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PASTANGOS
GERINTI

Jau kelinti metai, kaip leidžia
ma nusistovėjusio formato ir 
dydžio mūsų bendruomenės lai
kraštis. Palyginamai su Australi
jos lietuvių skaičiumi, tokį laik
raštį ir gal kiek pagerintą gal 
būtų ir nesunku išlaikyti, jeigu 
kiekviena susipratusi šeima jį 
prenumeruotų ir reguliariai už 
jį apsimokėtų ir jeigu mūsų pre
kybininkai, pramoninkai ir lais
vųjų profesijų žmonės bent vie
ną kartą į metus jame pasis
kelbtų. Garantuotai, tada lai
kraštis išeitų kiekvieną savaitę 
aštuonių puslapių dydžio, pra
turtėtų ne tik savo apimtimi, bet 
ir turiniu. Redaktorius ir leidė
jas gali kaip nori stengtis, bet 
jėigu finansinės galimybės yra 
labai ribotos, tai pats laikraštis 
progreso tikrai negali padaryti.

Tiesa, paskutiniais keleriais 
metais Mūsų Pastogė dideliais 
finansiniais sunkumais nesiskun
džia: iš prenumeratų, iš atsitikti
nių skelbimų, aukų, iš spaudos 
baliaus pajamų ji suveda galą 
su galais, tačiau tiek skaitytojo, 
tiek ir leidėjo visada yra slap
tas troškimas turėti progresuo
jantį savo laikraštį. O tą gali
ma pasiekti tik solidariai jam 
talkininkaujant.

Skelbimų reikalas. Kaip kiek
vienas žino, kiekvienas laikraš
tis remiasi ne tiek skaitytojų pre
numerata, kiek pajamom iš skel
bimų. Mūsų laikraštis yra per
maltas ,kad australai veržtųsi į 
jį su savo skelbimais. Tačiau 
mes turime eilę savų susipratu
sių lietuvių, kurie tvirtai įstoję 
į savarankiškus užsiėmimus ir 
net išleidžia nemažas sumas re
klamai. Kodėl gi negalėtų pasi
reklamuoti ir savoje spaudoje? 
Teisinamasi su pagrindu: pasis
kelbus Mūsų Pastogėje iš to biz
nio nepadarysi. Gal vieniems iš 
to naudos nėra, bet kitiems ga
li tokios naudos ir būti. Tačiau 
už įdėtus skelbimus netiesiogi
niai paremiama sava spauda ir 
dar reklamai išleistos sumos nu
rašomos nuo pajamų mokesčių. 
Tai irgi šis tas. Niekas nereika
lauja, kad mūsų verslininkai ar 
profesionalai skelbtųsi kas savai
tę ištisus metus: jau būtų didelis 
savam laikraščiui laimėjimas, 
jeigu taip kiekvienas verslinin
kas ar pramoninkas bei profe
sionalas lietuvis bent kartą ar 
du į metus pasiskelbtų. O tokių 
mūsų žmonių kiekviename mies
te yra dešimtys. Nekalbant apie 
didesnes įmones net ir amatinin
kai labai daug sau pagelbėtų 
pasiskelbdami, kad sutinkąs teik
ti savo patarnavimus savaitga
liais, ar tai būtų staliai, ar plam- 
beriai, ar kitokie. Dažnai juk 
namuose būtina kokių pataisy
mų, pertvarkymų, ir neturint 
po ranka lietuvio šaukiamasi 
svetimtaučio. Nebūtinai Amati
ninkai ar profesionalai turėtų 
turėtų talpinti didelius ir bran
gius skelbimus. Užtektų už do
lerį ar du. Bet didesnės firmos 
galėtų sau leisti ir daugiau. Ki
ti sako, kad vietoje skelbimo, 
kuris man naudos nenešta, ge
riau nesireklamavęs duosiu au
ką spaudai palaikyti. Tokių lie
tuvių firmų yra, kurios vykdo 
šimtatūkstantinių sumų užsaky
mus, bet žadėtų aukų taip ir ne
sulaukiama.

Prileiskime, kad per visą Aus
traliją yra keli Šimtai savaran
kiškai besiverčiančių lietuvių, 
kurie kiekvienas per metus tik 
vieną kartą pasiskelbę bendruo
menės laikrašty jau jo pajamas 
akivaizdžiai pakeltų, iš kurių bū
tų galima laikraštį pagerinti ne 
tik išvaizda, bet ir turiniu. Juk 
ir tiems kurie nuolat laikrašty 
rašo, reikėtų bent vienu kitu do
leriu nors faktiškas pašto išlai
das atlyginti ir tuo moraliai juos 
palaikyti. Iki šiolei vis dar pas 
mus priimta, kad kitiems būti
nai reikia už patarnavimus kad 
ir lietuviškai visuomenei apmo
kėti, bet rašantysis į tą kategori
ją nepriskaitomas. O gi ir kores
pondentas bei bendradarbis ne 
tik pats išsikaštuoja, bet ir savo 
laiką gaišta nuolat tarnaudamas 
tai pačiai bendruomenei. Pagal
vokime visi apie tai ir ryžkimės. 
Rezultatai bus apčiuopiami.

(v.k.)
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Bendruomenes progresui ir gerovei!
(IŠ PASIKALBĖJIMO SU ALB KRAŠTO VAL DYBOS P-KU P. S. NARUŠIU)

Nors jau ketvirtis metų pra
ėjo po paskutinio Krašto Tary
bos suvažiavimo, kuris į bend
ruomenės vadovybę įstatė naują 
Krašto Valdybą, jau pasigirsta 
balsų, klausiančių, ką Krašto 
Taryba nutarė ir kokiems dar
bams įpareigojo naująją Krašto 
Valdybą. Šito visuomenės neri
mo skatinamas ir drįsau kreiptis 
į Krašto Valdybos pirmininką p.
S. Narušį su keletu klausimėlių.

Kaip žinoma, dabartinis ALB 
Krašto Valdybos pirmininkas ir 
beveik visa Krašto Valdyba suti
ko kandidatuoti ir buvo išrinkta 
ir šiai kadencijai. Tad ir mano 
klausimas pradžioj atrodė kiele 
familiarus:

— Sakykit, p. Pirmininke, 
kokie motyvai paskatino Jus ir 
beveik visą senąją Krašto Val
dybą kandidatuoti ir šiai kaden
cijai?

— Dveji metai yra gana trum
pas laikas, kad ką įvykdžius 
reikšmingesnio. Pasikeitus ir 
atėjus naujiems žmonėms daug 
laiko sugaištama, kol įsijungia
ma į darbą. Nors ir nesėdėjo se
noji valdyba rankų sudėjus, bet 
nesijaučia išsisėmus, ir pavargus, 
tad mielai sutiko ir toliau dirbti. 
O aš pats, nesijaučiu pilnai at
likęs savo pareigą tautai, kad ga
lėčiau ramiai ilsėtis. Tautai kri
tišku momentu lietuviškame 
darbe kiekvieno pastanga yra 
neįkainuojamai svarbi, ir šioje 
vietoje nieks negali teisintis, kad 
savo jau atitarnavęs arba galįs 
išeiti į pensiją. Kaip matai, šiuo 
metu ir aš pats esu pensininkas. 
Ir jeigu anksčiau teko dirbti lie
tuvišką darbą tik atliekamu lai
ku nuo tarnybos, tai dabar aš 
jau galiu skirti visą savo laiką 
lietuviškiems reikalams ir bend

’’PRAMONĖJ MIŽINAI —
POLITIKOJ NYKŠTUKAI”

Mažai kas tikėjosi, jog Vak. Vo
kietijos vyraiusybės koalicija su 
juodais krikščionimis ir raudonais 
socialistais būtų sėkminga. Visgi 
kirvis atitiko kotų. Pasirodo, tokia 
koalicija tik ir galėjo išgelbėti 
kraštų iš keblios politinės padėties. 
Mažai žinomas, bet šį kartų daug 
žadantis naujasis Vak. Vokietijos 
kancleris Kurt Kiesinger tik dabar 
iškyla viešumon įgaudamas visuo
menės pritarimų ir pasitikėjimų.

Stipri abiejų partijų koalicija 
grąžina Vakarų Vokietijai savisto
vumų ir po antro pasaulinio karo 
prarastą politinį balsų. Seniau daž
nai girdimas vokiečių skundas, 
kad “mes esame pramonės ir pre
kybos milžinai, bet politiškai nykš
tukai” pamažu praranda savo 
reikšmę. Vokiečiai palaipsniui 
perima tvarkyti savarankiškai šal
tojo karo nesklandumus mažiau 
atsiklausdami politiniai pajėges
nių kaimynų. Ekonominius sun
kumus Vokietija sutvarkė be ame
rikiečių pagalbos, tačiau anglų — 
amerikonų suskaitom Kitaip sa
kant, anglų — amerikonų kariuo
menės išlaikymui Vokietijoje vo
kiečiai buvo priversti kasmet pirk
ti nereikalingų ginklų už vienų 
milijardų dolerių. Ir tik dabar 
aiškėja, kad vokiečių įsigyti gink
lai daugeliu atvejų yra beverčiai. 
1957 m. šveicarų konstruktuoti 
HS-30 tankai gaminti anglų Ley- 
land firmos, nėra patvarūs manev
ruose, o kų jau kalbėti apie mū
šius! Pagal sutartį tokių tankų 
Vak. Vokietija turėjo pirkti 

ruomenei. Asmeniškai esu dar 
tiek stiprus, kad nepasitenkin
čiau tik pensininko suoleliu sau
lės atokaitoj.

— Įdomu, ar praėjusiam 
Krašto Tarybos suvažiavime ši 
Krašto Valdyba gavo kokių nors 
specifinių uždavinių ar funkcijų, 
kurias reikėtų įgyvendinti šios 
kadencijos metu?

— Kaip girdėjot iš visokių 
neoficialių pasisakymų, Krašto 
Taryba savo suvažiavime buvo 
darbšti ir kūrybinga. Buvo pa
liesta visa eilė svarbių klausimų, 
kuriais visi jau ne nuo šiandie 
rūpinamės, ir gal ir ilgai dar 
ateity teks rūpintis, kaip litua
nistinis švietimas, kultūrinio gy
venimo palaikymas bei jo plėti
mas, Lietuvos propagavimo ir 
laisvinimo problemos, jaunimo 
skatinimas tautinei veiklai, lėšų 
telkimas šiems visiems uždavi
niams ir 1.1. Taip, kad šiuose 
reikaluose neįmanoma rasti ko
kių specialiai formuluotų užda
vinių, kuriuos turėtų išspręsti 
šioji Krašto Valdyba. Šios prob
lemos jau savaime šaukiasi vyk
dymo ir joms angažuojasi ir 
Krašto Valdyba. Suvažiavimas 
nedavė į tas problemas konkre
taus atsakymo, bet suvažiavimo 
metu iš diskusijų bei atskirų at
stovų pasisakymų susidarė tam 
tikrų atsparos punktų.

Štai keletas Krašto Tarybos 
rezoliucijų, kuriomis Krašto 
Valdyba įpareigojama vadovau
tis:

“Krašto Taryba, išžiūrėjusi val
dybos finansinę apyskaitą, konsta
tuoja, kad Statute numatysis Aus
tralijos lietuvių metinis mokestis 
nuo pramogų neplaukia pakanka
mu mastu, siūlo Krašto Valdybai: 
(a) imtis žingsnių kliūtims įveikti 
bei paakinti bendruomenėje vei

VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
10.000, bet ligi šiol jų teįsigijo tik 
2.500, o nuo likusių atsisakė. Su
laužyta sutartis vokiečiams kai
navo milijonus dolerių. Taip va
dinama HS-30 tankų afera tik 
dabar išeina aikštėn. Ieškomi kal
tininkai, bet išleistų 5fi0 milijonų 
dolerių niekas negrąžins. Iš da
lies amerikiečiams patinka vokie
čių savistovumas, bet kada reika
las liečia atominius ginklus ar pi
nigą, kalba pasikeičia.

Dabartinė Vakarų Vokietijos 
vedama politika derinasi prie rytų 
Europos komunistinio bloko. To
kia vokiečių laikysena daugiausia 
erzina Sovietų Sąjungų, Rytų Vo
kietijų ir Lenkiją, šie kraštai kiek 
įmanydami bando suardyti Vak. 
Vokietijos tiesiamus politinius til
tus ir gąsdina kitus komunistinius 
kraštus, kad Vak. Vokietija yra 
prieglauda karo nusikaltėliams ir 
baudų neatlikusiems karo krimi
nalistams. Vokietijos noras įsigy
ti atominės energijos įrengimų 
Sovietų Sąjungoje sutinkamas 
kaip “naujas nacių farsas siekiant 
atominės galios, kad tuo galėtų 
atsikeršyti Lenkijai ir Čekoslova
kijai už po karo prarastas terito
rijas”.

“YALTA TIK KOSMINĖJE
PLOTMĖJE”

Branduolinių ginklų arsenalas 
Amerikoje ir Sov. Sąjungoje yra 
toks didelis, jog eiliniam žmogui 
sunku įsivaizduoti jo pragariškas 
pasėkmes. Turimi ginklai keliolikos 
valandų laikotarpyje pajėgtų nuš
luoti visų gyvybę nuo žemės pa
viršiaus.

zi LB Krašto V-bos pirm. S. Narušis, jau trečius metus vado
vaująs b-nei, neseniai atšventė savo 65 m. sukaktį

kiančias organizacijas atlikti sa
vo prievoles bendruomenei užtik
rinant statutinių mokesčių tvar
kingą. įplaukimų; (b) ieškoti nau
jų pajamų šaltinių bedidėjančioms 
išlaidoms bendruomeniniams reika
lams tenktinti.

Krašto Tarybos suvažiavimas 
mano tikslinga būsiant, kad Kraš
to Valdyba Mūsų Pastogės leidė
jas ieškotų kelių pasitarimams su 
Australijos Lietuvių Katalikų Fe

Jau eilė metų kai abi šalys 
branduolinius ginklus tobulina ir 
vis juos gausina. Reikia tikėtis, 
kad tokie ginklai niekada nebus 
vartojami tarptautiniame konflik
te, nes branduolinių ginklų kare 
nebūtų nei laimėtojų, nei pralai
mėtojų.

Žinodami savo jėgų potencialu- 
mų, Sov. Sąjunga ir Amerika kaip 
tik šiuo metu Genevoje veda “Ato
minių Ginklų ir Energijos Varto
jimo ir Uždraudimo” konferenci
ją. Konferencijos pradžioje buvo 
galvojama, kad atominės atspirties 
neturintieji kraštai lengvai kapitu
liuos galiūnų sprendimui. Ameri
kos atstovui perskaičius paruoštos 
amerikonų - sovietų sutarties san
trauką paaiškėjo jog valstybės ne
turinčios branduolinių ginklų, atei 
tyje nebus prileidžiamos prie jų 
gamybos arba įsigyjimo. Atominės 
energijos vartojimas taikingiems 
tikslams būtų pavestas tarptauti
nės komisijos priežiūrai esančiai 
Vienoje.

Su tokiu pasiūlymu sutiko tik 
Sovietų Sąjunga. Labiausiai pasi
piktino vokiečiai pavadindami Ge- 
nevos konferencijų “antraja Yalta 
tik kosminėje plotmėje”. Vokieti
jos Straussas pasipiktinęs priminė 
pasauliui panašių sutartį darytų 
prieš 251 metus, kada šiaurės ir vi
durio Europa buvo perleista Sta
linui.

Ne vien vokiečiai nesutinka su 
atominės energijos varžymu kad 
ir taikingiems tikslams. Švedija, 
Japonija, Indija, Italija net ir 
Izraelis negali su tuom sutikti. 
Šie kraštai argumentuoja, kad len
gva amerikonams ir sovietams da
ryti tokius varžymus, kada patys

deracijos Valdyba — Tėviškės Ai
dų leidėju dėl abiejų savaitraš
čių galimo sujungimo į vienų stip
rų, visų solidariai remiamų Aus
tralijos lietuvių savaitraštį.

Tėvynės Lietuvos laisvinimo ak
cijai išlaikyti naudojami įvairūs 
būdai, kurių tarpe yra ir informa
cinė spauda. Prie tokios rūšies lei
dinių priskiriamas News Digest 
— International žurnalas anglų 
kalba, kurį leidžia lietuviai. ALB 
Krašto Taryba yra nuomonės, kad
lietuviai News Digest — Inter
national informacinį darbų pare
mia užsiprenumeruodami žurnalų 
bei platindami jį ypač australų 
tarpe.

Taryba, išklausiusi pranešimų 
“Mūsų Pastogės” reikalu, mano, 
kad tampresniam solidarumui ug
dyti būtų tikslinga bendruomenės 
organe leisti pasireikšti lietuvių 
bendruomenėj praktikuojama tole
rancija kito nuomonei neperžen
giant spaudos etikos ribų.

Taryba, turėdama galvoje reika
lų tausoti bendruomenės pastan
gomis sudėtų turtų paveda Kraš
to Valdybai daboti, kad bendruo
menės turtas tarnautų savo pas
kirčiai, kad jis būtų tvarkomas ko- 
operaciniais pagrindais panaudo
jant teisinę organizacijos formų, 
kuri nesiekia pelno.

Iš tikro, mūsų visų pastangos 
lietuviškame darbe yra tik sava
noriškos, ir dėl to išskyrus mūsų 

pakankamai turi anglies, naftos ir 
atominės perteklius. O tuo tarpu 
kraštai, neturį žemės turtų, gali 
šio to tikėtis iš pigios atominės 
energijos.

Pavyzdžiui yra Vokietijoje vie
nas bandomasis atominės energi
jos reaktorius, kuris gamina elek
tros srovę. įsileisti tarptautinę ko
misiją į modernias atominės ener
gijos instaliacijas reikštų įsileidi
mų sovietų šnipų bei jų patentams 
vagių. Sovietai, žinoma, taip pat 
neramiai žiūri į vokiečių gamina
mų elektrų. Kas gali garantuoti 
kad vienų dienų vietoje elektros 
srovės jie nepradės gaminti sprogs 
tarnas medžiagas? O tam žinių ir 
galimybių Vokietija turi daugiau 
negu reikia. Padarius mažus pa
keitimus vokiečiai kas mėnesį galė
tų pagaminti po tris atomines bom
bas ir tokio pačio pajėgumo kuri 
sulygino Hirošimų su žemės pavir
šium. 

pačių sąžinę niekas negali įpa
reigoti, kad atliktume tą ar kitą. 
Visi darome, kaip išgalime ar iš
manome, ir kiekvieno nors ir 
mažiausias įnašas ar pastanga 
yra mūsų uždavinių vykdyme 
neįkainuojamos vertės.

— Tad kokie didžiausi “gal
vos skausmai” šiai Krašto Val
dybai?

— Kaip centriniam bendruo
menės organui Krašto Valdybai 
ne tik atskirų bendruomenės pa
dalinių, bet net ir atskiro bend
ruomenės nario rūpesčiai yra ir 
Krašto Valdybos rūpesčiai. Mū
sų užsimojimas šiais metais iš
vystyti dar glaudesnį bendradar
biavimą su bendruomenės pada
liniais ir pasiruošti ateinančių 
metų iškilmėm, būtent, paminė
jimui 50-ties metų sukakties nuo 
Lietuvos nepriklausomybės pas
kelbimo. O ateinančiais metais 
žiūrėti, kad visa tai kuo skland
žiau ir įspūdingiau praeitų. Ži
noma, šalia to dar gali iškilti ir 
eilė visai nepramatytų darbų ne
skaitant jau rutininių adminis
tracinių, kurie paprastai būtini ir 
neatidėliotini.

— Įdomu, koks santykis tarp 
Krašto Valdybos ir atskirų bend
ruomenės padalinių, kaip apy
linkių valdybų, seniūnijų, bend
ruomenės ribose veikiančių or
ganizacijų ir pan.?

— Tas santykis priklauso ne 
tik nuo aplinkybių, bet ir nuo 
atskirų asmenų, kurie kam vado
vauja. Bendrai, reikia pripažin
ti, kad Australijos lietuvių tarpe 
Krašto Valdyba galioja kaip lie
tuviškuose reikaluose aukščiau
sias autoritetas ir ta prasme 
vyksta ir susiklausymas, ir nuo
širdus bendradarbiavimas. Juo 
labiau tasai bendradarbiavimas 
pasireiškia, kada vykdomi kokie 
platesnio masto konkretūs užsi
mojimai, kaip kad pernai Jauni
mo Kongreso atstovų pasiunti
mas Čikagon. Pereitoje mano 
kadencijoje tasai bendruomenės 
padalinių bendradarbiavimas su 
Krašto Valdyba buvo nuoširdus 
ir be priekaištų. Juo glaudesnio 
ir nuoširdesnio bendradarbiavi
mo tikimės ir šioje kadencijoje. 
Reikia pripažinti, kad mūsų čia 
nedidelės jėgos, ir todėl visais at
žvilgiais koordinuotas darbas vi
sados yra našesnis ir lengvesnis.

— Ko labiausiai tikėtumėtės 
iŠ visos bendruomenės kalbant 
apie Kr. Valdybos veiklą ir jos 
darbų realizavimą?

— Daugiau visos visuomenės 
dėmesio ir pritarimo. Mes džiau
giamės, kad prieš kiek laiko 
liepsnoję vidiniai vaidai pagaliau 
galutinai likviduoti. Laimėta 
taika turi vesti ir prie vieningo 
darbo, nes kaip minėjau, tik su
tartinai įmanomi dideli darbai. 
Dirbdami sutartinai jau keletą 
kartų atkreipėm į save pasaulio 
lietuvių dėmesį, kur Australijos 
Liet. B-nė pasirodė kaip pavyz
dinga. Šitą pasaulio lietuvių 
opiniją apie mus turime ne tik 
išlaikyti, bet ją dar sustiprinti.

n.n.

KRUŠČIOVAS BALSUOJA
UŽ KOSYGINĄ

Eidamas 72-sius metus Kruščio- 
vas dalyvavo partijos rinkimuose 
balsuodamas už savo ’’senų drau
gų Kosyginų”. Nėra abejonės, kad 
Kruščiovas balsavo už Kosyginų, 
nes kito pasirinkimo vienpartinė
je sovietų “demokratijos" siste
moje nėra.

Keli tūkstančiai Maskvos smal
suolių prie rinkimų pastato suti
ko maloniai senų draugų ir jo 
žmonų Niną. Į rinkimus Nikita 
ėjo sparčiai, gerame ūpe, gerai 
atrodąs tik gal kiek numetęs svo
rio.

— ★ —

Amerikos Jungt. Valstybės su
teikė Indijai 375 mil. dolerių pa
skolų krašto ūkiui ir pramonei 
pakelti.

1
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gramo je. Per paskutines šventes 
išsivystė tartum neoficialios cho
rų varžybos, kas, mano nuomone 
nėra sveikas reiškinys. Mes gyve-

JONAS SOL1ŪNAS

POWELL IŠMESTAS
Keista, bet jau antrą kartą rašome apie JAV “įžymenybes”. Ne

rašytum, jei negalvotum, jog kiekvienam žmogui verta žinoti apie 
šio krašto įvairenybes.

Aną kartą minėjome galingą unijų vadą Hoffą, kuris atsikliuvo 
kalėjime. Šiandie pravartu sustoti prie kito Amerikos palaidūno, 
politiko ir kunigo bei negrų vado Adam Clayton Powell. Šio as
mens pavardė šiandien beveik kiekvienam JAV piliečiui žinoma. 
Ji žinoma ne dėl Powell garbingų darbų, o dėl šunybių, kurias jis 
iškrėtė būdamas šio krašto politinėse viršūnėse. Šiandie Powell 
yra gana žemai nutupdytas, tačiau neteks ilgai laukti, kol jis vėl iš
kils.

Tad kas gi yra tasai Powell? Ligi pereitų metų kongreso rinki
mų Powell buvo vienas žinomiausių ir įtakingiausių negrų politikų. 
Jis jau dvidešimt metų buvo savo rasės žmonių išrenkamas kongre- 
san iš vieno Harlem New Yorko distrikto. Powell buvo vieno kon
gresinio komiteto pirmininku ir jo įtaka ypatingai švietimo reikalų 
tvarkyme buvo nepaprasta. Jis galėjo sustabdyti federalinės val
džios pagalbą mokykloms vien tik savo mostu. Tiesa, jis nelabai 
piktnaudojo tą savo galią, ir daugelis gyventojų juo pasitikėjo.

Powell New Yorko ir bendrai visos Amerikos negrams buvo sim
bolis atsiektos politinės galybės. Negrai neveltui juo didžiavosi, 
neveltui jį nuolatos perrinkdavo didžiule balsų dauguma.

Powell kaip senas kongresmanas turėjo didelį savo darbininkų 
štabą ir galėjo naudotis daugeliu lengvatų. Jis lengvai, žinoma, 
priėjo ir prie valdiškų pinigų. Lengviau priėjo, o dar lengviau 
išnaudojo.

Powell yra ir vienos negrų bažnyčios New Yorke pastorius. Jis 
yra iškalbus, tris kartus vedęs ir tiek pat kartų persiskyręs. Šiuo 
metu gyvenąs su savo sekretore. Powell yra nepaprastas arogan- 
tas, išdidus, garbėtroška.

Powell nebūtų nusileidęs iš padangių žemėn, jei ne tas jo iškal
bingumas. Jis vienoje savo kalboje vieną paprastą negrę moterį 
pavadino negražiu vardu. Ta užpyko, patraukė jį teisman ir bylą 
laimėjo. Powell už jos įžeidimą turėjo sumokėti 45.000 dolerių. 
Nemokėjo, bet bylinėjosi. Ir tol bylinėjosi, kol suma išaugo iki 
165.000 dolerių. Ir jam buvo įsakyta pasirodyti New Yorko teis
me. Nepasirodė. Tada jam beliko tik gyventi kitur, jei nenorėjo 
būti areštuotas sugrįžus New Yorkan. Powell su savo sekretore 
gražuole C. Huff ir toliau gyveno Bimini salose.

Dėl tokio jo nemoralinio gyvenimo ir nesiskaitymo su teismo 
sprendimais labai pasipiktino kongresas. Specialus komitetas pra
dėjo tyrinėti jo pragyvenimą. Pasirodė, kad Powell buvo išnaudo
jęs nepaprastai daug valstybinių pinigų. Jam nebuvo leista duoti 
priesaikos kaip rinktam atstovui.

Powell atsidūrė už JAV kongreso durų. Tyrinėjimuose, paaiškė
jo, jog Powell gaudavo savo žmonos algą, nes ji buvo įrašyta į jo 
štabą, kaip sekretorė. Tačiau jo žmona tos algos niekada nematy
davo. Viskas nukeliaudavo į Powell vasarvietę Bimini salose, kur 
jis su savo sekretore žuvaudavo. Powell tyrinėjimuose iškelta dau
gybė nuodėmių.

Kadangi Powell nebuvo įsileistas Kongresan, jis kongresą pada
vė į teismą. Šis sprendimas dar nepadarytas. Tačiau kongresas į 
Powell vietą paskelbė jau rinkimus iš Harlem distrikto. Kiek žino
ma, Powell ir vėl kandidatuos. Nėra abejonės, kad jis ir vėl laimės.

Situacija nekokia. Viena, teismas priverstas kištis į kongreso 
reikalus. Bus susidurta su konstitucijos interpretavimu. Reikalas 
gali atsidurti net vyriausiame JAV teisme. Tuo pačiu metu Powell 
kandidatuoja kongresan. Jį išrinkus kas bus tada? Greičiausia 
kongresas ir vėl jį išmes.

Liūdniausioje padėtyje dabar atsidūrė ne tik Powell, bet ir visi 
negrai. Daugumas negrų Powell išmetimą interpretuoja kaip anti- 
negrišką žestą, pasipriešinimą prieš negrų pastangas įgauti daugiau 
teisių.

Gaila, kad daugumas negrų taip elgiasi. Powell nubaustas ne dėl 
to, kad jis negras, bet todėl, jog jis nusikalto daugeliui įstatymų. 
Atrodo, negrai turėtų suprasti, kad įstatymai visus lygiai saugo, bet 
visus taip pat lygiai ir baudžia. Dabar dažnai jei kas nors pasako
ma prieš negrų rasės žmogų, tai visa tai interpretuojama kaip pasi
sakymas iš viso prieš negrus. Taip pirma buvo, o gal dar ir tebėra 
ir su žydais. Žodis prieš žydą irgi tuojau palaikomas antisemitiniu 
žestu.

Powell afera visiems yra neskani. Jei ji daugumai neskani, tai 
negrų rasės žmonėms ji tiesiog žalinga. Powell visą savo įgytą galią 
ir pergalę sunaikino per vieną vasarą. Gi šaukdamas, jog jis yra 
skriaudžiamas dėl to, kad esąs negras, jis negrų rasės pasiektus lai
mėjimus atsuko keliolika metų atgal.

Powell afera nėra baigta. Dar ir toliau girdėsime apie jį ir jo 
darbus.

★

DARBAS VYKSTA
Sekančios JAV lietuvių krepšinio išvykos užsienin reikalams iš

tirti sudarytoji komisija jau turėjo kelis posėdžius. Studijuojamos 
galimybės ir problemos dėl įvairių klausimų, susijusių su kelionės 
išlaidomis bei maršrutu.

ČIKAGOJE DIRBAMA
Lietuvių opera įtemptai ruošiasi Kamavičiaus “Gražinos" pre

mjerai. Jau sudarytas solistų sąrašas ir platinami bilietai. Beje, so
listai yra daugiausia jaunos mūsų lietuviškos dainos pajėgos. Sąs
tate tematyti tik vienas svetimtautis.

Po paskutinių lietuvių dienų 
Sydnėjuje pasirodė spaudoje kele
tas straipsnių, iškeliančių kritikos 
ir sugestijų. Man teko iš keturių 
stebėti tris šventes ir norėčiau iš
kelti kai kurias mintis, kas gal iš
diskutavus pagelbėtų sekančių 
švenčių rengėjams.

Mano giliu įsitikinimu Lietuvių 
Dienos yra pats didžiausias fakto
rius lietuviškose veiklose. Tai ap
vainikavimas dviejų metų gyvavi
mo ir mūsų nedidelės bendruome
nės Australijoje suartėjimas ir 
atsigaivinimas, bei palskatinimas 
nenuleisti rankų, o dirbti toliau 
lietuviškos kultūros ir išlaisvinimo 
kovos darbus. Todėl ši šventė turi 
būti suruošta su didžiausiu atsidė
jimu, kad joje dalyvavusieji išsi
vežtų geriausių atsiminimų ir pa
kilias nuotaikas. Jei kiekvienas da
lyvavęs dienose pasiryš ir kitose 
dalyvauti ir dar pakalbins savo 
bičiulius, Lietuvių Dienos progre
suos ir tęsis dar daugelį metų. Bet 
jei dalyviai išsiveš kartėlių ir iš
važiuos iš dienų pavargę ir nega
vę emocinio pasitenkinimo, labai 
greitu laiku lietuvių dienose daly
vaus tik rengėjai ir programų da
lyviai.

Per paskutines ketverias šven
tes palaipsniui daugėjo parengimų 
skaičius, atskirų organizacijų su
važiavimai, bet nepagausėjo pasy
vių dalyvių skaičius. Tai labai na
tūralu. Pagal Imigracijos Depar
tamento davinius lietuvių kilmės 
imigravo į Australiją apie 10,500. 
Apie 15% to skaičiaus yra lietu
viai tik dokumentuose. Manau ne
suklysiu, kad lietuvių prieauglis ne 
peršoko to nuošimčio, ir galime 
skaityti, kad lietuvių skaičius Aus
tralijoje sukassi apie 10,000. iš to 
skaičiaus manyčiau apie 30% nie
kad nebendravo ir nebendraus su 
lietuviais. Tai palieka apie 7,000. 
Adelaidėje, Melbourne ir Sydnėju
je buvo skaičiuojama apie 1000 
svečių iš kitų kolonijų. Tai, saky
čiau, labai didelis skaičius ir jei 
nemažės, Lietuvių Dienos turi tu
rėti pasisekimą ir tęstinumą. Per 
paskutines dienas Sydnėjuje nors 
ir didžiausioje lietuvių kolonijoje 
ir su apie 1000 svečių visi paren
gimai buvo labai skystai lankomi. 
Kodėl T Čia ir norėčiau panagrinėti 
ir pasiūlyti keletą sugestijų.

Mano galvojimu paskutiniosios 
Lietuvių Dienos buvo perkrautos 
parengimais, kurie keliais atvejais 
kryžiavosi tarpusavyje tuo pat me 
tu. Visi parengimai, bei suvažia-

vimai buvo per ilgi. Pasyvūs šven
čių dalyviai suvažiuoja pasigrožėti 
lietuvišku menu, pasiklausyti lie
tuviškų dainų padiskutuoti lietuviš 
ką veiklą, bet didžiausias suvažia
vusiųjų tikslas ir malonumas su
sitikti senai matytus bičiulius bei 
pažįstamus. Anot Brazdžionio: 
“Šaukiu lietuvį prie lietuvio ir gy
vą širdį prie gyvos širdies.” Tai 
ar nebus pagrindinis faktorius 
Lietuvių Dienų subūrimo tautie
čių į vieną vietovę. Jaunimui nau
jų pažinčių užmezgimas, pabendra
vimas ir pabuvojimas tarpusavyje 
yra būtinas, jei norime jaunimą 
turėti lietuvišką. Tam jie suvažiuo 
ja, bet neturi laiko pabendrauti, 
neturi laiko net susitikti.

Kaip išeiti iš to susikimšimo? 
Pratęsti Lietuvių Dienų laiką? Ma- 
nyčau, kad ir dabar švenčių laikas 
per ilgas. Pradėjus jau 27 d. pa
rengimus daugelis turi apliesti sa
vus namus Kalėdų pirmą dieną ar-
ba net prieš Kalėdas, kas jau 
griauna labai gražią lietuvišką tra
diciją Kalėdas praleisti savoje šei
moje. Tuojau po N. Metų dienos 
daugeliui prasideda darbai. Tinka
miausias laikas, manyčiau, bus 29, 
30, 31 dienos. Tos trys dienos tu
rėtų sukondensuoti pgrindinius lie
tuvių dienų programos parengi
mus. Visi kiti suvažiavimai, bei 
atskirų organizacijų parengimai 
turėtų rasti laiką nebetrūkdant 
šioms trims pagrandinėms die
noms. Iki šiolei tik vieninteliai skau 
tai savo stovyklas ir suvažiavimą 
ruošė po Lietuvių Dienų.

Ar nebūtų gražu ir naudingą

ELEVEN LITHUANIAN ARTISTS IN 
AUSTRALIA

Kiekvienas tautietis turėtų šią reprezentacinę mūsų kūrybin
gų dailininkų knygą įsigyti ir ją rekomenduoti svetimtaučiui. Lei
dinio kaina — $5.00.

Reikalaukite pas kiekvieną knygų platintoją arba rašykite 
tiesiog leidėjui:

36 Berrille Rd., Beverly Hills, N.S.W.

ŽINIOS
SUKARNO ATSTATYTAS

Indonezijos parlamentas perei
tą savaitę galutinai iš preziden
to pareigų pašalino buv. prez. Dr. 
Sukamo, kuris įtariamas išdavi
kišku sąmokslu 1965 m. sukilime.

Laikinai prezidento pareigas ei
ti pavesta vyriausiai krašte gal
vai gen. Suharto. Buv. prez. Su
kamo savu laiku buvo pripažin
tas Indonezijos prezidentu iki gy
vos galvos už nuopelnus kovojant 
už Indonezijos nepriklausomybę. 
Visoje Indonezijoje sustiprintas 
karinis budrumas, kad pastotų 
kelią įvairiems už Sukamo sto
vintiems vienetams, kurių yra vi
same krašte gana daug. Nežinia, 
ar buv. prezidentas bus traukia
mas atsakomybėn ryšium su 1965 
m. rengtu komunistų sąmokslu 
Indonezijoje.

— ★ —
Ryšium su kovo 19 d. “rinki

mais” jokių neaiškumų nebėra: iš 
anksto iki vieno žinoma, kas bus 
“išrinktas”. Vienintelis spėlioji
mų dalykas dabar susidarė tik — 
kas bus vietoj Paleckio? Tą, be 
abejo, jau žino kompartijos viršū
nėse Maskvoj ir Vilniuj, bet ki
tiems pasakys, ką reikia ton kė
dėn pasodinti, tik tada, kai depu
tatai susirinks pirmojon sovieto 
sesijon. Tai turėtų įvykti kovo 
mėnesio gale ar balandžio pra
džioj. (ELTA)

— ★ —
“Visų respublikų” leidinius par

davinėjęs Maskvos knygynas, kaip 
rašo “Tiesa” (kovo 5), daugiau
siai parduodąs Baltijos kraštų lei
dinių. Čiurlionio ir S. Krasausko 
kūrybos albumų tas knygynas 
pardavęs po 7 — 8 tūkstančius 
egzempliorių ir dar užsisakęs 10 
tūkstančių. (E.)

pirmąją Lietuvių Dienų dieną pra
dėti grandijozine visos dienos ge
gužine gamtoje. Šiandien jau nes
tokojame susisiekimo priemonių, 
ir tas įvykdyti būtų nesunku ir 
ekonomiška. Gamtos prieglobsty 
susivežę patys užkandžius ir išgė
rimus rengėjams neužkraudami jo
kio ypatingo pasirengimo. Jokių 
salių nuomavimo. Visą dieną turė
tume galimybių susitikti pažįsta
mus, bičiulius ir kartu su jais pa
bendrauti. I gegužinės programą 
įtraukti tautinius šokius ir komiš
kas sporto var-bas. Mūsų protėviai 
šokius šokdavo daugiausia gamto
je ir manyčiau, kad tas netrukdytų 
tautinių šokių efektui ir jų meno 
pademonstravimui.

Gruodžio 30 d. jungtinių chorų 
koncertas, įtraukiant paskirus so
listus. Atskirų chorų pasirodymai 
neturėtų būti Lietuvių Dienų pro-

name svetimame krašte ir visi esa
me lietuviai ir turėtų rūpėti ben
dras lietuviškas reikalas, bet ne- 
paskiri parapijiniai ambicijos fak
tai. Iki šiolei visi chorai daugiau
siai repetuodavo ir šlifuodavo tas 
dainas, kurios bus dainuojamos jų 
atskirai, palikdami jungtinių cho
rų repertuarą nepakankamai ap
dirbtą. Ne iš vieno teko girdėti, 
kd jeigu nebūtų paskirų choro pa
sirodymų, tai nėra verta visiškai 
šventėje dalyvauti. Tokie pasaky
mai rodo, kad mes ne dainą myli
me, bet tik parapijinę ambiciją. 
Pasirodę jungtiniame chore ne tik 
kiekybe bet ir kokybe galėtume di
džiuotis prieš save ir kitataučius. 
Kur du stos visados daugiau pada
rys. Iki šiol praktikuojamas ir 
sėkmingas būdas išgirsti pavienius 
chorus ir palyginti jų pajėgumus, 
rengiant keletas kolonijų dainų

{Nukelta i pel. S)

NAUJI LEIDINIAI
Mykolas Viltis, NEPARAŠYTI 

LAIŠKAI. Eilėraščiai. Išleido I 
Laisvę Fondas 1966 m. Viršelis ir 
iliustracijos Pauliaus Jurkaus. 56 
psl. Kaina $2.00.

— ★ —
Aloyzas Baronas, TREČIOJI MO
TERIS. Premijuotas romanas. Iš
leido Lietuviškos Knygos Klubas 
Čikagoje 1966 m. 196 psl. Kaina 
$2.50. Aplankas Giedrės Gum- 
bakienės.

— ★ —

Vytautas Jonas Bagdonavičius, 
KULTŪRINES GELMES PASA
KOSE. Keturių dalių tautosakinė 
— teologinė studija. I-ji knyga. 
Išleido Lietuviškos Knygos Klu
bas Čikagoje 1966 m. 262 psl. Kai
na $3.00.

— A —
Danutė Bindokienė, BALTO

SIOS PELYTES KELIONE J 
MENULĮ. Fantastinė pasaka jau
nimui ir vaikams. Išleido Lietu
viškos Knygos Klubas Čikagoje 
1966 m. Viršelis ir iliustracijos

“Atžalos” teatro kolektyvo narį 
RIMĄ POŠKŲ 

ir
NATALIJĄ ONUŠKEV1C1UTŲ—JACYNAITŲ 

vedybų proga sveikina ir laimingo, darnaus gyvenimo 
linki

Sydnėjaus lietuvių Teatras ‘‘Attala"

PADĖKOS

PARAMA SPAUDAI
East Melbourne vaišingo Juozo 

Arlausko namuose puikiai atšvęs
tos Juozinės. A. Lastui spaudą pa
minėjus, jai remti pabiro ant stalo 
doleriai. Aukojo Albinas Ląstas 4 
dol., Vytautas Šukevičius (Žaliojo 
Dobilo D-jos Pirmininkas) 4 dol., 
Juozas Krikščiūnas 3 dol., Juozas 
Bobinas 2 dol., Antanas Ramanaus
kas (iš Melb.) 2 dol., Juozas Ar
lauskas 2 dol., V. Vasaris 1 dol. 
— iš viso 18 dolerių. Pinigai per
siųsti “Mūsų Pastogės” ir “Tė
viškės Aidų” Redakcijoms po 9 
dol.

Dalyvis

“Mūsų Pastogė” už paramą au
kotojams ir už iniciatyvą nuošir
džiai dėkoja.

PADĖKA

Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugijos Valdyba, nuoširdžiai dė
koja visiems, prisidėjusiems prie 
sėkmingai praėjusio Užgavėnių bly 
nų vakaro parengimo. Šio vakaro 
programos pažiba buvo mūsų mie- 
liesios “ubagės”; p.p. Aid. Kapo- 
čienė, D. Skorulienė, O. Asevičie- 
nė, K. Bitininienė, O .Meiliūnienė, 
M. Karpavičienė, V. Laukaitienė, 
Ramanauskienė; šokėja p-lė Du- 
linskaitė ir programos pranešėja 
p. M. Apinienė, kurioms valdyba 
ypatingai dėkoja.

Dėkojame už aukotus fantus: p. 
p. Andukavičienei, Bliokienei, K. 
Butkui, P. Donelienei, Dauginienei 
Jarmalavičienei, Jasiūnienei, Mau- 
ragienei, Pūkienei, Račkienei, Šli- 
terienei, Vilkaitienei, Žygienei; vi
soms už skanuis blynus ir mais
tą bufetui; aukojusiems pinigais: 
po $ 2.00 p.p. Jonaitienei, Adomė- 
nienei, Bačiulienei, p. Lingui $1.00. 
Talkininkams: p.p. Donelienei, Ei- 
dėjienei, O. Karpavičienei, Maura- 
gienei, p. Mikutavičienei, Pūkienei, 
Šliogerienei Montvidienei. Didelis 
dėkui, p.p. Pūkui, Šliogeriui, ir R. 
šerkšnui; už salės tokį ypatingai 
gražų dokoravimą, Jūratei ir Ri
mui Reisgiams.

Dar kartą visiems nuoširdžiai 
dėkojame.

S.L.M.S.G.D.
Valdyba

Elenos Brazytės. Didelio forma
to 58 psl. Kaina $1.50. 

— ★ —
MARE BALTICUM. Pabaltijo 

draugystės žurnalas 1966 m. 3-4 
nr. Leidžiamas vokiškai Vokieti
joje ir Švedijoje, Žurnalais pa
sirodo keturis kartus per metus. 
Adresas: Mare Balticum, Ham
burg 13, Johnsallee 14, West Ger
many.

S| PAVASARINIAI IR VASARINIAI | 
| SIUNTINIAI 1967 METAMS ?
V SV 
>: Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siutimų 1967 metų x
J pavasariui ir vasarai, siūlome du, kurie yra labai praktiški už 
J žemą kainą ir į juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reika- J 
$ linga Jūsų artimiesiems.

Žinoma, taip pat, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti do- * 
>; vanų siuntinį savo nuožiūra pasinaudodamas mūsų kaino- > 
J raščiu.
| MOTERIŠKAS (1967).

Nailoninis itališkas su diržu lietpaltis, 3 jardai vilnonės > 
>• angliškos kostiumui medžiagos, 4 jardai puikios suknelei me- >■ 
>; džagos, 1 komplektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. geriau- > 
J sios rūšies nailoninių kojinių , 1 gėlėta šilkinė skarelė, 1 nai- % 
J loninė skarelė, 12 adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 tnun- J 
J pom rankovėm megstukas.
jį KAINUOJA £25.0.0. (ANGLŲ VALIUTA)

VYRIŠKAS (1967). BI
Itališkas nailoninis su diržu lietpaltis 31 jardo angliškos 'į 

x vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai marškiniai, 1 
terilino kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailo- į 
ninių arba vilnonių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 di- X 

* dėlės špūlės stiprių siūlų, 3 jardai vilnonės paltui medžiagos. >: [ 
£ £25.0.0 (ANGLŲ VALIUTA).
| JUNGTINIS MOTERIŠKAS (1967) IR VYRIŠKAS (1967) i

J, SIUNTINYS £45.0.0.
Tebesiunčiame ir visus kitus anksčiau mūsų skelbtus J 

siutimus dar vis už tą pačią kainą.
Automobilius, motociklus, dviračius, siuvamas mašinas, J 

svaiginamus gėrimus, maistą (sov. gamybos) pristatome iš ko- > 
>; operatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje..

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

I Baltic Stores Ltd. Į i & IJ (Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. 
ENGLAND. Telef. SHO 8734.

Senaiusia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuo- J 
J tas pristatymas.

J ATSTOVAI:
H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk., Melbourne, Vic. J 
ST. REC1UGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, S A.

J K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q.

i* Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę pasi- j 
J rinkti kas Jam reikalinga iš epecialių krautuvių.
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Jaunimas, lietuvybė ir sportas
SKAITYTOJO BALSAS

pasitikėjimo bei abejonių.
Manau, visi tautiečiai pastebė

jo ir gal įsitikino, kad iš jaunimo 
organizacijų ik šiolei lietuvių dva
siai ugdyti daugiausiai dirba ir dar 
ilgus metus dirbs SKAUTAI. Jų 
lietuvybės ugdymo srity pasiekti

LABAI AČIŪ!
A.L.B. Krašto Valdybai, A.L.B. Krašto Kultūros Tarybai, 

A.L.B. Adelaidės Apylinkės Valdybai, Adelaidės Lietuvių Kata
likų Tarybai, A.L.B. Adelaidės Moterų Sekcijai, Adelaidės Lie
tuvių Katalikų Moterų Draugijai, A.L.B. Adelaidės Savaitgalio

stambes- 
tokių pa- 
4.000 do- 
suma pa-

Jau kiek laiko Mūsų Pastogėje 
skaitome straipsnius, kad sportas 
yra viena iš efektyviausių priemo
nių išugdyti mūsų priaugantį jau
nimą lietuviais.

Ne vienas, o keletas asmenų pa
sisakė, kad reikia Sydnėjaus liet, 
jaunimui pastatyti sporto ar dar 
tiksliau sakant krepšiniui žaisti 
salę. Tų asmenų teigiami pasisa
kymai kai kuriuos vyresniuosius, 
ketinančius projektą paremti, įti
kino. Rezultate eilė asmenų pasi
žadėjo paskolinti, o kiti ir paau
koti tos salės statybai 
nes dolerių sumas. Esą, 
sižadėjimų suma siekia 
lerių. Gal šiuo metu toji
kilo ir aukščiau. Esą, tokios salės 
statyba ant Bankstowno Klubo 
sklypo užnugary esamos “Daina
vos” salės kainuosianti ca. $25.000. 
Kitų nuomone, su dušais, persiren
gimo patalpomis ir kitais priedais 
bei salės apstatymu salės kaina 
sieksianti apie $30.000.

Jau pradėti parengiamieji dar
bai: padarytas planas, gautas sta
tybai leidimas, inž. V. Bernotas 
pasižadėjo savanoriškai prižiūrė
ti statybą, kitas p. A. Bernotas 
pasižadėjo pravesti statybos dar
bus.

Prasidėjo ir pinigų rinkimo va
jus. Čia, kiek tenka patirti, sutin
kama tautiečių tarpe tam tikrų 
abejonių bei apatijos. Dar yra ei
lė asmenų, jų tarpe ir aš pats, ku
rie abejoja, ar tokia didelė pini
gų investacija ($25.000 — 30.000) 
duos rezultatus, kurie bus verti 
tokios investacijos. Pasižiūrėkim 
kiek plačiau ir realiau.

Sakoma, kad sveikame kūne išau 
ga sveika dvasia. Sutikime, bet ar 
šita dvasia kartu ir sveika išaugs 
lietuviška, tai irgi klausimas. O 
jeigu ji ir išaugs lietuviška, tai 
kokiam skaičiui jaunuolių ta lie
tuviška dvasia bus įkvėpta?

Mano netyčia pastebėti dalykai 
sukelia didelių abejonių ir nepasi
tikėjimo. Taip tokioje Kaziuko mu
gėje Bankstowne man teko trum
pą laiką stebėti jaunimą, žaidžian
tį krepšinį kieme. Girdėjosi tik 
šūksniai “stop”, “hold him” ir pa
našiai. Rodos yra atitinkamų žo
džių ir lietuviškai. Tai kodėl šau
kiama angliškai? Ar jie nemoka 
lietuviškai? įspūdis nekoks. Arba 
vėl: prieš keletą mėnesių p. E. 
Jonaitienė Dainavos salėje skaitė 
paskaitą labai intriguojančiais jau 
nimo klausimais. Dalyvių buvo 
virš 100, jų tarpe daugiau vyres
niųjų. Buvo diskusijos. Tai vienas 
jaunimo atstovas, ilgametis spor
tininkas ir tik ką tapęs gydytoju, 
visą senimą, o gal ir jaunimą la
bai nustebino, o kai kurį net ir 
pritrenkė ne savo pareikšta nuo- 
įnone, bet kad išdrožė kelių minu
lių kalbą angliškai! Anot vieno 
mano kaimynų, tasai jo anglų kal
bos vartojimas buvo toks netikė
tas ir pritrenkiantis, kad ir to jau* 
nuolio tėvas pasijuto nepatogiai. 
Kiek prisimenu, tai buvo pirmas 
kartas, kad Sydnėjaus lietuvių tė
vų išaugintas jaunuolis, čia baigęs 
aukštąjį mokslą, pasakė kalbelę 
angliškai lietuviams!

Tai va, (taip pasakytų P. An
driušis) daviau porą pavyzdžių iš 
sportininkų pasirodymų. Man ne
atrodo, kad sportas būtų rimtas 
veiksnys lietuvių dvasiai įkvėpti. 
Kai kuriose mūsų sporto koman
dose žaidžia ir vienas kitas vie
tos jaunuolis. Gal čia ir nieko blo
go. Bet esant tokiai padėčiai žai
dimo metu ir pasikalbėjimuose kal
bama tik angliškai tegu ir tik iš 
mandagumo. Mūsų gi tikslas — 
kad jaunimo dvasia būtų lietuviš
ka. Tai dvasiai išugdyti esminis 
dalykas yra lietuvių kalbos mokė
jimas ir jos vartojimas savo tau
tiečių — jaunų ir senų tarpe. Kaip 
iš mano duotų pavyzdžių matyti, 
sportininkų pasiekti rezultatai yra 
menki.

Jaunuoliai lengvai išmoksta ly
giagrečiai keletą kalbų. Tą paty
riau ir aš pats. Augau Petrapily 
ir gerai mokėjau ir rusiškai, ir lie-

Pažiūrėkime, kiek gi tų sporti
ninkų yra visame Sydnėjuje. Apy
tikriai 200. Viso lietuvių jaunimo 
iki 21 metų amžiaus gal susidary
tų iki 600-700. Pusė jų bus dar 
lopšy arba jaunesni kaip 10 metų. 
Taigi, reikalas yra apie jaunimo 
antrąją pusę — apie 300-350. Kiek 
gi >š jų yra sportininkų? Mano 
informacijomis apie 40, be to dar 
abejotini “sportininkai” — šach
matininkai (apie 15-20 asmenų). 
Tačiau šachmatininkai daugumo
je yra jau “gerai nunokę jaunuo
liai” tarp 30-50 metų, kiti gal ir 
60 m. Tad kur gi kitas jaunimas? 
tarp 10-21 m. amžiaus?

Kiek žinau, tai pirmoje eilėje 
skautų gretose. Tiksliai nežinau, 
bet spėju apie 100 vaikų plius su
augę skautų vadai. Dalis jaunimo 
priklauso ateitininkų organizaci
joms. Spėju, kad apie 100 jaunuo
lių nepriklauso jokiai lietuviškai 
organizacijai, bet yr eilė jaunuo
lių, priklausančių kelioms organi
zacijoms, pvz., sporto, skautų ir 
studentų.

Kyla klausimas — kodėl vyres
nieji turi proteguoti — lepinti, klo
ti didelius pinigus vien tik sporti
ninkams? Man atrodo, kad ikišio- 
linis sportininkų pasirodymas lie
tuvybės išlaikyme nebuvo nei la
bai ryškus, nei paskatinantis, kad 
juos išskyrus ir specialiai parėmus 
daugiau, nei sakysim, skautus. Tu
rėdamas tai galvoje prieinu tokių 
išvadų:

Mano manymu, jei statyti, tai 
statyti ne krepšininkams žaidimo 
salę, o JAUNIMO CENTRĄ visų 
organizacijų jaunimo reikalams.

Gi jaunimo centrui dabartinis 
krepšininkų salės planas netiks, 
reiks gerokai perdirbti prieš išsi
aiškinus su kitomis jaunimo orga
nizacijomis. Jaunimo centre turėtų 
būti patalpos, kaip skautų būklas, 
studentų kambarys, skaitykla su 
biblioteka, lietuvių kultūros ekspo
natų nuolatinė parodėlė — muzie
jus (tai labai efektyvi priemonė 
liet dvasiai ugdyti), kambarys li
tuanistinėms ar kitokioms paska
toms ir pan. Taupumo sumetimais žiam sugyvenimui ir

kai kurios tos veiklos funkcijos 
suderintai gali būti atliekamos ir 
mažesniame kambarių skaičiuje, 
bet ne bendroje sporto salėje. Be 
to, sporto ar krepšnio salėje turė
tų būti ir kitokį sporto ir gimnas
tikos įrankiai. Tiesa, dalis tų spor
to ir gimnastikos įrankių gali būti 
ir lauke, ne salėje. Tačiau pana
šiai prie puikaus Australijos kli
mato ir krepšinį būtų galima pui
kiai žaisti kiaurus metus lauke 
įrengtoje aikštelėje.

Priede turiu pareikšti, kad iš 
rimtų šaltinių teko nugirsti, jog 
Sydney ir N.S.W. krepšininkų 
S-ga su valdžios pašalpa jau sta
to krepšiniui žaisti specialią dide
lę salę. Tai dar viena abejonė — 
ar verta didelę lietuviškų pinigų 
sumą investuoti į krepšininkų sa
lės statybą? Gi mūsų krepšininkų 
komanda yra tos N.S.W. krepši
ninkų s-gos narys, tai ir jie ga
lės treniruotis ir žaisti toje salė
je lygiomis teisėmis.

Pastebėta, kad mūsų sporto klu
bas “Kovas” oficialiai nedalyvau
ja krepšinio salės statybos akci
joj. Jis laikosi nuošaliai. Veikia 
ir viešą akciją per spaudą ir kitur 
veda tik keli atskiri entuziastai 
be jokio viešo sporto klubo “Kovo” 
pritarimo. Tas faktas pas daugelį 
vyresniųjų ir kelia tam tikro ne-

rezultatai yra pasigėrėtini. Skautų 
vadams priklauso visų mūsų tautie 
čių didžiausia pagarba ir padėka.

Skautus visur ir visada turėtu
mėm remti ir materialiai ir mora
lia. Tiesa, jie turi savo “žemę”, 
bet ar nebūtų geriau, jeigu ten 
būtų dar pastatyta barakėliai nak 
vynėms, valgykla ir kiti 
pastatai.

Taigi siūlau, kol dar 
apsigalvoti ir Bankstowne 
JAUNIMO CENTRĄ, bet 
boti tik krepšinio sale.

V. Šliogeris (sen j.)

būtini

nevėlu, 
statyti 
nesiri-

Mokyklai, “Vilniaus” Skautų Tuntui, Adelaidės Ateitininkams, 
Adelaidės Lietuvių Sąjungai, Adelaidės Lituanijos Chorui, p. V. 
Šimkui, p.p. Vaboliams, p.p. Bielskiams, p.p. Gučiams, p.p. Pa
lūpiams, p.p. Lapšiams, p.p. Skrinskams, p. V. Dumčiui, p. A. 
Krausui, p. Zakarevičiui, p. J. Vasiliauskui, p. J. Vanagui, poe
tams St. Santvarai ir Ant. Gustaičiui su šeimomis, sveikinusiems 
iš Bostono telefonu, M.P. redakt. V. Kazokui, kolegai V. Radze
vičiui, P. Pusdešriui, p. D. Maželytei, solistei G. Vasiliauskienei, 
p. L. Pakalniui, dainininkui A. Zamoiskiui, pianistei N. Masiu
lytei, p.p. Seraliams — už sveikinimus, dovanas, vaišes ir mano 
kapos metų pagerbtuvių žodinės bei muzikinės programos išpil
dymą, dėkoju visiems atsilankiusiems ir asmeniškai sveikinusiems.

Netiesa, kad tautiečiai pamiršta savo rašytoją!
Pulgis Andriušis, Adelaidėje.

Juozas Mikitas

PULGIO ANDRIUŠIO 60-CIUI

Sprogdink mane, kelk mane sąmojum savo, 
Gaivink savo lyrika, PULGI ANDRIUŠI! 
Jau tiek metų plaučiai tik dulkėm alsavo, 

Tavim pralinksmėdami buše...

Ant nosies man tuokiasi lipnios muselės, 
Ir šiaip vabalai vestuves šaunias kelia. 
O aš, toks valšyvas viengungis vargšelis, 

Tempiu vis vienatvišką dalią.

ANOJ PUSĖJ EŽERO, širdžiai taip mielo, 
Dažnai, praeitim aš apsvaigęs, svajoju: 
Tik Pulgis, užrašęs gimtam kraštui sielą, 

Atkūrė vaikystės man rojų!

tuviškai, ir lenkiškai. Neblogai iš
mokau prancūziškai ir vokiškai. 
Vsas kalbas išmokau beveik vienu 
laiku.

Jau pasirodė knygų rinkoje 
Amerikoje žinomo mūsų filosofo, 
visuomeninko Dr. Juozo Girniaus 
knyga “Idealas ir laikas”. Auto
rius šiame veikale kelia aktualiuo
sius laiko reikalavimus ir idealo 
pastovumą. Knygą išleido “Atei
tis”, 238 psl., kaina 4 dol. Išleista 
pereitų metų pabaigoje.

SUDIE, TAU KVIETKELI, brangiausias kvietkeli! — 
Niūniuoju, įklimpęs į kasamą molį, 
Ir veltui žvalgausi įmanomo kelio

Tėvynėn iš didelio tolio. . '.

Tačiau, jei tik noriu, po Kauną klajoju, 
Visur, kur vedžioja tik PULGIO TIPELIS. 
Ir vėl man jaunystėj paskendusį rojų

Suranda toks artimas kelias — —

Dar Liet Dienu

šventes. (Adelaidės - Melbourno ir 
NSW. Tokios išvykos galėtų būti 
rengiamos viduryje metų ir daž
niau, kas tikrai padėtų chorų gra- 

bendradar-

(Atkelta iš psl. 2)
biavimui.

Trečioji ir paskutinioji diena lik
tų sporto šventės pagrindinėm žai
dynėm ir uždarymui, bei N. Metų 
sutikimo baliui. Tokią parengimų

TEISUTIS ZIKARAS • RAITELIAI • CAST ALUMINIUM
(“Ii metų pradžioje išleistos knygos “ELEVEN LITHUANIAN ARTISTS”, kurią galima gauti
ALB Krašto Valdyboje (Box 4558, G.P.O., Sydney) ir pas visus platintojus.)

programą turint, manyčiau, kad 
pakaktų laiko visur dalyvauti ir 
nereiktų grįžti namo su užputu
siom nuo nemigo akimis ir ištinu- 
siom kojom.

Dabar norėtųsi atskirai panagri
nėti paskirų organizacijų parengi
mus. Krašto Tarybos suvažiavi
mas. Per eilę metų suvažiavi
muose per tris ištisas dienas buvo 
pasakyta begalybė gražbylystės, 
keisti ir perkeisti statutai ir gin
čytasi dėl principų ir tvarkos. Lie
tuvis mėgsta šnekėtis ir ginčytis. 
Ir reikia išsišnekėti, bet tą laiką 
galima būtų per pusę sutrumpinti. 
Visi Krašto Valdybos ir atskirų a- 
pylinkių pranešimai turėtų būti 
multiplikuoti ir išdalinti Tarybos 
nariams prieš suvažiavimą. Prane
šimų, bei apyskaitų diskusijoms 
ir priėmimui pakaktų poros valan
dų. Paskaitos ar forumai turėtų 
būti tik lietuviškos veiklos bei gai
rių nustatymui. Visas suvažiavi
mas neturėtų ilgiau užtrukti kaip 
8 valandas. Tada į Tarybos narius 
kandidatuotų ir mielai juose daly
vautų ir jaunesnės kartos atstovai.

Parodos. Visos parodos turėtų 
tilpti viename pastate, atskiruose 
kambariuose, kas nepareikalautų 
iš žiūrovų važinėjimo iš vienos vie
tos į kitą.

Sporto Šventė. Kadangi sporto 
šventės ruošiamos kas metai, tad 
kas antrieji metai šventė sutam
panti su Lietuvių Dienomis turėtų 
turėti skirtingą pobūdį. Paskuti
nioji sporto šventė tęsėsi penkias 
dienas. Per šventę, nesupuolančią 
su Lietuvių Dienomis, žaidynės 
pravestos taškų sistema yra 
kai tvarkoje, bet kas antri 
žaidynės turėtų būti minusų 
moję. Dalyvaujant šešiems
bams ir atstovaujant penkias spor
to šakas ir dar ataiunčiant po ke
lias tos pačios šakos, bet skirtin
gų grupių komandas žaidynės išsi- 
tęsė labai ilgai. Kadangi sportinin
kai dalyvauja net keliose sporto 
šakose tie patys jų žaidimo lygis 
negali būti visose šakose aukštas. 
Todėl žaidynių lygis krinta ir pa
sidaro žiūrovui nebeįdomus. To pa
sėkoje žiūrovų skaičius mažėja. Pa 
tys sportininkai, turį žaisti po ke
letą žaidynių į dieną, būna per
vargę ir netenka to malonumo da
lyvauti šventėje. Sportininkai

visiš- 
metai 
siste-

klu-

skundžiasi žiūrovų stoka, o kiti pa
rengimai skundžiasi sportininkų 
nesidomėjimu jais. Sukondensavus 
žaidynes į trumpesnį laiką ir vieni

LITUANUS
Redakciją pasiekė pereitų metų 

LITU ANUS vasaros numeris. Ja
me apstu aktualios medžiagos apie 
Lietuvą santykyje su Sov. Sąjun
ga, k.a., lietuvių sukilimas prieš 
sovietus 1941 m. (Z. Ivinskis), su
sitikimas su Molotovu Kremliuje 
(J. Gliaudą), antikomunizmo pras
mė (J. Girnius) ir eilė kitų, šis 
numeris iliustruotas Sydnėjuje gy
venančio lietuvio dailininko H. Šal
kausko darbais, apie kurį drauge 
paskelbtas išsamus Elwyn Lynn 
straipsnis.

Žurnalas Lituanus leidžiamas 
anglų kalba, kuris tinkamai ir kul
tūringai reprezentuoja lietuvius ir 
lietuvių kultūrą angliškai kalban
čiame pasaulyje.

PASAULIO LIETUVIS, pereitų 
metų lapkričio - gruodžio mėln. 
Nr. 25. Tai greičiau sukaktuvinis 
numeris, nes jau dvidešimt penk
tasis. šis prieš keletą metų pra
dėtas leisti plačios bendruomeni
nės apimties žurnalas atliko labai 
didelę misiją jungdamas viso pa
saulio lietuvius neskirdamas “mes” 
neikur “jie”.

tarpą ir 
į benrus

lietuvių

ir kiti atrastų galimybės vieni pas 
kitus dalyvauti. Užbaigimui ruo
šiamos žaidynės krepšinio su kuria 
nors kitataučių komanda per Lie
tuvių Dienas neturėtų būti. Užbai
gai turėtų būti finalinės vyrų 
krepšinio rungtynės. Išrinktoji 
rinktinė visada turi progos sužais
ti kuriame nors mieste metų bėgy
je.

Studentų suvažiavimais. Kiek te
ko patirti pastarieji praveda savo 
suvažiavimus įdomiai ir dinamiš
kai, tik vienas turėtų būti be išim
ties įtrauktas į suvaižavimo pro
gramą kaip privalomas programos 
punktas — tai dalyvavimas gegu
žinėje, jungtinių chorų koncerte ir 
sporto šventės užbaigime.

Visų kitų organizacijų suva
žiavimai tikrai galėtų įsiterpti į 
laisvą laiką nuo pagrindinių Lie
tuvių Dienų programos 
skatinti dalyvius jungtis 
programos parengimus.

Apgyvendinimas. Kad
tauta yra viena iš vaišingiausių, 
tai nėra abejonės. Bet per Lietu
vių Dienas tas vaišingumas iššo
ka virš ribų. Atsivežę iš D.P. sto
vyklų paprotį ir nuomonę, kad visi 
turi apsistoti pas lietuvius, puose
lėjame jį ir čia. Daugelis turime 
pažįstamų, ar giminių kituose mies 
tuose, kur kiekvienu atveju pas 
juos apsistojame ir būname jų sve
čiai ,arba juos priimame pas save. 
Ta kategorija Lietuvių Dienų da
lyvių neapsunkina rengėjų ir susi
tvarko patys. Labai gražų pavyz
dį parodė Newcastelio choristai, at
vykdami Canberron. Paprašė už
sakyti motelį ir jame pernakvojo. 
Tas labai palengvino mažai Can
berros lietuvių kolonijai suorgani
zuoti NSW dainų šventę. Šiandie 
jau esame tiek materialiai pajė
gūs, kad galime sau leisti tris ke
turias naktis praleisti motelyje tuo 
palengvindami rengėjams apgyven
dinti nedirbančius sportininkus ir 
studentus.

Manau, kad kiekvieno lietuvio 
pareiga Lietuvių Dienas remti jas 
puoselėti ir jose dalyvauti. Jau da
bar išaugo į gražią tradiciją ir tą 
tradiciją turime tęsti ir stiprint.

Todėl manau, kad dar ne vienas 
tuo reikalu pasisakys spaudoje, o 
rengėjai stengsis jas tobulinti.

P. Pilka
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BALA VI>1\IN
NELAIMIŲ KRONIKA

Adelaidiškis Pranas 
tapo įsuktas į verpetus 
balsu pradėjo šauktis 
Balandinio Kukučio dar 
žinios, ar nelaimingasis 
buvo išgelbėtas.

Pusdešris 
ir didžiu 
pagalbos, 
nepasiekė 
žuvo, ar

Lietuvių 
Nr. 10)

••••••••••••••••••••••••••••••••••e
Iš p. E. Jonaitienės 

Dienų aprašymo (M.P. 
paaiškėjo, kad mūsų jaunimui nu-

VISUR
IS NETOLIMOS PRAEITIES STATYBOS SYDNĖJUJE

(“UBAGĖS” APRAUDA LIETUVIŲ DIENAS)

(Prieš pat gavėnią Sydnėjaus moterų draugija į Užgavėnių 
balių užsikvietė ir po sydnejiškių kermošių dar užsilikusias ubages, 
kurios apgiedojo ne tik neseniai turėtus lietuviškus “atlaidus”, bet 
ir užkliudė Sydnėjaus vargus, kurie yra pavyzdiniai visai Aust. 
Liet. B-nei. “Balandiniam Kukučiui” pavyko gauti būdingesnes 
giesmes, kurias čia ir skelbiame.)

Tesuėjo tik jaunimas, 
Kiti nebegali...

Po teatro ir po koncertų, 
Šokių 
Jėgas 
Baliui

ir rungtynių, 
reikia pataupyti 
paskutiniam.

APIE ATLAIDUS BENDRAI

(Nata kaip “Ten netoli Kreke
navos..."

Sydnėjiškiai:
Atlaidai Sydnėjuj buvo, oi,
Tūkstantis svečių pribuvo, oi,
Visi jie pastogę gavo, oi,
Nieks nenumirė iš bado, oi, oi, oi!

Nemokat jūs,
Bet mokam mes,
Ir skamba čia graži daina.
Negalit jūs.
bet galim mes,
Ir pripažinti turit tai...

CHORAI SKUNDŽIASI

(Nata: Anoj pusėj Dūnojėlio)

metus repetavom,Visus
Rodėm didžius dyvus, 
Kai norėjom papuotauti,
Gavom tiktai slyvų...

tautėti pavojus negresia jaunimui: 
ypač penkiolikamečiai ar šešioli
kamečiai, labai uoliai praktikavo 
Naujų Metų sutikime lietuviško 
pasveikinimo paprotį net su geres
niu išalikymu!

Ir Melbourną pasiekė žinios, kad 
Sydnėjaus “Dainos” chore yra lais 
vų vietų, ypač moterims. Keletas 
Melbourno solisčių, šiuo metu be 
angažementų, prašo protekcijos 
į Sydnėjaus chorą. Laba geros re- 
ferencijos. Balandinis Kukutis pra
šomas šieme reikale tarpininkauti. 
Bandysime.

Svečiai iš kitur:
Nepatiko, nepatiko, 
Mums Sydnėjus nepatiko, 
Daug kas buvo čia blogai, 
Daug kas buvo negerai: 
Pasitikt neatvažiavo, oi, 
Buše toli apgyveno, oi 
Mašinų jie neturėjo, oi, 
Traukiniais mes važinėjom, oi,oi,oi!

KITOKIE PARENGIMAI
Tautiniai šokiai visus gaivino,
Tik krentančios lazdos
Vaikus baugino.
Pašokę jie balių puikų turėjo, 
Moterų Draugija juos pamylėjo.

Istorija patvirtina, kad pastatai 
yra patikimiausi kultūrinės veik
los liudininkai. Šios tiesos laikyda
miesi ir Sydnėjaus lietuviai jau 
ne nuo šiandie vykdo gigantiškas 
statybas, kurios liudys lietuvių pra 
našumą šieme mieste net ir po ato
minio karo. Kad darbas sklandžiau 
vyktų, visa statyba padalinta spe- 
cioliomis sekcijomis: Sydnėjaus lie
tuviai stato klubą, Bankstownas 
“Dainavą”, kurios fasadas pra
šoks Sydnėjaus operą, moterys po
ilsio namus, kuriuose žada pri
glausti visus statytojus, sportinin
kai — sporto stadijoną, kur vyks 
1980 m. pasaulinė olimpijada, baž
nytinis komitetas su ramovėnais 
paminklą mirusiems. šiandie dar 
niekas nežino, kada šie pastatai 
liudys mūsų darbus ir garbę, bet 
lietuviai kantrūs ir laikosi taisyk
lės — dideli medžiai auga lėtai...

šalia minėtų Sydnėjuje projek
tuojama ir daugiau statybų: teat
ras “Atžala” rengiasi naujai gra- 
diozinei premjerai, tik laukia, kol 
Bankstowno savaitgalio mokykla 
priaugins numatytam pastatymui 
tinkamų vaidintojų; “Dainos” 
choras ruošiasi operos pastatymui 
Sydney operos rūmuose, nes per 
daugybę metų tiek priaugino so
lisčių, kad nebeliko chorisčių; 
“Aušros” tunto pionieriai planuo
ja pastatyti tiltą per Pacifiką, kad 
“Kovo” sportininkai dviračiais ga
lėtų nuvykti į olimpiadą Meksiko
je. Kaip matote, planų netrūksta, 
o

Dar pernai buvo skelbiama, kad 
atvykdamas į Australiją p. J.J. 
Bačiūnas drauge atsivežė ir “Au
kso žąsį”. Nors toji žąsis nėra 
valgoma, o tik rodoma, bet vis 
tik žąsis yra žąsis: Gal kas nors 
apsirikęs netyčia ją ir išsikepė ko
kių tai iškilmių proga. Šiaip ar 
taip, Australijos lietuviai susirū
pinę tos auksinės žąsies likimu ir 
kreipiasi per Balandinį Kukutį ši
tą reikalą išaiškinti.

kiek jų dar neišaiškinta!

PRISIPAŽINIMAS
NETIKĖJIME

Poetas Kazys Bradūnas Čikago
je prisipažįsta: “Aš netikiu, kad 
Samsono jėga buvo plaukuose, tai
gi ir netikiu, kad jauno dailinin
ko genialumas būtų barzdoj”.

“Apsiimdamas vadovauti šiam 
sunkiam darbui, aš, nors ir negy
vendamas Bankstowne, priimu a- 
tsakomybę ir noriu savo vardu ga
rantuoti...”

(Iš p. Antano Laukaičio pasikal
bėjimo su sporto salės finansinės 
K-jos pirmininku p. Antanu Lau
kaičiu.)

Anoj pusėje Sydnėjaus 
Rotušė stovėjo, 
šeši chorai susirinko, 
Dainos jų skambėjo...

Neliūdėkit, giedorėliai, 
Kad tik pusė salės,

Sydnėjaus “ Kovas” tai sustiprėjo, 
Australas iš pietų čia prisidėjo. 
Vietoj rungtynių, vietoj krepšinio 
Beveik išėjo bokso

gas chorelis. Gaila, neišaiškinta, ar 
tie bankstowniskio 50 balsų gali 
traukti ir moteriškas natas.

grymtynės.

Vaidila galingas su stora lazda, 
Atėmė gitaras, įvedė tvarką.

Mūs sesės broliai
Kų naktį sugavo,

pašto vyklavo, 
tas išvažiavo.

Sydnėjiškiai:
Mūsų seimas posėdžiavo, oi,
O jaunimas koncertavo, oi, 
Sportas, choras ir šokėjai, oi, 
Jei norėjai, visur spėjai, oi,oi,oi!

Svečiai:
Nepatiko, nepatiko,
Mums Sydnėjus nepatiko...
Penkias dienas posėdžiavo, oi, 
Seną valdžią atgal gavom, oi, 
Sportas, menas ir kūryba, oi, 
Širdis nori, kojos styra, oi, oi, oi...

NEMOKAT JŪS, BET MOKAM 
MES

(Arija iš operos “Carmen”. Dai
nuoja Melbourno choras)

Kaip paukšteliai dainuot išmokę 
Atskridom čia jėgų pilni, 
Pasirodyt visiems norėjom, 
Kokia daina mūsų skambi:

Garsioiioi Sydnejaui “ubagės” iš k.: O. Meiliūnie- 
nė, A. Kapočienė, O. Aievičienė, K. Bitinienė, 
M. Karpavičienė, p. Ramanauskienė, D. Skorulie- 
nė ir V. Laukaitienė.

Studentų dienose Sydnėjuj buvau, 
Per dienas miegojau, naktimis 

ūžiau. 
Kam paskaitos rūpi, kam protą 

kankint, 
geriau mergužėlę į bušą kalbint...

UŽBAIGINĖ 
daug pletkelių, 
sveteliai, 
padainavome šiandie, 
į chorą jūs mus priimsit,

Daug 
Mieli 
Jums 
Ir jei
Tai ir Melbourną nunešim mes! 
Jei ubagėlės Sydney valdytų, 
Seniai turėtum gražius namus:
Ne tik paminklą, bet ir bažnyčią 
Mes pastatytum per du metus!

PRAJOVAI BANKSTOWNE
Keista, tas Bankstownas yra vie

nintelis ir nepakartojamas, kaip 
koks tryliktasis pasaulio stebuk
las: prieš Sydnėjaus valią jis pa
sistatė Dainavą ir toje Dainavo
je išaugino naujos rasės žmones 
po penkiasdešimtį balsų. Reikėtų 
šitą naują kultūrą užpatentuoti, o 
iš to susidarytų ir kapitalo spor
to salei pastatyti. Kultyvuojant 
šią atmainą toliau padedant spor
to salei gal būtų galima turimą 
žmonių giminės atmainą pagerin
ti iki 100 balsų. Galimybės, mat, 
visada neribotos.

K. Kavaliauskas skundžiasi, kad 
stinga balsų ir “Daina” irsta. O 
toks vienas Bankstowno žmogus 
su 50-čia balsų — tai jau neblo-

KOVOJA ŠACHMATININKAI

Pristigo gink- 
panika. Atsi
šaukė; Vytis, 

susisiekimo

BALANDINIŲ PROGA

nuoširdžiai sveikina metų pradžioje Sydnejuje matytas 
ir girdėtas “ubages’ ir pasisekimo profesijoje bei nepra
rasti stono linki

Nuotrauka E. Karpavičiaus Aldona Bernotaitė

Adelaidės lietuviai šachmatinin
kai, pasiskirstę į dvi grupes — 
baltuosius ir juodosius, pradėjo 
tarpusavio kovą. Juodieji, pasis
kelbę pilnateisiais vietovės valdy
tojais, pareiškė nepasitikėjimą bal
tųjų vadui ir paskelbė karą baltie
siems. Karo lauke artilerija ir pės 
tininkai dvi savaites vedė aršią 
kovą be pertraukos, 
lų baltiesiems. Kilo 
traukimas. Žiūrovai 
vytis! Nesant gerų
priemonių buvo sunku baltuosius 
prisivyti, kurie vedami savo gar
saus vadovo Luko, pabėgo į užsie
nį ir saugumo sumetimais pasiva
dino internacionalais. Juodieji lai
mėję mūšį susirinko bendron puo
tom Surašę naujus vietovės įstatus 
ir iš pėstininkų išsirinko vadą. 
Naujasis juodųjų vadas paskelbė 
visos Australijos gyventojų žiniai, 
kad jis nepripažįsta prieš jį buvu
sių vadų ir ateityje vadovausis tik 
jo rašytais įstatais. Ir vėl prasi
dėjo ramus gyvenimas. Ataušus 
galvoms visi žaidė šachmatais.

Balys Repeika

APIE ATAUŠUSIOS BARŠČIUS
(.Sydnėjaus kermošių apdūmojimai)

Nusipirko Baltramiejus trobą. 
Geroj labai vietoj. Ant pačios 
kryžkelės. Vienoj kertėj karčiama, 
kitoj garažas, trečioj milkbaras su 
delikatesais; kilbasos salamės ir 
sūrio galandeko, su visokiom sil
kėm marinuotom ir agurkais. O 
ant ketvirtos kertės — Baltramie
jus. Sakė, visus viengungius su
rinkęs žirgyną įsteigs ir pats na
mas per porą metų išsimokės. Vie
ta kaip tik žirgynui. Baltramie
jaus būsiąs staininis žirgynas, ne 
kaip broliukų miško gale, kalnuo
se. Viskas po ranka liksmybės, pa
girios ir zakuskos visokios, ko
kios tik nori. Anot Baltramiejaus, 
idijali vieta. ReikaJulį tesant !ir 
nuovada netoli.

Šią subatą sukvietė visus mus, 
savo pažįstamus, ant įkurtuvių. 
Pasiėmę Dzidoriukę nuvažiuojame 
su močia ir Petru Baltramiejaus 
žirgyno aplaistyt, svetimų dvasių 
išgainiot. Tikrai, kaip Baltramie
jus sakė, taip ir yra. Vieta idi- 
jalna.

Apglostę, apčiupinėję namą, sė
dom prie stalo. Baltramiejus nie
ko nedaro per pusę: gyvena, ba- 
liavoja pilna burna. Stalas nu
krautas lūžta. Jo draugė vokie
tuke pritaisius visokių kartofel- 
salatų, švainių, kuchenų prikepus. 
Anot Petro, parflegės visam folk- 
šturmui.

Baltramiejus, kad ir turi drau
gę, bet neiškenčia Dzidoriukės ne

erzinęs. Nustūmus alkį prasidėjo 
kalba apie visokius bendruomenės 
gyvenimo reikalus. Su Dzidoriu
ke nebuvo matęsi dar nuo Sydnė- 
jiškių atlaidų, tai ir užklausė:

— Tai gal jau nebepyksti ant 
Sydnėjaus už nedavimą vakarie
nės?

— Ant Sydnėjaus, kaip ant bet 
Jūs pažiūrėkit, kokiom krokodilo 
ašarom Adelaidė verkti pradėjo. 
— Atsakė Dzidoriukė. — Apie smu 
kimą, susmulkėjimą, nenuoširdu
mą ir dar agonizmą kalba, o su 
akmeniu kišenėj iš namų važia
vo. Gaila, kad medalis tik dvi pu
ses teturi; aš jiems trečią parody
čiau.

— Nenusimink Dzidoriuke, — 
atsiliepė Petras. — Tu turi nema
žą krūtinę. Užsikabink tą meda
lį ir vėl turėsi dvi puses.

— Ne, aš be juoko. — Kalba 
toliau Dzidoriukė. — Kad ir apie 
tą prancūzišką vyną. Žinojo prieš 
keturis mėnesius, kad prancūziš
ką vyną šinkavos; galėjo parodyt 
nuoširdumo ir pasakyti: nevalia, 
tiktai midų iš ragelio — nieko sve
timo. Tada turi netylėti ir išmes
ti viską svetimą, kaip “Black eyes” 
iš programos ir visas kitas sveti
mas dainas iš literatūros ir dai
nos vakaro. Ir sportininkams ne- 
valnia krepšinio, nei teniso, nei 
šachmatų ba ne lietuvių išgalvo
ti.

— Tai ką lietuviams daryti? 

Tai ir sporto šventės nebėra, pa
gal Tave? — Klausia vėl Baltra
miejus.

— Yra. Gali ripką mušti ir kiau
lytę varinėt, kaip mūsų kaime per 
Velykas, — vėl sako Dzidoriukė. 
— Ripka ir kiaulytė lietuviški žai
dimai.

— Eik, jau eik, Dzidoriuke, — 
atsiliepė Petras. — Išeitų, kaip 
australų rūlės futbolui: siūlė šen, 
siūlė ten, o kupčių nėra. O sako, 
kad sportas ir menas tautybės ne
turi. čia tik pavydo žaltys galvą 
kilnoja. Gerai sakai, kad iš namų 
su akmeniu rankoj išvažiavo. Gir
dėjau, rinko pinigus dovanai ge
riausiai pasirodžiusiam chorui ar 
geriausiai lietuviškai dainai. Net 
ir įteikimo prakalbėlę ant greitų
jų surašė, bet matyti nelabai jau 
švaru viskas buvo; pusė jų žmo
nių atsisakė, tai ir kiti iširo. Ma
tai, kokie “nenusmukę ir neanta- 
goniški” vadai. Patys muša, patys 
rėkia. Kas už mus geriau pasirodo, 
muškim bile pasitaikiusia lazda. 
Kas neduoda jiems pasiprovyt ir 
be klastos, be makliarstvos pasi
rodyt geriau! ?.

— Jau šitaip tai nė gražumo ne
begražu. — Dar labiau pasipikti
na Dzidoriukė. — Aš nė nežinojau, 
kad jie tokie. Už tatgi, sako, nė 
to mūsiškio dainų vado į pasitari
mą nebeįleido, būk apie muziką 
nieko nenusimano. Lyg į metrikus 
būtų žiūrėję.

— Ne į metrikus į diplomus, — 
paaiškino Petras. Mokslo dalykuo
se Dzidoriukė dažnai išeina į pa
kluones.

— O ta ponia dainininkė, būk 
sakanti: — kas bus, jei visi sve

timų dainų atsiveš? — Vėl šneka 
Dzidoriukė: — Gal būtų įdomiau 
ir daugiau publikos ateitų; ba ber
želių svyruonėlių kasmet ir kasmet 
klausytis labai jau duona kasdie
ninė pasidarė. Norisi ir pyrago. 
Pati yra tautos minėjimuose to
kių gražių iš operų padainavus. 
Jeigu tie visi zababonai parodose 
skaitosi lietuviški, tai aš jau ne
besuprantu, kodėl dainuot negali
ma. Matyt, žmonių plojimas bus 
jiems tulžies į jų ragelį užpylęs.

— Na, o kas ten atsitiko atsto
vų suvažiavime? — užklausė Pet
ras Kairys. — Sako, piemenys se
niams akis badinėjo ir į laivelį 
susodinę pasroviui paleido ?Tu gi 
buvai ir viską girdėjai, Dzidoriu
ke?

— O kas? Kokie piemenys? Jei
gu tie, kur tame presudime sėdė
jo, tai tie “piemenys” visi buvo 
ar universiteto profesoriai, inži
nieriai, ar kitokie aukštą mokslą 
baigę žmonės. Moksle ir lietuvy
bės darbe įštabiliuoti žmonės. Se
niams nepatiko, kad ilgų kalbų su 
išraitymais neleido sakyti. O apie 
laivelį nieko negirdėjau. — Atsa
kė Dzidoriukė.

—Taigi, kad jų laivelis netaptų 
“ship of Fools” — atsakė Petras 
Kairys. — O pasroviui plaukti gal 
jau reikia. Tie piemenys čia moks
lus baigę; nei didelės pompos ne
mėgsta, nei asmens kultas jiems 
svarbu. O Tu Dzidoriuke, geriau 
nesakyk žodžių kurių gerai nesu
pranti. Lentas lentpjūvėj štabliuo- 
ja.

Aš Tamstoms užmiršau pamina- 
voti, kad Kairys ne tas pats Pet
ras, kur pas mus ant bordo gyve

na Šis Lietuvoj aukštu cinu buvęs, 
tik nežinau kokiu. Žinau tiek, kad 
gerai mokytas. Kartais ir aš jo 
daug žodžių nesuprantu, kaip tas 
“kultas”. Tamstos suprasit, o man 
vėliau paaiškins.

— Jeigu seniams tą jaunoji kar
ta savo būdu nebepanaši j lietu
vius, o lietuvybės išlaikymas jau 
problema, tai ko jie išsigando tos 
paskaitos, kurioje žmogus abejojo, 
ar neieškot pagrindo lietuvybės iš
laikymui tėvynėje, kur net ir po 
okupanto priespauda dar laikosi 
lietuviais. Gal tegul atsiima žmo
gus savo mylimų laikraš čių var
dus ir ilgiau pagalvoja. Susiglos- 
tys pasišiaušę plaukai, gal ir išei
tį rastų — kalba toliau Kairys.
— Didelis skirtumas, ar ramsčio 
tėvynėje ieškoti, ar pačam su šy
psena važiuoti ir tuo atveju jau su 
okupantu laižytis.

— Aš negaunu nei “Tiesos” nė 
“Tėvynės Balso” — apgailestavo 
Dzidoriukė.

— O koks ten erzelis buvo tarp 
choristų? — klausia Kairys. — 
Sako buvo susikibę su daininin
kais?.

— Aš nežinau. Buvo tik viena 
dainininkė, visi kiti, kur dainavo, 
choristai. — sako Dzidoriukė. — 
Bet nemačiau, kad ji būtų ką stum
džius, ar erzeliavus su kuo. O cho
ristai visada erzeliuoja, kol rikiuo- 
tėn sustato. Pasitaiko užminti kam 
ant mazolio. Va, viena iš Adelai
dės, sako, liepus tam, kur su paga
liu, net nediriguoti. Žinia, tie, kur 
tik “nuvažiuoja, padainuoja ir vė] 
parvažiuoja” daugiausia pagarbos 
reikalauja. Užmetė nemažą šiūpelę 
anglių pati Adelaidė tam vande

niui šaukšte pakaitint. Tegul tik 
perdaug neeiskėtaroja. Paskui su
sirinko apverkti savo 2000 dolerių 
ir pilni skausmo apgailestavo da
lyvavime. Permažai publikos. Po 
mano rokundu, jeigu buvo virš pu
santro tūkstančio svečių, tai tre
čia dalis — Adelaidė. Kur jie bu
vo, kad ant jiems paskirtų kėdžių 
nesusėdo? Ar tik “kitur” jie da
lyvaus.

— Dzidoriuke, Tu jau kitą gies
mę giedi. — Atsiliepė Baltramie
jus. — Atsimeni, ką namo važiuo
dama kalbėjai? —

— Atsimenu ir nesiginu, ba tei
sybę kalbėjau. — Sako Dzidoriukė.
— Parėdko nebuvo. Bet mūsų žmo
nės tokie jau yra. Pasodink į aukš
tesnį krėslą ir nebesusikalbi. Ana, 
vienas mūsiškis vadas lankstėsi 
tam vyriausiam žmogeliui, net per 
kelis kartus, o tas nė dabon nede
da. O kaip jis, nesulaukęs pama- 
čies, padarė po savam, tada rė
kia: — aš galva, aš vadovas, ne
kišk nagų į mano Smetoną —. Taip 
ir pasidaro tarkavoj imąsis. Tiek 
iš Adelaidės, tiek iš Sydnėjaus, 
nuoširdumą reikėjo juodoj rinkoj 
pirkti.

— Taip, asmens kultas, didybė, 
plakti mokam, o savęs nematom,
— kalba vėl Kairys.

— Ir aš sakau; tegul Adelaidė 
po savo vartais apsišluoja. Te pa- 
siblusinėja Už savo kalnieriaus.
— Sako Dzidoriukė. — O kas tas 
sukultas, Petrai? Ar mušė kokį 
atstovą, kad vis apie kultą šne
ki? —

Visi pradėjo juoktis. Juokiausi 
ir aš.

Rapolas

4
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GEELONGO KLUBE
VYRŲ KREPŠINIS

VYTIS — G.W.Y.C. 44—51
Vyrų komandos nedrausmingu

mas veda i netikėtų pralaimėjimų. 
Taškus pelno: S. Lukoševičius 18, 
S. Šutas 9, F. Vitis 8, P. Dam
brauskas 5, R. Braželis 4.

VYTIS — Y.M.C.A. 57:72
Šiose rungtynėse vyrai pasirodė 

labai gražiai, žaidynės buvo grei
tos ir kietos. Priešas laimėjo žai
dėjų ūgio pranašumu. Tikimės, kad 
antras pralaimėjimas vytiečiams 
atneš daugiau vieningos dvasios. 
Taškus pelnė: S. Lukoševičius 20,
G. Brazdžionis 19, R. Braželis 10, 
P. Dambrauskas 4, S. šutas ir V. 
Obeliūnas po 2.

VYTIS — TRAY BOYS 57:17
Vytiečiai formoje, priešas nesu

sigaudo ir lengvai laimi. Taškus 
pelnė: G. Brazdžionis 21, P. Dam
brauskas 10, R. Braželis ir V, Obe
liūnas po 8, S. Lukoševičius 6, 
S. Šutas 4.

MERGAITĖS

VYTIS I — PIVOTS BLUES 
27:22

Stipriausias priešininkas šiame 
turnyre nugalėtas. Linkime mer
gaitėms šį sezonų užbaigti užtar
nautais laurais. Taškus pelnė: R. 
Starinskienė ir N. Bratanavičie- 
nė po 8, M. Savickaitė 5, A. An
drikonytė 4, V. Vaičekauskaitė 2.

Paskutinysis Kaziuko Mugės 
sekmadienis Bankstowno Namuo
se tai buvo tikrai lietuviškoj nuo
taikoj praleista diena. Po lietuviš
kų pamaldų visais keliais skubė
jo jaunimas, senimas ir pulkai ma
žųjų į tuos lietuviškuosius “atlai
dus”. Skubėjau ir aš, kad spėčiau 
viską pamatyti ir baronkų šniūrų 
nusipirkti. Netiesa, ne baronkos šį
met mums rūpėjo (nors ir jų pir
kau, ir jos buvo labai skanios) bet 
svarbūs jaunimo salės reikalai, 
nes ta salė tikrai reikalinga mū
sų jaunimui ir priaugančiai kar
tai.

Bestebint “Kovo” ja|u)nių ber
niukų ir mergaičių parodomųsias 
rungtynes mane labai sudomino 
dviejų pradžios mokyklos berniu
kų pasikalbėjimas. Vienas, paėmęs 
lazdelę brėžia didelį kvadratą ir 
sako antrajam:

— Mano tėvelis sakė, kad šitoj 
vietoj bus salė tokio didumo, kad 
galėsim žaisti krepšį, tinklinį ir 
kt., nors lauke lietus pils kaip iš 
kibiro.

Gi antrasis, su pasididžiavimu 
pasigyrė:

— Ogi mama man pažadėjo 
pasiūti tautinius rūbus, ir aš ga
lėsiu toj salėj mokintis tautinių 
šokių, nes mano brolis moka gro
ti akordeonu. Be to, sakė, jeigu 
tik aš gerai mokinsiuos, tai ga
lėsiu ne tik tautinius šokius šokti, 
bet leis priklausyti ir sporto klu
bui, kur galėsiu būti geras sporti
ninkas ir taip pat žaisti krepši
nį.

Visa ta mažųjų kalba įstrigo 
man giliai širdin, ir nenoromis 
pagalvojau, kad jau mūsų vaikai 
daug girdėję namuose kalbant apie 
tą busimųjų lietuvių jaunimo sa
lę. Mes tėvai labai gerai žinome, 
kad ką vaikams prižadame, tai 
turime ir išpildyti, nes tokia auk
lėjimo pareiga. Tuo salės rekalu 
susirūpinę ne tik tėvai, bet ir vai
kai. Jie su nekantrumu laukia, 
kada galės vilkėti sportines uni
formas ir tautinius rūbus, šokti 
“oželį” ir žaisti krepšinį su tink
liniu.

Mums vyresniesiems kyla klau
simas, ką mes turime daryti, kad 
galėtume išpildyti tų jiems prisi- 

JAUNIAI BERN, žemiau 18 m.

VYTIS — Y.M.C.A. II 57:37
Vytiečiai be vargo lengvai pa

klojo priešininkų ir taškus pelnė: 
P. Obeliūnas 17, V. Obeliūnas ir 
A. Jakubauskas po 16, A. čere- 
kavičius ir S. Karpuška po 4.

VYTIS — Y.M.C.A. I 54:42 
Nepalaužia vytiečių ir stipriau

sia Y.M.C.A. komanda. Gražiom 
pasuotėm, tikrais metimais vytie
čiai visas rungtynes veda su už
tikrinta pergale. Taškai: P. Obe
liūnas ir S. Karpuška po 15, A. 
čerekavičius 10, V. Obeliūnas 8, 
A. Jakubauskas 6.

VYTIS — E.G.Y.C. 36:33 
Stipriausias šio turnyro priešas 
labai nenorėjo pasiduoti. Tai ži
nodami mūsiškiai rodė nervuotu- 
mo. Priešininkas vedė rungtynes 
iki paskutiniųjų penkių minučių. 
J galų vytiečiai pasispaudę ir iš
plėšė pergalę. Šio turnyro pirma
me rate jie išėjo laimėtojais. Lin
kime sėkmės ir antrame susitiki
me. Taškai: V. Obeliūnas 10, S. 
Karpuška 8, P. Obeliūnas 7, A. 
čerekavičius 5, A. Jakubauskas 6.

JAUNIAI BERN, žemiau 16 m.

VYTIS — Y.M.C.A. II 34:33 
Vytiečiai kietai kovoja. Abi pu

sės lygios. Negalėdami atsiplėšti 
laimi vieno taško skirtumu. Taš
kai: S. Karpuška 14, K. Obeliū- 

, SKAITYTOJO NUOMONĖ

SPORTO SALĖ BŪTINA !
žadėjimų? Tai labai svarbus klau
simas į kuri tegali atsakyti tik 
tėvai ir mūsų suaugęs jaunimas, 
kurio yra labai daug. Jeigu mums 
buvo nelabai sunku įsigyti savo 
gražius gyvenamuosius namus, nu
sipirkti moderniškus baldus ir įsi
taisyti limuzinus, tai ar jau taip 
labai sunku bus mums pastatyti 
tų jaunimo salę? Tik pagalvo
kim, kiek daug kainuoja sporto 
klubui australiškų salių nuomavi
mai, neskaitant to, kiek daug dar 
reikia jų prašyti, kad leistų tomis 
salėmis naudotis, nors ir brangiai 
yra apmokama. Tų viskų labai ge
rai žino sporto klubas ir kitos jau
nimo organizacijos.

Jeigu mes tėvai visi kaip vienas 
atsižadėsim tik vieno savaitgalio 
malonumų, kur ne vienam mums 
linksmai praleistas savaitgalis ga
na daug kainuoja, tai mūsų jauni
mo salė tikrai bus. O ta salė tik
rai turi būti, nes vaikams paža
dėta ir turi būti ištesėta.

Daug pelno neša ir loterijos. Sa
vo tarpe turim daug tautiečių, ku
rie turi savo biznius, kaip krautu
ves, fabrikėlius, dirbtuves ir pan. 
Aš manau, kad nei vienas nepagai
lėtų padovanoti vienų kitų vertin
gesnį daiktų, kurį galima būtų 
paleisti loterijon

Bilietų kainos, nors ir nedidelės, 
bet tikrai atneštų nemaža pelno. 
Bilietus galima būtų parduoti visur 
ir prie bažnyčios ir per subuvimus. 
Nemanau, kad nors vienas atsisa
kytų jų nupirkti. Net galima bū
tų neštis ir į darbovietes ir pa
siūlyti bendradarbiams, nes pas 
australus tas labai populiaru.

Kiek žinoma, jau sudarytas ko
mitetas, kuris tvarko tų visų rei
kalų. Jie važinės po namus pra
šydami aukų ir paskolų. Neatsi
sakykime nei vienas paaukoti po 
keletą dolerių, nes tie keli doleriai 
neš mums didelį pelną, kaip Lie
tuvos ūkininkai sakydavo — “Ką 
pasėsi, tų ir piausi”.

Neleiskime mūsų gražiai žaliuo
jančiam jaunimui nuvysti. Padė
kime jiems visu nuoširdumu, nes 
tik mūsų pastangomis lietuviškas 
jaunimas pamils mūsų brangių tė
vų žemę — Lietuvų. Tik mūsų rū-

Skaitytoju klaidinimas
Paskaičius “Mūsų Pastogėje” 

Nr. 5 (926) 6 vasario 1967 m. Ko
vo Pasisakymų atrodo, kad mano 
ankstyvesnis Sporto Šventės ap
rašymas yra neteisingas, klaidinus 
Sporto Skyriaus skaitytojus. Ta
me pasisakyme rašoma: “Kad ne
būtų klaidinami sporto skyriaus 
skaitytojai ir tautiečiai...”. Neno
rėdamas likti melagiu Sporto Sky
riaus skaitytojų akyse aš taip pat 
noriu pasisakyti.

Kaip ankstyvesniame Sporto 
Šventės aprašyme, taip ir čia aš 
pareiškiu savo nuomonę, nebūtinai 

nas ir A. Jakubauskas po 8, G. 
Kymantas 4.

VYTIS — Y.M.C.A. I 46:54
A. Jakubauskas ne formoj, ne

pataiko sviedinio į krepšį, nors S. 
Karpuška ir K. Obeliūnas gražiai 
žaidė, bet dviejų žaidėjų neužteko 
nors lygiam priešininkui atlaiky
ti. Šios komandos pirmas pralai
mėjimas pirmame rate. Taškai:
K. Obeliūnas 22, S. Karpuška 18, 
A. Jakubauskas 4, G. Kymantas
2.

VYTIS — SAINTS 67:14
Šiose rungtynėse vytiečiai tikrai 

rado krepšy skylę ir už praeitų 
pralaimėjimų šį kartų atsilygino 
trigubai. Pirmas šio turnyro ra
tas baigtas su vienu pralaimėjimu. 
Daugiau sėkmės kitame rate. Taš
kai: K. Obeliūnas 34, S. Karpuš
ka 16, G. Kymantas 9, A. Jaku
bauskas 6, K.' Kymantas 2.

E.B.O.

PRANEŠIMAS
Geelongo Liet. Sporto Klubo Vy

ties Valdyba praneša, kad klubo 
metinis susirinkimas įvyks balan- 

pesčiu ir aukomis vaikai didžiuo- 
sis esą lietuviais. Taigi, brangūs 
tėvai, nepagailėkime aukų ir dar
bo. Suburkim jaunimų į vienų vie
tų, kad jie galėtų būti kartu ,ko 
pasėkoje ir turėsim daug mažiau 
mišrių šeimų. Mūsų jaunimas augs 
kartu ir jiems nereikės dairytis 
į svetimtaučius. Ir jeigu tik mes 
apie tai būtume pagalvoję 10-15 
metų anksčiau, tai tikrai šiandien 
nebutumę sulaukę tiek daug 
mišrių šeimų. Bet gi dar nevėlu, 
ir šiandien tų klaidą atitaisyti, nes 
dar daug gražaus jaunimo pas 
mus yra. O be to, ir net tos miš
rios šeimos gali padidinti lietuvių 
skaičių, jeigu tik mes turėsm sa
vo gražius namus, jaunimo salę,

Kalkės organizme
Jeigu pradėsite be saiko gerti 

svaiginamuosius gėrimus, tai nea
bejotinai apsvaigsite.

Turėdami gerą apetitą ir ne
kreipdami dėmesio į visas kalori
jas jei pradėsite valgyti daug rie
bių patiekalų, tai nuįtuksite. O 
jeigu su saiku ar be saiko pradė
site valgyt maisto produktus, ku
riuose yra daug kalkių, tai ar ma
note, kad sukalkėsite? Ne! Kalkės 
maiste nieko bendra neturi su žmo
gaus kūno arterijų sukalkėjimu. 
Priešingai, mes per mažai suval
gome kalkių, o be kalkių žmogus 
darosi liguistas.

Žmogaus kūnas nuolat reikalin
gas kalkių ir nuolat, iš savęs išstu
mia tas kalkes. Todėl turime susi
rūpinti per maistų papildyti kalkių 
pareikalavimą.

Svarbiausi kalkių tiekėjai yra 
pienas ir varškė. Bet yra maisto 
produktų, kurie sunaikina, neutra
lizuoja kalkes, nes jie turi oksa- 
lio rūgšties. Tokie produktai yra 
kakao, špinatas ir rubarbarai. Pa
vyzdžiui, 100 gramų špinatų pasii
ma visas kalkes iš 200 gramų pie
no, jeigu valgysite špinatus, o po 
to tuojau gersite pieną. Jeigu tarp 
tų valgių bus didelė pertrauka, 
tai pienas jau nebeatduos savo kal
kių. čia yra pirma taisyklė su kal
kėmis.

PRIERAŠAS

Šis straipsnis buvo netalpintas 
Redakcijos nuožiūra.

Dabar, Krašto Valdybos pasiū
lymu, straipsnis dedamas.

sutinkančių su Vyties Klubo val
dybos pažiūromis. Man teko ilgų 
laikų dirbti Klubo valdyboje, pora 
metų Klubų Sųjungos valdyboje, 
dalyvauti daugelyje Klubų atsto
vų suvažiavimų ir per tą laikų 

džio 30 d. (sekmadienį) 2 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose (Douro St.).

Darbotvarkėje: susirinkimo ati
darymas, prezidiumo sudarymas, 
pirmininko, iždininko ir rev. ko
misijos pranešimas, diskusijos dėl 
pranešimų, valdybos rinkimai, 
klausimai ir sumanymai ir susi
rinkimo uždarymas.

Sporto klubo nariams dalyvavi
mas būtinas. Taip pat kviečiami 
sportininkų tėveliai, klubo rėmėjai 
ir visi, kuriems rūpi mūsų spor
tuojantis lietuviškas jaunimas. Po 
susirinkimo kavutė.

Geelongo L.S.K.Vyties Valdyba

VYTIES BALIUS
Balandžio 8 d. Geelongo L.S.K. 

Vyties Klubo Valdyba ruošia meti
nį balių, kuris įvyks Liet. Namuo
se (Douro St.). Pradžia 7 vai. vak.

Tą pačią dienų 12 vai. St. Ma
rys krepšinio salėje Vyties klubo 
krepšinio žaidėjai turės draugiš
kas rungtynes su latvių ir estų 
komandomis, atvykusiomis iš Mel
bourno. Visus nuošrdžiai kviečia
me tiek į rungtynes, tiek ir į ba
lių skaitlingai atsilankyti.

Geelongo L.S.K. Vyties 
Valdyba

kas paskatins ir tas mišrias šei
mas dažniau lankytis savuose su
buvimuose, kai jų vaikai irgi įsi
trauks į savaitgalio mokyklas, jau
nimo ir sportines organizacijas 
ir kartu su kitais priaugančiais lie
tuviukais sudarys jaunąją kartų.

Taigi, nesmerkdami nei tėvų, nei 
vaikų, sukūrusių mišrias šeimas, 
stenkimės juos kviesti į lietuviš
kus parengimus, nes tik švelnumu 
ir gražiu pavyzdžiu mes atitaisy- 
sim anksčiau padarytų klaidų, kad 
mažai rūpinomės jaunimu, bepro
tiškai taupydami pinigus statėm 
sau namus ir norėjom vienas už 
kitą anksčiau iškilti."

Tegul šio kuklaus straipsnio 
skaitytojai man atleidžia, jeigu ką 
nors per daug esu parašiusi, bet 
rašiau tik tai, ką mano lietuviš
ka motinos širdis man diktavo.

M. Juraitienė,
Sydney

Antra taisyklė, kad mes nepri- 
volome įsivaizduoti, jog turime pa
kankamai kalkių savo maiste. Tre
čia, — neturime užmiršti, kad tam 
tikru metu mums būtinai reika
lingos kalkės. Jos ypač reikalin
gos jaunystėje, kai vystosi skele
tas, taip pat busimosioms ir žin
dančioms motinoms, nes jos turi 
daug kalkių kūdikiui atiduoti, dar 
seniems žmonėms, kurių organiz
mas kalkių tiekimo nepriteklių pa
siima iš savo kaulų (todėl senat
vėje taip lengvai lūžta kaulai). 
Sportininkai ypač reikalingi daug 
kalkių.

Ketvirta — kalkės nėra vien tik
tai “statybinė medžiaga” kaulams 
bei dantims. Kalkės neišlieka te
nai nuo jaunystės iki senatvės. 
Kaulai nuolat išmeta turimąsias 
kalkes ir kraunasi naujas. Jau vien 
dėl to aišku, kad kalkės nuolatos 
mums reikalingos. Bet maža to. 
Mūsų širdis, nervai ir raumenys 
reikalauja savo darbui kalkių! 
Ypač virškinimo organams, inks
tams, hormonų liaukoms kalkės 
privalomos. Taip pat kalkės reika
lingos kraujo sukrekėjimui.

Ne kiekvienų kalkių rūšį sunau
doja mūsų organizmas. Pavyzdžiui, 
kalkių turįs vanduo nestiprina mū
sų skeleto, nepadeda greičiau už
gydyti sulaužyto kaulo, neduoda 

nuodugniai susipažinti su visa 
veikla, sporto darbuotojais, spor
tininkais ir visais užkulisiais. Ra
šydamas spaudoje sportinėmis te
momis kartu su visais išgyvenu 
mūsų laimėjimus ir nesekmes spor 
tinėje veikloje Australijos lietuvių 
jaunimo tarpe. Aš ir norėdamas 
negalėjau palikti nuošalyje, kada 
Šventės metu vadovai sėjo neapy
kantą savo tarpe, šventės apra
šyme aš paliečiau mano nuomone 
skaudų reikalų, — mūsų tarpe 
Klubų atstovų išklydimų iš vieške
lio į šunkelius dėl vieno sportinin
ko sukilimo prieš savo buvusį Klu
bų.

Gaila, kad Kovo valdyba nema
lonėjo pacituoti ištraukų, kaip iš 
mano, taip ir iš V. Bernoto ar R. 
Sidabro aprašymų, klaidinančių 
visuomenę ir skaitytojus. Savame 
aprašyme aš tiesioginiai iš viso 
neliečiau Kovo Klubo. Prašyčiau 
tų mano aprašymų Kovo valdybai 
dar sykį atydžiai perskaityti. At
rodo, kad dar neturėta laiko per
skaityti ir Sporto Šventės statu
to, nes ir toliau klampojama po 
makalynę.

Į visus aštuonis Kovo pasisaky
mo punktus galima atsakyti vienu 
punktu: D. Atkinson išvyko iš Ade 
laidės neatsiskaitęs finansiniai su 
Vyties Klubu. Pakol jisai neatsi
lygins Klubui skolų, atsiskaitymo 
negaus. Vyties Klubas, neduoda
mas jam atsiskaitymo, nenusikals
to jokiems mūsų ar australų įsta
tams. Taigi, ar gali būti reikalas 
aiškesnis ir prastesnis. Kam čia 
reikia skaitytojus vedžioti per rais 
tus iš Vyties Klubo padarant pa
baisų, persekiojančių nekaltus spor 
tininkus. Ar nelaikąs būtų tų dir
btinai išpūstų balionų pradurti ir 
išleisti blogų orą...

Skaitytojų informacijai aš visgi 
plačiau apibūdinsiu kai kuriuos 
faktus, su tikslu, kad būtų supras
ta, kur nusikalto nubaustas Vyties 
Klubas.

Pirmiausia kiek man žinoma, Ko
vo Klubas nėra nieko skolingas 
Vyties Klubui. Taip pat Kovo spor
tininkai nėra skolingi Vyties Klu
bui. Skolingas yra Vyties sporti
ninkas D. Atkinson, ir ginčas turė
tų būti tarp Vyties ir minimo spor
tininko. Iš Klubo valdybos narių 
man teko išgirsti, kad jeigu mini
mas sportininkas prieš išvykda
mas į Sydnėjų būtų malonėjęs 
kreiptis į Klubo valdybų, tai gal
būt jam būtų buvę labai Suma
žinta arba net visai nubraukta sko
la ir išduotas atsiskaitymas. Jisai, 
ir vėliau jo advokatai — Kovo 
valdyba nerado reikalo nuoširdžiai 
kalbėtis su Vyties valdyba ir ieš
koti kompromiso. Dargi Kovo val
dyba pagrasino išbrauksianti Vy
tį iš Sporto Šventės, neapgyven
dinsią sportininkų, o Klubą kalti
no praktikuojantį profesionalizmų.

Klubų atstovų nutarimas leisti 

tai, ko iš kalkių reikalauja mūsų 
nervai ir smegenys. Naudingos 
žmogui kalkės turi būti imamos 
tam tikru cheminiu pavidalu, koks 
yra pienas.

Kartu su citrinos bei fosforo 
rūgštimi kalkės yra lengviau pri
imamos mūsų kūne. Todėl dabar 
gaminami specialūs kalkių prepa
ratai, kuriuos galima naudoti pa
dengti mūsų kūno nuolatiniam 
kalkių reikalavimui.

V. Čekauskienė
E. L.

PAKVIETIMAS

Susitikęs pažįstamą, garsusis 
mokslininkas Eišteinas sako jam:

— Užeikite rytoj pas mane pa
pietauti. Bus profesorius Smit- 
sonas.

— Bet juk aš ir esu profesorius 
Smitsonas.

— Tai nieko, nepakenks, atei
kite ir jūs...

KLAIDA

Naktį viešbutyje į kambario du
ris kažkas pašėlusiai beldžiasi. 
Prabudęs svečias įpykęs šaukia:

— Kas ten?
— Viešbutis dega! — šaukia 

portjė.
— Tai ką, po velniais, ar aš 

gaisrininkas?!

D. Atkinsonui žaisti, yra priešin
gas mūsų Sporto Šventės statu
tui, prieštarauja australų nuosta
tams ir ardo tarpklubinį sugyveni
mų lietuvių sporto Klubų tarpe. 
Tarp kitko, toks nutarimas tik pa
ragina kitus sportininkus nesiskai
tyti su savo Klubų valdybomis, va
dovais, Klubų įstatais ir drausme. 
Atstovai, versdami Vytį žaisti su 
Sydnėjaus Kovu, tuo pačiu dikta- 
tūriškai vertė daryti nusikaltimų 
Sporto šventės statutui ir rizikuo
ti kelių Adelaidėje turimų koman
dų nubaudimu.

E. Taparausko pasirašytas $2.00 
pakvitavimas yra nevertas to po
pieriaus, ant kurio parašytas. E. 
Taparauskas pasielgė savavališkai 
prieš valdybos duotas instrukcijas. 
Prezidiumo pirmininko parašas te
reiškia, kad jo akyvaizdoje E. Ta
parauskas pasirašė.

Atstovai pažeidė Vyties Klubo 
statutų ir savarankiško tvarkymo
si teises. Iš jų nutarimo atrodo, 
kad jie diktavo, kiek gali Vyties 
sportininkas būti skolingas Klu
bui. Vytis neturi ir negali, pavyz
džiui, Melbourno Varpui įsakyti, 
kokius mokesčius uždėti Varpo na
riams. Tas pats galioja atvirkš
čiai. Vytis turi savo statutų, ku
ris yra Klubų Sųjungos tvirtin
tas. Pagal tų statutą turima teisė 
uždėti ar panaikinti Klubo na
riams ir žaidėjams mokesčius, 
bausmes ir taip toliau, šiame rei
kale jokio žodžio negalėjo turėti 
kitų Klubų atstovai. Juk gavosi, 
kad Vytį pradėjo tvarkyti atsto
vai iš Canberros, Hobarto ir ki
tur, stengdamiesi reguliuoti vidu
jinius Klubo reikalus, neesančius 
jų žinioje.

Septintame pareiškimo punkte 
sakoma, kad Vytis neatšaukė D. 
Atkinson skolos. Tam tegalima pas
tatyti klausimų — kodėl ją turi 
atšaukti? Vyties Klube visi žaidė
jai be išimčių susimoka nario mo
kestį, registracijos mokestį, nusi
perka uniformas, apsimoka Spor
to Švenčių mokestį ir taip toliau. 
Nepajėgių tų mokesčių sumokėti, 
paduoda Klubo valdybai pareiški
mų prašydami nuo jų atleisti. Val
dyba pareiškimų apsvarsčiusi ir 
radusi reikalinga turi teisę nuo 
jų atleisti. D. Atkinson tokio pa
reiškimo nepadavė.

Aštuntas pareiškimo punktas 
tai tikrai parašytas juoko sukėli
mui. Rašoma: — “Sydnėjaus spor
to klubo valdyba kartu ir visi 
sportininkai vieningai tiki, kad D. 
Atkinson yra pilnai atsiskaitęs su 
Adelaidės sporto klubo valdyba.”

Labai gražu, kad taip solidariai, 
“vieningai tikima”, bet Adelaidės 
Klubas prieš tą “tikėjimų” turi 
juoda ant balto — dokumentus, 
liečiančius skolų. Apgailėtina, kad 
to “tikėjimo” bet ne faktų paveik
ti Klubų atstovai apkaltino ir nu
baudė Vyties Klubų. Paskiau juo
kingai skamba pasižadėjimas “ati
taisyti skriaudą sportininkui” 
Kam toji didelė užsiimta misija? 
Kam iš kupštuko padaryti pira
mides, iš neatsiskaičiusio su savo 
Klubu sportininko didvyrį — spor
to kankinį? Aš dar sykį siūlau 
pradurti perdaug išpūstą balionų... 
užteks ginčų dėl vieno sukilėlio 
kapryzų.

Tegul D. Atkinson susimoka sko
las, gaus iš Vyties atsiskaitymą 
ir tada jau -galės žaisti “pamėg
tų sportą” nors ir 25 valandas 
į parą.

Aš žinau, kad gąlėjo būti netak
to ir iš Vyties Klubo valdybos 
susirašinėjimo dėl šio ginčo. Visgi 
tas negali pakeisti faktų. Taip pat 
Vyties valdyba turi laiškų iš Kovo 
su geru samčiu deguto.

Tikras esu, kad Klubų suvažia
vimo atstovai mano antrašu ras 
daug karčių žodžių. Ką padarysi: 
kas nors turėjo jiems pasakyti, 
kad jie per ginčus neturėjo laiko 
kitiems daug didesnę reikšmę tu
rintiems reikalams. Galėjo karš
čiuotis Vyties ir Kovo atstovai, bet 
kitų Klubų atstovai turėjo išlaiky
ti balansą, šaltu protu galėjo įneš
ti į Klubų atstovų suvažiavimą 
orumo. To nebuvo. “Vieningo tikė
jimo” paveikti jie sukilo prieš Vy
tį kaip bulius prieš raudoną ska
rą...

Pabaigai norėčiau pridurti, kad 
Kovas, išstatydamas nelegalizuotų 
žaidėjų pagal taisykles pralaimė
jo (užskaitomas pralaimėjimas) 
visas rungtynes. XVII — sios 
Sporto šventės vyrų krepšinio 
čempijonas yra Melbourno Var
pas.

B. NemeHaa
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
NEWCASTLE

MARGUČIŲ POBŪVIS
Kovo 26 d., Velykų sekmadienį 

Newcastle lietuviai surengė mar
gučių subuvimą — linksmavaka- 
rį p.p. Jazbučių sodyboje South 
Wallsende.

Margutinis subuvimas prasidė
jo margučių ridenimu, kur entu
ziastingai dalyvavo vaikai ir su
augusieji. Toliau sekė margučių 
mušimas. Daug kiužių prisimušė 
B. Zakarauskas savuoju “mažy
čiu”, bet po to visi kiti pralaimė
jo A. Bajaliui, turėjusiam nepa
prastai kietą kiaušinį. Vėliau lai
mėtojas teisinosi: “Ne veltui viš
tas lesinau jūrų kriauklėmis”.

Adelaidės Liet, apylinkės pirmi
ninkas p. Z. Vabolis, atostogaująs 
čia su šeima “žmonos tėviškėje”, 
ir V. Lorencas (linksmas muzi
kantas ir dainorius iš Brisbanės) 
sudarė gražiausių margučių pre
mijavimo komisiją. Už gražiausią 
margutį jie paskyrė pirmą ir ant
rą premiją O. Zakarauskienei, 
trečią ir ketvirtą J. Nekrošienei, 
penktą S. Christensen ir šeštą R. 
Christensen. Visi margučiai buvo 
ypač dailūs, tad komisijai nebu
vo lengva nuspręsti.

Susidorojus su margučiais sekė 
bėgimai, pravesti vaikams ir vy
rams. Iš vaikų iki 10 m. pirmoji 
atbėgo D. Nekrošiūtė, o iš vyres
nių (iki 15 m.) L. Nekrošiūtė. Jos 
gavo gražias dovanėles.

Pirmosios vyrų grupės bėgime 
pirmuoju atbėgo V. Lorencas, bet 
finaliniame bėgime laimėtoju iš
ėjo S. Žukas ir buvo apdovano
tas alaus buteliu ir šokoladu. Taip 
pat ir visi gražiausių margučių 
laimėtojai gavo dovanų.

Temstant visi suėjo į p.p. Jaz
bučių “seklyčią”, kur visi gražiai 
buvo pavaišinti. V. Lorencas taip 
smagiai grojo, kad ne tik jauni
mas, bet ir vyresnieji nenusėdėjo 
vietoje. Pertraukos metu apyl. 
sekretorius p. B. Liūgą paskaitė 
įvairių autorių poezijos. Pavykęs 
margučių vakaras baigtas vėlai 
skardžiai skambant sutartinėms. 
Apyl. pirmininkas ir chorvedis p. 
S. Žukas buvo viso vakaro cere- 
monmeisteris.

Kor.

SYDNEY
AUKOS TEBERENKAMOS 

TASMANIJOS 
LIETUVIAMS PADEGĖLIAMS

Įvairių Australijos vietovių lie
tuviai parodė savo solidarumą pa
remdami nuo gaisrų nukentėju- 
jusius Tasmanijos lietuvius, bet 
vis tik tai yra labai maža dalis, 
ko jie neteko ir kiek dar trūksta, 
ypač turint minty prieš akis ar
tėjančią žiemą. Žadėtoji pagalba 
iš Tasmanijos vyriausybės neži
nia kada bus suteikta. Todėl su
prasdama nukentėjusių padėtį Syd

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

♦:
►į SYDNEY STUDENTŲ TRADICINIS

IVITIl ll SEMESTRI n RJ BALANDŽIO 15 D. FATHER O’REILLY’S MEMORIAL AUDITORIUM AUBURN 
K<

75 Park Rd.) 
kontinentalinė kapela 

B 
J PROGRAMA
S . 

Įeinant "Cocktails” nemokamai Patarnavimas prie stalų
J Pradžia 7.30. Pabaiga 1.00 v. ryto.
$ Įėjimas — $2.00. Moksleiviams $1.00.

Šių metų Velykos ypač pasižy
mėjo Melbourne, į kur gražiausią 
margutį nuvežė ir padovanojo mel- 
burniškiams Bankstowno savait
galio mokykla. Šalia to labai daug 
sydnėjiškių ir šiaip buvo nuvykę 
į Melbourną praleisti Velykų ir 
pa viešnagėti. *

Dail. Leonas Urbonas po pasi
sekusių šiaurės Amerikoje savo 
parodų su žmona atostogauja be
sidairydamas po Ameriką. Turė
tose savo keturiose parodose (Či
kagoje, New Yorke, Clevelande ir 
Toronto) jis pardavė iš viso 52 
savo kūrinius. Šis skaičius liudija,
kad savo darbais sukėlė didelio 
susidomėjimo ne tik lietuvių, bet 
ir amerikiečių bei kanadiečių tar
pe. Prieš grįždamas namo dar nu
mato vieną savo individualią pa
rodą surengti Detroite.*

Įdomu, kas kada buvo pradėtas 
vartoti? Štai pirmieji langai su 
stiklais pradėti vartoti 375 m., 
grįstos gatvės 850 m., akiniai — 
1250 m., 1325 m. įvesti vekseliai, 
1415 m. apšviestos gatvės Europo
je. 1472 m .pradėtas vartoti pir
masis fortepionas, o 1520 m. į Eu
ropą pirmą kartą įvežtas šokola
das. Įvedant gatvių apšvietimą bu
vo sutikta didelio pasipriešinimo 
iš kunigų pusės esą, tai pasiprie
šinimas Dievo nustatytai tvarkai, 
nes naktis ir yra tam, kad būtų 
tamsu... •

Pereitą šeštadienį “Dainos” cho
ras Dainavoje buvo surengęs šau
nias balandines: gausiems svečiams 
ne tik vyrai skambiai padainavo, 
bet ir linksmieji broliai sydnėjiš- 
kį gyvenimą kiek pavėtė. Teko nu
girsti, kad linksmiesiems broliams 
žada konkuruoti Sydnėjuje atsira
dusios ir “liūdniosios seserys”, tik 
nežinia, ar šį kartą jų linksmieji 
broliai neįsileido į sceną, ar jos 
načios nedrįso viešai raudoti...*

Vaikščioja kalbos, kad mūsų so
listė p. G. Vasiliauskienė žada iš
leisti savo rinktinių dainų plokš
telę. Šių kalbų Ku-ka nei patvirti
na, nei paniegia.

*
Vienas mano bičiulis iš provin

cijos klausia, kaip ten yra su lie
tuvių paminklu kapinėse: ar jis 
jau pastatytas, ar dar vis ieškoma 
projekto. Ką aš į tai turėčiau at
sakyti ? *
Gauta pasiūlymų, kad visi patrio
tai, iškeičią savo lietuviškas pa
vardes į angliškas ar kitokias, pa
gal lietuvišką tvarką turėtų pasis
kelbti ir lietuviškoj spaudoj, nes 
nežinant netyčia gali užgauti ir sa

vo seną bičiulį pavadindamas jį 
mirusio žmogaus vardu. Sakyčiau, 
taiklus pasiūlymas.*

Turbūt nedaug kas žino, kad 
metų pabaigoje įvykusiame Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongrese Bue
nos Aires mieste Argentinoje bu
vo atstovaujami ir Australijos lie
tuviai. Ogi australiokus atstovavo 
buvęs “australietis” Antanas Nor
kus. Jis prisiuntė redakcijai žinių 
apie patį kongresą, kurias tikimės 
skaityti vėliau.

I v > k i a i pasaulyje
ARŠIOS KOVOS VIETNAME

Paskutiniu metu kovos Vietna
me labai paaštrėjo. Iš Viet Kon
go pusės jaučiasi nervuotumas ir 
jie fanatiškai puola amerikiečių 
ir pietų vietnamiečių pozicijas pa- 
Ikdami šimtus nukautų. Amerikie
čių aviacija irgi pagyvino puoli
mus šiaurės Vietname.

— ★ —
Tiek U.S.A., tiek ir Jungtinių 

Tautų gen. sekretorius U Thant 
deda pastangų nutraukti karo 
veiksmus Vietname ir konfliktą 
baigti prie derybų stalo. Su U 
Thant pasiūlymais sutinka ir Pie
tų Vietnamo vyriausybė, tačiau 
komunistinis šiaurės Vietnamas 
dar j pasiūlymus jokio atsakymo 
nedavė, nors tikimasi, kad šioji 
akcija galinti duoti teigiamų re
zultatų: arba nutraukę veiksmus 
susės tartis, arba komunistai, at
mesdami taikos siūlymus, pasiro
dys akivaizdžiai agresoriais.

— ★ —
Nacionalistinės Kinijos (For- 

mozos) vyriausybė žada sukilė
liams Kinijoje prieš Mao Ce Tun- 
gą visokeriopą pagalbą. Kaip ži
nia, komunistinėje Kinijoje nera
mumai vis dar tebevyksta.

— ★ —
Amerikiečiai Vietname vienos 

operacijos metu džiunglėse užtiko 
milžiniškas požemines slėptuves 
su maisto ir ginklų sandėliais, 
kur galėjo saugiai pasislėpti apie 
1000 komunistų sukilėlių. Spėja

nėjaus Liet. Mot. Soc. Globos Drau 
gija pratęsia anksčiau skelbtą au
kų vajų nukentėjusiems padėti ir 
kviečia visus lietuvius prisidėti 
savo auka nelaimės ištiktiesiems 
pagelbėti. Aukas ir toliau prašo
ma siųsti draugijos pirmininkės O. 
Baužienės adresu 8 Lannbert St., 
Bardwell Park, N.S.W .pažymint 
kam tos aukos skiramos. Primena
me, kad Draugijai aukotos sumos 
atsiskaito nuo pajamų mokesčių.

Iš anksto dėkinga
O. Baužienė 

Sydn. Liet. Mot. Soc. Globos D-jos 
Pirmininkė

PERTH
Vakarų Australijoje, Northam 

kovo 18 d. Edmundas Šaulys su
kūrė šeimos židinį susituokdamas 
su Janice Hannagen. Edmundo tė
veliai Northame turi dešimties ak
rų ūkelį ir yra susipratę lietuviai. 
Reikia tikėti, kad ir Edmundas ne
pasitrauks iš bendruomenės, o pa
siliks ištikimu jos nariu Tad lai
mingo šeimyninio gyvenimo jau
niesiems.

A. Vembutas

MELBOURNE
“DEVYNI BROLIAI” 

MELBOURNE
Velykų antrą dieną (kovo 27 d.) 

Bankstowno mokykla buvo išvyku
si į Melbourną ir sėkmingai su
vaidino p. A. Saudargienės sukur-

LIETUVOS VYTIS

Daug kas iš vietos lietuvių no
rėtų turėti gražią spalvotą Lie
tuvos Vytį. Dabar jau išėjo iš 
spaudos didelio formato gerame 
popieriuje atspaustas Lietuvos Vy
tis, kurį išleido p. B. Langis Syd
nėjuje. Šį reikšmingą darbą ga
lima gauti pas platintojus kiekvie
noje didesnėje Australijos lietuvių 
kolonijoje ir Mūsų Pastogės redak
cijoje. Šito stambaus leidinio kai
na — du doleriai. Užsisakyti ga
lima ir paštu prisiunčiant pini
gus ir apmokant išlaidas — 25 cen
tus.

ma, kad tai buvusi sukilėlių štabo 
būstinė.

— ★ —
Pereitą savaitę prancūzų pre

zidentas paleido į vandenį pirmą
jį Prancūzijos povandeninį ato
mine jėga varomą laivą, kuris bu
vo statomas jau nuo 1958 m.

— ★ —
Indijoje pradėjo sparčiai plisti 

raupsų liga ir priskaitoma jau 
apie 3000 šia liga mirusių. Tiki
masi aukų daug daugiau, nes gy
ventojai nesutinka prieš raupsus 
skiepytis.

— ★ —
Pasaulio čigonai siekia pasto

vios vietos ir žada kreiptis į Jung
tines Tautas, kad jiems būtų pa
skirta Somalija ar jos dalis Af
rikoje, kur jie sudaro apie 35% 
visų gyventojų.

_  ★ _
Tasmanijoje viename paplūdi

myje išplaukė apie 120 banginių 
numirti. Vietos administraciniai 
organai nežino, ką su tokia mase 
lavonų daryti, nes jie greitai gen
da ir teršia orą visoje apylinkėje. 
Mokslininkai neišaiškina, tokios 
masinės banginių savižudybės.

— ★ —
Nusekus Kaspijos jūros vande

nims į paviršių iškilo prieš 1000 
metų paskendusio miesto Sabayil 
pastatai. Pastatai ir bokštai ara
biško stiliaus ir sovietų moksli
ninkų teigimu labai gerai išsilai
kę.

ii - * - 

tą ir režisuotą trijų veiksmų pa
saką “Buvo broliai devyni”. Grį
žusieji vaidintojai ir visas pagel- 
binis personalas labai džiaugiasi, 
kad vaidinimas labai gerai pavyko 
ir gausi melburniškių lietuvių pub
lika (dalyvavo apie 500 žmonių) 
spektaklį labai šiltai priėmė. Šį 
vaidinimą Melbourne organizavo 
p. L. Baltrūnas, o pačia mokyklos 
išvyka rūpinosi visa Bankstowno 
mokyklos vadovybė ir mokytojai su 
spektaklio administratorium p. M. 
Šumsku priešaky.

Pažymėtina, kad į Melbourną 
vyko ne tik patys vaidintojai, ku
riuos sudaro beveik visi mokyklos 
mokiniai, bet vyko drauge ir vi
sas pagelbinis personalas: dekora
torius A. Plūkas, šviesų operato
rius S. Sankauskas, stalius K. 
Belkus nekalbant jau apie admi
nistratorių M. Šumską, muziką B. 
Kiverį ir mokyklos mokytojus su 
vedėju p. B. Geniu.

Reikia čia pripažinti, kad ši 
graži reprezentacija buvo sureng
ta išimtinai tik Bankstowno pas
tangomis, įskaitant ir p. Saudar- 
gienę, kuri jau eilę metų dirbda
ma su mokykla ir pati pasidarė 
kaip neoficiali bankstowniškė. Y- 
pač ši graži išvyka ilgai paliks 
atminty ir patiems Bankstowno 
mokyklos mokiniams, kurie gražiai 
paviešnagėjo keturias dienas Mel
bourne.

r.

KVIETIMAS
PRISIDĖKIME

M.K. ČIURLIONĮ PAGERBTI
Lietuvoje paskutiniuoju metu 

daug dėmesio skiriama mūsų tau
tos genijui dailininkui ir muzikui 
M. K. Čiurlioniui. Ten pastatyti 
specialūs rūmai jo tapybos paveiks 
lams. Jie apsaugojami nuo gedi
mo ir blukimo. Susuktas filmas, 
vaizduojąs jo kūrybos pasaulį. Mu
zikologas Landsbergis pasirūpino 
išleisti dvi M.K. Čiurlionio muzi
kos kūrinių plokšteles. Jis taip 
pat ruošia spaudai didesnio masto 
M. K. Čiurlionio monografiją.

Ir Vakaruose jis nepamirštamas. 
Aleksis Rannitas yra daug rašęs 
lietuvių ir svetimoje spaudoje apie 
M. K. Čiurlionį. Jis ir dabar ruo
šia didelę, išsamią M. K. Čiurlio
nio monografiją anglų kalba, šiuo 
nauju leidiniu bus įgalinti Vaka
rų kultūrininkai plačiau susipa
žinti su mūsų Tautos didžiuoju kū
rybos milžinu. Mūsų rašytojas 
Jurgis Gliaudą parašė romaną, ku
rio pagrindinis veikėjas vaizduo
jamas M. K. Čiurlionis. Šis roma
nas “IKARO SONATA” šiais 
metais bus išleista anglų kalboje. 
Kad pelengvinus jos pasirodymą, 
kviečiu mielus tautiečius Australi
joje užsisakyti iš anksto tą knygą 
ir palengvinti jos išleidimą. Jur
gio Gliaudos “IKARO SONA
TA” anglų kalboje leidžia Stepo 
Zobarsko vadovaujama knygų lei
dykla “Manyland Books”. Ji bus 
išleista su dail. M. K. Čiurlionio 
iliustracijomis iš jo būdingesnių 
kūrinių. Knygos kaina 4.50 austra
liškų dolerių, šį veikalą anglų kal- 
bon verčia anglų specialistas ir 
stilistas prof. R. Sealey, kuris ir 
anglas būdamas gražiai išmoko iš 
savo žmonos Sadūnaitės lietuvių 
kalbą ir dabar dėsto ją viename 
iš Amerikos universitetų.

Tad prasėdėkime ir mes mūsų 
brangų Tautos genijų išpopuliarin 
ti Vakarų pasauly ir užsisakyki-

Praėjus pavojui dėl galimo kon
flikto tarp Malazijos ir Indonezi
jos apie 10.000 anglų kariuome
nės atšaukiama iš pietryčių Azi
jos.

SVEČIAS Iš 
NAUJOSIOS ZELANDIJOS
Buvęs ilgametis N. Zelandijos 

Krašto V-bos pirmininkas ir kul
tūrininkas Česys Liutikas lankė
si Australijoje. Jis ypač domėjosi 
muziejais, meno galerijomis ir lie
tuvių bendruomenės gyvenimu. Ap
lankė šiuos miestus: Sydnėjų, Mel
bourną, Adelaidę, Canberrą, Ade
laidėje būdamas susipažino su Jo
no Vanago organizuotu Lietuvių 
Muziejumi - Archyvu. Jam kaip 
muziejininkui ypač buvo įdomu su
sipažinti su šia nauja Adelaidė
je institucija. Mat svečias č. Liu
tikas buvo vienas iš steigėjų 
“AUŠROS” muziejaus Šiauliuose 
ir ilgai tam muziejui vadovavo 
ir organizavo jo praplėtimą. Mel
bourne jam padarė nemažą įpū- 
dį didžiuliai Lietuvių Namai, susi
tiko su senais savo mokslo drau
gais: Jonu Meiliūnu ir Antanu 
Krausu.

Svečias Č. Liutikas aktingai da
lyvavo Lietuvių Dienose Sydnėju
je. Entuziastingai sekė ir sporto 
varžybas, skirdamas joms nema
žai laiko. Parėmė sportininkus de
šimke dolerių, nepamiršo ir Lie
tuvių Namų Melbourne, paauka
vo taip pat jų remontui. Jis rašo 
grįžęs iš Australijos namo, kad 
ilgai dar virškins įsigytus gausius 
įspūdžius iš savo kelionės po Aus
traliją. Yra visiems dėkingas už 
malonų priėmimą ir supažindinimą 
su įvairiu gyvenimu. Australijo-

Eilę metų A.L.B-nės Cabramattos Apylinkei vado

vavusiam pirmininkui

NIKALOJU1 C1N1NUI

Melbourne mirus, jo žmonai Aldonai ir sūnui Algiui gilią 

užuojautą reiškiame

Cabramattos lietuviai

A.A.
N1KUI CIN1NUI

mirus, jo žmoną Aldoną, sūnų Algį ir visus artimuosius 
liūdesy giliai ir nuoširdžiai užjaučia

A. ir A. Ramanauskai

PLUNKSNOS KLUBO POSĖDIS
Primename Sydnejaus Plunks

nos Klubo nariams, kad balandžio 
8 d., šeštadienį, p.p. Slavėnų na
muose (25 Maranoa St., Auburn) 
4 vai. p.p. šaukiamas visų klubo 
narių susirinkimas, šalia aktualių 
paties klubo reikalų išklausysime 
p. M. Slavėnienės pranešimo apie 
poetę Salomėją Nerį. Visi malo
niai kviečiami laiku susirinkti.

Pirmininkas

PAULIUS RŪTENIS 
TELEVIZIJOJE

Balandžio 6 d. 5.35 vai. per 
Channel 2 bus demonstroujamas 
filmas, kur vieną iš svarbiausių ro
lių vaidina mums žinomas lietuvis 
aktorius ir solistas Paulius Rūte
nis. Suinteresuotieji sekite televi
zijos programas. Kaip žinoma, P. 
Rūtenis jau kelintą kartą pasiro
do televizijos vaidinimuose tai vie
nokiame, tai kitokiame veikale. 
Šis filmas pernai buvo suktas Fiji 
salose kur buvo išvykęs ir mūs 
P. Rūtenis.

Šiuo metu P. Rūtenis dainuoja 
Elizabethan operos kompanijoje ir 
keliauja su trupe per visą Aus
traliją. Paskutiniu metu jis su 
trupe yra Wollongonge.

me jį vaizduojančią knygą “IKA
RO SONATA”. Prenumeratos mo
kestį 4.50 australiškus dolerius pra
šau siųsti : A. Krausas, 4 Grand
view Ave., Maribyrnong, Vic.

Pirmieji šią knygą jau užsisa
kė: A.L.B. Krašto V-bos pirm. 
S. Narušis, gimnazijos mokytojas 
S. Stankūnavičius, p. Veronika 
Kazlauskienė ir A. Krausas.

(k)

— ★ —
Neramumai ir maištai prieš da

bartinę Mao Ce Tungo vyriausybę 
komunistinėje Kinijoje nesiliauja. 
Daug kur vyriausybei ištikimi ka
riniai daliniai kruvinai susiduria 
su sukilėliais.

— ★ —
Kovo 15 d. Maskvoj savo pasi

rodymus (rusų revoliucijos sukak
ties proga) pradėjo Kauno dramos 
teatras. Vaidino neseniai insceni
zuotą K. Borutos “Baltaragio Ma
lūną”.

(E) 
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STEIGIAMAS 
MOTERŲ CHORAS 

Steigiamas Sydney lietuvių mo
terų bažnytinis choras. Pirmos 
repeticijos įvyks balandžio 9 d. 10 
vai. ryto Lidcombe parapijos salė
je. Chorui vadovauti sutiko p. Jo
nas Gaižauskas.

Visos moterys, norinčios daly
vauti steigiamame chore, prašomos 
atvykti į šias repeticjas ir pasi
tarimui dėl ateities veiklos.

Steigėjai

NAUJA STUDENTŲ 
VALDYBA MELBOURNE

Mt. Buloje įvykęs Melbourno 
Lietuvių Studentų susirinkimas 
išrinko naują valdybą, kurion iš
rinkti: St. GrincevRJius, Danutė 
Jokubauskaitė ir Vytautas Karazi
ja. Kol kas dar naujoji valdyba 
nepasiskirstė pareigomis.

(k.)

AUKOS BENDRUOMENEI
Atsiskaitant pereitais metais 

skelbto bendruomenės vajaus su
rinktas aukas prisiuntė 
Brisbanės ap-kė $12.00
Hobarto ap-kė 18.90
Albury ap-kė 30.00
Sydnėjaus ap-kė 102.74
Melbourno ap-kė 75.50
Bankstowno ap-kė 33.18 
Sales seniūnija 9.60
Canberros ap-kė 43.00
Latrobe Valley sen. 34.72
Geelongo ap-kė 3.90
Wollongongo ap-kė 4.90

Viso: $366.44
Visiems aukotojams ir rinkė

jams už aukas ir pastangas nuo
širdžiai dėkoja

ALB Krašto Valdyba

MIRĖ N. CIN1NAS
Kovo 27 d. Melbourne mirė 

melburniškiams ir sydnejiškiams 
gerai žinomas lietuvis kultūrinin
kas ir darbuotojas Nikalojus Cini- 
nas. Liūdesy paliko žmona Aldo
na ir sūnus Algis su šeima.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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