
KIEK MES 
KOVINGI ?

Nuolat tenka išgirsti susirin
kimuose arba skaityti spaudoje, 
kad mes ištrūkę iš oku
panto nagų turime laisvas ran
kas ir toliau su neatlyžtamu at
kaklumu tęsiame kovą prieš tė
vynės pavergėjų arba esame ne
palaužiama kliūtis tolimesnei 
komunizmo ekspansijai. Deja,
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šitokios tuščios deklaracijos pa
sirodo skambios žodžiuose, bet 
ne praktikoje. Su kiekviena die
na vis daugiau ir giliau neriamės 
į savo gerbūvio užtikrinimą, ne
gu sielojamės mūsų tautos ir tė
vynės reikalais.

Jau ne kartą esame pabrėžę, 
kad mes nesame kokie nors iš
eiviai, apleidę gimtąjį kraštą tik 
dėl geresnio duonos trupinio. 
Mes visur akcentavome ir tebe- 
akcentuojame, kad esame poli
tiniai pabėgėliai, palikę gimtą 
žemę protesto ženklan prieš sve
timųjų okupaciją, prieš prievar
tavimą, prie terorą. Pagrindas, 
tiesa, teisingas, nes kitaip nepa
teisintume savo atsidūrimo šita
me ar kitokiame krašte, bet per 
eilę metų gyvenimo praktika 
parodė, kad mes šitą principą 
pradedame ar net jau spėjome 
užmiršti, ir gyvename tik sau. 
0 tai jau ženklas, kad iš politi
nių pabėgėlių virstame ar jau pa
virtame eiliniais emigrantais, 
kuriems rūpi ne tie prie porą 
dešimčių metų šventais buvę gy
venimo principai, bet tik nuoga 
savinauda.

Juk kas gi yra politinis pabė
gėlis? O tik tas, kuris kovoja už 
tam tikras idėjas, ir jeigu toji 
kova jam neįmanoma savo gim
tajame krašte tarp savų žmo
nių, jis bėga į kitus kraštus ir 
tą kovą tęsia su dar didesniu 
užsispyrimu tam negailėdamas 
nei savo jėgų, nei išteklių.

Gi kaip yra su mumis? Mūsų 
kova yra tik deklaracinė be jo
kio konkretaus angažavimosi bei 
ryžto. Žinome, kad mūsų kova 
vyksta dviem frontais — už 
lietuvybę ir už pavergtą kraštą. 
Lietuvybę mes daugumoje pa
liekame Dievo valiai: kas ateity 
išsirutulios, tą ir turėsime nesi
imdami jokios atsakomybės arba 
teisindamiesi, kad nutautėjimas 
nesulaikomas ir kad anksčiau ar 
vėliau bus prie to prieita. To 
vardan idealistų sukuriamos mo
kyklos apytuštės, nors mokykli
nio amžiaus lietuvių vaikų gana 
gausu, šeimose pusiau kalbama 
angliškai teisinantis, kad su lie
tuvių kalba toli nenueisi, tad 
kam nepraktiško dalyko mokytis 
ir t.t.

Kova už pavergtą tėvynę vėl 
pavedama svetimiesiems aiški
nantis, kad tik didžiosios pasau
lio galybės tegali sovietus pri
versti pasitraukti iš Lietuvos, o 
mūsų pastangos nieko nereiš

KOVOS GINKLAI
— Lietuviai, nesigėdinkim ko 

plačiausiai rodytis savo kultūri
niais sugebėjimais. — Tokia buvo 
viena iš pagrindinių Vliko pirmi
ninko dr. J.K .Valiūno minčių, pa
sakytų jo kalboj Montrealio uni
versiteto salėje, Kanados Lietu
vių Dienos iškilmėse.

Tokį paskatinimų ištarti, sako 
Vliko pirmininkas, šį kartą stip
riai padrąsino puikiai patiektas 
Kanados Lietuvių Dienos turinys. 
Dedant pastangas padėti Lietuvai 
atgauti laisvę, mums nepaprastai 
svarbu dažniau ir plačiau skleis
ti gerą įspūdį apie save, tuo pačiu 
ir apskritai apie lietuvių tautą. 
Kanados Diena buvo vienas iš ge
rųjų pavyzdžių, kaip tai daryti
na.

Vliko pirmininkas ta proga nu
rodė ir kitą Lietuvos laisvės kovo
je svarbų ginklą: — Stenkimės 
būti “akademikų tauta”, tai yra, 
dėkime visas pastangas, kad mūsų 
jaunoji karta ištisai būtų išėju
si aukštąjį mokslą. Jei mūsų, pa
lyginti, nedaug tepriskaičiuojama, 
tai kaip tik todėl ir svarbu, kad 
jaunoj karta iškiltų ne tik lietu
viškai susipratusi, bet ir kiek 
tik įmanoma geriau išsimokslinu
si.

(ELTA)
— ir —

Čikagoje veikiančio Lietuviško
sios Kultūros Balzeko muziejaus 
patalpose rugpiūčio pradžioje bu

kiančios. Komunizmo plitimą 
vakarai sulaikys ginklu, tad ir 
šioje srity mūsų pasipriešinimas 
bergždžias.

Tai taip mūsų kova suveda
ma iki nulio ir taip mes pasyviai 
pasiduodame likimui arba dides
nių galybių valiai. Čia ir baigia
si mūsų kovingumas ir atspara 
prieš sutiktas kliūtis. Kai prieš 
aštuoniolika metų toje pačioje 
Australijoje buvo galima sakyti 
šimtaprocentinis atvykusių lietu
vių kovos vienetas už tautišku
mą ir tėvynę, šiandie tų kovoto
jų belikę tik ketvirtis ar net ma
žiau. Giriamės esą antikomunis- 
tai arba kovotojai už laisvę, bet 
kur esame, kada reikia tas dek
laracijas patvirtinti, ne tiek me
džiagine ar gyvybinė auka, o 
vien tik pasirodymu dalyvaujant 
atitinkamo charakterio mitin
guose, demonstracijose ir pana
šiai? Leidžiame antikomunistinį 
žurnalą, kurio uždavinys prista
tyti tą patį komunizmą su nu
plėšta kauke komunizmo nepa
žįstantiems, bet ar mes nuošird
žiai pasirūpiname, kad jis pa
siektų kuo platėsnius sluogs- 
nius? Kitos ideologijos ant kiek
vienos gatvės kertės įkyriai siūlo 
savo spaudą, nešioja nuo durų 
iki durų įtikinėdami, kad tik to
kią spaudą reikia skaityti, tuo 
tarpu mes iš to nepasimokome.

“Kiekviena kova reikalauja 
aukų”, sako teisingai poetas. 
Mūsų lietuviškas darbas ir kova 
taip pat grindžiama tik aukomis. 
Bet kas gaunasi: aukų rinkliavas 
mes vadiname ubagavimu. Negi 
lietuvybė pastatoma elgetos vie
toje, kad mes ją tegalime parem
ti tik išmaldos trupiniais? Lie
tuvybė yra tokia, kokie mes esa
me patys: jeigu mes visu savimi 
angažuosimės tai lietuvybei, tai 
ir ji bus mūsų pasididžiavimas, 
o mes verti jos nariai. Kai mes 
patys kovosime už pavergtą tė
vynę, tai visados yra vilčių, kad 
atsiras ir užtarėjų bei talkinin
kų.

Kas laisvę praranda, tai tik 
dalį praranda, bet kas viltis pra
randa, tas viską praranda. Juk 
viltis ir yra toji atrama daugeliu 
atvejų stebuklus nešanti. Lietu
viai prieš 50 metų sukūrė ste
buklą iškovodami nepriklauso
mybę, mūsų eilė naujam stebuk
lui atkovoti nepriklausomybę ir 
užtikrinti tautos ateitį.

(v.k.)

vo surengta paroda, pavadinta 
“Keturi šimtai metų lietuviškam 
menui”. Parodoje buvo išstatyti 
įvairūs rinkiniai katalogų, repro
dukcijų, spaudos iškarpų, fotogra
fijų ir knygų, vaizduojančių lie
tuvių kūrybą.

— * —
Jungtinių Amerikos Valstybių 

ir Kanados trečioji tautinių šo
kių šventė numatoma Čikagoje a- 
teinančių metų liepos 7 d. Jau 
dabar sudarinėjama tos tautinių 
šokių šventės programa ir jai ruo
šiamasi visu struopumu. Buvęs aus 
tralietis muzikas J. Zdanius ren
gia tai šventei muziką.

Kompozitorius Jeronimas Ka
činskas pakviestas į Berkeley mu
zikos mokyklą (USA) dirigavimo 
klasės vadovu ir dėstytoju.,

Vliko pastangomis spalio 21-22 
d.d. Washingtone šaukiama lietu
vių politinė konferencija, kurioje 
numatoma, kad dalyvaus Vlikas, 
Pasaulio Liet. B-nės Valdyba, 
Amerikos Liet Taryba, Lietuvos 
Diplomatinė Tarnyba ir Lietuvos 
Laisvės Komitetas.

Tarptautinėse varžybose Varšu
voje, kur dalyvavo 140 plaukikų 
iš 11-kos šalių, kaunietis V. Tik- 
nius 200 metrų nuplaukė per 2 
min. 16.2 sek. Tai greičiau, negu 
australietis P. Reynoldas, pasau-

NASSERIO KVIETIMAS 
PIETUMS

Kažkas pasibeldė į duris. Lau
ke stovėjo Nasserio pasiuntinys, 
kuris čia pat įteikė namų šemi- 
ninkui kvietimą pietums. Išvydus 
prezidento tarną, buvusiam Egip
to karo vadui ir vice prezidentui 
Abbel Amer buvo didelė staigme
na. Po pralaimėto karo su Izraėliu 
A. Amer atleistas iš pareigų ir 
smarkiai pažemintas vėl pajuto 
tvirtesnę žemę po kojomis ir pa
kilioje nuotaikoje dėkojo pasiun
tiniui už kvietimą. Panašių kvie
timų pietums gavo daugybė kitų 
aukštesnio laipsnio karininkų bei 
generolų.

Ir taip, kaip dauguma kitų, ex- 
maršalas A. Amer kviečiamu lai
ku atsirado prezidento Nasserio

Skulptorė Ieva Pociene

ĮVYKIAI
PLANAS

LAIMĖTI KARĄ VIETNAME
Amerikos vyriausias karo va

das Vietname admirolas U. Sharp 
išdirbo tokį planą karui laimėti 
Vietanme:
• Bombardavimais atkirsti Hai- 

pong uostą.
• Sunaikinti šešis svarbiausius 

taikinius šiaurės Vietname.
• Vykdyti koncentruotus bombar

davimus Hanoj - Haipong sri
tyse ir Kinijos pasienyje.

• Daugiau Amerikos karių per
mesti į Vietnamą.
Admirolas Sharp yra vyriausias 

karinių pajėgų viršinnkas Viet
name ir gen. Westmoreland yra 
jo priklausomybėje. Spaudos ko
mentarais, karas Vietname būtų 
greičiau privestas prie pergalės 
užkirtus sovietų tiekimą šiaurės 
Vietnamui.

— * —
Kinijoje “raudonieji sargai” nu

kryžiavo katalikų kunigą kinietį, 
kurį pririšę prie kryžiaus įkai
tintomis geležimis kankino. Kan
kinys mirė ligoninėje.

— ★ —
Pirmą kartą Jungtinių Tautų 

22 metų istorijoje prmininku iš
rinktas komunistas Rumunijos 
užsienių reikalų ministeris Cor- 
neliu Manescu.

linis rekordininkas.
100 metrų V. Tiknius ten pat 

nuplaukė per 1 min. 2.4 sek. Čia 
jis buvo antras po Rusijos ir Eu
ropos čempiono Gromako, kurs 
atplaukė 0.7 sek. greičiau už Tik- 
nių.

(ELTA)

VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
rūmuose. Tik pietų metu sukvies
tiesiems paaiškėjo kokiu tikslu jie 
buvo kviečiami ir kas jų laukia.

Prezidento Nasserio pavartota 
klasta reiškė nepasitikėjimą savais 
karininkais. Ir vien dėl to, Na- 
sseriui išvykstant į Sudano kon
ferenciją (esančią Khartoum mies 
te) visiems nepatikimiems uždė
tas namų areštas. Gi toks areštas 
Abbel Ameriui, kaip Izraėlio spau
da skelbia, pasibaigė kulka į gal
vą.

KHARTOUM KONFERENCIJA
Arabų konferencija Khartoum 

mieste, kaip ir daugybė prieš tai 
buvusių, ieškojo naujų būdų ara
bų vienybei ir tyrinėjo visas ga
limybes kitam pasipriešinimui 
prieš Izraelį. Taip kaip anksčiau

— ir —
Vietnamo sostinėje Saigone pe

reitą savaitę komunistai išsprog
dino nacionalistinės Kinijos (For- 
mozos) ambasadą.

Amerika numato pravesti išban
dymus antiraketinių ginklų Paci- 
fiko vandenyne. Amerikiečius ver
čia skubinti pasigaminti tokius 
ginklus, kad galėtų atremti kinie
čių raketas, kurių komunistinė 
Kinija numato pasigaminti pakan
kamai iki 1970 metų. Kaip žiną, 
komunistinė Kinija, vykstant ka
rui Vietname, visokiomis priemo
nėmis grasina atkeršyti Ameri
kai. Į tokius grasinimus net Ame
rikos gynybos ministeris McNama 
ra viešai spaudos konferencijoje 
pareiškęs, kad bet koks Jungt. A- 
merikos Valstybių puolimas būtų 
išprotėjusio aktas.

— ★ —
Komunistinė Kinija Hong Kon

go pasienyje išstatė ginkluotus 
sargybinius, kad sulaikytų iš Ki
nijos besiveržiančius pabėgėlius į 
Hong Kongą. Tuo tarpu pačia
me Hong Konge vis dar nesau
gu, nes tai vienur, tai kitur maiš- 
tinnkai kiniečiai komunistai sprog 
dina bombas keldami gyventojų 
tarpe sąmyšio.

Artimuose Rytuose reikalai vis 
dar nenusistovėję, ir arabai so
vietų skubotai ginkluojami, ruo
šiasi revanšui prieš Izraėlį. Siri
jos prezidentas net kelia mintį 
sujungti Egiptą, Alžeriją, Iraką 
ir Siriją į vieną socialistinę vals
tybę sekmingesnei kovai prieš Iz
raėlį. 

taip ir šį kartą, arabų viltys iš
blėso konferencijai neprasidėjus.

Nepasisekus Nasseriui sukviesti 
visas arabų valstybių galvas taip 
kaip į savo pietus, beliko tenkin
tis tuo, kas buvo prieinama. Šlu
buojančiam Egipto ūkiui tuo kar
tu ne tiek buvo svarbūs žydai, 
kiek ekonominiai reikalai. O čia 
ne tik kad galo neįmanoma suvesti 
su galu, bet dalykai visai pašli
jo. Milžiniškos pajamos iš Suezo 
kanalo, iš turistų ir naftos šalti
nių Sinajaus pusiasaly pasibaigė. 
Egipto ekonominę padėtį galėtų 
išgelbėtti tik turtingosios Kuwait 
ir Pietų Arabijos valstybės. Šios 
valstybės sutiko remti Egiptą ir 
Jordaną sušelpdamos kas metai 
400 mil. dolerių, bet su sąlyga, 
kad jų žemės alyva bus parduo
dama vakarams. Tai sąlygai Na- 
sseris visad priešinosi, bet šį 
sykį bėdos verčiamas nesiprieši
no.

Konferencijos dalyviai jokiu bū
du nepajėgė išspręsti esamos po
litinės padėties su Izraėliu. Į 
klausimus: kas daryti su Izraėliu? 
Kaip atimti jų valdomus arabams 
priklaususius plotus? Tik vienas 
Nasseris turėjo gan keistus atsa
kymus. Jis siūlė skirti pusę viso 
valstybinio biudžeto naujam ka
rui. Žinoma, Egiptas tokių paja
mų neturėdamas ginkluotųsi iš ki
tų kišenės. Tačiau nesant prita
rimo ar bent kokio entuziazmo Na 
sserio planui, prezidentas pats pa
siūlė tokį planą atidėti, kol lai
kas savaime pribręs.

Khartoumo konferencijai bai-

Premija I. Pocienei
Rugsėjo 5-15 d.d. Adelaidė

je. įvyko Royal South Australian 
Society of Arts pavasario meno 
paroda, kurioje dalyvavo 60 dai
lininkų su 84 kūriniais, jų tarpe 
ir du lietuviai: Ieva Pocienė su 
viena metalo skulptūra “Exo
dus” ir Leonas Žygas su dviem 
tapybos paveikslais.

Geriausias parodoje išstatytas 
kūrinys buvo premijuotas, ir ši
ta garbė atiteko mūsų skulpto
rei Ievai Pocienei. Aprašant šį 
įvykį laikraščiuose “The Adver
tiser” (rugsėjo 6 d.) ir “Sunday 
Mail” (rugsėjo 9 d.) meno kri
tikai pabrėžė, kad Ievai Pocie
nei premija vertai suteikta, nes 
jos kūrinys laikytinas pačiu ge
riausiu visoje parodoje.

— * —
Kolumbijoje automobilių lenkty

nėse buvo užmušti septyni žmonės, 
kai vienas lenktyninis automobi
lis įlėkė į žiūrovų minią ir sudu
žo.

— ★ —
Nors Tailandas ir yra Vietna

mo kaimyninė valstybė, bet čia 
komunistų partija yra nelegali. 
Tiesa, ir Tailande veikia komu
nistų teroristinės grupės, bet vy
riausybė su policija ir kariuome
nės daliniais gana sėkmingai ko
voja. Pereitą savaitę Tailando 
saugumo policija užtiki komunis
tų lizdą — centrą ir 33 komunis
tinio sąjūdžio vadus ir daugybę 
propagandinės medžiagos ir gink
lų. Tai dar nereiškia, kaip teigia 
Tailando vyraiusybės atstovai, 
kad tuo bus palaužtas komunisti
nis slaptas sąjūdis, bet vis tiek 
teroristams suduotas skaudus 
smūgis.

— ★ —
Amerikos meno žinovai teigia, 

kad dail. Kęstutis Zapkus yra vie
nas iš gabiausių dailininkų po
karinėje Amerikos dailininkų jau
nojoje kartoje.

_  ★ —
Kaune tebegyvenąs dailininkas 

Kazys Simonu rugpiūčio 25 die

giantis priimtos trys rezoliucijos 
t.y. nepripažinti Izraėlio teisėta 
valstybe, su tokia nevesti jokių de
rybų ir vietoj siūlomos taikos 
ruoštis karui.

ŽYDŲ ATSAKYMAS
I Khartoumo konferenciją taip 

kaip į anksčiau buvusias ar atei
ty būsiančias arabų konferencijas 
ir rezoliucijas, žydai turi tik vie
ną atsakymą: “Nė viena valstybė, 
nė jokia U:N.O. intervencija ar 
kokie Tito planai nepajudins Izra
ėlio iš vietos. Jeigu arabai nori 
santaikoje gyventi ir atgauti pra
rastas teritorijas jie turi ateiti 
prie bendro posėdžių stalo ir tar
tis ne su Maskva ar Belgradu, bet 
su Izraėliu.

KOM. KINIJOJE
Paskutinėmis žiniomis Pekino 

radijas įvairiais būdais apeliuoja 
į tautą bandydamas sustabdyti be
siplečiantį Kinijos socialinį, poli
tinį ir ekonominį chaosą.

Prieš kiek laiko Pekino radijas 
kreipėsi gražuoju į gyventojus pa
laikyti krašte tvarką. Nusikaltu- 
siems buvo grasinama griežtomis 
priemonėmis. Naujai išleistame 
Pekino potvarkyje paaiškėjo griež
tų priemonių mįslė: kariuomenei 
leista vartoti ginklą ir šaudyti 
tuos, kurie priešinasi Pekino parė
dymams.

Tačiau ir nauju Pekino potvar
kiu neišsprendžiama padėtis. Ka
riuomenei susikaldžius nežinia 
kam išduoti ginklą.

Pietų Kinijoje ir Mongolijoje 
tęsiantis kruviniems susirėmi
mams, buvo įsakyta civiliams ir 
armijai ligi nustatyto laiko padė
ti ginklą. Atrodo, kad niekas Pe
kino potvarkio neklausė, nes ir 
šiandieną ten tebekariaujama.

Džiaugdamiesi šios darbščios 
kūrybingos ir nuoširdžios lietu
vės skulptorės laimėjimais me
no srity (neseniai spaudoje skai
tėme, kad jai teko pirmoji pre
mija Oueenslando parodoje) 
sveikiname ir linkime kuo ge
riausios sėkmės ateityje!

ną sulaukė 80 metų amžiaus. Su
kakties proga rengiasi savo darbų 
parodai ir dar dirba prie naujo 
kūrinio, apie kurį pasakė: — Nė 
nežinau, kaip pavadinsiu. Gal ar
chitektūros simfonija, o gal vaizdą 
viršys galaktikos šviesos...

Be to, sako, rengiąs naują atsi
minimų knygą, vardu “Prarausus 
dulkes”. Prieš aštuonerius metus 
Vilniuje buvo išleista pirmoji K. 
Šimonio atsiminimų knyga “Gyve
nimo nuotrupos”.

(ELTA)
— * —

Rytų Berlyne surengtoje tarp
tautinėje grafikų parodoje dalyvo 
ir lietuviai Vytautas Kalinauskas 
ir Aldona Skyrutytė. Parodoje bu
vo išstatyta 459 darbai įvairių šio 
meto garsių pasaulio grafikų.

— ★ —
Amerikos lietuvaitė Olga Kaya 

(Korženiauskaitė), 1961 m. laimė
jusi Palm Springs grožio kara
laitės titulą ir pasižymėjusi kaip 
madų ir fotografijos modelis, da
bar prasiveržė į filmus. Ji vaidi
na su Elviu Presley Universal 
studijos pastatytame filme 
“Clambake”.

Olga yra buvusios Kauno val
stybinio teatro balerinos Raisos 
Bandzevičiūtės - Korženiauskienės 
duktė.

— * —
Kaune, vienoj Laisvės alėjos 

krautuvėj pasirodė kosmetikos 
prekių iš Lenkijos. Jau prieš ati
darant, prie durų stovėjo ilga mo
terų eilė. Kai atidarė, per tris 
valandas tų prekių buvę parduota 
už apie 3,000 rublių...

(E)
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Kitaip galvojantis -
1967 m. birželio paskutinėmis 

dienomis. V. Vokietijoje didžiojoje 
spaudoje tilpo pora trumpų, bet 
šiurpių žinučių, liečiančių rusina
mų Lietuvą, jos žmonių atstovą:

“Raudonojoje aikštėje — bom
bos sudarskytas”
(United Press International)

Maskva. Vakar, Raudonojoje 
aikštėje Maskvoje, buvo bombos 
sudraskytas senas vyras, kurią 
atrodo jis pats pasigamino. Ma
čiusieji , savo akimis praneša, jog 
šis maždaug 80 metų rusas, iš
šaukė nedidelį žmonių subėgimą, 
kur padrikais žodžiais darė pareis 
kimus, ryšium su konfliktu arti
muosiuose rytuose. Staiga jis bu
vo j gabalus suplėšytas bombos, 
kurią turėjo savo kišenėje. Du 
jauni vyrai buvo lengvai sužeis
ti. Tuoj po įvykio, Raudonoji aikš
tė buvo milicijos atitverta.

PASKOLOS
SYDNĖJAUS LIET. KLUBUI 

(Tęsinys)

Sydnėjaus Lietuvių Klubo na
riai naujų namų statybai skolina:
Pr. Mikalauskas $200.00
St. Pačėsa 150.00
P. Pilka 50.00
B. Pivoriūnas (papild.) 200.00
P. ir C. Protai 100.00
L. Sabulis 100.00
V. Skrinska 100.00
A. Statkus (papild.) 200.00
A. Skirka 150.00
A. Simanavičius 150.00
V. Simniškis (papild.) 290.00
J. Šliteris 100.00
VI. Šablevičius 200.00
J. Dočkus 200.00
P. Grosas 210.00
A. Jablonskis (papild.) 30.00
A. Jasaitis 140.00
V. ir V. Juzėnai 300.00
St. Juraitis 200.00
A. Žilys 100.00
J. Černiauskas 30.00
P. Burokas (papild) 10.00

Laikinai užbaigdami skelbti pir
mųjų skolintojų sąrašą, esame dė
kingi nariams, supratusiems klu
bo reikalingumą, tuo suteikdami 
Valdybai galimybę imtis tolimes
nių žygių.

Nariai, neatlikę šios pareigos, 
maloniai prašomi nedelsiant pa
sekti aukščiau skelbtų narių pa
vyzdžiu, nes tik vienybėje galybė!

Klubos valdybos nariai kiekvie
ną sekmadienį priima paskolas bei 
paskolos pasižadėjimus, įstojimo į 
klubą pareiškimus ir teikia pil
ną informaciją suinteresuotiems, 
laikinose klubo patalpose 39 
Church Str., Lidcombe. Telef. 
649 8879.

Sydnėjaus Liet. Klubo V-ba

A. A. DOMUI BURNEIK1UI

staiga mirus jo žmonai p. M. Burneikienei, dukrai ir žentui 
p.p. Brozowskiams ir anūkams reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime.

T. ir V. Kaspučiai

Mielam ir ištikimam bendradarbiui

DOMUI BURNEIK1UI
staiga mirus Vakarų Australijoje, liūdesy palikusius 
žmoną, vaikus ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Mūsų Pastogės Redakcija

Karo lakūnui
ANTANUI KARPIUI

tragiškai žuvus, jo žmoną D. Karpienę — Jasutytę ir 
jos tėvelius skausme ir liūdesyje giliai užjaučiame.

Juospaičiai

Karo lakūnui

ANTANUI KARPIUI

tragiškai žuvus, jo tėvelius ir brolius skausme ir liūdesyje 
giliai užjaučiame.

Juospaičiai

“RAUDONOJI AIKŠTĖ“
Tas 67 metų “rusas”, kuris tre

čiadienio vakare, Raudonojoje ai
kštėje greičiausiai savo gamybos 
bomba susisprogdino, pagal val
džios tyrimus sirgęs smegenų skle 
rože (sukalkėjimu). Žuvusysis e- 
sąs iš Vilniaus (Lietuvos).

Tiek šios trumpos žinutės iš 
“Rhežnische Post” (Duesseldorf(.

Jos pasako, simbolizuoja vienos 
asmenybės kovą už laisvę, už at
kreipimą pasaulio opinijos į Vil
nių, Lietuvą, pavergimą — kraujo 
kaina, gyvybės kaina, tragiškai 
užbaigtos Kremliaus Kruvinoje 
aikštėje.

Sovietiniai politrukai šį simbo
lišką aktą užmovė ant seno kur
palio, apšaukė gyvybės kainą vyk
dytą aktą ligos padariniu. Pasau
lio istorija žino daugybę atvejų, 
jog politiniai aktai susiję su kova 
už laisvę yra pareikalavę daugy
bės panašių aukų: ar tai suside
ginusieji Vietname, ar mirę sa
vanorišku badu Indijoje, ar tai 
kreipę į savę mirties nasrus karo 
frontuose.

Kažin ar bent vienas iš jų bu
vo rastas sirgęs — smegenų krau
jagyslių “sukalkėjmu”?!

Ateitis išaiškins, ar šioji neži
nomoji komunistinių kolonialistų 
auka, oficialiai pavadintą “rusu” 
— buvo lietuvis ar izraelitas. 
Kaip ten bebūtų — lenkime gal
vas šiam pavergtųjų atstovui, 
kaip prie nežinomojo kareivio ka
po.

Sovietinių politrukų ant to pa
ties arkliuko sodinama taip gi 
Stalino dukra-Svetlana Aleliuje- 
va. štai praneša Deutsche Presse 
Agentur iš New York: pagal So- 
vietijos Ministro pirmininko Ko
sygin pareiškimą spaudai, jinai 
esanti: “moraliai nepastovi ir ser
ganti asmenybė . Mes galime tik 
apgailestauti tuos, kurie ją ku
riems nors politiniams tiklams pa
naudoti nori, arba kokiems nors 
bandymams sovietinę naciją dis
kredituoti. Turint omenyje gali
mas keliones (į Maskvą pas savo 
vaikus) turėtų ji pageidauti, jog 
šios temos iš viso nebūtų liečia
mos”.

Sovietinių politrukų ’ligoniais” 
apšauktų antisovietinių veikėjų, 
rašytojų kilusių iš Sovietijos ir 
ten dirbusių ar tebedirbančių — 
sąrašas galas ilgas. Paimsim pa- 
iliustravimui tik dar porą, spau
doje nuskambėjusių.

Prieš keletą metų Leningrado 
rašytojas — Narymov - Narica, 
per užsienio turistus, į vakarus pa 
siuntė savo kūrinį: “Nesudainuo
toji daina”. Čia jis buvo atspaus
dintas įvairioms kalbomis, o so
vietiniai politrukai tuoj apšaukė 
Naricą — “psichiniu ligoniu“ ir 
dingo žmogus iki šiai dienai. Dar

beprotis
teko stebėti V. Vokietijos televi
zijoje diskusijas ar tas rašytojas 
sveikas ar ne. Atrodo buvo pri
tariama politrukų šmeižtui.

Apie prievartinį pavertimą li
goniu, ir patalpinimą į ligoninę, 
yra aprašęs savo knygoje "Palata 
No. 7” — Tarsis, kuris nepasi
sekus jo psichiškai sudoroti, tak
tiniais sumetimais buvo ištremtas 
iš Sovietijos į vakarus.

Tai tik keletas konkrečių pa
vyzdžių kaip modernieji politru
kai, moderniu psichologiniu tero
ru stengiasi sunaikinti ar bent 
diskredituoti vakarų pasaulio a- 
kyse rašytojus, veikėjus — iške
liančius į dienos šviesą komunis
tišką rusiškojo kolonialisto veidą. 
Tokių aukų yra ir lietuvių bei 
kitų tautybių tarpe.

Ezopas vienoje savo pasakėčių 
aprašo, kaip vilkas susitikęs pie
voje ėriuką sustaugęs: “Ei tu, nu- 
ėdei pernai mano valdose žolę“. 
Ėriukui sumekenus, jog jis per
nai dar nebuvęs ant šio svieto — 
buvo vilko sudraskytas.

Panašiai ir sovietiniams poli- 
trukams išeina, jog nebesant ga
limybių santvarkos, priespaudos 
kritikus apšaukti fašistais, nacio
nalistais, revizionistais, kontrarevo

Domas Burneikis

TAURAUS LIETUVIO 
NETEKUS

Vakarų Australijos lietuviai 
skaudžiai gedi netekę tauraus lie
tuvio a.a. Domo Burneikio, kurie 
jį laiko savo bendruomenės tėvu 
ir tautinio budrumo simboliu.

Mirė a.a. Domas Burneikis rug
piūčio 29 d. savo namuose širdies 
priepuoliu. Pirmą kartą širdies 
priepuolio ištiktas prieš kelis mė
nesius jis buvo paguldytas ligoni
nėn iš kurios neseniai išleistas ge
rokai pasitaisęs ir buvo pilnas vil
čių dar kiek ilgiau pagyventi. Sa
vo laiške šio laikraščio redaktoriui 
jis rašė, kad vos tik sustiprėjęs 
tuoj vėl imsis plunksnos ir toliau 
teiks informacijas apie Vak. Aus
tralijos lietuvių gyvenimą. Deja, 
laimėta prošvaiste ilgai negalėjo 
džiaugtis, ir taip širdies priepuo
lio ištiktas savo namuose išsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo peržengęs 75 mt.

Velionis Domas savo kilme bu
vo žemaitis nuo Telšių. I Austra
liją atvykęs jis įsikūrė su šeima 
Perthe, Vak. Australijoj, kur da
bar ilsisi jo pelenai.

Nors ir senyvo amžiaus a.a. Do
mas nuolat dalyvavo visoje lietu
viškoje vietos veikloje tai talkinin
kaudamas, tai prisidėdamas ar 
darbu ar iš savo kuklios pensijos 
vienu kitu centu prie lietuviškos 
veiklos. Bet svarbiausia — jis bu
vo ištikimas ir nepamainomas 
Mūsų Pastogės bendradarbis, in
formavęs Mūsų Pastogės skaityto
jus apie Vak. Australijos lietuvių 
gyvenimą ir veiklą, po savo raši
niais pasirašinėdamas A. Vembu- 
to slapyvarde. Už jo tokią ištiki
mybę Mūsų Pastogės Redakcija ir 
skaitytojai jam ypač dėkingi.

Mirė a.a. D. Burneikis kaip tik 
tuo metu, kai ALB Krašto Val
dybos p-kas p. S. Narušis lankėsi 
vak. Australijoje P-kas p. S. Naru 
šis jį buvo aplankęs kaip tik prieš 
pat mirtį jo namuose ir gražiai 
abu pasikalbėję, kas velionį ypač 
pradžiugino. Nepraėjo nė kelios 

liucionieriais, užsienio agentais, 
griebiamasi lengviausio šmeižto, 
psichinio teroro — pavertimu ‘li
goniu”.

Sovietų šmeižtų žargone yra ir 
kitų išsireiškimų įvairioms apkal
tintųjų žmonių kategorijoms kaip: 
spekuliantais, banditais, paleistu
viais ir t-t.

Giliau pažvelgus į šiuos asme
nis, būtent, tuos kurie turi ko
kius nors ryšius su užsieniu, ar 
kuriuo nors keliu pasiekia užsie
nį — matytume, jog tai daugumo
je režimo POLITINIAI priešai. 
Kuriuos stengiamasi likviduoti ki
ta kauke prisidengus. Kaip tai 
"SPEKULIANTAI” kunigai Klai
pėdoje: Burneikis ir Povilonis 
(statę naują bažnyčią), kaip se-

LIETUVIAI PASAULYJE
PRIPAŽĮSTAMI LIETUVIAI 

MUZIKAI
Rugsėjo 24 d. Clevelando Muzi

kos Instituto salėje (USA) įvyko 
lietuvių muzikų — solistės A. 
Stempužienės ir muziko Dariaus 
Lapinsko koncertas. Išpildytas 
Daraius Lapinsko naujas muziki
nis kūrinys “Maras” pagal poeto 
Kazio Bradūno to paties vardo 
poemą. Abiem lietuviais — solis
te ir kompozitorium susidomėjo 
vietos amerikiečių muzikiniai 
sluogsniai. Su jais žinoma muzi- 

MIRUSIEJI
dienos po šito susitikimo ir vėl 
p. Narušis su juo susitiko, bet jau 
pakeliui į amžinybę.

A.a. velionio Domo valia buvo 
jo kūnas sudegintas krematoriu
me. Palydėjo amžinybėn gausiai 
susirinkusi Pertho lietuvių bend
ruomenė. Šalia kitų jautrų atsi
sveikinimo žodį tarė ir ALB Kraš
to Valdybos pirmininkas paragin
damas tautiečiams vietoj vainikų 
sudėti jo vardu aukų įsteigtam gar 
bės ir atminimų fondui, kur jo 
vardas ir atminimas truks ilgiau, 
negu vystančios ant kapo gėlės. 
Pritardami šiai p. Narušio min
čiai velioniui dėkingi Pertho ir 
apylinkių lietuviai sudėjo gausiai

VYTAUTAS LEOPOLDAS 
VASARIS

(1920.7.28-1967.9.4)
"O, tu nematysi pavėtsarėlio iš

auštant, o, tti negirdėsi girių ge
gelių kukuotam t; užžels tavo take
liai žolynėliais, užries dobilėliais; 
o, aš nesusieisiu nei ant jokių at- 
laidėlių, nei ant jokių jomarkė- 
li-ų”

Liaudies rauda

Paskutiniuoju metu labai daug 
mūsų tautiečių miršta. Keliolikos 
savaičų tarpe jų mirė Australi
joje apie 12. Miršta seni ir jauni. 
Štai rugsėjo 4 d. rastas miręs sa
vo namuose, Melbourne, Vytautas 
Vasaris. Širdies priepuolis jį iš
rovė iš mūsų tarpo. Rugsėjo 8 d. 
įvyko laidotuvės. Šv. Jono bažny
čioje už velionio vėlę šv. Mišias 
laikė kun. P. Dauknys. Pamaldo
se dalyvavo per 100 tautiečių. Iš 
Canberros buvo atskridę velionio 
sūnūs Vytenis ir Gintaras, — bro
lis Mečys iš Sydnėjaus, pusbrolis 
Juozas Donela iš Adelaidės. Pažy
mėtina, kad laidotuvėse dalyvavo 
ir australų, nes velionis buvo la
bai mėgiamas savo darbovietėje. 
Fawkner kapinėse supiltas naujas 
kapas. Jį papuošė gausingi arti
mųjų ir bičiulių vainikai bei gė
lių puokštės. Tautos šventėje išly
dėjome amžinybėn melbourniš- 
kiams gera pažįstamą, brangų ben 
druomenės narį Vytautą Leopoldą 
Vasarį. Po Viešpaties angelo ir 
kapeliono tarto žodžio, kiekvienas 
įmesdami po saujelę žemės kapan 
atsisveikinome. Tebūnie lengva 
Australijos žemelė, broli Vytau
tai !

V.L.Vasaris gimė Ylakiuose, 
Žemaičių krašte, 1920 m. liepos 
28 d. Tėvai buvo pasiturintys, tu
rėjo ūkį ir krautuvę Ylakių mies
te. Savo šeimoje Vytautas buvo 
vyriausias. Vos trylikos metų bū
damas neteko savo tėvo ir turėjo 
su motina rūpintis ūkiu ir krau
tuve. Mokėsi Skuodo gimnazijoj 
ir Kaune baigė komercijos mo
kyklą. Moksleiviu būdamas buvo 
skautu. Lietuvoje tarnavo kaip bu
halteris įvairiose firmose.

diškiai Krivickas ir kiti (užmezgę 
ryšius su atplaukiančiais užsie
nio jūreiviais), kaip “banditai” už
puolę lėktuvo įgulą (norėję jį 
priversti pasukti į užsienį, kad 
pabėgus iš vergijos), kaip Sov. 
armijos 4 “dezertyrai iš R. Vo
kietijos zonos, “pagrobę” V. Vo
kietijos piliečio automobilį ir jį 
"nužudę” (kad pabėgus į vakarų 
Vokietiją). Kaip “banditai” (bu
vę Lietuvos partizanai)*

Liūdna, jog kai kuriais atvejais 
vakarų spauda šį sovietinį falsifi
katą priima už gryną tiesą; lie
tuviškoji spauda turėtų reikiamai 
suprasti politrukų žargoną ir jį 
perduoti jo tikrąja prasme.

Antanas Viluckis

kos kritikė Ethel Boris turėjo pla
tų pasikalbėjimą ir paskelbė labai 
palankų straipsnį “The Plain 
Dealer” dienraštyje, kur prista
toma abu meninkai kaip aukšto 
lygio talentai, kuriais amerikie
čiai tegalį tik didžiuotis.

— ★ —
Prof. Vincas Vyčinas Ameriko

je parengė naują veikalą anglų 
kalba, pavadintą "Greatness of 
the Mythical World”, kuriame pa
liečiama ir lietuviška mitoligija. 
Prof. V. Vyčinas dėsto filosofiją 

aukų, ir taip Domo Burneikio var
das paliks nedylančiu simboliu vi
siems Australijos lietuviams.

Ne veltui Pertho lietuviai jį va
dina savo bendruomenės tėvu, guo
dėju, užtarytoju. Jis buvo tarsi 
tautinė sąžinė kiekvienam, stipri
no pavargstančius, žadino ir guo
dė ir buvo atviras ir broliškas 
kiekvienam, kurį tik pasiekė. Nu
liūdime paliko nevien tik žmo
na, duktė žentas ir anūkai, bet 
ir visi Pertho lietuviai netekę to
kio nuoširdaus ir tauraus lietuvio. 
Liūdi taip pat ir Mūsų Pastogė, 
netekusi ištikimo bendradarbio.

(k.)

V. L. Vasaris

Tremty, Vokietijoj, susilaukė 
sūnaus Vytenio 1946 m. čia lan
kė ir baigė fototechnikos institu
tą. Emigravęs su žmona ir sūnum 
Vyteniu Australijon, ilgesnį laiką 
dirbo Kodako frmoje. Savo šeimo
je susilaukė ir antrojo sūnaus Gin
taro. Vyresnysis jau antrus metus 
studijuoja teisę Canberroje, Nat
ional Universitete. Antrasis sū
nus Gintaras šiais metais bai
gia gimnaziją ir yra pii-mas mo
kinys baigiamoje klasėje. Velionis 
kaip fotografas specalistas yra 
daug pasitarnavęs lietuvių ben
druomenei fotografuodamas vestu
vėse, minėjimuose, skautų stovyk
lose. Kiek laiko dirbo Alano foto 
studijoje.

Nuo 1954 m. perėjo dirbti į 
Henry Bucks firmą ir čia kaip 
buhalteris išdirbo 12 metų iki 
mirties. Šioje firmoje velionis bu
vo laikomas kaip pareigingas ir 
geras tarnautojas. Todėl ir jo lai
dotuvėse dalyvavo visas būrelis 
australų bendradarbių.

Velionis buvo didelis patriotas. 
Išauklėjo ir savo vaikus lietuviš
koje dvasioje. Abu sūnūs reiškiasi 
kaip skautai ir sportininkai.

A. Krausas

ir jau yra išleidęs keletą savo 
filosofinių veikalų anksčiau.

— ¥ —

SUKAKTYS
Žinomam teatro darbuotojui 

Juozui Miltiniui, kuris šiuo me
tu Lietuvoje yra Panevėžio teatro 
vadovas, suėjo rugsėjo 3 d. 60 
metų amžiaus. Juozas Miltinis 
yra tikrai originalas ir drąsus 
teatrinio meno kūrėjas, labai iš
kiliai pasireiškęs dar nepriklauso
mos Lietuvos laikais. Šio meno 
neapleido ir tebetrunkančiais Lie
tuvos okupacijos metais, nors jo 
kūrybinius polėkius ir gerokai ap
karpo okupacinės pajėgos ir pri
mestinė Lietuvai okupanto ideolo
gija.

Rugsėjo 6 d. suėjo 60 metų ir 
dailininkui Telesforui Kulakaus
kui, kuris yra pasižymėjęs grafi
kas ir knygų iliustratorius. Šiuo 
metu jis vis tebedėsto Kauno pri
taikomosios dailės institute.

— * —
Rugsėjo 6 d. irgi suėjo 60 m. ir 

dail. Leonui Katinui, kuris savu 
laiku buvo išstatęs savo kūrinius 
ir Paryžiuje ir reiškęsis šalia dai
lės ir kaip Šiaulių teatro akto
rius. Pastebėtina, kad Lietuvai pa 
tekus į rusų okupaciją nė vienas 
dailininkas nebuvo išleistas į už
sienį (vakarus) surengti savo ats
kiros dailės parodos.

A.A. EUGENIJUS GAŠKA

Rugsėjo 4 d. iš Melbourno lie
tuvių tarpo atsiskyrė dar vienas 
tautietis 49 m. amžiaus Eugeni
jus Gaška. Gerklės vėžys nutrau
kė šio jauno lietuvio gyvybę.

Plaukę į Australiją “Charlton 
Sovereign” laivu 1948 m. gerai 
prisimename jauną ir linksmą tau 
tietį, kuris ragino lietuvius stoti 
į jo vadovaujamus anglų kalbos 
kursus. Mokėdamas anglų kalbą 
jis stengėsi padėti visiems tautie
čiams tiek laive, tiek ir pirmomis 
dienomis Australijoje. Visados at
viras ir draugiškas, bet lygiai ir 
labai kuklus, kas jam kliudė drą
siau reikštis liet, visuomenėje. My
lėdamas Lietuvą ir norėdamas jai 
išlikti ištikimas jis ilgai nepriėmė 
krašto pilietybės ir tik po 15 metų 
darbo N. Gvinėjoje vyr. matinin
ko pareigose jis turėjo spaudžia
mas nusileisti, nes nepriėmus pi
lietybės jam buvo pavojus praras
ti gana aukštą vietą. Bet jo buvo 
didžiausias noras dar kartą pama
tyti savo tėvynę. Bedirbdamas 
Australijoje ir būdamas viengun
gis jis išvažinėjo visą Australiją, 
dirbo Šiaurinės Teritorijos dyku
mose, N. Gvinėjos džiuglėse bei 
Tasmanijos snieguotuose kalnuo
se.

Mokydamasis Lietuvoje buvo ak
tyvus skautas, vėliau vadovavo 
moksleivių skautų draugovei Kau
ne. Vokietijoje taip pat buvo ak
tyvus skautiškoje veikloje. Už nuo 
pelnus skautybei jam buvo suteik
tas paskatininko laipsnis.

Pajutęs, kad jo sveikata blo
gėja pradėjo gydytis Melbourne. 
Kupinas vilčių iki paskutiniųjų 
dienų kūrė ateities planus.

Aprūpintas šv. sakramentais a. 
a. Eugenijus mirė Caritas Christi 
ligoninėje Melbourne. Kadangi jo 
mirtis buvo staigi ir dar savaitės 
pradžioje, tad į amžinojo poilsio 
vietą Eugenijų palydėjo tik negau
sus būrelis lietuvių. Palaidotas 
rugsėjo 7 d. Fawkner kapinėse. 
Nuliūdę Eugenijaus giminės pali
ko Lietuvoje ir Amerikoje. Te
būnie lengva Tau, Eugenijau, 
Australijos žemelė.

V.S.

DAR VIENAS KAPAS

Vakarų Australijos lietuvių ei
lės retėja. Vien tik šiais metais iš 
gyvųjų tarpo pasitraukė septyni 
tautiečiai. Kai kurie jų visiems 
buvo gerai pažįstami, kiti mažiau, 
bet vis tiek jie buvo lietuviai.

Štai rugsėjo 14 d. mirė Jonas 
Lagunavičius, palikdamas žmoną, 
vedusį sūnų ir dukrą.. Nors jis 
buvo ir nedaug kam pažįstamas, 
vis tik Vak. Australijos lietuviai 
jo gedi drauge su liūdesy paliku
sia jo šeima. Velionis Jonas kilęs 
iš Kauno apskrities ir gyvenęs 
Kaune, o tremtis jį atsiuntė net 
iki čia, kad priglaustų Australijos 
žemelė. Ilsėkis ramybėje, mielas 
tautieti.

2
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SOLISTAS V. NOREIKA KANADOJE
Su sovietų menininkų grupe 

į Montrealį pasaulinėn parodon 
atvyko Vilniaus operos solistas 
Virgilijus Noreika ir liaudies in
strumentalistai — Danutė Juod
valkytė (kanklės) ir Pranas Bud
rius (birbynė). Rugpjūčio 15, 16 
ir 17 d.d., Wilfried Pelletier sa
lėje jie dalyvavo bendruose kon
certuose su rusais, ukrainiečiais 
ir kitais. Dienraščio “The Mon
treal Star” muzikos kritikas la
bai gerai įvertino tenorą Virgili
jų Noreiką, sugretindamas jo 
dainavimą su garsiais italų te
norais. Koncertuose sol. V. No
reika buvo pristatytas kaip “Li
thuanian State Opera-Ballet so
loist”.

Kanados lietuviams atskirai 
sol. V. Noreika su akompania
toriais — kanklininke Danute 
Juodvalkyte ir birbynininku Pr. 
Budriu, koncertavo Montrealy, 
Toronte, Hamiltone ir Windso
re. Koncertus organizavo Mon- 
trealio D.L.K. Vytauto klubas.

KONCERTAS MONTREALY
“Nepriklausomos Lietuvos” 

red. J. Kardelis rugpjūčio 23 d. 
nr. 34(1052) aprašyme “Norei
ka dainuoja”, jį lygina su sol. 
Kipru Petrausku:

“Kai kalbam apie tenorus, 
mes, vyresniosios kartos nepri
klausomybės laikų atstovai, ne
išvengiamai juos deriname ir ly
giname su Kipru Petrausku, ku
rio artistinė asmenybė mums yra 
ir visada bus savotišku artisto 
etalonu.” Toliau J.K. rašo: “Vir
gilijus Noreika, laimingo likimo 
dėka, yra Kipro mokinys, trejus 
metus mokęsis jo vedamoje dai
navimo klasėje valstybinėje kon
servatorijoje Vilniuje. Iš jo ma
nieros, tarsenos, balso pastaty
mo ir net pozos taip ir matai 
Kiprą Petrauską...”

Koncertas įvyko Vytauto klu
bo salėj ir jo klausėsi skaitlin
gi dalyviai, kurie kėlė ovacijas 
koncertavusiems.

Liaudies instrumentalistus J. 
K. pagiria šiais žodžiais: “Solis
tui V. Noreikai sėkmingai talki
no Danutė Juodvalkytė (kank
lės) ir Pranas Budrys (birbynė). 
Jie. abu dideli savo instrumentų 
specialistai, puikiai savo parti
jas išpildė ir muzikuodami due
tu ir palydėdami V. Noreiką. 
Puikus buvo jų trijų derinys 
ypač liaudies dainoms. Tai buvo 
reto grožio koncertas.”

“DAINOS SPARNAIS 
VIEŠĖJOM TĖVYNĖJE”

Taip pavadino Vyt. Kastytis 
savo aprašymą Lietuvos meni

ninkų koncerto, įvykusio rug
pjūčio 22 d. Toronte. Brockton 
Gimnazijos salėj. Koncerto klau
sėsi vir 500 lietuvių. “Tėviškės 
Žiburiuose”, 1967. VIII. 31, nr. 
35(918) Vyt. Kst. pirmoj eilėj 
patiekia informaciją apie solis
tą V. Noreiką: “V. Noreika gi
męs 1935 m., Kipro Petrausko 
dainavimo klasę Vilniaus kon
servatorijoje baigęs 1958 m. Jam 
buvo paskirta vadinamoji res
publikinė premija 1960 m. Solis
tas esąs pagarsėjęs savo koncer
tais užsienyje”. Toliau V. Kst. 
primena V. Noreikos dvigubą 
tobulinimosi kursą garsiajame 
Milano Scalos teatre ir jo teny
kštį debiutą G. Puccini “Ma
dame Butterfly” Pinkertono 
vaidmenyje..

Solistas koncerte dainavo mū
sų kompozitorių stilizuotas liau
dies dainas ir operų arijas. V. 
Noreikos dainavimo talentą ši
taip apibūdina Vyt. Kst.:

“Išgirdus pirmąją V. Norei
kos padainuotą A. Bražinsko 
kompoziciją “Ugnelė” apie nak
tigonių laužą, negalima buvo 
abejoti, kad Kipras yra susilau
kęs savęs verto įpėdinio. V. No
reikos lyrinis tenoras turi malo
nią, ausį glostančią spalvą, ku
ri yra didžiausia prigimties do
vana, nes jos negali duoti net 
geriausi dainavimo mokytojai. 
Sekančiose dainose, seno varpi
ninko Skudučio arijoje iš prof. 
B. Dvariono operos “Dalia” iš
ryškėjo gera dainavimo mokyk
la, neabejotinas talentas. Už šir
dies griebė V. Noreikos subtiliai 
perteikiami Skudučio žodžiai: 
"... ir vargo Lietuvėlė varpelį tą 
išgirs...” Dar didesnį dainininko 
subrendimą atskleidė nelengva 
Celea “Arlietės” Frederiko ari
ja, kurios viršutinėse gaidose 
jautėsi galinga balso platuma, 
laisvi ir apvalūs tonai, o vidu
rinėse — išlyginti, laipsniški 
perėjimai iš skambaus forte į 
subtilų piano ir beveik šnabž
desiu aidintį pianissimo. Tokio 
atlikimo galėtų pavydėti nevie
nas italų tenoras.”

Apie liaudies instrumentalis
tus Vyt. Kst. rašo:

“Atrodė, kad birbynės ir 
kanklių palyda gali būti per- 
silpna liaudies ir lietuvių kom
pozitorių dainoms, bet baimin
tasi buvo be reikalo. Liaudies 
instrumentai kaip tik padėjo 
solistui išryškinti šių dainų liau
dišką charakterį. Abu instru
mentalistai — D. Juodvalkytė ir 
P. Budrius — verti pagyrimo, 
ypač pirmoji, koncerto dalyvius

žavėjusi ne tik kanklių stygo
mis, bet ir pavydėtinai gražia 
sceniška laikysena.”

Lietuvos menininkai apdova
noti netik ovacijomis, be.t ir gė
lėmis. įdomu tai, kad sol. V. 
Noreikai akompanavo torontiš
kis muz. St. Gailevičius. Tai 
buvo kultūrinio bendradarbiavi
mo aktas, tarp dabarties Lietu
vos menininko ir išeivio muziko.

“GARSAI IŠ LIETUVOS”
Rugpjūčio 27, sekmadienį, 

Hamiltono lietuviai klausėsi V. 
Noreikos ir akompaniatorių kon
certo Lietuvių Namuose, “Del
ta” kino salėje. Nežiūrint lier 
taus, dalyviai užpildė didelę sa
lę. Kokį įspūdį paliko rodo pa
talpinta “TZ” 35 nr. Kanadoje 
gimusios lietuvaitės korespon
dencija, kurią pacituoju:

“Čia gimiau ir užaugau. Nuo 
mažų dienų buvau mokoma lie
tuviškai. Metų metais girdėjau 
pasakojimus apie Lietuvą. Tė
vai, mokykla — skiepijo lietu
viškumo dvasią. “Lietuvaitė”,
— sakiau, — “aš esu!” Bet 
šiandien lyg naujas užgimimas! 
Lietuva — nebe praeities pasa
kojimuose, tėvų prisiminimuo
se, bet gyva ir štai čia!

Daina skamba, kanklės aidi, 
o vamzdelis čia verkia, čia lin
ksmai kvatojas — tai lietuviš
kas menas, atvežtas mums iš to
limos ir brangios šalies. Senieji 
braukia ašarą paskendę prisimi
nimuose, bet ko mes jaunieji su- 
sigraudenom,? Dainos daugumoj 
girdėtos, muzika nesvetima... 
bet tas jausmas, kuris plaukia
— paliečia mane !

Niekis, rodos, visas vargas, 
besimokant tėvų kalbos, geogra
fijos, istorijos, nes aš klausau, 
suprantu ir žinau ką tiek mylių 
atkeliavusi, šiandien atvežė 
mums Lietuvoj gimusi ir augusi 
jaunoji karta. Tikrai yra tėvų ša
lis, kur upės teka tarp kalnų, 
laukų... Jaučiausi, lyg jie būtų 
man palikę ne. tik prisiminimą, 
bet ir gabalėlį tos žemės, kurios 
nors neteko matyti, bet kuri tik
rai yra artima, .sava, “ding-ding- 
dong...” skambės senelio skudu
čio varpelis ilgai dar ausyse! 
A.V.”

Visos koncertinės programos 
Kanadoje atliktos Lietuvos me
nininkų buvo kultūringos ir vi
sų nuoširdžiai sutiktos. Jose ne
buvo jokios propagandos, vien 
tik daina ir muzika, pasiekusi 
lietuvio širdies gelmes.

Vytautas Balčiūnas

VEDA JOAKIMAS VĖJAS

APIE NILIŪNO LANGINES
Jos kukčiojo', dejavo’, šaukė“, atsiverdavo 

kaip didžiuliai žiedai“, buvo Eldorado dalim. Jos 
buvo ir seserimis“. Bet “Sapne” (Orfėjaus Me
dis, 1953) jos tampa kuomi jos visad iš tikrųjų 
ir tebuvo: dažytom langinėm. Kad jų spalva yra 
mėlyna, mes žinom jau nuo 1946-tų metų, pir
moj poeto knygoj (Praradimo Simfonijos, 1946) 
perskaitę pirmąjį eilėraštį. Todėl ir esam įsiti
kinę, kad “Sapne” ne tiek langinių mėlynumas 
svarbus, kiek jų džiaugsmas, nes kuom gi kitu 
jos taip vienkartiniai džiaugtųsi jei ne faktu, 
kad jų dainius ir jų garsintojas nors kartą atsi
sako idealizavimo ir mistifikacijos ir naudojasi 
jomis pačiomis, o ne vientik jas nusakančiu žo
džiu. Žinia gi, kad, sykį pripažinti tame kuo ne
paneigiamai esame, visi MES jaučiamės sma
gesni ir, kartu, tvirtesni. O modernioj poezijoj, 
ypatingai Niliūno, “MES” apima ir daiktus.

Normalion jų paskirtin, tačiau, ir tam eilė- 
raštyj Niliūnas langinių — veltui, gal, apsidžiau
gusių — negražina. Idant nematytų ant jūros 
kranto šokančio, kaukę nusiplėšusio pavasario, 
eilėraščio herojus stovi užsidengęs mėlynu skydu 
— langinėmis. Tas skydas: — ne kovos skydas. 
Herojus juomi neuždengia savęs viso, bet tik 
savo veidą. Užslopintu balsu, ir, lyg per tirštus 
rūkus, mes, rodos, girdime jį sakant: Nuo ko už
sidengiu, to nematau, o ko nematau, to MAN 
nėra.

Kiek vėliau, kartu su “geltono sodo taku” 
jis nuneša prie jūros karkvabalio karstą ir, susi
tikęs, žaidžia su Ghirlandajo auksaplaukiu ir 
Giordano Bruno. Šokančio pavasario tada ten jau 
nebesimato.

•prendę skausmo mįslės amžinos.
Rudens Himnas, Pr. Simf., p. 35

’) Vidudienį ten būdavo taip nuostabiai nyku./ 
Ant stalo snausdavo geltona galvele vėdry
ną*; / (Įnirtę miujės pešdavo* i ant tuščios 
stiklinės; / Negarsiai, snūduriuodamos, kažko 
dejuodavo langinės.

Vasaros Simfonija, Fragm. III, 
Orf. M., p. 30

’) Mano draugai: vaikystės vakaras širdyje 
suledėjęs,/ Pilnas langinių šauksmo ir šešė
lių šnabždesio nykaus.
Sūnaus Palaidūno Mirtis, Pr. Simf., p. 110

*) Kol vėl j saulę, kaip didžiuliai mėlyni žie
dai, langinės atsivėrė. / Ir ėmė lietis iš tam
sos pasaulio ilgesys.

Pavasaris 1946, Orf. M., p. 121
°) Kadaise mėlynos langinės seserys dainavo 

daineles.
Langinės

Sūnaus Palaidūno Mirtis, Pr. Simf., p. 102 
") Negalėjo emigruoti: jos dejuoja,

Suteptais vaikystės rūbais...
Requiem Gelsominai, B. Vig., p. 39

SAPNAS
Pavasaris, staiga nuplėšęs kaukę,
Ant jūros kranto šoka, kviesdamas mane.
Aš, prisidengęs veidą mėlyna iš džiaugsmo langine, 
Klausau, kaip vandenys ir žemė šaukia.

: I?’ 7$!

Šiandieną mano sargas slenkstis miega.
(Ir jis dainuoja su pavasariu sapne’.)
Gerai! Einu! Tik tu palauk, kol senstančias duris 

apsikabins lankstaus kaštano šakos,
Kol po langais sušvilps geltonas sodo takas 

GRUOT1. Kartu su juo jos būna tik sapne, tik Ir karkvabalio karstą atsineš.
“laidojant karkvabalį”. Bet ir tuomet jos netik
ros, nes tikrosios kabo gi Lietuvoj. Ir jau greit 
bus ketvirtis šimtmečio, kaip mūsiški rudenys, 
sniegai ir darganos palengva užtriną kadaise 
spindintį jų mėlynumą.

Galutinai į jų vietą poetas pastato langines 
tiktai sekančioj savo knygoj “Balandžio Vigilija” 
(1957). Eilėrašty “Requiem Gelsorninai”“ jis 
aiškiai ištaria, kad jos niekur NEGALĖJO EMI-

Nueiname prie jūros, karstą nešdami.
Sustoja laivas, iš toli atplaukęs.
Iš jo pasipila vaikai — siaurais veidais ir spin

dinčiom karūnom —
Ir žaidžia su manim ten Ghirlandajo auksaplaukis
Ir degančiom akim Giordano Bruno.

Orf. M., p. 59
’) O širdį plėšiančio peisažo nykumoje kukčio

ja langinės, / Vaikystės vakarais man neiš-

ALB Krašto Valdybos p-kas p. 
S. Narušis su. Vak. Australijos 
Pertho Apylinkės Valdyba. Nuo
traukoje iš karės-. apyl .p-kas J. 
Miliauskas, vicepirm. J. Norvilas, 
sekretorė O. Liutikienė, ALB 
Krašto V-bos pirm. S. Narušis, 
narys kult- reikalams J. Baronas 
ir kasininkas V. Valaitis.

Grįžęs iš -kelionių p. S. Narušis 
džiaugiasi aplankęs Vak. Austra
lijos lietuvius ir gėrisi jų veikla 
ir sugyvenimu.

m. seškus

EŽERO VESTUVĖS
(Tęsinys)

Ir vėl kartų mes visi keturi irstėmės mėne
sienos apšviestame Sartų ežere. Pasakojom legen
das ir pasakiškus nutikimus, surištus su šiuo ežeru. 
Tai buvo įvairios Sartų ežero povandeninio valdovo 
Sarčio legendos variacijos, nugirstos pakrančių 
kaimuose. O tų kaimų, prisišliejusių prie ežero, bu
vo daug, nes ežeras, nors tik vieno kilometro plo
čio, buvo penkiolikos kilometrų ilgumo. Žiūrint į 
Sartų ežerų nuo jį supančių aukštų kalvų, jis 
atrodė turįs galvų, širdį — salų — rankas ir ko
jas, buvo išsišakojęs žmogaus figūros pavidalu. To
dėl nenuostabu, jog amžių bėgyje pakrančių gyven
tojai savo vaizduotėse suteikė Sartų ežerui gyvo 
žmogaus savumų ypatybių ir galių. Apipynė jį 
poetiniais, legendariniais pasakojimais.

Vytautui ir Saulutei labiausiai patiko ta le
genda, kuri sako, jog vienų kartų per metus, pa
ties vidurvasario naktį, Sartų ežeras — arba eže
ro “dvasia” — pavirstanti į gražuolį jaunikaitį 
Sartį, plaukiantį gulbių traukiamame laivelyje, 
skambinantį kanklėmis, dainuojantį žavias dainas 
ir vilojantį meilės ilgesiu degančias mergeles sės
ti į jo laivelį ir plaukt į jo povandeninę pilį, esan
čių po sala, po giliais vandenais. Per šimtus metų 
daug mergelių yra bandžiusios sėsti į Sarčio lai
velį ir gyvos nuplaukti j povandeninę jo pilį, kur 
jaunuoliai nei sensta, nei kenčia, o tik amžinai 
mylisi... Bet, deja, nė vienai iš jų iki šiolei 
nebuvo lemta gyvai pasiekti tų pasakų pilį. Jos 
visos prigėrusios ir įniršusio ežero baltaviršių ban
gų buvusios priplaktos prie kranto. Jeigu Sarčiui 
pavyktų bent vienų gyvų mergelę nusivilioti į savo 
povandeninę pasakų pilį, tada jis niekuomet dau
giau nebepasirodytų pakrančių mergelėms, o pasi
liktų amžiais gyventi savo pilyje. Toks, mat, esųs 
dar senovės lietuvių dievų lėmimas ir sprendimas.

Ona Vertibaitė, besiklausydama tų pasakojimų, 
liūdnu balsu prabilo:

— Vyrais aš daugiau nebetikiu. Lai ežeras 
bus mano amžinas jaunikis! Jis manęs dar nie
kuomet neapvylė ir neapvils. Aš prie šio ežero 
gimiau ir augau. Aš čia, Lizgariuje, noriu ir mirti. 
Aš prisiekiu ištikimybę ežerui ir jo valdovui Sar
čiui.

—Žinai kų, Onute, — aš impulso pagautas, įsi
terpiau, — šio mėnesio pabaigoje, Kriaunų parapi
jos Apvaizdos atlaidų sekmadienį, Sartų ežero vai
dintojų grupė rengia žalimų (gegužinę) šio ežero 
saloje su mišria meno programa. Tų programų mes 
galėtumėm papildyti trumpu vaidinimėliu, kuris 
vadintųsi “Ežero vestuvės’’. Trumpai kalbant, vai
dinimėlio turinys būtų toks: Sartys, pasipuošęs 
vandens lelijų vainiku, atplaukia laiveliu, trau
kiamu šešių gulbių — mergaičių baltomis suk
nelėmis. Jis groja kanklėmis ir dainuoja — vi
lioja ant kranto prie ugnies laužo susėdusias vai
dilutes. Viena iš jų — Laukesa — pasiduoda toms 
vilionėms ir sėda į laivelį. Atsiradęs vaidila či- 
čirys užmauna jiems kriauklių žiedus, palaimina 
juos ir jų laivelis dingsta už salos krūmų — nu
plaukia Sarčio povandeninės pilies link.

Visi pritarė tam mano scenos vaizdelio pla
nui. Vytautas sutiko vaidinti Sarčio rolę, gi Ona — 
vaidilutės Laukesos.

Numatyto žalimo meninės programos paruo
šiamieji darbai ir repeticijos vyko sklandžiai ir 
greitai. Vytautas ir Ona išmoko savo roles per ke
letu dienų. J tas savo roles jie įpynė keletu seno
viškų liaudies dainų, atitinkančių “Ežero vestu
vių” nuotaikai ir Sarčio legendos idėjai.

Kiti žalime numatytos programos numeriai bu
vo gyvieji paveikslai — “Sudrumsti vandenys” 
(pagal liaudies dainų:

“Atskrido žąsinas su pulku žųsų, 
Sudrumstė vandenį su juodu dumblu. 
Kolei vandenys nusistovėjo,

Bernelis mergelę prisikalbėjo.”) 
ir “Girios gilumoje ragana gyvena” (Salos krū
muose įsitaisiusi ragana dailina mergelės meilės 
amuletus, kad prisiviliotų vaikinus).

Žalimo rengimo išvakarėse, šeštadienį, Vytau
tas dviračiu atvažiavo pas mane ir pranešė, liū
dnų žinią. Ona, beveždama rugius klojiman, nukri
to nuo aukšto rugių vežimo ir smarkiai susitren
kė kairę koją. Sužeidimas esąs nepavojingas, bet 
koja sutinusi ir, aišku, Ona rytoj negalėsianti vai
dinti. Kas daryti?

— Saulutė! — aš ir Vytautas ištarėm vienu 
sykiu, — ji turės mus išgelbėti iš susidariusios 
padėties.

Saulutė sutiko vaidinti vaidilutės Laukesos ro
lę. Man padedant, Vytautas ir Saulutė repetavo 
iki gilios nakties. Aš pastebėjau, jog Saulutė mė
go tą rolę, juo labiau, kad Sartys buvo juk jos su
žadėtinis Vytautas. Aš neabejojau, kad žalime 
Saulutė savo rolę suvaidins gerai, o jei ji nepri
simins žodžių, aš jai pasufleruosiu

Mes savo žalimą buvom išgarsinę visoje Kriau
nų parapijoje. Apvaizdos atlaidų sekmadienį, ket
virtą valandą po pietų, sala jau šnabždėjo žmo
nėmis. Buvom suorganizavę visų laivelių flotilę 
žalimo dalyvaviams kilnoti nuo Sartų ežero pa
kraščiuose esančių kaimų į salą. Sutemus sala 
buvo apšviesta karbido lempomis, šešių muzikan
tų kapela grojo be paliovos. Jaunimas ir senimas 
nenustojo lipęs į salų. Apie septintų valandų va
karo buvo jau virš šešių šimtų atsilankiusių. De
gė laužai ir ugniavietės arbatai virti. Arbata buvo 
dalinama nemokamai, žodžiu, žalimo organizacija 
buvo gera.

Prasidėjo žalimo meninė programa. Pirmiausia 
merginos sudainavo “Lietuva brangi” ir “Apsau
gok, Aukščiausias, tų mylimą šalį”. Toliau sekė 
pantomimos “Sudrumsti vandenys” ir “Girios gilu
moje ragana gyvena’’. Jos praėjo labai gražiai ir 
efektingai. Publika plote plojo ir sužavėti vaikai 
šūkavo. Betgi didžiausią pasisekimą turėjo “Eže
ro vestuvės”. Vytautas gražiai grojo ir dainavo. 
Saulutė, vaidilutės Laukesos rolėje, atrodė pasa
kiškai žaviai, lyg būtų tikra paties valdovo Sar
čio mylimoji. Ir kai "Ežero vestuvių” vaidinimas

baigėsi ir laivelis su Sarčiu ir Laukėse nuplaukė 
už salos krūmų, žiūrovai dar vis nenustojo ploję. 
Taip visiems patiko! Kriaunų dvaro savininkas, 
baronas von Lyzanderis man kalbėjo: “Daug ma
čiau lietuviškų vaidinimų, bet tokio gražaus, kaip 
šitas, dar neteko matyti” ir įspaudė man į ranką 
dešimt litų, vaidinimo išlaidoms padengti. O aplin
kinių kaimų jaunuoliai prašė mane ir Vytautą 
kitų metų vasarų vėl suruošti panašų vaidinimą 
šioje Sartų ežero saloje. t

Mes prižadėjome.
Tačiau žiaurus likimas neleido mums išpildyti 

to pažado. Net nesapnuotas ir netikėtas įvykis 
suardė mūsų planus ir apgaubė mus nesibaigian
čio liūdesio debesimis.

Žalimo šokiai baigėsi pirmą valandą ryto. Lai
veliai vežiojo žmones į paskirus pakrančių kai
mus. Viskas ėjo be kliūčių, be laivelių apsivertimų, 
ir mes džiūgavom dėl nepaprastai gerai nusise
kusio žalimo. Bet mes džiūgavom peranksti.

Nejaučiama prie mūsų artinosi nelaimė...
Vytautas, Saulutė ir dar dešimt jaunuolių 

išplaukė iš salos priešpaskutiniu laiveliu. Jau ry
tuose matėsi aušros statomi tiltai užtekėsiančiai 
saulei dienon įlipti. Aš ir Vytauto pusbrolis Jur
gis turėjom išplaukti paskutiniai. Mūsų uždavinys 
buvo išvalyti žalimo aikštę nuo šiukšlių, surinkti 
visus vaidinimo reikmenis ir arbatos puodukus ir 
juos nuvežti į Lizgarių.

Staiga mes išgirdom pagalbos šauksmą nuo 
Mielanų kaimo pusės. Iš ten, kur nuplaukė Vy
tauto grupės laivelis. Aš ir Jurgis šokom į mūsų 
laivelį ir pašėlusiai sparčiai yrėmės to šauksmo 
link. Po dešimties minučių mes jau pasiekėm ap
virtus; laivelį. Vienuolika porų rankų laikėsi įsi
kibusios į laiveli, kad nenuskęstų. Vytautas trum
pai paaiškino, jog laivelis apvirto, kai Prascie- 
nių Ignas, tas nerangus lyg stuobrys vyras, mer
ginų erzinamas, norėjęs parsėsti iš vienos laivelio 
pusės į kitą ir, lygsvaros neišlaikęs, bekrisdamas 
j vandenį, laivelį apvertęs.

— Vytautai, kur Saulutė? — aš sušukau, ne
matydamas jos tarp į mano laivelį belipančių su
šlapusiųjų.

(Bus daugiau)

3



4 MŪSŲ PASTOGĖ 1967 m. rugsėjo 25 d.

GALYBE IR LAISVE PRISIMENANT
t M GYVENIMAS LIETUVOJE

Kasmet rengiant tautines šven
tes jų rengėjai visada susiduria 
su eile problemų, kurias iššau
kia noras kiekvienų kartų duoti 
kų nors naujo, noras išvengti pa
sikartojimų. Ir tie rengėjai, kurie 
savo gražius norus sujungia su 
ryžtu, jų organizuojamos šventės 
švysteli vienu ar kitu naujesniu, 
originalesniu momentu.

Nuolat besikartojanti tų meti
nių švenčių programinė dalis yra 
paskaita. Rengėjai įsitikinę, kad 
jos yra neišvengiamos, kad be pas
kaitos negali praeiti jokia tauti
nė šventė. Originali, įdomi paskai
ta, jegu tik ji nėra perilga, visa
da maloniai išklausoma. Tačiau 
rengėjams nėra lengva surasti 
tinkamų paskaitininkų, o pačiam 
paskaitininkui, jeigu jis nori atei
ti su originalesnėm mintim, dar 
sunkiau, o kartais ir visai neįma
noma, surasti medžiagos naujiems 
aspektams. Deja kaikurie “veikė
jai”, kurių veikimas prasideda ir 
pasibaigia pasyviu dalyvavimu iš
kilmėse, dažnai mėgsta primesti: 
“Ir vėl pila iš tuščio į nepilnų”, 
visai negalvodami, kad paskaiti
ninkas duoda tiek, kiek jis gali 
duoti.

Atidaromuoju žodžiu, kuris kar-1 
tais irgi išvirsta į paskaitų, ir pa
čia “dienai pritaikyta” paskaita, 
paprastai baigiama tikslinė šven
tės dalis, po kurios seka “kavu-

Moteru•
SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ 

2-jų metų kadencijos

SL.M.S.G. Draugijos dabartinė 
valdyba pradėjo savo kadencija 
1965 m. birželio 20 d. ir užbaigė 
š.m. birželio 25 d.

Per tų laikų turėjo 20 valdybos 
posėdžių, 2 pasitarimus, 1 visuo
tinį susirinkimų, ir 1 nepaprastų 
susirinkimų. Suruošta 3 vakarai, 
6 bufetai, 2 vakarienės ir 1 paskai
ta. Aplankyta ligoniai. Nuolatinių 
ligonių psichiatrinėse ligoninėse 
yra astuoni, kurie lankomi regu
liariai kas mėnesį. Viso aplanky
ta 77 ligoniai.

Pirmaisiais kadencijos metais, 
esant Jaunimo Metams, valdyba, 
Jaunimo Centrinio Komitetui pra
šant ir kiek sųlygos leido jiems 
padėjo, ateidama į talkų ir sko
lindama indus. Buvo suruošta 2 
bufetai, t.y. Sydney Apylinkės 
Valdybos rengiamam Vasario 16 
minėjime ir Jaunimo Kongreso 
atstovų išleistuvėse. Gautas pelnas 
perduotas Sydney Apylinkės val
dybai. Valdyba suruošė ir Sydney 
Apylinkės Valdybos rengtų Tėvui 
Borevičiui išleistuvių vakarienę. 
Šie parengmai draugijai pelno ne
davė.

1965 m. spalio 28 d. mirė Sta
sys Varkulevičius, nepalikdamas 
jokių išteklių savo likusiai šeimai. 
Pravesta rinkliava vėliono darbo
vietėje laidotuvių išlaidoms apmo
kėti. Jo našlė ir sūnus aprūpinti rū 
bais, kad galėtų dalyvauti laidotu
vėse. Našlė tebėra psichiatrinės 
ligoninės pataisos namuose, sūnus 
mokosi. Išreikalauta invalido pen
sija vienai ligonei. Pastatyta trys 
antkapiai: Eduardui Bartuliui, 
Laurynui Šlikui ir Augustinui 
Bobuliui. Išlaidos antkapių apmo
kėtos iš išreikalautų pinigų palie- 
kanų Public Trust žinioje. Pada
ryta rinkliava klerikui A. Savic
kui paremti, ir surinkti $134.00 
perduota per tėvelius p.p. Savic
kus.

Antrais kadencijos metais 1966 
m lapkričio 13 d. “Dainavoje" 
Bankstowne įvyko nepaprastas vi
suotinas susirinkimas papildymui 
draugijos įstatų ir buvo renkamos 
3 patikėtinės. Išrinktos: p.p. O. 
Baužienė , P. Daukenė, D. Kapo- 
čienė. Šis buvo reikalinga prašant 
žemės “Sodybai”.

Lietuvių Dienų metu suruošė 
Tautinių Šokėjų šokėjams vakarie
nę. Naujų Metų Sutikimo Baliaus 
bufetas su daug darbo ir pasiruo
šimo davė visai maža pelno. Atsi
žvelgiant kad švenčių metu ir dau
geliui turint svečių, atėjusiems 
valdybai j talkų p.p. Eidėjienei, 
Auglienei, Donielienei, Mikutavi- 
čienei, Adimėnieįiei, Motvidienei, 
Šliogerienei, Šliogeriui, Skirkai ir
K. Narbutui priklauso didelė pa
dėka: be Jų pagalbos nebūtų įma
noma pravesti. Suruošta p. M. 
Bačiūnienei išleistuvių arbatėlė 
pas p. Andukavičienę. Ponia Ba- 
čiūnienė labai šiltai atsiliepė šiam 
mūsų atsinešimui. Suruoštas Už- 
gavėnieų Blynų Vakaras davė gra
žaus pelno. Daug prsidėjo prie pa
sisekimo šio vakaro mūsų mielos 
“ubagės”. Organizatorei p. D. Sko- 
rulienei valdyba ypatingai dėkin
ga. Laikyti 3 sekantieji bufetai 
davė šiek tiek pelno. Valdyba pa
tyrusi apie nelaimės ištikusius 
nuo gaisro lietuvius Tasmanijoje, 
susirūpino ir pravedė rinkliavos 
vajų jiems paremti. Iš viso pa

(.Tautos šventės iškilmės Adelai dėje š.m. rugsėjo 10 d.)

te” — meninė programa: solistai, 
dainos ir tautinių šokių ansamb
liai, o retkarčiais dar ir viena 
kita deklamacija, kuri, deja, to
kiais atvejais būdavo panaudoja
ma tik programos spragoms už
kamšyti.

Kaikas galėtų sakyti, kad ir 
šiųmetinė Tautos Šventė Adelaidė
je buvo trafaretinė, tačiau vistiek 
turėtų pripažinti, jog joje buvo 
naujų ir malonių prošvaiščių. Pas
kaitininkas Vytautas Neveraus- 
skas, nepretenduodamas į jokius 
originalumus, nuoširdžiai ir su
glaustai išklostė savo asmeninius 
išgyvenimus Tautos Šventes (jų 
iškilmes) švenčiant nepriklauso
moj Lietuvoj. Paprastumas ir nuo
širdumas buvo geriausi V. Neve- 
rausko ginklai.

Juo dažniau solistė G. Vasi-t 
liauskienė džiugina adelaidiškius 
savo dainomis, tuo labiau jie jų 
pamilsta. Atrodo, kad ji kaskart 
prisega prie klausančio krūtinės 
naujų gėlę. Be savo malonios dai
nos, ponia G. Vasiliauskienė duo
da ir tai, kas Adelaidėje tikrai 
įneša naujos meninės gyvybės. Tai 
jos vadovaujamas Moterų Kvar
tetas (kaikas vadina dvigubu du
etu) ir Vyrų Oktetas. Šie du vie
netai ir buvo tos naujos prošvais
tės, kurios ne tik pagyvino šven
tės meninę dalį, bet ir sukėlė daug 
vilčių ateičiai. Būdami gerose va-

veikloj
SOCIALINĖS GLOBOS D-JOS 
veiklos apžvalga

siųsta $323.90 įskaitant $60.00, ku 
riuos valdyba paskyrė iš savo ka
sos. Lankant ligonius nešama 
jiems pakietėliai.

Sodybos reikalas stovi visai ge
rai. Dabar šis reikalas yra Že
mės Ministerio žinioje ir laukiame 
Jo sutikimo ir užtvirtinimo. Tu
rėsime parodyti, kaip finansiniai 
stovime, kad būtume pajėgūs mū
sų tikslus įvykdyti. Mūsų tikslas, 
kad tik kaip nors daugiau pinigų 
surinkus, ir kiekvienas mūsų už
dirbtas ir mums aukotas doleris 
brangus ir skatina mus prie di
desnių darbų.

Baigiant norėčiau padėkoti mū
sų buhalteriui — revizoriui p. A. 
Milašui, kuris tvarko draugijos 
finansines apyskaitas nereikalau
damas atlyginimo. Nuoširdžiai dė
kojam Bankstown Namų Valdybai 
už nemokamas patalpas mūsų in
ventoriui, visoms talkininkėms ir 
visiems, prisidėjusiems darbu ii* 
aukoms. Ačiū talkininkams p.p. 
K. Narbutui, Pūkui Šliogeriui už 
didelę paslaugų mūsų pobūvius 
rangiant Taipat didelė padėka 
prekybininkams p.p. Grybams, Ke- 
džiams, Petroniui Bižams, Simniš- 
kiams, nuolat draugijų rėmusiems.

Baigiant, savo valdybos narėms 
dėkoju už glaudų ir solidarų ben
dravimų. Jų pasiaukojimas ir su
siklausymas palengvino darbų.

Naujai išrinktai valdybai 
linkiu sėkmės ir patvarumo 
dirbti siekiant mūsų draugijos už
brėžtų tikslų.

O. Baužienė 
S.L.MS.G.D-JOS 

Pirmininkė

AUKOS
MŪSŲ PASTOGEI

A. Juodgalvis $2.00
A. Grikepelis 2.00
J. Ruzgys 2.00
A. Gaidelis 5.00
B. Savickas 1.00
T. Kašauskas 2.00
P. Alekna 4.00
K. Mikalauskas 2.00
A. Eskirtas 1.00
J. Arnastauskas 2.00
K. Petravičius 1.00
per p. Arlauskų 5.00
Pertho Apyl. Valdyba 5.00
Č. Čekanauskas 2.00
Centr. Jaunimo Komitetas 92.00 
A. Malinauskas 1.00
L. Chmieliauskas 2.00
A. Jakštas 2.00
S. Paulauskas 2.00
P. Urmonas 2.00
J. Adomavičius 1.00
J. Balčiūnas 2.00
J. Velička 1.00
J. Janavičius 1.00
K. Kuzmickas 2.00

Viso $148.00
Mieliems aukotojams reiškiame 

už aukas ir dėmesį Mūsų Pastogei 
nuoširdžių padėkų.

ALB Krašto Valdyba 
Mūsų Pastogės Leidėjas 

dovaujančiose rankose ir energin
gai dirbdami, šie du ansambliai 
žymiai pagyvins dainos menų Ade
laidėje. Nors beveik visi abiejų an
samblių dalyviai priklauso ir Ade
laidės pasididžiavimui — Litua
nia Chorui, bet, veikdami atskirais 
vienetais, ant savo pečių jie pasi
ima dalį naštos kuri ligšiol sun
kiai slėgdavo Lituanios chorų. Lig 
šiol jis būdavo verčiamas dainuo
ti visose iškilmėse.

j pianistę Nemirų Masiulytę 
adelaidiškiai irgi žiūri, kaip į nau
jų gražių gėlę, kuri, ištikrųjų, jau 
daug seniau turėjo būti kviečiama 
ne tik akomponuoti, bet ir reikš
tis, kaip piano solistė. Prieš kiek 
laiko buvo pajudintas koncertinio 
pianino įsigijimo klausimas Ade
laidėje. Organizacijų atstovai po
sėdžiavo, tarėsi ir, rodos, prieita 
nuomonės pianinų pirkti. Reikia 
tikėtis, kad žodis ankščiau ar vė
liau taps kūnu, tačiau pasiruoši
mai, atrodo, labai tylūs. Galbūt 
kada nors bus užtrimituota visais 
trimitais.

Ir deklamatoriai (Julija Neve
rauskaitė, Jonas Neverauskas, Jo
nas Venslovavičius) šioje šventė
je buvo pristatyti jau ne kaip 
spragų užkamšytojai, bet kaip ly
giaverčiai meninės programos iš- 
pildytojai. Kreipiant daugiau dė
mesio ir deklamacijoms įjungiant 
aktorius, ši šaka galėtų būti iškel
ta į atitinkamas menines aukštu
mas ir įneštų daug gyvumo.

Tai buvo ne išskirtinė, bet eili
nė metinė šventė, tačiau jos pro
gramai išpildyti teko sutelkti net 
35 adelaidiškius.

— * —
Tautos Šventę rengusi Adeladės 

apylinkės valdyba paskelbė šitokį 
ansamblių dalyvių sųrašų:

Moterų kvartetas —
Budrienė Birutė
Gasiūnienė Teresė 
Juciuvienė Uršulė 
Urnevičienė Anelė

Vyrų oktetas —
Baranauskas Juozas 
Duchauskas Eduardas 
Duoba Pranas 
Gasiūnas Petras 
Neverauskas Jonas 
Opulskis Vytautas 
Ramanauskas Juozas 
Vosylius Vytautas

Tautinių šokių grupė —
Bielskytė Rūta
Brazauskaitė Danutė 
Brazauskas Eugenijus 
Grėbliūnas Algis 
Kaminskas Gintautas 
Launikaitytė Lina 
Macpanas Leonas 
Macpanaitė Rasa 
Mockūnas Jonas 
Neverauskaitė Julija 
Neverauskaitė Marytė 
Neverauskas Vytautas 
Stalbaitė Liuda 
Straukaitė Giedrė 
Straukas Vytas 
Vabolis Šarūnas
Vitkūnaitė Jūratė

VL Rudzevičius

TAUTOS ŠVENTE
Tautos šventės minėjimas įvy

ko 1967.9.15 d. Morwellio Town 
Hall mažojoje salėje. Minėjimų 
atidarė ALB Latrobe Valley se
niūnas, p. F. Sodaitis, kviesdamas 
p. J. Mikštų paskaityti tai dienai 
pritaikytų paskaitų, kuri buvo j- 
domi ir aktuali.

Po to sekė vietos lituanistinės 
savaitgalio mokyklos vaikų pasi
rodymas, kuriam užsibaigus, tos 
mokyklos mokytojas, p. V. Pleš- 
kūnas, tarė, žodį, apgailestauda
mas, kad ne visi tėvai atkreipė 
dėmesį į jo oficialiai išsiųstus kvie 
timus leisti vaikus į mokyklų. 
Tarp kitko jis pabrėžė, kad mes 
esame dvasiniai neturtingi išei
viai, tik ne materialiai... Po to 
buvo vaikai ir mokytojas pasvei
kinti ir apdovanoti ir sugiedotas 
Tautos Himnas. Visa ši programa 
buvo įrašyta į juostelę, kurių ga
lima išgirsti Sodaičių namuose, 
Morwelly.

Šį kartų buvo apgailėtinai ma
žas skaičius dalyvių. Bet tie, ku
rie buvo tikrai gėrėjosi vakaro 
turiningumu.

Salė buvo išdekoruota gražiai, 
galbūt, vien tik todėl, kad Girai
tė Kuncaitė-Radnetter šventė sa
vo 21 metų gimtadienį. Muzika 
puikių lietuviškų plokšjtelių, bet 
daugiausia stebino visus savaitga
lio mokyklos mokiniai.

LATROBE VALLEY
Nors ši mokykla pradėjo veikti 

tik š.m. gegužės 27 d., bet moky
tojo, p. V. Pleškūno, bei tėvų pa
stangomis vaikai puikiausia lietu
viška tarme padeklamavo:

Violeta ir Vytautas Sabrinskai 
“Lietuva dar gyva” — J. Mikšto;

Petrukas Sodaitis — “Mokinu
kas” — V. Nemunėlio;

Virginija Sabrinskaitė — “Ma
rijai” — J. Mikšto;

Romukas Sabrinskas — “Gaidu
kai” a

Dalia Sodaitytė — “Užmigo že
mė” — Maironio

Vidas Sodaitis — “Mes karei
viai”.

Veronika Koženiauskaitė nespė
jo sugrįžti savo programos dalies 
atlikti, bet už tai grįžo su Latrobe 
Valley Estedfordo Traralgon me
daliu, kurį laimėjo 12 ir jaunes
nių metų koncerte.

Iš visų pranešėjų geriausias bu
vo Algis Sabrinskas, bet ir čia jis 
ne tik gerai pasirodė, bet ir rink
liavų pravedė su Dalia Sodaitytė. 
Nedovanotina būtų pamiršti, kad 
mūsų mielas p. Grigonis taip buvo 
nustebintas ir patenkintas šio va
karo programa, kad, be žado likęs, 
paklojo aukų lėkštėn 20 dolerių.

Sekmadienį, p. J. Mikšitui ir 
Sodaičių šeimynai besisvečiuojant 
pas p. V. Grigonį švenčiant jo 
gimtadienį, jis nuoširdžiai prisi

“GYVENIMAS 
BALTIŠKOJ SOSTINĖJ”

Daug nuotraukų, ir jos visos 
ne tik techniškai gerai padarytos, 
bet ir įspūdingos, dalis jų spalvo
tos, o, be to, straipsnis dar papil
dytas Baltijos kraštų žemėlapiu ir 
schematiniu Vilniaus miesto pla
nu.

šitaip atrodo londoniškio The 
Geographical Magazine rugpiūčio 
numeris, kuriame jo bendradarbis 
John Massey Stewart septyniuose 
puslapiuose nuotraukomis ir žo
džiais piešia savo įspūdžius iš nū
dienio Vilniaus. Autorius pastebi, 
kad Vilnus yra savaimingas ir ne
atrodo ir nesijaučia rusišku mies
tu. Patys rusai Lietuvų vadinu 
“naša zagranica” (“mūsų užsie
niu”) ir atostogų metu į jų ver
žiasi.

Vilniaus architektūra esanti eu
ropinė, o pragyvenimo lygis ja
me, palyginti, gana aukštas. Krau 
tuvės pilnos, nors kai kurių pre
kių ir trūksta. Nuomos esančios 
žemos, bet maistas kaštuojąs bent 
pusę vidutinio darbininko atlygini 
mo — 80 rb. per mėnesį, o pora 
batų — 30 rb. Aplamai gyvento
jai gerai apsirengę, greičausia, dėl 
to, kad daugelis gauna rūbų ir 
medžiagų siuntas iš giminių už
sienyje.

Sių metų didžioji sensacija — Svetlana Statinaitė Alli- 
liujeva, pasitraukusi į Vakarus ii Sovietų Sąjungos ir paruo- 
Siusi spaudai savo atsiminimų knygą. Nuotraukoje ją matome 
New Yorke su žurnalistais.

Šiais metais Kanada iškilmingai 
ir garsiai atšventė savo gyvavi
mo šimtmetį. Liepos pradžioje šios 
sukakties iškilmės visoje Kanado
je ir jos tebetrunka iki dabar. 
Po Jungtinių Amerikos Valstybių 
Kanada stovi pasaulyje antroje 
vietoje, kur piliečio gerbūvis pa
statytas aukščiausiai. Ta proga 
Kanados vyriausybė atkreipė dė
mesį ir į ateivių įnašų į Kanados 
gyvenimų: buvo atskiroms tauty
bėms skirtos atitinkamos subsidi
jos iš valstybės iždo, kad būtų 
išleista atskira knyga apie tos ar

KANADAI 100 m.
kitos tautybės ateivių įnašų ir 
veiklų Kanados gyvenime. Tokių 
subsidijų gavo ir Kanados lietu
viai — 2000 dolerių. Kanados lie
tuviai paruošė tokį veikalų anglį) 
kalba, kuris žymiai prašoka val
džios skirtų sumų. Nežiūrint to 
Kanados lietuviai patys sudėjo au
kų ir išleido stambų veikalų apie 
Kanados lietuvius.

— * —
Per savo gyvavimo šimtmetį 

Kanada turėję keturiolika minis
terių pirmininkų, kurių dalis iš
buvo tose pareigose net po kelias 
kadencijas.

— * —
Stalino dukrai Svetlanai pabė

gus iš Sov. Sųjungos sulaukta di
delio triukšmo pačiose sovietų vir
šūnėse: nusodintas iš pareigų so
vietų atstovas Indijai, ta proga 
atstatytas ir sovietų saugumo vir
šininkas. Nežiūrint to, Svetlanos 
Stalinaitės atsiminimų knyga vis 
tik Vakaruose išleidžiama, ir dėl 
to sovietų viršūnėms jos atsimini
mų turinys kelia didelio nerimo, 
nes juose atskleidžiama sovietinė 
tikrovė, kurios sovietai nepapras
tai bijo, nes ji nesiderina su ve
dama propaganda.

Garsuis anglų rašytojas Charles 
Dickens, sakoma, parašęs patį 
trumpiausią testamentų. Jis taip 
skambėjęs — “viskas motinai”.

šiame “bažnyčių mieste” tebe
veikia 11 bažnyčių; 27 bažnyčios 
ir 15 koplyčių uždaryta. Pernai 
autorius Aušros Vartuose matęs 
pustuzinį besimeldžiančiųjų.

Trumpai, bet teisingai apžvel
gęs Vilniaus praeitį, autorius pa
stebi, kad po karo mieste apsigy
veno daug rusų, kurie sudarų apie 
30 nuoš. gyventojų. Lietuvių esu 
“tik 40 nuoš.”, likusieji lenkai, 
žydai ir kt. Tautybės savo tarpe 
nesimaišo, ir mišrių vedybų ne
daug. Žydai turį savo sinagogų, 
lenkai — laikraštį ir lenkiškas 
mokyklas. Lietuvių kalba dėstoma 
rusiškose mokyklose, bet kaip 
svetima kalba, tuo tarpu lietuviš
kose ir lenkiškose mokyklose ru
sų kalba intensyviai mokoma nuo 
8 metų amžiaus. Vilniuje esu 
20.000 aukštųjų mokyklų studentų, 
o baltiečių universitetai laikomi 
vieni geriausių visoje Sovietų Sų- 
jungoje. Vilniaus universitetas e- 
sųs seniausias sovietuose, kuriame 
šiuo metu studijuoja 11.000 stu
dentų ir dėsto 600 dėstytojų. Stu
dentų tarpe esu daugiau merginų 
nei vyrų. Beveik visos paskaitos 
skaitomos lietuviškai, bet, kadan
gi daugumas studentų gerai moka 
rusų kalbų, kartais paskaitoms 
skaityti kviečiami ir rusai specia
listai. Universiteto bblioteka tu

pažino, kad pirmų kartą pajuto, 
jog su mumis nesibaigsianti ši se
niūnija, pakol tokie, kaip Algis 
čia gyvuos...

Kiek girdėjau, to vakaro pelnas 
bus skiriamas lituanistinei savait
galio mokyklai.

Geros kloties mokiniams, moky
tojui, tėvams ir visiems geros va
lios tautiečiams.

Akis

rinti 2,5 mil. tomų, tame skaičiu
je ir retų bei vertingų senienų. 
Lietuviai daug skaitų, ir Vilniuje 
proporcingai esą daugiau knygy
nų kaip Londone.

(.E E. j (rem)

NAUJAS MOKYMO PLANAS 
LIETUVOJE

Jau sudarytas ir patvirtintas 
naujas mokymo planas okupuotos 
Lietuvos mokyklose. Pagal šį planų 
sumažintas anksčiau turėtų kafi 
kurių dalykų pamokų skaičius. 
Numatoma turėti ne daugiau kai 
36 savaitines pamokos. Kai kurių 
dalykų skaičius sumažinamas, bet 
už tatai pridedama didesnis ru
sų kalbos pamokų skaičius. Daug 
pridėtinių pamokų duodama prak
tiškiems dalykams, kaip matema
tikai, chemijai, biologijai ir kt. 
Pagal naujų planų numatoma iš
leisti programai atitinkamų apie 
18 vadovėlių.

Pastebėtina, kad pagal naujų 
planų nenumatomas Lietuvos isto
rijos kursas (jo nebuvo ir senaja
me mokslo plane). Lietuvos geo
grafija dėstoma kaip bendras in
tarpas į Sovietų Sųjungos geogra
fijos kursų.

Lietuvių kalbos dėstomų pamo
kų skaičius yra vis tik didesnis, 
negu privalomų rusų kalbos pa
mokų skaičius. Šalia to į lietuvių 
kolbos pamokų skaičių įtrauktos 
ir lietuvių literatūrai skirtos pa
mokos. Santykis lietuvių ir rusų 
kalbų pamokų skaičius mokyklose 
yra maždaug toks: pradinėse kla
sėse lietuvių kalbos pamokų yra 
daugiau negu rusų, bet aukštes
nėse klasėse rusų kalbos pamokų 
skaičius viršija lietuvių kalbos pa
mokas.

Bendrai, mokymo reforma da
bartinės Lietuvos mokyklose nėra 
labai žymi, bet ji palaipsniui deri
nama su bendra sovietų Sųjungos 
mokyklų programa.

PENKIOS DARBO DIENOS

Penkių dienų darbo savaitė pa
galiau pasiekė sovietų okupuotų 
Lietuvų. Kompartija, “ministerių” 
taryba ir profesinių sąjungų ta
ryba leido įmonių, statybų ir or
ganizacijų vadovams nuo liepos 3 
d. įvesti penkių dienų darbo savai
tę, “kur tai leidžia gamybos sųly
gos, paliekant nustatytų šiuo me
tu bendrų darbo savaitės apimtį — 
41 valandą”. Darbo pradžios ir 
pabaigos valandas buvo įpareigoti 
nustatyti miestų ir rajonų vykdo
mieji komitetai. Penkių dienų dar
bo savaitė sąjunginių-respubtiki- 
nių ir respublikinių ministerijų bei 
žinybų darbuotojams įvesta 
liepos 17 d. Jų darbo diena turi 
8 valandas 12 minučių. Šis nuta
rimas buvo priimtas birželio 17 d.

Nors okupotuoj Lietuvoj ir pa
sitaiko nusiskundimų krautuvių 
pardavėjų nerespektyviu patarna
vimu ir krautuvėse prekių trūku
mu, vis tik Maskva Lietuvos pre
kybininkus pripažino geriausiais 
visoj Sov. Sąjungoj. Iš to lietuviai 
galį susidaryti išvadų, kad jeigu 
pas mus pasitaiko negerovių šio
je srityje, tai kitur jų yra dar 
daugiau...

— ★ —
Dzūkijoj, kaip pranešama, pa

sirodė didelis šių metų vaisių der
lius. Vietos žmonės vežė vaisius ir 
uogas j vyno bei konservų fabri
kus Alytuje bet daugumoje prista
tytojų turėjo grįžti su savo kro
viniu į namus, nes esą gamyklos 
jau išpildžiusios savo normas ir 
naujų žaliavų nepriima.

Multimilijonierius filmų artis
tas ir dainininkas Frank Sinatra 
— komjaunuoliams idealas. Taip 
rašo Lietuvių Komjaunimo Tiesa 
pabrėždama, kad jis nekenčia ra
sizmo ir nacizmo, myli vaikus. 
Toliau rašoma, kad Sinatra mėgs
ta sąmojų, skaito daug, esąs iški
lus dainininkas, kurio balsas ne
sensta.

Šiaip paprastai sovietinė spau
da nemėgsta amerikiečių meninin
kų ir juos ignoruoja, bet Lietuva, 
būdama Sov. Sųjungos pakrašty, 
klausosi Amerikos Balso, girdi 
Skandinavijos, Vokietijos radijų ir 
arčiau susipažįsta su užsieniniais 
menininkais.

Taip rašo melburniškis The 
HeiMd rugpiūčio 28 d. laidoje.
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JPOPTAk^

KOVO
PRANEŠIMAS 

SPORTININKŲ ŽINIAI
Pranešame, kad N.S.W. krepši

nio sąjunga baigia statyti naują 
krepšinio stadijoną.

3-4 savaičių laikotarpyje nau
jas stadijonas bus baigtas ir nuo 
to laiko Sydnėjaus sporto klubo 
sportininkai- bus treniruojami šia
me stadijone sekmadieniais po pa
maldų arba šiokiadienių vakarais 
pagal susitarimą.
Sydnėjaus l.s.k. "Kovo" Valdyba

Kovo jauniai
KOVAS —HUSTLERS 

50:32 (4:17)
Iš pirmo puslaikio atrodė, kad 

tikra pabaiginė. Tik antrame pus- 
laiky Petras “Max” Dubauskas 
pradėjo gerai šaudyti.

Pereitais metais buvom pasku
tinėj vietoj (be laimėjimo!), o 
šiais metais gal pateksim net ir 
į finalus. Taškai: P. Dubauskas 
26, Laurinaitis (“Mažiukas”) 6, 
J. Keikus 6, A. Dulinskas 4, V. 
Šatkauskas 3, K. Genys 3, R. Mic
kus 2.

JAV liet, sportininkai Lietuvoje
Po sėkmingo revanšo prieš Vil

niaus rinktinę JAV lietuviai sporti 
ninkai rugpiūčio 24 d. jėgas iš
bandė prieš stipriausią Lietuvos 
krepšinio vienetą — Kauno “Žal
girį”-

Kauno “Žalgiris” — viena iš 
pirmaujančių komandų Sov. Są
jungos krepšinio aukščiausios ly
gos pirmenybėse, papildyta pora 
žaidėjų iš Vilniaus, paprastai su
daro Lietuvos rinktinę. Tiesa, žal
giriečiai šiose rungtynėse prieš 
užjūrio lietuvius startavo be Mo
desto Paulausko, kuris Sov. Są
jungos rinktinės sudėty buvo iš
vykęs žaidynėms į Italiją.

KAUNO ŽALGIRIS — J.A.V.
LIETUVIAI 82:69 (40:29)

Žalgirio treneris Vytautas Bim
ba, matomai gerai išstudijavęs 
svečių žaidimą ankstyvesnėse 
rungtynėse, paruošė aiškų planą 
šiam susitikimui, būtent, izoliuoti 
aukštaūgius J. Jankauską ir V. 
Jansoną. Todėl prieš startinį J.A. 
V. lietuvių penketuką — A. Gali- 
naitį, D. Miniotą, A. Razutį, V. 
Jansoną ir J. Jankauską V. Bim
ba išstatė tris dumetrinius: G. 
Budniką, R. Vencbergą, A. Žu
kauską bei H. Giedraitį ir Vį 
Sarpalių. Žalgiriečiai rugtynes 
pradėjo sensacingai ir šešių mi
nučių tarpe pirmauja net 14:0. 
Treneris R. Dirvonis vietoj A. Ga- 
linaičio aikštėn išleidžia A. Ste- 
putavičių, kuris ir pelnė svečiams 
pirmuosius taškus. Po to J.A.V. 
lietuviai apsiprato su žalgiriečių 
žaidimu ir kova vyko taškas už 
tašką.

Šių rungtynių dėmesio centre 
buvo vidurio puolėjų Gedimino 
Budniko ir Jurgio Jankausko dvi
kova, kurią laimėjo kaunietis. Iš
kiliai šiose rungtynėse žaidęs G. 
Budnikas ne tik atidžiai uždengė 
J. Jankauską, bet pelnęs 20 taškų 
buvo ir rezultatyviausiu. J. Jan
kauskui ne tik nesisekė mėtyti (3 
taškai), bet po 18 min. dėl penkių 
pražangų turėjo apleisti aikštę. 
Toks pat likimas ištiko ir V. Jan
soną 10 min. prieš rungtynių pa
baigą. Šiuos svečių nuostolius at
pirko A. Galinaitis, D. Miniotas 
ir R. Miknaitis, taikliai apšaudy
dami žalgiriečių krepšį iš viduti
nių nuotolių. Tad po labai nesėk
mingos pradžios pralaimėta 13 
taškų skirtumu.

Žalgiriečiams daugiausia taškų 
pelnė G. Budnikas (20), R. Venc- 
bergas (18), H. Giedraitis (14), 
V. Sarpalius (8); JAV lietuvių 
taškai: V. Jansonas ir D. Minio
tas po 14, A. Galinaitis 13, A. Ra- 
zutis 11, A. Seputavičius 10.

ŽALGIRIS — JAV LIETUVIAI 
84:74 (40:26)

Antrose rungtynėse abi koman
dos išstatė tuos pačius startinius 
penketukus kaip ir pereitos dienos 
susitikime. Po labai atkaklios bet

KLUBE
KOVAS — SYDNEY YMCA 

20:24 (8:12)
žaidžiant prieš šių metų N.S. 

W. jaunių čempijonus mūsų jau
niai netikėtai gerai pasirodė ir 
puikiai sužaidė. Ypatingai gerai 
žaidė komandos centras R. Mic
kus. Jauniai stovi 4-toj vietoj. 
Taškai: A. Laurinaitis6, V. Šat
kauskas 4, J. Keikus 4, R. Mickus 
2, K. Genys 2, A. Dulinskas 2.

KOVAS — BANKSTOWN P.B.C. 
37:13

Jauniai gerai pasirodė prieš 
stiprią australų komandą, šį žai
dimą turėjom laimėti arba iškris
ti iš ketveriukės. Jau pradžioje 
matėsi, kad mūsų jauniai laimės. 
Australų treneris vėliau pareiškė, 
kad šis buvo australų skaudžiau
sias pralošimas. Štai ir palikom 
ketvirtoj vietoj. Sekantis žaidimas 
bus pusiaufinalinis prieš Surry 
Hills. Taškai: P. Dubauskas 20, K. 
Genys 5, A. Laurinaitis 4, V. Šat
kauskas 2, J. Belkus 2, R. Mickus 
2 ir A. Dulinskas 2.

J.R.B.

korektiškos kovos kėlinio pabaigo
je išryškėjo žalgiriečių persva
ra.

Po pertraukos vaizdas keičiasi, 
ir svečiai rezultatą švelnina. 35 
min. rezultatas 70:60, o žalgirie
čių aukštaūgiai G. Budnikas ir R. 
Venebergas dėl penkių pražangų 
ant atsarginių suolelio. Tačiau tuo 
metu kaip niekad nesiseka J. Jan
kauskui ir prametamos net šešios 
baudos iš eilės. Žalgiriui daugiau
sia taškų pelnė: A. Žukauskas 19, 
G. Budnikas 17, H. Giedraitis ir 
V. Sarpalius po 14, R. Venebergas 
12; JAV lietuviams: V. Jansonas 
19, R. Miknaitis 16, J. Jankaus
kas 12, A. Razutis 11.

Po šių rungtynių Žalgirio tre
neris V. Bimba taip komentavo: 
“Abejas rungtynes žalgiriečiai lai
mėjo po gana atkaklios sunkios 
kovos. Šiuo metu mūsų krepšinin
kai liepos mėn. baigę T.S.R.S. tau 
tų spartakijados varžybas poil
siauja, tad rungtynėms su sve
čiais iš JAV specialiai nesiruošė. 
Tai turint minty, o juo labiau, kad 
komandoje nebuvo M. Paulausko 
žalgiriečiai sužaidė visai neblo
gai”.

“JAV lietuvių komanda, nors 
ir sudaryta iš atskirų klubų žai
dėjų, yra vertas dėmesio varžo
vas. Jei rungtynėse su Vilniaus ko 
mandomis gerai žaidė mūsų svečių 
aukštaūgiai J. Jankauskas ir V. 
Jansonas, tai šį kartą kai jų 
priežiūra buvo patikėta G. Budni
kui bei R. Vencbergui, JAV lietu
vių komandos vidurio puolėjai ne
blizgėjo. Už tat visai neblogą įs
pūdį man asmeniškai paliko tech
niški A. Galinaitis bei R. Miknai
tis. žodžiu, visi mūsų svečiai yra 
gerai įsisavinę krepšinio pagrin
dus, ir su jais žaisti mūsų krepši
ninkams be abejo buvo įdomu ir 
prasminga”.

PASTABOS
Norėtųsi atkreipti dėmesį, kad

TRUMPAI
Australijos jaunių krepšinio 

varžybos žemiau 18 metų, buvo 
pravestos Melbourne. Finale Vic
toria nugalėję N.S.W. 55-44.

Pagal Melbourno Sun korespon
dentą lietuvis Algis Milvydas bu
vo vienas iš geriausų Victorijos 
rinktinės žaidėjų.

— ★ —
A. Andriejūnas Australijos lie

tuvių rinktinės žaidėjas, numato 
greitu laiku sugrįžti atgal į Syd- 
nėjų.

Pagal Algio aiškinimą Melbour- 
nas tinka gyventi tik pensinin
kams.

— ★ —
Geelongiškė p. čerakaviečienė, 

pirmą kartą dalyvauja šachmatų 
turnyre, p. Čerakavičienei linki
me gerų rezultatų.

Kovietė L. Motiejūnatė, žaisda
ma krepšį, susižaidė koją ir, at- 
rodo, tik su chirurgo pagelba ga
lės vėl išeiti į aikštę.

— ★ —
Kovo jaunių berniukų komanda 

per šį sezoną atsiekė labai gerų 
rezultatų. Tikimasi pasiekti didį
jį finalą.

— ★ —
Adelaidiškis J. Jonavičius daug 

pasidarbavęs lietuvių sportininkų 
labui ypatingai Šiaurės Ameri
kos krepšininkų vizito metu Aus
tralijoje, įsijungė į naujas ir la
bai atsakomingas pareigas lietuvių 
Meno Dienų komitete.

— * —
Koviečiai sportininkai išvyksta 

j Brisbanę šį penktadienį rugsėjo 
29 d. 6 vai. 55 min. iš Central 
Railways geležinkelio stoties. 
(Platform No 3)

GEELONGO
JAUNIAI BERNIUKAI 

FINALUOSE
Berniukai žemiau 18 m.

Ši komanda baigiant sezoną ūžė 
mė antrą vietą ir pirmose finalo 
rungtynėse susitiko su stipriausiu 
priešininku.

VYTIS — SAINTS 32:53
Vytiečiai nepajėgė atsilaikyti 

prieš ūgiu ir amžium pranašesnį 
priešininką, kuris su stipria gyny
ba jau pradžioje pirmauja pa
laipsniui pelnydamas vis didesnį 
taškų skaičių. Mūsiškiai negauna 
progos prasiveržti. Be to, išsky
rus Cerakavičių ir V. Obeliūną, 
kiti žaidėjai jaučiasi pavargę, nes 
prieš valandą turėjo finalines rug- 
tynes su žemiau 16 m. komanda. 
Antrojo puslaikio pradžioje išfo- 
lavus A. Cerakavičių vytiečiams 
viltys visai žlugo bent rezultatus 
sušvelninti. Taškai: K. Obeliūnas 
10, V. Obeliūnas 8, A. Jakubaus
kas 7, R. Gvildys 4, A. Čerakavi- 
čius ir S. Karpuška po 2.

Jauniai žemiau 16 metų
VYTIS — YMCA 53:50

Šį kartą jauniai kovojo ryžtin
gai ir darniai. Nuo pirmo S. Kar- 
puškos metimo per keletą minučių 
vytiečiai pelno 13 taškų, kai prie
šininkas teįmeta vos du taškus. 
Atsigavęs priešininkas santykį su
švelnina iki septynių taškų skir-

abejos rungtynės tarp Kauno Žal
girio ir JAV lietuvių vyko Drus
kininkuose vidurinės mokyklos sa
lėje. Kodėl nebuvo rungtyniauja
ma Kaune erdvios halės patalpose, 
taip ir neaišku. Iš rungtynių nuo
traukų Vilniuje galima pastebėti, 
kad susidomėjimas JAV lietuviais 
sportininkais buvo nepaprastas. 
Taip pat reikėtų pažymėti, kad re
klamos spaudoje prieš rungtynes 
nebuvo. "Sporto" skaitytojams bu
vo patiekta tik įvykusių rungty
nių aprašymai. Atrodo, kad JAV 
krepšininkams teko patiems patir
ti, kokia ‘Taisvė” egzistuoja da
bartinėje Lietuvoje.

JAV lietuviai krepšininkai žaidė 
šviesios (iš nuotraukos negalima 
pasakyti, kokios) spalvos unifor
mose su Gedimino stulpais aJit 
krūtinės.

Daugiau apie šią JAV sporti
ninkų išvyką į pavergtą Lietuvą 
tikimės išgirsti tik jiems grįžus 
namo. R. Sidabras

VAKARUSKOJ
— Na tai kur gi eisime šį su- 

batvakarį į vakaruškas? Užklau
siau savo draugą. Einame į Užu- 
balių kaimą. Ten Grigo bernas 
nusipirko naują armoniką, tai, sa
ko, jų seklyčioje šį vakarą bus 
jaunimo iš kelių aplinkinių kai
mų. Vsi nusprendėm vienbalsiai 
tik į Užubalius. Nublizginau ir aš 
savo aulinius batus “Kavaler” ba
tų tepalu ir sykiu su kitais kaimo 
bernais išdrožėm į vakarušką. Per 
purvą, per pievas rasotas, tai grei 
čiau pasieksime. Radome ten susi
rinkusių apie desėtką vyrukų ir 
keturias merginas. Pastovėjau prie 
durų, buvau nedrąsus, tai ir ran
kos neteko ant moteriškų pečių 
uždėti. Namo grįžau išvargęs, ne
miegojęs ir šlapius batus vos ga
lėjau nutraukti nuo kojų.

— Tai tik atsitiktinis prisimi
nimas. Tas viskas buvo prieš ke
letą desėtkų metų, jaunose dieno-

KLUBE
tumo, kuris ir išlaikomas per vi
są rungtynių laiką. Tik pabaigoje 
S. Karpuška gavęs ketvirtą baudą 
bando teisintis prieš teisėjus ir 
pašalinamas iš aikštės. Vis jaudi- 
namės, nes pakaita silpnoka, o 
priešininkas jau genasi — priar
tėjo ligi vieno taško skirtumo. Bet 
čia gražiai pasirodė A. Jakubaus
kas kurio trys tolimi metimai nu
lėmė vytiečiams pergalę.

Berniukai žemiau 16 m. pusf.
VYTIS — YMCA 44:53

Jau pradžioje priešininkas pa
sirodo veržlus ir bematant laimi 
7 taškus. Vytečiai pradeda ner
vuotis ir nėra net pakaitų, kai 
priešininkas jų turi net šešis! Šios 
rungtynės vytiečių pralošiamos dėl 
nervuotumo ir neapgalvotų pasuo- 
čių. Žinoma, daug lėmė ir netaik- 
lumas.

Antrojo puslaikio pradžioje vy
tiečiai pasispaudžia ir bando ly
ginti rezultatą, bet spartos neiš
laiko, nepajėgia priešo uždengti ir 
taip baigia rungtynes išskrisda
mi į trečią vietą. Taškai: S. Kar
puška 13, K. Obeliūnas 11, V. 
Obeliūnas 8, A. čerekavičius 6, 
R. Gvildys 2, A. Jakubauskas 4.

— ★ —
Vyrų ir moterų sezonas dar te

betrunka ir kaikurios vyrų ir mo
terų komandos tikrai pateks į fi
nalus, nes vyrai stovi pirmoje vie
toje, o moterys antroje.

Geelongo klubui neturint nė vie
no kvalifikuoto teisėjo jaunieji pa
sišovė šią spragą užpildyt. Tai M. 
Savickatė, S. Karpuška ir V. O- 
beliūnas. Jie jau kiek laiko prak
tiką atlieka aikštėje ir dar šių me
tų pabaigoje tikisi tapti kvalifi
kuotais teisėjais, šiems jaunuo
liams linkime sportiškos sėkmės, 
o Vyties klubui prireikus teisėjo 
nereikės maldauti svetimųjų.

— * —
Jaunių berniukų treneriui p. S. 

šutui tik grįžus iš povestuvinės 
kelionės berniukai jį pasitiko su 
pralaimėjimu. Tikime, kad jaunie
ji žemiau 16 m. gražiai pasirodys 
finaluose.

Sporto Klubo Valdyba rugsėjo 
30 d. ruošia pavasario balių. Pro
gramoje numatyta sportiškų nuo
tykių pynė, kurią atliks patys 
sportininkai. Taip pat šio baliaus 
loterija bus papildyta “King Size” 
kalakutu, kuris šiuo metu valdybos 
narių penimas.

Viva

MELBOURNE
se, Lietuvoje. Ką čia man dabar 
apie tai ir besvajoti. Krentu į so
fą ir imu į rankas dar nepabaig
tą skaityti Mūsų Pastogę. Stam
biomis raidėmis skelbimas: Vaka- 
ruška Lietuvių Namuose. Bus vė
darų, bufetas, kaž kokie spragilai, 
pelnas skiriamas... Na koks gi čia 
dabar pelnas gali būti iš vakaruš
kų? Susirinkę išdykę kaimo bernai 
išlaužo tvoras susipykę, nupurto 
nuo medžų vaisius, nuskina dar
žuose agurkus ir dar kitokių nuos
tolių pridaro. Na bet vis tik ir 
aš nusprendžiau dar sykį nueiti į 
vakarušką. Gal to minėto vėdaro 
kaip nors teks paragauti jei nie
ko geresnio nebus. Visi keliai ve
dantieji į lietuvių namus yra sau
si, tai batų prisemti jau tikrai 
neteks. Tad reikia vykti, nes to
kių progų ne visada pasitaiko.

Randu pilną salę ir bernų, ir 
merginų. Nors daugumas iš tų su
sirinkusių buvo jau folkšturmo 
metų, bet ar tai svarbu? Jaunos 
širdys. Sėdu prie stalo, jaučiu kaž 
kokį maloniai nosį kutenantį kva
pą. Nežiopsok, sako man greta sė
dintis bernas, tai vėdarų kvapas; 
prašyk, gausi ir tu. Prislenku ir 
aš nedrąsiai prie moterų-vėdarų 
sakau, uošvele, norėčiau. Padeda 
moterėlė man į lėkštę tokį gana 
mažą ir kūdą gabaliuką. Supra
tau koks čia reikalas; nenori ji 
manęs už žentą. Po manęs ėjęs 
mano draugas gavo vėdaro gaba
lą jau “King size” ir gana riebų. 
Reiškia, pradžia nelabai gera. Bet 
reikia kantrybės. Ieškau ko nos 
tokio, kad tuos senus kaulus sušil
džius. Jau geriau pasisekė, bonką 
gavau tokio pat dydžio kaip ir gre
ta esantis bernas. Nuotaika pra
deda gerėti, jaučiasi jau, kad kau
lai šiek tiek pradeda šilti. Bet štai 
salėje netikėtai pasirodo išdykėliai 
su spragilais. Griebiau nuo stalo 
ką tik pradėtą gerti “būzo” bon
ką. Ką gi, stiklas bonkos plonas, 
da netikėtai pataikys spragilu, ir 
bus baigta liksmybė. O toje bon- 
koje ne koks nors samagonas, bet 
geras “buzas” — virš trijų dole-

j KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1967 M.
>:
£ Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje ar- 
£ tėjančių švenčių proga kiekvienas galime lengvai tai padalyti 
s pasinaudojant BALTIC STORES patarnavimu ir pasiunčiant 
£ jiems dovanų siuntinėlį.
£ Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą siuntinu- 
£ ką iš Baltic Stores kainoraščio arba užsakyti jam patinkamą 

jau paruošta siuntinį, kurie yra labai praktiški ir ten laukiami.

MISRUS SIUNTINYS 1967.
31 jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, 

3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam kostiumui, 2 vyriški 
nailoniniai marškiniai, arba 2 bliuskutės, 1 vyriškas arba mo
teriškas geros rūšies megstukas, 1 vilnonė gėlėta skarelė, 
2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 
1 itališkas nailoninis vyriškas arba moteriškas lietpaltis, 1 sv. 
saldainių ir 20 cigarečių.

$ 88.00 (Austr.)

MAISTO SIUNTINYS 1967 >♦<
3 sv. taukų, i sv. arbatos, i sv. geriamo šokolado,

1 sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dė- ’♦! 
žutė neseafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. ryžių, 1 sv. cukraus, i sv. J 
pipirų, i sv. lauro lapų.

$ 25.00 (Austr.) į?

$ MOTERIŠKAS SIUNTINYS 1967 Ji
3 jardai vilnonės paltui medžiagos, 3 jardai vilnonės suk- *• 

nelei medžiagos, 1 geros rūšies megstukas, 2 p. nailono arba !♦! 
vilnonių kojinių, 1 vilnonė gėlėta skarelė, 1 p. odinių pirš-

8 tinių, 1 sv. maišytų saldainių.
£ $ 62.00 (Austr.)
J

P-3. Vilnonė labai gera medžiaga dviem paltam, 3i $ 
£ jardo vilnonės vyriškam arba moteriškam kostiumui medžią- 
£ gos. - N

$ 62.00 (Austr.)
Labai praktiški dalykai kuriuos galima dadėti į bet kurį 

siuntinį išskyrus maisto. Itališki nailoniniai lietpalčiai, $9.00, 
šveicariški 17 akmenų laikrodžiai, $23.00, vilnonės gėlėtos 
skarelės $3.75, ilgo grojimo įvairios plokštelės.

įį

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS)

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

Greitas ir garantuotas siuntinių pristatymas.
ATSTOVAI:
H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk., Melbourne, Vic 
Tel. 546 3416.
ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, S-A.
K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q.
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rių sumokėjau. Gi ta išdykėlių gru 
pė su savo spragilais stengėsi ap
kulti visus, kliuvo ir Aukso Žą
siai ir seklyčios langam, kaltam 
ir nekaltam. Spragilai buvo tikrai 
geri, reikia tikėtis, kad jų nesu
laužė per vieną vakarą, prie pro
gos tikriausia jie apkuls ką nors 
daugiau.

Žiūrėjau aš į tą spragilų grupę, 
daugiausia į jų kojas. Apsiavę 
tikromis naginėmis. Naujos gelto
nos odos naginės, gal tik jų api
varai buvo kiek trumpesni, negu 
tų, ką mačiau dar Lietuvoje. Iš 
kur jas dabar ištraukė?

— Na tai ko gi taip žiopsai 
į tas nagines? — Užklausė mane 
jau gerokai nuplikęs bernas. Ar 
jų anksčiau savo amžiuje nėši ma
tęs? Na, pradėjau aš tam plikiui 
aiškintis, kad apie avalinę šiek 
tiek suprantu. Dirbu batų sandė
lyje, tai visokių mačiau, bet to
kių naginių, tai jau aš tikrai ne
žinau kur surasti. Nėra čia nieko 
nuostabaus — aiškino jis man to
liau. Tos naginės yra iš tarybinio 
krašto. Ten nagines ir vyžas tai 
dabar automatai gamina. Naginės, 
ta kultūrinių ryšių pasekmės. Mū
siškiai siunčia į tarybinę angliš
kas medžiagas, nailonus ir visokį 
skudurą. Na už tai iš tarybinės 
gauna naginių, vyžų ir kitokio

VISUR
Tyrinėjimų rezultatai rodo, kad 

Lietuvoje yra tikrai naftos, ir te
sąs tik laiko klausimas, kada to
ji nafta bus išnaudojama. Dau
giausia vilčių teikia Žemaitija, 
kur naftos telkiniai .spėjama, yra 
apie Telšius ir Kretingą.

Šią vasarą atostogaudamas Lie
tuvos pajūry Sovietų Sąjungos 
premjeras A. Kosyginas lankėsi 
Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje.

— ★ —
Prieš 40 metų amerikietis la

kūnas C. Lindbergh iš New Yorko 
į Paryžių nuskrido per 33 su puse 
valandos ir tai buvo pirmas toli
miausias rekordinis skrdimas be 
sustojimo. Dabar (tą patį kelią 
transportiniai lėktuvai nuskrenda 
per šešias valandas.

— ★ —
Toks nuotykis įvyko pernai 

Woodende, kur Melbourno Lietu
vių Brolija buvo surengusi savo 
iešmynę ir jos metu rinko aukas 

s
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liaudies turto. Matau, kad tas 
mano kaimynas žino ką kalba, tad 
įpyliau jam į stiklinę dar kiek 
bonkoje buvusio skysčio.

Pranyko iš salės malonus vėda
rų kvapas. Mano bonka buvo tuš
čia ir jau nebereikėjo saugoti, kad 
spragilai jos nesudaužytų. Pavar
gę muzikontai dar čirpino kaž ko
kią neaiškią melodiją, bet suvar
gęs jaunimas jau nebesiskubino 
prie šokių. Reiškia, jau laikas ir 
apie mano sugrįžimą galvoti. 
Kampe snaudė gretimo kaimyninio 
kaimo bernas. Striktelėjau jam a) 
kūnę į pašonę ir sakau: Eikime, 
Jurgi, sykiu namo. — Eik po vel
nių, jis man piktai atsakė, ir vėl 
sumerkęs akis ruošėsi jau pato
giau ant stalo padėti galvą ir vi
sai užmigti. —

Apleidau salę vienas. Išėjęs į 
lauką dairausi, kur yra tvora ir 
noriu senu papratimu nusilaužti 
kokį nors štakietą. Ką gali žino
ti, kas gali atsitikti grįžtant iš 
vakaruškų. Bet mano nelaimei tvo 
ros prie Nr 50 Errol Str. nebu
vo. Pasiekiau namus laimingai ir 
batai buvo sausi. Bet kaip tada 
Užubaliuose, tai ir šį sykį neteko 
man rankos uždėti ant moteriškų 
pečių... Bet vakaruška buvo puiki 
— tą aš pasakiau visiems savo 
draugams. P. Viengungis

VISAIP
parengimo išlaidoms padengti pri
segant atlape lietuvišką trispal
vę.

Kadangi “Lituanicos” sodyba 
netolis nuo Woodend miestelio ir 
ten esančio vienintelio baro, tai 
iešmynės svečiams aptarnauti ir 
buvo paprašytas tasai baras va
kare po dešimtos iešmynės daly
vius aprūpinti gėrimais.

Patyrę apie šį įvykį nuolatiniai 
baro lankytojai australai irgi už
suko į “Lituanicą” pasisvečiuoti 
ir dar išgerti vieną kitą stiklą 
alaus. Rengėjai ir iš australų par 
prašė aukų prisegdami po trispal
vę. Po šio nuotykio kiti matę net 
po trijų mėnesių vaikščiuojančius 
australus Woodendo miestelyje su 
lietuviška trispalve atlape...

— * —
Ištirpinus visus ledynus, kurie 

yra žemėje, vandenynų lygis pakil
tų apie 66 metrus. Dauguma sau
sumos būtų apsemta.

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
ADELAIDE

KULTŪRINĖ POPIETĖ
Rugpiūčio 27 dienų, Lietuvių 

Namuose, J. Bačiūno Vardo bi
bliotekos darbuotojai suruošė kul
tūrinę popietę, kuri praėjo su di
deliu pasisekimu, kaip dalyvių 
gausumu, taip ir programos įvai
rumu ir nauda lietuviškai knygai, 
kurios išpopuliarinimui ši popietė 
buvo ruošiama.

Popietę atidarė p. Reisonienė. 
Laureatas Pulgis Andriušis supa
žindino dalyvius su knygos istori
ja pradėdamas nuo “Dieviškųjų” 
ir baigdamas “pažmogiškomis”. 
P-lė D. Viliūnaitė paskaitė p. Gri
ciuvienės prisiminimus iš Lietuvos 
ir kaikuriuos žymesniuosius kom- 
pazitorius. Solistė Gučiuvienė tuoj 
po to ir padainavo virš minėtų 
kompozitorių kūrinius iki šiol Aus
tralijoje dar negirdėtus, būtent; 
Aleksandro Kačanausko “Sielvar
tas” ir “Neskink Žiedų” (žodžiai 
F. Kiršos), Elenos Laumenskienės 
“Mater Dolorosa” (Alės Sidabrai- 
tės), Emeriko Gailevičiaus “Ant 
kalno rugiai” (harm, liaudies dai
na).

Miss D. Oldham išpildė St. Šim
kaus “Paukštužėli-skrajūnėli ir 
Scherzo”.

Po meninės dalies, grojant plo
kštelių muzikai J. Zdaniaus kūri
nius, vyko gausi knygų loterija, 
kurioje beveik visi laimėjo, ir vai
šės skaniais pyragais ir kavute.

(ALŽ)

apylinkėje. Dienai pritaikintų re
feratų paskaitė p. S. Čėsna. Rožy
tė Makarevičiūtė padeklamavo ei
lėraštį ir labai gražiai paskaitė 
Maironio baladę “Jūratę ir Kas- 

ma- 
dai- 
Vil-

tytį”. Taip pat mažoji Rožytė 
mytei pritariant padainavo 
nelę. žinomas dainininkas D. 
dovas padainavo tris dainas.

Po minėjimo sekė vaišės, 
rias rūpestingai paruošė rūpestin
gos šeimininkės. Net ir neapsižiū
rėjome, kaip greit prabėgo laikas 
ir turėjome skirstytis į namus.

Buv į s

ku-

ALBURY
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Rugsėjo 8-sios minėjimų pradė

jome lietuviškomis 
kuklioje Wodongos 
kurias atlaikė kun. 
atvykęs iš Geelongo.
game pamoksle kun. P. Dauknys 
mus ne tik dvasiniai sustiprino, 
bet ir labai patriotiniai nuteikė nu 
keldamas visus į didingų ir gar
bingą Lietuvos praeitį. Pamaldos 
baigtos Tautos

Po pamaldų įvyko oficialioji 
minėjimo dalis C.W.A. salėje. Po
nia B. Valienė valdybos pirminin
kė, trumpu žodžiu minėjimą ati
darė ir drauge padėkojo kun. P. 
Daukniui už apsilankymą mūsų

pamaldomis 
bažnyčioje, 

P. Dauknys, 
Savo turinin-

Himnu.

MELBOURNE
MELBOURNO LIET. BROLIJA 

— ŽEMĖS SAVININKAS
Senelių pastogės organizacijoje 

įvyko dileli ir gražūs pasikeitimai: 
Melbourno Lietuvių Brolija yra 
vieno akro žemės savininkas. Lie
tuviškos Senelių Pastogės reika
las jau yra apčiuopiamas. Melb. 
Liet. Brolijos metiniame susirin
kime, kuris įvyko rugpiūčio 26 d., 
Lituanicos sodybos savininkas pa
dovanojo Brolijai vienų akrų že
mės Senelių Pastogei. Žemė yra 
Woodende, 41 mylia nuo Melbour
no. Nuoširdus ačiū p. B. Zabielai 
už tokių gražių ir didelę dovaną. 
Vanduo ir elektra yra ten pat, 
reikia tik prisijungti. Sklypų puo
šia didelis skaičius gražių med
žių (gumtrees). Sklypas prieina 
prie gero kelio ir vienos mylios 
atstume nuo Woodend miestelio. 
Keletą šimtinių jau turime, bet jei 
atsiras daugiau geradarių, kad ir 
su maža auka, tai ir senelių pas
togę tuoj turėsime.
Tradicinė Brolijos iešmynė įvyks 

lapkričio 25 d. jau nuosavoje bro
lijos žemėje. Jau dabar kviečiame 
ruoštis visus numatomai iešmy- 
nei.

Kviečiame visus narius apsimo
kėti nario mokestį, kuris yra tik 
50 centų, bet jei kas truputį ir 
pridės, tai tam bus nuoširdus ačiū. 
Kviečiame prisidėti ir naujų na
rių. Įstojamasis mokestis 50 cen
tų be jokių kitų įsipareigijimų. 
Aukas ir nario mokestį renka vi
si valdybos nariai.

Naujų Brolijos valdybų sudaro: 
K. Mieldažys, A. Mikaila, Br. Paš
kevičius ir B. Zabiela.

Brolijos Valdyba

GEELONG
TAUTOS ŠVENTĖ

Tautos šventė Geelonge pradė
ta liet, pamaldomis, kurių metu 
bažnyčioje buvo ir visų čia vei
kiančių organizacijų vėliavos. 
Kun. P. Dauknys šv. Mišias auko
jo už Lietuvos laisvės atgavimų. 
Pamaldų metu giedojo Geelongo 
lietuvių choras, vadovaujamas p. 
J. Juškos.

Tolimesnė minėjimo dalis vyko 
Liet. Namuose 3 vai. p.p. Įžangos 
žodį tarė apyl. pirmininkas Dr. 
S. Skapinskas, pakviesdamas pa
skaitai p. M. Kymantų. Paskaito
je prelegentas prfiįtaĮtė keturio
likto šimtmečio Lietuvos laikus, 
kada Lietuva buvo išsiskleidusi pa 
čioje savo galybėje ir kada to me
to Lietuvos valdovas Vytautas tu
rėjo būti vainikuojamas Lietuvos 
karaliumi.

Geelongo 
vad. p. L. 
pašoko tris šokius. Marytė Mani
kauskaitė pagrojo akordeonu ke
letu linksmų dalykėlių.

Geelongo Liet, choras, vad. p. 
J. Juškos, skambiai sudainavo tris 
dadnas. Įspūdingai sueiliuotuose 
metų laikuose pats chorvedys prie 
kiekvienos dainos padeklamavo, 
tai buvo “Kalvelis", “Vėjo Du
kra” ir “Linelį raunu”.

Minėjimas baigtas Tautos Him
nu. Po minėjimo valdyba dalyvius 
pavaišino kavute.

Širšė

POETO PUTINO 
PAGERBIMAS MELBOURNE 
Spalio 1 d. (sekmadienį), 4 vai. 

popiet, Lietuvių Namuose, North 
Melbourne, M. K. Čiurlionio Dis
kusijų Klubas rengia viešų, nese
niai mirusio, rašytojo

Vinco Mykolaičio -Putino 
pagerbimą 

šia programa:
1. Adolfas Vaičaitis — poeto Pu
tino poezijos skaitymas,
2. A. Krausas — “Putinas — gel-

tautinių šokių grupė, 
Bungardos, grakščiai

BANKSTOWN
NAUJA BANKSTOWNO LIET. 

NAMŲ VALDYBA 
Rugsėjo 17 d. Dainavoje įvyko 

Bankstowno Liet. Namų narių vi
suotinis susirinkimas, kuriam pir
mininkavo J. Petniūnas ir sekre- 
toravo B. Stašionis. Susirinkime 
svarstyta namų einamieji reikalai, mių ir viršūnių poetas, 
paliestas vienų namų Sydnėjuje ~ 
įkūrimo reikalas ir išrinkta nau
ja Namų Valdyba, į kurią įeina: 
Jz. Ramanauskas, K. Stašionis, 
J. Kurlinskas, M. Nakutis ir M. 
Šumskas.

Susirinkimas dalyvių skaičiumi 
nebuvo gausus. Jame dalyvavo ir 
ALB Krašto Valdybos pirminin
kas p. S. Narušis, susirinkusiems 
taręs žodį.

Programa paįvairinta muzki- 
niais intarpais. Jėjimas ^visiems 
laisvas, nemokamas.
MJi. Čiurlionio Diskusiją Klubo 

Vadovybė

SVEIKINTINA PORA
Rugsėjo 9 d. Broadmeadow ka

talikų bažnyčioje Newcastle lietu
vaitė Danutė Skuodaitė susituokė 
su sydnėjiškių lietuviu Kęstučiu 
Leonu Ankum. Vestuvines šv. Mi- 
šas atlaikė kun. P. Butkus, o ves
tuvinį pamokslą pasakė ir jau
nuosius sutuokė kun. S. Gaidelis, 
S.J. Vargonais grojo ir naujoms, 
dar čia iki šiolei negirdėtoms gies
mėms dirigavo S. Žukas. Solo 
“Avė Maria” giedojo p. Justina 
Kedienė, jaunojo sesuo. Bažnyčia 
buvo pilna Newcastle ir Sydney 
lietuvių bei jaunosios draugų aus
tralų.

Po pamaldų prie bažnyčios bu
vo daug fotografuojama ir filmuo
jama. 4.30 vai. p.p. visi vestuvių 
dalyviai (apie 200) susirinko 
Garden Suburbs Community salė
je vestuvinei puotai. Tikrai tokios 
grandiozinės vestuvių puotos man 
dar neteko matyti nei Lietuvoje, 
nei Australijoje.

Ceremonijų meisteriu buvo p. S. 
Žukas. Newcastelio liet, choro di
rigentas. Jis jauniesiems pasakė 
puikią kalbą. Toliau kalbėjo kun. 
P. Butkus, Dr. Muller, jaunuosios

veiklą Danutė buvo gerai pažįsta
ma visiems Newcastle lietuviams. 
Tad nenuostabu, kad į Danutės 
vestuves buvo kviesti ir atsilan
kė beveik visi vietos lietuviai, tuo 
pareikšdami pagarbą ir dėkingu
mą gražiai ir nuoširdžiai lietuvai
tei kuri tikrai to nusipelnusi.

Lygiai nemažiau galima pasi
džiaugti ir jaunojo Kęstučio An- 
kaus lietuviška veikla ir jo giliu 
tautiniu sąmoningumu. Jis ypač 
reiškėsi Sydnėjaus liet, jaunimo 
tarpe: jo namuose vykdavo įvai
rūs jaunimo subuvimai, paskaitos 
bei diskusijos meno ir muzikos te
momis; šias šakas Kęstutis yra la
bai pamėgęs. Savo techninėmis ži
niomis jis nuolat talkininkauja 
prisidėdamas prie įvairių vietos 
parengimų dažnai parūpindamas 
ir jam prieinamas technines prie
mones. Bet ypač Kęstutis aktyvus 
politinėje lietuvių kovoje prieš 
Lietuvos okupacijų ir prieš komu
nizmų. Be jo nepraėjo nė viena 
demonstracija, kur jis buvo ne tik 
dalyvis, bet ir aktyvus organiza-

KIEK AS SUŽINOJAU!
Kanto

Kiek teko patirti, sydnėjiškis 
Jurgis Bistrickas netrukus rengia
si visiškai išvykti iš Australijos.

Beatostogaudamas melburniietas 
Albertas Zubras lankėsi Sydnėju
je ir Newcstle mieste. Būdamas 
Sydnėjuje matėsi su ALB Krašto 
Valdybos -p-ku p. S. Narušiu, Mū
sų Pastogės redaktorium ir visa 
eile kitų sydnejiečių.

Neseniai Sydnėjuje lankėsi ži
nomas melburniškis biznierius Al
gis Vaitiekūnas susipažindamas su 
sydnėjiškėmis rinkomis, kurios jo 
manymu esančios gana palankios. 
Žada užmegsti glaudesnius preky
binius ryšius su Sydnėjumi.

BRISBANE — NEWCASTLE — 
NEW ZEALAND 

Maldos Apaštalavimas
Jo šventenybė popiežius Paulius 

VI spalio mėn. MA nariams skyrė 
sekančias intencijas: 
bendrąją 
mas mokslo ". 
prie Dievo geresnio pažinimo ir 
pagarbos.
misijų — Už katalikiškos 
bendruomenės klestėjimų misijų 
kraštuose.

Aukščiau paminėtomis intencijo
mis gali pasinaudoti Brisbanės- 
Newcastelio ir Gyvojo Rožančiaus 
nariai.

Kun. S. Gaidelis S.J.

Kad pažangu- 
srityje vestų žmones

Teisininkas Viktoras Martišius 
iš Canberros savo atostogas šiuo 
metu leidžia saulėtame Queens- 
lande.

rašo australų spauda, lie- 
A. Lendraitis, dykumoje, 
mylių nuo Wyallos esan- 

statosi plieninį

Kaip 
tuvis , 
anie 30 _ _
čiose kasyklose, statosi plieninį 
laivų. Jau 18 mėnesių, kaip laivas 
statomas. Tai A. Lendraičio lais
valaikio “Hobby”. Laivo ilgis 37 
pėdos ir gatavas svers apie 12 to-

Žinomas visuomeninkas Mel
bourne p. Jonas Valys pereitų sa
vaitę atsigulė į ligoninę sunkiai 
širdies operacijai. Jau kiek laiko 
jo širdis pradėjo negaluoti ir ope
racija, nors ir sunki, pasirodė ne
išvengiama. Linkime sveikatos.

Mūsą Pastogės redaktorius, ap
žiūrėjęs Ayears Rock centrinėje 
Australijoje, ryžosi šį įdomų ak
menėlį persisiųsdinti į Sydnėjų. 
Sako, jau uola aplipinta reikia
mais pašto ženklais ir bus prista
tyta Sydnėjuje kai tik paštas tu
rės atitinkamų transporto priemo
nių.

SPAUDOS BALIUS 
LAPKRIČIO 11 D.

nų.
Atgabenus į jūrų, galės būti 

naudojamas žvejojimui ar šiaip 
plaukiojimui.

Laivas kainiuos apie 600 dole
rių.

— ★ —
Geelonge pereitų šeštadienį Da- 

gė Skapinskaitė atšventė savo dvi 
dešimt pirmų gimtadienį. Iškilmė
je svečių buvo apie pusantro šim
to. Dagė yra aktyvi lietuvaitė vie
tos lietuvių gyvenime. Jos tėvas 
Dr. S. Skapinskas yra Geelongo 
apylinkės pirmininkas.

— * —
Neseniai p. J. Venclovienei pa

daryta gerklės operacija ir ji sėk
mingai sveiksta namuose. J. ir R. 
Venclovų sūnus Dr. Irvis Venclo
vas kaip chirurgas specialistas 
dirba Brisbanės universiteto klini
kose ir profesoriauja.

torius.
Abiems — Danutei ir Kęstui 

linkime šviesaus šeimyninio gyve
nimo. Kor.

SYDNEY TOWN HALL

Gausėja Dryžų šeima Sydnėju
je: beveik vienu metu senieji Dry
žos susilaukė vaikaičių. Jų vyriau
sio sūnaus inž. Giedriaus šeimo
je įžengė dar vienas sūnus Ben 
Mathew, o Rimui ir Johanai Dry
žoms irgi neseniai gimė sūnus 
Mark Edward.

*
Sydnėjuje lietuvaitė Elžbieta 

Medutytė (10 metų) gatvėje rado 
pamestą piniginę su 1000 dolerių. 
Radinį sąžininga mergaitė įteikė 
policjai. Įvykį aprašė Sydnėjaus 
dienraštis Daily Telegraph pa
skelbdamas E. Medutytės nuo
trauką.

*
Sydnėjiškis Antanas Medelis

išvyksta kaip Australijos karys 
į Vietnamą. Jis buvo aktyvus tau
tinių šokių grupės šokėjas Sydnė
juje ir ta proga jam buvo suruoš
tos išleistuvės pas Jūratę Reisgy- 
tę, buvusių tos grupės vadovę.

*
Įdomu, kaip išsivers Aušros 

skautai bestoyyklaudami, kai jų 
nuolatinis maitintojas A. Laukai
tis tuo pačiu metu išvyksta į Bris
banę su sportininkais?

*
ALB Krašto Valdybos vicepir

mininkas p. V. Skrinska šiuo me
tu atostogauja. Atrodo, kad jo a- 
tostogomis žuvys tikrai nesidžiau
gia!

UŽ GERESNIUS NAMUS

PRANEŠIMAS DĖL
PASKAITĖLIŲ JAUNIMUI

Didelei klausytojų daliai iš
vykstant stovyklauti spalio 1 d. 
numatytoji paskaitėlė nebus skai
toma.

Sekanti paskaitėlė įvyks spalio 
15 d.; jų skaitys p. G. Kazokie- 
nė.

PRANEŠIMAS
Soc. Globos Moterų D-jos Val

dyba Melbourne praneša, kad spa
lio 8 d. (sekmadienį), 2 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose, 50 Errol Str., 
North Melbourne, kviečiamas 
Draugijos narių metihis susirin
kimas. Susirinkimui numatyta 
darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas ir pre
zidiumo sudarymas.
2. Pranešimai:

a) pirmininkės,
b) iždininkės,
c) kontrolės k-jos.

3. Diskusijos dėl pranešimų.
4. Veiklos apyskaitos tvirtinimas.
5. ‘ ‘ ‘Rinkimai:

a) Valdybos,
b) Kontrolės komisijos. 

Klausimai bei sumanymai. 
Susirinkimo uždarymas. 
Draugijos Valdyba maloniai

prašo nares susirinkime dalyvau
ti, taip pat kviečiame D-jos rėmė
jas, bei prijaučiančias.
Melb. Soc. Globos Moterą D-jos 

Valdyba

6.
7.

PRANEŠIMAS
SYDNĖJAUS LIETUVIAMS

Spalio 2 d. 5 vai. p.p. punktu
aliai 
towne 
viams

“Dainavos” salėje Banks- 
ruošamas Sydnėjaus lietu-

POBŪVIS
Ta proga ALB Krašto Valdybos 

pirmininkas p. S. Narušis pada
rys pranešimų iš savo kelionių be
lankant lietuvių kolonijas Austra
lijoje.

Po pranešimo užkandžiai - ar
batėlė ir lietuviška muzika.

Vaišėms ir kitoms išlaidoms pa-
dengti įėjimas vienas doleris. 
ALB Sydney ir Bankstown ApyL

Valdybos

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju rašytojui p. 

J.A. Jūragiui, kuris man išvykus 
atostogų maloniai sutiko mane pa
vaduoti ir išleido tris paskutinius 
Mūsą Pastogės numerius.

V. Kazokas
Mūsą Pastogės Redaktorius

tėvas p. J. Skuodas ir jaunojo tė
vas p. Ankus. Pirmasis pajaunys 
p. V. Patašius perskaitė daugybę 
sveikinimo telegramų jaunave
džiams.

Kęstutis Leonas Ankus savo ir 
savo žmonos Danutės vardu dė
kojo visiems už sveikinimus, lin
kėjimus ir už suteiktų pagalbą 
beruošiant šią didingą vestuvinę 
puotą. Du šimtai puotos dalyvių 
sugiedojo jauniesiems Danutei ir 
Kęstui “Ilgiausių metų”.

Svečiai gėrė, valgė ir dainavo 
lietuviškas dainas. Ir kur gi nedai 
nuoti jei šampanas “upeliais tekė
jo”! Grojant olandų kapelai sma
giai ir pasišokta. Puota truko iki 
1 vai. nakties.

Kun. S. Gaidelis, S.J. savo pa
moksle pabrėžė lietuviškų šeimų 
sukūrimo svarbų išeivijoje. Anot, 
jo, tokiomis šeimomis, kaip kad 
Danutės ir Kęstučio, džiaugsis ir 
Dievas, ir Lietuva”.
Taip mes, Newcastle lietuviai Da
nutei didžiai dėkingi už jos lietu
viškų kultūrinę ir organizacinę 
veiklą. Ji daugelį metų dainavo 
S. Žuko vadovaujame chore, daly
vavo meno (vaidintojų) grupėje, 
šoko tautinius šokius, vadovavo 
•vietos ateitininkams ir kur tik 
reikėjo gelbėjo ir padėjo visoms 
apylinkių valdyboms. Be to, Danu
tė atstovavo Newcastle lietuvius 
Pasaulio Liet. Jaunimo Kongerse 
Čikagoje pereitais metais.

Per savo lietuviškai kultūrinę

BUKIME SVEIKI
Dažnai žmonės, kad ir neserga, 

neguli ligoninėj, nejaučia didelių 
skausmų, tačiau negali pasakyti, 
kad būtų ir visai sveiki. Tai galva 
skauda, tai strėnos, tai viduriai 
nevirškina, tai bloga savijauta, 
tai dar kas nors. Visas tas mažas 
bėdas žmonės bando “nustumti” 
tabletėmis ir kitokiais vaistais 
įvairiose formose, nelaiku gulda
mas į lovų, arba tiesiog “dantis 
sukandęs” kentėdamas. Betgi visų 
tų ligelių ir bėdų galima lengvai 
išvengti teisingai maitinantis.

Mes turime tiek daug ir tokio 
įvairaus maisto, kad nebesusigau- 
dome, kuris jų geresnis, koks 
maistas kokiais kiekiais mūsų or
ganizmui reikalingas, koks veng
tinas ir tt. O teisinga mityba, 
kaip visi dietistai pripažįsta, turi 
nepaprastai didelės reikšmės ge
rai savijautai išlaikyti, sveikatai 
sustiprinti, gražių išvaizdų išlai
kyti ir ilgo amžiaus sulaukti.

Tam teigimui patvirtinti paim
kime tik vienų pavyzdį iš mūsų 
pačių tarpo. Mums visiems pažįs
tamas, daug lietuvių kolonijų ap
keliavęs kun. dr. Bašinskas kartą 
viešai prisipažino, kad vienu mo
mentu jo sveikata taip buvo su
šlubavusi, jog jis suabejojęs ar 
begalėsiąs savo profesines 
pareigas atlikti, ar ne turė

siąs mesti kunigystės. Tačiau su
siėmė, pradėjo įvairiais požiūriais 
studijuoti sveikatos problemas, 
rimto dėmesio atkreipė į savo mi
tybų, ėmė laikytis įvairių dietis- 
tų, sveikatos patarėjų nurodymų, 
ir jo sveikata tiek pasitaisė, kad 
jis, kaip jaunuolis, gyrėsi, galįs 
kazokų pašokti. O jo regėjimas 
tiek sustiprėjo, kad be akinių ga
lėjo vėl gan smulkų rašta skaity
ti.

Kas nenori būti sveikas? Kurt 
moteris nenori atrodyti gražiai? 
Kuris žmogus nenori ilgai gyven
ti? — Visi! Todėl visi turime stu
dijuoti sveiko gyvenimo, sveikos 
mitybos klausimus. Pradžiai ge
riausia bus pasiklausius žymiau
sių pasaulio dietistų patarimų. 
Tokia proga kaip tik dabar pasi
taiko, nes atvyksta į Australiją 
žynius Amerikos dietiatas Lelor- 
das Kordelis, kuris yra parašęs 
eilę įdomių mitybos knygų ir pla
čiai apvažinėjęs pasaulį su pa
skaitomis. Australijoje jis jau 
lankosi nebe pirmą kartų. Jo pa
skaitose galima ne tik išgirsti 
naudingų patarimų sveikatos ir 
kūno kultūros klausimais, bet taip 
pat galima žymiai papigintom 
kainom nusipirkti jo knygų bei 
įvairių sveiko maisto produktų

Pranešu visų tautiečių žiniai, 
kad Lelord Kordel skaitys paskai

Geelongo Apyl. Valdyba nese
niai buvo sušaukusi nepaprastų 
apylinkės susirinkimų, kuriame pa 
tiektas namų padidinimo klausi
mas. Tenka nusivilti kad liečiant 
tokį svarbų klausimą į susirinki
mą atvyko labai nedaug tautie
čių, nors buvo visiems laiku pra
nešta. Susirinkimą atidarė apyl. 
p-kas Dr. S. Skapinskas patiek
damas namų pagerinimo ir praplė
timo projektą, iš kurio matėsi, ko 
norima. Pakviestas rangovas p. 
P. Šileris labai aiškiai išdėstė pa
čias prieinamiausias sąlygas. Bu
vo ir kitokių siūlymų, kurie buvo 
įvairiai komentuojami. Taip ir ne
buvo prieita prie vieningo nuta
rimo, kaip praplėsti ir patobulinti

turimus Geelongo bendruomenės 
namus.

Geelongo lietuvių salė iš savo 
gaunamų pajamų negali savęs 
išlaikyti, nes neturi savo virtuvės 
ir persirengimams kambarių. Taip 
pat svarbus klausimas, kad namai 
neturi kanalizacijos.

Dr. S. Skapinsko patiektas pro
jektas atrodė pats prieinamiau
sias ir praktiškiausias planas ir 
ekonomiškai lengviausiai vykdo
mas. Kiek teko nugirsti, vien tik

p.p. Skapinskų šeima šiam namų 
pagerinimui skirtų nemažų auką. 
Aišku, iškilus konkrečiam reika
lui tautiečiai daugumoje prisidė
tų.

Turint gerų pradžių jau būtų 
lengviau įgyvendinti ir kitokius 
namų pagražinimo ir pagernimo 
darbus tiek viduje, tiek ir iš lau
ko. Visi Geelongo tautiečiai turė
tų suprasti, kad be pagrindinių 
ir būtinų įrengimų mes negalime 
progresuoti ir niekad nežengsime 
pirmyn.

Tad gerai pasvarstę visi dėki
mės prie lietuviško židinio pageri
nimo. Tada ir patys džiaugsimės 
savo darbo vaisiais, bus lengviau 
šeimininkėm rengiant pobūvius ir 
menininkams turint persirengimo 
kambarį prieš išeinant į scenų.

A. Brazdžionienė

tas:
Staiga mirus Melbourne

VYTAUTUI LEOPOLDUI VASARIUI 
jo brolį “Dainos” choristą A. Vasarį ir artimuosius 
liūdesy giliai užjaučia

"Dainos" choro Dirigentas ir choristai

SAVAITGALIO 
PARENGIMAI

Sydney. Trijų dienų Aušros Tun
to skautų stovykla Ingleburne.

Spalio 2 d. Dainavoje Kr. Val
dybos p-ko pranešimas ir pobūvis 
(2 vai. p.p.).'

Brisbane. Sydnėjaus sporto klu
bo Kovo krepšininkų rungtynės 
su vietos krepšininkas australais-

Adelaide. Rugsėjo 30 d. Liet Na-

mOsu PASTOGĖ
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N. Butkūnas, Melb. Blaivybės Namuose Poetul V- Mykolaičiui- 
Draugijos pirmininkas Putinui pagerbti akademija.

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

Už skelbimų turinį neatsakoma.

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

6


	1967-09-25-MUSU-PASTOGE_0001
	1967-09-25-MUSU-PASTOGE_0002
	1967-09-25-MUSU-PASTOGE_0003
	1967-09-25-MUSU-PASTOGE_0004
	1967-09-25-MUSU-PASTOGE_0005
	1967-09-25-MUSU-PASTOGE_0006

