
VLIK'O VEIKLOJE
; 1964 m. spalio 3 d. New Yorke 
tsusirinko pirmojo savo posėdžio 
apsijungusio Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto Taryba, vy
riausio amžiumi savo nario K. Bie
linio pirmininkaujama. Posėdį 
pradėjo VLIKo pirmininko p.e.
J. Audėnas.

Taryba išrinko laikinąją VLIKo 
Valdybą: K. Bielinis, J. Audėnas 
ir V. Vaitiekūnas. Ji sukvies VLI
Ko seimą ir atliks visus einamuo
sius VLIKo reikalus. Nuolatinė 
VLIKo Valdyba bus išrinkta kita
me Tarybos posėdyje, kurį sukvies 
šio Tarybos posėdžio pirmininkas
K. Bielinis, kai VLIKo seimas bus 
priėmęs statutą.

Apsijungusio Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto seimas 
susirinks sesijos lapkričio 28-29 
dienomis New Yorke.

Taryba išrinko statutui paruoš
ti komisiją: V. Banelis, S. Lūšys, 
B. Nemickas, K. Siliūnas ir V. 
Vaitekūnas ir deklaracijai “Vi
siems lietuviams” suredaguoti: B. 
Bieliukas, J. Brazaitis ir S. Lūšys. 
Pirmame VLIKo Tarybos posėdy
je pasireiškusi darnaus vieningu
mo dvasia viltingai nuteikia atei
čiai.

NUMATOMA KVIESTI 
LIETUVOS LAISVINIMO 

ORGANIZACIJŲ 
KONFERENCIJĄ

VLIKo Tarybos posėdyje New 
Yorke, spalio 3 d. ilgesnį infor
macinį pranešimą padarė VLIKo 
vicepirmininkas, pirmininko parei
gas einąs Juozas Audėnas. Nuro
dęs į ligšiol buvusią VLIKo veik-

TURTINGI 
METAI

Šie metai Australijos lietuvių 
gyvenime parengimais buvo ne
paprastai turtingi. Prisiminkime 
tik vidury metų turėtus Ameri
kos lietuvius svečius sportinin
kus.. Penkios savaitės prabėgo 
nepaprastos įtampos ir džiaugs
mo ženkle. O štai prieš akis nu
matomos penkios darbo ir iškil
mių dienos, kurios -mūsų mastu 
ir aplinkybėmis yra nemažesnės 
reikSmės ir vertės kaip ir Ame
rikos lietuvių svečiavimasis.

Jeigu besisvečiuodami Ameri
kos lietuviai daugiau pasidarbavo 
mūsų naudai — pakėlė mūsų 
nuotaikas, sužadino mūsų tauti
nes ambicijas išsklaidė mūsų ap
snūdimą, tai mūsų pačių būsi- 
mieji parengimai Melbourne liu
dija mūsų pačių. gyvestingumą, 
pastangas, darbingumą.

Tiesa, metų pabaigoje įvyksta 
Melbourne lietuvių kultūriniai ir 
organizaciniai sąskrydžiai vyks 
ne tiek darbo ženkle, kiek to 
paties darbo rezultatų demons
travime. Tai bus ne kas kita, 
kaip mūsų visos veiklos — kul
tūrinės, visuomeninės, organiza
cinės — tam tikro laikotarpio 
apyskaita, kuri paliudys, kiek 
mes esame pajėgūs ir ką atliko
me. Tai yra nelyginant mūsų lie
tuviškojo gyvenimo balansas, 
kuris ženklina ne vien tik mūsų 
darbštumą, bet juo labiau mūsų 
tautinį sąmoningumą.

Šie metai turtingi ne vien tik 
organizaciniu požiūriu. Yra 
reikšmingų darbų visai lietuviš
kai bendruomenei Ausralijoje, 
nors jie buvo įgyvendinti daugiau 
individualiomis pastangomis, be 
visuomeninės — organizacinės 
pagalbos, bet vis tik einą ben- 
dron lietuvybės sąskaitom Štai 
šiai metais Sydnejuje buvo iš
leistos dvi lietuvių autorių kny
gos, kas liudija mūsų pastangas 
ir šioje srityje. Ligi šiolei lietu
viškos knygos dairėmės tik iš 
kitur. Pasirodo, kad norint ir čia 
turime ne tik rašančiųjų, bet taip 
pat įstengiame ir patys išleisti 
lietuvišką knygą. Šis reikšmingas 
žingsnis duoda vilčių, kad ir at
eity šia kryptimi bus daugiau ir 
efektyviau veikiama. Knyga pas 
mus iki šiolei buvo gaubiama 
kažkokiu tabu-- kiti gali leisti, 
bet mes apie tai net nedrįsome 
pagalvoti. O štai, pasirodo, kad 
ir šis darbas yra įmanomas. Le
dai ir šioje srityje pralaužti, ką 
reikia laikyti labai geru ir tei
giamu ženklu.

Turime visą eilę dailininkų, 
kurie šiais metais gausiai reiš
kėsi ne vien grupinėse parodose, 
iškildami į pirmaeilius krašto me
nininkus, bet buvo surengta gau-

tą, kalbėtojas atkreipė dėmesį į 
numatomus ateities darbus. Dabar, 
kai Vyriausiame Lietuvos Išlais
vinimo Komitete apsijungė visos 
grupės, tenka tikėtis naujo ryžto.

J. Audėnas pabrėžė, kad kovo
je prieš okupantą teks naudoti 
įvairias kovos priemones. Visam 
darbui turėtų vadovauti VLIKas, 
bendradarbiaudamas su visais ki
tais Lietuvos laisvinimo veiksniais, 
su Pasaulio Lietuvių Bendruome
ne ir kitomis organizacijomis. Iš 
kovos būdų ir priemonių paminė
ti: 1. 1965 m. pradžioje reikia su 
šaukti Lietuvos laisvinimo organi
zacijų konferenciją, kurioje būtų 
sutartas planas benrai ir veiks
mingai ofenzyvai prieš Sovietų 
Sąjungą pravesti. Tektų aptarti 
darbų pasidalinimą. 2. Ateinančių

Melboumo Uetuvių Dainos Sambūris su savo vadovais: dirigentas A. Čelna dešinėje ir administratorius L. Baltrūnas kairėje. 
Sambūris šiais metais švenčia savo 15-kos metų sukaktį ir jo jubiliejinis koncertas ir minėjimas įvyksta spalio 25 d. 6 vai. 
vak. Kew miesto rotušėje Melbourne.

SOECARNO PAS POPIEŽIŲ
Pereitą savaitę Popiežius Pau

lius VI-sis privačioje audiencijoje 
priėmė Indonezijos prezidentą Soe- 

-camo-,-kurie po Chruščiovo laiko
mas antruoju “politiniu salesma- 
nu” pasaulyje. Grįždamas iš Mas
kvos jis keliaudamas per Europą 
neaplenkė ir popiežiaus.

★

Vakarų Vokietija imasi žygių, 
kad Anglija būtų priimta į Euro
pos Bendrosios Rinkos valstybių 
sąjungą. Kaip žinoma, Anglija bu
vo bandžiusi patekti, bet Prancūzi
ja tam pastojo kelią. Vakarų po
litikai spėja, kad ateinančiais me
tais Anglija gali būti priimta šios 
unijos nariu.

IZRAĖLIO PROTESTAS
Izraėlio min. p-kas patiekė Vak.

siau individualinių meno parodų, 
kaip kada nors. Ir tai yra dide
lis įnašas į lietuvišką gyvenimą 
ir veržlumą.

Šie metai yra taip pat reikš
mingi sukaktimis ir jubiliejais. 
Vyrauja 15-kos metų skaičius: 
metų pradžioje 15-kos metų su
kaktį Šventė Mūsų Pastogė, pen
kiolikos metų gyvavimo ir dar
bo sukaktis šventė du iš stam
besnių mūsų chorų — Adelai
dės Lituania ir Melbourno Dai
nos Sambūris. Jubiliejų iškilmės 
tai nėra pakasynų raudos. Jie 
kelia džiaugsmą ir stiprina ryž
tą ateity daugiau siekti ir laimė
ti didesnių rezultatų. Per pen
kiolika metų nepalaidojom nė 
vieno anksčiau ar vėliau įsistei
gusio choro, bet mūsų visų 
džiaugsmui gimė šiais metais dar 
vienas Canberroje. Kaip mato
me, mūsų gyvenimas ne tik kad 
neslūgsta, bet dar labiau tvin
sta. Ir tai yra mūsų kreditai.

Tiesa, gal būt ir peranksti su
vesti metines darbų apyskaitas, 
bet šioje vietoje tai nėra metinės 
veiklos balansavimas, bet tik pri
minimas, jog mūsų gyvenimas 
ypač kultūrinėje srityje aiškiai 
progresuoja. Belieka tik, kad ir 
mūsų visas visuomeninis gyveni
mas daugiau koncentruotųsi lie
tuviškai kultūrine linkme, nes 
praktiškai visa lietuvybė ir grin
džiama sava kultūra ir jos ap
raiškomis. Reikia tikėtis, kad ir 
Krašto Taryba savo suvažiavime 
ta prasme padarys reikšmingų 
nutarimų ir posūkių. .

(v.k.) 

metų pirmame pusmetyje reikia 
išleisti Lietuvos laisvinimo klausi
mu leidinys tomis kalbomis .kurio
mis spausdinami ELTOS biulete
niai. 3. Visuose kraštuose, kur tik 
gyvena lietuviai reikės parengti 
vyriausybės nariams, parlamen
tarams bei spaudai peticijas su 
daugybe parašų. 4. 1965 m. Vasa
rio 16 d. ir Birželio įvykių minė
jimai turėtų būti pagrindinės die
nos okupuotos Lietuvos laisvės 
klausimui iškelti visame pasaulyje. 
5. Išleisti juridinį Lietuvos sienų 
žemėlapį. J. Audėnas ypatingai pa
brėžė informacinio baro — įvai
rių biuletenių ir radijo tarnybos 
svarbą, skatino susidomėti gilesnių 
studijų paruošimu apie paskiras 
okupuotos Lietuvos gyvenimo sri
tis.

Pagaliau, nurodė, kad tenka ypa
tingai susirūpinti lėšų telkimu Lie
tuvos laisvinimo reikalams.

(E)

PENKIOLIKA METŲ TAUTOS IR MENO TARNYBOJE PIRMIAU

įvykiai pasaulyje
Vokietijai protestą, kad vokiečių 
mokslininkai padeda gaminti Su
vienytai Arabų Respublikai rake
tas ir reikalauja, kad tie moksli- 

-ninkai—vokiečių vyriausybės būtų 
atšaukti, nes minėtos raketos su 
laiku bus arabų nukreiptos prieš 
Izraėlį, ir už tai atsakomybė kris 
ir Vokietijai.

TRYS RUSAI ERDVĖSE
Pereitą savaitę sovietai išleido į 

erdves tris savo astronautus kap
sulėje aplink žemę, kurie išbuvę 
vieną parą netikėtai nusileido. So
vietai skelbia, kad bandymas pavy
kęs ir jie buvo išleisti grynai moks
liniais tikslais. Raketos įgulą su
darė: pilotas Vladimir Komarov, 
mokslininkas Konstantin Feoktis
tov ir gydytojas Boris Jegerov. 
Užsienio spauda spėja, kad jų bu
vimas erdvėse buvo staiga nutrauk
tas dėl to, kad atsirado kažkokių 
mechaniškų trūkumų pačioje rake
toje.

*
Venecueloje teroristai buvo pasi

grobę amerikieti pulkininką, kurį 
palaikę kelias dienas vėl paleido. 
Jo pagrobimas aiškinamas grynai 
propagandiniais teroristų tikslais.

»
Kubos premjero Castro sesuo, 

kuri prieš kiek laiko pabėgusi gavo 
politinės pabėgėlės teises Ameriko
je, neseniai pareiškė, kad Kuba 
pribrendusi ir pasiruošusi naujai 
revoliucijai nuversti Castro ir jo 
komunistinį režimą, bet Castro pa
siryžęs pirmiau sunaikinti pačią 
Kubą, negu pasitraukti iš turimos 
pozicijos. Jos teigimu, 95 procen
tai Kubos gyventojų, įskaitant ir 
karius bei miliciją, nusistatę prieš 
dabartinį režimą. Kubos laisvės 
kovotojai paskelbė, kad Karibų jū
ra yra karinėj zonoj ir visi laivai, 
kurie plauks prekiaudami su Kuba, 
gali susilaukti skaudžių pasekmių. 
Kubos laisvės kovotojų štabas yra 
įsitaisęs New Yorke.

PIRATAI KARO LAIVUOSE
Aną savaitę Indonezijos naikin

tuvas Malakos sąsiauryje užtikęs 
grupę Malezijos žvejų pasigrobė 
25 žvejų laivelius ir 12 žvejų, taip 
pat atėmė asmens dokumentus iš 
astuonių kitų žvejų, kuriuos pa
leido.

PASIKĖSINIMAS
PRIEŠ PREZ. JOHNSON

Texas valstijoje susektas ruoš
tas pasikėsinimas nužudyti prez.

o
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L.B. Johnson. Policija viename 
name Corpus Christi mieste rado 
ginklų ir suėmė du asmenis. Prez. 
Johnson lankėsi tame mieste vyk- 
dydamas priešrinkiminę programą.

NOBELIO TAIKOS PREMIJA
švedų Mokslo Akademija pasky

rė Nobelio taikos premiją Ameri
kos negrui Dr. Martin Luther 
King, kovojančiam už negrų lygias 
teises Amerikoje. Premijos dydis 
— £24.325.

Tai antras negras, gavęs Nobelio 
premiją 1960 m. tokia premija bu
vo paskirta Pietų Afrikos negrui 
Albert Lutuli.

NĖ KAPEIKOS!
UNO gen. sekretoriui pareikala

vus, kad Sov. Rusija sumokėtų 
Jungt. Tautų Or-jai įsisenėjusias 
skolas, sovietų atstovas, pasitaręs 
su Maskva, atsakė, kad sovietai 
nemokėsią nė kapeikos. Sekančia
me UNO pilnaties posėdyje ameri
kiečiai žada pareikalauti, kad ne
mokantiems skolų nariams būtų 
atimta balsavimo teisė.

♦
Pereitą savaitę per Hong Kongą 

persirito taifūnas, padaręs krašte 
didelių nuostolių. Žuvo 34 žmonės 
ir apie 100 sužeistų.

IRGI KLIŪTIS
Vienas Kanados teisėjas atsisa

kė suteikti pilietybę prieš 10 me
tų atvykusiai olandų porai vien 
tik dėl to, kad jie prisipažino esą 
ateistai. Reikalas atsidūrė net 
parlamente sukėlęs didelio triukš-

I Amerikos prezidentus kandi
datai: kairėje respublikonų parti
jos kandidatas B, Goldwater, išei-

mo. Reikalą pasiėmė spręsti teisin
gumo ministeris.

21 PABĖGĖLIS
Iš Rytų Vokietijos laivo “Voel- 

kerfreudschaft” (tautų draugys
tė) Stockholme pabėgo 7 keleiviai 
4* A.įguloe .nariai,-Helsinkyje— 10 
keleivių.

Tie keleiviai daugiausia vis par
tijos pareigūnai ir aukšti valdinin
kai čekoslovakai, rusai, lenkai ir 
Rytų vokiečiai.

Tai vis buvo ekskursantai, išva
žiavę pasiplaukyti po Baltijos ir 
Šiaurės jūras.

LIETUVIAI PAS PREZ. 
DE GAULLE

Amerikos lietuviai iš Cleveland 
p. Dautartienė su sūnum Petru 
atostogų buvo išvykę į Prancūziją 
ir buvo priimti prezidento de Gau
lle. Ta proga prezidentui buvo 
įteiktas gražiai išdrožinėtas lietu
viškas kryžius ir trumpas memo
randumas, kur išdėstyta tumpai

A U S T R A
GRESIA PAŠTO 

TARNAUTOJŲ STREIKAS 
Sydney pašto tarnautojai vėl 

grasina streiku, jeigu nebus įgy
vendinti jų reikalavimai: pakelti 
atlyginimą £4 svarais visiems paš
to tarnautojams, padvigubinti virš
valandžių uždarbius, mokėti vieno
dą atlyginimą pašte dirbantiems 
vyrams ir moterims, duoti 4 savai
tes metinių atostogų ir nepilname
čiams mokėti suaugusio atlygini
mą, jeigu jis atlieka suaugusio 
darbą.

LAIMES ?

nąs su radikalia programa ir de
šinėje demokratų kandidatas da
bartinis UB.A, prezidentas LB. 
Johnson.

TEISINGUMAS, IR 
TIK VĖLIAU TAIKA!

Jau pereitam M.P. Nr. buvo 
pranešta kad komunistų inspiruo
tas ir finansuojamas vad. tarp
tautinis bendradarbiavimo nusi
ginklavimo ir taikos kongresas 
pradedamas spalio 25 d. sporto sta- 
dijone Sydnejuje.

šias komunistų užmačias išaiš
kinti ir tikrąją taikos prasmę iš
ryškinti šaukiamas kontrasusirin- 
kimas, kurį organizuoja visų pa
vergtų tautų atstovai po ABN 
ženklu ir australų antikomunisti
nės organizacijos.

šis susirinkimas bus tą pačią 
dieną, kaip ir “taikos” kongresas, 
t.y. spalio 25 d. St Phillip bažny
čios salėje ir šventoriuje York St
(važiuojant nuo Town Hall Har
bour Bridge link, paskutinis pasta
tas prie tilto dešinėje).

Pradžia 7 vai. vak.
Programoj: visų svarbesnių an

tikomunistinių organizacijų atsto
vų kalbos ir rezoliucijų priėmimas.

Kiekvieno lietuvio turėtų būti 
pareiga šiame susirinkime daly

vauti. ' J.P.K.

IR ČIA "PIRMAUJA”!
Paskutiniu laiku Vokietijoje 

siautėjo kelių plėšikų banda, kuri 
kaltinama ne vien tik plėšimu, bet 
ir žudymu. Nesenai toji pati gau
ja persimetė į Olandiją ir Ams
terdame išplėšė brangenybių krau
tuvę, bet čia ją vokiečių krimi
nalinė policija ir sučiupo. Paaiš
kėjo, kad jai vadovavo, kaip pra
neša vokiečių laikraštis Sydnejuje 
“Die Woche”, lietuvis Petras Do
minas.

lietuvių tautos kelias ir dabarties 
skriaudos. Po audiencijos, kuri 
įvyko de Gaulle privačioje reziden
cijoje p. p. Dautartai buvo pa
kviesti tautinės šventės parade 
prezidento garbės svečių tribūnoje.

L I J O J E
AUSTRALAI LAIMI 

OLIMPIJADOJ
Australė plaukime Dawn Fraser 

Tokio olimpijados varžybose 100 
metrų nuplaukė per 59.5 sek. tuo 
pastatydama naują pasaulio rekor
dą ir laimėdama aukso medalį. Ji 
už plaukimą laimėjo po aukso me
dalį Melbourno, Romos ir dabar 
Tokio olimpijadose.

Antrą aukso medalį olimpijadoje 
Australijai laimėjo taip pat už 
plaukimą Ian O’Brien, nuplaukęs 
200 metrų per 2 min. 27.8 sek.

PIRŠTŲ NUOSPAUDOS
Vakarų Australija pirmoji iš vi

sų Australijos steitų numato re
gistruoti visų vietos gyventojų 
pirštų nuospaudas. Įstatymo tuo 
reikalu dar nėra ir viskas grin
džiama savanoriškumo pagrindu.

AUSTRALIJA NEĮSILEIDO 
RUSŲ ATSTOVŲ

Į organizuojamą komunistų ins
piruojamą “taikos” kongresą Syd
nejuje turėjo atvykti ir rusų dele
gacija, bet Australijos organai jų 
neįsileido. Numatytos delegacijos 
tarpe turėjo būti rusų ortodoksų 
arkivyskupas ir Leningrado mies
to burmistras. Dėl šio žingsnio 
Australijos federalinė vyriausybė 
susilaukė eilės protestų iš įvairių 
vietos organizacijų, net bažnytinių 
viršūnių.
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2 MŪSŲ PASTOGĖ

NAUJAS LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
PASIKALBĖJIMAS SU ŽEMĖLAPIO AUTORIUMI ALG. GUSTAIČIU

Rašo specialiai Mūsų Pastogei VLADAS MINGĖLA, JAV

Apie tai 'patyriau pernai lankę
sis Los Angelėje. Pasirodo, ieško
damas naujos medžiagos Lietuvos 
žemėlapiams, Gustaitis pamiršta 
eiti j darbą ištisomi savaitėmis. 
Jis sako, iki šiol lietuviai neturi 
nei vieno kaip reikiant Lietuvos že
mėlapio. Kokios nepriklausomos 
Lietuvos mes siekiame? Kokiose 
sienose reikalausime būsimos Lie
tuvos Europos taikos konferencijo
je? — klausia Algirdas Gustaitis.

Atsakymą ne taip lengva rasti. 
Iš tiesų, kokį žemėlapį patiesta
me ant taikos stalo? Kokių 
sienų reikalautume 
Rytuose, Pietuose, 
Vakaruose? Kokiais 
pagrindais savo r e i- 
k a lavimus pagrįs
tume?

Į šiuos Jūsų reporterio klausi
mus Algirdas Gustaitis atsako po
ra valandų trunkančiu aiškinimu. 
Tų motyvų čia neįmanoma sura
šyti. Savaip atpasakosiu:

— Vieną kartą visiems laikams 
turime aiškiai, tikrai pasakyti, ko
kių Lietuvos sienų reikalaujame. 
Visų pirma patys lietuviai tari ži
noti, kur prasideda ir kur baigiasi 
Lietuva. Eitkūnai ir Zarasai nėra 
kraštutinės Lietuvos sienos.

— Rytuose ir Pietuose Lietuvos 
sienos turi eiti nuo XVI a. iki XX 
a. žinoma Proporiae Lituania lini
ja. Tai etnografinė, istorinė, vie
tomis ir kalbinė lietuvių siena. 
Ištisa eilė istorinių, etnografinių 
lietuviškų vietovių lieka už Pro- 
priae Lituania rytuose. Bet mes 
nenorime reikalauti, kas mums 
nepriklauso, kaip ir neturime iš
sižadėti mūsų teisėtų žemių. Kai 
kuriose Prop. Lituania ribose 
Šiandien gyvena “tuteišiškai” kal
bantieji. Jie yra lietuvių kilmės 
žmonės, ilgose svetimųjų okupaci
jose priversti pasisavinti svetimų 
žodžių. Daugelis jų nežino savo 
tautybės. Slavų spaudžiami jie bi
josi pasisakyti esą lietuviai. Bet 
jie nei gudai, nei lenkai, nei rusai, 
ir tai jie žino.

— Propr. Lituania sienos labai 
artimos vadinamai 1920 metų Lie
tuvos — Sovietų Rusijos sutartimi 
pasirašytai sienai, kurią sovietai 
sulaužė 1939 metais, Lietuvai pri
pažindami tik nedidelę dalį jų pa
čių pripažintų žemių. Bet sutartis 
lieka sutartimi, ir žodžių iš rašto 
nei dantimis neišgrauši. Vietomis 
1920 metų sutartimi siena net ėjo

APIE SVETIMUS VARDUS
Kaip iš įvairių raportažų ir ke

liauninkų pasakojimų girdisi, pa
saulyje beveik kiekviename kam
pely sutiksi lietuvių — jeigu ne 
įsikūrusių, tai bent pravažiuojan
čių. Perdėtai kalbant, lietuviai 
jau “užėmė” pasaulį; belieka tik 
antras žingsnis — jį sulietuvinti.

Ir čia prasideda istorijos pra
džia. Pasklidę po pasaulį mes pir
miausia susiduriame su vietovar
džiais ir asmenvardžiais, kuriuos 
norime ir net bandome kaip nors 
sulietuvinti, priderinti mūsų kal
bos ir rašybos dėsniams. Galimas 
dalykas, šisai noras išplaukia iš 
mūsų kalbos ir kultūros dvasios, 
betgi rezultate gaunasi gana juo
kingų painiavų, kuriose net ir mes 
patys pasiklystam.

Tiesa, tokioms kalboms, kaip 
lietuvių ir kitos panašios, kurios 
žodžiai gyvojoje kalboje kaitomi 
galūnėmis, būtent, linksniuojami, 
tad sunku svetimus žodžius inkor
poruoti kalbon nekaitomose formo
se. Su vardininku galima gana 
sklandžiai išsiversti, bet kai reikia 
svetimžodį pavartoti kituose links
niuose, tad reikia jį dalinai iškreip
ti, duoti jam lietuvišką formą. 

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 63-2231

Lietuvos naudai, lyginant su Prop. 
Lituania linija.

— Vakaruos lietuviai dar dau
giau miglose pabraidžiojo, neišma
nydami, griebtis už Postdamo su
tartimi perkirstos Prūsijos, ar ki
taip spręsti Vytauto Didžiojo ne- 
perkirstą mįslingąjį mazgą. Mūsų 
spaudoje tuo reikalu daug rašyta, 
ginčytasi, bartasi. Daugiausia, 
kad mes patys per mažai siekiame 
Prūsijoje. Prūsų — lietuvių rei
kalas mane išskirtinai domino dar 
nuo gimnazijos, vėliau universiteto 
laikų Lietuvoje. Daug tuo reikalu 
studijavau, galvojau. Vakaruose 
daviau ribą, kuri patenkins ir 
karsčiausius lietuviškos Prūsijos 
entuziastus. Motyvai pagrįsti is
toriniais ir kt. duomenimis, fak
tais.

Baigus Lietuvos ribų problemą, 
“Naujienose” 1964 birželio mėnesį 
atspausdinta didelio dėmesio verta 
M. Gelžinio studija, antrašte: Goet- 
tingene perrašoma Maž. Lietuvos 
istorija. Didž. gerbiamas M. Gel- 
žinis, naudodamasis vokiečių moks
lininkų duomenims, mums, lietu
viams paskelbė, kad Goettingene 
vokiečių mokslininkai iš esmės kei
čia Prūsijos istoriją, sau nepalan
kius duomenis nuslėpdami ar nai-

Meno Dienu reikalais
I

1. DAILĖS PARODA
Maloniai prašome tų kelių dailininkų, kurie dar neat

siliepė į mūsų pakvietimą dalyvauti meno parodoje Mel
bourne, pranešti mums iki spalio 31 d. savo vardą, pavardę, 
kūrinio pavadinimą, techniką ir kainą. Taip pat pažymėkite 
inčais kūrinio dydį.

2. VAIKŲ MENO PARODA
Visus suinteresuotus vaikučių' meno paroda pakartoti

nai prašome pranešti mums, kiek piešinių paskiria mokykla 
ar pavieniai asmenys yra numatę prisiųsti parodai. Tai ma
lonėkite padaryti iki spalio 31 d.

3. MENO DIENŲ PROČRAMA
Kurie dar nespėjo patiekti medžiagos Meno Dienų prog

ramai maloniai prašomi prisiųsti iki spalio 25 d. Po šios datos 
programos medžiaga bus atiduota spaudai.

4. JAUNŲJŲ TALENTŲ KONCERTAS
Programos dalyvių registracija ir medžiagos apie juos 

pristatymas taip pat baigiasi spalio 25 d. Esant dideliam 
skaičiui dalyvių laikas ribojamas ir tik po vieną pasirinktą 
neperilgiausią dalyką tebus galima įtraukti koncerto progra
mom

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

Skamba visai nelietuviškai, jeigu 
sakome “Sydney yra lietuvių” ir 
todėl visai be sąžinės priekaištų 
pasakome “lietuviškai” — Sydne- 
juje yra lietuvių. Bet gi šioji fa
miliarioji forma pirmoj eilėj bus 
suprantama tiems, kurie susigyve
nę su šiuo pakaitalu ir žino, kas 
tas “Sydnejuje, nes lengvai atseka 
originalią svetimžodžio formą. 
Ypač tas “sava”, tiems, kurie mo
kėsi geografijos dar lietuvoje iš 
lietuviškų vadovėlių ir atlasų, kur 
buvo bent didesnės vietovės atitin
kamai sulietuvintos. Tačiau prak
tikoje dabar įeina į mūsų žodyną ir 
kasdieninę vartoseną visa eilė nau
jų ir negirdėtų svetimvardžių, ku
rių lietuvinimas neprigijęs ir kar
tais net sunku sulietuvinti. Paga
liau ir mūsų jaunajai kartai, ne
lankiusiai lietuviškos mokyklos su 
geografijos dėstymu, toks svetim
vardžių lietuvinimas visai nėra aiš
kus. Ar nereikėtų pajieškoti kokių 
kitų formų, kad tie svetimžodžiai 
įeitų į mūsų kalbą originaliai, ne
sužaloti nei linksniavimu, nei 
transkripcija. Paminėtam pavyz
dy lengvai galėtume išsireikšti ap
rašomuoju keliu: “Sydney mieste 

kindami, stengdamiesi įrodyti, kad 
prūsai ir lietuviai buvę negiminin- 
gos tautos, kad lietuviai plėšikavi
mo tikslais puolę Prūsiją ir prūsus, 
kad prūsai, Prūsija priklausanti 
vokiečiams, germanams. Jie to
kiais melais remdamiesi spausdina 
daugybes knygų bemaž visomis 
Europos kalbomis, lygiagrečiai 
naikindami teisingus duomenis, ob
jektyvias knygas. Taigi, esame 
liudininkai naujo vokiečių genoci
do, vykdomo prieš mūsų akis. Se
kančios europiečių kartos augs mi
nėto vokiečių melo šeriami. Tei
singas lietuvių atsakymas vokie
čiams, lenkams, rusams, gudams 
ar kitiems Lietuvos, lietuvių prie
šams būtinas. Manasis Lietuvos 
žemėlapis bus vienas iš atsakymų 
įvairiems Lietuvos, lietuvių prie
šams.

— Ar apie Jūsų naują žemėlapį 
žino mūsų diplomatai, emogracinės 
Lietuvos vadovai?

Kai kurie žino. Iš jų gavau 
sveikinačius atsakymus. Dar gy
vas būdamas VLIKo pirmininkas 
Dr. A. Trimakas man parašė, kad 
jei kils tarptautinio masto klausi
mas dėl Lietuvos sienų, VLIKas 
kreipsis į mane, norėdamas pasi- 

yra lietuvių”. Ir skamba lietuviš
kai, ir svetimžodis palieka nepa
liestas, šalia įvedant to svetimvar- 
džio lietuvišką papildinį, kuris jau 
kaitomas. Tokiu aprašomuoju ke
liu mes galime labai gražiai išsi
versti. Tik žinoma, geografiniai 
vardai turėtų būti dedami prieš 
lietuvišką pažyminį: ne "miestas 
Sydney”, bet "Sydney miestas”. 
Priešingai būtų su asmenvardžiais, 
kur tikrinis vardas eitų po pažymi
mojo žodžio, kaip pavyzdžiui, pre
zidentas Johnson, bet ne “Johnson 
prezidentas”.

Dar liūdniau su svetimvardžių 
lietuviška transkripcija, būtent, 
originaliai rašoma vienaip, o lie
tuviškai kitaip dažniausiai pritai
kant garsinę rašybą. Kartais net 
ir mums patiems sunku tokį “su
lietuvintą” asmenį atsekti, kokios 
jis tautybės. Sakysim, Oskaras 
Uaildas (Oscar Wilde), B. šou 
(B. Shaw) ir kt.

Paliekant originalinėje rašyboje 
svetimvardžius ir jų nedarkant 
mes jokiu būdu nenusikalsime ir 
savai kalbai, nes nežalosime to, 
kas ne mūsų valioj.

Prisipažinkime, kad vistiek viso 
pasaulio nesulietavinsime, tad kam 
bereikalingos pastangos. Juk ir 
mes patys jautriai priimdavome ir 
net protestuodavome, kada kiti lie
tuviškus tikrinius vardus iškreip
davo, kai rašo kur nors laikraš
čiuose ar knygose ne Vilnius, o 
Wilno arba Wilna, iš Kauno pa
daro Kowno arba Kauen. Jeigu 
mums nepatinka mūsų vardų žalo
jimas, tad kodėl mes su kitais ne
siskaitomi?

Ypač svarbu laikytis originalios 
svetimvardžių rašybos mūsų sąly
gose, kada jau esame išėję iš lie
tuviškų geografijos vadovėlių ri- 

naudoti kad ir dar nebaigto naujo
jo Lietuvos žemėlapio duomenimis, 
sienomis.

— “Draugo” nr. 149 Povilas Žič- 
kus paskelbė straipsnį, raginatį 
kartą visiems laikams teisingai iš
spręsti Prūsų Lietuvos reikalą, jį 
teisingai pavaizduoti baigiamame 
ruošti Lietuvių Enciklopedijos to
me ir kitur. Ką tuo reikalu pasa
kytumėte?

— Daugiau tokių rašinių! Lie
tuviai per daug apkiautę gyvybi
niuose mūsų tautai reikaluose. Jie 
mieliau užsiiminėja kasdieninėmis, 
dažnai plačiai garsinamomis 
smulkmenomis, nei esminiai svar
biais reikalais. Kas gali būti 
svarbesnio, kaip teisėtų savo tau
tai plotų reikalavimas? Kai kurie 
mūsų mokslininkąį bijosi drąsiai 
teisingo lietuviškų reikalų gynimo, 
nes, esą, užsieniečių raštuose jie 
nerandą mūsų pretenzijas pare- 
menčių pasisakymų. Ką tik mūsų 
minėto Goettingeno vokiečių moks
lininkų moksliniai darbai yra nau
jausias atsakas tokiems sutepu
siems lietuvių mokslininkams. 
Argi negalima galvoti lietuviškai, 
jei svetimieji tokiam lietuviškam 
galvojimui nepritaria?! Aišku, 
nuosaikiam, argumentuotam galvo
jimui, išvadoms. Sakysime, kai 
kurie lietuviai vis negali išdrįsti 
Vytauto Didžiojo vadinti karaliu
mi, nes dauguma užsienio knygų 
Jį vadina kunigaikščiu ar didžiuo
ju kunigaikščiu. Panašių vergiš
ko pataikavimo Lietuvos priešams 
lietuviuose pilna.

— Kaip Prūsijos Lietuvos rei
kalą paskelbs Lietuvių Enciklope
dija, nebūdamas jų artimu bendra
darbiu nežinau. Galima spėti, 
kiekvienas rimtas rašinys, stadija 
ar pan., griežtai lietuviškai pasi-

sakanti už lietuvišką Prūsiją, duo
da naujo ir palengvina mūsų moks
lininkams. Tikėkime, Lietuvių 
Enciklopedijos lietuviško tomo re
daktorius, gerb. dr. V. Maciūnas 
lietuviškos Prūsijos reikalą prista
tys akademiniame lygyje ir lietu-, 
viškoje plotmėje.

(.Pabaiga psl. S)UŽDANGOS
grąžinti Lenkijon. Nepasiekta jo
kių rezultatų, taip kad Varšuvos 
vyriausybė nematanti jokios ga
limybės šių žmonių likimui pa
keisti. (E)

JAUNIMO ATSTOVAI 
LIETUVOJE

Komjaunimo organizacijos kvie
timu rugsėjo 25 d. į Lietuvą buvo 
atskraidinta-daugiau kaip 30 jau
nuolių dalyvavusių Maskvoje įvy
kusiame vad. “pasaulio jaunimo 
forume”. Vieni buvo iš Italijos, 
kiti iš Mongolijos, Togo, Senegalo, 
Somali ir Centrinės Afrikos res
publikos. Viešėję penkias dienas 
tie svečiai be Vilniaus dar lankėsi 
Trakuose, Druskininkuose, Pirčiu
pyje, buvo vedžiojami po įmones, 
buvojo aukštosiose mokyklose.

(E)
★

Klaipėdoje iškilmingai atidary
tas marksizmo — leninizmo univer
sitetas. Įsteigti du fakultetai —• 
marksizmo — leninizmo pagrindų 
ir ekonomikos. Tą agitacinę mokyk
la lankysią apie 400 žmonių.

’ *
Muzikinį veikalą “My Fair La

dy”, pagal B. Shaw “Pygmalion”, 
dar Šį sezoną ruošiasi pastatyti 
Kauno muzikinis teatras (E)

BAIMĖ TURI DIDELES AKIS
Maksvoje leidžiamas kariuome

nės laikraštis “Krasnaja Zviezda” 
(“Raudonoji žvaigždė”) paskelbė 
straipsnį apie “karą meteorologijos 
srityje”. Amerikiečiams prikiša
ma, kad šie su meteorologiniais 
balionais vykdą šnipinėjimą. Dien
raštis skelbia vargiai patikėtiną 
vieno amerikiečio profesoriaus pla
ną: esą vakariečiai, nukreipdami 
lietus į Atlantą ar į Vak. Euro
pą, komunistų pasaulyje galį su
kelti sausros periodus. Sovietų 
laikraštis griebiasi dar keistesnių 
pranašysčių, teigdamas, kad JAV 
gynybos departamento pareigūnai 
siekią sukelti potvynius ir vad. 
socialistiniuose kraštuose galį su
kelti naują ledynų epochą... (E)

SOVIETAI KONCENTRUOJASI 
BALTIJOS ERDVĖJE

Patikimomis žiniomis rusai sa
vo karinį svorį koncentruoja Pa-

ANAPUS
KAZACHSTANE 

100.00 LENKŲ
Aukšti “Suvienytos Lenkų dar

bo partijos” (Lenkijos kompar
tijos oficialusis pavadinimas) pa
reigūnai, neseniai grįžę iš kelio
nės Sovietų Sąjungon, pranešė, 
kad vien tik sovietinėj Kazachs
tano respublikoj yra dar apie 
100.000 lenkų, kurie ten buvo iš
tremti po Lenkijos užpuolimo 
1939 m. Kita tremtinių dalis yra 
tie lenkai, kuriuos Sovietai ištrė
mė, užėmę Lenkijos plotus 1944 
m. Pagaliau tremtinių tarpe yra 
ir nemaža buvusių partizanų, ko
vojusių su komunistais. Tremti
niai neturį jokio kontakto su sa
vo tėvyne, iš kurios jie negauna 
nei laiškų, nei spaudos. Daugu
mas yra praradę viltį kada nors 
savo gimtąjį kraštą išvysti. Kiek
vienas tremtinys lenkas, bandęs 
susisiekti su Lenkijos konsulari- 
nėmis ir diplomatinėms įstaigo
mis Sovietų Sąjungoje, būdavo 
iki šiol baudžiamas sunkiomis 
bausmėmis. Lenkijos pareigūnai 
pareiškė, kad ir kitose Sovietų 
Sąjungos vietose yra internuotų 
Lenkijos piliečių. Praeity buvę 
daroma daugybė žygių juos susi- 

bų ir yra vietovių bei asmenvar
džių, kurie lietuviškoje transkrip
cijoje ir kaitomose formose kitiems 
lietuviams net gali būti neatpažįs
tami. Taip yra ir dabar okupuotoje 
Lietuvoje, kur viskas rašoma lie
tuviškai. Gavus knygą, kur paduo
tas autorius padarytas su lietuviš
ka pavarde ir dažnai net tenka pa- 
jieškoti, ar jis tik nebus lietuvis, 
ypač nepažįstančiam jaunosios 
kartos žmonių.

Šito reikėtų laikytis mūsų spau
doje. Tenka džiaugtis, kad “Mūsų 
Pastogė” suka panašia kryptimi, 
tik ne visada išlaiko vienodumą. 
O tas irgi nėra gerai: vienur rašo
ma Sydney, kitur Sydnejus ir 
pan. Gal būt sunku senus sulietu
vintas svetimvardžius perversti at
gal į originalias formas, bet ne
reikėtų bent įvesti naujų “nauja- 
darių”, kurie kol neįsipilietinę 
praranda savo seną formą ir nesu
prantami naujojoje.

(ej.)

1964 m. spalio 19 d.
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J SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
■" • • >

BE MUITO, licencijos ir kitų mokesčių! ;;
• > Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iš sandėlių U 
” esančių Sovietų Sąjungoje. Taip siunčiame automobilius, mo- ::

tociklus, dviračius, siuvamas mašinas, akordeonus, radijo ir ;;
“ televizijos aparatus, medžiagas, maistą, gėrimus, cigaretes •• 
' ’ ir t.t. ‘’
;; Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti į Lietuvą mais- ;; 
;; tą, medžiagas ir kitas prekes iš Anglijos. ;;

Kviečiame pasinaudoti proga pasiųsti giminėms specia- 
" lų labai vertingą
:: ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P—3, ”< - • «» 
’; susidedantį iš dviejų atkarpų po 3 jardus dviems paltams la- ;;
- bai šiltos angliškos ULSTER medžiagos ir vienos atkarpos ”
” 31 jardų extra geros angliškos medžiagos žieminiam vyriškam " 
;; arba moteriškam kostiumui tik už ;;
” Anglų £20.0.0, su Sov. muitu ir pasiuntimu. ” 
" Taip pat dar galima pasiųsti mišrų aukšto kaloriteto " 
“ maisto 22 Ibs siuntinį M—13 susidedantį iš taukų, kakavos, ” 
“ miltų, kavos, šokolado, cukraus, arbatos ir prieskonių tik už ;; 
“ Anglų — £10.0.0, su Sov. muitu ir pasiuntimu. ;; 
" Be to dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą turėjusį '.
;; specialų tvirtų ir gražių vilnonių angliškų medžiagų siuntinį ;;
• ■ V—3, susidedantį iš trijų atkarpų po 31 jardų trims kostiu- •
Z mams — viso 101 jardų tik už !!

Anglų £16.0.0, su Sov. muitu ir pasiuntimu.

REIKALAUKITE PAVYZDŽIŲ IR RAŠYKITE I’ 

i BALTIC STORES LTD.
- - < >

(Z. Juras)- «• ■« •
421 Hackney Rd., London E. 2, England 

Tel. SH 0-8734«> ., • «*
Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje veikianti nuo 1938 m. - 

<» «► 
“ Atstovai Australijoje-- ;;

K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, Brisbane, Q-land. ;; 
St. Reciuga, 58 Wehl Street North, Mount Gambier. S.A. -

KEISTAS 
SUTAPIMAS

JAV prezidentai Linkolnas ir 
Kennedy stovėjo už Civilinių Tei
sių įgyvendinimą. Linkolnas buvo 
išrinktas prezidentu 1860; Kenne
dy buvo išrinktas prezidentu 1960 
metais. Abu buvo iš pasalų nu
šauti į galvą. Abu buvo mirtinai 
sužeisti penktadieni, šalia esant jų 
žmonoms. Abiejų viceprezidentų 
pavardės buvo Johnson, ir abu bu
vo pietiečiai, demokratai. Andrew 
Johnson buvo gimęs 1808 metais, 
Lyndon Johnson gimęs 1908 me
tais. Linkolno žudikas John Wil
kes Booth buvo gimęs 1889 metais, 
o Kennedy žudikas Lee Harvey 
Oswald buvo gimęs 1939 metais. 
Booth ir Oswald bandė pabėgti. 
Booth ir Oswald dar prieš teismą 
buvo nužudyti. Abiejų prezidentų 
žmonos, būnant Baltuose Rūmuose 
neteko vaikų. Linkolno sekreto
rius Kennedy perspėjo savo prezi
dentą, kad nevažiuotų į teatrą. 
Kennedy sekretorius buvo Linkol
nas, kuris irgi perspėjo prezidentą 
nevažiuoti į Dallas. John Wilkes 
Booth, nušovęs Linkolną teatre, 
pabėgo į sandėlį. Lee Harvey Os
wald, nušovęs Kennedy iš sandėlio 
pabėgo į teatrą. Pavardės Lincoln 
ir Kennedy kiekviena turi po sep
tynias raidės. Andrew Johnson ir 
Lyndon Johnson kiekviena pavardė 
su vardu turi trylika raidžių. John 
Wilkes Booth ir Lee Harvey Os
wald pavardės su vardais tūri po 
penkiolika raidžių.

Ar istorija kartosis? Andrew 
Johnson nebuvo perrinktas. Pre
zidentu buvo išrinktas Ulysses S. 
Grant (respublikonas)... jo pavar
dė prasideda raide “G”. (Drv.)

ŽUVO LIETUVIS LAKŪNAS

Venecueloje žuvo lietuvis lakū
nas Petras Tautvilas Neniškis, ži
nomų lietuvių visuomenininkų ir 
skautų Margaritos ir Petro Neniš- 
kių sūnus. Žuvęs buvo pirmas lie
tuvis lakūnas leitenantas Wenecu- 
elos karo aviacijoj. Nelaimė įvyko 
sugedus motorui ir lėktuvas nukri
to į džiungles netgi užkliudydamas 
augšto įtempimo elektros laidus.

baltijy tarp Leninigrado ir Kali
ningrado. čia yra 15 divizijų ka
riuomenės, 6 divizijos oro pajėgų 
ir stiprios jūrinės pajėgos, šios 
visos pajėgos sukoncentruotos ne 
tiek pakraščių gynybai, kiek puo
limui.

•
Rugsėjo 22 d. Leningrade su

ruošta Lietuviškos knygos diena 
“pademonstruoti lietuvių tautos 
laimėjimus literatūros ir meno 
srityse”.

<

2
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SVEIKI DAINININKAI!
(MELBOURNO LIET. DAINOS SAMBŪRIO 15 METŲ PROGA)

Ateinantį sekmadienį Mel
bourne Dainos Sambūris šven
čia savo 15-kos metų sukaktį. 
Ta proga rengiamas jubiliejinis 
koncertas ir po jo kuklus šios 
sukakties paminėjimas.

Lengva pasakyti — 15 metų. 
Vienų akimis tai toks trumpas 
laikas, bet kitų požiūriu tai ne
aprėpiami ilgas. Tokia reliatyvi 
sąvoka yra laikas! Pasmerktajam 
15 metų yra amžiai, laimėje ir 
laisvėje gyvenančiam tai tik aki
mirka, sunkų ir kietą darbą dir
bančiam po 15-kos metų bent 
yra moralinis pasitenkinimas ir 
atpildas.

15 metų — skaičius gąsdinan
tis. Stojančiam į chorą daininin
kui jeigu būtų statoma sąlyga, 
kad jis turėsiąs pasirinktame 
chore išdainuoti 15 metų, o ki
taip jis nepriimamas, greičiausiai 
jis grįžtų namo apsigalvoti, o 
vėliau nesiprašytų priimamas. 
Lygiai gal plaukai pasišiauštų ir 
dirigentui ar’ administratoriui 
prieš pradedant darbą pastačius 
panašią sąlygą. Tačiau mūsų ap
linkybėse nei dirigentui, nei cho
ristui niekas tokių sąlygų nestatė. 
Visi atėjo savanoriškai net pa
tys nesvarstydami, ar ilgam šiam 
darbui angažuojasi.

Kalbant apie Melbourne Lie
tuvių Dainos Sambūrį jūs tik pa
sižiūrėkite į viso choro sąstatą: 
nekalbant apie jo dirigentą ir ad
ministratorių yra dar didelė da-

VEIKLUS 
SUKAKTUVININKAS

Tėvas Alf. Bernatonis, lietuvių 
kunigų misijonierių direktorius 
Vokietijoje, rugsėjo 16 d. minėjo 
savo 50-tųjį gimtadienį. Veiklusis 
kunigas kapucinas yra gimęs 1914 
m. Jiezno apylinkėje. Gimnazijų 
baigė Plungėje, teologijų studijavo 
Miunsteryje, Vak. Vokietijoje. Ku
nigu įšvęstas 1943 m. Nuo 1950 m. 
yra vyriausias lietuvių tremtinių 
sielovados tvarkytojas Vokietijoje. 
Daugiausia jo pastangomis yra 
nupirkti Vasario 16 Gimnazijos 
pastatai Huttenfelde. Tėvas Ber
natonis gimnazijos ateitimi ir da
bar nuolat rūpinasi, eidamas jos 
švietimo Komisijos pirmininko pa
reigas. (E) 

lis ir choristų, kurie galėtų pa
sididžiuoti didesniu skaičiumi iš
dainuotų metų, negu šio choro 
sukaktis. Tiesa, per tuos penkio
lika metų choras kasmet dalinai 
keitėsi, bet jis nei savo charak
terio, nei veido neprarado. Tie
sa, palyginamai su pirmaisiais 
metais šiandieniniame Sambūrio 
chore jaučiama didelių skirtumų, 
bet tik teigiama prasme.

Nežiūrint kokio didumo būtų 
lietuviška kolonija, balsingos me
džiagos visados atsirastų, kad su
sidarytų pakenčiamas choras. 
Tiesą sakant mes visi balsingi, 
jeigu ne dainoje, tai rėksme. Bet 
kaip pačios raidės nesusiklosto 
į žodžius ir mintis, taip ir bal
singa medžiaga nesudaro choro 
be jo formuotojo, vadovo, diri
gento.

NAUJAS LIETUVOS...
(Atkelta ii psl. 2)

— Kokie didžiausi sunkumai bu
vo kuriant naujus Lietuvos žemė
lapius?

— Sunkumų, painiavų, neaišku
mų buvo daug. Visus juos nors 
suminėti užimtų per daug vietos. 
Tesuminėsiu vos keletu:

a. Propriae Lituania ribos. Tuo 
reikalu perversta daugybė žemė
lapių. Kilo neaiškumų. Raštu 
kreipiausi į kai kuriuos mūsų isto
rikus. Jinai išvesta.

b. Lietuvos sienos Vakaruose, tai 
yra Prūsijos klausimas. Varčiau 
ne tik plačiau žinomus žemėlapius, 
bet ir senuosius, kelių šimtų metų. 
Jie pilnai neišsprendė. Talkos ieš
kojau' istoriniuose duomenyse. Iš 
įvairių šaltinių surankiojau lietu
viams naudingus skaičius, datas. 
I klausimų pažiūrėjau ne vien ge
ografinės kasdienybės plokštumoje. 
Čia vėl įeina istoriniai, politiniai 
reikalai, šiuo kart, iki žemėlapis 
neišspausdintas, plačiau nenoriu 
pasisakyti.

c. Lietuviškų vietovardžių klau
simas prūsų Lietuvoje, t. y. Prūsi
joje. Vietovardžių pagrindu ėmiau 
dr. A. Salio sudarytų ir Lietuvių 
Enciklopedijos išleistų vardynų. 
Bet jis nepilnas. Trūko ištisos 
eilės vietovių. Raštu kreipiausi į 
mūsų kalbirįinkus. Naudoj ajusi

Kai prieš 15 metų Albertas 
Čelna ėmėsi chorui vadovauti, 
greičiausiai jis ir pats neklausė 
ir negalvojo, kiek ilgai jis šiose 
pareigose ištvers. Tačiau meni
ninko pašaukimas, meilė dainai 
ir lietuvių tautai jam suteikė 
jėgų dirbti ir ištverti iki šios die
nos. Jis nepasidavė išmušiamas 
iš vėžių nei nuovargio, nei nuo
taikų, nei intrygų. Tai yra pa
vyzdys kiekvienam lietuviui — 
dirbti neatsižvelgiant į nieką: nei 
į nuovargį, nei į patogaus gyve
nimo pagundas, nei į tai, kad aš 
dirbu tiek daug, o kitas nieko, 
šio pastarojo argumento papras
tai griebiasi kaikurie visuomeni
ninkai, norėdami pateisinti savo 
tariamą nuovargį. Kaip matėme 
vien tik iš chorvedžių pavyzdžio, 
mūsų menininkai šios ydos nėtu- 

įvairiomis knygomis. Sudariau 
kiek buvo įmanoma ^geriausiai, 
tikslingiausiai.

Kliuvinių buvo kur kas daugiau. 
Sakysime, JAV-se nepavyko rasti 
pokarinių Prūsijos žemėlapių. Iš 
Vakarų Vokietijos pavyko gauti 
vienų, bet jis teapėmė dalį reikia
mos teritorijos, žemėlapis buvo 
išleistas Didžiosios Britanijos Karo 
ministerijos. Parašiau jiems į 
Londonu, išdėstydamas reikalų. 
Po kelių savaičių iš Anglijos Karo 
Miniisterijos išperkamu mokesčiu 
gavau reikiamus žemėlapius.

— Nelengvas ir illiustracinis 
redagavimas. Ačiū Daumantui Ci
bui, prieinamomis kairiomis paga
mino prašytas nuotraukas iš jo ar
chyvo.

— Topografinis, geografinis iš
dėstymas kita problema. Jinai gu
lė ant Juozo Andriaus, žinomo lie
tuvių topografo, pulkininko. Mudu 
daug valandų praleidome studijuo
dami, pervesdami vietoves iš vieno 
mastelio, į kitų. Padarėme keletu 
juodraščių. Visus pagrindinius ap
skaičiavimus, išdėstymus, braižy
mus darė J. Andrius, aš talkinau 
kiek įstengiau.

— Vienas \ar daugiau Lietuvos 
žemėlapių rengiama?

— Du. Vienas, didysis, mastelio 

ri: jie dirba nežiūrėdami nei į 
laiką, ir neklausdami, kas juos 
pavaduos. Tai yra jų didybė, o 
mūsų visų paguoda, nes jeigu ir 
mūsų kultūrininkai taip kratytų- 
si tautinio darbo, kaip kad kra
tosi vienas kitas visuomeninin
kas, tai seniai mes čia nieko ne
turėtume.

Iš tolo pasidžiaugiant Mel
bourne Dainos Sambūrio tokia 
gražia sukaktimi ir per tą laiką 
jo nuveiktais darbai norėtųsi pa
linkėti jam dar didesnės ištver
mės ir ryžto pradėtąjį darbą vys
tyti ir tobulinti. Choras išeivi
joje turi, gal būt, iš visų pačias 
sunkiausias bet drauge ir pačias 
garbingiausias pareigas: tai bene 
pati efektyviausia tarnyba lietu
vių išeivijoje. Penkiolikos metų 
sukaktis tebūna jums, mieli dai- 
noriai, paspirties šuoliu į dides
nius ir dar reikšmingesnius lai
mėjimus!

V, Kazokas

KAZYS BRĄDŪNAS

KIETAS GYVENIMAS
Tiesiog ant akmenio auga žolė,
Tiesiog pro ašaras kūdikio džiaugsmas,
Kai teka saulė,
Kai atidaromas langas
Ir kai ateina motina.

Tiesiog ant akmenio auga žolė,
Tiesiog pro mirtį plaka širdis,
Kai saulė leidžiasi,
Kai uždaromas langas,
Bet uždegamas žiburys.

(Ii premijuotos knygos “Sidabrinės Kamanos")

1:400.000. Antrasis, mažasis, 
1:1.000.000 mastelio. Abejų sienų 
ribos vienokios. Vaizdai, duomenys 
kitokie.

— Ar lietuviai turi bent vieną 
jumasų, iliustruotą, dokumentinį 
žemėlapį?

— Apie tokį neteko girdėti.
— Kaip su leidėju? Ar drįsote 

tokį didelį darbą pradėti neturė
damas leidėjo?

— Tikiu lietuvių tauta ir pasiti
kiu lietuviais. Ko būtų verta tau
ta, jei neįstengtų išleisti, pasauly
je paskleisti gyvybinės svarbos 
žemėlapio? Pradėjau be jokio lei
dėjo užtikrinimo. Šiuo metu dar 
nenorėčiau plačiau pasisakyti lei
dėjo reikalu. Bet žemėlapiai bus 
išleisti!

Ant grindų pasitiesęs (neturi 
reikiamo didumo stalo) didžiulį

KULTŪRINĖS
VIEŠOJI P.A. BIBLIOTEKA 

ĮSTEIGĖ LIETUVIŠKA 
SKYRIŲ

“Public-Reference Library of 
South Australia” pastaruoju lai
ku įsteigė lietuviškų skyrių, šio 
skyriaus įsteigimui labai daug pa
sidarbavo mūsų tautietis p. J. 
Riauba. Bibliotekos vadovybė jau 
yra įsigijusi nemažų skaičių kny
gų apie Lietuvų ir Lietuvos ra
šytojus anglų ir lietuvių kalbomis, 
šiuo laiku šias knygas galima ras
ti “Reference Library” skyriuje 
“Minor European Countries”, bet 
bibliotekai persikėlus į naujas pa
talpas jos bus patalpintos skyriu
je “Lithuania" vardu.

Sunkumų yra su originalių lie
tuvių rašytojų veikalais, kaip an
tai Maironio, žemaitės, Vaižganto, 
Jakšto ir kitų raštais, kurių dabar- 

naujų Lietuvos žemėlapį jo auto
rius Algirdas Gustaitis rinko vie
tas iliustracijoms, kortelėse atsi
nešęs glėbį istorinių, telegrafiškai 
kondensuotų, duomenų.

Lietuvių tautai ir pasauliui ren
giamas reikšmingasis Lietuvos že
mėlapis, galintis pakeisti lietuvių 
galvosenų, dokumentiniai, drųsiai 
keičiantis iki šiol suraizgytas lie
tuvių administruotas vietoves.

New York universitetas suor
ganizavo seminarų apie Centro 
ir Rytų Europos valstybių su U. 
S.A. santykius. Apie Pabaltijo 
valstybes ir jų santykius su U. 
S.A. praeityje kalbėjo Lietuvos 
Laisvės Komiteto p-kas p. V. Si
dzikauskas. Seminaras truko1 visų 
liepos mėnesį.

NAUJIENOS
tinėje knygų rinkoje negalima 
gauti. Būtų gera, kad tautiečiai, 
turintieji pageidaujamų knygų, 
jas paaukotų Viešajai Bibliotekai 
lietuviškajam skyriui. Norintieji 
paaukoti knygas prašomi pranešti 
ALB Adelaidės Apylinkės Valdy
bai — Box 1296L, G.P.O., Ade
laide, nurodant autorių, knygos 
pavadinimų ir išleidimo metus. 
Valdyba, pagal Viešosios Bibliote
kos nurodymus, atrinks pageidau
jamas knygas ir surinks iš auko
tojų.

Aukodami Viešajai Bibliotekai 
knygas mes tuo pačiu garsiname 
Lietuvos vardų australų tarpe ir 
prisidėsime prie greitesnio lietu
viškojo skyriaus praplėtimo.

KUR MAŽIAUSIA ŠIRDIES 
PRIEPUOLIŲ?

Tarptautinės sveikatos organi
zacijos statistika rodo, kad Vakarų 
kraštuose pusė mirimų eina iš šir
dies priepuolių ir kad širdies prie
puolių procentas yra mažiausias 
Lenkijoje ir Jugoslavijoje. Rapor
tas apima 22 kraštus, kurių tarpe 
Amerika rodo 55 procentus miri
mų nuo širdies atakų; Anglijoje
— 52 proc, Škotijoje — 55 proc, 
Australijoje — 56 proc, Švedijoje
— 54 proc, ir Naujoje Zelandijoje
— 51 proc. Mažiausia žmonių 
miršta nuo širdies atakų Jugosla
vijoje — 27 proc. ir Lenkijoje — 
31 proc. Prancūzija užima vidurį 
tarp Rytų ir Vakarų Europos: joje 
miršta nuo širdies priepuolių 87 
proc. Visose šalyse daugiau vyrų 
miršta nuo širdies priepuolių negu 
moterų.

•
Kauno pilyje atidaryta Istori

jos muziejaus filialė. šiuo metu 
įrengta paroda, kurioje išstatyti 
daiktai, rasti atliekant pilies ka
sinėjimus. Yra ir stendas “XX 
amžiaus kryžiuočiai”, kuris “de
maskuoja šiandieninių kryžiuočių
— revanšistų kėslus ir planus”.

TRIS SU PUSE KARTO 
GREIČIAU UŽ GARSĄ

Amerikiečiai pasigamino karinį 
kovos lėktuvų, kuris gali skristi 
tris su puse karto greičau už gar
sų ir gali būti ginkluotas atomi
nėmis raketomis. Jis taip pat turi 
savo radaro ir signilizacijos prie
taisus taip, kad jis gali operuoti 
nepriklausomai nuo žemės.

SALLY, SALMINEN

KATRYNA
VERTĖ M. MIKALIŪNAS

(Tęsinys)

— Kaip klojasi?
— Neblogiausiai, kaip sakė kapitonas Rospi- 

geris užplaukęs ant seklumos. O kaip sekasi kapi
tonui?

— Po truputį, — atsakė šis.
Kokia keista kalba? galvojo Katryna nieko 

nesuprasdama.
Kapitonas skaidriomis akimis apžiūrėjo jų nuo 

galvos iki kojų. Jam trūko švelnumo; jis vėl labai 
nemandagiai nusijuokė ir su pašaipa kreipėsi į 
Johanų:

— Na ir susiradai gi pasiutusiai gražių žmonų!
Johanas žengė žingsnį pirmyn. Jis atrodė 

mažas, sunykęs ir silpnas prieš stambų kapitonų, 
bet jo akyse nebuvo baimės, ir balsas skambėjo 
tvirtai.

— Taip, mano Katryna — graži moteris... — 
pradėjo jis, bet jau toliau žodžiai pabiro vienas po 
kito, tarytum pratrūko tvenkinys. Ir Katryna 
pasijuto rami, vienok dabar nebebuvo kalbama apie 
Ahvenanmaa, bet apie šiaurę, apie Katrynų, apie 
jos seseris, tėvus, namus. Johanui bepasakojant 
apie Katrynos tėviškę ši vis augo ir augo, žemių 
plotas vis didėjo ir didėjo. Karvių ir arklių skai
čius padidėjo net keturgubai.

Nordkvistas su dideliu atidumu klausėsi, o jo 
lūpomis slankiojo pašaipos šypsena. Katryna gal
vojo: jis netiki nei vienu Johano žodžiu. Kelioli
kos minučių pakako, kad būtų sunaikintos jos išdi
džios svajonės ir viltys. Išnyko jos skaistūs sapnai 
ir meilė bei pagarba vyrui. Nuoga, šiurkšti teisybė 
atsistojo ties jos akimis. Ir dėl šitos sukrypusios 
trobelės, dėl šios plikos uolos ji apleido tėvo namus. 
Ir jos vyras tebuvo vien tuščias plepys, pagyra, 
kuriuo niekas netikėjo, kurį visi išjuokia. Niekas 
kitas, tiktai ji pati dėl savo vaikiško naivumo leidosi 
apgaunama.

Pagaliau kapitono veidas surimtėjo.
— Klausyk, Johanai, nepamiršk laiku grįžti 

laivan. Maisto atsargos daug nereikėjo, tiktai sū
dytos mėsos ir bulvių.

— Taip, kapitone, aš būsiu laiku, — nužemin
tai pažadėjo Johanas.

Nordkvistas, kreipdamasis į Katrynų, liepia
mai tarė:

— Tu rytoj ateisi pas mane ravėti ropių lys
vių ir visų darbymetį būsi pas mus. — Nelaukda
mas atsakymo jis apsisuko ir/ nuėjo.

Katryna nustebusi pažvelgė į nueinantį kapi
tonų. Kų tai turėjo reikšti? Argi jai reikės eiti 
dirbti svetimus laukus? Ir dar tokiu, būdu, visai ne
klausdamas jos, stačiai paliepus. Johanas išsiėmė 
iš kišenės raktų ir atrakino sulūžusias duris.

— Eime, Katry, man jau laikas grįžti, nes ne
grįžus kapitonas labai keiksis. — Jis įėjo vidun, 
Katryna įsekė paskui jį tamsion priemenėn.

— Kur eiti? —paklausė ji.
— Laivan. Argi tu manai, kad jūrininkas turi 

laiko valkioti savo kojas po sausumų? Ne, ne! — 
Jis numetė jos mažų ryšulėlį ir atsigręžė į duris.

Katryna baimingai sušuko:
. — Ar tu manai taip staigiai palikti mane vie

nų? Kų gi aš darysiu? Esu gi čia visai svetima!
— Ak, Katry, tu su viskuo apsiprasi. Eik pas 

Nordkvistų, o rudeny, tikriausiai, per Kalėdas, aš 
sugrįšiu.

Jis skubiai apkabino žmonų.
— Tikėk, Katry, aš mielai likčiau bent dviem 

dienom, bet laivas nelauks. Laivininkas jau tik
riausiai pažaliavo iš pykčio. Lik sveika, pasimaty
sim rudenį.

Jis išėjo. Katryna sekė paskui. Johanas, it 
berniukas, bėgo pasišokėdamas kalno takeliu. Kol 
ji aprimo, vyro jau nebuvo matyti.

Ji pradėjo žiūrinėti tų vietų, kuri dabar tu
rėjo būti jos namais. Namelis buvo pertvertas pu
siau: vienų dali pertvara dar skyrė į du mažus, 
tamsius kambarėlius: priemenę ir sandėliukų. Lan
gai be užuolaidų, palangės kinivarpų išvarpytos. 
Išblukę sienų apmušalai aprūkę ir daugelyje vietų 
sudraskyti. Labai žemos lubos visai juodos nuo 
suodžių, židinys mažas, ir tas buvo visas juodas. 

Jame, ant trikojo, stovėję nedidelis apskretęs gele
žinis puodas ir sudegintas kavinis. Ji pažvelgė puo
dam Kraštai jo buvo pridegę košės, ir, ton pat 
košės įaugęs, stypsojo medinis šaukštas. Iš kavi
nio dvokė supeliję kavos tirštimai.

Kampe, ties durimis, stovėjo purvina spinta, 
vienu kampu paremta ant akmens, nes jai trūko 
kojos. Spintoje Katryna rado kelias purvinas lėkš
tes ir gabalus kietos, supelijusios duonos. Pilka 
peliukė šmėžtelėjo po spinta, šlubas, nežmoniškai 
purvinas stalas stovėjo po langu. Greta kertėje 
stovėjo lova — medinė atvira sofa, kurios dangtis 
buvo čia pat atremtas į sienų. Patalas su savo 
liūdna tvarka atrodė taip, kaip jį buvo palikęs 
paskutinį kartų, prieš keliolika mėnesių iš miego 
atsikėlęs Johanas. Kitoje lango pusėje, prie sie
nos, stovėjo dvi kėdės ir senas komodas, ant kurio 
buvo sudaužyto veidrodžio šukių. Už veidrodžio 
prie sienos buvo prikalta medinė dėželė.

Katrynp krito vienon iš kėdžių ir apžvelgė var
gingų, nejaukų kambarį. Jos krūtinę užgulė baisus 
sunkumas, kojos buvo tarytum švino pripiltos, bur
noje jautėsi kartus skonis. Sukaupus visas jėgas, 
jai pavyko sujudėti; ji atsikėlė ir pradėjo tvarky
tis. Bet judėjo ji lėtai ir sunkiai, kaip senė. Prie 
namo nebuvo šulinio, ir ji nuėjo pas artimiausių 
kaimynų, kurio namelis atrodė taip pat skurdžiai 
ir vargingai, kaip ir josios — bet ir ten vandens 
nerado. Pagaliau jai pavyko surast šulinys, gan 
tolokai nuo namų, pakelėje. Ten ji prisisėmė kibi
rų.

Katryna išnešė ir išklostė saulėkaitoje visų 
patalynę. Taip pat išnešė lauk ir visus kitus daik
tus, sustatydama juos pasieniais. Prisirinkusi miš
kelyje žabų, ji užsikūrė ugnį ir susišildė vandens. 
Paskui viskų kruopščiai išplovė, iššveitė ir padžio
vė saulėje. Po to išplovė visų namelį; sunešusi vi
dun indus ir daiktus, paklojo lovų. Visų tai užbai
gusi atsisėdo kėdėje susidėjus rankas ant kelių jr 
apsidairė. Atrodė jau kiek geriau, bet — ai, kaip 
vargingai, kaip vargingai!

Ji pažvelgė pro langų: saulė buvo žemai va
karuose, už kaimo. Katryna klausė save, kelinta 
dabar valanda galėtų būti? Sienoje kybojo senas 
laikrodis, ir, kai Katryna jį užsuko, jis pradėjo 
garsiai taksėti, bet ji nežinojo, ant kurio skaičiaus 
nustatyti. Užsimetusi skepetaitę nubėgo į artimiau
sių kaimynų namų kaip ir jos,vargingų ir mažų, 
bet švariai ir tvarkingai laikomų. Sienų rustuose 
dar buvo matomos tikrų raudonų dažų liekanos. 
Ji pamatė purvinų ir apdriskusį berniukų bepluk- 
dant balutėje iš tošies išdrožtų laivelį. Sustojusi 
užkalbino vaikų. — Kuo tu vardu?

— Jobetas.
— Ak, Robertas. Na, kaip gyvuoji?
— Nieko sau, tvritai tupim, kaip pasakė kapi

tonas Jospigelis, — atsakė vaikas, ir Katryna su
sijuokė, nes ji dabar žinojo, jog tikrai esanti Ahve
nanmaa; bet jos juokas daugiau buvo panašus į 
verksmų.

Namelyje po grindis vartėsi penki ar šeši ba
si, badu spindinčiomis akutėmis, vaikai. Katryna 
kreipėsi į vyriausiųjų mergaitę, supusių ant kelių 
mažų, vos kelių mėnesių, vaikų.

— Mano laikrodis sustojo; gal galėčiau suži
noti, kelinta dabar valanda? Aš esu jūsų kaimynė.

— Prašau, laikrodis kabo sienoje, bet jis sku
ba pusvalandžiu, — atsakė mergaitė, smalsiai žiū- 
ėrdama į Katrynų.

— Labai dėkui, —atsakė ši ir pasiskubino iš
eiti. Nustatydama laikrodį ji išgirdo nuo durų spie
giantį vyriškų balsų. Tarpduryje stovėjo žemas, 
storas vyriškis raudonu apvaliu veidu ir mažom 
išblankusiom akutėm. Storuose pirštuose jis laikė 
brangių lazdelę.

. — Aa, tai tu esi mūsų naujoji kaimynėl Svei
kinu tave atvykus į Vasterby, —sucypė jis.

— Dėkui, — trumpai atsakė Katryna.
Vyriškis tęsė tuo pačiu spiegiamu balsu:
— Gal galiu prisistatyti? Esu kapitonas Svens- 

sonas. Ateisi pas mane šienauti. Mes pradedam ry
toj.

— Bet, bet — gi kitas — kapitonas Nord
kvistas jau buvo čia, — nustebusi aiškino ji.

— Tegu jį kur velniai! Pasivėlinau! —jis gal
vojo. — Tuomet ateisi pas mane kulti, nepamiršk 
to! — Jis išėjo pasiramstydamas lazdele.

Moteris pažvelgė jam įkandin pro langų. Ateisi 
pas mane kulti... pakartojo ji. Argi ji pati nebegali 
dabar tvarkytis savo gyvenimo kaip norinti? Ilgas 
valandas išsėdėjo ji prie lango, galvodama. Saulė 
nusileido, ir vakaro prieblandos apgaubė apylinkę. 
Dangus aptemo. Ji jautėsi nuvargusi ir alkana. 
Bet kokių reikšmę tai dabar beturėjo? Važiuoti at
gal pas tėvus, šiaurėri? Ne, grįžti atgal pamesta 
merga ir parodyti visiems savo pažeminimų, nie
kuomet! Jai liko tiktai vienų: eiti pas Nordkvistų 
ropių ravėti, paskui likti šienapiūtei, o vėliau eiti 
kulti pas Svenssonų. Dabar ji turi pardavinėti sa
vo jėgas, kad užsidirbtų duonų. Tokia jos atęitis.

Tyliai, kaip dangaus spalvos po saulėlydžio, 
išblėso jos jaunas džiaugsmas, nusileisdamas kapan, 
iš kurio jau niekuomet nebeatsikels gyventi.

Ji neskubėdama nusirengė ir atsigulė kieton 
Johano lovon.

(Bus daugiau) :

3



. •'• S

vį- vr 'T *<■<■ j į- \ .,’ • \ . 7 ;■■• ’ : . • -
i :. . ’ ' -

•4 MŪSŲ PASTOGĖ 1964 m. spalio 19 <L 
- IJĮ-...

Gyvenimas Lietuvoje
ATVYKĘ IS LIETUVOS PASAKOJA APIE GYVENTOJŲ 

JUDĖJIMO GALIMYBES IR SUVARŽYMUS

Ar lietuviai pavergtoje tėvynėje 
gali laisvai keliauti ne tik po kraš
tą ir Pabaltijį, bet ir kitas sovieti
nes respublikas? Kaip su keliavi
mu j satelitinius kraštus, ar tokios 
kelionės labai varžomos, kokia 
tvarka gaunami leidimai?

— Taip, Lietuvos gyventojai ga
li laisvai važinėti po Pabaltijo 
kraštus ir po kitas “broliškas” res
publikas. Išimtį sudaro vadinamos 
pasienio zonos. Norint į jas pa
tekti tenka gauti ypatingą milici
jos leidimą.

čia pora pavyzdžių. Juk Nida 
ir Juodkrantė laikomos kurortinė
mis vietomis, bet., jei norėtum į 
ten nuvykti, kreipkis į miliciją, 
žinoma, tokių pasienio zonų yra 
Lietuvoje daugiau.

Manau, Vakaruose jau girdėjote 
apie vadinamas “draudžiamas zo
nas” (zapretnaja zona). Juk to
kioje Palangoje paplūdimio smėlis 
kas vakarą suakėjamas ir toji juos
ta (nuo kopų iki jūros) drau
džiama pažeisti tarp pusiaunakčio 
ir 6 vai. ryto. Draudžiamos zonos 
yra ir miške — tad dažnai pasitai
ko atvejų, kad Palangos poilsiauto
jai bevaikščiodami po mišką staiga 
atsiduria “zonoje”, jie vedami į 
miliciją aiškintis ir jų klausiama: 
ar draugas sąmoningai nuklydai į 
draudžiamą zoną? Tai sudaro 
keblumų. O kas tokiose zonose sly
pi, tai vietos gyventojams ar sve
čiams paslaptis.

Dėl kelionių į satelitinius kraš
tus — dažniausiai pageidaujama 
vykti į Lenkiją, tačiau susiduriama 
su tikruoju sovietiniu biurokratiz
mu. Tekdavo matyti, kaip senu
tės, norėdamos Lenkijoje aplankyti 
gimines, mėnesiais vaikščiodavo į 
miliciją, kol galų gale reikiamai 
užpildydavo dokumentus. Anketo
se vis susiduriama su tokiais klau
simais: ar esi buvęs užsienyje, ką 
veikei “didžiojo tėvynės karo” me
tu, ar buvai teistas ? Tenka nuro
dyti giminių pavardes, užsiėmimą 
bei adresą.

Daug formalumų tais atvejais, 
kai norima, kad iš Lenkijos atvyk
tų giminės. Tenka pristatyti dau
gybę dokumentų, jų tarpe ir norin
čio atvykti gimimo metrikų ir pan. 
O juk tokiame Vilniuje karo metais 
daug dokumentų yra žuvę, taigi 
ar tenka stebėtis, kai žmonės daž
nai nusiskundžia, kad dėl “kažin 
kokio popieriuko” ištisais dešimt
mečiais negali aplankyti nematytų 
giminių.
. Dar galima pridurti, kad iš sa
telitų tegalima kalbėti apie persi
kėlimus į Lenkiją. Masiniai persi
kėlimai į tą kraštą buvo įmanomi 
iki 1960 m. Anuomet buvo reika
laujama, kad norintieji persikelti, 
lenkų okupacijos metu būtų gyve
nę Vilniaus krašte. Būdinga, kad 
troškimas patekti arčiau Vakarų 
toks didelis, kad gyventojai suda
rydavo fiktyvias santuokas ir... jos 
kainuodavo iki 10,000 senais rub
liais. O dabar tėra įmanoma iš
vykti į Lenkiją aplankyti giminių.

Jau kitas reikalas, tai delegacijų 
ar menininkų, sportininkų kelionės 
į satelitines valstybes. Tačiau ir 
tokiais atvejais reikia užpildyti 
ilgas bei painias anketas ir gauti 
partinių organizacijų “charakteris
tikas”. Oficialiai, gi, vykimas į 
satelitinius kraštus laikomas 
“laisvu”.

KOMUNISTAI SKAIČIAIS
Ryšium su Sovietijoje paminė

tomis Pirmojo Internacionalo šim
tosiomis metinėmis pateikta kom
partijų ir jų narių statistika. Pa
gal Vilniuje leidžiamą “Komunis
tą” (9 nr.) kom. partijų 1960 m. 
pasaulyje veikė 87, jų narių skai
čius siekė virš 36 milionų ir iš jų 
nekomunistinio režimo kraštuose 
narių daugiau kaip 5,8 mil. 1968 m. 
kom. partijų skaičius pasiekė 90, 
narių — 42,8 milionai ir iš jų ne
komunistiniuose kraštuose — virš 
6 mil. Per paskutinį ketvirtį am
žiaus kom. partijos buvo sukurtos 
besivystančiose valstybėse, iš jų 
Azijos kraštuose — 11 kom. karti- 
jų, Pietų Amerikoje — 9 ir Afri
koje — vos 6 kom. partijos.

Ta pačia proga nurodyta į skai
čių balsų, kuriuos per parlamentų 
rinkimus gauna kom. partijos ka-

— Persikelti į Vakarus laikoma 
nepaprastai sunkiai įvykdomu da
lyku. (Žinoma, tai neliečia asme
nų, kurie Lietuvoje gyvendami tu
rėjo Vokietijos pilietybę ar gyveno 
Klaipėdos krašte).

Nemažai Lietuvos gyventojų, 
turėdami giminių užsienyje, po 
keletą kartų kreipiasi į įstaigas, 
prašydami juos išleisti pas gimines 
į JAV ar Australiją, bet... jų pa
reiškimai paprastai atmetami. Ant 
rankos pirštų suskaičiuotumėme 
atsitikimus, kai prašymai paten
kinami. Jau visai kas kita, kai 
Chruščiovui viešint Amerikoje, jis 
asmeniškai būdavo prašomas užta
rimo ir pagelbos žmonėms išvykti 

į į Vakarus — jie būdavo išleidžiami 
;per kelias savaites. Žinoma, buvo 
keli atvejai, kai iš Lietuvos į Ame- 

; riką ar kitur išleido kelias senutes. 
Tačiau tai aiški sovietinė taktika 

I— ar jiems rūpi senukams mokėti 
pensiją. Visai neįmanoma, kad 
leistų bent laikinai išvykti į vad. 
kapitalistinius kraštus. Tai nelie
pia turistinių išvykų ar įvairių de
legacijų bei kitų grupių keliavimų, 

j Pažymėtina, kad norint išvykti 
į satelitinę valstybę ar į “kapita
listinį” kraštą iš piliečio reikalau- 
jjama daugybės įvairių dokumentų. 
Jie turi būti rašomi tik rusų kalba, 

i Lietuvių tarpe gali išgirsti tokį 
juoką: ankštose tiek daug visokių 
klausimų, kad lengvai gali rasti ir 
klausimą: “ar jūsų bobutė dažnai 
turi slogą?”

I — Priminėte grupines keliones 
į Vakarus. Kokiomis aplinkybėmis 
į Vakarus keliauja menininkai, 
'sportininkai ar jaunimo festivalių 
dalyviai? Ar reikalaujama, kad 
jie Lietuvoje paliktų šeimas, ar 
kreipiamas dėmesys į jų gimines 
'Vakaruose?

— Taip, jie visi išleidžiami, nes 
juk reikia “apginti tarybinio me
no ar sporto garbę”. Tačiau prieš 
jiems išvykstant apie juos, jų pa- 

,tikimumą ir kt. surenkamos įvai
riausios žinios. Tokius delegatus 
išleidžiant į užsienį, daromas skir
tumas tarp satelitinių ir “kapita
listinių” kraštų. Prisimenu tokį 
atsitikimą: viena sportininkė lan
kėsi Lenkijoje ir Čekijoje, tačiau

SKAITYTOJO NUOMONĖ

PAMINKLO KLAUSIMU
Šiuo reikalu tenoriu pareikšti 

tik savo nuomonę. Prieš trejus 
metus lietuviams išsirūpinus sau 
atskirą kampelį Rookwood kapinė
se, kilo mintis visų Sydney gyve
nančių lietuvių bendromis jėgomis 
tame skyrelyje pastatyti paminklą. 
Rodos, tą sumanymą iškėlė lietu- 

,viai kariai ramovėnai.
Tam sumanymui įgyvendinti ini

ciatyvą perėmė kun. P. Butkus. 
Paminklo pastatymui aktyviai pra
dėta ruoštis ir dabar, kalėdodamas 
paminklo fondui renka aukas.

Dauguma vietos lietuvių nei apie 
patį paminklą, nei kaip jis atrodys 
ir kiek kainuos labai mažai arba 
net nieko nežino. Tiesa, pas ku
riuos kalėdodamas lankosi kun. P. 
Butkus, tai ta proga žmonėms pa
rodo paminklo projekto nuotrauką, 
o kur lankosi kun. P. Martuzas, jis 
to nerodo. Matomai, kad neturi.

pitalistiniuose kraštuose. Italijoje 
1963 m. komunistai gavo 7.8 mil. 
balsų (25,3 proc. visų balsavusių
jų), Indijoje 1962 m. komunis
tams teko 11,5 mil. balsų (10,1 
proc), Prancūzijoje 1962 m. kom. 
partija gavo virš 4 mil. balsų 
(21,9 proc), Suomijoje 1962 m. — 
507,1 tūkst. (22,1 proc.) ir Japo
nijoje 1963 m. komunistams teko
l, 6 mil. balsų (4 ptoc). Komu
nistų čia pateiktoje statistikoje 
kiek stebina Suomijos ir Japonijos 
pavyzdžiai, nes šiuose kraštuose 
nevertėtų komunistams didžiuotis 
gyventojų simpatijomis. Pvz. neut
ralioje ir Sovietų grėsmėje gyve
nančioje Suomijoje už komunistus 
balsuojančiųjų skaičius net mažė
ja: 1958 m. jie buvo surinkę 28,2 
proc. visų balsų, bet Japonijoje 
balsų skaičius kiek pakilo (1960
m. jų buvo 2,9 proc). (E) 

į “supuvusius Vakarus” jai buvo 
uždrausta vykti. Motyvas? Va
karuose ji turinti giminių.

Oficialiai, norint keliauti į Va
karus (net ir į “kapitalistinius’’ 
kraštus) galima gauti vadinamus 
kelialapius. Juos darbovietė gau
na per profesinę sąjungą. Prane
šama, kad kelionei į Čekiją, Pran
cūziją ar JAV gauta tiek ir tiek 
kelialapių ir jų kaina dažniausiai 
didelė. Kelialapis į Čekiją kai
nuoja 600 rb. (čia įeina kelionė, 
maistas ir kt.). Leidžiama išsi
keisti labai ribotą pinigų sumą. 
Aišku, norinčių vykti atsiranda, 
bet viskas priklauso ar turi pinigų, 
ar partinė organizacija rekomen
duos tave kaip patikimą. Be to, jei 
turi užsieny giminių ar kas iš ta
vo šeimos buvo teistas, tai ir ne
bandai įsigyti kelialapio, nes juk 
vistiek neišleis.

Būna ir kitokių kliūčių patekti į 
užsienį, štai, vienas spaudos žmo
gus Vilniuje panorėjo su turistų 
grupe išvykti į Prancūziją. Jis 
jau gavo visus reikiamus leidimus, 
tačiau porą dienų prieš išvykstant, 
jo viršininkas, nugirdęs, kad parei
gūnas “gali pabėgti”, sukliudė iš-

KALENDORIAUS REIKALU
Mūsų Pastogė numato išleisti ir ateinantiems 1965-siems 

metams kalendorių, knygelės formato, panašiai kaip turėjome 
šiemet.

Ta proga kreipiamės į skaitytojus prašydami talkos ir 
paramos:

a) duoti nurodymų ir sugestijų, ko norėtų matyti kalen
doriuje ir ko pasigedo šiųmetiniame;

b) organizacijų valdybos prašomos prisiųsti savo adre
sus;

c) prekybininkai, verslininkai ir profesionalai kviečiami 
skelbtis kalendoriuje mūsų visų patogumui. Skelbimų kainos 
žemiausios: paduodant tik verslo ar įmonės adresą ir telefoną 
— £1; visas puslapis — £5.

Mūsų Pastogės bičiuliai ir platintojai kviečiami parinkti 
kalendoriui skelbimų ir iš kitataučių. Tas palengvintų pakelti 
išleidimo kaštus, kurie susidaro gana stambūs.

Skelbimus ir visą medžiagą, skirtą kalendoriui, siųsti ne 
vėliau kaip iki spalio 31 dienos.

Kalendoriaus dydis priklausys nuo tautiečių paramos.
Kalendorius bus nemokamas Mūsų Pastogės skaityto

jams priedas ir bus išsiuntinėtas visiems gruodžio pradžioje.

Aš manau, paminklo projektui 
priimti turėtų būti sudaryta komi
sija, į kurią turėtų įeiti kunigas, 
inžinieriai — architektai ir visuo
menės veikėjai. Projekto nuotrau
ka turėtų būti paskelbta spaudoje 
nurodant jo dydį ir kainą. Manau, 
į jo puošnumą perdaug nesimuš- 
kime, nes su laiku visokie papuo
šalai pranyksta ar nubyra, o kainą 
jie pakelia. Teko girdėti, kad toks 
paminklas kainuos apie 900 — 1000 
svarų. Siūlyčiau jo kainą suma
žinti iki pusės.

Prisiminkime, kad mūsų paja
mos sunkiai uždirbamos, o be to 
dar ir kitų taip pat svarbių reikalų 
turime, kurie beldžiasi į duris ir 
prašosi mūsų duosnumo.

Paminklas turi simbolizuoti mū
sų tautybę ir tikybą. Jis turi būti 
tvirtas su aiškiu užrašu, kad ir po 
amžių mūsų ainiai ar svetimi pra
eiviai pasiskaitę žinotų, kad Syd- 
nejuje gyveno lietuviai ir čia jų 
kapai. Antanas Bauiė

VIENMINČIAI
Du rusų zonos Vokietijoje mili

cininkai kalbasi:
— Ką tu galvoji apie dabartinę 

padėtį? — klausia vienas.
Tą patį, ką ir tu, — atsako ant

rasis.
— Man tikrai labai skaudu, bet 

už tai turiu tave suimti!
— ★ —

Dantų gydytojas PraMskaitis 
atšventė penkiasdešimties metų 
sukaktį. Kitą rytą atėjo pusry
čių su skaudama galva.

— Atrodo, kad vakar išgėriau 
daugiau, negu paprastai, — skun
džiasi jis savo žmonai.

— Taip, — atsiduso žmona: — 
užtenka tik pasižiūrėti į pianiną: 
tu išrovei visus juoduosius klavi
šus, ' 

vykti. Pasirodo, viršininkas pa
būgęs kompromitacijos, nes galimo 
pabėgimo atvejais būtų pakaltin
tas ir jis ir kolektyvas, jiems būtų 
buvę prikišama, kodėl jie nepaste
bėję, kad vienas narys esąs “nesą
moningas” ir pan. Būtų neišven
giamas papeikimas.

Dėl Lietuvoje paliekamų giminių 
— taip, į Vakarus išvykstantieji 
turistai ar įvairių delegacijų na
riai kaip “užstatą” Lietuvoje pa
lieka žmoną ar tėvus. Vykstant į 
satelitinius kraštus tokio “užstato” 
nereikalaujama.

— Jau žinoma, kad iš Vakarų at
vykę stropiai sekami. Kaip su tais 
gyventojais, kurie susitinka su at
vykusiais Vakarų turistais, ar mi
licija tuos gyventojus apklausi
nė ja? Kaip žiūrima į “pažangiuo-

AR TEISINGI NUTARIMAI?
GEELONG APYLINKĖS REIKALAIS

Paskutiniame apylinkės visuoti
niame susirinkime, įvykusiame 
spalio 4 d., tarp kitų klausimų apy
linkės valdyba prašė susirinkimo 
pasisakyti dėl mūsų mirusių pager
bimo: ar vykdyti ankstyvesnį nu
tarimą įrengiant Liet. Namuose 
garbės lentą ir ten įrašant jų var
dus, ar tik įtaisyti spintelės pavi
dalo rėmą, kur būtų iškabinamos

SOVIETAI, KIPRO SALA 
IR INDIJA

Ryšium su Sovietų pažadėta ka
rine parama Kiprui, Vakarų ste
bėtojų nuomone tai teigiamai atsi
liepia į krįzės išsprendimą.

Pastaruoju metu Sovietai, be 
Kipro, dar reiškė didesnį dėmesį 
Indijai ir Jungtinei Arabų Res
publikai. Konfliktas su Pekinu so
vietus skatina susirūpinti glaudin
ti santykius su Indija. Šalia ka
rinės bei ūkinės paramos Indijai 
pastebėtas bendradarbiavimas ir 
mokslinėje srityje. Sovietų Sąjun
goje greitu laiku numatoma išleis
ti visą eilę istorinių, ūkio ir fi 
lologinių veikalų apie Indiją, lei
džiami Indijos kalbų žodynai bei 
gramatikos. Vakarų laikraštinin
kai teigia, kad Maskva nori su- 
avidinti Indijos protektoriaus — 
globėjo vaidmenį. Dabar sovietai 
laukia, kad neseniai Kaire prasi
dėjusioje neutraliųjų kraštų kon
ferencijoje indų delegacija sovie
tų politikai bus palanki. (E)

ŽEMĖS DREBĖJIMAI

Kovo 27 d. 1964 m. žemės dre
bėjimas sukrėtė Aliaską. Kelias 
minutes trukęs drebėjimas padarė 
500 mil. dol. nuostolių. Didžiau
sias Aliaskos miestas Anchorage 
virto griuvėsių krūva. Nukentėjo 
ir kiti Aliaskos miestai. Laimei 

sius”?
— Teisingai, visi atvykę sekami. 

Okupantas nepageidauja, kad su 
tais užsieniečiais susitiktų vietos 
gyventojai. Jau buvo atsitikimų, 
kad dėl pasikalbėjimų su tokiais 
Vakarų užsieniečiais lietuviams 
teko smarkiai nukentėti. Užsienie
čius susitikę vietos gyventojai vė
liau apklausinėjami, svarbiausiai, 
apie tai, kokiomis temomis buvo 
kalbėta su tais iš Vakarų atvyku
siais svečiais. Atvykusius pasisve
čiuoti vadinamuosius pažangiuo
sius lietuvius vietos gyventojai lai
ko aiškiais komunistais.

— Ar galima tikėtis, kad būtų 
leidžiamas grupinis Vakaruose gy
venančių ne “pažangiųjų” keliavi
mas į Lietuvą? Ar galima, kad 
Vakarų turistai galėtų lankyti ne 

kortelės su mirusių fotogtafijom 
ir trumpu apibūdinimu. Susirin
kimo keli dalyviai pritarė, kad bū
tų įrengta spintelė — vitrina.

Svarstant tą klausimą susirin
kimo pirmininkui p. Dr. Skapins- 
kui priminiau, kad yra padarytas 
visuotinio susirinkimo nutarimas, 
kuris įvyko prieš kelerius metus ir 
jame dalyvavo 47 žmonės, kad turi 
būti įrengta garbės lenta ir iška
binta garbingoje vietoje Lietuvių 
Namuose. Joje turi būti įrašytos 
pavardės tų lietuvių, kurie yra pri
sidėję daugiau pinigais ar darbu 
statant bendruomenės namus. Net 
buvo padarytas aptarimas, kas gali 
būti įrašytas, taip pat pažymėjau, 
kad negerai yra daryti pakeitimus 
skaitlingo visuotinio susirinkimo 
tokiame neskaitlingame susirinki
me.

Diskusijų metu ypatingai p. Ky
mantas pasipriešino garbės lentos 
įrengimui ir pasiūlė užvesti garbės 
knygą pabrėždamas, kad turime 
pamiršti užbaigtus darbus, o dau
giau kreipti dėmesio į dirbančius 
kultūrinį darbą ir jų pagerbimą. 
Manau, tai yra puiki mintis, ir 
mūsų dabartinė veikla ta kryptimi 
ir turi eiti, bet...

Diskusijų metu bandžiau įrodyti 
garbės lentos reikalingumą at
kreipdamas dėmesį į tai, kad apie 
Geelongą ir Liet. Namų statybą 
nepilnai ir netiksliai aprašyta 
Australijos Lietuvių Metraštyje ir 
kad siūloma garbės knyga yra ne
pastovus užfiksavimas vardų ir 
faktų. Mėginau įrodyti garbės 
lentos solidnesnį ir pastovesnį būdą 
palikti ateičiai truputį istorijos 
apie Liet. Namų statybą. Būda
mas geresnis kalbėtojas p. Kyman
tas įtikino susirinkimo pirmininką, 
kuris pareiškė, kad mes, t. y. susi
rinkimas, turime teisės pakeisti 
ankstyvesnius nutarimus ir sekre
toriui davė nurodymą užprotoku- 
luoti, kad visi anksčiau tuo reikalu 
padaryti nutarimai panaikinti ir 
vietoje garbės lentos įvesti garbės 
knygą.

Pirmiausia manau, kad susirin
kimo pirmininkas perlengvai nu
braukė 47 žmonių nutarimą, pri
imtą balsavimo keliu.

Antra, negaliu suprasti, kaip 
gali būti panaikintas ankstyvesnis 
visuotinio susirinkimo nutarimas 
be balsavimo. Tas klausimas ne
buvo statytas balsavimui, o buvo 
tik diskutuojamas.

žodžiu, tas, kas susirinkime dis- 

žmonių aukų palyginus buvo ne
daug. Žemės drebėjimo sukelti jū
ros siūbavimai (tidal waves) taip 
pat padarė nuostolių vakarinėse 
Amerikos pakrantėse.

Norint suprasti, kas sukelia že
mės drebėjimus reikia suprasti 

tik Vilnių bei kitas vietas, bet visą 
kraštą?

— Neatrodo, nebent komunizmas 
tiek patobulėtų, kad būtų išdrįsta
ma rodyti ne tik Vilnių, Trakus, 
kai kuriais atvejais Kauną bei pa
vyzdinius kolchozus. Tačiau gyve
nimas juk negerėja, tad ir neturi
ma daug vilčių.

— Dar viena. Maskvoje akredi
tuoti Vakarų žurnalistai, neseniai 
keliavę į Pabaltijį, paminėjo, jog 
sovietai dėl strateginių priežąsčių 
varžo keliavimą lėktuvais. Pvz. 
užsieniečius iš Maskvos į Taliną, 
Estijoje gabena traukiniais.

— Suvaržymų esama. Pvz. 
skrendant iš Vilniaus į Maskvą, 
stiuardesė visus keleivius ir sovie
tinių neišskiriant įspėja: draugai, 
prašome nefotografuoti. (E)

kutuota ir nutarimų "atšaukimas" 
protokole užrašytas neturi jokios 
reikšmės, o palieka galioje anksty
vesnis nutarimas: turi būti įreng
ta garbės lenta. Arba nutarimas 
turi būti pakeistas statutine tvar
ka.

Kodėl aš manau geriau įrengti 
garbės lentą, o ne garbės knygą?

Garbės lentą galima padaryti iš 
dirbtinio marmoro arba kietmedžio 
ir įrašus atitinkančių aptartom 
kvalifikacijom asmenų pavardes 
alfabetine tvarka neminint jų pini
ginės aukos dydžio ar darbo įnašo, 
ją pritvirtinti garbingiausioje 
Liet. Namų vietoje. Kadangi dar
bai užbaigti, tai ir įrašas lentoj 
būtų nesikeičiantis, tik mirties at
veju mažas prierašas atitinkamoje 
vietoje. Įrengdami garbės lentą 
mes paliktume truputį Geelongo 
Liet. Namų istorijos būsimoms 
kartoms ir pastoviai pagerbtumėm 
tuos keliolika ar keliasdešimt lie
tuvių, kurių pastangomis jie pas
tatyti. Tuo tarpu garbės knyga 
to neatsiektų, nes ji eitų iš rankų į 
rankas, jos prižiūrėtojai keistųsi 
kasmet ir ji ilgainiui išnyktų be 
pėdsakų.

Garbės lentos įrengimo laikas 
jau atėjęs ir neturėtų būti atide
damas.

Prie Liet Namų įėjimo mes tu
rime marmoro lentą su šiuo kla
siniu įrašu, kurį mums davė p. K. 
Zdanavičius: “Tėvynei prisiminti, 
tėvų kalbą ir papročius palaikyti, 
šie namai Geelong lietuvių aukomis 
pastatyti ir Jo Excelencijos vysku
po V. Brizgio pašventinti”, ir data, 
o viduje būtų garbės lentoje įrašy
tos žmonių pavardės, kurie tikrai 
užsitarnauja būti paminėti, kas ir 
būtų pilna trumpa šių namų isto
rija, ypač miela būsimoms kar
toms, kurios galėtų matyti kiek
vieno apsilankymo metu savo tėvų 
senelių ar prosenelių pavardes. O 
kur tuo laiku būtų garbės knyga?

Garbės lentos reikalus sutvarky
ti turėtų būti sudaryta komisija iš 
buvusių apylinkės valdybos ir Na
mų statybos komisijos pirmininkų, 
kurie buvo lietuvių namų statybos 
metu, bet ne pavesti apylinkės val
dybai, kad neatsitiktų su garbės 
lenta taip, kaip įvyko su informa
cija Australijos Lietuvių Metraš
čiui.

Tuo reikalu laukiame apylinkės 
valdybos akcijos.

V. Ivaikevičius

žemės struktūrą, ši planeta su
daryta iš uolienos ir mineralų. 
Viršutinis žemės sluogsnis yra apie 
20 mylių storumo, kuris susideda 
daugiausia iš granito ir bazalto. 
Čia ir glūdi drebėjimų priežastys.

(Bus daugiau)
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OLIMPIJADA
Spalio 10 d. Tokio olimpiniam 

stadijone įvyko oficialus XVIII- 
sios olimpijados atidarymas. Es
ant gražiam orui apie 80.000 žiū
rovų stebėjo 94-rių valstybių rink
tinius sportininkus, nešiančius sa
vas vėliavas, pražygiuojančius pro 
oficialią tribūną, kurioje be kitų 
augštų svečių buvo ir Japonijos 
imperatorius Hirohito, kuris vė
liau šią olimpijadą ir atidarė.

Ši Tokio olimpijada buvo pati 
pirmoji Azijoje ir į ją japonai su
dėjo viską, ką tik įstengė padaryti. 
Tad ir pats jos atidarymas praėjo 
stebėtojų nuomone kaip niekad iki 
šiol. Imperatoriui pasakius oficia
lų atidarymo žodį, atominės bom
bos sugriauto miesto Hirošimos 
sportininkas Y. Sakai į stadioną 
atnešė olimpinę ugnį ir ją užne
šęs į specialų bokštą uždegė olim
pinį aukurą, kuris degs per visą 
žaidynių laiką. Praskrįdus žemai 
virš stadijono penkiems lėktuvams, 
kurie vilko 5 olimpinius ratus ru- 
žavos, mėlynos, žalios, geltonos ir 
baltos spalvos, į orą buvo paleisti 
10.000 įvairiaspalvių balionų ir 
10.000 karvelių. Iškėlus vėliavą 
ir 500-tams žmonių orkestrui gro
jant ir chorui sugiedant olimpinį 
himną 18-ji olimpijada tapo ati
daryta.

PRANEŠTI
R. SIDABRAS

KREPŠIAI IR PRIEKAIŠTAI

V Baltučio ^‘Neteisingus prie
kaištus” (M.P. Nr. 39) pasiskaitęs 
nenustebau suradęs keletą pagiežos 
žodžių mano adresu nes tuo ban- 
ma užtušuoti argumentų stoka.

jau eilę metų bendradarbiauda
mas Mūsų Pastogėje bandau sporto 
gyvenimą vertinti per objekty
vius akinius. Amerikos lietuvių vi
zitas Australijoje neeilinis įvykis 
pareikalavo daug pastangų iš or
ganizatorių pusės, bet iškeltieji 
klapsimai arba trūkumai, kurie, 
mano manymu, turėjo būti praves
ti kitaip dar nereiškia “knisimosi 
po pamatais”, kaip V. Baltutis 
supranta. Vizitas jau praeity, ir 
kodėl mes turėtumėm baimintis 
padiskutuoti mums visiems rūpi
mus klausimus.

Pagrindinis mano rašinio “Rea
lizuoti ir pramesti krepšiai” tikslas 
buvo iškelti ne visai tinkamą mū
sų sporto vadovybės pasiruošimą 
šiam reikšmingam įvykiui. Pasi
mokę iš praeities, kitą panašaus 
masto parengimą sugebėsime įvyk
dyti tinkamiau.

“Neteisingų priekaištų” auto
rius meta priekaištą visuomenei, 
kad suaukojo tik 970 svarų Šiau
rės Amerikos lietuvių sportininkų 
vizito Australijoje išlaidoms pa
dengti. Sakyčiau, reikėtų visuome
nei padėkoti už aukas, nes 970 sva
rų nėra maža suma, ypatingai tu
rint omeny, kad aukų lapai buvo 
surinkti dar prieš gastroles. Suma 
galėjo būti žymiai didesnė, jei au
kos būtų buvusios renkamos ir vi
zito metu.

PROPAGANDA
čia reikėtų pastebėti, kad V. 

Baltutis šiuo metu atlieka ALFAS 
valdybos sekretoriaus pareigas, tad 
savaime suprantama, atliktą AL
FAS Valdybos darbą ryšium su 
Š. Amerikos sportininkų atsilan
kymu Australijoje vertina tik iš 
teigiamos pusės. Požiūris žmogiš-

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

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

Rockdale stotis.
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokė j imui. Mes kalbame Toldakai.

ATIDARYTA
Praeinant pro imperatorių nei 

vienas š komunistinių kraštų spor
tininkų jo nepasveikino, bet pas
veikino ir pagerbė visi kiti sporti
ninkai kaip vyriausią olimpijados 
šieminįnką.

MIDUS UŽBAIGIA SEZONĄ

Melbourno “Varpo” konkurentas 
“Midaus” krepšinio klubas ryžtin
gai baigė žiemos sezoną. Nors pra
laimėjimų buvo gausiau, negu lai
mėjimų, vis tik Midaus krepšinin
kai, uoliai lankydami treniruotes 
ir žaidimus padarė nuostabią pa
žangą krepšinio mene.

Midaus laimėjimai, o gal ir pra
laimėjimai pasireiškė ne vien tik 
krepšinio aikštėje. Po varginan
čių treniruočių jausdami trūkumą 
jėgų keli midiečiai negalėjo atsis
pirti silpnesnei lyčiai ir to pasėko
je dabar galima sveikinti Algį Ci- 
niną ir Albiną su sutuoktuvėmis, o 
Narcizą Ramanauską ir Dalią Gri- 
gaitytę su sužadėtuvėmis.
Susidarus trūkumui Midus neketi
na žaisti vasaros sezone. Tik
riausiai jis persiformuos ir kartu 
su latviais ir estais sudarys vieną 
stiprią baltų krepšinio komandą 
lošti augštesnės klasės turnyruose.

Margis

ATSAKYMAS I KLAUSIMUS 

kas, bet drauge žalingas mūsų 
sporto veikloje.

Apkaltinęs australų spaudos ne
skaitančiu, V. Baltutis teigia, kad 
laikraščiai kasdien plačiai aprašė 
vizitą. Tai teigdamas jis tikriau
siai minty turėjo Adelaidės dien
raštį “The Advertiser”. Už tai bū
kime dėkingi latvių žurnalistui G. 
Berzarins, kuris minėtame dien
rašty aprašo krepšinio sportą. 
Melbourno spaudoje tas pats įvy
kis atžymėtas kukliau. Sydnejaus 
vizito metu nusipirkęs Adelaidėje 
sydnejiškius dienraščius pastebė
jau, kad svečiai krepšininkai pa
minėti tik savaitgalio sporto prog
ramoje. Tiesa, vėliau teko matyti 
laikraščio iškarpą su E. Slomčin- 
sko nuotrauka tarp Kovo sporti
ninkių. Kada ir kur buvo rašoma 
daugiau apie latvių sporto įvykius 
australų spaudoje? Aš manau, kad 
broliai latviai galėtų pasimokyti 
ši mūsų”, komentuoja V. Baltutis.

Gerbiu patriotinę nuomonę, ta
čiau atidžiai sekdami spaudą turi
me pripažinti, kad latvių sporti
ninkai J. ir I. Konradai, L. End- 
zelins, I. Fridenfiels, G. ir M. Dan- 
ciai, W. Linde, P. Bambers, V. Ba- 
lodis K. Ožols, J. Brakovskis yra 
labai dažnai minimi australų spau
dos puslapiuose. Kodėl gi nebuvo 
rasta priemonių apie mūsų šau
niuosius krepšininkus papilti dau
giau propagandos? Paruošę anglų 
kalba parašymus, apibūdinančius 
lietuvių įnašą Ausralijos krepši
niui bei palankius atsiliepimus 
apie mūsų krepšininkus ankstyves
nėje spaudoje ir šio vizito svarbą 
reikėjo kreiptis asmeniškai į spor
to bei laisvomis temomis spaudo
je bendradarbiaujančius žurnalis
tus.

RUNGTYNIŲ BILIETAI

“Neteisingų priekaištų” auto
rius, diskutuodamas rungtynių bi
lietų kainas, šaukiasi Saliamono

KO VYKOM AUSTRALIJON ?

Na ir paklausė. Aišku, kad mū
sų sportininkų išvyka Australijon 
buvo prasminga. Galbūt aišku man 
ir tau, tačiau atsiranda “nevier- 
nų tamošių”, kurie dar ir šian
dien abejoja dėl išvykos reikalin
gumo. žinoma, visų tokių užsis
pyrėlių neįtikinsime. Vis dėlto, ke- 
lionėlė kainavo tūkstantėlius ir to
dėl būtina bent trumpai papasa
koti apie priežastis, kurios išginė 
mūsiškius tolimon kelionėn.

APGAILĖTINA PADĖTIS

Mums, gyvenantiems susispietus 
į kupetas, tiesiog neįmanoma įsi
vaizduoti Australijos lietuvių pa
dėties. Jie yra išsibarstę keturiuo
se vėjuose. Jie neturi tokių kolo
nijų kaip š. Amerikos lietuviai. 
Australijos lietuviai pasklidę ne 
tik po didžiulius to krašto plotus, 
bet net ir paskiruose miestuose jie 
mylių myliomis nubėgę nuo viens 
kito. Gyvenant tokiuose plotuose, 
sunku yra vienam antrą prisišauk
ti, kartu pabendrauti rūpesčiais 
pasidalinti.

Mūsų Sportininkai Australijoje 
suvedė vienon šeimon tūkstančius 
tautiečių kurie buvo dešimtis metų 
nesimatę. Ir tie, kurie jau buvo 
visiškai benuskęstą svetimon jū
ron, griebėsi už mūsų rinktinės, 
kaip skęstantis už. šiaudo. Tiesiog 
būdavo neįtikėtina klausyti kaip 
išsisklaidę lietuviai važiuodavo 
tūkstančius mylių mūsų sportinin
kų pamatyti. O štai vienas, geriau 
pasiturintis, nusisamdę lėktuvą ir 
atmovė tiesiog į rungtynes.

Mūsų rinktinė buvo magnetas 

pagelbos. Reiškia 6 šil. Perthe su
augusiems australams, kurie prie 
šių gastrolių paruošimo nė kiek 
neprisidėjo, o 10 šil. Adelaidės lie
tuvių vaikams, kurių tėvai auko
mis, darbais šį š. Amerikos lietu
vių vizitą parėmė, randa ‘visai 
tvarkoje!!!

Iš anksto parduoti bilietai (boo
king) sudarė vaizdą, kad svečiai 
krepšininkai prieš lietuvius Ade
laidėje rungtyniaus pustuščiame 
stadione. Taip ir buvo. Pilnai su
prasdamas jaunimo verbavimo į 
sporto klubus svarbą ir 10 šil. ver
tę skaitlingesnėm šeimom pasiū
liau Adelaidės svečių priėmimo ko
mitetui į minėtas rungtynes įleis
ti lietuvių vaikus nemokamai. V. 
Baltutis ir dar keli panašiai gal
voją k-to nariai šį mano pasiūly
mą smarkiai užpuolė išsireikšda- 
mi: “kas norės, tas pamatys, o jei 
to pasėkoje uždarysime duris į 
stadioną keletui desėtkų lietuvių 
jaunuolių, nuostolis bus labai ma
žas”. Tokie išsireiškimai žmonių, 
kurie vadovauja mūsų organizaci
jai, verčia mus giliai susimąstyti.

Nuostolis labai didelis. Gerai ži
nome, kad dalis čia suminėtų vaikų 
tėvų svarą laiko tvirtai sugniau
žtoje rankoje. Įleidus lietuvių vai
kus nemokamai minėtais atvejais 
tikriausiai juos būtų atlydėję jų 
tėvai ir tuo būtų užpildytas ne tik 
pustuštis stadionas, bet ir papildy
ta rungtynių pajamų kasa. Savai
me suprantama, šaunių užjūrio 
krepšininkų pasirodymas teigiamai 
paveikė suaugusius, bet mums 
svarbesniu uždaviniu buvo pasidi
džiavimo skiepijimas lietuvio var
du mūsų prieauglio tarpe.

Tos progos pilnai neišnaudojo
me ir vargu ar Amerikos lietuviai 
būtų aukoję pinigus šiai išvykai, 
jei jiems būtų žinoma mūsų to
kia klaidinga šio vizito samprata. 
Bilietų kainas nustatyti ir atskai
tomybę vesti turėjo ALFAS Val
dyba arba jos patikėti šiam dar
bui kvalifikuoti asmens, nes tūks
tantinė pinigų apyvarta yra ne
kasdieninis įvykis mūsų organiza
cijos veikloje.

PERKRAUTA PROGRAMA
Tik neturėdami jokios sportinės 

patirties gali teigti kad svečiams 
nustatyta programa — 25 rungty
nės penkių savaičių laikotarpyje 
nebuvo perkrauta. V. Baltutis eina 
dar toliau sakydamas: “Tad kal-

JONAS SOLIŪNAS 

ne tik australams, kurie kimšosi 
salėsna rungtynių pažiūrėti. Rink
tinė vietos lietuviams buvo lyg 
Lietuvos dalis, kuri staiga nukrito 
tolimon Australijon ir kurią visi 
jie norėjo pamatyti, pajusti, pa
liesti.

Varganas yra lietuviškas ryšys 
Australijoje. Pora laikraščių, vie
nur kitur lietuviški namai, kele
tas jaunimo organizacijų tai stam
besnieji jų tarpusavio ryšiai. Jų 
liermaža ir todėl kiekviena nauja 
virvė, bandanti visus Australijos 
lietuvius aprišti yra daugiau nei 
sveikintina.

Mūsų rinktinė savo apsilanky
mu prisidėjo prie Australijos lie
tuvių tarpusavio ryšio sustiprini
mo.

LAIŠKAS IŠ KANADOS
šiaurės Amerikos lietuvių krep

šininkų rinktinės suorganizavimas 
ir išvyka į tolimąją Australiją lie
pos — rugpjūčio mėn. buvo bendrų 
pastangų žygis, prie kurio realiza
vimo nuoširdžiai prisidėjo ir Ka
nados lietuviai. Ir ta išvyka ne
apvylė: lietuviai sportininkai pasi
rodė tinkamoj augštumoj ir plačiai 
pagarsino lietuvio vardą australiš
koj visuomenėj. Be to, gal būt 
svarbiausia, aplankydami mūsų 
tautiečius kitame pasaulio gale, 
svečiai sukėlė nuoširdžią po ilgų 
metų pasimatymo nuotaiką ir taip 
pat entuziazmą priaugančioj kar
toj.

Mus Kanadoje gal labiausiai 
įdomino, kaip mūsų tautiečiai, per
ėję peklas ir skaistyklas, įsikūrė 
tame pietų kontinente ir kokiomis 
nuotaikomis jie tenai laikosi. To
dėl kai pasitaikė proga, kad ha- 
miltoniškis Jonas Bulionis, kuris 
su rinktine lankėsi Australijoje, 
privačiai parodė savo gamintus fil
mus iš įvairių rungtynių ir bendrai 
lietuviškos buities Australijoje

MŪSŲ PASTOGĖS REDAK
TORIAUS turėta auto katastrofa 
su didžiausia užuojauta buvo su
tikta mūsų svečių tarpe Ameriko
je ir Kanadoj. Žurnalistai J. šo- 
liūnas iš Čikagos, J. Bulionis iš 
Kanados ir kiti tuoj pat atsiuntė 
savo užuojautas, o kanadiškis be
sišypsąs J. Bulionis dar pridėjo: 
“Tikiuosi, kad šiuo metu jis yra 
jau sveikas ir toliau darbuojasi”.

bėti apie rungtynių programos 
perkrovimą” ir “sukąstus dantis” 
yra Amerikos lietuvių krepšinin
kų neįvertinimas ir įžeidimas”. 
Dabar pažiūrėkime, ką sako sve
čių rinktinės kapitonas A. Varnas 
specialiame Mūsų Pastogės Nr. 
(37), kalbėdamas apie įspūdžius 
Australijoje: “Daugiausia nepati
ko tai perdaug ir perdažnai žai
džiamų rungtynių skaičius, ypa
tingai prieš silpnas komandas, kas 
mano manymu buvo nereikalin
ga.” Panašių atsiliepimų būta ir 
daugiau. Apie svečių organizacinio 
komiteto pageidavimus sumažinti 
rungtynių skaičių V. Baltutis ne
užsimena. Gal ALFAS Valdybos 
sekretoriui neteko girdėti apie tuo 
reikalu rašytus laiškus ir telegra
mas, adresuotas minėtai Valdybai?

Pateisinęs šaunių svečių krepši
ninkų nuvertinimą V. Baltutis pe
reina į įžeidimą: “Gal reikėjo su
mažinti rungtynių skaičių ir pada
ryti daugiau “partijų?” Tai pir
mas priekaištas svečiams, kurių 
sportiška laikysena buvo gražiu 
pavyzdžiu mūsų jaunimui!

MEDALIAI
Viešai nepardavinėjamus, o įtei

kiamus tik už nuopelnus medalius 
V. Baltutis vadina ženkliuku. Tas 
ne taip svarbu, tad skaitome to
liau: “ALFAS Valdyba Šiaurės 
Amerikos lietuvių krepšininkų vi
zitui atžymėti išleido tik tai (V. 
B. pabraukta) ženkliukus: aukso 
sidabro ir bronzos, kurie pagal 
klubų ir svečių priėmimų komite
tų sąrašus buvo paskirstyti”, šie 
ženkliukai pagal ALFAS Valdybos 
nuostatus per klubų valdybas buvo 
įteikti tiktai nusipelniusiems spor
to darbuotojams. Tuo pačiu buvo

LIETUVIŠKAI DRAUDŽIAMA

Australai yra dideli nacionalis
tai. Jie ne tik vaizduoja, kad myli 
neapsakomai savo kraštą, bet ir 
visus kitus verčia tą kraštą pamil
ti. Australai dažnai užmiršta, kad 
meilė per prievartą nėra meilė. 
Vis dėlto, jie nesidrovi pasakyti 
praeiviui, kad jis turėtų angliškai 
kalbėti. O štai pasakojama, kad 
prieš keletą metų, jei būdavo lie
tuviai krepšininkai sukalbės aukš
lėje lietuviškai, tai bausdavo. Pri- 
teisdavo technišką baudą!

Mūsų rinktinė Australijoje iškė
lė lietuvio vardą. Ji aiškiai ir ne
dviprasmiškai parodė, kad š Ame
rikos lietuviai didžiuojasi savo kil
me. Vietiniam australui patriotui 

duodamas platesnius paaiškinimus, 
buvo galima savo žingeidumą nors 
iš dalies patenkinti. Malonu buvo 
pamatyti pažįstamus ir nepažįsta
mus veidus laiko ir atstumo nuto
lintame fone, lietuviškos kūrybos 
ir įsikabinimo naujoj žemėj žen
klus ir taip pat nuoširdžią draugiš
kumo ir vaišingumo nuotaiką glo
bojant atvykėlius “amerikonus”. 
Kiek girdėjau, šituos filmus tru
putį papildant kanadiškais vaizdais 
J. Bulionis ruošiasi persiųsti į Aus
traliją parodant juos atskirų klubų 
nariams, visuomenei ar privatiems 
asmenims.

Pasidalindamas savo trumpais 
įspūdžiais, draugiškai sveikinu vi
sus pažįstamus, vargstančius anoj 
Juozapatos pakalnėj: Jonavičių, 
Dirkį, Bukevičių, Žukauską, Si
dabrą, žiką, Matulaitį iš N. Ze
landijos Balandį ir visus kitus.

Jus visus gerbiąs
S. Pulkauninkas 

287 Margueret Street, 
Toronto 4, Ont., Canada

SPORTO NUOTRUPOS
Taip ir yra. Nors ir mažas, bet 
stiprus tas mūsų dzūkas!

★
MŪSŲ SVEČIAI IR SUGRĮŽĘ 

j Ameriką dar vis negali mūsų 
pamiršti. Štai tas pats J. Bulionis 
rašo, jog gaudamas daugybę Ame
rikos ir Kanados liet, laikraščių, 
jų tarpe ir “Mūsų Pastogę” iš 
Australijos, jis visų pirma grie
biasi skaityti “Mūsų Pastogės”, 

apdovanotas per Adelaidės Vyties 
klubą bronzos ženkliuku ir ALFAS 
valdybos pirmininkas.

Įdomu žinoti, kas ir kokiais pa
ragrafais vadovaujantis skyrė si
dabro ženklelį J. Jonavičiui?

Man atrodo, kad nusipelniusių 
lietuviškam sportui Australijoje 
asmenų skaičius yra gana gausus. 
Įteikdami J. Jonavičiui augščiau- 
sią atžymėjimo ženklą Australijoje 
padarėme moralinę nuoskaudą vi
siems tiems, kurie per eilę metų 
tiesioginiai paruošė dirvą Šiaurės 
Amerikos lietuvių sportininkų vi
zitui Australijoje. J. Jonavičius 
į sporto veiklą įsijungė tik perei
tais metais.
Susumavus atrodo, kad organiza
torių užsimotas darbas buvo perdi- 
delis jį tinkamai atlikti vienam ar 
dviem asmenim. Šiam svarbiau
siam mūsų sporto įvykiui realizuoti 
būtų buvę tikslu sumobilizuoti pa
jėgiausias sporto darbuotojų jėgas 
ir visas detales pagrindinai išnag
rinėti, o laiko tam turėjome pakan
kamai. Trūko tik racionalaus dar
bų paskirstymo.

REDAKCIJOS PRIERAŠAS
Oficialaus sidabrinio ženkliuko 

įteikimo ALFAS Valdybos pirmi
ninkui J. Jonavičiui metu svečių 
krepšinio rinktinės vadovas V. 
Adamkavičius pareiškė, jog jis vi
sos komandos vardu buvo papra
šęs ALFAS Valdybą duoti jam 
vieną sidabrinį ženkliuką, kurį jis 
(V. Adamkavičius) ir visa ko
manda, įvertindami J. Jonavičįaus 
darbą, atliktą rinktinės atvykai į 
Australiją, jam (J. Jonavičiui) vi
sai nežinant atsisveikinimo iškil
mių metu Adelaidėje įteikė.

Sporto Skyriaus Redaktorius 

tur būt buvo nesmagu matyti, ša
lia australų vėliavos plėvesuojant 
ne tik JAV, bet ir lietuvišką tris
palvę. O gal jam rėžė ausį ir lietu
viškas himnas? Lietuvio vardas 
skambėjo kasdien Australijoje, 
primindamas, kad ir anas kraš
tas tebėra gyvas ir niekuomet ne
siruošiąs numirti.

Australiška ambicija didelė. 
Pralaimėti rungtynes sporto aikš
tėje nė vienam nėra smagu, ta
čiau autralui dažnai buvo skaudu. 
Ypatingai jei tas pralaimėjimas 
buvo gautas iš "kažkokių” lietu
vių. Kad australams būdavo ne
smagu prieš mūsiškius pralaimėti, 
galima buvo justi iš jų spaudos 
puslapių. Jei prieš rungtynes mū
sų rinktinė būdavo visados prista
toma “American-Lithuanian” var
du ,tai po rungtynių didžiosiose 
antraštėse lietuvių vardas iškris- 
davo. Kągi pralaimėti kjepšinyje 
prieš amerikiečius — nieko nuos
tabaus, bet prieš kažkokius lietu
vius — nei šis, nei tas.

Dabar netik vyresnysis, bet ir 
paauglys lietuviukas Australijoje 
gali didžiuotis, kad jis yra lietuvis. 
Pasididžiavimas savo vardu atsta
tytas.

TIK ASMENIŠKAS RYŠYS
Tik asmeniškas ryšys yra efek

tingas. Tai mano gilus įsitikini
mas ir išvada iš viešnagės Austra
lijoje. Laiškai, laikraščiai, sveiki
nimai labai gražu. Tačiau niekas 
tiek naudos neatneš kiek asmeniš
kas susitikimas ir bendravimas. 
Esu įsitikinęs, kad tokio ryšio pa
laikymas su Australijos lietuviais 
yra mūsų aukščiausia pareiga. Tik 
nuolatinis asmeniškas ryšys padės 
rusenti lietuviškai ugniai tolimoje 
Kengūrų žemėje, kurią nuolatos 
silpnina nepaprastas išsisklaidy
mas ir negausios jėgos.

★
MŪSŲ AUSTRALIJOJE PA

MĖGTAS ŽURNALISTAS J. šo- 
liūnas šiuo metu savo aštriai 
plunksnai duoda kiek poilsio (jis 
rašo ir toliau gana gausiai) ir da
bar jis intensyviai pradėjo treni
ruotis stalo tenise ketindamas ki
tą kartą Australijon atvykus kie
tai susiimti su mūsiškiais tenisi
ninkais.

nes ne tik sportas, bet ir visas 
Australijos lietuvių gyvenimas 
jam pasidarė įdomus ir reikia pri
pažinti — jis teigia, kad ta jū
siškė “Mūsų Pastogė” yra labai 
įdomus laikraštis.” Ačiū, priete- 
liau! šitai reiks priminti ir kai- 
kuriems mūsiškiams, kurie dar jos 
neskaito.

★

ST. DARGIS, MŪSŲ SENAS 
OLIMPINIS krepšininkas, dabar 
gyvenantis Čikagoje, kartu su ki
tais ten gyvenančiais buy. “aus- 
tralįečiais”, anot šoliūno, labai 
pergyveno ir su didžiausiu atsidė
jimu sekė krepšininkų visą vizitą 
Australijoje. Galų gale, perskai
čius jiems specialų “Mūsų Pasto
gės” numerį ir ten paskelbtus 
gražius atsiliepimus pačių svečių 
apie Australiją, jie pasijuto irgi 
maža mūsų dalelyte, nors dabar 
ir gyvenančia Amerikoj. Pasak jų, 
gėdos mes jiems nepadarėm!

*
BUVĘ KREPŠININKAI ST. 

DARGIS IR R. GASIŪNAS gerai 
laikosi Čikagoj. Pirmasis augina 
sūnų ir dukrą, o antrasis, augin
damas tris dukras, tikisi greitai 
sudaryti merginų komandą.

»
TARP SVEČIŲ IR AUSTRA

LIJOS LIETUVIŲ užsimezgė ga
na tamprus ryšis laiškais. Vienos 
gauna meilės, kiti draugiškus laiš
kus, o dar kiti vis tebelaukia. Iš 
tokių yra ir “Kovo” pirmininkas, 
kuris bevežiodamas Sydnejuje 
svečius vieną iš jų ir namo par
veždavo paskutinį, todėl tas atsi
revanšuodamas žada ir laišką pas
kutiniam parašyti, žinoma, geriau 
vėliau, negu niekad.

*
PRAEITĄ SAVAITGALĮ Syd

nejuje “Kovas” suruošė pasilinks
minimą, kurio metu sydnejiŠkiams 
sporto darbuotojams buvo įteiktas 
specialus ALFAS ženkliukas. Nors 
jų buvo ir daug išdalinta, tačiau 
salėje matėsi ir nepatenkintų vei
dų, tarsi sakančių: "Kodėl jis, o 
kodėl aš negavau?” Ką gi darysi. 
Reikia turėti kantrybės ir palauk
ti kito karto.

(.Nukelta i pel. 6)
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PERTH

LIETUVIŠKA SEKLYČIA 
PERTH’E

Tik trim savaitėm belikus iki 
Amerikos lietuvių krepšininkų at
vykimo i Perth’ą visai nelauktai 
ir netikėtai mudviem abiem, buvom 
paprašytos suorganizuoti ir pa
ruošti lietuvių bendruomenės su 
užjūrio svečiais susipažinimą — 
vakarienę jų atvykimo dieną.

Nors pačios turėjom pasirūpinti 
tam reikalui ir patalpomis, ir lė
šomis ir visa pradėti iš nieko, ne- 
pabūgome ir sutikome.

Kadangi mūsų bendruomenė dar 
neturi savų namų, to labai svar
baus lietuvybei palaikyti ir ją per
duoti priaugančiai kartai lietuviš
kojo židinio, nutarėm vakarienę pa
ruošti ir ją pravesti kiek galima 
pagal sąlygas ir aplinkybes lietu
viškoj aplinkoj ir lietuviškoje dva
sioje.

Visi (be kelių išimčių), pas ku
riuos kreipėmės, mums padėjo. 
Todėl mes ir galėjome visus daly
vius ne tik skaniai ir sočiai pavai
šinti įvairiais valgiais ir skanės
tais, bet ir jų troškulį numalšinti 
ne vien pienu, bet ir skaniu nors 
ir ne lietuviškų miežių alučiu.

Viskas praėjo tartum lietuviško 
sodžiaus seklyčios aplinkumoj, nes 
vakarienę parengėm lietuvių savi
ninkų erdviose patalpose, kurias iš- 
puošėm ir išgražinom lietuvių au
gintomis gėlėmis, lietuvio meninin
ko tautiniais motyvais (išdeginta 
medyje) paveikslais, lietuvių ran
kų darbo tautiniais ornamentais, 
vytim ir pan., žodžiu, viskuo, kuo 
galėjom, kad sudarius lietuvių 
šventės nuotaiką lietuviškoj sekly
čioj. Norėjom, kad ji paliktų vi
siems dalyviams ilgu ir maloniu 
prisiminimu, nes viskas buvo parū
pinta, padaryta ir papuošta lietu
vių rankomis ir darbu.

šia proga reiškiame lietuvišką 
ačiū ponioms, kurios padėjo pa
ruošti ir pagaminti maistą, ir vi
siems Vienaip ar kitaip šitam darbe 
mums padėjusiems.

Ypatingą padėką reiškiame mus 
medžiaginiai parėmusiems: p. p. J. 
Norvylams, A. Karkoniui, V. 
Krikštolaičiui, L.V.S. “Ramovės” 
Skyriaus ir A.L.B. Perth apylin
kės Valdyboms.

Dėkojame ir visiems mus ir mo
raliai parėmusiems, spaudoje bei 
žodžiu teigiamai mūsų pastangas 
įvertinusiems.
M. Klimaitienė ir R. Statkuvienė

SVEČIUOSE PAS LATVIUS
■Spalio 9 d. miesto rotušėje vie

tos latviai katalikai suruošė pobū
vį su programa, kurios išpildyme 
dalyvavo ir mūsų šokėjų grupė su 
vadove p. Miliauskiene ir J. Mi
liausku, kaip grupės bendradar
biu.

Pobūvį pradėjo Perth latvių vy
rų choras, padainuodamas tris 
nuotaikingas dainas. Po choro tuo
jau pasirodė šokėjai, pašokę kal
velį, kubilą ir jonkelį. Mūsų gra
žūs ir spalvingi tautiniai drabužiai 
ir linksmai besišypsą šokėjai bei 
šokių gyvas ir darnus išpildymas 
buvo palydėti ilgu plojimu. Mūsiš
kiams akordeonu grojo lietuvių 
bičiulė ukrainietė p-lė Liuda Step- 
nik.

Po lietuvių pasirodė latviai. Jų 
šokių grupė gana skaitlinga — 
apie 30 šokėjų. Jie pašoko 
darniai ir įsmagiai, bet šokių tem
pas daug lėtesnis, nei mūsiškių 
ir jų tautiniai drabužiai ne tokie 
spalvingi.

Nors pobūvis buvo suruoštas 
tikrai pavyzdingai, bet žmonių pri
sirinko labai skystai.

A. Vembutas

if

i
s

SYDNEY

PAVYZDINGAS 
SUSIRINKIMAS

Prieš šešis mėnesius Sydnejaus 
Lietuvių Klubas, pardavęs namus 
Redferne, buvo nutilęs, ir daugelis 
pasigedo platesnės informacijos 
apie klubo veiklą. Atrodė, kad Klu
bo valdyba “atostogauja”. Rugsė
jo 27 d. įvykęs Klubo narių visuo
tinis susirinkimas savo gausumu 
(dalyvavo apie 80 narių) įrodė, 
kad Klubo reikalai visiems labai 
aktualūs.

Klubo valdybos pirm-kas p. V. 
Simniškis savo kondensuotame pra
nešime apibūdino klubo valdybos 
nuveiktus darbus. Tame laikotar
pyje buvo apžiūrėta daug vieto
vių. Penki objektai buvo užpirkti 
ir miestų savivaldybėms įteikti 
prašymai statyti licenzijuotą klu
bą dėl vienokių ar ktokįų priežas
čių buvo atmesti. Burwood miesto 
valdžia net tris kartus paduotą 
prašymą svąrstė ir pagaliau atme
tė, nes esą nebuvo vietos pastaty
ti 75 auto mašinoms. Pirm-kas p. 
Simniškis yra įsitikinęs, kad anks
čiau ar vėliau tinkama vieta bus 
surasta ir klubas įsteigtas.

Finansinė apyskaita buvo at
spausdinta ir kiekvienam nariui 
prieš susirinkimą įsiregistruojant 
įteikta taip, kad finansinė padėtis 
visiems buvo žnoma ir niekam dėl 
jos nekilo neaiškumų. Finansai ir 
vedamos knygos buvo patikrintos 
dviejų revizijų: klubo narių išrink
tosios ir australo — licenzijuoto 
buhalterio.

Valdybai sutikus likti sekančiai 
kadencijai susirinkimas vienbalsiai
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SPALIO 25-TĄ DIENĄ (SEKMADIENI), 6 VAL. PO PIETŲ,
KEW MIESTO SAVIVALDYBĖS SALĖJE, COTHAM RD., KEW, ĮVYKSTA

MELBOURNO LIETUVIŲ DAINOS SAMBŪRIO

15-KOS METŲ 15-KOS METŲ

į

£ n

JUBILIEJINIS KONCERTAS
£

. ... .. £
Savo atsilankymu pagerbkime nenuilstam us mūsų dainininkus ir suteikime jiems morali- 
nės jėgos tolimesniam jų darbe. $
Bilietus iš anksto platina E. Balčiūnienė (tel. 42 6603), J. Tamošiūnas (tel. 45 1350) 
ir visi choro dalyviai. £

patvirtįno, tuo išreikšdamas pilną 
pasitikėjimą esamais valdybos na
riais. Dabartinė Valdyba: pirm. 
V. Simniškis, sekr. V. Danta, na
riai — P. Grosas, A. Jasaitis, P. 
Alekna, E. Kolakauskas ir M. 
Petronis.

Nors ir būdamas gausingas su
sirinkimas užtruko apie 50 minu
čių, kas liudija narių sutarimą ir 
bendro reikalo supratimą. Reikia 
tikėtis, kad klubo valdyba, maty
dama susirinkimo jai /pareikštą 
pasitikėjimą, nenuleis rankų ir 
mus netrukus sukvies į klubo 
įkurtuves.

P. Narys.

SYDNEY LIET. MOTERŲ SOCIALINES GLOBOS DRAUGIJA
Maloniai kviečia visus mielus tautiečius, atsilankyti į rengiamą

| JAUKU ŠEIMYNINĮ VAKARĄ
| šeštadienį, spalio 31 d. “DAINAVOS” SALEJE, BANKSTOWN.

i Programa susidarys iš staigmenų! Gros gera kapela, rateliai, fantai, geras bufetas

g Įėjimas- suaugusiems 12 šil., moksleiviams 5, SU.

H Pradžia 7.30 vai. vak. Lauksime!

GEELONG
IŠRINKTI ATSTOVAI

Spalio 4 d., visuotiniame ben
druomenės narių susirinkime bu
vo išrinkti trys atstovai į Krašto 
Tarybą. Atstovais išrinkti: p.p. 
Ivaškevičius, dr. S. Skapinskas, p. 
K. šimkevičius. Išrinkus atstovus, 
šįs susirinkimas galutinai apipa
vidalino Geelong kolonijos mirusių
jų lietuvių lentą bei įgalino dabar
tinę valdybą padaryti pirmąją už
uomazgą Geelong’o lietuvių isto
rijai. Valdyba istorijos žinioms 
surinkti ir joms patikrinti sudarė 
komisiją iš p. M. Kymanto, p. V. 
Bindoko, dr. S. Skapinsko. Tuo 
pačiu susirinkimas išreiškė valdy
bai padėką už įdėtas pastangas 
Lietuvių Namų papuošimui.

Susirinkimas, kuriam pirminin
kavo dr. S. Skapinskas ir sekre
toriavo p. K. Bielkus, baigtas Tau
tos Himnu.

PASKAITA APIE VĖŽIO 
LIGĄ

šianden didelis žmonijos prie
šas yra vėžio liga, kuri mirties 
aukomis yra pasirinkus keletą ir 
Geelong lietuvių kolonijos narių. 
Dabartinė Apylinkės Valdyba, no
rėdama savus tautiečius plačiau 
painformuoti apie vėžio ligą, pak
vietė dr. S. Skapinską tuo reika
lu skaityti paskaitą. Minėtą pas
kaitą prelegentas labai išsamiai ir 
įdomiai skaitė spalio 4, prieš vi
suotinį susirinkimą.

Malonu, kad geelongiškiai gra
žiai sugyvena, vienas kitą supran
ta, tačiau gaila, kad labai mažai 
kreipiama dėmesio į bendrus visų 
reikalus. Didelio tautiečių skai
čiaus pasigendama susirinkimuose 
bei panašiose paskaitose, kaip kad 
buvo dr. S. Skapinsko paskaita 
apie vėžio ligą.

Alka

ir t.t.

Bus linksma!

I VALDYBA
i

PADĖKA
Tautos šventės proga kun. P. Butkui tarpininkaujant bažny

čioje buvo pravesta rinkliava “Dainos” choro naudai ir tikintieji 
suaukojo £ 37.10.0.

Choro dalyviai ir dirigentas nepaprastai dėkingi už tokią 
medžiaginę ir ypač moralinę paramą kun. P. Butkui ir visiems 
aukojusiems.

Lygiai gilią ir nuoširdžią padėką reiškiame L.V.S. “Ramovės” 
Sydney Skyriui už paskirtą £ 10.0.0 auką choro reikalams.

Mes džiaugiamės, kad mūsų darbas iš visuomenės pusės įver
tinamas ir paremiamas.

’Dainos” choras ir Dirigentas

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Pereitą šeštadienį Canberroje 

įvyko stambios iškilmės — buvo 
pakrikštytas naujagimis choras 
“Aušros” vardu. Ta proga "nau
jagimis” parodė, kad jis kitoks ne
gu kiti naujagimiai: jis moka ne 
tik rėkti, bet ir gražiai sudainuo
ti! Gausi lietuvių visuomenė iš ar
ti ir toli turėjo kuo pasidžiaugti.*

Po sėkmingo pasirodymo Mar- 
rickville bažnyčioje šių metų pra
džioje Sydney “Dainos” choras 
gruodžio 20 dienai vėl tos pačios 
parapijos pakviestas pagiedoti lie
tuviškų kalėdinių giesmių.

*
N.S.W. Dainų šventė plečiasi: 

ligi šiolei šią šventę kasmet ruoš
davo tik du chorai — Sydney 
“Dainos” ir Newcastle lietuvių, 
šiais metais prisideda ir trečias 
— Canberros 'Aušra”. Kaip maty
ti, mūsų kultūriniai vienetai ne 
merdėja, bet turtėjai

*
Iš visų buv. amerikiečių svečių 

labiausiai pasiilgęs Australijos 
žurnalistas Jonas šoliūnas. Jis ne 
tik kad iš Amerikos dažnai “Mū
sų Pastogę” prisimena jai parašy
damas, bet — jeigu patikėt gan
dams — net žada dar kartą atva
žiuoti Kalėdoms į melbourniškius 
lietuviškus atlaidus.*

Ateinantį sekmadienį, spalio 25 
d. Sydney lietuviai gydytojai ren
kasi paposėdžiauti pas p.p. Jerem- 
bauskus. Kiek teko girdėti, gydyto
jų Draugijos nariai yra sudėję 
gražią sumelę lietuvių kultūri
niams reikalams. Greičiausia šia
me posėdyje paaiškės, kam tie pi
nigai bus skiriami.«

Pereitą šeštadienį būrys skau
tiškojo Sydney jaunimo drauge su 
tėveliais dalyvavo teatre baleto 
spektakly, kur šoka balerina Ra
mona Rataitė. Mūsų žinoma bale
rina laisvalaikiu jaunąsias skau
tes pamokė šokių meno. Dėkingos 
i’os mokinės po spektaklio p-lei R.
Pataitei įteikė gėlių.

Bankstown Liet. Namų narių su
sirinkimas šaukiamas spalio 25 d. 
4.30 vai. Dainavoje. Bus aptaria
mi aktualieji namų reikalai.*

Strassburge, Vak. Vokietijoje 
sugautas 16 metų berniukas pa
degėjas, kuris mieste sukėlė 35 
gaisrus. Uždegęs jis telefonu pra
nešdavo apie gaisrą vietos laik
raščiui, kuris jam už tai išmokė
davo honorarą. Ku-ka

PARDUODAMA
Tautiniam kostiumui (moteriš

kam) medžiaga. Kreiptft: Miss 
Klemenis tel. FX 4862.

KARIUOMENĖS ŠVENTEI ARTĖJANT

L.V.S-gos “Ramovės” Sydney 
skyriaus Valdyba lapkričio 21 d. 
7 vai. vakaro ruošia Kariuomenės 
šventės minėjimą.

Iškilmingo minėjimo prayramoje
1. A.P. Alekna atidarys minėji

mą ir tars atitinkamą žodį;
2. S. Narušis skaitys paskaitą 

— tema “Gen. Gyd. Nagius-Nage- 
vičius — Lietuvių tautos ugdyto
jas”;

8. Vieno veiksmo vaidinimas: 
“Kaip moterys moka aukotis Tė
vynės labui”. Režisuoja A. Grinie
nė. Dekoracijas ruošia Alg. Pin
kas;

4. Dainos choras, muz. K. Ka-

ksleiviams bei studijuojančiam ir 
nedirbančiam jaunimui — įėjimas 
laisvas.

Lapkričio 22 d. 11.30 vai., Lid- 
combe katalikų bažnyčioje įvyks 
iškilmingos pamaldos, už žuvusius 
dėl tėvynės laisvės. Pamaldas lai
kys kun. P. Butkus ir giedos “Dai
nos” choras.

Maloniai kviečiami visi lietuviai 
gausiai pamaldose dalyvauti pa
gerbiant kovojusius ir žuvusius už 
tėvynę.

Organizacijos kviečiamos pamal
dose dalyvauti organizuotai su vė
liavomis.

L.V.S-gos “Ramovės” Sydney 
Skyriaus Valdyba

NAVJA ŠVIESOS VALDYBA
Neseniai turėtame narių susirin

kime “šviesos” Sambūrio Sydney 
skyrius išsirinko naują valdybą, į 
kurią įeina: pirmininku Vyt. 
Skrinska, vicepir-ku V. Patašius, 
sekr. A. Janavičius, iždn. Vyt. Do- 
niela ir valdybos nare L. žilytė.

“šviesa” numačiusi pagyvinti 
savo veiklą ir netrukus numatomas 
įdomus parengimas, kur bus svars
toma dabartinė Amerikos politika. 
Apie tai bus paskelbta tiksliau.

KAUKIŲ BALIUS
Newcastle apyl. valdybos ruo

šiamas kaukių balius įvyks spalio 
24 d. 7 vai. vak. Transport Hall, 
Hamilton.

Trys geriausios kaukės bus pre
mijuojamos vertingais prizais 
/Norintieji išsinuomuoti kaukes 
gali jų gauti Roxy teatre, Beau
mont Str., Hamilton/.

Nepaprastai įdomią ir dar nie
kur nematytą meninę programą 
paruoš Newcastle apyl. Valdybos 
Kultūros ir meno reikalų vedėja p. 
Z. Zakarauskienė.

Baliaus metu veiks gėrimų bufe-

tas ir vyks loterija.
Jau gauta'žinių, kad iš Sydney 

atvyks šian baliun didokas svečių 
būrys. Taip pat žada atvykti ir po 
Hunter upės slėnį paskiromis šei
momis gyveną lietuviai. Salė di
delė ir graži — tilpsime visi!

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

Spalio 25 d., sekmadienį, Kris
taus Karaliaus ir Sydney at-kų 
metinės šventės minėjimas prade
damas iškilmingomis pamaldomis 
šv. Joachim bažnyčioje, Lidcombe 
įprastinę valandą. Giedos “Dainos” 
choras, vad. p. K. Kavaliausko. 
Ateitininkai pamaldose dalyvaus 
organizuotai su savo vėliava. Tuo
jau po pamaldų ten pat parapijos 
salėje iškilmingas posėdis, kurio 
metu naujų narių įžodis. Progra
moje — jaunųjų dainos, solo, de
klamacijos ir savos kūrybos skai
tymas.

Tautiečiai maloniai kviečiami 
dalyvauti.

Rengėjai
valiausko vadovaujamas, duos Ka
riuomenės šventei pritaikytų dai
nų koncertą;

5. Programos pranešėja — p-lė 
Dalia Grosaitė.

Savanoriai -. kūrėjai kviečiami 
garbės svečiais.

L.V. S-gos “Ramovė”, Sydney 
skyriaus Valdyba maloniai kviečia 
Sydnejaus ir kitų apylinkių tau
tiečius gausiai dalyvauti Kariuo
menės šventės minėjime, kur bus 
progos prisiminti anų Nepriklau
somybės atstatymo laikų dvasią, 
nepalaužiamą ryžtą bei pasiauko
jimą kovose dėl tėvynės laisvės.

Programai pasibaigus, vyks lin
ksmoji dalis. Grieš kontinentalinis 
orkestras. Veiks užkandžių ir gė
rimų bufetas.

Įėjimas suaugusiems 10 sal., mo-

SPORTO NUOTRUPOS
(Atkelta iš psl. 5)

VISOS VIEŠNAGĖS AUSTRA
LIJOJE darytas J. Bulionio spal
votas filmas jau baigtas ir šiuo 
metu rodomas Amerikoje. Jis trun
ka 2 vai. 15 min. ir yra įkalbėtas. 
Greitu laiku tas filmas pasieks ir 
Australiją ir joje daugelis net ir 
savim galės pasigrožėti. Už visą 
tą vargą filmo autorius nori gauti 
Melbourne žaidynių ženklelį, o li
kusias pajamas, jei tokių būtų, 
jis kiria atskirų vietovių sporto 
klubams; sportininkų kelionėms 
padengti.

★

TIEK AUSTRALIJOJE, TIEK 
IR AMERIKOJE lietuviai su ne
kantrumu stebi Australijos krep
šinio rinktinę ir jos laimėjimus 
Japonijoje. Ji, prieš pradedant 
kvalifikacinį turnyrą pasaulio val
stybių tarpe turėjo 38-tą viętą, o

jam pasibaigus ir Australijai su 
Meksika pasidalinus I-mą vietą, 
Australijos rinktinė buvo įskaity
ta į pirmą dešimtuką. Pažanga 
tikrai didelė, prie ko, be abejo, ir 
Amerikos lietuviai krepšininkai 
gerokai prisidėjo.

★
IŠTRAUKUS OLIMPINIUS 

BURTUS Australijos krepšinio 
rinktinė pateko tarp la
bai kietų komandų, jų tarpe Ame
rikos (prieš šią pralaimėjo), Pe
ru, Jugoslavijos, Korėjos, Suomi
jos, Uragvajaus ir Brazilijos rink
tinių. Turint tokius stiprius prie
šus vargu ar australai pateks tarp 
8-nių geriausių, kas leistų jiems 
ir be kovos dalyvauti sekančioje 
olimpijadoje. Savo paskutines 
priešolimpines rungtynes australai 
laimėjo žaisdami prieš Amerikos 
oro pajėgų rinktinę 91:68. Ameri-

«■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

N.S.W. IV-ji DAINŲ ŠVENTE
” ĮVYKSTA SYDNEJUJE LAPKRIČIO 7 D. AUBURN, FATHER O’RILEY

- MEMORIAL HALL (KAMPAS PARK RD. IR MARY STR.) j:■ • ..

■: Šioje šventėje dalyvaus trys chorai: Canberros “Aušra”, Newcastle lietuvių cho- ‘ ■
;; ras ir Sydney “Daina”.

Kviečiame visus Sydney ir artimesnių bei tolimesnių apylinkių lietuvius pasi- 
'’ klausyti turtingos programos: trijų chorų, dainuojančių atskirai ir jungtinio choro. !!
;; Salė erdvi — vietos visiems pakaks! ;;

Po koncerto bendras visų pasilinksminimas grojant puikiai kapelai.
< ► . ►

Pradžia lygiai 7 vai. ;;< ► ■«.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦i♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■♦♦♦♦♦♦♦♦♦•
kiečiai lakūnai australus krepši
ninkus labai gražia priėmė, apdo
vanodami kiekvieną sidabrine tau
re, vėliavėle ir specialiu kelio bin
tu, kurio Japonijoje neįmanoma 
gauti.

♦

BUVĘ SVEČIAI BOMBAR
DUOJA LAIŠKAIS iš Amerikos, 
klausdami, kas atsitiko su nuo
traukomis, kurias jie buvo užsisa
kę Adelaidėje ir Sydnejuje. Sako, 
jeigu mes jau prirūkome popie
riaus, tai šaukimės pagalbos, ir 
jie mums padės. Kiek mano ausį 
žinios pasiekė, tai Sydnejuje po
pieriaus yra labai daug, tik visa 
bėda, kad užsakymai dar nėra pa
duoti fotografui. Mat, aiškinama
si, kas už jas apmokės: ar tas, kas 
prižadėjo, ar patys svečiai?

Rimas Gailus
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