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“NEBEUŽTVENKSI...”
"Nebeužtvenksi upės bėgi

mo..." kadaise užtraukė Mairo
nis, prieš akis vizijoje turėdamas 
atgimstančią Lietuva. Lygiai ir 
šiandie šitoji ateities laisvos Lie
tuvos vizija turėtų spindėti 
kiekvieno lietuvio akyse ir širdy
je.

Nuo Maironio, to laisvės šau
klio, iki dabar įvyko daug per
mainų: tauta, išgyvenusi perga
lių, triumfo, laisvės, pažemini
mo, totalinio naikinimo ir paga
liau pavergimo momentus per 
tokf trumpą laikotarpį — vos 
penkiasdešimtį metų, šiandie vėl 
atkritusi toje pačioje pavergimo 
būsenoje, kaip kad aunomet, ka
da Maironis savo vizijoje matė 
atbundančią ir savo teisių reika
laujančią tautą, kurią jis palygi
no su neužtvenkiama upe. Ir tei
singai. Kas gali pastoti upei ke
lią? Kas gali sulaikyti jos vande
nis, kai ją maitina gausūs ir ver
žlūs šaltiniai? Galima jos vande
nis pakinkyti, galima net jos va
gą pasukti kifa kryptimi, bet 
jokiu būdu nesulaikyti/

Bet kas padarė, kad anuo me
tu mūtų tauta savo gaivališku
mu prilygo žiemos ledus pralau
žusiai upei? Ar jos fizinė galy
bė? Ar jos vaikų nesuskaičiuo
jami milijonai? Palyginus su to 
meto Rusijos imperija lietuvių 
tauta tebuvo tik mažas lašelis ir 
šaltu matematišku apskaičiavi
mu lietuvių pastangos laimėti 
nepriklausomybę buvo daugiau 
negu beviltiškos — jos buvo aiš
kiai pražūtingos. Tačiau ne mi
lijonai užtikrina pergalę, bet ne
palaužiamas ryžtas laimėti, ne
supurtomas tikėjimas tuo, ko 
siekiama. Šitie du lietuvių tautos 
dvasiniai ginkim pasirodė stip
resni ir patikimesni už tūkstan
tines priešininkų armijas. Tik 
palyginkime, kokios galybės bu
vo pastatytos prieš lietuvišką 
spausdintą žodį, bet jų pastan
gos sugniužo prieš beginklių ir 
vyžiotų Lietuvos kaimiečių ryž
tą. Kiek armijų supo Lietuvą ne
priklausomybės kovų metais ir 
kiek mūsų savanorių ryžiosi vi
sas jas atremti. Tačiau šitas ryž
tas ir buvo lietuvių rankose lem
tingiausias ginklas, nutildęs prie
šų patrankas.

Šito ryžto ypač reikalingi esa
me šiandie čia, už Lietuvos 
ribų, pasklidę po pasaulį ir kas
kart vis labiau pasiduodami mus 
neatlyžtamai skalaujančiai aplin
kai. To ryžto atgauti tautai lais
vę ir tikėjimo siekiamuoju tiks
lu turėtum^ semtis iš) šiandie) 
gausių pavyzdžių, bet ypač iš 
mūsų tolimos ar artimos praei
ties, kur ne kas kitas, o mūsų 
broliai darė stebuklus ir spindi 
kaip pavyzdžiai ir šiandie. Izrae
lio žydai neskaičiavo matematiš
kai, kad jų tik du su puse mili
jono, o arabų — šimtas, bet de
šimtmečio laikotarpy net du kar
tus atlaikė puolimus ir parklup
dė kolosą. Reiškia, ne fizinėje jė
goje galybė. Tiesa, per paskuti
nį karą, besikeičiančias okupaci
jas, emigracijas ir 1.1, mūsų tau
ta prarado labai daug kraujo, bet 
tas dar neliudija, kad tauta pa
sidarė anemiška. Ryžtas išlikti 
kaip tautai, tikėjimas tautos lais-

VASARIO 16

ADELAIDE
Adelaidėje Lietuvos nepinklau- 

somybės jubiliejinės iškilmės į- 
vyksta vasario 17-18 d.d. Smulkes
nių informacijų apie minėjimo 
tvarkų nesulaukta. Žinia, kad mi
nėjimo proga Adelaidės liet, cho
ras Lithuania stato B. Budriūno 
kantatų “Tėviškės Namus”.

CANBERRA

Lietuvos nepriklausomybės pas
kelbimo 50-ties metų sukakčiai pa
minėti Canberros apylinkės lietu
vių bendruomenė ruošia minėjimų, 
kuris Įvyks vasario 24-25 d.d.

Minėjimo tvarka:

Vasario 24 d., šeštadienį, 7.30 
vai. vak. pobūvis Lietuvių Klube. 
Minėjime dalyvaujančių svečių ir 
apylinkių lietuvių bendros vaišės 
ir pasilinksminimas.

Vasario 25 d., sekmadienį, 11. 
30 vai. pamaldos St. Patricks baž
nyčioje. Tos dienos pamaldas at-
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Maironis

NEBEUŽTVENKSI UPĖS BĖGIMO

Nebežutvenksi upės bėgimo, 
Norint sau eitų ji pamažu; 
Nebsulaikysi naujo kilimo, 
Nors jį pasveikint tau ir baisu.

Naujos idėjos — darbas ne vaiko;
Užtvenktos mėto audrų žaibus! 
Nesustabdysi bėgančio laiko: 
Vaikas tik trukdo amžių darbus.
Broliai lietuviai, auštančią dieną 
Mūsų nors sūnūs visgi išvys! 
Griaukime amžiais užverstą sieną, 
Norint gailėtųs jos beprotys!
Amžiais pavergta kelias tėvynė; 
Jos atgimimą jaučia dvasia. 
Ginkim, ką mūsų protėviai gynė! 
Žadinkim brolius meile drąsia!
Ginkime kalbą, žemę, jos būdą! 
Stokim į darbą kaip milžinai! 
Laimina Dievas sėjamą grūdą, 
Laimina vaisių: gema šimtai.
Kas vakarykščio sapno ieškotų, 
Tam labą naktį galim užtraukt; 
Svetimą rūbą kas dar„ nešiotų, 
Tam nusibostų galo belaukt.

ve nepalūžo nei pavergtoje tė
vynėje, nei išeivijoje. Nežiūrint, 
kad Lietuvoje kontroliuojamas 
okupanto kiekvienas lietuvio žin
gsnis, tenka tik stebėtis, su ko
kiu atkaklumu stengiamasi lie
tuviškai prasiveržti visose, ypač 
kūrybinėse srityse. Nežiūrint 
baisaus ekonominio ir politinio 
prievartavimo iš šalies žiūrint, 
visa lietuvių tauta ir pavergime 
nepaliaujamai dainuoja, šoka, 
kuria poeziją ir t.t. Ir ne vien tik, 
kad okupantas nori šito pade
monstravimui, kokia tauta lai
minga jų vergijoj, bet visų pir
ma ir patiems lietuviams jų kul
tūriniai tautiniai vaisiai yra jų 
pačių išlikimo ir ryžto pati tik
riausia atrama.

Artėjančios Vasario 16-sios 
jubiliejinės iškilmės turėtų ir mus 
privesti arba uždegti anam mil
žiniškam ryžtui, kuris prilygtų 
ledus laužiančiai pavasario upei. 
Tiesa, pas mus jaučiasi gerokai 
tokio tautinio atlydžio, gal nuo
vargio, o gal ir apatijos, kai kas 
net įžiūri ir defetizmo bruožų, 
vis tik šių jubiliejinių metų ir 
būtų tiesioginė prasmė — kovoti 
už patį lietuvį ir jame įžiebti to 
ryžto, kuris degė neperseniausiai 
mūsų tėvų širdyse. Kai tas ryž
tas tiek suskaups krūtinėje, kad 
turės prasiveržti, tada tikrai iš
sipildys ir Maironio žodžiai — 
"Nebeužtvenksi upės bėgimo..."

(v.k.)

MINĖJIMAI

laikys kun. P. Butkus. Pamaldų 
metu giedos Sydnėjaus “Dainos” 
choras. Pirmų vai. oficialioji minė
jimo dalis. Čia Krašto Valdybos 
pirmininko p. S. Narušio žodis. 
Po oficialiosios dalies seks meni
nė minėjimo dalis, kur programų 
išpildys “Dainos” ir “Aušros” cho
rai.

Visus tautiečius kviečiame kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti šiame 
minėjime.

Canberros Apylinkės Valdyba

SYDNEY

Lietuvos Nepriklausomybės ju
biliejinės sukakties minėjimų Syd
ney Apylinkės Valdyba rengia va
sario 17-18 d.d.

Vasario 17 d. šeštadienį, 7 vai', 
ukrainiečių salėje (11-15 Church 
St., Lidcombe) iškilmingas minė
jimas — pobūvis. Pravedus ofi
cialių minėjimo dalį vyks salėje 
bendras pobūvis su šokiais ir vai
šėmis.

PASAULIO POLITIKOJE
“PUEBLO” VIS DAR 

PAGROBIME
Pasaulį sukrėtė agresyvus ak

tas iš komunistų pusės, kai ne
utraliuose vandenyse komunisti
nės Korėjos keturi laivai naikin
tojai pasigrobė netoli šiaurės Ko
rėjos krantų plaukusį amerikiečių 
laivų “Pueblo” su 84 jūrininkais. 
Korėjos komunistai šį savo aktų 
teisina, kad laivas šnipinėjimo 
tikslais buvo įplaukęs į šiaurės 
Korėjos teritorialinius vandenis ir 
jis pakrančių apsaugos buvo pri
verstas pasiduoti ir įplaukti j 
uostų

šis faktas sukrėtė visų pasaulį, 
nes JAV visus komunistų kaltini
mus atmetė palaikydamos prama
nytais ir be kompromisų reikala
vo laivų su visa įgula grųžinti. Net 
buvo greitomis sušaukta Ameri- 

Vasario 18 d., sekmadienį, 11.30 
vai. iškilmingos pamaldos Lid
combe bažnyčioje, kur visi kvie
čiami skaitlingai dalyvauti, jauni
mas organizuotai.
Nepriklausomybės šventėje kvie

čiami dalyvauti visi N.S.W. lietu
viai.

MELBOURNE
Lietuvos nepriklausomybės, ju

biliejinės sukakties minėjimas bus 
vykdomas šia tvarka:

Vasario 16 d., penktadienį, ne
priklausomybės šventės proga dai
lės parodos atidarymas Melb. 
Lietuvių Namuose (7 vai. vak.).

Vasario 17 d., šeštadienį, vakare 
įvyks jaunimo literatūros ir muzi
kos vakaras — koncertas. Tuoj 
po koncerto įvyks ir bendras po
būvis.

Vasario 18 d., sekmadienį iškil
mingos pamaldos Melbourne ka
tedroje (?). Tuoj po pamaldų visi 
dalyviai renkasi į vienų didesnių 
salių iškilmingam minėjimo ak
tui. (Tikimasi, tikslius davnius 
paskelbsime kitame M.P. numery).

NEWCASTLE
TAUTOS ŠVENTĖS 

JUBILIEJINĖS PAMALDOS 
Ryšium su Lietuos Nepriklau

somybės 50 metų bus laikomos spe
cialios pamaldos Newcastelio ir 
apylinkės lietuviams vasario 11 
dienų 1 vai., šv. Lauryno bažny
čioje, Broadmedove.

Šv. Mišias atnašaus kun. P. But
kus, svečias iš Sydney. Išpažin
čių bus klausoma nuo 10 vai. prieš 
Mišias. Visi maloniai krečiami 
pasinaudoti proga, einant sakra
mentų kuoskaitlingiausiai.

Kun. S. Gandelis S.J.

VASARIO 16-JI MUS RAGINA
MIN. S. LOZORAIČIO ŽODIS PER RADIJĄ N. METŲ PROGA

Naujieji metai, kuriuos sutin
kant aš nuoširdžiai sveikinu lietu
vius, bus mūsų tautai reikšmingi. 
Vasario 16 dienų sueis 50 metų 
nuo svarbiausio Lietuvos naujo
sios istorijos įvykio — mūsų ne
priklausomos valstybės atstatymo, 
paskelbto Vilniuje 1918 metais. Šis 
įvykis ir lieka visos tautos valios 
išraiška, būtent, jos valios atgau
ti savo nepriklausomybę, nuo ku
rios mūsų tauta niekada nebuvo 
atsisakiusi, ir laisvai bei nepri
klausomai gyventi, taikingai ben
dradarbiaujant su kitomis tauto
mis. Taip anuo metu buvo nuspren 
dusi lietuvių tauta ir šį savto 
sprendimų ji vėliau vieningai įvyk
dė, tvarkydama ir tobulindama 
Lietuvos valstybę, kurios nuolati
nė ir didelė pažanga buvo pagrin
das mums patiems tikėti mūsų 
tautos sugebėjimu savistoviai val
dytis, o svetimiesiems tų sugebė
jimų pripažinti.

Nepriklausomybės atstatymas 

kes nacionalinė gynybos taryba 
svarstyti, kad reikia laivų atsi
imti jėga. Padėtis susidarė tokia 
įtempta, kad daugelis pranašavo, 
jog iš to kilsiųs trečiasis pasau
linis karas. Amerika iš Japonijos 
bazių pasiuntė į Korėjų savo lai
vyno dalį ir aviacijų, o pačioje 
Amerikoje paskelbė dalinę mobili
zacijų. Nežiūrint gresiančios aud
ros korėjiečiai ir kiniečiai tik šai
pėsi iš amerikonų, gi pati Ameri
ka ieškojo būdų išvengti karo ir 
bandė per įvairius kanalus, ypač 
Sovietų Sąjungų, sueiti į sąlytį 
su šiaurės Korėjos vyriausybe ir 
derybų keliu incidentų likviduoti. 
Rusijai nerodant šičia palankumo 
tarpininkauti Amerika kreipėsi į 
UNO Saugumo Tarybų, kuri iki 
šiolei nieko nenutarė. Po pagrobi
mo praslinko jau savaitė laiko ir 
karinės nuotaikos atslūgta, nors 
įtampa vis dar neatisleidusi. Ame
rika, nusistačiusi vienokiu ar ki
tokiu keliu savo neteisėtai pagrob
tų laivą ir jos įgulų išlaisvinti.

Kiti politikai ir net strategai

AUKOS GARBES IR ATMINIMU FONDUI
Mūsų Pastogės Nr. 4 paskelbti GARBĖS IR ATMINIMŲ FONDO 

nuostatai, kultūriniams reikalams.
Šių nuostatų dar nepaskelbus tautiečiai įvairiomis progomis su

aukojo gražias sumas į šio fondo kasų.
25.00-dolerių sumą pirmieji įnešė p.p. Slavėnai pagerbdami mi

rusį poetų Vincų Mykolaitį-Putinų. Jo garbei aukojo po 5 dolerius 
Krašto Valdybos nariai — S. Narušis, E. Kolakauskas, V. Skrinska,
K. Kavaliauskas, Pajauta Pullinen, V Jaras, V. Patašius ir redakto
rius V Kazokas.

Viso — $65.00.
Krašto Valdybos Pirmininkui S. Narušiui pirmą kartų aplankius 

Hobarto lietuvius, į Garbės ir Atminimų fondų aukojo šie Hobar- 
to tautiečiai:

a) po 5 dolerius: L Simanauskas ir J. Andrikonis;
b) po 2 dolerius: J Vasiliauskas, G. Kožikas, P. Beržanskas, 

p. Šiaučiūnas, J. Kožikas, ir A. Kantvilas;
c) J. Andrikonienė savo sūnaus gimtadienio proga aukojo 2

dolerius. Viso — $24.00.
Perthe tauraus lietuvio a.a Domo Burneikio laidotuvių proga, jo 

bičiuliai, vieton gėlių ir vainikų aukojo į Garbės ir Atminimų Fondą: 
20 dolerių p. V. Valodka, 10 dolerių J. Ditmanas, po 5 dolerius S. Na
rušis, M Burneikienė, J. Baronas, J Miliauskas, A. Klimaitis. V. Dai- 
lydė; po 4 dolerius J. Liutikas, O. Dresheris; po 2 dolerius A. Ka- 
mickis, Jurgis Miliauskas, A. Motuzas, A. Čižeika, A. Brazovski, Z.
L. Budrikis; po 1 dolerį V.Valaitis, O. Drešeris J. Kuzmickis, A. Pa
kalniškienė, O. Valaitis, J. Repševičiai, S. Žilinskienė, ir A. Valiu
kėnas. Viso — $88.00.

Jūrų Dienos šventės metu Wollongonge Garbės ir Atminimo 
Fondui aukojo: 1 dolerį S. Narušis, 50 c S. Jankauskas, 1 dolerį 
P. Ropė, 2 dolerius A. Box, po 1 dol. M Gailiūnas, A. Burneikis, 3 dol. 
J. Černiauskas, po 1 dol. A. Paplauskas, S. Baltramijūnas ir 2 dol. 
A. Nekrašius. Viso — $13.50.

Bendra suma: $210.50
Į ALB Kraite Valdyba

atvėrė Lietuvai naujų istorijos 
laikotarpį, kuris, nežiūrint dabar
tinės sovietų primestos mūsų kraš
tui karihės okupacijos, nėra už
baigtas. Jis tęsiasi ir tęsis, nes 
yra gyvas lietuvių širdyse lais
vės troškimas, pagarba kilniai Lie 
tuvio praeičiai, pasitikėjimas sa
vo sena civilizacija, atsparumas 
rusų ir komunizmo pastangoms už
valdyti ir mūsų protėvių žemę, ir 
iš jų paveldėtų laisvų lietuviškų 
dvasių. Ši dvasia yra pirmiausias 
valstybinės nepriklausomybės pa
grindas ir jos būsimo atstatymo 
laidas.

Tautos laisva dvasia, išreikšta 
Lietuvos sostinėje prieš 50 metų, 
pražydusi nepriklausomybės lai
kais, įkvėpia lietuvius krašte ir 
šiandienų. Sunkiausiomis okupaci
jos, priespaudos, persekiojimų, su
varžymų sąlygomis jie ugdo mū
sų kultūrų, ginasi nuo rusinimo, 
žengia pirmyn mokslo, civilizaci
jos srityje. Ir visa tai, kų tauta

aškina, kad šis korėjiečių ėjimas 
tebuvęs tik taktinis, kad nukreip
tų amerikiečių dėmesį nuo Vietna
mo, kur šiaurės Vietnamas ruošia
si didžiulei ofensyvai. Tuo tarpu 
prie Pietų Vietnamo pasienio šiau 
rėš vietnamiečiai sutraukė milži
niškas karines pajėgas, o visame 
Pietų Vietname, įskaitant ir sosti
nę Saigonų, prasidėjo didelio mas
to sabotažiniai veiksmai kur viet- 
kongo komunistai atlieka operaci
jas tiesiog savižudybės keliu. Ki
ti spėja, kad su šia komunistų o- 
fensyva Vietnamo karas pereina 
į galutinę fazę.

— ★ —

Viduržemio jūroje pasigendama 
dviejų povandeninių laivų. Pran
cūzai paskelbė, kad dingęs jų po
vandeninis laivas “Minerve” su 52 
jūrininkais, plaukiojęs netoli Pran 
cūzijos krantų. Dingęs taip pat ir 
Izraėlio laivas "Dakar“ su 69 vy
rų įgula. lieškojimai iki šiolei jo
kių nezultatų nedavė. Radio kon
taktas nutrūkęs.

Vasario 5 d.

krašte nuveikia bei laimi, mes, 
užsienio lietuviai, sveikiname var
dan tos Lietuvos, kurios išlaisvi
nimui iš svetimos okupacijos mes 
dirbame, šaukdamiesi pasaulio tei
singumo. Toks yra pirmiausias 
mūsų santykių su kraštu pagrin
das. Dėja, laisvas ir civilizuotam 
pasauliui įprastas žmonių tarpu
savio santykiavimas, kurio mes 
trokštame su Lietuvos žmonėmis, 
yra sovietų sutrukdytas arba pik
tai išnaudojamas tam, kad oku
pacijos faktas būtų ilgainiui nu
blukintas, užmirštas, priimtas.

Dirbdami Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymui, mes, užsienio 
lietuviai, esame tikri, kak vykdo
me visiems geros valios žmonėms 
suprantamą prievolę — ginti lietu
vių tautos gyvybinius interesus ir 
pagrindines teises, kurias pripa
žįsta laisvas pasaulis, o neigia 
vien tik sovietai.

Naujųjų metų proga Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos ir savo 
vardu reiškiu širdingus linkėji
mus visiems lietuviams krašte ir 
užsieny, o ypač linkiu, kad pasiti
kėjimas Dievo įstatymo ir žmo
nių teisingų įstatymų pergale pa
laikytų gyvą mūsų bendrą pasi
ryžimų sugrąžinti Lietuvą iš so
vietų nelaisvės į laisvų, suvereni
nių, nepriklausomų valstybių 
bendruomenę.

SENIEJI VETERANAI 
IŠ PAREIGŲ

Komunistų bloke vyksta tam 
tikras rūgimas, ir net kai kuriuo
se kraštuose susidaręs spaudimas 
išmeta iš užtikrintų vietų senus 
veteranus, štai pereitų metų pa
baigoje labai būdingas faktas įvy
ko, kai iš partijos lyderių netikė
tai buvo pašalintas senas komu
nizmo vilkas Novotny ir jo vietoje 
pasodintas liberalesniių pažiūrų 
komunistas Bross Dubček (49 me
tų).

Čekoslovakijos komunistų parti
jos viršūnėse seniai jautėsi ne
pasitenkinimas Novotny vadovybe 
(gal dėl to, kad šis perdaug buvo 
prisirišęs prie sovietų) ir jis tu
rėjo būti nuverstas žymiai anks
čiau, bet netikėtas sovietų Brež
nevo pasirodymas Prahoje jį iš
gelbėjo. Tačiau tik laikinai. Da
bar jis galutinai nustumtas, net 
nesuradęs užtarimo Rusijos viršū
nėse, nes vos tik išrinkus partijos 
vadu Dubčik pirmieji jį su “lai
mėjimu“ pasveikino sovietų lyde
riai. Nuvertus Novotny rytų Eu
ropos komunistiniame bloke tepa
liko tik vienas senos stalinistinės 
mokyklos lyderis — tai Rytų Vo
kietijos Walteris Ulbrichtas. Po 
dvidešimt metų komunistinio rė
žimo ir švenčiant Čekoslovakijai 
50 metų gyvavimo sukaktį su šia 
permaina atsiranda vis daugiau 
vilčių laimėti daugiau laisvės ir 
įsigyti draugų vakarų pasaulyje.

ŽINIOS
PAGERBIAMAS 

a.a. BALYS DAUKUS
Pagerbiant a.a. buvusį ALB 

Krašto Valdybos pirmininkų inž. 
Balį Daukų jo atminimui duktė 
Pajauta ir sūnus Rimgaudas įne
šė į Garbės ir Atminimų Fondų 
po 10 dolerių. Kviečiame ir kitus 
tautiečius pagerbiant bendruome
nei nusipelnusį lietuvį aukoti 
Garbės ir Atminimų. Fondui.

Anglija, Australija ir N. Ze
landija pereitų savaitę pripažino 
Nauru salai nepriklausomybę, ku
ri turi 8100 čiabuvių gyventojų.
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JONAS SOUVNAS

LIETUVIŠKOS ŠEIMOS PROBLEMOS
Išeivijoje, turbūt, nėra aktualesnio klausimo, kaip lietuviškoji 

šeima. Kiekvienai išeivių kartai lietuviškoji šeima buvo gyvybinis 
klausimas. Nė kek to klausimo svarbumas nesumažėjo ir dabar. 
Sakyčiau, dabar jis yra dar aktualesnis, nes išeivių eilių naujieji 
imigrantai iš Lietuvos papildyt negali. Tiesa, atvažiuoja ir dabar 
vienas kitas iš mūsų krašto. Tačiau naujieji atvykėliai daugiausia 
yra pati seniausioji krašto karta, kuri šiandieninei Lietuvai nerei
kalinga. Tai savotiškas nusikratymas žmonėmis, kurių perauklėti 
neįmanoma ir kuriuos “atitaisys tik grabo lenta”.

Už tat išeiviją pasaulyje tegali padauginti tik naujų lietuviškų 
šeimų sukūrimas. Deja, mes tokia kūryba nepasižymint. Vis dau
giau ir dažniau sudaromos mišrios šeimos su svetimtaučiais. To
kių šeimų sudarymo sulaikyti mes negalime. Šeimos sukūrimas yra 
natūralūs žmogaus gyvenimo reiškinys ir priešinga šeimos sudary
mui kova būtų beprasminga. Jeigu mes mišrių tautinių šeimų suda
rymo negalime visiškai sulaikyti, tai tikra, jog mes galėtume tokių 
šeimų sudarymus sulėtinti ir sumažinti. Tačiau mums reikia imtis 
pozityvių priemonių.

Viešas spaudoje pabarimas ar net užgavimas šio klausimo ne
išspręs. Priešingai, tokia mūs neigiama kritika tegali tik dar 
daugiau jaunimo išplėšti iš mūsų tarpo. Sakau, išplėšti, nes su
darant mišrias tautines šeimas kiekvienas lietuvis mums 
yra išplėšiamas iš lietuviškos bendruomenės. Veltui būtų mūsų 
guodimasis, kad ir vedęs svetimtautę ar ištekėjusi už svetimtau
čio ir toliau pasiliks mūs bendruomenėje. Tai daugiau išimtis, 
bei ne realaus gyvenimo taisyklė.

Negatyvus nusistatymas mišrių šeimų atžvilgiu padėties ne
pataisys. Mums padėti tegali tik pozityvus teigiamas žingsnis 
šia linkme.

Pasakymas, jog reikia stengtis sukurti lietuvišką šeimą yra 
tuščias. Žodžiai nedaug ką reiškia, jeigu jų neremia konkretūs 
darbai.

Mūsų bendruomenėje, lietuviškų šeimų kūrimo skatinimas 
yra beveik nulinis. Tiesa, apie tai užsimename spaudoje bei įvai
riuose suvažiavimuose. Padiskutuojame, pasibartame ir klausi
mą užmirštame. O mišrios šeimos daugėja.

Tačiau šalia peikimų ir išmėtinėjimų už mišrių šeimų sukū
rimą yra daug dalykų ir priemonių, kurias naudojant mes matytu
me daugiau grynų lietuviškų šeimų.

Sociologai teigia, ir mes turime pritarti, kad šeimos kū
rime pasirinkimui įtakos turi daug aplinkpje sutinkamų faktorių. 
Bene svarbiausias — tai yra nuolatinis susitikimas. Anot popu- 
liauraus ir netikslaus pasakymo (bet teisingo) — laiškais meilės 
neuždegsi. Žinoma, tai tiesa, Dabar paklauskime savęs; kiek 
lietuvių bendruomenė stengiasi sudaryti sąlygas jaunimui sustik- 
ti? Atsakymas liūdnas, nes pati bendruomenės valdyba konkrečių 
‘iou atžvilgiu žingsnių nedaro. Jaunimo bendravimas bei įvairūs 
susitikimai palikti jaunimo organizacijų žiniai ir valiai. Ačiū) 
Dievui, kad turime skautus ir ateitininkus, kurie ruošia vasaros 
stovyklas bei suvažiavimus. Šių susitikimų metu užsimezga naujos 
pažintys, prasideda pirmieji pasikalbėjimai.

Tiesa, turime paminėti dar ir sporto šventes bei studentų 
konferencijas. Ir jie patarnauja jaunam žmogui susipažinti su sa
vais tautiečiais. Tačiau kur yra bendruomenė? Ką ji daro jaunimo 
suvažiavimams ir susipažinimams? Būkime atviri — jei ne mūsų 
jaunimo organizacijų stovyklos, sporto šventės bei suvažiavimai, 
nėra abejonės, šiandien lietuviškas jaunas šeimas galėtume grei
čiausia ant pirštų suskaičiuoti.

Laikas, anot Dr. J. Girniaus ,dirba mūsų nenaudai. Jau pats 
aukščiausias laikas susirūpinti talka jaunimui kuriant lietuviškas 
šeimas. Lietuvių Bendruomenė — tiek šiaurės Amerikoje, tiek 
Australijoje — turi tapti piršliu lietuvių jaunimui. Tokioms pir
šlyboms reikia konkrečių darbų. Būtent, mes turime dėti visas 
pastangas sudaryti sąlygas dažnesniam jaunimo bendravimui. Va
saros stovyklų or sporto, švenčių neužtenka. Lietuvių Bendruome
nė turi paruošti planus, kaip vieno miesto lietuvišką jaunimą nu
gabenti į kitą lietuvių koloniją. Net paprasčiausi socialiniai susi
būrimai neturėtų būti nustumti šalin. Tačiau yra įvairiausių prie
monių, kad būtų įgalintos jaunimo bendravimo sąlygos. Tai 
bendri jaunimo meno vakarai, šokių šventės, konkursai.

Betgi nereikia kalbėti nė apie tarpmiestinius jaunimo ben
dravimus. Man vis dar neaišku, kodėl, sakysime, didesnėse lie
tuvių kolonijoje nėra savaitgalio pasišokimų jaunimui? Ak, — 
pasakys kai kas, — tai ne bendruomenės reikalas. Tačiau jeigu 
ne jos, tai kieno gi kito?

Jaunas lietuviškas žmogus, galvojąs apie lietuviškos šeimos 
sukūrimą, nėra paprastas skaičius. Jis yra sutvėrimas. Jis turi 
jausmus ir išskaičiavimus. Jam šeimos kūrime turi būti sudary
tos sąlygos sau gyvenimo draugo ar draugės pasiieškoti lietuviš
koje aplinkoje. Ir tik po to, kada lietuvis jaunuolis, turėdamas 
sąlygas pažinti pakankamai lietuvį ar lietuvę ir vestų svetimtau
tę ar tekėtų už svetimtaučio, galėtume jį laikyti nusižengusiu lie
tuviškam reikalui. Dabar kaltinamoji medžiaga nelietuviškos šei
mos byloje yra labai maža ir vargu ar mes turime teisės net 
kritikuoti tuos jaunuolius, kurie per mišrias vedybas atsidūrė 
už lietuviškos bendruomenės ribų. Man atrodo, kad tai atsitinka 
dažnai ir ne dėl paties jauno asmens kaltės, o daugiau dėl mūsų 
apsileidimo ir neapdairumo.

TOKIOS TOKELES
Įsteigta premija. Džiugu pranešti, kad neseniai Čikagoje 

buvo įsteigta labai svarbi premija, šiaurės Amerikos Ateitininkų 
Sendraugių Sąjunga įsteigė St. Šalkauskio vardo kūrybos premiją, 
kuri bus skiriama atžymėti asmens laimėjimams kūrybos ir veik
los srityje. Pirmoji premija paskirta Aidų redaktoriui filosofui Dr. 
Juozui Girniui. Premijos mecenatai — šeši Čikagos lietuviai dak
tarai.

Atidaryta paroda. Neseniai čikiz’os Čiurlionio meno gale
rijoje buvo atidaryta Vidos Krikštolaitytės dailės kūrinių paroda. 
Atidaryme dalyvavo nepaprastai gausus skaičius lietuvių. Jau
noji dailininkė dabar gyvena New Yorke.

Konsuliarinis priėmimas. Čikagoje ruošiamasi labai iškil
mingai paminėti Vasario 16-ją. Minėjimo išvakarėse, kuris ruo
šiamas Civic Opera patalpose, bus konsuliarinis priėmimas — 
vaišės. Jas ruošia gen. konsulas Čikagoje Dr. P. Daudžvardis. 
Priėmiman pakviesti apie 60 konsulų bei atstovų.

MŪSŲ PASTOGĖ

Ministerio B. K. Balučio laidotuvės
Didžiosios Britanijos vyriausy

bei apie min. B. K. Balučio mirtį 
buvo pranešta oficialia pasiunti
nybės patarėjo V. Balicko nota, 
adresuota D. Britanijos užsienių 
reikailų ministrui. Nota|i įteikta, 
V. Balicką priėmė užs. reik, m-jos 
(Foreign Office) šiaurės Depar
tamento viršininkas Howard 
Smith, sausio 1, Naujų Metų die
ną. Notoje nurodyta, kad, min. 
Balučiui mirus, Lietuvos pasiun
tinybės vadovavimą, kaip Chargė 
l’Affaires, perėmė pas. patarėjas 
Vincas Balickas.

Žinioms apie min. Balučio tes
tamentą laidotuves papildyti bei 
patikslinti, pažymima, kad:

1. Min. Balutis savo testamen
to vykdymą yra pavedęs advoka
tų firmai, tokį patarnavimą gerai 
atlikusiai Latvijos pasiuntinio Za- 
rinio mirties atveju. Įstatymo nu
matyta tvarka, kaip vienas iš pa

tikėtinių testamentui vykdyti, ša
lia advokatų, yra numatytas Pet
ras Varkala. Pasiuntinybės pri- 
klausinių valdymas esamose aplin
kybėse turėjo būti vykdomas pa
siuntinio asmeniniu titulu. Ši funk 
cija testamente yra pavesta pa
siuntinybės patarėjui V. Balickui. 
Asmeninės min. Balučio nuosavy
bės dalykai paskirstyti kitiems tęs 
tamente nurodytiems asmenims.

2. Min. B. K. Balutis mirė gruo
džio 30 d. rytą, 3 vai. 45 min., 
ką tik, tą naktį, baigęs gyventi 88 
metus. Paskutinės (rugsėjo mė
nesį prasidėjusios) ligos metu jis 
buvo prižiūrimas Sir Ronald Bod- 
iey Scott, vieno iš asmeninių ka
ralienės gydytojų. Pastarąsias 
tris savaites ligonis buvo slaugo
mas St. Bartolomews ligoninėje, 
Londono miesto centre. Nors fiziš
kai ir tolydžio silpnėdamas, Ba
lutis iki galo buvo šviesaus pro

GYVENIMAS
Lietuvoje

MIRĖ
PROF. M. RAČKAUSKAS

golio, Tolstojaus, Dostojevskio, 
Čechovo ir kt. raštų vertimai yra
didžios vertės įnašas į verstinę li
teratūrą Lietuvoj.

Sausio 7 d., rytojaus dieną po 
savo 83-čiojo gimtadienio, Kaune
staiga mirė klasikinių (lotynų ir 
sen. graikų) kalbų profesorius 
Merkelis (Meflchiorals) Račkiaus-' 
kas.

M. Račkauskas, porą metų dės
tęs Panevėžy ir Mažeikiuose, nuo 
1923 metų dėstė senąsias kalbas 
universitete, vėliau, iki pat bol
ševikinės okupacijos buvo aukštes
niųjų mokyklų inspektorius švie
timo ministerijoj ir III Kauno 
gimnazijos direktorius, taip pat 
privat-docentas Vytauto D. Uni
versiteto Teologijos fakultete iki 
to fakulteto uždarymo bolševiki
nės okupacijos pirmaisiais metais 
(1940). Yra atlikęs eilę svarbių 
vertimų iš graikų ir lotynų kal
bų, parašęs daug tų kalbų vado
vėlių.

Pedagoginė bei mokslinė M. 
Račkausko karjera greičiausia bū
tų buvusi baigta jau 1940 metais, 
jei ne viena aplinkybė — naujame 
režime svarbias pozicijas užėmę 
žentai — P. Cvirka ir A. Venc
lova. Nors ir tolimas naujo reži
mo ideologijai, buvo priimtas į 
universitetą ir nuo 1940 metų iki 
mirties išbuvo klasikinės filologi
jos katedros vedėju arba vėliau 
profesorium. Net ir nekrologe ati
tinkamos institucijos pabrėžė tik 
jo pedagoginius nuopelnus. Iš po
litinių terado tik vieną paminė
tiną: vokiečių okupacijos metu bu
vęs pašalintas iš universiteto.

Vyresnysis M. Račkausko bro
lis, Karolis Račkauskas - Vairas,

Būdinga, kad, nors dabar Vil
niuje ir labai madoj vieši ir ofi
cialūs pagerbimai amžiaus sukak
čių proga, šis “kaimietis” kultū
rininkas 70 metų amžiaus sukak
ties proga keliomis eilutėmis už
simintas tik Gimtajam Krašte.

(ELTA) 
— * —

Sausio 5 d. Vilniuje buvo su
rengtas V. Mykolaičio-Putino pa
minėjimas jo 75-tojo gimtadienio 
proga. Minėjime kalbėjo keli ra
šytojai bei kritikai: A. Venclova,

A. Miškinis, J. Lankutis, A. Bal
takis, A. Bernotas.

(E)
— ★ —

Sausio 5 d. iš Kauno į Jungti
nes Valstybes išvyko pasižymėjęs 
chirurgas kardiologas prof. 4r- 
Jurgis Brėdikis. Jis siunčiamas 
JAV — Sovietų Sąjungos kultū
rinių mainų sutarties rėmuose. 
JAV išbus tris mėnesius, lanky
sis daugiausia vakarinėse ir pie
tinėse valstybėse.

(E)

BRITŲ IŠDAVIMAS
MENKA PAGUODA MASKVOJE

Pereitą savaitę Anglijos minis- 
teris pirmininkas Mr. H. Wilson 
buvo nuvykęs 48 valandų vizito į

PARDUOTAS 
LIETUVOS AUKSAS

Anglų spauda pranešė, kad 1968 
m. sausio 5 d. Londone pasirašy
ta anglų-rusų sutartis, kuria pat
virtintas provizorinis susitarimas, 
sudarytas 1967 m. vasario mėnesį, 
Kosygino lankymosi Londone me
tu. Tada buvo sutarta dėl atsis
kaitymo už prieškarines skolas, 
kilusias iš Baltijos valstybių įjun
gimo į Sovietų Sąjungą.

Iš Baltijos valstybių aukso fon
do buvo sutarta atiduoti rusams 
pusę milijono svarų sterlingų pre
kių pavidalu. Financial Times ra
šo, kad Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos valstybių auksas, kurio bu
vę deponuota Londone apie 6 mi-
lijonus svarų sterlingų, buvo par
duotas 1967 metų liepos mėnesį. 
Gautieji už auksą pinigai laikomi 
banke ir gaunamos palūkanos.

Esąs ruošiamas įstatymas, ku
riuo būsią nustatyti pagrindai 
tiems pinigams panaudoti atlygi
nant skolas įvairioms Baltijos 
valstybėse kapitalų turėjusioms 
britų firmoms. Tos skolos susida
rė, Sovietų Sąjungai tuos kapita
lus nacionalizavus. Tai Sovietų 
Sąjungos skolos britų firmoms už 
pasisavintą jų turtą. Britų firmos 
nebūtų jų atgavusios iš Sovietų 
Sąjungos, jei Baltijos valstybės 
nebūtų patikėjusios savo turto 
britų bankams.

(ELTA)

lapkričio mėnesį atšventęs 85-tąjį 
gimtadienį, tebegyvena Kaune.

MIŠKINIO SUKAKTIS
Prieš pat Naujus Metus (gruo

džio 27) 70 metų amžiaus susilau
kė buvęs pedagogas bei švietimo 
administratorius (pradinių mokyk 
lų departamento direktorius švie
timo ministerijoj, vėliau aukštes
niųjų mokyklų vyr. inspektorius), 
taip pat literatūros teoretikas Mo
tiejus Miškinis.

Nuo 1945 metų M. Miškinis 
(poeto Antano Miškinio vyresny
sis brolis) gyvena gimtajame Juk
nėnų kaime ir dirba tik kaip kla
sikinės rusų literatūros vertėjas 
į lietuvių kalbą. Jo atliktieji Go-

PADĖKA
Nuoširdi ir gili padėka priklauso į Amžino poilsio vietą 

palydėjusiems ir apklojusiems tėvelio karstą vainikais. Dėko
jame Geelong Apylinkės Valdybos pir. dr. S. Skapinskui už 
tartą žodį paskutiniame atsisveikinime., kun. Pr. Daukniui už 
maldas ir lankymą ligoje.

Visiems ačiū.
Bučkiai

Parapijos nariui
JUOZUI BUČKIUI

Gcelonge mirus, jo sūnus Henriką, Juozą ir Gustavą 
ir jų šeimas giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Victorijos Liet. Evangelikų Parapijos 
Taryba

1968 m. vasario 5 d.

to ir išlaikė pilną sąmonę.
3. Laidotuvių reikalus tvarkė 

pas. patarėjas V. Balickas. Vie
šosios laidotuvių eigos vadovavi
me jį, staiga ištiktą influenzos ir 
dvi dienas negalėjusį išeiti iš na
mų, rūpestingai ir tiksliai pava
davo P. Varkala.

4. Min. B. K. Balutis yra pa
laidotas Londono Šv. Patriko ka
pinėse, lietuvių ten turimame sky
riuje. Paskutinės laidotuvių apei
gos buvo šių kapinių koplyčioje. 
Dėl šalčio, apeigos čia turėjo bū
ti sutrumpintos iki minimumo, 
tai atsisveikinimo žodžius tarė tik 
Lietuvos Diplomatijos Šefas min. 
S. Lozoraitis, pasiunt. patarėjas 
V. Balickas, Estijos pasiuntinys 
Torma, Latvijos — T. Ozolinš, 
ALT pirm. A. Rudis, Am. Liet. 
Tautinės S-gos ir Korp! Neo-Li- 
thuania atstovas E. Bartkus, Ang

lijos lietuvių vardu J. Vilčinskas, 
Škotijos lietuvių vardu prel. J. 
Gutauskas. Atsisveikinimas buvo 
užbaigtas Lietuvos Himnu.

5. Vykdant lietuvių visuomenės 
pageidavimą, vėlionis, sausio 3-4 
d., buvo pašarvotas Lietuvos pa
siuntinybėje. Sausio 5 d. buvo apei 
gos Londono lietuvių parapijos šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Apeigoms 
vadovavo prel. J. Gutauskas, asis
tuojamas penkių kunigų. Nors ir 
darbo dieną, apeigose dalyvių bu
vo kaip didžiausiose iškilmėse.

6. Vieši, pasiuntinybės pateikti, 
pranešimai apie min. Balučio mir
tį buvo paskelbti Daily Telegraph 
ir Times dienraščiuose. Vykdant 
vėlionies iš anksto pareikštą va
lią, pranešimuose buvo pažymėta 
“No flowers, please”. Karstas, ta
čiau, skendėjo gėlėse.

Po laidotuvių apeigų, iš užsie
nių atvykusieji svečiai ir vieti
niai lietuviai vsuomenininkai buvo 
priimti Lietuvos pasiuntinybėje.

• (ELTA)

Neo Lituania Korporacijos filisteriui inžinieriui
BALIUI DAUKUI

mirus, jo žmoną Pajautą, dukrą Pajautą ir sūnų Rimgaudą 
giliai užjaučiame.

Korp. Neo-Utuania ir Jaunosios Lietuvos Filisteriai
Melbourne

Maskvą, kur tikėjosi išsikalbėti su 
Maskvos tūzais pietryčių Azijos 
problemomis. Deja, Wilsonui šis 
vizitas buvo greičiau tik akių at
vėrimas, kad ko nors konstrukty
vaus ir pozityvaus iš Maskvos ti
kėtis neįmanoma. Jau pats Wil- 
sono pasirodymas Maskvoje sovie
tinės spaudos buvo pasitiktas šal
tai ir net pašaipiai. Sovietų vy
riausybės oficiozas “Izvestijos” 
pabrėžė, kad tarp Anglijos ir Sov. 
Sąjungos gal ir išsivystytų ben
dravimas, jeigu Anglija nepalai
kytų amerikiečių politikos Vietna
me. Pats Wilsonas galvojo Mas- 
kvoje susirasti taikos partnerį 

‘ ’ Genevos susitarimo pagrindais,
kur dalinant Vietnamą Anglija ir 
Sov. Sąjunga pirmininkavo. So
vietai į tai atsikerta, kad nėra ko 
žiūrėti į senus dokumentus, o be
lieka tik prašyti taikos ir pasigai
lėjimo pas šiaurės vietnamiečius.

Didžiajam lietuvių tautos dainininkui
KIPRUI PETRAUSKUI

Lietuvoje mirus, jo artimuosius — sūnų Dr. L. Pet
rauską, dukrą Guodą Petrauskaitę - Linden, Kostą 
Jonušą ir jų šeimas liūdesy giliai užjaučiame. Drauge 
su visa lietuvių tauta liūdime netekus didžio dainiaus, 
savo dainavimu pagarsinusio lietuvių tautą visame pa
saulyje.

A. ir S. Kapočiui
M. ir A. Bernotai

A. A. JUOZAS BUČKIS

“Ar ne tu tenai žaidei kaip 
mažas vaikas,
Ar ne mudu po berželiais, mu
du du,
Ar ne mums visiems visiems 
ateina laikas
Tų senelių, tų baltųjų valan

dų?”
B. Brazdžionis

Mažą Geelong’o lietuvių koloni
ją sukrėtė staigi ir liūdesį nešan
ti žinia, kad sausio 12 dieną su 
šiuo pasauliu ir su geelongiškiais 
atsiskyrė A. A. Juozas Bučkis. 
Mirtis atėmė iš kolonijos ir visos 
lietuviškos bendruomenės vieną 
ramstį, kuris rėmė bendrąjį lietu
vybės darbą.

A.A. Juozas Backis gimė 1883 
metais vasario 19 dieną zanavykų 
krašte, Žilių kaime, Kidulių vals
čiuje, Šakių apskrityje. Mylėjo 
gimtąją žemę, prie jos ir buvo 
prisirišęs. Lietuvoje valdė didelį 
ūkį. Šeimoje išaugino keturis sū
nus: Henriką, Gustavą, Juozą ir 
Joną. Paskutinysis sūnus Jonas 
žuvo kovoje prieš bolševizmo te
rorą.

Kaip ir daugelį savos žemės 
mylėtojų, taip ir A.A. Juozą Buč
kį likimo dalia išbloškė iš numylė
tų arimų, iš gimtosios tėviškės. 
Jau 194 metais, raudonojo slibino 
vejamas, atsidūrė Vokietijoje, kur 
pernešė sunkią tremtinio dalį. 
Gyvendamas svečioje vokiečių že

mėje, 1946 metais palydėjo į am- ' 
žiną poilsį savo gyvenimo draugę j 
Anną Buckienę. Emigracijos ban- j 
ga 1950 metais A.A. Juozą Buc- 1 
kį, kartu su dviems sūnumis Gusta. | 
vu ir Juozu priglaudė Australi- - 
jos žemynas. Kiek laiko dirbo ’ 
Flinder Navy, vėliau Ford Co., I 
gyvendamas pas sūnų Gustavą. I- 1 
sėjęs pensijon, darbavosi Lietuvių ’ 
Namuose kaip pastato prižiūrėto- j 
jas. Būdamas malonaus būdo, Gee- | 
long’e buvo visiems kolonijos lie- 1 
tuviams draugas, jų išsireiškimu | 
“tėvukas”, tačiau jo prietelių ne- 1 
trūko ir svetimtaučių tarpe. Pa- | 
lydint A.A. Juozą Bučkį paskuti- | 
nėję kelionėje į Anapilį, susirin- I 
ko bemaž visi kolonijos gyvento- | 
jai, didi dalis iš Melbuorno, o taip ■ 
pat ir svetimtaučiai jo bičiuliai. i 
Į paskutinę kelionę palydėjo ir | 
religines apeigas atliko kun. | 
Kempe. Paskutinį atsisveikinimo | 
žodį tarė Geelongo Apylinkės Vai- ; 
dybos pirm. dr. S. Skapinskas. | 
Nenuostabu, kad šis taurus lietu- f 
vis nuėjo į amžinybę apklotas vien 1 
tik gyvų gėlių vainikais. Prie ka- S 
po galvą nulenkė ir vyriausias l 
sūnus Henrikas, gyvendamas Vo- ' 
kietijoje. Paliko liūdintys sūnūs 
Henrikas, Gustavas, Juozas, jų 
šeimos ir vaikaičiai.

Ilsėkis ramybėje svetimoje že
mėje, nes Tu kitiems nešei ramy- . 
bę.

Alka
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KŪRYBOS KERTELE

JAPONIŠKIEJI HAIKU
Haiku arba Hokku yra trumpiausia japonų 

poezijos forma, praktikuojama per šimtmečius 
iki dabar. Haiku yra trijų eilučių, septyniolikos 
skiemenų pilnai užbaigtas eilėraštis. Pirmoji ir 
trečioji eilutės turi po penkis skiemenis, o antro
ji septynis. Haiku eilėraščiai be rimo išskyrus 
atsitiktinius atvejus arba vidinius rimus bei ali
teracijas, susidarančias savaime kiekvienam ja
ponų kalbos skiemeniui baigiantis viena iš penkių 
balsių arba raide “n*’, kuri skaitoma atskiru skie
meniu ir tariama taip, lyg po jos sektų bal
sė.

Kadangi haiku forma laba trumpa, jos eilu
tės originale, dažnai būna tik pilnų gramatinių 
sakinių fragmentai. Skaitytojas pats turi užpil

dyti fragmentiškume susidarančias “tuštumas”, 
pats iššifruoti telegrafišką stilių.

Haiku išversti kiton kalbon labai sunku, tad 
ir čia spausdinami haiku vertimai yra laisvos 
adoptacijos. Bet ir ič jų galima susidaryti vaizdą 
apie nepaprastą šios klasiškos japonų poezijos 
formos subtilumą, trapumą gamtos detalių pas
tabumą, priešingybių bendrumą, kelių gamtos 
reiškinių panašumą ar analogiją žmogaus gyveni
mui. Patys haiku eilėraščiai paprastai neįvardija
mi, bet iš kokio nors atskiro trieilio žodžio ne
sunku suvokti vaizduojamą jame gamtos reiški
nį, o gamtos reiškiniai yra pagrindinis haiku tu
rinio elementas, šioji japonų poezijos forma ne
laikytina alegorija, greičiau — žodiniu gamtos 
piešiniu.

Nukritęs žiedas, 
sugrįžtąs į šaką? Ne! 

Balta plaštakė.
Moritake

Į gražią vazą 
pamerkime šias gėles, 

nes ryžių nėra.
Basho

Jūra tamsėja...
Laukinių ančių balsai — 

skrieją ir balti.
> Basho

Penki ar šeši 
liekam suversti krūvon...

Palinkę gluosniai.
Kyorai

Sningantį rytą
ač nekenčiu juodvarnio... 

Bet jis gražus!
Basho

Sniegas, į kurį 
žvelgėm abu, — ar šiemet 

jis vėl iškrito?
Basho

Žvaigždėta naktis.
Kvaila moteris šnabžda: 

“Uždegti lempą?” 
Etsujin

Vienišas skėtis 
temstant slenka pro namus...

Pirmas sniegas.
Yaha

Naktis praėjo:
ant pūkuoto kirmino — 

rasos lašeliai.
Buson

Du varpų balsai,
Šneka saulėlydyje...

Ak, vėsi kalba!
Buson

Krintantys lapai
puola ir klojas; lietus

plakas į lietų.
Gyodai

Žiūrėk į žvakę!
Koksai alkanas vėjas 

medžioja sniege! 
Seira

Man, kurs išeinu;
tau, kuris pasilieki —

mums du rudenys.
Buson

Pasenę gluosniai...
Mąstau: ilgas bus kelias, 

kai jūs nueisit.
Buson

Atverta burna,
drauge parodo vidų...' 

Negudri varlė!
Anon

Aplanko kapus...
Nurodydamas kelią...

šeimos pasenęs šuo.
Išsa

Adoptavo A. M(ackus?).

PAULIUS AUGIUS KOPLYTĖLĖ

Pereitų metų pabaigoje Amerikoje išleista prieš 10 m. 
mirusio dail. P. Augiaus puošni monografija, apimanti visą jo kūrybą.

KULT. NAUJIENOS
DAIL. V. RATO PARODA

Balzeko Lietuvių Kultūros Mu
ziejuje Čikagoje šių metų sausio 
13-26 d.d. buvo surengta Sydnė- 
jaus lietuvio dailininko Vaclovo 
Rato dailės kūrinių paroda, ku
rioje buvo išstatyta 81 darbas. 
Turimomis žiniomis šia paroda su
sidomėjimas buvo labai didelis.

Pastebėtina, kad per trumpą lai
ką dail. Ratas, nors būdamas ir 
Sydnėjuje, buvo surengęs Jung
tinėse Amerikos Valstybėse net 
tris iš eilės savo individualines 
parodas. Pirmoji buvo surengta pe 
reitų metų pradžioje Čikagos 
Čiurlionio galerijoje, vėliau metų 
pabaigoje New Yorke ir štai šių 
metų pradžioje vėl Čikagoje Bal

zeko Lietuvių Kultūros Muziejuje. 
Kiekvienu atveju parodos buvo 
tiek lietuvių, tiek ir ame

rikiečių spaudoje plačiai paminė
tos ir gausiai lankomos. Vien tik 
dail. Rato parodos atidaryme New 
Yorke buvo susirinkę apie 500 
žmonių, nors minima paroda te
truko vos dvi dienas.

Labai daug prie šių parodų su
rengimo prisidėjo pernai Ameri
koje viešėjusi dailininko dukra ba
lerina Ramona Rataitė.

Pastebėtina šia proga, kad po 
ilgesnės ligos šiuo metu dailinin
kas V. Ratas, pasveikęs kuria in
tensyviai namuose. Tai bene tre
čiasis lietuvis dailininkas Sydnė
juje stengiasi pragyventi vien tik 
iš savo kūrybos.

DAILININKAI REMIA JUNGT. 
FINANSŲ K-TĄ

Daugiau kaip 20 lietuvių dai
lininkų atsiliepė į Jungtinio Fi
nansų Komiteto kreipimąsi ir pa
dovanojo po kūrinį komiteto ren
giamai loterijai. Ši loterija ren
giama Lietuvos Laisvės Kovos 
Metų programos vykdymui finan
suoti. Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 50-ties metų sukakčiai 
pagerbti savo kūrinių paaukojo 
šie dailininkai:

Aneliūnaitė, Balkuvienė, Bag
donas, Elskus, Galdikas, Ingelevi- 
čienė, Janušas, Jasiukynaitė, Jo
nynas, Juodis, Pautienius, Rauli- 
naitis, Rūtenis, Stankūnienė, Su
bačius, Urbaitytė, Viesulas, Vit
kutė, Vizgirda, Žoromskis. Dar 
laukiama keleto kitų jau paža
dėjusių daiilninkų kūrinių.

(ELTA)

ŠAIPAI PRIEŠ ŠAIPUS
(Neįtikėtina praeito karo istorija) 

Tęsinys

Visas tas įvykis, kuris prasidėjo šaltą 1942 m. 
kovo mėnesio dieną, pasidarė vienas charakterin
giausių žvalgybų kare.

Winston Churchillis, 1940 m. liepos 19 d;, 
įsteigė Special Operation Executive (SOE), nepri- 
klasomai nuo Intelligence Service.

Tuo metu šimtai olandų, skandinavų, belgų 
ir prancūzų bėgo nuo vokiečių j Angliją, reika
laudami tik vieno, kad jiems būtų duota galimy
bė kovoti prieš vokiečius. Kiekvienas okupuotas 
kraštas Londone turėjo savo biurą.

SOE pagrindinis uždavinys buvo sukelti Eu
ropoje gaisrą, kad paruošus dirvą išsilaisvinimui 
kaip tik tuo momentu, kai Hitleris Reichstage pa
sakė, kad Churchillis turįs pagalvoti apie prie
glaudos ieškojimą Kanadoje.

Majoras Hermann Giskes negalvojo, kad ang
lus reikia laikyti pralaimėjusiais. Jis buvo per 
daug protingas, kad susidarytų tokias iliuzijas.

Būdamas šiaurietis, vienišas ir užsidaręs, Gis- 
kes buvo tinkamiausias žmogus žvalgybai. Dar 
1930 metais, kai nacizmas pradėjo augti, jis iš
vystė iki techniško tobulumo šnipų gaudymą, ku
rį pavadino “Funkspiele”. Tai lietė svetimų valsty
bių agentų, operuojančių Vokietijoje, gaudymą. 
Vietoj juos areštavus, jiems pakišdavo savo agen
tą, kuris duodavo klaidingas informacijas ir šni
pas jas persiųsdavo kaip tikras. Tik vėliau jį su
imdavo ir įrodydavo, kad jis tokiu būdu jau seniai 
dirbo dėl Abwehro. Jam pasiūlydavo toliau tęsti 
darbą. Jei jis sutikdavo, Abwheras galėdavo pil
numoje užtvindyti priešą savo netikromis informa
cijomis. Jei ne, “teisingumas” buvo įvykdomas.

Tai paprasta, tačiau tai didelis menas suge
bėti priešo agentą perkalbėti dirbti sau. Kai kurie 
verčiau sutiko mirti negu pasidaryti išdaviku. Bet 
čia Giskes parodė savo gabumus perkalbėti pagautus 
agentus. Pirmą kartą jį sutikus, atrodė, kad kalbi 
su draugu, — sakė nevienas. Giskes niekad nekan
kindavo savo kalinių.

1940 metais jis buvo paskirtas į Abwehrą Pa
ryžiuje, bet kitais metais buvo perkeltas į Olandi
ją. Ten vokiečių karinis kontrašpionažas Abwehr 
III F rekvizavo Hagos priemiestyje Schveningen 

rūmus. Majoras Giskes būtų čia buvęs bejėgis, jei 
1941 m. rugsėjo 3 dienos rytą į jo biurą atėjęs 
nedidelis žmogelis, Josef Schreieder, Hagos gestapo 
viršininkas, nebūtų jam pasiūlęs:

— Mielas drauge, tarp mūsų tarnybų truku
mas bendradarbiavimo ne vieną dalyką mums su
gadino. Mes turėtumėme sujungti savo pastangas.

Giskes atsakė, kd jis niekd tam nebuvo priešin
gas, tačiau jis nemėgsta, kad Gestapo kištų savo 
nosį į Abwhero reikalus.

— Tiek jūsų, tiek mūsų interesui geriau, jei 
kiekvienas pasiliksime savo vietoje.

Bet buvo sutarta, kad Giskes gaus daugiau lais
vės veikti, “perkalbinėjant” pagautus agentus. Ges
tapo svarbesnius agentus atiduos Abwehrui, kur 
Giskes įrodys,ką vokiečių kontrašpionažas sugeba 
padaryti.

Tad kai Gestapo į Giskes rankas atidavė Lau
wers, majoras antru kartu atėjo kalinio aplankyti, 
bet šį kartą jau uniformoje. Išvakarėse Giskes 
buvo pasiūlęs susitarimą, ir Lauwers padarė klaidą 
sutikdamas diskutuoti. Dabar Giskes veidas atro
dė, kad atėjo momentas priimti arba atmesti pasiū
lymą.

Lauwers prisiminė šimtą kartų Londone SOE 
špionažo mokykloj instruktorių kartotą frazę: “Jūs 
galite viską išduoti. Viską, net ir kodą. Bet ver
čiau mirkite, negu išduosite savo “Security Check”.

Anglai nepasitenkindavo savo agentams duo
ti vien slaptą kodą, bet reikalaudavo kiekvieną 
kartą perduodant pranešimą tekste savanoriškai pa
daryti vieną klaidą, visad tą pačią. Tokiu būdu bu
vo galima žinoti, priimant pranešimą, ar agentas 
perduoda pranešimą laisvai, ar yra priešo kontro
lėje.

Iki šiam laikui jis neišdavė kodo vien tik no
rėdamas sau įrodyti, kad gali priešintis. Bet jei 
kodo neišduotų, Londone iš jo tik pasijuoktų. Svar
biausia sąlyga, kad niekad neišduotų “Security 
Check”...

— Aš manau, — pasakė Giskes, — kad atėjo 
momentas apsispręsti.

Lauwers, trumpai pagalvojęs, galvos linktelė
jimu sutiko ir už valandos jau buvo Tellerio bute. 

Kambary niekas nepasikeitė. Prie radijo siųstuvo 
rado leitenantą Heinrichs, vienintėlį SS Giskes pa
lydovų tarpe, kuris buvo užimtas iššifravimu pra
nešimo.

Jam nepavyks iššifruoti, galvojo Lauwers, nor
maliai tai užima nemažai valandų.

— Aš skaitau štai ką — pasakė Heinrichs pa
keldamas galvą nuo teksto, — kad Prinz Eugen 
(karo laivas) yra Shiedame.

— Ar teisingai iššifruotas jūsų pranešimas, 
leitenante Lauwers? — paklausė majoras Giskes.

— Jūs laimėjote, — pasakė nuleisdamas gal
vą Lauwers.

Dabar jam pasidarė aišku, kad Giskes neme
lavo: tas jRidderhorff tikrai duodavo netikras in
formacijas Takoniui, kuris perduodavo jam, įsitiki
nęs tikrumu, o jis persiųsdavo į Londoną. Prieš sa
vo norą jis jau dirbo Abwehrui.

— Dabar turite pildyti mūsų susitarimą, — 
pasakė Giskes. — Ir įrodydamas jums savo pasi-. 
tikėjimą, leisiu jums pačiam persiųsti pranešimus. 
.Tam daryti aš turiu asmeniškas priežastis...

Tos asmeniškos priežastys niekam nebuvo pa
slaptimi. Kiekvienas radio operatorius perduodant 
morze turi savo stilių, tam tikrą ritmą, kurį pri
ėmėjas gali atpažinti. Tai vadinama radijo “raš
tu”. Lauwers, kaip ir visi kiti, turėjo savo sti
lių, lėtą .truputį dvejojantį, kirčiuojant vis tuos 
pačius žodžius, trumpai, ir buvo sunkiai imituo
jamas.

Reikalaudamas, kad Lauwers pats perdavinė
tų pranešimus, patvirtino spėjimą, kad Giskes no
rėjo, jog ryšis su Londonu nenutrūktų. Jis norėjo 
pratęsti žaidimą, kad nuparašiutuojami agentai 
pakliūtų į vokiečių rankas. Lauwers sudrebėjo. Jis 
nebijojo mirties. Bet ką padės priešinimasis? Per
duodamas pranešimus be “Security Check” juk au
tomatiškai įspės Londoną, kad yra vokiečių ran
kose.

Jau buvo 6 valanda vakaro ir leitenantas Hein
richs padavė ausines pasodindamas prie apara
to. Jis pajuto Giskes ranką ant peties. Majoras 
šypsojosi.

— Ir, aišku, leitenantas Lauwers, neužmirš
kite savo “Security Check”.

Lauwers greit susigriebė ir pamelavo:
—Aišku, yra sutarta, kad turiu padaryti klai

dą... Tarp šifruotų grupių aš siunčiu “Stip” vietoj 
“Stop”...

— Tik tai ? — nustebo Giskes. — Tiktai “Stip” 
vietoj “Stop”?

Tai atrodė paprasta. Bet reikėjo patikėti, ar
ba viską užmiršti.

— Žinokit, jei jūs meluojate, tas jums bran
giai atsieis, — pagrasino Giskes.

— Aš nemeluoju, — atsakė Lauwers.
Tikrasis jo “Security Check” buvo visai ki

toks. Reikėjo pakeisti ženklą po kiekvienos šešio
liktos raidės. Ir pirmą kartą perduodamas pra
nešimą jis tos klaidos nepadarė. Kitoj sąsiaurio 
pusėj anglai priimdami pranešimą turėjo supras
ti, kad jis yra priešo kontroliuojamas.

Po dešimties minučių perdavus pranešimą, Hein
richs užėmė prie aparato jo vietą ir laukė atsakymo 
iš Londono. Už nugaros Giskes nervingai rūkė. Jei 
Lauwers apgavo, tai anglai nesupratę pareikalaus 
pakartojimo. Taip jau buvo įvykę su kitais agentais, 
kurie bandė apstatyti.

Staiga Heinrichs pašoko. Londonas atsakinėjo. 
SS leitenantas pradėjo užrašinėti morzės ženklus, 
paskui atsisuko į Giskes.

— Jie sako, kad gerai priėmė pranešimą.
Kovo 9 d. Lauwers buvo pasodintas Abwehro 

štabe prie aparato. Iš kalėjimo jis buvo atves
tas požeminiu koridoriumi ir čia jau rado pažįsta
mą Heinrichs pasilenkusį prie kodo. Apie dešimt 
kareivių dirbo prie radijo aparatų, labiau tobules
nių, negu Lauwers turėjo.

šį vakarą jis turėjo perduoti ilgesnį praneši
mą, Abwehro sufabrikuotą, apie vokiečių kariuome
nės išdėstymą Olandijoje, aviacijos stiprumą ir po
vandeninių laivų bazės statybą. Giskes šypsodama
sis žiūrėjo, kaip Lauwers perdavinėjo pranešimą, 
greičiausiai įsivaizduodamas, kaip anglų karinin
kai štabe vėliavėlėmis skubės atžymėti gautas ži
nias. Jam tai buvo maloniausias žaidimas.

Po trumpos pertraukos iš Londono buvo gau
tas atsakymas:

“Pranešimas priimtas.. Gerai supratome.. Atei
ty būkite trumpesnis. Agentas Abor bus nuparašiu- 
tuotas kovo 25 d. su ginklais. Paruoškit priėmi
mą... Baigėme”.

Lauwers negalėjo suprasti. Anglai atsakinėjo. 
Jie nepastebėjo kad jis perduoda be “Security 
Sheck”. Jie pakliuvo į Abwehro spąstus.

Perdavus ketvirtą pranešimą, anglai vėl atsa
kė ir paminėjo, kad Abor nuparašiutavimas nu
keltas į 27 d. Buvo aišku, kad jie nepastebi "Se- 
security Check” nebuvimo.Jie kreipėsi j Lauwers ne
įtardami, kad jis dirba priešo kontrolėje.

(Bus daugiau)
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KALĖDŲ eglute

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ
LAIŠKAS REDAKCIJAI

Ketvirtadienį prieš Kalėdas į- 
vyko Vasario 16 gimnazijoj perei
tų metų Kalėdų Eglutė. Po trijų 
pamokų turėjo mokiniai dar daug 
laiko susitvarkyti ir baigti pakuo
ti lagaminus. Ankstyvą vakarą 
pradėjo rinktis svečiai, mokytojai 
ir mokiniai j valgyklą lietuviš
koms Kūčioms. Jas pradėjo kata
likų kapelionas kun. Jonas Riau- 
būnas malda ir supažindino sve
timtaučius ir saviškius su lietu
viškais papročiais. Tada laužė gim 
nazijos direktorius Vincas Nat
kevičius mokytojų, o tieji savo 
klasių tarpe plotkeies. Kūčių pa
tiekalai buvo tikrai lietuviški: žu
vis, silkės, sližikai, kompotas, ki
sielius ... buvo nejimanoma orien
tuotis už ko griebti, ant ko pul
ti. Vakarienės metu sugiedotos 
trys bažnytinės giesmės ir padekla 
muoti eilėraščiai trimis kalbomis. 
Deklamavo Monika Gargasaitė 
1 klasės. Kristina Ramanauskai
tė 2 klsės ir Irena Klevinskaitė 
5 klasės.

Po vakarienės ėjo visi greitai 
j gimnazijos salę, kur vyko antra 
šventės dalis — eglutė. Ją atida
rė evangelikų tikybos mokytojas 
Fr. Skėrys. Jis pasveikino lietu
vių ir vokiečių kalbomis svečius, 
iškiliuosius net pavardėmis, ir pa
dėkojo geradariams, kurie gausio
mis aukomis parėmė eglutę. Po jo 
tarė žodį gimnazijos direktorius 
Vincas Natkevičius, toliau kalbė
jo Huettenfeldo vokiečių evange
likų parapijos kunigas Hammer- 
schmidt. Jis pabrėžė, kad susi
žavėjęs lietuviais kurių tokia ma
žuma suruošė tokią puikią šven
tę. Jam užbaigus PLB Vokieti
jos Krašto Valdybos pirmininkas 
inžinierius Jonas Valiūnas tarė 
trumpą žodį, kurį baigė dviejų 
vokų perdavimu gimnazijos direk
toriui. Juose buvo pinigai, surink
ti amerikiečių kuopose; paskelbus 
direktoriui jų sumas, perėmė gim
nazijos mokiniai tolimesnę progra
mą.

Gimnazijos mokiniai suvaidino 
mokytojo dailininko Alfonso Kri
vicko išstudijuotą vaidinimą “Ka
lėdiniai burtai". Vaidino: Rudol
fas Landas, Manfredas šiūšelis, 
Ričardas Palavinskas, Marytė 
Kuršytė, Birutė Gaidytė, Kristina 
žutautaitė, Irena Sakaitytė, Aris 
Krygeris ir Rolandas Tendzigols- 
kis. Siame vaidinime buvo gali
ma labai gerai jsijausti j lietuvių 
būrimo papročius. Sujungus reli

HUMORESKA APIE
Kai žmogus pritrūksti apie ką 

rašyti, galima rašyti ir apie nie
ką. Turime tiek eilėraščių, nove
lių, romanų apie nieką; tik hu
moreskos apie nieką dar nebuvo. 
Atėjo laikas, matyt, užpildyti šią 
spragą. Tuo labiau kad niekas 
mūsų gyvenime užima gana reikš
mingą vietą ir turi savo gražias, 
tvirtas tradicijai

Pradėsim nuo tokio dialogo:
Jis (apkabindamas ją). Šit ir 

mėnulis už debesio užlindo. Niekas 
mūsų nemato.

Ji. Nemato.
Jis. Ir niekas mums netrukdo.
Ji. Netrukdo.
Jis. Tai atsakyk: viskas arba 

niekas?
Kam jai niekas? Suprantama, 

ji pasirenka viską. O kai jis vėliau 
pareiškia, kad tarp jųdviejų nė
ra nieko (ir teisingai: yra viskas), 
ji pavadina jį niekingu apgaviku. 
Keista!

Niekas painiojasi mums kiekvie
name žingsnyje. Jeigu tau išmušė 
langą, gali nė nesiteirauti: tai pa
darė niekas. Jeigu iš sandėlio 
dingsta prekės, jų neėmė niekas. 
Niekas nežino, kur toji skundų 
knyga. Niekas nekaltas, jei tave 
pervažiavo sunkvežimis. Jeigu iš
gersi šimtą gramų, taip pat nie
ko neatsitiks. Niekam neužklius, 
jeigu ką sukombinuosi. Ir labai 
gaila, jeigu nieko neišdegė.

Niekui būdingas kuklumas. To
dėl taip dažnai girdim: nieko ne
galim padėti, nieko nežinom, kreip
kitės į kitą... Dievaži, koks kuk
lumas! Jis jaudina iki sielos gel
mių, kai nusikaltimo liudininkai 
tikina: nieko, nieko nematėm, nie
ko, nieko negirdėjom...

Vytautė Žilinskaitė

0 kam neteko turėti reikalų su 
nieku, kuris gali viską!

Tu įeini į to nieko kabinetą. Nie
ko nelaukdamas jis tave išklauso 
ir sako:

— Niekis. Aš viską sutvarkysiu 
Man tai nieko nereiškia.

Kai antrą kartą užeini, jis sa
ko:

— Buvau užmiršęs. Niekas man 
nepriminė.

Trečią kartą kelia pastoja se
kretorė:

— Neikit, jis nieko nepriima.
— 0 kada priims?
— Nieko nesakė.
Nieko kito ir vėliau nepeši.
Labai įdomu stebėti, kaip iš 

daikto padaromas niekas. Taip iš 
odos, iš audeklo, popieriaus gami
nami rūbai, kurių niekas nedėvės, 
batai, kurių niekas nepirks kny
gos, kurių niekas neskaitys...

Jeigu apie tai išsižiosi, tau at
rėš:

— O jūsų niekas neklausia!
Bet įdomiau pasekti, kaip iš 

nieko atsiranda viskas. Gyvena 
toks kuklus, beveik nieko neuž
dirbantis pilietis. Ir, žiūrėk, iš to 
nieko jis pasistato namą, du na
mus, įsigyja mašiną, su visa šei
myna ištisais mėnesiais mirksta 
kurortuose ir panašiai. Tai gyvas 
atkirtis materializmui, teigian
čiam, kad iš nieko negali kas nors 
atsirasti. Dar ir kaip!

Ir jau visi pastebėjote, kad ta
sai, kuris mėgsta kartoti man 
nieko nereikia", griebia viską.

žodžiu, niekas apima visas mū
sų gyvenimo sritis. Susirgęs vėžiu 
išgirsi iš gydytojo, kad “nieko

ginius papročius, su kuriais buvo 
susipažinta valgykloje, su pagoniš
kais, kuriuos suvaidino minėti mo
kiniai, galėjo ir svetimtaučiai su
sidaryti aiškų vaizdą apie lietu
vių papročius Kūčių dieną. Po vai
dinimo vėl mokiniai deklamavo ei
lėraščius trimis kalbomis, pamai
nom su gimnazijos mišriuoju cho
ru, vadovaujamu muzikos mokyto
jo Kazio Motgabio. Eilėraščius 
deklamavo Romas Žaliukas 3 kle

gės, Aldona Gumuliauskaitė 6 kla
sės, Marytė Palavinskaitė 1 kla
sės, Vilius Bolcas 3 klasės ir Lo
reta Subačifitė 6 klasės. Ypatin
gai reikia paminėti Loretos Suba- 
čiūtės darbą ir pastangas, kuri 
nevien išmoko per kelias dienas 
labai ilgą eilėraštį anglų kalba, 
bet ir padeklamavo ji be jokios 
tarties klaidos. Mokytojas Fr. 
Skėrys tarė užbaigos žodį dėkoda
mas visiems prisidėjusiems kuriuo

Milžiniška Saturn V (“Mėnulio”) raketa Cape Kennedy iš
bandymų paruošty. Ji bus naudojama skridimui i mėnulį su 
žmonėmis. Raketa yra 111 metrų aukščio (šalia skrituly pa
rodytas žmogus, atrodo kaip mikroskopinis). Drauge su ju
damuoju iššovimo bokštu ji sveria apie 8 milijonus kg. Šio 
tipo raketa pereitų metų pabaigoje buvo išbandyta ir funk
cionavo be kliūčių.

NIEKĄ
l

tokio”. įsikalbėjęs su aktorium, 
dailininku, muziku, poetu, sužino
si, kad jų niekas nevertina. Chu
liganas taip pat turi pretenzijų, 
kad jo niekas neauklėja. Net ir 
meškeriotojas skundžiasi, kad nie
kas nekimba. Taigi be nieko — nė 
žingsnio.

Taip be niekur nieko ir baigsiu 
savo humoreską apie nieką.

Jeigu man prikišite, kad ji nie
kam tikusi, atsakysiu, kad nieko 
neišmanote.

— * —

PERGALĖS
Vienas Amerikos senatorius tei

sina karo biudžetą:
— Mūsų moterys daugiau išlei

džia grožiui palaikyti, negu vals
tybė kariuomenei.

Iš salės viena moteris atšau
na:

— Bet mes ir pergalių daugiau 
pasiekiame.

DIALOGAS
Banke plėšikas tarnautojui per 

langelį paduoda raštelį:
— Greičiau duok čia pinigus ir 

netark nė žodžio.
Tarnautojas gi paduoda jam at

gal raštelį:
— Kvaily, pasitaisyk kaklaraiš

tį, tave fotografuoja.
MAŠINŲ NELAIMĖS

Vienas draugas pasakoja kitam, 
kaip jis susipažinęs savo žmoną:

— Pirmas mudviejų pasimaty
mas buvo mano mašinoje.

— Matai, — palinguoja galva 
draugas, — ir mašinai stovint 
atsitinka nelaimių!

nors būdu prie šios labai gražiai 
pavykusios programos ir palinkė
jo visiems linksmų ir palaimintų 
Kalėdų švenčių ir laimingų, svei
kų ir sėkmingų 1968 Metų.

Po to atėjo Kalėdų senis ir ap
dovanojo mokinius ir svečių vai
kus dovanomis, kurie linksmai tuo
met vyko namo. Per pietus sekan
čios dienos jau nieko nebebuvo 
gimnazijoj. Kas liko, tai apsnig
ta pilis ir tuščios klasės.

Petras Veršelis 
Vasario 16 gimnazijos VII klasės 

mokinys

Redakcijos pastaba: čia ką tik 
nujlasakotas Vasario 16 Gimnazi
jos iškilmes labai plačiai ir pa
lankiai aprįašė pailiustruodami vo
kiečių laikraščiai, kap Lampert- 
heimer Zeitung, Mannheimer Mor
gen, Darmstaedter Echo, Wein
heimer Nachrichten ir kt. Taip 
pat atkreipiamas malonus skaity
tojų dėmesys, kaip gražiai lietu
viškai rašo po stripsniu pasirašęs 
gimnazijos mokinys. Spausdiname 
šį straipsnį visai be pataisų.

Red.

SPORTO
Panagrinėjus XVIII-sios Aus

tralijos Lietuvių Sporto Šventės, 
ypač krepšinio, rezultatus, daro
si liūdna ir graudu: Sydnėjaus 
vyrai krepšininkai užėmė 5-tą vie
tą (iš 6); moterys 2-rą (iš 4); 
jaunių berniukų krepšinis — 5- 
tą (iš 5); jaunių mergaičių — 
4-tą (iš 4). Taigi, tik moterys 
krepšininkės laikėsi savo pozicijo
se gana gerai. Tinklinyje Sydney 
vyrai pasirodė gerai — 1-mą vie
tą (iš 4). Kitose sporto šakose — 
sydnėjiečiai vidutiniai.

Bet kas gi atsitiko su Sydnė
jaus krepšininkais? Puikūs vyrai 
ir grakščios moterys, krepšinio en
tuziastai, iki šiol buvę mūsų pa
sididžiavimas ir pasigėrėjimas.

Visų krepšininkų sportinio gy
venimo ir veiklos sąlygos man ma
žiau žinomos ir aš čia jų netie
siu. Aš čia noriu apsistoti prie 
jaunų mergaičių. Prieš kelerius 
metus atsakingi sporto organiza-

NUOTYKIAI
Trys švogeriai — Evaldas Kris- 

tensas, Juozas Česnaitis ir Henri
kas Zakarauskas pasistatė laivą 
pavadinę “Triumvirat”. Lapkričio 
5 d. (pernai) sušaukė niukastlie- 
čius i pikniką prie Macquarie eže
ro. Ta pačia proga laivas iškilmin
gai pakrikštytas ir išbandytas. 
Dideli ir maži būreliais 
pūpsenome per ežero bangeles ir 
nutarėme atidaryti Newcastlej 
laivų statyklas ir taip subankrū- 
tyti japonus.

Paplaukioję dainavome ir už
kandžiavome. B. Gečauskas ir S. 
Žukas sudarę dvi stiprių vyrų ko
mandas traukė virvę. Bronius, ne
galėdamas atsispirti disciplinuotai 
Stasio grupei, pasikvietė pagalbon 
moteris, bet ir jos nesulaikė upės 
bėgimo...

★
Gruodžio 5 d. (irgi pernai!) da

lis niukastliečių choristų nuvyko 
į Sydnejų pasiklausyti “Dainos 
ir “Aušros” koncerto. Sydnejiečių 
choristų maloniai vaišinami niu- 
kastliečiai nutarė, kad neapsimo
ka dainuoti ir repetuoti — sydne- 
jiečiai vis tiek juos vaišingai pri
ima!

— ★ —
Dalis Zakarauskų “klano” nu

tarė Kūčių stalui prisigaudyti žu
vies. Su “Triumviratu” išplaukę 
į vidurį ežero apsivertė. Paskendo 
meškerės, rūbai, piniginės. Česlo
vas Adomo kostiume šiaip taip 
pasiekęs krantą krūmuose sulaukė 
sutemos.

— * —
Kalėdų šventės (vis dar per

nai!) Newcastleje praėjo neorga
nizuotai. Būrys choristų sugužėjo 
pas p. p. Žukus kalėdinių giesmių 
pagiedoti. Naujus metus sutiko 
pas p. H. Zakarauską. Prie barbe- 
kiu liepsnų ir labai toli esan
čių žvaigždžių šaukėsi sentėvių 
dievų, kad jie Newcastles lietu
vių bendruomenei siųstų sąmonin
gesnių naujų metų...

— ★ —
P.p. J.A. Ivinskiai, J.E. Vailo

kai, D.J. Daubarai Kalėdų atosto-

Panaudodamas Armat’o supro
jektuotą “vitaskopą" Edisonas pa
ruošė pirmą teatrinį judamųjų 
paveikslų seansą, ir jtaip girdė 
Amerikoje nauja pramonė — ki
nas. Naujovė greit paplito pra
džioj nustelbdama gyvuosius te
atrus. Filmuose daugiausia buvo 
demonstruojamos lengvos komedi
jos, ir juo paveikslai buvo didesni, 
juo patrauklesni.

NEWCASTLE)
gas praleido klajodami po Queens- 
landą. Vos nepaskendo. Bėgdami 
nuo noutaiką gadinančio lietaus 
užsuko į saugią Newcastlę. Iš Syd
nėjaus ir Melbourno pribuvo dar 
dvi Ivinskienės. Sušlapę ir nuvar
gę susirinko pas p.p. Žukus kiek 
atsigaivinti. O nuotykių kaip iš 
gausybės rago. Juozas nespėja ir 
visko išpasakoti. Jūratė išsinešė 
pervargusį keliautoją namo...

Gruodžio 28 d. (vis pernai!) bu
vę niukastlečiai Jadvyga ir Vytas 
Burokai susilaukė sūnaus. New
castles Zakarauskų “klanas” jau 
dabar stiprina jaunojo Miko Bu
roko sveikatą. Jei ir toliau taip 
stiprins, tai Mikas išaugs tikru 
Samsonu!

— ★ —
Sausio 12 d. (jau šiemet!) Algis 

Bajelis prie altoriaus prisiekė my
lėti niukastlietę mokytoją. Vestu
vėms oras buvo labai lietingas. 
Linkime, kad jaunavedžių ateitis 
būtų saulėta.

— ★ —
Gydytojas Gerutis Kišonas ir 

Žibutė Stroputė per ateinančias 
Velykas žada dažyti velykinius 
margučius, sumainyti žiedus ir 
piaustyti vestuvinį tortą. Gaila, 
kad vestuvės neįvyks Newcastleje. 
Žibutė sako, kad Sydnėjuje vely
kiniai margučiai išeina daug gra
žesni. Mes su ta nuomone griež
tai nesutinkame!

Šnekutis

ŠIAURĖS VIETNAMO 
SĄJUNGININKAI

Jugoslavijos prezidento Tito lan
kymosi metu Kambodijoje, Tito ir 
Kambodijos vyriausybės galva 
princas Sihanouk išleido pasitari
mų komunikatą, kuriame pareiš
kiama, kad Kambodija ir Jugosla
vija pilnai palaiko ir remia Šiau
rės Vietnamą. Abu lyderiai pa
reiškė, kad jie smerkia jėgos po
litiką ir ginkluotą agresiją prieš 
kišimąsi į nepriklausomų kraštų 
vidaus interesus.

Apie 1900 metus komiškos sce
nos žiūrovams pabodo ir taip 
pradžioj sužydėję kinai pradėjo 
smukti. 1903 m. Edwin Porter, 
Edisono kompanijos fotografas su
kūrė naują filmą “Didysis trau
kinio apiplėšimas". Tai buvo nau
jas žingsnis — filmas su akci
ja ir turiniu. Kelias buvo pra
mintas naujam moderniškam fil
mui.

REIKALAI
cijos vadovai lankė nemažą tė
vų, kur buvo priaugančio sporti
nio amžiaus mergaičių, kviesdami 
šias mergaites įjungti į krepši- 
nio-mergaičių komandą. Tuo esą 
bus sustiprinta krepšinio sporto 
pajėgumas, priauginama naujų jė
gų užpildyti vietas tų mergaičių, 
kurios turi iš sportinio gyvenimo 
pasitraukti. Esą įsijungusios į 
sportines organizacijas sustiprins 
jaunimo bendradarbiavimą, taigi 
ir tautiniu požiūriu reikšminga. 
Pagaliau, esą didesnis tėvų ir vi
suomenės pritarimas ir rėmimas 
sustiprins jaunimą moraliai ir t. 
t. Tėvai pritarė spor|to vadovų 
susirūpinimams, rėmė jų pastan
gas. Negailėjo lėšų sporto unifor
moms, kelionėms apmokėti, o jau
nimas, net sumažindamas savo da
lyvavimą kitose organizacijose, net 
mokymosi sąskaiton vyko į treni
ruotes Bet tos treniruotės buvo 
labai savotiškos — retai kada 
nors koks treneris pasirodydavo, 
sale naudojimasis visai neprieina
mas: salė užimta kitų tautybių pa
rengimais. Kad salė užimta ki
tiems reikalams mūsų jaunių mer
gaičių treniruočių metu, niekad 
joms nebuvo apie tai pranešta ir 
jos sugaišusios daugiau pusę die
nos (dėl didelių atstumų), grįž
davo namo pavargusios, kritusia 
nuotaika. O jei salę pasitaikyda
vo rasti neužimtą, savamoksliš
kas be trenerio praktikavimasis 
nenešė naudos. Prieš išvykstant į 
sporto šventę Adelaidėje, kelias 
savaites visiškai jokių treniruočių 
nebuvo. Mergaičių entuziazmas 
krito, ypač po vizito Brisbanėje. 
O ką bekalbėti dabar... Sugaištas 
laikas, kelionės, išlaidos — veltui. 
Savimi nepasitikėjimas, nusivyli
mas, o gal ir pakrikimas.

Gaila. Jaunimas sporte turėtų 
rasti daug džiaugsmo, sveikų am
bicijų ugdymo, fizinio sveikumo. 
Sportas turėtų būti patraukliau
sia jaunimo organizacija. Deja, 
ji tokia nėra Sydnėjuje.

Linkėtina, kad dabar po eilės 
“pamokų” mūsų sporto vadovai vi
sai šaltai panagrinėtų esamą pa
dėtį, ją kritiškai įvertintų ir 
stengtųsi rasti tinkamą išeitį spor
tinio jaunimo labui. Visuomenė, 
neabejotina, rems nuoširdžias pas
tangas, kad kitose šventėse mūsų 
krepšininkai parodytų savo tikrą 
pajėgumą.

J. Slavėnas

— k —
Gvatemaloje (vid. Amerikoje) 

teroristai nužudė du USA kari
nius pareigūnus, kurie buvo atvy
kę kaip kariniai instruktoriai. 
Krašte paskelbtas apgulties me
tas. Spėjama, kad tai Kubos ko
munistinių teroristų darbas.

Pagal oficialius duomenis perei
tą savaitę buvo numuštas 787-sis 
amerikiečių lėktuvas virš šiaurės 
Vietnamo.

ATNAUJINKITE
M.P. PRENUMERATĄ

Filmas “Didysis traukinio api
plėšimas” davė pradžią visiems vė
liau paplitusiems amerikiečių 
“Western” filmams. Nors filmas 
pastatytas rytuose — New Jersey, 
veiksmas vyksta gūdžiuosiuose va
karuose. Porter’is panaudojo tech
niką, kuri ir dabar tebenaudoja
ma — paveikslus priartinant arba 
tolinant. Per vieną naktį filmas 
pasidarė klasiškas. (Bus daugiau)
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/PORTALE
KOVO

PRANEŠIMAS
Pranešame Sydnėjaus lietuvių 

organizacijoms ir tautiečiams, kad 
sporto klubo metinis balius įvyks 
gegužės 25 dienų (šeštadienį) uk
rainiečių salėje, Lidcombe.

Organizacijos prašomos tų die
ną neruošti kitų parengimų.
Sydn. liet. sp. Kl. “Kovo” V-ba 

*
Praleidęs atostogas savo namuo
se Dulwich Hill į N. Gvinėją vėl 
išvyko Raimundas Haze su šei
ma. Atsisveikinant Sydnėjaus ae
rodrome pažadėjo parašyti žinių 
iš lietuvių gyvenimo Naujoje Gvi
nėjoje.

KOMANDOS ATRANKA
Praėjusią savaitę Sydnėjuje į- 

vyko Australijos aštuonių geriau
sių krepšinio komandų turnyras 
atrinkti žaidėjus ateinančiai Pa
saulio Olimpiadai Meksikoje.
Šj turnyrą laimėjo komanda Pa- 
ratels, finale nugalėjusi Adelaidės 
District 73 — 60 santykiu. Ade
laidės komandoje žaidė latvis M. 
Dancis, kuris du kartus atstovavo 
Australiją Pasaulinėje Olimpiado
je: 1960 metais Romoje ir 1964 
metais Tokyo.

Lauko tenisas sporto šventėje
XVIII-je sporto šventėje pasi

kartojo pereitų metų arši dviko
va tarp Adelaidės Vyties ir Mel
bourne Varpo klubų. Sėkmė šj 
kartą komandinėse varžybose lydė
jo adelaidiškius, kurie ne tik ap
gynė moterų nugalėtojų titulą, bet 
pasirodė pajėgesni ir vyrų gru
pėje.

ADELAIDĖ — MELBOURNAS 
4:1

Vynų rungtynėse staigmeną 
patiekė veteranas A. Remeikis ma 
ratoniškoje trijų setų kovoje (5:6, 
6:3,8:6) įveikęs varpiečių pirmą 
raketę V. Špokevičių. Susitikimo 
pradžioje V. Špokevičius pirmavo 
4:1, ir atrodė, kad veterano lau

§ MURRAY’S j 
| HF STORES |
$ 646 George St., Sydney, Australia x
$ (Kampas Liverpool St.) x
i TEL.: 26 1768 M
£ (ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY) x 
!♦; JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai X

gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
:*< visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
•»J H.F. STORES, kuri paskutiniuosius 19 metų turi kontaktą su J

Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami kitų skel- X 
bimų. X

'♦< 19 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu- J
X tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ <iuntaaya J 

gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje. X
>♦! Mūsų firma — MURRAYS H.F. STORES — dar ;*Į

nei vieno siuntinio nepražudė per visą 19 metų, nes Jūsų siun- ;*< 
’♦! tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo, ir m«a X 
J pilnai garantuojame Jūių siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
:*< giminė*. >j
į»Į Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne- 
J sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per X 
$ 12 dienų.
[♦Į SIUNTĖJŲ DĖMESIUI $
>■ Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto- X 
$ mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra- >; 
X dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir >; 
’♦į siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro- :J:
> džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato X
į Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 j»į 
.♦J — 30 dienų. £
J REGISTRUOTI SKYRIAI: $
>; CABRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES 143 Cabramatta Rd. į
!♦; Tel: 72-2082.

PARRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES 293 Church St. X
$ Tel: 635-9728. >;
>; BANKSTOWN; MURRAY’S H.F. STORES 5 Kitchener Pde. $ 
5 Tel: 70-8089.

ST. MARY’S: MURRAY’S H.F. STORES 97 Queen St.
X Tel: 623-1156. $

NEWCASTLE: MURRAY’S H.F. STORES 557 Hunter St S
$ Tel: 2-3596.
X NEWCASTLE: MORAY’S H.F. STORES 93 Northumberland St. $ 
!♦ Wickham, Tel: 61-5180. !♦<
J MELBOURNE, VIC.: MURRAY’S H.F. STORES 94 Elizabeth >■ 
< St, Tel: 63-7895. $
? PERTH, W.A.: MURRAY’S H.F. STORES 229 Newcastle St. į
> Tel: 21-7842. X

KLUBE
šis turnyras buvo nesėkmingas 

garsiajai Newcastle australų ko
mandai. Finale žaisdami dėl tre
čios vietos pralošė West Adelaidei 
54 — 57. West Adelaidės koman
doje žaidė kitas garsus krepši
ninkas latvis W. Linde. Apie šj. 
žaidėją labai gerai atsiliepė ir J. 
Šoliūnas, aprašydamas Šiaurės 
Amerikos lietuvių krepšinio rink
tinės išvyką Australijoje. Šiam žai 
dėjui nuotolis, atrodo, visiškai 
nesvarbus. Meta praėjęs centro li
niją, meta ir iš arti. Kamuolys 
lyg užburtas smunka j krepšį.

V. A.
— ★ —

PRANEŠIMAS
Pranešame sportininkams, kad 

vasario 18 dieną, sekmadienį, 11 
vai. 30 min. Lidcombe bažnyčio
je bus iškilmingos pamaldos skir
tos 50-ties Metų Nepriklausomy
bės sukakčiai paminėti. Pamaldose 
prašome dalyvauti visus sportinin
kus.

Sportininkų tėvai prašomi įspė
ti vaikus, kad į pamaldas atvyk
tų bent dešimt minučių anksčiau 
prieš paskelbtą laiką.
Sydnėjaus lietuvių sporto Klubas

“Kovas"

kia skaudus pralaimėjimas. A. Re
meikis laiku pastebėjo varpiečio 
silpnesnę kairės pusės žaidimo sa
vybę, rezultatą išlygino 5:5. Pra
laimėjęs pirmą setą A. Remeikis 
ištikimai laikėsi pasirinkto kairės 
pusės žadimo taktikos, privertė var 
pietį daryti nemažai klaidų ir iš
kovojo Adelaidės komandai bran
gų tašką.

J. Eičas — J. Kraulaidys 6:2, 
6:4. Jaunas vytietis pademonstra
vo gražų žaidimą, ir rezultatas 2:0 
Adelaidės naudai.

A. Remeikis, A. Ignatavičius — 
V. Špokevičius, J. Kraulaidys 6:5, 
6:1. Adelaidės dvejetų pora padik
tavo apgalvota teniso žaidimą. 
Iki šiol sporto šventėse neįveikia-

Vyrų krepšinio varžybose daly
vavo šešios komandos. Varžyboms 
pasibaigus komandos užėmė šias 
vietas:

1 Adelaidės “Vytis” 5 varžy
bos 5 laimėjimai 10 taškų 

II Melbourne “Varpas” 5 var
žybos 4 laimėjimai 8 taškų 

III Pertho “Neris 5 varžybos
3 laimėjimai 6 taškų

IV Geelongo “Vytis” 5 varžy
bos 2 laimėjimai 4 taškų

V Sydnėjaus “Kovas” 5 varžy
bos 1 laimėjimas 2 taškų

VI Hobarto “Perkūnas” 5 var
žybos 0 laimėjimai 0 taškų.

Su trupučiu daugiau laimės Mel 
bourno “Varpui” ir Pertho “Ne- 
rei” ši lentelė būtų kiek skirtin
ga adelaidiškių nenaudai. Adelai
dės “Vytis” buvo laiminga ir 
rungtynėse su Hobarto “Perkū
nu”. Visgi pirmoji vieta ir čempi- 
jonų vardas vytiečiams neatiteko 
vien laimės keliu. Suprantama, 
žaidžiant namuose daug kas yra 
šeimininkų naudai, visgi, tai dar 
ne viskas. Kai kieno daromi už
metimai, kad vietiniai teisėjai pa
laikę adelaidišldus, yra be pa
grindo. Tenka pripažinti, kad kai 
kurių teisėjų teisėjavimas buvo 
žemoko lygio, bet tas vienodai atsi
liepė visoms komandoms. Adelai
diškių mažytė persvara greičiau- 

mas Varpo dvejetas pralaimėjo, 
ir rungtynių rezultatas 3:0 Ade
laidės naudai.

A. Remeikis — J. Kraulaidys 
6:2, 6:1.

P. Eičas — V. Špokevičius 0:6, 
0:6.

Dėl sužeistos rankos Petras pa
sidavė be kovos.

Moterų grupėje vytietės pasiro
dė pranašiau už varpietes.

A. Morkūnaitė — J. Adamka- 
vičiūtė 6:1, 6:4 gražioje pirmų ra
kečių kovoje sėkmė lydėjo Adelai
dės reprezentantę.

M. Bikaunieks — S. Petraitytė 
6:2, 6:2. Pranašiau pasirodė var- 
pietė, tačiau Sigutė, kiek daugiau 
padirbėjusi gali tikėtis gražių re
zultatų ateities sporto šventėje.

A. Morkūnaitė, M. Bikaunieks 
— J. Adamkavičiūtė, S. Petraity
tė 6:1, 6:2.
A. Morkūnaitė — S. Petraitytė 
6:0, 6:0.

M. Bikaunieks — A. Adamkavi
čiūtė 0:6, 0:6.

INDIVIDUALINĖS 
VARŽYBOS

Vyrų grupėje V. Špokevičiui 
pavyko apginti pereitoje sporto 
šventėje' iškovotą čempiono titulą. 
Varpiečiui pusfinalyje kietai pasi
priešino vytietis A. Ignatavičius 
(6:2, 5:6, 6:2). Finale Vytas įvei
kė A. Remeikį (6:3, 6:5). Titulas 
tvirtose rankose.

Mergaičių grupėje A. Morkū-

KLUBAS
Adelaidės lietuvius sausio 19 d. 

supurtė šiurpi žinia — mirė Alek
sandras šliužas.

Būdamas tik 43 metų amžiaus 
Aleksas spėjo pasižymėti kaip vie
nas iš aktyviausių lietuvių bend
ruomenės darbuotojų. Matėme jį 
tautinių šokių grupėje, sportinin
kų ir administratorių gretose, 
Adelaidės Liet. Sąjungos valdybo
je, o jo lietuviška širdis nustojo 
plakusi besidarbuojant Adelaidės 
Apyl. Valdyboje.

Aleksas sielvartavo visais lietu
viškais rūpesčiais, tad nevengė bet 
kokių pareigų. Nepasiduodamas 
pesimizmui jis cementavo stulpus, 
kur jam atrodė labiausia šlubuo
ja.

Mes sportininkai juo didžiuo
jamės ir statome jį kaip pavyz
dį kitiems, nes jo pirmoji meilė 
lietuviškai veiklai pasireiškė per 
sportą.

Jaunystėje krepšinio sportą pa
mėgęs Kaišedorių gimnazijoje A- 
leksas su kamuoliu nesiskyrė ir 
Adelaidėje. Vyties Klubo narys 
nuo įsisteigimo laikotarpio. Rep

Varžybos sporto šventėje
v RAŠO B. NEMEIKA

RFP^INIS GEELONG — MELBOURNAS dai trūksta tolimų mėtymų, nors
‘ 61:67 (16:24) kartais V. Klimaičio pasiųsti ka-

šiai buvo ta, kad iš jų keturi žai
dėjai (Daugalis, Ignatavičius, Jau 
nutis ir Reivytis) rinko komandai 
taškus. Kitų komandų žaidimas 
daugumoje buvo paremtas vienu 
ar dviem žaidėjais.

ADELAIDĖ — MELBOURNAS 
55:51 (21:Š4)

Adelaidiškiai, susitikę su Mel- 
bournu, pirmą puslaikį žaidė 
labai blogai ir baigė jį 34 — 21 
savo nenaudai. Matant gražų mel- 
bourniškių žaidimą visiems atro
dė laimėtojas aiškus. Betgi, ant
ras puslaikis buvo priešingybė pir 
majam. Varpiečiai, atrodo, per
daug neįvertino priešininko ir pa
baigoje, ištirpus turėtai taškų per
svarai, pradėjo blaškytis ir žais
ti nervuotai. Vedant pirmo puslai- 
kio šaltą apgalvotą žaidimą per 
centro puolėją Milvydą jie turė
jo galimybės rungtynes laimėti. 
Galutinis šių svarbių rungtynių 
rezultatas 55 — 51 adelaidiškių 
naudai.

ADELAIDĖ — PERTHAS 
39:37 (7:15)

Antros kritiškos rungtynės ade- 
laidiškiams buvo su Pertho “Ne
rimi”. Čia kaip ir su Melbournu 
adelaidiškiai žaidžia labai silpnai 
pirmąjį puslaikį (15 — 7). Aukš
taūgis Neries centro puolėjas L. 
Hustas, puikiai žaisdamas po krep 
šių, visas adelaidiškių pastangas 
veržtis centru lengvai likviduoda
vo. Išisigelbėjimą vytiečiams at
nešė iš atsargos pašauktas vete
ranas olimpietis A. Ignatavičius. 
Jisai antrame puslaikyje savo ap
galvotu, ramiu žaidimu, puikiu 
kūno valdymu sudarė sąlygas at
siekti laimėjimą. Galutinis šių 
rungtynių rezultatas 39 — 37. 
Abidvi komandos labai didelį dė
mesį skyrė gynybai, ir dėl to rezul
tatai žemi.

ADELAIDĖ — HOBARTAS 
36 — 33

Labai turėjo adelaidiškiai pa
sitempti, kad laimėjus prieš kovin
gai žaidžiusius hobartiškius. Ho
barto žaidėjai kietai gynė ir ge
rai kovojo, kai tuo tarpu lengvos 
pergalės tikėjęsi adelaidiškiai žai
dė silpnai ir išsigelbėjo nuo pra
laimėjimo tik pirmame puslaiky
je pelnytais taškais. Laimėta 36— 
33. Vyties geriausi žaidėjai per 
visą šventę neskaitant A. Ignata
vičiaus buvo R. Daugalis, K. Jau
nutis, A. Reivytis ir V. Levickis.

naitei pavyko čempionės titulu pa
sipuošti penktą kartą. Vytietė fi
nale įveikė J.. Adamkavičiūtę 6:1, 
6:5. Jūratė atkakliai pasipriešino 
antrame sete ir turėjo galimy
bės finalą pratęsti iki trijų setų. 
Abi mergaitės vertos pagyrimo.

Dėl permažo dalyvių skaičiaus 
individualinės dvejetų pirmenybės 
nebuvo pravestos. Žaidynės vyko 
viename iš geriausių Adelaidės te
niso stadijonų Memorial Drive pie
vos aikštelėse. R. Sidabras

GEDULE
rezentavo Vyties krepšininkus ir 
reikalui esant nevengė jokių parei
gų klubo administracijoje.

1952-53 metais matėme Vyties 
klubo valdybos iždininko pareigo
se.

1955-56 m. A. Šliužas vadovavo 
Vyties krepšinio sekcijai.

1963-64 m. Aleksas pirmininka
vo klubui. Sumaniai atlikęs atsa
kingas pareigas susilaukė tinka
mos pagarbos ne tik adelaidiškių 
tarpe, bet palik giedrius Adelai
dės vizito prisiminimus Amerikos 
lietuvių krepšininkus, kurie tuo 
metu svečiavosi Adelaidėje.

Būdamas optimistas Aleksas 
nestokojo entuziazmo, tad ir ne
gyveno vien dabartim, bet ruošė 
ir planus ateičiai. Vienas iš pa
grindinių planų pastatyti Vyties 
Klubui sporto salę, liko neįgyven
dintas. Adelaidės Lietuvių Sporto 
Klubas Vytis liūdi netekęs vieno 
iš pavyzdingiausių narių. Ilsėkis 
ramybėje, Aleksai. Mes tikime, 
kad Tavo optimizmas ir entuziaz
mas lydės mus visuose keliuose.

R. S. 

Gražiausiomis vyrų krepšinio 
rungtynėmis sporto šventės metu 
reikia laikyti kaimynų Geelongo ir 
Melbourne susitikimą. Pradžia šių 
rungtynių lėtoka, ir melburniš- 
kiai, atrodė, dominuoja aikštėj. 
Pusailkis baigtas 24 — 16 varpie
čių naudai.

Antrame puslaikyje geelongiš- 
kiai išvystė didelę spartą ir pra
dėjo naudoti aikštės spaudimą. 
Žaidimas pasidarė labai gyvas, už 
metimą atsakoma metimu. Labai 
gražių praėjimų ir mėtymų iš toli 
geelongiškiams daro G. Brazdžio
nis ir S. Lukoševičius. Melburniš- 
kiams tolimais metimais taškus 
pelno Soha' ir labai gražiai po 
krepšiu darbuojasi Milvydas. Pas
kutinės žaidimo minutės labai į- 
temptos, visgi, geelongiškiams, 
nors ir gražiai sukovojus, laimėti 
nepavyko. Laimėjo varpiečiai 67 — 
61 rezultatu.

Melbourne komanda, reikia lai
kyti tik stoka laimės neiškilo į 
čempionus. Vadovaujama veterano 
Sohos, turinti aukštų jaunų žai
dėjų, ši komanda turi viltingą a- 
teitį. Labai gražiai po krepšiu žai
džia A. Milvydas. Tai neabejoti
nais geriausias centro puolėjas iš 
jaunių tarpo. Gerą įspūdį teikia 
ir V. Mačiulaitis su S. Žiedu. Abu
du jauni, neblogai kūną valdą ir 
taškus pelną žaidėjai. Visa ko
manda žaidžia gerai, kol neprade
da karščiuotis daugiau padirbėję 
jie užtikrintai bus faivoritais į 
čempijonus sekančioj sporto šven
tėj.

Labai gerai užsirekomandavo 
Pertho “Neries” komanda. Tai 
bus viena iš sportiškiausiai užsi
laikiusių komandų sporto aikštė
je. Pati komanda žaidžia ramų, ap
galvotą, gražų žaidimą. Koman
dos nugarkaulis — centro puolė
jas aukštaūgis L. Hustas. Jisai 
ne tik kad gerai pelno taškus, 
bet ir labai gerai nuiminėja ka
muolius nuo lentų.Geras žaidėjas 
yra ir Andy Brazowski. Koman-

MOTERŲ
Pirmenybėse dalyvavo keturios 

komandos. Varžybų pasekmės:
I vieta Adelaidės “Vytis” žais

ta 3 rungtynės, laimėta 3 
taškai 6

II vieta Sydnėjaus “Kovas” 
žaista 3 rungtynės, laimėta 
2 taškai 4

III vieta Melbourne “Varpas” 
žaista 3 rungtynės, laimėta 1 
taškai 2

IV vieta Geelongo “Vytis” 
žaista 3 rungtynės, laimėta 
0 taškai 0.

Komandos savo pajėgumu buvo 
labai apylygės. Ypatingai pirmos 
trys komandos. Čia vėl nesisekė 
Melbourno komandai. Prieš Ade
laidės Vytį pralaimėta vieno taš
ko skirtumu. Pirmąjį puslaikį va
dovavo varpietės (18 — 14) Ant
rame puslaikyje adelaidiškės po 
truputį pradėjo skirtumą tirpdy
ti ir vieno taško persvarą įgavo 
rungtynių pabaigoje aikštę su pen
kiomis pražangomis apleidus labai 
gerai žaidžiusiai D. Statkutei. Ga
lutinis rezultatas 33 — 32 adelai
diškių naudai. Už Adelaidės Vy
tį gerai žaidė ir daugiausia taškų 
pelnė V. Juciūtė.

Antros įdomios rungtynės buvo 
tarp Sydnėjaus Kovo ir Melbour
no Varpo. Čia vėl nesėkmės per
sekiojama melburniškių komanda 
pralaimėjo vienu metimu. Pirmąjį 
puslaikį rezultatas buvo 14 — 10 
melburniškių naudai.

Antrame puslaikyje kovietės 
labai sustiprina gynybą. Milvydai
tė yra visiškai izoliuota ir per 
puslaikį nepelno nė taško. D. Stat
kutė taip pat tepelno vos du taš
kus ir sunkiai kovoja po krep
šiu. Gerai sužaidžia N. Stanaity- 
tė, per puslaikį pelnydama 8 taš
kus. Varpietės nukreipia visą dė
mesį gynyboje į Kovo žvaigždes 
S. Motiejūnaitę ir M. Atkinson. 
Iš dailės šios žaidėjos sukontro
liuotos — tepelno vieną pilną me
timą ir keturis iš baudų. Bet, 
sutelkus visą dėmesį šias žaidėjas 
tris metimus beveik iš eilės pada
ro G. Meškauskaitė ir du L. Čel- 
kytė, kas ir nulemia pergalę. Ga-

muoliai surasdavo krepšį. Partie
čiai buvo rimti ir pajėgūs kon
kurentai dėl pirmaujančios vie
tos. Atrodė, kad didelę materiali
nę paramą komandai teikė jos 
globėjas mecenatas V. Valodka.

Geelongo komanda, labai puikiai 
sužaidusi su Melbournu, dar ke
letą kartų sublizgėjo ir kitose 
rungtynėse. Komandai trūksta 
aukštų žaidėjų. Ypatingai reikalin 
gas aukštaūgis centro puolėjas. 
Mėgsta žaisti greitą, veržlų žai
dimą. Gerai žaidė S. Lukoševi
čius, broliai V. ir G. Brazdžio- 
niai, progresyvus yra A. Čeraka- 
vičius.

Už Sydnėjaus “Kovą” labai ge
rai ir ryžtingai žaidė A. Andrie- 
jūnas. Šiam geram žaidėjui trū
ko pagalbos, kad Kovas taptų pa- 
pajingas. Tiesa, porai paskutinių 
rungtynių atvyko D. Atkinson, bet 
tas jau negalėjo pakeisti padėties. 
Žadančiu žaidėju reikia laikyti 
Dubauską.

Energinga Hiobarto komanda 
kelis sykius buvo arti laimėjimo, 
bet vis trūko to trupučio. Koman
da turi gerą trenerį bet jai trūks
ta pamainų, žaidžiant su pamaino 
mis būtų buvę visai kiti rezul
tatai. Atrodo, kad iki šiol žibė
jusiam Andrikoniui, blizgesį ža
da perimti V. Radzevičius.

1968 metų Australijos lietuvių 
vyrų krepšinio rinktinė sudaryta 
iš šių žaidėjų: V. Soha (kapito
nas), A. Milvydas, V. Mačiulai
tis, (Melbourno) A. Andriejūnas 
(Sydnėjaus), E. Palubinskas (Can 
berros), S. Lukošiūnas, V. Braz
džionis (Geelongo), R. Daugalis, 
K. Jaunutis (Adelaidės), L. Hus
tas (Pertho) Rezerve: G. Brazdžio 
nis (Geelongo) ir A. Brazowski 
(Pertho). Treneris D. Atkinson 
(Sydnėjaus).

Atrodo, kad vyrų krepšinis kiek 
pažengė, šių metų rezultatai daug 
aukštesni, kaip ankstyvesnių spor
to švenčių. Prospektyviausia ko
manda ateičiai — Melbourno 
"Varpas”.

KREPŠINIS
lutinis rezultatas 26 — 24 Syd
nėjaus naudai, šių rungtynių ge
riausia žaidėja reikėtų skaityti 
varpietę N. Stanaitytę.

Geelongo komanda, vadovauja
ma prityrusios žaidėjos R. Sta- 
rinskienės, kietai pasipriešino 
varpietėms ir kovietėms. Iš šios 
komandos labai gerai užsirekomen- 
lavo M. Savickaitė. Tai labai ko
vinga žaidėja. Geriau apvaldžiusi 
judesius ir mažiau darydama be
reikalingų baudų ji galės iškilti. 
Komandai trūksta vidutinių ir to
limų nuotolių metikių. Kovingumo 
užtenka, kartais gal ir perdaug, 
pergreitai surenkamos penkios bau 
dos.

Paskutinės moterų varžybos 
tarp Adelaidės ir Sydnėjaus buvo 
kaip ir finalai. Abi komandos ėjo 
be pralaimėjimų, ir šis susitiki
mas turęjo nulemti, kam atiteks 
šių metų čempijonių vardas. 
Rungtynės pradedamos gana lėto
kai, ir abi pusės, atrodo, visą dė
mesį skyrė gynybai. Pasikeičiama 
pora metimų, pora baudų ir pus
laikis baigiamas labai jau žemu 
13 — 9 rezultatu adelaidiškių nau
dai. Antrame puslaikyje žaidimas 
šiek tiek pagyvėja. Sydnėjiškės 
stengiasi išlyginti rezultatus ir 
pradeda dominuoti po krepšiais. 
Vytietėms tris gražus metimus pa
daro gynėja M. Lapienytė. Kovie- 
čių pusėje labai gerai žaidžia G. 
Meškauskaitė su L. Čelkyte. Labai 
daug baudų iš abiejų pusių. Rung
tynėms einant prie galo sydnėjiš
kės persveria rezultatus savo nau
dai. Vytietės iš baudų vėl lygina. 
Likus žaisti 20 sekundžių kovie
tės veda vieno taško skirtumu ir 
gauna mesti dvi baudas. Taip rei
kalingos baudos užtikrinti laimė
jimą krenta pro šalį... Su kamuo
liu besiveržianti vytietė V. Ju
ciūtė sufolojama ir jos rankose 
atsiduria adelaidiškių laimėjimas 
ar pralaimėjimas. Virginija, šiaip 
prastai mėtanti baudas, šį sykį 
susikaupė ir abidvi baudas reali
zavo. tuo nulemdama laimėjimą 
Adelaidei 29 — 28 rezultatu.

(Bus daugiau)

5



MŪSŲ PASTOGĖ
I

1968 m. vasario 5 d.

SU SVEČIU IŠ VIETNAMO

Jau sutinkam ketvirtą lietuvį ka
rį, poilsio ir pramogos pertraukai 
iš Pietų Vietnamo pasirenkantį 
Ausraliją. Pačiu pirmuoju trans
portu Sydnėjun atvyko Petronis. 
Vėlau turėjome mariną Kuraitį. 
Per Kalėdas lankėsi majoras 
Dambrauskas, o pereitą savaitę 
buvo Julius Šermukšnis.

Apie pirmuosius jau kiek žino
me. Šį kartą apie šermukšnį. Lei
tenantas Julius šermukšnis į ka
riuomenę stojo savanoriu. Pietų 
Vietname jau metus atitarnavęs, 
savanoriu pasilieka dar šešiems mė 
nesiams. Karo tarnyboje prie Sai- 
gono jau du kartu sunkiai su
žeistas, sykį vos nesudegintas na
palmo bombos, ir kovos randų 
turis nuo kaktos iki kojų. Julius 
šermukšnis tėra tik 22 metų.

SU MINISTERIU ORE
Julius šermukšnis, pasiekęs 

Sydėjų, susiskambino su Jūrate 
Reisgyte. Jos adresą gavo iš bro
lio JAV, kuris Jūratę susitiko 
per pasaulinį jaunimo kongresą. 
Julius irgi norėjo kongrese da
lyvauti, bet negavo atostogų iš ka
riuomenės.

Prieš susitinkant su lietuviais 
Julius kažkotai paklausti užsuko i 
vieną vietą mieste. Pataikė į par
lamento rūmus ir tiesiai ant vieno 
skubančio mfnisterio. Ministeris 
skubėjo į malūnsparnį ir su savim 
pasikvietė svečią iš Vietnamo. Ju
lius sutiko ir apie valandą pas
poksojo į Sydnėjų iš viršaus ir 
dykai su ministeriu.

SU LIETUVIŠKA DAINA
Didžioji J. šermukšnio laiko da

lis Sydnėjuje praėjo su lietuviš
kuoju jaunimu — prie vandenų, 
gamtoje, tarp keturių sienų ir vi
sur su lietuviška daina. Smagu 
jam buvo klausyti, kaip mes Aus
tralijoj kalbame lietuviškai, net 
jam negirdėtas dainas traukiam. 
Bandė revanšuotis ir jis padai
nuodamas ir mums negirdėtų dai
nų. Kai pritrūko, teisinosi, kad 
du lietuviškus dainorėlius palikęs 
Vietname.

SKAUTAS VYTIS
Visgi gerai, kai mūsų jaunimas 

priklauso kokiai nors lietuviškai
organizacijai, štai Julius šer
mukšnis skautas vytis iš Worces- 
terio (Mass.) iš karto turėjo bro
liškų draugų ir Sydnėjuj, ir Can- 
berroj, ir Wollongonge, ir visur 
su jais pabendravo.

LABUČIO GIMTADIENIS 
CANBERROJ

šeštadienį, kelių mašinų kaval
kada buvo nuvežtas į sostinę Can
berra padėti Vidui Labučiui at
švęsti 21-mą gimtadienį. Ten 
ceremonijas pravedė Petras Pilka 
— trumpai ir aiškiai. Jdomų pas
kutinį oficialų pamokslą sukaktu
vininkui Vidui davė tėvelis:

— Sūnau, duodu tau šį raktą 
į gyvenimą. Žiūrėk, kad man juo 
užrakintum rūkalus, gėrimus, mer 
ginas, ir daugiau nelaipiok pro 
langą!

Gerokoj nuotaikoj ir toliau links 
mintasi Canberros lietuvių klube 
iki nuvargimo ir ištirpimo. Julius 
plaškino savo spalvuotas filmas, 
kad ir patamsėj, nes būtinai no
rėjo prisipaveiksluot prisiminimų. 
Baliuje matėsi daug garbingų 
svečių: ir klubo prezidentas, ir bu
simasis, ir net apylinkės galva, 
bet daug smagiau buvo su Daiva, 
Jūra, Rasa, Rūta, Dana ir kitais 
panašiais balandėliais.

VALANDĖLĖS PERTRAUKA
Kas gali baliavoti be saiko? ži

noma, kad visi, bet visvien valan
dėlę prisnūdom pas jaunuosius 
Mauragius prieš trenkiantis Wol
longongo link. Pakeliui dar užsu
kom ne tiek atsisveikinant, kiek 
pusryčiaut pas vyriausius Labu
čius. Likučiai visuomet būna ska
nūs, bet nemanėm, kad tiek iš
badėję. Vienas vos namo nenu
vertė bekratydamas paradines du
ris. Prikėlė ne tik šeimininką, bet 
ir apie tuziną svečių. Reikėjo val
gyt, kada jaunoji Mauragienė siū
lė...

Išgėrus po viedrelį krtvos ir 
Andrių Garolį nurėžius į nuosto
lius (taip dingo po baliaus, kad 
turbut tik Melbourne apsimokėtų 
jo ieškot), iį kartą rimtai pasi
leidom Wollongongan.

LINKSMAS RAPORTA2AS

VERDA MAŠINOS MOTORAS
Lyg tyčia leidom “Hotfoot” Rač

kauskui drauge važiuoti. Jau Ame
rikoj jis tiek pridegino mašinų, kad 
net dabar jo ten neįsileidžia. Na, 
o čia paskolinom jam dar ameri
kietį Julių, ir vos iš sostinės iš
lėkus iš karto užvirė jo Citronas. 
Matyt, Račkauskas prisiminė 
Ameriką ir kas desėtką mylių sus
todavo motoro vėsint Po septinto 
katro patarėm jam nusipirkti nau
ją radiatoriui kepurę — tikrai 
sustos tekėjęs tas vandens kati
las. Nusipirko vargšelis tą kepu
rę, pavažiavo keletą mylių, ir kai 
sprogo kažkoks guminis vamzdis 
prie motoro, atrodė lyg vietkon- 
gas kažkokį sabotažą bus užtai
sęs. Visa laimė, kad dar turėjom 
vieną atsarginę mašiną — tą ma
no holdeniuką. Grandinėmis, len
ciūgais sukaustę abi mašinas vil- 
kom jo rudą varlę iki pirmojo 
garažo, o tas Wollongongas, die
važi, dar už kiek mylių.

JŪROS DIENA NAKČIA
Už poros valandų, Račkausko 

automobilį kiek atremontavę, vėl 
vėjam Jūros Dieną, bet iš tos die
nos jau nedaug kas liko. Jau į pa
vakarę nusileidžiame nuo kalnų ir 
VVollongongui akivaizdžiai artė
jant, prisimenam, kad dar nuo La
bučių esam nevalgę. J pirmą val
gyklą!

................. J;
SYD. LIET. MOT. SOC. GLOBOS DRAUGIJA, MALONIAI KVIEČIA VISUS ■

;♦! TAUTIEČIUS Į g

* tradicini Užgavėnių blynu vakarą, |
V v5 v
$ kuris įvyks vasario 24 d., šeštadienį, “DAINAVOJE" BANKSTOWN,

... v!»! Bus grandiozinė programa: pasirodys Moterų Choras, Uigavėnių Katrės, Lašininis, Kana-
•»; pints ir Sydney vyrai žada svečius maloniai nustebinti. į
re ,
[Į; Gros Kontinentalinė Kapela, veiks turtinga fantų loterija ir bufetas. p

$ Pradžia 7 vai. vak. Programa prasideda 8.30 vai. vak. punktualiai.
!♦; Įėjimas: $2.00, įskaitant skanius blynus. Pensininkams ir moksleiviams, $1.00 J

J Gautas pelnas ir aukos skiriamos būsimai senelių “sodybai”.
>' LAUKSIME, *
0 S.L.M.S.G.D. VALDYBA. $

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Vasario 24 d. moterystės sto
ną rengiasi stoti sydnėj iškis Val
das Vaičiurgis, o jo išrikiktdfi 
yra irgi lietuvaitė Izolda Stokai- 
tė. Abu susipratę lietuviai.

Sausio 27 d. Canberroje įvyko 
nekasdieniškos iškilmės: 21 metų 
sulaukusiam Labučiui buvo sureng 
tas suWaktuvinia banketas Liet. 
Klube, kur dalyvavo apie 80 žmo
nių, daugiausia jaunimo. Gausiai 
svečių dalyvavo ir iš Sydnėjaus.»

Ne visai jau tiksli žinutė buvo 
paskelbta pereito M.P. numerio 
šiame skyrelyje. Kalbant apie 
“skrajojančios” lietuvaitės Lydi- 
jos Juodaitytės būsimas vestuves 
(vasario 24 d.) buvo paminėta, 
kad ji esanti iš St Marys. Iš 
tiesų ji ir jos tėveliai gyvena St 
įves, Pagaliau ir vestuvėse jau
nosios svečius sudarys ne vien lie
tuviai, bet ir visa eilė kitų — jos 
draugių ir bendradarbių.*

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
centrinę valdybą sudaro: pirm. 
Vytautas Alantas, vicepirm. Vla
das Mingėla, II vicepirm. Anta
nas Gintneris, sekretorius Anta
nas Nakas, iždn. Vladas Selenis. 
Liet. Žurnalistų Sąjunga planuo

Sustojam apie dešimtį mylių 
nuo Wollongongo, kaip žmonės, o 
tas mūsų “Hotfoot” draugužis — 
į kitą mašiną.

—Kas dabar tau atsitiko?
— Sankaba sulūžo.

Manėm, kad jis kvailių ieško. 
Taisė, taisė be įrankių ir įsitiki
no, kad sankaba tikrai sulūžus. 
Jau valgyt nėra kada. Iki šiol ne- 
numirėm — pavalgysim Wollon- 
gonge. Palikom jo kalamšką, per- 
simetėm visi vienon mašinon ir 
pirmyn- į Jūros Naktį.
— O kur?
— O ten!
— Ei, nejuokaukim. Kas žino 

kur? Kas skaitė Pastogę?
— Pašto streikas.
— Dabar nekalbėk apie pašto 

streiką. Sakyk, kur važiuot?
— Aš pažįstu pp. Baltramijū- 

nus.
— Big Deal! Aš pažįstu Kišių, 

bet kas žino, kur jie gyvena?
— Nežiūrėk į mane. Aš iš 

Vietnamo.
— Žinau tokį klubą, kur lietu

viai kartą buvo, bet ne Wollon- 
gonge — Corrimal.

— Nesvarbu. Važiuojam į Cor
rimal.

KEIČIASI LAIMĖ
Wollongongan įvažiavus ir tik 

pusvalandį paklaidžiojus, laimė 
pasikeitė. Prie didžiulio mūro iš

ja išleisti metraštį paminint ja
me žuvusius ir mirusius lietuvius 
žurnalistus ir kt. Metraštį suti
ko suredaguoti Vytautas Alantas.*

“Iš sutemų į aušrą” — taip va
dinasi naujoji prof. Antano Ra
mūno neseniai išleista knyga. Au
torius Ottavos (Kanadoje) univer
siteto pedagogikos mokslų profe
sorius. Knygoje autorius sudėjęs 
savo pedagoginius, filosofinius bei 
publicistinius rašinius ir net sa
vos poezijos. 453 psl. Kaina 6 dol. 
Išleido pats autorius.*

Adelaidėje aukštuosius mokslus 
baigė: mediciną Antanas Stepa- 
nns, statybos inžineriją Eugenijus 
Pocius ir fizioterpiją Kristina Bač
kutė. Įdomu, ar yra baigusių uni
versitetą šiais metais Sydnėjuje 
bei Melbourne?

Adelaidiškė studentė Violeta 
Vanagaitė praleido atostogas Ha
vajuose. Greičiausia galėjo susi
tikti ar sutiko ten nuo pat metų 
pradžios beatostogaujančius p.p. J. 
ir M. Bačiūnus, kurie savo Par
moję bebaigiu sušalti. Havajuo
se p.p. Bačiūnai žada išbūti iki 
balandžio pradžios.*

vydom mūsų milžiną Vytenį, poe
tą Gasiūną ir apie šimtą ateiti-
ninku. {ėjus vidun išpirkom pusę 
bufeto ir nuslinkom į galiorką 
atsigriebt už pietus ir vakarienę. 
Tik prisėdus, žiūrim atžygiuoja 
Plūkas su akordeonu ir savo šai- 
ka linksmųjų brolių.

— Juliau^ tu tik paklausyk^ 
kaip jie, brač, uždainuos. Julius 
greit už savo teleskopinio apara- 
ta ir paveiksluoja juos iš priekio, 
šono ir visų kitų kampų, o vie
toj garsiųjų brolių choro, Vytas 
Lašaitis ima “Ku-ka” skaityti. 
Skaito, skaito apie pijokaujančius 
Australijoj, tuos Sydnėjaus klu
bus, ilgėjančias barzdas ir t.t. Tos 
barzdos, sako, vis ilgėja, ilgėja, o 
sijonai trumpėja, trumpėja. Na ir 
ima pranašaut: "... o kai barzdos 
pasieks kelius, sijonų visai ne
bus!” Puiku, ką?

GASIŪNAS IMPROVIZUOJA
Po V. Lašaičio, poetas Gasiūnas 

ir kažką tai darė. Ar skaitė, ar 
deklamavo ar improvizavo, o gal 
su ta žiurkių apkramtyta špargal
ka nuo pilvo muses baidė, žodžiu, 
ir jis pasirodė impresyviai.

Pagaliau ir Pluko broliai pri- 
linksmino iš savo tradicinių iš- 
vyniuotinių rolių.

VĖL SU DAINA
Gerai pasijuokti, gerai ir jūroj 

pasimaudyt naktį, o geriausia po 
to atsigaivinti šaltu, alučiu ir lie
tuviška daina. Priėmėm ir kle
boną Petrą į savo apvalų chorą,

Ir šiais metais Adelaidės Mote
rų Sekcija organizuoja gimnazi
jas baigusiems pagerbtuves. Ši
tas gražus reiškinys, kadaise pra
dėtas Sydnėjuje, jau kelinti metai 
nebepraktikuojamas.*

Tik pagalvokite! Prieš kiek lai
ko buvo bijomasi, kad Sydnėjuje 
nebepaliks jokio muzikinio' — dai
navimo vieneto, šiandie tokių vie
netų turime jau visą eilę, tik pas
kaičiuokime: K. Kavaliausko va
dovaujamas “Dainos” choras (vy
rų, moterų ir mišrus!) J. Gaižaus
ko vad. moterų choras, ponios Um- 
bražiūnienės vadovaujamas vytų 
oktetas ir J. Maksvyčio vedamas 
jaunimo choras. Ypač stebina nau
jai atėjusi pajėga — okteto vado
vė dirigentė p. Umbražiūnienė, 
kad net ir moterų choro dirigen
tas, šiame oktete dainuodamas, ža
visi jos sugebėjimais. Pirmasis 
šio okteto pasirodymas numato
mas vasario 24 d. kaip tik. Moterų 
Draugijos Blynų Baliaus metu 
Dainavoje. *

Kalbant apie moterų Draugiją, 
tai ši savo parengimuose vis kas
kart atkasa naujų talentų, ir jos 
parengimų programos visada ori
ginalios ir patrauklios. Štai kad 
ir ateinančiame Blynų baliuje be 
minėto okteto dar programoje nu-

MELBOURNE
SUŽIEDUOTUVĖS

šeštadienį, sausio 27 d. susirin
ko geras pusšimtis į pp. Kliukų 
privačią rezidenciją oficialiam su- 
žiedotuvių pokyliui. Mat ,p.p. Kliu
kų vyresnioji dukra Regina ir p. 
p. Bakaičių jaunesnysis sūnus mo
kytojas Saulius suruošė savo su
žieduotuvių proga vaišes. Prieš 
pakeliant šampano taures p. An
tanas Bakaitis pranešė, kad šian
die jo sūnus Saulius ir Regina su
sižieduoja ir pasiūlė pakelti tau
res už jaunuosius ir sugiedoti “Il
giausių metų”.

Šiame neeiliniame subuvime sve
čių buvo iš Morningtono, Geelongo 
ir kitur. Aišku daugumą sudarė 
patys melburniškiai. Kadangi su
žieduotiniai buvo lietuviai, tai ir 
svečiuotasi buvo lietuviškai — ligi 
b vai. ryto ir net ištisą sekančią 
dieną.

Dalyvis

Pranešimai
VAJAUS REIKALAIS

Po kalėdinių ir Naujųjų Metų 
atostogų vėl imasi darbo telkti lė
šas Melbourno Lietuvių Klubo 
numatytai Lietuvos Nepriklauso
mybės Jubiliejinės Salės statybai.

Vajaus pravedimo Komisija pra 
neša visiems lietuviams, kad pa
gal galimybes bus vajaus reikalais 
lankomasi į namus ir taip pat 
kiekvieną sekmadienį prieš ir po 
lietuviškų pamaldų St. John’s baž
nyčios salėje budės Tarybos na
rys K. Prašmutas, kuris priims 
kiekvieno paskolą ar auką ir teiks 
pageidaujamų informacijų.

Kam patogiau, prašome siųsti 
čekius juose įrašant “Lithuanian 

bet kai pradėjo dainuot alutis, kle
bonėlis pagrasino piršteliu. Tada 
polka su ragučiais: sumaišėm ir 
Žibutes, kol kas dar Stroputes, 
nekviečiami nuvažiavom į jos va
sarvietę Woononoj. Ten išgąsdi- 
nom svečius, prisigėrėm kavos ar 
kažko tai rudo ir Rasos Žižytės 
naviguojami, patraukėm į Sydnė- 
jų-

ATGAL Į VIETNAMĄ
šeštą ryto jau uniformuotą lei

tenantą Julių šermukšnį sugrą- 
žinom Amerikos karių centrinėn 
bazėn Sydnėjuje. Jau septintą ry
to Julius buvo pakely į Saigoną 
dar šešiems mėnesiems Vietname, 
o po to — į Tautinę Stovyklą. 
Tarnaukim, Juliau!

Sv. Svogūnaitis

Epilogas
Kaip teko iš spaudos patirti, viet
namiečių Naujųjų Metų proga viet 
kongas suruošė Juliui “sutiktuves" 
jam. pasiekus Saigoną. Tikėkimės 
jis sveikas.

matoma niekad negirdėtos ir ne
matytos Užgavėnių Katės.*

Keletą metų gerokai prigęsusi 
Sydnėjaus “Šviesa”, Dr. V. Do- 
nielos pakurstyta, netrukus žada 
vėl skaisčiai sušvisti. Reikia tikė
tis, kad Šviesa tikrai įneš gyvu
mo ir šviesos pritemusiame Syd
nėjaus lietuvių kultūriniame gy
venime. ■»

Solistas Paulius Rūtenis vis tik 
nesulaukęs Vasario 16 d. minėji
mo iškilmių Sydnėjuje jau atei
nančią savaitę su visa operos kom
panija išvyksta į Canberra. Gai
la, kad negalės pasirodyti minė
jimo programoje^

Hamburgo (Vak. Vokietijoje) 
universiteto klinikose kaip gailes
tingoji sesuo dirba naujazelandie- 
tė Natalija Liutikaitė, žinomo N. 
Zelandijos veikėjo C. Liutiko duk
ra. Gaudama atostogų jas nau
doja bevažinėdama po Europą ir 
Angliją.

— ★ —
Metų pabaigoje (gruodžio 29- 

31 d.d.) Clevelande — USA įvyko 
visuotinis Kanados ir Jungt. Ame
rikos Valstybių lietuvių studentų 
suvažiavimas. Diskusijų ir paskai
tų pagrindinė mintis — išeivija 
ir Lietuva. Iš skaitytų ir disku
tuotų paskaitų paminėtinos “Ar 
išeivijai reikalinga Lietuva”, 
“Okupuotos Lietuvos poezija”, 
“Studentai tarp dviejų kultūrų”, 
‘Tautybė ir pilietybė” ir kt.

M(lSU PASTOGĖ
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
“OUR HAVEN” 

LEIDĖJAS: A.LB. KRAŠTO VALDYBA 
Redaktorius: Vincas Kazokas

13 Percy Street, Bankstown, N.S.W. 2200. Tel.: 70-8395 
Administracijos tel. 649 9062

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

Prenumerata adresuojama:
MŪSŲ PASTOGE, Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W., 2001 

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

Už skelbimų turinį neatsakoma.

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

Club of Melbourne” šiais adresais: 
Mrs. L. Balčiūnas, 295 Victoria 
Str., Abbotsford, Vic. 3067, ar
ba Mr. K. Prašmutas 7 Mac Gre
gor Str., East Malvern, Vic. 3145.

Vajaus Komisija

BRISBANE—NEWCASTLE — 
NEW ZEALAND 

Maldos Apaštalavimas 
Jo Šventenybė popiežius Paulius 

VI vasario mėnesiui MA nariams 
skyrė sekančias intencijas: 
bendrąją — Kad pasaulis 
labiau vertintų žmogaus pagrindi
nes teises ir dėl jų kovotų, 
misijų — Kad visi bendra
darbiautų gerinant ekonominę ir 
socialinę padėtį.

Aukščiau paminėtomis intenci
jomis gali pasinaudoti Brisbane- 
Newcastle ir Gyvojo Rožančiaus 
nariai.

Kun. S. Gaidelis SJ.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
SPAUDOS PLATINIMO 

CENTRAS
Vasario 11 d., sekmadienį, 1 vai. 

p.p. PULGIO ANDRIULIO 60- 
ties metų sukakčiai paminėti ren
gia jo sukurtų ir išleistų knygų 

PARODĄ
Knygas trumpu žodžiu pristatys 

poetas Almis Jūragis. Vėliau pats 
Jubiliatas skaitys savo kūrybos, 
transliuojamos iš garsinės juos
telės.

Jubiliatas parodoje dalyvauja p. 
A. Pluko atkurtu portretu. Visi 
maloniai kviečiami pagerbiant. 
Jubiliatą į parodą atsilankyti.

Minima paroda įvyks Sydnėjaus 
Lietuvių Klubo laikinose patalpo
se, 39 Church Str., Lidcombe. 
Įėjimas nemokamas.

PLUNKSNOS KLUBO POSĖDIS
Kovo 2 d., šeštadienį, 4 vai. p.p. 

šaukiamas Sydnėjaus Liet. Plunks 
nos Klubo susirinkimas p. A. Lau- j 
kaičio namuose (18 Miller Avė., 
Ashfield). Programoje p. S. Bal
tram! jūno paskaita, bendri pašne
kesiai klubo reikalais ir naujo klu
bo pirmininko rinkimai. Klubo ■ 
nariai kviečiami visi skaitlnga da
lyvauti.

GEELONG
APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

Geelongo apylinkės visuotinis 
susirinkimas įvyks vasario 11 d. 
(sekmadienį) 2.30 vai. Lietuvių | 
Namuose.

SUSIRINKIMO 
DARBOTVARKĖ:

1. Susirinkimo atidarymas. 2. j 
Prezidiumo kvietimas. 3. Mandatų 
Komisijos sudarymas. 4. Prane- 1 
Šimai: a) valdybos pirmininko, b) f 
nario kultūros reikalams, c) iždi- | 
ninko, d) organizacijų, e) Gar
bės Teismo, f) kontrolės komisijos. 
5. Diskusijos dėl pranešimų. 6. 
Apylinkės valdybos, kontrolės ko
misijos ir garbės teismo rinkimai.
7. Klausimai ir sumanymai. 8. Su- | 
sirinkimo uždarymas.

ALB Geelongo Apyl. V-ba

Susirgo ponios malonusis šuniu- S 
kas. Ji tuojau paskambino dakta- '| 
r ui ir paklausė:

— Ar tamsta gydai ir gyvu
lius?

— Taip, — atsakė daktaras. — i 
O kas tamstai skauda?

— Sūneli, ką tu ten skaitai apie ■« 
vaikų auklėjimą?

— Tik norėjau pasitikrinti, ar 
esu gerai auklėjamas.

Buvusiam “Vyties” Sporto Klubo veikėjui

ALEKSUI ŠLIUZUI

išėjus į amžinybę, jo žmoną ir vaikus liūdesio valandoje 
užjaučia ir kartu liūdi

Adelaidės L.S.K. “Vyties" Valdyba 
ir nariai

KAZIUI BUKAUSKUI

mirus, jo brolį Aleksą liūdesy nuoširdžiai užjaučiame.

Melbourno Mail Exchange bendradarbiai
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