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NAUJAS U.S.A. PREZIDENTAS

AMERIKOJE DEMOKRATAI VĖL PRIE VAIRO

Lapkričio 3 d. Amerikoje įvy
ko prezidento rinkimai. Didele 
balsų persvara rinkimus laimė
jo prez. Lyndon Baines John
son, 56 metų amžiaus, stojęs 
prie Amerikos vairo kaip 37- 
sis prezidentas.

Prez. L.B. Johnson yra tek- 
sasietis. Tėvai turėjo gyvulių 
ūkį, bet kritus mėsos kainoms 
pats jaunas Lyndon turėjo išei
ti kitur uždarbiauti. 1930 me
tais baigė mokytojų seminariją 
ir vėliau stojo dirbti kaip vieno 
kongresmano sekretorius. Nuo 
čia ir prasideda jo politinė kar
jera. Netrukus jis Texas valsty
bėje išrenkamas kongresmanu, 
o vėliau ir senatorium. Prie. prez. 
Eisenhower jis buvo opozicijos 
lyderis ir turėjo didelės įtakos 
krašto politiniame gyvenime. 
Pereituose rinkimuose prez. Ke
nnedy pasirenka jį vicepreziden
tu, o po prez. Kennedy mirties 
jis automatiškai tapo preziden
tu. šiuose rinkimuose, lapkričio 
3 d. Amerikos gyventojai jį pa
tvirtino prezidentu dar ketve- 
riems metams.

Prez. L.B. Jonnson yra domi
nuojanti asmenybė, greitai suvo
kia dalykų esmę ir čia pat mė
gsta daryti sprendimus ir išva
das. šiaip jis yra gana jautrus, 
labai šeimyniškas su savo paval
diniais, ūmaus temperamento, 
bet ir atlaidus. Turi dvi'dukteris 
ir skaitomas vienas iš Amerikos 
turtingųjų. Jo ir jo šeimos tur-

U.S.A. senatorius Hubert H. 
Humphrey lapkričio 3 d. iš
rinktas Amerikos viceprezi
dentu.

PREZ. JOHNSON 
VIZITUOS AUSTRALIJA?

Amerikos prezidęntas pareiškė, 
kad ateinančiais metais jis numa
to oficialiai vizituoti Australiją. 
Tai būtų lyg vykdymas užsimoji
mo nužudytojo prezidento Ken
nedy, kuris buvo pramatęs lanky
tis Australijoje. Prez. Johnson 
taip pat turi ir savo asmeniškų 
sentimentų Australijai dar iš pas
kutinio karo. Jo pirmame plane 
numatyta aplankyti Angliją ir 
Europą. 

Buv. ALB Krašto Valdybos pirmininkui

STEPUI KOVALSKIUI

mirus, skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiu jo žmoną 
Gražiną, dukrą Guodą, sūnus Algį ir Jūrą ir visus artimuo
sius.

L Jonaitis

STEPUI KOVALSKIUI

amžinybėn iškeliavus, jo mielai žmonai Gražinai ir vaikams
Algiui, Jurui ir Guodai reiškiame gilią užuojautą

Reisgiai

Prieteliui STEPUI KOVALSKIUI mirus,

žmoną, vaikus, jų šeimas ir artimuosius užjaučiame.

, Protų šeimos

Didžiam visuomenės veikėjui ir buvusiam 
ALB Krašto Valdybos pirmininkui

STEPUI KOVALSKIUI
mirus, jo žmonai Gražinai, dukrai Guodai Bliokienei ir sū
nums Algiui ir Jurui jų liūdesio valandoje reiškiame gilia 
užuojautą

ALB Bankstowno Apylinkės Valdyba

tas siekia apie keturis milijonus 
dolerių, nors kiti spėja, kad tur
tas prašoka net 14 mil. dolerių.

šie Amerikos rinkimai buvo 
labai reikšmingi tuo, kad čia su
sitiko du skirtingų pažiūrų poli
tikai: kiek prez. Johnson laiko
si demokratų patrijos konserva
tyvumo, rinkikams žadėjęs pa
togų ir be rūpesčių bei didelių 
įsipareigojimų gyvenimą, tiek jo 
oponentas, respublikonų kandi

Lapkričio 3 d. U.S.A, balsavimuose prezidentu perrinktas 
sekančiai 4-rių metų kadencijai demokratų kandidatas prez. 
Lyndon B. Johnson. Iš eilės jis bus 37-sis U.S.A, preziden
tas.

įvykiai
SKUNDAS SAUGUMO

TARYBAI

Malezija pasiuntė skundą UNO 
Saugumo Tarybai, kur apkaltina 
Indoneziją, kad ši vykdo agresiją 
prieš Maleziją. Kaip žinoma, Indo
nezija suaktyvino desantininkų 
permetimą į Malajų pusiasalį, 
prieš kuriuos kovoja ir australų 
kariai.

DARBIEČIAI UŽ 
NACIONALIZAVIMĄ

Neseniai rinkimų keliu Anglijoje 
darbiečiai perėmę valdžią pasiryžę 
nacionalizuoti didžiąsias krašto 
įmones, pirmiausia plieno pramo
nę.

šalia to numatomi ir kiti patvar
kymai: įvesti nuomos kontrolę, pa
kelti pensijas, reformuoti mokes
čių reikalus, grečiausia pakeliant 
mokesčius už tas pajamas, kurios 
tiesiog neuždirbamos. 

datas Barry Morris Goldwater 
skelbė radikalias pažiūras, siek
damas atstatyti Amerikos pres
tižą pasaulio akivaizdoje. Rin
kikai pasisakė už Johnson tuo 
parodydami, kad ligi šiolei Ame
rikos vedama užsienio politika 
ir vidaus sistema yra pilnai pa
tenkinti. Tokiu būdu šie rinki
mai Amerikoje tiek vidaus, tiek 
ir užsienio politikoje nieko nau
jo neatnešė.

pasaulyje
Plieno pramonė buvo nacionali

zuota darbiečių valdžios anksčiau 
prie Attlee vadovybės, bet konser
vatoriai vėl buvo denacionalizavę.

•
Japonijos vyriausybė paskelbė, 

kad olimpijados metu svečių sve
timtaučių tebuvo 57.667; tai vos 
pusė tiek, kiek Japonijos turistų 
agentūros tikėjosi.

Pagarsėjęs Saudi Arabijos kara
lius Saud neseniai nusodintas ir 
sostan pasodintas jo vietoje prin
cas Feisal. Naujasis karalius kraš
to vyriausybėje turėjo ministerio 
pirmininko ir užsienio reikalų mi
nisterio postus.

KOMUNISTAI GINKLUOJA 
KAMBODIJĄ

Pereitą savaitę Kambodija gavo 
naują siuntą ginklų iš Rusijos, 
kaip kovos lėktuvų, ir kitokių gink
lų. Remdamasis sovietų pagalba 
krašto vyriausybės galva pasiryžęs 
visą ginklavimą pervesti sovietinės 
gamybos ginklais išstumiant pran
cūziškus ir amerikietiškus. Dar 
prieš metus Kambodijos vyriausy
bė atsisakė amerikiečių pagalbos.

•
Pereitą savaitę 50 kubiečių, lėk

tuvui sustojus pasipildyti kuro, iš
ėjo iš lėktuvo ir pasiprašė pabėgė
lio teisių. Lėktuvas buvo sustojęs 
Newfoundland, Kanadoje. To pasė
koje ir lėktuvas negalėjo tęsti savo 
kelionės į Pragą (Čekoslovakiją), 
nes dalis lėktuvo įgulos taip pat 
pasitraukė.

MIKROFONAI USA 
AMBASADOJE

Amerikos ambasadoje Varšuvo
je užtikta visa eilė slaptų mikrofo
nų, kurie savo kilme panašūs į 
tuos, kurie buvo anksčiau atrasti 
Amerikos ambasados rūmuose Ma
skvoje. .

Lietuvos Skautų Sąjungos ordenu apdovanotam

STEPUI KOVALSKIUI mirus, 

jo žmoną, dukrą, sūnus ir artimuosius užjaučia

Sydnėjaus Skautų Aušros Tuntas
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Lapkričio 5 d. Prince Alfred 

ligoninėje Sydney ilgai ir sunkiai 
sirgęs mirė Stepas Kovalskis, bu
vęs Australijos Lietuvių Bend
ruomenės Krašto Valdybos pir
mininkas ir vienas iš Krašto Kul
tūros Tarybos steigėjų. Velionis, 
mirė sulaukęs vos 59 metų am
žiaus.

Drauge su a.a. Stepo Kovals- 
kio mirtimi Australijos Lietuvių 
Bendruomenė neteko vienos iš 
aktyviausių ir kūrybiškiausių as
menybių. Jo pasitraukimas pali
ko gilią spragą mūsų visuomeni
niame ir kultūriniame gyvenime.

Australijoje velionis Stepas 
Kovalskis reiškėsi kaip aktyvus 
visuomenininkas ir kultūrininkas. 
1956 — 58 metų kadencijoje jis 
įeina į ALB Krašto Valdybą, ku
riai jis ir vadovavo. Būdamas 
pirmininko pareigose labiausiai 
rūpinosi išjudinti ir koordinuoti 
Australijos lietuvių kultūrinį gy-

NAFTA VAKARŲ 
AUSTRALIJOJE

Pereitą savaitę pragręžtas pir
mas naftos šulinys Vakarų Aus
tralijoje apie 200 mylių nuo 
Perth. Drauge su šiuo atradimu 
biržoje naftos akcijos nepapras
tai pašoko.

•
Naujieji sovietų vadai pasiun

tė naujai išrinktam Amerikos 
prezidentui L.B. Johnson sveiki
nimo telegramą drauge išreiš
kiant viltį, kad bus išlaikyti tai
kūs ir pagerinti santykiai tarp 
abiejų kraštų,

NAUJA VALSTYBĖ
Vėl vienas Afrikos kraštas gavo 

nepriklausomybę — Šiaurinė Rodė- 
zija ir pasivadinusi Zambija. Jos 
sostinė Lusaka.

SATELITAI NEPATENKINTI
Pagal iš sovietinių satelitų kraš

tų gautus pranešimus ten pastebi
mos tokios nuotaikos: Čekoslovaki
joje nervingumas daugiau pastebi
mas partinės vadovybės tarpe. Pre
zidentas Novotny buvo ypatingai 
klusnus Chruščiovo nurodymų 
vykdytojas. Sovietų paramos dėka 
jam pavyko atsikratyti partinių 
priešų. Komunistų nuotaikas vei
kia intelektualinių sluogsnių opo
zicija ir slovakų spaudimas dides
nės laisvės ir savarankiškumo 
kryptimi. Vengrijos Kadaras iškė
lė N. Chruščiovo buvusius nuopel
nus, nors po savaitės ir pateisino 
Kremliuje įvykdytą perversmą. 
Vengrijoje, komunistinių vir
šūnių tarpe, pastebimas nepasi
tenkinimas bei netikrumas — juk 
šioks toks laisvėjimas krašte įvyk
dytas su Chruščiovu susitarus. 
Dabar vengrai klausia: ar Brež
nevas su Kosyginu vesią kitokią

STEPAS KOVALSKIS
venimą ir jo rūpesčiu buvo padėti mais parašydamas gilius ir sva- 
pamatai Krašto Kultūros Tary- rius straipsnius “Mūsų Pastogė- 
bai. Šalia savo tiesioginių parei- je”. Plačiau apie velionį skaity- 
gų dažnai jis pasisakydavo bend- sime kitame Mūsų Pastogės nu- 
ruomeniniais ir lietuvybės klausi- mery.

Buvusiam ALB Krašto Valdybos pirmininkui

STEPUI KOVALSKIUI mirus

Australijos Lietuvių bendruomenė neteko nuoširdaus bičiulio 
kultūrininko ir visuomenininko. Liūdėdami su visa bendruo
mene drauge, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai, 
vaikams ir artimiesiems.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba

Drauge su visais Australijos lietuvių kultūrininkais 
liūdime netekus tauraus lietuvio, 

ALB Krašto Kultūros Tarybos steigėjo

STEPO KOVALSKIO

Skausmo valandoje užjaučiame Velionies šeimą ir 
artimuosius.

ALB Krašto Kultūros Taryba

Komunistinė Kinija numato 
pasiųsti į Maskvą savo delegaciją 
su premjeru ču-En-Lai, kuris lai
komas Kinijos stipriausiu diplo
matu. šiais metais Maskva šven
čia 47-rių metų sovietinio gyvavi
mo sukaktį.

•

Bolivijoje (Pietų Amerikoje) 
vyksta sukilimas prieš dabartinę 
vyriausybę. Sukilėliai jau užėmę 
keletą miestų ir reikalauja, kad 
pasitrauktų dabartinis preziden
tas. Sukilimą suruošė dalis kari
ninkų ir įvyko aršių susidūrimų 
su lojalia kariuomene.

politiką satelitų atžvilgiu? Jei taip, 
tai galėtų privesti prie įtampos.

Balkanų kraštuose iš dalies pa
našios ir iš dalies skirtingos reak
cijos. Rumunijoje jaučiamas pa
sitenkinimas Chruščiovą nuvertus, 
nes šis smarkiai priešinęsis kiek 
skirtingai rumunų valdžios laiky
senai. Ji tikisi, kad rumunų tarp- 
pininkavimo pastangos Pekine dar 
gali būti pateisintos. Vėl nežino
ma, kokia būsianti Kremliaus lai
kysena Rumunijos savarankišku
mo siekimų atžvilgiu. Bulgarijoje 
Živkovo režimui Chruščiovo pašali
nimas reiškė smūgį — režimas at
sirado tik Chruščiovo dėka. Dabar 
Živkovui gręsia pavojus iš jo prie
šų — Jugovo ir červenkovo pu
sės.

Jugoslavija nepriskaitytina prie 
Maskvos satelitų, tačiau verta pa
sekti ir jos nuotaikas. Tito su sa
vo patarėjais atidžiai seka įvykių 
raidą Sovietijoje. Spaudoje paate-

(E)

PRANCŪZIJA GRASINA

Kilus ginčui dėl javų kainų su 
kitomis valstybėmis Prancūzija 
grasina išstosianti iš Bendrosios 
Europos Rinkos (Commonmarket), 
kas minėtos sąjungos kraštuose su
kėlė nerimo.

Pakistano ir Indijos pasienyje 
buvo aršių susidūrimų tarp pasie
nio sargybinių. Apie 30 indų karių 
žuvę.

Pietų Arabijos pakraščiuose prie 
Raudonosios Jūros užtikta urani- 
jaus klodai. Uranijus yra svarbus 
radioaktyvus metalas atominei 
energijai gauti.

*
Vienas Rytų Vokietijos gyvento

jas, pasigaminęs plaustą pasileido 
per Baltijos jūrą. Buvo paimtas 
vak. Vokietijos žvejų laivo.

★
Australijoje Raud. Kryžius siūlo 

mokyklose įvesti pirmosios pagal
bos dėstymą. Pasiūlymas svarsto
mas.

★
Amerikoje mirė H. Hoover, su

laukęs 90 metų, buvęs Amerikos 
prezidentu 1929 — 1933 metais.

KOMUNISTAI SUDAUŽĖ 
AMERIKIEČIŲ LĖKTUVUS 

VIETNAME
Pereitą savaitę komunistiniai 

partizanai Pietų Vietname užpuolė 
amerikiečių bazę prie Bien Hoa, 
netoli Saigono ir patrankomis ap
šaudę sunaikino arba sužalojo apie 
20 lėktuvų, kurių tarpe 20 B-57 
turbininių bombonešių. Sviediniai 
kliudė ir įgulos barakus, kur už
mušė 4 amerikiečius karius ir apie 
70 sužeidė. Amerikoje dėl to kilęs 
didelis susijaudinimas, bet vyriau
sybė nepramato puolimų į šiaurinį 
Vietnamą atsikeršyti, kaip kad bu
vo su laivais Tonking įlankoje.

«
Nors Amerika ir kiti kraštai 

guodžiasi, kad praeis daug laiko, 
kol kiniečiai pasigamins tokią ato
minę bombą, kurią galėtų lengvai 
permesti lėktuvais ar raketomis, 
bet vis tik kad ir primityvus gink
las yra labai pavojingas, ypač to
kio žmogaus rankose, kaip Mao-Ce- 
-Tung, kuris neseniai išsireiškė: 
“Jeigu ir du šimtai milijonų kinie
čių žūtų atominio karo atveju, vis- 
tiek kiniečių dar paliktų daugiau, 
negu Amerikos ir Rusijos gyvento
jus sudėjus drauge”.

1
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SPAUDOS PROBLEMOS
Kitam atrodytų, kad mes vi

sai jokių spaudos problemų ne
turime: laikraščiai pasirodo re
guliariai, niekas jais perdaug ne
siskundžia išskyrus leidėjus ir 
kartais redaktorius.
j Tačiau iš tikrųjų padėtis yra 
visai kitokia. Gyvendami nor
malius taikos laikus galėtume 
pagalvoti, kad ir mūsų spauda 
leidžiama normaliomis aplinky
bėmis. Bet iš tikrųjų mūsų da
barties spauda išeina ypatingai 
nenormaliomis sąlygomis. Žodį 
“normalu” norisi suprasti į- 
prastine forma: kai spauda grin
džiama bizniu. Tiek savu laiku 
Lietuvoje, tiek ir visur kitur 
pasaulyje laikraščių variklis yra 
pinigas. Gi mūsiškė lietuviška 
spauda pirmoj eilėj remiasi tau
tiečių idealizmu: tautiniu ide
alizmu vadovaudamiesi mūsų 
tautiečiai ją prenumeruoja, iš
laiko. Lygiai to paties idealiz
mo skatinami leidėjai imasi sun
kaus darbo ją leisti, redaktoriai 
ir žurnalistai prirašyti. Kitaip 
sakant, jei kita spauda laikosi 
samdymo principu (samdomi ne 
tik redaktoriai ir visas persona
las, tiesiog surištas su laikraščio 
leidimu, bet ir bendradarbiai, 
reporteriai, korespondentai, gi 
atsitiktiniams bendradarbiams 
už jų patiektus specifinius strai
psnius išmokami gana riebūs 
honorarai), tai lietuviškoji spau
da grindžiama tautiečių malo
ne: malonė skaitytojo, kad jis 
liet, spaudą prenumeruoja, ma
lonė bendradarbio, kad jis kar
tas nuo karto dar parašo. Šitas 
bruožas ypatingai yra slidus: 
ras ką nors skaitytojas nepa
lankaus laikraštyje jam ar jo 
pažiūrai, jis mes tą laikraštį; 
parašys ką nors bendradarbis ir 
jeigu redaktorius suabejojęs jo 
straipsnio tinkamumu neįdės ar
ba- įdės tokį straipsnį daugiau 
ar mažiau pritaikęs spausdini
mui, bendradarbis užsigavęs mes 
rašęs ir jo neprisišauksi. Kitaip 
sakant, tokiose sąlygose tiek 
leidėjas, tiek redaktorius daro
si visiškai priklausomi nuo skai
tytojų ir bendradarbių: leidėjas 
taikosi prie skaitytojų, kad jo 
leidžiamas laikraštis būtų kiek 
galint palankesnis skaitytoji^ 
nuotaikoms, lygiai ir daugeliu 
atvejų bendradarbiai kėsinasi 
sėsti į redaktoriaus kėdę ir jį 
komanduoti.

Antras labai reikšmingas ir 
būdingas mūsų spaudai faktas 
yra stipraus užnugario neturėji
mas. Kaip jau minėta, idealistai 
tautiečiai savo laikraštį skaito, 
idealistai jį prirašo. Tuo tarpu

(STRAIPSNIS DISKUSINIS)

per ilgesnį laiką tas idealizmas 
svetur gyvenant pas kiekvieną 
greičiau ar lėčiau blėsta, o tuo 
pačiu silpnesnieji atkrinta. Pa
pildymų nėra. Ir taip mūsų 
spauda artėja prie liūdnos pa
baigos. Gerai dar, kad vyres
niuosiuose savo spaudos trošku
lys tebėra gyvas. Remtis jauną
ja karta mūsų sąlygomis neįma
noma: pasižiūrėkime savo tarpe: 
kiek jaunųjų ar tai šeimoj, ar 
jau išėjusieji ir savarankiškai 
gyveną, kiek jų pasiilgsta lietu
viško laikraščio? Rezultate būtų 
labai mažas procentas. Kiti sa
kosi neturį ko lietuviškoje spau
doje jieškoti, kitiems sunkiai 
paskaitomas, dar kiti visai ne
moka lietuviškai skaityti. Tokiu 
būdu dabartinė mūsų spauda 
remtis jaunąja karta iš viso ne
gali.

Dar vienas keistas mūsų tar
pe dalykas: tuo tarpu visi esa
me kupini idealizmo, tačiau tas

MENO DIENOS MELBOURNE
1964 M. MENO DIENŲ PROGRAMA

Meno Dienoms Rengti Melbourne Komitetas skelbia sekančią 
metų galo programą:
Gruodžio mėn. 26 d., Šeštadienį, 2 vai. p.p.

Meno Dienų atidarymas Australijos Lietuvių dailininkų darbų 
parodoje, įvykstančioje Toorak Meno Galerijoje, 277-281 Toorak 
Rd., South Yarra. Parodoje dalyvauja žinomi lietuviai dailininkai 
iš Melbourne, Sydnėjaus ir Adelaidės. Už geriausius tris darbus 
(skulptūros, tapybos ir grafikos) skiriamos premijos sumoje 150 
svarų.

Nuo gruodžio mėn. 26 iki 31 d. toje pačioje Toorak Meno 
Galerijoje vyks ir vaikų meno paroda. Už vaikų meno geriausius 
kūrinius skiriamos dovanos.

Tuo pat laiku Melbourno Universiteto Architektūros Fakul
teto naujuose rūmuose (Arcade) vyks joto mėgėjų darbų paroda. 
Už geriausias fotografijas skiriamos premijos.
Gruodžio mėn. 26 d., šeštadienį, 8 vai. vakare.

Dramos vakaras, Carmelite Hall, Richardson St., Middle 
Park, Sydnėjaus Lietuvių Teatro “Atžalos” premjera — J.B. 
Priestley “Inspektorius atvyksta”.

Lietuvių tautinių šokių . festivalis, kuriame dalyvaus šešios 
grupės (iš Melbourno, Geelongo, Adelaidės ir Sydnėjaus) su 90 
Šokėjų. Programoje numatyta atskirų grupių ir bendras masinis 
pasirodymas. Festivalio tikslus laikas ir vieta bus paskelbta-vėliau.
Gruodžio mėn. 28 d., pirmadienį, 7.30 vai. vakare,

Jaunųjų Talentų koncertas, vykstąs Nicholas Hall, Lonsdale 
St., Melbourne. Koncerte pasirodys rinktiniai jaunieji talentai iš 
įvairių Australijos miestų: dainininkai, instrumentalistai, dekla- 
muotojai.
Gruodžio mėn. 29 d., antradienį, 8 vai. vakare,

Trečioji Australijos Lietuvių Dainų Šventė, vykstanti pagar
sėjusiame Meyer Music Bowl, šventėje dalyvaus penki chorai: 
Melbourno, Adelaidės, Geelongo, Sydnėjaus ir Newcastle. Pro
gramoje bus atskirų chorų ir bendras masinis pasirodymas.
Gruodžio mėn. 30 d., trečiadienį, 7.30 vai. vakare,

Literatūros ir dainos vakaras, Nicholas Hall, Lonsdale Str., 
Melbourne. Programoje dalyvauja rašytojai: Pulgis Andriušis, 
Vytautas Janavičius, J.A. Jūragis, Vincas Kazokas, K. Kunca, Ma
rija Malakūnienė, J. Mikštas, J. Žukauskas ir dainininkai Genė 
Vasiliauskienė ir Paulius Rūtenis.
Gruodžio mėn. 31 d., ketvirtadienį, 8 vai. vakare,

Grandiozinis Naujų Metų balius, Melbourno miesto rotušės 
salėje (Town Hall, kampas Swanston-Collins Street). Gros du or
kestrai.

Meno Dienoms Rengti Melbourne Komitetas

KVIETINIAI MILTAI
MASKVOS GYVENTOJAMS
Pagal iš Maskvos gautus prane

šimus praėjusią savaitę kiekvienas 
Maskvos gyventojas galėjo pirkti 
po du kilogramus kvietinių miltų. 
Vakariečių nuomone, toks žygis 
gali būti laikomas naujųjų Krem
liaus valdovų noru įsigyti didesnį 
populiarumą. Nuo praėjusių metų 
žemo javų derliaus kvietinių miltų 
nebebuvo galima gauti ne tik Mas
kvoje, bet ir kituose miestuose. (E)

R. VOKIETIJOS MOTERYS 
KARO TARNYBON

Pagal "CI Information” komu
nistinėje Rytų Vokietijos “liaudies 
armijoje” ir jos pagalbiniuose da
liniuose šiuo metu yra 1.100.000 
vyrų. Tai reiškia, kad 15-kai civi
lių gyventojų tenka vienas karys 
(Vak. Vokietijoje santykis 1:129). 
Režiminė partija SĖD ir toliau 
verbuoja kandidatus kariuomenei 
ir pastaruoju metu šaukiasi net 
jaunų merginų, 18 — 23 m. amž. 

idealizmas kartais peržengia ri
bas, ir mes patys savo viduje 
draskomės savaip suprasdami 
tą idealizmą. Štai dėl ko ir mū
sų spauda nuo to kenčia: mes 
skylame, savo tarpe ir skaldome 
tą pačią spaudą. Rodos, Austra
lijoje tėra lietuvių tiek, kiek se
nais laikais Lietuvoje viename 
gerame valsčiuje, o turime net 
du laikraščius, neskaitant loka
linio pobūdžio laikraštėlių, ku
rie nestiprina, o kaip tik smuk
do didesniuosius. Mano giliau
siu supratimu, Australijai užtek
tų vieno savaitraščio, kuris ga
lėtų patenkinti visus ir nebūtų 
toks akutinis išleidimo klausi
mas. Kalbame apie lietuvių vie
nybę, o spaudą skaldome ją ne
proporcingai silpnindami. Dar 
kiek pateisinamas laikraščių 
daugumas Amerikoje, nes ten 
ir žmonių daugiau, bet gi pas 
mus laikraščių gausumas teliu
dija tik mūsų nesubrendimą. Sa-

Geležinę uždanga praskleidus
talkos. Lapeliais, atsišaukimais 
mokyklose ir jaunimo susirinki
muose merginos kviečiamos ma
žiausiai trijų metų karinei tarny
bai. Bus sudarytos kelios moterų 
kuopos ir pulkai. Merginos — ka
riai būsiančios apmokytos ir joms 
teks prisiekti panašiai kaip ir vy
rams — kariams, taigi besąlyginiai 
įsipareigoti būti paklusniomis ko
munistų partijos atžvilgiu ir drau
ge pareikšti ištikimybę Sovietų Są
jungai. Tik vėliau merginos bū
siančios apmokytos vykdyti techni
nius ar administracijos uždavi
nius. Moterys mankštinamos ir ka
riškai. (E)

APIE CHRUŠČIOVO 
PAŠALINIMĄ LIETUVOJE

Okup. Lietuvos gyventojai apie 
Chruščiovo nuvertimą patyrė, įsa
kus paskelbus, spalio 16 d. Po po
ros dienų, spalio 18 d. vilniškė 
“Tiesa” paskelbė “Pravdos” ve
damąjį apie “Nepajudinamą leni
ninę TSKP generalinę liniją”. Sa

kome, kad esame pranašesni už 
latvius savo organizuotumu, bet 
kas liečia spaudą, iš latvių tega
lime tik pasimokyti: Australi
joje latvių yra kiek daugiau ne
gu dvigubai, kaip lietuvių, o jie 
turi tik vieną laikraštį. Ir laik
raštis išeina gana stambus, ir, 
galima sakyti, visi juo patenkin
ti. Leidžiamas kas savaitė 12 
ir net daugiau puslapių ir me
tams tekainuoja keturi svarai. 
Tuo tarpu mūsų abu lietuviškus 
savaitraščius puslapiais susuma
vus tesudaro irgi tik dvylika 
puslapių ir kaina dviguba. Lat
viai tik prenumeruoja savo laik
raštį, bet neaukoja, kad jis ga
lėtų išsiversti. Jeigu dar suskai
čiuosime, šalia prenumeratos ir 
tas visas skaitytojų sudėtas au
kas abiem laikraščiam, tai vidu
tiniškai skaitytojui laikraščio 
prenumerata metams kainuoja 
ne 4 svarai, bet apie šeši. Žino
ma, ne kiekvienas skaitytojas 
aukoja, tad daliai skaitytojų tnū- 
sų spauda metams kainuoja 
apie 10 svarų kiekvienam. Tai 
yra didelė kaina, ir mes ją mo
kam vien tenkindami savo ne
pagrįstas ambicijas. Vien tik 
abiejų laikraščių išleidimas per 
metus kainuoja apytikriai virš 
10.000 svarų neskaitant tų su
mų ir įdėto darbo valandų skai
čiaus leidžiant vietinius lokali
nius rotatorinius lapelius. Turint 
šiek tiek bendro supratimo ga
lėtume tas sumas gerokai suma
žinti ir turėti vieną geresnį laik
raštį. Bet gaila, pas mus tebe
galioja anas lietuvio kaimiečio 
užsispyrimas — tegu ir paskuti
nes kelnes prarasiu, bet pasta
tysiu ant savo, kaip kad gražiai 
ir monumentaliai šitą mūsų kai
miečio užsispyrimą pavaizdavo 
L. Dovydėnas “Broliuose Do
meikose”.

Aš siūlau jau šiandie visoke
riopai kelti šią mintį visur — 
tiek viešuose, tiek privačiuose 
susirinkimuose ir net toje pačio- 
ie suskilusioje mūsų spaudoje, 
kad laikas mums savo gyvenimą 
reformuoti ir ypač daugiau dėti 
pastangų pastatyti ant stipresnių 
koių savo spaudą. Dviem savait- 
račiams su paralelinėm žiniom 
yra bereikalingas lėšų eikvoji
mas, bendradarbių alinimas ir 
oačiu skaitytojų gundymas vi
sai atsimesti nuo savos spaudos.

V. K-lis.

Lietuviai
Pasauliniame psichologų suva

žiavime, kuris įvyko Los Ange
les mieste, Amerikoje, dalyvavo 
apie 10.000 psichologų, jų tarpe 
ir lietuviai: Dr. A. Šidlauskaitė, 
Dr. Vyt. Bieliauskas ir Dr. V. Vy
gandas.

Ta pačia proga minėtieji psic
hologai susitiko ir su vietos lietu
viais.

NAUJA BALFO VADOVYBĖ
Spalio 17 — 18 d.d. New Yorke 

įvykusiame Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondo (BALF) 
seime dalyvavo daugiau kaip 90 
atstovų. BALFo direktorių taryba 
į naują valdybą išrinko: pirminin-

lia įprastinių frazių, gyventojai su
žinojo apie nuversto diktatoriaus 
tokias klaidas: Chruščiovas — kū
ręs fantastiškus projektus, daręs 
neapgalvotas išvadas, vykdęs sku
botus, nuo realybės atitrūkusius 
nutarimus, gyręsis ir plepėjęs, bu
vo susižavėjęs administravimu, ne
norėjęs skaitytis su tuo, ką jau pa
rengė mokslas ir praktinis patyri
mas, jis naudojęs kanceliarinius 
metodus, vienašmenius nutarimus, 
ignoravęs praktinį masių patyri
mą, su išpuikimu įvertindavęs pa
siektus laimėjimus. Partija nuro
dė, kad didžiausias politinis parti
jos turtas, tai — vadovavimo ko
lektyvumas. (E)

•
Naujoji Rusijos vyriausybė po 

Kruščiovo nuvertimo paskutiniu 
metu savo spaudoje pradėjo skelb
ti raminančius straipsnius, kuriuo
se sakoma, kad niekad Rusijoje ne
bus įvesta slaptosios policijos sis
tema. Drauge teigiama, kad ir to
liau bus laikomasi taikaus sugyve-

J

Hansa Trading Co.

195-197 Flemington Rd., North Melbourne, N.I 
Tel. 30-3347

Didžiausia ir labiausiai patikima siuntinių firma su sa- ;♦] 
vo skyriais visose Australijos valstijose, su pilnais V/O J 
Vneshposyltorg įgaliojimais siųsti jūsų pačių paruoštus siun- 
tinius, o taip pat priima įvairių dovaninių siuntinių ir maisto 
užsakymus persiųsti jūsų artimiesiems į Sov. Sąjungą. Že- $ 
miausios aptarnavimo ir persiuntimo kainos. Greitas ir rū- $ 
pestingas aptarnavimas. Norį smulkesnių informacijų prašo- !♦! 
mi kreiptis į įstaigą Melbourne arba asmeniškai teirautis 
kiekviename šių skyrių: 
BRISBANE: 12 Pine St., Bulimba, Qld, tel. 95 5086.

10 Vale St., Red Hill, Qld. 
SYDNEY: 590 George St. (Crystal Palace Arcade),

tel. 61 3265.
CANBERRA: Flat 3, 14 Hayley St., Ainslie, ACT.
MELBOURNE: 197 Flemington Rd., North Melbourne, 

tel. 30 3347.
LAUNCESTON: 41 William St., Launceston, Tas. 
GEELONG: 79 Ryrie St., Geelong, Vic., tel. 3216. 
ADELAIDE: 18 Torrens Ave., Fullarton, tel. 7 3626.

39 Chesser St., City, tel. W 2684.
41 Tapleys Hill Rd., Hendon, tel. 4 2879. 

PERTH: 58 Alma Rd., Mt. Lawley, tel. 28 3046.

Reikalaukite katalogų ir kainoraščių, ir įsitikinsite, kad 
mūsų firma yra pigiausia siuntinių persiuntimo institucija į* 
Australijoje. $

City,

MIRĖ SKULPT. J. MIKĖNAS
Spalio 23 d. Vilniuje staiga mirė 

įžymus lietuvių skulptorius, prof- 
Juozas Mikėnas. J. Mikėno mirtį 
apgailestauja lietuviai tėvynėje ir 
išeivijoje. "Vakaruose gyveną kul
tūrininkai yra pastebėję, kad J. 
Mikėnas savo kūryboje yra pasie
kęs meistriškų rezultatų ir kad ša
lia Pundziaus, Kašubos, Aleksand
ravičiaus — Mikėnas laikytinas 
pačiu reikšmingiausiu ir stipriau
siu lietuvių skulptorium.

Gimęs 1901 m. vasario 12 d. 
Skardupių vis., Rokiškio apskr. Ji 
Mikėnas, kaip menininkas pilnai 
subrendo ir pasiekė įžymių laimėji
mų nepr. Lietuvos laikmečiu. 1925 
m. baigęs Kauno meno mokyklą 
Mikėnas vėliau studijavo, kaip 
valstybės stipendininkas, Paryžiu
je. 1933 m. dėstė Kauno meno 
mokykloje, 1940 m. buvo paskirtas 
Vilniaus dailės mokyklos direkto
rium ir dėstė Valst. dailės institute 
Vilniuje, vadovavo skulptūros ka-

pasaulyje
ku — kun. V. Martinkų, vicepir
mininkais — teisininkę dr. E. Ar- 
manienę, E. čekienę, dr. A. Skėrį, 
Br. Spūdienę, nacionaline sekreto
re išrinkta Nora Gugienė iš Čika
gos, sekretorium — St. Dzikas ir 
iždininku — A. Senikas. BALFo 
reikalų vedėju toliau liko kun. L. 
Jankus. Ligšiolinis BALFo pirmi
ninkas prel. dr. J.B. Končius iš
rinktas BALFo garbės pirmininku.

LIETUVIŲ JAUNIMAS Į RYTŲ 
VOKIETIJĄ

Spalio antrojoje pusėje R. Vo
kietijos miestuose (Berlyne, Halė
je, Kari — Marxstadt, Leipcige ir 
Erfurte) su koncertais pasirodė 
Vilniaus Pedagoginio instituto Dai
nų ir šokių ansamblis. Lietuviai 
buvo nugabenti į Minską ir iš ten, 
propagandiniais sumetimais, išvy
ko kelių tautybių vadinamas Drau 
gystės traukinys. Prie lietuvių 
studentų prisijungė gudų, ukrai
niečių ir armėnų jaunimo grupės.
kWWWWWWWWWWMWW

AMERIKOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS VALDYBA

I Jungtinių Amerikos Valstybių 
Lietuvių Bendruomenės centro val
dybą įeina: pirmin. Jonas Jasaitis, 
Marija Rudienė — vicepirm., Zig
mas Dailidka — vicepirm. kultū
ros reikalams, Jeronimas Ignato- 
nis — vicepirm. švietimo reika
lams, Jonas Jurkūnas — vicepirm. 
organizaciniams reikalams. Vaclo
vas Kleiza — jaunimo reikalų ve
dėjas, Mečys Šimkus — iždininkas, 
Jonas Paštukas — protokolo sek
retorius, Kostas Januška — sek

retorius. (E)
MMMWMUWMWWWWWMUM
nimo politikos. Nors ir neminimas 
Kruščiovas, vistiek pripažįstama, 
kad paskutiniaisiais metais buvo 
daug pasiekta žemės ūkyje, moksle 
ir erdvių tyrimuose.

Importers g
& B

Exporters s

tedrai.
Parodose J. Mikėnas dalyvavo: 

nuo 1927 nj. Lietuvoje ir vėliau 
įvairiuose vak. Europos miestuose 
ir JAV. Dalyvavo pasaulinėse pa
rodose Paryžiuje ir New Yorke. 
1937 m. Paryžiaus parodoje apdo
vanotas Grand Prix už skulptūrą. 
Už skulptūrinę kompoziciją Perga
lės paminklui Karaliaučiuje J. Mi
kėnas 1947 m. yra gavęs Stalino 
premiją. Velionis buvo vienas pro
duktyviausių ir pajėgiausių lietu
vių skulptorių. J. Mikėno kūrinius 
charakterizuoja aiški ir puikiai iš
spręsta masių kompozicija, indivi
dualus stilius, suverenus techniš
kųjų priemonių apvaldymas.

J. Mikėnas spalio 26 d. iškilmin
gai palaidotas Vilniaus Karių 
kapuose. (E)

* * *

Spalio 15 d. Rygoje buvo atida
ryta lietuvių grafikos paroda. 
Eksponuota 420 darbų, sukurtų 
1960 — 1964 metais. Lapkričio 
mėn. vidury paroda iš Rygos per
keliama į Leningradą.

». ♦ «

M. Lermontovo 150-jų gimiiųp 
metinių proga okup. Lietuvoje iš
leista poeto rinktinė “Poezija”. 
Eilėraščius vertė ištisas lietuvių 
rašytojų būrys (Putinas, J. Grai- 
čiūnas, E. Matuzevičius, J. Mar
cinkevičius ir kt.). Išleista ir V. 
Bložės išversta drama “Maskara
das”.

• KOMUNISTAI 
AIŠKINASI 
MASKVOJE

Vak. Europos kraštų komunistai 
nepatenkinti aiškiai nedemokrati
niu, azijatiniais papročiais dvel- 
kianču valdžios pakeitimo būdu 
Kremliuje. Tuo tikslu nuo spalio 
26 d. į Maskyą buvo atvykusios 
italų, prancūzų, austrų, danų, ita
lų ir kt. kom. partijų delegacijos. 
Jų tikslas buvo išsiaiškinti su 
Kremliumi ir susidaryti vaizdą: 
kodėl pašalintas N. Chruščiovas? 
Abejojama, kad Kremliui būtų pa
vykę satelitų nuotaikas apraminti.

Savarankiškumo tendencijos iš
ryškėjo ypatingai Švedijos komu
nistų tarpe. Kalbėdamas komunis
tinio jaunimo sąjungos suvažiavi
me, Švedijos komunistų vadas Her- 
mansson pažymėjo, kad partija, 
galimas dalykas, pakeisianti savo 
pavadinimą. Jis pareiškė sieksiąs 
daugiau savarankiškumo Švedijos 
komunistų partijai. Kalbėdamas 
apie Chruščiovo nuvertimą, jis tei
gė, kad esą nenormalu, jog politi
nis vadovas vieną dieną dar ger
biamas, o kitą išnykstąs iš viešu
mos. Sovietų Sąjungoje, pagal Her- 
manssoną, turėtų būti didesnė lai
svė diskusijoms ir tai kitoms tau
toms palengvintų suprasti sovietų 
politiką. Jo žodžiais, “geležinė už
danga” sudaranti tik sunkumus.

(E)
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PAGROBTASIS KARALAITIS DAINAVOJE PAMINKLO REIKALAIS
Jau ilgesnis laikas, kaip Ban

kstowno lietuvių savaitgalio mo
kykla rengia naują savo pastaty
mą — “Pagrobtasis karalaitis”.

Šiuo reikalu rūpinasi nepails
tama vaikų vaidinimų specialis
tė ir režisorė p. R. Saudargienė. 
Jos pastangomis Bankstowno sa
vaitgalio mokykla beveik kas 
antri metai vis pastato po pa
trauklų veikalėlį, į kurį įtraukia
mi visi mokyklos mokiniai vai
dintojais, o vieši pastatymai jau 
pasidarė patraukliausiais Sydney 
lietuvių parengimais, į kuriuos 
susirenka nepaprastai gausiai 
lietuvių visuomenės. Toks buvo 
jos paruoštas ir pastatytas vei
kalėlis “Batuotas katinas” pagal 
Perrault pasaką, ji pati parašė 
scenarijų ir pastatė užpernai 
veikalėlį “Sigutė”, o šiais metais 
irgi statomas jos pačios parink
tas veikalėlis ir pritaikintas lie
tuviškai scenai “Pagrobtasis ka
ralaitis”.

šis nuotaikingas ir labai pras
mingas veikaliukas bus stato
mas gruodžio 5 d. Dainavos sa
lėje Bankstowne. Paklausta apie 
patį veikalą, jo adoptuotoja ir 
režisorė p. R. Saudargienė pa
reiškė, kad ji pasirinkusi šį vei
kalėlį vien tik dėl to, kad jis 
yra toks sceniškai dėkingas ir 
savo turiniu tiek prasmingas, 
kad jis suprantamas ir mielas 
ne tik vaikams, bet ir suaugu
siems. Nenorėdama pasakoti to 
veikalėlio turinio, kas premjeros 
metu turėtu būti žiūrovams 
staigmena, ji tik tiek priminė, 
kad tai veikalas yra iš labai gi
lios senovės ir net ne vakarietiš
kos kultūros, bet savo esme yra 
tiek giliai žmogiškas, kad jis bus 
suprantamas ir iškalbus visu lai
ku ir tautu žiūrovui, nekalbant 
apie vaidintoms.

Būdama gili pedagogė p. Sau
dargienė stengiasi į statomą vei- 
kalv įtraukti visus mokvklos vai
kus taip, kad vaidinime daly
vaus anie 40 mažuių aktorių, 
kuriu kiekvienas turi savo vaid
menį ar tai vaidindamas, ar šok
damas bei dainuodamas, ar tai 
tik būdamas statistu.

Vaikai vaidvbai sudaro labai 
dėkinga medžiaga, bet iš kitos 
nusės, kain nati režisorė nasisa- 
ko. vra nenanrastai sunkus dar
bas. vnaČ kada vaikai yra nesu-

V. R. SAUDARGIENĖ, 

“Paffrobtojo Karalaičio” 
režisorė

POKALBIS SU
Neseniai prasidėjo Sydney Tivoli 

teatre patrauklus spektaklis — Ca- 
rousselle kuriame vaidina ir dai
nuoja mūsų žinomas solistas Pau
lius Rūtenis. Vaidinimas užtruks 
ligi Kalėdų, tad mūsų solistas tiek 
ir išbus Sydnejuje. Pereitų savai
tę jis apsilankė Mūsų Pastogės re
dakcijoje, kur buvo apkalbėta mū
sų svarbieji visuomeniniai ir kul
tūriniai reikalai.

Pasirodo, kad P. Rūtenis ypa
tingai daug dėmesio kreipia j lietu
vių liaudies dainas ir kur tik bebū
damas kiekviena proga nesibran- 
gina jų padainuoti. Jo paties tų 
lietuvių liaudies dainų perdavimas 
ir interpretacija yra savotiškai 
originali ir šviežia. Kaip jau buvo 
rašyta, P. Rūtenis, važinėdamas su 
australų teatro trupe po įvairius 
Australijos miestus, kur tik bebū
damas, Visados jieško kontakto su 
vietos lietuviais ir kiek tik turėda
mas laiko ir jėgų, padeda surengti 
vietos parengimus arba, jeigu to- 

drausminti, o kiti net ir sunkiai 
kalbą lietuviškai. O vaidinant 
reikia gražiai ir aiškiai lietuviš
kai ne tik kalbėti, bet ir ištarti, 
šokti ir dainuoti. Tai yra nepa
mainoma kalbos pamoka.

Kada mokykla ruošiasi savo 
pastatymui, tai įsitraukia į jį ne 
tik mokiniai, bet ir visi moky
tojai. Taip p. Saudargienė sau 
talkininkų nepritrūksta. Veika
lėlio muzikine dalimi ir daino
mis rūpinasi p. Inkratienė, de
koracijas sutiko paruošti p. A. 
Plūkas, o visų veikėjų kostiu
mais p. D. Skorulienė. Įdomus 
momentas apie pačius kostiu
mus. Juos, tiesa, škicuose, pa-r 
ruošė pati režisorė p. Saudargie
nė, bet kaip ji pati prisipažįsta, 
tai yra pačių vaikų — vaidinto
jų sukurti. Ji tik juos pritaikė ir 
modifikavo. Kada vaikai jau bu
vo gerokai susigyvenę su pačiu 
statomuoju veikalu, p. Saudar
gienė pati jiems pasiūlė išpiešti 
sau kostiumus, kaip jie įsivaiz
duoja turį būti apsirengę. Pati 
p. Saudargienė buvo didžiai nu
stebinta gautais rezultatais.

Patį mokyklos veikalėlio pa-

P. RŪTENIU
kių progų nėra, pats surengia savo 
dainuojamus lietuvių liaudies dai
nų rečitalius, kurie publikos visa
dos priimami su dideliu nuošir
dumu.

Turėdamas kiek laisvo laiko P. 
Rūtenis daug skaito ir gilindama
sis į lietuviškus kūrinius pats ima 
kai ką kurti arba kitų kūrybą pri
taikinti išeivijos lietuvių teatro 
scenai. Taip jis išnaudodamas sa
vo laisvas valandas paruošė lietu
vių scenai veikalėlį “Vaiva” pagal 
S. Kymantaitę — Čiurlionienę, ku
ris su dideliu pasisekimu buvo pas
tatytas Adelaidėje ir Melbourne. 
Rankraštyje jis turi pagal tų pačių 
minėtų autorę S. Čiurlionienę sce
nos veikalų “Paparčio žiedas”, o 
būdamas Mūsų Pastogės redakci
joje rodė savo naujausių scenos 
veikalų — “Įskelta kibirkštis”, su
darytų pagal J. Kralikausko roma
nų “Titnago ugnis”. Kaip pats p. 
Rūtenis prisipažįsta, jis paskutiniu 
metu visu savimi pakrypęs į lietu- 

statymą ir jo administracinę pu
sę globoja ir juo rūpinasi Ban
kstowno Kultūros Taryba ir 
ypač jos nenuilstamas darbuoto
jas p. Mindaugas Šumskas. M. 
Šumskas yra vienas iš tų dar
buotojų kuris apsiimtą darbą ži
no kaip atlikti ir su didžiausiu 
pasisekimu pravesti.

Statant veikalą režisoriui rei
kalingas ir pagelbinis persona
las. Taip p. Saudargienė savo 
talkininkėmis pasikvietusi R. 
Zinkutę ir A. Adamsaitę. Jos abi 
talkauja režisūrai, nors Ramunė 
Zinkutė yra drauge ir vaidinto
ja.

Su savo pastatymais netoli
moje praeityje p. Saudargienė ir 
Bankstowno lietuvių savaitgalio 
mokykla susidarė Sydney lietu
vių visuomenėje tokį prestižą, 
kad kiekvienu atveju visuomenė 
pasitiki ir nebuvo apvilta. Gal 
dėl to ir žiūrovų visados yra per
teklius. Reikia manyti, kad ir šio 
veikalėlio pastatyme režisorės 
ir mokyklos kreditai visuomenė
je tebegalioja, ir dėl to reikia 
tikėtis, kad gruodžio 5 d. Dai
navos salė bus perpildyta.

KAZYS BRADŪNAS

RUDENIO NAKTĮ

Į rudenio žvaigždes keleiviai paukščiai pinas, 
Vos girdisi tyloj jų plunksnų ūžesys...
Jei būtum vasaros vėjelis paskutinis,
Aš būčiau lapų šlamesys,

Pro rudenio žvaigždes pasiekęs paukštės 
klausą...

Ji lėktų amžinai nemirdama, 
Ir mudu, vienas kito įsiklausę, . 
Pamirštume, kad artinas žiema...

vių tautos praeitį ir jos mitologijų 
ir čia jų kiek tik galėdamas sten
giasi atskleisti ir šių dienų lietu
viams patrauklia forma ir origina
lumu.

Besikalbant neišvengiamai buvo 
užkliudytas ir lietuvių teatro klau
simas išeivijoje. Sutikdamas, kad 
mes neturime savo išeivijos scenai 
tinkamų lietuviškų veikalų, jis 
bando savo bastūniškas dienas už-

Paskaičius Mūsų Pastogėje Nr. 
42 p. A. Baužės straipsnį “Pamink
lo klausimu” susidaro įspūdis, kad 
dauguma Sydney miesto ir apylin
kių lietuvių visai nežino, kad ruo
šiamasi statyti Rookwood kapinė
se bendrų paminklų.

Kiek man žinoma, paminklo 
klausimas gvildenamas gana se
niai, buvo pranešta bažnyčioje, ra
šyta spaudoje ir belankydami pa
rapijų ir rinkdami aukas pamink
lui kun. P. Butkus ir kun. P. Mar- 
tuzas kiekvienam paaiškino ir pa
rodė paminklo projekto nuotraukų.

Atrodo, kad to turi jau pakakti 
ir kas įdomavosi, galėjo susipažinti 
su tuo reikalu ir kiekvienas galėjo 
pareikšti savo nuomonę ir pageida
vimus dėl siūlomo paminklo. Kiek 
žinau, tam projektui daugumas 
pritarė.

Būnant man paminklo projektui 
paruošti komisijoj nuo pat pra
džios, neteko girdėti, kad kariai — 
ramovėnai būtų padarę kokių kon
krečių žygių paminklo projekto pa
ruošimui. Jei jie turi kokį paruoš
ta projektų, tai pasitarnautų visai 
bendruomenei jį parodydami ir ki
tiems. Gal būt jį komisija užgirių 
ir pasiūlytų jį statyti. Taip pat 

pildyti ruošdamas tokių veikalų, 
kurie savo esme ir nebūdami origi
nalūs, adoptuoti ir perdirbti iš kitų 
autorių, užpildo šitą spragą.

Pabuvęs ir valandėlę kitą pakal
bėjęs lietuviškais reikalais p. P. 
Rūtenis prisipažino, kad jis ir bū
damas Sydnejuje sutinka padai
nuoti ištisų pluoštų lietuvių liau
dies dainų, tik jeigu kas imtųsi ši
tai surengti. 

būtų labai įdomu žinoti, kurioje 
vietoje jie yra numatę tų paminklų 
statyti. Reikia atsiminti, kad 
Rookwood kapinių administracija 
visų tvarkymų ir atsakomybę dėl 
lietuvių kapinių sekcijos yra pave
dusi kun. P. Butkui.

Paminklo projekto paruošimui ir 
statybos vykdymui yra sudaryta 
komisija iš architektų, dailininkų, 
inžinierių ir parapijos atstovų, ši 
komisija po ilgų svarstymų iš dau
gelio pasiūlytų projektų nutarė 
priimti architekto A. Lapšio pa
ruoštų projektų — trikampį pamin
klų — koplytėlę, šis paminklas yra 
labai kuklus iš plytų su baltu tinku 
be jokių smulkesnių papuošalų 
tinka vietos sųlygoms, patvarus 
prieš oro atmainas ir yra vienas iš 
pigesnių projektų. Šio paminklo 
sųmatinė kaina yra apie £800. Visi 
kiti projektai kainuotų £1000 ar 
daugiau. Atrodo, kad didelių sun
kumų neturėtų būti surinkti tuos 
pinigus — £800, nes Sydney lietu
vių kolonijoje yra apie 800 dirban
čiųjų asmenų, ir vienas svaras 
dirbančiam asmeniui nėra jau taip 
didelė našta.

Dėl lietuviško stiliaus mūriniams 
pastatams turiu tik trumpai pasa
kyti, kad labai daug buvo rašyta 
ir kalbėta tuo reikalu nuo pat 1920 
metų, bet iki šiol, deja, dar nepa
vyko sukurti lietuviško stiliaus ak
mens ar mūro pastatams ir todėl 
nenoriu gaišinti laiko pradėdamas 
ginčus tuo klausimu.

Kiekvieno asmens auka ar pa
galba ar tai žodžiu, ar tai medžia
ga visuomet bus komisijos priimta 
su dėkingumu, Antanas Žukas

SOVIETŲ — AMERIKIEČIŲ 
SUSITARIMAS

Prez. Johnson paskelbė, kad 
susitarta su sovietais pasikeisti 
oro atmainų daviniais, kurie gau
nami iš tam specialių satelitų, 
skraidančių aplink žemę. Šiam 
tikslui net bus panaudota tiesio
ginė telefono linija tarp Wa- 
shingtono ir Kremliaus.

AUSTRALIJOJE METRINĖ 
SISTEMA

Ryšium su pinigų decimalinės
stemos įvedimu jau dabar kal

bama, kad Australijoje netrukus 
bus įvesta ir metrinė matų sistema. 
Jau dabar medicinoje ir vaistinėse 
nuo ateinančių metų gegužės mėn. 
įvedama metrinė sistema.

SALLY SALMINEN

KATR YN A
VERTĖ M. MIKALIŪNAS1

(Tęsinys)

Kas tai galėtų būti, galvojo Katryna. Nei vie
nam kaimo žmogui nebuvo čia kas naktį veikti. Ją 
apėmė baimė. Gal tai koks girtas keleivis iš gar
laivio, paklydęs ir nebežinąs kur eiti? O jos durys 
neužsklęstos! Iš vidaus spynos negalima buvo užra
kinti, ir duris laikė tiktai medinis skląstis. Ji klau
sėsi sulaikius kvapą. Dabar jau atidarė duris, ir 
žingsniai pasigirdo prieangyje. Visa drebėdama ji 
atsisėdo lovoje, užsitraukdama antklodę ligi smak
rui. Kambariuko durys prasivėrė, ir vyriškis įėjo 
vidun. Katryna nustebusi išplėtė akis. Tai buvo ka
pitonas Svenssonas.

— Labas vakaras, Katryna, — tarė kapitonas 
švelniu balsu, smalsiai žiūrėdamas į ją.

— Kokį reikalą turi kapitonas čia, taip vėlyvu 
laiku? — trumpai ir griežtai paklausė Katryna.

Kapitonas dar bobšiškiau nusišypsojo ir priėjęs 
atsisėdo ant lovos karšto. Katryna, pasišlykštėdama, 
pasitraukė prie sienos.

— Pamaniau pats sau: reikia užeiti ir paplepėti 
su Katryna. Naktis tokia šviesi. Aš buvau prieplau
koje. Tai nuodėmė, kad tokia jauna ir graži mote
ris turi praleisti visą vakarą namuose viena, tuo 
tarpu, kai vyras jūroje linksminasi.

Jis ištiesė ranką ir bandė apkabinti jos liemenį, 
o kita ranka traukė nuo jos antklodę. Bet dabar 
Katryna nebejautė baimės. Užkaitusiais skruos
tais, spindinčiomis akimis ji sušuko gryna šiau
riečių tarme: — šalin, kiaulei — ir taip pastū
mė kapitoną, sugriebusi už pečių, jog tas nusirito 
žemėn.

Užsidegęs pykčiu "kapitonas pašoko ant kojų 
šaukdamas:

— Tu, prakeikta velnio kale! Ką tu sau ma
nai?! Kas esi? Aš tau parodysiu!

Katryna, it amazonė su trumpais marškiniais, 
pašoko iš lovos pasiruošusi kovai. Kol vyriškis 
spėjo ją sugriebti, ji vėl puolė kapitoną ir išgrūdo 
jį pro duris. Siaurame prieangyje kapitonas jai 
pasipriešino, bet buvo parverstas ant grindų; jis 
gulėjo aukštieninkas ir spardėsi ore kojomis, kaip

koks ant nugaros apverstas vabalas. Katryna buvo 
perdaug greita ir vikri, kad šis nerangus meitėlis 
galėtų jai ką padaryti. Ji sugriebė kapitoną per 
liemenį ir apvertė ant didžiulio pilvo taip, kad ka
pitonas išsivertė per slenkstį, nusirisdamas dilgė- 
lynan. Berdamas visokiausius keiksmus, kapito
nas atsistojo ant kojų ir. nukiūtino pakalnėn.

Katryna užtrenkė duris. Kurį laiką ji stovėjo 
nejudėdama, bet paskui jos dirgsniai nebeišlaikė, 
ir ji, drebėdama visu kūnu, parvirto lovon. Tuomet 
pasipylė srovė ašarų, lyg koks tvenkinys būtų pra
trukęs. Katryna nebuvo viena tų moterų, kurios 
lengvai pradeda verkti; nepaisydama visų skriau
dų ir apgaulės, kur jai teko patirti palikus tėvo na
mus, ji dar nebuvo praliejusi nei vienos ašaros. 
Bet dabar ji ilgai ir graudžiai verkė. . Ji sėdėjo 
lovoj susirietusi, užsidengusi akis rankomis, o jos 
pečiai konvulsiškai trukčiojos. Ji buvo labai su
erzinta, bet jos ašaros buvo vienodai ir baimės ir 
neapykantos ašaros.

— Ak, šitie kraugeriai! — galvojo ji. — Jiems 
nepakanka to, kad atiduoti savo darbą ir prakaitą 
— jie reikalauja visko, tarytum mes, vargšai dar
bininkai, tik ir esam tam, kad tenkintume jų norus 
ir įgeidžius.

Sunkus nusiminimas apėmė ją. Viskas, viskas 
taip beviltiška. Susiėmusi galvą rankomis ji ne
judėdama sėdėjo tamsoje. Bet staiga pajuto sa
vyje kažin kokią didžią paslaptį — paslaptį, kuri 
privertė ją viską užmiršti: nenusisekusią santuoką, 
vargingą namelį, kapitoną Svenssoną, visas skriau
das, visus vargus.

Kūdikis!
Taip, ji gerai suprato, jog laukia kūdikio. 

Katryna pakėlė galvą ir pamatė, kad naktis jau 
šviesėja. Išplėstomis akimis, prispaudusi rankas 
prie krūtinės, žiūrėjo ji tamson, ir keistas, skaistus 
džiaugsmas spindėjo jos veide. Ji, vis dėlto, bus 
čia laiminga; ji nugalės visus vargus ir visiems 
įrodys, kad laimė gali ir ant plikos uolos pražydėti. 
Ji turėsianti kūdikį, dėl kurio gyvensianti.

Ši mintis buvo jai kaip žvaigždės spindulys jos 
vargingame gyvenime. Dabar dar niekas šitos jos 
paslapties nežino, bet netrukus kaimo moterys su
žinos ir skubės ant pirštų skaičiuot laiką. Bet kas 
jai jos? Ji yra jauna, tvirta ir nepalaužiama.

Ji nebemėgino užmigti: atsikėlė ir apsirengė. 
Išaušęs rytas ir pakilusi saulė rado ją betrūsiant 
po savo namelį. Jos veidas buvo nušviestas ste-' 
buklingos vidujinės šviesos ir atrodė neapsakomai 
gražus.

Bet niekuomet Katryna nebeužmiršo šitos nak
ties. Jos atmintyje per visą gyvenimą ta naktis 
paliko ir nebeišdilo nei liūdesio, nei džiaugsmo 
valandomis.

ELVIRA, ERIKO DUKTĖ

Rimtai apsisvarsčiusi, Katryna nusprendė 
pranešti Johanui, kad ji laukia kūdikio. Nuo pat 
tos dienos, kai Johanas atvežęs ją į Ahvenanmaa, 
taip netikėtai paliko vieną, jis buvo dingęs iš jos 
gyvenimo. Jai buvo visai svetima visa tai, kas 
lietė jūreivystę, ir ji nemokėjo, kaip kitos jūrininkų 
žmonos, spėlioti orą ir vėją bei sekti mintimis pas- 

~ kui savo vyrą iš vieno uosto kitan. Gan dažnai 
kapitonas Nordkvistas, kuriam priklausė “Frida”, 
sušukdavo jai: — Tavasis Danijoj, — vėl kitą kar
tą: — “Frida” atplaukė į Viipuri, — ir tai buvo 
viskas, ką jai tekdavo per tą laiką girdėti. Bet 
dabar ji norėjo parašyti Johanui laišką. Ji netu
rėjo mažiausio supratimo, kiek Johanas, būdamas 
jūrininkas, galėjo gauti algos, bet spręsdama iš jo 
namo išvaizdos numatė, jog jis nieko iš savo algos 
nesutaupydavo. Jai pačiai iš vyro nieko nereikėjo, 
bet vaikui — kitas dalykas. Ji pati kurį laiką ne
galės eiti darban, o mažajam tiek daug visko rei-' 
kės paruošti.

Johanui pačiam turėtų būti žinoma, kokioj pa
dėtyje ji bus, bet dėl savo nerūpestingumo jis, tik
riausiai, nė nepagalvoja apie tai. Bet daugelis vyrų 
nebūna toki, kokiems pridera vyrams būti tol, kol 
atsakamybė už šeimą neperauklėja jų. Gal ir Jo
hanas pasikeis, sužinojęs, jog tampa tėvu? Ar 
šiaip, ar taip, Katryna turi parašyti jam, kad jis 
taupytų savo algą ligi plaukiojimo galui. Katryna 
nemokėjo rašyti, ji buvo tik pramokusi skaityti, 
ir Johanas nebuvo perdaug raštingas. “Frido" ka
pitonas atrodėmandagus žmogus, jis perskaitys Jo
hanui laišką, bet kas tą laišką jam parašys?

Keletą dienų ji svarstė tą klausimą. Gyvenan
tieji saloje kapitonai ir jų vaikai buvo pratę rašyt, 
bet jai, vargingai moteriškei, nebuvo jau taip leng

va eiti ir prašyti tuos išdidžius žmones paslaugos. 
Kalbėta, kad kapitonas Engmanas padeda tokiais 
atvejais, bet jis priklausė prie pačių galingiausių, 
jis darytų savo pastabas bei pakeitimus ir, tikriau
siai, už paslaugą pareikalautų patarnavimo ar dar
bo veltui.

Betgi buvo dar Elivra mažoji, Eriko duktė, 
apie kurią buvo kalbama, jog ji rašanti kaip pas
torius. Taip, verčiau Katryna paprašys Elvirą pa
rašyti jai laišką. Jai atrodė lengviau atverti širdį 
ir patikėti paslaptį vaikui, nei kuriam tų, viską 
pašiepiančių suaugusiųjų.

Katryna nusiprausė, gražiai susišukavo ir ilgai 
žiūrėjo į veidrodžio skeveldrą. Nederėjo eiti į Eri
ko namus suveltais plaukais. Jaunoji šeimininkė 
buvo garsi savo grožiu bei pamaldumu ir ji griežtai 
smerkdavo žmones. Katryna prisijuosė naują pri
juostę, apsirišo švaria skepetaite ir patikrino, kad 
batų raikšteliai būtų gerai užrišti. Ji turėjo komodo 
kampe rūpestingai drobėn suvyniotus vokus ir laiš
kams popierių; visą tai pasiėmė šu savim.

Ir vis dėlto, po viso šio pasiruošimo, ji labai 
nedrąsiai ėjo takeliu pro obelis ir slyvas į raudoną 
Erikssonų namą. Dar niekados ji nebuvo buvusi 
šiame name.

Prie pat durų Katryna sutiko Elvirą; ši nešė 
didelį medinį indą su vandeniu. Vandenį išpylusi 
mergaitė apvožė indą pasienyje, prieš saulę.

Katrynai žodžiai springo gerklėje.
— Kas man yra, — galvojo ji, — kad aš net 

vaiko droviuos.
— Laba diena, — pagaliau ištarė ji.
Mažoji pažvelgė į ją ir atsakė:
— Laba diena, laba diena, Katryna. Užeik už

eik. Mama namie ir bobutė namie, ir vaikai namie, 
o tėtės nėra.

Katryna nusekė paskui mergaitę. Ji buvo to
kia siaura ir silpna savo dideliame sijone, kad at
rodė stebuklu, jog ji gali kopti stačiais laiptais. 
Didelis prieangis ėjo skersai visą namą. Durys 
kairėje vedė į “ylitupaan” — šeimyninę. Už prie
angio ir abiejų didžiųjų kambarių buvo dar vienas 
mažas kambarėlis.

Jiedvi įėjo šeimyninėn. Keli su ilgomis kelinai- 
tėms ir sijonėliai vaikai žaidė kampe, greta mil
žiniškos viryklos. Jie visi pakėlė savo galvutes ir 
nubėgę nuo viryklos pasislėpė už motinos, garsios 
savo grožiu šeimiinnkės, kuri sėdėjo suole ir plai
šiojo skudurus takams austi.

(Bus daugiau)
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Va kūrėjų, Jyg"itmų žemės 
riešutui, — auga pasislėpęs že
mėje, dargi atkastu būtina išluk
štenti. Yra kūrėjų lyg pakelės 
obelis. Visada atviri kiekvienam 
gyvenimo žingsniui, visada gyve
namo tėkmėje Gyvenimo kūrėjai.

Neimlūs šis palyginimai, kada 
imiesi kalbėti apie tikrai didelį 
poetų, dar didesnį žmogų.

Kazys Binkis tektų priskirti 
prie gyvenimo kūrėjų. Nuo savo 
vaikystės dienų iki mirties, 1942 
m. balandžio 27 d., nebuvo reikš
mingesnio įvykio Lietuvos gyve
nime, kurio Binkis nebūtu paste
bėjęs, įvertinęs, dažnai — daly
vavęs.

Savitu poeto veidu, tonu, nau
jumu Kazys Binkis nepasikarto
jančia šviesa ir tvirtumu stovi 
mūsų rašytinėje poezijoje, bet 
savo asmens jėga, veiklumu, ori
ginalumu, gal būt, dar didesnė 
asmenybė. Kam teko arčiau pa
žinti Kazį Binkį dienose, dar
buose, tam — neužblės nuostabi 
asmenybė.

Ir tatai rūpestingai sunku mi
nėti, kai nupilkėjusių, dulkinų 
veidų masėje pavargusi akis kas
kart sunkiau suranda žmogaus 
veidų.

Kazys Binkis stovi anapus gero 
ir blogo, kur mūsų mintys ir 
svarsčiai nieko nepakeis, kol mir
ties tiltu nenueisim amžinybės 
kraštam Tarp Jo ir mūs tįso be
dugnė, skirianti šiapus ir Ana
pus, bet kaip sunku susigyventi 
su mintimi, kad Vydūno alėjoje,

Ina Čėsnaitė

ŠIRDIS HEIDELBERGE
LAIŠKAS IŠ

(“Ich hab’ mein. Herz in
Heidelberg verloren...”)

— Iš Australijos? — klausia 
nustebęs vokietis, rūpestingai 
sukdamas savo smailų batų. — 
Sveikinu, sveikinu! Juk ta jūsų 
Dawn Fraser aukso medalį nusi
nešė... Labai įdomu! Kaip čia 
jums patinka mūsų Heidelber
gas?

Po poros mėnesių atsidūrus 
Cambridge, Anglijoje, anglai taip 
pat stebėjosi, kad taip iš toli. O 
sužinoję, kad tik iš Heidelbergo, 
taip pat teiravosi lygindami abu 
miestus.

Heidelbergu dar vis tebėsu su
žavėta. Ir kai patriotiški heidel
bergiečiai klausia, ar tik nesu 
praradusi čia savos širdies ("Ob 
Šie wirklich Ihr Herz in Heidel
berg verloren haben?”), aš visa
dos prisipažįstu, nors gal kiek ir 
rezervuočiau, kaip kad pradžio
je.

Heidelbergo grožis sužavi kiek
vienų. šis puikus miestas, pasken
dęs tarp kalnų ir vainikuojamas 
miškais, pernai, pakeliui iš Ame
rikos į Australijų visai pakerėjo 
mane. Jau tada nutariau, kad jei
gu kada dar studijuosiu, tai tik 
čia! Man vis rūpėjo gerai išmok
ti vokiečių kalbų, kurios nors ir 
kaip stengdamasi zubrinti Mel
bourne tikrai jos neišmokau.

Grįžus Australijon ši vietovė ir 
drauge duoti pasižadėjimai visai 
neišblėso, čia, žiūrėk, ta žavingai 
graži tarp raudonų ir auksinių

Augščiai pavaizduojami žemės 
drebėjimų liūdni padariniai. Kai
rėje augštai vaizduojamas vande
nų siūbavimas (tidal waves), kuris 
gali nušluoti ištisas pakraščių gy-

KAZYS BINKIS GYVENIME
LIUDAS DOVYDĖNAS

prie Ąžuolyno seno nebėra Kazio 
Binkio, nebėra Širdies, plakan
čios mūsų tautai gyvenimo pulsu, 
pulsu tavo ir mano širdies.

Kai iš Bavarijos banguojančių 
lygumų mintimis grįžti į Ąžuo
lynų, kur tarp kerotų ųžuolų ša
kų saulės spindulys gyvu alsavi
mu dvelkia į mėlynas platybes, 
regis, išgirsi burtininko skudučio 
balsu prabylantį, reto žodžio 
giedra pabudinantį daiktų ir širdį.

Buvo rugpiūčio popietė 1939 
metų. Saulėta, skambi popietė, 
bet oras ir širdys buvo pilnos 
ateisimų įvykių siaubingo nujau
timo.

Kazys Binkis, Antanas Miškinis 
ir aš, išlipę iš keltuvo, valandėlę 
stabtelėjome ant cementinio grin
dinio, kol nuskubėjo keleiviai. 
Kazys braukė nuo kaktos prakai
tų, atsargiai traukdamas orų. Mes 
kiek paskubėjom skersai Putvins
kio gatvę ir keletu žingsnių prie 
keltuvo, ir tatai nualsino Kazį.

— Neskubėkim, kas jau supro
testuota pasaulio anstolių kance
liarijose — gausime, — sulaikė 
Kazys Antanų, norėjusį skubiau 
nueiti nuo keltuvo saulės nu
tviekstos aikštelės. — Pažiūrėkit 
nors kartų į miestų, — Kazys 
mostelėjo ranka į prie Nemuno 
susirinkusius namus. — Aš įsira
šiau į namų savininkų draugijų, 
— po valandėlės tarė Kazys.

— Radai ant kelio kokį nabas- 
kriobų? — paklausiau.

Valandėlę Kazys žiūrėjo į Alek
sotu, lengvai mostelėjo ranka. Iš

VOKIETIJOS

rudens lapų skendinti pilis slenka 
man pro akis. Čia vėl Neckaro 
upė su “Alte Bruecke, kuriuos 
taip patraukliai aprašė Hoelder- 
linas. štai vėl tie seni ir tokie 
mažyčiai ir savo keistumu pasa
kų knygos lapus primenu name
liai...

šie senojo Heidelbergo vaizdai 
ir suviliojo mane. Romantiškasis 
Heidelbergas laimėjo dar vienų 
aukų...

Pabuvus keletu mėnesių namie 
vėl atsisveikinu su Australija. Ir 
va, esu savo svajonių pasauly, 
poetų apdainuotame Heidelberge.

Iš saldaus svajonių miego “pa
budau” pirmiausia universitete, 
kur visiems užsienio studentams 
reikėjo susidurti su neįsivaizduo
jamu popierizmu (Papierkampf; 
užpildant tuzinus visokiausių for
mų ir atliekant kitus formalu
mus, susijusius tiesiog su moks
lu. Prie to prisidėjo keli vizitai 
policijon, buto jieškojimas, ir ki
ti kasdieniniai reikalai, kurie 
greit atidarė akis ir parodė, kad 
ir čia tebegalioja tokia pati gy
venimo tikrovė, kaip ir visur. Ir 
čia reikia ir dirbti ir pavalgyti.

Daugeliui užsieniečių studentų 
šita realioji ir formalioji pusė 
net pirmųjį semestrų gerokai su
trukdė. Išlaikiusi vokiečių kalbos 
egzaminus (du rašomieji ir vie
nas žodžiu, ir įsigijus tų labai 
svarbų "kalbos atestatų” (Spra- 
chzeugnis) buvo patarta "orien
tuotis”.

ventietes. Toliau kalnų srityse su
keliamas žemės slinkimas (land
slides), kuris gali palaidoti išti
sus miestus ir miestelius, net de
formuoti pačius kalnus. Žemės su- 

lėto ėjom į Aušros gatvę, tingioj, 
rūpestingoje tyloje. Nujautimas 
slėgė, nors visi trys slapčia sten
gėmės lengvesne nuotaika ir žo
džiu būti greta nujautimo, greta 
slegiančio ir viduje įsigyvenusio 
nujautimo. Didelis ir paprastas 
noras — save apgauti.

— Matai, namų sunku rasti, 
bet aš radau visų miestų. Visų, su 
nuovadomis ir elektros lemputė
mis, — kalbėjo Kazys. — Kažin 
koks daktaras patarė pamesti 
žmonų, kad po kiek laiko iš naujo 
įsimylėtum ligi serenados ir pri
klaupimo ant vieno kelio. Tai 
viena pusė, vyrai. Girdėjau šian
dien, Kaune yra vokiečių šnipas. 
Ne toks eilinis šnipas, bet užsie
nių reikalų ministerijos. Jis no
rįs iššnipinėt, už kokių kvailystę

U.S.A, respublikonų partijos kandidatai lapkričio 3 d. rin
kimuose pralaimėję. Dešinėje kandidatas į prezidentus se
natorius B.M. Goldwater ir kairėje kand. į viceprez. W. 
Miller.

Stropesnieji iš mūsų lakstė iš 
paskaitos į paskaitų, kol jiems 
galvos apsisuko. Gudresnieji gi 
ant Neckaro krantų valandas pra
leido, pasaulines problemas 
sprendė ir spėliojo, kas daugiau 
artėjančioje olimpijadoje laimės 
medalių...

Kartais priklausydama pirma
jai kategorijai lankiau gausybę 
visokiausių paskaitų norėdama 
apsipažinti ir susigaudyti, kurios 
būtų “svarbiausios”. Jau pirmų 
semestrų drįsau mėgint suprast 
paskaitas, skaitomas ta kalba, ku
rių Melbourne net drįsau dės
tyt...

Angliškai kalbantis “kontin
gentas” germanistikos paskaitose 
užimdavo pirmas vietas ir tiesiog 
religingai vedė užrašus. Realiz
mas, romantizmas ir barockas dar 
leidosi apčiuopiami, bet “anksty
vieji viduramžiai” visai išmušė iš 
vėžių ir stačiai atrodė, kad pra
dedam studijuoti visai naujų kal
bų.

Bet užtat koks malonumas ir 
poilsis nervams nuvažiavus į 
Angliju ir vėl pakliuvus į pažįs
tamų ir “savų aplinkų bei moks
lo sistemą ir vėl klausyti paskai
tų “sava” kalba P

Nežiūrint to vis tiek širdis pa
liko Heidelberge...

pleišėjimai drebėjimo atveju net 
gali pakeisti upių vagas ir kryptį. 
Bet labiausiai nukenčia miestai, 
kur sugriaunami pastatai, suke
liami gaisrai ir kt.

(Bus daugiau) 

mes išeitume su Hitleriu į jo pla
nuojamas avantiūras. Ne šnipas 
pavojingas, bet tie, kuriems Die
vulis davė galvų ne vien skrybė
lei nešioti, bet ir jo avantiūroje 
dalyvauti.

Aušros gatve, vėliau Aukštaičių 
— Dzūkų gatvėmis ratu atėjom į 
Prūsų gatvę — į Kazio butų.

— Nemėgstu Prūsų gatvės, ra
tu apsuku, kad tik trumpiau ke
liauti Prūsais. Berlyne aš “pami
lau” prūsus, ir, sakau, privirs jie 
košės, kurios ir velnio kanopa ne- 
iškabliuosi. Ir, kas pasiučiausia, 
mes būsim įvelti anksčiau ar vė
liau. Ak, vyrai, dabar jums aiš
ku, kodėl aš įstojau į Namų sa
vininkų draugijų. Dažnai žval
gausi nuo kalno į slėnį, į Nemu
nų, ir man aišku, baisiai aišku: 
neteksiu aš savo miesto...

Pasakojo lengvai, retkarčiais 
savotiškai šyptelėdamas, čia ra
šoma tik paskiros Jo ilgos įdomios 
kalbos nuotrupos, be to, buvom

PRANEŠIMAS 
MŪSŲ PASTOGĖS 

SKAITYTOJAMS

Yra palaidų Mūsų Pastogės nu
merių nuo pat pirmųjų metų, 
kurie yra eilės ir metų tvarka 
sudėti ir sukrauti pas p. Povilų 
Aleknų 9 Hill Str., Cabramatta, 
N.S.W.

Žinome, yra skaitytojų, kurie 
Mūsų Pastogę komplektuoja. Jei
gu kieno komplektui trūksta kai- 
kurių Mūsų Pastogės numerių, 
krepkitės į Mūsų Pastogės Admi
nistracijų arba tiesiog pas p. P. 
Aleknų augščiau nurodytu adre
su, ir jeigu prašomų numerių 
bus, mielai jie bus persiųsti. Per
siuntimo išlaidoms pridėkite 5 d. 
pašto ženklų.

Patariama pasitikrinti dabar ir 
papildyti trūkstamus Mūsų Pas
togės komplektus, nes po trijų 
mėnesių jie bus atiduoti į maku
latūrų.

POPIERIAI
Šiandie, pasakyčiau, visas gy

venimas pasidaręs popierinis. Net 
pats žmogus pasidarė visiškai 
priklausomas nuo popieriaus. O 
pats popietis yra toks silpnas 
daiktas — lengvai suplėšomas, 
sudeginamas, pametamas. Bet ant 
jo kabo valstybių egzistencija, 
per jį skelbiami karai, grindžia
mos juo taikos.

Jūs tik pereikit per betkokių 
įstaigų nekalbant jau apie pre
kybos institucijas. Dar jums ne
pradėjus kalbėti apie reikalų jau 
pirmiausia būsit įtrauktas į ne
suskaitomą eilę popierių. O jeigu 
dar bandysi kokios teisybės jieš- 
koti, tai susidarys tavo reikalą 
ištisos bylos!

šiuo metu ypač svarbu popie
tis jauniems žmonėms. Mokyklo
se tik ir rūpinasi mokiniai, stu
dentai, mokytojai, profesoriai: 
koks bus šios dienos egzaminų 
popietis.

Daugelyje kraštų paties žmo
gaus kaip piliečio iš viso nėra, o 
yra tik jo "popieriai”. Pamesk, 
sakysim, kuriame Europos kraš
te, o ypač komunistiniuose kraš
tuose, savo asmens popierius, ir

A. A.
STEPUI KOVALSKIUI MIRUS, 

jo žmoną, sūnus, dukterį bei jų šeimas ir artimuosius 

liūdesio valandoje giliai užjaučia

S. ir S. Grincevičiai

jau daug kartų kalbėję apie mūsų 
tėvynės rytojų, niūriai siaubingų 
ateitį, krašto ir tautos miglotų 
supratimų ateities įvykių svaru
mo krypties.

— Mums, rašto žmonėms, dau
giausia klius. Namų savininkai 
neteks namų, kanceliaristai — 
kanceliarijų, o mes neteksim viso 
miesto, viso krašto. Ir kartais 
man rodosi, aš jau netekau, todėl 
ir, funikulieriumi užsikėlęs, atsi
grįžtu į savo miestų... O žiūrėt 
yra į ką. Ir nesistebėkit, jeigu 
aš dainuosiu serenadų arba pri
klaupsiu ant vieno kelio.

— Mums klius dvigubai: netek
sim miesto ir negalėsim atsakyti, 
kodėl netekom? — pridūriau.

— Čia ir yra pasiučiausias 
punktas, negaliu sau atsakyti ko
dėl, už ką? Telieka kelias pas 
burtininką, — visai rimtai pri
dūrė. ii

Saulei leidžiantis Kazys paly
dėjo ligi žalių vartelių, akacijų 
apgožtu takeliu. Prie vartelių 
sustojus, Kazys pridėjo rankų 
prie kairiojo šono, kaip labai 
menkų ir paprastų reikalų:

— Mano širdis vis dažniau 
spardosi. Ar aš jai nebepatinku, 
ar jai nuobodu? Sapnai biaurūs, 
tie visoki spėliojimai. Nu, bet aš 
jų sugriebsiu trumpiau. Nėra ko 
čia jai, kap vienaturtei nuotakai, 
savo kapryzus rodyti. Ir bend
rai dabar, paimkim širdį į kumštį. 
Labanaktis!

— Tėti, prie telefono!1 — šūk
telėjo geltonplaukė dukra.

Kazys nuskubėjo akacijų ta
keliu. 

• « «
Rugsėjo 3 d. 1939 metų anksti 

rytų skambina Kazys telefonu:
— Ar negali atbėgti pas mane? 

Yra gyvas reikalas. Kai ateisi — 
paaiškės.

Randu Kazį su K.A. Kazys Bin
kis vaikšto po kambtrį, įtūžęs, 
bet, kaip visada, pilnas jumoro.

— Ar tu. Liudai, neužmiršai 
pasakėčios apie asilų ir liūtų? 
Asilų, kaip žinoma, niekad ne
trūksta, bet visa bėda, kad čia ir 
asilas nebegali sutikti būti asilu, 
— kalba be jokių įžangų.

Kazys A. paaiškina reikalų. Vo
kiečiai spaudžia mūsų vyriausy
bę skelbti Lenkijai karą ir pade
da atsiimti Vilnių. Jaunimas, ypač 
leitenantai, kapitonai pasidarę 
labai narsūs. “Voldemarininkai 
pastatę ultimatumų: karas arba 
“aktyvioji visuomenė” sukils prieš 
“smetonininkus”. "Voldemari- 
ninkų” vadas S. visą naktį posė
džiavęs su savo vyrais ir nutarę 
"visomis jėgomis remti žygį į Ge
dimino miestą”. Kiek feljetoniŠ- 
ku stiliumi kalbėjusį Kazį A. nu
traukia Kazys Binkis: 

jau tavęs, broleli, kaip ir nėra! 
Dar daugiau: be asmens popierių, 
arba kaip kitur priimta sakyti, 
asmens dokumentų, kurie yra tik 
popieriniai, tai būsi neatpažįsta
mas, nepripažįstamas, net negi
męs! Australijoje žmonės kiek 
gudresni, nes čia žmogus atpa
žįstamas ir be popierių.

Nors ir silpnas tas popierėlis, 
bet jis tau atidaro net ir stro
piausiai saugomas duris, prilei
džia prie neprieinamų dalykų. 
Turėk tik reikiamų popierį su ja
me atžymėtais atitinkamais žen
klais, ir tave pasisodins už sta
lo Johnson’as, leis iš arti pasi
žiūrėti į savo barzdų Castro arba 
net sužinotum, kur šiuo metu pa
slėptas Kruščiovas ir net būtu
mei prileistas su juo pasimatyti.

Turėk tik mažų, dailiai sukar
pytų ir spalvotų banko popierė
lių, ir tau užteks ir duonos, ir 
linksmybių, ir neturėsi kasdie
nos rūpesčių.

Kol žmonės neturėjo popie
riaus, jie neturėjo net savo isto
rijos, nes tik popieriui patikėta 
žmonijos praeitis. Niekad nesi
skaitytų, kad Australijoje, pa-

— čia jau nebėra vietos jokiam 
juokui! žaidimų tautos likimu 
geltonsnapiai ir asilo smegenys 
pridengia “tautos garbe”, “Gedi
mino miesto išvadavimu". Tai 
pavojinga. Vakar vėlai buvau pas 
užsienių reikalų ministerį, tuojau 
reikia vykti į prezidentūrų. Ra
šytojai, poetai, žurnalistai, tuo
jau griebkim Jerichono triūbą ir: 
“Nors ir būčiau asilas, bet jau ži
nau, kad su avantiūristais nesusi
dėsiu”. Turiu pavartyti sąžinę ir 
protų. Mūsų tautinė garbė šviesi, 
mūsų pusėje tiesa kovoje už Vil
nių, tai kuriems velniams mums 
dėtis su avantiūristu, nors jisai ir 
su juodais ūsiukais. Lenkija už
pulta, Lenkija — pirmoji auka. 
Lenkija teisi, todėl mes — ou 
Lenkija. Nuo rugsėjo 1 d. ket
virtos valandos ryto Lenkija yra 
mūsų draugė. Mes turim galvoti, 
kaip Lenkijai padėti. Jeigu būtų 
buvęs karas į Vilnių, aš — pir- 
masai. Jeigu dabar išdrįs kas 
pulti Lęnkijų iš maniškių, aš pir- 
masai išeisiu prieš saviškį. Kaž
koks majoras B. vakar man sako: 
“Politika nežino sentimentų”. 
Gerai, bet kodėl mus nori įvelti į 
tokių politiką, kuri sulygins su 
avantiūristais ir mūsų krašto ir 
tautos likimą suriš su avantiūra, 
kurios galas baisumu ir liūdnu
mu neturės istorijoje pavyzdžio.

Kazys veikė ir kitus skatino. 
Visą dieną jis kalbėjo telefonu, 
įpareigojo bičiulius A.M., A.R. pa
sikalbėti su keliais aukštais kari
ninkais.

Karas Lenkijai nebuvo paskelb
tas. Kam teko arčiau centro įs
taigų tuo metu stebėti įvykius, 
nesvyruodamas pasakys, kaip at
kakliai ir sumaniai reikėjo atrem
ti vokiečių spaudimų ir kai kurių 
ūpo pareigūnų užsimojimą.

Kai sumaltos Lenkijos kariai ir 
civiliai priartėjo prie “šiaudinės 
sienos” (kaip mėgo patys lenkai 
vadinti laikinąją sieną), Kazys 
visa atvira širdimi pritarė lenkų 
priglaudimui.

Kartą Konrado kavinėje Kazys 
Binkis atėjo su lenku daktaru B., 
pristatydamas kolegoms, pasakė:

— štai daktaras, kuris Lenkijos 
ultimatumo dienomis tik tris kar
tus sušuko: “Do Kowna”. Jo sva
jonės išsipildė...

Daktaras atsakė su tokia pat 
binkiška šypsena:

— Jogailos tėvynėje aš sužino
jau, koks garbingas karalius buvo 
Jadvygos vyras.

Binkis mostelia ranka:
— Lietuviai — karalių tauta. 

Užtat Jie negausūs. Mes kitiems 
duodame, bet patys išsiverčiame 
be karaliaus. Ir teisingai, nes 
karaliai negali priklausyti kara
liui. (Bus daugiau) 

vyzdžiui, gyventa lietuvių, jeigu 
neturėtume popierinio Metraščio 
arba popierinės Mūsų Pastogės.

žinoma, popieris popieriui ne
lygu savo rūšimi ir kokybe, ly
giai kaip kiekvienas skiriasi ir 
jame prirašytais ženklais. Tačiau 
prirašytas ar neprirašytas, man 
popieris vistiek yra popieris, nors 
jūs man čia ir druskos į žaizdą 
trintumėt. Savo patvarumu, jis 
yra menkesnis už skudurą, nors 
jame ir įamžinamas žmogaus gy
venimas. Sakau — įamžinamas? 
Tai keistas, nors ir labai dažnai 
vartojamas žodis, apie kurį pa
pasakosiu kitą kartą.

Kartais aš bandau įsivaizduoti 
šios dienos pasaulį ir gyvenimą 
be popieriaus. Bet juk taip fan
tastiška, kad vargu ar toks įsi
vaizdavimas įmanomas. Tai gal 
būtų primityvus laukinis gyveni
mas, kokį mes žinome buvus se
novėje. Be popieriaus sugriūtų 
įstaigos, mokslinyčios, bibliote
kos, bankai ir tt. Net ir silkių 
nebūtų į ką suvynioti.

Pinčių*

KAPITALIZMAS
Kas yra kapitalizmas?
— Tai menas pasidaryti tur

tingu nepakliūvant į kalėjimą!
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ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ 
KREPŠININKŲ RINKTINĖS KELIONES 
Į AUSTRALIJĄ IŠLAIDOMS PADENGTI

Visi džiaugėmės svečių sporti
ninkų iš Amerikos atvyka ir jų 
pergalėmis. Tačiau jų atvykimų j 
Australiją lėmė tiek Amerikoje, 
tiek ir Australijoje mūsų tautie
čių sudėtos aukos.

Australijos Lietuvių Fizinio

AUKOTOJAI
Rinkėjas — Melbourne Lietu

vių Sporto Klubas “Varpas”.
Po £10: J. Dudėnas.

‘ Po £5: L. Balsys, O. Baltru
šaitis, J.J. Valaičiai.

Po £4.15.0: J. Meižys (Ostort).
Po £3: St. čižauskas, Kryžius, 

A Lastas.
Po £2.10.0: V. Ivinskis, J. Va

lys.
Po £2: P. Aukštikalnis J. Mo

de j ūnas, Bikulčius, Bosikis, P. 
Dranginis, J. Pelenauskas, S. Sa
vickienė, P. Šalkauskas, A. Šim
kus, P. Petraitis, J. Pietas, B. 
Banagas, A.B. Tumosai.

Po £1.10.0: A. Ramanauskas, J. 
Smilgevičius.

Po £1: J. Alekna, V. Ališaus
kas, V. Aniulis, J. Arlauskas, J. 
Asiukevičius, M. Aukštikalnienė, 
Baltokas, V. Bijeika iš Beechw., 
J. Birieta iš Beechw., R. čėsna, 
A. Cininas, A. Bladzevičius, V. 
Bosikis, Braniška, M. Bulokienė, 
A. Bulokas, N. Butkus, L. Bar- 
kus, Vai. čižauskas, J. Daunora- 
vičius, I. Geštartas, K. Grabaus
kas, R. Greimas, N. Igaunis, V. 
Jakutis, J. Kaplūnas, A. Krau
sas, A.G. Kaladė, J. Krikščiūnas, 
V. Krausas, V. Kalvaitis, G. Ke
lertas, J. Kazakevičius, J. Kaza
kevičius, V. Lazauskas, V. Lau
kaitis, Liubinas (jun.), V. Leito- 
nas, P. Lazutka, A. Milvydas, J. 
Meiliūnas, P. Morkūnas, S. Mi
liauskas, P. Platakis, A. Pridot- 
kas, V. Rukšėnas, A. Ročius, G. 
Samsonas, V. Sakalauskas, S. Ta
mošauskas, J. Ūsas, Irena Ūsai- 
tė, R. Vaišutis, A. Vaišutis, A. 
Vaitiekūnas, J. Valiauga, A Vol- 
kienė, B. Vingrys, J. žalkauskas, 
G. Žvinakis, Zabiela, pav. neišsk.

Po 10 šil.: J. Ašmonas, J. Ab- 
lonskis, J. Adomavičius, O. Bra- 
tiškienė, A. Būga, J. Balbata, 
P. Bimba, L. Baltrūnas, A. Ba- 
leišis, A. Baltutis, Butlerienė, A.

t • OLIMPINIAI SOVIETŲ
REZULTATAI

Tokio mieste įvykusioje 18-je 
sporto olimpiadoje sovietų sporti
ninkai, kaip žinoma, aukso medalių 
skaičiaus atžvilgiu atsidūrė antro
joje vietoje. Nevyko ir iš Lietuvos 
atkeliavusiems 17-kai sportininkų. 
Daugiau sėkmės turėjo boksininkas 
R. Tamulis, laimėjęs sidabro me
dali. Vilniaus laikraščių kores
pondentai tegalėjo plačiai skelbti 
apie sovietinių sportininkų laimėji
mus, buvo dedamos jų nuotraukos, 
stengtasi sudaryti įspūdi, kad so
vietiniai sportininkai — stipriausi.

Sovietai ypatingai nepatenkinti 
jų sportininkų nesėkme lengvojoje 
atletikoje. Šios srities sportinin
kai, pagal sovietų spaudų, “ypa
tingai apvylę”. Spalio 25 d. Mas
kvos “Pravda” rašė: “Sporto 
sluogsniai ir visuomenė turi teisę 
reikalauti pasiaiškinimo iš sporti
ninkus olimpiadai paruošusių va
dovų”. (E) 

Auklėjimo ir Sporto Valdyba 
nors ir pavėluotai nutarė pa
skelbti aukojusių minėtam tikslui 
Australijoje sąrašus, kurie ne tik 
paliudys mūsų žmonių duosnumą, 
bet drauge bus ir ataskaita prieš 
visuomenę, kuri tuos pinigus su
dėjo.

MELBOURNE
Bukauskas, A. Baleišis, L. Balsys, 
V. Bosikis, K. Čiurlionis, J. Da
gys, Dienas, R. Dagys, Elekna, 
St. Eimutis, Grachauskas, A. 
Ivanauskas, V Jonušaitiš, J. Ja
nulaitis, Z. Jokūbaitis, H. Kala
dė, G. Kersubis, P. Kliukas, L. 
Kepalas, K. Kazlauskas, K.J. 
Lynikas, M. Muščinskas, Mrs. 
Maicky, K. Mieldažys, Opanavi- 
čius, Prašmutas, J. Petraitis, V. 
Polišaitis, V. Popeliučka, Paže- 
reckas, A. Petrauskas, J. Petra- 
šiūnas, A. Ramanauskas, Ant. 
Ramanauskas, Dr. Statkus, Šešto
kienė, R. Sližys, R. špokas, A. 
Šeikys, A. Tamašauskas, J. Ta
mošiūnas, S. Urbonas, A. Ukne- 
vičius, A. Vailionis, S. Valys, J. 
Vizbaras, Vacbergas, V. Vaseris, 
J. Valys, E. žiedienė, R. žvina- 
kis, B. žiedas, pav. neišsk., pav. 
neišsk., pav. neišsk.

Po 6 šil.: J. Rekešienė.
Po 5 šil.: V. Kilčiauskas, Klup- 

šas, A. Ramanauskas, M. Savai- 
tienė, K. Sparulis, V. Pumputis, 
P. Vaičaitis.

Po 4 šil.: J. Bartuškaitė, E. 
Nagulevičius, Nagulevičius, J. 
Valionis. ,

Po 3 šil.: Savaitytės.
Po 2 šil.: V. Budrius, N. But- 

kūnas, S. Žiedas.
Iš viso surinkta ......  £171.11.0

Melbourne Sporto Klubas "Var
pas” Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems aukotojams.

ŽAIBO TURNYRAS

Praėjusių savaitę Bankstown lie
tuvių namuose įvyko pabaltiečių 
šachmatininkų individualinis žaibo 
turnyras dėl pereinamosios taurės. 
Dalyvavo 15 šachmatininkų. Po ke
turių valandų įtemptos kovos tur
nyrų laimėjo latvis R. Švars su
rinkęs 12 taškų, antrų ir trečių 
vietą pasidalino V. Liūgą ir estas 
W. Poder. V. Patašius turėjo pasi
tenkinti ketvirta vieta surinkęs lOį 
taško. Vienas iš nelaimingiausių 
žaidėjų buvo lietuvis V. Liūgą ne
pastebėjęs, kad priešininko šach
matinis laikrodis neveikė ir turėjo 
prarasti pusę taško. Kitu atveju 
būtų surinkęs tiek pat taškų, kiek 
ir laimėtojas. Dr. I. Venclovas 
prarado viltį laimėti taurę praloš
damas savo geram prieteliui V. Pa
tašiui, vėliau V. Liūgai ir J. Dam
brauskui.

Išvargę po sunkios kovos šach
matininkai buvo pakviesti prie 
bendro stalo vakarienei, kurios me
tu įteikta turnyro laimėtojui tau
rė. Greitai praėjo keletas valandų 
draugiškoje nuotaikoje besikalbant 
ir diskutuojant įvairiausiais pabal
tiečių klausimais. Be šachmatinin
kų vakarienėje dalyvavo keletas

Grįžę iš Geelongo apie 7 vai. v., 
vai. jau išbėgome į aikštę, sun
kioms rungtynėms prieš Melboumo 
meisterį Church. Jo penketas su
daro pagrindų Viktorijos rinktinei. 
Rungtynės mums turėjo ypatingų 
psichologinę svarbų. Pralaimėji
mas reikštų, kad Viktorijos perga
lė prieš mus buvo pelnyta, kad tai 
nebuvo nelaimingas atsitikimas, 
kad galime nebesitikėti atsirevan
šuoti Viktorijai, kad Adelaidėje 
būsime suniekinti ir kad geriau iš 
viso reikėjo neatvažiuoti. Nei vie
nas iš žaidikų nejautė Geelongo ke
lionės ir rungtynių nuovargio, visi 
juto rungtynių svarbų ir atitinka
mai susikaupę jas pradėjo. Ir žai
dimas buvo kitoks. Iki paskuti
niųjų minučių net geresnis kaip 
prieš Newcastle. Didieji tvarko 
lentas, kaip liūtai, nė vienas nepa
leidžia savo žmogaus sekundei, o 
Varnas anuliuoja pavojingųjį Ga
ze. Taip, Varnas! Jis puikus gy- 
nikas, kai nori ir kai reikia. Tik 
Čekausko sunki duona, nes Church 
gynimas yra judri zona su vienu 
ant žmogaus, turinčiu kamuolį; 
šiuo atveju dažniausiai ant Če
kausko. Tuo būdu jam sunku vesti 
ir taip jau paskutinėmis lėtų mūsų 
žaidimų prieš zonų, o veržimasis 
visiškai neįmanomas. Tačiau, Mo- 
destavičius, Jasevičius ir Šilingas 
kovoja iš širdies ir taip ištraukiam 
užtikrintų pergalę 85 — 63. 
Slenkstis vykusiai perkoptas ir pa
sitikėjimas atgautas.

Revanšui prieš Viktorijos rink
tinę, salė uždaroma gerų pusva
landį prieš rungtynių pradžių. 
Kiekviena įmanoma vieta užimta, 
ir tiek žmonių šioje salėje nėra bu
vę. Ar pavyks atsigriebti? — sta
to jau ir mums klausimų kiekvie
nas lietuvis. Tik ne mes. Tikėda
mi savo pergale ir jos norėdami, 
mes su pasitikėjimu, nors gana at
sargiai, pradedame kovų. Greit 
atsiplėšiam 9 taškais, bet Davalos 
su savo vyrais, jiems įprastu ar
šumu, vėl pasiveja. Kėlinį ištem
piame 34:30. Antrame, kiek padi
dino greitį, pasekmę pakeliame net 
iki 19 taškų skirtumo. Tačiau 
australai nekapituliuoja. Prieš ga
lą mūsų žaidimas kiek pakrinka, 
ir Viktorija garbingai pasekmę su

lietu vių, kurie įdomaujasi šiuo 
sportu arba norėdami padėti, kad 
mūsų pabaltiečių glaudus bendra
darbiavimas kasmet stiprėtų. Visų 
lietuvių šachmatininkų padėka pri
klauso ponioms L. Gasiūnienei ir 
A. Grinienei už įdėtų darbų paruo
šiant vakarienę, P. Zarembai už 
visokeriopų pagalbų ir Socialinės 
Globos Moterų Draugijai už pasko
linimų indų ir staltiesių.

Turnyrų pravedė V. Augustina- 
vičius.

PASAULIO ŠACHMATŲ 
OLIMPIADA

Spalio 31 d. iš Sydney išvyko į 
Israel; Australijos šachmatų ko-
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įmesti 
t

“Pramestuose krepšiuose ir prie
kaištuose” (M.P. Nr. 42) R. Si
dabras dėsto faktus ir teigimus, 
kurie neatitinka tikrovei.

Nesileisdamas į ilgus aiškinimus 
patieksiu tik keletu faktų.

Visoje Australijoje svečių kelio
nės išlaidoms padengti surinkta 
£970. Vien tik Adelaidėje per Lie
tuvių Namų metinius vajus suren
kama dvigubai daugiau.

ALFAS v-ba paruošė keletu 
straipsnių anglų kalba apie krep
šinį Lietuvoje ir tremtyje bei atvy
kstančius krepšininkus ir išsiunti
nėjo visiems Australijos didmiesčių 
dienraščiams ir radijo bei televizi
jų stotims su prašymu juos skelbti. 
Deja, australai nerado reikalo rek
lamuoti atvykstančių.

Bilietų kainas, kaip minėjau sa
vo straipsnyje (M.P. 39), nustatė 
vietovių komitetai su Australijos 
Krepšinio Sųjungos sutikimu (są
junga pasiėmė 30% visų pajamų) 
tad kalbėti apie kainų skirtumų 
įvairiose vietovėse yra reikalo ne
žinojimas.

krepšiai
Ar Amerikos lietuviai būtų au

koję, jei žinoję, kad Adelaidėje lie
tuvių vaikai, kurie nepriklauso 
sporto klubui, nebus leidžiami vel
tui į rungtynes? Nežinau.

“Partijas” rengė tik mūsiškiai, 
dėl kurių ne kartą nusiskundė sve
čių vadovas V. Adamkavičius. Kaip 
aš įžeidžiau svečius, nesuprantu.

Nieko negaliu padėti, kad Adelai
dės lietuvių sporto klubas Vytis ne
siteikė pagerbti R. Sidabro už pa
ruošimą dirvos visoje Australijoje 
Š. Amerikos lietuvių krepšininkų 
vizitui ir nuopelnus sporte įteik
dami sidabrinį “medalį”.

Dėl racionalaus darbo paskirsty
mo visiškai sutinku, nes Adelai
dės Svečių Priėmimo Komiteto iž
dininko pareigas sutiko atlikti R. 
Sidabras, o jas atlikti teko man.

V. Baltutis

REDAKTORIAUS PASTABA:
Su šiuo pasisakymu užbaigiama 

polemika šia tema.
Sp. Sk. Redaktorius

VYT. GRYBAUSKAS

Žvilgsnis atgal
IŠVYKOS Į AUSTRALIJĄ AIKŠTES APYSKAITA

(Tęsinys)

švelnina 71 — 57. Lietuvių 
džiaugsmui nėra ribos, visi laimin
gi, mus sveikina, bučiuoja. O ap
leidžiant salę, mane sustabdo se
nutė ir su ašaromis akyse sako: 
“Ponuli,' jūs mano širdžiai padarė
te tiek džiaugsmo, kad štai jums 
atiduodu, kas man brangiausia”. 
Dovana buvo mažutis maišelis su 
užrašu: Lietuvos auksas. Jame gi 
gintaras, gautas prieš metus iš 
Lietuvos.

DIDŽIŲJŲ PERGALIŲ SERIJA

....Sekančių dienų mus pasitiko ma
loni Adelaidės saulė ir gražus bū
rys tautiečių. Pasiekėme Austra
lijos krepšinio tvirtovę, čia mūsų 
laukė 6 rungtynės per 7 dienas. Ir 
dar kokios rungtynės! Pridėjus 
4 rungtynes iš eilės Melbourne, tu
rime 10 rungtynių iš eilės, plius 2 
keliones tame pačiame tarpe. Iš 
šių rungtynių tik trejos prieš lietu
vius buvo lengvos, o kitos visos 
sunkios ir su didžiule doza įtem
pimo.

Tų patį vakarų susipažinome su 
nebloga sale prieš vietos lietuvius. 
Žaisdami daugiau iš reikalo, be 
pastangų ir entuziazmo, paliekam 
nekokį įspūdį. Daugelis net abe
joja mūsų pasisekimu prieš latvius. 
Jie paskutiniais metais smarkiai 
pralenkė lietuvius ir juos nekartų 
skaudžiai nubaudė. Nenuostabu, 
kad visų lietuvių noras buvo atsi
griebti ir kuo galima daugiau. Tai

prestižo reikalas — svarbesnis net 
negu pergalės prieš P. Australiją 
ar olimpinę rinktinę. Jų žodžiais, 
sumuškite latvius, ir mes būsime 
patenkinti, kitas galite pralaimėti. 
Tie žodžiai, mūsų nuomone, išplau
kė gal labiau dėl to, kad po mūsų 
pralaimėjimo Melbourne, mums 
nedaug vilties tebuvo prieš Austra
lijos meisterį ar rinktinę. Jie ištik- 
rųjų net abejojo mūsų pergale 
prieš latvius. Ir ne bereikalo! 
Latviai turi puikių komandų, ma
žai kų silpnesnę už buvusių latvių 
rinktinę Clevelande. Komanda ge
ra techniškai, australiškai kieta, 
latviškai užsispyrusi ir pasiryžusi 
laimėti, ypač prieš lietuvius, turi 
gerų metikų, ūgį ir fantastiškų 
Lindę. Neblogai pradedame prieš 
latvių zonų ir vedame keliais taš
kais. Deja, neilgai. Kietasis Dan- 
cis gerai darbuojasi po lentomis, o 
Linde, kaip apie jį ir pasakota, 
šveičia kiaurus iš kiekvieno užkam
pio! Latviai veda, o Lindė per pir- 
mųjį kėlinį sukalęs 18 taškų, iš
traukia jiems kėlinį 40 — 37. Ant
rame, Adzima aptvarko Dancį, o 
Modestavičius Lindę, gi Jasevičius 
šluoja lentas. Greitais Varno ir 
čekausko antpuoliais dominuojame 
žaidimų, ir nepaprastam lietuvių 
džiaugsmui artėjam net prie šim
tinės. Galutina pasekmė: 97 — 78.

Džiaugsmas trumpas kitų dieną 
visi jau spėjo pamiršti pergalę 
prieš latvius ir pasisakymus, kad

SPORTO RAŠINIŲ 
KONKURSAS

Australijos Lietuvių Bendruo- 
mens Krašto Valdyba, norėdama 
paskatinti sportinį žurnalistinį 
darbų, paskelbė “Mūsų Pastogės” 
Sporto Skyriaus geriausių raši
nių ar korespondencijų, tilpusių 
šio laikraščio sporto skyriuje iki 
gruodžio 15 d.

KONKURSĄ.
Šiame konkurse su savo raši

niais gali dalyvauti Australijos 
lietuviai — sporto žurnalistai, 
korespondentai, laisvai pasirinkk- 
dami temas, liečiančias sportinį 
gyvenimų, sportinių rungtynių 
arba atskirų klubų gyvenimo ir 
sportinių įvykių aprašymus.

Geriausi trys straipsniai bus 
premijuojami, ir Krašto Valdyba 
yra paskyrusi tris premijas jų au
toriams, kurios bus įteiktos XV- 
sios Australijos Lietuvių Sporto 
šventės metu Melbourne šių me
tų pabaigoje.

Vertinimo ir premijų paskirs
tymo komisijų sudaro ALB Kraš
to Valdybos ir ALFAS Valdybos 
įgaliotiniai ir “Mūsų Pastogės” 
bei Sporto Skyriau* redaktoriai.

Visi straipsniai siunčiami Spor
to Skyriau* redaktoriaus adresu.

Premijuojami tebus tik Mūsų 
Pastogė* Sporto Skyriuje spaus
dinti straipsniai ir rašiniai.

manda, kuri dalyvaus pasaulio 
šachmatų olimpijadoje Tel Alviv 
mieste. Komanda sudarė šeši šach
matininkai. Gerieji Australijos 
šachmatininkai nebuvo pakviesti. 
Israelio vyriausybė pasižadėjo ap
mokėti dalį kelionės išlaidų.

R. ARLAUSKAS LAIMI
Sydney dienraštis "Sunday Tele

graph” pranešė, kad R. Arlauskas 
— Adelaide turi galimybės laimėti 
pasaulio korespodenciniu būdu žai
džiamų “šachmatų” turnyrų ir tuo 
pačiu tapti pasaulio meisteriu.

Geros sėkmės mūsų tautiečiui! 

PERANKSTI JUOKAUTI

Pas Nikitą Chruščiovų atvyko 
studentų delegacija. Baigęs oficia
liųjų dalį, Nikita sako:

— Žinau, kad jūs pasakojate 
visokių anekdotų apie mane. Bet 
žinote, kad ir aš galiu apie jus pa
pasakoti. Tačiau tai paliksime po 
užkandžio.

Tai pasakęs, Nikita liepė ati
daryti duris į kitų kambarį, kur 
stalai lūžo apkrauti visokiais gar
džiausiais valgiais ir gėrimais, ir, 
ranka rodydamas j tuos stalus, 
jis kreipėsi į studentus:

— Prašau viašintis. Po metų 
kiekvienas sovietinis pilietis turės 
tokį stalą.

— Bet, Nikita Sergejevič, — at
siliepė vienas studentų, — Tamsta 
sakei, kad anekdotus pasakosi po 
užkandžių.

★

Amerikoje vienas ūkininkas no
rėjo išsikasti šulinį. Pragrežęs 50 
metrų jis užtiko naftos ir dujų, 
kas duoda gerų perspektyvų naf
tos ekslotacijai. Bet ūkininkas sa
ko, kad jam ir jo gyvuliams van
duo būtų geriau...

daugiau laimėjimai nebe taip svar
būs. Visi trokšta pergalės prieš 
Pietų Australijos rinktinę, kuri 
yra Australijos meisteris, nugalė
jęs Viktorijos rinktinę ir savo ei
lėse turįs net 6 iš olimpinės rinkti
nės. Be mums jau pažįstamų lat
vių Dancis ir Lindė, buvęs Vengri
jos olimpinės komandos žaidėjas 
Hody, vietinis juodukas Ahmatt ir 
dar keletas kitų. Tačiau vardai 
mūsų vyrų negąsdina. Jie tuo pa
čiu įsibėgėjimu ir nervų įtempimu, 
sužaidžia pasigėrėtinai, jų pilna 
aikštė, jie neatleidži^nei sekundei, 
jie dominuoja kiekvienoje pėdoje. 
Ir kai puiki čekausko pasuotė ne
toli lanko yra pagaunama Modas- 
tavičiaus staigumu ir nepaprastu 
šuoliu ir fantastišku metimu per
lipa šimtinę, lietuviai pašoka iš sė
dynių, ir salėje nuaidi džiaugsmo 
aidas. Kažin ar jis neprilygo aidui 
Kaune po pergalės prieš latvius 
Europos krepšinio pirmenybėse? 
Kiekvienu atveju, pergalė užtikrin
ta, įtikinusi visus skeptikus, mums 
tedavusius mažai vilties.

šiame džiaugsme vienintelis juo
das taškas — Jesevičiaus susižeidi- 
mas. Ypač kai be jo reikia stoti 
prieš Australijos olimpinę rinktinę. 
Vietos lietuviai, patenkinti laimė
jimais prieš latvius ir Australijos 
meisterį, iš šių rungtynių tenori 
geros kovos ir garbingo pasirody
mo. Tuo tarpu mums tas kulmi
nacinis taškas. Pergalė daug 
reikštų ir daug ką pasakytų... Už
tat vyrai užsidegę ir pasiryžę. 
Pradžia įspūdinga, didžiulis grei
tis, eilė gražių momentų ir metimų. 
Žaidimo lygis puikus. Mes lygūs, 
net pranašesni. Keliais taškais 
vedame. Bet vėl nelaimė: puikiai 
dirbęs Sedlickas krinta ir išneša
mas iš aikštės. Bazėnas jį gerai 
pavaduoja ir kėlinį ištraukiame 
46 — 38. Antrame įtempimas ne
paprastas, žūtbūtinė kova už kiek
vieną kamuolį, australų kietumas 
dažnai peržengia ribas, žiūrovų 
riksmas veda prie azarto. Tačiau 
mūsiškiai galvų nepameta, išlaiko 
įtempimą ir šaltą kraują. Laimi
me 93 — 88. Džiaugsmui nėra ri
bos. Pralaimėjimas Melbourne ga
lutinai užtušuotas. Kelionė, atro
do, pilnai pateisinta.

Atsisveikindami su svetinga 
Adelaide, dar kartą nugalim Pietų 
Australijos rinktinę 89 — 86. Ge
rai žaisdami iki antrojo kėlinio vi
durio, vedam 18 taškų skirtumu. 
Atrodo, kad baimės nebegali būti 
ir baigsim įspūdinga pergale. Ta
čiau keletas pakeitimų, mažas atos
lūgis, dar keletas turi apleisti aikš
tę už baudas, Jesevičiaus ir Sed- 
licko neturime, nuo pradžios ir pa
galiau nepaprasta australų sparta 
ir tiesiog plėšrumas, ir persvara 
pradeda tirpti. Paskutinės minu
tės buvo tiesiog dramatiškos ir, tur 
būt, labiausiai jaudinančios iš visų 
ten žaistų. Kelioms sekundėms li
kus teturim vos vieną tašką, tačiau 
pora baudų ir pagaliau baigminis 
švilpukas palieka mus trijų taškų 
persvaroje.

Taip užbaigėme sunkiausią ke
lionės etapų: 11 rungtynių per 12 
dienų. Rungtynėms su diena sun
kėjant, mūsų moralė liko aukštu
moje, drausmė ir režimas liko ne
pažeisti, entuziazmas ir įtempimas 
išlaikytas, žinoma, taip toliau 
vartyti būtų buvę sunkiai įmano
ma. žmogus dar toks jaunas, nėra 
mašina. Atėjo laikas tą nervų 
įtempimų kiek sumažinti, duoti 
daugiau laisvo laiko, bent kiek iš
imti iš dienotvarkės rėmų, leisti 
daugiau pabendrauti su Australi
jos lietuviškuoju jaunimu (jis net 
tuo atžvilgiu nusiskundė). Galvo
jau, kad jie to pilnai buvo užsitar
navę. Galų gale sunkesnių rung
tynių liko vos keletas, o pagaliau 
dar vienas ar kitas pralaimėjimas 
reikalo nebebūtų pagadinęs. Ne
žiūrint, kad iš šono užmetimų ir 
gavau tačiau vyrai manęs 
neapvylė.

(Bus daugiau)

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

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

Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.9.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir i**imokėjimui. Mea kalbame vokiškai.
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Į
MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 

JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

L. PAGES I
J MONUMENTAL MASON, |
| 10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 —

sąžiningiausiai pagamina Jūsų užsakytąjį paminklų mirusia- jg 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti. -į:
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- LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai
PERTH

L.V. S-gos “Ramovės” Perth’o 
skyrius lapkričio 29 dieną ruošia 
Kariuomenės šventės minėjimą, 
kurio metu bus pašventinta sky
riaus vėliava.

Vėliavos šventinimo iškilmės 
bus lietuvių parapijos bažnyčioje
East Perth.

4 vai. po*piet Ramovėnų salė
je 78 Kimberley St. Leederville 
iškilmingas posėdis, į kurį pa
kviesti visų lietuviškų organiza
cijų ir kitų tautybių atstovai.

Oficialios dalies metu bus at
likta pašventintos vėliavos įteiki
mas, deklamacijos ir paskaitos.

Užsibaigus iškilmingam posė
džiui ten pat kieme barbekiu, o 
salėje bendras visų pasilinksmini
mas.

Maloniai prašomi visi lietuviai 
vėliavos šventinime, iškilmingame 
posėdy ir bendrame pasilinksmi
nime gausiai dalyvauti.

L.V.S. “Ramovė”
Pertho Skyr. Valdyba

GEELONG
MOKYKLOS BALIUS

Spalio 31 d. įvyko savaitgalio 
mokyklos tėvų komiteto suruoštas 
balius. Į jaukią salę, papuoštą 
gyvomis gėlėmis, rinkosi tautiečiai. 
Jų skaičius nebuvo didelis, bet nuo
taika maloni.

Baliaus atidarymo kalbą pasakė 
komiteto pirmininkas p. Obeliū
nas, nušviesdamas baliaus tikslą ir 
palinkėjo visiems geros nuotaikos. 
Kun. Dr. P. Bašinskas paįvairino 
baliaus programą savo mokinių 
dainomis. Vykusiai S. Karpuška 
padainavo solo ir po jo kvartetas 
(S. Karpuška, J. Klova, A. Joku- 

! bauskas, V. Obeliūnas). “Televi
zijoj” pasirodė ir Rūta Kilmonytė 
(E. Kisielytė). Susirinkusieji tu- 

‘rėjo progos pasiklausyti su ja pa
sikalbėjimo ir jos įdainuotų dainų. 
Baliaus metu bendruomenės pirmi
ninkas p. J. Gailius pasveikino jau
navedžius p. M. Janulį ir p. Fa- 
biola Novascue, įteikdamas dova
nėlę kaip buvusiam mokyklos mo
kytojui.

Džiugu paminėti, kad matėsi 
tautiečių, kurie anksčiau nesirodė, 
bet labai reikalingi lietuviškame 
gyvenime.
, Linkėtina, kad mūsų 
kuo dažniau ir daugiau 
laiko savųjų tarpe.

tautiečiai 
praleistų

Dalyvis

SYDNEY
KRISTAUS KARALIAUS 

ŠVENTĖ
Kristaus Karaliaus šventė, šiais 

metais švęsta spalio 25 d., yra vie
na iš Kat. Bažnyčios svarbiųjų 
švenčių ir taip pat ateitininkų pa
sirinktoji metinė šventė.

Šventės iškilmės prasidėjo šven-

šokių, kuriuos paruošė A. ir L. 
Meiliūnaitės. Minėjimas baigtas 
Tautos Himnu.

Po oficialiosios dalies visi susi
rinkusieji buvo pakviesti prie už
kandžių stalo. A.

MOTERŲ VAKARAS
Aną šeštadienį, spalio 31 d. 

Bankstown Lietuvių Namuose gra-
tomis Mišiomis St. Joachim bažny
čioje Lidcombe, kuriose ateitinin
kai dalyvavo su savo vėliava. Tuoj 
po šv. Mišių sekė šventės minėji
mas gretimoje bažnyčios salėje.

Iškilmingąją minėjimo dalį pra
vedė darbo prezidiumas: stud, atei
tininkų būrelio pirm-kas inž. R. 
Zakarevičius ir būrelio narė p-lė 
česnavičiūtė. Garbės prezidiumą 
sudarė kun. P. Butkus, kun. P. 
Martuzas, moksleivių at-kų globė
ja p. M. Slavėnienė, savanorių kū
rėjų sąjungos pirmininkas plkn. V. 
Šliogeris, moksleivių at-kų globė
jas Dr. A. Mauragis, Krašto Val
dybos atstovas p. J. Maksvytis, 
parapijos tarybos pirmininkas p. 
B. Genys ir ateitininkų vėliavos 
kūmas inž. Dirginčius.

Ateitininkų įžodžio iškilmes pra
vedė studentų at-kų būrelio dvasios 
vadas kun. P. Martuzas. Įžodį da
vė būrelio nariai: A. Bajelis, D. 
Grosaitė ir V. Karpytė.

Prezidiumo nariai sveikino da
vusius įžodį ir tarė šventei pritai
kintą žodį. Moksleivių at-kų vardu 
sveikino Vida Pužaitė. Taip pat 
raštu sveikino Newcastle ateitinin
kų dvasios vadas kun. D. Gaidelis, 
skautų rajono vado įgaliotinis p. 
B. Žalys ir Melbourno moksleivių 
at-kų globėja p. H. Statkuvienė. 
Po to A. Bajelis savo paskaitoje 
gvildeno Kristaus Karaliaus šven
tės reikšmę.

Meninėje dalyje savo kūrybos 
paskaitė p-lė A. Prižgintaitė ir p. 
M. Slavėnienė.

Moksleivių at-kų būrelis, vad. 
kun. P. Butkaus, padainavo eilę 
dainų. Solistais pasirodė Albinas 
Pužas ir Kęstutis Laukaitis, o eilė
raščius padeklamavo Rūta Mika
lauskaitė ir Vida Pužaitė. Toliau 
A. Plūkui akordeonu palydint bū
relio nariai pašoko keletą tautinių

žiai praėjo Sydney Lietuvių Mote
rų Soc. Globos 'Draugijos suruoštas 
vakaras — pasilinksminimas, ku
riame dalyvavo gausus būrys seni
mo ir jaunimo. Visai nenuostabu, 
nes moterų parengimai, kokie jie 
bebūtų, visados yra patrauklūs sa
vo jaukumu ir nuoširdumu, šalia 
šokių ir vaišių, buvo tą vakarą dar 
gana originali ir įdomi programa, 
kas tam vakarui priduoda dar dau
giau patrauklumo ir šilumos.

Šalia loterijos, kurioje kiekvie
nas galėjo išbandyti savo laimę čia 
pat atsiimdamas savo laimikius, 
netrukus buvo sustabdyta muzika 
ir p. A. Gasiūnas pradėjo vakaro 
programą.

čia pirmiausia buvo pristatyta 
visiems Sydney lietuviams gerai 
pažįstama solistė p. M. Bernotienė, 
kuri susirinkusiems padainavo dvi 
daineles. Svečiams nenustojant 
ploti, p. A. Gasiūnas perspėjo, kad 
susirinkusieji dar turės progos ir 
vėl solistę išgirsti, tuoj pasirodė 
nauja, dar iki šiolei neišbandyta 
meninė pajėga — p. Pūkas, kuris 
solo padainavo “Ant marių krante
lio”, “Kur bakūžė” ir “Bernužėli, 
nesvoliok”.

Naujasis solistas publikos buvo 
šiltomis katutėmis pasveikintas ir 
priimtas. Netrukus pasirodė vėl p. 
M. Bernotienė ir p. Pūkas, kurie 
duetu padainavo/“Oi berneli vien
turį” ir “Nesek sau rožių prie ka
sų”. Abiem solistam ir duetui 
gražiai ir tikrai meniškai akompo-

PRANEŠIMAS SYDNEY 
RAMOVĖNAMS

L.V.S-gos “Ramovės” Sydney 
Skyriaus narių susirinkimas įvyks 
lapkričio 15 d. tuoj po liet, pamal
dų Lidcombe bažnyčios salėje. Su
sirinkime bus aptarta bendrieji 
skyriaus reikalai, pranešimai ir 
skyriaus valdomų organų rinkimai.

Numatytasis susirinkimas lap
kričio 1 d. turėjo būti atšauktas, 
nes tuo laiku įvyko vėlinių apeigos.

Šiame susirinkime bus plačiau 
paliestas ir šaulių klausimas, tad 
buvę šauliai kviečiami gausiai da
lyvauti.

Visi ramovėnai kviečiami susi
rinkime drausmingai dalyvauti.

Valdyba

PRANEŠIMAS
Moterų Socialinės Globos Drau

gijos Latrobe Valley Skyrius š.m. 
lapkričio mėn. 15 d., sekmadienį, 
ruošia iškylą prie Mondara už
tvankos. Važiuoti pro Moe Erikos

link. Iškylavimo pradžia 11 vai. 
ryto. Tikimasi gausaus tautiečių 
dalyvavimo. Vietoje veiks barbe
cue.

Rengėjo*

PAMALDOS UŽ ŽUVUSIUS 
DĖL LIETUVOS LAISVĖS

Iškilmingos Pamaldos už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės bus š.m. 
lapkričio mėn. 22 dieną t.y. sek
madienį St. Johns bažnyčioje, 
East Melbourne. Pagerbimui žu
vusių už Lietuvos laisvę visos 
lietuviškos organizacijos yra pra
šomos dalyvauti organizuotai su 
vėliavomis iškilmingų pamaldų 
metu.

“ŠVIESOS” PARENGIMAS 
IR POBŪVIS

Lapkričio 14 d. 6.30 vai. vak. 
latvių namuose 32 Parnell Str., 
Strathfield įvyksta “Šviesos” 
Sambūrio organizuojamas disku
sijų vakaras. Bus nagrinėjama 
tema “Amerikos Jungtinių Vals
tybių užsienio politika nuo 1960 
metų”, šiuo klausimu kalbės Al
gis Janavičius ir Kęstas Ankus.

Klausimas gana įdomus ir ak
tualus, tad kviečiame visus švie
sos bičiulius ir suinteresuotuo
sius skaitlingai' dalyvauti.

PRANEŠIMAS MELBOURNO 
SKAUTŲ TĖVAMS

Lapkričio 15 d., sekmadienį, tuoj 
po liet, pamaldų šaukiamas skautų 
tėvų susirinkimas.

Maloniai prašau visus tėvus į 
susirinkimą atvykti: bus svarstomi 
svarbūs skautams klausimai.

Džiugo Tunto TuntžninJcas

KIEK AŠ SUŽINOJAU!

K

S

navo p. R. šmitena. Gaila tik, kad 
klausytojai vos tik solistams bai
gus dainuoti tuoj pradėdavo ploti 
nelaukdami akompanimento pabai
gos. Po programos dainininkai ir 
akompaniatorė buvo gausiai apdo
vanoti gėlėmis.

Toliau vyko bendras jaukus pa
silinksminimas iki vėlaus vakaro, 
čia tenka iškelti tuos gerus priva
lumus, kuriais paprastai šios Mo
terų Draugijos parengimai pasi
žymi: ne tik suorganizuoti bendrą 
pasilinksminimą, bet ir duoti vaka
ro svečiams ko nors negirdėto, ori
ginalaus. Šį kartą svečiams staig
mena buvo p. Pūkas, kuris nors ir 
nebūdamas solistas profesionalas, 
tikrai tinkamoj augštumoj pasiro
dė tuo įrodydamas, kad mes savo 
tarpe vis dar tebeturim naujų jėgų.

Buvęs

Bevartant laikraščius pastebė
jau, kad Toronto (Kanadoje) lietu
viai žūklautoj ai ir medžiotojai įsi
gijo savo ūkį — vietovę, kur sta
tosi sau būldą. Apie Sydney me
džiotojų ir žuvininkų draugiją, 
įsisteigusią prieš porą metų, iki 
šiolei nieko nesigirdi.

Patirta, kad Adelaidės lietu
viams turimi bendruomenės namai 
darosi jau perankšti. Yra siūlymų 
praplėsti pačią salę ir sceną nekal
bant apie kitus priestatus. Grei
čiausia vėl bus darbo inž. Reiso- 
nui!

DĖMESIO! DĖMESIO!
SYDNEY LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS “KOVAS” RUOŠIA

FILIU VAKARĄ
KURIS ĮVYKS LAPKRIČIO 14 D. (ŠEŠTADIENĮ)

BANKSTOWNO LIETUVIŲ NAMUOSE (EAST TERRACE, BANKSTOWN)
Pradžia 8 vai. vak.

Bus rodomas filmas, pagamintas Adelaidės T.V. stoties Šiaurės Amerikos lietuvių krep
šininkų vizito metu Adelaidėje. Priedas sydnejiškio E. Karpavičiaus filmas.

Įėjimas 4 Šilingai. Vaikams iki 14 metų 2 Šilingai.
Veiks bufetas. Po filmų šokiai grojant plokštelių muzikai.

S.L.S. Klubas "Kovas”
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LENKAI PO SOV. PERVERSMO
Vienas būdingiausių reiškinių 

spalio 14 d. Chruščiovą pašalinus 
iš politinės scenos — sovietų sate
litų laikysena bei reakcija. Vis dar 
jaučiamas nepasitenkinimas, pyk
tis, netikrumas, net baimė. Jau pa
čiomis pirmomis dienomis Chruš
čiovą nušalinus, nepasitenkinimą 
dėl valdžios pasikeitimo metodo bei 
informacijos stokos pareiškė bene 
svarbiausioji satelitinė valstybė — 
Lenkija. N. Chruščiovą su 
lenkų Gomulka siejo draugiški ry
šiai, tad Kremliaus diktatorių pa
šalinus, vakariečių nuomone, go- 
mulkinį režimą tai ypatingai pavei
kę. “Lenkams tai buvusi tikra ne
laimė” — pagal šveicarų spaudą. 
Churščiovas rėmęs visus gomulki- 
nio režimo žygius (net ir privataus 
ūkio neišskiriant). Gomulka pasta
ruoju metu teparodė nepasitenkini
mo Chruščiovo pradėtam artini- 
muisi su Vak. Vokietija. Spalio 25 
d. Baltvyžio giriose įvykęs netikė
tas Kremliaus valdovų — Brež-

jie pareiškė: “Tie rusai niekuomet 
nepavirs europiečiais, jie ir toliau 
lieka azijatais”.

Spalio 26 d. Varšuvoje prasidė
jusi ir atidėta lapkričio 3 d. lenkų 
rašytojo, 72 m. amž. M. Wankowi- 
cziaus byla sukėlė nemažą erzelį 
ne tik krašte, bet ir išeivijoje. Ra
šytojas tik 1958 m. iš JAV grįžo 
į Lenkiją, tebėra JAV pilietis ir 
populiarus abiejose gelež. uždan
gos pusėse. Neabejotinai byla turės 
plačių atgarsių Vakaruose. (E)

AUSTRALIJOS GYVENTOJAI 
SKAIČIAIS

Šiandie Australijoje skaitoma 11 
milijonų gyventojų, kas tokiame 
milžiniškame kontinente skaitoma 
labai mažai. Bet peržvelgus sta
tistikas matosi, kad gyventojų 
skaičius labai sparčiai augo. 1788 
m. Australijoje tebuvo tik 859 gy
ventojai (neskaitant juodųjų). 
1800 m. jau buvo 5.217; 1850 m. —

PRANEŠIMAS 
APYLINKIŲ VALDYBOMS IR 

, NAUJAI IŠRINKTIEMS 
KRAŠTO TARYBOS NARIAMS

Tie Krašto Tarybos nariai, ku
rie vykdami į Tarybos suvažia
vimą Melbourne nėra numatę 
ar susitarę su savo pažįstamais 
apsigyvenimo reikalu, skubiai 
praneša apie tai savo apylinkių 
valdyboms, kurios iš savo pusės 
sudariusios tokių Tarybos narių, 
reikalingų nakvynės, sąrašus ne
delsiant prisiunčia Melbourne 
apylinkės pirmininkui p. J. Pele- 
nauskui 50 Hughes Cresc., Dan- 
denong, Vic. Šias žinias būtina 
suteikti Melbourno apylinkės val
dybai iki šio mėnesio' pabaigos. 
Būtų tikslu, jeigu apylinkių val
dybos drauge paduotų ir tų Ta
rybos narių pavardes, kurie jau 
privačiai susitarę, kur bus Mel
bourne apsistoję. Melbourno 
Apyl. Valdybai, kaip Tarybos su
važiavimo šeimininkui, svarbu 
tai žinoti.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškoma Julija Gabrys, turi

momis žiniomis gyvenusi 13 King 
Str., St. Kilda, Vic. Jieško motina 
Bronė Kužukauskas 50 Wellington 
Str., Hamilton, Ont., Canada.

dirigavimo sukaktį. Ta proga su
kaktuvininką pasveikino be kitų ir 
Krašto Valdybos bei Krašto Kul
tūros Tarybos pirm-kas p. I. Jonai
tis, įteikdamas savo vadovaujamų 
institucijų vardų Eva Kubbos pa
veikslą. *

Neseniai pas p. p. Jerembauskus 
įvyko Sydney lietuvių gydytojų 
Draugijos susirinkimas, kuriame 
dantų gydytoja p. Gumeniukienė 
skaitė paskaitą. Salia to buvo ap
tarti D-jos reikalai ir gražiai pa
bendrauta prie vaišių stalo.

nevo bei Kosygino (dar ir partijos 
CK sekr. Andropovo) pasimatymas 
su Gomulka, Cyrankiewiczium ir 
Kliszko buvo naujiena. Tai įrody
mas, kad Kremliui rūpi Lenkijos 
parama, juo labiau, kad partinis 
lenkų vadovas Gomulka yra as
muo, su kuriuo skaitosi kiti sateli
tai. Būdinga lenkų studentų nuo
monė. Apie perversmą Kremliuje

405.356; 1900 m. 3.765.339; 1950 
m. — 8.315.791 ir 1960 m. 10.152. 
189. Tai nėra normalus gyventojų 
prieauglis; jį neproporcingai pa
kelia gausūs imigrantai. Gyvento^ 
jų skaičiui neproporcingai kylant 
sunku krašte suspėti aprūpinti gy
ventojų reikalavimus pagrindinė
mis institucijomis, kaip mokyklos, 
ligoninės ir pan.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 63-2231

*
Adelaidiškis inž. J. Riauba pri

laiko senovės pinigų. Kaip teko 
skaityti, jis neseniai padovanojo 
Adelaidės Lietuvių Namų archyvui 
Lietuvos — Lenkijos 
Zigmanto Augusto 1548 
dabrinę monetą.

*
Kalbant apie pinigus 

towne p. Zaremba domisi pinigų 
kolekcija. Jis surinkęs geroką 
krūvelę įvairių kraštų ir iš įvairių 
laikų metalinių pinigų. Jų tarpe 
turi ir visus nepriklausomos Lietu
vos metalinius (varinius, sidabri
nius) pinigus ir keletą Lietuvos 
Banko banknotų. Kolekcionierius 
p. Zaremba net galvoja steigti lie
tuvių numizmatikų draugiją.

karaliaus 
metų si-

ir Banks-

Matomai, Amerikos lietuvių 
krepšininkų rinktinė, kuri viešėjo 
Australijoje, grįžus į Ameriką vir
to australiška. Antai net vienas 
Kanados lietuvių laikraštis, apra
šydamas pergalę prieš Kanados 
olimpinę, mūsiškius pavadino 
“Australinė lietuvių rinktinė nu
galėjo...” . .

Parengimų Sydnejuje netrūksta: 
ateinantį šeštadienį įvyksta net du 
— šviesos diskusijų vakaras latvių 
namuose (32 Parnell Str., Strath
field) ir sporto klubo “Kovo” ruo
šiamas filmų vakaras Bankstown 
namuose.

Drauge su IV-ja N.S.W. Dainų 
Švente Sydney lietuvių “Dainos” 
choro dirigentas p. K. Kavaliaus
kas atšventė ir savo 40-ties metų

Patiksliname netobulumus:
Bankstown apylinkės ruošiamas 
pavasario balius įvyksta lapkričio 
28 d. Dainavoje. Plačiau skaitykite 
skelbimą.

Mūsų bendruomenėj tai didelė 
naujovė: Bankstown apylinkės ren
giamo pavasario šokių metu ten 
pat Dainavoje žinomi trys Banks- 
towne Franks grožio salionai ren
gia savo “Christmas Party”.

Gautomis žiniomis iš Amerikos 
gastroliavęs po Australiją drauge 
su krepšininkais žurn. Petras Pet- 
rutis grįžęs namo ilgai sirgo ir tik 
paskutiniu metu pradeda atsigauti. 
Krepšininkų gastrolių atžymėjimui 
jis numato paruošti ir išleisti dide
lį albumą.

Prisimenant svečius krepšinin
kus ir sydnejiškis Povilas Alekna 
ruošia savotišką albumą: jis yra 
surinkęs visus australų ir kitoje 
spaudoje rašytus straipsnius, nuo
traukas, visų vietovių, kur jie vie
šėjo, parengimų kvietimus, bilie
tus, atsišaukimus ir kt Tai irgi 
istorinė archyvinė medžiaga, kurią 
vėliau būtų sunku surankioti.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba 1966-sius metus skelbia 
lietuvių jaunimo metais. Savo pra
nešime ragina kitas bendruomenes, 
kad tais metais būtų telkiamas vi
sas dėmesys jaunimui. Ku-kd

BANKSTOWNO APYLINKĖS VALDYBA KVIEČIA VISUS LIETUVIUS 
LAPKRIČIO 28 D. DALYVAUTI

Pavasario Baliuje
DAINAVOJE (EAST TERRACE, BANKSTOWN)

Programoje: Bangų baletas su Tahiti ir Havajų šokėjom; Sydney jaunųjų ; 
talentų, vykstančių į Meno Dienas Melbourne, pasirodymas. ;

Šokių metu turtinga loterija ir rolių- valsas. > ’ .<

Vakaro pelnas skiriamas pagelbėti jauniesiems talentams nuvykti į Meno Dienas Mel- 
bourne. . ;

PAVASARIO BALIUS PATENKINS JAUNUS IR SENUS. I
Įėjimas £1 asmeniui. Į Šią kainą įskaitomi užkandžiai ir gaiviną gėrimai. ;
Gros kontinentalinė vokiečių kapela. Pradžia 7 vai. vak. ‘

KIEK MOTERYS SUVALGO
LŪPŲ DAŽŲ

Neseniai Anglijoje namų šeimi
ninkių susirinkime buvo svarsto
ma, ar lūpų pieštukai kenkia svei
katai. Buvo net patiekta pasibai
sėtinų skaičių. Esą, vidutinė mo
teris savo 14 — 80 metų amžiaus 
laikotarpyje suvalganti apie 9 kilo
gramus (apie 18 svarų) lūpų pieš
tukų!

Tuo tarpu vokiečių chemikų są
junga, tyrinėdama šį reikalą, pri
ėjo visai kitokių išvadų. Viena 
chemikė patiekė tokius davinius: 
vidutiniškai kartą pasidažydama 
lūpas moteris sunaudoja 8.4 mili
gramus lūpų pieštuko. Iš šios ma
sės ji tuojau nubraukia apie tris 
miligramus. Prileidžiant, kad ji

dažosi tris kartus per dieną, ant 
jos lūpų palieka apie 16 miligramų 
dažų masės. Mažiausia pusę šių 
dažų ji suvalgo. Per metus tokia 
moteris “suvalganti” apie 12 gra
mų lūpų dažų. Tad per 60 metų 
moteris sunaudoja apie pusę kilo
gramo lūpų dažų. Palyginus su 
angliškais apskaičiavimais gaunasi 
didžiulis skirtumas.

Švedijoje suimti ir teisiami du 
UNO tarnautojai švedai, kurie bū
dami Kipre kaip taikos tarpinin
kai, nelegaliai įvežė ginklų Kipro 
turkų patriotams.
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