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XI-SIS PAVERGTŲJŲ SEIMAS

PAVERGTŲJŲ SEIMO XI SESIJA

Albanijos, Bulgarijos, čekoslo-. 
vakijos, Estijos, Latvijos, Lenki
jos, Lietuvos, Rumunijos ir Ven
grijos atstovai 1954 sutarė bendrai 
veikti sovietų pavergtiems savo 
kraštams išlaisvinti ir tam tikslui 
suorganizavo Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimų. Jame kiekviena so
vietų pavergta Europos valstybė 
turi 16 narių delegacijų! Lapkri
čio 10 New Yorke Pavergtųjų Sei
mas pradėjo savo darbo vienuolik
tuosius metus — XI sesijų. Jos 
darbotvarkėje numatyti 26 klausi
mai. Tarp jų: apsisprendimo tei
sės paneigimas Centro ir Rytų 
Europoje; Europos apsijungimas 
ir pavergtieji kraštai; darbo sųly- 
gos pavergtuose kraštuose, bažny
čios padėtis; ūkininkų padėtis; 
ūkinė eksploatacija; satelitinių re
žimų vaidmuo sovietinei infiltraci-
jai Afrikoje ir Azijoje; politinių 
kalinių likimas pavergtuose kraš
tuose; Rytų — Vakarų kultūriniai 
bei ūkiniai mainai.

Praeitųjų metų Pav. Seimo veik
los apžvalgoje randame: (a) akcijų 
Jungtinėse Tautose dėl sovietinio 
kolonializmo ir dėl Sovietų Sųjun- 
gos padarytų pavergtiesiems kraš
tams nuostolių; (b) akcijų JAV 
kongrese, seimo atstovams daly
vaujant liudytojais kongreso komi
sijose; (c) Europos Taryboje, jos 
patariamajame seime ir jos komi
sijoje taryboje neatstovaujamų 
valstybių reikalams; (d) akcijų 
NATO konferencijoje ir Europinio 
Sųjūdžio Konferencijoje; (e) ak
cijų Tarpparlamentarinėje Unijo
je; (f) Pavergtųjų Tautų Savaitės 
programų organizavimų, įtrau
kiant 26 gubernatorius, 27 “mayo- 
rus”, 53 senatorius ir kongresma- 
nus ir 112 amerikoniškų laikraš
čių; (g) Azijos tautų “Laisvės 
Dienos” sausio 23 ir “Pasaulio 
Laisvės Dienos” liepos 1 minėjimų 
suorganizavimų; (h) seimo dele
gatų ar delegacijų lankymuisi pas 
Čiangkaišekų, pas Popiežių Paulių 
VI, pas JAV, P. Amerikos, Brita
nijos, Prancūzijos, Vokietijos vy
riausybių ir parlamento atstovus; 
(1) seimo atstovų dalyvavimų pa
sauliniame krikščionių demokratų 
kongrese, Azijos tautų antikomu
nistinės lygos kongrese, Tarptau
tinės laisvosios mokslų akademijos 
suvažiavime, Amerikos politinių 
ir socialinių mokslų akademijos su
važiavime; Pasaulio tremtinių at
stovų konferencijoje; televizijos ir 
radijo programose ir paskaitinin-

Helikopteris Vietnamo džiunglių kare yra pagrindinis 
ginklas. Jis naudojamas ir žvalgybai, ir dalinių permetimui, ir 
puolimams iŠ oro, nors jie yra lengvai pažeidžiami ii apačios. 
Šiame kare yra žuvusių daugiau kaip 1000 amerikiečių, ope
ravusių helikopteriais.

★

Karas Pietų Vietname kartais 
ir įgyja keistų formų. Pereitų sa
vaitę 115 helikopterių su 1100 ka
rių tiesiog su žeme sumaišė sritį, 
kur buvo manyta esųs komunistų 
sukilėlių lizdas. Vėliau užėmus tų 
vietų reguliariai kariuomenei išlikę 
iš po siaubo vietiniai pasakojo^ kad 
prieš bombarduojant tų sritį komu
nistai išsinešdino trim dienom 
anksčiau. 

kais JAV kolegijų studentams. 
Savo posėdžiuose Pav. Seimas sve
čiais turėjo eilę JAV ir Europos 
parlamentarų, ambasadorių, pro
fesinių sųjungų veikėjų ir spaudos 
atstovų. Savo darbų rėmėjams 
atžymėti išleido specialų laisvės 
kovos medalį. Leido dvimėnesinį 
“ACEN News”. Dėl kiekvieno pa
vergtąsias tautas tiesiogiai ar ne
tiesiogiai liečiančio įvykio reagavo 
savais paaiškinimais spaudai.

Visa ši veikla ne tik palaikė so
vietų pavergtų valstybių bylų gyvų 
valstybių ministerijose, tarptauti
nėse institucijose ir viešojoje opi
nijoje, bet ir sulaikė ar bent lėti
no bei švelnino sovietizacijos pro
cesų bei kėslus pavergtuose kraš
tuose.

KONGE IŠŽUDYTA 50 
BALTŲJŲ ĮKAITŲ

Konge vyksta aršus partizaninis 
karas panašiai kaip ir Pietų Viet
name. Prokomunistiniai sukilėliai 
suėmė apie tūkstantį baltųjų ir 
laikė juos įkaitais, kurių daugumas 
buvo amerikiečiai ir belgai. Norė
dami išvaduoti savuosius amerikie
čiai pasiuntė dvylika transporto 
lėktuvų su parašutininkais. Nusi
leidus jiems į sukilėlių užimtų 
Stanleyville miestų komunistai da
lį suimtųjų išvedė žadėdami per
duoti amerikiečių parašįitinin- 
kams, bet pakely tiesiog gatvėje 
apie 50 jų išžudė.

Paskutinėmis žiniomis 
maištininkai sugavę 17 baltųjų 
mirtinai juos nuplakė ir jų kūnus 
sumetė į upę krokodilams.

Kongo

STUDENTŲ 
DEMONSTRACIJOS

Pereitų savaitę įvyko didelės 
studentų demonstracijos Panamoje 
protestuojant prieš amerikiečius.

Lygiai didelės studentų demons
tracijos įvyko ir Saigone, Pietų 
Vietname prieš dabartinę krašto 
vyriausybę. Ir vienoje ir kitoje 
vietoje policija demonstrantus iš
sklaidė.

*
Gen. M. Taylor, Amerikos am

basadorius Vietname siūlo pra
plėsti karo veiksmus Vietnamo

STUTTHOFO SS-KŲ BYLA 
TŪBINGENE

Lapkričio 9 d. Tūbingeno teisme 
prasidėjo trijų Stutthofo koncent
racijos stovyklos buvusių pareigū
nų — SS-kų byla. Ji vyks apie 
penkias savaites. Numatyta 35 
liudininkai, jų tarpe iš Izraelio, 
Švedijos ir Kanados. Pažymėtina, 
kad lietuvių politinių kalinių s-gos 
surinktais duomenimis Stutthofo 
kacete iš viso buvo apie 1200 lietu
vių, iš jų žuvusių arba dingusių —
1100. (E)

Pav. Seimo XI sesijos . pradžių 
taip pat pagerbė savo dalyvavimu 
ambasadoriai J. C. Hughes, E. A. 
Gross, “Reader’s Digest” vyr. re
daktorius E. Lyonu, valstybės pa- 
sekretoriaus pavaduotojas M. 
Cieplinski, Paragvajaus ambasa
dorius. Sesijos pirmininku buvo 
išrinktas Albanijos atstovas V. 
Germenji, vicepirmininku — Če
koslovakijos atstovas dr. J. Lett- 
rich, gen. sekretorium — rumunas 
B. Coste ir gen. sekretoriaus pava
duotoju — E. Gaspar, vengras, 
šios sesijos pirmųjų posėdžių 
svarbiausias punktas buvo — tarp
tautinės padėties įvertinimas. Lie
tuvos delegacijos vardu tuo klausi
mu pasisakė V. Sidzikauskas.

Elta

KAS NESIDOMI NAUJIENOM?
Kasdien skaitome laikraščius sekdami pasaulio įvykius. 

Bet vietos laikraščiuose mums rūpimų žinių iš lietuvių gyve
nimo nerasime.

Užtat jau ateinančiais metais stos į septynioliktuosius 
metus lietuviškas laikraštis “Mūsų Pastogė”, kuri savo tiks
lu laiko:

• palaikyti, kurstyti ir kelti Australijos ir Okeanijos 
lietuvių tarpe tautinį sąmoningumą, budrumą ir ištvermę;

• informuoti skaitytojus apie lietuvių gyvenimą, veik
lą ir rūpesčius Australijoje;

• skelbti žinių apie lietuvius plačiajame pasaulyje ir 
pavergtoje tėvynėje;

• judinti ir inspiruoti mūsų kultūrinį gyvenimą.
“Mūsų Pastogė” lankė jus 16 metų. Neišsiskirkime su 

ja ir ateinančiais metais prikalbindami neskaitančiuosius, 
kad jos skaitytojų šeima padidėtų.

“Mūsų Pastogė” metams kainuoja tik £4.
Skelbkitės, skaitykite, remkite “MŪSŲ PASTOGĘ”.

įvykiai pasaulyje
tragedijoje ir bombarduoti šiauri
niame Vietname karines bazes. 
Jo raporte Vashingtonui pabrėžia
ma, kad norint išspręsti Vietnamo 
problemų reikia dviejų_ dalykų: 
a) stiprios ir autoritetingos vy
riausybės ir b) sustabdyti tiekimų 
sukilėliams iš šiaurinio Vietnamo. 
Vykstant Vietname pilietiniam ka
rui ir drauge vyraujųs nepasitikė
jimas vyriausybe labai apsunkina 
esamų padėtį.

★

Amerikoje iš kalėjimo New Yor
ke, kuris buvo laikomas pačiu sau
giausiu, prasikasę tunelį pabėgo 
7 kaliniai.

★
Vokietijoje paskelbta £11.250 

premija tam, kuris suteiks žinių 
arba nurodys, kur slapstosi buvęs 
Hitlerio pavaduotojas Martin Bor
man. Tuoj po karo buvo skelbia
ma, kad jis žuvęs Berlyno griuvė
siuose, bet vėliau atsirado prane
šimų, jog jis pabėgęs ir slapstosi 
Pietų Amerikoje. M. Borman 
Nuembergo teismo už akių pa
smerktas mirčiai, kaip karo nusi
kaltėlis.

★
Nacionalistinės Kinijos prezi

dentas gen. čang-Kai-šek kreipėsi 
į Amerikų, kad padėtų nacionalis
tams sugriauti Komunistinės Kini
jos režimų, kol šioji dar nėra pil
nai ginkluota atominiais ginklais. 
77 metų amžiaus nacionalistų ki
niečių lyderis, kuris šiuo metu val
do Formozų, yra pilnai pasiruošęs 
invazijai į Kini jų, tk tam pastoja 
kelių amerikiečiai.

Prancūzijos prez. C. de Gaulle 
savo kalboje Strasburge perspėjo 
vokiečius, kad nesusirištų su Ame
rika, jeigu nenori nutraukti uni
jos su Prancūzija.

Pereit savaitę Prancūzijoje gimė 
pirmų kartų penketukas: dvi mer
gaitės ir trys berniukai. Gydytojai 
tvirtina, kad jie visi gali išlikti 
gyvi, nors gimdymas įvyko beveik 
dviem mėnesiais peranksti.

★
Pereitų savaitę Amerikoje ir vi

same pasaulyje plačiai buvo pami
nėtas prieš metus tragiškai žuvęs 
Amerikos prezidentas J.F. Kenne
dy. Per šiuos praėjusius metus 
prez. Kennedy pagarbai ir atmi
nimui Amerikoje buvo išleistos mo
netos su jo atvaizdais, eilėje kraš
tų atspausti su juo pašto ženklai, 
išleista eilė knygų apie jį patį ir 
jo tragiškų mirtį ir kitokių atmi
nimų.
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LĖKTUVO KATASTROFA
Romoje vos pakilęs lėktuvas iš 

aerodromo dėl neišaiškintų prie
žasčių nukrito ir katastrofoje žuvo 
45 keleiviai. Sudužimo priežastis 
neišaiškinta.

SOEKARNO PUOLA UNO
Indonezijos prez. Soekarno už

puolė UNO teigdamas, kad šiai 
organizacijai būtinos reformos, nes 
ji neišlaiko jėgų lygsvaros. Ypač 
jis puolė UNO sekretorių U Thant 
palaikydamas jį melagiu, nes tei
gęs, kad šiaurės Borneo gyvento
jai pasisakų už Malezijų.

★
Amerikos dantų gydytojų kon

grese pripažįsta, kad fluoriduotas 
vanduo ne tik kad pastoja kelių 
dantų gedimui, bet taip pat ir su
laiko dantų bei žandikaulių iškry
pimus. Pagal paduotų Dr. Barber 
statistikų geriant flouriduotų van
denį blogų sukandimų atvejai kri
to apie 20% jaunimo tarpe. Jo 
duomenis patvirtino ir kiti gydy
tojai, kurie dirba vietovėse su fluo- 
riduotu vandeniu.

PABRANGO KIAUŠINIAI
N.S.W. Egg Marketing Board 

paskelbė, kad nuo lapkričio 26 d. 
pakeliamos pirmos rūšies kiauši
niams kaino s6 penais už tuzinų. 
Dabar tuzinas pirmos rūšies kiau-' 
šinių kainuos krautuvėse 5/9.

MENO PASAULY
Dailininkai V. Ratas su 6 ir L. 

Urbonas su 12 darbų dalyvauja 
mišrioje parodoje The Lennox ga
lerijoje 352 Church Str., Parrama
tta. Paroda atidaroma gruodžio 
1 d. ir truks iki gruodžio 19 d. Pa
rodos lankymo valandos kasdien 
nuo 10 vai. ryt. iki 4 vai. p.p. Sek
madieniais 2 — 4 vai. p.p. Tau
tiečiai kviečiami su išstatytais pa
rodoje mūsų dailininkų kūriniais 
arčiau susipažinti.

*
Neseniai sydnejiškis Henrikas 

Šalkauskas gavo premijų iš Ryde 
miesto savivaldybės už savo akva- 
relinį darbų to miesto suruoštoje 
konkursinėje parodoje.*

Melbourne, Toorak galerijoje, 
277 Toorak Rd., South Yarra, lap
kričio 29 d. surengė savo grafi
kos ir piešinių parodų Adomas

čili valstybė Pietų Amerikoje 
vėl užmezgė diplomatiniu? santy
kius su Sovietų Rusija, kurie bu
vo nutraukti dar 1947 metais, kada 
sovietai kišosi į Čili vidaus reika
lus.

Atvyksta kun. B. Sugintas
SULAUKSIME DAR VIENO SVEČIO

Kų tik gautas pranešimas, kad 
gruodžio pradžioje į Australijų at
vyksta vienas svečias iš Amerikos 
— kun. Benediktas Sugintas. Tai 
yra šalia savo tiesioginio pašauki
mo nepailstantis lietuvybės apašta
las. Kaip anksčiau skaitėme spau
doje jis pats vienas Čikagoje su
rinkęs 100.000 dolerių aukų lietu
vių švietimo židiniams paremti: 
Vasario 16-sios gimnazijai, šv. Ka
zimiero kolegijai, Punsko lietuvių 
mokykloms. Tai didelės ištvermės 
ir pasišventimo vyras.

JO KELIONĖS MARŠRUTAS
Lapkričio 17 d. išskrido iš Čika

gos, kur pakely sustos kelioms die
noms Romoje, o iš čia vyksta į Pa
lestinų aplankyti šventųjų vietų.

Australijos min. p-kas
Sir R.G. MENZIES, 

kuris, rūpindamasis krašto saugu
mu,įvedė privalomą karo tarnybą. 
Šiuo reikalu dabar vyksta arši ko
va su opozicija.

ANGLIJOS GINKLAI 
KITIEMS KRAŠTAMS

Nežiūrint, kad Anglijos darbie- 
čių vyriausybė buvo nusistačiusi 
neparduoti jokių ginklų Pietų Af
rikai, vis tik, vykdant ankstyves- 
niosios vyriausybės kontraktų bus 
perleista apie 16 sprausminių 
“Buccaneer” bombonešių.

Taip pat britai pardavė Izraė- 
liui du povandeninius laivus 1280 
tonų talpos kiekvienas.

Vingis. Parodų atidarė p. Vladas 
Jakutis.

*
Žinomas lietuvių bičiulis ir mū

sų dailininko M.K. Čiurlionio ger
bėjas estų dailininkas Edgar Aavik 
lapkričio 28 d. atidarė savo kūry
bos parodų Latvių Namuose 32 
Parnell Str., Strathfield, kuri už
truks iki metų pabaigos. Parodoje 
išstatyti 26 darbai.

KINOTEATRAI 
SEKMADIENIAIS 

VIKTORIJOJE

Ir Viktorijos parlamente svars
tomas reikalas leisti veikti kino 
teatrams sekmadieniais. Įstaty
mas greičiausiai bus priimtas.

Sugriuvus 15-kos augštų namui 
Rio de Janeiro mieste užmušta 
28 žmonės. Pastatas dar tebuvo 
tik statomas ir nukentėjo greti
mi gyventojai bei tie, kurie buvo 
netoliese gatvėje.

Iš Palestinos skrenda į Indijų, kur 
dalyvaus pasauliniame Eucharisti
niame Kongrese Bombay mieste. 
Gruodžio 7 d. išskrenda iš Indijos 
ir bus Perthe gruodžio 8 d. 2.20 
vai. ryto. Tos pačios dienos 8 vai. 
ryto išskrenda Ansett — Anna Air
lines 231 į Adelaidę ir čia bus 2.15 
vai. p. p. Paviešėjęs porų dienų 
Adelaidėje gruodžio 11 d. 2.50 vai. 
p. p. išskrenda į Melbournų ta pa
čia oro linija ir bus Melbourne 4.50 
vai. p. p. Iš Melbourne išvyksta 
gruodžio 14 d. 12 vai. dienos ir bus 
Sydnėjuje 1.20 vai. p. p. Iš Syd
ney išvyksta gruodžio 17 d. 1.50 
vai. p. m. į Auckland (N.Z.) Quan- 
tas Airlines 352 linija ir bus Auck- 
lande 6.45 vai. p. p. Iš Auckland 
gruodžio 19 d. 8.30 vai. pakils Ame
rikos kryptimi.

Kun. B. Sugintas visose kelionė
se ir taip pat Australijoje lanky
sis su savo kelionės draugu Vari- 
jonu Šimkūnu, čikagiečiu kontrak- 
torium.

Kaip savo laiške redakcijai rašo, 
būsimasis svečias kun. Sugintas 
norės kuo plačiau pasimatyti su 
Australijos lietuviais ir ypač su 
vietos lietuviais kapelionais.

Vietos lietuviai ir kapelionai 
prašomi įsidėmėti čia suminėtas 
datas ir nurodytu laiku svečių pa
sitikti.

APIE ESTUS
ESTŲ ARCHYVAS SYDNĖJUJE

Australijoje, Sydney mieste jau 
13 metų veikia Estų Archyvas. 
Jo uždavinys — rinkti pasauly pa
sirodžiusius leidinius estų kalba ir 
Estijų liečiančias knygas ir kt 
svetimomis kalbomis. 1964 m. rug
sėjo mėn. Archyvo rinkiniuose bu
vo 3295 didesnės apimties leidiniai, 
jų tarpe 1173 mokslo veikalai. Ma
žesnių spaudinių (brošiūrų, lape
lių, spaudos iškarpų ir kt.) archyve 
buvo 7200. Archyvas turi rinki
nius 262 išeivijoje pasirodžiusių 
periodinių leidinių estų kalboje ir 
daugiau kaip 250 leidinių svetimo
mis kalbomis, kuriuose rašoma apie 
Estijų ar paskelbti estų straips
niai. Archyvas dar renka gaidas, 
plokšteles, magnetofono juostas, 
foto nuotraukas (jų turima dau
giau kaip 4200) ir diapozityvus.

(E)

Stokholme gyvenų estai rugsėjo 
m. surengė žymaus, pasaulinio 
masto estų grafiko Eduard Wiiralt 
apžvalginę parodų. Ji vyko švedų 
meno akademijos , patalpose, žy
musis grafikas prieš 10 metų yra 
miręs Paryžiuje.

Rytų Vokietija keičia savo tak
tikų pabėgėlių atžvilgiu: kaip žino
me visi pasieniai grežčiauslai sau
gomi, kad tik anos pusės žmonės 
iš “geresnio” gyvenimo nepereitų 
į “supuvusius” Vakarus. Olandų 
spauda praneša, kad Rytų Vokie
tijos vyriausybė nusistačiusi išleis
ti į Vakarų Vokietijų savo pensi
ninkus ir nedarbinguosius. Neblo
gas biznis, sako olandų spauda: 
kai nebenaudingas ir nedarbingas 
žmogus, tai valstybei našta ir jis 
nereikalingas. Dėl to dirbantieji 
mirties bausme prirakinti, kad ne
pabėgtų, o kuriais reikia valstybei 
rūpintis, tegu sau eina...
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“Mūsų Pastogėj” Nr. 40 buvo 
pranešimas, kad PLB Valdybos 
iniciatyva buvo sukviestas JAV 
LB Centro Valdybos ir Kanados 
LB Krašto Valdybos Jaunimo or
ganizacijų ir Jaunimo spaudos ats
tovų pasitarimas rugsėjo 19-20 d., 
Pirmininko J J. Bachūno f ar moję, 
Sodus, Michigan.

Tame pasitarime svarstyta ir 
sutarta 1966 m. šaukti pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresų. Kon
greso vieta — J.A. Valstybės, Cle- 
velando ar Detroit miestas. Laikas 
numatomas 1966 m. spalio 3-5 d.d.

Tikslas: suburti pasaulio lietu
vių jaunimų vienon vieton, ap
žvelgti dabartinę jo padėtį laisvo 
pasaulio kraštuose ir padaryti rei
kiamas išvadas.

Tai jau antras, jaunimo išjudi
nimo, suartinimo ir tautinio są- 
moninimo reikalas, iškeliamas mū
sų bičiulio p. J.J. Bačiūno. Nėra 
abejonės, kad šis pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas neįvyktų. Jis 
įvyks, nes jį organizuoja PLB 
Valdyba.

Dabar kyla klausimas, ar Aus
tralijoj lietuvių jaunimas susiįdo- 
maus šiuo kongresu? Ar Lietuvių 
Bendruomenės veiksniai bei orga
nizacijos norės ir dės pastangų, 
kad mūsų jaunimo atstovai daly
vautų tame kongrese?

Mano supratimu, reikalas gana 
svarbus, dėl ko turėtų pasisakyti 
jau dabar jaunimas ir bendruo
menės veiksniai.

Žinant, kad kongresas įvyks tik 
1966 metų pabaigoje, tai aš norė
čiau pasiūlyti praktiškų būdų, ku
ris palengvintų sudaryti tam rei
kalui sumas, kurios susidarytų 
nejučiom neapsunkinant tautiečių 
biudžeto.

Mes skaitome, kad Sydniejuje 
yra virš 1000 dirbančiųjų. Jei į 
taupymo dėžutę kas savaitę iš sa
vo Uždarbio įmestų tik po 2 šil., 
tai po dvejų metų jų atidarę 
rastų £ 10. Tų dešimties sva
rų dovanų su lengva širdimi ati- 
duotumėm tam komitetui, kuris 
turėtų būti sudarytas jaunimo at
stovų parinkimui ir pasiuntimui į 
pasaulio jaunimo kongresų.

Kaip matote, šitaip lengvu bū
du, mes galime sudėti, savęs ne
sunkindami daugiau, negu būtų 
reikalinga.

Imkime tikresnį skaičių, tik tė
vų, kurie jau užaugino vaikus ir 
kurie augina, na dar ir gerašir
džius, kurie visokiems tautiniams 
reikalams aukoja ir aukos. Skai
tykime, Sydnejuje visų trjų Apy
linkių ribose tokių tėvų ir gera
širdžių būtų tik 500. Taupydami 
šiuo siūlomu būdu, šie 500 tau-|

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
BE MUITO, licencijos ir kitų mokesčių!

į į Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iš sandėlių 
;! esančių Sovietų Sąjungoje. Taip siunčiame automobilius, mo- 

tociklus, dviračius, siuvamas mašinas, akordeonus, radijo ir 
televizijos aparatus, medžiagas, maistą, gėrimus, cigaretes 

: : ir t.t.
;; Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti į Lietuvą mais-
■ • tą, medžiagas ir kitas prekes iŠ Anglijos.

Kviečiame pasinaudoti proga pasiųsti giminėms specia- 
’! lų labai vertingą
;; ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P—3,

■ susidedantį iš dviejų atkarpų po 3 jardus dviems paltams la- 
- bai šiltos angliškos ULSTER medžiagos ir vienos atkarpos 
;; 3i jardų extra geros angliškos medžiagos žieminiam vyriškam 
• • arba moteriškam kostiumui tik už «»
; • Anglų £20.0.0, su Sov. muitu ir pasiuntimu.

Taip pat dar galima pasiųsti mišrų aukšto kaloriteto 
maisto 22 Ibs siuntinį M—13 susidedantį iš taukų, kakavos, 

" ‘ miltų, kavos, šokolado, cukraus, arbatos ir prieskonių tik už 
Anglų — £10.0.0, su Sov. muitu ir pasiuntimu.

’ ; Be to dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą turėjusį
■ • specialų tvirtų ir gražių vilnonių angliškų medžiagų siuntinį

! V—3, susidedantį iš trijų atkarpų po 31 jardų trims kostiu- 
;; mams — viso 101 jardų tik už

Anglų £16.0.0, su Sov. muitu ir pasiuntimu.
-! REIKALĄ ŪKITE PA VYZDŽIŲ IR RAŠYKITE 

į BALTIC STORES LTD.
į! (Z. Juras)

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

< ►
•; Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje veikianti nuo 1938 m?
<> Atstovai Australijoje’-
: I K., Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, Brisbane, Q-land. 
;; St. Reciuga, 58 yyehl Street North, Mount Gambier. S.A.

JAUNIMO REIKALAIS
Rašo S. Narušis

tiečių kas savaitę dėdami po 2 šiL 
į dėžutę, per dvejus metus sudėtų 
£5000.

Tokių sumų turint, mes galėtu
mėm iš Sydnejaus pasiųsti į pasau
lio jaunimo kongresų nemažiau du 
atstovus.

Be to, parinktieji kandidatai ar 
kandidatės turės atsisakyti iš dar
bo ne savaitei ar dviem, o mažiau
sia 3-4 mėn. Kodėl tokiam ilgam 
laikui? Iš Australijos į JAV ke
lionė ilga ir nepigi. Be to, vyks į 
kraštų, kur lietuvių senos ir didelės 
kolonijos. Tokie mūsų kandidatai 
turėtų išnaudoti progų, suėję į 
ryšį kongrese su Amerikos ir Ka
nados didžiųjų kolonijų jaunuo
liais, jie turėtų aplankyti visas di- 
džiųsias Amerikos lietuvių ir Ka

ALB KRAŠTO KULTŪROS TARYBOS

Plenumo Posėdis
ALB Krašto Kultūros Tarybos Plenumo posėdis įvyksta 

gruodžio 27 d. 7 vai. vak. p.p. Krausų namuose, 4 Grand
view Ave., Maribymong.

Darbotvarkėje:
I

1. Prezidiumo sudarymas.
2. ALB Krašto Kultūros Tarybos pirmininko praneši

mas.
3. Sekcijų seniūnų pranešimai.
4. Diskusijos dėl pranešimų.
5. Einamieji reikalai ir sumanymai.

n
Gruodžio 29 d. Nicholas Hall, 148 Lonsdale Str., City, 

ALB Krašto Tarybos suvažiavime 3 vai. p.p.: --
K. Kavaliausko paskaita “Mūsų kultūrinės veiklos pras

mė ir turinys”.
Diskusijos.
ALB Krašto Kultūros Tarybos plenumo posėdžio daly

viai kviečiami dalyvauti šioje paskaitoje ir diskusijose.
ALB Krašto Kultūros Tarybos

Pirmininkas
★

Jau septyneri metai, kaip 
ALB Krašto Kultūros Taryba 
vysto savo veiklą. Su laiku išryš
kėjo jos reikšmė ir uždaviniai. 
Pats gyvenimas jai stato vis di
desnių reikalavimų. Lietuvių 
visuomenė laukia iš jos gairių 
ir kultūrinio gyvenimo koordi
nacijos.

Mūsų minėjimų bei kultūri
nių parengimų lygis dažnokai 
žemas, nes jie pravedami dau
geliu atvejų nepatyrusių žmo
nių. Kur stoja talkon patyrę ir 
net kvalifikuoti asmens, tokie 
parengimai praeina gražiai ir 
patraukliai. Tai ypač jaučia 
apylinkių valdybos. Tad būtina

nados kolonijas, susipažinti su jau
nimo ir bendruomenės organizacijų 
kultūrine, tautine veikla, o taip 
pat painformuoti tų organizacijų 
narius apie Australijos lietuvių 
jaunimo ir bendruomenės organi
zacijas ir jų kultūrinį darbų.

Be to, jie turėtų progos ir be 
abejo norėtų pasiįdomauti ir paly
ginti savo specialybių sųlygas JAV 
-bėse.

Tokie kandidatai, išvažiuodami 
3-4 mėnesiams, iš savo darboviečių 
atlyginimo negautų. Jų būtų jau 
didelis prisidėjimas ir to turėtų 
užtekti. Kelionės išlaidos turėtų 
būti pilnai apmokėtos įskaitant ir 
važinėjimus į kolonijas.

Kadangi čia keliamos mintys yra 
diskusinės, tai būtų gera, kad dėl

★

prie apylinkių valdybų sudary
ti apylinkių kultūros tarybas, 
kurios būdamos pastovesnės 
(nariai kviečiami penkeriems 
metams) pasidarytų nepamaino
mos talkininkės visoje apylinkių 
kultūrinėje veikloje. Tokiose 
tarybose reikalingi ne tik prity
rę kultūrininkai, bet ir gabūs 
organizatoriai. Kaip pavyzdi 
prisiminkime Bankstown apylin
kės kultūros tarybą, kurios ran
kose, galima sakyti, visas kultū
rinis gyvenimas: savaitgalio mo
kykla, jaunimo vaidinimai ,tau
tiniai šokiai ir kt. Si kultūros ta
ryba ne tik pati nereikalauja lė
šų, bet iš savo pajamų net re
mia kitus- kultūrinius apylinkėje 
pomiškius.

Kitas rūpestis — tai Meno 
Dienos: Nors jos tik trečią kar
tą ruošiamos, bet jau įėjo į tra
diciją ir kaskart vis plečiamos 
taip, kad beveik nesutalpinamos 
į šventinį Kalėdų — Naujų Me- Į 
tų tarpą. O ir įvairių suvažia
vimų apimtis tokia, kad sunku 
ir besuspėti visur apeiti. Čia ver
tėtų pasvarstyti, ar derinti su
važiavimus drauge su Meno 
Dienom, ar šiuos du visuomeni
nius ir kultūrinius pasireiškimus 
išskirti. Daug motyvų yra už ir 
prieš. Bet klausimas yra gana 
jautrus, kurį reikėtų kaip nors 
išspręsti.

Plečiant santykius ir bendra
darbiavimą su kitų kraštų Liet. 
Bendruomenėmis, reikėtų pagal
voti, ar nebūtų prasminga išsi
kviesti iš Amerikos stiprių kul
tūrinių pajėgų, kaip kad šiais 
metais padarė sportininkai.

Kitas labai jautrus klausimas, 
tai tolokai gyvenančių nuo di
desnių liet, centrų neskaitlingų 
liet, kolonijų lankymas su ati
tinkamais kultūriniais ir meni
niais vienetais, lietuviškos spau
dos ir knygų efektyvesnis plati
nimo suorganizavimas ir t.t. 
Klausimų ir problemų yra visa 
eilė, kuriuos Kult. Taryba turė
tų išjudinti ir dažnu atveju net 
nuspręsti. Taip pat pasvarstyti- 
na ir pačios Kultūros Tarybos 
kaip institucijos struktūra ir 
kompentencija.

Šiais ir panašiais klausimais 
turėtų rimčiau pagalvoti mūsų 
kultūrininkai ir Kult. Tarybos 
nariai ir juos iškėlus apsvarsty
ti augščiau minėtame Kultūros 
Tarybos plenumo posėdyje. 

jų suinteresuotieji galimai grei
čiau pasisakytų, nes artinantis 
Krašto Tarybos atstovų suvažiavi
mui, o taip pat ir studentų, būtų 
graži proga šį labai svarbų tauti
niu reikalą suvažiavimuose ap
svarstyti.

LATVIŲ JAUNIMO EUROPOJE 
REZOLIUCIJOS

Hamburge praėjusią vasarą įvy
kusiame 11-me Latvių Jaunimo 
Sąjungos Europos kongrese priim
tos tokio turinio rezoliucijos: Lat
vių jaunimas save laiko politiniais 
emigrantais. Juos sieja glaudūs 
ryšiai su Latvijos latviais ir jie 
atmeta krašte įsivyravusį bolševi
kinį režimą ir šio kolonizacinę, iš
naudojimo ir rusinimo politiką. 
Jaunimas pažymėjo, kad grasoma 
latvių tautos egzistencijai. Lais
vo tautų apsisprendimo teisės ne
bus galima išspręsti laukimu. 
Okupantas savo politika siekia lat
vių tautą paversti mažuma. Dėl 
to laisvo apsisprendimo teisė sun
kiai beįvykdoma. Rezoliucija baig
ta žodžiais: “Ateities delsimas 
latvių tautai gali turėti likiminės 
reikšmės”. (E)

Lietuvoje neseniai išleista Čika
goje gyvenančios S. Tomarienės 
nauja pasakų knyga “Užburtos 
birbynės” (96 psl. iliustr. B. Ži- 
lytė ir A. Steponavičius).

— Šiaulių teatras naująjį sezoną 
pradėjo Vinco Krėvės “Žentu”. 
Dramą pastatė neseniai Maskvos 
teatrinį institutą baigęs M. Kark
lelis, dekoracijas paruošė J. Tau- 
janskienė. Dar lapkričio mėn. te
atras pastatys kito, nepr. Lietuvos 
laikmečio dramaturgo Petro Vai
čiūno komediją “Tuščios pastan
gos”. Vėliau Šiaulių teatras nu
mato K. Sajos komediją “Trys Va
balo vasaros”, V. Miliūno dramą 
"Geras gyvenimas” ir M. Sluckio 
romano “Laiptai į dangų” insceni
zaciją. (E)

DAUGIAU TEISIŲ 
ŽEMDIRBIAMS?

Maskvoje pasakytoje kalboje 
partijos pirmasis sekretorius L. 
Brežnevas kalbėjo: “Reikia suteik
ti daugiau teisių krašto žemdir
biams”. Jis teigė, kad Sovietijos 
kolchozininkams nesą tikslinga 
varžyti gyvulių nuosavybę jų turi
muose privačiuose sklypuose. “Per 
pastaruosius kelerius metus — kal
bėjo Brežnevas — tie žemdirbiai 
buvo susidūrę su nepagrįstais su
varžymais”. Tai buvo žodžiai, nu
kreipti prieš nuverstąjį N. Chruš
čiovą — dėl įvairių biurokratinių

N.S.W. Dainų Šventėje
Gražus, saulėtas šeštadienio ry

tas. Atrodė, kad Canberros cho
ristai išsiprašė tokio gražaus ryto, 
kad būtų maloni kelionė į Sydney, 
į IV-ją N.S.W. Dainų šventę. Kai- 
kurie iš mūsiškių dar iš vakaro 
išspaudė, kad turėtų daugiau laiko 
Sydnejuje pasisvečiuoti. Likusieji 
punktualiai 10 vai. ryto subruzdėjo 
į lietuvių klubą.

Kiek pasistiprinę ir vienu kitu 
stikliuku pasišląkstę, kad kelionė 
geriau sektųsi patraukėm Sydney 
kryptimi. Mūsų mažą koloną ly
dėjo ir visais tėviškai rūpinosi mū
sų mylimas chorvedis P. Darius.

Laimei, pakely nesutikom jokių 
kliūčių ir viskas buvo kaip sviestu 
patepta. Nors ir neišalkę, bet kaip 
nesustoti garsiojoj “Bimbos” už
kandinėj, kur maistas toks pigus 
ir skaniai paruoštas. O patiekalų 
didumas! Didžiulėj lėkštėj “stei- 
kas” vos besutelpa.

Nuo čia Sydney atrodė ranka 
pasiekiamas. Netrukus jau riedam 
priemiesčiais. Čia atsidūrę pir
miausia vykom salėn, kur bus kon
certas. Apsidžiaugėm ją pamatę:

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 63-2231

DR. POVILUI GAILIŪNUI
Lietuvoje mirus, gilios užuojautos broliui Matui ir jo 
šeimai reiškia

Baltramijūnai

Liūdesio slegiamą Matą Gailiūną ir jo Šeimą dėl brolio 

DR. POVILO GAILIŪNO
ankstyvos mirties pavergtoje tėvynėje giliai užjaučiame.

Reisgiai

STEPUI KOVALSKIUI
mirus, jo liūdinčią žmoną, vaikus ir artimus 
giliai užjaučia

Sipavičiai

Geležinę uždangą praskleidus
potvarkių jo valdymo metu, iš tik
rųjų, kolchozininkai turėjo rūpes
čių dėl jų sklypuose laikomų vadi
namų “asmeninių” gyvulių. Tik 
ateitis parodys, ar vad. kolekty
vaus valdymo metu Sovietijos žem
dirbiai susilauks geresnių gyveni
mo, buities ir atlyginimo sąlygų. 
Sekant Vakarų spaudos praneši
mus dar per anksti kalbėti apie 
“palengvėjimo nuotaikas sovieti
nių žemdirbių tarpe”. (E)

VENGRIJOJE IR “JUODI 
SĄRAŠAI”

Bulgarija ir Čekoslovakija, pra
ėjusiomis vasaromis įsileidusios 
daug Vakarų kraštų turistų, tu
rėjo daug pajamų devizomis. Tai 
paskatino ir Vengriją labiau pras
kleisti “geležinę uždangą” ir ypa
tingai nevaržyti Vengriją aplan
kyti norinčių Vakarų turistų. Vis 
dėlto vengrų saugumo įstaigų nu
tarimu pasienio pereinamuose 
punktuose laikomi "juodieji sąra
šai” asmenų, kurių atvykimas į 
Vengriją nepageidaujamas. Pasi
rodo, kad dauguma tų nepageidau
jamų asmenų, tai vengrai išeiviai, 
po 1956 m. sukilimo ar vėliau pa
sirinkę laisvę Vakaruose. (E)

RAŠYTOJAS M. WANKOWICZ 
NUTEISTAS

Varšuvos teismas lapkričio 9 d. 
žinomąjį lenkų rašytoją Melchijorą 
Wankowicziu nuteisė 3 metų kalė

salė didžiulė — bus lengva dainuoti 
ir gerai skambės.

Gausiai susirinkę Sydney lietu
viai įrodė, kad jie lietuvišką dainą 
dar labai myli. Prieš prasidedant 
koncertui didžiulė salė buvo pil
nutėlė.

Mes, nors ir iš sostinės, neaijau- 
tėm labai drąsiai. Juk mūsų cho
ras dar toks jaunas, juk teks pir
mą kartą dainuoti svetimoj vietoj 
ir dar tokiai gausiai auditorijai! 
Mūsiškių veiduose aiškiai matėsi 

“PAGROBTAS KARALAITIS” 
GRUODŽIO 12 D. DAINAVOJE!

nerimo ir jaudinimosi.
Besiklausydami Newcastle choro 

turėjom laiko apsiprasti su visa 
aplinka. Po jo mūsų eilė. Kiti 
chorai skaitlingi choristais, o mū
sų tik saujelė! Už tat, broliukai, 
sesutės, laikykimės! — pagalvo
jau pati viena. Pakilo uždanga ir 
mes giliai atsikvėpę prasižiojom...

Po pirmos dainos pasipylė gau
sybė katučių, iš ko supratom, kad 

jimo bausme. Rašytojas, 72 m. 
amž. kaip JAV pilietis 1958 m. 
buvo grįžęs į Lenkiją. Pasinaudo
jant amnestijos įstatymu, rašyto
jas ligi galimos apeliacijos paleis
tas į laisvę. Jis buvo apkaltintas 
apšmeižęs Lenkiją — į užsienį pa
siuntęs režimui nepalankią “me
džiagą” (savo kalbos tekstą Var
šuvoje buvusiame susirinkime).

Pažymėtina, kad M. Wankowicz 
buvo vienas pasirašiusiųjų š. m. 
kovo m. vadinamą “34 lenkų inte
lektualų” raštą gomulkinei vyriau
sybei. Dabar jį nuteisus pasaulio 
spaudoje vėl iškilo intelektualų 
suvaržymo ir persekiojimo Lenki
joje klausimas, šveicarų "Neue 
Zūrcher Zeitung” (lapkr. 10, Nr. 
310) pažymėjo, kad komunistinė 
Lenkija jau išdrįsta griebtis prieš 
kitaip manančius policinių ir tero
ro priemonių. Rašytojas buvo kal
tinamas pagal dar 1946 m., taigi, 
stalininiu laikmečiu išleistą įsaką. 
Teigiama, kad nubausti rašytoją 
reikalavęs Gomulka ir partinis ide
ologas Kliszko. Varšuvos parei
gūnų nuomone, lapkričio 9 d. pas
kelbtasis teismo nuosprendis dar 
labiau išryškinsiąs Lenkijoje įsi
vyravusią įtampą. Dabar laukia
ma naujos bylos — prieš pulk. J. 
Grzędzinski. Jis, bet kokios dikta
tūros priešas, prieš karą redagavo 
antifašistinį savaitraštį “Czarno 
na bialym”, kurio bendradarbiais, 
šalia liberalų ir socialistų, buvo ir 
komunistai.

mūsų tikrai laukė ir labai šiltai 
pasitinka. Pasidarė kiek ir drą
siau. O po "Stikliukėlio” pasipylė 
tokie plojimai, kokių niekad nesi- 
tikėjom.

Išdainavę beveik viską, ką bu
vome išmokę, pasitrankėm į salę 
ir klausėmės Sydney “Dainos” ir 
vėliau “Dainos” ir Newcastle jung
tinio choro. Grožėjomės jų išpil
dymu ir sudėtingomis dainomis ir 
galvojom, kada mes taip išdrįsime.

Neminėsiu koncerto užbaigos ir 
oficialios dalies. Viskas buvo la
bai gražu ir įdomu. Toliau sekė 

vaišės ir pasilinksminimas. Kon
certo šeimininkų paruošti stalai 
tiesiog lūžte lūžo nuo gėrybių ir 
skanumynų. Scenoje grojo pulki 
kapela, ir salė tuoj užsipildė besi
sukančiomis poromis.

Taip jaukiai besi vaišinant ir ne- 
pajutom, kai atėjo valanda skirs
tytis. Su savo šeimininkais vyko
me į pramatytas nakvynes. Bet ir 
čia ne galas. Kiekvienuose na
muose suradom šeimininkų di
džiausią nuoširdumą ir vaišingu
mą.

Sekančią dieną atsisveikinę su 
mielaisiais šeimininkais patraukė
me į namus.

Tolstant nuo Sydney vis stipriau 
kaupėsi praeitos dienos įspūdžiai ir 
išgyvenimai. Mes jais dar. ilgai 
gyvensime ir to sydnėjiškių mums 
parodyto nuoširdumo niekados ne
užmiršime I "Aušros” ohoritti
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KULTŪRA - MŪSŲ
Neseniai Čikagoje buvo pravestas Lietuvos augštųjų mokyklų, 

paminėjimas, kur pagrindinę kalbą pasakė Lituanistikos Instituto 
Čikagoje direktorius prof. Dr. Jonas Balys. Nors Australijos lietu
vių gyvenime visa liet, veikla ir grindžiama liet, kultūra, vis tik 
Srof. J. Balio mintys būtų įdomios ir Mūsų Pastogės skaitytojams, 

ia paduodame jo kalbos pagrindines mintis. Red.

Žvelgdamas į Lietuvos pra
eitį prof. J. Balys teisingai pa
stebi, kad “senosios Lietuvos 
valdovai nesirūpino mokslo ir 
kultūros reikalais”. Krokuvos 
universitetas Lenkijoje ir šian
die vadinamas “Jogailos univer
sitetu”, kurį Jogaila globojo ir 
jam daug dėmesio skyrė. Deja, 
sako prof. Balys, Jogailos pus
brolis Vytautas nepasekė šiuo 
pavyzdžiu, nors jis ir mokėjo lie
tuviškai, lotyniškai, vokiškai, 
gudiškai ir spėjama net totoriš
kai. Kaip kronikos pasakoja, jis 
net su Jogaila kalbėdavosi lie- 
tuviškai, kad kiti jų pasitarimo 
nesuprastų. Su minėtomis kal
bomis Vytautas savo kanceliari
joje turėjęs ir raštininkų, bet 
neturėjo tokio lietuviškai. Yra 
istorinė knyga “Codex epistola- 
ris Vitoldi”, kur surinkta šimtai 
Vytauto laiškų įvairiomis kalbo
mis, bet nė vieno lietuviškai. 
“Mes šiandien Vytautą pavadin
tume dukart didžiuoju, sako 
irof. Balys, jeigu jis būtų pali- 
cęs bent vieną lietuviškai rašvta 

laišką”.
Vilniaus universitetą įsteigė 

vengras karalius Steponas Bato
ras, kuriame iki 1816 metų vis
kas buvo dėstoma lotyniškai ir 
turėjo visas anuo metu žinomas 
mokslo šakas, išskyrus filosofi
ją, bet nieko lietuviško. Net ir 
lietuvių kalba nebuvo dėstoma, 
nors buvo dėstomos net arabų 
ir persų kalbos. Perbėgdamas 
mūsų augštųjų mokyklų istorinę 
raidą prof. J. Balys pripažįsta, 
kad jos davė lietuvių tautai di
delį įnašą, ypač Lietuvos nepri
klausomybės metais, ir to pasė
koje nors “dabartinis okupan
tas sunaikinęs visas krašto gy
nimo ir ūkines įstaigas, tačiau 
ką padarė švietimo įstaigos, 
jiems iki šiol nepasisekė visiškai 
sunaikinti”.

Prof. Balys nekaltina Vytau
to Didžiojo ,kad jis prieš 500 
metų nepasirūpinęs lietuviško 
rašto ir kultūros reikalais, bet 
tik primena, kad mes patys iš 
istorijos nieko nesimokome. Net 
ir išeivijoje daugeliu atvejų, anot 

jo, kultūriniai reikalai pastato
mi antraeilėje vietoje. Kaip pa
vyzdį, ką galima padaryti su 
kultūriniais pomiškiais ir mūsų 
sąlygose, jis pamini du šių metų 
įvykius Amerikoje:

“Turėjome šiemet du lietu
viškus sąskrydžius: grynai poli
tinį kongresą Washingtone ir 
Lietuvių Dieną Pasaulinėje pa
rodoje. New Yorke. Į politinį 
kongresą Washingtone susirinko 
apie 500 žmonių. Nors buvo 
nusamdytos gerai vėsinamos pa-

(Pradžia M.P. Nr. 45)

Sausio pabaigoje 1942 m. Kazys 
Binkis išgirdo vieno mūsų poeto 
gan savotiškų pareiškimų. O dė
josi tai Naujuosius Metus sutin
kant pas įžymų mūsų knygos lei
dėjų. Nemažoj kompanijoj minė
tas poetas visai blaivia galva 
maždaug taip nušnekėjo: “Mes 
(čia paminėjo savo srovės vardą) 
padarėm didelę klaidų, kad birže
lio dienomis nesulikvidavom bol- 
ševikuojančių, rašytojų, poetų...” 
Buvo paminėtos kelios pavardės.

Visa tai sužinojęs, Kazys Bin
kis susikvietė pas save keletu ra
šytojų, kultūrininkų. Tai buvo 
sunkus ir klaikus metas. Vokie
čių kariuomenė, žiemos ir mūšių 
išvarginta, įnirtusiai persekiojo 
okupuotus kraštus. Lietuvoje vy
ko masinės žudynės.

— Mes patys neriamės kilpą. 
Mums abu vienodi: ir rudas ir 
raudonas. Kaip tauta, valstybė 
mes esame parblokšti, bet mus 
nieks neparblokš, jei mes būsim 
visi už vienų, vienas už visus. 
Vyksta negirdėto masto žudynės, 
melas, apgaulė, o mes patys ei
nam savęs piauti. Ir kas tai da
ro? — vaikščiodamas po kambarį 
kalbėjo Kazys.

Iki vėlyvos nakties šnekėjom 
visokiais klausimais. K. Binkis

ATSPARA
talpos viešbutyje, bet salės bu
vo apytuštės. Tuo tarpu New 
Yorke po atviru dangumi, virš 
90° karštyje, šoko apie 800 
jaunimo ir dainavo apie 1200 
choristų. Plačioji Amerikos 
spauda apie Washingtono kon
gresą mažai ką prasitarė arba ir 
visai tylėjo, tuo tarpu kai apie 
New Yorko lietuvių dieną ilgo
kus straipsnius parašė net ir tie 
laikraščiai, kurie sovietų paver
gtoms tautoms daug simpatijų 
neturi. Padarykime atitinkamas 
išvadas. Veikdami grynai poli
tiškai mes esame niekam neįdo
mūs. Tuo tarpu ruošdami kul
tūrinius pasirodymus sutelkda
mi minias, mes atkreipiame dė
mesį. Susidomi mūsų dainomis, 
šokiais, spalvingais tautiniais 
drabužiais. Ta proga pamini ir 
ką vienas kitas politinis veikė- ta.

KAZYS BINKIS GYVENIME
Liudas Dovydėnas

mėgo paliesti pasaulines proble
mas, skverbtis į ateitį. Ligos sle
giamas, ilgas valandas praleisda
vo lovoje, skaitydamas, šiek tiek 
rašydamas.

Dar 1939 m. rudenį būrelyje 
Tėvynės Sųjungos narių K. Binkis 
padarė plačių ir išsamių kultūri
nės ir politinės raidos apžvalgų. 
Nuostabiu proto aštrumu, gebėji
mu iš dienos įvykių daryti pla
čias, analitines išvadas Kazys Bin
kis ryškiai nubrėžė Vokietijos 
avantiūrų būtinumų, raudonosios 
diktatūros klastingų užsimojimų 
sunaikinti pasaulį revoliucijos ug
nimi ir kardu.

Minėtų sausio vakarų Kazys 
Binkis kalbėjo:

— Mes tik pradedam savo kan
čių kelių. Vokietija kris. Kas po 
to? Bolševizmas, grįžtamuoju 
potvyniu, užlies Europų. Ar 
mums patinka ar ne, bet kaipgi 
subyrės vokiečiai, jei ne nugalėji
mu? Tada ateis eilė raudonosios 
diktatūros subyrėjimui. Ir suby
rės. Subyrės neginklu sumušta, 
bet išsiplėtimu ir pykčio išsiver
žimu pavergtųjų tautų kantrybės 
išsekimo dienoje. Mes išvysim 
vokiečių subyrėjimų, gal ne taip 
greit, kaip kas mano ir nori, bet 
tai bus vaikų žaislas, palyginus su 
paskutinės diktatūros subyrėjimu.

Po valandos, užsidegęs cigare- 

jas ten pasako. Pasirodo šitkas: 
tik ruošdami kultūrinius pasiro
dymus mes galime per užpaka
lines duris laimėti šiokio tokio 
dėmesio ir politinėje plotmėje. 
Tad kaip tik pats laikas susipra
sti ir pasukti mūsų veiklą ir lie
tuviškos visuomenės sudėtas lė
šas kita kryptimi.”

Prof. J. Balys primena, kad 
net ir bolševikų agentai beveik 
nekreipia dėmesio į mūsų poli
tinę veiklą, bet už tat visomis 
pastangomis priešinasi mūsų bet 
kokioms kultūrinėms demons
tracijoms.

Lygiai, anot prof. Balio, tu
rėjo gražių atsiliepimų ir New 
Yorke įvykęs Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos suvažiavi
mas. Tokiu būdu per lietuviško 
mokslo ir kultūros kilimą, įvai
riomis akademijomis, rimtais 
mokslo leidiniais ir masiniu kul
tūrinių sąskrydžių rengimu pri
minsime kultūringam pasauliui, 
kad esame gaji ir kultūringa tau

tę, kurių kartais surūkydavo arti
mų bičiulių būrelyje, patylomis 
kalbėjo:

— 0 mes? Kas mes šitame 
pragariškam žaidime? Vieni sa
ko, mes maži, kiti įkalba, mes ne
reikšmingi. Banalių asilų šnekos. 
Kiekviena galva, jeigu ji ne pečių 
papuošalas, turi būti savo vietoje, 
kiekviena ranka turi dirbti tai, kų 
ji turi dirbti. Jei mes žinosim, ko 
mums reikia, jei būsime savo vie
toje, mes būsim ir dideli ir reikš
mingi. Turi būti viena partija — 
lietuvių partija, vienas siekimas 
— Laisva Lietuva. Matot, vyrai, 
visiškas ligonis, bet lyrų ir įkvė
pimų kišu po pagalve. Reikia gy
venimų pastatyti, reikia raudoni, 
rudi velniai iš mūsų krašto išrū
kyti, o tada pakalbėsim, kam me
dalis, kam virvė... Bet gal nebus 
kam duoti medalį, nes medalių 
verti bus kapuose arba tiek pro
tingi, kad į medalius nusispiaus, o 
kartuvių mes gal susitarsim ne
statyti, nes svetimieji pristatys. 
Labai gaila, kad mūsų- kolega, 
užuot plunksnų smailinęs, nori 
pralenkti Gestapų ir NKVD. Tuš
čias darbas, broliai, kad ir koks 
gabus, šių dviejų įstaigų lietuviui 
nepralenkti!

žurnalistas A. V. prisiminė Jo
nų Aleksandriškį, Antanų Vaičiu
laitį ir kitus kolegas, kaip laimin

PADĖKA
Iš visos širdies dėkoju visiems mane sveikinusiems 40 

metų chorų vedimo sukakties proga.
Ypatingą padėką noriu pareikšti Bendruomenės Krašto 

Valdybai ir Krašto Kultūros Tarybai, kun. P. Butkui, Can
berra, Sydney, Bankstown, Cabramatta ir Newcastle apylin
kių valdyboms, Newcastle, chorui ir jo dirigentui, Canberra 
“Aušros” chorui ir jo dirigentui, Sydney “Dainos” chorui, 
“Mūsų Pastogės” redaktoriui, p. V. Šliogeriui, p.p. G. ir V. 
Kazokams.

Lygiai gilią padėką reiškiu ir visiems sveikinusiems gau
siomis gėlių puokštėmis, nors scenoje sujudimo metu ne visų 
kortelės mane pasiekė. Ačiū už tas gausingas ir puikias gėles.

Jausdamasis morališkai su kaupu atlygintas įsipareigoju 
ir toliau kelti lietuviškos dainos grožį, kol jėgos tesės.

K. Kavaliauskas

LAIŠKAS REDAKCIJAI

PASIILGSTU LIET. DAINOS
Perskaičius “Dainos mylėtojo” 

pastabas dėl Sydney “Dainos” cho
ro pasirinkto dainų charakterio, 
labai nustebau. Nesu choristė ir 
neturiu teisės nei kompetencijos 
nurodinėti dirbantiesiems jų darbo 
krypties pati nedirbdama, bet ka
dangi man “Dainos” choro pasiro
dymai ar tai koncertų, ar minėji
mų progomis yra suteikę labai 
daug gražių neužmirštamų valan
dų, norėčiau ir aš žodį tarti dėl to 
“liūdesio apsiausto”.

Mums gyvenant svetimoje aplin
koje ir svetimoji muzika bei ta va
dinama daina yra kitokia. Tai vis 
tik greito tempo, greito ritmo ske
veldros, kurios tinka produkcijos 
kėlimui fabrikuose ir kurių gal ir 
tikslas yra išvystyti darbo tempų 
tiek dirbtuvėse, tiek ir vištidėse, 
žodžiai, mintis, melodija — ne
svarbu: kuo mažiau prasmės, tuo 
geriau! Nuo populiariosios “pop” 
muzikos, kuri mus kankina kiek
vienoj krautuvėj, jaunuoliai perse
kioja su savo transistoriais vos tik 
mums pravėrus savų namų duris, 
ir gatvėse, ir traukiniuose, ir pa
jūriuose, nebegalima atsiginti. Vi
sas tas triukšmas iškankina, išvar
gina nervus. Aš noriu ramybės, 
noriu poilsio, dvasinio pasigrožė
jimo. Taip, dar yra klasikinė mu
zika, tačiau aš noriu ir savosios, 
lietuviškos dainos. Ji yra balzamas 
mano "širdžiai ir kaip tik todėl, kad 
ji yra raminanti, verčianti suei

gai išslydusius į ramesnius kraš
tus, nepaliestus mūsų šalies 
vargų.

— Tu buvai užsienyje? — pa
klausė K. Binkis žurnalistų A. V.

— Juk aš ir dabar iš užsienio, 
— atsakė.

(Pabaiga psl. 4) 

kaupti, įvertinti patį sąskambį, 
akordų. Aš pavargau nerti po 80 
mylių, aš noriu sustoti, išlipti iš 
lekiančios gyvenimo mašinos ir pa
sigėrėti — pasigėrėti minoriniais 
sųskambiais ir susimųstyti. Gal tai 
nėra net ir nuovargis, bet lietuviš
kas charakteris. Aš neįsivaizduo
ju, kokias dainas dainavo Vytau
to Didžiojo kariuomenė, bet išliku
sios dainos nėra kovingos, grąsi- 
nančios, žudančios, o tik ramios, 
nepretenzingos, darbo bei buities 
dainos. Aš nesiimu spręsti, ar tai 
gera, ar tai bloga, noriu tik pasa
kyti, kad tai sava, pasiilgta ir ma
lonu. Nei ugnies, nei erotinės tra- 
gikos lietuviai savo dainose neįpy
nė; tai mes galime girdėti ispa
niškose ar itališkose dainose, kur 
tuoj griebiasi nuodų taurės ar aš
traus peilio — ach, ach! — bu 
stipriais dūsavimais ir kojų pa- 
trepsėjimais. Visur yra grožio, vi
sose tautų dainose yra visokių ver
tybių, bet lietuviškos dainos man 
yra artimiausios savo giliu huma
niškumu ir ramesnėmis muzikinė
mis spalvomis. Mane jos gaivina 
ir ramina, ir todėl lietuviški cho
rai man suteikė' daug džiaugsmo 
valandų.

Dainos Mylėtoja

Viename kolchoze pirmininkas 
kreipiasi į savo pavaldinius:

— Draugai, už dviejų dienų mū
sų kolchozas švenčia metines. Mes 
turime tai atžymėti didelėm iškil
mėm...

Kolchozininkai tyli.
— Kad šventė būtų didelė, nu

sukite galvas kelioms žąsims! — 
tęsė pirmininkas.

— Kodėl, drauge pirmininke?
— paklausė vienas kolchozininkas.
— Juk jos dėl to nekaltos...

SALLY SALMINEN

KATRYNA
VERTĖ M. MIKALIŪNAS

(Tęsinys)

Dirbo ji ir pas kitų “kapitonų — ūkininkų”, 
Larsonų, kuriam piovė nendres prie mažo, salos 
viduryje esančio, ežerėlio. Ūkininkai, kurių žemės 
prieidavo prie ežerėlio, naudojo tas nęndres gyvu
liams šerti ir stogams taisyti. Tankios, žmogaus 
ūgio nendrės augo pakraščiais nusidriekdamos toli 
ežero gilumon. Ežero dugnas buvo labai klampus; 
tai piauti nendres buvo net pavojinga. Katryna, 
visų pirmųjų darbo dienų jautėsi kiek nesmagiai 
ir net pribijojo, bet ji buvo perdaug išdidi, kad 
parodytų kitiems savo baimę. Plovėjai, išsirikiavę 
ilga virtine, skverbėsi savo kreivais piautuvais pro 
tankų, žalių nendrių miškų vis tolyn nuo kranto, 
kol prieš juos nesutyvuliavo mėlynos ežero bangos. 
Tuomet jie atsisuko ir sunkiai alsuodami apžvel
gė už jų likusią žalią lygumų. Paskui grįždami 
krantan, jie rinko nupjautas nendres, nešdami jas 
į krantą ir vėl pakartodami sunkų kelių.

Dusdami ir pūkšnodami brido jie atgal, vilk
dami sunkius nendrių glėbius. Visi buvo peršlapę 
ir dumblini ligi juostai, o stori moterų sijonai tekš
nodami lipo joms prie kojų. Daugelis jų avėjo vy
riškom kelnėm. Tos laimingosios, kurios turėjo 
aukštais aulais batus, liko sausesnės, bet už tat 
joms buvo sunkiau braidžioti p ovandenį ir kilnoti 
klimpstančias dugno dumble kojas. Katryna nu
sigąsdavo, ir širdis jai pašokdavo, kiekvienų kartų 
kai ji žengdavo klaidingų žingsnį ir pajusdavo že
mę slystant iš po kojų. Ji nebuvo tiek įgudusi, kaip 
kiti, kurie dirbo tų darbų nuo mažens ir mokėjo 
lengviau susirasti tvirtesnį dugno plotų atsiremti. 
Išnešę nendres krovė jas krūvosna krante, kur Li
dija, Betos penkiolikametė duktė, rišo jas į ma
žus pėdus.

Larsonas atėjo pasižiūrėti darbo. Tai buvo vi
dutinio amžiaus vyras, sveikai raudona jūrininko 
oda. Kojas, aukštais batais apautas, išžergęs, jis 

stovėjo krante ir šūkavo nendryne dirbantiems žmo
nėms:

— Ar tai viskas, kų jūs ligi šiol padarėte? 
Žmonės, užgulkit! Mes niekuomet nesugaišdavom 
su tomis nendrėmis daugiau kaip dvi dienas.

— Bet jos šiemet labai storos, — sušuko ku
ris darbininkų.

— Juo geriau, juo geriau, — kaip kada sa
kė Bomanas. — Mums reikalingos nendrės. Mote
rys nori naujų patiesalų grindims. Katryna, ne
palik tenai anos gražios puokštės.

Katryna atsisuko. Ji dar kartų pamėgino pa
siekti toli buvusį nendrių krūmų, lėtai vėjelio lin
guojamų; bet ji greit šoko atgal pajutusi, kad dug
nas jai smenga po kojomis. Paraudusi iš baimės 
ji stengėsi išsikapstyti iš dumblo ir nendrių šaknų, 
kurios siekė jai veik iki pažastų. Larsonas šaukė:

— Pabandyk dar, Katryna, pabandyk dar! Ne
manyk, jog nuskęsi, jei pasiniurdysi kiek, tai nie
ko.

— Bet tai neįmanoma.
— Augustai, eik tu ir nučiupk tų nendrių glė

bį. Matai, Katryna bijo, — pašaipiai nusijuokė 
jis.

Bernas dideliais šuoliais nubrido ir jau buvo 
bečiumpųs piautuvu nendres, tik staiga metėsi at
gal ir visomis keturiomis ėmė kapstytis kranto link.

— Kad čia kur! čia visai nėra dugno!
Larsonas atsisuko į sėdinčių krante mergaite:
— Eik tu ir nupjauk tas nendres. Tu esi ma

ža ir lengva.
Bet tuomet, piktai rėkaudama, įsimaišė Beta:
— Lidija, tu liksi krante! Dėl Dievo, Larso- 

nai, argi tau neužtenka gyvuliams pašaro ir be 
šitų kelių nendrių!

— Man nepatinka, kad jos, tenai likusios, ga
dins vaizdų.

— Gadins vaizdų? Kad jį! — nusispiovė vie
nas darbininkų. O Augustas subliovė:

— Jei tau rūpi tiktai vaizdas, tai eik ir pats 
nusipiauk tas Dievo palaimintas nendres!

— Tavo <batai gana ilgi, — pridūrė Beta.
Larsonas apsisuko ir pabalęs iš pykčio nuėjo 

šalin. Tai buvo bjauriausia, kas jam kuomet teko 
patirti. Būti moterų ir darbininkų iškeiktam ir 
“tu” vadinamam. Jam — ūkininkui ir kapitonui — 
sako “tu...”

Katrynos širdis buvo pilna pasitenkinimo. Nie
kuomet dar ji nebuvo mačiusi darbininkų taip įsiu
tusių ir užsistojusių jų. Tai gerai, galvojo ji, mes 
neleisime elgtis su savimi, kaip su galvijais.

Nors iš viršaus ji atrodė rami, bet iš tikrųjų 
ji jaudinosi visų dienų. Matyt, tas darbas kenkė jos 
sveikatai. Ji kelis sykius pastebėjo Betų apžiūrinė- 
jant jų nuo galvos iki kojų. Ir vėliau, kai jos, 
kiekviena nešdama savo glėbį nendrių, suėjo krante. 
Beta, pasinaudodama tuo, kad ji vyresnė, tarė 
jai:

— Dabar tu liksi krante, o Lidija eis tavo 
vieton.

Katryna paraudo, bet buvo dėkinga, o mer
gaitė apsidžiaugė, kad bus permaina. Tiktai Au
gustas nepatenkintas suniurzgė:

— Kų tai reiškia? Stipriausia ir didžiausia 
liks krante rišt pėdų?

Beta kumštelėjo jį ir geraširdiškai pasakė:
— Nutilk, Augustai. Tu apie šituos reikalus 

nieko nenusimanai.
Vakare, kai abi nuvargusios moterys ėjo kalno 

keliu namo, Beta tarė Katrynai:
— Tur būt, tu lauki kūdikio, Katryna?
— Taip, — sumišusi atsakė jaunesnioji.
— Dieve mano! — atsiduso Beta, tarytum 

ji būtų prisiminusi savo jaunystę. Paskui krei
pėsi vėl į Katrynų:

— Pusė bėdos susilaukti kūdikio, kai turi jį 
kuo maitinti, bet kada pilna troba alkanų varniukų, 
tai tuomet jau visai nelinksma.

— Tai aš puikiai suprantu.
— Na, o kuomet gi jis atbėgs?
— Balandyje, — kiek nuraudusi atsakė 

Katryna.

rūpesčiai: maldos už vyrus ir sūnus, esančius 
jūroje. Nordkvistas nuolatos buvo apiberiamas klau
simais, kų jis girdėjo apie tą ar tų laivų? Ar tas 
ir kitas laivas nesirengia dar grįžti uostan? Ir Beta 
vaikščiojo nerami, nenuleisdama akių nuo uoste 
stypstančio, aukštai iškelto vėjastiebio. Jos vyres
nysis sūnus buvo jūroje, ir ji žinojo, kad jis dabar-

— Gali nors tuo džiaugtis, kad tai įvyks tuo tiniu metu turėjo būti kažin kur Baltijoj.
metu, kai tavasis bus sausumoje.

Katryna klausiamai pažvelgė į draugę. (Bus daugiau)

— Aš manau, kol jis vėl pavasarį išplauks 
jūron.

Lėtai ir nuobodžiai baigėsi ruduo. Ligi šiol 
oras buvęs gražus ir saulėtas pasikeitė, ir nuo 
bulviakasio prasidėjo lietus ir darganos. Tem
davo apie septintų valandų vakaro. Katrynai 
užėjo sunkus laikas. Abu, Nordkvistas ir Svens- 
sonas, norėjo jos darbo, ir ji blaškėsi tarp vieno 
ir kito. Prorečiais ji padėdavo laukuose ir ki
tiems ūkininkams. Ji galvojo, kad jai būtų svei
ka nors vienų dienų likti namuose ir pagulėti, 
gerai pailsėti. Kūdikiui augant, ji jautė, kad 
dingsta jos kūno judrumas; ji " greit nuvargda- 
vo. Bet artėjo žiema su savo rūpesčiais. Neži
nomybė stovėjo prieš akis, ir jai reikėjo, kaip 
tai voverei, darytis žiemai atsargų. Keletu 
“kappų”*) rugių ji buvo užsidirbusi kūlimo me
tu, o iš vieno žvejo pirkosi statinaitę “silak- 
kų”**). Dabar, per bulviakasį ji gavo dar kiek 
bulvių. Bet ji neturėjo jokio ruselio, kur galėtų 
susidėti taip sunkiai uždirbtus maisto trupinius. 
Medinėn dėžėn, kurių ji buvo gavusi krautuvė
je, supylė bulves ir jas teko laikyti kambary
je, kad nesušaltų. Blogiau buvo su brangių mil
tų padėjimu, nes jiems grėsė pelės. Žuvis buvo 
perdaug sūri išlepintam pelių skoniui ir todėl 
jas galima buvo palikti prieangyje, už durų.

Dienos darėsi vis trumpesnės. Retkarčiais 
kildavo stiprios rudens audros ir taip purtyda
vo nugeltusius medžius, kad sausi lapai kaip 
sniegas krisdavo žemėn. Tokiomis dienomis 
ūkininkams tekdavo mesti bet koks darbas ir 
skubėti į malūnus vasaros derliui malti. Visose 
kalvose buvo matyti mostiguojant dangaus skliaute 
pilkų ir raudonų malūnų sparnus. Sparnų ašys 
liūdnai ir įkyriai girgždėdavo rudens darganose.

Dabar visoms salos moterims užėjo nauji
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MŪSŲ PASTOGĖ 1964 m. lapkričio 30 d.

Baigiant šiuos Donelaičio metus 
prisiminkime dar kartą tą didįjį 
poetą. Čia paduodame Jurgio Bra- 
dūno originalią apybraižą, kaip 
Kristijonas Donelaitis pradėjo sa
vo istorinį epą “Metus”. Rašinys 
paimtas iš “Moters” žurnalo.

1764 m. balandžio mėn. pradžia. 
Rytas. Saulės spinduliai prasis
kverbė į Tolminkiemio klebono mie
gamąjį. Lovoje dar tebesnūdu- 
riavo klebonas, šalia lovos kėdė, 
ant jos padėta maldaknygė. Prie 
vienos sienos stovi knygų lentyna, 
o prie kitos, netoli durų, spinta su 
veidrodžiu. Kampe stovi nedide
lis staliukas, o ant jo žvakė. Ryto 
tylą ir rimtį pertraukia staigus 
beldimas į duris. Klebonas krūp
telėjo ir basom kojom atsistojo ant 
šaltų medinių grindų.

— Tuojau, tuojau! — atsiliepė 
jis ir, užsimetęs savo apsiaustą, 
atvėrė duris.

Už slenksčio stovėjo mažas ber
niukas, apsiavęs vyžomis ir užsivil
kęs aiškiai perdidelę skrandą.

— Tai tu, Merčiuk, — nustebo 
klebonas. — Kas tave taip anksti 
čia atginė? Eik į vidų, matai aš 
dar basas.
— Klebone, mano senelis naktį 

labai sunkiai susirgo. Jis norėtų, 
kad ateitumėt pasikalbėti ir pas
kaityti maldų iš šventų knygelių, 
— aiškino vaikas, įėjęs į klebono 
kambarį.,

— Kas jam skauda? — teiravo
si klebonas, vilkdamasis švarką.

— Šoną skauda, giliai po krūti
ne skauda, visur jam skauda.

— Gerai, vaikeli, nueisiu, — ta
rė klebonas, duodamas vaikui py
ragaitį, paimtą iš spintelės, — nu
eisiu, o tu skubėk namo.

Vaikas nudūmė namų link. Kle
bonas, stovėdamas tarpduryje, pa
žvelgė į rytų pusę ir, perbraukęs 
ranka plaukus, grįžo vidun. Pa
mažu apsirengė, pasimeldė ir, tru
putį užkandęs, išėjo pro duris, ran
koje laikydamas didelę maldų 
knygą. Saulė jau buvo žymiai 
kilstelėjusi. Jos spinduliai baigė 
tirpdyti pašaliuose užsilikusį snie
gą. Malonus pavasario vėjelis 
švelniai glostė pamažu žygiuojan
čio klebono veidą.

KAZYS BINKIS
(Atkelta iš psl. 3)

— Taigi, suprasti reikėtų. Bu
vau aš ramesniu laiku, 1929 — 30 
m., Berlyne, o visada buvau Kau
ne. Mintimis, žinoma. Dar dau
giau pergyveni svečioj šaly savo 
šalies nelaimes. Nepavydėkim. Iš 
tolo geriau matosi, geriau įsižiūri. 
Protingai daro kad ir pikti reži
mai, geriausius tėvynės sūnus iš
vydami už tėvynės sienų. Trem
tiniai užsigrūdina, subręsta, ati
tolę nuo smulkmenų .mato visumą. 
Kaip į žydinčią pievą, į savo tė
vynę retkarčiais būtina pažvelgti 
iš tolo. Juk jeigu priklaupęs prie 
pievos įsižiūrėtum į gėlę, — akys 
raibsta, vieną žiedą tematai. Ir 
mums ne visiems šiose velniavose 
pasiseks išsilaikyti prie' namų 
slenksčio. Ir nebijokim, kaip ko
vojantys kariai, pakeisti fronto 
apkasus, bet bijokim blogai pa-

ĮDOMŪS FAKTAI Paruoiė B .Wilson

Tiriant raupsų ligą (leprosy) 
pirmą kartą ligos bakterija buvo 
išauginta ne žmogaus kūne. Tai 
atsiekė amerikietis Dr. C.C. Shep
ard. Turint šią galimybę bus įma
nomi tolimesni tyrimai ir bandy
mai prieš šią ligą surasti priemo
nių.

DIENA PRIEŠ 200 METŲ
Visur pakelyje girdėjosi linksmi 

paukščių balsai, čia pat prie tro
bų čirškė žvirbliai. Kažkur medy
je sukrankė varna. Jai atsiliepė 
šarka, bestrypinėdama ant tvoros 
ir nenuvaldydama savo uodegos. 
Kieme giedojo gaidys. Klebonas 
žygiavo, klausėsi ir suprato, kad 
Dievo galybė ir paukštelių balsuos 
yra didžiai stebuklinga.

— Laukan, tu smirde, nenaudė
li! — pasigirdo smarkus moteriš
kas balsas ir nutraukė klebono gro
žė jimąsi pavasariu.

Klebonas grįžtelėjo į tą pusę. O, 
tai Slunkiaus namai. Jo trobos 
labai prastos, stogo šiaudai baigia 
pūti. Žiūri, Slunkienė iš trobos 
išvijo paršą. Duris paliko atdaras. 
Iš vidaus girdėjosi šis pokalbis:

— Slunkiau, tu smirde, kelkis 
jau vidudienis, nusitverk kokį 
darbelį!

— Tai kad moč, dar anksti, dar 
gaidys negiedojo... — atsiliepė 
mieguistas balsas.

— Negiedojo!? Iškrapštyk blu
sas iš ausų, tai girdėsi, kada jis 
gieda. Pavasaris jau.

— Nemėgstu pavasario, geriau 
patinka žiema! — ginčijosi Slun
kius.

Pažįsta klebonas Slunkių tą ne
naudėlį ir tinginį. Pagreitina 
žingsnius. Besileisdamas į pakal
nę, iš tolo pamatė Merčiuką, ne-, 
kantriai belaukiantį. Peršokęs ke
lias balutes, atsirado jis prie viež- 
lybo Lauro vartų. Čia vaizdas vi
sai kitoks. Trobos naujos, gražios, 
aplinkui didelis sodas. Visa rodė, 
kad čia gyvena darbštus ir rūpes
tingas būras.

Besirengiant eiti į vidų, pasigir
do didelio paukščio sparnų šlame
sys.

— Klebone, tai mūsų gandrai, 
tai mūsų gandrai! — šaukė
džiaugsmingai Merčiukas, rodyda
mas į gandralizdin nutūpusius 
gandrus.

Klebonas, atvertęs galvą, žiūrė
jo, kaip gandrai pradėjo taisyti 
vėjų apgadintą lizdą.

— Prašom, klebonėli, vidun, dė
kui, kad atėjote! — sveikinosi 
šeimininkė.

— Kas gi tam jūsų Laurui pasi
darė? — teiravosi klebonas, eida
mas.} vidų.

keisti kovos liniją ir ne vietoje ir 
ne laiku. Sakau, mūsų kova tik 
prasideda.

K. Binkis, kaip visada, kalbėjo 
įtikinančiai, vaizdingai, aštrių 
akių žvilgsniu permesdamas 5 bi
čiulių būrelį. Ir staiga paklausė:

— Kur jūs pasitrauksit vokie
čiams bėgant iš mūsų krašto?

Tai buvo staigus, netikėtas 
klausimas.

— Pas žuvėdrus, už marių sau
giausia.

— Tik jau ne pas žuvėdrus. 
švedai — turtu aptukusi, seniai 
bėdą mačiusi tauta. Ten pro šalį 
bėgant galima kojas prie ugnies 
pasišildyti. Suesnę savo gerovė
je, pirmu transportu išduos tam, 
kuris pareikalaus. Tik į Vakarus, 
kuo toliau į Vakarus. Iš ten mes 
pradėsim kelią atgal. Ir tik iš ten.

Didysis Druskos ežeras (The 
Great Salt Lake) Amerikoje tiek 
sūrus, kad jo vanduo 8 kartus sū
resnis už jūros vandenį. Net į jį 
įtekančios trys didelės upės nepa
jėgia vandens atskiesti. Druska ir 
mineralais vanduo tiek tirštas, kad 
jame neįmanoma nuskęsti,

Lauras gulėjo lovoje. Klebonas 
pasisveikino su ligoniu, ir abu pra
dėjo šnekučiuotis.

— Maniau, klebone, kad jau pas
kutinioji. Dabar ačiū Dievui, jau 
geriau.

— Nepasiduok, Laurai, ateina 
pavasaris su visa savo gyvybe, ne
gali gi tokiame laike sirgti. Jau 
ir gandrai parskrido...

— Ar jau? O, tai jau tikras pa
vasaris... O sakyk, ar nepastebė
jai, ar didesnysis neturi juodų 
plunksnų po sparnu?

— Turi, turi, — tvirtino klebo-. 
nas.

— Palaimintas Dievas! Tai ta 
pati gandrų pora. Jie kasmet pas 
mus grįžta.

Klebonas dar ilgai kalbėjo su 
ligoniu, skaitė gražias ir raminan
čias maldeles, vėl pasakojo ligoniui 
Tolminkiemio naujienas. Palinkė
jęs ligoniui sveikatos, pasikalbė
jęs su sveikaisiais apie ūkio rei
kalus, klebonas išėjo iš Lauro 
trobos.

Pavasarėjantis oras buvo dar 
lyg šiltesnis ir gražesnis. Merčiu-

KREPŠINIS ČIKAGOJE
(Atkelta iš psl. 5)

Pasekmės: Lituanica — Jesevi- 
čius 27, Germanas 17, šehovikas 
14, Kaunas 8, Dirvonis 8, Kana- 
packis 6, Sabutis 6 ir Petrauskas 
2. Neris — Varnas 30, Benevičius 
21, Valaitis 14, Jakšys 14 ir Tau
ras 4.

KOVA AIKšDĖJE

Sekmadienio popietės kovas ste
bėjo nedaug žiūrovų, tačiau ir iš
lepęs žiūrovas galėjo pasitenkinti 
žaidimo klase.

Ir dėl 3-čios vietos rungtynės 
tarp Aro — Neries buvo įdomios. 
Aras, neturėdamas ūgio nei iškilių 
žvaigždžių, sukovojo jam žinomu 
kietumu ir tik dėka pasiryžimo 
parklupdė Nerį 86:81 (26:37). Pir
masis kėlinys — Neries. Aras žai
džia palaidai ir Neries didieji Jak
šys su Benevičium globoja abi len-*

Buvo lygiai dvylika nakties, kai 
mes keturiese tyliai uždarėm K. 
Binkio duris. Lauke buvo šalta, 
žvaigždėta naktis. Nakties glū
dumoje kažin kur nuaidėjo šūvis. 
O gal tai tvora pokštelėjo, bet 
tiek šūvių visada aplink mus... 

• • •
Binkis buvo atviras žodžiu ir 

veiksmu. Tiesus žodis, vaizdingos 
sąvokos kai kam nepatiko. Plačia 
daiktų ir veiksmų apimtim, ku
riantį, teisingą žmogų mylinčia 
širdimi turėjo subūręs aplink sa
ve gausų būrį draugų, bičiulių. 
Visada sąmojingas, gyvas, visada 
buvo mylimas ir laukiamas posė
džių salėje, artimųjų intymiam ra
telyje, už stalo. Mylėjo žmogų, 
brolį, gerbė tiesų, garbingą prie
šą (jeigu tokių priešų kur nors 
ir kaip nors pasirodydavo).

Bet kiek mažai šie žodžiai pa
sako kalbant apie Kazį Binkį.

Paskutinę jo gyvenimo dieną, 
1942 m., balandžio 27 d., trečią 
valandą po pietų, radau jį lovoje

Didysis žmonijos atradimas yra 
ugnis. Turėdamas ugnį primityvus 
žmogus galėjo lengvai pasigaminti 
tinkamo maisto, šildytas ir riet 
ugnimi gintis. Atradęs, kad mais
tą galima virti, jis tuo pačiu pa- 
legnvino mitybos klausimą. 

kas užsilipęs ant tvoros, tebestebė- 
jo garnius. Palinkėjęs ir jam ge
ros dienos, klebonas pamažu ėjo 
Tolminkiemio link. Saulė savo 
šiltais spinduliais kaitino jo nu
garą. Šilta. Peršilta su apsiaus
tu. Užsimetęs apsiaustą ant ran
kos, gėrėdamasis atbundančia gam
ta, pirmaisiais žiedeliais, paukščių 
garsais, jis ėjo namo. Jam pasi
rodė, kad žemė, pirmosios žolelės, 
pirmieji žiedeliai, vabzdžiai, gyvu
liai, paukščiai, visi džiaugiasi pa
vasariu. Kaip ir žmogus visi sa
vaip garbina Dievą. Parėjęs na
mo, jis paliko duris praviras, kad 
vidun įeitų daugiau pavasariško 
oro. Pravėrė ir langą, kad dau
giau saulės spindulių įeitų, šiltas 
vėjelis, nešdamas šimtus pavasa
riškų kvapų, padvelkė į jo veidą. 
Valandėlę pamąstęs, priėjo prie 
stalo, atsisėdo, pasiėmė lakštą po
pieriaus ir, pamirkęs plunksną į 
rašalą, pradėjo rašyti:

Jau saulelė vėl atkopdama 
budina svietą

Ir, žiemos šaltos triūsus, 
pargriaudama juokės,

Šalčių pramonės su -ledais 
sugaišti pagavo

Ir putodama sniegs visur į nieką 
pavirto.

tas lyg rūpestinga motina vaikus. 
Varnas šmirkščioja iš toli, o Va
laitis virtuoziškai apstatinėja už 
save vikresnius ariukus.

Antrame kėlinyje dingsta Neries 
galybė, nes amžius daro savo. Ne
ris be pakaitalų nuvargsta ir Aro 
mažutėliai tiek pradeda siausti, 
kad Neries turėta 10-ties taškų 
persvara sunyksta lyg senis besme
genis per Velykų lietų. Varnas šio
se rungtynėse ir vėl įmeta 34 taš
kus, bet ir tai neišgelbsti Neries 
nuo 86:81 pralaimėjimo.

PASLAPTINGAS 
PRISISTATYMAS

Neo-Lithuanijos vienetas ir baig
minėse rungtynėse buvo favoritas. 
Kurgi nebus, jei savo eilėse turi 
Modestavičių ir šilingą iš rinkti
nės bei greituosius gynikus Eug. 
Burkauską ir Miknaitį. O centre 
debesis remia Augius. Tačiau Litu- 
anicos penketukas taip pat gerai 
atrodo — ypač su Jesevičium ir... 
Milerių. Ir kas tas Mileris? Tai 
Lituanicos slaptasis ginklas. Vyru
kas kaip reikia: ūgiu su Jesevi
čium, o svoriu tai pusė Lituanicos 
galėtų atsverti. Visas vargas, kad 
šitas “mažutėlis” niekada mūsuo
se nebuvo pasirodęs ir nebuvo re
gistruotas. Visdėlto, neo-lituanai 
prieš Milerio žaidimą protestuoja 

taisantį Edgard Poe eilėraštį, ku
rį buvo prieš keletą mėnesių iš
vertęs. Padėjęs eilėraštį, atsivertė 
atlasą:

— Rommelis prie Tobruko gavo 
į kailį, — pasakojo. — Radio pra
nešė. Patinka man Afrikos karas. 
Ten galima be kelnių kariauti. 
Kai sumuš vokiečius, nebereikės 
nė kelnių numauti, kirsk stačiai, 
— rodė atlase liniją, kur bėgs vo
kiečių armija. — Visas pasaulis 
kariauja. Ak; norėčiau dar pama
tyti visų diktatorių galą, žmogų 
be antsnukio ir laisvą Pasvalį 
(miestelis arti Binkio gimtinės). 
Bet širdis vis ožiuojasi, matyt, ji 
streikuot sumanė.

Žvalus, linksmas ištisė ranką, 
klausdamas, ar užsuksiu vakare.

10 vai. vak. radau jau užgesusį.
Rytojaus dieną juoduose rūbuo

se gulėjo tarp gėlių ir žvakių. 
Plaukai sušukuoti, balta nosinė 
kyšo iš mažos kišenėlės. Mirties 
patale šypsosi, atlaidžiu, kažin ką 
didelio ir gražaus žinančio, šyps
niu. Tokia prasminga, miela, kar
tu ir iškilminga minia. Rodos, sa
kanti: žinau, ko jūs dar nežinot, 
bet būkit išdidūs ir kantrūs, gau
sit viską, kas ko vertas.

O dar kitą dieną Kazys, tūks
tantinės minios lydimas, atkeliavo 
po pasvirusiu beržu, jau pumpu
rais apsipylusiu. Giedri, skambi 
diena žaidė kryžių ir medžių eilė
se, žaidė šimtu pavasarių, šimto 
pavasarių autoriui. Supylė kapą, 
bet argi galima po žeme užkasti 
Kazį Binkį, kuris veiksmuose ir 
dienose atėjo, ėjo neišdildomu 
darbu ir negęstančiu žėrėjimu?

(“Rinktini”)

SVEČIAS IŠ AMERIKOS
Lapkričio 20 — 23 d. d. Sydnė- 

juje viešėjo žinomas Amerikos lie
tuvis iš ■Čikagos p. Vladas Ras- 
kauskas (Walter Rask), kuris kaip 
turistas ir drauge atlikdamas sa
vo firmos reikalus keliavo po piet
ryčių Aziją, Japoniją, Filipinus. 
Būdamas Maniloje (Filipinų sosti
nėje) jis pagalvojo, kad čia pat 
kaip ranka pasiekiama Australi
ja, todėl vietoje pasukęs į namus 
nusileido Sydnejuje. Čia tuomsyk 
susisiekė su savo senais pažįsta
mais — B. Stašioniu, M. Zakaru 
ir kitais ir taip porą dienų praleido 
saviškių tarpe.

Lapkričio 21 d. apsilankė Mūsų 
Pastogės redakcijoje, kur buvo at
naujinta su redaktorium sena pa
žintis. Svečias čia pat užsiprenu
meravo Mūsų Pastogę dar riebiai 
patepdamas, kad be kliūčių pasiek
tų jo buveinę Amerikoje.

Maždaug prieš trejus metus p. 
V. Raskauskas lankėsi ir matėsi su 
Sydney lietuviais pirmą kartą. 
Jam taip patikę, kad jis ir šį kartą 
panūdo vėl su sydnėjiškiais pasi
matyti. šeštadienio vakare daly
vavo Bankstowno Liet. Namuose 
Kariuomenės šventės minėjime, 
kur besišnekučiuodamas išbuvo iki 
galo. Jis tikrai stebėjosi, kad į 
tokį parengimą susirinko tiek daug 
žmonių. Jo teigimu, Čikagoje jei
gu į lietuvišką parengimą susiren
ka 80 ar 100 žmonių, tai jau labai 
daug.

Svečias V. Raskauskas turi Či
kagoje milijoninės vertės motelį ir 
yra kelionių biuro “World Trave
ling Bureau” vienas iš direktorių.

Besikalbant užsiminiau, kaip 
jam sekasi kovoti su negrais, nes 
laikraščiuose skaitėm, kad vieną 
naktį į jo motelį įsiveržė trys gink
luoti negrai ir pagrobę 30 dol. pa
bėgo. Svečias tik nusišypsojo pri
durdamas, kad dabar jau nedrįsta 
lankytis. “Jie tik norėjo pasitik
rinti, ar aš ginkluotas, o mane pri
vertė įsigyti daug geresnį ginklą, 

tik po rungtynių. Atrodo, kad neo- 
lituanai tikėjosi Lituanicą ir Mile
rį parklupdyti be jokių protestų. 
Ir būtų parklupdę, jei ne dvi tak
tiškos klaidos rungtynių pabaigo
je.

Neo-lituanai, likus dviems minu
tėms žaisti, veda 84:82. Bando iš
laikyti kamuolį, bet Lituanicos... 
Mileris pavagia nevykusį pasą ir 
išlygina. Ir tučtuojaus neo-litua
nai vėl padaro klaidą. Jie kamuolį 
meta likus 30 sekundžių! Lituani
ca gauna kamuolį, ima minutę ir, 
likus 5 sekundėms, duoda staigų 
pasą Jesevičiui. Jį turi foluoti Ši
lingas.' Jesevičius pirmąją baudą 
išnaudoja ir Lituanica aikštėje lai
mi 85:84.

Pirmąjį kėlinį Lituanicai tempė 
vienas Jesevičius. Neo-lituanai kė
linį laimėjo 42:36 dėka Modesta- 
vičiaus ir Šilingo iškilaus žaidi
mo. Tačiau antrame kėlinyje Jese
vičiui talkon atskubėjo Mileris ir 
taip visą kėlinį vyko lygi kova dėl 
kiekvieno taško.

Baigmės pasekmės: Lituanica — 
Jesevičius 31, Mileris 12, Dirvonis 
12, Sabutis 10, Germanas 7, Kau
nas 7.

Neo-Lithuania — Modestavi- 
čius 28, Šilingas 25, Eųg. Burkaus- 
kas 18, Miknaitis 9, Augius 8.

BUVO IR JAUNIŲ...

šio turnyro metu, be jokios tau
rės inspiracijos, jauniai ir atrodė 
vos vidutiniškai. Dalyvavo visų 
klubų jauniai (Lituanicos net dvi, 
o neo-lituanų nė vienas), tačiau 
žaidimo lygis buvo vos pradžios se
zono klasės. Kadangi dabar vietos 
mokyklose jauniai dar nė negalvo
ja apie krepšinį, todėl ir niekas 
nesitreniruoja. Jaunių laimėtoju 
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negu turėjau”. Jo įdomių kelionių 
aprašymų galima dažnai skaityti 
Amerikos lietuvių dienrašty “Nau
jienose”. “Dabar aš mažai bera
šau, nes rašymas man atimdavo 
daug laiko ir miego. Bet padariau 
dar gudriau: įsitaisiau portatyvinį 
“taperecorder”, kur į juostelę įkal
bu savo išgyvenimus, o lankyda
masis įdomesnėse vietose tiesiog 
atiduodu vadovui, kad jis įkalbėtų. 
Ir taip juostelę pasiunčiu į re
dakciją ir tada jie patys tesižino”.

Vladas Raskauskas yra vyres
nės kartos ir artimas bičiulis su 
mūsų pažįstamu J. J. Bačiūnų. 
Sutiktiems lietuviams jis nuolat 
primena mylėti vienas kitą ir vie
nas kitam padėti, nes besidrasky
dami politiškai ar kitaip patys save 
žlugdome. Pas lietuvius jis paste
bėjęs ir gana ryškų pavydo bruožą, 
baimę, kad tik kas nors iš saviškių 
augščiau neiškiltų. Tokius cha
rakterius švelniai pašiepdamas jis 
net tokią istoriją papasakojo: kai 
vienam, sako, pabodo žemiškas gy
venimas, jis iškeliavo pasidairyti 
į kitus pasaulius. Nueina į dangų. 
Ten tiek viskas tobula, kad nėra 
ko ir pasakoti. Susidomi tasai 
smalsuolis ir pragaru, čia jis pa
mato eilių eiles verdančių katilų, 
kuriuos apstoję velniai šakėmis 
murkdo atgal pro briaunas besi
veržiančius lauk. Bet gi tarp ..dau
gybės pastebėjęs ir vieną visai ra
mų ir net nesaugomą katilą. Nors 
po juo ugnis kūrenasi, smala ver
da, bet niekas nei dangčio kilnoja, 
nei bando laukan lysti. “Kas gi 
tame katile?” — “Et, atsakė vel
niūkštis pamodamas šake: čia sėdi 
lietuviai, kurie patys vienas kitą 
prižiūri, kad kartais, neduokdie, 
kuris iš saviškių augščiau briau
nos neiškiltų”.

Sekmadienį Svečias privačiai 
lankė savus pažįstamus, o pirma
dienį atsisveikinęs pakilo į namus 
žadėdamas artimiausia proga vėl 
pasirodyti.

tapo Lituanicos I, kuri savo eilėse 
neturėjo daug pagrindinių žaidikų. 
Iš Aro išsiskyrė Edv. Burkauskas, 
kuris rungtynėse dėl 3-šios vietos 
įmetė 39 taškus!

Tiek kiek visas Lituanicos II- 
sis vienetas. Po tokio Burkauskų 
pasirodymo žmonės kalba, kad bro
liai Burkauskai vėl atgijo. Jei gy
vensime, sveiki būsime, man atro
do, kad Australijos lietuviai vieną 
iš Burkauskų tikrai dar pamatys. 
O yra ko pažiūrėti.

SMAGU IR GRAŽU

Turnyro metu kartais atrodė, 
kad esame kažkur... Australijoje. 
Mat saliukė nedidelė, žiūrovų ne
daug, o čia visas būrys išvykos da
lyvių. štai Jesevičius klausia ši
lingo kiek anas laiškų gauna iš 
Melbourne, Modestavičius kaman
tinėja teisėją (!) Vyt. Grybauską 
ar pastarasis bus nevienašališkas. 
žiūrovų tarpe matyti E. Misiūnas, 
P. Petrutis. Ir taip kaip visi kartu 
susirinkom po rungtynių, šilingas 
net ir paklausė ar jau pradėti dai
nuoti “Eisim, broleliai, namo..."

Taip — Australijos išvyka jau 
istorijoje, o gyvenimas teka savo 
vaga. Prasideda nauja vaga — 
nauji vargai. Tačiau dar ilgai mū
sų krepšininkų išvykos įvairūs epi
zodai atgims netik dalyvių minty
se, bet ir sporto aikštėse. Ir šio 
turnyro metu buvo aiškiai matyti 
kiek naudos toji išvyka davė netik 
lietuviškai visuomenei, bet ir pa
skiriems krepšininkams. Ypatingai 
tai buvo jaučiama stebint Jesevi- 
čių, kurio žaidimas buvo šio turny
ro sensacija. Ir kiti rinktinės da
lyviai (šilingas, Modestavičius, 
Varnas) dar ilgai bus savo klubų 
pagrindai ant kurių visa tvirtybė 
remiasi.
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ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ 
KREPŠININKŲ RINKTINĖS KELIONĖS 
Į AUSTRALIJĄ IŠLAIDOMS PADENGTI

ADELAIDĖS LIETUVIŲ 
AUKOTOJŲ SĄRAŠAS

M. Pocius £1.10.0, V. Linkus 
£1, V. Radzevičius £1, S. Dunda 
£1, L. Garbaliauskas £1, J. Moc- 
kūnas £1, A. šliužas £1, Č.J. Za- 
moiskis £1, A. Vitkūnas £0.10.0,
A. šerelis £1, V. Petkūnas £1, K. 
Pocius £1, V. Opulskis £1, V. Ne- 
verauskas £0.10.0, P. Bielskis £1,
B. Straukas £0.10.0, I. Taunys 
£0.10.0, kun. P. Dauknys £0.10.0, 
P. Launikaitis £1, J. Neverauskas 
£0.10.0, P. Deimantas £0.10.0, V. 
Pledzinskas £0.10.0, F. Maksvytis 
£0.10.0, P. Kezelis £0.10.0, Ger- 
dauskas £0.10.0, P. Lemge £0.10,0. 
A. Skiparis £0.10.0, Neišskait. 
£0.10.0.

Viso ...............................£21.10.0

PAGAL AUKŲ LAPUS
J.N. Gylys £1, B. Nemeika £1, 

V. Baltutis £1, lč. Piečiokaitis £1, 
D. Velička £1, J. čėsna £1, E. Bas
kus £1, A. Gaigalas £1, P. Mar- 
cinskas £0.10.0, Neišsk. £0.2.0, I. 
Taunys £1, J. Pyragius £1, V. Pet- 
rėnas £2, p. Petrėnienė £0.10.0, 
J. Aleksandravičius £1, V. Vasi
liauskas £1, A. Staugaitis £1, A. 
Mikeliūnas £1, V. Starinskas 
£0.10.0, A. Dumčius £0.10.0, J. Va
nagas £1, V. Vilčinskas £1, V. 
šiukšteris £0.10.0, E. šiukšterytė 
£1, V. Klimaitis £1, J. Kazėnas £5,

LAIŠKAS IŠ ČIKAGOS

KREPŠINIS ČIKAGOJE
JONAS ŠOLIŪNAS

Sveiki, broliai lietuvininkai! 
Nors mes Jums nerašome, bet vis 
dar mylime ir širdysna nešiojame, 
sunkiai dūsaujame kai kurių var
dus atsiminę...

Idant ryšys nenutrūktų, pa
kalbėsime apie Chicagos krepši
ninkus. Matysime ar kai kurie su
minėti vardai ir jums nenugriebs 
užu širdies. Ypatingai moteriškos 
giminės skaitytojoms.

NAUJA VAGA — KITI VARGAI
Jau ir Chicagoje prasidėjo nau

jas krepšinio sezonas. Lapkričio

POPULIARIAUSIAS

Macnish
Plačiai paplitęs 
SKANDINAVŲ 
KRAŠTUOSE 

dabar jau gaunamas ir 
Australijoje.

Sydnejuje reikalaukite pas
M. PETRONĮ 

152 Liverpool Rd., Enfield 
Tel. 74 5727

K. Strimaitis £2, V. Petruška £1, 
J Vizbaras £0.10.0, H. Vikas £1, 
P. Smolskis £2, K. Taparas £1, 
G. Kitas £2, J. Matulevičius £5, 
S. Vyšniauskas £1, A. Jasiūnas 
£1, V. Vilčinskas £1, I. Gudaity
tė £0.2.0, A. Mikužytė £0.4.0, B. 
Valinčius £1, J. Čėsna £1, A. Šliu
žas £2, A. Gūdas £1, J. Abuke- 
vičius £2, J. Jonavičius £2, J. Za
karevičius £1, J. Korvelis £1, J. 
Milaknis £1, P. Ajidrijaitis £2, 
J. Pyragius £1, P. Lapienis £1, 
M, Pocius £1, A. Gudaitis £0.10.0, 
P. Lukošiūnas £1, J.V. Daugalis 
£1, J. ir B. Lapšiai £1, V. Taraš
kevičius £2, J. Žilys £1, S. Guščia 
£1, Adelaidės Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugija £5, J. Jaunutis 
£1, A. Jakutis £2, J. Andziulis 
£5, N. Lėlytė £1, E. Pyragius £1, 
R. Jablonskis £1, J. Valiulis £1, 
A. Staugaitis £1, N. Beinoravičiū- 
tė £1, J. Donela £2, S. Urnevi- 
čius £2, J. Poškus £1, S. Dainius 
±1, J. Gudaitis £1, A. Janušaus
kas £2, J. Beinoravičius £1, K. 
Valinčius £1, J. Karia (senj.) £1, 
J. Stankevičius £0.10.0, I. Bakšys 
£0.10.0, K. Beinoravičienė £1, L. 
Pakalnis £0.10.0, B. Kapočiūnas 
£0.10.0, A. Jucius £1, J. Čėsna 
£0.10.0, J. Karia (junj.) £0.10.0,
L. Paišiūnas £1, V. Vilčinskas 
£1, J. Lazarevičius £1.

Iš viso ......................... £130.8.0 

mėn. 7-8 d.d. vietos krepšinio ko
mandos varžėsi dėl Gen. Konsulo 
P. Daudžvardžio taurės. Šįkart 
turnyras atnešė net du laimėtojus 
Lituanica laimėjo aikštėje, o nau
jasis klubas Neo-Lithuania — prie 
žalio staliuko. Taurė teko neo-li- 
tuanams, nors jie baigmėje ir su
klupo prieš Lituanicą 85:84.

Mūsų vadinamai “tolimajai Aus
tralijai” galbūt ir nedaug terūpė
tų kas Chicagoje nutiko, jei įvai
riose komandose nebūtų pasirodę 
rinktinės dalyviai. Visi rinktinės 
dalyviai ir buvo Chicagos turnyro 
pažiba, štai naujasis vienetas neo- 
lituanai savo tarpe turėjo nuosta
bųjį Ed. Modestavičių ir linksma- 
plautį Ed. Šilingų. Neries spal
vas gynė rinktinės kapitonas Alg. 
Varnas, o Lituanicai pergalę iš- 
kovoja širdžių žudikas L. Jesevi- 
čius.

šiuo metu Chicagoje gyvuoja ke
turi klubai, kurių krepšinio viene
tai dalyvavo turnyre (Lituanica, 
Neo-Lithuanica, Neris ir Aras).

Silpniausiai turnyre pasirodė 
Aras, nors ir išpešė netikėtai tre
čiųjų vietų. Trečioji vieta Arui te
ko dėka vieno ukrainiečio talkos, 
kuris rungtynėse dėl 3-čios vietos 
prieš Nerį surinko 28 taškus.

Pirmose šeštadienio rungtynėse 
net ir ukrainiečio Vukmaniec tal
ka negali išgelbėti Aro nuo skau
daus pralaimėjimo prieš Neo-Li
thuania. Ariečiai nieko negali pa
siūlyti prieš Modestavičiaus bei 
Šilingo lentų valdymų ir užtikrin
tus metimus. Bet neo-lituanai ir 
gynime ne pėsti kur gerai darba
vosi Burkauskas ir Miknaitis. Ir 
taip neo-lituanai pelno lengvų per
galę 99:70.

JEI NE TOS BAUDOS...
Antrose šeštadienio rungtynėse 

susikimba du aršūs priešininkai: 
Lituanica — Neris. Pirmojo eilėse 
elegantiškasis Jesevičius, o Neries 
— Varnas, Valaitis, Jakšys, Bene- 
vičius ir... viskas. Taip — viskas. 
Jei Neris būtų turėjusi geresnius 
pakaitalus, galbūt, išpešusi net ir 
pergalę. Deja, Neries eilės prare
tėjo, o prieauglis silpnas. Ir tik 
nepaprastas Varno žaidimas bei 
Valaičio gudrumas vadovavimas 

PALYGINIMAS SU RINKTINE, 
KELIAVUSIA PO PIETŲ 

AMERIKĄ
Grįždamas prie palyginimo su 

ana rinktine, turiu patvirtinti, kad 
visi pasisakymai prieš išvykstant 
pilnai atitiko, ši rinktinė buvo 
žymiai stipresnė, nes turėjo nepa
lyginamai geresnį ūgį ir svorį, ge
resnį metimą ir didesnį greitį, o 
svarbiausia — balansą. Šios ko
mandos mėtymo procentas buvo 
41 prieš 37 anos, o baudų 69 proc. 
prieš 60. Padarėme vidurkį 86 
taškus per rungtynes prieš 75 
anoje kelionėje, nežiūrint, kad pa
gal olimpines taisykles nemetėme 
baudų, išskyrus dvigubas. Su šia 
komanda anoje kelionėje būtume 
pralaimėję tik Brazilijos rinktinei. 
Tačiau lyginant pavienius žaidi- 
kus, Skaisgiris dešiniame sparne 

XV SPORTO ŠVENTĖS IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
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1964 M. GRUODŽIO 27-31 D.D. MELBOURNE

PROGRAMA
Gruodžio mėn. 27 d. (sekmadienis)
11.30 vai. ryto pamaldos šv. Jono bažnyčioje (East Melb.) Sporto 

Klubai dalyvauja su vėliavomis.
2 vai. p.p. Sporto Šventės ir Tautinių Šokių Festivalio atidarymas 

ir tautinių šokių Festivalis. (Albert Park krepšinio stadi- 
jone). >

4- 5 vai. Melbournas — Geelongas vyrų krepšinis
5- 6 .vai. Adelaide — Sydnejus vyrų kreminis
7-11.30 vai. vakaro Susipažinimo pietūs ir šokiai Richmond Town 

Hall. Pietuose dalyvauja org. atstovai, sportininkai ir jų 
vadovai, tautinių šokių šokėjai ir studentai.

Gruodžio mėn. 28 d. (pirmadienis)
10- 11 vai. ryto Sydnejus — Hobartas vyrų tinklinis
11- 12 vai. ryto Melbournas — Geelongas vyrų tinklinis
12- 1 vai. p.p. Sydnejus — Adelaide vyrų tinklinis
12-1 vai. p.p. Adelaide — Sydnejus moterų krepšinis
1- 2 vai. p.p. Geelongas — Melbournas moterų krepšinis
2- 3 vai. p.p. Adelaide — Geelongas berniukų krepšinis
3- 4 vai. p.p. Adelaide — Geelongas vyrų krepšinis
4- 5 vai. p.p. Hobartas — Melbournas vyrų krepšinis

Gruodžio mėn. 29 d. (antradienis)
10- 11 vai. ryto Geelongas — Sydnejus vyrų tinklinis
11- 12 vai. ryto Hobartas — Melbournas vyrų tinklinis
12- 1 vai. p.p. Adelaide — Geelongas moterų tinklinis (drau

giškos rungtynės)
12-1 vai. p.p. Melbournas — Sydnejus moterų krepšinis
I- 2 vai. p.p. Adelaide — Geelongas moterų krepšinis
3- 4 vai. p.p. Adelaide — Melbournas vyrų krepšinis
4- 5 vai. p.p. Hobartas — Sydnejus vyrų krepšinis

Gruodžio mėn. 30 d. (trečiadienis)
10-11 vai. ryto Adelaide — Hobartas vyrų tinklinis
II- 12 vai. ryto Melbourne. — Sydnejus vyrų tinklinis
12-1 vai. p.p. Adelaide — Geelongas vyrų tinklinis
12-1 vai. p.p. Geelongas — Melbournas berniukų krepšinis
1- 2 vai. p.p. Adelaide — Melbournas moterų krepšinis
2- 3 vai. p.p. Geelongas — Sydnejus moterų krepšinis
3- 4 vai. p.p. Adelaide — Hobertas vyrų krepšinis
4- 5 vai. p.p. Geelongas — Sydnejus vyrų krepšinis

Gruodžio mėn. 31 d. (ketvirtadienis)
10- 11 vai. ryto Geelongas — Hobartas vyrų tinklinis
11- 12 vai. ryto Adelaide — Melbournas vyrų tinklinis
12- 1 vai. p.p. Adelaide — Melbournas berniukų krepšinis
1- 2 vai. p.p. Geelongas — Hobartas vyrų krepšinis
2- 3 vai. p.p. Melbournas — Sydnejus vyrų krepšinis
3- 4 vai. p.p. galimos estų ir lietuvių rinktinių tinklinio rungt.
4- 5 vai. p.p. Estų rinktinų — Lietuvių rinktinė vyrų krepšinis
5 vai. p.p. Dovanų įteikimas ir Sporto šventės uždarymas

Visos krepšinio rungtynės vyksta V.A.B.A. (Victoria Amateur 
Basketball Association) Basketball Stadium Albert Park I-moje 
aikštėje..

tempė Nerį lygiomis ligi paskuti
nių minučių.

Varnas meta, Valaitis tvarko 
vienetą ir taip Neris išpeša pir
mąjį kėlinį 47:45.

Antrame kėlinyje visiškai pašėl- 
sta Jesevičius. Jis neprameta nė 
vieno metimo iš įvairiausių padė
čių, o Neries Valaitis turi apleisti 
akštę dėl baudų. Likęs vienas Var
nas nepajėgia sulaikyti greitosios 
Lituanicos ir pergalė atitenka Li
tuanicai 92:87.

(Pabaiga psl. 4)

SPORTO KRONIKA 
ADELAIDĖJE

Stasys Lukoševičius (“čiken”) 
susižeidė koją. Tai vis nesėkmės 
Vyties krepšininkjamB: jnespėįjus 
pilnai apgydyti kojas D. Atkinso- 
n’ui treniruotės metu susižeidė ir 
S. Lukoševičius — skilęs kaulas. 
Stasys gydosi namuose ir tikisi 
aikštėje pasirodyti po 6 savaičių.

*

VYT. GRYBAUSKAS

Žvilgsnis atgal
IŠVYKOS Į AUSTRALIJĄ AIKŠTES APYSKAITA 

(Tęsinys)

buvo visais atžvilgiais pranašesnis 
už šilingą ir Jesevičių. O gynime, 
jei įmanoma būtų pasirinkti, tai 
nedvejodamas imčiau Valaitį vie
toje čekausko. Valaitis neturėjo 
tokio veržlumo ir įspūdingo drib- 
lingo, bet komandiniam žaidimui 
pajėgė duoti daugiau ir ypatingai 
gynime buvo stipresnis. Tik kai
riame sparne šios rinktinės Varnas 
savo patyrimu, geresne technika, 
stipresniu gynimu, nežiūrint kiek 
blogesnio mėtymo, pralenkia aną 
Varną.

AUSTRALIJA, KANADA, 
PIETŲ AMERIKA

Pamačius tiek pasaulio, būtinas 
ir palyginimas. Pietų Ameriką 
žinome gana gerai. Ten krepšinis 
senas sportas ir pasaulio rinkoje 
turi išdirbtą markę: Brazilija te

Patikslinimas
Lapkričio mėn. 9 d. “Mūsų Pas

togės” 45 Nr. V. Baltutis savoje 
polemikoje su R. Sidabru rašinyje 
“Įmesti krepšiai” paliečia Adelai
dės L.S.K. “Vytis”, kur skaitytojai 
yra klaidingai informojami. Klu-

Algis Gudaitis, pereitų metų 
Adelaidės stalo teniso čempionas, 
atšventė gimtadienį draugų rate
lyje. Pasivaišinus jo mamytės pa
ruoštais užkandžiais, A. Mikužytė 
pademonstravo ekrane spalvotas 
nuotraukas, darytas keliaujant ap
link pasaulį.

*
Milė šiukšterytė pirmos krepši

nio komandos kapitonė šventė savo 
21-mą gimtadienį lapkričio 21 d. 
Į pobūvį pakviesti dalyvavo gau
siai sportininkai, kurie Milei pa
linkėjo geriausios sėkmės.

R.S. 

bėra pasaulio meisteris, o Argen
tina ir Urugvajus pasaulio pirme
nybėse ar olimpiniuose žaidimuose 
visuomet užima garbingas vietas. 
Iš ten mes sugrįžome su virtine 
puikių pergalių, nežiūrint, kad 
komanda buvo žymiai silpnesnė. 
Kanados rinktinė paskutiniais me
tais didesnės rolės nėra suvaidinu
si, nors retkarčiais ir pasimaišy
davo pirmoje dešimtyje. Tačiau 
ji buvo nuolatinis dalyvis olimpi
nių žaidimų ar pasaulio pirmeny
bių, ir pergalė prieš ją mums buvo 
labai reikšminga ir suteikianti ne
maža garbės. Ji buvo reikšminga 
ne tik dėl pačios pergalės; ji 
reikšminga ir todėl, kad skepti
kams, abejojusiems australų pajė
gumu, parodė, kad mūsų rinktinė 
buvo vis dėlto šio to verta.

Ir pagaliau, žvelgiant į australų 
krepšinį, tenka pripažinti, kad jo 
pajėgumas nuo pirmųjų rungtynių 
mus labai nustebino; net nugąsdi
no. Išvažiuojant rašiau, kad va
žiavome į nežinią. Jokie šaltiniai 
mums jo tikro lygio nebuvo nusakę. 
Pasaulinėje plotmėje jis buvo neži
nomas. Tik atsistojus prieš jį, pa
matėme ir ant savo kailio patyrė
me, kad per paskutinius 10 metų 
tas australų krepšinis, lietuvių, 
latvių, kitų europiečių, ir paskuti
niais metais amerikiečių trenerių 
įtakoje yra padaręs nepaprastą 
šuolį į priekį ir kad jau prilygsta, 
arba net yra pralenkęs daugelį 
pasaulio kraštų. Po rungtynių 
prieš Kanados rinktinę kelių mūsų 
nuomone australiečiai buvo geresni 
10 — 15 taškų. Tai jie prieš kele
tą dienų priešolimpiniame turnyre 
įrodė, nugalėdami Kanadą 73:58! 
Tame pačiame turnyre jie pralai

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 
Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming. Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir i**imolcė]imui. Me* kalbame vokiškai.

WWWVWWWVWVMM/WWVVWWVWWWVWWWWA

Visos tinklinio rungtynės vyksta tame pačiame stadijone li
roje aikštėje.

Stalo teniso varžybos vyksta Table Tennis Stadium — Albert 
Park (prie pat Basketball stadijono).

Šachmatų varžybos vyksta Basketball Stadium, Albert Park 
(teisėjų kambaryje).

Krepšinio baudų metimo pirmenybės vyksta Il-roje aikštėje.
Lauko teniso varžybų vieta bus pranešta vėliau.

Varžybų laikas--
Krepšinis ir tinklinis (vyrų komandų) gruodžio 27-31 d.d.
Stalo tenisas (komand. ir pavienės vari) gruodžio 28-29 d.d.
Šachmatai (komand. ir pavienės varž.) gruodžio 28-29 d.d.
Lauko tenisas (komand. ir pavienės varž.) gruodžio 28-29 d.d.

Paskirų sporto Sakų, XV-tos Sporto Šventės metu vadovai:
Krepšinio — G. Žvinakis
Tinklinio — O. Baltrušaitis
Lauko Teniso — V. Maziliauskas
Stalo teniso — J. Ablonskis
Šachmatų — A. Baltutis
Visos varžybos planuojamos tuo pagrindu, kad prisiderinus 

prie. Meno Dienų parengimų.
Melbourno Lietuvių Sporto Klubo 

“Varpa’ Valdyba

bo valdyba jaučia pareigą kaip sa
vo organizacijos narius, taip ir ki
tus skaitytojus teisingai informuo
ti šiuo reikalu.

Ten rašoma kad, "Adelaidės lie
tuvių sporto klubas “Vytis” nesi
teikė pagerbti R. Sidabro už pa
ruošimą dirvos visoje Australijoje 
Š. Amerikos lietuvių krepšininkų 
vizitui ir nuopelnus sporte įteik
dami sidabrinį “medalį”.

Mes norime informuoti, kad 
Adelaidės L.S.K. “Vytis” Valdyba 
sužinojo tik trumpai prieš krepši
nio rinktinei atvykstant, kad tokie 
(sidabriniai ir auksiniai) ženklai 
iš viso yra. Tiems ženklams papil
domus įstatus, datuotus 1964 m. 
liepos mėn. 7 d., Klubo valdyba te
gavo rugpiūčio mėnesį. Taigi, vien 
dėl to Klubo valdyba neturėjo jo
kios galimybės R. Sidabro arba ko 
nors kito pagerbti, įteikiant sidab

mėjo tik Meksikai ir užtikrintai 
kvalifikavosi į 16 valstybių tarpą 
olimpiniams žaidimams Tokio. Ka
nada su 6 pergalėm ir 2 pralaimė
jimais taip pat kvalifikavosi.

Jei Australija ir Kanada olim
piniuose žaidimuose ir nelaimėtų 
nei vienerių rungtynių, jau vien 
kvalifikavimasis į 16 geriausiųjų 
tarpą yra įrodymas savo klasės. 
I tą 16-os tarpą tik keletas valsty
bių pateko be kvalifikacinių turny
rų, atsižvelgiant į pereitų olimpi
nių žaidimų ir pasaulio pirmenybių 
atsiektas pasekmes. Visos kitos 
turėjo dalyvauti Europoje, Pietų 
Amerikoje ir dabar paskutiniame 
Japonijoje kvalifikaciniuose tur
nyruose.

O lyginant Australiją su Pietų 
Amerika, tai sakyčiau, kad ji dar 
neprilygsta Brazilijai, truputį 
silpnesnė už Urugvajų, lygi Argen
tinai ir stipresnė už kitas Pietų 
Amerikos valstybes. Maždaug pa
našiai ir apylygiai ji, galėtų kovoti 
ir su Vakarų Europos rinktinėmis, 
tik eilei Rytų Europos komandų 
dar negalėtų pasipriešinti.

Pasodinę Australijos krepšinį į 
vidutiniškų ar net kiek geresnįjį 
tarpą, žvilgterėkim į jį kiek iš ar
čiau. Jų didžiausia stiprybė yra 
metimas. Iš vidutinių ir net toli
mesnių atstumų jie pasiekė 45 
proc. ar net daugiau ir buvo daug 
geresnis nei mūsų. Daugumoje 
metama šuolyje ir gražiame stiliu
je. Taip pat praėjimuose ar iš 
greičio, ir nežiūrint iš katros ran
kos, metimai buvo labai užtikrinti. 
Prie to pridėję ypatingą greitį, ne
paprastą kovingumą už kiekvieną 
kamuolį ir ypač po lentomis, užtik
rintas ir visuomet atsargias, nie
kad nekomplikuotas ar mandrias, 
pasuotos, susižaidimą, o New Cast
le, Viktorijos ir Church puikų kom
binacinį žaidimą, rasime priežas
ties, kodėl jie mums tiek daug var
go davė, kodėl mes juos dabar ver
tiname ir kodėl jie pateko 16 ge
riausių tarpą olimpiniuose žaidi
muose.

(Bus daugiau)

rinį ženklą. Beto, Klubo valdyba 
tegali pasiūlyti kandidatus; o ženk
lus įteikia A.L.FA.S. valdyba, ką 
nusako papildomų ženklo įstatu 3 
paragrafas.

Adelaide 1964 m. lapkričio mėn. 
17 d.

Adelaidės L.SJS. "Vyties" 
Valdyba

VIEŠAS PAREIŠKIMAS
šiuo pareiškiame, kad A. Lau

kaitis nėra mūsų klubo valdybos 
narys ir per suruoštą klubo filmų 
parodymą jam einat pranešėjo ir 
filmų paaiškintojo pareigas jo pa
daryti pareiškimai filmose matytų 
žmonių adresu visiškai nesiderina 
su klubo valdybos narių nuomone. 
Už iškilusias šiuo reikalu pasekmes 
klubo valdyba nesiima atsakomy
bės.

Sydnėjaus lietuvių sporto 
klubo "Kovas" Valdyba

5
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SYDNEY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 

QYDNEJUJE

Lapkričio 21 d., šeštadienį, Dai
navos salėje Bankstowne L.V.S. 
“Ramovės” Sydney skyrius suruo
šė tikrai įspūdingą Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimą, į kurį 
susirinko rekordinis lietuvių skai
čius (galėjo būti apie pustrečio 
šimto, kai prieš porą metų tesusi
rinkdavo vos keli desėtkai).

Minėjimą pravedė ramovėnų 
skyriaus valdybos narys p. J. Pet- 
niūnas, kuris trumpu žodžiu atida
ręs pakvietė garbės prezidiuman 
karius kūrėjus — savanorius. Jų 
Sydnėjuje yra dvylika, bet ne visi 
toje iškilmėje dalyvavo.

Užėmus savanoriams vietas tuoj 
buvo paprašytas kun. P. Butkus 
sukalbėti maldą už visus Žuvusius 
kovojant dėl Lietuvos, laisvės.

Toliau sekė p. S. Narušio pas
kaita apie gen. Nagevičių, kaip 
lietuvių tautos ugdytoją. Daugelis 
šią didelę asmenybę težino tik iš 
pavardės. Prelegentas skaitlingai 
publikai gen. V. Nagevičių pristatė 
ne vien tik kaip kariškį, bet ir kaip 
didelį lietuvį kultūrininką, organi
zatorių, visuomenininką. Jo pas
tangomis buvo įsteigtas Kaune 
Karo muziejus ir sodelis, kuris tuo 
pačiu pasidarė visos tautos šven
tovė. Paskaitos pabaigoje iš plokš
telės buvo transliuotos Karo mu
ziejaus vakarinės iškilmės. Po p. 
S. Narušio pranešimo dar savano
rių kūrėjų vardu tarė trumpą žodį 
savanoris kūrėjas p. V. Šliogeris ir 
tuo buvo minėjimo oficialioji dalis 
užbaigta.

Toliau sekė p. A. Grinienės pas
tatymas — vaidinimas “Moterys 
karo metu”, kuris žiūrovams pali
ko gilų įspūdį ir apie kurį tektų 
pakalbėti specialiai.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Svečių iš Amerikos pas Austra

lijos lietuvius šiais metais pasipylė 
kaip iš gausybės rago: aną savait
galį turėjom malonų svečią Vladą 
Raskauską, kuris, anto jo, “viską 
daro, tik nerūko”, o gruodžio pra
džioje susitiksime su kun. B. Su
gintu (jeigu jis užsimins apie au
kas, tai žinokite, kad jos eis lietu
viškų mokslo židinių reikalams!) 
bei jo bendrakeleiviu čikagiškiu 
kontraktorium V. Šimkūnu; gi 
gruodžio pabaigoje gal net turėsim 
garbės matyti savo tarpe ir vysk. 
V. Brizgį.

★
Gruodžio 12 d. Bankstown Liet. 

Namuose įvyksta savaitgalio mo
kyklos vaidinimas. Mokykla stato, 
režisuojant p. V.R. Saudargienei 
įdomią pasaką “Pagrobtas Kara
laitis”. Į šį vaidinimą turėtų sueiti 
ne tik sydnejiškiai, bet ir gretimų 
apylinkių lietuviai, suveždami sa
vo vaikus.

★
Kalbant apie svečius pereitą 

kartą buvo paminėta Benita Saly
tė, viena iš neseniai turėto svečio 
V. Raskausko tarnautojų Pan-Am 
lėktuvų bendrovėje, tik neteisingai 
buvo pranešta, kad jos viešėjimo 
metu Sydnejuje ją globojo p.p. 
Daukai. Iš tikrųjų ji buvo p.p. 
Barkų ir Venclovų viešnia.

★
Krašto Valdybos sekretoriaus P. 

Proto namuose lapkričio 22 d. 
įvyko daug karštų diskusijų Ka
riuomenės šventės, “News Digest 
— Int.” ir kitokiomis aktualijo
mis, kurias reikėjo vėsinti alučiu, 
čia dalyvavo buvęs ir dabartinis 
Kr. V-bos p-kai. kun. P. Butkus, 
“Pagrobto! Karalaičio” režisorė ir 
dar apie 30 svarbių svečių. Už
klausus, koks čia susirinkimas, at
sakyta: joks! Mes čia susirinkome 
pasveikinti namų šeimininkės Ce
cilijos vardinių proga!

❖ Geriausiai pavaišinsi savo, draugus ir bičiulius 
a švenčių proga degtine ! I

| BALTIC VODKA
Y V
♦♦♦ S ►
v Gaminama lietuvio Adelaidėje ir ekspertų pripažinta ;; 
<8> augščiausios rūšies. Gaunama visoje Australijoje. « >

Sydnejuje reikalaukite pas M. PETRONJ II 
t 157 LIVERPOOL RD., ENFIELD. TEL. 74-5727 ;>
< > ' * ... < >

? BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD. < \
<i» 

X Cm. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A. • ■

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Pabaigoje mūsų nenuilstamas 

visų minėjimų talkininkas “Dai
nos” choras sugiedojo A. Vana
gaičio “Maldą” ir sudainavo dar 
dvi dainas: A. Vanagaičio “Lais
vės varpas” ir J. Gudavičiaus “Kur 
giria žaliuoja”. Minėjimas baig
tas" Tautos Himnu.

Toliau sekė bendras pasilinks
minimas ir vaišės, kas užtruko iki 
vėlos nakties.

Reikia čia pasidžiaugti, kas ka
riuomenės šventės minėjimai Syd
nėjuje kasmet įgyja vis daugiau 
svorio ir reikšmės. Tai įvertinda
ma ir Sydney liet, visuomenė kas
kart vis gausiau juose atsilanko. 
Žinoma, ir šis minėjimas dar ne
buvo tobulybė : pasitaikė ir šešėlių, 
kurie turėtų paskatinti rengėjus 
kitą kartą būti apdairesniems, ta
čiau visuomenė visumoje buvo šiuo 
minėjimu tikrai sužavėta ir rengė
jams dėkinga.

Sekančią dieną buvo atlaikytos 
kariuomenės šventės dvasioje iškil
mingos pamaldos, kuriose dalyvavo 
gausus vietos lietuvių būrys, ir 
skautai organizuotai. b — s

FILMŲ POPIETĖ
Gruodžio 22 d., sekmadienį, Syd

ney Liet. Sporto Klubas Kovas su
rengė filmų popietę Bankstown 
Liet. Namuose, kur buvo rodomi 
Amerikos lietuvių krepšininkų 
rinktinės gastrolių po Australiją 
filmai, sukti žurnalisto iš Kanados 
J. Buliono ir sydnėjiškio fotografo 
p. E. Karpavičiaus.

Žiūrovų prisirinko gana gausiai, 
nes daugeliui buvo malonu prisi
minti anuos pilnus entuziazmo mo
mentus ir mielus svečių veidus. 
Filmai buvo spalvoti, tik ne gar
siniai, tad paaiškinimus ir komen
tarus suteikė p. A. Laukaitis.

Nors ir mėgėjų buvo filme fik
suojami momentai iš tos triumfa-

Artėja Kalėdos ir Nauji Metai, 
būtent, metas, kada prisimename 
savo draugus ir bičiulius ir juos 
pasveikiname. Lengviausias ir 
pigiausias būdas tai atlikti sveiki
nant per Mūsų Pastogę. Pasinau
dokite, ypač organizacijos, biznie
riai ir prekybininkai. Labai gra
žus ir praktiškas mostas svei
kinti ir asmeniškai. Jau dabar 
laikas redakcijai siųsti savo svei
kinimus, kad jie tilptų kalėdiniame 
numery.

— * —
Bevartydamas angliškus laikraš

čius, užtikau žinutę, kad viena ita
lė neturėdama kuo maitinti savo 
kūdikio, leido jam maitintis kalės 
pienu drauge su kitais šunyčiais. 
Iš nuotraukos atrodo vaikas išau
go sveikas ir gražus. Apie tai pa
tyrę oficialieji organai patraukė 
ją už tai teismo atsakomybėn. 
Keistas kaltinimas — negi kalės 
piene yra koks nors civilinis ar mo
ralinis nusikaltimas, o karvės pie
ne ne?

VIKTORIJOS PROTESTANTAMS
Džiugu, kad lietuviai R. katali

kai Australijoje yra susibūrę į lie
tuviškas parapijas. Didelėse lie
tuvių kolonijose pamaldos būna lai
komos kas sekmadieni, o mažose 
labai retai. Kad ir sykį per metus 
atvažiavęs kunigas suorganizuoja 
lietuviškas pamaldas ir tai gerai.

Lietuviai protestantai per visą 
Australiją ir Naująją Zelandiją 
teturime tik vieną lietuvių protes
tantų parapiją. Manau, jog būtų 
tiek lietuviškumui, tiek krikščio
nybei naudinga turėti jų daugiau. 
Gaila, kad per 15 metų šioje ken
gūrų žemėje neišdygo nei vienas 

liškos Amerikos liet, sportininkų 
kelionės po Australiją, bet nežiū
rint to jie buvo gerokai ištęsti. Jų 
demonstravimas nuo antros vai. p. 
p. iki beveik šeštos užtruko per
daug ilgai, ką galima būtų, iškar
pius nereikalingas vietas, laiką 
bent pusiau sutrumpinti., O tų ne
reikalingų vietų, palyginus buvo 
gana apsčiai: sakysim, rungtynių 
filmavimas nepritaikintoje švieso
je, kur ekrane matai, lyg kas 
kruta, bet neaišku, ar skruzdės, ar 
žmonės. Tokie ir panašūs momen
tai numuša žiūrovui susidomėjimą 
ir įvaro apsčiai nuobodulio. Tiesa, 
dar buvo rodoma momentai iš Ka
nados, kur tikrai buvo galima pasi
gėrėti žavingais, Lietuvą prime
nančiais vaizdais.

ADELAIDE

MADŲ PARADAS

Lapkričio 8 dieną Lietuvių Na
muose įvyko madų paradas. Para
dą paruošė ALB-nės Moterų Sek
cija, o jai talkininkavo didelis 
skaičius lietuvių moterų: vienos 
aukojo medžiagas, kitos siuvo, tre
čios modeliavo... Tokią gausią tal
ką suorganizuoti Moterų Sekcijai 
padėjo ponios J. Vabolienė (kuri 
paradą ir pravedė) ir G. Paškevi- 
čienė. Paradą atidarė Moterų Sek
cijos Valdybos pirmininkė p. G. 
Straukienė.

Be madų parado, pasinaudojant 
gera proga, buvo paruoštas tipiš
komis gausiomis gėrybėmis ap-

“PAGROBTAS KARALAITIS” 
GRUODŽIO 12 D. DAINAVOJE!

Sydney “Ramovėje”★

Atrodo, kad Frank (Pranas Sa
kalauskas) netrukus Bankstowne 
perims visą moterų grožio mono
polį: dar prieš Kalėdas jis numa
to atidaryti šalia turimų trijų dar 
ir ketvirtą moterų grožio salioną 
Compass Centre penktame augšte. 
Kaip matome, Frank’as plečiasi ne 
tik į šalis, bet ir j augštį!

★

Canberros lietuvių statybininkų 
firma “A.C.T. Builders” neseniai 
atšventė savo darbo dešimtmetį. 
Šiai sukakčiai atžymėti Canberros 
dienraštis “The Canberra Times” 
lapkričio 16 d. numery paskyrė 
net du puslapius. Plačiau apie šią 
progresyvią lietuvių firmą skaity
sime ir Mūsų Pastogėje.

★

Prieš daugiau kaip trejus metus 
pabėgęs iš Sydney (tarnybiniais 
reikalais) neseniai atgal sugrįžo 
Antanas Kramilius ir tuojau įsi
jungė į “Dainos” chorą.

★

Niekad nesėdėjęs prie vairo mū
sų literatūros laureatas Pulgis An
driušis lapkričio 14 d. Adelaidėje 
ateitininkų suruoštame vakare mo
kė klausytojus, kaip reikia ir kaip

Ku-ka

lietuvis protestantų kunigas.
Protestantai lietuviai Sydnejuje 

yra laimingesni už kitus, nes jie 
nuo 1961 metų kovo 31 d. turi kas 
mėnesį lietuviškas pamaldas.

Melbourne, dalyvaujant lietuvių 
protestantų laidotuvėse, teko pasi
kalbėti ir bent įsitikinti, jog yra 
daug norinčių ne tik nors per me
tus bent porą kartų lietuviškai 
drauge pasimelsti, bet krikštyti ir 
konfirmuoti vaikus, susituokti ir 
iš šios žemės į kitą gyvenimą būti 
palydimi lietuvišku žodžiu. Yra 
norinčių Melburne turėti lietuvių 
protestantų parapiją.

Veltui gauname naudotis prisby- 
terių bažnyčią, esančią East Mel
burne Hotham ir Powlett gatvių 
sankryžoje. Kunigas Kosticenas, 
aptarnaująs lietuvių protestantų 
parapiją Sydnėjuje, sutiko veltui 
mums laikyti pamaldas du sykius 
per metus. Pirmos lietuviškos pa
maldos ir steigiamasis Melburno ir 
Geelongo lietuvių protestantų pa
rapijos susirinkimas numatomas 
kitų metų vasario mėnesyje. Die
na ir valanda bus paskelbta Mūsų 
Pastogėje vėliau, kai bendruome
nės vadovybė sudarys parengimų 
kalendorių ateinantiems metams 
(vengiama sutapimų). Sekite Mū
sų Pastogę.'

PRANEŠIMAS SYDNEY 
LIETUVIAMS 

EVANGELIKAMS 
lietuviškos pamaldos įvyks gruo

džio 13 d., sekmadienį, 12.30 vai. 
nuolatinėje vietoje — vokiečių 
evangelikų bažnyčioje Goulburn 
Str., City.

Parapijos Taryba

“Aušros” tunto atstovą prie A.A.S.E.

> s.v.v.sl. TEODORĄ ROTCĄ ir jo žmoną,

s sulaukusius dukters, nuoširdžiai sveikina,

"Aušros” Tuntas

krautas lietuviškas V elykinis 
stalas. Tai buvo maloni staig
mena. Norėta parodyti, ypač jau
nimui, kaip Lietuvoje buvo paruo
šiamas Velykinis stalas. Stalą nu
fotografavo “The Advertiser” 
dienraščio korespondentas. Plates
nes informacijas apie stalo patie
kalų paruošimą bei velykines tra
dicijas korespondentei suteikė Sek
cijos pirmininkė p. G. Straukie
nė.

Parado metu buvo įpinta ir me
ninė programa, kurią išpildė solis
tė M. Pečiulienė (dvi dainos), R. 
Jurgelionytė ("Vilkas ir lapė”), 
tautinių šokių grupė vadovaujama 
Vyt. Strauko, šokiams grojo L. 
Vasiliūnas. (ALž)

Lapkričio 15 d. Lietuvių Vetera
nų S-gos “Ramovės” Sydney sky
riaus metinis suisirnkimas įvyko 
lapkričio 15 d., Lidcombe katalikų 
bažnyčios salėje.

Susirinkimą atidarė skyriaus 
Valdybos p-kas S. Narušis. Pager
bus žuvusius už Lietuvos laisvę, 
susirinkimui pirmininkauti buvo 
išrinktas A. Kutka. Sekretorium p. 
P. Zaremba.

Pirm. S. Narušis padarė gana 
platų pranešimą apie Valdybos ka
dencijos metu atliktus tautinius — 
kultūrinius darbus, plačiau paaiš
kino, kad į Lietuvių veteranų ei
les galixstoti ne tik visi buvusieji 
Lietuvos kariuomenės kariai, bet ir 
buvusieji šauliai, partizanai. Ple
chavičiaus rinktinės kariai ir Aus
tralijos kariuomenėje tarnavę lie
tuviai. Be to, susirinkimas buvo 
supažindintas su įsteigto Chicago- 
je Lietuvių Fondo įstatais ir ska
tino narius jį remti.

Po kasininko inž. Aleknos ir Re
vizijos Komisijos Pirmininko M. 
Petronio pranešimų — vyko nau
jos valdybos ir revizijos komisijos 
rinkimai.

Susirinkimas vienbalsiai perrinko 
tą pačią valdybą kurią sudaro:

S. Narušis — pirmininkas,
S. Pačėsa — vice-pirmininkas, 
P.A. Alekna — kasininkas, 
J. Petniūnas — sekretorius ir 
J. Kapočius — narys.
Revizijos Komisija; M. Petronis, 

V. Danta ir J. Andriejūnas.
Klausimuose ir sumanymuose 

vyko gana gyvos diskusijos. Buvo 
iškelta karių-veteranų apleistų ka
pų priežiūra, .narių laidojimo for
ma, vėliavos įsigijimo reikalas,

Lietuviai protestantai (liutero- 
nys ir reformatai), neturėdami 
lietuviškos parapijos, vieni jau 
prilipo prie atitinkamų kitataučių 
parapijų, o kiti net ir kitas sau 
atitinkamesnes religijas susirado. 
Raginkime ir. tokius atvykti ir įsi
jungti į lietuvišką parapiją — te
gul nors tautiškais motyvais, tai 
yra glaudžiau bendrauti su savais 
tautiečiais. Glaudžiau bendrau
dami ir daugiau lietuviškų šeimų 
sukurtume. Galima būti nariu ir 
kelių parapijų ir net ne tos pat rū
šies.

Jonas Normantas

Naktį daktarą prižadina tele
fonas.

— Greičiau, daktare, mano 
žmona susirgo apendicitu.

— Ką? Jūs tyčiojatės iš ma
nęs! — sušuko daktaras: juk aš 
pereitais metais jūsų žmonai 
apendicitą išpjoviau. Dar neteko 
girdėti,. kad pacientas turėtų du 
apendicitus.

Galimas dalykas, bet jūs 
kalbate su vyrų, kuris turi antrą 
žmoną!

“ŠVIESOS" BARBEQUE
Gruodžio 13 d., sekmadienį, 5 

vai. p.p. Povilo Aleknos buveinėje 
9 Hill Str., Cabramatta, Sambūris 
“Šviesa” Sydney Skyrius ruošia 
barbecue, kur dalyvauja nariai, jų 
bičiuliai ir šviesai prijaučiantieji.

Neužmirškite: gruodžio 13 d. P. 
Aleknos kieme ir namuose 9 Hill 
St., Cabramatta.

PADĖKA
Širdingai dėkojame A. Makarui 

už padovanotą servizą klubo lote
rijai, E. Karpavičiui už padarymą 
nuotraukų ir už pasinaudojimą 
filmos, K. Ankui už paskolinimą 
aparatų, filmų parodymui, Banska- 
towno lietuvių namų valdybai už 
veltui leidimą pasinaudoti sale per 
suruoštą klubo filmų parodymą. 
Dar kartą širdingas ačiū.

Sydnėjaus Lietuvių sporto 
Klubo "Kovo” Valdybia

Iš visų nuotaikų jau dabar gali
ma spręsti metų pabaigoje Mel- 
bournas pavirs tikru lietuvišku 
miestu. Jau dabar spėjama, kad 
ryšium su suvažiavimais ir Meno 
Dienom į Melbourną suplauks virš 
1000 svečių iš kitų Australijos 
vietovių.

dažnesnių ekskursijų ruošimo ir 
sportinio šaudymo įvedimo reika
lai. Iškeltus klausimus apstvarstęs 
susirinkimas nutarė

1) atiduodant paskutinę pagar
bą savo nariui ramovėnui mirus, 
karstas uždengiamas tautine vėlia
va ir ji nuimama leidžiant į kapą;

2) ramovėnai veteranai įsiparei
goja dalyvauti solidariai laidojant 
savo ginklo draugą ramovėną;

3) prižiūrėti ir globoti Sydney 
mieste ir apylinkėse ramovėnų ve
teranų kapus.

L.V. S-gos “Ramovės” Sydney 
skyriaus Valdyba, nuoširdžiai dė
koja prisidėjusiems prie Kariuo
menės šventės iškilmingo minėji
mo: t

Vaidinimo režisorei p. A. Grinie
nei; vaidintojoms p. L. Lelešienei, 
p. L. Gaidžionienei, p. G. Hornie- 
nei, p. O. Jarmalavičienei, p. S. 
Makūnienei, dekoratoriui A. Plū- 
kui ir apšvietėjui S. Sankauskui.

Dainos Chorui ir dirigentui muz. 
p. K. Kavaliauskui, Soc. Moterų 
Draugijos ponioms, p. V. Dantai, 
p. A. Lelešiui, p. Pov .Grosui ir 
visiems tiems kurie vienokiu ar ki
tokiu būdu prisidėjo prie šventės 
pravedimo.

Taip pat dėkojame Kun. P. But
kui už maldą iškilmingo minėjimo 
atidarymo metu ir už atlaikytas 
iškilmingas pamaldas, už žuvu
sius dėl Tėvynės laisvės, “Aušros” 
tunto tuntininkui p. Zinkui už da
lyvavimą pamaldose su vėliava ir 
tokiu gražiu būriu skaučių ir skau
tų. Garbės skautams!

Mieliems tautiečiams sve
čiams už taip gausų atsilankymą
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PLUNKSNOS KLUBO
Sydney Lietuvių Plunksnos Klu

bo posėdis šaukiamas ateinanti 
sekmadienį, gruodžio 6 d. 5 val. p. 
p. 7 Lemnos Str., Homebush, p.p. 
Skrinskų namuose. Šio posėdžio 
prelegentas p. A. Mauragis. Šalia 
pranešimo bus pasitarta ir klubo 
bėgamaisiais reikalais.

Visi Klubo nariai kviečiami ak
tyviai dalyvauti.

Pirmininkas ■

PAJIEŠKOMAS
KIEVELAITIS SIGITAS, gimęs 

Kaune. Jam yra svarbių žinių iš 
Lietuvos ir Amerikos, žinantieji 
apie jį maloniai prašomi pranešti 
šiuo adresu: S. Liaksas, 12 Good
enough St, Mile End., S.A.

ATVIRAS LAIŠKAS

p. V. IVAŠKEVIČIUI, GEELONG
Gerbiamas pone Ivaškevičiau,

Tamstos straipsnyje "Ar teisin
ai nutarimai’ iškelti lokalinio po
būdžio smulku sapylinkės įvykiai 
plačiai skaitančiai visuomenei nėra 
labai įdomūs ir svarbiausia, kad 
vietos įvykius parodėte netikroje 
šviesoje.

Jūsų minėtas apylinkės visuoti
nis susirinkimas iš tikrųjų buvo 
teisėtas. Remiantis statutu tas su
sirinkimas turėjo teisę ankstyves
nių susirinkimų nutarimus papil
dyti, pakeisti, naujus nutarimus 
priimti, kas ir šiame susirinkime 
buvo padaryta balsuojant, o ne at
virkščiai, kaip kad Jūs skelbiate.

Mano iškeltus pasiūlymus, lie
čiančius mūsų apylinkės ateitį, su
sirinkimas priėmė, balsavimo keliu, 
nes buvo pozityvūs, o ne atvirkš
čiai, kaip Tamsta skelbėte.

Aš prašyčiau p. Ivaškevičių sa
vo straipsnyje ‘‘Ar teisingi wur 
tarimai? šikeltus man užmetimus 
ir neteisingus teigimus viešai at
šaukti. . .

Su pagarba
M. Kymantas

Po susirinkimo prie alučio dar 
buvo pasidalinta bendrais reikalais 
ir prisiminimais.

Norintieji užsisakyti karių žur
nalą “Karį” gali kreiptis į S. Na- 
rušį 36 Berrille Rd., Beverly Hills, 
N.S.W. Tel. 58-54-55.

(in)

RAMOVĖNAI DĖKOJA

į. Kariuomenės šventės minėjimą, 
p taip pat ir į pamaldas, pager
biant žuvusius už Tėvynės laisvę, 
mus ramovėnus dvasiniai ir mate
rialiniai parėmusiems.

L.V. S-gos "Ramovė” Sydney 
Skyriaus Valdyba

DOVANA RAMOVĖNAMS

“World Travelling Bureau” vie
nas iš direktorių Amerikos lietuvis 
Walter Rask (Vladas Raskauskas) 
viešėdamas Sydnėjuje dalyvavo ir 
kariuomenės šventės minėjime. Ra
movėnų valdyba sutiko p. Rask — 
Raskauską kaip garbės svečią ir 
prie bendro svečių stalo pasidalino 
mintimis ir bendrais tautiniais rei
kalais. Gerb. p. Rask — Raskaus
kas įteikė “Ramovės” skyriaus 
pirm-kui p. S. Naručiui £10 auką 
kultūriniams reikalams.

L.V.S. “Ramovės” Sydney sky
riaus valdyba dėkoja p. Rask — 
Raškauskui už auką ir atsilanky
mą Kariuomenės šventės minėjime.

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