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Brangūs broliai ir sesės 
Sydnejuie,

Prieš penkias savaites paliko
me Ameriką ir leidomės šiam žy
giui — pabendrauti su jumis. 
MSsų giliu įsitikinimu tarpusavis 
bendradarbiavimas yra pats efe
ktyviausias būdas išlaikyti mu
myse mūsų tradicijas ir puoseiė- 

• ti tautinius jausmus. Nepasižy
mime gausumu, todėl turime bū
ti krūvoj, paduoti vienas kitam 
ranką, vienas kitam duoti įkvė
pimo naujiems darbams ir žy
giams. O dirbti reikia, nes tik 
dirbančiųjų ateitis. Šioje žemė
je nėra vietos silpniesiems. To
dėl jei norime, kad mūsų vardas 
ir būtis nebūtų išbraukta iš atei
ties istorijos lapų, turime skirti 
savo jėgas pildymui tų idealų,

GERO VĖJO
Mūsų svečiai — Amerikos lie

tuviai sportininkai ir jų grupės 
dalyviai jau ui jūrių marių. Pen
kias savaites jie Australijos lie
tuvius iilaikė įtampoje, džiaugs
me ir Šventiškoje nuotaikoje. Ki
taip sakant, jiems bebūnant su 
mumis jie mūsų provincinį Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
mastu gyvenimą išmušė iš kas
dieninės rutinos vėžių ir leido 
pajusti intensyvaus lietuviško gy
venimo pulsą.

Gautieji įspūdžiai ir sujudin
tas gyvenimas dar ilgai tyvuliuos 
mūsų atminty ir Širdyse. Prasi
dės komentarai, dalinimasis įs
pūdžiais, iSgyvenimais. Tačiau to 
neužteks. Gerai, kad jie paliko 
mums tiek daug; niekuo neturi
me skųstis, o tik parodyti savo 
dėkingumą už tai, ką gavome. 
0 gavome tikrai labai daug.

Išleisdami svečius visi beveik 
tq patį kartojame, kad pradėtas 
tarpkontinentinis lietuvių ben
dradarbiavimas nenutrūktų, kad 
vienokio ar kitokio pobūdžio su- 

. sitikimai vyktų ir ateityje, o pa
tiems krepšininkams sakėme ne 
sudie, o iki pasimatymo. Visa 
ta maloniai ir skatinančiai skam
ba, bet jau Šiandie reikėtų pa
galvoti, kaip ir kokiu keliu tas 
bendradarbiavimas turėtų būti 
tęsiamas. O jo nereikėtų palikti 
vien tik žodžiuose, nes kaip iŠ 
tos Amerikos krepšininkų atvy
tos įsitikinome, lietuvybė klesti 
ne uždarume, bet glaudume, ne 
skunde, kad esame toli, o min
tyje, kad visi esame artimi, ir 
nuotoliai mūsų neskiria. Tad ar 
nereikėtų jau dabar pasvarstyti 
ir paplanuoti, kaip ir kokiom 
priemonėm bei būdais vyks tasai 
linkėtas ateities bendradarbiavi
mas.

Matėme, kad sportas, ir ypač 
toks sportas, kur lietuviai gali iš- 

* kiliai pasirodyti, kaip Šiuo atveju 
krepSinis, yra labai puiki prie
monė ir tarpusaviam bendradar
biavimui, ir lietuvių tautos pro
pagavimui. Gal jie po kelių metų 
vėl grįš. Bet juk ne vien tik spor
tas yra bendradarbiavimo laidas. 
Būtų gerai, kad ne vien tik KraS- 
to Valdyba, bet ir atskiros orga
nizacijos ar kitokie kultūriniai 
vienetai bei junginiai bandytų 
iieškoti kontakto su užjūrio lie
tuviais ir ką išgalvoti, kad būtų 
galima pritaikinti visuotiniu mas
tu, kaip kad šiuo atveju sporti
ninkai.

Išleisdami ir linkėdami gero 
vėjo mūsų vakar dienos sve
čiams, mes taip pat palinkėkime 
gero vėjo ir patys sau, kad išly
dint svečius tarti linkėjimų ir 
vilčių žodžiai tuščiai nebūtų pra
skambėję.

Ta proga malonu pripažinti, 
kad lietuviai ne tik kalba, bet ir 
gali daug ką monumentalaus su
burtomis jėgomis įgyvendinti. 
Krepšininku atvyko yra šio teigi
mo neginčijamas jaktas. Kaip 
minėta, mes parodėme, kad vie
ni kitiems esame tokie artimi, 
jog tasai artimumas ir meilė iš
trina nuotolius.

Būtų gerai, kad ir Australi
jos lietuviai patys parodytų to
kiems reikalams iniciatyvos ti
kintis, kad mūsų projektai bus 
kitu lygiai su tokiu užsidegimu 

į sutikti ir pravesti.
(v.v.) 

kuriuos uždėjo mums mūsų lie
tuviškoji prigimtis.

Tik šiandie man tenka atlikti 
menkesnę ir liūdnesnę pareigą 
— tarti atsisveikinimo žodį. O 
kas liūdniausia, kad žmonės, įdė
ję visą savo širdį ir darbą į šio 
žygio organizavimą ir vykdymą 
negali būti mūsų tarpe ir paspau
sti jums dešinę. Tie žmonės yra 
ne kas kitas, kaip jūsų Juozas 
Bačiūnas ir inž. Valdas Adam- 
kavičius, kuriems nelemta šią va
landą būti su jumis.

Išvažiuodamas Valdas prašė 
manęs perduoti jo padėką Syd- 
nejaus lietuviams, kurie mus 
taip nuoširdžiai sutiko ir kurie 
mus taip gražiai išleidžia. Prie 
šio jungiame visų krepšininkų ir 
visų išvykos dalyvių padėką. Jū
sų aukos, darbas ir pasiaukoji
mas tebūna padėti ant tėvynės 
aukuro.

Ar ši mūsų kelionė atsiekė ti
kslo .parodys ateitis. Jūs tai sprę- 
site. Esame tačiau labai paten
kinti suėję į kontaktą su Austra
lijos lietuviškuoju jaunimu, ir 
tas lietuviško vardo švystelėjimas 
krepšinio aikštėje tebūna jums 
įkvėpimu burtis apie šį vardą.

Man prisimena vienos rung
tynės Urugvajuje prieš penketą 
metų. Šiaurės Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinė žaidė prieš 
Montevideo miesto rinktinę. 
Rungtynės buvo gana kietos, ir 
žiūrovai beveik kėlė salės stogą.

Lietuviškai ausiai jautriausia 
buvo girdėti nuolat ir nuolat iš 
vienos salės pusės aidjs šauksmas 
“Lietuva, Lietuva, Lietuva”, ir 
kai mūsų vyrai laimėjo, į aikštę
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AUSTRALIJOJE
PAKELTI MOKESČIAI 

AUSTRALIJOJE 
Federalinės vyriausybės finan

sų ministeris Mr. Holt pereitą sa
vaitę paskelbė, kad pakeliami vals
tybiniai mokesčiai (tax) prekėms 
ir didesni iSskaitymai iš asmens 
atlyginimų. Tuo pačiu šiek tiek 
pakeliamos pensijos nedirbantiems 
seneliams. Taip, pav., cigaretėms 
ir tabakui uždedami trijų penų 
mokesčiai. Bijomasi, kad pakėlus 
pajamų ir pardavimo mokesčius 
tuo pačiu gali pakilti ir visos pre
kių kainos.

PABRANGS TELEFONAI
Nuo spalio 1 d. N.S.W. vals

tijoje pabrangs privačių telefonų 
nuoma maždaug iki 20 svarų me
tams, bet privatūs pasikalbėjimai

pasipylė Uragvajaus lietuviai 
sveikindami mus laimėjusius, tuo 
metu prie mūsų priėjo vienas 
lietuvis tėvas ir tarė mums: “Vy
rai, šiuo savo žaidimu ir laimė
jimu jūs šiandien mano sūnų 
padarėte tikru lietuviu!”

Ir jei su mūsų atsilankymu 
pasiseks parodyti lietuviškam 
jaunimui, kad lietuvio vardas 
yra vertas pagarbos, kad lietuviš
ko sporto klubo spalvos yra ne 
tik garbė, bet ir privilegija, jei 
jaunimą įtikinsime, kad lietuvis 
sportininkas gali sėkmingai ko
voti tarptautinėje arenoje kaip 
pilnateisis dalyvis, tai mūsų ke
lionė pateisins jūsų ir Amerikos 
lietuvių sudėtas viltis ir aukas.

Išlydint šią komandą iš Čika
gos Lietuvos konsulas Dr. Dau- 
džvardis savo žodyje minėjo, 
kad jam jau antrą sykį tenka iš
lydėti lietuvius krepšininkus: 
1959 m. į Pietų Ameriką, o da
bar i Australiją. Dr. Daudžvar- 
dis išreiškė tvirtą viltį, kad se
kantį sykį, kai bus išleidžiami 
Amerikos lietuvių krepšininkai 
iš Čikagos, tai jie vyks į laisvą 
Lietuvą.

Nuoširdžiai dėkojame už tą 
lietuviška globą ir jaukią atmos
ferą ir išvykdami nesakome su- 
dievu, bet iki pasimatymo. Ti
kiu, kad Aueščiausio bus leista 
mums dar kartą susitikti jei ne 
čia Australijoje, tai laisvoje Lie
tuvoje.

Darbuokis, lietuviškasis jauni
me Australįjoie. broliai ir sesės 
Svdnejuje, dirbkite visi vienin
gai, nes to iš mūsų reikalauja 
mūsų tėvynė Lietuva.

numatoma palikti tokie patys (4 
penai). Taip pat pakeliama ir tele
vizijos mokestis vienu svaru (buvo 
5, o dabar teks mokėti už T.V. 
licenziją 6 svarus). Radijo priim
tuvo mokestis palieka tas pats.

*
Pereitais biudžetiniais metais 

Australijoje buvo šeši žmonės, ku
rie gavo po 1000 svarų į savaitę.

NAUJAS PAŠTO TARNAUTOJŲ 
STREIKAS?

Ausrtaljos paštininkų unija, tu
rinti virš 42.000 narių Australi
joje, grasina nauju streiku, jeigu 
nebus patenkinti jos reikalavimai. 
Derybos tebevyksta, bet unija pa
statė ultimatyvinius reikalavimus 
iki pirmadienio.
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įvykiai pasaulyje
KARAS VIETNAME

Pereitą savaitę Pietų Vietnamo 
kariniai daliniai pasinaudodami 
Amerikos helikopteriais puolė ko
munistinių partizanų įsistiprini- 
mus, tačiau puolimas buvo nesėk
mingas, nes buvęs didelis rūkas.

Vietnamo reikaluose raudonoji 
Kinija dar galutinio sprendimo 
nepasakė, bet spėjama, kad savo 
paramą komunistinei Vietnamo pu
sei dar labiau sustiprins. Kai Va
karuose po anos savaitės įvykių 
Tonkingo įlankoje pasijuto lyg ir 
atoslūgis, tai oficialūs Kinijos 
pranešimai teigia, kad susidarusi 
įtampa vis dar nepaprastai įsitem
pusi. Kinija kaltina Ameriką, kad 
šioji stengiasi išplėsti karą Indo
kinijoje.

*
Specialūs Amerikos pasiuntinys 

M. Williams nuvyko į Kongą, kur 
aiškinsis, kaip Amerika galinti pa
dėti dabartinei Kongo vyriausybei 
kovoje su komunistiniais partiza
nais. Komunistų vadovaujami su
kilėliai esą turi savo kontrolėje 
apie pusę visos Kongo teritorijos.

AČIŪ SPORTININKAMS
Šiaurės Amerikos lietuviams 

sportininkams ir jų vadovams —
V. Adamkavičiui, V. Grybaus
kui, Dr. R. Gaškai, A. Varnui, 
P. Petručiui, J. Soliūnui, A. Ad- 
zimai, V. Bazėnui, F. Čekauskui, 
A. Jankauskui, L. Jesevičiui, E. 
ModestaviČiui, A. Motiejūnui,
W. Sedlickui, E. Šilingui, E. 
Slomčinskui, G. Vitkui, V. Me- 
mėnui, J. Bulioniui, E. Misiūnui, 
A. Kapačinskui.

Jūsų misija Australijoje baig
ta. Ji atlikta su kaupu. Galan
tiškas Jūsų elgesys kovos lauke, 
o taip pat ir už jos ribų pali
ko neišdildomus prisiminimus 
mums, Australijos lietuviams, o 
ypatingai mūsų jaunimui. Tik 
dėka jūsų didžiulių pastangų ir 
pasiaukojimo tegalėjote atlikti 
tai, kas atsiekta. Tikiuos, kad 
pradėtas lietuviškas bendradar
biavimas ypač lietuvių jaunimo 
tarp abiejų kontinentų vienokia 
ar kitokia forma bus išlaikytas 
ir ateityje.

Atsisveikindamas su mielais 
svečiais dėkoju už neįkainuoja
mą propagandą, pravestą Aus
tralijoje, už sužadinimą entuziaz
mo lietuvių tarpe. Jūsų viešnagė 
pas mus Australijos lietuvių gy
venime paliks vienu iš gražiau
sių prisiminimų.

Pagal Vakarų spaudos atstovų 
Maskvoje pranešimus, pvz. šveica
rų spaudą, Maskvos politiniai 
sluogsniai pastaruoju metu rodo 
nemaža nervingumo bei jaudinimo
si žymių. Tai siejama su kinų pas
tangomis įvairiose pasaulio dalyse 
stiprinti prieš Maskvos liniją nu
kreiptas komunistines partijas. 
“Pravda” beveik kasdien skelbia 
aštrius straipsnius prieš “Raskol- 
niki” (atskalūnus). Būdinga, kad 
Maskvos spauda nutylėjo rumunų 
valdžios bei partijos pareigūnų ap
silankymą Paryžiuje.

Kita, sovietus skaudžiai palie
tusi prestižo nesėkmė, tai ameri
kiečių "Ranger VII" pavykęs skri
dimas j mėnulį. Sovietijoje susi
daro įspūdis, kad erdvės nugalėji-

KOVOJAMA SU SKURDU
Amerikoje pereitą savaitę pri

imtas nutarimas kongrese, pagal 
kurį iš valstybės biudžeto skiria
ma 947 milijonai dolerių kovoje 
su pasireiškiančiu krašte skurdu. 
Šis prez. Johnson žingsnis gali 
taip pat turėti lemiamos reikšmės 
prezidento rinkimuose. Kandida
tas į prezidentus iš respublikonų 
pusės sen. Goldwater šį preziden
to Johnson pravestą įstatymą lai
ko tik priemone rinkimuose bal
sams meškerioti.

INDONEZIJA PATI GAMINA 
TURBININIUS LĖKTUVUS 

(DŽETUS)
Pranešama, kad Indonezija sa

vo fabrikuose Javoje pagamino 
pirmuosius turbininius motorus 
lėktuvams. Patys fabrikai ir ga
myba buvo vykdoma su sovietų 
pagalba.

KARAS KIPRE
Pereitą savaitę pasaulyje nau

ją aliarmą sukėlė, kai Turkija 
bombardavo Kipre graikų įsistip-

Telydi Jūsų žingsnius sėkmė 
sporte, o taip pat ir asmeniška
me gyvenime.

Iki sekančio pasimatymo!
Australijos Lietuvių Ben

druomenės vardu
I. Jonaitis 

Krašto V-bos pirmininkas

J.J. BAČIŪNAS DĖKOJA
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės Valdybos pirmininkas p. 
J.J. Bačiūnas suteikė man gar
bės pareikšti padėką jo ir P.L.B. 
Valdybos vardu visiems Austra
lijos lietuviams, prisidėjusiems 
prie Šiaurės Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinės gastrolių Aus
tralijoje sėkmingo pravedimo. 
Ypatingai dėkojama A.L.F.A.S. 
Valdybai ir jos pirmininkui p. 
J. Jonavičiui, sporto klubams, 
specialiems svečių priėmimo ko
mitetams, liet, spaudai, organi
zacijoms ir pavieniams asme
nims, prisidėjusiems nuoširdžiu 
darbu, svečių globa ir palengvi
nant svečiams atlikti jiems pa
vesta misiją. Dideli darbai atlie
kami tik jungtinėmis — vienin- 
eimis jėgomis. Australijos lietu
viai ir čia parodė savo sąmo
ningumą.

I. Jonaitis 
A LB Krašto Valdybos p-kas 

MASKVA NERVINASI
mo srityje Sovietų Sąjunga atsi
dūrusi antroje vietoje, šveicarų 
spaudos atstovai pažymi, kad so
vietų pasyvumas jaučiamas ir Įvai
riuose tarptautinės politikos ba
ruose. Pastarojo meto įvykiai ne 
pagal Maskvos norą rieda Kuboje, 
Laose ar Vietname bei Kipro sa
loje.

Nedžiuginą ir Sovietijos vidaus 
įvykiai. Pagal ligšiolinius praneši
mus Sovietijoje geriausiu atveju 
tikimasi vidutinio derliaus. Labai 
geras derlius laukiamas tik piet
ryčių Ukrainoje ir Kryme. Ka
zachstano derlius būsiąs vidutinis, 
vidurinėje krašto dalyje buvusi 

rinimus. Griežtai reikalaujant 
UNO Saugumo tarybai, bombar
davimai iš turkų pusės sustabdy
ti, bet turkų žvalgybiniai lėktuvai 
vis dar skraido virš Kipro. Grai
kijoje pareikšta, kad jeigu Turki
ja bandys užimti Kiprą, visa Grai
kija stosianti šios salos ginti.

KOMUNISTINIS KONGRESAS
Gruodžio 15 d. Rusija šaukia 

Maskvoje pasaulio komunistų par
tijų atstovų kongresą, kur bus ap
tariami Rusijos — kom. Kinijos 
ideologiniai ginčai. Į kongresą pa
kviestos 25 kom. partijos, įskai
tant ir Kiniją, nors šioji jau anks
čiau pareiškė, kad tokiame kongre
se nedalyvaus.

POTVYNIAI INDIJOJE
Siaurės Indijoje staigūs potvy

niai padarė milžiniškų nuostolių: 
daugiau kaip pusė milijonų žmonių 
paiko be pastogės ir sunaikinta 
apie 50 procentų ryžių pasėlių.

PASTOVIOS VELYKOS?
Frankfurte (vak. Vokietijoje) 

generalinis pasaulio presbiterionų 
kongresas ryžtasi duoti pastovią 
Velykoms datą. Tuo reikalu numa
toma kreiptis ir į valstybių vy
riausybes, kad jų siūlomas pro
jektas būtų palaikomas. Kokia da
ta numatoma, nepranešama.

Maskvoje penkeriems metams 
priverčiamųjų darbų nuteista mer
gina, kuri palaikė ryšius su už
sieniečiais ir priėmė iš jų kvepa
lų ir kitokių gėrybių. Ji apkaltin
ta parazitizmu ir todėl turinti pa
simokyti, kaip būti naudingai so
cialistinei santvarkai.

73-jų metų Italijos prezidentas 
Segni sunkiai susirgo ir jo vieto
je prezidento pareigas eina sena
to pirmininkas Merzagora.

PAGERBTAS DIRIGENTAS 
V. ŠIMKUS

Vykdamas į Adelaidę ALB Kra
što Valdybos p-kas p. I. Jonaitis 
drauge nuvežė ir dail. H. Šalkaus
ko akvarelinj paveikslą “žemė de
ga”, kurį Krašto Valdybos ir Kraš
to Kultūros Tarybos vardu įteikė 
Lituania choro dirigentui Vaclo
vui Šimkui. Lituania choras rug
pjūčio 8 d. šventė savo penkioli
kos metų sukakti ir buvo sureng
tas jubiliejinis koncertas. Diri
gentas V. Šimkus chorą įsteigė ir 
jam vadovauja nuo pat pirmos die
nos.

sausra derliui nieko gero nele
mia. Tai reiškiniai liudiją, kad nei 
šiais, nei kitais metais Sovietai 
nenugalėsią ūkio krizės.

Manoma, kad tai turi ryšio ir su 
Chruščiovo trijų savaičių kelione 
į įvairias, ypač vad. plėšinių sri
tis. -(E) •

Kitais metais Kaune numatoma 
statyti M. K. Čiurlionio kūrinių 
galeriją — ji būsianti sujungta su 
Čiurlionio vardo muzėjumi. Skel
biama, kad galerijoje būsianti pas
tovi temperatūra. Galerijos pro
jekto autorius J. Vitas.
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KODĖL
Spaudos ir radio darbuotojų su- 

vaiiavime Tabor farmoje PLB 
valdybos vykdomojo pirmininko, 
St. Barzduko skaityta paskaita, 
196į.Vl.B. 

* * *
Kelias iš prigimtinės lietuvių 

bendruomenės į organizuotų Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę rodo 
sąmoningas pastangas rasti tokių 
išeivijos susiorganizavimo formų, 
kur įgalintų sėkmingiausiai išlai
kyti gyvų šios išeivijos tautinę są
monę ir geriausiai vykdyti tauti
nius uždavinius. Lietuvių išeivija 
organizavosi palaipsniui ir organi
zavimosi raida nėra sustojusi. Ma
lonu mintimis dalintis su lietuvių 
spaudos ir radijo žmonėmis, kurių 
valioj šių raidų lėtinti arba pasku
binti.

Vargu ar yra kur tauta, ne
turinti išeivijos. Savo tautos isto
rijoj randam duomenų, kad pir
mieji lietuviai išeiviai atsiradę jau 
labai seniai; dar pagonybės laikais. 
Vėliau keliavę ar bėgę ryšium su 
baudžiavos įvedimu, su tikybinėmis 
kovomis, su valstybės pasidalinimu 
su nepavykusiais sukilimais, šiai 
senajai mūsų tautos išeivijai (jų 
sudarė daugiausia augštesniųjų 
sluogsnių žmonės) būdinga, kad 
ji, nebūdama gausi, nesibflrusi 
krūvon, sklaidžiusia po įvairius 
kraštus paskirais asmenimis ir pa
skiromis šeimomis, tad
ILGAINIUI SUSILIEJUSI SU 
VIETOS GYVENTOJAIS IR 

NUTAUTUSI
Ji lietuvių tautai yra dingusi.

Panaikinus baudžiavų, antroje 
19 a. pusėje prasidėjo gausi lietu
vių valstiečių emigracija. Daugu
mas laimės jieškojo Amerikoj, da
lis vyko į Kanadų, Pietų Amerikų 
ir kt. kraštus. Būdama masinė, ši 
mūsų išeivija spietėsi daugiausia 
miestuose. Taip pat jų jau veikė ir 
su “Aušra” prasidėjęs tautinis at
gimimas. Todėl ji pradėjo organi
zuotis. Organizavimasis reiškėsi 
keliomis kryptimis: pradėti leisti 
lietuviški laikraščiai, pradėtos kur
ti lietuviškos parapijos, pradėtos 
steigti lietuviškos draugijos. Pa
sidarė gyvi religiniai ir tautiniai,

IŠ KANADOS
BENDRUOMENĖS 
STOVYKLAVIETĖ

Montrealyje (Kanadoje) gyveną 
lietuviai nutarė bendromis jėgo
mis įsigyti sau stovyklavietę, kur 
vietos lietuviai, ypač jaunimas, 
galėtų gamtoje pastovyklauti, ruo
šti gegužynės, sporto šventes, 
skautų sąskrydžius ir kt. Jau nu
pirkta prie vandens didelis žemės 
plotas ir belieka tik parengti įren
gimus. Šiam užpirkimui ir įrengi
mui sudarytas specialus Montrea- 
lio lietuvių komitetas, kuriam va
dovauja Pr. Rudinskas. Stovykla
vietės lėšas sudėjo ir tebeaukoja 
vietos lietuviai.

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Jungtinių Amerikos Valstybių 

lietuvių pavyzdžiu, kur yra įsteig
tas Lietuvių Fondas ir jame jau 
sudėta virš 150.000 dolerių. Kana
dos lietuviai įsteigė ir Kanados 
Lietuvių Fondų, kurio kapitalas 
siekia jau virš 7.000 dol. Abiejų 
fondų tikslai: surinktųjį kapitalų 
laikyti banke, o gautus iš jo pro
centus skirti lietuvybės išlaikymo 
ir kultūriniams reikalams.

L. JANUŠYTĖS 
NAUJA KNYGA

Lietuvoje pasirodžius Liūnės Ja
nušytės feljetonų rinkiniui "Iki pa
simatymo”, jį vertindama V. Ži
linskaitė pripažino, kad geriausi 
Janušytės feljetonai esu sukurti 
nepriklausomoje Lietuvoje.

Pokario metų kūryba jau men
kesnė — temų ratas esųs susiaurė
jęs, taikiniai — antraeiliai. (E)

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

BOSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.&W. Phone LW 1220 

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamo* ir išsimokė j imui. Mes kalbame vokiškai.

BENDRUOMENE?
savišalpos ir labdarybės tikslai. 
Organizavimuisi buvo būdingi du 
bruožai: smulkios vietinės draugi
jos, kurių tik JAV-ėse prisisteigė 
apie du tūkstančiai, ir tokie jungi
niai, kaip SLA, ALRKS, veikia vi
so krašto mastu. Susirūpinimų iš
likimu rodė tokie įstatų įrašai: 
“pagelbėti kitiems pakelti savo 
tautyste” (1885 Susivienijimas vi
sų lietuvininkų Amerikoje), “kož- 
nas lietuvininkas, prigulintis ing 
susivienijimų, privalo užlaikyti sa
vo nacijų” (Susivienijimas visų 
draugysčių katalikiškų lietuviškų 
Amerikoje) ir kt.

Apdairesnieji Amerikos lietuvių 
išeivijos veikėjai matė, kad vieti
nių draugijų ir reikšmė tegali būti 
vietinė. Todėl PAJUSTAS REI
KALAS JUNGTIS.

Šiuo metu gimė Amerik. Lietu
vių Katalikų Federacija, Lietuvos 
Vyčių Sąjunga, Tėvynės Mylėto
jų Draugystė, Kunigų Vienybė. 
Gimė viso krašto mastu veikių po
litiniai visuomeniniai socialistų, 
sandariečių, tautininkų junginiai, 
gimė įvairūs fondai atsistatančiai 
Lietuvai padėti. Buvo rengiamos 
masinės, nors diferencijuotos vi
suomenės pagrindais, dainų šven
tės ir kt.

Lietuvos 1940 okupacija jungi
mąsi dar toliau pastūmėję — gi
mė Amerikos Lietuvių Taryba — 
Altą ir bendrasis Amerikos Lietu
vių šalpos Fondas — Balfas. Tie
sa, tik atskiriems ir laikiniems

L.B. SYNEY APYLINKĖS 
NARIŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS

I
A.L.B. Sydney Apylinkės narių 

metinis susirinkimas įvyks rugsė
jo 6 d. Lidcombe katalikų bažny
čios salėje, tuoj po pamaldų 1 vai. 
Laiku nesusirinkus pagal įstatus 
reikalaujamam narių skaičiui, su
sirinkimas įvyks už pusės valandos 
ir bus laikomas teisėtu, nežiūrint 
dalyvių skaičiaus.

Susirinkimo dienotvarkė
Susirinkimo atidarymas. 
Prezidiumo rinkimas.
Mandatų Komisijos tvirtinimas.
Apylinkės Valdybos Pirmininko 

pranešimas.
Revizijos Komisijos pranešimas.
Diskusijos dėl pranešimų.
Pajamų — išlaidų apyskaitos 

ir darbo veiklos tvirtinimas.
1964-65 m. pajamų-išlaidų sąma

tos projekto tvirtinimas.

Valdomųjų organų rinkimai:
a) Apylinkės Valdybos,
b) Revizijos Komisijos,
c) Garbės Teismo,
d) Klausimai ir sumanymai.

II
Kad sutaupius laiką ir išlaidas, 

toje pačioje vietoje po Apylinkės 
Valdybos valdomųjų organų išrin
kimo, remiantis Krašto Valdybos 
bendraraščiu Nr. 5 iš liepos 29 d.

ĮDOMIOS MINTYS 
APIE TIESĄ

Knygos autorius ir Ateitininkų 
federacijos vadas Dr. Juozas Gir
nius Los Angeles mieste ateitinin
kų susirinkime skaitė paskaitą pa
liesdamas krikščionio laisvės ir at
sakomybės problemą santykyje su 
moderniąja kultūra. Minimos pa
skaitos kardinalinius punktus 
Darbininko korespondentas sutrau
kia į:

a) Visur jieškoti tiesos, tačiau 
neužsidaryti “teisuoliniame” No
jaus laive.

b) Niekas neturi jaustis tiesos 
savininku. Tiesa neišsemiama ir ji 
negali tapti kieno nors nuosavybe. 
Tiesa yra uždavinys. 

uždaviniams vykdyti. Bet buvo 
rasta bendra kalba, ir tai buvo di
delis laimėjimas. Apskritai, lietu
vių valstiečių išeivija, vadovauja
ma iš tų pačių valstiečių kilusių 
inteligentų, nors ir negausių, at
liko milžiniškus darbus. Juos mato
me savo akimis. Viena, ko jie ne
galėjo padaryti, tai sulaikyti nu- 
tautimo sriauto.

TOLIMESNIS ŽINGSNIS YRA 
PASAULIO LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖ 
užuomazgą radusi Draugijoj Už
sienio Lietuviams Remti, Pirmaja
me Pasaulio Lietuvių Kongrese, 
Pasaulio Lietuvių Sąjungoj. Jos 
mintį konkretizavo Vyriausiasis 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, 
1949 birželio 14 paskelbdamas Lie
tuvių Chartų ir Laikinosios PLB 
santvarkos nustatus.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenę 
išeivijos lietuv. organizavimosi ei
goj reikia laikyti pažangos žings
niu, ir štai dėl ko.

PLB turi raštu formuluotą savo 
veiklos programą. Tokia yra 
Lietuvių Charta, įpareigojanti kie
kvieno lietuvio sąžinę ir rodanti 
jam lietuviškų kelių. Šis kelias ei
na per gimtųjų kalbų, lietuvišką 
šeimą, tautinę kultūrą, lietuvišką 
mokyklą, lietuvišką draugiją, 
spausdintą ir gyvąjį lietuvišką žo
dį, tautos istorijų, tautinį solida
rumą. Viso to reikia, kad “savo 
tėvų išlaikytų Lietuvių Tautos gy

Susirinkimai apylinkėse
1964 m. bus renkami atstovai į 
Krašto Tarybos atstovų visuotinį 
suvažiavimą.

1. Pagal ALB statutų ir Sydney 
Apylinkės narių skaičių, turi būti 
išrinkta į Krašto Tarybos suva
žiavimų 12 atstovų.

2. Renkant Tarybos atstovus turi 
teisę balsuoti kiekvienas B-nės na
rys suėjęs 18 metų amžiaus ir su
mokėjęs Australijos Lietuvio mo
kestį. Atleisti nuo Australijos Lie
tuvio mokesčio kaip nedirbantieji 
taip pat turi teisę balsuoti.

3. Krašto Tarybos atstovais gali 
būti renkami b-nės nariai, sulaukę 
21 metų amžiaus ir sumokėję Aus
tralijos Lietuvių mokesnį. Atleisti 
nuo Australijos Lietuvio mokes
nio taip pat gali būti renkam.

4. Kandidatus gali siūlyti kiek
vienas susirinkime dalyvaujųs 
ALB narys, turįs rinkimo teisę. 
Kandidatai siūlomi žodžiu arba 
raštu. Jei siūlomas kandidatas su
sirinkime nedalyvauja, jo sutiki
mas būti renkamu turi būti patiek
tas raštu.

5. Renkant Tarybos atstovus 
bus balsuojama slaptai. Išrinktais 
bus laikomi pagal eilę daugiausia 
balsų gavę kandidatai. Jei kandi
datai gautų po lygiai balsų, bus 
laikomas išrinktu vyresnis amžiu
mi.

Pastaba: Susirinkusių patogu
mui, bus paruošti užkandžiai ir ka
vutė.

Sydney Apylinkės Valdyba

CASBJMkTSK
PRANEŠIMAS

A.L.B. Cabramattos Apylin
kės Valdyba maloniai praneša 
Cabramattoje, Liverpoolyje, Can- 
ly-Vale, Fairfielde, Carramar ir 
Merrylande gyvenantiems tautie
čiams, kad rugpjūčio 23 d., sek
madienį, 3 vai. p.p., p. K. Butkaus 
prekybos patalpose, 88 John St., 
Cabramatta, šaukiamas apylinkė
je gyvenančių lietuvių visuotinis 
metinis susirinkimas. Nesusirin
kus anksčiau minėtu laiku reika
lingam skaičiui, už pusės valan
dos susirinkimų skaitysime teisė
tu, bet kuriam skaičiui susirinku
sių dalyvaujant.

Maloniai prašome tautiečius kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti atlie
kant savo tautinę pareigų.

Apylinkės Valdytai

KAS SVARBIAU
Vaikinas pasakoja savo būsi

mam uošviui:
— Begalo jų myliu! Be jos tik

rai negalėčiau gyventi!
— Tai ne taip svarbu; svarbiau

sia, ar galėsi su ja gyventi, — pas
tebėjo tėvas. 

vybę lietuvis perduotų ateities kar
toms, kad amžinai gyventume”.

LIETUVIŲ CHARTAI RŪPI, 
KAD LIETUVIS LIKTŲ LIETU

VIU “VISUR IR VISADA”.
Štai kodėl ji nė vieno lietuvių 
nepalieka už Bendruomenės ribų. 
Iš čia kyla toks jos dėsnis: “Pa
saulyje pasklidę lietuviai sudaro 
vieningų Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę”. Tegu dėsnis ir neį
vykdomas, bet svarbu pati dvasia, 
pats siekimas, tokia kryptis. Atsi
remdama į prigimtinę bendruome
nę, kuriai lietuvis priklauso savo 
gimimu, P.LB nori sutapti su visa 
lietuvių išeivija. Bent jau “savo 
lietuviškuoju rūpesčiu PLB mora
liai gaubia visus lietuvius ir todėl 
iš tiesų moraline prasme atstovau
ja visai lietuviškajai pasaulio iš
eivijai, nors faktiškai remdamasi 
tik sąmoningąja bei aktyviąja jos 
dalimi” (J. Girnius, Tauta ir tau
tinė ištikimybė 186).

Į tai kai kas atsako: demokrati
niame krašte asmuo turįs teisę pa
sirinkti tokią organizaciją, kuri 
jam patinkanti, o siekimas suva
ryti visus į PLB esu ne kas kita, 
kaip diktatūrinės užmačios.

BET KAS GI YRA 
DIKTATŪRA?

Tai įstatymų nevaržoma valdžia, 
besiremianti jėga. Apie kokią jėgą 
galime kalbėti PLB? Antra, PLB 
tvarkosi savo konstitucija, atitin
kamo jos organo (PLB Seimo) 
priimta ir paseklbta. Vadinasi, 
PLB nėra “įstatymų nevaržoma”. 
Trečia, PLB nevaržo organizacijų 
pasirinkimo. Priešingai, tokį pasi
rinkimą pabrėžia ir skatina: 
“Draugija yra tautinės kultūros

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

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

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo prezidiumo su

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

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

ninko pranešimas Amerikiečių — 
Lietuvių sportininkų reikalu.

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

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

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

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

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

4. Renkamais gali būti bendruo
menės nariai nejaunesni kaip 21 
metų amžiaus ir turį teisę balsuo
ti. Kandidatu sutikimas būti ren
kamais, turi būti patiektas raštu.

5. Renkant atstovus balsuojama 
slaptai. Išrinktais skaitomi pagal 
eilę daugiausiai balsų gavę kandi
datai. Jei kandidatai gautų po ly
gai balsų, išrinktu laikomas vy
resnis amžiumi.

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

A.L.B. Adei adė* Apylinkė*
Valdyba

Meno Dienu reikalais 
t

1. DAILĖS PARODA
Maloniai primename dailininkam*, kurie dar neatsiuntė informa

cijų apie dalyvavimų dailės parodoje, pranešti mums: vardų, pavardę, 
kūrinio pavadinimų, technikų ir kainų. Taip pat pažymėkite incai* 
kiekvieno paveikslo dydį. Skulptūros pageidautino* ne didesnės, kaip 
šešių pėdų.

2. APYLINKIŲ VALDYBOMS, SAVAITGALIŲ MOKYKLŲ VEDĖ-
JAMS IR KITIEMS ASMENIMS
maloniai primename vaikučių paveikslų parodų: me* pageidauja

me artimiausiu laiku pranešti, kiek piešinių paskira mokykla numato 
atsiųsti vaikų meno parodai. Jūsų informacija žymiai palengvins ko
miteto darbų vaikų meno parodo* reikalu.
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3. MENO DIENŲ PROGRAMA

Maloniai prašome Apylinkių Valdyba* Australijoje atsiųsti mum* 
muzikų ar dainos ekspertų nuomone geriausių apylinkėje 
jaunųjų talentų vardus, pavardes, jų fotografijas ir keli* sakiniu* 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 parodos ren
gėjui N. Butkūnui 9 Cowper Street, St. Kilda, Victoria.

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

veiksminga talkininkė. Lietuvis 
kuria ir palaiko religines, kultūri
nes, jaunimo, savišalpos, profesi
nes ir kitas lietuvių draugijas” 
(Liet. Chartos 8 str.). Draugija 
ir Bendruomenė nėra viena kitą 
išskiriančios, bet viena kitą papil
dančios sąvokos. Draugija — ma
žesnis ir kuriam nors specifiniam 
tikslui skiriamas junginys, Ben
druomenė — platesnis (visuotinis) 
ir bendriems tikslams skiriamas 
junginys. Vadinasi, moraliai ma
žesnis junginys savaime turėtų 
gravituoti į platesnįjį, ypačiai to
kios prigimties ir apimties kaip 
tautinė bendruomenė. Todėl čia 
derėtų laikytis šio dėsnio: “Kai 
savajame krašte žmogus priklauso 
tautai visu savo gyvenimu, tai 
svetur išeivis savo tautinei ben
druomenei priklauso tik dalimi sa
vo gyvenimo, bent ta dalimi, kuria 
jis liudija savo tautinę gyvybę. 
Tautinė išeivių bendruomenė yra 
tasai pavidalas, kuriuo išeiviai 
lieka savo tautoje ir jai gyvena.

PRIKLAUSYTI TAUTINEI 
BENDRUOMENEI IŠEIVIO

ATVEJU YRA PRIKLAUSYTI 
PAČIAI TAUTAI, ESANT UŽ 

TĖVYNĖS
Ir juo tautinė išeivių bendruome
nė yra gyvybingesnė, juo glau
džiau ji savo narius sieja su tauta 
krašte” (J. Girnius, 16).

Šitaip suprantama Bendruome
nė yra išeivijos lietuvių bendro 
darbo dirva. Tokio darbo turinį, 
apimtį ir kryptį JAV LB Tarybos 
narys St. Yla išreiškė trim žodžiais 
— telkti, derinti, integruoti. Juos 
ir čia pakartajam:

“TELKTI” — reiškia burti savo 
tautos žmones fiziškai ir kultūriš
kai. Fizinio telkimo reikalas labai 
svarbus emigracijoje. Per didelis 
išsisklaidymas didelėj erdvėj ir 
tarp svetimų žmonių gresia ben
druomenei pakrikti ir netekti ry
šio. Bendruomenės nariai tik tada 
laikosi, kai bendrauja ir savo rei
kalus derina. Fizinis telkimas į

LIETUVIAI
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Tautos šventė, kuri Lietuvoje 

būdavo švenčiama 8-to rugsėjo, 
patogumo sumetimais atkeliama į 
sekmadienį, rugsėjo 6-tą. Minėji
mą ruošia Bendruomenės Valdy
ba. Minėjimo pradžia Klube 3 vai. 
po pietų. Ta proga, 11 vai. ryto, 
St. Patrick’s bažnyčioje, Braddon, 
bus laikomos lietuviškos pamaldos. 
Prieš pamaldas bus klausoma iš
pažinčių.

AUKOS AMERIKOS — 
LIETUVIŲ SPORTININKAMS 
Amerikos - lietuvių sportininkų 

kelionės išlaidoms padengti Can- 
berros ir Queanbeyano lietuviai su
aukojo £75.10.0. šie pinigai buvo 
pasiųsti ALFAS Valdybai ir jos 
sekretorius p. V. Baltutis už tai 
reiškia sportišką padėką. Aukoto
jų sąrašai bus greitu laiku pa
skelbti spaudoje.

Organizavimo išlaidas Canber- 
roje padengė mūsų Klubas ir Ben
druomenės Valdyba. Tiesa, kai ku
rie malonūs tautiečiai prie to irgi 
prisidėjo ir jiems priklauso lietu
viškas ačiū.

P. PILKA APLINK PASAULĮ 
Rugpjūčio 1 d. canberiškis p.

Petras Pilka išvyko kelionėn ap

kolonijas, rajonus, aplink savus 
parapinius židinius glaudina žmo
nes ir gyvina jų bendrumo sąmo
nę. Kultūrinis telkimas į tam tik
rus kultūrinius centrus — klubus, 
ramoves, stovyklas ir organizaci
jas, arba takius kultūrinius pla
tesnius subūrimus, kaip festivaliai 
kongresai, šventės, minėjimai. Jie 
padeda išlaikyti dvasinius ryšius 
ir bendrus kultūrinius interesus.

DERINTI žmones ir ypač atski- * 
rus bendruomenės vienetus yra 
antras svarbus uždavinys. Yra ne
maža konkrečių darbų, kuriems 
reikia bendros talkos. Tokie dar
bai yra švietimo, labdaros, tautos 
laisvinimo srityse. Jie yra bendri 
visiems. Tokie darbai geriausiai 
derina visus. Tokio derinio reikia 

j ypač esamom sąlygom, kada įsiga
li grupinis uždarumas, paisymas 
tik savo reikalų, noras tenkintis 
tik asmenišku savo gyvenimu.

INTEGRUOTI bendruomenines 
vertybes, kad kurtųsi teisingos ir 
sveikos pažiūros, bręstų bendri 
nusiteikimai, bendra vieša nuomo
nė, netgi bendras gyvenimo sti
lius. Bene labjausiai integruojan
tis dalykas yra papročiai ir tradi
cijos. Jos įima savin ir tautinius, 
ir kultūrinius, ir moralinius — 
religinius elementus.

Pagaliau didelės, visuomeninis 
ugdomosios reikšmės turi taip pat 
ir PLB organų, sudarymo būdas: 
rinkimais, sudarančiais sąlygas 
kiekvienam lietuviui kandidatuoti 
ir balsuoti, diegiamas aktyvumas, 
atsakingumas, sąmoningumas — 
tai, kuo reiškiasi demokratinė dva
sia.

Taip mums atrodo Bendruomenė; 
kaip išeivijos lietuvių susiorgani
zavimo forma. Tokiai Bendruome
nei dirbama, tokią taip pat prista
tote savo skaitytojams bei klausy
tojams ir jūs. Už tai nuoširdus 
dėkui! Tačiau esame dar tik savo 
kelio pradžioje.

CANBERROJE
link pasaulį. Kelionė užtruks virš 
dviejų mėnesių. Aplankys Aziją, 
Afriką, Europą ir Ameriką. Ponas 
P. Pilka žadėjo Hong-Konge nusi
pirkti filmavimo aparatą, kelionės 
metu filmuoti visus įdomius daly
kus.

MŪSŲ KLUBO GARBĖS. NARIO 
NAUJA AUKA

Canberr s Liet Klubo garbės 
narys p. P.J. Bachunas iš Ameri
kos atsiuntė mūsų savaitgalio mo
kyklai ir knygynui 8 knygas “GIN
TARAS”. Knyga yra skiriama li
tuanistinėms mokykloms. Išleista 
J.A.V. Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Fondo.

AMERIKOS LIETUVIAI
UŽSISAKĖ MŪSŲ PASTOGĘ

Prieš išvykdami namo po sėk
mingų žaidynių Mūsų Pastogę nš- 
sisakė šie Amerikos lietuviai sve
čiai:

Kanadietis J. Bulionis dvejiems 
metams, Gintautas Vitkus iš Kali
fornijos vieneriema metams, Dr. 
R. A. Gaška vieneriems metams 
ir Augustinas Kapaiinskas pusei 
metų.
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IJA( l>Ii:S DAINOS
Liaudies poezija mus žavi savo 

.paprastumu, nuoširdžiu naivumu, 
^betarpišku gamtos žmogaus pergy- 
renimų /ir jausmų išreiškimu. 
Liaudies dainų poetinės priemonės 
yra ir labai paprastos, ir kartu 
giliai poetiškos, nes gamta ir po
nija yra tarpusavy artimai susi
juos.

Liaudies dainius savo kūriniams 
temas semia iš savo artimos aplin
kos, žmogus ir pats kūrėjas yra 
Tisą ko centras. Toji paprasta, bet 
giliai žmogiška poezija ir šių dienų 
moderniam didmiesčio gyventojui 
lieka patraukli, tai tarsi tyras šal
tinio vanduo, gaivinąs dulkėtame 
kelyje pavargusį keleivį.

Lietuvių liaudies poezija, arba 
“dainos”, jau antras šimtmetis 
pasidarė žinoma literatūros mėgė
jams ir etnografams daugelyje 
Europos kraštų. Keliolika tūks
tančių dainų yra atspausdinta, per 
pusantro šimto tūkstančių tebėra 
rankraščiuose, apie pora tūkstan
čių yra išversta į svetimas kalbas. 
Yra vertimų net į esperanto ir žy
dų kalbas.
Lietuvių liaudies poezijoje vy- 

rauja lyrinis pradas. Tai nuotai
kos poezija, plaukianti iš daininin
ko širdies ir lydinti jį per visą gy
venimą, kaip džiaugsmuose, taip 
ir.skaudžiose valandose. Stambių 
epinių kūrinių lietuvių liaudis ne
turi. Tiesa, randame nemaža ba
ladžių. Jos yra daugiau tarptau
tinio pobūdžio, daugelis jų žinomos 
ir slavų tautoms. Tačiau pati 
stambiausia ir originaliausia lietu
vių liaudies poezijos sritis yra gry
nai lyrinės dainos. Jose atsispindi 
visas žmogaus gyvenimas.

Tš i lietuvių dainų matyti, kad 
šeima yra asmens atramos taškas. 
Liūdnas yra gyvenimas be tėvelių, 
be'brolių—seselių, be mylimos 
mergelės ar bernelio. Vienuma ir 
užsidarymas savyje yra lietuviui 
nepakeliami, jis ieško žmogaus. 
Jeigu1 kuriuo metu jis yra tikrai 
vienas, tai kalbasi nors su žirgeliu, 
patino šakele, mergele su gėlėmis. 
Užtai ypač skaudžiai atjaučiama 
našlaičių dalia: šios dainos yra 
jautriausios visoje lietuvių liaudies 
poezijoje. 'Našlaitė, neturinti ar
timųjų, guodžiasi nors tuo, kad 
dangaus šviesuoliai jų paguos: Mė
nulis bus kaip tėvelis, Saulė — 
močiutė ir t. t.

Santykiai su tėvais yra nuošir
dūs. Tačiau kai ima rūpėti' berne
liui mergelė ar mergelei bernelis, 
dažnai drovimasi tėvams tuojau 
visą tiesą pasisakyti ir bandoma

SKUBĖKITE UŽSITIKRINTI 

VIETAS, NES LAIKO LIKO 

VOS DVI SAVAITES

NĖRA KITO TOKIO 
BALIAUS PASAULYJE, 

KAIP

(Pagal Dr. J. Balį) 

atsikalbinėti dailiai sugalvotais 
pasiteisinimais, kuriuos lengva su
prasti, — tai ne melas, bet poetiš
kas prisipažinimas.

Savaime suprantama, kad lyri
nėse dainose meilė yra pats centri
nis objektas. Didžioji mūsų liau
dies dainų dalis vienu ar kitu bū
du, — vienos ryškiau, kitos dau
giau pridengtai, — paliečia šią 
sritį. Ir čia jaunųjų santykiai pa
sižymi tuo pačiu nuoširdumu ir 
naivumu. Tačiau pats žodis “mei
lė” senose dainose vengiamas mi
nėti, čia kalbama simboliais. Mer
gystės ženklai yra lelija ir rūta, 
žiedas ir vainikas, bernystės žen
klai — jo kepurėlė, dobilas ir žir
gas. Lietuvaitės nemėgsta karei
vių ir avantiūristų, jų idealas yra 
artojėlis. Ypač negalima pasitikė
ti svetimtaučiais berneliais, kurie 
pilni klastų. Labai aukštai laiko
mas padorumas. Įtūžęs tėvas pas
kandina dukterį, kuri su dvarionė- 
liais praulioja žiedą ir vainikėlį, 
nors broliai nėra tokie griežti ir 
linkę atleisti seseriai. Berniokas 
mažiau tesirūpina savo kepurėle, 
manydamas, kad jam daugiau yra 
leistina, žinoma, nesusipratimų, 
nusivylimų ir išsiskyrimų jaunųjų 
tarpe irgi netrūksta, tačiau visa 
tai neimama taip tragiškai, kaip 

Amerikoje atidaryta tarptautinei inspekcijai atominės energi
jos stotis. Paveiksle matome trečiąją savo galingumu atominės 
energijos stotį Rowe mieste, Mass., gaminanti 600.000 šiluminių 
kilovatų.

kitų tautų liaudies dainose: užten
ka išsikalbinėjimo, apsieinama be 
durklo ar nuodų. Berneliui nepa
tinka besididžiuojanti mergelė. 
Nujojęs pas mergelę, jis nelipa nuo 
žirgo, kol pati mergelė neišeina jo 
pasveikinti. Tokią bernišką savi
garbą ir vengimą “lįsti per akis” 
dažnai pastebime mūsų dainose.

Priešginybė rūtos simboliui yra 
lino žiedas: už kasų užkritęs lino 
žiedas reiškia mergystės ir jaunų 
dienelių netekimą. Linų laukas ir 
linų darbai mūsų dainose dažnai 
minimi: seniau tai buvo svarbiau
sias ir pats būdingiausias lietuvių 
moterų užsiėmimas. Baltoms krai
čių drobėms išausti, kurios buvo 
kiekvienos merginos pasididžiavi
mas, reikėjo pirmiausia linų turėti, 
tad ir mergelė dažnai sutinkama 
linų lauke.

Jaunystės dienos paprastai bai
giasi vedybomis. Vestuvinių dainų 
yra labai gausu. Jose paprastai 
mergelė (kartais ir bernelis) rodo 
didelį nenorą palikti tėvų namus 
ir vedybinį gyvenimą vaizduoja 
tamsiomis spalvomis. Tos dainos 
rodo didelį prisirišimą prie savo 
gimtųjų namų ir savo giminės. 
Vedybos yra svarbus gyvenimo 
įvykis, kai reikia skirtis su senąja 
bendruomene (kiltimi) ir pereiti į 

naują, kur nežinia kokia dalia lau
kia. Vestuvinių dainų graudumas 
kaip tik rodo tą didelį prisirišimą 
prie savo šeimos ir kilties. Tačiau 
netrūksta vestuvėse ir linksmų 
jumoristinio pobūdžio dainų.

Lietuviai mėgsta dainuoti ir 
darbą dirbdami.„Tose dainose irgi 
dažnai prisimenama ne tik pats 
darbas, bet ir bernelis ar mergelė.

Mėgsta lietuviai linksmus ben
druomeniškus suėjimus, pasivaiši- 
rimus ir išgėrimus, kuriems progų 
netrūksta: metinėse šventėse, dar
bą pabaigus, krikštynose ir vestu
vėse. Pakviesti į namus gimines, 
kaimynus ar pažįstamus, juos ge
rai pavaišinti ir po sunkių kasdie
ninių darbų linksmai praleisti ke
letą valandų, lietuviams yra būti
nas reikalas. Tokių suėjimų ir 
puotų metų dainuojamos linksmo 
pobūdžio dainos, kuriose gausu są
mojaus ir jumoro.

Jumoristinės dainos lietuvių yra 
gana mėgiamos, — negalima saky
ti, kad lietuvis tik verkšlenti te
mokėtų, jis moka ir juoktis. Mėgs
tama žmonių santykius perkelti 
gyvulių ir augalų pasaulin: mielai 
dainuojama apie žvėrių ir paukščių 
vestuves, uodo mirtį, grybų karą. 
Paminėti motyvai nėra vienų lietu
vių nuosavybė.

Karas visų tautų liaudies kūry
boje užima įžymią vietą. Lietu
viams teko daug kariauti, dažnai 
su galingesniu priešu, ir istorija 
neretai mums praneša apie dide
lius lietuvių laimėjimus. Tačiau 
karas lietuvių dainose nėra vaiz
duojamas, kaip kilnus žygdarbis, 
bet tik kaip būtinybė. Lietuviai 
nesižavi kruvinais kovos lauko 
vaizdais, nemėgsta perdėtai girtis 
savo narsumu ir išpūstais laimėji
mais. Graudi nuotaika ir sunki 
kareivio dalia visu ryškumu atsis
pindi mūsų dainose. (A.L.Ž.)

VISIEMS
NEWS DIGEST — INTERNATIONAL
ATSTOVAMS IR PLATINTOJAMS

Prieš kiek laiko esame pasiuntę visiems "N.D. — I.” 
atstovams ir platintojams paraginimus galimai greičiau atsi
skaityti už išplatintus numerius. Dauguma tuoj pat atsiliepė ir 
jau atsiskaitė. Deja, yra dalis, kuri iki šiol dar neatsiskaičius 
už abu paskutinius numerius.

Neturėdami galimybės vėl asmeniškai laiškus rašyti šiuo 
prašome visus dar neatsiskaičiusius už “News Digest — In
ternational” žurnalą, kuo greičiausia atsilyginti už parduotus 
numerius.

Šis paraginimas rašomas tik todėl, kad jau spausdina
mas ir tuoj pasirodys..naujas nuiųeris, o tam būtinai reikalin- 

, gi pinigai.
“NEWS DIGEST — INTERNATIONAL“ 

REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA
Box 62, P.O. . Belmore, N.S.W.

NUTIKIMAI PERTH’E
RAŠO JONAS ŠOLIŪNAS

Mūsų kelionė trumpėja, pergalių 
virtinė ilgėja. Rinktinė rugpjūčio 
5 d. nugalėjo Perthe Vakarų Aust
ralijos rinktinę 97:55 (50:26). šis 
laimėjimas parodė, kad mūsiškiai 
gali pademonstruoti augštos klasės 
žaidimą net ir tada, kai jaučiama, 
jog laimėjimas užtikrintas. Dar 
niekados Perth miestas nematė to
kios klasės žaidimo ir niekuomet 
stadionas nesutraukė tiek daug 
žiūrovų bei augštųjų svečių.

SKALBIAMOJI MAŠINA
Po įspūdingos pergalės prieš Pie

tų Australiją Adelaidėje pasilei
dom tolimon kelionėn į kitą Aust
ralijos kraštą.

Išvykdami iš gražiosios Adelai
dės palikome ne tik pasididžiavimu 
mumis persunktas adelaidiškių lie
tuvių širdis, bet dar daugiau kitų 
dalykų ir eilę visokiausių nuotykių. 
Palikome Adelaidėje įpykusius 
australus krepšininkus, kurie dar 
vis negalėjo tikėti, kad mūsų rink
tinė nugalėjo juos keletą kartų. 
Štai Pietų Australijos komandos 
vadovas net nepaspaudė mūsiškiui 
rankos ir nudavė nežinąs, kas jo 
komandoje nutiko.

Adelaidėje išsiskyrėm ir su mū
sų išvykos vadovu Valdu Adamka- 
vičium. Dabar mums vadovaus jo 
vietininkas Dr. Gaška ir Vyt. Gry
bauskas.

Pagaliau Adelaidėje palikome 
ir. Australijos lietuvių sporto Są
jungos vadovą pirmininką p. J. 
Jonavičių su visa jo svita. Dėl jo 
nepaprastos energijos, dzūkiško 
nuoširdumo mes pasigesime jo vi
sur. Niekas taip mumis nesirūpi
no kaip, jis ir visi jo padėjėjai.

Visa mūsų laimė, kad australų 
lėktuvų bendrovė besirūpinanti 
mūsų skraidymu čia, susodino mus 
į geresnes sėdynes kelionei j toli
mąjį Perthą. Kitaip mes visi, ne 
tik ilgasis Slomčinskas, būtume 
klausę, kada pagaliau baigsis mū
sų skalavimas skalbimo mašinoje.

Pabodo mums keliauti Perthan. 
Pakliuvom audron ir pradėjo mus 
sijoti po debesis. Rodės, kad ne 
lėktuvu skrendi, bet bričkon įsėdęs 
į bažnyčią dundi. Ir taip dundė- 
jom septynetą valandų.

NAKTIS TAMSI, BET MŪSŲ 
LAUKIA

Geri tie lietuvininkai. Jie tave 
ne tik priglaus, bet ir pervalgy- 
dins. Jie ne tik troškulį nuramins, 
bet tave ir nugirdys. Ir vis geros 
širdies vardan. O kas gi gali prie
šintis prieš gerąją širdį!

Nors Perthan atskridome vėlai 
naktį, sutikti mus su gėlėmis atėjo 
beveik visi lietuviai. Čia jų ne
gausu — vos gal du ar trys šimte
liai.

Australai vaišino mus lėktuve, 
bet nei sočiai, nei pusbadžiu. Tad 
visi keleiviai, nekantravo ir nuola
tos žvalgėsi vaišių kambarin, kur 
buvo sudėta kalnai gėrybių, kur 
lietuvės šeimininkės viena kitą 
pralenkdamos savo gaminiais no
rėjo mus pamylėti. Na, ir rijom, 
lyg smakai.

VIS GERIAU, VIS AUGŠČIAU
Mūsų rinktinę priima visur vi

sokiausi pareigūnai — konsulai, 
ambasadoriai, miestų burmistrai, 
bendruomenių pirmininkai, klebo
nai, buvę viršaičiai, generolai ir 
eiliniai. Ir visuomet tų pareigūnų 
augštumas valdžioje yra atvirkš
čiai proporcingas vietovių dydžiui: 
didesnis miestas — priima mažes
ni, maža vietovė visa svita sueina.

Perthe užkliuvome net ant pa
ties Anglijos karalienės atstovo — 
gubernatoriaus. Jis čia didelis 
ponas. Jam salėn įeinant visi turi 
atsistoti, o kitas net ir himną už
traukia. Rugpjūčio 5 d. mus pri
ėmęs Pertho burmistras ne tik kad 
pasveikino, bet ir pavaišino. Mū
siškis Dr. Gaška atsidėkodamas 
pareiškė, kad mūsų astronautas J. 
Glenn dar ir dabar mielai šį miestą 
prisimena, nes Perthas uždegė vi
sas savo šviesas, idant jam skrai
dant aplink žemę kiek šviesiau bū- 
tų!

Be augštos svitos Pertho stadio- 
nan sugūžėjo masės žmonių. Dar 
niekad jų čia tiek nebuvo.

JUOZAS ŠVAISTAS

WHIP IP&&W5© . 3S58WM
(Tęsinys)

^Atsirado pavyduoliai. Įskundė žandarams. 
Naktį netikėta krata. Surado septynis šimtus eg
zempliorių Tilžėje spausdintų knygų. Visas kon
fiskavo. Virbalio teismas,nuteisė po septynis rub
lius baudos už kiekvieną knygą.

Danisevičius nesutiko. Apeliavo į Vištyčio pa
sienio .teismą. Sumažino iki dviejų rublių. Krei
pėsi toliau. Teisėjų suvažiavime Suvalkuose per- 
svarstė visą bylą ir paskyrė po trisdešimt kapeikų. 
Danisevičius jau drąsesnis. Mato, kad laimi ir dar 
gali laimėti. Apeliuoja į apygardos teismą. Pali
ko tiktai po dvi kapeikas nuo knygos.

Byla ilgai truko, gerokai nuvargino. Daug kaš
tavo advokatai ir įtakingų rusų valdininkų “patepi
mai”. Danisevičius vis tiek džiaugėsi, tartum bylą 
laimėjęs. Ne tiek svarbu jam visas nuostolis, teismo 
išlaidos, kiek noras parodyti įbaugintiems žmonėms, 
kad lietuviškų knygų platinimas nėra kažkokia bai
senybė. Gudrumu galima išsisukti iš žiauriausių 
caro “šunų” nasrų.

Sidaravičius labai didžiavosi tokiu knygnešiu. 
Visiems pavyzdžiu rodydavo. Važiuodamas į Slavi
kus dažnai prisimindavo. Prisimindavo ir tą guvų, 
meilų Pranuką, zakristijono sūnų. 'Bernukėlis dar.

Pranukas irgi labai mylėjo Sidaravičių. Lauk
davo. Pasitikdavo ant kelio įvažiuojantį. Kad ne 
taip nuobodu būtų laukti, pasikviesdavo vienmečius. 
Lakstydavo ir žaisdavo “arkliais”.

---- Jau važiuoja!
Linksmas, garsus riksmas. Nuo Sudargo ant 

vieškelio dulkių viesulas. Netrukus išryškėja sarčio 

galva. Geras, smarkus riestasprandis ristūnas.
Jau bažnytkaimio aikštėje. Sustabdo įsikarš

čiavusį žirgą ir važiuoja žingsniu. Pamoja ranka, 
šypsodamasis sveikinasi su berniukais. Šie seka 
paskui. Įvažiuoja špitolės kieman ir riša žirgą prie 
zakristijono malkinės.

Sartis pasigėrėtinas, brikutis prastas, o važiuo
tojas dar prastesnis. Nuolatinis baltas drobinis 
burnosas. Suglamžyta kepurė. Sunkūs auliniai ba
tai. Pažiūrėti vyras dailus — gyvas, lieknas, aukš
tokas.

Berniukai nerimauja, kol baigs tvarkytis su 
sartoku. Jie stovi atokiau ir maivosi, kaip kačiukai.

— Na, sveiki apaštaliukai!
Visiems paploja per> veidelius ir leidžia bučiuoti 

į delną. Tai savotiška malonė. Ranka stambi, 
šiurkštoka. Pakvipusi žuvimis ir uostomu tabaku. 
Apaštaliukais ar apaštalais vadindavo visus, kurie 
jam mielesni.

— O kiek apaštalų buvo, ar jūs žinot?
Berniukai beveik unisonu atsako:
— Dvylika!
— Teisingai — dvylika. Jūs dabar maži dar, 

tad apaštaliukai. Kai užaugsit, būsit apaštalai. Ar 
norėtumėt?

— Norėtumėm...
— Labai gerai, vaikučiai! Labai gerai... O ku

rie mokat skaityti?
— Aš!
Gyvai striksi Pranelis, kaip žvirbliukas. Kiti 

du nusiminę tyli. Sidaravičius ištraukia iš pažas
ties ryšulį. Neskubėdamas išvynioja. Didoka rau
dona skepetaitė, lyg nurišta nuo kurios nors moters 
galvos. Ten visko matyti. Pranukui sako:

— Kai tu moki skaityti, še tau knygelę. Ar ži
nai, kas ją parašė?

— Ne...
— Būtinai reikia žinoti! Parašė aukščiausias 

dvasiškas ganytojas jo prakilnybė vyskupas Wolon- 
čiauskas. Kiek čia įdomių pasakojimų ir gražių pa
veikslėlių! Pažvelkit, vaikučiai.

Varto knygelę ir rodo paveikslėlius. Kitiem 
dviem net paširdy gelia dėl apmaudo. Tikrai dailūs 
tie paveikslėliai. Visi spalvoti, tartum gyvi.

Sidaravičius suprato, kas vyksta anų sieloj, to
dėl prideda:

— Kai pramoksit paskaityti, ir jūs gausit po 
tokią knygelę. O kuo judu vardu?

Už abu atsako drąsesnysis:
— Aš Antanukas, o jisai Jonelis.
— Puiku! Labai gražūs vardai. Ir judu gra

žūs berniukai. Tik visada tokie būkit, kaip jūsų 
patronai! Aš jums .duosiu po kryželį. Štai ir po 
kringelį visiems priedo!

Vis išvynioja ir ima iš tos pat skepetaitės. 
Kringeliai švieži, treška. Maginantis kvapas pa
leidžia seilę burnoje.

— Paragaukit, ar skanūs?
Nors labai gundo krimstelėti, bet vaikai dvejoja. 

Anie du pasižiūri į vyresnįjį, Pranuką: ką tasai da
rys? Pranukas irgi sumišęs. Jis atsimena savo tė
vą. Tėvas, gavęs kringelį, visada parsineša namo, 
įsivyniojęs į švarią skepetaitę. Namuose laužo ir 
dalijasi su visais namiškiais, lyg tai būtų kalėdinė 
plotka.

Sidaravičius žiūri, gėrisi berniukais. Labai jam 
mieli, įdomūs. Daug naivaus paprastumo ir nuošir
dumo. Sieloje savaime jauku, lengvėja. Tarytum 
ir jis pats būtų grįžęs į jų metų dienas.

Žiūri, poilsiauja. Iš lėto, neskubėdamas atmez- 

ga vieną skepetaitės kamputį. Paima žiupsnelį ta
bako. Patraukia į vieną šnervę, į antrą. Gerokai 
susiraukia ir smarkiai nusičiaudi.

— Ak! kaip macnu ir sveika! Tik jūs, vaikai, 
nebandykit taip daryti. Gink, Dieve, nebandykit! 
Gal kada nors... vėliau... Tik ne dabar. Suprantat?

— Suprantam, klebonėli.
Dar po gerokos pauzės kreipiasi į Pranuką:
— O kur Pranciškus, tavo tėvelis? Galėtum 

man surasti?
— Dabar zakristijoj.
— Gerai. Labai gerai! Jeigu zakristijoj, aš 

pats susirasiu.
Judrus, plačiais žingsniais mauna per aikštę — 

nuo špitolės ligi zakristijos.
Berniukams daug įspūdžių, daug slaptumo. La

bai geras, gerutis ir visai paprastas kunigas. Daug 
geresnis negu tėvas ar motina. Visai nebaisu su juo 
kalbėtis ir prieiti. Kiti daug baisesni. Kad ir jų 
prelatas, paprastai vadinamas klebonas Andriukai
tis. Tasai praeina pro šalį, kaip išdidus grafas. 
Niekad nepažvelgs, nei prašnekins. Prie jo irgi 
niekad neišdrįstum prieiti. Visai svetimas ir toli
mas. Imtum drebėti, kaip ėriukas, artėjant vilkui.

Dar vienas keistumas. Kodėl Sidaravičius ne
daro taip, kaip visi kunigai. Anie atvažiavę susto
ja klebonijos kieme. O jis niekad. Ir klebonijoj 
retai tesilanko. Jeigu eina, tai ne pro ponišką prie
angį, bet pro tas duris, kur visi žmonės vaikščioja.

Berniukams begyvenant savais įspūdžiais, pa
reina zakristijonas. Tartum piktokas.

— O ko jūs čia, vaikai, malatės prie špitolės? 
Nubėgtumėt prie Šešupės ar ant tilto pasižvalgyti.

Berniukai paklauso. Zakristijonas tartum ruo
šiasi apie sartį. Atneša kibirą vandens — girdo. 
Paduoda dobilų ar šieno. Tuo tarpu nežymiai ima 
iš malkinės knygas ir krauna į brikutį. Kai grįžta 
Sidaravičius, vežimas “visai paruoštas”. Taip kar
tojasi kas savaitė, kas mėnuo ir metai po metų.

Pabaiga

3



4
J.

MŪSŲ PASTOGĖ 1964 m. rugpjūčio 17 d.

“Jau saulelė vėl atkopdama” 
praėjusį sekmadienį, rugpjūčio 2 
dienų, tikrai sušildė. ir išjudino 
daugeli melbourniškių iš šaltų na
mų, nes diena tikrai pasitaikė sau
lėta ir pavasariška.

Kaip jau buvo minėta, tų dienų 
Melbourne turėjo įvykti iškilmin
ga akademija Donelaičio 250-tam 
gimtadieniui pagerbti ir kartu 
šimto metų sukakčiai nuo spaudos 
uždraudimo Lietuvoje paminėti.

ALB Melbourne Apylinkės Val
dyba su Krašto Kultūros Lituanis
tinės Sekcijos vadovu, nenuilstamu 
lietuviško žodžio puoselėtoju A. 
Krausu, talkininkaujant žinomam 
jaunimo auklėtojui, literatui A. 
Zubrui, — jau seniai ir kruopščiai 
pradėjo ruoštis, nes buvo norėta 
išeiti j didesnę viešumų — pasi
kviesti ne tik australus, bet ir kitų 
broliškų pavergtų tautų atstovus. 
Tam reikėjo visų programų pa
ruošti dviem kalbom — lietuvių ir 
anglų. Darbo įdėta nemaža: abi pa
skaitos buvo atspausdintos ir anglų 
kalba, iš kurių mūsų svečiai galė
jo sekti visų paskaitų eigų.

Minėjimas įvyko gražioje, mo
derniškoje Swinburne Technical 
College salėje, Hawthorne, daly
vaujant virš 200 žmonių — beveik 
pilnutėlė salė.

Tik įžengus salėn ant specialių 
stalų buvo išdėstyta įvairūs Done
laičio Metų leidiniai bei kita lite
ratūra apie Lietuvų ir lietuvius 
anglų kalba. Ant scenos, šone, tarp 
rauddnų gėlių, gražiai apšviestas 
žiūrėjo į svečius iš portreto pats 
rašytojas Donelaitis, taip gyvai ir 
ryškiai nupieštas dail. V. Siman- 
kevičiaus. Ir kai pagaliau Dainos 
Sambūrio choro dalyvės, apsiren
gusios margais tautiniais drabu
žiais, susėdo abiejuose salės šonuo
se, pasijutome lyg apsupti lietu
viškumo ratu. Tikrai šventiška 
nuotaika!

SPORTO NUOTRUPOS
PAMINĖK MŪSŲ SVEČIAMS 

Tasmanijų ir tuoj visi pasišiauš
dami sako "Ū,Ū!”. Hobarte, kur 
buvo lietuvių, viskas buvę labai 
gerai: svečiai buvę gerai sutikti, 
pavaišinti, bet kituose dviejuose 
miestuose globojant australams 
buvo taip, kad kaimynystėje teko 
turėt ir ožkų, ir avių ir karvių, 
kurios už sienos savaip linksmino 
mūsų "jankius".

TASMANIJOJE SVEČIŲ vado
vui V. Adamkavičiui teko net lėk
tuvų specialiai samdyti, kad sve
čiams nereikėtų šešetų valandų 
važiuoti autobusu, po kurios turė
jo įvykti rungtynės. Gal dėl to pa
sipiktinę svečiai ir įkrėtė Hobarto 
rinktinei šimtinę.

JEIGU MŪSŲ SVEČIUS ir pri
trenkė australų parodytas “vaišin
gumas” Tasmanijoje, tai ten ma
tytos krepšinio salės juos tikrai 
nustebino: visos trys, kur teko 
jiems žaisti, gal bus geriausios vi
soje Australijoje. Ir visų rungty- 

<nių metu jos buvo perpildytos žiū
rovais. Šis nuopelnas, kaip išsireiš
kė Hobarto miesto burmistras, 
daugumoje priklauso mūsų gerai 
pažįstamam sportininkui A. And- 
rikoniui, kuris krepšinį Tasmani
joje ne tik labai išpopuliarino, bet 
ir daug prisidėjo prie pačių salių 
pastatymo.

Visi gerai žino, kad kiekvienas

FAKTAI PRIEŠ CASTRO

irmatinius simpatikus jis importavo 
iš Pietų Amerikos, čia juos treni-

Pradėjęs Kuboje policinės ko
munistinės valstybės diktatūrų,

veikla. Juos lydėdavo drauge 
kalnai propagandinių leidinių. Kai-

Castro tuo pačiu bandė savo poli
tines doktrinas eksportuoti ir į 
lotynų Amerikų (Pietų). Komu

DONELAITIS 9 KALBOM
Minėjimų atidarė ALB Melbour

ne Apylinkės pirmininkas J. Pele- 
nauskas, pasveikindamas dalyvius 
lietuvių ir anglų kalbomis. Po to 
A. Zubras skaitė vaizdžiai įdomiai 
paruoštų savo referatų “Donelai
tis šiandien. Visų savo paskaitos 
tekstų A. Zubras, padedamas Ie
vos Didžytės ir Rasos Lipšienės, 
buvo ištisai išvertęs į anglų kal
bų. Antroji paskaita buvo A. Krau- 
so “šimtmetis nuo spaudos drau
dimo” 1864-1964. A. Krausas buvo 
surinkęs apsčiai medžiagos, kurių 
jis širdingai perdavė, pavaizduo
damas kaip lietuvių tauta kentėjo 
ir kovojo dėl savo gimto žodžio. 
Baigdamas ragino ne tik gerbti ir 
mylėti savo kalbų, bet ir plačiai 
atidaryti savo paradines duris lie
tuviškam spausdintam žodžiui.

Po trumpos pertraukos scenoje 
susėdo tie, kurių lūpomis turėjo 
prabilti Donelaitis: devynių kalbų 
atstovai — deklamatoriai, kurių 
kiekvienas vis kitaip, lyg naujai, 
perdavė tuos pačius Donelaičio 
Pavasario linksmybių posmus:

“Jau saulelė vėl atkopdama bu
dino svietų ir šaltos žiemos triū
sus pargriaudama juokės” ir t.t.

Pirmoji pradėjo (tautiniais rū
bais apsirengusi) mūsų miela pra
nešėja, visada besišypsanti, visada 
jaunatviška Alena Karazijienė: jos 
lūpomis ir Donelaičio žodžiai šoki
nėjo linksmai, švelniai, kaip tirps
tančio sniego burbuliukai pava
sarį...

Tų pačių ištraukų estas H. T6- 
nisson deklamavo estiškai ir minti
nai — iškilmingai ir puikiai! Ir 
nors jo žodžius mes mažiausiai ga
lėjome suprasti, bet jo kalbos 
skambėjimas buvo tikrai žavingas 
— todėl katučių nesigailėta!

Čekiškai skaitė Helena Rosen
feld, apsirengusi retai matytais, 
labai tipiškais čekų tautiniais rū
bais. Gudiškai deklamavo poetas 

miestas ir jo žiūrovai nori ir turi 
palaikyti savo komandų — tas 
visai nestebėtina, bet gi taip pat 
visur priimta, kad bent už puikius 
pasirodymus paplojama ir prieši
ninkų žaidėjams. Gaila, to pasi
gesta Tasmanijoje. Nors mūsų sve
čiai ir parodė puikių momentų, bet 
ten, kur nebuvo lietuvių žiūrovų, 
mūsų svečiai laimint taškus katu
čių iš minios nesusilaukė.

NEŽINAU, KAIP TEN BUVO, 
kaip nutiko, bet Sydnejuje turė
jusi supažindinti mūsų dailininkus 
su svečiais ruoštoji dailės paroda 
nepavyko. Gerai, kad svečiai ren
gėjų pastangas priėmė iš linksmo
sios pusės.

LABIAUSIAI POPULIARUS 
Australijos lietuvių tarpe iš svečių 
greitai pasidarė E. Misiūnas, ku
ris čia atvykęs rado galybę savo 
draugų, o dar daugiau jų čia įsi
gijo, jų tarpe ir vieno miestelio 
policijos seržantų su jo padėjėju, 
kurie jį veždami namo pakeliui 
sustojo kalnuose ir pasiūlę savo 
pistoletus australiškų triušių me
džioklei. Nors ir kaip mūsų Misiū
nas stengėsi atminimui nušauti ko
kį triušį, bet be pasekmių. Matyt, 
draugavimas su krepšininkais 
taiklumo nepridavė.

SVEČIŲ PRALAIMĖJIMAS 
MELBOURNE vėlesnėse rungty
nėse buvo šimteriopai atitaisytas. 

tavo subversyvinei ir teroristinei 
veiklai. Tada juos siųsdavo atgal, 
kur jie pasižymėdavo revoliucine

kuriose Pietų Amerikos valstybėse 
net įrengti slapti radijo punktai 
skleisti komunistiniam melui.

A. Sajavej. Mokantiems rusų kalbų 
nesunku buvo suprasti ir žodžius.

Lenkiškai perdavė Danuta Flis, 
o ukrainietiškai Myroslava Buika, 
apsirengusi tautiniu kostiumu, (ir 
dargi su ilgais raudonais batais) 
— Jų žodžius jau buvome ir pri
pratę sekti mintimis, žinojom kų 
jie reiškia. O kai L. Kalnina pa
deklamavo taip gražiai ir aiškiai 
latviškai, galėjom tvirtinti, kad 
daugiau kaip pusę visų žodžių su
pratome — tikrai broliška kalba!

Užbaigai mūsų studentai: lieva 
Didžytė, apsirengusi vokišku tau
tiniu kostiumu, padeklamavo vo
kiškai, o Raimundas Kazlauskas 
užbaigė angliškai.

Tik devyniais liežuviais bylojo 
šiandien Donelaitis, o kiek dar yra 
kalbų, į kurias galėtų išversti jo 
raštus!

Visiems klausytojams patiko de
klamavimas įvairiom kalbom ir 
širdingai jiems plota.

Scenoje belieka tik muzika ir 
šviesų žaismas, kol išvystame dvi 
jaunas, grakščias šokėjas, baleto 
šokėjos Reginos Vaičaitienės mo
kines, išpildant “Impression” pa
gal Saint Saens muzikų. Neilgas, 
bet žaismingas išpildymas nuteikė 
ir žiūrovus svajingai. Muzikinę 
nuotaikų tęsia Klevas Rudzinskas,

PERMAININGOS KOVOS PERTH!
PAMOKA PRADŽIOKAMS

Tiesa, amžiumi Vak. Australijos 
rinktinės žaidėjai beveik visi vy
resni už mūsiškius, bet krepšinyje 
mūsų vyrai jiems buvo mokytojai. 
Nedaug galėjo šūkauti australų 
simpatikai. Jau nuo pirmųjų mi
nučių mūsiškiai užvaldo aikštę.

Kodėl taip įvyko? Nors Viktorijos 
rinktinė ir yra stipri, tačiau mū
sų rinktinė Tasmanijoje visus ofi
cialiuosius atsisveikinimus baigė 
tik apie trečių valandų nakties, o 
9 vai. apleido Tasmanijų ir tai 
mažu lėktuvėliu, kuris kelyje juos 
dar gerokai pakratė. Į Melbournų 
visi atvyko karščiuodami, sloguo
ti.

KALBANT APIE PRALAIMĖ
JIMĄ Melbourne teko iš Viktori
jos krepšinio vadovų išgirsti tokį 
išvedžiojimų; pareikštų Varpo p- 
kui Bladzevičiui: “Jūs kartu su 
svečių rinktinės vadovu esate la
bai geri biznieriai. Mes, kaip ir 
jūs, žinome gerai, kad jeigu Ame
rikos lietuviai pirmų kartų Vikto
rijos rinktinę būtų sutriuškinę, 
tai revanšinėse rungtynėse tikrai 
žiūrovų salė būtų buvus apytuštė, 
kai dabar po pralaimėjimo žai
džiant revanšines salėje buvo tiek 
žmonių, kad apie kokie keturi Šim
tai turėjo grįžti namo nepatekda
mi vidun. Kartais pralaimėjimas 
su bizniu labai gerai derinasi.” 
Taip pagalvojo Melbourne austra
lai tuo pripažindami mūsiškių pra
našumų.

MŪSŲ SVEČIAI GAVO daugy
bę suvenyrinių dovanų tiek iš mū
sų, tiek ir iš australų, kad ko ge
ro teks jas atskira siunta Ameri
kon siųsti. Pati keisčiausia dovana 
buvo įteikta Geelonge iš vietos lie
tuvio kunigo, kuris svečiams pado
vanojo po gražiai įpakuotų dėžutę, 

gabiai paskambindamas piano 
"Fūr Elise” ir vienų Šopeno daly
kėlį.

Pabaigai scenoje pasirodo Dai
nos Sambūrio choras, kuris diri
guojamas Petro Morkūno išpildė: 
Naujalio “Burtai”, Zdaniaus — 
Siūbavo, lingavo, ir Step. Sodei
kos — šiaurės Pašvaistė.

Akademija baigta Tautos Him
nu.

Visa programa praėjo labai 
sklandžiai, ji buvo neperdėta ir 
tinkamai paruošta, buvo įdomi vi
siems. Dalyvavusieji tvirtina, kad 
iš visų rengtų iki šiol minėjimų 
šis Donelaičio pagerbimas buvęs 
šauniausias, aukšto lygio. Dalyviai 
yra labai dėkingi už taip gražiai 
pravestų akademijų.

Šie metai, ypač Melbourne, gau
sūs įvairiais parengimais. Nespėję 
dar atsigauti po didžiosios sporto 
ir pramogų savaitės, jau reikės 
kibti visom jėgom ir ruoštis kalė
diniam suvažiavimui. Pasidžiaug- 
tina, kad šiais metais Melbourne 
Apylinkės Valdyba yra veikli, jos 
pirmininkas J. Pelenauskas, lais
vai kalbėdamas angliškai, tin
kamai atstovauja mus visus santy
kiuose su australais, o taip pat už
mezga glaudesnius ryšius su bro
liškųjų pavergtų tautų atstovais.

Geros sėkmės ir tolimesniems 
jūsų, melbourniškiai, parengi
mams!

Mikas Miknelis

JONAS ŠOLIŪNAS 
čekauskas vienas parodo viskų — 
kaip mesti, iš toli, praeiti pro ke
letu gynikų, papasuoti visiškai ne
žiūrint arba apsukti galvų jį gi
nančiam.

šiandie mūsų rinktinė laimėjimu 
nesirūpina. Jis užtikrintas. Jai 
daug svarbiau parodyti, kaip žai
džiamas krepšinis. Visi mūsiškiai 
žaidė labai švelniai (vos 12 nusi
kaltimų!). Visi stebėjosi Čekaus- 
ko žaidimu, Slomčinsko pakartoji
mais iš po lentos ir tolimais Varno 
mėtymais.

Australai kovojo pasiryžę, bet 
jų ginklai buvo menki, ir todėl pus- 
laikį užbaigėm 50:26 santykiu. 
Antroje žaidimo pusėje vėl tas 
pats, tik mokytojai pasikeičia.

REVANŠINES
Lengvai laimėjus pirmųsias run

gtynes prieš Vakarų Australijos 
rinktinę mūsų komanda turėjo var
go parklupdyti priešininkų atsi- 
griebimo susitikime. Visdėlto, 
spustelėjom antrame kėlinyje. Pel
nyta įtkinanti pergalė 78:66 pasek
me.

Jau pati pasekmė rodo, kad ant
rosios rungtynės buvo skirtingos 
nuo pirmųjų. Jei pirmame susiti
kime mūsiškiai galėjo duot aus- 
traliokams pamokų, tai rugpjūčio 
mėn 7 d. atsisveikinimo rungty
nės Pertho perpildytame krepšinio 
stadijone jau nebuvo katės žaidi
mas su pele. Visų skirtumų sudarė 

kur buvo po pora atviručių, kram
tomos gumos ir... po kelias pagal 
jo receptų keptas bulkutes. Gavę 
tokias dovanas svečiai nežinojo, ar 
jas čia pat suvalgyti, ar vežtis Į 
Amerikų.

GEELONGE TEKO PASIREI
KŠTI ir mūsų svečių palydovams, 
kurie iki šiol tik skaičiavę taškus, 
o ten užsivilko uniformas ir išėjo 
žaisti — tai buvo Vitkus ir Meme
nąs. Pasirodo, jie ir aikštėje moka 
siautėti.

NORS IKI ŠIOL VIKTORIJA 
kitų australų akyse ir buvo skai
toma labai kieta ir žydiška, tačiau 
lietuviai šeimininkai ten laimėjo 
daugiausiai: visus piniginius rei
kalus jie tvarkė patys ir visų pel
nų, atskaičius tik salės nuomų ir 
teisėjų išlaidas, jie pasiėmė patys, 
kai kitur gaunama tik procentai. 
Ar nevertėtų p. Bladzevičiui ša
lia sporto pradėti vesti ir lietuviš
kų biznį?

DIDŽIAUSIĄ RŪPESTI po 
rungtynių Melbourne turėjo Varpo 
kasininkas “tėvas’.’ kuris prisikišęs 
pilnų portfelį ir visus savo ir žmo
nos kišenius pinigais važiuodavo 
namo su specialia apsauga, o namie 
dar laikė savo vilkinį šunį prie sa
vo lovos.

MELBOURNO MERGINOS ly
giai kaip ir sydnejiškės neatsiliko 
savo vaišingumu svečiams. Oficia
liam baliui pasibaigus jos tiesiog

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie lankė mūsų brangų 

A. A. ZIGMĄ STAUGIRDĄ sunkios ir ilgos ligos metu, 
kurie palydėjo Velionį į amžino poilsio vietą ir paguodė mus 
žodžiu, raštu bei spaudoje.

Ypatingai dėkingi esame p.p. E. ir St. Ratams, dažną va
karą praleidusiems prie ligonio lovos ir tiems Cabramattos bei 
Sydnėjaus bičiuliams, kurie, nebodami nuotolių, lankė Vėlionį 
ligoje ir atvyko į laidotuves, kad savo nuoširdžiu jautrumu 
mus paguostų ir nuramintų.

Staugirdų, Vėteikių ir Zdanavičių Šeimos

Netekus mylimos motinos, mirusios Lietuvoje, 
mielą KAZIMIERĄ BUTKŲ 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiu.
/. Jonaitis

AUKOS “MŪSŲ PASTOGEI”

Adelaidės apyl. p-ko M. Po
ciaus namuose surengtoje vaka
rienėje atvykusiam Krašto Val
dybos p-kui pagerbti buvo pri
siminta ir Mūsų Pastogės reika
lai. Pravestoje dalyvių tarpe 
rinkliavoje Mūsų Pastogės reika
lams sudėta £8-10-0, kurie bu
vo įteikti pačiam Krašto v-bos 
pirmininkui.

čekauskui besiilsint Varnas nesu
laikomai skraido — meta iš visur 
ir visokius. Jesevičius parodo, 
kaip žaidžiama po krepšiu, o Slom- 
činskas įrodo, kad gera būti ir 
dideliu.

Šios dienos priešininkas buvo 
silpniausias iš visų sutiktųjų. 
Vakarų Australijos krepšininkams 
trūksta mokytojų ir dažnai geros 
kompeticijos.

Užtat po rungtynių gausi publi
ka nepaprastai karštai padėkojo 
mūsų rinktinei už gražų žaidimų. 
Taškus pelnė: Čekauskas 29, Var
nas 23, Slomčinskas 18, Modesta- 
vičius 8, Jesevičius 8, Šilingas 8, 
Bazėnas 2, Jankauskas 2, Motie
jūnas 2 ir Adzima 2.

abu

PERTH’S 
du mormonų misijonieriai studen
tai iš Utah un-to.
Australams šie du vyrukai pa
kėlė ūpų. Gi mūsų rinktinei 
jankiai buvo lyg peilis kakle.

Rungtynes vos tik pradėjus, jau 
centre, lyg vijurkas sukasi ameri
kietis Macay. Jis daro gražius me
timus iš po krepšio ir išstumia 
priekin 15:11. Sausakimšai perpil
dytame stadijone australų žiūro
vams džiaugsmo šventė. Iš mūsų 
nei žiūrovai, nei žaidikai su vado
vais dar vis nenori tikėti tokiu 
priešininko galybės įgavimu. Juk 
tik užvakar Vakarų Australija 
buvo palaidota 40-ties taškų per-

grobte grobė didžiuosius krepšinin
kus ir taip “pasivogusios” vežėsi į 
privačius pasilinksminimus. Pasi
rodo, kad mūsų krepšininkai lietu
vaičių tarpe turėjo didesnį pasise
kimų, negu kad “beatles” tarp aus- 
tralaičių. „

Svečiams bebūnant Melbourne 
per tų laikų Varpo p-kas p. Bla- 
dzevičius taip sublogo, kad diržų 
turėjo suveržti per keletu inčų. Ti
kėkimės, kad jo rūpestinga žmone
lė kaip nors jį atmaitins. Kalbant 
apie šį energingų Varpo p-kų tik
rai reikia prisiminti ir jo didžiau
sių padėjėjų — žmonų, kuri jam 
visur rūpestingai talkininkavo.

MELBOURNE PASITAIKĖ IR 
TAIP, kad tarp svečių ir vietinių 
sutiktų ilgai nematytų draugų vy
ko pokalbio ir vaišių rungtynės. 
Reikia pasakyti, kad svečių tarpe 
buvo vienas “supermanas”, turįs 
daugiausiai pažįstamų draugų 
Australijoje, kuriuos taip pavaiši
na, kad šie iki grabo neužmirš.

MELBOURNE STEBINT rung
tynes žiūrovams ypatingai į akis 
krito Viktorijos komandos trenerio 
ir geriausio žaidėjo amerikiečio 
Davalos padaryti nesportiški išsi
šokimai su mūsų žaidėjais, trene
riu ir vadovais. Tad ir nenuosta
bu, kad jam pasirodžius aikštėje 
kiekvienu kartu žiūrovai jį nu
švilpdavo.

Rimas Gailius

Melbourne švenčiant ponios 
L. Čėsnienės gimtadienį svečiai 
savo džiaugsmu dalinosi ir su 
Mūsų Pastoge. Pobūvio metu su
rinkta Mūsų Pastogei £6-10-0.

Aukojo:
Juozas Adomavičius £ 1.0.0 
Guste Ramanauskienė £ 1.0.0 
Vacį. Rekešius 
Bronius Vingrys 
Pranas Dranginis 
Klemas Baltokas 
Iz. Geštartas 
Valerija Baltokienė

Mieliems aukotojams tariame 
gilią padėką.

"Mūsų Pastogė’

£0.10.0 
t 1.0.0 
£ 1.0.0 

£ 0.10.0 
£ 1.0.0 

£ 0.10.0

švara, šiandien kitaip. Priešinin
ko besitęsiantis prmavimas paga
liau įtikina mūsų komandos vado
vų, kad aikštėje australai visiš
kai kitokie. Daromi. pakeitimai ir 
mūsiškiai užšoka iki 27:20 persva
ros. Pradedam atsikvėpti lengviau. 
Bet kur tau. Kvapų ir vėl atima 
abu jankiai. Macay iš po krepšio, 
o Baker iš toliau baksteli po porų 
kartų ir mes vėl skylėje. Visa lai
mė, kad mes turim čekauskų, Tai 
daugiau, sakyč, nei laimė. Tai iš
ganymas.

Tiesa, mums padeda ir vienas 
iš misjionierių. Jis gauna tris bau
das ir pakviečiamas pailsėti. Vis- 
dėlto, prešininkas kovoja lyg gal
vos netekęs ir rinktinė pirmųjį kė
linį teužbaigia vos tik 87:85 savo 
naudai.

MOKINAMĖS IŠ PRAEITIES
KLAIDŲ

Turbūt ne vienam pasivaideno 
nevykęs pralaimėjimas Melbourne, 
šįkart juokų nedaroma. Jau nuo 
pat antrojo kėlinio pradžios mū
siškiai užspaudžia priešininkų 
Darbų pradeda puolime Adzima, 
Jesevičius ir Varnas, o gynime 
Motiejūnas ir čekauskas. Gina
mės po lentomis, o mūsų nuostabu
sis čekauskas žudo australus ne
įtikėtinais metimais.

čekauskas pelno vienų baudę, 
Jesevičius priduria dvi ir vėl mes 
vedam. Bet priešininkas vėl išneria 
ir persveria 41:40. Ir dabar pra
sideda. Viskas mūsų pusėje: lai
mė, Jesevičius, Varnas ir čekaus
kas. Jie ir išpeša pergalę.

Australietis misijonierius Macay 
geras puolime. Čekauskas nutaria 
jį sutvarkyti. Kaip užrašyta — 
taip padaryta, čekauskas lenda pro 
šalį. Bauda Macay. Jau ketvertas. 
Mūsiškiai veda 8 taškais, bet aikš
tėje dar vis yra Macay. Bet kas 
iš to. Jesevičius jį perima globoti. 
Tai Macay nepatinka. Jis nervus- 
jasi, jis du kartu iš eilės padaro 
žingsnius. Dar daugiau. Po jo ko
jomis pasimaišo kamuolys ir... Ba
zėnas. Abu lekia užribin. Skirtu
mas? Bazėnas ir kamuolys grįž
ta, o Macay su penkiomis baudo
mis apleidžia aikštę. Jam nepa
prastos ovacijos, bet mums — per
galė. Netekę Macay, australiokai 
pasilieka tik su mažais šautuvė; 
liais. šiais laikais tokie ginklai 
vartojam tik Afrikoje, čia perma- 
ži. Ypatingai, kad mūsiškiai ata
kuoja su Varnu ir čekausku.

Ir šįkart žiūrovus stebino viza 
kų čekauskas darė. Nei metimuose, 
nei pasavime, nei driblinge jie sau 
lygaus neturėjo. Jo dėka, mūsiš
kiai išlaikė padorų, dešimties ir
daugiau taškų pirmavimų ir rung
tynes laimėjo užtikrinta 78:68 pa
sekme. į '■J
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Amerikos liet. Adelaidėje
RAŠO R. SIDABRAS

ŽAIDYNĖS BAIGTOS
PASKUTINIEJI SUSITIKIMAI SYDNEJUJE

Rugpjūčio 2 d. prieš pamaldas 
jv. Kazimiero koplyčioje užjūrio 
lietuviai sportininkai padėjo vai- 
nikų prie Lietuvos žemės paminklo. 
Po pamaldų svečius vaišino Ade
laidės Katalikių Moterų Draugija. 
Sportininkus sveikino kun. klebo
nu A. Kazlauskas ir palinkėjo sėk- 
mės ateityje. Svečius pasveikino 
ateitininkų sendraugių vardu kun. 
P. Dauknys ir katalikių moterų 
draugijos p-kė p. A. Urnevičienė.

Po pietų Memorial Drive žiemos 
aikštelėse jėgas išbandė 1962 m. 
Amerikos ir Australijos lietuvių 
lauko teniso čempionai V. Grybaus
kas ir A. Remeikis. Svečias spor- 
tininkas pasirodė pranašiau ir 
įveikė A. Remeikį 6:1, 6:1, 6:1 
santykiu. Istoriniam susitikimui 
prisiminti varžovams įteiktos tau
rės.

Vakare Liet. Namuose į pager
bimo ir susipažinimo vakarienę 
atsilankė apie 200 tautiečių. Apy
linkės Valdybos p-kas M. Pocius 
palygino Amerikos lietuvius spor
tininkus kaip kovotojus už Lietu
vos laisvę, padėkojo svečiams už 
damų pasiruošimų šiai išvykai ir 
pavyzdingų sportinę moralę. Va
dovui V. Adamkavičiui prisiminti 
Adelaidės lietuvius įteiktas bume-
rangas. Kun. A. Kazlauskas api
būdinęs ankstyvesnius Amerikos 
lietuvių žygius Lietuvos vardo gar
sinimui, pabrėžė, šių krepšininkų 
gastrolių reikšmę pavergtai tėvy
nei. Vyties klubo p-kas A. šliužas 
užgynė atsiektų tikslų ir palinkėjo 
glaudesnių ryšių ateityje. ALFAS 
V-bos p-kas J. Jonavičius pabrėžė, 
kad šis pirmas ryšis su Amerikos 
lietuviais sportininkais paliks gilų 
antspaudų Australijos lietuvių 
prieaugliui, padėkojo Australijos 
lietuviams, kurie taip nuoširdžiai 
priėmė svečius ir pastebėjo, kad 
žygiui, kuris plačiai išgarsino Lie
tuvos vardų, esmingai prisidėjo V. 
Adamkavičius. Jis drauge užgyrė 
trenerį V .Grybauskų, kuriam pa
vyko krepšininkus sucementuoti į 
damų vienetų, funkcionavusį laik
rodžio tikslumu; pastebėjo teisėjo 
Dr. R. Gaškos išlaikytų lygsvarų 
net ir ne visai palankiose sųlygose. 
Baigdamas kalbų J. Jonavičius iš
reiškė vilčių, kad panašus vizitas 
pasikartotų netolimoje ateityje.

Ta pačia proga per gastrolių va
dovų jis įteikė A.L.F.A.S. V-bos 
aukso ženkliukų J. J. Bačiūnai ir 
skydų, papuoštų sporto klubų ir 
švenčių ženkliukais Šiaurės Ameri
kos Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komiteto (F.A.S.K.) Valdybai.

Vyties klubo p-kas p. A. Šliužas 
Adelaidės vizitui prisiminti svečius 
ir vadovus apdovanojo paauksuo
tais medaliais.

Svečių treneris V. Grybauskas 
įteikė krepšinio treniruočių knygų 
nusipelniusiam Vyties treneriui A. 
Merūnui.

Svečių vardu kalbėjo Valdas 
Adamkavičius. Jautrūs žodžiai 
(kalba bus paskelbta atskirai) iš
šaukė ašaras pagerbimo vakarie
nės dalyvių akyse. Jis perdavė 
Amerikos lietuvių dailininko V. 
Laurinaičio simbolinę medžio sta
tulų Australijos lietuviams šiam 
vizitui prisiminti ir drauge ALF
AS Valdybai Australijos lietuvių 
sporto švenčių laimėtojams atžy
mėti Šiaurės Amerikos Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Klubų perei
namąjį skydų. Ta pačia proga 
ALFAS V-bos p-kui p. J. Jonavi- 
čiui įteiktas sidabro ženkliukas.

(EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

; Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
pakinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
■ šeštad. 9-13 vai.
' 8th Floor, Capitol House, 109 Swanston S*., 

trfelb., CJ. (Priešai* Melbourne Town Hall)
. Tel. 63-2231

ATSISVEIKINIMAS SU 
VADOVU

Anksčiau pasklidę gandai, kad 
V. Adamkavičius tarnybos reika
lais priverstas skubotai grįžti į 
Amerikų pasitvirtino. Pirmadienį 
Vadovo išlydėti susirinko į Adelai
dės aerodromų gausus būrys Ade
laidės lietuvių. Prislėgtų nuotai
kų pragiedrino E. šilingo pasiža
dėjimas V. Adamkavičiui — šio 
vakaro rungtynes skiriame Tau! 
Pasižadėjimas ištesėtas.

Antradienį, rugpjūčio 4 d. išvy
kas vadovo pareigas perėmęs Dr. 
R. Gaška spaudos atstovams pa
reiškė, kad tarnybos reikalais sku
biai išvykusį inž. V. Adamkavičių 
jis pavaduojųs ir kad žaidėjas W. 
Sedlickas, susižeidęs rungtynėse, 
pasiliekųs Adelaidėje.

Po pietų svečių išlydėti į aero
dromų susirinko skaitlingas būrys 
tautiečių. Per trumpų vizito laikų 
Adelaidės lietuviai ne tik spėjo ar
čiau susipažinti, bet ir nuoširdžiai 
pamėgo Amerikos lietuvius spor
tininkus ir jų palydovus. Prieš 
savaitę laiko tame pačiame aero
drome sutikti kaip garbingi sve
čiai, jie buvo išlydėti kaip artimi 
draugai su pasibučiavimais ir aša
romis.

Antrų kartų paklupdytas Aust
ralijos meisteris. Mūsų rinktinė 
kietoje kovoje rugpjūčio 3 d. Ade
laidėje ir vėd nugalėjo South Aust
ralia rinktinę 89:86 (45:34).

Laimėjimų prieš South Austra
lia apsunkino Sedlicko nebuvimas. 
Sedlickui sunkiai susižeidus (pė
doje pertraukti raumenys) gynime 
atsirado skylė. Jam nesant prie
šininkas nuolat spaudžia čekauskų 
ir todėl pastarasis turi vargo iš
sprūsti iš stropios aust, gynybos 
Nors čekausko padėjėjai — Motie
jūnas ir Bazėnas bei retkarčiais 
Jankauskas — ir atlieka savo už
davinį be priekaištų, tačiau vis tik 
metimuose jie nė vienas neprilygs
ta Sedlickui. Užtat atsakomybė 
pelnyti taškus krinta kur kitur. 
Labai aišku, kad juo mažiau pa
vojingų taškų medžiotojų, tuo leng
viau priešininkui. Mūsų laimei, 
šiose rungtynėse australai nerado 
vaistų Varnui. Šios rungtynės — 
Varno iškiliausias pasirodymas 
Australijoje.

GERA PRADŽIA

Taip jau yra; pasiekus kalno 
viršūnę belieka leistis tik žemyn. 
Mūsų rinktinei nugalėjus Austra
lijos olimpinę, aršesnio ir stipres
nio varžovo Australijoje nebeliko, 
nors taip galvoti gal būt ir netiktų.

Rungtynėse prieš Pietų Austra
lijos revanšines rungtynes vos ne
nusisukome sprando. Ir antrųjį 
susitikimų prieš Australijos meis
terį pradedame užtikrintai. Tiesa, 
australai užšoko 4:0, vedė 8:6 ir 
vėliau išlygino po dešimt, tačiau 
mūsiškiai “generolo” Čekausko va
dovaujami greit išlenda priekin ir 
vienu metu pirmauja net 23:11. 
Mat, porų kartų netikėtai išlenda 
po lenta Adzima ir šilingas ir pri
mena priešininkui, kad neverta ir 
jų užmiršti. Be to, Adzima pa- 
šėlsta: jis draskosi, veržiasi, stu
mia, traukia, muša ir griebia ka
muolį priešininkui tiesiog iš rankų. 
Australai stropiai saugoja Čekaus-

Grįžus iš Perth’o pirmųjį susi
tikimų su Sydney rinktine Ameri
kos lietuviai turėjo rugpjūčio 10 
d. Prieš šių rinktinę svečiai jau 
buvo žaidę savo gastrolių pradžio
je ir laimėję 96:66. Paskutiniame 
susitikime rinktinėje negalėjo 
žaisti Jesevičius ir Sedlickas, kurie 
dar nebuvo galutinai atsigavę po 
paskutiniųjų susižeidimų.

Rungtynės pradedamos lėtai, ir 
australai daro pirmųjį metimų, ta
čiau tuoj pat Adzimos, Varno, Če- 
kausko ir Šilingo metimais mūsų 
rinktinė veda 8:2. Australai, kietai 
žaisdami, parodo didelę spartų ir 
gerus metimus. Pirmosios penkios 
minutės rodo rezultatų 22:12 mūsų 
naudai, tačiau jau puslaikio vidu
ryje australai santykį švelnina iki 
30:28. Matosi mūsų rinktinėje nuo
vargis, blogas dengimas. Pirmasis 
puslaikis baigiamas 40:36 mūsų 
vyrų naudai.

Antrų jį puslaikį čekauskas pra
deda įmesdamas dvi baudas. Aus
tralų pusėje matosi iš pat pradžių 
didelis pasiryžimas kaip nors lai
mėti. Aikštėje vyksta graži kova, 
ir mūsiškiai pirmųsias minutes dar 
veda penkiais taškais, tačiau jau 
8-je minutėje Sydnejaus rinktinė 
lygina iki 49:48. Nuo šio momento 
prasideda nesisekti mūsų vyrams, 
kų australai išnaudoja ir tuoj pat 
perima vadovavimų į savo rankas. 
Likus žaisti 5-kioms minutėms, 
australai veda 64:70. Didžiulis su
sirūpinimas sydnejiškių lietuvių 
tarpe, kai australų žiūrovai, ku
rių salėje buvo dauguma, kelia di
džiulį triukšmų, ragindami savuo
sius. V. Grybauskas ima minutę. 
Žaidėjai su treneriu tariasi. Nega

ANTSPAUDAS ADELAIDEI
RAŠO JONAS ŠOLIŪNAS

kų. Per stropiai! Per arti! Ta
da Praniukas renka taškus tik 
nuo baudos linijos.

Varnų truputį jaudina netikėtai 
gautos trys baudos, tačiau ir jis 
priduria 12 taškų pirmame pus- 
laiky.

O mums reikia kiekvieno taško, 
nes priešininkas atsibunda ir paro
do savo tikruosius dantis. O tie 
dantys tai latviukas Werner Lin
de. Šis jaunas medicinos studen
tas ir vėl kankina mūsiškius savo 
neįtikėtinais tolimaisiais metimais. 
Jam nuotolis, atrodo, visiškai ne
svarbu. Praeis centro linija, gaus 
sekundę laiko ir sviedžia. Be jokio 
galvojimo, be prisitaikymo. Tai 
geriausias Australijos rinktinės 
taškų medžiotojas.

IR MES NEPĖSTI!
Mūsiškiai pirmųjį kėlinį baigia 

visai neblogai ■—45:34. Ir antrojo 
kėlinio pradžia mums nebloga. Šį
kart lenda Varnui, gerai driblin- 
guoja Modestavičius ir be to meti
mu savo buvimų aikštėje primena 
Čekauskas.

Ir dar geriau: mūsų nuomone, 
australų rinktinės vadovas Miller 
padaro fatališkų klaidų. Jis prieš 
mūsų augštaūgius išsiunčia savo 
daugiausiai ištysusius žaidikus. 
Bet čia. viskas ir baigiasi. Jei mū
siškiai valdo lentas, tai priešinin
ko didžiokai žiūrovų simpatijas. 
Be to, šių priešininko taktiškų 
klaidų pastebi mūsų vadovas. Įsa
koma priešų palaušti greitais pra
siveržimais. Gaus Adzima ar Je
sevičius kamuolį ir... sudiev, gy
venimėli! Tolimas pasas skuban
čiam čekauskui ar Varnui ir vėl 
dvitaškis mums. Ir taip mūsiškiai 
džiaugėsi gyvenimu, kol dėl baudų 
neapleido aikštės prieš ilgasis ven
gras Nagy.

GARBĖ IR ŠLOVĖ VARNUI
Niekas šito nepaskelbė, tik susi

rinkę žiūrovai buvo Varno dienos 
liudininkais. Visa laimė, kad šį
kart mūsų komandos kapitonas 
šveitė nieko nebodamas: Varnas 
metė iš toli — krito, Varnas karto
jo iš po lentos — lindo! Ir taip jis 
antrame kėliny priešininkui pasi
darė siaubu, o mums išganymu! 
Ir dar daugiau: Varnas šios kelio
nės metu jau yra įmetęs 23 baudas 
iš eilės. Tad vargas tam, kuris jį 
bando išfoluoti.

NEUŽMIRŠTAMAS MOMENTAS
Vienas duetas tarp Lindės ir če

kausko. Mūsiškiai vedė devynetu 

li būti, kad mūsų vyrai, nors ir po 
24-rių rungtynių ir dar su sužeis
tais savo žaidėjais, galėtų pralai
mėti. Prasideda penkių minučių 
žūtbūtinė kova. Mūsų vyrai atgau
na pasitikėjimų savimi, ir tuoj pat 
Adizama ir niekad nepavargstųs 
Čekauskas rezultatų išlygina. Len
ta rodo 70:70. Tačiau neilgam, 
australai rašo 70:72, bet mūsų 
Čekauskas ir vėl lygina, nors prie
šas ir vėl įmeta ir turi dviejų taš
kų persvarų. Lietuvių ir australų 
žiūrovai tiesiog iki nustulbimo ra
gina savuosius ir, atrodo, kad mū
siškių šauksmai paveikė žaidėjus, 
nes tuoj Varnas, Bazėnas ir vėl 
Varnas daro tris metimus iš eilės 
ir jau lietuvių rinktinė veda 78:74. 
Padaroma bauda. Australas abu 
metimus išnaudoja ir, likus žaisti 
tik pusei minutės mes vedame 
dviems taškais. Paskutinėse sekun- 
dėse veržiasi čekauskas, tačiau yra 
sufoluojamas. Meta dvi baudas, iš 
jų išnaudoja vienų ir galutinis 
rungtynių rezultatas 79:76 Ame
rikos lietuvių rinktinės naudai. 
Nors ir sunkiai, tačiau atsiekiamas 
23-sis laimėjimas, kurį Sydnejaus 
lietuviai su didžiausiu entuziazmu 
sutiko. Taškus pelnė: čekauskas 
23, Adzima 14, Varnas 13, Modes- 
tavičius, Bazėnas ir Šilingas po 8, 
Slomčinskas 4. Baudas padarė: 
Australai — 29, Lietuviai — 14.

LIETUVIŲ RINKTINĖ
— COLTS 93:50 (37:21)
Paskutiniųsias savo rungtynes 

Australijoje mūsų rinktinė žaidė 
su Sydnėjaus lygos krepšinio nu
galėtoju — Colts komanda. Būda
ma gana aukšto ūgio ir savo tarpe 

taškų. Čekauskas pereina su drib- 
lingu per centrų, stabteli ir pra
leidžia. Kamuolys nė tinkliuko ne
palietęs praeina kiaurai! Kamuolį 
gauna latviukas Linde, persivaro 
per centrų ir nė nemirktelėjęs at
sako tuo pačiu. Ir šaukia, kaukia 
žiūrovai! Bet ne viskas. Čekaus
kas gauna kamuolį, žvilgteri į at
skubantį gynikų ir vėl nuo centro 
paleidžia. Yra! Ir apsakyk žiūro
vų nuostabų tokiu čekausko pakar
tojimu! Lindė neatsako, nes Mo
destavičius jį stropiai dengia.

Perdaug savimi pasitikėti nieka
dos neverta. Dėl to mūsų rinktinė 
vos vos neprakišo. Likus aštuo- 
nioms minutėms žaisti mūsiškiai 
pirmavo net 19 taškų. Gynime 
daromai pakaitai. Susilpninus 
mūsų gynimų Linde ir kitas latvis 
M. Dancis visiškai pašėlsta. Dar 
prisideda vengras L. Hody ir mū
sų kapitalas dyla kaip sniegas Do
nelaičio Metuose. Nu, ir užkepina 
toji “brolių tautos” saulelė! O 
mums lyg tyčia ir nelenda! Net 
Čekauskas sustoja mėtęs. Vienas 
Varnas retkarčiais pelno taškelį

PAŽINTIS
RINKTINĖ — PERTHO 
LIETUVIAI 68:52 (25:21)

Draugiškose rungtynėse su Per
th’o lietuviais, Amerikos lietuvių 
rinktinėje žaidė veteranais “pa
stiprinta” komanda savo sudėtyje 
turėjusi komandos trenerį V. Gry
bauskų, teisėjų ir paskutiniuoju 
laiku buvusį grupės vadovų dr. R. 
Gaškų ir komandos taškų statistų 
Memėnų. Pirmųjį puslaikį vietiniai 
Perth’o krepšininkai nepasiduoda 
ir puslaikį pralaimi tik 4-rių taškų 
skirtumu. Antrame puslaikyje sve
čiai daug geriau susižaidžia ir pa
daro ddesnį taškų skirtumų. Aikš
tėje senieji krepšinio veteranai 
pasirodo labai gerai, nors prakai
tas pilte pila juos, šiose rungty
nėse Perth’o lietuviai parodė dide
lį kovingumų ir, reik tikėtis, kad 
jie įstengs savo komandų atvežti į 
lietuvių sporto šventę, kas be abe
jo duotų rimtesnių varžovų kitų 
miestų komandoms.

Taškai :Amer. lietuviai: Jan
kauskas, 18, Modestavičius 14, Mo
tiejūnas 13, Memėnas 9, Šilingas 
6, Gaška ir Grybauskas po 4.

PERTH’O lietuviai: Bustas 18, 
Bertašius 10, Miliauskas 9, Sau- 
noris 8 ir Klimaitis 7.

A. L-tit 

turėdama du olimpinės rinktinės 
žaidėjus, tarp jų ir tos rinktinės 
kapitonų J. Heard, kėlė susirūpi
nimo nuo perdaug rungtynių per
vargusiai mūsų rinktinei, nors jau 
paskutiniosiose savo rungtynėse 
dalyvavo visi rinktinės žaidėjai.

Prasidėjus žaidimui, Čekauskas 
pirmųsis meta, jam padeda Adzi
ma su Šilingu ir jau 6:0 lietuvių 
naudai. Australai neatsilieka, ir 
5-je žaidimo minutėje išlygina 10: 
10. Mūsų vyrai nepasimeta, ir jau 
nuo pat pradžių matosi visos ko
mandos pasitikėjimas savimi. Šian
dien ir metimai ir pats žaidimas 
daug geresnis. Ypatingai gerai ir 
gražiai kovoja jaunasis V. Bazė
nas, kuris šiandien švenčia savo 
gimimo dienų. Puslaikis baigiamas 
16-kos taškų persvara, ir atrodo, 
kad pralaimėjimui jokios baimės

KREPŠININKAI PERTHE
Pertho aerodrome krepšininkus 

pasitiko gražus būrys vietinių lie
tuvių, australų ir vietinių TV ir 
laikraščių reporterių. Svečiams 
prisegama rūtelės su tautinėmis 
spalvomis ir Vakarų Australijos 
tautinė gėlė “kengūros letena” 
“kangoroo paws”. Vietiniai lietu
viai dvi valandas išlaukę pavėla
vusio lėktuvo su nuoširdumu svei
kina ir stebi atvykusius.

Iš aerodromo visi nuvežami į p. 
A. Klaimaičio salę, kur vyksta 
sveikinimai ir vaišės. Stalai ap
krauti galybe skaniausių valgių 
tuoj pat išdildo kelionės nuovargi. 
Čia atsiveria visas Vak. Australi- 

kitų nuo baudos linijos. Likus vie
nai minutei vengras Hody pras
munka ir švelnina pasekmę iki 86: 
85. Švelnina. Geras švelnumas, 
kai visi žiūrovai klykia ir visa salė 
plyšta ištroškę mūsų kraujo. Tai 
tragedija, mano bičiuliai!

Staigiai pralenda Varnas. Me
ta, neįmeta, bet sufoluojamas. 
Varnas abi baudas išnaudoja ir 
vėl vos 88:86. Dar pusė minutės. 
Mums tai amžinybė. Kaip nors 
išlaikyti kamuolj — jis kaip auksas 
brangus. Čekauskas gauna ka
muolį, pasuoja Bazėnui. švilpu
kas — australas užsiroglino ant 
Bazėno nugaros. Dar 15 sekundžių. 
Ai, ir galėk tu man taip šaukti! 
Klyksmas, švilpimas. Pusė žiūro
vų patenkinti, o kita pusė šaukiasi 
Dangaus keršto prieš teisėjų Gaš
kų. Bazėnas meta — yra. Ir ga
lėk tu man taip šaukti!

Bazėnas antrųjų baudų prameta. 
Penkios sekundės. Australų toli
mas pasas išlekia užribin ir švilpu
kas skelbia rungtynių pabaigų. 
Mes laimėjom! Pasiklauskite da
lyvavusių, kokia tvarka buvo salė
je — beprotnamis, nieko daugiau!

Taškus pelnė: Varnas 32, Modes
tavičius 15, čekauskas 15, Adzima 
10, Šilingas 10, Jesevičius 4 ir Ba
zėnas 3.

PERTHE

Krepšinio rungtynėse Adelaidėje 
žaidžiant Adelaidės vytiečiams 
prieš vengrus įvyko kruvinos kau
tynės — J. Gumbiui buvo skaudžiai 
prakirsta dešinė akis. Amerikos 
lietuviams susidarė įspūdis, kad 
aikštėje susirėmė dvi kariuomenės 
kovoje dėl Vilniaus ar Budapešto!

★

Iš visų sutiktų Australijos lie
tuvių krepšininkų Amerikos lietu
viai sportininkai kaip žaidikų 
aukščiausiai įvertina adelaidiškį 
J. Gumbį.
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A Gaminama lietuvio ir yra augščiausios rūšies. Pardavi- X 

nėjama visoje Australijoje. Sydnėjuje reikalaukite pas X
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A Crn. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A. X

nėra.
Antrųjį puslaikį mūsų vyrai dar 

geriau ir gražiau kovoja. Metimus 
seka metimų ir australų gynyba 
visiškai sužlugdoma. Iš žiūrovu, 
tarpo rungtynių pabaigoje pasi
girsta “šimtų, šimtų”, tačiau lai
kas sutrukdo mūsų vyrams atsiek
ti trečiųjų šimtinę, ir jie savo pas
kutiniųsias rungtynes Australijoje 
užtikrintai laimi 43-jų taškų skir
tumu, kas dar kartų įrodė mūsų 
vyrų didelį pranašumų, ypatingai 
kai komandoje gali žaisti visi žai
dėjai.

Taškai: Varnas 20, šilingas ir 
čekauskas po 15, Modestavičius 10, 
Jesevičius ir Bazėnas po 8, Jan
kauskas ir Slomčinskas po 6, Ad
zima 5. Baudos: komandos padarė 
po 18 baudų.

A. L-tii

jos lietuvių nuoširdumas, šiai tik
rai puikiai vakarienei vadovavo ir 
daugiausia širdies įdėjo svečius 
bevaišinant p.p. M. Klimaitienė ir 
R. Statkuvienė.

Trečiadienį, rugpjūčio 5 d. įvy
ksta oficialusis rinktinės priėmi
mas pas Perth burmistrų, čia da
lyvauja ir Amerikos konsulas Mr. 
Mayfield. Po burmistro sveikinimo 
žodžio, kuris pakviečia svečius čia 
beviešint visų Perthų laikyti savo 
namais, tuoj prasideda vaišės, ku
rių metu plačiau išsikalbama su 
šio miesto galva ir Amerikos kon
sulu. Visas priėmimas filmuojamas 
ir jau vakare savo veidus matome 
TV ekrane ir vietos laikraštyje. 
Po vizito pas burmistrų vykstama 
į puikų ant Swan upės kranto res
toranų, kur svečių priėmimo komi
tetas Perthe svečius vaišina pietu
mis.

Pirmosios dienos popietė iki run
gtynių praleidžiama besidairant po 
Perthų. Ir tikrai, jeigu iki šiol 
Perthų, kaip gražiausių Australi
jos miestų teko pažinti tik iš nuo
traukų, tai dabar jis mums atrodo 
dar gražesnis. Miestas nors ir žie
mos metu skendi žalumynuose ir 
gėlėse. Daugybė gražių parkų kar
tu su per miestų tekančia Swan 
upe sukelia nuostabos ir daugumas 
svečių žaidėjų jį pripažino pačiu 
gražiausiu miestu, jų matytu Aus
tralijoje.
!'F|! 1 ■1

RUNGTYNIŲ ATIDARYMAS

Trečiadienio vakare puikioje sa
lėje, kur prieš trejetų metų įvyko 
britų imperijos sporto žaidynės, 
įvyko oficialusis rungtynių atida
rymas. Ši salė bene hus pati gra
žiausia ir geriausia krepšihio salė 
Australijoje. Į rungtynes atvyko ir 
Vak. Australijos gubernatorius 
Maj. Gen. Sir D. Kendrew, mies
to burmistras, Amerikos konsulas 
ir kiti augšti pareigūnai. Prieš 
rungtynes pasirodė gražiai vietos 
gimnastai ir p. V. Mieliauskienės 
vadovaujama tautinių šokių grupė, 
pašokusi du šokius. Salė buvo pil
nutėlė žiūrovų.

Išbėgus į aikštę mūsų rinktinei 
ir augštiesiems svečiams pristačius 
visus žaidėjus, pasveikino Pietų 
Autsralijos krepšinio s-gos p-kas, 
o po jo tarė žodį ir svečių priėmi
mo k-to pirmininkas inž. Z. Bud
rikis, kuris žiūrovams plačiau pa
aiškino apie šios išvykos reikšmę 
ir apie mūsų lietuviškųjį gyveni
mų Australijoje. Oficialiame atida
ryme be gimnastų gubernatorius 
padėkoja lietuvių tautinių šokių 
grupei už jų puikų pasirodymų, 
kuri liudija senosios Europos tau
tinę kultūrų, atsispindinčių ir lie
tuvių tautiniame mene .Pasveiki
nęs vietinius ir mūsų krepšininkus 
jis tuo oficialiai žaidynes atidarė.

A.L.
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ATSISVEIKINOME IR ISLYDEJOME

Draugijos Valdyba

PATIKSLINIMAS

KIEK AS SUŽINOJAU!

BALIU

¥‘T;

Amerikos lietuvių vizito metu 
Geelonge patys geelongiškiai lietu
viai ir ypač mergaitės negalėjo 
prisikasti prie svečių sportininkų,

nes jie kietai buvo dengiami mel- 
bumiškių palydovių!

5 
i

r S:

— Stebuklų jie neparodė... —
— Žinoma ne! Būtų buvęs ste

buklas, jei iš dvidešimts dviejų 
rungtynių jie laimėtų dvidešimts 
tris... —*

Svečius linksmins Metro Swing kapela
Ištroškusius gaivins turtingas bufetas.

MALONIAI VISI KVIEČIAMI JAME DALYVAUTI
CHORO VALDYBA

Nugirsta aerodrome išlydint 
krepšininkus:

Krepšininkai sakę, jiems malo
niausiai buvus Adelaidėje. — To
dėl, kad Adelaidė yra moteriškos 
lyties, kaip LIETUVA, — aiškina 
adelaidiškiai.

SGMD VALDYBA ~ <

RICHMOND TOWN HALL
Premijos ui gražiausias kaukes.
Pageidavimai: kuo daugiau jaunimo ir kaukių.
Neapsivilsite Soc. GI. Moterų vaišingumu ir baliaus nuotaika.

MUSU

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

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. Stalioni* — Berala Str., Berala, tel. 649 9062.
J. P. Kedya — 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 tvarką.

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

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

P. N»gy» — 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.

PAŽINTIS SU ADELAIDE
Lituania choro jubiliejaus proga 

Adelaidės apyl. p-ko inž. M. Po
ciaus ir p. J. Lapšio — choro ad
ministratoriaus kviečiamas ryžau
si pamatyti pirmą kartą Adelaidę 
ir susipažinti su Adelaidės lietu
viais. Drauge su pakvietimu apyl. 
p-kas prisiuntė ir įvairius susiti
kimus.

Adelaidės aerodrome mane pa
sitiko inž. M. Pocius ir netrukus 
jų namuose prasideda apylinkės 
valdybos posėdis, čia supažindina
mas su Adelaidės lietuvių gyve
nimu, rūpesčiais ir džiaugsmais ir 
pats turiu pasakoti apie Krašto 
Valdybos veiklą bei jos planus. 
Namų šeimininkė yra pati meni
ninkė, čia baigusi meno mokyklą 
ir yra pasižymėjusi skulptorė. Tad 
jų namuose jautiesi kaip galeri
joje.

Sekančią dieną (rugpjūčio 8) 
pirmą kartą susipažįsta su Ade
laidės Liet. Namais, apie kuriuos 
sukasi visas lietuvių bendruomeni
nis ir kultūrinis gyvenimas. Ar
chyvo vedėjas ir organizatorius p. 
J. Vanagas aprodo savo surinktas 
lobius, kur šalia knygų ir spaudos 
komplektų matysi ir lietuviškų 
pinigų rinkinius, pašto ženklų ko
lekcijas, tautinių išdirbinių ir kt. 
Dalis surinktų eksponatų saugomi 
rūsiuose, nes trūksta vietos juos 
išstatyti.

Tą pačią dieną tuose namuose 
vyko ir foto paroda, kur buvo iš
statyta V. Vosyliaus, A. Budrio, G. 
Andriušio, P. Snarskio ir K. Požė
los darbai.

Vakare įvyko ir choro Lituania 
jubiliejinis koncertas, apie kurį, 
manau Mūsų Pastogėje bus pla
čiau parašyta. Po koncerto choro 
vadovui V. Šimkui ir choristams 
pagerbti buvo surengtas jaukus 
pobūvis, kur tarėjau progos susi
tikti su senais pažįstamais arba 
naujas pažintis užmegsti. Adelai
diškiai labai jau piktinasi latvių 
elgesiu rungtynėse su Amerikos 
lietuviais. Visuomenininkas p. 
Mockūnas teigia, kad Baltų Inf. 
Centras ar Baltų komitetai išdirb
tų darnesnio bendradarbiavimo 
planą. Vietoje to, kad visi džiaug
tųsi, jog kas nors iš baltų (šiuo 

SOCIALINES GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJA MELBOURNE 
entuziastiškai jaunimui pritariant,

RUGPJŪČIO 28 D. (7 v. p.p. — 2 v. ryto) PENKTADIENĮ, 
ruošia pirmą kartą Melbourne Grandiozinį

KAUKIU PARADA

S
žp. Bilietų reikalu kreiptis pas p. O. Matukevičienę — Tel. 8782565 ir pas p. V. Baltokienę 

—Tel. 475674.

atveju lietuviai krepšininkai) bal
tus garsina, o latviai stengėsi 
kaip galėdami tam kelią pastoti 
nesiskaitydami su priemonėmis.

Teko susitikti ir su sporto dar
buotojais — žurnalistais, kurie la
bai džiaugiasi, kad Mūsų Pastogė
je parodytas didelis palankumas 
besportuojančiam jaunimui. Vietos 
sportininkai labai užsidegę patys 
pasistatyti krepšinio salę.

Mačiausi ir su rašytoju laureatu 
P. Andriušiu, kuris žadėjo atvykti 
į Meno Dienų literatūros vakarą. 
Solistas P. Rūtenis ragina Krašto 
Valdybą organizuoti kultūrines 
išvykas į mažas lietuvių kolonijas, 
nes ten lietuvybė mirštanti.

Sekmadienį (rugpjūčio 9 d.) da
lyvauju pamaldose ir pirmoje lie
tuviškoje bažnyčioje Australijoje. 
Po pamaldų besidairant šventoriu
je pažįstamų susitikau ir svečią iš 
Melbourne p. A. Krausą, su kuriuo 
teko pasikalbėti ir Meno Dienų 
reikalais. Netrukus aplankau vie
tos kleboną kun. A. Kazlauską, ku
ris aprodė Katalikų Centro Rūmus 
ir buvo pasikalbėta bendraisiais 

Sydnėjaus Filisterių Būrelio valdybos narį, 
DANIŲ KAIRAITĮ 

ir 
GENEVIEVE LENTAIGNE 

sukūrusius šeimos židinį, 
sveikina ir laimingos ateities linki

Sydnėiaus Filisterių Būrelis

reikalais, čia sutikau dar vieną 
svečią iš Melbourne — Kat. Fe
deracijos p-ką p. Av Bakaitį.

Tuoj choro administartorius p. 
Lapšys vežiasi mane namo pietų, 
čia teko susitikti ir su p. B. Lap- 
šiene, kuris Krašto Kultūros Tary
boje yra taut, šokių sekcijos vado
vė. Jos vadovaujamoje taut, šo
kių grupėje yra 32 šokėjai-jos, nu
siskundė, kad ruošiantis tautinių 
šokių festivaliui Meno Dienų metu 
Melbourne ne visos šokių grupės 
glaudžiai bendradarbiauja.

Pietaujant p. Lapšys pasakoja 
apie choro administracinius sunku
mus, vėliau pereiname prie ben

GEELONG LIETUVIŲ CHORAS 
RUGPIŪCIO 22 D. 7 VAL. VAK. GEELONG LIET. NAMUOSE 

ruošia

METINĮ KAUKIŲ BALIŲ

druomeninių problemų. Jis yra ir 
geras Lietuvos propagatorius sve
timųjų tarpe per knygą. Turi 
daug pažinčių su australų politi
kais ir kultūrininkais, kuriems jis 
skolina anglų kalba knygas apie 
Lietuvą pasiskaityti. Knygų jis ne
dovanoja, bet perskaičius paprašo 
knygos gale pasirašyti ir po to 
duodama kitam. Beviešint pas p.p. 
Lapšius teko pasirašyti ir į Li- 
tuania choro svečių knygą.

Lankausi ir pas p.p. Raginius. 
Pats p. Raginis yra Adelaidės 
Liet S-gos p-kas ir Liet. Namų 

vyriausias bosas. Jis nepaprastai 
sielojasi liet reikalais ir stebisi, 
kodėl lietuvių kolonijose, negalėtų 
būti vienas lietuvių choras. Dub- 
likacijos lietuvių veikloje esančios 
didelės kliūtys pačiai lietuvybei. 
Dirbant bendrai būtų išvengiama 
nereikalingų išlaidų ir svarbiausia 
lietuviai jaustųsi kaip viena šeima.

Užsuku ir pas p.p. Vasiliauskus. 
Koncertuose p. Vasiliauskienė ma
loni ir žavi, namuose ji yra ir ne
palyginamai svetinga. Pats p. Va
siliauskas šalia naminių darbu dar 
ir aktyvus liet, visuomenėje, savu 
laiku buvęs apylinkės pirmininku. 
Jų namai dviejų augštų; pro lan-

Svečias žurnalistas P. Petrutis 
nors ir kaip nemalonių jausmų 
viduriuose kankinamas nepametė 
savo geros nuotaikos. Anądien va
žiuojant patilte kur parašyta 
“Clearance 6’ 9”, jis ramiai paste
bėjo: “Slomčinskas pro čia nepra
eitų.”

Kalbant apie milžiną Slomčins- 
ką, jis išvažiavo namo didžiai lai
mingas, susiradęs Sydnejuje sau 
mergaitę lietuvaitę Cepulytę. Po 
mėnesio ją atsiims į Ameriką, kur 
įvyks šaunios vestuvės.

Blaxland Meno galerijoje (Far
mers, Sydney) vyksta meno paro
da, kur dalyvauja ir mūsų daili
ninkai E. Kubbos ir H. Šalkaus
kas. Du Kubbos kūriniai parduo
ti. Parduotas ir vienas dail. L. Ur
bono akvarelinis darbas Tarree 
mieste.

Dailininkai E. Kubbos, H. Šal
kauskas ir V. Ratas per žurn. P. 
Petrutį pasiuntė savo grafikos kū
rinių į Ameriką, kurie bus išsta
tyti Čiurlionio galerijoje Čikago
je.

gus matosi nepaprasta Adelaidės 
panorama.

Netrukus grįžtu į savo bazę — 
pas p.p. Pocius, kur jau stalai pa
rengti ir sukviesti svečiai — 
Adelaidės visuomenės darbuotojai 
su poniomis. Čia kaip tik ALFAS 
p-kas p. Jonavičius įteikia Kraš
to Valdybai specialų ženklelį ir pa
žymėjimą už nuolatinį rūpinimąsi 
sportuojančio jaunimo reikalais. 
Čia teko išsikalbėti su žurnalistu 
V. Radzevičium bendruomenės 
laikraščio M. Pastogės reikalais, 
p. šerelis skundėsi, kad sunku su 
News Digest — International žur
nalo platinimu, o p.Straukas pa
sipasakojo apie knygų platinimą. 
Mačiausi su sav. mokyklos vedė
ju p. Renke, “Adelaidės Lietuvių 
žinių” redaktorium p. J. Arminu, 
p. Linkum — Krašto Tarybos p-ku 
ir visa eile kitų. Pobūvio metu 
Mūsų Pastogės reikalams buvo su
dėta £8.10.0.

Malonu ir jauku buvo pabuvoti 
tarp Adelaidės lietuvių, čia pasi
naudodamas proga dėkoju visiems 
sutiktiems adelaidiškiams už paro
dytą nuoširdumą bei svetingumą, 
ypač apyl. p-kui p. Pociui ir po
niai už malonų priėmimą ir globą.

I. Jonaitis.

FILMŲ VAKARAS 

žiemos audroms, lietui ir vėjams 
siaučiant Melbourne jūros budžiai 
ruošia rugpjūčio 22 d., šeštadienį, 
7 vai. vak. jūros filmų vakarą.

Lietuvių parapijos namuose 
(Kensington, 18 Henry Str.) bus 
rodomi filmai iš Amerikos lietu
vių jūros skautų gyvenimo, vieti
nio plaukiojimo Port Phillips įlan
koje, kelionės į N. Zelandiją ir iš 
praėjusių tautinių stovyklų.

Garbės svečias, buvęs Lietuvos 
buriuotojų Sąjungos pirmininkas 
Dr. W. Didžys praves pašnekėsi 
apie buriavimą ir laivų etiketą 
Baltijos jūroje.

Kviečiami ne tik studentai ir jų 
tėveliai, bet ir visi, kurie mėgsta 
jūrą, vandens sportą ir meškerio
jimą. A.G.

Neseniai buvo rašyta Mūsų Pas
togėje, kad iš N. Zelandijos išvy
ko p.p. Pūkai. Iš tiesų, N. Zelan
dijos p.p. Puka'i ramiai sau vietoje 
gyvena ir nemano kitur keltis. Iš 
N. Zelandijos išvyko p.p. Pinkai.

Red.

Sydnejaus lietuviams pirmie
siems teko užjūrio svečius spor
tininkus pasitikti ir paskutinie
siems su jais atsisveikinti. Sve
čiams sugrįžus iš kelionių po Aus
traliją sydnejiškiai dar kartą tu
rėjo progos pasigėrėti jų žaidimu 
ir kelias dienas su jais pabuvoti.

Sekmadieni, rugpjūčio 9 d. 
Bankstown Liet. Namuose įvyko 
oficialus su svečiais atsisveikini
mas, nors po to svečiai dar išbu
vo Sydnejuje keturias dienas. At
sisveikinimo pobūvi surengė sve
čių priėmimo komitetas su Soc. 
Globos Moterų Draugija.

Oficialų atsisveikinimą pravedė 
K-to pirmininkas V. Augustinavi- 
čius, kuris taip pat pasveikino V. 
Bazėną, S. čekauską ir E. šilin
gą jų gimtadienių proga. Su sve
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BLAVININKAMS 
PRANEŠIMAS

Rugpjūčio 30 d. 2 vai. 30 min. 
šaukiamas Melbourne Liet. Blaivy
bės Draugijos narių susirinkimas 
p. A. Pociaus namuose, 338 Bruns
wick Rd., W. Brunswick. Susirin
kime numatyta trumpa paskaita, 
diskusijos, metinė veiklos apžval
ga, naujos valdybos rinkimas ir 
arbatėlė bei meniškų filmų de
monstravimas. Visi nariai ir pri
jaučiantieji maloniai prašomi da
lyvauti.

MIRĖ KAZIMIERO BUTKAUS 
MOTINA

Rugpjūčio 1 d. Lietuvoje mirė 
žinomo Sydnejuje prekybininko 
Kazimiero Butkaus motina, sulau
kusi virš 70 metų amžiaus. K. 
Butkus Gabramattoje turi baldų 
krautuvę ir laidotuvių biurą “Fu
nerals of Distinctions”.

NUOSPRENDŽIAI 
N. ZELANDIJOJE

Neseniai Auckland© lietuvių 
bendruomenės susirinkime buvo 
nuspręsta, kad esant mažam skai
čiui vietoje dviejų valdybų (N.Z. 
Krašto Valdyba ir Auckland© apy
linkės valdybos) rinkti vieną- val
dybą, kuri eitų abejas pareigas. 
Taip pat susirinkimas pavedė iš
rinktai valdybai pertvarkyti įsta
tus. Kitose trijose vietovėse (Wel
lington, Christchurch ir Dunedine) 
veikia tik įgaliotiniai, nes nėra iš 
ko sudaryti apylinkės.

Susirinkime išrinkta nauja val
dyba šiose pareigose: N. Zelandi
jos Valdybos pirmininkas č. Liu
tikas, kasininkas M. Cibulskis, sek
retorius S. Kavaliauskas ir valdy
bos nariai J. Žiginskas ir VI. Gri
galiūnas. Susirgus valdybos pir
mininkui (jau penkta savaitė guli 
lovoje kankinamas gripo, pleurito, 
plaučių uždegimo ir širdies nega
lavimų), jis iš jam patikėtų parei
gų atsisakė ir dabar pirmininku 
išrinktas VI. Grigaliūnas. Visi ki
ti palieka savo pareigose.

S.

Gal kitur svečiai amerikiečiai ir 
kratosi būti vaišinami vištiena, nes 
jos atsivalgę Amerikoje, bet Gee
longe vaišių metu labiausiai ja mė
gavosi. Mat, jie buvo vaišinami 
lietuvio ūkininko augintomis višto
mis Ku-ka 

čiais atsisveikino Krašto Valdyta 
vicep-kas p. Zakaras, kalbėjo Syd- 
ne lietuvių vardu p. E. Eidiejui 
ir kun. P. Butkus. Galop žodi tart 
ir tikrasis šeimininkas — “Kovo" 
p-kas A. Šimaitis. Svečiams buvo 
įteikta eilė dovanų, šalia kitų kiek
vienam būva įteikta po “Austrai! 
jos lietuvių Metraštį”, kuriuos sky
rė Krašto Valdyba ir ALFAS.

Jautrų žodį svečių vardu pasakė 
Dr. R. Gaška (žiūr. jo kalbą at
skirai).

• * *
Rugpjūčio 13 d. keli šimtai Syd

ney lietuvių susirinko aerodrome 
išlydėti išskerndančių svečių. Čia 
buvo fotografuojamai, jautriai su 
ašaromis atsisveikinta palinkint 
geros kelionės ir sėkmės. Plačiau 
apie tai kitame M.P. Nr.
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