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TAUTA
/ ■

IR KARIAI
LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS PROGA SVEIKINAME VISUS BUVUSIUS

IR ESAMUS LIETUVIUS KARIUS BEI KOVOTOJUS UŽ TAUTOS LAISVE.
I

Minint Lietuvos kariuomenės 
šventę gal ne vienam kyla klau
simas,-kodėl mes turime minėti 
tokią dieną, kuri esanti praeitis 
ir kad šiandie tokios Lietuvos 
kariuomenės nei okupuotame 
krašte, nei kur kitur neturime. 
Esą, kas kita minėti Tautos Šven
tę, nes tauta tebėra gyva ir kovo
janti, arba Vasario 16-ją, nes 
nors nepriklausomos Lietuvos 
ir laikinai neturime, bet laisvės 
idealas vis tebėra gyvas kiekvie
no lietuvio širdy.

Vis tik šios prielaidos yra ne
pateisinamos. Tiesa, kariuome
nės neturime, bet visi žinome, 
kad kariuomenė yra ne kokia už
dara organizacija, bet visos tau
tos rinktinių vyrų vienetas, ku
ris kovojo ir momentui atėjus 
vėl kovos už tautos ir krašto in
teresus.

Kalbant specialiai apie Lie
tuvos kariuomenę, tai per visą 
tautos istoriją gal ji vienintėlė, 
verta ypatingos pagarbos ir res- 
pekto. Nors švenčiame lapkričio 
23-ją Lietuvos kariuomenės at
kūrimo dieną, bet Lietuvos ka
riuomenė gyvavo jau prieš daug 
šimtmečių. Tie patys lietuviai ka
riai, iškilių vadų vadovaujami, į- 
kūrė Lietuvos valstybę dar Min
daugo laikais, tie kariai Lietu
vą išplėtė nuo jūrų iki jūrų, iš
kovojo Lietuvai nepriklausomy
bę 1918 m. Tai tik viena jos pa
reiškia pusė.

Būdama narsi ir aktyvi Lie
tuvos kariuomenė drauge ir iš
kėlė bei pasauliui pristatė ir lie
tuvių tautos vardą, kuris per vi
są Europos istoriją eina užak
centuotas ir neaplenkiamas. Per 
visą istoriją mes, deja, neturime 
tokių garsių atskirų lietuvių var
dų, neištrinamai įrašytų arba 
mene, arba kur kitur, kurie liu
dytų lietuvio vardą visame pa
saulyje, kaip kad toks Koperni
kas, Goethe, Šekspyras arba Ser- 
vantes, apie kuriuos mokoma 
viso pasaulio mokyklose. Gaila, 
lietuviai tokių garsių, tautą ke
liančių vardų neturi. Vienintelis, 
kas ne tik kad iškėlė lietuvių var
dą, bet drauge ir net pačią tau
tą išgelbėjo nuo pražūties, kas 
sulaikė, kad šimtmečių grumty
nėse lietuvių tauta nebuvo su
trypta ir sunaikinta, tai ir yra 
Lietuvos kariuomenė. Toji pati 
Lietuvos kariuomenė ne tik kad 
kovojo prie Giedraičių, Širvintų 
ar Radviliškio, bet ta pati ka
riuomenė mušė kalavijuočius 
prie Šiaulių (Saulės mūšis), par
klupdė kryžiuočius prie Žalgirio, 
sulaikė turkus prie Vienos ir t.t. 
ir t.t. Kariuomenė gynė tautą, 
pastojo veržliems germanams į 
rytus, totoriams ir turkams į 
vakarus. Lietuviai kariai gynė 
tautą ir kėlė tautos vardą. Kas 
studijuoja istoriją, ypač karo is
toriją, tas neišvengiamai užtin
ka ir lietuvio vardą. Tarp nedau
gelio garsiųjų istorijoje karve
džių šalia Aleksandro Makedo
niečio, Cezario, Hanibalo, Na
poleono lygiai minimas ir Vytau- pavojuje stovi /puta šiapus ir 
tas Didysis kaip strategas ir kaip anapus, kiekvienas lietuvis turė- 
vadas. tų būti karys ir ginti tautą ne tik

Todėl visai pagrįstai mes tu- nuo pavergėjų, bet ir nuo drau- 
rime savo kariuomenės šventę ir gų, kurie tą lietuvybę tirpdo, 
su pasididžiavimu toje šventėje Švęsdami kariuomenės šventę 
dalyvaujame. Keista tik, kad mes visi turėtume pasisemti tos 
bendrai minint Lietuvos kariuo- kovos dvasios, kad ištvertume 
menę kažkaip mes apsiribojom nepalūžę lietuvybės fronte kiek- 
ta kariuomene ir jos žygiais bei vienas — mažas ir didelis, senas 
veikla taikos metais kaip tik nuo ir jaunas.
1918 m., tarsi Lietuva nebūtų

ALB KRAŠTO VALDYBA

HENRIKAS NAGYS

SUŽEISTAS KAREIVIS

Tu žiūri, plačiai pravėręs skaudančias akis, 
pro aprūkusį vagono langą: 
vilnija laukuos javų auksinės bangos 
ir sužvilga miestai klony saulės nušviesti...

ir mergaitė moja tau mažoj stoty...

Tu žiūri, plačiai pravėręs skaudančias akis — 
ir staiga gelsvų javų laukai prasmenga — 
stovi lygumose miestų skeletai nuogi, 
medžiai nuplėštom viršūnėm dengia dangų,

ir sublyksi tarpe dūmų ir ugnies veidai, 
prakaito prausti, lietaus srovių ir kraujo; 
rankos virpančios, sugniaužusios ginklus kietai 
dulkini veidai, dulkėtos rankos, kraujas...

ir tyla. Tartum per pakylėjimą — tyla.
Kažin kur dar šūvis vienišas nuaidi.
Ant juodos žolės nusvirusi šviesi galva: 
Rankos kruvinos, apglėbusios dulkėtą veidą...

Tu žiūri, plačiai pravėręs skaudančias akis: — 
skrenda miestai pro tave, ir žmonės, saulės nušviesti,

KARIUOMENE ISTORIJOJE
MINTYS IS B. STRAUKO ADELAIDĖJE SKAITYTOS PASKAITOS .

tis Mindaugas, apjungęs išsis- liant į tolimus žygius lietuvių ka
lines, vai- riuomenė turėjo būti ne tik ge- 

iumi ir rai kariniai disciplinuota, bet ir 
tuo būdu įkūrė Lietuvos valsty- ūkiškai gerai aprūpinta. Žinant 
bę, kuri tebeegzistuoja ir dabar, ano meto labai primityvias susi-

Lapkričio 23-ji mūsų tautos
istorijoje atžymima, kaip mūsų klaidžiusias lietuvių gimini 
ginkluotų pajėgų įkūrimo data, nikavosi Lietuvos karalii 
Visą nepriklausomojo gyvenimo 
laikotarpį ši diena kasinėtai bu
vo atšvenčiama iškilmingais ak- tik laikinai netekus savo nepri- siekimo arterijas — upes ir miš- 
tais ir kariniais paradais. Ta ....................................................... .
proga išskaičiuodavome mūsų 
kariuomenės nuopelnus atstatant 
ir stiprinant mūsų nepriklauso
mą valstybę ir nustatinėdavome 
ateities gaires karinių pajėgų ir 
visos tautos glaudesniam ir vai- 
singesniam bendradarbiavimui.

Tačiau šiandieną, kai mūsų 
valstybės suverenumas laikinai 
sutrikdytas, o jos ginkluotosios 
pajėgos — kariuomenė iš viso 
neegzistuoja, lapkričio 23-sios 
minėjimas įgauna visai kitą as
pektą. Nebegirdime ano meto 
žygio maršo garsų ir ritmingo 
karių gretų žingsnio.

Nepriklausomybės netekimas 
verčia mus giliai susimąstyti, 
žvilgterėti į praeitį, iš jos pasi
mokyti ir bandyti surasti proš- 
vaiščių tautos ateičiai.

Iš tikrųjų lapkričio 23-ji lai
kyti Lietuvos kariuomenės įs
teigimo diena nėra visai tikslu. 
Mūsų ginkluotų pajėgų egzisten
cijos pradžios reikėtų ieškoti ži
lojoj senovėj, kuomet kunigaikš-ir mergaitė meta tau gėlių mažoj stoty.

Lietuvos kariūnai parade Kaune 1936 m.

kų šunkelius, tikriau sakant miš
kų takus, ir neturint nei planų, 
nei krypties korigavimo priemo
nių, tie lietuvių karių žygiai kelia 
nuostabą. Skystai apgyventuose 
rusų erdvėse jie tiksliai surasda
vo savo puolimo objektus ir pri
siplėšę turto, prisirinkę belais
vių, grįždavo į savo gimtąsias so
dybas.

Tačiau tikrasis Lietuvos ka
riuomenės kaip ginkluotos pajė
gos susiformavimas, tikriau vi
sos Lietuvos sukarinimas prasi
dėjo XIII a. pradžioje, kryžiuo
čių ordinui atsikrausčius į Prū
sus. Nuo to laiko prasidėjo nuo
latiniai karai, kuriuos ordinas be
veik 200 metų vedė prieš Lie
tuvą apkrikštijimo pretekstu. 
Šios kovos lietuvių tautai at
nešė neapskaičiuojamos žalos; 
stabdė natūralų tautos augimą, 
kraštą materialiai skurdino ir 
Lietuvą izoliavo nuo vakarų kul
tūrinės įtakos. Kovos su kryžiuo
čiais buvo užbaigtos garsiausiu 
ano meto Griunvaldo mūšiu, ku
riame kryžiuočių ordinas buvo 
visiems laikams sužlugdytas. Po 
šio smūgio kryžiuočiai jau ne- 

miško medžiagos pasigamindavo beatsigavo ir Lietuvai nebebuvo 
pilims griauti taranus ir kilnoja- pavojingi. Bet tuo metu prasidė- 
mus bokštus savo kariuomenei jo Lietuvos valstybės sutemos, 
perkelti per priešų pilių seinas. Pergalė nebuvo nei kariškai nei 
O jau Kęstučio laikais lietuviai politiškai tinkamai išnaudota, 
ėmė naudoti patrankas pilims nors “drang nach Osten” pavo- 
griauti. jus buvo pašalintas bent keliems

Savaime suprantama, išsike-šimtams metų. (Pabaiga psl. 2)

klausomybės.
Bet ir prieš Mindaugą lietuvių 

tauta buvo valdoma atskirų 
valdovų, kurių kiekvienas laikė 
didesnes ar mažesnes ginkluotas 
pajėgas. Tie valdovai, veikdami 
pavieniai ar sudarydami sąjun
gas, sugebėdavo suburti gana 
stambius junginius, kuriais ben
drai atremdavo įsibrovėlius ar
ba vesdavo užpuolamuosius ka
rus prieš kaimynus. Jau XH a. 
lietuviai užpuldinėdavo tolimas 
rusų žemes, įsibraudami šimtus 
km. krašto gilumom Tie lietuvių 
žygiai buvo virtę tikru siaubu 
rusų kunigaikščiams. Kroninin- 
kai pažymi, kad lietuvių karių 
pasirodymas rusuos© keldavo 
tiesiog paniką. Net žymiai dides
ni rusų daliniai, vos tik lietuvius 
išvydę, skubiai pasitraukdavo 
miškų gilumon, nedrįsdami sto
ti atviron kovon. Tų pačių kro
nikų liudijimu, lietuviai buvo 
ne tik narsūs, bet ir labai suma
nūs kovotojai. Jie turėję išsi
dirbę savitą puolimo ir gyni
mosi taktiką, labai greitai per
siimdavo ano meto modemišką 
karo techniką. Iš čia pat turimos

apkrikštijimo pretekstu.

ŽINIOS
GRIŽO IS VIETNAMO

Sydnėjiškis lietuvis Australijos 
karys, kovojęs Vietname prieš ko
munistus ir prieš kiek laiko sun
kiai sužeistas Aleksas Bernotas 
jau pereitą savaitę pargabentas iš 
Vietnamo į Sydney ir paguldytas 
karo ligoninėje Ingleburne.

je susidūrė du požeminiai trauki
niai. Žuvo apie 40 žmonių, sužeis
ta virš 300.

— ★ —
Meksikoje vienas katalikų kuni

gas, išbuvęs kunigu 18 metų, ne
seniai vedė. Vedyboms leidimą da
vė Vatikanas.

Rio de Janeiro mieste Brazilijo-

turėjusi savos praeities ir savos 
kariuomenės. Jeigu lietuviai bu
vo sukūrę savo milžinišką valsty
bę, tai tik savos kariuomenės pa
galba.

Neturėdami šiandie savos ka
riuomenės ir matydami kokiame

SKAITYTOJAMS

(v.k.)

PRIMINIMAS
Primename, kad šie kalendori

niai metai eina jau prie pabaigos 
ir kad laikas pagalvoti tiems, ku
rie nėra atsiskaitę su Mūsų Pas
toge už šių ir ankstyvesnių me
tų prenumeratą ir taip pat pats 
laikas pratęsti prenumeratą atei
nantiems 1967-siems metams.

Mūsų Pastogė ateinančiais me
tais įžengs į aštuonioliktuosius se- 
vo gyvavimo ir tarnybos metus. 
Per 18 metų ji ištikimai lankė sa
vo skaitytojus. Lygiai tokios išti
kimybės ji tikisi ir sau iš kiekvieno 
skaitytojo.

Jau ruošiamas ir netrukus pasi-

rodys gražus ir turiningas atei
nančių metų Mūsų Pastogės ka
lendorius, kuųj kiekvienas skaity
tojas gaus kaip priedą nemokamai. 
Metų sąvarta yra pats tinkamiau
sias laikas suvesti sąskaitas ir su
tvarkyti taip, kad Mūsų Pastogė 
visada būtų malonus -laukiamas 
svečias, bet ne sąžinės dūris.

Red.

SVARBI INFORMACIJA
Jau kelinti metai kaskart vis 

plačiau įsigali mūsų tarpe gražus 
paprotys sveikinti savo pažįstamus 
artimuosius, bendradarbius, kli
entus švenčių proga per Mūsų Pas
togę. čia yra iš to keleriopa pras-

mė: asmeniškai labai daug sutau
poma, paremiama sava spauda ir 
atliekama toji pati misija kaip 
kad siutinėjant atskiras atviru 
tęs.

Ligi Kalėdų jau beliko vos ketu
rios savaitės laiko. Jau pats me
tas siųsti redakcijai kalėdinius 
sveikinimus ir visus kitus šventi
nius ar pošventinius pranešimus. 
Atminkite: paskutinis šių metų 
Mūsų Pastogės numeris bus išleis
tas gruodžio 19 d. data, o kitais 
metais pirmas numeris pasirodys 
tik sausio 9 d. Visa medžiaga — 
pranešimai, skelbimai, aktualieji 
rašiniai, kurie numatomi skelbti 
kalėdiniame šių metų Mūsų Pasto
gės numery, redakciją turi pasiek
ti ne vėliau kaip gruodžio 10 d. 
įsidėmėkite šias datas ir paskubė
kite, kad kartais užvilkinus nebū
tų pervėlu.

M.P. Redakcija

Kanadoje paleista pirmoji ato
minė jėgainė, gaminanti 200.000 
kilovatų elektros energijos. Jėgai
nė Kanadai kainavo 85 milijonus 
dolerių.

Amerikos erdvių laivas Gemini 
12 po keturių dienų skridimo su 
dviem astronautais sėkmingai nu
sileido. Vienas iš astronautų — 
Aldrin sėkmingai atliko savo už
davinius išėjęs iš kapsulės.

Dabar Amerika rengiasi sausio 
pradžioje išleisti tris astronautus. 
Visi šie vienas po kito bandymai 
ruošia kelių greitam mėnulio vizi
tui.

Vokiečių kalba pasirodė naujas 
K. Donelaičio “Metų” vertimas. 
Vertėjas Hermann Budensieg, lei
dėjas — Wilhelm Fink Verlag, 
Muenchen. Tai jau iš eilės ketvir
tas “Metų vertimas j vokiečių 
kalbą. Leidinys iliustruotas V. K. 
Jonyno, V. Jurkūno ir E. Varno 
darbais.
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Veda Vyt. Bernotas

POLITIKOS VINGIUOSE
Proporcingai imant Amerikos ir 

Australijos gyventojų skaičių ir 
lyginant jį su turimomis pajėgo
mis Vietname, Australijos įnašas 
turėtų būti net penkis kartus di-

JONAS ŠO LIŪNAS

URBONAS ČIKAGOJE
Lietuviai niekad nepasižymėjo organizaciniais sugebėjimais. 

Dėl šios ydos vos nepraleidome progos pasigėrėti Australijos lie
tuvio dailininko Leono Urbono meno kūriniais.

Pasirodo, kad mūsų dailininkas jau senokai dalį savo darbų 
buvo atsiuntęs Čikagon. Deja, čia tie kūriniai buvo kažkieno taip 
gerai globojami, kad dienos šviesą pamatė tik pačiam dailininkui 
čia atvykus. Ir laimė mums visiems čikagiškiams, kad jis atvyko. 
Būtume labai nuskriausti buvę, jei būtume nepamatę jo kūrinių.

Kaip ten bebūtų, Urbono darbų paroda buvo atidaryta lap
kričio 4 d. Čiurlionio Meno Galerijoje. Čikagoje. Tai buvo nepa
prasta šventė visai lietuviškai Čikagos visuomenei. Į iškilmingą
jį parodos atidarymą prigūžėjo pilna galerija.

Įvairiausi galerijos ir visuomenės atstovai pasakė kalbas. 
Gerai, kad visi kalbėjo trumpai ir nebanaliai.

Galerijos vadovybės pareigūnas Br. Macevičius pirmiausiai 
pakvietė lietuvių bendruomenės atstovą Joną Jasaitį tarti žodį. 
Šis taip ir padarė. Jasaitis pastebėjo, kad “mes turime palikti sa
vo pėdas granite. O tas pėdas galime palikti tiktai kūryba.”

Toliau kalbėjęs architektas Mulokas pareiškė, jog kiekvienas 
kūrėjas yra savos būsenos reiškėjas. Jis priminė, kad tokių tautų 
kaip lenkai ir žydai kūrėjai paliko savos kūrybos ženklus, kurie 
liudija visam pasauliui ne tik apie tų tautų kančias, bet taip pat ir 
kūrybingumą. Anot jo, kūrėjas savo darbu išreiškia ne. tik savo 
jausmus, bet taip pat ir savo teises.

Gausiai susirinkusiems žiūrovams dailininką Urboną pris
tatė Čikagos dailininkas Kurauskas. Kurauskas apgailestavo, kad 
lietuviškoji visuomenė tiek mažai domisi savo kūrėjais. Žinoma, 
jis čia norėjo pasakyti tai, jog net ir Urbono paroda Čikagon už
klydo labai atsitiktinai. O verta ir būtina buvo jo parodą organi
zuoti jau seniai. Toliau Kurauskas paminėjo, kad Urbono mums 
pristatinėti nereikėtų, nes jis jau žinomas ir svetimtaučių tarpe. 
Tačiau, anot Kurausko, lietuviai savo talentų nepastebi tol, kol juos 
pastebi ir pripažįsta svetimtaučiai. Taigi, lietuvis kūrėjas pas sa
vo tautiečius ateina netiesioginiu keliu. O šitaip neturėtų būti.

Kurauskas pasidžiaugė Urbono kūryba ir gausiais kūriniais 
parodoje. Vien tik Čikagoje išstatyta 53 darbai. Anot Kurausko, 
“dailininkas Urbonas pasukęs giliu keliu — savojo “aš” išsaky
mu.”

Kurauskas perspėjo lietuvišką visuomenę, kad pastaroji do
mėtųsi savo kūrėjais, nes “kūrėjui reikalingas mūsų visų dėme
sys, mūsų įvertinimas jo kūrybos. Vieni kitų laimėjimais besida
lindami tampame artimesni. Mes svetimtaučių tarpe tiek būsime 
verti, kiek patys save įvertinsime.”

Po dail. Kurausko žodžio į susirinkusius prabilo ir pats šven
tasis kaltininkas Leonas Urbonas. Jis visiems padėkojo už tokį 
gausų atsilankymą, prašė pamiršti neskanius praeities prisimini
mus ir kvietė visus pasidžiaugti kūriniais, nes “jie nuo šio momen
to yra jūsų.’’

Iškiliais ir gausiais Urbono darbais Čikaga galės pasidžiaug
ti iki lapkričio 13 d. Urbono parodos taip pat įvyks Clevelande 
ir New Yorke.

. .. .T--' .;-' į ! •>
TOKIOS TOKELES

Premija St. Barzdukui. Nenuilstamam bendruomenė? veikėjui, 
mokytojui St. Barzdukui buvo paskirta šįmetinė kultūrinė 1000 
dolerių premija. Šią premiją skiria Ohio Lietuvių Gydytojų Drau
gija-

RINKIMAI AUSTRALIJOJE
Artėjant Australijos federali

nės vyriausybės rinkimams,, ku
rie įvyks lapkričio 26 d. kandi
datai vis karščiau pasisako tai 
per spaudą, radijo ar televizi
jos stotis. Demokratiniuose rinki
muose dažnas įprotis partijai, tu
rinčiai mažiausiai galimybių rin
kimus laimėti, daugiausiai tenka 
visko pažadėti. Savo rinkiminėje 
kalboje opozicijos lyderis Calwell 
žada pagerinti visų dalį, prade
dant nuo gimimo ir baigiantis lai
dotuvėmis. Darbo partijos paža
dai padidinti pensijas, paremti 
privačias mokyklas valstybiniu 
kapitalu yra labai laukiamas ir pa
girtinas veiksmas. Tačiau, tokiam 
geraširdiškumui kaip nemokamas 
gydymas, jaunimo ir studentų vel
tui taisomi dantys, specailistų - 
daktarų prižiūrimi pensijonieriai... 
atrodytų per daug nerealūs daly
kai. Tokius pažadus išpildyti reik
tų milžiniško valstybinio kapita
lo. O iš kur tokias sumas reiktų

siūlymas liečia suvaržymą užsie
nio firmų investuojamo kapitalo 
Australijoje. Galbūt šis pasiūly
mas neblogai skamba, bet jis ga
li neigiamai atsiliepti krašto eko
nomikai Praeitis parodė, kad dė
ka užsienio investuoto kapitalo 
čia pradžią įgavo milžiniškas 
Snowy River projektas; dėka už
sienio valiutos čia statomi didžiu
liai fabrikai, atrandami nauji naf
tos šaltiniai, kasama anglis, ge
ležies rūda, aluminius ir daugy
bė kitų žemės neišnaudotų tur
tų. Sakyti šiandieną, kad viskas 
turi priklausyti australams, kad 
užsienio įnašas nėra pageidauti
nas, būtų perdrąsus izoliavimasis 
nuo kitų. Tam australai dar nėra 
pajėgūs.

Rinkimų svarstyklės nusvirs 
darbiečių pusėn, taip Calwell 
samprotauja, vien dėl darbiečių 
griežto nusistatymo prieš karą 
Vietname. O iš Vietnamo Calwell 
žada sugrąžinti kovojančius Aus
tralijos dalinius. Pirmiausiai bū
tų atitraukti karo prievolės pa
imti vyrai, o po to sektų ir li
kučių sugrąžinimas. Kitaip sakant 
kiek darbiečius liečia, karas Viet
name būtų užbaigtas!

Ar Calwell savo pažadų laikysis, 
to pilnai galima tikėtis, bet kad 
jo veiksmai iššauks tarpe sąjun
gininkų nedarnumų tuo nereikė
tų net abejoti. Calwell pastaruo
ju sumanymu galvoja grynai an
gliškai: laukti ir tikėtis iš kitų, o 
patiems nieko nedaryti.

Kariuomenė...
(Atkelta iš psl. 1)

dėsnis. Šiuo metu Vietnamo kon
flikte randasi nepilnai 4500 Aus
tralijos karių. Sumažinus šį, kad 
ir negausų skaičių, australų liku
sios pajėgos prarastų savarankiš
kumą, tad ir nenorint likutį tek
tų gražinti namo.

Kariuomenės atitraukimą Cal
well lengvai gali įvykdyti, bet ko
kios po to bus pasekmės jis ne
randa reikalo šiuo met apie tai 
svarstyti.

Atsakydamas į Calwell rinkimi
nę kalbą, Australijos liberalų par
tijos min. pirmininkas H. Holt 
pareiškė: “Jeigu atitrauktume ka
riuomenę iš Vietnamo, mes sulau
žytume sutartis kurios mus pa
čius jungia ir saugoja”. Min. p- 
kas Holt savo rinkiminėse kalbose 
daug ko nežada, išskyrus apsau
gą kraštui ir individui: “Aus
tralija yra labai didelė, o savo 
gyventojų skaičiumi labai maža. 
Mes vieni nesame pajėgūs, kad 
galėtume stoti į bet kokį tarptau
tinį konfliktą, tuo labiau reikalui

sudaryti?
Kitas darbiečių rinkiminis pa-

LAIŠKANEŠIAI
Lietuvoj kaimuose dabar yra 

laiškanešiai. Jie tačiau nėra paš
to tarnautojai, kaip miestuose. Į 
kaimą laiškų ar laikraščių paštai 
ir dabar nesiunča. Kaimiečiai tu
ri patys pasirūpinti laiškus, lai
kraščius ar kitokias siuntas iš paš
to įstaigų atsiimti. Skirtumas tik 
tas, kad dabar kolchozai - privalo 
samdyti laiškininkus paštui atsi
imti ir išnešioti.

Laiškininkų darbas kaime sun
kus, nors tam darbui daugiausia 
samdomos moterys. Vieno laiški
ninko darbo norma — aptarnau
ti maždaug šimtą kiemų. Atlygi
nimas — 40 ar 45 rubliai mėne
siui. Šalia laiškų išnešiojimo, val
džia iš laiškininkrj reikalauja, kad 
jie ir jos laikraščiams rinktų pre
numeratas. Tuo būdu laikraščiai 
turi aibę platintojų, kuriems už 
darbą moka kolchozai. O laiškinin
kams, juo daugiau surenka prenu
meratų, juo sunkesni pasidaro 
krepšiai kasdien nešioti.

(ELTA)
— * —

Naujasis Vilniaus Jaunimo te
atras spalio 13 d. išleido scenon 
“pasaką mažiems ir dideliems”, 
vardu “Du maži žmogiukai dide
liame mieste”. Autoriai — M. Sluc- 
kis ir V. Miliūnas. Dainų tekstai 
J. Vačiūnaitės. Muzika B. Gor- 
bulskio, dekoracijos J. Ivanovo, 
režisierė A. Ragauskaitė, šokių va
dovas č. Žebrauskas.

(ELTA)

Lietuviai, atlaikydami tokį il
gą laikotarpį vos ne visos vaka
rų Europos spaudimą vakaruose, 
tuo pačiu metu buvo pastatyti 
prie kitą nemažesni pavojų — 
totorius, kurie nesulaikoma ban
ga plūdo vakarų link. Europos 
valdovai su baime ir neviltimi 
žiūrėjo į artėjantį pavojų, ne
rasdami priemonių jam atremti. 
Šį potvynį sulaikyti ryžosi Vy
tautas Didysis. Savo diplomati
niais sugebėjimais jis subūrė ne
mažą sąjungininkų žygiui prieš 
totorius. Jungtinei kariuomenei 
vadovavo pats Vytautas. Mūšis 
įvyko prie Vorkslos 1399 me
tais. Kautynes lietuvių ir jų są
jungininkų buvo skaudžiai pra
laimėtos. Pats Vytautas vos sa
vo galvą išgelbėjo. Bet nežiūrint 
to, rankų nenuleido. Karai su to
toriais tęsėsi dar keliasdešimt me 
tų. Pagaliau ir totoriai buvo su
tramdyti. Vytautas jų chanams 
dalino sostus, o iš jų rinko sau 
duokles.

Vytauto sukurta Lietuvos val
stybė, besitęsianti nuo Baltijos 
iki Juodosios jūros, nebuvo tik 
diplomatinio žaidimo produktas. 
Jis savo ribas taip toli išplėtė tik 
savo ginkluotų pajėgų dėka. Nei 
prieš tai, nei vėliau lietuvio gin
klo garbė tokių aukštumų ne
bepasiekė.

Kaip jau minėta lietuvių tauta 
ginklu apgynė ne tik savo tėvy
nę, bet sutramdė dvi dideles jė
gas, besiveržiančias į rytus, vo
kiečius ir į vakarus totorius. Ir 
vieniems ir kitiems Lietuvos nu-

Puikus pasirodymas. Australijos lietuviams pažįstamas krep
šininkas Edvardas Modestavičius puikiai pasirodė tarptautinia
me krepšinio turnyre. Jis neseniai dalyvavo Argentinoje įvykusia
me turnyre atstovaudamas Čikagos Jamaco Saints rinktinę, ši 
komanda turnyre laimėjo pirmą vietą. Geriausiu taškų medžioto
ju buvo mūsiškis Modestavičius. Sveikiname.!

LIETUVIU DIENOS SYDNEJUJE
■

Nepasirodys vienintelis mūsų sporto žurnalas Sportas, kuris 
turėjo pasirodyti šį mėnesį. Atrodo, tik išeis kitais metais pava
sariop. Vėlinimosi priežastis — vyriausi redaktoriai neturėjo lai
ko... Gaila.

Primename, kad

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS

prasidės gruodžio 26 d. ir baigsis gruodžio 31d. grandioziniu 
Naujųjų Metų sutikimo balium Sydnejaus Miesto Rotušėje (Sydney 
Town Hall).

kariavimas tebuvo tik tarpinis. esant apsiginti . Būdami sąjungi- 
tikslas. Jų planai siekė daug to- n’nku SEATO ir ANZUS pakte, 
liau. Sunku būtų įsivaizduoti mes turime būti vieningi bet ko- 
šiandieninės Europos veidą, jei kioje eventuacijoje. šiuo kritišku 
lietuvių tauta anuo metu būtų momentu būtų per daug rizikinga 
pasidavusi. Viena aišku, šiandie perleisti gražiai besivystantį kraš- 
greičiausiai niekas nežinottų, tų į socialistų rankas. Amerikie- 
kad tokia lietuvių tauta iš viso akVse mes patys save sunai- 
buvo. kintume — tai būtų tautinė tra-

Deja, mūsų protėviai užsispy- gėdija.” 
rė išlikti, ir lietuvių tauta te
bėra gyva. Tik šiandie ginklai ir RINKIMAI AMERIKOJE 
kovos taktika turi būti pakeis- Nors dar liko dveji metai ligi 
ti ir pritaikyti gyvenamajam lai- J.A.V. Prezidento rinkimų, tačiau 
kotarpiui. Likimas mus išblaškė pusiau termininiai senato-kon- 
po platųjį pasaulį ir prieš mū- greso rinkimų rezultatai parodė, 
sų valią mus pastatė tautos lais- kad respublikonai yra pakankamai 
vinimo avangarde. Jei mes dar stiprūs. Praėjusiuose rinkimuose 
vadinamės ir norime būti lietu- respublikonai perėmė iš demo- 
viais, šios didžiosios pareigos kratų net 47 vietas, ir priedo — 
neprivalome užmiršti ir jos nea- šešias gubernijas. Prez Johnsono 
tidėlioti nei vienai valandai. demokratams kol kas didelio pa-

Pasibaigus antrajam pasauli- vojaus nėra, bet už dviejų metų 
nim karui pasaulio tautos ėmė dvikova gali būti apylygė, 
skilti ir dabar jau galutinai su- -Naujai išrinkti respublikonai 
sikristalizavo į dvi dideles sto- turės dvejopą įtaką į krašto val- 
vyklas: demokratinę ir komunis- dymosi sistemą: vidinę ir tarptau
tinę. Abi pusės deda milžiniš- tinę. Vidinėje politikoje jie bus 
kas pastangas apsiginklavimu pakankamai stiprūs nepralei-
pralenkti savo varžovą. Diena džiant kai kurių socialinių per
is dienos skelbiama apie naujus mainų. Tarptautiniuose reikaluo- 
ginklus ir priešginklius. Arseną- Se... ypač liečiančius karą Viet- 
lai nuolat pilnėja. Kuo tos lenk- name, jie neketina eiti švelnia 
tynės baigsis, manau kiekvie- linija. Atvirkščiai, jie vers demo
nas nusivokianie. Bet kol gink- kratus imtis griežtesnių priemo- 
lai tyli, šaltasis karas vedamas nių prieš agresorius Vietname, 
visu intensyvumu. Respublikonai dės pastangas ka-

Kol kas rungtynės vyksta to- ro suintensyvinimui visais karo 
liau visu atkaklumu ir itampa. frontais., Oro antpuoliai, kurie ligi 
Pirmosioms kautynių linijoms ši°l varžė lakūnus numatytais ti- 
ruošiami ne vien kariai, bet iš- ksliais taikiniais, gaus daugiau 
tisos tautos be amžiaus ir lyties laisvės. Bus leidžiama bombar- 
skirtumo. Galutinio sprendimo duoti visus taikinius, išskyrus gy- 
valanda nesulaikomai artėja. ventojų centrus. Taip vadinama

Visų tų įvykių akivaizdoje nemilitarinė zona, kurioje netu- 
mes negalime likti nuošaly, kaip rėtlĮ būti jokių karo dalinių, bet 
pasyvūs stebėtojai. Esame nes- kurioje veisiasi komunistų parti- 
kaitlingi, bet geriau negu bet kas zanai, gali pavirsti karo lauku, 
nors kitas pažįstame priešą ir Amerikos rinkimų daugiausiai 
nuvokiame jo silpnąsias vietas, laukė šiaurės Vietnamo komunis- 
Siandie kiekvienas iš mūsų tu- tu bosas Ho. Vietoj tikėti ameri- 
rime pasidaryti nepalaužiamais kiečių politinio subyrėjimo, Ho 
kovotojais ne tik už savo tautos, gali atsirasti nepaprastai karšta- 
bet ir visos žmonijos ateitį. me katile.

ŽINIOS

Lietuvių Dienų metu Sydnejuje vyks:
a) ALB Krašto Tarybos atstovų suvažiavimas;
b) Ąjjstralijos Lietuvių studentų suvažiavimas;
c) Sporto Šventė ir

» A. A. PILYPAS KAIRYS

New Yorke vienas jaunas ame
rikietis norėdamas pagarsėti įpuo
lęs į moterų kirpyklą pereitą sa
vaitę nušovė penkias moteris ir 
tris sužeidė. Policijai jis pasida
vė be pasipriešinimo.

★
Japonijoje nukrito į jūrą lėktu

vas su 51 keleiviu. Visi žuvo.

SAULĖS KROSNIS
Sydnėjuje N.S.W. universitetas 

stato didžiulę saulės krosnį, kuri 
koncentruos saulės spindulius į 
labai mažą centrą ir jame numa
toma pasiekti apie 4.000 laipsnių 
karščio. Tokioje krosnyje metalai 
galės ištirpti per sekundes ir be 
jokių priemaišų. Krosnis skiriama 
specialiai moksliniams tyrimams.

★
Kauno Politechnikos Instituto 

docentas P. Kasperavičius Mask
vos parodoj apdovanotas aukso 
medalium už jo išrastus elektri
nius prietaisus apdorojamos me-

džiagos ištempimui ir kitiems pa
rametrams kontruoliuoti ir už iš
rastą automatinį apšvietimo įjun- 
gtuką-išj ungtuką.

★
Gen. D. Eisenhower teigia, kad 

amerikiečiai Vietname turėtų 
daugiau sukoncentruoti jėgų ir 
visą karą greičiau užbaigtų.

★
Buvęs Amerikos ambasadorius 

Maskvoje Kennan, besigilindamas 
į sovietinius klausimus, įrodinėja, 
kad jaunystėje Stalinas buvęs 
slaptoje caro tarnyboje.

*
Graikijoje sustreikavo ligoninių 

seselės ir slaugės, ir vyriausybė 
buvo priversta pasiųsti kariuo
menę į ligonines, kad virtų mais
tą ir prižiūrėtų ligonius.

d) kultūriniai — meniniai parengimai, iki šiolei žinomi kaip 

MENO DIENOS

★
Iš atvykusios į Paryžių gastruo- 

liuoti Kubos baleto trupės 10 šo
kėjų pasišalino ir pasiprašė pa
bėgėlio teisės.

Meno Denų programoje:

1. Melbourne Teatro “Aušros” spektaklis (gruodžio 26 d. 8 
vai. vak. Latvių salėje, 32 Parnell St., Strathfield). -=-

2. Literatūros — dainos vakaras (gruodžio 27 d. 8 vai. vak. 
Latvių salėje, 32 Parnell St., Strathfield).

3. Jaunimo koncertas (gruodžio 28 d. 7.30 vai. vak. Latvių 
salėje, 32 Parnell St., Strathfield).

4. Atskirų chorų koncertas ir tautinių šokių festivalis (gruo
džio 29 d. 8 vai. vak. Sydney Town Hall).

5. Dainų Šventė — visų Australijos lietuvių chorų jungtinis 
koncertas (gruodžio 30 d. 8 vai. vak. Sydney Town Hall).

6. Naujųjų Metų sutikimo balius (gruodžio 31 d. 8 vai. vak. 
Sydney Town Hall). /

Šalia suminėtų parengimų dar Meno Dienų metu vyks dailės 
paroda (El Dorado galerijoje, Pitt St., City), foto paroda (Banks- 
town Liet. Namuose, East Terrace, Bankstown), filatelijos ir Lie
tuvos pinigų paroda (Bankstown Liet. Namuose), spaudos paroda 
(Sydney Town Hall).

Kiekvieno Lietuvių Dienų parengimo ar subuvimo išsames
nė programa bus skelbiama vėlesniuose Mūsų Pastogės numeriuo
se. Lygiai bus skelbiamos ir atskirų suvažiavimų ar sąskrydžių pro
gramos.

Ir vėl negailestinga mirtis ap
lankė Hobartą. Spalio 4 d. po il
gesnės ligos mirė visiems pažįs
tamas bendruomenės narys Pily
pas Kairys, palikdamas žmoną, 
sūnų su marčia, tris anūkes ir se
serį Lietuvoje,

Velionis gimė 1907 m. lapkričio 
7 d. Kretingoje, dirbo ir gyveno 
Klaipėdoje iki pasitraukė į vaka
rus bėgdamas su šeima nuo bolše
vikų siaubo.

Vokietijoje tremtinio dienas 
praleido Liubeke, iš čia 1949 m. iš
vyko į Tasmaniją, pradžioje vie
nas, vėliau atvyko ir šeima. Čia 
pradėjo dirbti cinko fabrike, kur 
išbuvo iki pat ligos, kuri nepagy
doma kankino jį ištisus metus.

Velionis Pilypas, vienas iš pir
mųjų Hobarto lietuvių bendruome
nės valdybos narių, buvo pavyz
dingas lietuvis, sielojosi ir rūpino
si tėvynės ir tautos reikalais. Tik
ras žemaitis, per eilę metų nepra
radęs žemaitiškos tarmės, ramus 
ir šaltas, žemaitiškai dėstydavo 
savo mintis visokiuose reikaluose. 
Visa Tasminija žinoję Pilypo ir

Teresės Kairių namus, kaip reto 
lietuviško vaišingumo židinį. Pily
pas bene pirmasis pasistatė na
mus, vėliau net ir kitus, tvirtai įsi- 
kurdamas. Kas pravažiuodavo Ho
bartą ar iš toli, ar iš arti, kiek
vienas užsukdavo pas Kairius, kur 
svetys būdavo nuoširdžiai aprūpi
namas, globojamas, vaišinamas.

Skaudi nelaimė šeimai netekus 
atramos, globėjo, didelis nuostolis 
lietuvių bendruomenei nustojus ge
ro lietuvio. Didelis būrys tautie
čių susirinko atsisveikinti su velio
niu Moonah katalikų bažnyčioje. 
Geras Kairių draugas J. Krutulys 
atvyko net iš tolimo Laucestono, 
kad paskutinį kartą pagiedotų Pi
lypui lietuviškų šermenų raudą.

Nuliūdę Hobarto lietuviai paly
dėjo velionį į Hobarto kapines, 
kur prie kapo paskutinį žodį ta
rė Hobarto apylinkės pirmininkas 
L .Simanauskas ir Kairių draugas 
bei kaimynas Millen-Milinkevičius. 
Užbėrę po žemės saują paliko ho- 
bartiškiai savo mielą draugą am
žinam atilsiui toli nuo jo gimtios 
žemės. A. Kantvilas
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Lapkričio 21 d. viso pasaulio 
latviai švenčia savo nepriklauso
mybės paaskelbimo sukaktį. Tai į- 
vyko tais pačiais 1918 m. lygiai 
kaip kad buvo paskelbta Lietu
vos ir Estijos nepriklausomybė. 
Skirtumas tik tas, kad savo nepri
klausomybės paskelbimo aktu lie
tuviai atstatė savo nepriklauso
mą valstybę, o latviai ją pirmą 
kartą istorijoje iškovojo. Likimas 
buvo, kad neilgai Pabaltijo vals
tybėms teko savo laisve džiaug
tis: jau daugiau kaip dvidešimt 
penkeri metai, kaip pabaltiečiai 
vėl kenčia priespaudą to paties 
okupanto, nuo kurio buvo išsi
vaduota.

Būdami mūsų kraujo ir tauti
nės kultūros broliai latviai savo 
nepriklausomą gyvenimą labai 
našiai išnaudojo sukurdami kraš
te pavyzdingą gerbūvį ir išvysty- 
dami savo kultūrą.

Okupuotoje Latvijoje gyveni
mas, okupanto terorizuojamas, 
vyksta lygiai taip skurdžiai, kaip 
ir Lietuvoje. Tuo tarpu lasvieji 
latviai, po karo pasitraukę į Va
karus, ir toliau tęsia kovą už lais
vą Latviją ir ugdo bei palaiko sa
vo kultūrą visu intensyvumu. 
Tarptautinėje politikoje latviai 
daugiausia vysto akciją drauge su 
visais pabaltiečiais tačiau kultūri
nėje veikloje daugeliu atvejų lat
viai gali būti mums gyvu pavyz
džiu: vien Australijoje latvių yra 
apie trylika savaitgalio mokyklų, 
beveik kiekviename didesniame 
mieste jie turi savo latvių namus, 
nors būdami čia dvigubai skait- 
lingesni už mus jie leidžia vieną 
stiprų laikraštį (!), kasmet išlei
džia dvigubai daugiau originalio
sios literatūros veikalų, negu kad 
mes ir t.t. Ekonomiškai ir kultū
riškai latviai yra daug veržlesni 
už mus ir reikia tik palinkėti, kad 
tas veržlumas ir toliau neatslug- 
tų.

LATVIJOS SUKAKTIS
Kaip lietuvių kultūrinis politinis 

centras yra Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse, taip latvių yra Kana
doje. Gal latviai ir neturi tokio 
centralizuoto vieneto kaip pas 
mus Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, bet kultūrinėje veikloje lat
viai tikrai yra vieningesni — 
spauda ir leidyklos daug stipres
nės ir pajėgesnės, mažiau laikraš
čių, bei žurnalų, bet jie daug sti
presni ir svaresni. Išeivijoje lat
viai yra pakartotinai išleidę be
veik visus savo literatūrinius ir 

LATVIAI KARIAI PARADE

(Ii Arvids Kripens knygos “Kalpdka Bataljons”')

mokslinius veikalus, kurie šiuo 
metu okupuotoje Latvijoje oku
panto yra persekiojami ir naiki
nami. Kiekvienas latvis namuose 
turi savo latvišką bibliotekėlę, 
kurią jis ypatingai didžiuojasi. 
Tas kaip tik liudija jų aukštą tau
tinį sąmoningumą.

Ryšium su latvių nepriklauso
mybės sukaktimi linkime savo 
broliams ištverti ir bendromis jė
gomis kovojant atgauti tautos 
laisvę ir krašto nepriklausomybę. 
Lai dzivo Latvijai

Velta Toma 
VASARA

Vasara, vasara, sveikinu tave,
Vasara, glausk mane, kelk mane, nešk!
Sparnus tu paukšteliams, peteliškėms davei, 
Tiktai be dangaus debesų pasilieku aš.

Balti berželiai ir žaliosios pievos,
Vasara, tave supa, puošia ir skamba, 
Saulėtoj rasoj kai gėlės tavo skleisis, 
Vasara, kartu Įeik pražysti ir man!

, t

Aspazija
GILIĄ NAKTĮ

Naktį, gilią naktį
Niekas tavęs negirdi.
Suskamba ir praskamba
Tavo sielos šauksmas —
Naktį, gilią naktį.

Naktį, gilią naktį
Niekas tavęs nesulaiko:
Eiki ir nueik,
Žūk ir pražūk — 
Naktį, gilią naktį.

15 latvių kalbos verti A. Baltinis

KONCERTAS MELBOURNE
Kas savaitę, nenuilstamai vyks

ta Melbourne Lietuvių Dainos 
Sambūrio repeticijos. Sambūris 
stropiai ruošiasi artėjančiai Dai
nų šventei. Repeticijos vyksta Lie- 
tiįvių Namuose. Išimtis padaryta 
prieš keletą savaičių ir repetuota 
ponų Jokubauskų viloje.

Būsimajai Dainų šventei, pavie
nių chorų koncertui Sambūrio va
dovas parinko tris dainas, kurių 
Australijos lietuvių chorai dar ne
buvo dainavę. Visos trys dainos 
palydimos pianinu.

Sambūrio tradicija — pirm ne
gu koncertuoti kur kitur, duoti 
koncertą savo apylinkės tautie
čiams, metinis ataskaitinis koncer
tas įvyks gruodžio 4 d. 6 vai. vak. 
Lietuvių Namuose.

Jau eilė metų, kaip Dainos Sam
būris savo metinius koncertus pra
veda kartu su Melbourne Lietu
vių Tautinių Šokių grupe “Klum
pakojis”, nes tautiniai Šokiai deri
nasi su mūsų dainomis. Tad ir šia
me koncerte mūsų šokėjai, vado
vaujami Algio Šimkaus, įsijungs 
į programą net su aštuoniais šo
kiais.

Šios dvi mūsų tautinio meno vei

klos grupės ilgus mėnesius ruošė
si šiam koncertui ir todėl jie neap
vils Melbourne lietuvių, kurie iki 
šiol taip skaitlingai ir nuoširdžiai 
rėmė jų parengimus.

Nekalbant apie patį choro va
dovą — dirigentą didelės reikš
mės turi dainininkų pastovumas 
ir geras repeticijų lankymas. Ma
lonu pabrėžti, kad daugumas Sam
būrio narių yra dideli dainos mylė
tojai ir gerai lanko repeticijas, 
stropiai vykdo dirigento reikalavi
mus. Didelis įsipareigojimas eilę 
metų pašvęsti kiekvieną sekmadie
nį repeticijoms, kai yra vienintėlė 
diena savaitėje, kada galima ap
lankyti kaimyną arba gerai pail
sėti namuose po sunkios darbo 
savaitės. Turint galvoje, kad jų 
darbas neatlyginamas, skaitau, 
kad kiekviens iš jų yra užsitarna
vęs visų Melbourno tautiečių mo
ralinės paramos, šią moralinę pa
ramą mūsų tautiečiai gali jiems 
suteikti atsilankydami į jų meti
nį koncertą. Kol tautiečiai rems 
jų veiklą, turėsime chorą ir turėsi
me tautinių šokių grupę, nes tai 
yra vienintėlė jų paguoda bei pa
teisinamas paaukotų laisvalaikių ir

DRAMATURGAS 
MARTINS ZIEVERTS

Tai vienas produktyviausių dar 
gyvųjų latvių dramaturgų. Latvių 
Kultūros Fondas Australijoje iki 
šiol yra išleidęs 16 M. Ziverto dra
mų. šiais metais išleista drama — 
žmogus Nori gyventi. Kitiems me
tams paruošta išleisti Pinigai ir 
Kiniečių Vaza. Rašytojas yra vy
resniosios kartos atstovas, gimęs 
1993 m., išeivijoje gyvena šve
duose.

PREMIJA .
S. BARZDUKUI

Ohio valstijos Amerikoje lietu
vių gydytojų Draugija kasmet ski
ria 1090 dolerių premiją įvairioms 
lietuvių kultūrinėms apraiškoms. 
Šiais metais ši draugija savo pre
miją paskyrė veikėjui Stasiui 
Barzdukui, Pasaulio Liet. Ben
druomenės Valdybos vicepirminin 
kui už kultūrinę visuomeninę 
veiklą, šiais metais S. Barzdukui 
suėjo 69 m. Lietuvoje St. Barz- 
dukas buvo pasižymėjęs kalbinin
kas ir ilgametis gimnazijos mo
kytojas bei gimnazijos (Alytuje) 
direktorius.

★
Amerikoje kalbininkas Dr. 

Schmalstieg drauge su lietuviais 
kalbininkais L. Dambriūnu ir Dr. 
A. Klimu parengė lietuvių kalbos 
vadovėlį lietuviškai nemokan
tiems. Dr. Schmalstieg ir pats ne
blogai pramokęs lietuviškai.

★
Vokiečių kalboje išleisti du Al

gio Budrio fantastiniai romanai, 
verti iš anglų kalbos. Algis Bud
rys Amerikoje yra populiarėjantis 
fantastinių nuotykių romanų ra
šytojas, kurio veikalai, kaip mato
me, verčiami ir į kitas kalbas.

paaukoto darbo. Todėl, gruodžio 4 
dieną (sekmadienį), po pietų 
patraukime visi į Melbourno Lie
tuvių Namus ir pagerbkime mū
sų šauniuosius tautinio meno re
prezentantus. Pabūkime keletą va
landėlių savųjų tarpe ir pasigro
žėkime mūsų senuoju tautiniu me
nu. *

ELBE.

AVA SAUDARGIENĖ

AUKSINĖS ŠIRDYS
(Tęsinys)

"O! —” sudejavo Ugnė, pamačiusi ant gat
vės sudaužytą širdį. ’’Kodėl aš negaliu verkti!” 
Griebė Ugo už rankų, pakėlė ir abu, niekam net 
nepastebėjus, įsimaišė į minią, kur žmonės vieni 
kitų klausė, ar yra daug užmuštų?

Tik trečioje gatvėje medinukai sustojo.
Pavakare medinukai įsijungė į vaikų būrį, ku

rie žaidė žalioje aikštelėje. Didelis, kietas kamuolys 
tiesiai skrido į Ugo.

“Eik, pagauk!” sušuko vienas berniukų.
Ugo iškėlė rankas ir sulaikė kamuolį.
“Man! Papasuok man!” suriko kitas.
Ugo žaidimas patiko.
Ugnė stebėjo lekiantį kamuolį ir glostė raus

vą Tomasinos kailiuką.
“Ar tai tavo katė?” paklausė pati mažiausia 

mergaitė.
Ugnė tylėjo.
Vyriausia mergaitė ištiesė ranką, norėdama 

paglostytį Tomasiną. Ugnė pasitraukė žingsnį at- 
agl. Viena iš drąsiausių stvėrė Tomasinai už uode
gos. Kita pribėgus stumtelėjo ir Ugnė, pametus 
pusiausvyrą, paleido Tomasiną.

“Ugo, Ugo!” suriko Ugnė.
Mergaitės apspito Tomasiną, juokėsi, šūkavo 

ir mėtė ją kaip kamuolį. Ugnė spardė mergaites 
ir šaukė Ugo. Jos rėkė nuo skausmingų medinių 
kojų smūgių, bet Tomasinos nepaleido.

Ugo, išgirdęs Ugnės šauksmą, paliko kamuolį 
ir pribėgęs ėmė stumdyti mergaites, norėdamas atim
ti Tomasiną.

Triukšmo suviliuoti berniukai šoko į muštynes. 
Ugo, niekad nesimušęs, buvo greitai nugalėtas.

Berniukai surišo medinukų rankas ir kojas.
“Ką mes su jais darysim?” klausė vieni kitų. 
“Sudeginkim!” kažkas pasiūlė.
“Sudeginkim!” visiems patiko pasiūlymas.
“Sukraukim laužą”, šaukė patenktinti vaikai ir 

šoko rinkti žabus, tempti sausas šakas iš artimų 
krūmų. Ir bematant, sukrovė didelį laužą. Net mer
gaitės metė Tomasiną patvoriu ir padėjo berniu
kams.

“Sudeginsim, kaip Jeane d’Arc” pareiškė iš
mintingiausia, uždėjus surištus medinukus ant lau
žo.

“Kas bus budėliais?”
“Aš!”
“Aš!”
“Ir aš noriu,” prašėsi mažiausias.
Būrelio vadas atrinko budelius. Vargšams me

dinukams atėjo paskutinė valanda. Ugo norėjo pas

pausti Ugnės ranką, bet juodu buvo taip stipriai 
surišti, kad negalėjo pajudėti. Stiklines akis įbedė 
į dangų ir laukė baisiosios valandos.

Būrelio vadas niūriu balsu perskaitė sudegi
nimo aktą ir po mažos pertraukos įsakė:

“Padekite laužą!”
Prišoko budeliai prie laužo ir padegė iš trijų 

pusių.
Greitai įsiliepsnojo sausos šakos. Dūmai kilo 

į dangų, o liepsnos apsupo vargšus medinukus. Vai
kai, kaip laukiniai indėnai, šoko apie laužą ir šau
kė:

“Laužas dega, dega, dega!”
“U, — a! U — a!”
šoko, rėkė vaikai, kol papliupo lyti ir visus 

išvaikė.
Sudegė sausos šakos. O kai lietus užgesino 

žarijas ir nuplovė pelenus , vai! ant pievelės, tarp 
anglių gulėjo pajuodę medinukai!

Kokia laimė, kad juodu buvo išdažyti nedega
mais dažais!

Jų drabužėliai sudegė, bet juodų liko gyvi! 
Nors labiau buvo panašūs į sausus pagaliukus, ne
gu į tikrus vaikus!

“Ugne,” pirmas atsigavo Ugo. “Einam iš čia! 
Einam greičiau!”

“Aš noriu Tomasinos!” sudejavo Ugnė.
Susiėmė medinukai už rankų ir ėmė ieškoti To

masinos.
Rado ją patvory. Ugnė apsikabino Tomasiną ir 

nuėjo su Ugo.
XXX

Palipę ant akmeninės tvoros, medinukai pama
tė baltą namą. Apvaliose langų arkose spindėjo 
stiklai, kaip veidrodžiai. Grakščios kolonos rėmė 
balkono stogą.

šiame nuošaliniame name gyveno senutė Aloi- 
za. Ji nebuvo taip sena, kaip kaimynų vaikai ma
nė, ir nebuvo tokia keista, kaip sakė jų motinos. 
Vaikams ji atrodė sena, o jų motinoms keista, nes 
gyveno visai viena ir niekas jos nelankė baltame 
name.

Senutė Aloiza turėjo darbščias rankas ir pil
ną meilės širdį. Tik neturėjo ką mylėti. Jos arti
mieji buvo išžudyti karo metu, o draugai ir pa
žįstami išsklaidyti po visą pasaulį. Kai senutė Aloi
za apsigyveno šiame baltame name, jau buvo per- 
vėlu susidraugauti su jaunesniais kaimynais. Vi
są meilę ir darbščių rankų energiją paskyrė ji 
savo sodeliui ir paukšteliams.

Tas jos sodelis, kad ir nedidelis, buvo nuosta

bus. Viename kampe, ant uolos, sėdėjo septyni 
nykštukai ir saugojo miegančią Snieguolę. Prie 
šaltinėlio, krintančio nuo nulūžusios uolos, trys ma
žutės laumės marškinius skalbė. Tolimiausiame 
sodelio kampe, ant didžiulio akmens svajojo undi
nė, o jos kūnas žėrėjo sidabro žvynais ir palaidi 
plaukai — auksu.

Medinukai perlipo per tvorą, šis pasakų so
delis juodviem patiko. Čia juodu norėtų gyventi!

Staiga vakaro tylą nutraukė dejavimas. Kai 
antrą kartą sudėjavo, medinukai ilgais žingsniais 
nuskubėjo prie namų.

Ant paskutinės akmeninių laiptų pakopos gu
lėjo senutė Aloiza ir, mėgindama pasikelti, skaus
mingai dejavo.

Vaikai švelniai ją pakėlė ir nuvedė į lovą. Ap
klojo minškta antklode ir prie kaktos, kur buvo 
iššokęs mėlynas gumbas, pridėjo šlapią rankšluos
tį. Juodu buvo matę taip darant Adomą, kai ryt
metį pabusdavo su skaudama galva.

Šiltoj lovoj Aloiza tuoj užmigo. O medinu
kai budėjo prie jos iki saulė patekėjo.

Kai pabudus Aloiza pamatė nuogus medinukus, 
-liūdnais smūtkelių veideliais, pravirko, taip jai 
jų pagailo. Norėjo atsikelti, bet vėl gulė, nes nuo 
kritimo ant laiptų dar vis nugarą skaudėjo. Se
nutės nurodymu, vakai išvirė jai arbatos. Po to, 
ji vėl užmigo.

Aloiza pabudo, kai saulė jau buvo nuėjus į kitą 
pusę namo. Vėl išgėrusi arbatos ir užkandusi duo
nos su sviestu ir sūriu, pasijuto visai sveika. Tuoj 
atsikėlė ir, suieškojusi medžiagos liekanų, ėmė siū
ti drabužius medinukams! Tik valandėlei atsitraukė 
nuo to darbo ir parodė vaikams kaip pamaitinti 
paukštelius, kurie būriais tupėjo medžiuose ir ne
ramiai čirškė, nesulaukę įprastų pusryčių.

Medinukai ne tik išmoko maitinti paukštelius 
ir virti arbatą, bet taip pat paleisti šaltinėnio van
denį, kad laumės galėtų marškinius skalbti.

Antrą dieną drabužėliai buvo baigti! Ugnė ga
vo plačią mėlyną suknytę su didele balta apykakle, 
o Ubo juodas kelnaites ir gesvus marškinėlius. Ap
sivilkę, medinukai bėgo prie durų. Jiems buvo taip 
skubu eiti ieškoti širdžių! Taip daug laiko sugaišo 
baltame name!

Senutė Aloiza labai nuliūdo. Kur juodu eis? 
Ar ji juodviem negera? Ar jos sodelis negražus? 
Ar ji nepamilo jų ir Tomasinos savo visa vieniša 
širdimi?

O gal į teatrą juodu sugrįžti nori?
Į teatrą medinukai sugrįžti nenorėjo. Juodu 

tik norėjo surasti širdis, o suradę, sugrįžti ir gy
venti su Aloiza!

Norėdamas dar aiškiau savo norą išreikšti, Ugo 
paėmė lapą popieriaus, anglies gabalu nupiešė šir
dį, iškirpo ir pakabino sau ant krutinės, o išplė
šęs ir iškirpęs mažesnę — prisegė Ugnei. Po to, 
susiėmę už rankų, medinukai pašoko šokį, vaizduo
dami meilę, kuri plauks iš jų surastų širdžių.

Suprato senutė Aloiza ir taip susijaudino, kad 
pravirko.

“O, Ugo, neikime dar!” sušuko Ugnė.
Senutė nudžiugo, kad vaikai dar su ja pasilie

ka.
Naktį, kai paukšteliai sumigo lizduose ir ma

žosios laumės nebeskelbė, nes Aloiza taupydama 
vandenį užsuko šaltinėlio kraną, senutė nemigo. 
Nemiegojo ir medinukai.

Senutė galvojo ir galvojo kaip sulaikyti vai
kus pas save.

Ryto metą, Aloiza apsivilko gražiausia išeigi
ne suknele, priminė vaikams pamaitinti paukšte
lius, atsukti vandens kraną, kad laumės galėtų 
skalbti, ir išėjo.

Dieną medinukam  ̂neprailgo belaukiant sugrįž
tant Aloizos. Juodu kalbėjos ir šoko su paukšteliais, 
paskui žaidė su mažutėmis laumėmis, o vėliau, atsi
sėdo ant akmens šalia žibančios undinės ir stiklinė
mis akimis žiūrėjo į jurą, tartum žalsvoj vandens 
gelmėj ieškodami širdžių. O undinė pasakojo apie 
jūros dugną, apie savo seseris žaliam vandenyne 
ir apie senutės Aloizos vienišumą.

Tik saulei atsigulus žemai, žemai, gatvės ga
le sugrįžo senutė Aloiza.

Dabar Ugo ir Ugnė nebegalėjo ilgiau laukti! 
Laikas bėga, o juodu vis dar neturi širdžių!

“Mano meilės judviem neužteko.” atsiduso se
nutė Aloiza. “Ir judu norit mylėti.”

Nušvito medinukų veidai. Juodu nori
būti, kaip kiti vaikai!

“Aš judviem parnešiau dovaną,” nusišypsojo 
Aloiza, o medinukų akys nekantriai klydo į duris. 
Taip juodviem buvo skubu eiti!

Pamažu, drebančiom rankom, Aloiza ištraukė 
iš šiaudinio krepšelio dvi auksines širdis! Vieną, 
ant kurios buvo išrašytas vardas “Ugo”, pakabino 
ant berniuko krūtinės, o kitą su vardu “Ugnė” — 
ant mergaitės!

“Daugiau neklaidžiosit” tarė Aloiza. “Juoksitės 
su tais, kurie juokiasi ir verksit su tais, kuriems 
skausmas širdį spaudžia. Tik ar būsit laimingi?”

“Būsim! Būsim, nes galėsime mylėti!” Nuosta
ba, susijaudinimas ir meilė sušvito medinukų aky
se. Jie ištiesę medines rankas, apkabino Aloizą ir 
šoko džiaugsmo šokį, o iš sodelio sklido paukštelių 
čiulbėjimas ir laumių daina.

Medinukų širdys nuo Aloizos meilės įsiliepsno
jo kaip saulė. Kur krito širdžių spinduliai, ten pa
biro šimtai auksinių zuikučių, kurie šoko, ritos 
per tvoras, bėgo per pieveles, veržėsi į žmonių 
širdis.

Kur apsigyveno auksiniai zuikučiai, ten įsi
liepsnojo meilė, kuri panaikino neapykantą, baimę 
ir piktumą.

“Mes radom!” šaukė Ugo. “Mes radom netik 
širdis, bet ir namus!”

“O Tomasina! Tomasina!” juokėsi Ugnė. Jos 
veideli nušvietė laimės šypsena, o iš akių pabiro 
didelės ašaros, kai ji glaudė prie savęs katės iškam
šų.

“Kitiems laimės, ieškodama, sau ją radau.” 
Sušnabždėjo seputė Aloiza, žiūrėdama į laimingus 
vaikus. /
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1 — LIGONIAI IR ŠALPA
Per šiuos metus aplankyti 45 li

goniai, duota vienkartinių pašalpų 
ir nupirkta penki vainikai. Aplan
kyti chroniški ligoniai Ballarate 
per Kalėdas ir Birželio mėn. Per

4. LOTERIJA
Balandžio 24 d. prie lietuvių baž

nyčios, D-ja ruošė daiktinę loteri
jų. Turėjome gražaus pelno. Nuo
širdžiai dėkoju ponioms už fantus, 
už talkų ir visiems prisidėjusiems 
prie loterijos pasisekimo.

5. POBŪVIAI
Turėjome Joninių balių, kuris 

davė gražaus pelno. Per metus 
D-ja laikė 7 bufetus. Ruošėme Ie
vos Balniutės su ponu Kizeliu ves
tuves, irgi gavome pelno. Pirmos 
vestuvės draugijos ruoštos, stengė
mės labai ir gal būt ateity turėsi
me ir daugiau tokių paruošimų. 
Jaunavedžiai, atrodo, buvo labai 
patenkinti; dovanojo ruošėjoms 
daug gėlių ir $20,00 čekį draugi
jai. Karių Ramovės prašomos, pa
ruošėme vaišes pagerbti kariams- 
savanoriams. Tautos šventės mi
nėjimo metu, Apylinkės Valdybos 
prašomos, paruošėme kavutę - vai
šes po minėjimo.

6. AUKOS
Kalėdas lankė A. Matukevičienė, 
birželio mėn. ponia Kybartienė, p. 
Kybartas ir Matukevičienė. Mi
rusio Stasio Šeiniaus palikimas 
sutvarkytas. Gavus iš Public 
Trustee jo turtų, likutį skolos pa-
sidalinome su Bendruomenės val
dyba, Parapijos taryba, Katalikių 
Moterų D-ja, mums teko labai ma
ža dalis jo laidotuvių išlaidų. D-ja 
veda ligonių knygų.

2. VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
AUKOS

Surinkta aukomis prie bažnyčios 
vasario mėn. ir foto aparato lo
terijos pelnas, viso $105.00 pa
siųsta Vasario Gimnazijai.

3. PUNSKO LIETUVIŲ 
ŠALPA

Nors lietuvio ranka visados 
duosni vargstančiam, bet šiais me
tais ypatingai daug buvo padova
nota rūbų, net labai gražių ir ge
rų. Taip pat daug surinko ir po
nia Sodaitienė iš Morwell’io. Viso 
supakuota ir pasiųsta 49 siunti
niai Punsko lietuviams. Punsko 
lietuvių vardu nuoširdžiai dėkoju 
Melbourne ir Latrobe Valley lie
tuviams už taip gausias dovanas. 
Taip pat ir p.p. Stankūnavičie- 
nei, Morkūnienei ir Balčiūnienei 
už pagalbų rūbus pakuojant.

KNYGOS KULT
KNYGŲ VAJUS

Melbourne L.K. Fondas, pas- 
z kelbdamas knygų vajų bibliotekos 

padidinimui, atrodo, nepadarė klai
dos. Tikimasi, vajus pilnai pavy
ko. Prie anksčiau “Mūsų Pastogė
je” paskelbtų knygų aukotoju pri
sijungė kultūrininkas p. A. Krau
sas, p. Ed. Nagulevičius ir p. L. 
Balsys.

P. A. Krausas paaukojo šias 
knygas: “Antanas Olšauskas”, 
“Blezdingėlės prie Torrenso,” Dr. 
J. Grinius — “Mano viešnagė 
Amerikoje,” “Retenybė, 75 metų 
politikas,” Dr. K. Griniaus atsi
minimai 1 d., Kipras Bielinis — 
“Teroro ir Vergijos imperija So
vietu Rusija,” V. Ramonas — “Kry 
žiai.”

P. Ed. Nagulevičius paaukojo: 
Vaižganto rinktiniai raštai — 2 to
mai, V. Kudirka — “Satyros,” Ka
zys Bradūnas — “Maras.” Pijus 
Kvietelaitis — “Dorovė,” Pulgis 
Andriušis — “Ir vis dėl to juokia
mės” bei “Siuntinėlis iš Amerikos” 
Aleksandras Fromas (Gužutis) — 
“Palocius ežero dugne” — 3-jų

LENKTYNINIAI AUTOMOBILIAI Paruošė Bill Wilton

Amerikietis C. Shelby 1959 m. gamybos automobilis, laimėjęs Fordo kompanija ligi 1963 m. 
laimėjo 24 valandų automobilių lenktynes. Jis yra didesnis ir galin- buvo nusistačiusi prieš lenktynes,
lenktynes Le Mans Prancūzijoje, gesnis , nors atrodė persunkus bet Fordo b-vės steigėjas Henry
Jis ir šiemet lenktynes laimėjo Europos vingiuoutose keliuose. Ford buvo aistringas lenktyni-
vairuodamas automobilį Ford Juo buvo išvystytas 140 mylių per ninkas.
Mark II. Tai pirmas amerikiečių valandų vidutinis greitis.

Draugija šelpia ir remia vargan 
patekusius, bet daug yra gero no
rinčių draugijai, kurie aukomis pri 
sideda mūsų kilnaus tikslo. Vi
siems mūsų rėmėjams nuoširdžiai 
dėkoju.
irr: .

7. INVENTORIUS
Inventoriaus papildymui pirko

me indų, /Stiklelių, peilių ir šaku
čių. Skolinome indus ir kitokį in
ventorių kitoms organizacijoms be 
atlyginimo, jeigu parengimas ne 
pelno tikslu.

8. REPREZENTACIJA 
DOVANOS

Draugijos valdyba, kviečiama, 
dalyvavo visuose kitų organizaci
jų parengimuose. Prisidėjome pini
gais Merbourno jaunuoliams į 
Jaunimo Kongresų kelionės išlai
doms padengti. Suruošėme išleistu
ves p. M. Bulakienei ir įteikta 
dovanėlė. Draugijos iniciatyva, 
kartu su Katalikių Moterų Drau
gija, suruošėme išleistuves p. E. 
Žižienei-Jonaitienei ir įteikta ben
dra dovanėlė. Joms išvykus, drau
gija neteko labai brangių narių.

Ruošėme dvi kultūrines popietes. 
Vasario 29 dienų paskaitų skai
tė ponia Z. Stankūnavičienė. Bir
želio 12 dienų ponia Dr. šiurnie- 
nė, pasikalbėjimų forma, davė į

FONDUI
veiksmų drama. Pilypas Lang- 
mann — “Baltrus Turazeris” — 3 
jų veiksmų drama, Antanas Škė
ma — “Nuodėguliai ir Kibirkš
tys,” Balys Gražulis — “Brydė 
Rugiuose,” P. Orintaitė —“Marti 
iš Miesto,” Balys Gaidžiūnas — 
“Rūpesčių dienos,” Prosper Meri- 
mee — “Lokys”, Grigas Valančius
— “Lietuva ir Karaliaučiaus 
Kraštas”, Arthur Koestler — “Nu
lis ir Begalybė”, M. Vaitkus — 
“Rytmečio žygiai”, Pranys Alšė- 
nas — “Talismanas”, “Lietuva — 
Kraštas ir Tauta”, Laimutis Šval- 
kus —“ Didžioji Auka” — Kovo
jančios Lietuvos 3- jų veiksmų 
drama, Nelė Mazalaitė-Krūminienė
— “Apversta Valtis”, Kun. K. 
Čibiras — “Liturgija”, Tėvynės 
Sargas — Kultūros, visuomenės 
politikos ir socialinių mokslų žur
nalas, 8 atskiri numeriai.

P. Leonas Balsys paaukojo — 
“Pirmoji pradalgė”.

Atkreiptinas dėmesys, kad p. 
Ed. Nagulevičiaus paaukotų knygų 
skaičiuje 2 knygos (dramos) yra 
išleistos daugiau kaip prieš 50 me-

vairių sveikatos patarimų. Mie
loms paskaitininkėms nuoširdžiai 
dėkoju.

Per metus D-jos valdyba turė
jo 10 posėdžių. Daugumų smulkes
nių pasitarimų atlikta telefonu.

Prieš įsikuriant Lietuvių Namų 
Klubui naujuose namuose, esant 
vietos kioskui, draugija prašė Klū 
bo tarybų leisti mums tokį kioskų 
laikyti, panašiai kaip Katalikių 
Moterų D-ja turi kas sekmadienį 
prie bažnyčios. Už tai siūlėme pri
žiūrėti virtuvės švarų, suremon
tuoti virtuvės aparatus ir parūpin
ti šaldytuvų. Prie šaldytuvo žadė
jo prisidėti ir Katalikių Moterų 
D-ja. Nevisada sekasi. Namų Ta
ryba mums tokio kiosko laikyti ne
leido. Draugija prašė leisti įrengti 
lietuvių namuose moterų seklyčių, 
taip pat buvo neigiamai atsakyta. 
Vėliau, d-jos iniciatyva susijun
gus su Katalikių Moterų d-ja ir 
Liuteronų parapijos moterimis, 
vėl buvo prašyta. Šiuo kartu sėk
mingai. Sudarytas specialus sek-

Mormonai yra griežtai nusistatę 
prieš alkoholio vartojimų ir savo 
geriančius narius išveja iš ben
druomenės, tačiau jų studentų tar
pe pastebimas aukštas procentas 
pasigėrusių, su socialiai kenksmin
gom pasėkom. Tas pats pastebėta 
ir su metodistais studentais, kur 
nežiūrint jų nuolatinio atitinkamo 
auklėjimo, girtavimo problema yra 
ryškesnė, negu pas episkopalus ar 
žydus. Žydai sudaro 15% New 
Yorko baltųjų gyventojų, tačiau 
jų skaičius beprotnamiuose sudaro 
tik 1% (dėl alkoholizmo priežas
čių). Tokia žymiai geresnė žydų 
padėtis aiškinama tuo, kad jie ne
draudžia savo na-ms saikingai ger 
ti, bet griežtai peikia besaikį gir
tavimų. Normaliai gerdami savo 
socialiniuose išgėrimuose jie atlei
džia savo įtampų ir jiems nėra rei
kalo leistis į besaikį girtavimų, 
kuris yra, be abejo, kenksmingas.

Toliau ieškodami girtavimo prie
žasčių turime peržvelgti įvairius 
individų charakterius ir čia suras
ti sukrypimus, nenormalumus, ku
rie veda prie girtavimo. Sakysim 
asmenybės sulaikytas vystymasis 
veda prie nesubrendimo, kaip pri
klausomumo nuo namų, drovumo, 
savyje užsidarymo, prisirišimo pri 
tėvų ir t.t Tokios asmenybės savo 
psichiniams konfliktams išspręsti 
ir atleisti greibiasi alkoholio.

Perlengvai sau atleidžianti as
menybė išsivysto jei nuo mažens 
yra perdaug lepinamo, perdaug 
gelbstima ir vadovaujama, ji irgi 
psichiniai išsivysto nenormaliai, su 
trūkumu pasitikėjimo savim ir ini-

tų. Šios knygos yra tikra reteny
bė.

Mieliems tautiečiams A. Krau- 
sui, Ed. Nagulevičiui ir L. Balsiui 
nuoširdžiai dėkojame.

Teko patirti, kad vienas tautie
tis persikraustydamas į kitų namų 
savo knygas, kurios dėl ilgo nenau
dojimo buvo jau gerokai apdulkė
jusios, pageltusios bei apiplyšu
siais viršeliais, kad nebeturėtų su 
jomis daugiau “vargo” suvertė 
kartu su australiškais laikraščiais 
į maišų ir atidavė “waste paper

appeal” kad išvežtų. Tai apgailė
tinas įvykis, o kartu ir lietuviškos 
kultūros paminklo — knygos su
naikinimas.

Mielas tautieti, tikrai nuošir
džiai prašome tas knygas, kurių 
Jūs jau nebenaudosite nedelsdami 
perleiskite M.L.K. Fondo bibliote
kai, nes čia jų tikroji vieta, čia 
jos laukiamos, čia bus globojamos, 
čia jos atliks savo paskirtį ir pa
tarnaus tavo broliui — tavo tau
tiečiui.

Knygas prašome įteikti šešta
dieniais nuo 4 iki 5 vai. Lietuvių 
Namuose p. A. Pridotkui, o sek
madieniais prie bažnyčios p. I. 
Aleknai, arba palikti Parapijos 
Kioske pažymint aukotojo pavar
dę.

Laukiame ir dėkojame.
M.L.K. Fondas

TIK VIENAS!
‘ Satelitinių kraštų atstovai susi

tikę vienas kito teiraujasi, kiek 
kuriame krašte esu tikrų komu
nistų. Lenkas prisipažino, kad 
Lenkijoje esu tik šeši procentai, 
Vengrijoje 10 procentų, bet išti
kimųjų tesųs tik vienas.

“Kas? Vienas procentas?”
“Ne, vienas vienintelis komu

nistas, — pataisė vengras.
"Tai neblogai! — atsiduso kiti!
“Visai blogai, patikslino veng

ras, nes niekas nežino,' kuris iš 
tikrųjų ir taip visi vienas kitų įta
ria!”

lyčios rengimo komitetas dviems 
metams. Įrengus seklyčią, bus per
duota esamoms moterų organizaci
joms tolimesnei priežiūrai. Sekly
čios rengimo komiteto posėdžiuose
pageidautinas moterų organizaci
jų atstovių dalyvavimas.

Nenoriu praeiti nepasidžiaugus 
pažymėtinai glaudžiu bendradar
biavimu su katalikių moterų d-ja, 
kur tikrai draugiškai atlikome ben 
drų darbų; draugiškai vienos ki
toms padėjome, duodamos pavyz
dį taikiam tarporganizaciniam ben
dradarbiavimui.

Baigdama šių metų darbų apy
skaitų, esu giliai dėkinga valdy
bos narėms už nuoširdų darbų. 
Nuoširdžiai dėkoju visoms draugi
jos narėms už bendradarbiavimų 
ir pagalbų įvairiuose parengimuo
se, nes be Jūsų visų pagalbos, ne
būtų galima nieko padaryti. Tuo 
pačiu dėkoju visiems prisidėju
siems vienokiu ar kitokiu būdu 
prie mūsų labdarybės darbo. Kur 
klydome, nuoširdžiai prašau atleis 
ti; mūsų manymu ir bendru suta
rimu stengėmės visomis jėgomis 
d-jos labui.

Linkiu geriausios kloties sekan
čiai d-jos valdybai ir sėkmės dar
buose.

A. MatukeviUenė

N. BUTKŪNAS

GIRTAVIMO KLAUSIMU

ciatyvos. Tokie žmonės irgi dažnai 
metasi į girtavimų. Kartais tame 
jie randa didelio pasitenkinimo. Gir 
dėta tokių pasisakymų: “Kai aš 
geriu, aš tampu admirolu”, “Aš 
pasiekiau savo pasaulio viršūnės, 
nors tai nebuvo, ko aš iš tikro no
rėjau.”

Seksualiniai įvairūs nenormalu
mai, kaip jausmo trūkumas, impo
tencija, baukštumas, homoksealiz- 
mas, sadizmas, fetišizmas ir kiti 
nukrypimai yra dažnai stengiama
si girtavimu pataisyti, patenkinti 
ar sumažinti rūpestį ir įtempimų. 
Taip pat neteisingai baustas ar nu
skriaustas žmogus, kuris ilgų lai
kų savyje nešioja keršto ir neapy
kantos jausmus dažnai ima girtau-

Gerb. p. Redaktoriau

Paskaitės Tamstos redaguoja
mame laikraštyje straipsnį “Ne
išnaudota proga” kuris pasirašy
tas slapyvarde “Dalyvis”, noriu 
padėktoti redakcijai už to straips
nio apkarpymų. Deja “Tėviškės 
Aidai” išspausdino tų patį straips
nį su šmeižtais nukreiptais prieš 
Niukastelio lietuvių bendruome
nė. Todėl jaučiu pareigų paneigti 
nepagrįstas apkalbas prieš mūsų 
neskaitlingų bendruomenę Niu- 
kastelyje.

Rašoma, kad Maitlande įvyku
siose vyskupijos 100 metų jubi
liejinėse iškilmėse, Niukastelio 
lietuvių grupė buvo neskaitlinga- 
vos iš 25 asmenų.

Turiu pasakyti, kad Niukaste
lio lietuvių beudruomenės sųra- 
šuose su vaikais ir seniais, figū
ruoja apie 150 vardų. Didelė da
lis iš jų dirba pamaininį darbų 
(savaitgaliais) Jie mažai turi pro
gos dalyvauti bendruomenės ar 
bažnyčios parengimuose. Dalis 

ti savo vidiniam įtempimui ir ne- 
pasititenkinimui atleisti.’^Net jaus
miniai perkrautas žmogus, jei ne
pajėgia padėties išspręsti savo lo
gika ar ašaromis, ieško alkoholyje 
nusiraminimo. Dėl pykčio ir jaus
minio perkrovimo pasigėrę žmonės 
dažnai yra laibai pavojingi, nes ga
li ieškoti fizinės satisfakcijos.

Kaip matome alkoholis vartoja
mas kaip vaistas prislėgtiems žmo
nėms, kaip dvasinių skausmų slo
pintojas, įtampos mažintojas.' Ta
čiau ne visi tų vaistų griebiasi kad 
ir vienodose situacijose. Čia išvar
dintais psichiniais asmenybių at
vejais, tik maža dalis ieško al
koholio kaip vaisto. Vadinasi jo
kių tvirtų taisyklių dėl jo vartoji
mo nėra. Visi alkoholikai tvirtina, 
kad prieš jiems pradedant besai
kiai gerti tokių priežasčių buvę, 
nors, reikia manyti, jos galima 
buvo ir apeiti. Yra neabejotinai 
įrodyta, kad iš girtuoklių tėvų vai
kų galima daugiau tikėtis sulaukti 
geriančiųjų, negu iš negeriančių 
tėvų. Tačiau vistik nėra surasta 
jokio pagrindo tvirtinti iš anksto, 
kad jie bus alkoholikai. Tyrimai 
parodė, kad alkoholikų tėvų vaikai, 
kurie lankė vaikų priežiūros kli
nikas, išaugo normalesni, negu to
kia1 pat grupė vaikų, kurie nesi
lankė pas psichiatrus.

Ieškant girtavimo priežasčių mes 
jau peržvelgėm socialinius, kultū
rinius, psichologinius-asmenybinius 
fizinius bei paveldėjimo faktorius, 
lieka dar tik baigiamosios išvados 
padaryti.

Yra buvę iškelta visa eilė teori
jų, bandant įrodyti kitokias alko
holizmo priežastis, pav., kad alkoho 
likas iš anksto esąs atžymėtas skir 
tinga anatomija, psichologija ir 
patalogija, kuris tačiau nebuvo įro
dyta. Buvusių girtuoklių Alkohol- 
lic Anonymous kalba apie alerginį 
arba įgimtą jautrumo faktorių bū
simuose alkoholikuose irgi mažą 
atgarsį rado. Kaikurie nurodo dar 
X spindulių parodymus jaunų gė
rėjų smegenyse kaikurių substan
cijų trūkumas, tačiau ir ši teorija 
tebėra stadijoje. Taip pat tvirtini
mas, kad dietinis trūkumas (N 1 
Faktorius), pasireiškiąs enzimų 

niukasteliečių yra ne katalikai. 
Dalis jų šalinasi nuo bet kokios 
religijos.

“Dalyvis” rašo: “parengimuose 
su alučiu ir sekmadieniais daly
vių netrūksta”

Iškilose ir kituose bendruome
nės parengimuose” su alučiu” da
lyvauja daug angliškų australų ir 
kitų tautybių draugų. Todėl žmo
nių skaičius daug didesnis.

Toliau “Dalyvis” rašo; Žinau, 
kad ir kituose lietuvių centruose 
Australijoje nugeriama, tačiau 
Niukastelyje, mano supratimu, 
girtuokliavimas bene pranašiau
sias.” “Čia geria ne tik vyrai, bet 
nemažai ir moterų, kurios nuo 
vyrų neatsilieka”. Siūlo įsteigti 
blaivybės draugiją,” Visų pirma 
gal derėtų pradėti organizuoti 
nuo moterų blaivybės sekcijos”

“Dalyvis” kuris į Niukastelį at
vyksta maždaug kartą per mėne
sį (sekmadieniais), jaučiasi už
tenkamai žinąs niukasteliečių y- 
das. Norėčiau priminti, kad nus
tatyti kiek kurioje žmonių gru
pėje yra geriama alkoholio, yra 
labai sunkus uždavinys. Tam at
siekti būtų reikalinga pravesti 
mokslinį tyrimą (survey). Mano 
žiniomis, nei Niukastelyje, nei ki
tuose Australijos lietuvių centruo
se, toksai tyrimas nebuvo praves
tas. Labai liūdna, kad “Dalyvis” 
negalėdamas tikrų faktų turėti, 
susidarė labai blogą apie mus nuo 
monę. Dar liūdniau, kad paskelbė 
viešoje spaudoje.

Norėčiau Tamstai priminti, kad 
visi pas mus atsilankę svečiai: 
dvasios Vadovai, bendruomenės 
Veikėjai, lietuviškos dainos ir 
muzikos, poezijos-literatūros sklei 
dėjai, sportininkai ir kit. Visi bu
vo priimti ir pavaišinti pagal lie
tuvišką tradiciją. Mūsų moterys 
daugiausiai dirbo. Nors mūsų yra 
neskaitlinga grupė, bet tarpusa
vyje gerai sugyvename. Net ir 
tos vargšės niukastelietės mote
rys: kurias “Dalyvis” apkaltina 
girtuokliavimu, niekada neatsisa
ko nuo sunkaus darbo bendruo
menės ar bažnyčios labui.

Mano manymu; mūsų bendruo
meniniame sugyvenime daugiau 
žalos padarys ne alkoholis, bet ap
kalbos ir šmeižtai skelbiami apie 
mus žodžiais ar per spaudą. To
dėl noriu griežtai protestuoti 
prieš “Dalyvio” nepagrįstus 
šmeižtus apie Niukastelio lietu
vių bendruomenę. Būtų daug tei
singiau ir garbingiau, jeigu “Da
lyvis” savo nuomonę būtų pareiš
kęs Niukastelyje, bet ne per spau
dą.

S. Žukas
Niukastelio ir apyl. V-bos P-kas 

(virškinimo sulčių) nenormalume, 
kas atsiliepia metabolizmui (celių 
statybinės medžiagos pakaita), 
kaip ir traukimas prie alkoholio 
prieš pradedant girtauti, tebėra 
nepamatuotas. Net ir paveldėjimas 
manoma, pareina ne nuo biologi
nių įstatytmų, bet nuo duodamo 
pavyzdžio.

Toliau kultūriniai ir socialiniai 
faktoriai, nors turi neabejotinos 
reikšmės, imant ištisas bendruome
nes, tačiau juk tik maža dalis jų 
narių lieka alkoholikais, todėl ir 
tas faktorius, nors ir svarbus, ne
nustato griežtos asmeninės taisyk
lės, nors leidžia spręsti apie alko
holizmo išplitimą bendruomenėj.

(Nukelta į psl. 5)

Į rytinę Vokietiją ir į Jugosla
viją siunčiamas rodyti filmas 
“Niekas nenorėjo mirti”. Filmo 
rodymų premjeros dalyvauti vy
ksta du to filmo dalyviai akto
riai — Donatas Banionis (iš pa- 
nevėžiškio “Miltinio teatro”) ir 
Danguolė Baukaitė, iš Kauno dra
mos teatro.

— ★ —
Vilniaus laikraščiuose nuolat 

pasirodo pranešimų, kokie ekspo
natai iš Lietuvos siunčiami į bū- 
simąją Montrealio parodą. Sąra
šas vėl papildytas šiais siunčia
mais eksponatais: Kauno “Dailės” 
kombinato dailininkų sukurti ser
vizų komplektai bei įvarių spalvų 
ir raštų dekoratyviniai takeliai. 
Jau esą paruoštas ir dekoratyvi
nių klumpių su gintarais bei ki
tų medžio drožinių rinkinys.
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VALIO KOVUI!
PAGERBTI KOVO VYRAI

va- 
va- 
pa- 
ko-

Savo tradicinio “Žvakučių” 
karo metu Sydnėjaus “Kovo” 
dovybė gražiai ir iškilmingai 
gerbė savo vyrų krepšinio
mandą, kuri pirmą kartą iško
pė į “Didįjį Finalą” jį laimėjo ir 
tuo pačiu tapė Western Suburbs 
“A” klasės čempionu.

Ir anksčiau koviečiai buvo ke
letą kartų išsikovoję teisę žaisti 
paskirų varžybų baigmėje, tačiau 
vis jiems nepavykdavo laimėti. 
Šiais metaisKovo žaidimas nebu
vo atsitiktinis laimės dalykas, bet 
įrodymas aktyvaus darbo ir tų il
gų treniruočių valandų, kur jie sa 
vąją komandą daugiau sucemen
tavo į komandinį žaidimą ir iš 
paskirų žaidėjų tapo gerai žai
džianti komanda, pilnai išnaudo
janti visas reikalingas gerai ko
mandai savybes, kaip greitį, pa
suotos, metimus.

Turbūt daugiausiai prie koman
dos gero išbaigimo prisidėjo da
bartinis komandos treneris ir ka- 

. pitonas D. ATKINSON, kuris me
tų pradžioje atvažiavęs su savo 
žmona taip pat sportininke Mari- 
je iš Adelaidės, įdėjo visą sielą 
į komandą ir to pasėkoje mes syd- 
nėjiškiai galime džiaugtis tokiais 
gražiais vaisiais. Pats Don žaidžia 
gynimo pozicijoj, tiksliai valdo 
sviedinį, turi puikius praėjimus ir 
gerus mėtymus, kas jam suteikia 
visapusiškai išbaigto gero krepši
ninko ypatumus. Jo treniravimas 
yra žaidėjų suprastas, priimtas ir 
klausomas, kas galutinai sulipdė

— Yra žmonių, sugebančių verk
ti prie kapo, kuriame dar niekas 
nepalaidotas.

— Keisčiausias žemėje dalykas, 
kad tavo vienmetis visuomet tau 
atrodo už tave senesnis.

Senovės laikų olimpiadose už 
taisyklių pažeidimą atletus baus
davo gerokomis sumomis. Šiuos 
pinigus skirdavo bronzinėms 
Dzeuso statuloms, kurios stovėjo 
netoli stadiono, tarsi primindamos 
sportininkams laikytis drausmės. 
Sprendžiant iš užrašo ant vienos 
statulos, pirmasis nusižengimas 
taisyklėms įvyko per 98-ąją olim
piadą. Atletas buvo nubaustas už 
mėginimą papirkti varžovą ir ap
gaulės būdu pasiekti pergalę.

Ką jūs pasakytumėte apie to
kios sudėties gimnastų komandą: 
Aristotelis, Demostenas, Platonas, 
Sokratas Kajus Julijus Ceza
ris? Visi šie senovės didieji žmo
nės puikiausiai rungtyniaudavo 
ant lygiaagrečių ir skersinio. O 
Pitagoras prieš atrasdamas geo
metrijoje žinomąsias “Pitagoro 
kelnes”, pagarsėjo kaip boksinin
kas. Amžininkų teigimu, didysis 
matematikas per olimpines žaidy
nes kovas paprastai baigdavo no
kautu.

Per 1 olimpines žaidynes 1896 
metais 100 kilometrų lenktynėse 
plentu dalyvavo tik 10 dviratinin
kų, iš kurių varžybas tebaigė du 
— prancūzas L. Flamandas ir 
graikas G. Koletis.

metų olimpiados disko 
varžybose nugalėjo ame- 
Garetas. Prieš išvykdamas

1896 
metimo 
rikietis 
iš Amerikos , jis nežinojo, kaip va
dinamas tas įrankis kurį sporti
ninkams pasiūlė Atėnuose, 
reto diskas nuskriejo 29 i 
15 centimetrų.

. Ga- 
metrus

1900 metų Paryžiaus olimpiada 
pagarsėjo dviem “rekordais”: sa- 
va trukme (daugiau kaip 6 mė
nesiai) ir tuo, kad gausiausia bu
vo pačių prancūzų komanda —
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MŪSŲ PASTOGE

Sportinė drausmė

paskirus Kovo žaidėjus į gerą ko
mandą.

S. LUKOŠEVIČIUS pradėjo sa
vo krepšininko “karjerą” su Ko
vu, per visus tuos metus nepaliko 
sava lietuviško klubo, bet pats iš
kilęs į pačius geriausius koman
dos žaidėjus žaisdamas paskutiniu 
laiku gynime yra lyg ir koman
dos variklis, duodąs žaidimui tą 
energiją.

A. ANDRIEJŪNAS — tai da
bartinis komandos “gyvasis sidab
ras”, ypatingai gerai išdirbęs savo 
metimus, o taip pat ir parodąs 
aikštėje didelį kovingumą ir ryž
tą laimėti.

G. GRUDZINSKAS, buvęs Syd
nėjaus universiteto krepšinio rin
ktinės treneris ir kapitonas, busi
masis gydytojas, šiuo metu akty
viai žaidžia už Kovą ir yra vienas 
iš taikliausių taškų medžiotojų.

D. KRAUCEVIČIUS — tai vie
nas iš ankstyvesniųjų buvusių ge
rųjų veteranų krepšininkų, kuris 
daę ir šiandie yra greitas ir pui
kus žaidėjas, dažnai savais praėji
mais laimėdamas puikių taškų.

J. LIUTIKAS — mūsų jau sa
vu virtęs svečias iš N. Zelandijos, 
kuris, komandoje būdamas ūgiu 
aukščiausias, žaidžia centro pozi
cijoje ir pasižymi savo kovingu
mu.

G. SAUKA — vienas iš naujau
sių komandos žaidėjų, pabandęs 
tinklinį suderinti su krepšiniu, 
kas gana gerai pavyko, 
die Kovas turi sąžiningą 
ją ir žaidėją.

A. DANIŠKEVIČIUS, 
laiką su vienokiomis ar 
mis pertraukomis žaidžiąs koman
doje ir norėdamas pasirodo idea
lus žaidėjas.

J. KRAUCEVIČIUS — tai Ko
vo antrasis veteranas dar vis gra
žiai ir stipriai gina savo koman
dos vardą.

ir šian- 
kovoto-

jau ilgą 
kitokio -

OLIMPINIAI NUTIKIMAI
745 žmonės. Abu “rekordai” išsi
laikė iki šiol.

_  ★ —
Olimpiados dienomis plevėsuo

ja baltos vėliavos su įvairių spal
vų žiedais, ši olimpinė emblema 
simbolizuoja penkių žemynų — 
Europos (mėlynas žiedas), Azijos 
(geltonas), Afrikos (juodas), Aus 
tralijos (žalias) ir Amerikos (rau 
donas) — sportininkų vieningu
mą. Pirmą kartą tokia vėliava 
buvo pakelta 1914 metų birželio 
mėnesį, švenčiant TOK’o dvide
šimtmetį. O pradedant 1920 metų 
Antverpeno olimpiada, vėliava su 
penkiais žiedais tapo neatskiria
ma olimpinio ceremonialo dalimi.

Sportininkams — olimpiadų da-

GIRTAVIMO KLAUSIMU
(Atkelta iš psl. 4)

Čia reikia skirti to faktoriaus vei
kime tris atvejus: paskatinimą, 
progą ir pavyzdį. Pav. aukštos al
gos, ilgi laisvalaikiai veikia skati
nančiai: dirbantieji gėrimų fabri
kuose ir parduotuvėse turi dau
giau progų išgerti ir tarp jų gir
tavimas pastebimai yra didesnis: 
bet stipriausia jėga stumianti į 
girtavimą yra duodamas pavyzdys. 
Geriančių tėvų vaikai dažniausia 
irgi girtauja. Kinuose ir televizi
joj dažnos girtavimo scenos ar ger
ti raginą skelbimai irgi veikia jau
nus žmones patraukiančiai, nors 
žymių žmonių blaivumo pavyzdžiai 
veikia uždegamai.

Bendrai prisirišumui prie alko
holio suprasti reikia atsižvelgti į 
visą eilę reiškinių: Žmogaus gal
vojimo ir tikėjimo kontekstą (vi
sumą), būdo ypatybes, nuotaikas, 
laikyseną. Kaikurie žmonės, atsiž
velgiant į jų asmenybės kūrimo kliu

Iki Sporto šventės Sydnėjuje 
belikus tik mėnesiui laiko mes 
sportininkai ir sporto vadovai bei 
darbuotojai turime pagalvoti ir 
savo mintyse sudaryti vienokį ar 
kitokį planą geresniam ir gražes
niam šventės pravedimui. Kiek
vienam iš mūsų nepaslaptis, kad 
vienon vieton sugūžėjus keliems 
šimtams jaunų ir energingų spor
tininkų, gana sunku išlaikyti pil
ną be jokių priekaištų tvarką. 
Kiekvienoje iš anksčiau buvusių 
švenčių pasitaikydavo vienoks ar 
kitoks didesnės reikšmės gal ir 
neturintis nesusipratimas, ką pil
nai reikalo nesupratus ir į jį neį- 
sigilinus kai kas perdėtai išrekla
muodavo ir net spaudoj iškelda
vo, kas žinoma, pažeisdavo visą 
sportinę vadovybę ir pačius spor
tininkus, kartais gal ir teisingai, tualumo” ydą. 
bet daugiausia tik perdėtai pa
priekaištaujant.

Kaip tik šiandie dar yra laiko 
šaltai pergalvoti visas pasitaikiu
sias praity blogybes ir jas pas
varsčius gal ir su aktyviaisiais

V. LUKOŠEVIČIUS po sukurto 
šeimyninio gyvenimo vėl neseniai 
grįžo į komandos eiles ir šiuo me
tu baigia atgauti savo turėtą for
mą.

Ši Kovo krepšinio komanda 
šiais metais atstovaus ir Sydnė- 
jų būsimoje Sporto šventėje ir 
reikia tikėtis saviesiems žiūro
vams po ilgo laiko parodys savo 
pajėgumą ir lygį.

Sporto vakaro metu svečiams
pristatė ir apibūdino visą krepšį- dys visiems lietuviams. Šiais me- 
nio komandą Kovo krepšinio sek
cijos vadovas A. Laukaitis, kai 
Kovo pirmininkas V. Augustina- 
vičius kiekvienam žaidėjui įteikė 
po laimėtą Western Suburbs “A” 
klasės turnyro taurę, o p. Žigai 
tienė, Kovo Tėvų K-to pirminin
kė papuošė kiekvieną žaidėją gė
le.

Tegul šis mūsų vyrų gražus pa
gerbimas būna dar didesnis pas
katinimas gražesniam darbui ir 
susiklausymui ,kad šventės metu 
Kovo vyrais gėrėtųsi ne tik syd- 
nėjiškiai, bet ir visi Lietuvių Die
nų svečiai.

A. L-ti»

lyvams ne kartą buvo statomi 
paminklai. Visų įstabiausias — 
bokštas olimpiniame Helsinkio 
stadione. Jo aukštis (72 metrai 71 
centimetras) lygus suomių ieties 
metiko M. Jarvineno rekordui, ku 
rį jis pasiekė per 1932 metų žai
dynes.

Jauniausia olimpinė čempionė 
buvo amerikietė Merdžori Gest- 
ring. Kai 1936-jų metų olimpiado
je ji laimėjo į vandenį varžybas, 
jai tebuvo 13 metų.

Savo startukus 1936 metų olim
piados didvyris Džesis Ovensas 
padovanojo berniukui negrui He- 
risonui Dilardui. Suvenyro savi
ninkas pats tapo 1948 ir 1952 me
tų olimpiniu čempionu.

tis, yra iš anksto lyg pasmerkti 
alkoholizmui, kurie savo psichinius 
konfliktus ir įtampą turi atleisti 
girtavimu. Dvasinio gyvenimo nes
klandumai palieka savo pėdsakus 
ir nesklandumams pasikartojus, jie 
gali prasiveržti visai nelauktose 
formose, pav. pasigėrimu. Tai yra 
savotiška, kartais vaikystės laikų 
pergyvenimų reakcija. Spiritistų 
bandymai parodė, kad žmogaus pa
sąmonėje pasilieka daug daugiau 
patirčių, negu jo sąmonė pajėgia 
atsiminti. Ne tik pergyvenimai, 
bet ir jausmai juos sekę, pasąmo
nėje užmarinuojami ir gali būti 
vėl atgaivinti. Štai dėl ko vaikys
tės laikais pergyvenimai gali turėti 
įtakos girtavimui.

Nors mokslas daug yra suradęs 
ir ištyręs girtavimo priežasčių, 
tačiau nepajėgia atsakyti į klausi
mą — kodėl tose pačiose sąlygose kie pat žmonės, 
vienas žmogus geria, o kitas ne N. Butkwnas

sportininkais reikėtų kuo geriau 
nugalėti, kad mūsų busimoj šven
tė būtų liudytoja tiems šimtams 
suvažiavusių Sydnėjun svečių ir 
vietinių lietuvių, koks dar šiandie 
yra drausmingas ir sportiškas mū
sų šių dienų jau daugumoje čia 
subrendęs ir išaugęs sportininkas 
ar sportininkė.

Turėdamas nemažai sportinio 
gyvenimo patirties bandysiu iš
kelti bent kelias daugiausia spor
tinių švenčių metu pasitaikančias 
negeroves ir kad jos nepasikarto
tų šiais metais Sydnėjuje.

PUNKTUALUMAS. Lietuviška | 
me gyvenime ne tik sportininkai, 
bet ir daugumoje visi aktyvūs or
ganizaciniai vienetai ir net atski
ri individai turi lyg ir įgimtą to 
taip vadinamo “lietuviško punk-

Apie tai jau daug buvo anks
čiau rašoma, kalbama ir prakti
koje bandoma įgyvendinti, tačiau 
didesnių pasekmių dar ir šiandie 
nematome, ir vėlavimasis yra lyg 
ir mums visiems virtusi įprasta 
mada. Šių dienų sportiniam gy
venime mūsų jaunieji sportinin
kai, gavę ir gauną savo pagrindi
nį auklėjimą ir mokslą australiš
kose mokyklose, kur vėlavimasis 
nepateisinamas, galėtų būti labai 
lengvai suvaldomi ir iš jų galima 
būtų reikalauti mums taip trūks
tamo punktualumo, žinoma, tas 
viskas labai ir labai priklausys 
nuo jų vadovų, kurių ir yra pati 
pagrindinė pareiga savo sporti
ninkams įskiepyti tą punktualumo 
pareigą, kad mes būtume pavyz- 

tais turint galvoje tokį didelį da
lyvių skaičių sporto šventėje ir 
gana nemažą varžybų programą 
Sydnėjuje bus ypatingai griežtai 
laikomasi punktualumo, todėl kad 
vėliau neiškiltų bet kokių nesusi
pratimų jau šiandie visiems reikia 
šią įgimtą mums ydą rauti su vi
somis šaknimis.

SPORTININKO ELGSENA.

MEKSIKO - OLIMPINIS MIESTAS
Meksikiečiai labai didžiuojasi 

tuo, kad jų šalies sostinė išrink
ta 1968 m. olimpinių vasaros žai
dynių vieta.

Mechikos sportinės visuomenės 
atstovas pareiškė, kad mieste yra 
7500 visuomeninių sporto įrengi
nių, plius dar daugybė privačių 
sporto aikštelių, šis skaičius iki

NEĮSIVAIZDUOJU...
Prėš išvykstant A. Aliochinui į 

Buenos Aires (kur jis 1927 m. 
kaip žinoma, laimėjo mačą dėl 
pasaulio čempiono vardo su Ka- 
pablanka), jis susitiko su žurna
listais. Jie buvo nusiteikę labai 
pesimistiškai.

— Kam Jūs iš viso vykstate į 
Buenos Aires? — tiesiai pasitei
ravo vienas jų. — Nejaugi Jūs ti
kitės šešis sykius įveikti Kapab- 
blanką?

Tokios buvo sąlygos — mačas 
vyks iki tol, kol vienas varžovų 
laimės šešias partijas.

Aliochinas nusišypsojo:
— Jūs teisus, — atsakė jis. — 

Kapablanka nepaprastai sunkiai 
įveikiamas šachmatininkas. Man 
bus sunku laimėti tiek partijų. 
Bet vieno dalyko aš visai negaliu 
įsivaizduoti: kaip jis mane įveiks 
šešis sykius...

MATERIALISTAS 
IR IDEALISTAS

Sovietiniame universitete stu
dentas prašo profesoriaus paaiš
kinti, koks skirtumas tarp idea
listo ir materialisto. Manydamas, 
kad čia kažkoks suktas klausi
mas, marksizmo profesorius atsa
ko, kad į tai neįmanoma keliais 
žodžiais atsakyti ir kad jis paaiš
kinsiąs kitoje paskaitoje. Tada iš 
auditorijos kažkas atsiliepė:

“Skirtumas yra labai paprastas, 
draugai! Idealistas tiki į pomirtinį 
gyvenimą, gi materialistas tikisi 
tik po mirties galįs būti išteisin
tas (reabilituotas).

ir kodėl vieni yra labiau linkę pa
sidaryti alkoholikais, negu kiti to-

kalbantis angliškai ir ypatingai 
tada, kai jie gerai arba apygerai 
gali susikalbėti lietuviškai. Bet 
dar blogiau ir visai nedovanoti
nai yra, kai mūsų vadovai neži
nia ką norėdami įrodinėti ar pa
rodyti patys su savo treniruoja
mais ar globojamais sportininkais 
bando reikalus tvarkyti angliškai, 
šie reiškiniai iš bet kurio vado
vo ar vadovės neturėtų jokiu bū
du būti pastebimi ir visais at
žvilgiais gal net ir viešai smerk
tini, nes jei mes dar galime pa
teisinti jaunimą dėl anglų kalbos, 
tai mūsų vyresniųjų tokie pasiro
dymai be jokių pateisinimų yra 
visapusiškai smerktini ir netole
ruotini.

PASILINKSMINIMAI. Jau 
daug ir labai daug praeity ir net 
visai netolimoje esame girdėję ir 
skaitę apie mūsų jaunuolių, o šiuo 
atžvilgiu sportininkų laiko pralei
dimą laisvu nuo rungtynių metų. 
Daug buvo tiesos, daug buvo ir 
perdėtų prasimanymų, bet jų čia 
nenagrinėsime, nes viena aišku, 
kad mūsų aktyviųjų sportininkų 
veidui daug atjaunėjus šiandie 
dar gal svarbiau yra mums išlai
kyti mūsų gerą vardą ne tik prieš 
pačią bendruomenę, bet svarbiau
sia prieš jaunųjų tėvus, kurie ne 
visuomet gali visose šventėse su 
savo vaikais dalyvauti.

Mes gerai žinome, kad švenčių 
metu be pagrindinių sportinių 
rungčių kiekvieno jaunuolio ar 
jaunuolės tikslas ir noras yra kuo 
daugiau susipažinti, susidraugauti 
su kitų vietovių savo amžiaus lie
tuviais sportininkais, kad vėliau 
ši draugystė virstų artimu ben
dradarbiavimu ir vienas kito glau
desniu pažinimu. Be oficialių pa
rengimų, susipažinimo vakarų la
bai dažnai praeity o gal ir dabar
tyje yra ruošiamos “privačios par
ti j ėlės”, kurių organizatoriai 
lyg ir profesionalai, sugebą 
kuriame mieste jas suruošti, 
viskas nėra jau taip bloga, 
tik vadovų ir trenerių pareiga la
bai akyliai žiūrėti savuosius jau
nuolius ir jaunuoles, kad viskas 
neišeitų iš pagrindinių vėžių ir 
nebūtų perdaug persisūdinama. 
Nors Sydnėjui esaant tokiam di
deliam ir turinčiam daugiausia lie 

olimpiados pradžios padidės 50 -.tuvių bus turbūt lengiausia tokias \ 
procentų.

Jau dabar Meksikos sostinėje 
yra 1090 tinklinio ir 870 krep
šinio aikštelių, 830 futbolo ir 610 
beisbolo aikščių, 190 teniso kortų, 
115 plaukimo baseinų, 46 aikšte
lės boksui ir imtynėms. 29 salės 
sunkiajai atletikai ir 28 gimnasti
kai, 24 jojimo takai, 18 lengvosios 
atletikos aikštelių, dvi irklavimo 
trasos ir penkios šaudyklos.

Didžiausias stadionas sostinėje 
iki šiol buvo universiteto, talpi
nęs 80 tūkstančių žiūrovų. Vienok 
jau sekančiais metais į rikiuotę 
stos “Acteko” stadionas, kurio tri 
būnuose bus 150 tūkstančių vie
tų. Be to, Meksiko yra “Plasa” 
— bulių kovos arena, — kur vie
nu metu gali tilpti 50 tūkstančių 
žiūrovų.

Meksikos sostinė jau turi stam
bių varžybų pravedimo patirtį. 
1955 m. čia vyko Panamerikos 
žaidynės, daugybė Deviso taurės 
varžybų. 1962 m. šiuolaikinės pen
kiakovės pasaulio pirmenybės ir 
kt

Šiais metais Sydnėjuje vykstan
čių Lietuvių Dienų metu be visų 
kitų dalyvių ir mus sportininkus 
stebės šimtai ir gal tūkstančiai 
akių, kartais ir gana kritiškų. To
dėl ir turi būti mūsų pareiga 
šiuos kritiškus žvilgsnius atremti, 
kad vėliau nebūtų jokių nesusi
pratimų. Kiekvenas vadovas ir 
sportininkas turėtų pilnai žinoti 
ir įsisąmoninti, kad nuo pirmųjų 
šventės minučių iki paskutiniosios 
senųjų metų valandos jis yra lyg 
ir tas sportinis visos Australijos 
lietuvių ambasadorius, pilnai re
prezentuojąs visą mūsų sportinę 
šeimą. Todėl ir pasistenkime vi
sur ir visada būti tvarkingi, man
dagūs, drausmingi ir svarbiausia 
tikri sportiški džentelmenai tiek 
aikštėje, tiek ir už jos ribų, nes 
tik sportinių idealų supratimas 
gali padaryti laimingą laimėtoją 
ir pagiežos bei pykčio neturintį 
ir neparodantį pralaimėtoją. Bū
kime tvarkingi tiek visų parengi
mų, tiek atidarymo, visos šventės, 
o taip pat ir uždarymo metu, nes 
tik sava tvarka ir gražiu pasiro
dymu mes galėsime save iškelti 
iš tos buvusios praeity kasdieny
bės.

ANGLŲ KALBA. Kalbos pro
blema yra mums pati jautriausia 
ir ją turi ne tik sportininkai, bet 
ir kitos jaunimo organizacijos. 
Lietuvių Dienos'^ o kartu ir Spor
to šventės yra lietuvių atlieka
mos ir lietuviams. Todėl ir negali 
būti jokių abejonių, kad ir pati 
tarpusavio kalba turi būti būtinai 
lietuviška. Jeigu kai kam iš jau
nųjų ir 
ti savo 
vadovų 
pareiga 
jiems padėti ir visur su jais kal
bėti tik lietuviškai, kad jie dau
giau priprastų ir nesigėdintų gal 
ir nekaip ištariamų savų lietuviš
kų žodžių. Tikrai tiesiog širdį 
skauda kai išgirsti lietuvius jau
nuolius tarpusavy šventės metu 

yra sunku laisvai kalbė- 
tėvų gimtąja kalba, tai 
ir mūsų visų pagrindinė 

yra visais atžvilgiais

A. Laukaiti*

PTY. LTD
197 FLEMINGTON ROAD,
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Norį tikslaus ir patikimo patarnavimo užsakant įvairias 
siuntas arba persiunčiant jūsų pačių paruoštus siuntinius 
kreipkitės tik į mus.

MŪSŲ FIRMA TURI PILNUS

V/O VNESHPOSYLTORG ĮGALIOJIMUS

yra 
bet 
Tas 
bet

“partinėles” pravesti, tačiau šven 
tės šeimininkai ir vadovai prašo 
ir įspėja visus busimuosius da
lyvius, kad viskas turės būti savo
se ribose ir ypatingai bus griežtai 
kovojama prieš bet kokį alkoho
lį aktyviųjų sportininkų tarpe. 
Duokime, ypatingai vyresnieji, 
gražų pavyzdį savam jaunimui, 
nes tik mes savo gražiu elgesiu 
galime juos puikiai sutvarkyti 
kaip lygiai parodydami viešai sa
vas klaidas galime jaunimą labai 
lengvai ir sugadinti.

Tegul ši šventė mūsų sporti
niam jaunimui būna pavyzdys tų 
lietuviškųjų sportinių tradicijų, 
kurių vedami mes dar ir šiandie 
po septyniolikos metų esame sti
priame kelyje ir vis dar stiprė
jame, ne silpnėjame. Tik mūsų 
visų parodytas noras išnaikinti ar 
bent sumažinti pasitaikančias 
mumyse klaidas jaunuolių tėvams, 
kad lietuviškas sportas šiandie 
yra pats geriausias jaunimo drau
gas. /
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

HOBART

BANKSTOWN
BRANDI PASKAITA

Lapkričio 13 d. Dainavos salėje 
Bankstown Sydnėjaus Senųjų 
Skautų Židinys surengė labai įdo
mią ir aktualią šiai dienai paskai
tą apie mūsų jaunimo problemas. 
Paskaitos skaitytoja buvo p. E. 
Jonaitienė, žinoma kultūrininkė ir 
pedagogė.

Stebėtinai gausiai susirinkusie
ji tikrai buvo sužavėti prelegentės 
ir tema, ir jos vystymu, ir pačiu 
perteikimu. Nėra net ir reikalo šios 
temos minčių skaitytojams atpasa
koti, nes kiek teko patirti, šio lai
kraščio redaktorius pasiryžęs vi
są paskaitą paskelbti Mūsų Pasto
gėje.

Po paskaitos klausytojai galėjo 
prelegentei statyti klausimus ar
ba net savomis nuomonėmis ją pa
čią papildyti. Diskusijose susida
rė gana jautri įtampa, kada iš 
jaunuosios kartos atstovų ėmė pri
mesti vyresniesiems, kad jaunieji 
laikomi nesubrendusiais ir nepri- 
leidžiami prie aktyvios veiklos ben
druomenėje, kad vyresnieji nesą 
demokratiški ir dėl to sunkesnė 

' tarp vyresnės ir jaunesnės kartos 
kalba. Į tai prelegentė jaudinan
čiu taiklumu atsakė pabrėždama, 
kad tiek vienoj, tiek kitoj pusėj“ 
atsiranda išsišokimų, bet vyres
niuosius pakaltinti nedemokratiš- 
mukumu arba jaunųjų teisių siau- 
rinimu tėra grynas prasimany
mas. Bet viena ryšku, pabrėžė pre
legentė, kad jaunoji karta ne tik 
kad nebando jieškoti bendros kal
bos, bet ypač ryšku tas faktas, jog 
jaunieji neparodę vyresniesiems 
atitinkamo respekto.

Visą šį kultūrinį vakarą gražiai 
pravedė Sen. Skautų Židinio tėvū
nas p. V. Bukevičius. Po paskaitos 
sekė jauki arbatėlė, kurios metu 
p. P. Alekna iš garsinių juostelių 
transliavo sveikinimus Australi
jos lietuviams įvairių politinių ir 
visuomenės veikėjų Amerikoje.

PAS MENININKUS

Preiš kelias savaites Ryde sa
vivaldybės surengtoje konkursi
nėje dailės parodoje mūsiškis dai
lininkas H. Šalkauskas gavo dvi 
pirmas premijas: už aliejinį ir 
akvarelinį kūrinius. Tai yra 28-ji 
ir 29-ji dailininkui skirtoji premi
ja. v

Leonas 
savo

Dail. 
turėjęs 
Čiurlionio galerijoje Čikagoje, 
pardavė paveikslų už 1700 dolerių. 
Ši paroda užsidarė pereitą savai
tę. Naują parodą numato atidaryti 
gruodžio 5 d. New Yorke.

Dail. Petras Lukas iš Venecue- 
los persikėlė gyventi i Kaliforni
ją. Baigęs meno akademiją Itali
joje jis 1959-62 m. dėstė Andų u- 
niversitete Merida mieste. Vėliau 
keletą metų keliavo po Pietų Ame 
riką tapydamas portretus. Savo 
kūrybos parodas turėjo Romoje, 
Paryžiuje ir Vienoje.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Pratęsdamas Mūsų Pastogės 
prenumeratą ir sekantiems me
tams pernai prieš Kalėdas mus 
lankęs svečias iš Amerikos kun. 
B. Sugintos rašo; kad jis labai pa
tenkintas Mūsų Pastoge ir tebesi
nešioja labai gyvus ir mielus pri
siminimus ir įspūdžius, gautus be
silankant Australijoje. Ta pačia 
proga siunčia savo geriausius svei 
kinimus ir linkėjimus ateinančių 
švenčių proga visiems Austrailjos 
lietuviams.

Bankstowno Savaitgalio Mokyk
la gruodžio 10 d. Dainavoje stato 
p. A. Saudargienės sukurtą sce
nos veikalą vaikams “Buvo bro
liai devyni”. Režisuoja pati auto
rė. Tikimės, kad ir šis vaikų vai
dinimas visiems sydnėjiškiams bus 
didelė šventė, nes p. Saudargienė 
iki šiol žiūrovų su savo vaikų te
atro pastatymais dar niekad neap
vylė.

*
Melburnietis gydytojas 

Kaunas jau ateinančiais 
nutrauks valdinę tarnybą su mo
kyklomis ir pradės verstis savo 
privačia praktika.

Dr. L 
metais

Buvę melburniečiai p.p. Vytau
tas Tamošaitis ir žmona Irena atei 
nančių metų pradžioje grįžta iš 
JAV į Australiją, kur jie ilgesnį 
laiką buvo prisilaikę Kalifornijo
je. Vytautas dirba tenai kaip in
žinierius, gi ponia Irena universi
tete dėsto vokiečių kalbą. Abiejų 
tėvai gyvena Melbourne.

Jau dabar Kanados lietuviai 
planuoja, kaip tinkamiau paminėti 
1968 m. Lietuvos nepriklausomy-

Australietės Valerija Kuncaitie- 
nė iš Melboumo ir Ona Matulio- 
nytė iš Sydnėjaus dar birželio 18 
d. išvykusios į šiaurės Ameriką,

MELBOURNE
RUOŠIASI NAUJŲ METŲ 

SUTIKIMUI
šių metų gale vykstant Sydney 

Lietuvių Dienoms nemažas Mel
bourne tautiečių būrys rengiasi 
jose dalyvauti. Tačiau praeitis pa
rodė, kad neišvykę tautiečiai skait 
lingai atsilanko į Naujų Metų Su
tikimus, norėdami juos sutikti kuo 
didesniame skaičiuje savo draugų 
bei artimųjų tarpe.

Apylinkės Valdyba, jau pradėjo 
Naujų Metų Sutikimo parengia
muosius darbus, kuris įvyks Lie
tuvių Namuose dviejose salėse. 
Esant ribotam vietų skaičiui stalai 
bus numeruoti.

L. Moterų Socialinės Globos D- 
jos ponios pažadėjo paruošti gau
siai įvairių užkandžių. Muzikantai 
jaunus ir nebejaunus sukels šokiui. 
Įvairių rūšių “midutis” kels nuo
taikas. Putotas alutis aušins įkai- 
tusiuosius.

Apylinkės V-ba tuojaus pradės 
platinti pakvietimus. Pirmieji tu
rės didesnį galimumą pasirinkti 
patinkamesnį stalą. Patariama pa
sirūpinti iš anksto, kad nelikus 
“už durų.”

Rimas Vėtra

LATROBE VALLEY
PRISIMINTAS 

LIETUVIS KARYS
Nežiūrint jau kelinta savaitė su 

trumpom pertraukom žliaugiančio 
pavasarinio lietaus, kuris vieto
mis net kelius paplovė, lapkričio 
12 d. Morwelly, p. J. Lekniaus na
muose susirinko gražus būrelis La 
trobe Valley tautiečių prisiminti 
lietuvį karį.

Trumpą drūtą svarių minčių 
paskaitą ir minėjimui pritaikytą 
savos kūrybos eilėraštį skaitė Juo
zas Mikštas. Viešnia, Salės ALB 
seniūnė, p. E. Eskirtienė, atvy
kusi i minėjiman su savo vyru, tarp 
kitko pabrėžė būtinumą visų ben
drom pastangom susirūpinti sa
vais senelių namais, kuriuos siūlė 
pavadinti poilsio namais. Trumpa 
susikaupimo minute pagerbti ne
priklausomybės karuose žuvę ka
riai, bolševikmečio partizanai, par
tizaninio karo didvyriai, Korėjos 
kare ir dar Vietname tebededa 
savo galvas lietuviai.

Minėjimas baigtas Tautos Him
nu.

Pobūvio metu grojo seniūnijos 
paskolos keliu įsigyto plokštelių 

Urbonas, neseniai 
dailės parodą

ŠIAIS METAIS

FINIS - SEMESTRI

Visi iš visur maloniai laukiami atsilankant.

Bufete įvairūs gėrimai ir užkandžiai.

lankyti Canberra ir Brisbanę, o 
iš ten vyksta į Fiji ir kitas Pa- 
cifiko vietas.

LAPKRIČIO 26 D. GEELONGO LIET. NAMUOSE ĮVYKS PASKUTINIS

šokius palydės puiki 4-rių vyrų kapela;

Geelongo Sav. Mokyklos Tėvų Komitetas

bės paskelbimo 50 metų sukaktį. 
Planuojama tais metais surengti 
Kanados lietuvių tradicinę dieną 
Kanados sostinėje Ottavoje ir pa
kviesti pagrindiniu kalbėtoju Ka
nados ministerj pirmininką.

Latvių Meno Dienų proga, ku
rios šių metų pabaigoje bus pra
vestos N. Zelandijoje, vyksta ir 
sydnėjiškis kun. S. Gaidelis, S.J., 
kaip latvių katalikų kapelionas. 
Ta proga jis žada pasimatyti ir su 
N. Z. lietuviais. Latviai savo Me
no Dienas ruošia Christchurch 
mieste. Kun. S. Gaidelis jau gruo
džio 8 d. žada būti Dunedine, 
velliau ir kitose vietose. N. Zelan
dijoj žada išbūti iki sausio 2 d.

Cabramatiškis A. Migevičius ne
seniai išvyko tarnybiniais reikalais 
į N. Gvinėją, kur numato užtruk
ti ilgesnį laiką. Netrukus ketina 
pas jų vykti ir žmona Renata. 
A. Migevičius yra matininkas.

Sydnėjiškiams gerai žinoma dan
tų gydytoja p. K. Gumeniukienė 
išvyko kelioms savaitėms į N. Ze
landiją pasigydyti ir pailsėti.*

Adelaidiškis Gediminas Andriu
šis, ilgesnį laiką pavažinėjęs po 
Australijos dykumas su ekspedi
cija beieškant naftos, neseniai 
trumpam nutūpė Sydnėjuje apsis
todamas pas p.p. Dryžas. Netru
kus numato išvykti tais pačiais 
tikslais vėl į šiaurę. 

muzika su stiprintuvu. Nors ir ne
būdamas šokėjas, bet atsisakęs sa
vo paskolos dalies, $20, p. V. Gri
gonis vertas didelės padėkos. Taip 
pat to paties jau senai užsitar
navo ir p. J. Leknius, dažnam po
būviui leisdamas naudotis savo 
namais nemokamai.

Visiems gerokai įsismaginus, iš 
kažkur atsiradęs humoristas Juo
zas Bušodilgė, visus iki ašarų pra
juokino savo aštroka satyra “Su- 
simetelių dialogas”.

J. Latrobietis

SKAUDI NELAIMĖ
Antanas Jurka, kuris prieš po

rą metų darbovietėje nelaimėj ne
teko dešinės rankos, vėl buvo ištik
tos dar skaudesnės nelaimės. Grei
čiausiai dėl nustotos rankos kom
plikacijų gavo trombozą ir gan
greną kojoje ir po kelių sunkių 
operacijų neteko visos kojos.

Visa Hobarto lietuvių bendruo
menė su didžiausia širdgėla per
gyvena šią Antano nelaimę. Visa
da draugiškas linksmas ir mielas 
taip skaudžiai nukentėjo. Tik 
nuostabus Antano tvirtumas ir va
lia tokioje sunkioje valandoje iš
laiko jį nepalūžusį. Su didžiausia 
užuojauta žmonai, dukrai 
lietuviai linki mielam 
greit pasveikti.

Hobarto
Antanui

A.K.

NEWCASTLE
Sąryšy su kun. Kapeliono lan

kymus: Naujoje Zelandijoje
gruodžio mėn. pradžioje, šiemet 
Newcastle ir apylinkės lietuviams 
paskutinės pamaldos bus laikomos 
lapkričio 27 dieną 11 vai., šv. Lau
ryno bažnyčioje, Broadmedove. Po 
pamaldų bus dalinamos tradicinės 
plotkelės Kūčių stalui.

Kadangi prieš Kalėdas nebus ki
tos progos išpažintims pas savo 
dvasiškį, visi maloniai kviečiami 
pasinaudoti šia proga pasiruoši
mui šv. Kalėdoms einant sakra
mentų. Išpažinčių bus klausoma 
prieš Mišias, nuo 10.15 vai. ry
to.

Newcastelio kun. Kapelionas 
nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie 
dalyvavo Kristaus Karaliaus pro
cesijoje ir Maitlando vyskupijos 
100 metų jubiliejinėse pamaldose 
spalio 30 d.

Kum. S. Gaidelis, S.J.

lankėsi Amerikoje ir Kanadoje ir 
jau šį mėnesį grįžta į Australiją. 
Abi sakosi susižavėjusios savo ke
lione ir nustebusios Amerikoje 
lietuvių gausumu.*

Keliaudamas tarnybiniais nei-’
kalais po pasaulį aną šeštadienį 
M. P. redaktorių aplankė p. A. 
Glažė iš Los Angeles. Jis tarnau
ja turizmo biure ir važinėja po 
pasaulį susipažindamas su vietos 
viešbučiais, apie kuriuos jis atra
portuoja savo įstaigai. Būdamas 
Australijoje jis dar numato ap-

PATIKSLINIMAS
Mūsų Pastogės 45 Nr. Banks

towno Liet. Klubb visuotinio susi
rinkimo aprašyme pastebėjau ne
tikslumų. Statuto keitimo projek
tas nebuvo svarstomas ir tuo rei
kalu nebuvo jokio balsavimo, kaip 
kad minėtame aprašyme pasakyta. 
Visuotinis susirinkimas priėmė p. 
V. Rušos pasiūlymą sudaryti nau
ją komisiją įstatų pakeitimo pro
jektui nuodugniau peržiūrėti ir jo 
svarstymą atidėti kitam susirinki
mui. Tokios komisijos sudarymas 
pavestas Klubo Valdybai.

E. Eidėjus
LAIŠKAS REDAKTORIUI

Gerb. p. Redaktoriau,
Norėdamas išvengti bereikalin

gų klausimų bei įtarinėjimų pra
nešu jog aš nesu autorius New
castle lietuvius liečiančių korespon
dencijų, tilpusių “Mūsų Pastogės” 
Nr. 44 ir “Tėviškės Aidų” Nr. 44, 
pasirašytų “Dalyvio” slapyvar
džiu.

Su gilia pagarba 
M. Šeškus 

“Mūsų Pastogės” ko-tas 
Newcastle Lietuvių Apylinkėje

SKAITYTOJAI PASTEBI

DĖMESIO! DĖMESIO!
BANKSTOWNO SAVAITGALIO MOKYKLA GRUODŽIO 10 D. DAINAVOS SALĖJE

STATO A. SAUDARGIENĖS SUKURTĄ TRIJŲ VEIKSMŲ PASAKĄ

BUVO BROLIAI DEVYNI

Režisuoja pati autorė A. Saudargienė.

Vaidina visi mokyklos mokiniai.

Pradžia 7 vai. vak.

Dekoracijos A. Pluko.

NAUJŲ
METŲ BALIUS

Nors pereitame M.P .numery ir 
buvo pranešta, kad Naujų Metų 
balius Sydnėjuje bus vienoje vie
toje, bet reikalai taip- susiklostė, 
kad Sydnėjaus rotušės salėje vi
sų dalyvių ir svečių, kurie su
plauks iš visur į Australijos Lie
tuvių Dienas, toje salėje sutalpin
ti nebus įmanoma.

Lapkričio 13 d .Lietuvių Die
noms Rengti Komitetas savo po
sėdyje nutarė Naujų Metų Balių 
rengti dviejose vietose:

Sydnėjaus rotušės salėje (Syd
ney Town Hall) ir Newtown Police 
Boys Club salėje.

ši pastaroji vieta Newtowne 
pramatoma daugiau jaunimui ir 
ir dėlto pavesta administruoti 
Sydnėjaus Sporto Klubo Kovo pir
mininkui p. V. Augustinavičiui.

Kad suinteresuotoji visuomenė 
neįtartų, jog čia įvykęs koks ski
limas ar nesutarimas, Liet. Die
noms Rengti Komitetas užtikrina, 
kad tas įvyko tik todėl, jog Syd
nėjuje neįmanoma buvo gauti tal
pesnės salės

Sydney Lietuvių Savaitgalio 
Mokykla Lidcombe numato savo 
mokslo metų užbaigą gruodžio 4 d. 
tuoj po pamaldų ten pat prie baž
nyčios esančioje parapijos salėje. 
Be mokinių programos dar tikima
si sulaukti ir Kalėdų Senelio.

Lietuvių Dienų leidiniui meniškų 
viršeli paruošė žinoma dailininkė 
Eva Kubbos.

— Moteris, įsigijusi naują suk
nelę, nenurimsta, ligt pasirodys su 
ja vyrui, 
moteriai, 
kenčia.

kurį labiausiai myli ir 
kurios labiausiai neap

— Kad būtum danguje pusva
landžiu pirma, negu velnias žinos, 
kad tu miręs.

Airių patarlė

— Yra svarbesnių' dalykų už pi
nigus, bet reikiaturėti daug pini-( 
gų, kad nupirktum. —

Prosper Merimee

— Kiškis bėga šalin nuo visų 
ne dėl bailumo, o tik prisiminda
mas lietuvišką pa — “Duok 
durniui kelią’

Mieli Liet. Dienų dalyviai ir 
svečiai prašomi pasirinkti vieną 
iš minėtų vietų ir iš anksto užsi
sakyti kreipiantis laišku ar tele
fonu į p. B. Stašionį (11 Berala 
St, Berala, tel. 6499062). Miesto 
rotušėje yra 928 vietos, gi New
town salėje vietos neribotos.

Inf.

ORGANIZUOJASI TEOSOFAI
Teosofų Draugijos Lietuvių Sky

riaus steigiamasis susirinkimas 
šaukiamas lapkričio 27 d. 18 vai. 
Liet. Namų koplyčioje (50 Errol 
St, Nth Melbourne). Į susirinki
mą kviečiame ir neapsisprendusius 
būti nariais. Abejojantieji susirin
kime išsiaiškinsite, 
draugijos nariais.

ar verta būti
Iniciatoriai

NAMŲDAINAVOS 
STATUTO REIKALU

Paskutinis visuotinis, nepapras
tas Dainavos Namų narių susirin
kimas (1966.11.6) statuto pakei
timo klausimą atidėjo sekančiam 
susirinkimui. Namų Valdyba yra 
nuomonės, kad statutas negali 
būti kliūtis visų Sydnėjaus liet, 
bendradarbiavimui, todėl sutinka
me priimti tokį juridinį apipavi
dalinimą, koks daugumai bus pri
imtinas.

Visus, suinteresuotus statuto 
pakeitimo reikalu prašome savo 
nuomonę pateikti valdybai raštu 
iki gruodžio 15 d. šiuo adresu: Br. 
Stašioniis, 11 Berala St, BefralaĮ. 
Išrinktos nuomonės bus apsvars
tytos ir pateiktos sekančiam susi
rinkimui spręsti.

Dainavos Namų Valdyba

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
KARIŲ “RAMOVĖ" 

MELBOURNE PRANEŠA,

Lietuvos kariuomenės at- 
48-sias metines.

kad lapkričio 27., sekmadienį, mi
nėsime 
kūrimo

11.45 vai. iškilmingos pamaldos 
už žuvusius dėl Lietuvos laisvės šv. 
Jono bažnyčioje East Melbourne.

13 vai. didžiojoje parapijos salė
je paskaita, meninė dalis ir dviejų 
veiksmų tragiškas gyvasis paveiks 
las.

Mielus tautiečius kviečiame mi
nėjime gausiai dalyvauti.

Valdyba

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 
SYDNĖJUJE

Lietuvos Kariuomenės šventės 
minėjimas įvyks lapkričio 27d.

Iškilmingos pamaldos 11.30 vai. 
Lidcombe bažnyčioje. Tuoj po pa
maldų parapijos salėje įvyks iškil
mingas minėjimas. Jaunimo orga
nizacijos prašomos iškilmingose

mūsų Pastogė
BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS 
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PASIKEITĖ 
ADMINISTRATORIUS

Namų administratoriui E. Eidė- 
jui iš šių pareigų ir iš valdybos 
pasitraukus, administratoriaus 
pareigas perėmė valdybos narys 
A. Makaras, 172 Canterbury Rd., 
Bankstown, Tel. 70 5041.

Dainavos Namų Valdyba

SVARBU PLUNKSNOS 
KLUBO NARIAMS

Plunksnos Klubo pirmininkas 
skelbia, kad Plunksnos Klubo na
rių posėdis šaukiamas gruodžio 
4 d., sekmadienį, 1 vai. p.p. pas p. 
p. Baltramijūnus 10 Ocean St., 
Thiroul (pakeliui į Wollongong). 
Posėdžio metu paskaitą skaitys 
pats šeimininkas p. S. Baltrami- 
jūnas pasirinkdamas tema ūkinę 
santvarką.

Plunksnos Klubo nariai, kurie 
neturi savo susisiekimo priemo
nės, iš anksto praneša pirmininkui 
p. A. Laukaičiui laišku ar telefo
nu, kuris sutiko pasirūpinti narių 
transportu į posėdį. P-ko adresas: 
73 -----
71

Holden St., Ashfield, tel.
3475. /

PATIKSILINIMAS
Pereitame M. P. Nr. skelbtuose 

Sydnėjaus Liet. Mot. Soc. Globos 
D-jos aukotojų sąrašuose pastebė
ta netikslumų: Dr. V. Vingilis au
kojo ne 3 d oi., kaip skelbta, bet 
5 dolerius. Taip pat praleisti ne
paminėti V.A. Jakštai, aukoję 3 
dolerius. Už šiuos netikslumus su
interesuotuosius maloniai atsipra
šome.

Red.

pamaldose ir minėjime dalyvauti 
su vėliavomis.

Minėjimo programoje:
1. A. Kutka skaitys paskaitą.
2. L. Apinytės ir A. šliterytės de
klamacijos.
3. Skaučių mergaičių dainos.
4. “Dainos” vyrų choras, vad. p. 
K. Kavaliausko, padainuos keletą 
specialiai paruoštų dainų.

Maloniai kviečiame visus tautie
čius — tiek vyresniąją kartą, tiek 
ir jaunimą minėjime gausiai da
lyvauti. Savo dalyvavimu pagerb
sime žuvusiuosius už Lietuvos lais
vę. I

L.V. S-yos “Ramovės” 
Sydnėjaus Skyriaus V-ba

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
Lapkričio 26 d. 8 vai. vak. Sales 

seniūnija ruošia Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimą, kuris į- 
vyks p.p. Eskirtų ūkyje, Dawson 
St, Sale.

Visi tautiečiai vietiniai ir iš ap
linkinių bei tolimiausių apylinkių 
kviečiami gausiai dalyvauti.

Seniūnė

I
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