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KALBANT APIE
LIET. DIENAS

Kaip Lietuvių Dienos (anuo 
metu jos vadintos ‘‘Meno Die
nomis”) būva pradėtos 1960 m. 
Sydnėjuje, mažai buvo visuome
nėje kalbama arba kritikuojama 
jų meninė vertė, organizatorių 
pastangos ir pan. Galima sakyti, 
visi buvo laimingi, kad tokio 
masto užsimojimas buvo pradė
tas, ir tik buvo apgailėta, kodėl 
to mes negalėjome turėti žymiai 
anksčiau. Labai džiaugėmės po 
dvejų metų panašaus, tik tobu
lesnio pobūdžio dienomis Ade
laidėje ir po dvejų metų Mel-‘ 
bourne. Ir vienu ir kitu atveju 
jau šalia entuziastingų pasisaky
mų pasigirdo vienas kitas ir kri
tiškas žvilgsnis jei ne visumoje, 
tai bent liečiant atskirus paren
gimus.

Gal būt daugiausia kritikos su
silaukė pastarosios Lietuvių Die
nos Sydnėjuje. Iš vienos pusės 
teisinga pažiūra — atvirai pasi
sakyti ir krtiškai vertinti kiekvie
nų dalyką yra būtina ir sveika, 
nes kritika visados yra pažangos 
variklis. Juo labiau tokia kritika 
pasiteisina, kad Sydnėjus jau tu
rėjo daugiau pamokų iš Adelai
dės ir Melbourno ir matydamas 
anų tobulumus ir klaidas pilnai 
galėjo pasimokyti, kad to, kas 
kitur įvyko nesklandaus, čia ne
kartotų, ir kas buvo gera, kad 
dar patobulintų. Tai yra gyveni
miška tiesa, su kuria negalima 
nesiskaityti.

Iš kitos pusės kiekvienas do
ras kritikas ar vertintojas, pa
liesdamas jau įvykusius faktus, 
kurie praktiškai jau yra nepakei
čiami ir nepaneigiami, visados 
turi savo pasisakyme tolimesnį 
tikslą — kad tai nėra paskutinės 
Australijos Lietuvių Dienos ir 
kad tokių Lietuvių Dienų ateity 
bus ir bus vienokia ar kitokia 
forma. Kiekvieno pasisakyme 
glūdi viltis, kad atvirai panagri
nėjus įvykusį faktą ir jį išlukš
tenus ateities Lietuvių Dienose 
bus paberti tik grūdai, o pelai ir 
atovėtos bus rūpestingai išskirta.

Kaip tik šitokia prasme šio 
laikraščio puslapiuose ir leidžia
ma, net skatinama sveika ir taik
li kritika, nes ji kiekvienu atve
ju turėtų pasiteisinti ateity savo 
kūrybingumu prisidedant prie 
naujų Lietuvių Dienų rengimo.

Nekalbant apie oficialius karš
tus aprašymus po Lietuvių Die
nų po kiek laiko išsikristaliza
vo turėti įspūdžiai ir vienas ki
tas, kuriam ypač rūpi mūsų di
delio masto parengimų ar jų or
ganizavimų pažanga, dįsta išeiti 
su savo nuomone apie neseniai 
turėtas Lietuvių Dienas ir plius 
papila gana sveikų ir svarstyti
nų sugestijų, kaip turėtų atrodyti 
būsimos netolimoje ateityje Lie
tuvių Dienos. Šita prasme svei
kiname visus tuos, kurie Lietu
vių Dienų reikalu savo nuomonę 
pasakė ir kviečiame ir kitus pa
sisakyti ir duoti naujų siūlymų. 
Atsiminkite, kad Lietuvių Die
nos nėra kieno nors monopolis: 
jos yra organizuojamos mums ir 
kaip tik dėl to mūsų visų ir bū
tų uždavinys dalyvauti jų kūrime 
ir tobulinime. O toks pozityvus 
kūrybinis prisidėjimas prie Lie
tuvių Dienų nėra vien tik Lie
tuvių Dienų programų dalyvių 
konkretus darbas, bet ir tų, ku
rie jas vertina ir kurie gali prisi
dėti savo sugestijom, patari
mais. (v.k.)

A. L. BENDRUOMENĖJE
ALB KRAŠTO VALDYBOS 

P-kui 65 m.

Australijos Liet B-nės Krašto 
Valdybos p-kas p. S. Narušis pe
reitą savaitę sulaukė 65 metų am
žiaus. Pagal krašto įstatymus šio 
amžiaus sulaukę turi pasitraukti 
iš darbo į pensiją. Taip ir mūsų 
pirmininkas kovo 18 d. atsisveiki
no su “Daily Mirror’ spaustuve, 
kur jis išdirbo gana ilgus metus.

Nežiūrint, kad dabar jau pensi
ninkas, Krašto Valdybos pirminin
kas yra kupinas energijos ir pasi
ryžęs visas savo jėgas ir laiką skir 
ti lietuvių bendruomenei.

Sveikindami Krašto Valdybos 
pirmininką linkime dar ilgų ir 
darbingų metų, šia proga plačiau
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NAUJAS LIETUVIS DAKTARAS A. KABAI LA

Dr. Algis Kabaila

(Nuotrauka iš to meto, kai gavo magistro laipsnį)

Pagerbtas P. Andriušis Adelaidėje
Kovo 18 dieną Adelaidės Lietu

vių Namuose a-kės valdyba bu
vo suorganizavusi kultūrinę popie
tę pagerbti rašytoją, laureatą Pul
gį Andriušį, kuriam kaip tik tą 
dieną suėjo lygiai 60 metų am
žiaus.

Trumpu atidaromuoju žodžiu po
pietę pradėjo apylinkės valdybos 
narys kultūros reikalams (panelė 
D. Maželytė), o po to Pulgio gy
venimo apybraižą (ji talpinama 
atskirai. Red.) davė Vladas Radze
vičius.

Apybraiža buvo palydėta trim 
puikiai išpildytom solistės Genės 
Vasiliauskienės dainom, kurios vie 
nos pačios savyje galėjo pateisin
ti reikalą atsilankyti popietieje.

Adelaidiškis L. Pakalnis buvo 
kruopščiai paruošęs savo samprota 
vimus apie Pulgio Andriušio lyri
nę kūrybą, deja šeštadienį išpuolu- 
sios popietės beto jis nepajėgė tin 
karnai perduoti klausytojams su
rašytų minčių. Jas turėjo skaity
ti kas nors kitas.

Pirmoji popietės dalis buvo už
baigta jaunos, jau daug kartų ade
laidiškius gaivinusios pianistės Ne 
miros Masiulytės solo gabalėliais. 
Ši jauna menininkė dabar jau yra 
nuolatinė akomponiatorė mūsų so
listams. Ir šioj popietėj ji akom- 
ponavo tiek poniai Vasiliauskienei, 
tiek ir jaunam baritonui Augiui 
Zamoiskiui.

Antroj daly buvo skaitomos iš
traukos iš Pulgio kūrybos: Anta
nas Šerelis aukštaitiškai paskait- 
tė gabalėlį “Neįleido” (Iš knygos 
“Anoj pusėj ežero”) ir Daina Ma
želytė tą patį tekstą, bet jau an
gliškai iš amerikoniško literatū
ros žurnalo, kuriam vertimą darė 
amerikietis poetas Clark Mills. 
Apie Don Kichoto kovą su vėjo 
malūnais paskaitė ponia J. Vabo- 
lienė.

Po Pulgio raštų pynės jaunas 
baritonas Augis Zamoiskis padai
navo tris mielas ir gražiai nuskam 
bėjusias liaudies dainas: Juozo 
Gaubo harmonizuotą “Oi liūdnas,

skaitysime vėlesniuose M. Pasto
gės numeriuose.

KULTŪROS TARYBOS DARBAI
Kovo 12 d. p.p. Kavaliauskų na

muose buvo susirinkusi savo po
sėdžiui ALB Krašto Kultūros Ta
ryba. Buvo aptarta buvusios Lie
tuvių Dienos ir planuota naujos 
Lietuvių Dienos ateinančiais me
tais Adelaidėje. Daugumos tary
bos narių nuomone būsimose Liet. 
Dienose turėtų būti Dainų Šventė 
ir atskirų chorų koncertas praves
tas vieno vakaro metu.

Vykdydama savo įsipareigojimą 
išleisti kasmet vieną grožinės lite
ratūros knygą Australijoje gyve
nančių autorių, Kult. Taryba yra 
gavusi trijų autorių rankraščius 

liūdnas’, Stasio Šimkaus “Anoj pu
sėj Dunojėlio” ir visai naują, pir
mą kartą Adelaidėj girdėtą bala- 
dinio pobūdžio liaudies dainelę 
“Griežlelė”, kurią harmonizavo 
Bražinskas, ši dainelė buvo tik ką 
gauta iš Lietuvos. Jaunas gražiai 
progresuojantis lietuvis baritonas 
Augis Zamoiskis bus svarus daini
ninkas lietuviškuose parengimuo
se. Be savo studijų universitete, 
Augis studijuoja ir dainavimą.

Vos nutilus gausiems plojimams, 
kurių susilaukė Augis, buvo pradė
ta sveikinimų grandinė. Ją pradė
jo apylinkės valdybos pirmininkas 
išreikšdamas visų adelaidiškių 
džiaugsmą turint Pulgį Andriušį 
savo tarpe.

Raštu gautus sveikinimus per
skaitė apylinkės sekretorius V. Pa- 
tupas. Tarp kitų, jį sveikino Kraš
to Valdyba, Krašto Kultūros Ta
ryba, “Mūsų Pastogės’ redakto
rius Kazokas, žinomas kultūrinin
kas A. Krausas iš Melbuorno ir 
Lt. Ta pačia proga Pulgiui buvo 
įteiktos dovanos. Jungtinę dovaną 
— L. Žygo paveikslą padovanojo: 
Apylinkės Valdyba, Adelaidės Lie
tuvių Katalikų Taryba, ALB Mo
terų Sekcija,, Adelaidės Lietuvių 
Katalikių Moterų Draugija, ALB 
Savaitgalio Mokykla, Vilniaus 
skautų Tuntas ir Adelaidės Atei
tininkai. Atskirai dovanas su savo 
sveikinimais įteikė Lituania choro 
vardu dirigentas V. Šimkus ir Ade
laidės Lietuvių Sąjungos vardu 
pirmininkas P. Bielskis.

Be to, asmenines dovanas Pul
gis gavo iš Jono Vanago ir Juozo

Kolegą

Inž. ALGI KABAILĄ,

N.S.W. Universitete įsigijusį filosofijos daktaro laipsnį, 
nuoširdžiai sveikina ir šviesios ateities linki

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų 

Sąjungos Sydnėjaus Skyriaus Valdyba

it tam tikslui sudaryta ko-sija at
rinkti, kurį iš prisiųstų veikalų 
pirmiausia leisti. Komisiją sudaro 
p.p. M. Slavėnenė, E. Jonaitienė, 
P. Pullinen, S. Skorulis ir V. Ka
zokas.

Pasigendant jaunų mokytojų sa
vaitgalio mokyklose Kult. Taryba 
nutarė skirti tris stipendijas po 
80 dolerių kiekvienam tiems jau
niems asmenims, kurie sutiktų išei
ti korespondencinį lituanistinį kur
są Pedagoginiam Lituanistikos Ins 
titute Čikagoje. Kiek žinoma, yra 
jau keletas tokių kursantų ir iš 
Australijos. Šiai stipendijai prašy
mus. gali paduoti ne tik nau
ji. bet ir šį kursą studijuoją as
menys. Prašymai nukreiptini Kult. 
Tarybos pirmininko p. K. Kava
liausko adresu 196 Gibson Ave., 
Padstow, N.S.W.

(Pasikalbėjimas su Dr. inž. A. Kabaila jo daktarato gavimo proga)

Su dideliu 
skelbiame, kad 
Kabaila šiomis 
daktaro laipsnį. Jis iki šiolei dės
tė N.S.W. universitete drauge 
ruošdamasis ir doktoratui.

Prieš metus gėrėjomės Dr. 
Romučio Zakarevičiaus atsiek
tais laimėjimais, o dabar jau tu
rime kitą daktarą — Algį Ka
bailą.

Užklupau Dr. Algį Kabailą 
namuose ir ta proga patiekiau 
jam keletą klausimų, į kuriuos 
maloniai sutiko atsakyti naujasis 
daktaras.

dienomis įgijo

Lazarevičiaus. čia pat žodžiu svei
kino ir režisorius Juozas Gučius.

Pats jubiliatas Pulgis pabaigai 
davė adelaidiškiams nuotaikingų 
ir pulgiškai gyvą apyskaitą ką jis 
atliko su jų padovanota rašomą
ją mašinėlė, kai buvo švenčiamas 
jo 50-ties metų jubiliejus.

Popietei baigiantis, susirinkusie
ji nuotaikingai sugiedojo Pulgiui 
“Ilgiausių metų”.

Pagerbimo vakarienėje, kuri se
kė tuojau po kultūrinės popietės ir 
kurią organizavo apylinkės valdy
ba su ALB Moterų Sekcija, pagrin 
diniu kalbėtoju buvo V. Dumčius. 
Čia taip pat jį aukštaitiškai svei
kino Antanas šerelis ir iš to pa
ties Tauragnų valsčiaus kilęs V. 
Raginis. Jurgis Vasiliauskas sugrą 
žino Pulgį atgal į Klaipėdos lai
kus ir sveikino jį Klaipėdos Pre
kybinio Instituto vardu. Laurea
to pasipasakojimai” apie šiurpius 
jaunystės išgyvenimus” prie Gilio 
ežero ir Utenoj. Vėliau Pulgis ta
po ir savos pulgiškos dainos “pra- 
vadyrius”.

P.S. Sekmadienio rytą Pulgis 
Andriušis pergyveno visai nelauk
tą staigmeną: 10 valandą iš Bos
tono telefonu jį prisišaukė jo ilga
mečiai bičiuliai ir stovyklinių li
teratūros vakarų bendradarbiai ra
šytojai Antanas Gustaitis ir Sta
sys Santvaras. Pulgis išklausė ne 
tik nuoširdžių sveikinimų, bet taip 
pat nurijo seilę girdėdamas, kaip 
skamba jų stikleliai, pakeliami Pul 
gio Andriušio garbei ir sveikatai.

V. Radzevičius

Vliko pirmininkas dr. J. K. Va
liūnas kovo 8 d. išvyko Europon.

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos 
pirmininką

Inž. ALGI KABAILĄ,
įgijusį phil. daktaro laipsnį, nuoširdžiai sveikina ir geriau
sios sėkmės moksle ir gyvenime linki

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba

Filosofijos doktarato įsigijimo proga kolegą

Inž. ALGI KABAILĄ

nuoširdžiai sveikiname ir linkime viso geriausio.

Sydnėjaus Filisterių Būrelis

Įdomu, Daktare, kokius mo
kslus baigėte Lietuvoje ir Euro
poje?

— Baigiau Lietuvoje Šiaulių 
gimnaziją 1943 m. ir pradėjau 
studijas Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune, statybos fakul
tete. Nors okupavusių jėgų parė
dymais universitetas buvo užda
rytas, bet vis tiek mokslas buvo 
tęsiamas profesinių kursų var
du. Po karo studijas tęsiau Stutt- 
garto technologijos aukštojoje 
mokykloje 1946-48 m. Studijų 
nebaigus turėjau emigruoti į 
Australiją ir atvykęs į MeJbour- 
ną įstojau Technologijos institu- 
tan, kur studijavau vakarais ir 
1951 m. baigiau statybos inžine
rijos skyrių. Po kelerių metų 
praktikos pakviečiamas į tą patį 
institutą dėstytoju pats ir toliau 
studijucxiamas. 1958 m. gaunu 
“Fellowship Diplomą”, o po me
tų išvykau į Sydnejų norėdamas 
įsigyti technologijos magistro 
laipsnį.

— Neskaitant akademinių at- 
siekimų, kokių praktiškų parei
gų teko eiti?

— Privačiai teko dirbti pra- australe ja.” Įdomu, kokia kalba
.-ms-.—i ... faibgfg namuose?

— Nors angliškai moku ne
blogai, bet šeimoje kalbame tik 
lietuviškai.

— A r turėjote progos studi
juodamas dalyvauti visuomeni-

— Jūs esate N.S.W. Univer
siteto lektorius. Įdomu, kokius 
dalykus jame dėstote?

— Savo studentus statybos fa
kultete galėčiau suskirstyti į dvi 
grupes: vieni jų jau baigę inži
neriją, bet toliau gilinasi moder
niuose inžinerijos pritaikymuo
se. Šiai grupei dėstau “Opera
tions of Research” ir “Compu
ter Analysis of Frames’. Kitai 
grupei, kuri ruošiasi inžinerijos 
diplomui, dėstau “Engineering 
Analysis”, “Materials and Struc
tures”.

— Kokios, Daktare, esate 
nuomonės apie lietuvius, siekian
čius mokslo technikos fakulte
tuose Siame krašte?

— Lietuviai yra gabūs ir visa 
lietuvių tauta yra darbšti. Kal
bant apie ankstyvesniąją kartą 
galima būtų pasakyti: kas ką už
sibrėžė, tas savo ir pasiekė. Nau
joji karta, auganti Australijoje, 
tėvų lepinama, praranda atspa
rumą ir tingi dirbti.

— Yra lietuvių, su aukštuo
ju mokslu, kurie išsiskiria iš mū
sų tarpo, ir, kitaip sakant”, su

džioje pagelbiniu inžinierium til
tų statyboje Viktorijos keliuose, 
vėliau Australian Alluminium 
Production Commission, vyr. in
žinierium John Waygood Ltd. 
firmoje struktūrų projektavime 
ir galiausiai kelerius metus dir- nėję veikloje? 
bau kaip vyr. inžinierius Civil 
and Civic statybos firmoje.

— Kokiu būdu galima įgyti rybos pirmininku, ir tuo metu ši 
daktaro laipsnį Australijos uni- organizacija buvo 
versitetuose?

— Doktorato kandidatais pa
prastai priimami magistro laips- Pasaulio Liet. Inžinierių ir Ar- 
nį turį akademikai. Inžinerijoje chitektų Sąjungos Sydnėjaus 
tas priklauso nuo studijuojamo Skyriui, Sydnėjaus Filisterių Bū- 
dalyko. Skirtingi reikalavimai reliui ir šiuo metu esu Austra- 
yra ne tik atskiruose universi- lijos Liet. B-nės Krašto Tarybos 

-  •_ ----  t>.i. pirmininkas.
— Dažnai argumentuojama, 

kad namuose kalbant lietuviškai

— Taip. 1957 m. esu buvęs 
Melbourno Lietuvių Klubo Ta-

įregistruota, 
kad galėtų įsigyti “Lietuvių Na
mus” Melbourne. Priklausau

tetuose, bet ir fakultetuose. Dak- 
toratui paprastai rašomas moks
linis darbas, vadinamas teze. Te
zėje nagrinėjami moksliniai ty- nukenčia vaikų mokslas mokyk- 
rinėjimai, kurie ligi tol nėra ži- lose. Ką Jūs apie tai galvojate? 
nomi. — Kalbant apie normalius

— Įdomu žinoti, kokią tezę vaikus, jie. turi tiek sugebėjimų,
Jūs pasirinkote? kad jie tik mažą dalį jų išnau-

— Pirma pasakysiu angliškai, doja. Be didelių pastangų vaikas 
o tada bandysiu versti lietuviš- gali išmokti kelias kalbas tuo 
kai. Angliškai — “Instability of tik lavindamas savo smegenis, 
Reinforced Concrete Members”, nes proto ištekliai niekad nėra 
kas maždaug reikštų “Gelžbe- pilnai išnaudojami.
toninių elementų nestabilumas”.

— Jūsų mokslinė sritis yra 
statybos inžinerija, bet kodėl 
įgytas mokslinis laipsnis vadina
mas “Doctor of Philosophy?

— Filosofija yra vienas iš se
niausių pasaulyje mokslų, ir kaip 
tradicija filosofija skaitoma visų 
mokslų motina. Dėl to ir anglo
saksų kraštuose ši tradicija yra 
išlikusi ir vietoje inžinerijos dok
torato suteikiamas filosofijos 
daktaro laipsnis.

Dėkodamas už sugaišintą lai
ką ir prasmingus atsakymus į 
mano klausimus atsisveikinda
mas palinkėjau Daktarui geriau
sios sėkmės. Esu tikras, kad to
kie asmenys, kaip Dr. A. Kabai
la ir kiti, yra mūsų bendruome
nei kaip švyturiai, kurie kelia 
visai bendruomenei pasididžia
vimo ir lygiai skatina jaunimą 
pasekti jų pavyzdžiu.

Vyt. Bernotas

I VISUR
Lankysis Prancūzijoj, Italijoj, 
Šveicarijoj, Vokietijoj ir Anglijoj. 
Kelionėj užtruks visą mėnesį. 
New Yorke tuo metu Vliko pir
mininko pareigas eis vicepirminin
kas dr. B. Nemickas.

(E.)

Kanados ir JAV lietuvių kultū
ros kongresas numatomas sušauk
ti š.m. lapkričio mėn. Čikagoje. 
Jį organizuoja JAV ir Kanados 
Liet. Bendruomenės centrinės ins
titucijos.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto (Vliko) vykdomosios ta
rybos gen. sekr. Glemža vas. 1 d. 
atšventė savo 80 metų sukaktį. Jis 
yra vienas iš nepailstančių kovo
tojų už Lietuvos laisvę, savu lai
ku gyvai ir kūrybingai reiškęsis 
nepriklausomos Lietuvos ekonomi
niame gyvenime.
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PULGIO ANDRIUŠIO KELIAS
©SKS&KI©

(Žiūr. pradžią pereitam M.P. Nr.)

V. NUSIDAVIMAI SURIŠTI SU 
DON KICHOTU.

JONAS SOLIONAS

HOFFA KALĖJIME

Pagaliau moderniųjų laikų mažasis Cezaris — JAV vairuo
tojų unijos vadas Hoffa pasodintas kalėjime.. Hoffa jau seniai buvo 
rastas kaltu už bandymą papirkti teismo jury komisiją, bet tik prieš 
keletą dienų jis buvo galutinai nugalėtas.

Hoffa kalėjime ir kas toliau? Šiandie visa šio krašto spauda 
nagrinėja Hoffos kalėjiman pasadinimo pasekmes. Vieni mano, kad 
Hoffa ten ilgai nesėdės, (jis nuteistas aštuoneriems metams ir iš 
kalėjimo sąlyginiai tegalėtų būti paleistas tik po maždaug dvejų 
su puse metų). Kiti galvoja, jog Hoffos advokatai suras būdų ir prie
monių mažąjį cezarį ištraukti laisvėn. Kaip ten bebūtų, pats jau fak
tas ,kad Hoffa šiandien yra kalėjime, jau yra didelis JAV teisingu
mo organų laimėjimas. Tai pripažįsta visa spauda ir visuomenė. O 
vis dėl to Hoffa taip lengvai nepasidavė. Jis kalėjiman atsidūrė 
tik visokias galimybes išeikvojus ir net pačiam šio krašto vyriausiam 
teismui nusprendus.

Hoffą nuo kalėjimo gelbėjo keliolika advokatų. Jo gynybai uni
ja išleido keliasdešimt tūkstančių dolerių. Taip — nelengva buvo 
Hoffą nugalėti. Tačiau jis buvo nugalėtas, nors kadaise jis išdidžiai 
buvo pareiškęs kad esąs nenugalimas (I am immune!).

Mažiau Ameriką pažįstančiam piliečiui Hoffos nuteisimas at
rodo galbūt tik eilinis nusikaltėlio daboklėn uždarymas. Tačiau taip 
nėra. Hoffa buvo ir dar tebėra nepaprastai galingas. O galingas jis 
yra todėl, jog jo vadovaujama vairuotojų (Teamsters) unija vienu 
mostu gali suparaližuoti visą judėjimą krašte. Tai nepaprasta jėga. 
Tiesiog neįsivaizduojama, kas galėtų nutikti, jei Amerika sustotų 
judėjus. Tai baisi katastrofa.

Šiandien, kada darbininkų unijos visam pasaulyje yra ne
paprastai galingos, reikia atsiminti, kad jos bene galingiausios 
yra čia Amerikos Jungt. V-bėse. Hoffa savo rankoje dažnai laiko 
viso krašto likimą. Jis tam tikrais atvejais gali būti pavojingesnis nei 
atominė bomba. Užtat nenuostabu, kad prieš jo įsigalėjimą labai 
stipriai kovojama. Vienas didžiausių kovotojų prieš Hoffą buvo Ro
bert Kennedy, kada savo brolio prez. John F. Kennedy laikais 
ir pradėjo kovą prieš arogantiškąjį Hoffą. Kennedy žinojo ir pa
matė pavojų dėl perdidelio Hoffos įsigalėjimo. Jis žinojo, kad Ho
ffa nei su pinigais, nei su įstatymais nesiskaito. Hoffa manė, kad 
nėra krašte žmogaus, kuris jį pajėgtų sutvarkyti.

Tiesa, turime, sutikti, jog Hoffa nėra durnelis. Jis labai gudriai 
ir atssargiai lipo laiptais aukštyn. Jis lipdamas tenaudojo tik bruta
lią jėgą, kurią jis valdė įvairiausių advokatų ir manipuliacijų pade
damas. Hoffa buvo įsitikinęs, kad šio krašto įstatymai yra permenki 
jam suvaldyti. Jis yra net išsireiškęs, kad “pasaulis — tai yra 
džiunglės: pats kitą ėsk, arba būsi kito suėstas”. Žodžiu, Hoffos 
dėsnis buvo aiškus — dantis už dantį, akis už akį. Vargu ar Hoffą 
kas nors būtų suvaldęs, jei ne jo aklas veržimasis pirmyn būtų ne
naudojęs šio dėsnio. Vis dėl to šiandien Hoffai šis kraštas įrodė, kad 
asmuo, besivadovaująs, tuo dėsniu, dar galimas sutvardyti.

Kas liūdniausia šioje aferoje tai nekaltų vairuotojų — unijos 
narių apiplėšimas. Hoffa savo gynybai naudojo unijos finansinius 
išteklius. Hoffa, valdydamas uniją išnaudojo jos iždą ir už tą išnau
dojimą jau yra taip pat nubaustas penkerių metų bausme, Tačiau 
toji bausmė dar nebėra vykdoma, nes Hoffa ir dėl jos taip pat ape
liavo.

rinį gyvenimą stipriai veikė Dra
mos Teatras, Opera, Mikulskio 
choras. Daug jaunos gyvybės įlie
jo Pedagoginis ir Prekybos Insti
tutai.

Klaipėdoje Pulgis palaidojo ir 
savo viengungiškas dienas, vesda
mas vietos mokytoją.

darni knygą bolševikai per įvai
rius asmenis, net ir Pupų Dėdę, 
stengėsi susirišti su Pulgiu, bet 
visos jų pastangos nuėjo veltui.

Darbas, kuriam Pulgis Andriu
šis, kukliai skaičiuojant, paskyrė 
ištisus penkerius energingo darbo 
metus, nedavė lietuvių literatūrai 
tokios naudos, kokios jis būtų da
vęs, jei Lietuva būtų pasilikusi 
laisva.

pa- 
rytą 
karo

patraukti į Ispani- 
Kaune Aleksandras 
Pulgiui padedant 
pigų, sensacijomis

Aiškindamas aušrokams Ser
vanteso Don Kichotą, prof. My
kolas Biržiška kartą visai atsitik
tinai pastebėjo, kad vienas plik
bajoris specialiai mokėsi ispanų 
kalbos, kad įgalintų jį skaityti 
Don Kichotą originale, ši pastaba 
padarė gilų įspūdį jaunam gim
nazistui Pulgiui Andriušiui. Prof. 
Biržiška, pats to nelaukdamas, 
pasėjo sėklą, kuri, laikui bėgant, 
visiškai užvaldė Pulgį Andriušį.

1933 metais noras paskaityti 
Don Kichotą originale, o vėliau ir 
jį išversti, buvo toks stiprus, kad 
Pulgis nutarė 
ją. Tuo laiku 
Narkevičius 
pradėjo leisti
paremtą dienraštuką “10 Centų”. 
Tas tai Narkevičius išgavo iš Pul
gio pažadą, kasdien duoti šiam 
dienraščiui po atkarpą iš kelionės 
ir gyvenimo Ispanijoj. Jis savo 
keliu besibažindamas prižadėjo 
kas savaitę išsiųsti Pulgiui hono
rarą. Pulgis susitarimo laikėsi vi
su šimtu procentų. Jo rašiniai 
“10 Centų” tiražą pakėlė kaip 
ant mielių, tačiau Narkevičius 
per visą laiką nepasiuntė Pulgiui 
nė vieno cento. Laimei, kiti du 
redaktoriai (Rimvydis ir Gricius), komendaciją. 
kuriems Pulgis iš Ispanijos irgi šį 
tą rašinėjo, savo perlaidomis iš
saugojo Pulgį nuo bado ir reikalo 
miegoti po Barcelonos tiltu.

Ispanijoj Pulgis studijavo se
nąją ispanų kalbą ir knaisiojosi 
po archyvus, ieškodamas komen
tarų apie Don Kichotą. Vienoj 
Barcelonos senų knygų krautuvėj 
Pulgis, pagaliau, surado tų 
mentarų rinkinį — astuonias 
liausiąs knygas, kuriose buvo 
kinamas Don Kichotas sekant 
kvieną sakinį. Su tom knygom, 
krūva naujų įspūdžių ir pirmais 
konkrečiais planais versti Don 
Kichotą, Pulgis sugrįžo atgal į 
Kauną.

VII. KAI PULGIUI PRIREIKĖ 
KOMUNISTŲ PARTIJOS 

REKOMENDACIJOS.
Norėdamas kuriam laikui 

keisti sėslio dienas, vieną 
Pulgis nutarė pasidaryti...
korespondentu ir vykti į Ispani
ją, kur tuo laiku pleškėjo atkak
lus pilietinis karas.

— Norėjau patekti pas vyriau
sybininkus, — dabar pareiškia 
Pulgis.

Iš Klaipėdos jis patraukė tie
siai į Paryžių ir netrukus jau try
nėsi ispanų vyriausybininkų kon
sulate, kuriame buvo pilna viso
kiausio plauko savanorių, skuban
čių apsišaudyti su fašistais. Tie 
savanoriai Pulgiui teigiamo įspū
džio nepadarė.

Susidūręs, pagaliau, akis akin 
su konsulu, Pulgis išklostė jam 
savo planus, o tas trumpai drūtai 
pareiškė: — Galėsi važiuoti, jei 
pristatys! komunistų partijos re-

ko- 
sto- 
aiš- 
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Hoffa gynė darbininkų reikalus. Tačiau jis pats save gynė dar 
daugiau. Hoffa ne tik gynė darbininkus, bet juos ir išnaudojo. 
Apskaičiuota, kad Hoffa savo unijoje yra padaręs apie 80 įvairiausių 
nusikaltimų. Ir tik šiandien už vieną nusikaltimą jis pasodintas ka
lėjimam Pagaliau mažasis Cezaris tapo suvaldytas. Tikimės, jog 
ateityje jo karaliavimas unijoje bus sutramdytas ne tik įstatymų, bet 
ir pačių unijos narių.

Šiandien mums Hoffos afera įrodė, kad laisvame pasaulyje net 
ir mažiausias žmogaus išnaudotojas ir nusikaltėlis nuo teisingumo 
rankos negali pabėgti. Anksčiau ar vėliau teisingumo ranka jį pasie
kia.

TOKIOS TOKELES

Mirė rašytojas. Čikagoje netikėtai širdies smūgiu mirė žinoma
sis mūsų humoristas rašytojas Albinas Valentinas. Velionis šiuo 
metu dirbo ALTE kaip reikalų vedėjas. Jis ypatingai Čikagoje, bu
vo judrus ir įvairiausiomis progomis rašydavo humoristinius repor
tažus iš dabartinio gyvenimo. Valentinas buvo gimęs 1908 m. lap
kričio 20 d. Skuode.

Pirmininkas Europon. Vliko pirmininkas Dr. Valiūnas šiomis 
dienomis išvyksta į Europą, kur aplankys įvairias valstybes. Ten 
išbus apie mėnesį laiko.

Landsbergio veikalai Čikagoje. Čikagos scenos darbuotojų są
junga kovo 18 ir 19 d.d. stato du vienaveiksmius Landsbergio vei
kalus: “Barzda” ir “Sudie, mano karaliau”. Tai bus abiejų veikalų 
sceninė premjera.

Rašytoją
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VI. DARBAS REDAKCIJOSE.
Pulgio aprašymai, siuntinėti iš 

Ispanijos, pagelbėjo jam dar la
biau pasistumti į priekį ir netru
kus, būtent 1934 metais, jis buvo 
pakviestas į “Lietuvos Keleivio” 
redakciją Klaipėdoje užimti Jeno 
Grigolaičio vietą. Čia jam buvo 
pavesta redaguoti kultūrinį sky
rių. šiame laikraštyje dirbdamas, 
Pulgis, be kita ko, išvertė ir “Lie
tuvos Keleivio” atkarpoje išspaus
dino Springborn romaną “Herkus 
Montė” (legendarinis Klaipėdos 
krašto sukilėlis). Vėliau šį popu
liarų romaną atskira knyga išlei
do Sakalas. Iš to romano Juozas 
Grušas taip pat paruošė ir dramos 
veikalą. Vyr “Lietuvos Keleivio” 
redaktoriaus Pronskio raginamas, 
Pulgis išvertė ir “Atlantidą”.

Po kiek laiko Pulgis perėjo dir
bti į kitą Klaipėdos dienraštį 
“Vakarai”, kurio vyriausiu re
daktorium buvo rašytojas Ignas 
Šeinius. Ir čia Pulgis dirbo kultū
riniam skyriuj. Jis pats “Vaka
ruose” įvedė kasdieninius nuotai
kingus apmąstymus “Diena iš 
dienos”, rūpinosi dienraščio at
karpa, teatro recenzijomis, lydė
davo gubernatorių jo kelionėse 
po Klaipėdos kraštą ir tas kelio
nes pulgiškai aprašinėdavo “Va
karuose”.

Ilgų kovų už būvį metai Pul
giui, atrodo, buvo pasibaigę. Jis 
dirbo pamėgtą darbą, apie kurį il
gai svajojo ir kurio atkakliai sie
kė, rašė tai ir kas jam buvo prie 
širdies.

Gyvenimas Klaipėdoj buvo vi
sai kitoks, negu Kaune. Klaipėdoj 
nebuvo partinių susigrupavimų, 
kurie rikiuodavo ir asmeninius 
santykius. Nebuvo intrigų, grum- 
tyniavimo, įtarinėjimų. Kiekvie
nas lietuvis čia buvo brolis pilna 
to žodžio prasme. Vietos kultū-

Pulgis turėjo lietuvių bičiulio 
prancūzo socialisto Henry 
Chambeaux rekomendaciją, 
jos vyriausybininkų atstovui 
pakako.

Nepavykus įlysti pas vyriausy
bininkus, Pulgis nutarė bandyti 
laimę pas nacionalistus, kurių 
konsulatas veikė Lisabonoj, bet 
čia generolo Franko atstovas pa
prašė pristatyti... fašistų partijos 
rekomendaciją.

Aplankęs ta proga Siciliją, Ne
apolį, Romą, Pulgis taip ir nepa
sidarė karo korespondentu, nors 
Romoj Lietuvos pasiuntinys p. 
Čarneckis pasisiūlė išrūpinti Ita
lijos fašistų partijos rekomenda
cijas. Tačiau paties Pulgio norai 
šia linkme jau buvo gerokai iš
blėsę.

de 
bet 
ne-

IX. TREMTYJE GIMĖ NAUJAS. 
PULGIS.

Lagerių laikais, kai visi apsuk
resnieji buvo pavirtę vaizbūnais, 
skubančiais iš vienos kolonijos į 
kitą su rūkamuoju popierium, su 
cigaretėm, skutimosi, peiliukais, 
silkėm, samagonu ir kitom auksu 
sveriamom gėrybėm, Pulgis irgi 
nesėdėjo vietoje. Tais laikais jis 
padarė nemažiau šimto kelionių, 
po kelis kartus aplankydamas be
veik visas lietuvių kolonijas. Jis 
irgi prekiavo, bet tik sava kūry
ba. Literatų ketveriukė: Antanas 
Gustaitis, Bernardas Brazdžionis, 
Stasys Santvaras ir Pulgis And
riušis, visi iš Tuebingeno, kaip 
lietuviški trubadūrai, į stovyklas 
vykdavo su literatūros vakarais. 
Pulgis tuose vakaruose pradžioje 
reiškėsi feljetonais, tačiau vėliau, 
Stasiui Santvarui prašant, parašė 
lyrinę apysakaitę “Kelionė į Tau
ragnus”. Ji patiko visiems trims 
draugams, patiko ir klausytojams.

Taigi, anuose stovykliniuose li
teratūros vakaruose ir gimė pir
mieji Pulgio Andriušio lyriniai 
kūriniai, iš kurių vėliau išaugo 
“Anoj pusėj ežero” (1947 m.), 
“Sudiev Kvietkeli” (1951 m.). Už 
pirmąją knygą Pulgiui buvo pa
skirta Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus premija, o už antrąją jis 
gavo Lietuvių Rašytojų Draugijos 
literatūros premiją. Pakartotiną 
literatūros premiją ta pati Rašy
tojų Draugija paskyrė Pulgiui 
Andriušiui už kitą jau Adelaidėj 
sukurtą jo lyrinių raštų knygą

"Rojaus Vartai”. Gyvendamas 
Adelaidėj jis parašė novelių rin
kinį “Purienos po vandeniu” ir 
feljetonų rinkinį “Daina iš kito 
galo”.

Dar ankščiau stovyklinį gyve
nimą Pulgis humoristiškai pavaiz
davo feljetonų rinkiny “Ir vis 
dėlto juokimės” (1946) ir “Siun
tinėly iš Amerikos” (1947). Vai
kams jis davė populiarias “Vaba
lų Vestuves”, o suaugusiems pri
dėjo “Laivą Linksmybės” ir jumo
ristinį romaną “Tipelis”.

Lietuviškos Enciklopedijos lei
dėjas p. Kapočius šiuo metu ren
giasi išleisti du tomus Pulgio An
driušio rinktinių raštų.

Mažai, turbūt, kas dar žino, kad 
Pulgis prieš kiek laiko užbaigė 
naują knygą — “Vieno išeivio is
torija”. Joje literatūrine forma 
yra atkurtas visiems mums gerai 
žinomo Australijos lietuvių bičiu
lio Juozo Bačiūno gyvenimas, 
pradedant Jurbarku ir baigiant 
Tabor Farma (Sodus, Michigan). 
Reikia pasakyti, kad ligšiol para
šytos lietuviškos biografijos ne
pretenduoja į literatūrinius kūri
nius; jos daugiau primena žurna
listinius, geriausiu atveju, publi
cistinius nagrinėjimus ir apžvel- 
gimus. Pulgiui Andriušiui Juozo 
Bačiūno gyvenimas davė tik te
mą naujam literatūriniam kūri
niui. Nors mūsų literatūroj tai 
yra naujiena, tačiau vakarų kraš
tuose biografijos sudaro populia
rią literatūros šaką. Už biografi
nius veikalus čia skiriamos ir pa
saulinės literatūros premijos.

Adelaidės lietuviai, kurių tarpe 
Pulgis gyvena jau penkiolika me
tų ir kur šiandien švenčiamas jo 
šešiasdešimtasis gimtadienis, tik
rai didžiuojasi turėdami jį savo 
tarpe ir linki jam produktingų 
darbo metų.

Apgailestaudami, kad Pulgis 
nepraturtino mūsų raštijos savo 
kūriniais apie karo žiaurumus, 
mes maldaujame jį atsisakyti 
minties keliauti j Vietnamą. Gal 
geriau bus palaukus, kol Lietu
voje prasidės naujos nepriklauso
mybės kovos. Tada Pulgis tikrai 
galės tapti ir karo koresponden
tu.

VI. Radzevičius

Paleckio “prezidentavimas” Vil
niuje tikrai baigiasi. Kovo 2 die
ną buvo paskelbta visų 290 busi
mųjų deputatų pavardės. Paleckio 
tame sąraše nėra. Taigi, jis nebe
bus deputatas vadinamojoj LTSR 
Aukščiausioj Taryboj (Soviete), 
tad nebegalės būti ir to sovieto 
prezidiumo pirmininku, kuriuo 
išbuvo beveik 27 metus.

Rašytoją
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VIII. PAGALIAU PRIE 
DON KICHOTO.

Grįžęs iš ketvirtosios savo ke
lionės po Europą, Pulgis dar kiek 
laiko dirbo “Vakaruose”, paskui 
perėjo į Klaipėdos radiofoną, ku
riam vadovavo jo bičiulis poetas 
Antanas Gustaitis, o dar prieš 
Hitlerio įsiveržimą į Klaipėdą 
(1939 m.) visai pasitraukė iš al
gomis apmokamų pareigų ir grįžo 
į tėviškę. Pulgiui reikėjo pilnuti
nės ramybės, kad, nuo visko pasi
traukęs, galėtų atsiduoti ilgai 
kankinusiai ligai — Don Kichoto 
vertimui. Kol tėviškėj vyko nau
jo namo statyba, Pulgį priglaudė 
jo pusbrolis pulkininkas Jonas 
Šlepetys, kuris tuo laiku buvo 
Zarasų apskrities viršininku. Jo 
namuose Pulgis visą žiemą pra
kaitavo versdamas. Vėliau su 1400 
Don Kichoto puslapių jis persi
kraustė į pasistatydintus namus 
Silio ežero pakrantėj.

Tačiau ir verčiant Don Kichotą 
reikėjo rūpintis duonos kąsniu — 
reikėjo rašinėti už honorarą. Jis 
tada bendradarbiavo “Ūkininko 
Patarėjuje”, “Naujojoj Sodyboj” 
ir “Lietuvos Aide”, nepamiršda
mas, žinoma, ir , dėdės Teofilio 
Tilvyčio redaguojamo Kuntaplio.

Sakalo leidyklos savininkas p. 
Kniūkšta, norėdamas, kad Pulgis 
visiškai atsidėtų Don Kichoto ver
timui, pasiūlė jam reguliariai 
siuntinėti į tėviškę pinigų, kaip 
avansą už būsimą knygą. Medžia
giškai aprūpintas, Pulgis pasiliko 
prie Don Kichoto iki pirmojo bol
ševikų įsiveržimo į Lietuvą.

Nusavinus Sakalą, Pulgis buvo 
iškviestas į Kauną. Vailokaičio 
namuose, kuriuos bolševikai pa
vertė tarybinių rašytojų namais, 
Pulgis gavo atskirą kambarį ir... 
partijos patikėtinį A. Churginą, 
kaip Don Kichoto vertimo redak
torių. Tame kambaryje ir Chur
gino priežiūroje Pulgis praleido 
visą bolševikmetį, bet Don Kicho
to pirmoji laida pasaulį išvydo 
bolševikus išvijus. Iš antrosios 
Don Kichoto laidos, kuri buvo iš
leista bolševikams atgal atplūdus, 
Pulgio Andriušio pavardė iškrito 
— vertėjas buvo nepasiekiamas 
tremtyje. Tiesa, prieš spausdin-

Mirusieji
Velionis Jonas buvo aktyvus ben

druomenės narys, niekad neaplei
do nei lietuvių susiėjimų, nei lietu
viškų pamaldų. To jis laikėsi ne 
tiek pareigos verčiamas bet meilės 
vedamas saviesiems. Buvo nuošir
dus, atviras ir tiesus žmogus. Jis 
ne tik mylėjo Lietuvą, bet dėl jos 
ir gyveno. Ilgą laiką buvo Wollon- 
gongo apylinkės kontrolės komisi
jos narys.

Mielas drauge, tegu sukrautos 
gėlių puokštės ir nubirę ašaros liu
dija Tau mūsų meilę ir pagarbą. 
Tegu Tau būna lengva Australi
jos žemė užbaigus šios žemės ke
lionę. M.G.

JONO BUDRIKIO 
NETEKUS

Netikėta ir staigi mirtis išplė
šė ir iš taip nedidelio skaičiaus vi
sų gerbiamą ir mylimą bendruome
nės narį Joną Budrikį.

Kovo 10 d. susirinkę visi Wollon- 
gongo lietuviai atidavė paskutinę 
pagarbą ir tarė paskutinį sudie. 
Pamaldas atlaikė kun. P. Butkus 
savo pamoksle nušviesdamas nu
eitą velionio kelią. Velionis palai
dotas šalia savo žmonos Idos Dap- 
to kapinėse. Bendruomenės vardu 
atsisveikinimo žodį tarė S. Baltra- 
mijūnas iškeldamas Jono pareigin
gumą ir tautinį susipratimą.

Jonas Budrikis gimė 1901 m. 
Skuodo apylinkėje, čia turėjo ūkį, 
kuriame gražiai šeimininkavo. Su
kūręs šeimą susilaukė dviejų sūnų 
Vytauto ir Zigmo ir dukters Rū
tos.

Užėjus karo audrai atsiduria su 
visa šeima Vokietijoje, o iš čia 
1950 m. sausio mėn. “Nelly” laivu 
pasiekia Australijos krantus. Kiek 
laiko padirbėjęs Bathursto stovyk
loj persikelia gyventi į Port Kemb- 
lą. Visą laiką dirbo geležies fab
rike. Čia velionis vėl gražiai įsi
kuria. Jauniausią sūnų Zigmą lei
džia j mokslus, kuris juos sėkmin
gai baigia ir šiuo metu profesoriau 
ja Pertho universitete. Antras sū
nus Vytautas ir duktė gyvena Dap- 
to priemiestyje netoli Wollongon- 
go.

A.A. URŠULĖ 
BALTRUŠAITIENĖ (BOLT) 
Kovo 9 d. Glebe, Sydney, mirė 

Uršulė Baltrušaitienė (Bolt), apie 
80 metu amžiaus. Kovo 14 d. St 
Stanislaus Bažnyčioje, Silverwater 
po gedulingu Šv. Mišių, dalyvau
jant vyrui, Zigmui Baltrušaičiui, 
dukroms Ženei, Gladys, žentams ir 
artimiesiems draugams, velionės 
karstas su gyvų gėlių vainikais pa
lydėtas i Rookwood Katalikų ka
pines.

A.A. velionė kilimo nuo Kražių, 
Tauragės apskr. Prieš pirmąjį pa
saulini kara. jaunutė išvyko pas gi
mines Amerikon.

Ji buvo ramaus būdo, darbšti, 
taupi, ir didelė lietuvė patrijotė. 
Nepriklausomai Lietuvai kuriantis, 
Amerikoje rinko aukas, pirko Lie
tuvos bonus ir panašiai.

Grižo į Nepriklausomą Lietuvą 
ir apsigyveno Šiauliuose. Čia su
sipažino su Zigmu Baltrušaičiu už 
kurio vėliau ištekėjo. Kurį laiką 
pagyvenę, adoptavo savo giminai
čio dukrele, Gladys Baltrušaitytę 
(Bolt), ir 1930 metais, visi trys 
atvyko Australijon, ir visą laiką 
gyveno Sydney. Gladys leido į mo- 
.kyklą-gimnaziją, dabar ištekėjusi. 
Po kiek laiko velionė susilaukė dūk 
relės Ženės, kuri ištekėjusi ir au
gina šeimą.

Ankščiau p.p. Baltrušaičiai ak
tyviai dalyvavo A.L. Draugijos lie
tuviškuose parengimuose, paskuti
niu metu labai retai kur rodėsi. 
Tai nereiškia kad jie būtų ištau- 
tėję, pasitraukę ar panašiai, visai 
ne! Velionė mylėjo savo šeimą, 
anūkus, triūsė apie juos ir su jais 
kalbėjo lietuviškai.

Paliko dideliame nuliūdime vy
rą Zigmą, dukteris Ženę, Gladys, 
anūkus, žentus ir artimuosius 
draugus.

Antanas Bauiš
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VARPO KLUBE

Sporto nuotrupos

VARPAS — ST. KILDA I 
33—65

Varpas turėjo pasitenkinti an
tra vieta Business Houses “A” kla
sės pirmenybėse pralaimint — 
grand finalą prieš stiprią ir šį 
kartą ypač gerai sukovojusią ko
mandą. Mūsiškiai skaudžiausiai 
pralaimėjo pirmose minutėse, ka
da priešininkas greitai užmetė 
14 taškų. Nežiūrint to, visi mūsų 
vyrai kovojo atkakliai iki rungty
nių galo, kas davė progos žiūro
vams su įdomumu sekti rungtynes. 
Turint galvoje, kad varpiečiai tik 
po 13 metų vėl pateko žaisti grand 
finale tik įrodo, kad mūsų vyrai 
įdėjo daug darbo ir laiko pasiek
dami šio lygio. Garbė jiems ir jų 
treneriui! Taškus pelnė: A. Ali
šauskas 11, V. Soha ir A. Skimbi
rauskas po 6, š. Žiedas ir A. Pro- 
kopavičius po 4 ir V. Mačiulaitis 
2. Rungtynėse, dėl mokslo, negalė
jo dalyvauti du žaidėjai kurie tu
rėjo teisę lošti finaluose, tai, ži
noma, ir tas prisidėjo prie pralai
mėjimo.

Po rungtynių St. Kilda koman
dos treneris pasikvietė varpiečius 
vaišėms, kur jis savo žodyje pa
reiškė, kad jie labai įvertina lie
tuvių komandą ir, kad jie šiame 
grand finale turėjo vieną iš pui
kiausiai pasirodžiusį priešininką 
jiems laimint iš eilės 13-tą 
grand finalą.

nėse taškus pelnė: A. Vingrys 24, 
J. Petraitis 8, S. Tamulevičius 6, 
E. Kybartas 3, G. Skimbirauskas 
2 ir A. Baltrūnas 0. Malonu, kad 
Petraičio broliukas Arūnas irgi 
įstojo į komandą.

(va)

ŽUVO
GRAŽINA GASIŪNIENĖ

Australijos lietuviai, ypatingai 
veteranai sportininkai, labai gerai 
atsimena vieną iš iškiliausių buv. 
Australjos krepšininkų Rimą Ga- 
siūną, kuris savo puikiu žaidimu 
stebino krepšinio mėgėjus nuo Ade 
laidės iki Darwino. Paskutiniais 
savo gyvenimo metais Australijo
je prieš išvažiuodamas gyventi 
į Chicago, kur gyvena jo tėvai, jis 
Melbourne vedė savo busimąją gy
venimo draugę Gražiną, su kuria 
Australijoje ir Amerikoje vėliau 
susilaukė trijų dukrelių.

Neseniai gautomis žiniomis, 
prieš kelias savaites Gražina Ga- 
siūnienė tragiškai žuvo eismo ne
laimėje, palikdama Rimą ir tris 
mažas mergaites. Australijos lietu
viai sportininkai ir šio skyriaus 
redaktorius, brangiam mūsų buvu
siam kolegai krepšininkui, gilaus 
liūdesio valandoje reiškia nuošir
džią ir brolišką užuojautą.

PAGALIAU PO VISŲ lietuviš
kų atlaidų gerai pailsėjęs ir atsi
pūtęs nuo donkichotiškų kovų tarp 
Adelaidės ir Sydnėjaus aš suma
niau pagaląsti ir savo aprūdi
jusią plunksną. Vienu užodžiu, 
pradedant N. Metus (nesvarbu, 
kad jau ketvirtis jų amžinybėn nu
garmėjo) linkiu savo kolegoms 
plunksnagriaužiams geros ir gra
žios sportinės dvasios.

MARYTĖ ATKINSON, buvusi 
adelaidiškė ir jau virš metų gyve
nanti Sydnėjuje ir gražiai repre
zentavusi Kovo merginų krepšinio 
komandą, neseniai turėjo gana 
sunkią operaciją, bet šiuo metu 
sveiksta ir tikisi vėl pilnu tempu 
įsijungti į savo draugių koviečių 
eiles.

KOVO VIENAS IŠ ryškiausių 
asmenybių krepšininkas Stasys Lu 
koševičius (Čiken) po laimėtos vy
rų krepšininkų pergalės paskuti
niosios sporto šventės metu patrau
kė su savo sužadėtine į Adelaidę, 
kur jos tėvų namuose sukūrė šei
mos židinį. Šiuo metu jis persikė
lė gyventi su žmona į Geelongą, 
nors sydnėjiškiai draugai tikisi, 
kad jam joks kitas miestas Syd
nėjaus negali pakeisti, ir Stasys 
su žmona vieną dieną vėl atsiras 
savame mieste ir savame klube. 
Kaip ten bus, tai dar pažiūrėsim, 
o dabar jaunavedžiams didžiausios 
laimės!

KITAS KOVO "ŽVAIGŽDĖ” A. 
Andriejūnas po pereitos šventės 
dingo kaip cukrus vandenyje, ir 
niekas apie jį nežino. Gaila, kad 
jis paliko tautinių šokių grupę, 
dar daugiau gaila, kad Kovo vyrų 
komanda neteko vieno iš geriau
sių žaidėjų, bet nedovanotinai gai
la ir skaudu, kad Endis nieko net 
nepranešęs paliko savo treniruo-

tą mergaičių komandą, kuri pasi
rodė jau gerai susižaidusi ir tikė
josi, kad jų treneris ateity dar 
geriau paruoš. Mano žiniomis En- 
dis buvo pradėjęs auginti barzdelę, 
kuri Sydnėjuje dar labai silpnai 
žėlė, tad pabandė Melbourne, bet 
ir ten negeriau, tada patraukė į 
Perth’ą, ir jeigu ji ir tenai ne
augs, tai beliks tik vienas kelias 
— nusiskusti gyvaplaukius ir su
grįžti į Sydnėjų.

PO PASKUTINIOSIOS SPOR
TO Šventės Sydnėjuje gana ne
mažas skaičius sportininkų stovyk
lavo rajoninėje skautų stovykloje 
prie Sydnėjaus. Būdami geri spor
tininkai viena adelaidiškė ir mel- 
burniškis pastatė ir čia rekordus 
pusryčių metu suvalgydami po re
kordinį (kiek tai neminėsiu) bly
nų skaičių. į sveikatą abiem krep
šininkam!

Šventės metu įvykusiose drau
giškose rungtynėse tarp gerų drau
gų veteranų adelaidiškio St. Ume- 
vičiaus ir sydnėjiškio K. Bagdona- 
vičaus pergalę išnešė adelaidiškis 
Urnia. Tik dabar teko sužinoti, kad 
sydnėjiškis veteranas dantų gydy
tojas, o po pralaimėjo turėjo ati
duoti savo priešininkui laimėtojui 
ir visą savo sportinę aprangą. Ki
tą kartą gal draugai pabandys 
laimę golfo laukuose arba bet ku
riame golfo klube, kur ir aš galė
čiau pateisė jauti.

KOVO KREPŠININKĖ LAIMA 
Motiejūnaitė, pavažinėjusi po N. 
Zelandiją grįžus į Sydnėjų jau ne
galėjo išsiversti be savos susisie
kimo priemonės, todėl neseniai nu
sipirko mašiną, ir pirmosios važinė 
jimo dienos buvo pilnos įvairiausių 
nuotykių, apie kurios gal taip vie
šai ir nebūtų patogu kalbėti, nes 
vis tiek mergina lieka mergina, tik

VARPAS — Y.M.C.A. 
72—28

Varpiečiai, žaisdami paskutines 
rungtynes Viktorijos pirmenybėse, 
2-joj divizijoje smarkiai sudorojo 
priešą ir iškovojo 4-tą vietą lente
lėje. Taškus pelnė: A. Milvydas 
20, V. Soha 14, A. Prokopavičius 
9, R. Firinauskas ir Andriejūnas 
po 8, V. Mačiulaitis 7, A. Ališaus
kas 4 ir Š. Urbonas 2.

Daug laimės Finaluose!

M.P. Redaktoriui

Atviras laiškas Redakcijai

dabar jau mamai yra daug geriau, 
kai duktė veža į visas rungtynes.

Beminint mašinas, tai Kovo pir
mininkas turbūt laisvai prie savo 
Holdeno laisvai niekada nepasijus 
ir nesupras, kad važiuoti reikia 
ne dešine, o kaire puse Australi
joje. Kalbant apie Jūros Dieną 
Wollongonge ir grįžimą į namus, 
tai jis gal daug metų nepamirš tos 
audringos o gal ir malonios nak
ties Bulli velniaraisčiuose!

DR. LEONAS PETRAUSKAS 
veteranas Lietuvos krepšinio rink
tinės dalyvis dabar be golfo pra
dėjo ir dar Lietuvoje pamėgtą 
sklandymo sportą ir jau ne vieną 
kartą nardė po Kemdeno apylin
kes. Paklaustas, ar yra skirtumas 
tarp ano meto ir šiandieninių 
sklandytuvų, jis šypsom atsakė, 
kad tas pats, kaip tarp anų die
nų mašinos ir šios dienos.

KAI KURIE ADELAIDIŠKIAI, 
negalėdami dar vis suvirškinti sa
vo skaudaus pralaimėjimo pasku
tinėje sporto šventėje Sydnėjuje 
bando įvairiausiais būdais priskir
ti laimėjimą ir pranašumą sava
jam klubui. Nors taškų skaičia
vimas pagal laimėtas vietas jau se
niai pas mus yra panaikintas, ta
čiau šie pralaimėjimų nepripažįstą 
vyrai pagal savą taškų sistemą 
vis tiek išvedė, kad Adelaidės Vy
tis yra laimėtojas ir nenugalimas. 
Sveikinam, sveikinam.

ŠIUO METU SYDNĖJUJE pats 
karščiausias dalykas yra Sporto Sa 
lės statyba. Nors dar ši didžioji 
ir sunki statymo mašina tik pra
deda užsisukti, tačiau atrodo, kad 
užsisukus ji tikrai nesustos, kol 
pati salė nebus pastatyta. Mano 
nuomone, tai vis visi Sydnėjaus 
sporto veteranai, sporto mėgėjai, 
nu, žinoma, ir patys sportininkai 
turi stoti į šį ryžtingą darbą ir 
užmiršę amžiaus, pažiūrų ir gyve
nimo skirtumus ranka rankon pri
sidėti ir pastatyti šį mūsų jauni
mui taip reikalingą pastatą. Tad 
visi į talką!

JEIGU PRIEŠ KELETĄ ME
TŲ šio laikraščio redaktorius ga
na šnairia i žiūrėjo į sportą ir 
sportininkus, tai šiandie jo pažiū
ros gerokai pasikeitė ir tai per 
vaikus, nes jo dukra be kitų spor
tinių sugebėjimų per paskutinį 
tarptautinį skautų plaukimo festi
valį laimėjo net dvi pirmąsias vie
tas. Įdomu, kiek dar užtruks ir 
mamos nuomonę pakeisti.

KIEK GIRDISI, tai naujoji AL 
SKS Valdyba Canberroje su pirmi 
ninku veteranu P. Pilka yra su
žavėti sporto salės statyba Banks
towne ir yra numatę šį darbą ir 
finansiniai paremti, už ką statyto
jai tik nuoširdžiai padėkos. Tikrai 
būtų gražu, kad ir kiti sporto klu
bai šiek tiek prisidėtų prie šio pir
mojo lietuviško krepšinio stadiono 
pastatymo.

NESENIAI MAN TEKO sutik
ti savininką hotelio, kuris stovi 
prie sporto salės Newtowne. Jis 
siunčia visiems klijentams .kurie 
sporto šventės metu jį aplankė, 
geriausius linkėjimus ir tarp kita 
ko paklausė, kada ir vėl bus spor
to šventė ir jis galės vėl matyti 
tiek daug svečių iš kitų miestų.

SUVEDUS BENDRĄ gėrimų 
statistiką lietuviškų atlaidų metu 
Sydnejuje lietuviškoji gėrimų 
parduotuvė studentams pardavė 
daugiau gėrimų negu visoms ki
toms organizacijoms ir jų pasiro
dymams sudėjus kartu. Ar tai ga
lima laikyti rekordu, ar tik troš
kulio numalšinimu, palieku spręs
ti patiems.

ŠIO LAIKRAŠČIO BENDRA
DARBIS Jonas Šoliūnas viename 
iš savo straipsnių “Draugo” dien
rašty stato pavyzdžiu Australijos 
lietuvius sportininkus nurodyda
mas, jog jie savo darbo metus 
užbaigia iškilminga sporto šven
te ir sporto darbuotojų pasitari
mais, kas Amerikoje jau per eilę 
metų yra dingę. Jis siūlo sekti 
mūsų pavyzdžiu ir vėl Amerikoje 
daryti didžiąsias sporto šventes. 
Pasirodo, kai kam ir mes esame 
pavyzdžiu!1 Rimas Gailius

VARPAS — T.G. 40—14
Mūsų vyr. mergaitės vasaros se

zoną Viktorijos pirmenybėse “B” 
klasėje 3-čioje vietoje, šias pirmo 
pusfinalio rungtyes, labai gerai vi
sos sužaidžiusios (nors kovojo be 
pakaitį) laimėjo užtikrintai ir tuo 
priartėdamos prie grand finalo. 
Taškus pelnė: R. Milvydaitė 21, D. 
Statkutė 15, R. Žiogaitė ir Garbe
nytė po 2 ir Kliukaitė 0.

Jaun. mergaitės vasaros sezoną 
pirmenybių lentelėje baigė I-moj 
vietoj ir jau sulošė pusfinalį. Nors 
laimėdamos vienu tašku, bet to už
teko, kad užtikrinus kelią į grand 
finalą, kurį loš pirmą penktadienį 
po Velykų.

je ir dalyviams prisiųstoje darbot
varkėje paskaita įrašyta tik vie
na: A. Zubro, tema “Atramos be- 
jieškant”. Red. V .Kazoko “Mūsų 
Pastogės reikalais” pranešimas pa
vadintas referatu. Aišku, kad p. 
E. Jonaitienės žodžiai taikyti man. 
Pakeitimas temos ar atėjimas, kad 
ir kitų žodžiais, "kontrabandos” ke
liu į suvažiavimų yra vis dėlto or
ganizaciniu požiūriu nusikaltimas, 
bent didelio laipsnio netaktas. To

VARPAS — EAMA 39—36
Pusfinalio rungtynes varpietės 

pradėjo pilnos energijos laimėti ir 
po keletos minučių vedė 8 taškais, 
bet graikės susiėmė ir pirmas pus- 
laikis baigėsi lygiomis. Pradėjus 
žaisti antrą puslaikį priešas pelnė 
keletą lengvų metimų, bet mūsiškės 
atsakė tuojau tuo pačiu ir iki ga
lo rungtynių išlaikė kelių taškų 
persvarą. Laimėjusios šias rungty
nes pateko į grand finalą kuris 
bus žaidžiamas kovo 31 d. 7.45 p.p. 
Sėkmės Joms!

Taškai:
R. Milvydaitė 21, D. Statkutė 12, 

D. Žiogaitė 4, R. Kliukaitė ir R. 
Garbenytė po 1.

JAUN. BERN.

VARPAS — ESSENDON 
43—25

Nors mūsų jauniausieji ir ne
pateko į finalus, bet rodo daug vil
čių, naujam treneriui V. Mockui 
vadovaujant, neužilgo irgi išlįsti į 
pirmaujančias eiles, šiose rungty-

IŠMINTINGAS 
ATSAKYMAS

— Mama, kodėl Saliamonas bu
vo išmintingiausias žmogus pasau
lyje?

— Todėl, kad jis turėjo daug 
žmonų, kurios jam duodavo gerus 
patarimus.

Sąryšyje su mano paskaita 
Krašto Tarybos sesijoje du kartu 
M. P. teko skaityti niekuo nepa
grįstus diskriminuojančius pareiš
kimus, kuriais krenta bei metamas 
šešėlis asmeniui.

1. Vasario 27 d. numeryje p. V. 
Radzevičius cituoja p. V. Raginio 
žodžius. Pagal jį mano paskaita 
tiktų Tiesai ar Tėvynės Balsui. Va
lia p. V. Raginiui turėti savo spren' aš nesu padaręs. Ponia E. Jonai- 
dimus dėl paskaitos, būtų galėjęs 
jis taip pasakyti ir suvažiavime. 
Bet kai vardą turįs žurnalistas jo 
žodžius panaudoja spaudoje, gau
nasi kitas reikalas. Mano nei pas
kaitos, nei jos komentarų su cita
tomis nebuvo M.P., o čia kaip yla 
iš maišo p. Raginio sprendimas. 
Tai jau pasisavinimas teisėjo funk
cijų, bet ir šis sprendimą ar tei
gimą pagrindžia, šiaip jau yra tik 
įtaigojimas skaitytojų, ir kyšteli 
noras nuteikti juos prieš asmenį, 
ypač tuos, kurie už Australijos ri
bų, kurie neturi progos pasitikrin
ti iš kitų girdėjusių ar iš paties 
autoriaus.

Mano paskaitoj buvo aiškiai už
akcentuota pačioj pradžioj Lietu
vos okupacijos faktas ir visų są
moningų lietuvių noras pamatyti 
ją išlaisvintą. Net aiškiai buvo 
pabrėžtas ir kovos momentas: “I- 
šeivių Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė ir jos ribose veikią įvairūs 
velioniai pirminiu savo uždaviniu 
turėtų lakyti padėti išlikti lietuvių 
tautai, subtyliai ir išmintingai pa
remti ją besigrumiant dėl išsilai
kymo, demaskuoti pasauliui kiek
vieną okupanto kėslą, palaikyti 
gyvą tarptautinėje plotmėje lietu
vių tautos vardą ir teisę į laisvą ar 
laisvesnę jos egistenciją, palaikyti 
gyvą Lietuvos valstybės bylą”.

Jei tokias paskaitas su tokiomis 
mintimis imtų spausti Tiesa ir Tė
vynės Balsas, tai turėtų būti iš 
Lietuvos pasitraukęs okupantas, 
ir ji būtų laisva. Tiesa, turbūt, ir 
mudu su p. V. Raginiu galėtumėm 
į tokią Lietuvą grįžti.

2. Kovo 13 d. M.P. yra atspaus
tas p. E. Jonaitienės straipsnis, 
kur grįžtama prie Krašto Tarybos 
suvažiavimo. Jos sakinio da
lis, liečianti paskaitą, taip skam
ba: "... gi darbotvarkėje numaty
tos paskaitos buvo tiek pakeista 
tema, kad iš kaikurių atstovų susi
laukė “kontrabandos” vardo”.-

Tiesa, mano pavardė neminima. 
Krašto Tarybos sesijos spausdinto-

tienė yra klaidingai informuota.
Tema nebuvo pakeista, nes taip 

ji užrašyta atstovams prisiųstuose 
lapeliuose ir bendroje Lietuvių 
Dienų programoje. Ta pati tema 
ir buvo skaityta suvažiavime, taip, 
turbūt, užrašyta ir protokoluose. 
Tema todėl ir iš kalno turėjo būti 
žinoma Krašto Valdybai. Ponui S.

Naručiui buvau rašęs laišką ir nu
rodęs, kad galėčiau skaityti pasi
rinktinai iš trijų: pirmoji “Asimi
liacijai Įpusėjus”, gi trečioji “At
ramos Bejieškant”. Tuo reikalu p. 
S. Narušis 22.10.1966. rašo: “Šir
dingai dėkoju už du paskutinius 
laiškus. Svarbiausia mano Jums 
padėka, kad išgelbėjote iš susida
riusios situacijos ir pasiėmėte Pa
tys skaityti paskaitą. Mano supra
timu paskaitos tema tinkanti pir
moji". Matosi, kad nei aš siūliau 
si su paskaita, nei įsakmiai pasaky
ta, kad tik pirmoji pageidaujama. 
Man buvo pavesta kalbinti dr. S. 
Statkų, su juo kalbėjo ir p. S. Na
rušis. Jis buvo sutikęs, tik vėliau 
atsisakė. Kalbinau tada dr. K. Zda
navičių, bet ir jis nesutiko. Tada 
tik sutikau aš.

(Pabaiga psl. 6)

PATIKSLINIMAS

Šiuo pranešame, kad p. S. Rei- 
vyčio pareiškimas "Mūsų Pastogė
je” 11 Nr. šachmatų reikalu yra 
netikslus kas liečia praėjusią Spor
to šventę. Tuo pačiu ir ateinan
čiąja kuri šiais metais įvyks Ade
laidėje.

Komandinės šachmatų varžybos 
praėjusioj Sporto šventėj nebuvo 
galima pravesti, nes tik vienas spor 
to klubas išstatė savo komandą 
varžyboms. Teigimas, kad šios var
žybos buvo panaikintos, yra netiks
lus.

Visi sporto klubai buvo prašyti 
atsiųsti šachmatų komandas. Pe
reinamoji taurė teko Sydnėjaus 
sporto klubui, kuris išstatė savo

komandą varžyboms.
Kas liečia ateinančią Sporto 

Šventę p. S. Reivytis rašo kad Ade 
laidės lietuvių šachmatininkų da
lyvaus dvi komandos. Matosi, kad 
p. Reivytis daro pareiškimus apsi
lenkdamas su Sporto švenčių sta
tutu, kurio paragrafe nr. 22 nusa
koma:

“Kiekvienai sporto šakai gali 
būti registruojama tik viena ko
manda iš vietovės. Jeigu vietovė
je būtų daugiau kaip vienas klu
bas, tada vietovę atstovaus rinkti
nė arba, pravedus varžybas, geres
nioji komanda.”
XVlI-ios Sporto . Šventės rengėjai

Sydnėjaus l.s.k. "Kovas”
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U.T.A, Air France
skelbia

NUSKRISTI
SUTAUPANT

¥
I EUROPA IR ATGAL
$400” PUNAS

pasiimtiįsivaizduok: tu gali 
savo žmoną, motiną, tėvą, uoš
vį, uošvienę ir vaikus ir sutaupai 
$400 su kiekvieno asmens abi
pusiu (ten ir atgal) skridimu. 
Štai ,kaip įvykdoma: tu suorga
nizuoji 15 ar daugiau žmonių

grupę iš tos organizacijos narių, 
kuriai tu ir tavo bendrakeleiviai 
priklauso mažiausia jau pusę 
metų, ir sudaręs sąrašą mėnesiu 
prieš išskridimą jį teiki artimiau
siai U.T.A. agentūrai.

Please send me. full details of U.T.A. Air France’s

Fly-to-Europe-return-and-save-$400” plan.

(Please print name and address in block letters)

NAME

ADDRESS

U.T.A. Air France, 33-35 Bligh Street, Sydney

ADELAIDĖS SPORTO KLUBO
PAREIŠKIMAS

Sąryšyje su “Kovo” valdybos 
pareiškimu “M. P.” nr. 5, V. Bin
kio “patikslinimu" “M. P.” nr. 6 
ir A. Bladzevičiaus rašiniu “M. 
P.” nr. 7, visiems sudarytiems ne
aiškumams išrišti Adelaidės “Vy
ties” valdyba jaučia pareigą pa
tiekti skaitytojams sekančią in
formaciją :

1) D. Atkinson, “Vyties” val
dybos nutarimu 1.10.66. yra sus
penduotas neribotam laikui.

Suspendavimo priežastys:
la) Minimas sportininkas pali

ko “Vyties” klubą ir pradėjo žais
ti už kitą klubą Sydnejuje nieko 
apie tai nepranešęs “Vyties” val
dybai.

lb) Negrąžino “Vyties” klubui 
savo asmeniškos skolos sumoje 
$140.

lc) Išsivežė “Vyties” klubo tur
to vertės $30, kurį sugrąžino tik 
po 4 mėnesių nuo išvykimo datos.

2a) D. Atkinsono suspendavi
mas yra grynai Adelaidės “Vy
ties” klubo vidaus disciplinarinis 
reikalas ir jokie sprendimai ir nu
tarimai, padaryti už “Vyties” klu
bo ribų Atkinsono reikalais, yra 
neteisėtas kišimasis į Adelaidės 
“Vyties” klubo vidaus tvarką ir 
neturi jokios juridinės galios ir 
prasmės.

2b) Kaip iki šiol, taip ir ateity
je Adelaidės sporto klubas “Vy
tis’ netoleruos jokių primestų 
pašalinių nutarimų, liečiančių 
grynai Adelaidės “Vyties” klubo 
vidaus tvarką.

Už A. L. S. K. “Vytie.” V-b.
pir. A. Skiparia
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
BANKSTOWN

LIETUVIŲ KLUBAS 
“DAINAVA”

Kovo 19 d. Bankstowno “Daina
voj” įvyko visuotinis nepaprastas 
šitj namu nariu susirinkimas. Dar
botvarkėje svarbiausia dalis — 
statuto pakeitimas ir sporto salės 
statybos reikalu pranešimas.

Statuto pakeitimas po ilgesnio 
aiškinimosi priimtas taip, kaip val
dybos buvo paruoštas ir paskelb
tas M. Pastogės 9 Nr. Pagal pa
keista statutą lietuviu centras 
Bankstowne vadinsis LIETUVIŲ 
KLUBAS “DAINAVA”. Būstinės 
vieta: Sydnėjaus metropoliniame 
plote.

Likvidacijos atveju apmokėjus 
skolas ir visas kitas prievoles, li
kusia kilnojamas ir nekilnojamas

yra lėšų sukaupimas. Neatidėlio
jant pinigu rinkėjai aplankysiu 
Sydnėjaus lietuvius, prašydami au
kų ir paskolos. Nuo mūsų tautiečių 
nusistatymo ir duosnumo priklau
sys, ar Sydnėjaus lietuvių jauni
mas gaus, ko jie dabar nuo
širdžiai prašo ir kas jiems padėtu 
išlikti lietuviais, drauge sportuo
jant ir įvairiais būdais reiškiantis 
lietuviškoj veikloj.

r.

BRISBANE
GUDAIČIAMS 60 METŲ

Neseniai Ema ir Kazimieras Gu
daičiai atšventė savo 60 metų su
kaktį. Ta proga buvo suruoštos jų 
namuose jaukios vaišės dalyvau
jant giminėms ir bičiuliams. Pa
sakyta daug gražiu sveikinimų, pa

na ir “Dainos’ choristai, turėję 
savo “iškilmingą” vakarienę p.p. 
Gudaičiu sodyboje.

Linkime E. ir K. Gudaičiams 
daug laimės ir ilgo bei šviesaus 
amžiaus. Ir kad jų pastogė ir atei
ty būtų prieglauda lietuviškos 
veiklos žiburėliui.

V.K.

NEWCASTLE
Sekančios pamaldos Newcastelio 

ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos Atvelykyje - balandžio 2 d. 
11 vai., šv. Lauryno bažnyčioje, 
Broadmedove. Išpažiničių bus 
klausoma nuo 10.30 vai.

Kun. S. Gaidelis S J.

SYDNEY

SYDNEY STUDENTŲ TRADICINIS

1X111111 SEMESTKI
B
>:<
£ BALANDŽIO 15 D. FATHER O’REILLY'S MEMORIAL AUDITORIUM AUBURN
| 15 Park Rd.)

kontinentalinė kapela
BJ PROGRAMA
R
’♦< Įeinant "Cocktails" nemokamai Patarnavimas prie stalų
V

Pradžia 7.30. Pabaiga 1.00 v. ryto.
J Įėjimas — $2.00. Moksleiviams $1.00.

turtas perduodamas kitai panašiai 
organizacijai-joms, kurių tikslai 
atitinka šio klubo tikslus ir kurių 
įstatai draudžia pelną ar bet ko
ki tos organizacijos turtą pada
linti jos nariams. Šitokį nutarimą 
gali padaryti tik Klubo narių vi
suotinis susirinkimas.

Pagal pakeista statutą daugiau 
teisių iš Klubo valdybos, spren
džiant svarbesnius klausimus, per
keliama į visuotini narių susirin
kimą.

Sporto salės statybos reikalu 
pranešimą padarė Finansinės Ko
misijos pirm. A. Laukaitis, supa
žindindamas, kokie paruošiamieji 
darbai jau atlikti. Artimiausias 
ir svarbiausias darbas prieš akis

linkėta ilgo ir laimingo gyvenimo 
sugiedant “Ilgiausių metų”.

Turbūt Brisbanėje nerasite lietu
vio, kuris nepažintų p.p. Gudai
čių. Tai yra aktyvi mūsų bendruo
menės šeima. Pats p. Gudaitis bu
vo Apylinkės Valdybos piriminin- 
kas ir valdybos narys. Kiek kar
tu jų namuose repetavo chorai, 
tautinių šokių grupės, vyko skau
tų sueigos, pasiruošimai minėjimų 
programos ir Lt Neįmanoma čia 
trumpai suminėti, kiek toji šeima 
pasitarnavo lietuviškai veiklai.

Daug kas pas juos svečiavosi ir 
kitu kolonijų lietuvių. Net ir p.p. 
Bačiūnai lankėsi jų namuose, kur 
buvo su meile ir lietuvišku nuo
širdumu priimti. Gal dar prisime-

SKAUDI NELAIMĖ
Naktį iš kovo 18 į 19 d. vyks

tant keliems mūsų jaunuoliams iš 
Canberros i Sydney įvyko skaudi 
auto katastrofa: susidūrime su 
sunkvežimiu netoli Kempdeno vie
na iš toje mašinoje važiavusių mer 
gaičių užmušta vietoje, kita su
žeista. Abi australietės. _
važiavo trys lietuviai jaunuoliai: 
Labutis, Penkaitis ir Rimas Reis- 
gys, kuris taip pat sunkiai buvo 
sužeistas ir šiuo metu gydomas 
Liverpool ligoninėje: jam sulau
žytas peties kaulas ir sužeisti plau 
čiai. Kiti išliko sveiki. Spėjama, 
kad R. Reisgio gydymas užtruks 
kiek ilgiau.

ATVYKO IŠ LIETUVOS LIETUVIAI VIKTORIJOJE
Kovo 18 d. į Sydnėjų atvyko iš 

Lietuvos Anelė Kedytė pas savo 
brolį žinomą visuomeninką Joną 
Kedį. Viešnia gyveno Vilniuje ir 
dirbo krautuvėje kaip pardavėja, 

ita su- Atvykusi jaučiasi gana gerai ir 
Mašina džiaugiasi susitikus brolį. Prie pro 

gos pasikalbėjus su viešnia skaity- 
jus painformuosime šį tą iš jos 
pačios pasisakymų.

MIRIMAI

Laukiame gausiai atsilankant.

SYDNEY "DAINOS” CHORO VYRŲ SEKCIJA

S.M. BALANDŽIO 1 D. BANKSTOWNO LIET. NAMUOSE
East Terrace, Bankstown, ruošia

KONCERTĄ - ŠOKIŲ VAKARĄ
Programoje: Vyrų choras vad. p. K. Kavaliausko ir 

Linksmieji Broliai su šviežiomis aktualijomis.
Gera muzika. Turtingas bufetas.

Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas £1.50. Moksleiviams pusė kainos.

Choro valdyba

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Kažkas yra pasakęs, kad lietuvis 
ir po kūmu sėdėdamas badu ne
mirs — duok popieriaus, dažų, ir 
jie pripieš paveikslų ir australai 
iuos visus išpirks. Taip atsitiko 
ir su visais lietuvių paveikslais, 
kurie buvo išstatyti šių metų “He
rald Outdoor Art Show” Melbour
ne. Visi lietuvių paveikslai buvo 
išpirkti!

Melb. Let. Namuose susukęs 
lizdą kino teatras net ir vardu pa
sivadino — “Cameo”. Rodomi geri 
filmai ir lietuviai galėtų ir čia dau 
gau užsukti, nes vis vienas kitas 
dolerukas nubyrėtų ir Liet Namų 
naudai.

Brisbanės skautai buvo suruošę 
“barbecue” p. p. Platkauskų sody
boje vadovaujant V. Stankūnui. 
Dalyvavo nemažas skaičius svečių, 
kurie buvo vaišinami dešrelėmis 
ir kitokiais skanėstais. Netrūko 
ir gaivinančių skystimėlių, kurių 
šinkorium buvo E. Sagatys. Bris
banės skautai stengiasi kaip nors 
sudaryti lėšų, nes numato kitais 
metais ir jie dalyvauti skautų sąs
krydyje.

J mos

ATVIRAS
(Atkelta iŠ psl. 5)

I p. S.Narušio 22.10.’66. laišką 
atsakiau, kad aš vis dėlto pasi
renku paskutinę temą "Atramos 
Bejieškant”. Nurodžiau ir moty
vus: pirmoji ir pačia tema ir turi
niu sudarys pesimistinį įspūdį. Mū
sų dabartinėje padėtyje reikia pa
rodyti ir neviltyje viltį, nes tai ir 
yra pagrindinė atrama prieš asimi
liaciją. Pažymėjau dar ir tai, kad 
kalbėsiu toliau ten, kur sustojo 
ar kur nepasakė Jaunimo Kongre
se dr. A. Sužiedėlis. Paskaitos pra
džioje ar pabaigoje paminėsiu ir 
mano vadovaujamos komsijos dir
bamą bei planuojamą darbą.

Kad taip suprato p .S. Narušis 
liudija jo laiškas, rašytas man 17. 
12.’66. Tame laiške sakoma: Jūsų 
paskaitą į darbotvarkę 
taip, kaip pageidavote, 
paliksiu Jums platesnį 
mą Jūsų vadovaujamos
darbų ir planų reikalą”. Koks tat 
mano padarytas temos pakeitimas 
ir kokia kalba gali būti apie kon
trabandą? Tai tiesa, kad paskaitos 
nebuvo kontruoliavusi valdyba nei 
pirmininkas. Bet tas niekad neda
ryta ir nedaroma. Už paskaitos 
turinį todėl esu atsakingas aš vie
nas. Nenuginčiju, kad buvo ir ne- 
įparstų minčių. Mūsų padėtis kom- 
nlikuota, todėl komplikuoti ir atra
mos taškai.

Albertas Zubras

įtraukiau 
Taip pat 
paaiškini- 
Komisijos

Kitą dieną po skautų parengimo 
p. K. Stankūno vadovaujamas gies 
miu choras turėjo repeticiją pas 
p.p. Butkus. E. Sagatys savo ne
sunaudotu gėrybių likučius perlei
do choristams jų klavišams patep
ti. Tačiau patepus sunkiai buvo 
išgaunamas geras tonas...

Brisbanės ponios Sagatienė ir 
Barzdienė, išnaudodamos atosto
gas, buvo ištrūkusios iš namų: p. 
Sagaitenė lankė pažįstamus New
castle, Sydney, Melbourne ir Can
berra miestuose, o p. Barzdienė, 
aplankiusi savo dukra su žentu 
Newcastlyje, nuplasnojo net j Per- 
tha pasimatyti su savo seseria.

Neseniai auto katastrofoje gero
kai nukentėjo visa Vilkinu šeima 
Brisbanėje, tačiau rimtesnių pasek 
miu nebūta.

Malakūnjenė 
sydnėjiškių

Melbourniškė p. 
taip susižavėjusi _ 
“plunksnininkų” knyga “Plunksna 
ir Žodis”, kad visus sutiktus prieš 
Velykas įkalbinėjo nepirkti tuščia
vidurių šokoladinių margučių, o 
pirkite ir savo bičiuliams dova- 
nokte šia vertingą knygą, kuri nė
ra tuščiavidurė, o pripildyta gyvų 
žmonių gyvais atsiminimais be 
kūryba.

Elizabethan teatro opera, kur 
pastoviai vaidina ir dainuoja ir 
mūsų solistas Paulius Rūtenis, ne
seniai turėjo operos spektaklį “Don 
Pasquale” Albury mieste, kur vie
tos dienraštis “Border Morning 
Mail” labai gražiai apie pastaty
mą ateiliepia drauge pabrėždamas 
ir lietuvio Pauliaus Rūtenio vai
dybą ir dainavimą. Velykoms P. 
Rūtenis buvo atvykęs j Sydnėjų.

Melbourne "Moterų Seklyčia” 
suorganizavusi pirmą savo pikni
ką — žvejonę žada ir ateity to
kių suruošti, nes daugelis pamatę, 
ir paragavę skanių žuvų patys su- 
sižavėjo tuo metu ir ketina pasi
daryti prisiekusiais žvejotojais. 
Todėl jei žinot, kur gerai "kim
ba”, neužmirškit pranešti ir mel- 
burniškiams — jie pasiryžę ir šim 
tą mylių pavažiuoti.

R

Mirė Sydnėjuje A. Gilandas šir
dies priepuolio pasėkoje sulaukęs 
64 m. amžiaus.
žmoną ir sūnų.

Pereitą savaitę 
nomas lietuvis iš
linkės J. Genys. Velionis retai kur 
pasirodydavo tarp lietuvių. Buvo 
vedęs svetimtautę.

Liūdesy paliko

mirę mažiau ži- 
Cabramatta apy-

PARĖMĖ ALB KRAŠTO V-BOS 
BIBLIOTEKĄ

Spausdinto žodžio didelis rėmė
jas A. Šimkus paaukavo įvairių 
žurnalų rinkinių ir knygų Kraš
to V-bos Bibliotekai. Jam priklau
so nuoširdi padėka. Taip pat gau
ta iš Mečio Davalgos knygų ir lai
kraščių. Grožinės literatūros 15 
knygų perduota LKF Bibliotekai 
kitos įrašytos i Krašto V-bos kny
gų fondus. Nuoširdžiai dėkojama 
aukotojams.

SAULĖTA POPIETE
MEIB. LIET. NAMUOSE

Kai moterys prašo ar kviečia, 
sunku juk atsisakyti. Tad nenuos
tabu. kad į Melb. Moterų Soc. Glo
bos Draugijos ruošiamą popietę 
kovo 19 d. atvyko virš 40 žmonių. 
Dar buvo prisidėjęs Moterų Sek
lyčios Komitetas, kurį sudaro visų 
moterų organizacijų atstovės toms 
patalpoms įruošti Liet. Namuose.

Nors didesniam būriui sutalpin
ti patalpų Liet- Namuose yra aps
tu, moterys iš principo nutarė vi
sus sukviesti ir susodinti savo bū
simoje seklyčioje.

Bet kaip ir toje dainoje svete
liams susodinti nei “skobnių ąžuo
linių nei suolelių dar neturi, geri 
vyrai, atlydėję savo ponias į su
sirinkimą, tuoj pasileido per visas 
sales bei salikes, koridorius ir su
rankioję suolus, fotelius, kėdes ir 
stalelius, viską sutempė į tuščią 
bet saulėta moterų seklyčią antra
me aukšte.

Ir sutilpome visi ir visos, ir glau 
džiai susėdę kaip vienos geros šei
mos vaikai praleidome tikrai pa
vasariškas valandas.

Popietę pradėjo p. E. Šeikienė

PADĖKA

(M

ALB Pertho Apylinkės Valdyba 
savo posėdyje nutarė paremti Mū
sų Pastoge ir jos naudai prisiun
tė 5 dolerius. Už gražią paramą 
nuoširdžiai dėkojame.

M. P. Red.

. ... ■.■■■ i
Maloniai kviečiame atsilankyti į Melbourno Lietuvių Klubo rengiamą

Margučių Pobūvi
kuris įvyks balandžio 1 d. Lietuvių Namuose (50 Errol St., Nth. Melb.)

R

8

'ė

Užkandžiais ir gėrimais bus galima apsirūpinti vietoje. Už tris gražiausius margučius skiria-;^ 
premijos. . >J

Bilietai gaunami iš anksto pas Klubo Tarybos narius ir pobūvio metu prie Įėjimo.

Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 12 vai.

Melb. Liet. Klubo Taryba

MELBOURNO STUDENTŲ
SAVAITGALIS KALNUOSE
Kovo 11-13 dienomis įvyko Mel

bourno lietuvių studentų tradici
nis mokslo metu pradžios savait? 
galis. Šiais metais nutarta turėti 
savaitgali kalnuose — Mt. Buller 
apie 150 mylių nuo Melbourno.

Savaitgalyje dalyvavo apie 30 
studentų . Apsistota Melbourno 
lietuvių slidinėtojų klube “Nėriny 
g°j”. . . .

šeštadienį, popiet įvyko pirma 
paskaita — diskusijos. Pasikalbę- 
jimą pravedė p. Zubras, tema 
1965 Akademinės anketos rezulta
tai ir analizė”.

Tą vakarą buvo bendra vakario* , . , ,
nė. kuri įvyko "Kooroora Chalet’> 81 universiteto autonominėmis tei- 
Vakarienės metu studentų pirmi-1 
ninkas, J. Meiliūnas, Melbourno 
Lietuvių Studentų vardu įteikė p. 
Zubrui dovanėlę (iš medžio išdroži
nėtą Don Kichotą, stovylėlę) už 
jo ilgalaikį studentų globojimą ir 
rėmimą. Po vakarienės, iki anks
tyvo ryto sekė šokiai.

Sekmadieni rytą, dauguma, stu
dentu naudodamiesi gražiu oru ėjo 
pasivaikščioti ir apžiūrėti kalnų. 
Vaizdai buvo tikrai įspūdingi. Po 
pietų sekė antra p. Zubro paskai
ta — “Nepriklausomos Lietuvos 
Politinės Apraiškos”. Kaip ir per 
pirmą paskaitą studentų susidomė
jimas matėsi iš klausimų ir dis
kusijų.

Diskusijoms pasibaigus įvyko 
Melbourno studentų visuotinis su
sirinkimas. per kuri pirmininkas 
J. Meiliūnas ir iždinnkas H. Ka
ladė padarė praėjusių metų apys
kaitas ir po to įvyko naujos val
dybos rinkimas. Išrinkti buvo S. 
Grincevičius, D. Jokubauskaitė ir 
V. Karazija.

Vakare vėl buvo pašokta, padai
nuota ir pasilinksminta.

Savaitgalis baigėsi pirmadienį.
- Dalyvis -

VISUR
SUSEKTAS KOMUNISTŲ

TERORO LIZDAS
VENECUELOJE

Jau nuo 1961 m. Venecueloje 
prasidėjo teroristinė banga, kuri 
buvo komunistų diriguojama, ta
čiau pačių teroristų nebuvo gali
ma sučiupti. Pasirodo, kad komu
nistai buvo įsirengę savo lizdą 
Caracas universitete, kur naudojo-

sėmis ir policija neturėjo teisės 
įsikišti. Pagaliau surinkus dar dau 
giau įrodymų krašto vyriausybė 
davė kariuomenei įsakymą apsup
ti universitetą ir viską iškrėsti. Re
zultatai buvo pasibaisėtini: rasta 
galybė įvairių rūšių ginklų, įvai
rūs sukilimo planai ir t.L Suimtą 
apie 650 asmenų. Nors daugumas 
studentų ir žinojo, net ir univer
siteto vadovybė, bet komunistų bu
vo taip įbauginti, kad niekas ne
prasitarė.

USA prezdentas Johnson perei
tą savaitę vėl buvo susitikęs Pie
tų Vietnamo premjeru Ky ir gen. 
Thieu ir tarėsi karo užbaigimo 
Vietname reikalais. Sudarytas pla 
nas ir pasiūlytos taikos sąlygos 
šiaurės Vietnamo vyriausybei, bet 
kaip teigiama, negauta į tai jokio 
atsakymo.

R v H
RM

Čikagoje veikiančio Lituanisti
kos Instituto suvažiavimas numa
tomas gegužės 6-7 d.d., kurame nu
matyta eilė lietuvių tautą ir kultū
rą liečiančių svarbių pakaitų. Pla
čiau apie Lit. Institutą buvo rašy
ta š.m. Mūsų Pastogės Nr. 6 Kult, 
priede “Anapus kasdienybės”.

pasidžiaugdama tokiu gausiu da
lyviu skaičiumi. Ji prašė nežiūrė
ti i plikas kambario sienas, bet į 
gerus visų moterų norus padėti 
kitiems, tikėti į ateitį, bendromis 
jėgomis dirbti toliau, nes vienybė 
je galybė.

Paskatą skaitė p -D. Žilinskie
nė (dirbanti kaip Social Wellfare 
Worker) tema “Socialinis stan
dartas, jo palaikymas ir žmogaus 
teisė į asmeninę laisvę”. Pailius
truodama įvykiais iš savo prakti
kos ji mėgino nušviesti žmogaus 
prevoles bendruomenėi, išvesti 
sintezę tarp individo ir bendruo
menės. Kiekviena iuk bendruome
nė turi savo standartus, kurių kiek 
vienas turi laikytis. O iš jų kylą 
konfliktai dėl asmeninės laisvės 
suvaržymų palaužia ne vieną indi
vidualybę.

Buvo eilė klausimų, ypač lie
čiančių senų ir ligotų padėtį, į ką 
p. Žilinskienė paaiškino pagal vei
kiančius krašte

Po to Melb. 
K-to atstovė p. 
statė kambario . 
prašė susirinkusius tuo reikalu pa
sisakyti. Turint kasoje jau 500 
dolerių nutarta darbus pamažu 
pradėt — sutvarkyti langą .išda
žyti, elektrą pravesti. Apie baldų 
įsigijimą vėl teks pagalvoti.

Bestudijuojant spintelių planus 
mūsų šeimininkės pradėjo nešti 
virdulius su kava ir krauti gė
rybes ant stalų. O kas nežino mo
terų paruoštų skanumynų!
Tad ačiū Melbourno moterims už 
tikrai saulėtą popietę.

(Af)

įstatymus.
Moterų Seklyčios 

Matukevičienė pri- 
įrengimo planus ir

LITUANISTINIAI VEIKALAI 
IR I PRIEMIESČIO 

BIBLIOTEKAS
Nebenaujiena, kad didesni ar 

mažesni lietuviu autorių rinkiniai 
patenka i universitetų ir viešųjų 
didesniųjų bibliotekų lentynas. 
Štai šiomis dienomis pasisekė į 
piršti Nunawading Public Library, 
esančiai Melbourno priemiesty 26 
Blackburn Rd., Blacburn 17 kny
gų. Iš didesnio sąrašo (37) prie
miesčio bibliotekos vedėjas atrinko 
šių lietuvių rašytojų veikalus: My
kolo Vaitkaus. Igno Šeiniaus, A. 
Barono, J. Gliaudos, S. Zobarsko, 
Vinco Krėvės, S. Vardžio, Barbo
ros Armonienės ir Bielajaus. Li
tuanistinės Sekcijos vykdomas kny
gų platinimo vajus vyksta sėk
mingai. Tos sekcijos seniūnas A. 
Krausas nuoširdžiai dėkoja talki
nusiai p. V. Kružienei, gyvenan
čiai toje apylinkėje. Raginami 
tautiečiai, kaimynystėje tos bib
liotekos gyvenantieji užsukti į šią 
biblioteką ir pasiprašyti minėtų 
autorų knygų ir tuo palengvinti 
knygų platinimo vajų ir 
dinimą svetimtaučiu su 
autoriais.

supažin- 
lietuvių

ik.}

pažįsta-Melboumiškiams 
mas Dr. Iz. Kaunas 
mėn. 7 d. sulaukęs 
na pensijon. Jis dirbo mokyklų gy
dytoju ir lankė jas Victorijoje ti
krindamas mokiniu sveikatą. Nuo 
šiol Dr. Iz. Kaunas visą dėmesį 
skirs privačiai praktikai.

ik.}

mu$u Pastoge

gerai 
š.m. balandžio 
65 metų išei-

BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

“OUR HAVEN" 
LEIDĖJAS: A.L.B. KRAŠTO VALDYBA

Redaktorius: Vincas Kazokas
13 Percy Street, Bankstown, N.S.W. Tel.: 70-8395 

Administracijos tel. 649 9062
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra.

Prenumerata- metams £4.0.0, ($8.00), pusei metų — £2.0.0 
($4.00), trims mėnesiams £1.0.0 ($2.00). N. Zelandijoje ir Angli
joje kaina ta pati. Kituose kraštuose metams £5.0.0 ($10.00). 
Atskiro numerio kaina 2 šil. (20 centų).

Prenumerata adresuojama:
MŪSŲ PASTOGĖ. Boa 4558. G.P.O.. Sydney. NAW.

Skelbimai:
1 colis per 1 skiltį 12/- ($1.20). bendruomeniniai 10/- ($1.00). 

Už skelbimų turinį neatsakoma.

Printed by Mintis Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore Syd
ney, tel. 759 7094, for the Publisher: Australian-Lithuanian 
Community, P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

4


	1967-03-27-MUSU-PASTOGE_0001
	1967-03-27-MUSU-PASTOGE_0002
	1967-03-27-MUSU-PASTOGE_0003
	1967-03-27-MUSU-PASTOGE_0004

