
Momentas iš rungtynių prieš latvių rinktinį Adelaidėje: Modes- 
tavičius meta į krepšį; stovi Šilingas ir Čekauskas.

SVEČIAMS
IŠVYKSTANT

Amerikos lietuvių triumfalinė 
viešnagė Australijoje jau baigia
si: svečiai iš Sydney išskrenda 
atgal į Ameriką rugpjūčio 13 d., 
išvyksta atlikę didelę ir prasmin
gą misiją, kuri mums yra epo
chinės svarbos. Per Australiją 
jie pravažiavo triumfaline karie
ta ir išvyksta visapusiškais lai
mėtojais įveikę visus priešinin
kus sporto aikštėse ir pavergę 
visų' Australijos lietuvių širdis. 
Išleidžiant juos norėtųsi sakyti 
“iki pasimatymo’’, kuris gali būti 
ir labai greitas. Visa tai priklau
sys ne tik nuo mūsų, bet ir nuo 
Amerikos lietuvių, ypač nuo jau
nosios kartos, kiek ji išliks lietu
viška ir kiek ji norės, kad abiejų 
kintinentų lietuviškojo jaunimo 
santykiai tamprėtų.

Amerikos lietuvių sportininkų 
svečiavimasis Australijoje buvo 
daugiaprasmis: jie čia atvyko ir 
pasidarbavo ir kaip sportinis vie
netas, ir kaip tautinis, ir kaip 
tautiniai reprezentacinis. Sporto 
aikštėse jie įrodė savo pranašu
mą sukeldami nuostabos visos 
Australijos akyse, įvairiuose pri
ėmimuose, spaudoje, radijo ir te
levizijos komantavimuose lietu
vių išgarsinimas buvo tokiame 
laipsnyje, kad mes patys vieni 
niekad to nebūtume atsiekę; pa
galiau pačių lietuvių tarpe buvo 
sukeltas toks entuziazmas, suža
dintos tautinės ambicijos, kad ne 
tik jaunimas, bet net ir vaikai 
svečiais didžiuodamiesi ir patys 
didžiavosi esą lietuviais. Taip, 
lankydamiesi Australijoje Ame
rikos lietuviai sportininkai nebu
vo vien tik svečiai, bet ir kovo
tojai, mūsų tautos reprezentan
tai.

Tos penkios savaitės jiems 
viešint Australijoje prabėgo kaip 
viena didžiulė tautinė šventė. 
Gaila, kad ne visos lietuvių ko
lonijos spėta aplankyti. Tam bu
vo ir pertrumpas laikas ir reikė
jo skaitytis su ištekliais.

Išlydint svečius norėtųsi jiems 
pasakyti ačiū už apsilankymą, ta
čiau tas padėkos žodis nedaug ką 
pasako palyginus su visų Aus
tralijos lietuvių jausmais, išgy-

Gerb. d. V. Adamkavičiui ir visai rinktinei
BRANGŪS TAUTIEČIAI IŠ AMERIKOS, 

NUOŠIRDŽIAUSI SVEIKINIMAI!
Geriausios sėkmės linki Naujosios Zelandijos lietuviai.

C. LIUTIKAS
Naujosios Zelandijos Lietuvių

Bendruomenės Valdybos pirmininkas

venimais ir meile. Jų laimėjimai 
ir pergalės sporto aikštėse nebu-
vo imama vien tik kaip sportinės 
žaidynės, bet susietos ir su tauti
ne ambicija, nes kiekviena per
galė reiškė ir garbės vainiką lie
tuvių tautai, o pralaimėjimas bū
tų smūgis lietuvių prestižui. Mū
sų visų džiaugsmui tebuvo tik 
vienas toks smūgis, kuris greitai 
buvo išpirktas nugalint visus di
džiuosius priešininkus.

Su šiuo viešėjimu pilnai pasi
tvirtino V. Adamkavičiaus žo
džiai: "Sportas nėra mūsų tiks
las, o tik priemonė suburti lie
tuvišką jaunimą. Sportas drauge 
yra ir nepamainomas ginklas lie
tuvybei palaikyti ir ją puoselėti." 
Kad tai tiesa, mes patys esame 
šito stebėtojai ir liudininkai.

Atsisveikindami su svečiais di
džiausią dėkingumą jiems paro
dysime patys pasiryždami taip 
kietai kovoti už mūsų tautinius 
interesus ir būti tiek vieningi, 
koks vieningas yra jų komandi
nis vienetas. Šią savo išvyką jie 
pirmiausia skyrė mums, ir di
džiausias jiems atpildas bus, jei
gu jų atneštom dovanom ir lai
mėjimų vaisiais tinkamai pasi
naudosime.

(v.k.)

PENKERI METAI SIBIRE
Maskvoje nuteistas vienas jau

nuolis apkaltintas, kad jis imituo
ja amerikiečius ir vilki panašiai, 
kaip amerikiečiai. Jam paskirta 
5-rių metų bausmė Sibire.

Veni, Vidi, Vici!
LIETUVIAI NENUGALIMI

Australijos krepšinio tvirtovėje 
Adelaidėje mūsų svečiai Ameri
kos lietuviai krepšininkai turėjo 
kietai ir kruvinai darbuotis, bet 
savo darba tiesiog pavyzdingai 
atliko: ne tik patiesė ant menčių 
Australijos meisterį — Pietų 
Australijos rinktinę, bet nugalė
jo ir Australijos olimpinę rink
tinę, kuri šiais metais žada daly
vauti pasaulinėje olimpijadoje 
Tokio mieste, Japonijoje. Mūsiš
kiai visais atžvilgiais pasirodė 
pranašesni ir Adelaidę paliko 
triumfuodami.

KARO
VEIKSMAI

AMERIKA BOMBARDAVO
4 BAZES ŠIAURĖS VIETNAME 

Karas Vietname plečiasi. Perei
tą savaitę komunistų torpediniai 
laivai užpuolė du amerikiečių lai
vus. To pasėkoje Amerikos prezi
dentas įsakė lėktuvais pulti 
Vietname laivų bazes. Amerikos 
lėktuvai padarę 64 puolimus su
naikino 24 torpedinius komunistų 
laivus ir padegė atsarginius de
galus. Du Amerikos lėktuvai buvo 
pašauti.

Amerikos prezidentas ryšium su 
krize Kiniečių jūroje pasakė kalbų 
į tautų sakydamas, kad niekur 
pasaulyje Amerikos vėliava nebus 
leidžiama pažeisti pašalūniškais 
puolimais. Prezidento akcija pri
tarė ir respublikonų kandidatas į 
prezidentus sen. Goldwater.

Augant įtampai Amerika siunčia 
skubiai pastiprinimus j Pacifiką 
ir 15 laivų iš Filipinų bazių pa
siuntė į Pietų Kinijos jūrų.

Šiaurinis Vietnamas skelbia, kad 
užpuolimas antrojo Amerikos laivo 
esą tik prasimanymas.

ANTIPRANCŪZIŠKOS 
DEMONSTRACIJOS SAIGONE

Pietų Vietname plačiai pasireiš
kė antiprancūziškos demonstraci
jos, kurių metu sudegintas pran
cūzų ambasados sunkvežimis, nu
plėšta ambasados iškaba, išdau
žyti langai ir sulaužyti baldai. 
Mieste nugriautas prancūzų ka
riams paminklas”.

Vietnamo vyriausybė atsiprašy
dama pareiškė, kad tai yra ekstre
mistų darbas.

Sužavėti ir dėkingi
PADĖKOS ŽODIS p. J.J. BACHUNUI 

IR JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ IR KANADOS LIETUVIAMS
GERB. J.J. BAČTŪNUI,

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENES 

PIRMININKUI

Brangus Pone Bačiūnai,

Šiaurės Amerikos lietuvių 
sportininkų grupės penkių savai
čių svečiavimasis Australijoje 
prabėgo kaip viena diena.

Mums, Australijos lietuviams, 
jų lankymasis drauge su jų per
galėmis sudarė vieną nenutrūks
tančią triumfalinę šventę, kurios 
atgarsiais ir vaisiais ilgą laiką di
džiuosimės ir gėrėsimės. šių jau
nų vyrų lietuviškojo pranašumo 
ir solidarumo manifestacija su
glaudino lietuvių gretas, sustip
rino dirbančiuosius, išsklaidė 
abejones svyruojantiems, išbudi
no užsnūdusius.

Bet ypatingai šis šiaurės Ame
rikos lietuvių sportininkų grupės 
vizitas pasidarė lemtingas mūsų 
jaunuomenei, kuri, jiems atvy
kus, ryžtingai pasuko lietuviš
kuoju keliu. Tai yra didžioji 
Amerikos lietuvių krepšininkų

ŽAIDYNIŲ EIGA:
LIEPOS 30 D. Amerikos lie

tuviai prieš Australijos lietuvių 
rinktinę 86:57 (40:28).

LIEPOS 31 D. Amerikos lie
tuviai — Pietų Australijos rink
tinė 103=82 (44:34).

RUGPJŪČIO 1 D. Amerikos 
lietuviai — Australijos olimpinė 
93:88.

RUGPJŪČIO 3 D. Amerikos 
lietuviai — Pietų Australijos 
rinktinė 89:86.

RUGPJŪČIO 5 D. Amerikos 
lietuviai — Vakarų Australijos 
rinktinė 97:55.

Kaip iš aprašymų matyti, vi
sos rungtynės buvo gana kietos, 
net žiaurios. Iš mūsiškių sužeisti 
Jesevičius, Sedlickas, Bazėnas. 
Sedlickui gerokai sužeista koja, 
kad jis net ir į Perthą nenuvyko 
ir paliko gydytis Adelaidėje. Jo 
bilietu pasinaudojo mūsų sporto 
skyriaus redaktorius A. Laukai
tis, kuris drauge su visa grupe iš 
Adelaidės nuskrido į Perthą. Pe
reitą šeštadienį mūsų svečiai vėl 
sugrįžo į Sydney, loir paviešė
ję keletą dienų išskris atgal į 
Ameriką.
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IKI PASIMATYMO!
Atsisveikindami su taip brangiais svečiais ir stebėtinais kovotojais ne

sakome “sudie”, bet “iki pasimatymo.” Jūsų laimėtos pergalės ir jūsų atlik
toji misija leidžia mums tikėtis, kad su šia atvyka pradėtas lietuviškasis, 
ypač lietuvių jaunimo bendradarbiavimas tarp abiejų kontinentų bus sten
giamasi vienokia ar kitokia forma išlaikyti ir ateity.

Suprasdami, kokį milžinišką įspūdį padarėte mūsų jaunimui, kokią ne
įkainuojamą propagandą prayedėte Australijoje, kokiu entuziazmu uždegėte 
Australijos lietuvius, mes to negalime išreikšti žodžiu ačiū. Visą mūsų dė
kingumą Jums išsako parodyta Jums mūsų meilė ir džiaugsmas.

Jūsų viešnagė pas mus paliks vienu iš gražiausių Australijos lietuvių 
istorijos puslapių. Telydi jūsų žingsnius visur ir visada pergalės ir laimėji
mai jūsų džiaugsmui ir lietuvių tautos garbei.

Australijos lietuvių vardu 
ALB Krašto Valdyba

pergalė ir mūsų visų nelygsta
mas laimėjimas.

Už visa tai, ką išgyvenome ir 
gavome, mes, Australijos lietu
viai esame pirmiausia dėkingi 
Tamstai, Pone Bačiūnai, kad 
lankydamasis Australijoje teisin
gai supratote mūsų rūpesčius ir 
grįžęs namo pradėjote konkre
čius žygius sportininkų išvykai į 
Australiją.

Drauge esame dėkingi ir tiems 
jauniems vyrams, kurie daugiau 
negu pavyzdingai atliko savo mi
siją, dėkingi taip pat ir Kanados 
bei Jungtinių Amerikos Valsty
bių lietuviams, kurie Jūsų iškel
tą mintį entuziastingai parėmė.

Visuotinis Australijos lietuvių 
tautinis atgimimas ir entuziaz
mas tebūna mūsų dėkingumo 
Jums tikroji išraiška.

Australijos Lietuvių Bendruo
menės vardu

/. Jonaitis
ALB Krašto Valdybos P-kas

JUNGTINIŲ AMERIKOS 
VALSTYBIŲ IR KANADOS 

LIETUVIAMS
Brangūs lietuviai,

Su kokiu entuziazmu ir dvasi
niu pakilimu Australijos lietuviai 
išgyveno šiaurės Amerikos lie
tuvių sportininkų grupės vizitaci
jos dienas, geriausiai gali paliu
dyti patys šios grupės dalyviai. 
Tačiau mums, Australijos lietu-

įvykiai
KARO GRĖSMĖ

Pereitą savaitę Šiaurinio (komu
nistinio) Vietnamo trys torpediniai 
laivai Tonkino įlankoje užpuolė 
Amerikos laivą naikintoją Maddox. 
Užpuolimams atsakė laivo patran
kos, kur vienas priešo laivas buvo 
paskandintas, o du sužaloti pasi
traukė. To pasėkoje Amerikos pen
ki karo laivai iš Hong Kongo buvo 
skubiai pasiųsti nežinoma krypti
mi. Į Tonkino įlanką Amerika pa
siuntė daugiau laivų.

Prez. Johnson įsakė Amerikos 
kariniams vienetams užpuolikams 
atsakyti ugnimi ir priešą sunai
kinti. Užpultasis Amerikos laivas 
buvo tarptautiniuose vandenyse.

Pietryčių Azija šiuo metu pasi
darė kaip grėsmingas ugniakalnis, 
kuris gali kiekvienu metu prasi
veržti visuotiniu karu. Vietname 

viams jų atvyką turi daug giles
nės ir platesnės prasmės, negu 
jų pergalės sporto aikštėse. Jų 
atvykimas nešė mums naują tau
tinį atgimimą, pakreipė mūsų 
svyruojančią, jaunuomenę lietu
viškuoju keliu.

Visa tai įvertindami mes esa
me ir liksime giliai dėkingi 
tiems jauniems vyrams, kurie 
jiems patikėtą uždavinį įvykdė 
daugiau negu pavyzdingai, lygiai 
nemažiau dėkingi ir jums, bro
liai, kurie savo pritarimu ir au
komis tą jų istorinį žygį parė
mėte.

Jūsų sudėtos šiam tikslui au
kos pilnai pasiteisino ir lietuviš
kumo prasme atnešė šimteriopą 
derlių.

Jūsų pastangomis paremta šio
ji Šiaurės Amerikos lietuvių 
sportininkų išvyka į Australiją 
dar kartą įrodė Amerikos lietu
vių tautinį sąmoningumą ir jų 
nuoširdumą lietuviškiems reika
lams.

Telieka mūsų visų Australijos 
lietuvių dvasinis pakilimas ir šios 
sportininkų atvykos pozityvios 
pasekmės mūsų giliausiu dėkin
gumo ženklu. Tai yra pati di
džiausia dovana, kokios susilau
kė Australijos lietuvių bendruo
menė iš jūsų.

Australijos Lietuvių Bendruo
menės vardu

1. Jonaitis
ALB Krašto Valldybos P-kas 

karas vyksta visai atviras. Laose 
komunistų daliniai sulaikyti ir 
traukiasi. Malezijos Sarawako 
srityje veikia Indonezijos infiltruo
ti partizanai. Amerikoje svarsto
ma, kad Vietnamo karui baigti rei
kia panaudoti kitokių ginklų. Kan
didatas į prezidentus senatorius 
Goldwater užsimena ir apie atomi
nius ginklus.

TRYS SUŽEISTI
Sunkiose kovose Adelaidėje bu

vo sužeisti trys Amerikos lietuvių 
rinktinės žaidėjai: Sedlickas, Jese
vičius ir Bazėnas. Sedlickui per
tempti pėdos raumenys ir jis net 
negalėjo vykti žaidynėms į Perthą. 
Tai vis mūsų brolių latvių darbas, 
kurie negalėdami įveikti mūsiškių 
pranašumu, bandė tą pasiekti bru
talumu.

IŠVYKO
VALDAS ADAMKAVIČIUS

Rugpjūčio 3 d. palikęs visą 
Amerikos lietuvių sportininkų 
grupę Adelaidėje iš Sydney aero
dromo išvyko atgal į Ameriką 
grupės vadovas Valdas Adamka- 
vičius. Dėl skubių reikalų na
muose jis turėjo nutraukti kelio
nę su sportininkais Australijoje. 
Grupės vadovu jo vietoje paliko 
Dr. A. Gaška.

Išvykstančio palydėti ir atsi
sveikinti Sydney aerodrome su
sirinko būrelis lietuvių. Čia dar 
V. Adamkavičius spėjo papasa
koti paskutines naujienas iš Ade
laidės, pasidžiaugė Australijos 
lietuvių nuoširdumu ir prižadėjo 
po kelerių metų vėl aplankyti 
Australiją.

Išvykdamas jis įteikė Krašto 
Valdybos p-kui p. I. Jonaičiui 
tokio turinio laišką.
Aukštai Gerbiamas 
Pone Pirmininke,

Netikėtai susidariusios aplin
kybės verčia mane grįžti į JAV- 
es neužbaigus pramatyto išvykos 
plano, šių sąlygų verčiamas no
riu Jums ir visai Australijos Lie
tuvių Bendruomenei išreikšti gi
liausią padėką visos išvykos da
lyvių vardu už neišmatuojamą 
nuoširdumą ir globą mūsų sve- 
čiavimosi metu Sydnejuje ir vi- 
soje Australijoje. Tiktai mums 
suteiktas svetingumas, parodytas 
rūpestis įgalino visus rinktinės 
dalyvius atlikti užsibrėžtą ir ne
lengvą užduotį.

Linkėdami Jums geros sveika
tos, asmeniškai tikiu, kad turė
siu progos kada nors ateityje ap
lankyti Jus Australijoje.

Su geriausiais linkėjimais, 
Valdas V. Adamkavičius

AUKOS TAUTOS FONDUI

TFA Brisbanės Skyrius prisiun
tė šiais metais surinktų aukų £23- 
11-0, už kuriuos mieliems aukoto
jams nuoširdžiai dėkojame.

Ta pačia proga prašome gerbia
mųjų tautiečių nepamiršti tautinės 
pareigos ir toliau remti Lietuvos 
laisvinimo akciją.

Tautos Fondt Atstovybė

Prancūzijoje {griuvus kasykloms 
260 pėdų gilumoje buvo atskirti 
nuo pasaulio 14 darbininkų. Ištisas 
8 dienas buvo darbuojamasi, kol 
prieita prie nelaimingųjų ir 9 iš
gelbėti. Keturi darbininkai tebėra 
kitoje vietoje ir bjoma, kad jau 
bus žuvę.
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Kalbantis su atvykusiu iš Lietu
vos jis papasakojo apie maitini
mosi sąlygas, Lietuvos didžiųjų 
miestų valgyklas, jų išvaizdų, tvar
kų ir pan.

— Dauguma Lietuvos miestų 
gyventojų maitinasi namie. Ta
čiau ir čia iškyla sunkumai su 
produktais — dažniausiai jie 
perkami ne krautuvėse, bet 
turguje, nes krautuvėse par
duodamų maisto produktų kokybė 
žema.

Pvz., mėsos kilogramo kaina 
krautuvėje siekia iki dviejų ir dau
giau rublių. Tačiau ši mėsa yra 
šaldyta ir šeimininkių nevertina
ma. O turguje mėsa geresnė, bet 
ir žymiai brangesnė. Bendrai 
imant, lietuvėms šeimininkėms ga
minant pietus atsiranda problema: 
kur pirkti produktus ir kų paga
minti pietums. Reikia pasakyti, 
kad nors turguje galima gauti iš 
kolchozininkų, iš jų menkučių ūke
lių atgabento maisto, tačiau to 
maisto nebūna daug ir paprastai 
iki 12 vai. visi maisto produktai 
turguje išgraibstomi.

Meno Dienu reikalaisI
1. DAILĖS PARODA

Maloniai primename dailininkams, kurie dar neatsiuntė informa
cijų apie dalyvavimą dailės parodoje, pranešti mums: vardą, pavardę, 
kūrinio pavadinimą, techniką ir kainą. Taip pat pažymėkite inčais 
kiekvieno paveikslo dydį. Skulptūros pageidautinos ne didesnės, kaip 
šešių pėdų.

2. APYLINKIŲ VALDYBOMS, SAVAITGALIŲ MOKYKLŲ VEDĖ
JAMS IR KITIEMS ASMENIMS
maloniai primename vaikučių paveikslų parodą: mes pageidauja

me artimiausiu laiku pranešti, kiek piešinių paskira mokykla numato 
atsiųsti vaikų meno parodai. Jūsų informacija žymiai palengvina ko-
miteto darbą vaikų meno parodo* reikalu.

3. MENO DIENŲ PROGRAMA
Maloniai prašome Apylinkių Valdyba* Auatralijoje at»ių«ti mums 

muzikų ar daine* ekspertų nuomone geriausių apylinkėje! 
jaunųjų talentų Vardus, pavardes, jų fotografijas ir keli* sakinius bio
grafinių žinių, kuria* norime panaudoti leidinyje.

4. FOTO PARODA
Visi fotografai ir foto mėgėjai, kurie numatė dalyvauti foto pa

rodoje, malonėkite artimiausiu laiku atsiųsti žinias foto parodo* ren
gėjui N. Butkūnui 9 Cowper Street, St. Kilda, Victoria.

Meno Dienoms Rengti Melbourne Komitetas 
14 Leonard Street, Northcote, Vic.

“LITUANIA” KELIAS
— Kaip buvo suorganizuotas 

choras Adelaidėje? — jūsų ben
dradarbis paklausė Vaclovų Šimkų, 
kuris yra atsakingas, kad mes jau 
penkiolikų metų turime savą cho
rų. Štai atsakymai:

— Dar mokytojų seminarijoje 
būdamas pradėjau mokyti skautus 
dainuoti, o 1926 metais vienos vai
kų prieglaudos vaikus. 1927 me
tais įstojau į Klaipėdos konserva
torijų. Tuo metu Klaipėdos krašte 
gražiai reprezentavosi Giedotojų 
Draugija, kuri organizavo ir išlai
kė chorus tiek Klaipėdos mieste, 
tiek ir provincijoje. Centrinis cho
ras buvo Klaipėdoje ir vyriausias 
jo chorvedis buvo Antanas Vaičiū
nas. Provincijos chorams vadova
vo kiti chorvedžiai. Giedotojų 
Draugijos valdyba, esant chorve
džių trūkumui, kvietė iš konserva
torijos studentus važiuoti savait
galiais į provincijos miestus vado
vauti vietos chorams. Trys stu
dentai, kurių tarpe ir aš, važiuoda
vome į įvairias vietas.

1928 metais Giedotojų Draugijos 
Valdyba nutarė paskirti vienų 
chorvedį iš trijų kandidatų, ir man 
teko garbė būti juo paskirtam. Dir
bau Pagėgių apskrityje ir turėjau 
šešis chorus.

1930 metais Klaipėdos konserva
torija užsidarė ir aš išėjau į ka
riuomenę. Grįžęs iš kariuomenės 
suorganizavau Pagėgiuose vyrų 
chorų, su kuriuo dirbau iki pasi
traukimo iš Klaipėdos krašto. Mu
zikos mokslų tęsiau Kauno ir Vil
niaus konservatorijose.

Pasitraukęs iš Lietuvos, Vokie

WVWWVWWWWVWM/WWWWWVWWMAAWV\AAAAAR>

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. 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 išsimokėjimui. Me* kalbame vokiškai.
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Gyvenimas Lietuvoje
Reikia pažymėti, kad kai kuriuos 

produktus, kaip sūrį, pienų ar 
kiaušinius rasi ir krautuvėse, ta
čiau vasaros metu jų būna mažokai 
ir jie gana prastos kokybės. Dar 
pridursiu: nors atrodo keista, bet 
krautuvėse majonezo gali gauti tik 
didžiųjų švenčių metu ir tik turint 
pažįstamų pardavėjų. Majonezas 
Lietuvoje laikomas delikatesu...

— Daug kam tenka maitintis ir 
viešose valgyklose?

— Taip, kadangi dauguma Lie
tuvos moterų dirba, tad kai kuriom 
šeimom reikia maitintis valgyklose 
ar užkandinėse. Pietų kaina pap
rastoje Lietuvos miesto valgykloje 
siekia vienų rublį, o geresnėse Vil
niaus ar Kauno užkandinėse — iki 
dviejų rublių (jei skaityti, kad vi
dutinis mėnesinis atlyginimas sie
kia 60 rb., jau galime daryti iš
vadą, kad maitinantis valgykloje 
mėnesinio uždarbio pakanka tik 
pietums).

tijoje, Beyruthe suorganizavau 
bažnytinį chorelį, taip pat Wuerz- 
burge buvo suorganizuota dainų 
šventė, pastatytos “Lietuviškos 
vestuvės” ir pan.

— Paklaustas, kaip pradėjo or
ganizuoti chorų Adelaidėje, p. Šim
kus tęsė toliau:

— Kaip matote, jau iš pat jau
nystės esu “dainos alkoholikas”. 
Taigi ir čia, vos sušilęs kojas, pra
dėjau galvoti apie chorų. Praktiš
kai organizavimų pradėjau pasita
ręs su kun. dr. P. Jatuliu, o taip 
pat Vyt. Vosylium ir Leonu Geru
laičiu, kurie tapo aktyvūs talkinin
kai.

Pirmiausia mažas chorelis buvo 
suorganizuotas paskubomis imi
gracijos ministerio atvykimo į 
Woodsidu proga. Dainavome, pa
dedant p. E. Rūkštelienei, “Kar
velėli mėlynasai”. Po to palaips
niui, savaime, natūraliai choras 
pradėjo augti ir po kurio laiko jau 
išaugo į gana pajėgų, 18 vyrų cho
rą. Didžiausias choristų skaičius 
buvo 27 vyrai.

Po poros metų pradėjau organi
zuoti mišrų chorų.

— Mišrus choras pradžioje ne
blogai ėjo, bet vėliau, suorganiza
vus dvigubų oktetų, chorisčių skai
čius sumažėjo ir vėl beliko tik vyrų 
choras.

— Tačiau ir vyrų choras buvo 
priėjęs kuone prie likvidavimosi. 
Visais būdais stengiausi padėtį 
gelbėti. Repeticijas pradėjau da
ryti savo namuose. Nutariau or
ganizuoti religinį koncertų. Vyrai 
vėl pamažu pradėjo grįžti į chorų,

— Ar Vilniaus valgyklos skiriasi 
nuo kauniškių?

— Taip. Vilniuje valgyklų mais
tas daug blogesnis kaip Kaune. 
Apie tai yra rašiusi ir vietos spau
da, bet... ji nenurodė tikrųjų 
priežasčių. O lietuviams tai aiš
ku, nes daugumoje Vilniaus val
gyklų virėjai, direktoriai ar vadi
nami kalkuliatoriai — rusai. Pvz. 
jie teikia lietuviams neįprastų 
maistų — šalia antrojo patiekalo 
gaunama ne įprastinės lietuviškos 
bulvės, bet makaronai ar grikių 
košė.

Tiesa, Kaune ir Vilniuje rasime 
ir po vienų lietuviškų patiekalų 
valgyklą. Jose galima gauti “ce
pelinų”, vėdaro, šaltibarščių ir ki
tų patiekalų. Kadangi norinčių 
ten papietauti atsiranda labai 
daug, tai tokiose užkandinėse pie
tų tenka laukti apie pusantros va
landos, o tuo tarpu dirbančiųjų 
pietų pertrauka trunka vienų va
landų.

— Kų galite pasakyti apie val
gyklų švarų?

— Lietuvos miestų valgyklos 
švara ypatingai nepasižymi. Daž
nai tenka pietauti prie aplaistytos 
staltiesės ir paliktų naudotų indų. 
Staltiesė keičiama labai retai. Ar
batpinigiai? Jie laikomi “buržu
azine atgyvena" ir padavėjos (jos 
vadinamos “oficjantėmis”) nepri
valančios jų imti, nes tai žemina 
žmogaus orumų... Tačiau tiek 
Kauno, Vilniaus, tiek Maskvos bei 
kitų didžiųjų miestų kavinėse ar 
restoranuose arbatpinigiai prakti
kuojami, nes ir padavėjų atlygini
mas, palyginti, labai mažas. Dar
viena būdinga smulkmena: jei val-

P. ANDRIUŠIS

15 Metų Garbės tarnyboje
Išeivystėje bendruomeniniai 

meno vienetai gyvuoja grynai 
idealistiškai, be pelno, karjieros 
priemaišų, be asmeniškų išroka- 
vimų. Gieda kaip laukų paukš
teliai, išliedami savo sielos virpe
sius, sakytum, toji Duonelaičio 
lakštingala, garbindama Dievą 
skardžiaus alksnynėlyje. Panašiai 
dainuodavo (gal ir dabar dai
nuoja) mūsų ūkininkaičiai, išėję 
į pievas su dalgiais. Kai sielvar
tas širdį drasko, kai džiaugsmas 
liejas per krantus, pagal refre
ną “kai noriu verkiu, kai noriu 
dainuoju”. Liaudies daina ir mu
zika seniausia jausmų pareiški
mo priemonė, vidinės energijos 
atpalaidavimas.

Civilizuotoje miestų Lietuvoje 
kaimišką dainavimą perėmė cho
rai, kuriuos steigė bažnyčios, or
ganizacijos, įmonės su apmoka
mais dirigentais. Dainininkai 
gaudavo įvairių lengvatų, kai ku
rie būdavo taip pat atlyginami 
kaip profesionalai. Niekas to 

ir choras sustiprėjo.
1956 metais vėl pradėjau organi

zuoti mišrų chorų. Po ilgesnių 
pastangų pavyko pasiekti dabarti
nį choro lygį,

— Didžiausia kliūtis chorui aug
ti yra stoka balsinės medžiagos dėl 
mažo lietuvių skaičiaus Adelaidėje. 
Tačiau šiandien choras yra draus
mingas ir pasiekęs neblogą lygį.

— Kiek sunkoka su jaunimu. 
Jis atitraukiamas kitų, jaunimo 
organizacijų. Tačiau ir jaunimas 
pradeda į chorų jungtis. Daina 
Maželytė, Jūratė Naujalienė, Au
gius Zamoiskis, Viktorija Valčiu- 
kaitė, Gintautas Kaminskas — vis 
tai jaunųjų atstovai. Tikiuosi, 
kad jų skaičius didės, ypatingai 
dar ir dėl to. kad pradėjau ruošti 
sau pavaduotojų — jaunąjį diri
gentą Vytautų Strauką. Į jį dedu 
daug vilčių.

— Mano principas yra pritrauk
ti kiek galima daugiau dainininkų, 
nes tik taip choras galės ilgai išsi
laikyti. Ne konkurencija svarbu 
su kitais chorais, bet gyvybingu
mas.

— Chorui įvairiais būdais talki
ninkavo ir talkininkauja solistės 
A. Gučiuvienė, E. Rūkštelienė (da
bar JAV), G. Vasiliauskienė, solis
tas P. Rūtenis, o taip pat pianistė 
Miss Dorothy Oldham. Choro eo
lo partijas išpildydavo ir išpildo 
choristės B. Budrienė, E. Dainienė 
ir J. Maželienė — baigė pasikalbė
jimų p. Šimkus. (ALŽ) 

gykloje dar nebaigęs valgyti pasi
trauksi nuo stalo, tave padavėja 
sulaikys ir paprašys palikti užsta
tą. Pasirodo, dažnu atveju klijen- 
tai nesumokėję apleidžia kavinę ar 
užkandinę...

— Kų galite papasakoti apie 
“Tulpės” kavinę Kaune ir apie 
“Neringą” Vilniuje?

— Toji “Tulpė” ar buvęs Kon
radas, tai viena populiariausių ka
vinių Kaune — čia renkasi vietos 
inteligentai ar pravažiuojantieji 
rusai. Ji parodoma ir turistams 
ir joje rengiami susitikimai. Pvz. 
čia buvo susitikta su Hollywoodo 
artiste Rūta Lee — Kilmonyte, 
tačiau ne bendroje salėje, bet at
skirame kambary. Beje, šioje kavi
nėje aukštos kainos — už pusę lit
ro konjako tenka mokėti penkių s 
ir daugiau rb. Šioje, kaip kitose 
kavinėse dar parduodamas vynas, 
šampanas, bet ne degtinė. Kavinė 
se galima ir pavalgyti.

Iš kitų Kauno kavinių dar mi
nėtinos: “Tartu“, “Jūratė” ir kt. 
Lietuvių projektuotoje Vilniaus 
“Neringoje” renkasi rašytojai, 
žurnalistai ir kiti meno pasaulio 
žmonės. Jiems nesunku kas vakarą 
savo malonumui išleisti po porų ir 
daugiau rublių, ši kavinė yra prie 
“Neringos” viešbučio, o šiame su
stoja užsienio turistai ar prava
žiuojantieji rusai — pareigūnai. 
Paprastai ir jie atsilanko kavinė
je. Beje, atsirado dar- “Dainavos" 
kavinė ir restoranas. Ji pastatyta 
pagal rusų architektų projektų ir 
ji nepasižymi “Neringos” jauku
mu.

(E)

jiems nepavydėjo, nes choristas 
be laiko gaišinimo turėjo pasi
duoti kartais labai griežtai draus
mei, prisitaikyti dirigentų užma
čioms, pakelti įvairias meninin
kams įprastas intrigas, trankytis 
po provinciją. Už tas tarnybines 
lengvatas ir medžiaginę naudą 
chorvedžiai turėjo teisę “imti į 
nagą” savo dainorius, jiems sta
tyti aukštus meninius reikalavi
mus, be kurių neįmanoma pa
žanga. Pasaulėžiūrinių organiza
cijų choristai būdavo lengvai pa
lenkiami disciplinai.

Kas gi per penkiolika metų 
rišo Adelaidės choro giedotojus? 
Juk kiekvienas Lituanijos daly
vis po bet kurios repeticijos arba 
jai tik įpusėjus gali ramiausiai

Lietuviai
KARDINOLAS PAAUKOJO 

$5000 LIETUVIŲ GIMNAZIJAI

Bostono kardinolas R. J. Cush
ing per atsilankiusį Vasario 16 
gimnaz. dir. kun. Liubiną paauko
jo $5000 ir ateityje žadėjo ją vėl 
paremti. Su kun. Liubinu pas kar
dinolų lankėsi kun. L. Jankus, ku
ris papasakojo apie dabartinę Lie
tuvos būklę ir įteikė įvairiom kal
bom išleistų Sibiro lietuvaičių pa
rašytą maldaknygę “Marija, gel
bėk mus” kaip dovaną kardinolo 
25 m. vyskupavimo jubilėjaus pro
ga. Priėmime dalyvavo ir Bostono
LB pirm. J. Vembrė.

~ BRAZILIJA
SAO PAULO LIETUVIAI la

bai aktyviai kovoja už Lietuvos at
stovybės diplomatinio statuso grą
žinimą. Mons. P. Ragažinsko pas
tangų dėka į šią talką yra aktyviai 
įsijungę ir Sao Paulo miesto un-to 
studentai, kurie padeda lietuviams 
rinkti mieste parašus, kad būtų 
atstatyta mūsų atstovybės veikla 
Rio de Janeiro mieste.

“ESTADO DO SAO PAULO” 

laikraštis atspausdino kreipimųsi 
į Brazilijos visuomenę, prašydamas 
pasirašyti po lietuvių platinamais 
sąrašais, kurie bus įteikti užs. rei
kalų ministerijai, kad būtų atsta
tyta Lietuvos diplomatinė misija 
Rio de Janeiro mieste. Už šitokį 
pasiūlymų pasisakė ir visa eilė kitų 
Brazilijos laikraščių. Anglų k. lei

“ PAREMKITE IR PRADŽIUGINKITE SAVO GIMINES
V. LIETUVOJE!!! ::
’; Išnaudokite progą pasiųsdami mūsų specialiai paruoštus ;; 
:: vasarinius siuntinius. ::

Šie siuntiniai yra sudaryti pasiremiant mūsų ilgamečiu ;• 
ii patyrimu ir juose yra, ko dabar Lietuvoje labiausiai reikia. ii 
“ SIUNTINYS VA-1. £29. (anglų valiuta). ii

Vilnonė angliška kostiumui medžiaga 3i jardo, kostiu- ;; 
-• mui pamušalas geriausios rūšies 21 jardo, vilnonė angliška <•
i ’ vasariniam palltui medžiaga 3 jardai, geriausios rūšies pautu- '■ i 
;; salas 3 jardai, nailoninė suknelei medžiaga 4 jardai, puiki ”

šilkinė suknelei medžiaga 4 jardai, vyriški nailoniniai balti- ;;
ii niai, 2 poros nailoninių kojinių moterškų, 2 poros nailoninių ii
;; kojinių vyriškų, 2 šilkinės labai gražios skarelės ir šilkinis ka- ii 
;; klaraištis. ; ‘
” Sic-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- ;; 
ii riausios rūšies taukų, • ■
;; 6 svarai kvietinių miltų, i sv. kakavos, 1 sv. arbatos, 1 “
;; sv. saldainių, 2 sv. ryžių, 2 oz. pipirų, 2 oz. lauro la- ;; 
ii pų, 2 sv. cukraus.
i i Su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis tik £10.0.0 i i 
:: siuntinys v-3.

Trys atkarpos trims kostiumams, vilnonė angliška me- ;; 
“ džiaga įvairių spalvų, su muitu ir visomis persiuntimo išlai- ii 

domis tik už ii
£16.15.0. ;•

” Dėl informacijų ,pavyzdžių, kainoračių ir įvairių patar- ;;
ii navimų, prašome rašyti:

i BALTIC STORES LTD.
«► ’»

(Z. JURAS)
421 Hackney Rd., London E. 2, England 

Tel. SH 0-8734
ii Seniausia Anglijoje lietuviška bendrovė, veikianti jau ;;
ii nuo 1938 metų. Duodame geriausias išsimokėjimo sąlygas ir ii 
;' pilnai atsakome už kiekvieno siuntinio pristatymą. ii

pasiimti kepurę ir išeiti, nei tar- 
nybiškai, nei finansiškai nenu
kentėjęs.

Jeigu to neįvyko, tai tam buvo 
priežasčių. O jų viena svarbiau
sių tai choro nuolatinio vadovo 
V. Šimkaus asmenybė. Jis, atro
do, turi kažkokį slaptą kamer
toną, kurį išgirdę dainininkai pa
sijunta didelio tikslo bendražy
giais, sudarant tam tikrą ansam
blio nuotaiką. Be tos kūrybinės 
nuotaikos bet koks didesnis žy
gis neįmanomas. Jeigu pažvelg
sime į mūsų bendruomeninius 
susirinkimus su tais beprasmiais 
ginčais, sąmonės dezorganizacija, 
puikiai suprasime, kodėl taip 
jauku patekti į Lituanijos repeti
ciją, kur visi dalyviai turi aiškų 
tikslą — įskelti kūrybinę kibir
kštį, o ne kaboriuoti patamsyje. 
Bendras džiaugsmas dėl laimėji
mų, bendras susirūpinimas dėl 
pralaimėjimų, bendra viltis, ben
dras susijaudinimas. Kas yra bu
vę choro pobūviuose, tuojau pa-

pasaulyje
džiamas dienraštis “Brazil He
rald” pabrėžė, kad lietuviai nėra 
ir nenori būti Sov. Sąjungos pilie
čiais; jie esą prašo Brazilijos vy
riausybę atidaryti laisvų lietuvių 
atstovybę ir konsulatus Brazilijoje.

PROF. DR. JUOZAS ERETAS, 

kuris dabar yra išėjęs į pensijų ir 
tebegyvena Šveicarijos Bazelyje, 
sutiko paruošti monografijų apie 
prof. Kazimierų Pakštų, kuris buvo 
jo jaunystės draugas Šveicarijoje.

Prof. Eretas nuoširdžiai prašo 
visus prof. Pakšto draugus, ben
dradarbius, buvusius jo studentus 
bei pažįstamus, turinčius jo laiš
kų, raštų, fotografijų ar šiaip ko
kios medžiagos, tinkančios mono
grafijai, siųsti jam šiuo adresu: 
Prof. J. Ehret, Florastr. 44, Basel, 
Switzerland arba p. Janinai Pakš
tienei, 3338 SW. 25th Street, Mia
mi, Fla.

NAUJA AMERIKOS LIET. 
BENDRUOMENĖS VADOVYBĖ

I bendruomenės Tarybos prezi
diumų išrinkti: inž. V. Volertas, 
Dr. P. Vileišis, Dr. A. Armonienė, 
prof. Dr. B. Nemickas ir adv. J. 
Šlepetys. Centro valdybos pirmi
ninku perrinktas Jonas Jasaitis. 
Kontrolės Komisija: Dr. S. Biežis, 
kun. Dr. A. Trakis, dail. V. Vijei- 
kis. Garbės teismų sudaro: Dr. B. 
Matulionis, prof. Dr. A. Klimas, 
V. Sidzikauskas, rašyt. J. Jankus 
ir V. Bražėnas. 

stebėjo kokia čia skirtinga nuo
taika. Galima drąsiai sakyti, mū
sų sąlygose choras yra ideali 
bendruomenė, kuri be jokių vin
gių siekia aiškaus, neginčijamo 
tikslo. Tas tikslas kartais 100% 
nepasiekiamas, bet jis tuo nenu
stoja savo ryškumo, juoba kad 
visi žino, kokios klaidos buvo 
padarytos ir be ginčų ryžtasi jas 
kitą kartą atitaisyti. O jeigu taip 
būtų ir kitose mūsų organizaci
jose!

Choro dalyviai, idealistai ge
riausia prasme, Lituanijos pa
sparnėje rasdami šilimą ir progą 
išdainuoti savo meninę sielą, 
rasdami iš klausytojų pusės at
liepi jy kilniausiems jausmams, 
neišsibėgiojo per tris penkme- 
Čius. Šiltas kontaktas tarp scenos 
ir salės jiems geriausias atlygi
nimas.

Žengiant į ketvirtą penkmetį, 
nuoširdžiausiai sveikinant tokią 
didelę idealistų kuopą, skelbki
me šūkį: Kas bus, kas nebus, bet 
Lituania nepražus!

(A.L.Ž.)

POPULIARIAUSIAS

Macmsh
Plačiai paplitęs 
SKANDINAVŲ 
KRAŠTUOSE 

dabar jau gaunamas ir 
Australijoje. 

Sydnejuje reikalaukite pas
M. PETRONĮ 

152 Liverpool Rd., Enfield 
Tel. 74 5727
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Su Amerikos lietuvių sporti
ninkų gastrolėmis mūsų kasdie
niniai reikalai atsidūrė šešėlyje. 
Teisingai kažkas anksčiau buvo 
užsiminęs, kad amerikiečiams 
lietuviams atvykus mes visi pasi
darysime krepšininkais. Tačiau 
šventės nebūtų šventės, jeigu jos 
nesibaigtų. Netrukus atsisveikin
sime su savo svečiais, tokį sąmy
šį bendruomenės tarpe sukėlu
siais, ir mes vėl grįšime prie kas
dienybės reikalavimų.

Neseniai buvo Krašto Valdy
bos paskelbta Krašto Tarybos 
atstovų rinkimai. Juk šių metų 
pabaigoje mes vėl turėsime savo 
didžiąsias dienas — Krašto Ta
rybos suvažiavimą, Meno Die
nas, kas turės lemtingos reikš
mės mūsų bendruomenės atei
ties gyvenime. Meno Dienos ei
na nepriklausomai savu keliu ir 
joms ruošiamasi jau trečią kar
tą. Bet ką nutars Krašto Tary
ba?

Su Amerikos lietuvių sporti
ninkų atvykimu mūsų vietinis 
gyvenimas gana stipriai įsisiūba
vo. Šito ženkle galimas daiktas, 
kad mes nenorėsime grįžti į an
ksčiau buvusią rutiną stumdyda
mi visuomenines pareigas nuo 
savęs kitam ir nelauksim, kad 
kiti viską už mus padarytų. Ste
bėdami mūsų sportininkų, atvy
kusių iš užjūrio, sukeltą vėją, 
turėtume sutikti, kad sukeltoji 
audra ir mūsuose turėtų palikti 
gana gyvų pėdsakų, kad mūsų 
visuomeninis darbas artimiausio
je ateityje atspindėtų šios Ame
rikos lietuvių atvykos rezulta
tus. Sužavėtas patirtu Australi
jos lietuvių visuotiniu sujudimu 
ir entuziazmu, peranksti išvyk
damas Amerikos lietuvių sporti
ninkų grupės vadovas Valdas 
Adamkavičius prižadėjo dar kar
tą matytis po keletos metų, šios 
atvykos vaisiai, mūsų pačių ran
komis ir galvomis įgyvendinti, 
turėtų būti gyvieji liudininkai, 
kad šis pažadas realizuotųsi. Nes 
jeigu mes vėl nusileisime į kūd
ros vandenėlį telaukdami tik, 
kad atėjus laikui kiti atvyks ir 
mus pažadins, tai vargu ar gali
me mes tos valandos ateity tikė
tis.

Daugeliu atvejų teko užsienio 
lietuvių spaudoje skaityti, kad

NAMINIAIS REIKALAIS
kitų akimis Australijos Lietuvių 
Bendruomenė laikoma pavyzdi
ne kitoms. Gal dėl to ir nusipel
nėm, kad toji sportininkų išvyka 
buvo nukreipta į Australiją, bet 
ne kur kitur.

Kiek jau kartų buvo šio lai
kraščio puslapiuose minėta, kad 
Krašto Taryba negali apsiriboti 
vien tik Tarybos suvažiavimu ir 
jos kelių dienų posėdžiais. Ta
rybos nariai renkami dvejiems 
metams, todėl ir jų įtaka bei kon
kretus pasireiškimas turėtų būti 
jaučiamas per tuos dvejus me
tus. Iš ligšiolinių Tarybos narių 
veiklos pasireiškimų težinome tik 
tiek, kad ji suvažiavime atliekan
ti visą savo paskirtį ir tolimesnį 
darbą tegu tęsia išrinktos valdy
bos, o jie kasdieniniame gyveni
me tedalyvauja kaip eiliniai ben
druomenės nariai.

Iš tiesų, Krašto Tarybos nariai 
per visą savo kadencijos metą 
pasilieka augščiausiuoju ben-

GERIAUSIA PROPOGANDA
Mūsų kelionės tikslas Australi

jon ne tik propaguoti krepšinį, 
bet ir garsinti Lietuvos vardą.

Ligi šiol, atrodo, abu tikslus 
pasiekėme gana efektingai. Ypa
tingai daug dėmesio mūsų buvimui 
ir žaidimui skiria mažesniųjų vie
tovių laikraščiai. Štai šaltosios 
Tasmanijos žemėje visa valstijos 
spauda mus tiesiog dievino. Ta
čiau platesnio spaudoje atsiliepimo 
pasigedome didžiuosiuose Sydney 
ir Melbourne miestuose. Čia apie 
mūsų viešnagę spaudoje buvo atsi
liepta šykščiai. Vis dėl to, jeigu 
spauda ir mažiau mus minėjo, tai 
nepaprastai plačiai apie mus kas
dien kalba radijo ir televizijos ko
mentatoriai. Visur mus lydi žinios 
ir komentarai apie mūsų rinktinės 
iškilius pasirodymus. Per televizi
ją perduodamos ištraukos iš mūsų 
rungtynių. Radijo stotys dažnai 
mūsų rungtynes transliuoja išti
sai. Nėra dienos kad Australijoje 
neskambėtų Lietuvos vardas.

Mums kartais keista, bet tyčia 
ar netyčia australai mus vadina 
tik lietuviais. Jie oficialiai prista
to mus kaip “American Lithuan
ians”, bet tuojau pirmasis žodelis 
nubyra ir skamba plačiais Austra- 

druomenės organu, o atskiro 
Krašto Tarybos nario balsas vie
tos gyvenime yra lygiai tiek sva
rus, gal dar svaresnis, negu rink
to vietos organo nario vykdoma
jame darbe, nes Krašto Tarybos 
nario ir galia ir laikas yra daug 
platesnis.

Šitai turint minty ir keliame 
klausimą — ką rinksime į Kraš
to Tarybos narius, kad jie patei
sintų į juos dėtas viltis ne tik 
pačiame suvažiavime, bet ir kas
dienybėje.

Šis klausimas tampriai sieja
mas su jaunųjų Amerikos lietu
vių lankymusi Australijoje iš vie
nos pusės, ir mūsų jaunuomenės 
problema iš kitos pusės. Jaučia
me, kad mūsų jaunimas šiuo me
tu yra gyvai užsidegęs, ir pati lie
tuvybė jiems pasidarė reikšmin
gu gyvenimo faktorium. Mes 
daug kalbėjom vyresnieji apie 
mūsų jaunuomenę, bet tai jau
nuomenei mažai buvo progos

Ii jos plotais Lietuvos vardas.
Ir kaip visa Australija žino apie 

mūsų rinktinę? Naudojamos įvai
riausios žinios, bet visada iš tei
singų ir patikimų šaltinių. Jei nori 
gyvo žodžio, kviečiasi pasikalbėji
mui rinktinės vadovą Valdą Adam- 
kavičių, rinktinės — komandos 
vadovą Vyt. Grybauską arba ats
kirus žaidikus. Mūsų vadovas vi
sada yra taktiškas ir nepaparstas 
diplomatas. Jis suras visados gerą 
žodį ir apie Australiją ir apie jos 
sportą. Grybauskas žino ką pasa
kyti apie Australijos krepšinį, o 
komandos kapitonas Al. Varnas 
apie vietos žaidimą. Ligi šiol popu
liariausiu fotografų taikiniu yra 
ilgasis Slomčinskas. Dar nebuvo 
vietovės, kur jo paveikslas nebūtų 
tilpęs spaudoje. Nors jis didelis, 
bet laikraštyje jam vietos užtenka.

Jeigu kur nors ir pasigedome 
platesnių spaudos atsiliepimų apie 
mūsų viešnagę, tai šito negalima 
būtų pasakyti apie Adelaidę. Čia 
mūsų rinktinė dominuoja. Apie 
kiekvienas rungtynes plačiai rašo 
spauda ir komentuoja radijas ir 
televizija. Rungtynės tarp rinkti
nės ir Australijos lietuvių ištisai 
buvo perduotos per radiją, o mūsų 

tarti savo žodį. Galimas daiktas, 
kad ji savu laiku to ir nenorėjo. 
Ar nepasiteisintų mūsų rūpes
čiai, kad į Krašto Tarybą kaip 
galint būtų įjungta daugiau jau
nimo. Tegu jie ateina ir taria sa
vo žodį, nes ateitis yra jų, ne vy
resniųjų, kurie eina šalia kitų 
motyvų ir dar dėl to, kad niekas 
jų nepavaduoja. Jaunuomenė 
tiek iš Amerikos, tiek ir iš Aus
tralijos lietuvių pusės įgalino vi
są tą sąjūdį, o vyresnieji tik 
jiems padėjo. Tegu jaunimas ir 
dabar, Krašto Taryboje pasireiš
kia lemiamuoju žodžiu ir spren
dimu.

Tad gal būtų ir teisingas ragi
nimas apylinkių Krašto Tarybos 
narių rinkimuose kaip galint dau
giau jaunųjų pastūmėti į priekį, 
kad tasai visuotinis mūsų ben
druomenėje entuziazmas su sve
čių Amerikos lietuvių sportinin
kų grupės viešnage būtų gyvas 
liudijimas, jog jų buvimas čia 
pas mus savo misiją pilnai atli
ko.

L.D.

žaidynes su Pietų Australijos rink
tine ištisai perdavė per televiziją. 
Vietos lietuviai sako, kad mes ir 
čia kuriame istoriją, nes dar nie
kados australų radijas bei televi
zija neskyrė tiek daug vietos ir lai
ko besilankančiam sporto vienetui.

J. Šoliūnat

LIETUVIAI
POLITINĖS LIETUVIŲ 

GRUPĖS PAGALIAU JUNGIASI
Lietuvių visuomenės spaudžia

mos politinės grupės po ilgoko gin
čų laikotarpio pagaliau grįžta į 
vieningą darbą. Didžiosios politi
nės grupės savo suvažiavimuose 
specialios komisijos paruoštą susi
tarimą jau patvirtino. Viena kita 
grupė dar tebesvarsto, reiškia kai- 
kurių abejonių, tačiau iš esmės ir 
jos linksta į susitarimo patvirti
nimą.

Akstiną politinių grupių vieny
bės atstatymui davė pirmoji PLB 
valdyba, kurios atstovai — dr. J. 
Sungaila ir J. Matulionis pernai 
buvo nuvykę į Niujorką ir ten, po 
ilgų posėdžių, sudarė konsolidaci
jos komisiją, kuri buvo pavadinta 
“Birželio 22 komisija”. Jon įėjo: 
prof. J. Puzinas, St. Lūšys, J. Au-

Tarėsi spaudos darbuotojai
Svečių buvimo metu Adelaidėje, 

p. Radzevičiaus namuose buvo su
šauktas spaudos darbuotojų susi
rinkimas, kuriame dalyvavo sve
čiai žurnalistai P. Petrutis, J. So- 
liūnas, J. Bulionis, adelaidiškiai 
“Mūsų Pastogės” bendradarbiai: 
Radzevičius, P. Andriušis, B. Ne- 
meika, Sidabras ir su rinktine ke
liaująs “Mūsų Pastogės” sporto 
skyriaus redaktorius A. Laukaitis.

A. Laukaičiui pasveikinus sve
čius Australijos Liet. B-nės laik
raščio “Mūsų Pastogės” vardu ir 
trumpai nušvietus apie mūsų žur
nalistinį darbą čia ir mūsų ben
dradarbiavimą su kitais pasaulio 
kraštais, labai nuoširdžiame ir 
draugiškame pasišnekėjime buvo 
apsvarstyta ir aptarta eilė mus 
liečiančių su spauda susijusių 
klausimų tarp Australijos, J.A.V. 
ir Kanados laikraščių.

Iškėlus klausimą apie mažą 
bendradarbiavimą tarp Kanados 
ir Australijos lietuvių spaudos, 
kanadiškių laikraščių atstovas J. 
Bulionis pasižadėjo tuoj pat grį
žus į Kanadą, padaryti pranešimą 
Kanados lietuviškai spaudai ir pa
raginti juos arčiau bendradar
biauti. Tarp Amerikos ir Austra
lijos lietuviško žurnalistinio ben
dradarbiavimo nebuvo rasta dide
lių trūkumų ir ateityje susitarta

VIENIJASI
dėnas, Br. Nemickas, V. Vaitiekū
nas ir M. Brakas. Po ištisų metų 
pasitarimų pagaliau ši komisija 
paskelbė pranešimą, kad visų polit. 
grupių atstovai pasirašė apsijun
gimo susitarimą, kurį turi patvir
tinti grupių suvažiavimai iki š. m. 
rugsėjo 1 d. Štai oficialus tekstas:

“Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybos iniciatyva 1963.VI.22 
Niujorke sukviestas VLIKą suda
rančių organizacijų, Nepriklauso
mybės Talkos org-jų ir Lietuvių 
Fronto Bičiulių atstovų pasitari
mas Lietuvos laisvės kovos vienin
gos vadovybės sudarymo klausimui 
sudarė komisiją — "Birželio 22 
Komisiją”, kuri, vykdydama jai 
pavestą uždavinį, savo posėdžiuose
1963. VII.5, 22; X. 1, XI. 5 ir
1964. I. 31, II. 10, VI.10, V. 22 ir 
VL 20 sutarė apsijungusio Vyriau- 

dar daugiau savomis žiniomis pa
sikeisti.

šiame susirinkime buvo plačiai 
apsvarstyta busimojo specialaus 
išvykai “Mūsų Pastogės” numerio 
išleidimo, kuriame bendradarbiau
ti sutiko .visi trys svečiai žurna
listai, kalbėta apie busimąjį išvy
kos leidinį Amerikoje ir svarstyta 
ar yra galimybių išleisti periodinį 
sporto žurnalą ar laikraštį, kurio 
paskutiniu laiku labai pasigenda
ma.

Mūsų žinomas plunksnos vete
ranas P. Andriušis, taip pat žadė
jo duoti keletą savo rašinių krep
šininkų atminimui.

Po įdomių diskusijų buvo pada
ryta šių žurnalistų nuotrauka.

L.

DAIL. H. ŠALKAUSKO

PARODA

Rugpjūčio 10 d. atidaroma dail. 
H. Šalkausko dailės paroda The 
Bonython meno galerijoje 88 Jer- 
ningham St., North Adelaide. Pa
rodoje išstatyti 23 dailininko kū
riniai. Lankymo valandos kasdien 
nuo 11 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
išskyrus sekmadienius ir pirmadie
nius. Paroda truks iki rugpjūčio 
21 d. 6 vai. vakaro.

Neseniai dail. H. Šalkauskas toje 
pačioje Adelaidėje laimėjo premi
ją Maude Vizard Wholahan kon
kurse už vieną savo akvarelinį dar
bą.

Dail. A. Varnui šiais metais su
eina 85 metai amžiaus. Dailės pa
saulyje jis yra žinomas kaip vienas 
iš iškiliausių lietuvių portretistų. 
Be to, jis yra vienas iš pirmųjų 
Lietuvos pašto ženklų kūrėjų. Apie 
dail. Varną kaip pašto ženklų pro
jektuotoją plačiau rašo Filatelistų 
Draugijos biuletenis LIETUVA 
savo birželio mėn. numery.

siojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto sudėtį bei struktūrą ir priėmė 
apsijungimo pareiškimą. Apsijun
gimo protokolą ir vienybės pareiš
kimą komisijos pirmininkas patei
kė VLIKui, Talkai ir LFB ratifi
kuoti iki 1964.XI.1.

J. Puzinas, 
"Birželio 22 Komisijos” 

pirmininkas
(T.Ž.)

JUOZAS ŠVAISTAS
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(Tęsinys)

Besiekiant tolyn ir plačiau, savos parapijos mote
rėlės kaip ir pamirštos pasiliko. Ėmėsi ir jas tvar
kyti. Per pamokslą paskelbė, kad artimesnį penkta
dienį — Kristaus kančios dieną — bus tretininkių 
palaiminimas, arba “generalna absoliucija”.

Pamaldžių moterėlių prisirinko gausiai, beveik 
artipilnė bažnytėlė. Išklausęs išpažinčių, atlaikęs 
mišias ir kitas apeigas atlikęs, prabilo iš sakyklos:

"Mielosios sesės, šventojo Pranciškaus iš Asy
žiaus pasekėjos! Aš džiaugiuosi, kad jūsų būrys kas 
kartą gausesnis, ir tikiuosi, kad jis vis uolesniu ir 
stipresniu taps to tikėjimo dvasioj, dėl kurio mūsų 
išganytojas Jėzus Kristus kentėjo ir numirė ant kry
žiaus tarp dviejų latrų. Numirė paniekintas, kad 
vėliau būtų išaukštintas. Iš tikrųjų, niekas nėra 
taip dabar pasaulyje išaukštintas, kaip Kristus. O 
Jo mokslą kas platino ? Paprasti, nemokyti apašta
lai. Jų pėdomis pasekė kiti. Platintojų skaičius 
nuolat augo ir didėjo. Jie skelbė tą mokslą ir ne
sibijojo nei kančių nei persekiojimų. Daugelis bai
gė savo dienas su kankinio karūna”.

"Šiandie mūsų tikėjimas taip pat yra išstatytas 
tarp daugelio pavojų. Bet būkim tvirti ir nesibijo- 
kim, kaip ir anų laikų apaštalai, nors reikėtų sun
kiai nukentėti ir daug vargo pakelti. Kai nėra kan- 
Čios, nėra nei džiaugsmo, nei pelnyto užmokesčio. 
Tikėjimas be gyvų darbų yra miręs — jis negyvas! 
Jis kaip tas fygos medis, kurį prakeikė Kristus. Nei 
žalių lapų akims pasiguosti, nei vaisiaus kūno al
kiui apmarinti”.

“Mes pasirinkom savo globėju ir pavyzdžiu šven
tąjį Pranciškų. Pasirinkom todėl, kad trys aukšto
sios jo gyvenimo dorybės — skaistumas, neturtas ir 
apsimarinimas — yra tvirčiausias lieptas į dangų. 
Lieptas per marmaliuojančią, pašvinkusią gyvenimo 
dumblo jūrą. Tos dorybės, kaip šviesūs žibintai, 
kaip skaisčiosios žvaigždės tamsią naktį, aiškiai nu
šviečia mūsų kelią ir visada palaiko budrią, pakeltą 
dvasią. Neleidžia, kaip kokiam, peniukšliui, be at
vangos drybsoti prie savo sotaus lovio. Su tomis 
dorybėmis artimai jungiasi malda, dažna išpažintis 
ir šventoji komunija”.

“Bet ir to maža dar!”

Stipresniu balsu pabrėžė Sidaravičius ir padarė 
nedidelę pauzę. Moterėlės staiga pakėlė galvas ir 
nustebusios sužiuro į kunigą. Ligi šiol dažnai gir
dėtais žodžiais, palyginimais, tartum lopšine dainele, 
jos buvo liūliuojamos ir snūduriuoti pradėjusios. Da
bar staiga nubudo, lyg netikėto trenksmo pažadintos.

"Taip, maža!” — energingai pakartojo pa
mokslininkas: “Ne viena jūsų įsivaizduoja jau 
esanti šventoji. Belieka tik užsodinti ant drūto bas
lio ir pakelti ik dangaus vartų. Beldžiasi. Prasi
daro vartai, ir šventasis Petras klausia: “Ko gi 
tu čia nori?” Atsakymas, kaip ir įsitikinimas, be 
jokių abejonių: “Dangaus!”

— Kokie tavo nuopelnai?
— Meldžiausi, dažnai ėjau išpažinties, prisilai

kiau trijų šventojo Pranciškaus dorybių...
— Daugiau, daugiau? Kas daugiau?
“Mik-Mik! Sumišusi tik marmeklioja, kaip sa

vo poterius, vien tik lūpomis švepšiuodama. Ir tada 
ji užgirsta, kaip perkūno trenksmą, rūstų šventojo 
Petro balsą:

— O kur tavo gyvieji darbai ? Tu gyvenai vien 
tik sau. O ką gero padarei Bažnyčiai, šventajam 
tikėjimui sustiprinti? Ar sušelpei nors vieną pa
vargėlį? Ar pasirūpinai nušluostyti našlaičių aša
ras, palengvinti jų gyvenimą? Atsakyk, atsakyk 
man?

“Ką gi tu sakysi, jeigu iš tikrųjų nieko neturi. 
O dirva tokiems darbams plati ir neišdirbta dar. 
Daug jau garbingų mergelių dirba toje dirvoje. 
Toms gražiausioms mūsų tėvynės lelijoms mergai
tėms — Onutėms, Mariutėms, Petronėlėms, Pran- 
ciškėlėms — priklauso ne tik guodinė ir padėka, bet 
reikia pavadinti jas Lietuvos Sibilijomis. Kaip tik
ros apaštalaitės vargsta ir keliauja jos”.

“Viena anų, Magdė Binkalė, net j Sibirą nuke
liavo. Daug buvo kankinta. Ten ir dūšią Dievui 
atidavė. Už jos vėlę atsiklaupę pasimelsim. Su- 
kalbėsim po vieną poterį ir triskart “Amžiną 
atilsį”.”

Baigęs pamokslą, pridėjo:
— Kurios norėtų smulkesnių paaiškinimų, kas 

tai yra gyvieji darbai ir kaip juos atlikti, pasikalbė

sim zakristijoj. Tuojau po pamaldų bažnyčios tar
nai dalins prie Dievo stalo paveikslėlius. Kurios 
norės, prisiartins ir galės gauti. Gerai įsiskaitykit, 
kas antrojoj pusėj išdrukavota.

Paveikslėlis — kolektyvinė kūryba. Tebekve
pėjo aitriais spaustuvės dažais. Visai neseniai at
gabentas iš Tilžės. Vienoje pusėje įprastinis šven
tojo Pranciškaus atvaizdas. Antroje Kušeliausko 
pasididžiavimas — eilėraštis. Pirmasis bandymas. 
Kolektyvo nutarimu — Antanavičiaus ir klebono — 
labai vykęs, tobuliausias:

Kurie mokys vargdienėlių vaikelius skaityti, 
Tokių vardai bus knygose dangaus užrašyti.

Jūs, panelės ir mergelės, eikit prie to darbo, 
O už tokią brangią procę rasit danguj skarbą.

Prispaudimų, varginimų jau nesibaidykit, 
Po griteles, kamarėles vaikelius mokinkit.

Sėkit brangią dangaus sėklą širdyse vaikelių 
Ir paaugusius mokinkit eiti dangaus keliu.

Ir Žemaičiai, ir lietuviai, ir biedna sirata 
Dėkavos jums, jog mokyti turite ukvata.

Visų kampų vargdienėliai pažins jus iš tolo, 
Su širdingu džiaugsmu sveikins, kaip savo 

aniolą.

Vaikų tėvai duos jums valgį ir apdarys kūną, 
O pats Dievas duos zaplotą — auksinę karūną.

Brangus darbas, graži proce vaikelius mokyti, 
Garbint Dievą, mylėt visus ir knygas skaityti.

Jau dėl mum aušros žvaigždė šviesi užtekėjo, 
Nes po visas gričias, trobas mokslas prasidėjo.

Brangus auksas ir sidabras, bet mokslas 
brangesnis,

Saldus cukrus, saldus medus, o mokslas 
saldesnis.

Po eilėraščiu dvi raidės: “S.K.” Dažniausiai 
taip pasirašinėdavo Kušeliauskas.

Eilėraštis sparčiai plito. Jis ėjo iš lūpų į lū
pas. Paprasti patrauklūs žodžiai šiltai klojosi prie 
širdies ir lengvai laikėsi atmintyje. Drauge su kle
bono pamokslais, paaiškinimais turėjo aktyvios 
įtakos.

I Slavikus Sidaravičius važinėjo beveik kas 
penktadienį. Slavikai kaimyninis bažnytkaimis. Jei 
pakeliui sulaikydavo žandarai, tuojau parodydavo 
žiobrius. Atsakymas tiesus ir aiškus: “Vežu mon
sinjorui prelatui Andžejevskiui”. Nors vykdavo po 
mišių, anksti atlaikęs, bet miestelyje niekur nesus
todavo. Tuojau į bažnyčią. Užsidaro vieni du su 
zakristijonu ir tariasi.

O reikalų labai daug. Stambiausias knygų per
siuntimo centras. Slavikų slaptas knygų sandėlis. 
Jį tvarkė broliai Dobrovolskiai kartu su Rekašiais. 
Dobrovolskiu daržinėj knygoms įrišti fabrikėlis. 
Jau kelintą kartą jis kilnojamas iš vienos vietos į 
kitą. Vis pėdsakams užmėtyti.

Iš varpinės sandėlio knygas imdavo: šunkarių 
Jonas Povilaitis, Naudvario Martišius, Panovių Bū- 
aininkė, Zobiela, Drebutis, Būdininkas. Zakristi
jonas Pušeliauskas turėjo savo atskirą sandėlį špi
tolės malkinėj. Iš ten imdavo: Juniškių Povilaitis, 
Petras Andriukaitis, Jurgis Sutkaitis, Vincas Dani- 
sevičius.

Būdingiausi iš visų: Drebutis, Būdininkas ir 
Danisevičius.

Drebutis tikras elgeta. Eidamas su knygomis, 
dar labiau pabrėždavo savo elgetiškumą. Nuskaręs, 
krepšiais apsikarstęs. Veidas kaip ožio žilplaukiais 
apžėlęs. Rankoje ilgas mazguotas botagas kaimo 
šunims lodinti. Vos klampina šalikele. Kas gi tokį 
įtartų?

Būdininkas degutininkas. Vežime viena ar dvi 
statinės deguto. Vežimas apvarvėjęs, suterštas. Jis 
pats juodas, susitepęs. Gali pasirodyti, kaip ne
labasis, iš pragaro ištrūkęs, kuris smalos katile ver
da ir šutina “griešninkų dūšias”. Jo kumelka irgi 
degutuotais lopais. Kelyje iš tolo visi lenkiasi tokio 
prajovo. Tik kaimuose lipšniau sutinkamas. Degu
tas daugeliui pravartu.

Danisevičius Virbalio parapijos trimargio skly
pininko sūnus. Silpnos sveikatos. Nenorėjo sam
dytis už berną. Jau septyniolikos metų pradėjo kny
gas nešioti. Eina sau apdriskęs, paliegęs bernaitis, 
žandarai nė iš arti nenori pažiūrėti.

Susipažino su Sidaravičium dar tais metais, kai 
vikaru buvo Alvite. Sudarge pasikvietė jį talkon. 
Kelis metus dirbo priklausąs nuo Pušiliausko. Vė
liau pradėjo savarankiškai. Įsidrąsino ir įgudo sie
ną peršliaužti. Iš knygų pralobo. Nusipirko Vir
baly mūrinį namą. Įsitaisė galanterijos daiktų 
krautuvę. Jos priedangoj dar sėkmingiau varė 
prekybą knygomis.

(Bus daugiau)
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NĖRA KITO TOKIO 
BALIAUS PASAULYJE, 

KAIP BALIUS
SKUBĖKITE UŽSITIKRINTI 

VIETAS, NES LAIKO LIKO 

VOS TRYS SAVAITES

įĮgJPOPTA^ Sutvarkome latvius
RAŠO JONAS ŠOLIŪNAS

LIETUVOS SPORTININKAI
LOS ANGELES PIRMENYBĖSE

Liepos mėn. 25 — 26 d. d. Los 
Angeles, JAV įvykusiose JAV — 
Sovietų Sąjungos lengvosios atleti
kos pirmenybėse pasirodė esą pra
našesni amerikiečiai sportininkai. 
Tai buvo šeštosios pirmenybės, ku-

Latvius nugalėjom, bet šimtinės
užmesti ir nepavyko. Mūsų rink
tinė liepos 29 d. įveikė Australijos 
latvių rinktinę 97:78 (40:37). Lat
viai netikėtai kietai pasipriešino, 
sužaidė labai gerai ir bent laikinai 
leido savo simpatikams tikėtis per-

ir laimi pirmą kėlinį 40:87 pasek-
me.

Antrame kėliny latviai vis dar 
spaudžia, nors ir išfoluotas pavo
jingasis J. Dancis. Latviai išsilai
ko iki 69:68, bet čia Modestavičiui 
ir čekauskui talkon atskuba Sed-

rias tikėjosi laimėti Sovietai. Apie 
Sovietų rinktinėje dalyvavusius 
lietuvius sportininkus plačiau rašė 
“Tiesa” (nr. 166, liepos 17) — 
vadinamame "gigantų mače” da
lyvavo trys lietuviai: bėgikai Kęs
tutis Orentas, Adolfas Aleksiejū- 
nas ir rutulio stūmikas Adolfas 
Varanauskas. Palyginus su kitais 
sovietiniais sportininkais lietuviai 
Los Angeles pirmenybėse pasirodė 
vykusiai: rutulio stūmime Vara
nauskas iškovojo ketvirtą vietą 
(18, 24), 5000 metrų bėgime — po 
dviejų amerikiečių trečiuoju atsi
dūrė Kęstutis Orentas (14:18,0) 
ir 1500 metrų bėgime ketvirtą vie
tą iškovojo Adolfas Aleksiejūnas 
(8:52,0). Pirmenybes galutinai 
laimėjo amerikiečiai santykiu 139: 
97. Sovietams tai buvo smūgis. Pa
žymėtina, kad vak. Europos ar 
JAV spaudoje trijų lietuvių len- 
gvatlečių pavardės daugiausiai pa
žymėtos teisingai. “Frakfurter 
Allgemeine” (nr. 172) pažymėjo, 
kad “lietuvis Kęstutis Orentas” 
buvo pranašesnis ir už labiau ver
tintą buvusį pasaulio rekordininką 
(10,000 m bėgime) Petrą Bolotni- 
kovą. (E)

galės.
Mūsų rinktinės vadovas pradžiai 

išleidžia nelauktą penketuko sąsta
tą, kur paskiriami Modestavičius, 
Adzima ir šilingas puolime, o Če- 
kauskas ir Motiejūnas gynime. 
Nors tai ir nėra mūsų stipriausias 
sąstatas, bet ir tokios sudėties pen
ketukui nereikia niekam kepurės 
kilnoti. Mūsiškiai rungtynes pra
deda energingai ir netrukus užsi- 
plėšia iki 16: 9. Bet nuo čia gar
susis latvių Werner Linde tiesiog 
pašėlsta. Jis meta iš visur, bet 
labiausiai jis pavojingas tolimomis 
bombomis. Tik pralys pro centrą 
ir pokšt — sėdi du taškai. O salė 
siunta — latvių simpatikų daugiau. 
Greit pasekmės rezultatai sulygi
nami ir nuo čia prasideda dvikova 
tarp mūsų rinktinės ir... vieno lat
vio — Lindės. Tas Lindė nepap
rastai geras metikas. Jis yra Aus
tralijos olimpinės rinktinės narys 
ir latvių krepšinio pažiba.

Mūsų penketuke atsiranda ir 
Varnas, kuris taip pat vyras su ne
bloga rankute. Jam padeda Če- 
kauskas ir Modestavičius. Tačiau 
net trise jie nepajėgia atsverti bai
siojo Lindės. Tik jo dėka latviai

liekas, kuris savo tolimais šūviais 
priverčia latvius ir jo neužmiršti, 
nes šiaip tai pusė latvių nusigrūs- 
davo į kairį sparną, kur šeiminin
kaudavo Varnas su čekausku. Ka
da nors mūsų krepšinio istorikai 
kairį krepšinio aikštės kampą tu
rės pavadinti šių dviejų krepšinin
kų vardu.

Atskubėjus talkon šilingui ir 
Modestavičiui po lenta latviai pra-

deda suminkštėti. Mūsiškiai per
ima vedimą 73:69. Latviai atlyžta 
gynime, kai jų žaidikas Zarinš ap
leidžia aikštę, o Landė nesuranda 
krepšio, nes labai striopiai dengia
mas. Atsigauna lietuviai žiūrovai 
ir net pradeda reikalauti šimtinės. 
Pergalė aiškiai mūsų pusėje ir ade- 
laidiškiai lietuviai gali būti ramūs 
— latviai negalės nieko šnekėti, 
nes pasirodo, kad ligi šiol perdaug 
jau jie vietos lietuviams druskos 
žaizdon trynė sakydami, jog lietu
viai jau krepšinyje nusigyveno.

Ir vėl galingos oviacijos mūsų 
vyrams, vėl australų spauda giria 
mūsų rinktinę ir jos pranašumą, 
vėl vietos lietuviai atkuto kaip tie 
Donelaičio "Metų” būrai.

Rinktinei taškus pelnė: Čekaus- 
kas 24, Modestavičius 22, Varnas 
16, Sedlickas 13, šilingas 10, Adzi- 
ma 6, Jesevičius 4, Slomčinskas 2.

Lietuvoje
J. PALECKIS APIE 

GOLDWATERI
Liepos 19 d. Vilniaus Vingio par

ke įvyko mitingas Lietuvos ir Vil
niaus “išvadavimui” paminėti, 
čia dalyvavo sovietiniai maršalai 
ir pagrindinę kalbą pasakė J. Pa
leckis. Šalia įprastinių “padėkos 
žodžių” Paleckis nurodė, kad esą 
“lietuvių tauta nepaklausė okupan
tų bei buržuazinių nacionalistų 
klastingų viliojimų, nepabijojo ir 
jų grasinimų...”

Paleckis išryškino ir Lietuvos 
režiminių pareigūnų nuomonę apie

“juodąją Vakarų reakciją” bei 
Barry Goldwaterio išrinkimą res
publikonų kandidatų į JAV prezi
dentus. Pagal Paleckį “kai atvi
rai grūmoja tokie pasiutėliai, kaip 
Goldwateris arba nepribaigtieji 
hitlerininkai bei jų dvasinės išpe
ros — revanšistai Vakarų Vokieti
joje, svarbu buvo išgirsti maršalo 
Krylovo užtikrinimą, kad jeigu re
akcininkai pamėgintų sukelti nau
ją karą prieš Tarybų Sąjungą, 
tai jų mėginimas baigtųsi taip pat, 
kaip baigėsi Hitleriui, tik per daug 
trumpesnį laiką... Tegul goldwa- 
teriai ir kitokie pasiutėliai žino,

KNYGOS JAUNIMUI

SPORTO NUOTRUPOS
MŪSŲ SVEČIAMS krepšinin

kams viešint Australijoje mes 
stengiamės juos kaip galint ge
riau priimti. Skaitome būtinybe 
jiems paruošti gerus pietus ir pa
vaišinti ypač paukštiena, bet labai 
apsirinkam, nės Amerikoje paukš
tiena labai pigi ir tuo svečių ne- 
nustebinam. Jie mieliau pasiren
ka “steiką;” vietoj paukštienos. 
Gal kartais į viešnagės pabaigą ir 
mes susipažinsim su amerikietiš
kais papročiais?

VIEŠINT NEWCASTLE MIES
TE ir dalyvaujant burmistro pri
ėmime buvome nustebinti, kai 
burmistras savo kalboje svečius 
australus supažindino su Lietuvos 
istorija pradedant nepriklausomy
bės atgavimu, gražiu Lietuvos gy
venimu ir baigiant rusų okupaci
ja ir išvežimais. Atrodo, kad šio 
miešti galva Lietuvos istoriją ne
blogiau žino, negu mes patys.

SVEČIŲ PALYDOVAS E. MI
SIŪNAS Australijoje turi tiek 
daug draugų ir pažįstamų, kaip 
gal nedaugelis iš mūsų. Jo teigi
mu, tų pažįstamų dar daugiau at
sirastų, jeigu spaudoje būtų pa
skelbta jo tikroji pavardė — Mi
sevičius.

SYDNEJUJE VISUS METUS 
koyietės merginos švytėjo skinda
mos pergalę po pergalės, o Kovo 
vyrai buvo nesėkmės apsėsti. Sve

čių žaidynių priešžaismiuose įvy
ko atvirkščiai — kovietės visai 
pasimetė, tuo tarpu vyrai susi
griebę nugalėjo stiprią Auburn 
komandą 54:48.

NORS PAČIAM CANBERROJE 
ir neteko būti, bet pasiekė žinios, 
kad gražiausias priėmimas buvęs 
Lietuvių Klube. A. Andriuškos pa
rėdymu svečiams viskas buvo duo
ta “gratis”. Ta privilegija pasi
naudojo ir keli sydnejiškiai, ku
riuos vietos lietuviai priskyrė prie 
svečių. ,

VIENAS IŠ SVEČIŲ krepšinin
kų negali sau atleisti, kad nepa
siėmė šiltesnio apdaro. Mat, tarė
si važiuojąs j tropinį kraštą, o 
čia jam teko taip pašalti, ypač 
Tasmanijoje, kaip niekad gyveni
me. Ot tau Ir tropinis kraštas, ku
riame praverstų vakarais ir nakti
mis lietuviški kailiniai.

MŪSŲ SENAS PAŽĮSTAMAS P. 
PILKA susirūpinęs svečių garba
nomis, nusivedė gerą jų būrį savo 
pažįstamon kirpyklon, kur papi
ginta kaina jie buvo apkirpti. Ne
nuostabu, kad jis kitą mėnesį iš
skrenda kelionėn po Europą ir 
Ameriką. ' Ar tik mūsų senasis 
sporto veteranas negauna už kiek
vieną nukirptą galvą šiokio to
kio procentėlio?

VIEŠINT KREPŠININKAMS 
Tasmanijoje jie dažniausiai būda
vo apgyvendinti pas australus, 
kurie nors ir nuoširdūs bei drau
giški, bet svečių nuomone jokiu 
būdu negali susilyginti su lietu
višku nuoširdumu.

PIRMOJI ŠIMTINĖ buvo pa
siekta Tasmanijoje žaidžiant prieš 
Hobarto rinktinę, ir šimtąjį tašką 
komandai pelnė Jankauskas.

Rima* Gailius

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swantton St., 
Melb., C.I. (Priešais Melbourne Town Hal!)

Tel. 63-2231

FAKTAI PRIEŠ CASTRO

kad jokios vandenynų platybės ne
išgelbėtų jų, jei jie pamėgintų su
kelti pasaulinį karą”. (E)

LIETUVOJE MENKAI 
PANAUDOJAMOS UOGOS 

IR GRYBAI
“Liaudies Ūkio” žurnalas (nr. 

6) nusiskundė, kad Lietuvoje per 
menkai panaudojamos įvairios 
gamtos dovanos, kaip uogos ir gry
bai. V. Bendoravičius ir L. Ruda- 
ševskio Straipsnyje iškelti tokie 
trūkumai: palankaus klimato me
tais Lietuvoje superkama apie 600 
tonų spanguolių. Tuo tarpu ben
dri ištekliai sudaro net 8000 t, 
reiškia, paruošiama tik apie 20 
proc. šių uogų išteklių. 1962 me
tais bruknių buvo supirkta tik 176 
t, kas sudarė vos 3 proc. esamų 
išteklių (apie 6000 t). Ypač ver
tingos uogos — žemuogės iš viso 
nebuvo paruošiamos, nors palan
kaus klimato sąlygomis jų ištekliai 
siekia 2000 t. Liūdnas vaizdas ir 
su mėlynėmis: Lietuvos miškuose 
jos ypatingai paplitusios (metiniai 
ištekliai siekia 12 — 15 tūkst to
nų), tuo tarpu 1963 metais mėly
nių Lietuvoje buvo supirkta vos 
apie 1000 tonų. Nepakankamai 
išnaudojami ir gausūs šermukšnių, 
laukinių obuolių, kriaušių ištekliai.

Menkai išnaudojami ir grybų iš
tekliai. Palankiais grybams augti 
metais būtų galima gauti 3000 t 
grybų, bet., jei 1962 m. jų buvo 
paruošta 757 t., tai 1963 metais vos 
163 tonos. Grybų supirkimu dau
giausiai rūpinamasi Varėnos rajo
ne, kur superkama beveik 80 proc. 
visų Lietuvoje paruošiamų grybų.

(E)

Knygos jaunimui, tačiau šis sąrašas taikomas geriesiems tėve
liams, kuriems rūpi jų vaikų kultūrinis išsiauklėjimas, tautinis sąmo
ningumas ir gerovė. Tėveliai neturėtų pagailėti vieno kito skatiko 
ir savo vaikams nupirks vieną kitą čia išvardintų knygų, kol jos dar 
gaunamos. Užsakymus siųsti: N. Butkūnas, 9 Cowper Str., St. Kild*, 
Vic. (Melbourne Parapijos Kio»ko vedėja*).
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Vos tapęs Kubos premjeru, Ca
stro nukreipė žvilgsnį ir veiksmus 
prieš Venecuelą. šis turtingas naf
ta ir mineralais kraštas ilgus me
tus išbuvo diktatoriaus Jimenez 
replėse, kad pagaliau tauta jo at

sisakė ir išsirinko demokratinę vy
riausybę su prez. R. Betancourt 
Kubos ekonominiam gyvenimui 
smunkant Venecuelos gerbūvis ki
lo. Castro bandė sugriauti Vene

cuelos ekonominį gyvenimą, pa
laužti gyventojų moralę ruošdamas 
riaušes, per savo agentus vykdy
damas įvairius sabotažo veiksmus.

(Bus daugiau)

DAR VIENA VALSTYBĖ
Britanija numato ateinančių me

tų vasario-mėn. duoti pilną nepri
klausomybę Gambijai Afrikoje, 
kuri šiuo metu yra britų protekto
rate.

KINIJA NESUTINKA
Komunistinė Kinija atmetė rusų 

pasiūlymą komunistų partijų pa
sauliniame kongrese svarstyti ide
ologinius klausimus ir atsisakė to
kiame kongrese dalyvauti.

• • •
UNO gen. sekretorius po pasi

matymo su Kruščiovu paskelbė, 
kad Sov. Sąjunga nesutinka mokėti 
skolų Jungtinėms Tautoms. Ta 
prasme Sov. Sąjungos klausimas 
bus svarstomas UNO generalinėj 
asamblėjoj.

VIENU ŠŪVIU TRIS
Amerikoje pereitą savaitę palei

do raketą į erdves su trimis sate
litais. Bandymas vyko grynai ka
rinio pobūdžio. Du satelitai stebės 
ir seks atominių ginklų sprogdini
mus, o trečias seks kosminę radija- 
ciją. Visi trys žemės satelitai pa
leisti skirtingomis kryptimis.

BURMA SOCIALIZMO KELY
Vykdydama krašte socializaciją, 

Burmos vyriausybė nacionalizavo 
visas smulkiąsias prekybos įmones, 
kurias daugiausiai tenai laikė in
dai. Dabar jie neturi ir nuosavy
bių ir darbo ir masiškai bėga į 
Indiją. Per 17 metų į Indiją per
bėgo apie 17 milijonų žmonių, 
anksčiau persekiojami dėl religi
nių įsitikinimų. Dabar Burmoje 
indai spaudžiami ekonomiškai. Iš
vykti netrukdoma, bet jiems viskas

atimama, net moterų papuošalai 
ir vedybiniai ženklai”. Šiuo meto 
Burmoje yra apir pusė milijono 
indų, iš kurių daugiau kaip 200.000 
netrukus persikels į Indiją. In
dijai, kuri ir taip turi gyventojų 
perteklių, šis pabėgėlių priglaudi
mas yra naujas galvosūkis.

• « •
Amerikos negrų vadai nutarė su

laikyti demonstracijas dėl lygių 
teisių Amerikoje, iki bus išrinktas 
naujas prezidentas.

ŠALTAI GALVOJA
J stotį įbėgo uždusę vyras ir 

žmona, kai traukinys jau pajudėjo 
Žmona ir sako vyrui:

— Matai, mūsų traukinys išė
jo!

Vyras: — Matai, širdele, jeigu 
mes jame nesėdim, tai ir ne mūsą. 
Mūsiškis dar tik ateis.

O 'o ' ■ ; °
:: GERIAUSIA VAIŠĖMS DEGTINEI BALTIC VODKA
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 Gaminama lietuvio ir yra augščiausios rūšies. Pardavi- ■ > 
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MELBOURNE
ATSISVEIKINIMAS 

MELBOURNE
Išlydint svečius iš Melbourne į 

terodromą prisirinko apie 100 tau
tiečių, kurie labai jausmingai ir 
šiltai išleido krepšininkus j Ade
laidę. Išsirikiavusius sportininkus 
aerodrome oficialiai atsisveikino 
.Melbourne Svečių Priėmimo K-to 
p-kas A. Bladzevičius ir atmini
mui visiems išvykos dalyviams pa
dovanojo po bumerangą, kuris tu- 
rtjo simbolinę sugrįžimo prasmę. 
Lipant svečiams į lėktuvą ne vie
no melbourniškio akys sudrėko, nes 
tai buvo svečiai, užkariavę per sa
vaitę laiko visų Melbourne lietu
vių širdis. Melbourniškiai, kaip ir 
visi Australijos lietuviai pasakė 
iki pasimatymo sekantį kartą Mel
bourne.

A.L.

PIRMAS SUSITIKIMAS 
ADELAIDĖJE

Liepos 28 d. Amerikos lietuviai 
sportininkai buvo įspūdingai pasi
tikti Adelaidės aerodrome ir po šil
to priėmimo Liet. Namuose vėliau 
vakare Forestville stadione įvyko 
laidynių atidarymas ir rungtynės 
prieš Adelaidės Vytį.

Atidarymą oficialiai pravedė 
ALFAS valdybos p-kas p. J. Jona
ičius. Pietų Australijos krepši
nio s-gos sekretorius F. Angove 
pripažino lietuvių sportininkų įna
šą Australijos krepšiniui ir aug- 
štai įvertino Amerikos lietuvių 
krepšininkų gastroles. J. Jonavi-

PATIESTAS AUSTRALUOS MEISTERIS
Rašo Jonas Šoliūnas

Mūsų rinktinė liepos 31 d. nu
galėjo Australijos krepšinio meis
terį — Pietų Australijos rinktinę 
tiesiog neįtikėtina pasekme — 
108:82 (44:34). Priešininko pusėje 
kovojo net šeši Australijos olim
pinės rinktinės žaidėjai. Šias rung
tynes stebėjo ne tik sausakimšai 
perpildyta salė, bet ir šimtai tū
kstančių australų per televiziją. 
Tai viena iš svarbiausių mūsų 
rinktinės pergalių šios viešnagės 
metu.

Pristatymo publikai metu mūsų 
vyrai kiek jaudinosi: visi žinojo, 
kad rungtynės perduodamos per 
televiziją ir jas stebės visa Pietų 
Australija.

Žaidimas pradedamas su Adzi- 
ma, Šilingu ir Modestavičium puo
lime ir Čekauskas su Sedlicku gy
nime. Tai gerai išbalansuotas pen
ketukas. Mūsiškių pirmasis ant
puolis nesėkmingas. Priešo centras 
latvis Dancis praeina ir pelno du 
taškus. Mūsų šilingas pasekmę iš
lygina. Vėl prasmunka Sedlickas 
Ir jau pasekmė 6:2. Lietuvių sim- 
patikai žiūrovų eilėse patikrina 
balsus. Skamba gerai! Vadinasi, 
niekas neprašauks mūsiškių. Paga
liau juk mes dainų šalies ainiai! 
Kai dar Čekauskas prideda dvi
taškį, atrodo, kad rungtynes leng
vai laimėsime. Bet tai tik buvo 
svajonė. Australiokai kieti, o 
šiandie jie kaip granitas. Ir jie turi 
ir didelių, ir visi greiti, ir šaudo 
taikliai iš visur. Kas svarbiausia 
— turi savo tarpe Australijos juo
duką Ahmatt. Mūsų nuomone, tai 
geriausias australų žaidikas — 
nepaprastai greitas ir galįs išpa
kuoti kiekvienam savo kolegai net 
į jį nepažvelgęs. Taip jis tiesiog ne- 
įtikėtiniais kabliais pasekmę greit

Š :Š| MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS £ 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS! S

E. PAGES
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aąžiningiatuiai pagamins Jū*ų užsakytąjį p* minki ą mirusia
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

-ADELAIDE
čius sveikino užjūrio lietuvius spor
tininkus, kurie atvykdami atliko 
didelį žygį. Amerikos konsulas J. 
A. Lineham atidarymo dalyvius 
pasveikino lietuviškai “Labas va
karas” ir palinkėjęs geriausios 
sėkmės žaidynėse jis pastebėjo, kad 
lietuviai Amerikos progresyvinia
me gyvenime davę didelį įnašą. 
Palietęs lietuvių tautos vargus sa
vo kalbą užbaigė lietuviškai: “Aš 
ir jūs žinome, kad laisvės troški
mas gyvena visų lietuvių širdyse”.

Svečių vardu pasakė žodį V. 
Adamkavičius ir įteikė ženkliukus 
P. A. krepšinio vadovybei. Polici
jos dūdų orkestrui sugrojus Ame
rikos, Australijos ir Lietuvos him
nus prasidėjo žaidynės, kur Ameri
kos lietuviai svečiai įveikė kovin
gus Adelaidės vytiečius 84:61.

Sekančią dieną Amerikos lietu
vius ir sporto bei bendruomenės 
atstovus priėmė Adelaidės miesto 
burmistras E. Irvin, kuris savo 
sveikinimo kalboje pastebėjo, kad 
Amerikos lietuviai sportininkai 
užsirekomendavo, kaip pajėgiau
sias krepšinio vienetas, lankęsis 
Australijoje. Priėmimo metu iš 
lietuvių žodį tarė Amerikos lietu
vių grupės vadovas V. Adamkavi
čius ir Adelaidės apyl. pirmininkas 
p. M. Pocius, kuris burmistrui įtei
kė knygą apie Lietuvą ir tautinę 
juostą. Vakare krepšinio stadione 
įvyko rungtynės prieš Australijos 
latvių rinktinę. Prieš rungtynes 
šiltą žodį svečiams pasakė latvių 
bendruomenės pirmininkas G. E. 
Berzarins. R. Sidabras 

sušvelnina iki 12:6. Salė siunta. 
Net nepastebėjom, kai jau pasek
mė išlyginta. Priešui pasekmę iš
lyginus mūsiškiai atsikvoši. Tai 
mūsų laimė. Žinoma, australai 
kapojasi nesvietiškai ir išnaudoja 
kiekvieną mūsiškių klaidelę. Ta
čiau jei mūsiškiai padaro tik klai
delę, tai tasai Ahmatt padaro fa
tališką klaidą: jis per pirmąsias 
dešimt minučių gauna keturias 
baudas ir išimamas iš aikštės. Aus
tralai vis dar puola, tačiau be jo 
darosi kiek švelnesni. Mūsiškiai 
laikosi gerai: Adzima trauko ka
muolius nuo lentos, Modestavičius 
nuolatos pavojingas savo greičiu, 
o Šilingas savo metimais. Ir paga
liau nėra ko jaudintis, kol aikštėje 
tebėra mūsų “generolas” — Če
kauskas. Jis amžinai šypsosi, ir to
ji jo šypsena nužudo priešininką. 
Čekauskas vadovauja puolimui. 
Jis nutempia su savim tris prieši
ninkus ir vistiek pajėgia dar už
dirbti dvitaškį. Ir mes vėl jau ve
dame 42:34. Jis staigiai vėl prasi
veržia laisvas ir puslaikis baigia
mas 44:34 lietuvių naudai.

Atsimename, kaip mergaitės kly
kė žaidimo pradžioje pasirodžius 
Jesevičiui. Antrame kėliny mes vi
si dėl jo pradėjome klykti.

Antroje žaidimo pusėje išeina 
išeina Slomčinskas, Varnas ir Je- 
sevičius puolime, o Sedlickas su 
Čekausku gynime. Varnas prade
da iš toli — šmirkšt ir jau 46:34. 
Priešininkas netikėtai atkunta ir 
pasekmė jau 46:40. Ir štai ateina 
Jesevičiaus valanda: jis bėga, ver
žiasi, šoka, kartoja iš po lentos. 
Kai Jesevičius pradeda darbuotis, 
nelinkiu net blogiausiam priešinin
kui būti jo pašonėje. Jis prieši
ninką įbaugina vien tik savo jude-

MŪSŲ PAiTOGĖ

JONAS ŠGLIŪNAS

AUSTRALIJA SĖDI KREPŠY!
PAKLUPDYTA AUSTRALŲ OLIMPINĖ

Neįtikėtina ,bet tiesa. Težino 
visas pasaulis, kad Lietuva tebė
ra krepšinio galiūnas. Mūsų rink
tinė rugpjūčio 1 dieną Adelaidėje 
nugalėjo Australijos Olimpinę 
Rinktinę 93:88 (46:38).

šis laimėjimas apvainikavo mū
sų krepšininkų viešnagę Australi
joje. Dar ir dabar australai ne
gali tikėti, kad mūsiškiai laimėjo, 
žinoma, dėlto mūsų diplomatiniai 
santykiai nenutruks, nes... mes jų 
neturime.

Šis mūsų laimėjimas dar kartą 
australams parodė, kad brutualia 
jėga krepšinio aikštėje laimėjimo 
pasiekti neįmanoma. Reikia gro
žio ir daug mokslo apie krepšinį. 
Gi priešininkas prieš rinktinę iš
statė jėgą ir žiauriai nukentėjo.

Jau pačioje rungtynių pradžio
je australai pradeda vartoti jėgą. 
Jie be jokio mandagumo pradeda 
mūsų "mažutėlius” stumdyti.

šįkart abu teisėjai budrūs. Tiek

LIETUVIAI SU LIETUVIAIS
AMERIKOS LIETUVIAI — 

VYTIS 84:61 (33:20)
Pirmąsias savo rungtynes Ade

laidėje svečiai sužaidė prieš Vy
ties lietuvius krepšininkus. Per 
daug nesivargindami svečiai iš pat 
pirmųjų minučių perėmė žaidimo 
vadovavimą ir, parodę gana laisvą 
tarpusavio susižaidimą, gana len
gvai pirmąjį puslaikį laimėjo 13- 
kos taškų persvara. Antrajame 
puslaikyje, nors vytiečiai ir paro
dė labai gerą susižaidimą ir den
gimą, tačiau svečių žaidimo pra
našumas jiems davė gana lengvą 
laimėjimą. Gaila, kad Vyties ko
mandoje negalėjo žaisti jos vienas 
iš geriausių žaidėjų A. Ignatavi
čius, kuris buvo susižeidęs koją.

Taškai: Amerikos lietuviai: Var
nas 23, čekauskas 15, Modestavi
čius 13, šilingas 10, Adzima ir 
Slomčinskas po 7, Bazėnas 4, Je
sevičius 3, Jankauskas 2.

Vytis: Gumbys 26, Pocius 9, 
Daugalis 7.

AMERIKOS LIETUVIAI — 
AUSTRALIJOS LIETUVIAI 

87:57 (40:28)

Trečiose savo rungtynėse susi
tiko Amerikos ir Australijos lie
tuvių rinktinės. Australijos lietu
vių rinktinė šį kartą buvo nelai
minga, nes prieš tai turėtose run
gtynėse su vengrų Budapest ko
manda nežaidžiant Ignatavičiui, 

siu. Bet jis ir meta gerai! Jis ir 
dabar įsodina tris metimus ir rink
tinė pirmauja. Gaila, po trečio me
timo jis nušoka kojos šonu ir 
skaudžiai užsigauna. Jesevičius iš
eina ir daugiau į rungtynes nebe
grįžta. Mūsų laimei, šiandie tero
ru pasidarė Sedlickas. Kad Če
kauskas nuolatos pelno taškus, nie
ko nuostabaus. Tačiau neretai iš 
Sedlicko pasigesdavome veržlumo. 
Šį kartą jis vertas Čekausko kom
panijos, Na ir užgieda, uždainuo
ja duetėlis: Čekauskas prasiskver
bia — yra; Sedlickas iš kampo
— yra! Priešininkas negali atsi
spirti prieš šiųdviejų dainavimą. 
Sedlickas padaro 69:55, čekaus
kas priduria vieną iš baudos ir jau 
70:55. Tai didžiausias pasekmėje 
skirtumas nuo pat rungtynių pra
džios. Dar 10 min. iki pabaigos, bet 
lietuviška širdis jau ima atsikvėp
ti — jeigu nieko neįvyks katastro
fiško, rungtynes laimėsim.

Australijos fronte nieko naujo
— viskas vyksta normaliai. Priešas 
nežino, kaip sutvarkyti čekauską, 
o jam dar talkon šoka atsibudęs 
Varnas. Kai Varnui sekasi — 
priešui nelaimė, bet jei jo bloga 
diena — mums katastrofa. Varnas 
antrame kėliny pelno net 12 taškų, 
kas palengvino pergalę, tačiau šio 
žaidimo didžiausias kalvis buvo 
nuostabusis Praniokas (Čekaus
kas). Jo visapusiškas žaidimas ir 
26 taškai buvo šių žaidynių le
miamas veiksnys.

ŠIMTĄ, ŠIMTĄ!

Ir ateina lemtingasis momentas. 
Ir įsisiūbuoja įsidainuoja žiūro
vai. Likus 6 min. žaisti už baudas 
priverstas aikštę apleisti ilgasis 

mūsiškis Dr. Gaška, tiek austra
las G. Love, rodos, akimis nusi
kaltėlį suvalgys. Jie mėto žaibus, 
švilpina švilpukus, kaip visi Lie
tuvos piemenys per sekmines. Ir 
kyla dangun australų rankos, sig- 
nalizuodamos, kad štai čia, prieš 
lietuvišką krepšinio meną, buvo 
prasižengta. Tik pamanykit, aus
tralai pirmame puslaikyje nusi
kalto net 19 kartų, o mūsiškiai 
— tik 6. štai kur slypi mūsų lai
mėjimo priežastis. Nevisai, bet 
beveik.

Priešininko noras nustumdyti 
mūsiškius nepasisekė. Jau penkio
liktoje žaidimo minutėje dėl pen
kių baudų aikštę ąpleidžia koman
dos kapitonas John Heard. Džiau
giasi žaidikai, rėkia lietuviai žiū
rovai.

šįkart mūsų komandos vadovas 
istorinę kovą pradeda su Adzima, 
šilingu ir Varnu puolime, o če
kausku ir Sedlicku — gynime. Pir- 

smarkiai susižeidė ir Gumbys ir 
visą laiką vestas rungtynes jie 
turėjo pralaimėti 39:41. Prieš sve
čius taip pat Gumbys negalėjo 
žaisti, kas ypatingai susilpnino 
vietinę rinktinę. Pradžioje svečiai 
ypatingai spaudžia mūsiškius, ta
čiau mūsiškių nepalaužia ir mūsų 
rinktinė nors ir neturėdama savo 
dviejų geriausių žaidėjų, sužai
džia ypatingai gerai ir pirmąjį 
puslaikį bąigia tik 12 taškų skir
tumu. Antrajame puslaikyje dar 
kiečiau sukovojama. Žaidimas pa
tenkina daugumoje atsilankiusius 
adelaidiškius žiūrovus, kurie karš
tai priima abiejų pusių iškilesnius 
pasirodymus. Nors kova ir buvo 
nelygi, jaučiant svečių pranašu
mą, tačiau pirmąjį kartą susitikę 
dviejų kontinentų broliškosios ko
mandos įrodė gražų krepšininkų 
tarpusavio bendradarbiavimą, kas 
iškėlė jog krepšinis ir bendrai 
sportas yra geriausias ryšininkas 
tarp mūsų jaunosios kartos.

Taškus pelnė: Amerikos lietu
viai — Varnas 21, Modestavičius 
17, Jankauskas ir Adzima po 10, 
čekauskas 9, Jesevičius 8, Motie
jūnas 6, Bazėnas, Sedlickas ir Ši
lingas po 2.

Australijos lietuviai — Andri
konis 14, Daugalis ir Soha po 10, 
Atkinson 6, Šutas 4, Lukoševičius 
3, Pocius, Lapšys po 2.

Šios rungtynės ištisai buvo 
transliuojamos per radio. A.L.

latvis Dancis, australų olimpinės 
žaidėjas. Pasekmė 81:75. Tai ir 
viskas. Likus dviem su puse minu
tės žaisti su aikšte atsisveikina 
Ahmatt, o keliolika sekundžių vė
liau iš aikštės išprašomas ir ven
gras Les Hody — taip pat austra
lų olimpikas.

Publika reikalauja šimtinės. 
Varnas įmeta dvi baudas ir jau 
95:79. Staiga po lenta atsiranda 
Modestavičius ir ... 99:79. Salėje 
tik nepaliaujamas šauksmas, vie
nas reikalavimas!

Kamuolys priešo rankose. Va
rosi ir tyčia nemeta. Dar 1 minutė. 
Mūsiškiai tyčia leidžia australams 
mesti, kad atgautų kamuolį. Jie 
pelno du taškus, bet kamuolys jau 
čekausko rankose užribyje. Jis 
dairosi, gi Modestavičius kad sku
ta ,kad nešasi po krepšiu. Iškyla 
jo ranka dešiniajame kampe. Če
kausko tolima pasuotė. Modestavi
čius gauna kamuolį, o jį užgulęs 
australas. Du panteros žingsniai. 
Metimas! Kauksmas. Kamuolys 
sukasi, sukasi ir ... įkrinta! Mo
mentui įsivaizduoti trūksta žodžių. 
Turbūt, panašu į tą momentą, 
Kaune. Rinktinę sveikina visi žiū
rovai ir per tą laiką niekas beveik 
nepastebi, kai Bazėnas jau ženkli
na 103:81. Teisėjo baigmės švilpu
kas, bet salė nesutvarkoma. Mat, 
mūsiškiai nusikalto, ir australiu- 
kas turi mesti dvi baudas. Pelno 
tik vieną. O salė vis dar kaukia. 
Lietuviai tiesiog apsiašaroję... iš 
laimės. Galutinė pasekmė 103:82 
tiesiog neįtikėtina!

Tai pirmą kartą Pietų Australi
ja pralaimi tokia pasekme.

Nėra abejonės, kad mūsų rink
tinė šiose žaidynėse įrodė, jog ji 
yra olimpinio lygio vienetas. Kiti 

mieji du mūsiškių antpuoliai bai
giasi nesėkmingai. Užtat prieši
ninkui gera proga pelnyti du 
brangius metimus. Taip ir padaro. 
Jau 4:0 Australijos naudai. Ta
čiau mūsų “mažutėliai” nesnau
džia. šilingas gerą čekausko pa
suotą išnaudoja ir jau 4:2.

Po keleto nesėkmingų antpuolių 
priešininkas nusikalsta prieš Sed- 
licką ir pastarasis pasekmę išlygi
na. Bet prasmunka nuostabusis 
Australijos negriukas Ahmatt ir 
iš kairio kampo ženklina 6:4. Ta
čiau nuo čia prasideda Australijos 
vargai. Ir kur neprasidės, jei mū
siškiai turi čekauską. Daug kam 
vargas yra žaisti, prieš “Frankį”, 
bet australai dar ’’neišfigerino” 
ką iš viso su juo daryti. Žinoma, 
jie neretai Čekauską tiesiog bru- 
tualiai partiesia. Bet Praniukas 
atsikelia, nusišypso, įmeta dvi 
baudas ir žaidimas vyksta toliau.

Veltui australų stumdymasis. 
Mūsų didieji medžiotojai: Varnas 
ir čekauskas kiša taškus nė vardo 
nepasiklausdami. Gynimui vado
vauja mūsų titnagas. Tai Adzima. 
Nuostabusis mūsų gynikas, kuris 
nekartą priešininkų puolimą su
dirbo į skudurus. Žinoma, nesnau
džia, nei Modestavičius, šilingas 
bei kiti ilgesnieji. Tai mūsų gy
nimo stiprybė. Šią stiprybę pripa
žįsta mums visa Australija, o dėl 
jos verkia visi priešininkai.

Sužeidžiama* Sedlickas

Nelaimė. Didelė. Minėjom, kad 
australai kovoja kietai. Jie ne re
tai bando paimti kamuolį iš mū
siškių, tačiau dar dažniau nori iš
imti mūsų žaidiką iš apyvartos. 
Taip nutiko ir dabar. Likus žaisti 
12-kai minučių po priešininko len
ta Sedlicką žiauriai stumia lat
vis Dancis. Netekęs pusiausvyros 
Sedlickas krenta. Ant jo užmau
kšlina dribla Dancis ir matomai 
smarkiai užmina ant mūsiškio ko
jos. Sedlickas raitosi iš skausmo. 
Pirmosios pagelbos sanitarai jį iš
neša. Vėliau konstatuojama, kad 
Sedlickui sužeistas kojos musku
las ir daugiau Sedlicko Australi
jos sporto aikštėse nebematysime. 
Tai antras skaudus susižeidimas. 
Dabar ant lentynos jau padėti 
Jesevičius ir Sedlickas. Skaudu.

Ir be darbščioj© Sedlicko mū
siškiai dirba nuoširdžiai, kietai. 
Bazėnas gelbsti gynime čekaus- 
kui ir rinktinė valdo abi lentas. 
Nors priešininkas ir kovoja kie
tai, tačiau mūsiškiai nepasiduoda 
ir pirmąjį kėlinį ištempia 46:38. 
Šitokia persvara atsirado tik pas
kutinėje minutėje, kada priešinin
kas pasimetė dėl mūsiškių nepa
prasto spaudimo. Rinktinei neat- 
leidžiant dengimo po visą aikštę 
australai padaro kelias pasuotes 
tiesiog mūsiškiams j rankas ir taip 
rinktinė pelno brangius taškus.

Prapilam antrąjį puslaikį

Ir gerai, kad priešininkas pasi
metė pirmojo kėlinio gale. Gerai? 
Daug daugiau. Tai mūsų laimė ir 
išsigelbėjimas.

Lietuviai
LIETUVIAI Į TOKIO 

OLIMPIADĄ

Iš Lietuvos gautomis žiniomis į 
Tokio, Japonijoje rudenį vyksian
čią sporto olimpiadą tikrai vyksią 
Vilniaus “Žalgirio” irkluotojai. 
Neseniai jie iškovojo pergalę Hen
ley regatoje Anglijoje. Be aštuon- 
vietės vyks ir kiti lietuviai irkluo- 

sako, kad mūsų rinktinės galybė 
jos gausume. Kiti vienetai teturi 
vos keletą gerų žaidėjų, o mūsų 
vienuolika! Tačiau šičia tas argu
mentas netinka. Priešininkas turė
jo net 6 olimpinės komandos žai
dėjus ir visi geri žaidėjai, puikūs 
metikai. Mūsų gynimas buvo nepa
prastas. Toks pabaisa J. Heard 
teįmetė tik 11 taškų, o latviukas 
Linde tepešė vos 6 nuskurusius 
taškelius. Mūsų rinktinė pelnė: 
Čekauskas 26, Sedlickas 18, Šilin
gas 16, Varnas 14, Modestavičius 
10, Jesevičius 8, Adzima 6, Bazė
nas 4, Slomčinskas 1.

Dėl dviejų žaidikų susižeidimo 
ii* kitų išsifaulavimo, priešininkas 
antrąjį kėlinį laimėjo 50:47. Ta
čiau užkaltasis kapitalas pirmoje 
žaidimo pusėje atnešė mūsų rink
tinei istorinį laimėjimą.

Antrą kėlinį pradedame su Ad
zima, šilingu, Varnu, Motiejūnu 
ir čekausku. Greit Adzima pa
kartoja iš po lentos ir įsigyjame 
dešimties taškų persvarą. Aus- 
traliečiai sušvelnėja, nes keletas 
jų jau turi po ketvertą baudų. 
Mūsiškiai neatleidžia ir išlaiko 
8-10 taškų persvarą per visą ant
rąjį puslaikį. Kai gerieji priešinin
ko žaidikai: Ahmatt ar aršusis 
latvis Dancis apleidžia dėl baudų 
aikštę, atrodo, jog mums laimėji
mas užtikrintas. Taip ir nutiko, 
tačiau dar daug neramių momen
tų teko pergyventi. Mat antrame 
kėlinyje ir mūsiškiai dažnai pelnė 
bereikalingas baudas.

Karšta pabaiga

Susitikimas su australų olimpi
ne rinktine buvo karštas. Ir go
riausiems apleidus aikštę dėl bau
dų priešininkas nepasiduoda. Da
bar visą naštą neša australų di
dieji: latvis Dancis, vengras Hody 
ir čia gimęs Rodwell. Visa laimė, 
kad pabaigoje ypatingai gerai žai
dė Varnas ir patikimasis čekaus
kas. Visdėlto, paskutinės trys mi
nutės virto valandomis. Rodės, 
kad jos į amžinybę ištįso. Ir lai
kas dar daugiau prailgo, kai dėl 
baudų aikštę apleido šilingas ir 
Adzima, o kiek vėliau ir Modesta
vičius.

Minutei likus mes turime dar 
91:88. Priešininkas spaudžia, če
kauskas užgultas dviejų priešinin
kų nebeturi kam išpasuoti. Su sa
vim jis derybų neveda. Žingsnis 
atgal ir tolimas metimas, švirkšt 
Bye, bye olimpine rinktine. Aus
tralai spaudžia. Bet tai mirtinas 
sužeisto riksmas. Riksmas? Kal
bant apie riksmą, reikėjo paklau
syti mūsų lietuviškųjų žiūrovų 
šauksmo. Perpildyta salė dar ne
begirdėjo tokios balso galybės.

Nuskambėjus rungtynių pabai
gą skelbiančiam švilpukui pasipi
la sveikintojai. Ir vėl daugumos 
akyse ašaros. Nevienas prarado 
balsą. Dabar tik mosuoja ranko
mis ir su ašaromis akyse nori pa
sakyti, kad mūsų rinktinė įvykdė 
stebuklą. Taip. Tai tvirtina visi 
vietos lietuviai. Jie rinktinę tie
siog dievina, nes juos mūsų rink
tinė vėl padarė lygiais, o gal net 
didesniais, už australus.

Daugel kartų dar prisiminsime 
apie šį laimėjimą. Vėliau papasa
kosime savo pergyvenimus ir įs
pūdžius. Tokia smulki nuomonė: 
laimėjom, nes rinktinė buvo pasi
ryžusi laimėti. Ištraukėm 
pergalę, nes... turėjome ČEKAU
SKĄ ir VARNĄ.

Rinktinei taiku* pelnė:

Čekauskas 30, Varnas 22, Mo
destavičius 10, šilingas 8, Adzima 
7, Bazėnas 6, Motiejūnas 4, Slom
činskas 4, Sedlickas 2.

Olimpijadon
tojai. Dar į olimpiadą vyks du 
lengvaatlečiai K. Orentas ir A. Va- 
ranauskas, gal ir A. Aleksiejūnas 
(šie trys dalyvavo neseniai Los 
Angeles, JAV įvykusiose JAV — 
Sovietų Sąjungos lengvosios atle
tikos pirmenybėse). Abejojama, 
ar į Tokio vyks boksininkas R. Ta
mulis. Galutinė Sovietų Sąjungos 
olimpinių rinktinių sudėtis (jose 
bus ir lietuviai) paaiškės rugsėjo 
mėn. pabaigoje. (E)

VYSKUPAS IR ŪKININKAS
Naujai iššvęstas vyskupas atsi

lankė savo tėviškėje, kur ta proga 
buvo suruoštas balius. Tarp dau
gelio svečių nemažai buvo ir vys
kupo jaunystės draugų.

Vienas ūkininkas, primindamas 
vyskupui kartu praleistas jaunys
tės dienas, sako:

— Taigi, vyskupėli, vaikais bū
dami kartu ganėme kiaules.

— Aš ir likau piemeniu, — at
sako vyskupas —, tik dabar ganau 
avis.
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Nuoširdžiai užjaučiame

KAZIMIERĄ BUTKŲ,

Poną KAZIMIERĄ BUTKŲ,

KAZIMIERUI BUTKUI

NEUŽMIRŠTAMI SVEČIAI

M.S.G.M.D. Valdyba

M ŪSU

PERTH
ŠVIESUS NAMAS

Liepos 19 d. kukliai ir jaukiai 
atšventė savo vardines dvi Onos: 
p. Liutikienė ir jos motinėlė. Il
giausių ir sveikatingiausių joms 
metų!

Svečių buvo iš Fremantle p. p. 
čečiai, p. Uktveris ir p. p. Burnei- 
kiai. Visi kiti buvo šių namų gy
ventojai: p. V. Dailidė ir P. Vyš
niauskas.

Šia proga norėčiau kiek plačiau 
papasakoti apie šio sakyčiau švie
saus namo gyventojus.

Šeimininkas p. J. Liutikas že
maitis nuo Kretingos. Iš profesi
jos stalius. Ir čia jis darbuojasi 
kaip stalius fabrike, o laisvais sa
vaitgaliais ir namuose, savo dirb
tuvėje. Ne vienam lietuviui, o ir 
kitiems, naujai besikuriantiems jis 
padaro duris, langus,' atlieka ir ki
tokius staliaus darbus. Jis taip 
pat .aktyviai dalyvauja ir vietos 
lietuvių gyvenime. Vieną kaden
ciją išbuvo Perth apylinkės valdy
boje, o dabar jau trečią kadenciją 
ramovėnų valdyboje dirba. Lietu
voje- dalyvavo Šaulių S-je, smul
kaus kredito draugijos bankely ir 
kooperacijoje kaip tų organizacijų 
narys.

Ponia Liutikienė yra suvalkietė, 
judri, aktyviai reiškiasi bendruo
menės gyvenime. Šiemet jau bai
gia antrą kadenciją apylinkės val
dyboje

RUGPJŪČIO 15 D. DAINAVOJE (EAST TERRACE, BANKSTOWN) 
"rengiamas

LINKSMAS ŠOKIU VAKARAS
VEIKS TURTINGAS BUFETAS 

Jokių programų nevarginami grojant puikiai kapelai linksmai pasišoksime! 
Pradžia 7 vai. vak.

Įėjimas suaugusiems 10 šil., moksleiviams 5 šil.
BANKSTOWNO APYLINKES VALDYBA

Nors jau seniai Amerikos lie
tuvių krepšinio rinktinė paliko 
Hobartą, tačiau dar taip gyvais 
įspūdžiais norėtųsi pasidalinti su 
“M.P.” skaitytojais.

Nekantriai laukti krepšininkai į 
Tasmaniją atvyko liepos 18 d. De- 
vonport miestan, čia organizuotų 
lietuvių nėra, tad pasitikti svečių 
kaip liet, b-nės atstovas atvyko 
iš Hobarto A. Kantvilas. Galėjau 
įsivaizduoti jų nustebima, kai juos 
pasitiko tik saujelė žmonių ir vos 
vienas lietuvis, kada kitose vieto
se jų laukdavo atvykstančių šim
tai. Tačiau kad ir vieno žmogaus 
lūpomis Tasmanijos lietuviai ly
giai nuoširdžiai savo užjūrio bro
lius pasveikino. Tie keli Devonpor- 
to ir apylinkės lietuviai nepapras
tai džiaugėsi matydami savo tarpe 
tokius šaunius tautos reprezen
tantus.

Neužmirštamas liks lietuvių at
mintyje vaizdas, kai beveik tūks
tančio žiūrovų pripildytoje salėje

FATHER J. O’REILLY MEMORIAL AUDITORIUM SALEJE, 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 PLŪKAS. ■ '

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. Šta*ioni* — Berala Str., Berala, tel. 649 9062.
J. P. Kedy* — Baltia Pty. Ltd., 93a Argyle Str., Parramatta,

tel. 635 9787.
S. Zablockienė — Spaudos kioskas, Lidcombe bažn.
M. Petronis.— 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 d. 
Vėliau, jei neišpirktos, bus laikomos laisvomis ir skirstomos bendra tvarka.

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

MŪSŲ PASTOGE 1964 m. rugpjūčio 10 d.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Liutikai turi du sklypus ir gra

žų sodą su daugybe vaismedžių ir 
nemažą braškių plantaciją. Be to, 
laiko kalakutų, ančių vištų, kurias 
prižiūri p. Liutikienės motina, gu
vi ir judri, nors jai jau 76 metai!

Kiti du namo gyventojai: VI. 
Dailidė, doras lietuvis, neapleidžia 
jokių bendruomenės parengimų, ir 
Pranas Vyšniauskas, kuris užsisa
kė Liet. Enciklopediją iš karto už 
visą sumokėdamas.

I šį namą ateina lietuviški laik
raščiai: Mūsų Pastogė, Tėviškės 
Aidai, Lietuvių Dienos, Moteris, 
Pasaulio Lietuvis. Be to, p. p. Liu
tikai dar ir kitiems užprenumeruo
ja laikraščius.

LIETUVIAI VERSLININKAI
Lietuviai vis daugiau ir daugiau 

ima veržtis į pelningesnius vers
lus. Jau turime Vakarų Austra
lijoje keletą ūkininkų. Vieni jų 
verčiasi neblogai, kiti tik kuriasi, 
o štai jau turime tris garažų lai
kytojus. Jau anksčiau veikė Dit- 
mano ir Krupavičiaus garažas 
(Walcott St. BP), po jų Meškaus
ko (Charles St.) ir šiemet pradėjo 
veikti Grinevičiaus “Golden Flee
ce” garažas Crn. Newcastle ir 
Cleaver St. Visiems sekasi pui
kiai. Lietuviai kiek kas gali juos 
palaiko, pirkdami degalus ir tepa
lus. Būtų naudinga ir jiems, ir 
mūsų spaudai, jei jie skelbtųsi lie
tuviškuose laikraščiuose.

A. Vembutas

pasirodė mūsų krepšininkai: augšti 
liekni, lyg ne šios planetos gyven
tojai gražiai išsirikiavę priėmė mi
nios triukšmingą pasveikinimą ir 
Devonporto lietuvaitės Irenos Em- 
ertaitės gėlių puokštę.

Pasigėrėjimui nebuvo galo, ka
da pradėjo žaisti. Lietuvių perga
le neteko net ir abejoti.

Tasmanijos šiaurėje mūsų sve
čiai turėjo palikti dar sekmadie
nį ir pirmadienį. Nuobodu buvo 
jaunimui mažame provincijos 
miestelyje.

Pirmadienio vakare nugalėję ki
tą komandą Burnie miestely ant
radienio rytą atskrido Hobartan. 
Vos spėję atsipūsti tuoj skubėjo 
pas burmistrą į priėmimą, kol pa
galiau atsidūrė lietuvių globoje. 
Kiek jie ta globa buvo patenkinti 
ir kiek ji buvo jiems reikalinga, 
tik jie vieni tegali atsakyti.

Vakare įvyko paskutinės Tas- 
manijojė rungtynės. Čia ir vėl 
svečius sveikino, ir vėl lietuvaitės,

MŪSŲ

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

BRISBANE
KAPELIONO PAGERBTUVĖS

Rugpjūčio 2 d. brisbaniečiai pa
gerbė savo kunigą kapelioną S. 
Gaidelį jo 50 metų amžiaus ir 20 
m. kunigystės sukaktuvių proga.

Po specialių pamaldų jaukioje 
St. Marie’s bažnytėlėje susirinko
me gretimos mokyklos patalpose 
bendroms vaišėms. Čia sukaktu
vininkui buvo įteikta bendrom jė
gom parūpinta dovanėlė, išreikšti 
sveikinimai ir linkėjimai.

Sveikino: parapijos k-to vardu 
Luckus, apyl. valdybos — Navic
kas, skautų — Stankūnas junr., 
studentų — Sakalauskas, o para
pijiečių vardu Stankūnas sen j., 
Kviecinskas, Gudaitis, Mališaus
kas.

Vietos parapijos klebonas savo 
sveikinimo kalboj tarp kita ko, tė
vus ragino vaikus auginti tautinė
je dvasioje, išlaikyti puikias tauti
nes tradicijas, papročius ir tuo 
praturtinti jaunos Australijos kul
tūrą. Pasisakė kur tai girdėjęs 
gražią lietuvišką giesmę “Marija”, 
“Marija” ir prašė pagiedoti, ką 
mes mielai ir padarėme. Kaip su
kaktuvininkui, taip ir svečiui pa
rapijos klebonui sušaukėme ilgiau
sių metų ir po tris kartus valio!

Pobūvio eigoje išpirkome keletą 
egz. A. Skirkos knygos “Kur bėga 
Šešupė”.

Šia proga reikia priminti p. p. 
Gudaičių šeimos pasigėrėtiną soli- 

bet šį kartą tautiniuose rūbuose 
seserys Dalia ir Jūratė Kantvilai- 
tės svečiams įteikė gėlių. Kova, iš 
tiesų, nebuvo jau taip sunki. Vi
sus labai stebino nepaprastas lie
tuvių greitumas ir ištvermė. Net 
ir “milžinai” judėjo kaip vėjas. 
Daugelis australų žiūrovų bei 
krepšinio veteranų pareiškė, kad 
geresnės ir gražesnės krepšinio 
rinktinės jie dar nematę.

Pasididžiavimu prisipildė Hobar
to lietuvių krūtinės, tautinėmis 
spalvomis papuoštos. Pajuto, kad 
ir jie —• maža bendruomenė — ir
gi yra istorinės dienos dalyviai. 
Laukimas, ruošimasis sutikti, no
ras parodyti vaišingumą, lietu
višką širdį, pasiaukojimą, atrodo, 
sujungė bent šiam kartui visą 
bendruomenę be jokių skirtumų. 
Jei svečiai ir nepajuto visos tos 
meilės ir jiems pagarbos, kaip 
lietuvių tautos ambasadoriams, tai 
tik todėl, kad perdaug jau greit 
viskas vyko, kad permažai laiko 
buvo draugiškam pabendravimui, 
susipažinimui. Kai dar daugelis

darumo elgesį. Būdami evangeli
kai visa šeima pagarbiai išklausė 
pamaldas ir dalyvavo pagerbimo 
vaišėse.

Sukaktuvių pobūvyje teko užkal
binti ponią X (pavardės prašė nes
kelbti), atvykusią prieš tris mė
nesius iš Lietuvos pas sūnų. Vyko 
lėktuvu per Maskvą ir kelyje išbu
vo dvi paras. Aštuoneris metus 
išbuvo Sibire. Paklausta, ar tėvy
nėje būtų galimas toks viešo pobū
džio kunigo pagerbimas, atsakė ne. 
Komjaunuolių eilėse esama ir reli
gingai nusistačiusio jaunimo. 
Viešnia vis dar tebesijaučią pri
blokšta pergyvenimų.

Corindas Povels

UŽJŪRIO SVEČIAI
Apie du mėnesius pas mus vie

šėjo Antanas Norkus (Black To
ny) iš Buenos Aires (Argentina). 
Svečias anksčiau gyveno Brisba- 
nėje ir buvo aktyvus mūsų ben
druomenės veikėjas. Į Argentiną 
jis išvyko prieš penkerius metus 
pasisvečiuoti pas gimines ir ten 
susiradęs turtingą lietuvaitę ją 
vedė ir taip pasiliko. Dabar jis pa
sakoja, kad tik bosaująs ir net 
dirbti užmiršęs.

Būdamas Brisbanėje jis likvida
vo savo nekilnojamą turtą ir vėl 
išvyko atgal žadėdamas mus dar 
kada nors aplankyti.

Nors mums bribaniečiams ir ne
buvo lemta pasidžiaugti Amerikos 
lietuviais krepšininkais, bet už tat 
mus aplankė su jais drauge į Aus
traliją atvykusi ponia Nijolė Stel
mokienė su dukra Dale. Ji išvyk
dama į Ameriką žadėjo po ketverių 
metų mus aplankyti, ir štai ji su 
mumis.

Prieš išvykdama į Ameriką p. 
Stelmokienė buvo Mūsų Pastogės 
korespondentė skautų veikėja ir 
lietuvių savaitgalio mokyklos mo
kytoja. Už tat jos apsilankymu 
džiaugiasi ne tik jos čia gyveną 
giminės, bet ir visi brisbaniečiai 
lietuviai, ypač jaunimas, su kuriuo 
ji buvo artimai susigyvenus.

Pasakodama apie gyvenimą 
Amerikoje ji priminė, kad ten 
žmonės geriau uždirba ir gyveni
mo sąlygos geresnės, bet kaikas 
yra ir blogiau. Išvadoje sako, kad 
tik ten gerai, kur mūsų nėra, šiuo 
metu ji lanko visus savo draugus 
brisbaniečius ir džiaugiasi Bris- 
banės žiemos malonumais besimau
dydama ir besikaitindama Surfers 

KADA IR KUR BUS KAUKIŲ PARADAS — BALIUS 
MELBOURNE?

Kaukių BALIUS jau artėja, visi ruošiasi kas spėja: 
pasipuošti prašmatniai, pasilinksminti smagiai'..

Nereikės ten juodo frako, nei suknelės išpūstos, 
užsidėk tik gražių kaukę, visi tau pasidabos...

Premiją laimėt galėsi, jei visus tu sužavėsi...
Tad pirmyn ne tik jaunimas, bet ir sergantis senimas, 
Socialinės Globos, neapleiskit dėl slogos...
P.S. Nepaklyskite taip kaip per Jonines, bet šį kartą važiuo

kite tiesiog į RICHMOND Town Hall rugpiūčio 28 d. 7 v. p.p. 
(penktadienį) be vakarienės, nes Soc. GI. D-jos Moterys lauks Jū
sų su šiltais ir šaltais užkandžiais, bei gėrimėliais. Jos tikisi, kad 
netikėtas Joninių deficitas šį kartą išsilygins ir reikalingos šalpos 
reikalams lėšos gausių melboumiškių apsilankymu suplauks. Bi
lietų reikalu kreiptis į p. O. Matukevičienę. Tel. 878 2565 ir p. 
Baltokienę tel. 47 5674.

rengėsi sveikintis, reikėjo jau sa
kyti sudie.

Dėkingi liekame Amerikos lie
tuviams sportininkams ir pareigū
nams, kad jie neaplenkė ir Tasma
nijos. Neabejoju, jog tai buvo gru
pės vadovo p. V. Adamkavičiaus 
vienas iš tų daugelio nuopelnų, 
kad jis pasiryžo vežti savo krep
šininkus visur, kur tik yra lie
tuvių. ,

Sydnejaus Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugija

jo mamytei Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame
Ošinai ir Cox’ai

Giliausios užuojautos reiškiame mirus JO MAMYTEI 
Lietuvoje.

mirus Jo mamytei Lietuvoje.
J. ir V. Petniūnai

ŠOKĖJAI RUOŠIASIMENO DIENŲ REIKALU
Meno Dienoms Rengti Komitetas 

Melbourne primena visiems apylin
kių valdybų nariams jaunimo rei
kalams, jog artėja Jaunimo Talen
tų Vakaro dalyvių sąrašų prisiun- 
timo terminas — rugpiūčio mėn. 
31 d.

Maloniai prašome neužtęsti.
Meno Dienoms Rengti 

Komitetas

Paradise ir Nooloolaba paplūdi
miuose.

Pažymėtina, kad p. Stelmokienė 
ir Amerikoje gyvendama prenu
meruoja Mūsų Pastogę, o čia bū
dama dar užsiprenumeravo ir 
“News Digest — International”. 
Šį žurnalą užsiprenumeravo ir p. 
Norkus. Ė.

Po Australiją, po visą pasaulį 
nuskambės šitos kelionės aidas, 
kad lietuviai, nors ir be savo že
mės, be nepriklausomos valstybės 
esame tvirti savo solidarumu, kai 
norime, kai ryžtamės, sugebame 
pasiaukoti, atlikti žygius, išgar
sinti savo tautą.

Neužmirštama trumpa viešnagė 
pasibaigė. Linkėjimais palydėti 
mielieji svečiai išvyko toliau gar
sinti Lietuvos vardo.

Norėtųsi bent žodžiu padėkoti 
visiems mūsų mieliems pareigū
nams, kurie darbu, patarimais ir 
pinigais prie šito istorinio įvykio, 
įgyvendinimo Hobarte, prisidėjo.

A. K.

Sydnejuje greitu laiku pramato- 
ma eilė šaunių vestuvių: rugsėjo 
5 d. tuokiasi Mindaugas Šumskas 
su Dalia Ramanauskaite, kažkada 
apie metų pabaigą E. Lašaitis su 
p-le Vinevičiūte, A. Migevičius su 
Renata šapronaite.

Meno Dienoms artėjant ir tau
tinių šokių grupės vis labiau ir 
labiau sukrunta. Repeticijos vyks
ta įvairiuose Australijos kampuo
se, grupės susirašinėja, derina šo
kius, kad tie, kurie bus bendrai 
šokami, tikrai vienodai išeitų.

Bendrų šokių numatomi šeši, o 
be to kiekviena grupė pašoks po 
kelis savo parinktus šokius, tad 
žiūrovai turės progos pamatyti 
bent 18 šokių — o gal ir daugiau.

Ateinantis šokių Festivalis ne
seniai praturtėjo dar viena grupe 
— Melbourne Parapijos jauninus, 
vadovaujamas p. Statkuvienės, re
petuoja ir žada dalyvauti bendruo
se ir individualiuose šokiuose.

Canberra, deja, pranešė, kad 
Meno Dienoms nepajėgs pasiruoš
ti. Tad dabar turime Adelaidės, 
Geelongo, 2 Melbourne ir Sydne
jaus grupes.

Labai norima, kad kaip galima 
daugiau jaunimo atvyktų į tauti
nių šokių festivalį, ir kad jaunos 
šeimos su mažais vaikais neturėtą 
rūpintis “kūdiksėdžiais” (koks žo
dis! — atsiprašau skaitytojų...), 
tad kombinuojama tautinius šo
kius daryti dienos metu, apie 2 
vai., prieš sporto šventės atidary
mą. Kadangi abudu parengimai 
bus toj pačioj vietoj, tai žiūro
vams bus dar ir tuo patogu, kad 
nereiks baladotis iš vieno miesto 
pakraščio į kitą.

Po pamaldų Sv. Jono bažnyčioj 
visi neskubėdami galės nukeliauti 
į tautinių šokių festivalį ir spor
to šventės atidarymą ir maloniai 
praleisti sekmadienio popietę.

O tuo tarpu šokėjai dirba — kad 
būtų gyviau, smagiau, lygiau...

Al. i

IŠLYDIME SVEČIUS

Rugpjūčio 13 d., ketvirtadie
nį, Amerikos lietuviai sportinin
kai penkias savaites išbuvę Aus
ti alijoje ir gražiai reprezentavę 
lietuvius visose srityse, išvyksta 
namo. Iš Sydney aerodromo 7 
vai. vakaro pakyla Pan Ameri
can Airline ir šeštadienį 1.30 
vai. p.p. jau bus Čikagoje.

Sydney lietuviai kviečiami kuo 
gausiai susirinkti aerodrome pa
lydėti svečių. Į aerodromą ren
kamės jau apie šeštą valandą, 
nes svečiai išskris punktualiai 7 
vai. vak.

1 VAL. RYTO. ĮĖJIMAS TIK 25 ŠILINGAI. 
netektų gaišti laiko prie durų.

P. Nagyi — 417 Burwood Rd., Belmore, tel. 75 7094
D. Labutytė — Tel. 92 5798.
J. Maksvytis — 7 Fleming Str., Carlingford, tel. 86 6269.
M. Zakaras — 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.
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