje. čia visa 
komanda pasirodė kaip vienas ne
palaužiamas vienetas. J.š.

ties minučių pabaigos laiką. Tei
sėjo švilpukas. Elektrinė olimpinė 
taškų skaičiavimo lenta rodo 71:57 
santykį AMERICAN LITHUAN
IANS naudai. Revanšas įvyko pui- 
kus. Žmonių plojimai, paremti 
griausmingu šauksmu nustelbia 
lietuvių komandos pergalių Valio. 
Treneris, vadovas, žmonės ir drau
gai sveikina apkabinę komandos 
kapitoną Varną, čekauską ir vi
sus žaidėjus. įspūdis Melbourno 
stadione alpinantis. Senesnės mo
terys tiesiog nuo raginamų šau
kimų neiškalbėdamos apsikabinę 
sveikinasi ir ne pas vieną matosi 
džiaugsmo ašaros. Gal būt tikrai 
tai buvo panaši nors ir mažu mas
tu scena primenanti 1939-jų metų 
Europos pergalės laimėjimų Kau
ne. Žmonės, ypatingai lietuviai 
nei nemano skirstytis, laukia pa
sirodančių žaidėjų iš apsirengimo 
kambarių. Merginų masė renka 
autografus, špysosi treneris, šyp
sosi Valdas Adamkavičius, šypsosi 
ir žaidėjai, kai daugelis melbur- 
nįškių, lyg kai nuo širdies nukri
tusiu akmeniu skirstosi namo, ti
kriausiai galvodami, kad gal. pir
mą kartą per šias kelias dienas 
galės sau ramiai miegoti, sapnuo
dami sviedinius krentančius į aus
tralų krepšius. Pergalė pelnyta — 
laimėjimų grandinė papildyta.

Taškus pelnė: Modestavičius 13, 
Slomčinskas 12, Cekauskas 11, 
Sedlickas 10, Jesevičius 8, Var
nas 5, Adzima 6, šilingas 4, Ba
zėnas 2. Padarytos baudos: Lie
tuvių 17 — Victorijos rinktinės 
— 19.
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1 VAL. RYTO. ĮĖJIMAS TIK 25 ŠILINGAI. 
netektų gaišti laiko prie durų.

MUSU

KIEK AS SUŽINOJAU!

town Liet. Namuose. Bilietų kai
nos: suaugusiems 10 šil., vai
kams 5 šil.

Rugpjūčio 12 d. (trečiadienį) 
jokių parengimų.

ATGAL I SYDNEY!
Amerikos lietuviai sportininkai po sėkmingų 

gastrolių grįžta į Sydney iš Perth rugpjūčio 8 d. (šeš
tadienį) 5.35 vai. vak. (ANA Flight 257)

ATSISVEIKINIMO 
PIETŪS

Rugpjūčio 9 d. (sekmadienį)
11.30 vai. iškilmingos pamaldos 
Lidcombe bažnyčioje, kuriose 
dalyvauja ir “Dainos” choras, 
vad. K. Kavaliausko.

Pamaldose kviečiamos daly
vauti organizacijos su vėliavo
mis.

Po pamaldų bendrai su sve
čiais fotografuosimės. Vėliau 
svečiai ir vietos lietuviai, iŠ an
ksto užsiregistravę, vyksta į Ban
kstown Liet. Namus pietų.

Norintieji dalyvauti bendruose 
pietuose dar gali registruotis pas 
D. Labutytę tek 92 5798 įmo
kant vieną svarą.

Čia įvyks oficialus su svečiais 
atsisveikinimas ir dovanų įteiki
mas.

KITA PROGRAMA
Rugpjūčio 10 d. (pirmadienį) 

renkamės krepšinio salėje North 
Sydney 7 vai. vak. Čia įvyks aus
tralų sportininkų, vykstančių į 
Tokio Olimpijadą, pasirodymas.

8.30 vai. Amerikos, lietuviai 
žaidžia prieš Sydney australų 
krepšinio rinktinę.

Rugpjūčio 11 d. (antradienį) 
krepšinio salėje žaidynės:

6.30 vai. vak. “Kovo” vyrai 
prieš Maritime Service.

7.30 vai. vak. “Kovo” mergi
nos prieš “Satelites”.

8.30 vai. vak. Amerikos lietu
viai prieš Sydney “Colts”.

Į rungtynes bilietai bus plati
nami prie bažnyčios ir Banks-

Amerikos lietuvių, gastroliuo
jančių šiuo metu Australijoje, tar
pe yra visokių profesijų atstovų:

LATVIŲ MIŠRUS CHORAS RUGPJŪČIO 8 D., ŠEŠTADIENĮ, MELBA SALĖJE 
MELBOURNO KONSERVATORIJOJE, ROYAL PDE., PARKVILLE, RENGIA

dalyvaujant
ESTŲ MOTERŲ CHORUI, dirigentė /. HALDMA, 
LATVIŲ MIŠRIAM CHORUI, dirig. V. BENDRUPS, 
LIETUVIŲ MIŠRIAM CHORUI, dirig. A. ČELNA.

Pradžia 6 vai. vakaro.
Įėjimas: 10 šil., studentams ir pensininkams 5 šil.

Mes Adelaidėje
Nėra nė vieno žmogaus be ydų. 

Panašiai ir su grupėmis. Yra nuo
dėmingų dalykų ir Australijos lie
tuvių tarpe, tačiau kalbant apie jų 
globą, teikiamą mūsų krepšinin
kams, turime prisipažinti, kad jie 
(Australijos lietuviai) elgiasi kaip 
angelai. Ir tai nėra pagyrimas, o 
paprastas faktų konstatavimas.

Juo tolyn, juo gražyn. Rodos, 
Australijos lietuvių nuoširdumas 
auga su mūsų buvimu. Gražiai 
mus priėmė ir pasitiko visur, bet 
Adelaidė visus pralenkia.

Jau Adelaidės aerodrome mūsų 
laukė šimtinė minia, mergaitės pa
sipuošusios tautiniais drabužiais, 
vyrai išsidailinę kelnes, pasiaštrinę 
liežuvius kalboms ir sveikinimams. 
Buvo ir australų spaudos atstovai, 
radijo bei televizijos reporteriai ir 
masė fotografų.

Ir prasidėjo. Kalbos neilgos, 
merginų žvilgsniai širdis varsto, 
o fotografai tik prašo, tik maldau
ja, kad Slamčinskas sustotų, pa
lauktų... Mes, žinoma, pralenda- 
me ir spaudžiame salėn. Mūsų 
uniformos išduoda mus ir lietuviai 
vis šaukia mums valio.

Adelaidės Liet Namuose visus 
svečius susodina prieš žiūrovus. 
Jaučiamės kaip išrikiuoti prieš 
žmogų, kuris būtinai norėtų atpa
žinti praeitos nakties vagišių. Bet 
mes ne tokie. Mes dabar visų nu-

GERIAUSIA VAIŠĖMS DEGTINĖ

BALTIC VODKA
Gaminama lietuvio ir yra augščiausios rūšies. Pardavi- < > 

nėjama visoje Australijoje. Sydnėjuje reikalaukite pas I

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

BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD. < •
Crn. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A. I!

NAMO, NAMO
Rugpjūčio 13 d. (ketvirtadie

nį) Amerikos lietuviai svečiai 7 
vai. vak. išskrenda namo.

Sydney lietuviai prašomi kaip 
galint gausingiau rinktis į aero
dromą išlydėti svečių. Kviečiami 
rinktis bent valanda anksčiau, o 
moterys bei merginos palydint 
svečius prašomos dalyvauti tau
tiniuose drabužiuose.

PROGRAMŲ PLATINIMAS
Svečių Priėmimo K-tas krei

piasi į visus lietuvius kaip galint 
daugiau išplatinti australų tarpe 
programų, kur yra aprašymai 
apie Lietuvą ir jos sportinius lai
mėjimus.

Svečių Priėmimo Komitetas 
Sydnejuje

Rugpjūčio 8 d. Adelaidės Lietu
vių Namuose įvyksta jubiliejinis 
Lituania choro koncertas, šiuo 
koncertu Lituania choras atžymi 
savo 15-kos metų gyvavimo sukak
tį. Pačiame koncerte dalyvaus so
listė G. Vasiliauskienė ir specialiai 
iš Melbourne atvykęs solistas Pau
lius Rūtenis.

Į šį koncertą pakviesta visa eilė 

mylėti (kaikurie, žinoma, daugiau, 
kiti gal ne tokie laimingi).

Visus mus pristato Australijos 
lietuvių sporto sąjungos pirminin
kas nuoširdusis dzūkas Jurgis Jo- 
navičius. Išdalinami informacijos 
lakštai ir sveikina vietos sporto 
bei bendruomenės atstovai. Trum
pai kalba ir mūsiškis V. Adamka
vičius. Toliau valgome, stiprina
me griešnus kūnus, nes vakare 
reikės kovoti.

Jonas šoliūnas

PASTABA
Amerikos lietuviai sportininkai 

išgyvena sunkias bandymų valan
das: svečių programa perdėtai per
krauta; nuotaika kritusi ir ypač 
kenčia nuo šalčio. Skundžiasi, kad 
lauke dar pakenčiama, bet šąla 
neapšildytuose namuose. Nors ir 
grįžo iš Tasmanijos laimėtojai, 
bet prislėgti. Gal būt to pasėkoje 
ir buvo pralaimėtas pirmasis su
sitikimas su Viktorijos rinktine 
Melbourne.

Šis pranešimas gautas iš Mel
bourne. Tačiau, kad žaidėjai per
krauti įvairiais pašaliniais daly
kais nepaliekant užtenkamai laiko 
poilsiui, jau buvo pastebėta ir Syd- 
nejuje. Sunku įtikėti, kad Viktori-

SPAUDOS BALIUS
ŠIAIS METAIS ĮVYKSTA RUGPJŪČIO 29 D., ŠEŠTADIENI,

FATHER J. O’REILLY MEMORIAL AUDITORIUM SALĖJE, PARK RD., AUBURN (prie Mary Str. sankryžos)
Šio baliaus tautiečiams atskirai nereikia pristatyti: tai pats didžiausias ir įspūdingiausias metinis parengimas, 

kuris kasmet vis daugiau ir daugiau tautiečių lankomas. Vienintelė vieta, padalyvauti ir pasimatyti su savo bičiu
liais ir pažįstamais. . -

Baliaus metu įdomi ir nematyta programa. Baliaus programą paruoš ir salę dekoruos šioje srityje nepamainoma
sis ALGIS PLŪK AS.

BALIAUS PRADŽIA 7 VAL. VAK., PABAIGA
Jau šiandie laikas pasirūpinti pakvietimais, kad

Į BALIŲ PAKVIETIMUS PLATINA:
I. Jonaiti* — 70 Leyland Pde., Belmore, tel. 75 6453.
B. Stašioni* — Berala Str., Berala, tel. 649 9062,
J. P. Kedy* — Baltia Pty. Ltd., 93a Argyle Str., Parramatta,

tel. 635 9787.
S. Zablocldenė — Spaudos kioskas, Lidcombe bažn.
M. Petroni* — 152 Liverpool Rd., Enfield, tel. 74 5727.
P. Protą* — 71 Morgan Str., Beverly Hills, tel. 50 4462.
V. Daudara* — 282 Miller Str., North Sydney, tel. XB 3921.

Stalus ir vietas skirsto V. Kazokas. Užsakytos bet neapmokėtos vietos bus laikomos rezerve ligi rugpjūčio 20 
Vėliau, jei neišpirktos, bus laikomos laisvomis ir skirstomos bendra tvarka.

Salė erdvi ir vietų nepritruks, bet vietas skirstant bus laikomasi pirmumo principo.

P. Nagys — 417 Burwood Rd., Belmore, tel. 75 7094.
D. Labutytė — Tel. 92 5798.
J. Makivytis — 7 Fleming Str., Carlingford, tel. 86 6269.
M. Zakara* — 10 Onslow Str., Canterburry, 78 5072.
V. Kazokas — 13 Percy Str., Bankstown, tel. 70 8395.
M. Gailiūnas — 5 Fowler Str., Bulli.
A. Andriuika — 10 Scott Str., Narrabundah, Canberra
P. Pilka, 29 Westgarth St., O'Connor, Canberra.
S. Žukas, 13 George Str., N. Lambton, N.S.W.

bendruomenės atstovų iš kitų vie
tovių ir taip pat kitų chorų chor
vedžiai. Iš Sydney pakviestas at
vyksta šia choro jubiliejine proga 
ir Krašto Valdybos p-kas p. I. Jo
naitis.

jos rinktinė būtų pranašesnė už 
Amerikos lietuvių komandą, bet 
prie pralaimėjimo daug prisidėjo, 
ir svečių perkrovimas nepaliekant 
jiems laisvalaikio poilsiui.

Pin.

ŽINIOS
MIRĖDĖL RADIJACIJOS

Amerikoje mirė vienas atominės 
energijos darbuotojas, kuris ilgą 
laiką dirbo atominės energijos sri
tyje. Tai bene užregistruotas pir
mas atsitikimas, kad laboratorijos 
darbuotojas mirtų atominių tyrimų 
pasėkoje.

100 ŽMONIŲ TRAUKINIO 
NELAIMĖJE

Traukinio nelaimėje Portugali
joje apie 100 žmonių žuvusių ir 
daugiau negu antra tiek sužeistų 
traukinių susidūrime netoli Oporto 
miesto.

ĮTAMPA NEPRADINGO
įtampa tarp Vokietijos ir Pran

cūzijos neišsilygino nežiūrint glau
daus vyriausybių bendradarbiavi
mo. Prancūzijos darbininkų reika
lavimai nesutinka su valstybės pla
navimu.

Kipre paskelbta mobilizacija vy
rų, sulaukusių 19 — 20 metų. Taip 
pat raginama gyventojus statydin
tis priešlėktuvines slėptuves.

RECEPTAI KIPRO PROBLEMAI
Amerika, kaip skelbia Graikijos 

šaltiniai, pasiūliusi planą išspręsti 
Kipro klausimui: 1) sujungti Kip
rą su Graikija, 2) kaip kompensa
ciją graikai turį perleisti vieną sa
lą Turkijai prie jos pakraščio, 3) 
įsteigti Turkijos karines bazes 
Kipre, 4) norintiems išsikelti iš 
Kipro turkams mokėti kompensa
ciją, 5) pačiame Kipre įsteigti dvi 
turkų autonomines sritis.

Nei graikams, nei Kipro prezi- 
dentui tas planas nėra priimtinas.

inžinierių, chemikų ir visa eilė ki
tų, bet nei vieno gydytojo. Ir vi
sai teisingai, nes jie nėra kokie 
turistai, o kovotojai su šūkiu — 
žūti ar laimėti! Už tat jie savo 
tarpe turi laidotuvių direktorių!

Amerikos lietuviai krepšininkai 
nors ir sunkiai kovoja sporto aikš
tėse gerokai išsipumpuodami, bet 
vis tik net ir suklupę nestokoja są
mojaus. Antai, kautynėse prieš 
Viktorijos lietuvių rinktinę Gee- 
longe geriausius cekauską ir Var
ną pasidėjo atsargai, o jų vieton 
įstatė Dr. Gašką ir Memėną!

Sydnejuje lietuviai taip susirū
pinę svečių sportininkų likimu ir 
jų kovų pasekmėmis, kad, kiek gir
dėti, Mūsų Pastogės redaktoriaus 
telefonas dieną naktį nenustoja 
skambėjęs.

Galėtų kas nors pamokyti Ame
rikos lietuvius sportininkus ir jų 
satelitus, kad Australijoje laiško 
persiuntimas iš vietos į vietą (ne 
l užsienį) tekainuoja tik penki pe
nai, bet ne du šilingai, kaip kad 
jie lipina ant vokų.

Pralaimėjus prieš Viktorijos 
rinktinę ne tik Melbourne lietuviai, 
kurie visa tai savo akimis matė, 
bet ir visi kiti Australijoje negalė
jo iš sielvarto miegoti, bet kai 
mūsų krepšininkai, prieš apleisda
mi Melbourną, tą pačią komandą 
gražiai supylė, visos Australijos 
lietuviai vėl nemiegojo, šį kartą iš 
džiaugsmo!

Amerikos svečiai sportininkai 
tiesiog juokais laimėjo pirmuosius 
keturis susitikimus. Bepigu jiems 
laimėti, kai jiems žaidžiant su 
jais drauge atvykęs žurnalistas 
Jonas Šoliūnas rungtynių metu už 
juos karštai meldžiasi (iš tikrų
jų jis tik įkalba žaidynių eigą į 
magnetofono juosteles).

Turbūt nedaugeliui melburniš- 
kių lietuvių žinoma, kad Leveson 
meno galerijoje, kur neseniai vy
ko sydenjiškio dailininko Leono 
Urbono paroda, dabar vyksta miš
ri paroda, kur tarp kitų dailinin
kų dalyvauja ir Leonas Urbonas 
su savo penkiais kūriniais — visi 
nauji darbai nedidelio formato. 
Paroda truks iki rugpjūčio 8 d.

Rugpjūčio 10 d. sydnejiškis 
dail. Henrikas Šalkauskas atidaro 
savo individualią dailės parodą 
Adelaidėje, šiame mieste, atrodo, 
šventės nesibaigia: šiuo metu vi
siems darbus iš rankų išmušė Ame
rikos lietuvių sportininkų viešna
gė, tik jiems išvažiavus rugpjūčio 
8 d. Lituania choro jubiliejus ir 
koncertas, pirmadienį dail. Šal
kausko parodos atidarymas.

Kiti Amerikos lietuviai gastro
lieriai dirba kojomis ir rankomis, 
o jų vadovas V. Adamkavičius lie
žuviu: jeigu jo visos Australijoje 
pasakytos kalbos pavirstų pilnais 
krepšiais, sakyčiau jis būtų rink
tinėje iškiliausias krepšininkas!

Čikagoje lietuviai patys pradėjo 
gaminti plokšteles. Taip lietuvių 
gamybos įmonėje išleista plokštelė 
“Mylėsi Lietuvą iš tolo”, kur telpa 
dalis dainų iš antrosios lietuvių 
Dainų šventės Čikagoje.

Pietų Amerikos lietuvių kongre
sas įvyks ateinančių metų vasario 
18 — 20 d. d. Sao Paulo mieste 
Brazilijoje.

Ku-ka

ALB. ADELAIDĖS APYLINKĖS
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
Remiantis A.L.B. Krašto Valdy

bos skelbimu, tilpusiu “MŪSŲ 
PASTOGĖS” 27 numeryje, A.L.B. 
Adelaidės Apylinkės visuotinis su
sirinkimas šaukiamas 1964 m. rug
pjūčio 23 . d., 3 vai. p.p. Lietuvių 
Namuose, Eastry str., Norwood. 
Laiku nesusirinkus reikalaujamam 
narių skaičiui, susirinkimas įvyks 
už pusės valandos ir bus laikomas 
teisėtu nežiūrint dalyvių skai
čiaus.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo prezidiumo su

darymas.
3. Mandatų Komisijos rinkimas.
4. 15-kos atstovų į suvažiavimą 

rinkimas.
5. A.L.F.A.S. Valdybos pirmi

ninko pranešimas Amerikiečių — 
Lietuvių sportininkų reikalu.

6. Klausimai ir sumanymai.
7. Susirinkimo uždarymas.
Apylinkės Valdyba, prisilaiky

dama A.L.B. statuto, šiam susirin
kimui pravesti numato šias tai
sykles :

1. Siūlyti kandidatus, balsuoti 
sprendžiant bendruomenės reika
lus ir rinkti atstovus turi teisę 
kiekvienas bendruomenės narys 
18 metų amžiaus ir sumokėjęs so
lidarumo mokestį už 1964 m. arba 
pareiškęs, kad jis nedirba.

2. Pirmam punkte nurodytas 
sąlygas atitinkančiam bendruome
nės nariui, Apylinkės Valdyba iš
duoda paruoštas balsavimo ir rin
kimo korteles, kurias gaudami jie 
pasirašo sąrašuose. Mokesčio pri
ėmimas ir kortelių išdavimas pra
dedamas 2 vai. 30 min. ir užbai
giamas susirinkimui prasidėjus.

3. Kandidatai siūlomi raštu Apy
linkės Valdybos paruoštuose for- 
mularuose, kurie gaunami pas 
Valdybos narius.

4. Renkamais gali būti bendruo
menės nariai nejaunesni kaip 21 
metų amžiaus ir turį teisę balsuo
ti. Kandidatų sutikimas būti ren
kamais, turi būti patiektas raštu.
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5. Renkant atstovus balsuojama 
slaptai. Išrinktais skaitomi pagal 
eilę daugiausiai balsų gavę kandi
datai. Jei kandidatai gautų po ly
gai balsų, išrinktu laikomas vy
resnis amžiumi.

6. Balsuojant į rinkimo lapelį 
įrašoma tik tiek kandidatų, kiek 
reikalinga išrinkti. Rinkimų lape
liai, kuriuose bus įrašyta daugiau 
kandidatų negu reikalinga išrink
ti, skaitomi negaliojančiais..

A.L.B. AdelaxU* Apylinkei
Valdyba

LIETUVIAMS EVANGELIKAMS 
gyvenantiems Sydnejuje, pamal
dos įvyks 1964 m. rugpjūčio 9 d.
12.30 vai., nuolatinėj vietoje — 
vokiečių evangelikų bažnyčioje — 
Goulburn Street, City.

Parapijo* Taryba

ATITAISYMAS
Pereito numerio “svečiai Can- 

berroje” aprašyme yra netikslumų. 
Skelbta, kad “oficialų sveikinimo 
žodį tarė... Amerikos ambasado
riaus padėjėjas Mr. J. Lydmen”, 
turi būti “ir Australijos parlamen
to narys Mr. J. Frazer”. Kitoje to 
rašinio vietoje rašoma, kad “svie
dinį išmeta Australijos parlamento 
narys Mr. J. Frazer”, gi sviedinį 
išmetė pradedant varžybas Ameri
kos ambasadoriaus padėjėjas Mr. 
J. Lydmen.

V.A.

JAV MIRĖ LATVIŲ POLITIKAS

V. MASENS

Liepos 15 dieną New Yorke mirė 
63 m. amžiaus latvių išeivijos vei
kėjas, ilgametis diplomatas Vilis 
Masens. Nepr. Latvijos laikais jis 
buvo diplomatinėje tarnyboje Pa
ryžiuje ir Londone. Po 1950 metų 
V. Masens, įsikūręs JAV, New 
Yorke aktyviai dirbo Latvijos 
Laisvės Komitete, Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Latvijos Delegacijoje 
ir kitose išeivių/ organizacijose. 
Velionis buvo nuoširdus lietuvių 
bičiulis ir buvo vedęs lietuvaitę.

(E)
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