
MUŠK RflSTOGĖ
(XXI) 14.12.1970

LIETUVIŲ

DIENOS

MELBOURNE
Komiteto informacija

Lietuviu Dienos Australijos Lie
tuvių Bendruomenės gyvenime yra tarsi 
pakelės stulpai .kuriuos praeidami skai
čiuojame ir patikriname nueitąjį kelią. 
Lietuvių. Dienos parodo Australijos 
Lietuvių Bendruomenės siekimus, su
tiktas .kliūtis, įdėtas pastangas ir pa
siektus laimėjimus kultūriniame ir or
ganizaciniame jos gyvenime. Todėl 
yra' būtinas reikalas visus Lietuvių 
Dienų parengimus dokumentuoti arba 
užfiksuoti ateičiai.

Su malonumu pranešame, kad L. 
D.M. Rengti Komitetui Į talką sutiko 
ateiti tautiečiai iš Adelaidės, foto 
menininkai p.p. V. Vosylius ir A.Budrys, 
kurie foto nuotraukomis ir filmomis į- 
amžins būdingus Lietuvių Dienų paren
gimų vaizdinius momentus ir pJ.Donela 
užfiksuos garsinėse juostose L.D. dai
nos ir meninio žodžio parengimus.

L.D.M. Rengti Komitetas tiki, kad 
p.p. Vosylius, Budrys ir Donela savo 
patirtimi ir sugebėjimais prisidės prie 
Lietuvių Dienų Melbourne pasisekimo, 
už ką Australijos Lietuvių Bendruome
nė jiems bus dėkinga.

LIUDININKO PASAKOJIMAS

Elta apie įvykio eigą patyrė iš 
Vieno liudininko. Jis pasakojo: “Tai 
įvyko lapkričio 23 d., 1970 m., JAV 
Pakraščių Sargybos laivo “Vigilant” 
karininkams ir įgulai įlipus į sovietų 
žvejybos laivą “Sovietskaja Litva” 
aptarti žvejybos taisyklėsJAV vande
nyse. Jiems atsidūrus sovietų laive, 
sovietų laivo radistas, Simo vardu, 
prisiartino prie “Vigilant” laivo vie
no karininkų ir jam prasitarė apie suma - 
nymą siekti JAV-se globos, jam vėliau 
tą dieną nuplaukus į šį laivą. 10 minu
čių praslinkus karininkas nuvyko atgal 
į "Vigilant” laivą ir apie šį reikalą 
pranešė Pakraščių Sargybos centrinei 
būstinei Bostone.

2 vai. po pietų Simas Graužė, 
šoko i jūrą, Į 10-12 pėdų plotą tarp 
abiejų laivų, pasiėmęs kai kuriuos raš
tus, informacijas, laiškus,savo žmonos 
nuotraukas ir pasą. Visa tai šiuo metu- 
yra Pakraščių Sargybos pareigūnų ži
nioje. Jis, kiek žinoma, turi pora vaikų, 
kalba angliškai, vokiškai, rusiškai, 
ispaniškai ir savo gimtąja lietuvių kal
ba. Su amerikiečiais jis kalbėjo ang
liškai.

Rusams patyrus apie jo pabėgimą, 
jie prašė amerikiečių leisti jiems su 
juo kalbėtis. Laivo kapitonas Ralph 
E.Eustis paklausė Simo, ar jis norėtų 
su jais kalbėtis ir jį patikino, kad jei 
jis pageidautų, galėtų pasilikti “Vigi
lant” laive. Nežinoma, ar tas pasikal
bėjimas įvyko. Tačiau žinoma, kad ru
sai nerodė prievartos sulaikyti, įkai
tais, amerikiečių jūrininkus, buvusius 
rūstį laive. 3,30 vai. p.p. visi ameri
kiečiai grįžo į savo laivą. Simui pabė-
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1. Pranešame, kad visi L.D. pa
rengimai bus stengiamasi pradėti punk
tualiai, todėl visi dalyviai prašomi būti 
vietoje bent 15 min. prieš parengimo 
pradžią.

2. Primename visų parengimų žiū
rovams - svečiams, kad bilietus įsigytų 
iš anksto ir tuo išvengtų kamšaties prie 
bilietų kasų ir galimų nepasitenkinimų.

3. Dar kartą pranešame, kad visi 
L.D. dalyviai užsiregistruotų Regis
tracijos ir Informacijos centre, kuris 
pradės veikti 1970.12.26 d. 9val. Lie
tuvių Namuose, 50 Errol St., North 
Melbourne, čia kiekvienas gaus L.D. 
dalyvio pasą ir bus nurodyta pas ką ir 
kur skirta apsistoti. Dalyvis be L.D. 
paso į parengimą galės įeiti tik įsigijęs 
bilietą.

Atvykstantieji dalyviai prieš 
1970.12.26 d. prašomi susisiekti su p. 
A. Ramanausku, Telef. 47 7561,- kad 
užtikrinus registraciją ir skirtą apsi
stojimui vietą.

4. Prašome visus Melbourne tautie- 
čius', sutikusius apgyvendinti atvyks- 

LIETUVIO TRAGEDIJA
gus nebuvo pavojaus nei vieno ameri
kiečio gyvybei. Taip pat žinoma, kad 
rusai buvo susisiekę su Sovietų am
basada Vašingtone ir kad po dviejų va
landų iš Pakraščių Sargybos Bostone 
buvo įsakyta Simą grąžinti rusams.

Pagal kap. Fletcher W.Brown, Pa
kraščių Sargybos centro būstinės Bos
tone štabo viršininką, įsakymą buvo 
davęs admirolas W.B. Ellis, Pirmosios 
apygardos vadas, Bostone. Pakraščių 
Sargybos pareigūnai apie nutarimą pra
nešė Valst. Departmental.” Vigilant” 
kapitonas Ralph Eustis lietuvį pabėgė
lį perdavė rusams su ašaromis akyse, 
jam, Eustis, labai susijaudinus, tačiau 
tarusiam, kad jis buvęs priverstas pa
klusti įsakymams. Simas, vis dėlto, 
priešinosi, tardamas: “Aš nenoriu vykti 
savo valia, jie mane tegalės išgabenti 
tik prievarta”. Laive tuo metu buvo 
du rusai ir jie prašė leisti atvykti dar 
dviem. Tai jiems leidus, šie keturi 
Simą puolė ir jį sumušė. Sukruvintas, 
jis dar sugebėjo pabėgti ir pasislėpė 
amerikiečių laive. Jau buvo naktis ir 
amerikiečiai manė, kad Simui pavyko 
šokti į vandenį ir kad rusai jau bus grį
žę į savo laivą. Tuo metu kap. Eustis 
savo laivui įsake atitolti nuorusiškojo 
"manydamas tuo būdu išgelbėti Simą”. 
Tačiau, iš tikrųjų, rusai vis dar buvo 
JAV laive. Simą suradę, jie jį surišo 
nuo galvos ligi kojų, jį spardė ir mušė, 
iki jis neteko sąmonės.. Jie prašė juos 
nugabenti į jų laivą,'amerikiečiai jūri
ninkai nuleido valtį ir drauge su rusais 
jį nugabeno į rusų laivą. Tai įvyko 
11,30 vai.naktį. Jų žodžiais, rusai vis 
dar lietuvį laive spardė ir mušė ir į sa
vo laivą jie jį iškėlė pusiau gyvą. Ne
žinoma, ar amerikiečiams grįžus į savo 
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tanČius parengimų dalyvius ir svečius, 
būti pasirengus juos priimti nuo 1970- 
12.26 d. Taip pat prašome atvykti į 
Lietuvių Namus svečių sutikti ir parsi
vežti i savo namus.

5. Šia proga pranešame, kad Lie
tuvių : DieSų Melbourne parengimų 
būdingos ištraukos p. VL. Dumčiui 
tarpininkaujant ir su jo paties koraėnta 
rais bus transliluojamos per “Tėvynės 
Garsų" - Clevelande ir “Margučio" 
- Chicagoje lietuvių radio stotis.

Ignas Alekna

laivą, Simas dar buvo gyvas.
įvykio dieną “nei vienas ameri

kietis jūrininkas ar civilinis tarnauto
jas (jų buvo keli laive) nepaskubėjo 
Simui į pagalbą”, nors jie visi prasi
tarė, jog tai, ką jie matė, “buvo prieš, 
jų prigimtį”. Pakraščių Sargybos cent
ro būstinės įsakymu jis turėjo būti gra
žintas. Be to, kap. Eustis dar įspėjo 
jūrininkus ir civilinius tarnautojus nie
kam nieko neskelbti apie tai,kas įvyko. 
Tačiau patys jūrininkai buvo įvykio 
tiek sujaudinti, kad jie apie tai žinias 
paskleidė Bostone.

***
Gaivališkos lietuvių surengtos 

demonstracijos, amerikiečiams išdavus 
Simona Gružę, lapkričio 27-28 d. įvyko 
visoje eilėje JAV miestų. Lapkričio 
27 d. protesto demonstracijos įvyko 
Clevelande ir Philadelphijoje, gi šešta
dienį, lapkričio 28 d., Bostone ir New 
Yorke. Eltos žiniomis, demonstracijo
je Bostone dalyvavo apie2.000 žmonių.

New Yorke, specialiai sudarytas 
“Amerikos lietuvių akcijos komitetas" 
surengė lietuvių ir kitų protesto demon
straciją pačiame New Yorke miesto 
centre, Times aikštėje, lapkričio 28 d. 
Dalyvavo apie 500 lietuvių, pabaltiečių 
ir kitų. Lietuviai protestavo su apie 
100 plakatų ir keli jaunuoliai nešė 
karstą su užrašu: "Žuvusios ir pa
laidotos žmogaus teisės". Demonstra
cijoje, vadovavus Komiteto atstovui R. 
Keziui, sukalbėta malda (kun. F.Rugg
les) ir kalbėjo šešių tautybių atstovai: 
latvių vardu - U.Grava, estų - dr. H. 
Ainso, lenkų - H.Landowski, vengrų - 
S.Ivos, Tarpt. Rescue Komiteto vardu 
lapkričio 23 d. įvykį pasmerkė C.Stern- 
berg. Lietuvių vardu kalbėjo A. Ma-
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SKAUSMAI IR VILTYS I
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Visiem skausmai tie patys, 
Visiem viena viltis, — 
Kai aš manosiom guodžiuos, 
Jūs girdite savas.

Visiem maniesiems broliams,
Visiems, kur nublokšti 
į pelkes, tyrus, taigas 
Ar J sniegynus ištremti, —

Visiem skausmai-tie patys, — 
Tėvynės mylimos;
Matyt ją v&l pražydus —;
Tai mums viena viltis;

■H

Matyt išsivadavus
Per mūs visų kančias, — 
Tai bus didi paguoda 
Už mūs visų aukas.

Iš latvių kalbos vertė L. i.
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REZOLIUCIJA
priimta New Yorke, demonstrącijos 

metu, lapkričio 28 d. Times aikštėje, 
be to, ir kituose .JAV miestuose, kur 
vyko demonstracijos. Gaivališkai vy
kus protesto demonstracijoms, Vilkas, 
kaip koordinatorius, apie įvyki teikė 
informacijas.

“Įvykdytas sunkus nusikaltimas 
prieš Laisvės ir Demokratijos dėsnius, 
prieš Žmogaus Orumą ir prieš šimtme
čiais išlikusias JAV tradicijas. Sovie
tų laivo jūrininkui-lietuviui, buvusiam 
JAV Pakraščių Sargybos laive, tos 
Sargybos pareigūnų, buvo atsakyta 
politinės globas teisė. Be to, rusams, 
tos JAV Pakraščių Sargybos laive 
“Vigilant”, buvusiam JAV teritorijoje 
buvo leista žiauriai sumušti jūrininką 
ir jį, gali būti, mirtinai sužeisti. Mes 
demonstruojame, atkreipdami visų dė
mesį į šį žiaurų įvykį ir siūlome:

1. Prašyti, kad JAV Prezidentas, 
Richard M.Nixon specialiu įsakymu su
teiktų lietuviui jūrininkui politinę glo
bą, reikalaudamas, kad jis, jei dar esąs 
gyvas, būtu sugrąžintas į JAV-bes ir 
sovietų atsisakymo atveju, savo parė
dymu sulaikyti sovietų laivus, plau
kiančius įJAV teritorinius vandenis;

2. PrašytiprezidentoNixcnopavesti 
atitinkamoms Įstaigoms ištirti šį iyykį 
ir patraukti atsakomybėn Pakraščių 
Sargybos pareigūnus, atsisakiusius lie
tuviui jūrininkui suteikti politinę globą 
ir;

3. Prašyti JAV Senato ir Kongreso 
vadų paskelbti ir patvirtinti galiojan
čiomis politinės globos JAV-se teisei į

ELTA

žeika. Priimta rezoliucija.
Pažymėtina, kad demonstraciją 

filmavo keli TV siųstuvai, be to, ją 
sekė ir radijo atstovai. To būdu, apie 
New Yorko demonstraciją patyrė, TV ir 
radijo bangomis, visų JAV gyventojai.

ELTA

***
Amerikoje Ohio Lietuvių Gydyto

jų Sąjunga kasmet skiria 1000 dolerių 
premiją lietuvių ryškesniems ku'tiiri- 
ninkams. Šiemet ši premija paskirta 
mūsų pagarsėjusiam filosofui, pedago
gui prof. Dr. Antanui Maceinai, kuris 
gyvena Vokietijoje ir profesoriauja 
Muensterio universitete. Premija įteik
ta lapkričio 7 d.

1



solidarumo keliu
Pastarojo meto tarptautinės reikš

mės įvykiai, kur pagrindinius vaidme
nis suvaidino lietuviai, paliko kiek gi
lesnius pėdsakus, negu vien tik dienos 
sensacija. Jie nė tik buvo sekami ir 
aprašomi viso pasaulio spaudoje, bet 
juo labiau visa tai sujudino viso pa
saulio lietuvius. Šitie du panašaus po
būdžio įvykiai drauge ir išryškina 
skirtingas dviejų kraštų pažiūras ir iš
skaičiavimus.

Kalbant turime minty spalio vidu
ry pabėgusius lėktuvu į Turkiją lietu
vius tėvą ir sūnų Bražinskus, ir štai- 
neseniai Amerikos pakraščiuose ban
džiusį pabėgti į laisvų pas amerikonus 
lietuvį jūrininką. Ir koks paradoksalus 
įvykis: abiem atvejais lietuviai veržės 
į laisvę iš tos pačios nelaisvės, bet 
pirmuoju atveju laisvės principas buvo 
pastatytas aukščiau, ir nors pabėgimas 
įvyko per aukas,ir kaimyninis kraštas 
- Turkija, kuri pabėgėliams suteikė 
laisvę ir globą, dėl viso šito Sovietų 
Sąjungos galėjo ar net ir gali būti 
maltretuojama ir net grasinama, vis tik 
turkai nesiskaitė su gresiančiom re
presijom ar prievartavimais iš Sov- S- 
gos pusės; tuo tarpu antruoju atveju 
tebuvo tik nekaltas pabėgimas, o vis 
tik Amerikos pareigūnai pabėgėlio mal
davimams buvo kurti ir nelaimingąjįiš- 
davė, drauge išduodami pačią laisvę ir 
jais pasitikėjimą.

Gražiausia vis dėl to, kad užsie
niuose gyveną lietuviai abiem atvejais 
nepaliko neutralūs ir subruzdo padėti. 
Užstodami į Turkiją pabėgusius lietu
viai iŠ visų kraštų siuntė Turkijos vy
riausybei tūkstančius prašymų, kad tik 
jų neišduotų rusams. Pagaliau turkams 
nusprendus pabėgėlių likimą teigiama 
prasme vėl pasipylė masės padėkos laiš
kų, kad parodytas humaniškumas ir ne
išduota laisvė. Žinoma, nereikia už
miršti ir tų gausių aukų, kurios buvo 
greitomis sudėtos, kad tik mūsų ati
tinkamos lietuviškos institucijos galė
tų laisviau ir efektyviau funkcionuoti ir 
prisidėti prie jų laisvinimo bylos. Vėl 
gi antruoju atveju Amerikoje, nors ne
laimingajam bėgliui jau ir nebuvo gali
ma padėti, pasipylė demonstracijų ban
gos pačioje Amerikoje ir taip pat pro
testai iš visų kraštų, kad tokiu aktu 
Amerika išdavė laisvę. pasielgė labai 
pažeminančiai.

Šitie abu nuotykiais neginčijamai 
byloja, kaip mes esame giliai solidarūs 
ir kaip jautrūs, kad ir kaip toli esančio 
lietuvio likimui. Užtenka tik išgirsti 
ar pasiskaityti spaudoje apie lietuvį, ir 
tuoj pat jaučiame, kad tai liečia ne jį 
vieną, bet mus visus bendrai, ir kiek
vieną atskirai. Niekas iš mūsų nekėlė 
klausimo, kokių pažiūrų ir tikėjimo tie 
lietuviai, nesiteiravo jų nuopelnų, bet 
užteko, kad jie lietuviai. Ir‘to vieno 
vardo pakanka, kad magiškai rezonuotų 
į.mūsų jausmus ir širdis.

Šitoji tautinė jungtis ir solidarumo 
dvasia pasireiškia visokiom formom. 
Kartais priešingybės tą solidarumą gal 
net daugiau išryškina ir pabrėžia, negu 
idiliškas sugyvenimas. Mūsų veikloje 
vienų kitiems priekaištai arba net atvi
ros kovos tą solidarumą dar labiau pa
brėžia. Nežiūrint, kad mes ir labai daug 
turime bendrų interesų su latviais, es
tais , ukrainiečiais tiek bendroje kovoje 
su bendru prie'su, tiek įvairiais kitais 
mūsų kaip sąjungininkų klausimais, bet 
niekad jų nei mokome, nei priekaištau
jame jiems, kaip jie turi pasielgti ar 
ką veikti. Ir tai pateisiname visai su
prantama išvada - jūs nesate lietuviai. 
Betgi ką daro ir kaip pasielgia lietu
vis ar grupė lietuvių, jau mums nėra 
tas pats, nes tai liečia kiekvieną ir 
tautiniai, ir asmeniniai.

Tačiau, nors priešingybės ir vidinė 
įtampa, kaip minėta, tą tautinio solida
rumo principą ypač išryškina, vis tik 
jos mūsų vidiniame gyvenime ir sugy
venime bei veikloje yra stabdis, o ne 
variklis. O tai yra tik dėl to, kad mes 
kartais pasimetame, ir antraeilius daly

kus, kaip politiką, pasaulėžiūrą ar net 
grupę statome aukščiau ir pirmiau, ne
gu pačią lietuvybę. Bet taip būna daž
niausia iš enercijos, kada pergiliai 
įsikasę į savo siaurų interesų šulinius 
įtikime, jog į tuos šulinius galime su
talpinti jei ne visą tautą, tai bent visą 
bendruomenę. Bet gi gyvenimo praktika 
paliudija, kad mano išsikastas šulinys 
priklauso tik man ir jokiu būdu nesuda
ro visumos. Šitoks požiūris prilygsta 
ano "išminčiaus’’požiūriui, kuris prisi
kišęs prie akies pirštą, šūktelėjo: 
“Žiūrėkite, mano pirštas didesnis už 
saulę, nes jis ją uždengia!”. Ir taip 
žiūrėdami iš arti ir siaurai į savus inte
resus, aišku, niekad neaprėpsime ir 
neapžvelgsime dalykų, kurie matuojami 
iš perspektyvos.

Betgi kasdien ir kasdien atsiranda

STASIUI SKORULIUI 50 METŲ

Gruodžio 5 d. Dana ir Stasys 
Skoruliai savo jaukiuose namuose buvo 
surengę nuotaikingą šeimyninį pobūvį, 
į kurį buvo sukviesti p.p. Skorulių arti
mieji bičiuliai ir draugai. BesivaiŠi- 
nant paaiškėjo, kad šiuo pobūviu at
žymima šeimininko Stasio Skorulio 50 
metų sukaktis. Trumpą žodį ta proga 
pasakė p. S.Baltramijūnas, pakeltos į 
Šeimininko sveikatą šampano taurės ir 
sugiedota "Igiausiųmetų”.

Stasį Skorulį ypatingai artimai 
pažįsta visi Sydnejaus lietuviai. Tegu 
jis pats ir nesiveržia į aktyvų visuo
meninį gyvenimą, tačiau kultūriniame 
darbe Stasys yra atidavęs gana reikš

minga duoklę, ypač vaidybos ir scenos 
mene. Nors jis iš pasiruošimo ir pro
fesijos ekonomistas, baigęs Prekybos 
Institutą Lietuvoje, ir dirbąs kaip eko
nomistas' ir Australijoje, vis tik jis vi
sa savo būtybe palinkęs į teatro meną. 
Dar Lietuvoje jis lankė dramos studiją 
Šiauliuose, Vokietijoje priklausė dra
mos mėgėjų grupei, kuriai vadovavo ži
noma aktore Z .Arlauskaitė Mikšienė it 
buvo pastatę visą eilę brandžių vei-' 
kalų.

Atvykęs į Australiją ir įsikūręs 
Sydnejuje S.Skorulis čia pradėjo tyri
nėti galimybes suburti teatro mėgėjus 
ir įsteigti lietuvių teatrą. Jo pas-

***
Bandęs pabėgti iš sovietinio laivo 

"Sovietska Litva” lietuvis jūrininkas 
vadinasi Simonas (Juzė. Jo nelaimei 
ir mūsų visų nusivylimui jis buvoameri- 
kiečių pareigūnų neišklausytas ir leista 
sovietų pareigūnams jį prievarta gra
žinti į rusų laivą. Apie šio lietuvio 
išdavimą piktinosi ne tik pavergtų kraš
tų reprezentantai ir organizacijos, bet 
ir didžioji Amerikos spauda, daugeliu 
atvejų primindama Genevos Konvenci
jos 33 paragrafą, kuris maždaug taip 
skamba: “Jokia valstybė negali iš
varyti arba grąžinti bet kokiom aplinky
bėm į tas teritorijas, kur jam gresia 
pavojus gyvybei ar jo laisvei”. Jungti
nės Amerikos Valstybės yra viena iš 
pagrindinių šios konvencijos signatarų. 
Australijos Liet. Bendruomenės Krašto 
Valdyba taip pat pasiuntė protesto raštą 
JAV State Departmental, kad buvo su
laužyti žmogaus laisvės principai ir 
išduotas laisvės siekiąs lietuvis.

Amerikiečių laivo “Vigilant” 
kapitonas pareiškęs, kad galutinis 
sprendimas gražinti lietuvį jūrininką j 
jo laivą padarytas atsižvelgiant į jaut
rius pasitarimus, kurie tuo metu vyko 
žvejybos reikalais tarp amerikiečių ir 
sovietų. Tas pats kapitonas piktinęsis 
sovietu pareigūnų elgesiu, kuris nesi
derinęs su 'mūsų gyvenimo papročiais’: 
jūrininkas buvo nuo galvos iki kojų 
supančiotas virvėmis. Kapitonas teigė, 
kad pabėgėlis neblogai kalbėjęs angliš
kai.

paties gyvenimo pristatomų pamokų, jog 
žvilgsnis iš arti ir iš tolo į tą patįdaly- 
ką neša visai skirtingas,o kartais ir net 
visai radikalias išvadas. Žinoma,
priimant dėmesin kad gyvenimas yra 
mokykla, turime sutikti su tuo; kad 
tiesa neišmokstama, o galioja tik prak
tikoj’išbandyta. Vėl gi pagaliau žino
me, kad tiesa nėra nubalsuojama, neš 
balsavimu laimėta tiesa kitu balsavimu 
gali pasirodyti visiška netiesa.

Sitų faktųakivaizdoje tenka atsi
gręžti į mus pačius ir susirūpinti mūsų 
solidarumu. Štai kad ir mūsų bendruo
menėje intrigos seka intrigas ir jos 
ne tik negesinamos, betgi dar labiau 
kurstomos. Prieš akis bendruomenės - 
atstovų suvažiavimas, kuriame tikimasi 
reikalų sprendimo ir įtampų išlydymo. 
Vis tik labai abejotina, ar ir Čia bus 
kas nors pozityvaus laimėta, jeigu į 
suvažiavima ruošiamasi ne tartis, o 
kovoti, ne derinti, o diktuoti. Šitokiais 
užsimojimais tautinio solidarumo neįgy
vendinsime, o greičiau jį išgyvendinsi
me.

Režisorius ir aktorius Stasys Skorulis |

tangomis ir buvo įkurtas Sydnejaus lie
tuvių teatras “Atžala”, kuris S.Skoru- 
lio vadovybėje pastatė keletą reikšmin
gų veikalų, jų tarpe “Aušros sūnūs”, 
“Pavojingą posūkį”, "Inspektorius 
ateina”, “Mokyklos draugus" ir dar 
keletą kitų. Pastaraisiais keleriais 
metais, išsisklaidžius teatro mėgėjų 
branduoliui, “Atžalos” veikla kiek 
aprimo , tačiau “Atžala" dar vis ketina 
“atželti” ir naujais žiedais pasipuošti

Kaip režisorius ir kaip meninin
kas Stasys Skorulis yra labai reiklus 
tiek iš savęs, tiek ir iš kitų. Skorulis 
nieko nedaro paviršutiniškai, o siekia 
pilno atbaigimo ir tobulumo. Gal dėl to 
visi pastatytieji veikalai paliko gilius 
ir neišdylančius įspūdžius.

Kaip scenos specialistą Stasį 
Skorulį sydnejiškiai nuolat ir nuolat 
kviečia pagalbon rengiant reikšminges
nius minėjimus ar kitokius bu scenos 
menu susijusius parengimus.

Sveikinant sukaktuvininką norė
tųsi palinkėti dar daug šviesių ir kūry
bingų metų. Tikime, kad peržengus į 
antrą šimtmečio pusę žmogui prasideda 
pats brandusis ir kūrybingasis laiko - 
tarpis. Pažįstant Stasį Skorulį tikime, 
kad jo kūrybinis pajėgumas dar ne vie
na proga apsireikš naujais laimėjimais 
ir pastatymais. Ilgiausią ir kūrybingų 
metų, Stasy!

Savanoriui Kūrėjui, Vyčio Kryžiaus Ordino Kavalieriui 
pulkininkui JUSTUI KUNCAIČIUI

pasitraukus amžinam poilsiui, jo žmoną, sūnus ir artimuosius giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

VIKTORU DAUG VILĄ, 
jo mylimai motinai mirus, giliai užjaučiame.

Melbourne pašto lietuviai bendradarbiai

M. ir K.Labučiai

Vak. Vokietijoje veikia plačios 
apimties socialinio aprūpinimo įstaty
mai. Pagal pensijų įstatymą visi dirbę 
Vokietijoje ir mokėję soc. draudimo 
mokesčius, gali gauti senatvės ir 
invalidumo pensijas. Pensijų įstaty
mas apima ne tik dirbusius, bet ir 
vokiečių kariuomenėje tarnavusius ar 
į nelaisvę patekusius. Nelaisvėje bu
vę gali prašyti kariuomenėje gauto 
atlyginimo už nelaisvėje išbūtą laiką. 
Visi lietuviai, karo metu išvežti į Vo
kietiją darbams, dirbę Vokietijoje karo 
ir pokario metais,tarnavę kariuomenėje, 
buvę nelaisvėje, sužeisti ar kitaip nu
stoję sveikatos, ypač klaipėdiškiai ar 
repatriantai, nežiūrint kur jie dabar gy
vena ir kokią pilietybę turi, turėtų susi
domėti šiais įstatymais ir kreiptis. į 
Vak. Vokietijos socialines įstaigas 
prašydami išmokėti jiems priklausantį, 
atlyginimą ar pensiją. Tuo reikalu 
platesnę informaciją ir prašymų formu
liarus teikia Vak. Vokietijos konsula
tai Australijoje.

Vokietijoje veikia reparacijos 
įstatymas. Pagal jįVokietijos piliečiai, 
kurie prieš karą ar karo metu gyveno 
Rytprūsiuose, Pomeranijoje, Silezijoj 
Sudetų krašte ar kituose užimtuose 
kraštuose, o dabar gyvena bet kuriame 
vakarų krašte,už prarastą bet kokį turtą 
- namus, ūkius ir kt. turi teisę gauti 
kompensaciją. Tokie privalo paduoti 
prašymus iki gruodžio 31 d. šiuo adre- : 
su: Zentralverband der Sozialrentner J 
Deutschlands e.V. 6541 Holsbach, . 
Hauptstrasse 68 a. West Deutschland.

Vokietijos konsulatai Australijoje 
turi prašymų formuliarus, teikia plates- į 
ną informaciją ir priima užpildytus | 
prašymus.

Iš lietuviu šiuo įstatymu galėtų 
pasinaudoti klaipėdiškiai, nes Klaipė- \ 
dos kraštas prieš karą buvo prijungtas ; 
prie Rytprūsių, taip pat ir repatriantai. į

A. Šeikis
—

*** .’ '• ■
Apie lietuvį jūrininką, bandžiusį 

pabėgti iš sovietų laivo Amerikos pa
kraščiuose ir pačių amerikiečių buvus; | 
gėdingai išduotą; plačiau komentuoja ir | 
Australijos spauda. Štai“Daily Tele
graph - Laiškuose Redaktoriui” jau 
kelintą kartą leidžiama pasisakyti tuo | 
reikalu. Jų tarpe tilpo gruodžio 8 d. s 
numery ir R.M. Cobb (Zinkutės) laiš- | 
kas, kuri teisingai sugretina Turkijos I 
ir JAV padėtį su Sovietų Sąjunga ir s. 
baigia savo laišką abejone, ar nebūtu a 
laikas jau perkrikštyti Amerikos -į 
Laisvės Statulą?

**»

Amerikiečių spauda vis dar negali j 
atsistebėti, kaip lietuviams pavyko į 
priversti sovietinį lėktuvą nusileisti į J 
Turkiją. Mat, sov. lėktuvus priversti I 
keisti kryptį ir nusileisti į kitus, ne
komunistinius kraštus, buvo mėginę ir 
žydai, ir kiti į laisvę besiveržią sovietų 
piliečiai. Visi bandytojai sėdi sov, 
kalėjimuose. Tuo tarpu lietuviams pa
vyko pralaužti sovietu apsaugos prie
mones jr į lėktuvą igą benti ginklų. J

Šį žygį pabėgėliai Bražinskai 
planavo apie trejus metus. įj

***

??.s*°£ė.Nrjgi .įžL0.-.1^• 14; ps 1.2
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STUDENTU SUVAŽIAVIMAS 
MELBOURNE

Gruodžio 26-31 d.d. Melbourne 
įvyksta Australijos Lietuvių Studentų 
Sąjungos visuotinis suvažiavimas, ku
riam numatyta tokia programa: 
GRUODŽIO 26 d.

9-12 vai. registracija Liet. Nam., 
50 Errol St., North Melbourne. 
Suvažiavimo dalyvio mokestis 
S 9.50 asmeniui.
Vakare - teatro spektaklis, po jo 
jaunimo susipažinimo vakaras ir 
Šokiai.

GRUODŽIO 27 d. Studentu vakarienė 
Piccolo Mondo restorane, Bourke 
Street, Melbourne.

GRUODŽIO 28 d.
Visuotinis susirinkimas.
Vakare - tautinių šokiu šventė.

GRUODŽIO 29 d.
Vakare Dainų Šventė.

GRUODŽIO 30 d.
Vakare Jaunimo Koncertas.

GRUODŽIO 31 d.
Vakare Naujų Metų sutikimo ba
lius Lietuvių Namuose.

Nagrinėjimas Baltų ir Slavų kalbų 
bendros kilmės klausimo: konspektas 
straipsnio, para’syto Antano Klimo (Uni
versity of Rochester) anglų kalba žur
nale “Lituanus” (nr. 2:1967) pavadini
mu “Balto-Slavic or Baltic and Slavic?”

***

Šiame straipsnyje nagrinėjamas 
klausimas giminingumo baltų kalbų su 
slavų kalbomis. Ar kadaise egzistavo 
baltoslaviška tautinė ir lingvistine vie
nybė? Nėra aiškaus atsakymo j šitų 

■ klausimų. Antanas Klimas galvoja,kad 
ne, ir jis labai aistringai išreiškia sa
vo nuomonę šiame straipsnyje. Bet 
man asmeniškai jo įrodymai nėra labai 
įtikinami. Jis neduoda užtektinai duo
menų, kurie paremtų jo teigimus: ir iš 
viso gaunasi įspūdis iš jo ekspozicijos; 
kad jis nežiūri į šitų klausimų moksli
ninko objektyviomakim.bet kad jo tauti
niai jausmai valdo jo galvoseną.

Pirmiausiai jis cituoja ligšioli
nius šita tema rašytojus. Profesorius 
Winfred P.-Lehmann rašo: "The late
ness of texts from both groups has made 
it difficult to determine precisely their 
inter-relationship. Some scholars class 
both of them in one sub-group of Indo- 
European, called Balto-Slavic. Others 
maintain that the similarities between 
the Baltic and Slavic languages are 
due to mutual influences exerted dur
ing a long’period of contact. These 
scholars set up two independent sub
groups of Indo-European: Baltic and 
Slavic. A choice between the two de
pends upon the interpretation of minute 
characteristics in materials that have 
come down to us. We can scarcely 
state with assurance whether one sub
group or two must be posited, given 
only recent materials”. Koki faktai 
tikrumoje įrodo lingvistinę vienybę ar 
giminingumą tarp dvėjų kalbų? Pamaty
sime.

Mokslininkai 19-tajame šimtme
tyje, aiškina Klimas, vis postuluodavo 
bendrą kilmę baltų ir slavų kalboms, 
nes jie dažniausiai buvo slavicistai ir 
nebuvo užtektinai įsigilinę baltistikos 
studijose. Be to, jų vienintelę medžia
gą sudarė seni vertimai katechizmų ir 
religinių raštų iš slavų ir vokiečių kal
bą: aišku, šie tekstai buvo pilni lenkiš
kų, bielorusiškų ir vokiškų skolinių. 
Atrodo, kad šie mokslininkai grindė sa
vo nuomones šitokiais paviršutiniškais 
panašumais. Pavyzdžiui, profesorių 
Pott ir Lottner rūšiavimai turi “ balto- 
slavišką” skiltį. Išdidus kalbų žino
vas August Schleicher (būvąs botani
kas) sugalvojo botanišką palyginimą 
indo-europiečių (IE) kalboms rūšiuoti: 
“die Stammbaumtheorie”. Šitoje teori
joje protoindoeuropiečių (PIE) kalba re
prezentuojama kaip kamienas, PIE kal
bos dialektai (kurie atsiradę vėliau) 
kaip šakos, o dabartinės IE kalbos (ir

KALBOS KLAUSIMU

jųjų dialektai) kaip vis smulkesnės ša
kos. Sumanymas neblogas, bet turi 
limitacijų. Kalbų žinovai dabar bendrai 
sutinka, kad Schleicherio modelyje yra 
daug klaidų, (žiūr. į figūrą 1)

Jis galvoja.kad pats pirmutinis 
išsišakojimas t.y. pats pirmutinis susi
skirstymas senųjų indoeuropiečių kil
čių įvyko tarp vienos grupės, kurią su
darė germanai, baltai ir slavai, ir kitos 
grupės, kurią sudarė visos kitos kiltys, 
arba būsimosios “kalbų šeimynos”: 
keltai, italai,albanai,graikai, iranėnai 
ir indai. Šitame punkte jis klysta. Be 
to, jo “Stammbaumtheorie" nesiskaito 
su tikėtinom sąveikom tarp kaimy - 
ninių kilčių (kalbų). Dėl to, vienas iš 
Schleicherio studentų, Johannes Sch
midt, išgalvojo "die Wellentheorie”. 
Pagal šitą teoriją, lingvistiniai sąjū
džiai reprezentuojami kaip bangos, ku
rios radijuoja iš pakeitimo centro ir 
pasiekia kaimynines kalbas; kuo toliau 
ta banga vystosi, tuo daugiau ji silpnė
ja, t.y. tuo mažiau įtakos ji .padaro 
tolesnėms kalboms. Visi šitie rašyto
jai (Pott, Lottner, Schleicher, Schmidt) 
mini "baltoslavų” kalbų grupę. Bet 
Klimas teigia, jog jie visi neturėję už
tektinai išsilavinimo baltistikos srity
je. Pavyzdžiui: W.J. Entwistle (sla-i-

; cistas) duoda šį sakinį:
Sakke tave širgelį pragertų.
Ir jis jį išverčia: They sai' you 

had watered the horselt!
Šito šimtmečio pradžioje kalbi

ninkai pradėjo gauti geresnių žinių apie 
baltų kalbas, aiškina toliau Klimas, ir 
todėl pradėjo abejoti baltų ir slavų kal
bų postuluota istorine vienybe. Pirmas 
iš tų buvo prancūzas Antoine Meillet: 
jis teigė, kad šitos kalbos turi daug 
panašumų todėl, kad jos yra visos labai 
konservatyvios, be to, jos buvo labai 
ilgą laiką kaimynės: tuo būdu įvyko 
didelė sąveika tarp jų. Ypatingai Meil
let ehfazavo (labai tiksliai),kad toksi
niai (žodyno) panašumai neįrodo daug ko 
nes žodžiai ateina ir nueina labai leng
vai ir greitai: anglų kalba yra germanų 
kilmės, bet 60% anglų kalbos žodyno 
sudaro romėnų kalbų kilmės žodžiai; 
nedelsiant galima žvelgti į mūsų pačių 
“australietuvių” kalbą ir pastebėti, 
kiek daug angliškų skolinių mes (ypa
tingai jaunoji karta) vartojame. Meillet 
duoda pavyzdį: lietuvių "kada, tada”, 
rusų "kagda, tagda”. Bet kas iš to? 
jis klausia,nes šie du žodžiai sanskrito 
kalboje, yra lygiai "kada, tada” I

Be to, pagal Klimo suskaiciavi- 
mą daug daugiau bendrų žodžių tarp 
baltų ir germanų, negu tarp baltų ir 
slavų. (Bet jo suskaiciavimas man atro
do ginčytinas.) Kas tikrai įrodo kalbų 
giminingumą ar bendrą kiltį, yra; a) mor
fologiniai, reiškia gramatikos: asmena
vimų ir linksniavimų sistemų panašumai;
b) fonologiniai (t.y. garsų) panašumai;
c) sintaksės; ir tik tada d) toksiniai 
panašumai. Keista: Klimas mini Šitas 
taisykles, bet jis nesilaiko jų. Jis rašą 
“In any controversial question the 
scholar’s background and experience in 
the field will definitely influence his

GINTAUTAS KAMINSKAS

i judgement, no matter how objective he . 
tries to be.” Tai tiesa; jo pačio straip
snis pilnai patvirtina šį faktą! Jis ši
taip galvoja, nes jis pastebėjęs, kad 
slavicistai ir svetimtaučiai mokslinin
kai (t.y. nelietuviai) dažniausiai palai
ko baltų-slavų vienybės teęriją. Bet iŠ 
kitos pusės, iš jo ekspozicijos pasida
ro labai aišku, kad jis jaučia pareigą 
neigti vienybės teoriją (tėvynės labui?) 
ir jis tai stengiasi padaryti visom prie
monėm, nesirūpinant perdaug, ar faktai 
patvirtina jo teigimus, ar ne.

Grįžtant į kalbų klasifikacijos 
reprezentavimo problemą, Klimas mano, 
kad geriausia schema yra Antano Salių.

' (žiūr. į Lietuvių Enciklopediją, į straip
snį “Indoeuropiečių kalbos”).

Klimas sako, kad Salio diagrama 
(žiūr. fig.2) gerai iliustruoja Schmidto

“bangų teoriją", ir be to, ji maždaug j 
atspindi dabartinį geografinį kalbų pa
plitimą, Pavyzdžiui: vienas I.E. kalbų ; 
rūšiavimo kriterijus yra evoliucija PIE ;

VIKIAI
Pyrenėjų kalnuose tarp Prancūzijos 

ir Ispanijos gyvena baskų tautelė, ku
rios kalba mokslininkams yra tikras 
galvosūkis. Ji neturi nieko bendro su 
ispanų ar prancūzų kalbomis, ir turi 
žodžių, kurie skamba panašiai kaip 
Amerikos indėnų ir senovės hebrajų. 
Eile kalbininkų net atrado baskų kal
bos giminystę su japonų ir turkų kalbo 
mis. Patys baskai daugiausia verčiasi 
augindami ožkas ir avis.

***
Vliko Seimas įvyko gruodžio 5-6 

d.d. Chicagoje.Šiame seime šalia Vliko 
valdybos veiklos pranešimų dar specia
lius pranešimus - paskaitas skaitė Dr. 
K. Karvelis ( jėgų telkimas Lietuvos 
laisvinimui), S.Dzikas (Vliko veiklos 
ateities gairės), Dr. B.Kaslas (tarp
tautinė padėtis ir Lietuvos laisvės 
klausimas). Šio seimo metu įvyko ir 
koncertas, kur dalyvavo solistė P.BaČ- 
kienė akomponuojant prof. V.Jakubė-, 
nui.

***

Lapkričio 2 d. Bostone (JAV) 
mirė kardinolas R.J. Cushing, didelis 
lietuvių draugas ir užtarėjas. Kardinolu 
jis buvo pakeltas 1958 m. Mirė sulaukęs 
75 metų.

*** 

fonemos (k) žodžių pradžioje; e.g. žody
je *kmtėm (reiškia “100”). Daug kalbi
ninkų postuluoja dvi grupes IE kalbų 
pagal šitą kriterijų: vienoje grupėje (k) 
pasilieka nepasikeitusi, o kitoje grupė
je ji pasikeičia. Pavyzdžiai:

grupė 1: lotynų “kentum”; graikų 
"hekatbn”; tocharų“kant”;

grupe 2: sanskrito "satam"; avestų 
“satem”; lietuvių “šimtas”; senslavų 
"šiito”;

Todėl daug kalbininku vartoja 
terminus "kentum" ir “satem” atskirti 
dvi pagrindines IE kalbų grupes. Salio 
schema iliustuoja šio rūšiavimo geogra
finį pagrindą, nes matosi iš schemos, . 
kad (k) fonemos evoliucija prasidėjo 
kur nors centre bet "banga” nepasiekė 
toliausių kalbų.

Nuo Šio punkto Klimas pradeda 
nagrinėti centrinį šio straipsnio klausi
mą: baltų ir slavų kalbų giminingumą. 
Pirmiausiai jis aiškina, kad senais 
laikais buvo šešios baltų kalbos: prū* 
sų, lietuvių, latvių, kuržemdečių,, zėm- 
galiečių ir selenų. Diskusija pasidaro 
gana techniška dabar, ir dėl to aš ne
noriu duoti smulkmenų. Jis diskutuoja, 
daug panašumų ir Skirtingumų tarp ši
tą dvėjų kalbų grupių ir pagaliau pada
ro išvadą, kad baltų ir slavų kalbų vie
nybės teorija yra būtinai atmestina. Aš 
nesutinku. Klimo duomenys yra frag
mentiniai ir (mano nuomone) ne labai 
įtikiną. Kas įdomaujasi kalbotyra, tu
rėtų būtinai perskaityti šį straipsnį ir 
išspręsti sau asmeniškai, ar Klimo iš
vados yra priimtinos ar ne.

Klimas, atrodo,galvoja, kad jeigu 
kas nors galėtų įrodyti, jog baltų ir sla
vų kalbos yra giminingos, kilusios iš to 
pačio šaltinio, tai sovietai galėtų pasi
naudoti tuo įrodymu propagandos tiks
lais, Galbūt; bet mokslas yra mokslas, 
ir politika politika. Mokslininkai turėtų 
būti gudresni už politikus; turėtų mokėti 
tas dvi esmes atskirti.

Jungtinių Amerikos Valstybių Lie
tuviu Bendruomenės Tarybos'pirmininku 
išrinktas inž. Vytautas Volertas. Jis 
pasižymėjęs kaip gabus visuomeninin
kas- ir yra žinomas rašytojas, išleidęs 
keletą romanų.

***
Amerikos Lietuvių Tarybos nau

jasis pirmininkas yra Dr. K.Bobelis. , 
Prieš jį eilę metųAltui sėkmingai vado
vavo inž. E. Bartkus.

***
Amerikoje senatas buvo sudaręs 

specialų komitetą tyrinėti komunizmo 
aukas, kuris nustatė,kad nuorevoliuci- 
jos Rusijoje iki dabar yra 21 milijonas 
aukų.

***

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
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studentų...
l-ji tarpt, paroda

LIETUVA PRIEŠ 70 METŲ PIRMĄ SYKĮ PASAULINĖJE PARODOJE

Šįmet sukako 70 metų, kaip rusų 
valdomi lietuviai, palikti be savo spau
dos. tėvynes (o pats Lietuvos vardas 
ištrintas iš žemėlapių, geografijos ir 
istorijos vadovėlių), atkreipė dėmesį į 
Lieluvą ir jos priespauda 1900 metų pa
saulinėje parodoje Paryžiuje. Pirmieji 
progų pastebėjo JAV lietuviai. Veikti 
galėjo tik užsienio lietuviaijies Lie
tuvoje būtų už tai tekų susilaukti tik 
persekiojimo, ir po Paryžiaus parodos, 
kaip buvo galima tikėtis, Lietuvoje vy
ko tardymai ir suiminėjimai. 1893 m. 
"Lauryno Ivinskio lietuviųEuropos - 
Amerikos draugystė”, kurios tikslas 
buvo "suvienytomis sylomis tyrinėti 
mūsų.tėvynę dabartiniame jos stovyje, jr 
suvesti į pažinti su kitomis tautomis ■ 
sugalvojo Paryžiaus pasaulinėje paro
doje įrengti atskirą lietuvių skyrių, 
1899 m. Zuericho "draugystė lietuviš
kos jaunuomenės” iškėlė reikalą pa
saulinėje parodoje pabrėžti ir politinius 
lietuvių siekimus,parodant draudžiamas 
L Lietuvą įvežti knygas, laikraščius. 
(Tuo atžvilgiu tas pats ir šiandien po 
70 metų pas sovietus. Red.). Tų pačių 
metų pradžioje "Varpe”atspausdintam 
lietuviškojo skyriaus pasaulinėje pa
rodoje surengimo komiteto atsišaukime 
(komitetas išleido 3 atsišaukimus) 
prašoma Lietuvoje, Amerikoje ir kitur 
gyvenančių tautiečių, "kuriems brangūs 
reikalai numylėtos Lietuvos, kurie su
pranta svarbumą užmanymo, kiek kas 
gali paaukoti pinigų ir siuntinėti viso
kius lietuviškus atspaudimus".

į atsišaukimus gyvai atsiliepė

Seniau ir
bevartant senus žurnalus pateko 

į rankas 1955 metų "į LAISVĘ” nume
ris 8(15) gruodžio, mėnesio laidos. 
Žurnalo "Kovoje dėl laisvės (3) sky
riuje, "į LAISVĘ PIRMAS LAPAS” 
straipsnio autorius Antanas Mažiulis 
(Philadelphia, Pa.) gana vaizdžiai ap
rašo laikraščio “į Laisvę” istoriją. 
Mane sudomino antrasis straipsnio 
perskyrimas pavadintas “SMURTO 
RANKOS”, kurį čia pažodžiui paduodu.

Smurh 
lankos

Po Liepos 23-4 "pučo” prieš

Laikinąją Vyriausybę sukrėtimą pajuto 
ir "į LAISVE” laikraštis. į redakcijos 
patalpas atvyko keletas vytų, vienas iš 
jų policininko uniforma. Tarp jų buvęs 
St. Vykintas pareiškė, kad nuo šiol jis 
perimąs laikraštį ir jo turtą; laikraštį 
jis Įeisiąs kitu vardu. Vyr. redaktoriaus 
Kazio Baubos nebuvo, ir svečiai atvy
kėliai ėmė šeimininkauti įsakydami 
spaustuvei rinkti jų pateiktą medžiagą. 
Kai K.Bauba grįžo, tai jo, Tučio ir kitų 
akivaizdoje pakartojo.kad Kauno miesto 
komendantūros esą pavesta jam nuo 
šios dienos leisti laikraštį, perimant 
visą “į Laisvę” turtą. Kai Bauba pa
reikalavo įsakymo raštu, St. Vykintas 
pateikė Lietuvių Nacionalistų partijos 
raštą. Toks raštas buvo atmestas. Bet 
svečiai atvykėliai neleido nei Tučio 
nei kitų prie telefono susisiekti su L. 
Aktyvistų Fronto štabu ir nebuvo lei- 
džiartM 'šėlti iš kambario. 
Tik sujungė telefonu su Kau
no miesto komendantūra

(ją buvo po "pučo” užėmęs 
jau nacionalistų žmogus kap. Kvie- 
cinskas) ir iš ten buvo kartojamas įsa
kymas viską tuojau perduoti vyr. naujo 
laikraščio redaktoriui St. Vykintui.

' Tuo tarpu iš cenzūros grįžo naujo
jo laikraščio pirmas puslapis - be 
antraštės. Viduryje buvo fiurerio at- 
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JAV lietuviai ir komitetas, vadovauja
mas kun. Jono Žilinsko-Žiliaus (1870- 
1932), surinko virš dviejų tūkstančių 
dolerių. Komitetas kvietė dr. J.Basana
vičių rūpintis lietuviško skyriaus įrengi
mu, bet šiam negalint, kreipėsi į "Var
po” ir "Ūkininko” redaktorių dr. Juozą 
Bagdoną (1866-1956), kuris, atvykęs iš 
Londono, ėmėsi darbo. Lietuvių sky
riui vieta po labai didelių pastangų bu
vo surasta Trocadero muziejuje, Pran
cūzijos švietimo ministerijos globoja
mame Europos tautų etnografiniame 
skyriuje, bet su sąlyga, kad parodoje 
nebus politikos. Etnografinei parodai 
nebuvo pasiruošta. Mažojoje Lietuvoje 
įsteigtas komitetas surinko 113 etno
grafinių eksponatų, o Lietuvoje surinkti 
eksponatai buvo slaptai pergabenti į 
Mažąją Lietuvą ir iš čia pasiųsti į 
Paryžių. Su dideliu rūpestingumu buvo 
renkami spaudiniai, daromos spaudos ir 
ekonominės diagramos .ruošiamas drau
džiamos spaudos katalogas prancūziš-. 
kai, kuris vėliau buvo slaptai dalina
mas.

1900 m. gegužės 15 d. gautose 
patalpose buvo įrengtas lietuvių kamba
rys - pirkia, kurioje manekenais buvo 
rodomas piršlybos. Vitrinose buvo iš
statytas sodžiaus menas, audiniai, -o 
spintelėse buvo draudžiamos knygos, 
senieji raštai bei spaudiniai, keli XIX 
a. rankraščiai. PrieŠJcambary buvo dia
gramos ir žemėlapiai. Parodos metu 
apie Lietuvą ir lietuvius, Lietuvos pra
eitį, tuometinę 'priespaudą ir spaudos 
draudimą paskaitas skaitė kalbininkas 
Robert Gauthiot, St. Geršinskis, kun.

dabar...
vaizdas ir straipsnis apie jį per visą 
puslapį. Bet kai grįžo antras puslapis, 
naujieji redaktoriai sumišo: šiame pus
lapyje buvo uždėta laikraščio antraštė 
"Lietuvos Kelias”, bet cenzoriaus bu
vo ištaisytas "į Laisvę”. Trečiame 
puslapyje laikraščio vardas buvo uždė
tas "Tautos Kelias”; bet cenzoriaus 
vėl grąžintas "įLaisvę” vardas-. Tuo 
metu paskambino iš cenzūros ir pareika
lavo redaktoriaus Tučio. Telefonu atsi
liepęs vienas iŠ atvykėlių paaiškino, 
kad Tutys esąs išvykęs. Tada cenzo
rius reikalavo kito iš redaktorių; kai 
ir to "nebuvo", griežtai pareikalavo, 
kad būtų surastas Tutys. Surasti buvo 
nesunku, nes jis čia pat kambary sėdė jo 
Kai jis priėjo prie telefono, cenzorius 
pyko, kam pakeista antraštė be cenzū
ros ir karo vadovybės žinios. Kai 
Tutyą paaiškino turįs įsakymą perduoti 
laikraštį kitiems redaktoriams ir ne
galįs būti toliau atsakingas, cenzorius 
pareikalavo jų prie telefono. Po kieto 
pasikalbėjimo cenzorius vėl įsakė Tu- 
čiui, kad laikraštis turi eiti senuoju 
vardu ir už jį esąs atsakingas jis, 
Tutys... Tada buvo išmestas atvykėlių 
paruoštas pirmas puslapis, ir vėl Tutys 
iškeliavo su "į Laisvę" puslapiais į 
cenzūrą. O svečiams redaktoriams 
nieko kito neliko, kaip tik išeiti savais 
keliais, nors iŠ savo partijos buvo atsi
nešę naujų įgaliojimų.

I LAISVĘ Nr. 8 (45) 1955 m.
***

Daugiau informacijų randasi Lie
tuvių Enciklopedijoje po "Sukilimai”.

Šiuomi siekiu tik skaitytojų dė
mesio ir šalto, blaivaus apgalvojimo. 
Šiandiena kryžiuojamas nekaltas, kul
tūringas žmogus, kovojąs už žmogaus, 
nuomones ir žodžio laisvę, todėl prieš 
pasmerkdami jį moralinei ir socialinei 
mirčiai - apsispręskime. Lietuvos tik-, 
rasis kelias niekados nebuvo ir nebus 
smurto kelias. Tauriam ir nuoširdžiam 
lietuviui tokiais keliais-nepakeliui.

A. Matukevičienė 

J.Žilinskas-Žilius, T.Volkov. Parodos 
proga buvo išleista 36 psl. knygutė 
“Suskaita arba statistika visų lietuviškų 
knygų, atspaustų Amerikoje nuo pra
džios lietuviškos Amerikon emigracijos 
iki 1900 metų", o apie spaudos draudi
mą Lietuvoje - rusų nemalonumui - su
žinojo prancūzų laikraščiai.

Parodai baigiantis, buvo paskirta 
12 dovanų už audinius ir sodžiaus me
ną. 1902 m. kun. J.Žilinskas-Žilius iš-

A SOLZENICINAS
Š.m. Nobelio literatūrinės premijos laurėatas

S-goje pristatytas režimo šalininkas I 
rašytojas M.A. Šolochovas, kada jam 
buvo paskirta Nobelio premijai Vėlgi ; 
gal net tragiškesnė už Pasternaką yra 
šių metų Nobelio laureato A .S olženici < 
no padėtis. Pries keletą metų jo net 
dvi knygos buvo išleistos vakaruose. : 
Už tai jis buvo persekiojamas, kalina
mas darbo stovyklose ir beprotnamiuose 
ir pagaliau pernai net pašalintas iš Sov. 
S-gos rašytojų Draugijos. Kitaip sa
kant, oficialiai jis ne rašytojas, o vie
nok paskirta jam Nobelio literatūros 
premija! Solžencinas premijos neastsi- 
sakė ir mielai vyktų į Švediją jos atsi
imti ir dalyvauti premijos įteikimo iš- į 
kilmėse, bet bijo, kad jam išvykus jis 
sovietų, nebus įsileistas atgal i. Rusiją. 
Ir. kaip tik todėl jis apsisprendė pasi- į, 
likti namuose. I

Solženicinui paskyrus premiją , 
oficialūs sovietų sluoksniai parodė 
didžiulį nepasitenkinimą ir puolė ne tik - 
autorių, bet ir pačią Švedu Akademiją: J 
esą, toji premija esanti politinio pobū
džio intriga,tiesiog kišimasis į svetimo ■ 
krašto vidaus reikalus (kai Sdochovui j 
tokia premija atiteko, tai Švedų Akade
mija buvusi teisingiausia institucija ■ 
pasaulyje!).

Kiek apie autorių. A. Solženict- | 
nas aštuonerius metus praleido koncen- 
tracijos stovykloje prie Stalino: ir po 
to trejus metus buvo ištremtas.;.Iš sa
vo pergyvenimų jis parašė knygą "Vie
na diena Ivano Denisovičiaus gyvenime* 
su KruŠčiovo palaiminimu buvo išleis
ta Sov. Sąjungoje. Mat, toji knyga la- j 
bai derinosi su Kruščiovo politiniais į 
ėjimais. Nuo čia ir prasidėjo Solženi? 

cino kova su režimu krašte. Jo vardas ' 
pasidarė žinomas nuo Klaipėdos iki 1 
Vladivostoko ir dar toliau pasklido jo į 
garsas, kai buvo išleistos slaptaiįŠ - į 
gabentos knygos vakaruose "Vėžio pa- ■ 
lata” ir "Pirmasis ratas". Tačiau ir ) 
Šie jo veikalai, nors ir oficialiai už- : 
drausti Rusijoje, bet slaptai juos per- ■ 
rašant pasklido po visą Sovietiją. Ap- ■> 
leistas ir persekiojamas jis gyvena di
deliame skurde. Būdamas 52 metų jis 
serga vėžiu, todėl greičiausia ir šita ; 
aplinkybe jį skatina kovoti su režimu, “ 
nes kiekvienu atveju jis pats žino, kad ,įį 
nedaug kuo rizikuoja.

Reikia pastebėti, kad didieji ru
sų rašytojai išaugo nenuolaidžioje ko
voje su oficialiu režimu: toks pats 
žmogaus kūrėjo prievartavimas galiojo 
prie caro, toks ir prie sovietų. Ir da
bartinis bolševikinis režimas nužudė 
daug didelių talentų, bet jų kaskart vis 
daugiau atsiranda, kurie su dar dides
niu atkaklumu kovoja prieš žmogaus i 
dvasios prievartavimą ir už kūrėjo ] 
laisvę. .s m

Gruodžio 10d. Stockholme, Švedi
joje, įvyko šių metų Nobelio premijų 
įteikimo iškilmės. Kaip jau buvę skelb
ta, šių metų Nobelio literatūros premija 
buvo paskirta rusui rašytojui Aleksan- 
rui Solženicinui.

Nuo 1901 m. pradėtos skirti No
belio, didžiojo švedų chemiko, vardo 
premijos už aukščiausius atsiekimus 
literatūros, fizikos, chemijos, fizio
logijos, medicinos ir taikos srityse 
pasidarė tarsi pasaulio pažangos ir kū
rybos simboliu.

Žinoma, daugiausia kontraversijų 
sukelia Nobelio literatūrines premijos, 
kurios dažnai sukelia abejonių ir su 
politinėmis ar kitokiomis aspiracijomis. 
Nežiūrint to, švedų Mokslo Akademijos, 
kuri tas premijas skirsto, autoritetas 
nė kiek nesušlubuoja, o gautoji premija 
ne tik iškelia patį autorių visame pa
saulyje, bet tuo didžiuojasi ir visa tau
ta. Taip, sakysim, daug audrų ir abe
jonių savu laiku sukėlė, kai Nobelio 
literatūros premija buvo paskirta W.. 
Churchilliui, kuris iš tikrųjų joks lite
ratas.

Keisčiausia, kai Nobelio premiją, 
gavusį atsisakyti dėl pasaulėžiūrinių 
ar politinių sumetimų priverčia gyvena
mojo krašto vyriausybės ar viešos in
stitucijos. Taip buvo pasielgta su rusų 
rašytoju B. Pasternaku, kuris sovietų 
vyriausybės, jam 1958 m. paskirtosios 
premijos buvo priverstas atsisakyti. 
Kiek žinoma, savanoriškai premijos 
atsisakė tik prancūzų ektremistas rašy
tojas ir filosofas J.Paul Sartre.

Palyginamai per trumpą laiką 
(apie 20metų)Nobelio literatūros premi
jos atiteko trims rusų rašytojams :1958m 
B.Pasternakui, prieš porą metų M. A. 
Šolochovui ir pagaliau šiemet A.Soi
zenicinui. Atsimenant skausmingas kū
rybines sąlygas bolševikinėje sistemo
je rusai vis tiek yra veržlūs ir kūrybin
gi. įdomu, sovietų požiūris i. savo No
belio premiją laimėjusius rašytojus. 
Pasternakas, jam gavus premiją, buvo 
viešai niekinamas ir net persekiojamas 
galbūt ne tiek už tai, kad taip aukštai 
buvo iškeltas, bet kad jo knyga “Dr. 
Živago” slaptai buvo išgabenta ir iš
leista vakaru pasauly. Iš kitos pusės 
su kokia nepaprasta pompa buvo Sov. 

leido "Albumą lietuviškos parodos 
Paryžiuje”. Paroda kainavo virš 3.000 
dolerių (5136,65 anuometinius frankus). •„ 
kurių didžiausią dalį - 2163,24 dol.
- surinko JAV lietuviai, o likusią - Lie 
tuvos ir kitų kraštų lietuviai. Tai buvo 
vienas iš pirmųjų, žingsnių parodyti pa
sauliui lietuvių tautai daromas skriau
das ir pagarsinti Lietuvos vardą. |

(Prane. Liet. Žinios)

......—— '
į

r j

DR. F. JUCEVIČIAUS <
KNYGA ;

Kun. dr. F. Jucevičius para- į 
šė knygą, pavadintą "Tauta ti
krovės ir mito žaisme", kuri ) 
netrukus Išeis iš spaudos. Iš
trauką Iš naujosios knygos at- į 
spausdino "Laiškai lietuviams" 
paskutinėje savo laidoje. ®

Kun. dr. F. Jucevičius yra | 
Montrealio Šv. Kazimiero Ue- 
tuvlškosios parapijos klebonas.
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, Rašo Kukutis

REDAKTORIAUS PROBLEMA
Vyrai ir, žinoma, svarbiausia, 

moterys - auksinė proga pasikepti kele
tu pakopų aukščiau bendruomenės 
kopėčiomis! Redaktoriui, kaip matome, 
atsisakius - atsisakysiant. Krašto (nau
joji) Valdyba ieškos naujo, va, redak
toriaus. Tuo būdu, norinčios būti “Po
nia Redaktoriene”, stokite savo vyre
liams ant kulnų! Vietoje to, kad bimbi- 
nėje po daržą arba alkūne remdami ne
lietuviško darbo barus bei snausdami 
prie TV - tegu jau dabar rašo prašymus. 
Tegu traukia iš apdulkėjusio kelionių 
čemodano Diplomus, Atestatus, Reko
mendacijas, Partijų Bilietus, Organiza
cijų Nario Liudijimus ir bendrai visa 
kita, kas paliudytų, kad yra buvęs ir 
nori būti.

Nepaslaptis, kad “Mūsų Pasto
gei” matant pasaulį jau tūkstantis šim
tą ir dvidešimtą kartą, redaktorių turėta 
visokių. Idealus nebuvo nevienas! 
Vienam trūko, kitam buvo perdaug, tre
čiam dėkingi tautiečiai vos-vos sulipdę 
akmens lentelę . . . Visa tai liudyja is
torija, surašyta keliuose tūkstančiuose 
“Mūsų Pastogės” lapų, raštai apdulkė
jusiose bylose, skundai, rezoliucijos, 
pageidavimai ir...ultimatumas. “Lie
tuvos Keliu" paskirtos Nebilio premi
jos laureatas literatūroje - Kukutis 
(už mandrų stilių!), parinkęs dvidešim
ties metų pageidavimus spaudoje, pa
tiekia nesąmonių makalynę, kuri išreiš
kia ir apreiškia IDEALIĮ redaktorių.

DARBAS: savaime aišku - yra 
pats lengviausias koks tik begali būti 
mūsų bendruomenės apimtyje. Tuo la
biau v.jliojantis turint omenyje pasa
kišką, bendruomenės išreiškiamą, pa
garbą ir, taip pat, pasakišką, pasakų 
knygose randamą, atlyginimą..! Visgi, 
visiems kitiems garbingiems, garbinges 
niems ir garbingiausiems bendruomenės 
vadovybės postams esant neapmokamais 
(grynais),pirmenybė,atrodo, bus teikia
ma tokiems, kurie pasiruošę duoną val
gyti iš savo, o ne bendruomenės, pra
kaito.

KVALIFIKACIJOS (bendros): 
Katalikas. Lietuvis, Lietuvoje gimęs 
krikštytas ir augęs. Pradžios Mokykla 
ir Gimnazija. Siek-tiek Universiteto (o 
jaio daugiau - tuo geriau!). Turi mokėti 
rašyti ir skaityti, tik, žinoma, ne ta 
prasme kaip “skaityti ir rašyti”. Turi 
tikėti, būti (dar!) vedęs, būti jaunas 
širdyje, senas išmintyje ir prisilaikyti 
viduramžių dvasios.

ATESTACIJOS: priimtinas "Tė
viškės Aidams",Katalikų Federacijai 
ir Kunigų Sekretoriatui. Rekomenduo
tas "Lietuvos Keliu”ir Red.Kolegijos. 
Patvirtintas visų busimų Krašto Valdy
bų. Nebaustas Garbės Teisme. Patik
rintas “Digest International” computa- 
cija. Palankiai sutiktas visų bendruo
meniškų organizacijų, draugijų, brolijų 
ir sąjungų bei jų Valdybų raštiškais 
pareiškimais. Sprendžiamasis balsas, 
nežiūrint visų kitų sutikimo, priklauso 
spaustuvei!

UŽDUOTIS: redaguoti, rašyti, 
koreguoti ir skaityti “Mūsų Pastogę” 
24 vai. paroje, septynias dienas savaitė
je, keturis kartus per mėnesį ir 12 mėn. 
metuose. Laiku, punktualiai ir regulia
riai, nežiūrint ir neatsižvelgiant į metų 
laiką, sezoną ir temperatūrą. Spaustu
vės nebuvimas, lėšų trūkumas, bendra
darbių stoka ir cenzūros Veto užskaito
mi į asmenišką apsileidimą, už kurį 
teks asmeniškai atsakyti. (No excuses!)

PAREIGOS: atsakyti telefonu 24 
vai. paroje, išklausyti savi nuodėmes ir 
skambinančiam atleisti. Dalyvauti vi
suose bendruomeniškuose parengimuose 
(baliuose, šokiuose, minėjimuose, iš
kilmingose ir neiškilmingose pamaldo
se, iešminėse ir piknikuose - iškylose). 
Čia įskaitoma ir privatūs pobūviai 
(krikštynos, vestuvės, gimtadieniai, 
vardadieniai, sukaktuvės ir laidotuvės). 
Visą viršuje minimą tinkamai, teigia
mai ir pagarbiai aprašyti, stengiantis

(Humoreska)

pailiustruoti nuotraukomis. Pavardžių 
ir titulų praleidimas užskaitoma į krimi
nalinį nusikaltimą ir turi būti maloniai 
atsiprašomas.

PRIKLAUSOMYBĖ: turi būti ALB 
(finansinis) narys ir nesispardyti ren
kamas įvaldomuosius organus. Pirme
nybė bus teikiama priklausantiems ir 
mokesčius susimokėjusiems:Žurnalistų 
S-gai, Teisininkų D-jai, Šv-Agnės 
Ordinui, Odininkų Artelei, Kepėju uni
jai ir “Shearers Ass”.

ORGANIZUOTI: Demonstracijas, 
protesto paradus, mitingus, streikus ir 
panašius, demokratijoje leidžiamus, 
pasirodymus. Už nešamą plakatą susi
mokėti iš redaktoriaus algos!

PAGELBĖTI: Moterims su • ‘ Gabi
ja”, skautams su "Pėdsekiu”, studen
tams su "Studentų Žodžiu” ir padėti 
Kukučiui išperėti “Spaudos Baliaus”, 
"Balandžio” ir “Kalėdų" kukučius.

ATSILAIKYTI: prieš visus pami
nėtus paragrafe "Atestacijos”, samdy
tus ir savonorius teroristus, cenzūrą, 
spaustuvės personalą ir tūkstantis ir 
vieną, kritiką. (Žmona, vaikai, šuo ir 
katinas į šią sąskaitą neįeina!) Žiūr. 
paragr. "Alga”.

VIZITACIJOS: Du mėnesius prieš 
kiekvienam užeinant į redaktoriaus 
pastogę, raštu pranešti "Lietuvos Ke
liams“: a) kas ateis, b) kuriuo laiku, 
c) kokiu tikslu, d) kas bus kalbama, e) 
kiek ilgai bus kalbama, f) kada vizito- 
rius išeis. Po pokalbio Australijos 
lietuvių spaudoje paskelbti pilną po
kalbio tekstą nepraleidžiant nė vieno 
kablelio, dvitaškio, kabučių, klaustuko, 
šauktuko, skiliaustelių ir taško. Red. 
Kolegijai pareikalavus pristatyti gaidas 
(tuo atveju, jeigu buvo dainuota.) Vyr. 
būsimam Prokurorui patiekti: vizitavu-' 
šio vardą ir’ pavardę .gintino datą ir vie
tą, tėvo ir motinos vardus. Gyv.vietą , 
partijos ir autobuso bilieto numerius, 
ypatingas asmeniškas žymes ir apatinių 
kelnių spalvą. Neišpildymas minėto 
baudžiamas pagal paragrafą "Organi
zuoti”.

CHARAKTERIS:
1. Susipratęs: kovoti, aukotis.

KIEK AS SUŽINOJAU!
k«-*a

Raudonojoje Kinijoje išleistas 
įstatymas mirusiuosius laidoti be kars
tų: esą, medis perbrangus ir jį reikia 
i taupyti.

***
Italijos automobilių įmonė Fiat 

jau baigė įrengti savo naujus fabrikus 
Sov. Sąjungoje. Dar šiais metais 
apskaičiuojama, kad bus išleista apy
varton apie 20.000 naujų Fiat automobi
lių, kurie Rusijoje vadinsis “Ziguli” 
ir kainuos apie 6000 rubliųkiekvienas. 
Toks pat Fiat automobilis vakaruose 
kainuoja apie 2500 dolerių įskaitant ir 
visus valstybinius mokesčius. Iš to 
matosi, kad sovietinė valdžia savo 
piliečius pirkėjus apie trigubai apiplė
šia.

***
Brisbaneje žinomas kultūrininkas 

ir vietos lietuvių choro organizatorius 
bei dirigentas p. Klemensas Stankūnas 
lapkričio 21 d. atšventė 60 metų sukak
tį. Sveikiname jubiliatą linkėdami lai
mingų ir saulėtų metų.

♦**
Visi žinote, kad įvyks grandiozi

nis Naujų Metų sutikimas Melbourne, 
bet nedaugeliui žinoma.kad' ir Geelongo 
Apyl. Valdyba ruošia N.Metų sutiki - 
mą. Kas nespėjote įsigyti bilietų 
Melbourne ar kišenės neišneš po pa - 
rengimų Meno Dienose, arba vietiniai 
geelongiškiai be ratų - tai visi kviečia
mi Naujus metus sutikti Geelongo Liet. 
Namuose, čia jūsųlauks gera muzika,.

skelbti, agituoti, propaguoti, skatinti, 
gaivinti, įdiegti, įžiebti, išlaikyti ir 
bendrai puosleti laisvę ir bendruomenės 
vienybę, išlaikančias- idėjas, paremtas 
lietuvybės išlaikymo pagrindais lietu
viškai neskaitančioje jaunoje kartoje.

2. Pripratęs: būti ujamas, guja
mas, jojamas, žabojamas, apkalbamas, 
nupeikiamas, kritikuojamas, boikotuo
jamas, nesiskaitomas, cenzūruojamas ir 
. . . išmetamas.

3. Atpratęs: turėti savo nupmuo- 
nę,- supratimą, pažiūras, pasaulėžiūras, 
logiką, filosofiją. Partijai priklauso
mybę (politinę)prikergia, savo nuožiūra, 
supa-dupa patrijotai ir rezistencija.

4. Apsipratęs: su ignoracija, 
desperacija, trūkumais (protiniais), ąto- 
ražieviškumu, įžūlumu, neapykanta 
(asmeniška), pavydu ir visomis kitomis 
kasdieninio gyvenimo bėdomis kylan
čiomis sąryšyje su paragrafais A.B&G 
Išskaitymas hieroglifų; arbakįpięčių 
ir hebrajų rašyseną ir mokytą lietuviš- 
kąraštą - būtinas.

5. Pajėgumas: daug kalbėti ir 
nieko nepasakyti. Būti 1A patrijotas, 
susipažinęs su politine ir partizanine 
logika, studijavęs agronomiją, zoologi
ją fizharmoniją. Užjaučiąs skautus, 
ateitininkus, Ramovėnus, Moterų Drau- 

karšta vakarienė su šampanu už *2,50 
asmeniui. Šalia to dar ir programa!

Melbourne susirgo Liet. Klubo 
narė ir Dainos Sambūrio choristė E. 
Bąlčiūnlenė ir paguldyta šv. Vincento 
ligoninėje. Padaryta tulžies operacija. 
Kaip kiosko vedėjos Liet. Namuose jos 
pasigenda ne tik choristai, bet ir visi 
Liet. Namų lankytojai. Linkime greit 
pasveikti.

***
Geelonge sėkmingai tebeveikia 

lietuvių radijo pusvalandis. Melbourne 
lietuviai kviečiami jo pasiklausyti-lie
tuviška muzika,pranešimai ir 1.1.

.***
Anglų parlamentas panaikino 1677 metų 

įstatymą, pagal kurį numatytas sudeginti 
ant laužo, kas tik spėlios, koks bus oras.

Pasirodo. Britanijos meteoręlogai net ne
žinojo, kad yra toks įstatymas, pagal kurį 
jiems gresia mirties bausmė.

***
Malgašų patarlė! „Susipykus su žmona, 

reikia išrūkyti tris pypkes. Po pirmos pra
eina noras nusižudyti, po antros dingsta 
noras peštis, o po trečios visai praeina pyk- 
ti9“- ***

Senoviniame Babilono mieste neseniai 
surasta statula, vaizduojanti dievą su ne
paprastai didelėmis ausimis.

Pasirodo, Mezopotamijoš gyventojai ne
žinojo. kuo žmogus mąsto. Jie galvojo, kad 
jeigu žmogus protingus patarimus priima 
ausimis, tai ausys ir turi būti proto ir dva
sios buveinė. 

gijas, Miškininkus, Studentus, Dailinin
kus, Menininkus, Savanorius. Kūrėjus, 
Ugniagesius ir Duobkasius. Remiąs 
visas bendruomenės aukų rinkliavas; 
Lldcombės ir "Dainavos”, Parapijos ir 
lietuvių, parapijos ir Klubo, Klubo ir 
Sportininkų Namus; Paminklus (paskirai 
ir Bendrai) - (raštu ir žodžiu). Remti 
(dar geriau dainuoti) du chorus, remti 
(dar geriau sportuoti) du sporto klubus. 
Pažadintas iš po baliaus 2 vai. naktį 
turi atmintinai žinoti: a)Lietuvių Encik
lopediją, b) visų ir visur adresus, c) 
Lietuvos Istoriją ir Geografiją, d) pa
rengimų datas, e) kas. kur, kaip, kodėl 
ir kada - visada)

6. Dorybės: Nenusikaltęs prieš 
10 Įsakymų, 7 dorybes. 5 įsakymus," 
PLB Statutą, ALB įstatus, VLJKO nuo
status, Posėdžių Protokolus.Šv.Raštą, 
Koraną, Talmudą. . Neminėtas blogu 
“Tėviškės Aiduose”* “Dirvoje”, 
"Tėviškės Žibiniuose". "Laiškuose 
Lietuviams”, "Lietuvos Keliuose”, 
"Ateityje”, “Šv. Pranciškaus Varpely
je”, "Nepriklausomoje Lietuvoje", 
“Argentinos, Vokietijos, Britanijos” ir 
kituose “Lietuviuose”. Paminėtas 
"Gimtajame Krašte" automatiškai su
spenduojamas ir per bendruomenės susi
rinkimą viešai sušaudomas. Leidžiama 
būti iki trijų kartų paminėtam bet kuria
me “Kukutyje" . . .

FIZINĖS TAPATYBES; Turėti 
Saliamono Galvą, Atlaso Pečius, 
Merkurijaus Kojas (be Achilo Kulnies} 
Zeuso Išmintį, Budos Pilvą ir kaip 
Trys Kinietiškos Beždžionės - Nematy
ti, Neklausyti ir Nekalbėti. Plius: 
Geležinę Kantrybę. Liūto Širdį, Arklio 
Patvarumą, Šuns Ištikimybę, Lapės 
Gudrumą, Dramblio Atmintu Karvelio 
Kraują ir kai reikia . . . Šeško Smarvę.

ALGA: *37 savaitei ir kibiras pap
lavų kasdieną. Iš to išlaikyti žmoną ir 
kiek turima vaikų, nusipirkti ir išlaiky
ti savo mašiną, būti pasiruošęs pavai
šinti, apsimokėti visus mokesčius 
(Telefoną, vandenį ir žemę-gazas vel
tui!). Turėti nepraskolintus namus - pa
stogę. Pavalgyti ir atsigerti. Apsi
mokėti visas keliones, redaktoriaus 
žirkles ir krepšį. (Akiniai išmušami 
veltui!) - (Ligoninę ir Daktarą apsimo
kėti pačiamU Apdrausti namą prieš 
padegėjus. Šuo neapmokamas, katinas 
pasivalgys iš to paties. *

ATASTOGOS: Vieną kartą, vieną 
dieną (Kilmingųjų Metų Proga).

ILGOS TARNYBOS ATOSTOGOS: 
Praleidžiamos Rookwoode (Savo lėšo
mis!).

BONUSAI: Dėkingumas - Gratuity 
- Nil.(By courtesy of A.L.B.)

BONUSAI ANT BONUSQ: Vieta 
gatvėje (By courtesy of the Printery).

PENSIJA: Antros rankos "Lietu
vos Keliai” iki gyvos galvos, Komunis
tų Partijos bilietas, Vilko bilietas įi* 
Šuns Medalis, (by courtesy of the oppo
sition & resistance movement, under the 
patronage of St. Agnes).

Ir numiręs, aišku - PEKLON!
(Man -blogiau ■ aš Į Agnės nepalonę..!). 

Mošų Pas.togė^r.49; 1970.12.14; ,ps,1.5
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NERIES KLUBE
Neries krepšinio vyrų I komanda 

pradėjo žaisti pavasario pirmenybių II 
dvizijos žaidynėse. Pirjnas rungtynes 
neriebiai žaidė pries Bagowlah laimė
dami 43:39. Šios rungtynės buvo vidu
tiniško lygio, bet neriebiai visų laikų 
pirmavo.

***
Neris - Guildford Leagues 47:46. 

Nors žaisdami ir nepilnu sąstatu vis 
tik neriebiai išplėšė pergalę. Žaidė: 
A.Dulinskas, P.Dubauskas, R.Mickus, 
A.Laurinaitis, A.Sankauskas ir A. 
Kurlinskas.

*♦*
Neris II - Balmain 32:34. Nors 

Neries jauniai ir progresuoja, bet vis 
tik turėjo nusileisti stipriai Balmain 
komandai.

***
Neris II - Woolloomooloo 32:37. 

Šiose rungtynėse neriečių tarpe pirmą 
kartą žaidė du jauni žaidėjai broliai 
Romas ir Vytautas Leveriai. Šios rung
tynės tikrai buvo aukšto lygio nežiūrint 
kad neriečiams teko pasiduoti. Žaidė: 
Intas, Geciauskas,Meiliūnas, P.Andrie- 
jūnas, Milašas ir R. ir V. Leveriai.

Neries mergaičių I - Wyvern 29:21

Po gražios kovos nerietės pasiekė pel
nytą pergalę. Žaidė: G.Intaitė, R.Ge- 
Čiauskaite, E.Sinkrelaite, E.Janavičiū
te, D.Keraitytė ir A. Bernotienė.

Neris - PDS 11:10. Tai dar vie
nas Neries mergaičių laimėjimas.Žaidė:
G. Intaitė, R.Gečiauskaitė, A.Bernotie
nė, E.Sinkrelaite, E.Janavičiūtė, D. 
Keraitytė.

***
Daugumas su malonumu prisimena 

nesenai turėtą puikų Havajų vakarą. 
Neries sportininkai ir visa valdyba dė
koja tautiečiams, kurie savo darbu, 
auka ir dalyvavimu prisidėjo prie taip 
sklandžiai pavykusio vakaro. Ypatinga 
padėka A.Plūkui už salės dekoravimą 
ir programos paruošimą, Z.Balkutei ir 
D.Dulinskaitei už programos išpildymą, 
V.Šliteriui už apšvietimą ir $10 auką. 
Ačiū D.Keraitytei už Havajų karalaitės 
juostą. Dėkojame p.p. Kramiliams ir
H. Meiliūnui, aukojusiems po $5, P.J. 
Musčinskienei ir P.Andrlejūnienei už 
dovanas loterijai, p.p. P.KaŽemekai- 
tienei, Intui. Laurinaitienei, Leverie- 
nei už aukas virtuvei.

Jeigu ir liko kas nepaminėta, tai 
neriečiai sportininkai ir visa valdyba 
maloniai atsiprašo ir dar kartą visiems 
taria nuoširdų ir sportišką ačių.

(SN)

XXI-ji Sporto Šventė
Švente vyks gruodžio 27-31 d.d. 

ir bus pravesta: vyrų, moterų, jaun. 
berniukų ir mergaičių krepšinis; vyrų ir 
moterų, tinklinis, vyrų ir moterų lauko 
ir stalo tenisas; šachmatai ir golfas. 
Krepšinis, stalo tenisas ir šachmatai 
bus Albert Park stadijonuose. Lauko 
tenisas vyks aikštelėse prie Albert 
Park ežero. Golfo vieta dar nenustaty
ta. šventėje dalyvaus Klubai: Adelaidės 
VYTIS su 64 dalyviais visose sporto 
šakose,; Bankstowno NERIS su 29 daly
viais, moterų ir jaun. berniukų krepŠi- 
nyje ir vyrų tinklinyj;Canberros VILKAS

ŠVENTĖS PROGRAMA

ŠEŠTADIENIS, GRUODŽIO 26 d.
Sportininkų registracija Melbour

ne Lietuvių namuose, 50 Errol St., Nth. 
Melbourne,telef. 30 1560 nuo 9 vai. ryto.

SEKMADIENIS, GRUODŽIO 27 d.

10 am Sporto Klubų atstovų ir sporto
Šakų vadovų informacinis susi
rinkimas Lietuvių Namuose.

11 am Pamaldos Evangelikams Lietu
vių Namuose.

12,00 Pamaldos Katalikams St. Pat
rick’s Katedroje.

I, 30 pm Susipažinimo pietūs Lietuvių
Namuose.

4. pm Lietuvių Meno Dienų ir Sporto
Šventės atidarymas Albert Park, 
krepšinio stadljone.

5. pm Vyrų krepšinis Melbourne -
Bankstown.

5. pm Jaun. berniukų krepšinis Sydney
- Adelaide

PIRMADIENIS, GRUODŽIO 28 d.
9. am bern.krepšinis Melbourne-Sydney; 

vyrų tinklinis Bankstown
- Canberra

bern.krepšinis Bankstown
- Geelong

10. am merg. krepšinis Sydney-Geelong 
vyrų tinklinis Geelong -

Adelaide.
II. am vyrų krepšinis Adelaide -

Hobart.
vyrų tinklinis Sydney - 

Melbourne.

Mūsų Pastogė ni^.49; 1970.12.14; psi.6

su 17 dalyvių vyrų tinklinyje, moterų ir 
vyrų stalo tenise ir golfe. Jaun. ber
niuką} krepšinyje žais tik draugiškas 
rungtynes,nes jų komanda bus papildy
ta Melbourne Varpo sportininkais ;Gee- 
longo VYTIS su 61 dalyviu visose ša
kose išskyrus vyrų ir moterų lauko ir 
stalo tenisą; Hobarto PERKŪNAS su 
15 dalyvių vyrų ir jaun. berniukų krep
šinyje ir vyrų stalo tenise; Melbourne 
VARPAS su 70 dalyvių visose Šakose 
išskyrus moterų tinklinį, ir Sydnejaus 

. KOVAS su 84 dalyviais visose sporto 
Šakose.

Kovo jaunosios k-epšininkės su trenere Snaige 
Motiejūnaite Gustafson.

nuotrauka E.Karpavięiaus

bern. .. Bankstown -
Sydney;

2. pm bern. .. Adelaide -
Geelong;

moterų .. Melbourne -
Bankstown:

3. pm vyrų .. Hobart -
Bankstown;

bern. .. Canberra -
Melbourne;

4. pm vyrų .. Adelaide -
Geelong;

bern. .. Hobart - Geelong;
5. pm vyrų .. Melbourne -

Sydney;
moterų .. Bankstown -

Geelong; 
TRA&ADIENIS, GRUODŽIO 30 d.

9. am bern. krepšinis Bankstown —
Hobart j 

vyrų tinklinis Melbourne —
Geelong;

10. am merg.krepšinis Melbourne -
'Adelaide ;

vyrų tinklinis Sydney - Canberra;
11. am bern. krepšinis Melbourne -

Geelong, 
vyrų tinklinis Adelaide - 

Bankstown; 
bern krepšinis Sydney - Canberra;

1. pm moterų .. Adelaide-Sydney,-
vyrų tinklinis Sydney - 

Bankstown;
bern. krepšinis Bankstown - 

Adelaide;
2. pm moterų .. Geelong -

Melbourne,
3. pm vyrų .. Hobart -Geelong;

bern. .. Melbourne -
Adelaide;

12. 00 moterų krepš . Sydney - 
Melbourne;

.. tinklinis Geelong - 
Adelaide 

bern.krepšinis Bankstown ,- 
Canberra

1. pm moterų .. Bankstown -
Adelaide, 

vyru tinklinis Bankstown -
Melbourne.

2. pm bern.krepšinis Adelaide. -
Hobart ;

3. pm vyrų .. Adelaide -
Bankstown;

4. pm vyrų .. Sydney - Hobart;
4. pmbern. .. Canberra -

Geelong;
5. pm moterų .. Melbourne -

Adelaide
ANTRADIENIS, GRUODŽIO 19 d.

9. am merg.krepšinis Melbourne — 
Sydney;

vyrų tinklinis Canberra - 
Adelaide;

9. am bern.krepšinis Hobart - 
Melbourne;

10 . am vyrų tinklinis Bankstown - 
Geelong;

11. am vyrų krepšinis Sydney -Geelong; 
moterų tinklinis .. -Adelaide; 
merg. krepšinis Adelaide -

Sydney,-
12.00 vyrų tinklinis Canberra' - 

Melbourne ;
1. pm vyrų .. ' Adelaide - 

Sydney,- 
moterų krepšinis Geelong - 

Adelaide;

KOVO
TINKLINIO PABAIGTUVES

Lapkričio 29 d. įvyko N.S.W. 
Tinklinio S-gos oficialus metų uždary
mo vakaras, kurio metu buvo įteikta 
laimėjusiom komandom ir daugiausia 
nusipelniusiems šioje srityje asmenims 
dovanos.

Nors tinklinį Sydnejuje žaidžia 
daug įvairių tautybių .sportininkų, ta
čiau šio baliaus metu dominavo lietu
viai - koviečiai. Visos N.S.W. S-gos 
pirmininkas yra kovietis Kostas Kra- 
pauskas, kurio nuopelnai ne tik lietu
vių, bet ir visos N.S.W. tinklinyje yra 
labai žymūs ir Šiandie tinklinio sportas 
šioje valstijoje įgauna vis didesnę 
reikšmę. Būdamas ne tik geras organi
zatorius, jis yra ir pats geras žaidė - 
jas, treneris ir tik prieš savaite gavęs 
iš Japonijos pirmojo Australijoje tarp
tautinio teisėjo teises. Dovanoms 
įteikti K.Krapauskas pakvietė Kovo 
pirmininką p. V.Daudarą, kuriam buvo 
pristatytos visos laimėjusios komandos 
ir jis pasveikinąs joms įteikė dovanas. 
“A” klasėje pirmąją vietą vyrų grupėje 
laimėjo Kovo pirmoji komanda, kuriai 
vadovauja K.Krapauskas ir kuri yra 
sudaryta iš įvairių tautybių žaidėjų. 
Vyrų"B”klasės pirmąją vietą taip pat 
laimėjo Kovo antroji komanda, kuri

4. pm vyrų .. Sydney -
Bankstown;

merg. .. Adelaide —
Geelong;

5. pm vyrų .. Melbourne -’ Adelaide.

5. pm moterų .. Sydney -
Bankstown.

KETVIRTADIENIS, GRUODŽIO 31 d.
9. am bern.krepšinis Canberra-Hobart;

vyrų tinklinis Melbourne -
Adelaide,- 

merg.krepšinis Melbourne -
Geelong,'

10. am moterų .. Geelong -Sydney;
vyrų, tinklinis
bern. krepšinis Melbourne -

Bankstown;
11. am bern. .. Hobart - Sydney,-

vyrų tinklinis Canberra -
Adelaide;

12.00 vyrų krepšinis Bankstown - 
Geelong;

1. pm vyrų .. Melbourne -
į; .’■/ - -V-įv Hobart.

bern. .. Adelaide - ■
Canbėna;

2. pm vyrų .. Sydney- Adelaide,
bern. .. Geelong-Sydney;

3. pm Sporto Šventės uždarymas ir 
dovanų įteikimas Albert Park Krepši
nio Stadijone.

Sporto Klubų atstovų suvažiavi
mo vieta ir laikas bus susitarta per 
informacinį susirinkimą. Ten pat pa
aiškės stalo teniso, lauko teniso, šach
matų ir golfo rungtynių lentelės.
ALFAS V-ba ir Melb.Sp.Kl. Varpo V-ba

KLUBE
t-

susideda vien iš lietuvių ir jai vado
vauja J. Eismontaš.

Tikrai buvo smagu matyti ir girdė
ti tarp daugybės įvairių tautybių sporti
ninkų ir jų svečių minint taip dažnai 
lietuvių ir Kovo vardą, kurie Sydnejuje 
ir v-isjoje N.S.W. valstijoje yra taip 
gražiai užsirekomendavę be kitų sporto 
šakų ir tinklinyje.

Visas dovanų įteikimo balius praėjo 
labai gražioje sportiškoje dvasioje.

1923 m. Gruenfieldo gynybos šach
matų išradėjas E .Gruenfieldas žaidė 
garsiajame Ostravos tarptautiniame 
turnyre kovodamas dėl pirmos vietos 
Lemiamą partiją paskutiniame rate jis ; 
sužaidė^ su pasaulio buv. čempionu La
sker. Šis ratas turėjo prasidėti trečią 
valandą, bet didmeisteris pabudo trečią 
valanda nakties ir jam pasirodė, kad 
ratas jau prasidėjęs. Jis žaibiškai apsi
rengė ir 20 minučių bėgo tuščiomis 
miesto gatvėmis, ir tik po to jis susi
vokė, kad galėtų važiuoti tramvajum, 
tačiau sutiktas policininkas paaiškino, 
kad tramvajus bus tik už trijų valandų 
ir atpažinęs meisterį priminė, kad jo 
partija teprasidės tik už 12 yalandtį. 
Meisteris ramiai grįžo namo tęsti nu-- 
traukto miego.

■ ' ■
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Sporto naujienos
KOVO KLUBE
ATSISVEIKINKIME SUSPORTININKAIS

Gruodžio 19 d. (šeštadienį) Kovo 
Valdyba Liet. Namuose Lidcombe ruo
šia kalėdinį atsisveikinimo vakarą - 
iešmynę su savo sportininkais, kurie 
išvyksta į sporto šventę Melbournan. 
Šio pasilinksminimo metu bus traukiama 
didžioji Kovo loterija, kurios pirmasis 
prizas yra $250.00. Taip pa» bus premi
juojami geriausi modernių šokių šokė
jai- ,

Šiais metais Kovo klubas siunčia 
didžiausią skaičių sportininkų iŠ visos 
Australijos - 84! Tad yra ir labai di
delės išlaidos.

Sportininkai ir valdyba kviečia 
visus sydnejiŠkius jaunatviškoje 
nuotaikoje prie skanių kepsnių ir 
alučio praleisti šį sportišką vakarą, 
įėjimas laisvas.

KOVIECIAI NERIMAUJA
Nesulaukdami rimtesnių davinių 

koviečiai jau seniau buvo pradėję gal
voti steigti savo atskirą licenzijuotą 
klubą. Buvo apžiūrėtos kelios vietos, 
tašiau susilaikyta vis dėl tos pačios 
priežasties - nesiskaldymo ir neatsis- 
kyrimo nuo bendrojo centrinio klubo 
Lidcombe, o dabar Bankstowhe.

Tačiau paskutiniu laiku yra labai 
gražus pasiūlymas ir gana pigia kaina 
pirkti vieną jachtklubą,kur jau yra,nors 
dabar ir maža klubui patalpa, bet žemės 
plotas yra du akrai ant upės kranto ir 
artimame priemiestyje prie stoties, kas 
būtų idealu visiems - ir jaunimui, ir 
sportui, ir vandens mėgėjams. Kovie
čiai ir jų prieteliai rimtai galvoja Šią 
vietą pirkti, nes nežinia, ar iš viso 
bus įmanoma kada nors Bankstown tu
rėti savąjį klubą.

GRAŽŪS LAIMĖJIMAI
VYRAI - ARNCLIFF SCOTS 55:38

Vyrų komanda rimtai ruošiasi 
ateinančiom s varžyboms Melbourne, 
todėl jų pasirodymas prieš šią stiprią 
škotų komandą buvo labai geras ir 
atsiektas laimėjimas. čia nežaidė 
čerkesas, kuriam dalyvaujant rezulta
tas būtų dar pakilęs. Taškai: Gustaf
son 24, Atkinson ir Lukoševičius po 10, 
Mikalauskas 7, Liutikas 3, Masčinskas 
1, Kraucevičius ir Genys - 0.

Merry Christmas
FROM

BANKSTOWN SQUARE
1 Kviečiame visus - jaunus ir suaugusius iš toli ir arti L Bankstown
I Square prieškalėdinį festivalį, kuris įvyks gruodžio 20 d., sekmadienį, 2 val.p.p. ®itas pasirodymas

I ir gausus lietuvių dalyvavimas yra reikšminga kultūrinė lietuvių demonstracija.

DALYVAUJA: Sydnejaus lietuvių Dainos choras, vadovaujamas p. B. Kiverio, 
ir Sydnejaus lietuvių, tautinių šokiu grupė, vadovaujama p. M. Cox.

BANKSTOWN SQUARE KVIEČIA! BANKSTOWN SQUARE LAUKIA!

Kovo iškilusis krepšininkas 
Algis Čerkesas. Jis drauge 
studijuoja ir ruošiasi moky
tojo profesijai.

MERGINŲ I - ACI 76:16
Merginų pirmoji komanda labai 

lengvai susitvarkė su priešininkėmis. 
Persitvarkius šiam turnyrui dabar 
komandai vadovauja ir pati žaidžia 
Snaigė Gustafson. Sparčią pažangą 
vysto aukštoji Kaciušytė ir seserys 
Kasperaitytės, iŠ kurių vyresnioji pui
kiai nuiminėja sviedinius ir gerai mėto, 
o jaunesnioji Audrė pasigėrėtinai drib- 
linguoja ir nepaprastai veržli beveik 
visada su tikrais metimais. Šiaip 
komandoje matosi darnus susižaidimas. 
Taškai; Kaciušytė 16, Gustafson ir R. 
Kasperaitytė po 14, A.Kasperaitytė 10, 
Genytė 8, Šatkauskaitė 6, Saukąitė ir 
Kazlauskaitė po 4.

MERGINŲ II - WYVERY I 26:31
Šiai komandai padeda Gražina 

Newman ir KrauceviČienė. Dar matosi 
trūkumų, tačiau jaunosios krepšininkės 
gerai dirba ir pažangėja. Taškai: New
man 8, KrauceviČienė 13, Karpavičiūtė 
3 ir V.Laukaitytė 2.

***

KALĖDINĖS DOVANOS

Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet, artėjančių Kalėdų Švenčių proga, 
siūlome specialiai sudarytus siuntinius kurie bus maloni ir praktiška dovana JQ 
su artimiesiems. '

DOVANŲ SIUNTINYS 1. (1970).
3 1/3 jardo, angliškos vilnones geros rūšies kostiumines medžiagos, 3 jardai’ 
crimplene medžiagos, tinkamos moteriškam puikiam kostiumui, arba dviem i 
suknelėm. 3 jardai vyriškam arba moteriškam paltui, exportines rūšies veluras | 
arba wool if cashmere’ medžiagą, 2’A jardo vilnonės suknelei medžiagos, 1( 
nailono arba cottono vyriški išeiginiai marškiniai, arba moteriška bliuskutė,.
2 poros moteriškų arba vyriškų vilnonių arba nailoninių kojinių. ,
Siuntinio kaina (skaičius muitą ir visas persiuntimo išlaidas yra $ 80.00.

********

DOVANU SIUNTINYS 2. (1970). į
2 vyriški arba moteriški itališki su diržu nailono lietpalčiai, crimpleno medžią-] 
ga dviem puikiom suknelėm, vyriškas arba moteriškas męgstukas, vilnonis arba] 
acryleno, 3 1/3 jardo vilnonė kostiumui medžiaga su įrašu “All wool made in] 
England", viena puiki gėlėta vilnonė skarelė. i
Siuntinio kaina su visomis išlaidomis yra $ 80.00. ]
Taip pat. mielai dadedame į šiuos arba kitus rūbų siuntinius dalykus, kurie! 
Lietuvoje yra labai vertingi ir naudingi. 1
Dirbtinio Mink (audinis) kailio paltui viršus, $35.00, vilnonės gėlėtos skarelės,' 
$4.00, vyriški arba moteriški nertiniai $10.00, nailono marškiniai *7.00, I 
nailono lietpalčiai $9.00, gėlėtos nailono skarelės. $1.80, nepermatomo nailono! 
medžiaga suknelei $8.00, puikūs ilgi vilnoninai moteriški šaliai $6.50, ir kt. < 
UŽ $24.00 pasiunčiame maisto siuntinį iš specialiai parinktų produktų. Priima-j 
me užsakymus auto mašinoms, motociklams, dviračiams, televizijos aparatams.1 
persiunčiame pinigus ir t.t.

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd.. London. E. 2. telef.
1 OI 739 8734.

VISUR VISAIP
Pereitą savaitę 10 geriausių Vik

torijos krepšininkų iš Sydnejaus .iš
skrido į Ameriką, kur jie dalyvaus 
Amerikos kolegijų“10 didžiųjų“pirme
nybėse. Tai pirmoji komanda iš Aust
ralijos, dalyvaujanti tokiose pirmeny
bėse. Ši komanda vidury metų, žais 
įvairiuose Australijos miestuose. Tai 
daugumoje Melbourne “Church” žaidė
jai ir jiems vadovauja buvęs Australi
jos rinktinės kapitonas L. Gaze ir K. 
Watson.

***
Amerikos alpinistai Bishop ir 

Ansold dalyvavo amerikiečių ekspedici, 
joje Į Everesto viršūnę Himalajuose. 
Vieno perėjimo metu šie abu vyrai nu
šalo kojas ir negalėjo paeiti. Sporti

ninkus išgelbėjo helikopteris. Ne
paisant pūgos lakūnui pavyko juos su
rasti ir nugabenti į Nepalo sostinę.

***
Švedas Oskar Swan 1920 metais 

olimpines šaudymo varžybas laimėjo, ir 
gavo aukso medalį turėdamas 71 metus. 
Pats jauniausias aukso medalio laimė
tojas buvo 1938 m. olimpfjaWos Olandi
jos akademinės dvivietės vairininkas 
septynerių metų berniukas van Hog. 
Meksikos olimpijadoj sprinterių metų 
vidurkis buvo 24.4, nors jie ir anksčiau 
pradėjo bėgti, bet iki olimpinių rezul
tatų reikia ilgai dirbti. Rumanijos 
diskininkė L.Manolin buvo 36 metų ir 
Čekė šuolininke M.Rezkova 18 m., 
tačiau abi gavo aukso medalius. Pa
prastai ilgose distancijose ir sunkioje 
atletikoj-vyrauja vyresnis amžius, kai 
trumpuose ir lengvoje atletikoje - jau-
nesnis. Meksikos olimpijadoje visų 
vyrų amžiaus vidurkis buvo25.9 metai.

***

Jeigu kada nors ir bus pasiektas 
Marsas, tai Vokietijos mokslininkai 
tiki, kad vidutinis sportininkas bus 
pajėgus ten į aukštį iššokti 50 pėdų, 
nes Marso traukos jėga yra daug mažes
nė už Žemės. Tuo tarpuWeizmannInsti
tutas Izraelyje “išrado” plastikinius 
muskulus, kurie ateity galės būti 
.įauginti į sportininkų kojas duodant 
jiems daug daugiau jėgos sportiniuose 
rezultatuose.

**♦
Buvo ir taip: škotas J.Darby per

šoko nuo žemes surištais keliais 5'9”, 
kanadietis A.Dandurant būdamas53 jne- 
tų pakele' nuo žemės ant savo pečių 
‘T’ modelio Fordo motorą, kuris svėrė 
354 svarus, buv. Škotijos karaliene 
Mary buvo pirmoji moteris, pradėjusi 
Žaisti golfą. Jos valdymo metu buvo 
suformuotas garsusis St. Andrew of 
Scotland klubas. Kai buvo įsteigta 
garsusis Melbourno Flemingtono arklių 
lenktynių stadionas, buvo nustatyta 
jo mėtinė nuoma Viktorijos valstybei - 
trys pipiro žirniukai! Pasaulyje grei
čiausias sportas yra pripažintas ledo 
rutulys, kuris pradėtas žaisti tik prieš • 
80 metų. Amerikoje bandoma ir sportą 
sumotorinti pritaikant plaukikams moto
rėlius.

***

h.c.-- . w.. - M ■ • • ‘.’I > ■ . a . ... , ..'.J”?’
.oyoim oi J,ran ». fwl .«bocHi»X . ijtwins otčč oįa »at t ’wl
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PERTH

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
Lapkričio 29 d. žmones skaitlin

gai rinkosi į. Leederville sale pamatvti 
jaunimo vaidinimo ir išklausyti prane
šimų.

Minėjimas pradėtas ' Lietuvos 
Himnu ir tėvynės prisiminimu. Ramovės 
skyriaus valdybos pirmininkas p. A. 
Klimaitis paryškino minėjimo vedamąją 
mintį primindamas, kad tai yra 50 metų 
sukaktis nuo to laiko, kada lenkai pasi
rašė sutartį po dviejų dienų užgrobę 
Vilnių.

Ramovėnas A.Statkus paskaitoje 
išvardino Lietuvos kariuomenės nuopel
nus ginant savąjį kraštą ir paprašė atsi
stojimu pagerbti žuvusius karius. Me
ninę dalį išpildė mažieji,pašokdami 2 
tautinius' šokius. Pertraukos metu p. 
M.Klimaitiene, sugrįžusi iš Amerikos, 
perdavė linkėjimus nuo Amerikoje gy
venančių pertiškių.

Toliau pasirodė mūsų jaunimas. 
Gražiais tautiniais rūbais pasipuošę 
suvaidino "Sekminių vainiką”.

Pertvarkius salę prasidėjo links
moji dalis. Grojant gerai muzikai vyko 
pobūvis, kad moterys vedė vyrus šokti. 
Čia pat buvo smagiai paminėti Andriaus 
ir Loretos vardadieniai. Visiems var
duvininkams sugiedota ‘Ilgiausių metų’.

Ramovėnas
CANBERRA

TAUT:. ŠOKIU-GRUPĖ CANBERROJE
Prieš porą mėnesių C.anberroje 

suorganizuota tautinių šokių grupė dir
ba gana pasišventusiai. Jauniai tam 
tikslui skiria labai daug reikšmės, o 
ypač kad Čia pat ir Lietuvių Dienos 
Melbourne ir prie jų priklausą tautiniai 
šokiai.

Pagal tautinių šokių ruošiamąpro-

ADELAIDE

"LITUANIA KONCERTO ĮSPŪDŽIAI
Lauktas Adelaidės lietuvių choro 

"Lituania" metinis koncertas jau praeity
je.

Koncertas padarė didelį įspūdį 
visiems su kuriais teko pasikalbėti, 
nes jis buvo kitoks. Kitoks,nes diri
gentė - moteris, kitoks dėl dainų pasi
rinkimo ir kitos dėl viso koncerto iš-, 
dėstymo.

Pirmoj daly mūsų jaunas dirigentas. 
V.Straukas, dirigavo 3 dainas: Jaunimo 
Giesmė - J.Naujalio; Tylus; tylus vaka
rėlis - J.Bendoriaus; Žydi margos gėle
lės - J.Bendoriaus.

Teko iš arti stebėti jo judesius 
- jie tokie aiškūs ir nekomplikuoti, ir 
choristų klusnumas jo ramiam dirigavi
mui kėlė graudumą širdyje. Nenuostabu, 
kad publika dėkojo jam karštais ploji
mais.

Rasa Kubiliūtė fortepijonu išpildė: 
Katedra po vandeniu - C.Debussy, ir 
Vizija - V.Jančiaus.

R.Kubiliūtė Žavėjo publiką savo 
laikysena. Ji tiek įdėjo pergyvenimo 
išpildomiems dalykams, kad mes visi 
patikėjom jos nuoširdumu.

Lygiai taip nuoširdžiai klausyto
jai atsidėkojo jai savo plojimais.

M. Dumčiuvienė akordeonu išpil
dydama Venecijos karnavalas - P. 
Rossini, ir Angelų skridimas - P. Ros
sini , paįvairino Vakaro programą ir buvo 
publikos šiltai priimta. 

**************************************5fC.
Visi iš arti ir toli kviečiami atvykti į Geelongo Apylinkės Valdybos ruošiamą ;<

NAUJU METU SUTIKIMĄtJ kuris įvyks gruodžio 31 d. 7 vai. vak.
* 
*
£ įėjimas asmeniui $ 2.50
* į Kainą įskaitoma vakarienė ir Šampanas.
* Bilietus užsisakyti iki gruodžio 23 d.J ALB Geelongo Apyl. ValdybanitiitiicNol'iitiltNtHiiii*****************************!
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gramą vietos jauniai treniruojami su
šokti keletą šokių. Šioje grupėje daly
vauja: G.Alytaitė, D.Antanaitienė, H. 
Antanaitis, L.Budzinauskaitė, A.Bu- 
dzinauskas,G.Genys, D.Meikšaitė, R. 
Pember, A.Pilka, N.Pilka, N.Švedaitų 
M.Skukauskaitė.

Tautinių šokią grupei vadovauja 
L.Žilinskienė, groja A.Vaitas. Ši grupė 
užsimojusi išvystyti platesnę veiklą.

SENI IR JAUNI, IŠ ARTI IR TOLI

maloniai kviečiami į

N. Metų Sutikimo Balių
Dainavos Salėje.
East Terrace, Bankstown Gruodžio 31 d. nuo 8 val.vak. iki 2 vai. ryto

GROS GERAS KETURIŲ, ASMENŲ ORKESTRAS

veiks pilnas bufetas su gėrimais ir už-
kandžiais, loterija . . . 

įėjimas $2.00 asmeniui

Stalai rezervuojami pas A. Makarą skambinant kiekvienu metu tel. 70 5041

KVIEČIAME IR LAUKIAME!

PAIEŠKOJIMAS
Artimieji iš Lietuvos paieško 

Vytauto Mituzo, sūnaus Juozo, kilusio 
nuo Žagarės. Jis pats arba žiną prašo
mi atsiliepti šiuo adresu:

A. Valiulis,
22 Arabroad Road,
Padstow. N.S.W. 32211.

Moterų choras sudainavo: Šauks
mas <■ B.Budriūno, ir Dainelė apie tiltą
- E. Balsio. Solo partijas atliko p. 
Maželienė ir p. UrneviČienė.

Pirmoji dalis buvo baigta miš
riam chorui išpildžius: Žaliojoj girelėj
- St. Šimkaus, Vilniuj žydi liepos -K. 
Kavecko; Meno daina - J.Tallat-Kelp- 
šos.

Pasveikinimo choras iš op. Pilė
nai -V.Klovos. Dirigentė G.Vasiliaus
kienė, klausytojų ypatingai šiltai pri
imta, ir ta šiluma ryškiai jautėsi tarp 
publikos salėje ir choro bei dirigentės 
scenoje. Dainos, viena už kitą, gra
žesnės, viena už kitą artimesnes. 
Delnai degė nuo plojimų, dirigentė 
šypsojosi, tačiau nei vienos dainos ne
pakartojo.

Antroj daly vaizdas visiškai ki
toks - choristai išsiskirstė ėceno'je 
įvairiomis grupėmis, šalia choro - tau
tinis šokių ansamblis “Žilvinas” ir 
dyi jaunos kanklininkės L.Stankevičiū
tė irS.Visockytė. Joms pritariant kank
lėmis buvo sudainuota "Ko liūdi, puti
nėli” - J.Naujalio.

Čia daina sekė šokį, šokis dainą, 
čia moterys dainavo kanklėmis pritari
ant, tautinių šokių grupė Šoko chorui 
pritariant. Čia p. M.Rudzenskas savo 
sodriu balsu solo išpildė: “Dar ne
paketinau pas mergelę joti” - St. Šim
kaus. Mainėsi prieš akis margi drabu 
žiai, skambėjo ausyse linksmos ir liūd
nos dainos ir nepajutome, kad nuskam
bėjus St. Šimkaus “Vakarinei dainai”

Geelongo Liet. Namuose 
T28 Duro St., Nth. Geelong

Gruodžio 19 d. 6 vai. vak. Sydnejaus sporto Klubas KOVAS 
Lidcombe Lietuvių Namuose rengia,

KALĖDŲ EGLUTĖS VAKARĄ, 
(sportininkų išleistuves)

Prie Kalėdų eglutės kartu su Kalėdą Seniu skaniai kvepiant iešminės 
kepsniams bus traukiama didžioji Kovo loterija, atsisveikinta su kovlečiais 
sportininkais ir tuo pačiu jaunatviškai pasilinksminta.

Geriausi moderniškų Šokių šokėjai bus premijuojami.
ĮĖJIMAS VISIEMS LAISVAS!

pensininkams ir moksleiviams $1.00

Sydnejaus Liet. Jungtinis Klubas

ežimai
KŪČIOS LIET. KLUBE

Tradicinė Kūčių vakarienė Lietu
vių Klubo Valdybos organizuojama gruo
džio 24 d. 7,30 vai. Liet. Namuose 
Lidcombe.

Jungtinis Sydnejaus ir Bankstowno 
Liet. Klubas ruošia tradicinę Kilčių 
vakarienę Klubo patalpose 39 Church 
Street, Lidcombe. Buvo planuota šį 
kartą Kūčių vakarienę surengti Daina
vos namuose, bet kadangi Kūčių vakare 
Dainavos salėje bus laikomos Bernelių' 
Mišios ir klausoma išpažinčių,tai šioms, 
apeigoms nekliudant pasiliekama Lid
combe.

Maloniai kviečiami visi sydnejiš- 
kiai ir svečiai iš toliau dalyvauti šioje 
bendroje Kūčių vakaro šventėje. Vie
nam asmeniuikaina$2.00, pensininkams 
ir moksleiviams po $1.00, vaikams iki 
12 metų nemokamai.

Tautiečiai prašomi registruotis 
šia tvarka: sekmadieniais asmeniškai 
Klubo patalpose Lidcombe arba skam-’ 
binti tel. 649 8879. Šiaip kiekvienu 
metu kreiptis į p. M.Petronį telefonu 
789 3939 arba į p. A.Makarą tel.70 5041. 
Paskutinė registracijos diena gruodžio 
20-ji.

PADĖKA

Dėkojam p. Jonui Rakauskui už 
padovanotas 12 lietuviškų knygų Syd
nejaus Liet. Klubo bibliotekai.

Syd.Liet.Jungtinis Klubas 

šviesoms pamažu temstant, scena užsi
darė - koncertas pasibaigė.

Chorui, dirigentei G.Vasiliaus- 
kienei, choro akompaniatoreiR.Kubiliū- 
tei, Tautinių šokių vadovui V.Straukui, 
Tautinių Šokių akompanijatorei I. Paš
kevičiūtei, sceniniam paruošėjui J. 
Neverauskui dekoratorei Z.Westenberg, 
apšivietėjui V. Vosyliui ir visiems 
dalyviams padėkos žodį tarė Kultūros 
Tarybos vardu V.Neverauskas. Jis 
užtikrino, kad jeigu šis koncertas yra 
generalinė repeticija Meno Dienų Mel - 
bourne, tai jis išpildytas 'šimtunuošim
čių.-

Salė pilna žmonių,šypsena kiek
vienam veide, tai geriausias įrodymas, 
kad lietuviška daina yra miela ir labai 
mums reikalinga.

Valė Neverauskienė

PATIKSLINIMAS
Kariuomenės šventes Sydnejuje 

aprašyme, apžvelgiant platesnį užkuli
sių lauką, minima ir mano pavardė, iš
dėstomi motyvai,dėl kurių aš atsisakęs 
minėjimo programoje dalyvauti. Straips
nio autorius, gal būt, neturėdamas už
tenkamos informacijos, nėra tikslus, 
sakydamas, jog aš atsisakiau minėjime 
skaityti paskaitą “nepateisindamas 
fakto, kad choras ar kitoks meninis jun
ginys stato kitai organizacijai savotiš
kus reikalavimus”. Tokio man priskiria
mo motyvo aš negaliu prisiimti. Man 
visai nerūpėjo pateisinti ar nepateisinti 
choro nusistatymą. Be to, protestas bu
vo visai nereikalingas, nes, kaip man 
pareiškė choro valdybos pirmininkas, įį 
choras šventės rengėjams jokių reika
lavimų nestatė. Mūsų Dainos chorą 
gerbiu, visada palaikau jo veiklą ir 
šiame reikale su choru jokių nesusipra- | 
timų neturėjau. , Xg

..J

J.A. Jūragis

||M|

PRANEŠIMAS
Artėjant a.a. Simo NARUŠIO mir 

ties metinėms pranešame, visiems i' 
artimiesiems ir tautiečiams, kad šv. 
Mišios bus kun. P.Butkaus atlaikytos 
šv. Joachimo bažnyčioje Lidcombe 
gruodžio 20 d. 11,30 vai. Kviečiami 
visi.

Inž. A.Jakštas yra paruošęs a.a. x 
S.Narušio paminklo projektą, bet dėl i 
įvairių trukdymų paminklo metinėms ne- ' 
spėjome. Tiksli paminklo atidengimo S 
data paskelbta vėliau. '

v- Grušienė ir giminės’

**♦ '-į

ATSILIEPKITE! HM
Kas girdėjęs apie Antaną Lauru- 

sevičių, gim. 1917 m. Žiežmariuose’,',,-? 
Trakų apskr., prašoma pranešti šiuo 
adresu:

■ J. Lašinis, - M
Vienna 9, Bruennlbadgasse 7/20, ’
Austria. .■

į*****************•«••••••* 
mfisH Pastosi
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