
PRENUMERATA
Ištisiems metams— 

£ 3.0.0.
Pusei metų—£ 1.10.0 
Vienam mėnesiui—

5 šil. ,
Atskiras nr. — 1/6.
N. Zelandijoje ir 
Anglijoje kaina ta 
pati. Kituose kraš

tuose - 7 dol. me
tams.

SKELBIMAI
Skelbimų kaina vie
nai teksto eilutei ar
ba jos vietai—1/6. 

1 colis per vienų 
skiltį—10/-

Nuolatiniaths skel
bimams teikiama 

nuolaida.
Už skelbimų turinį 

neatsakoma.

AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY—“OUR HAVEN" AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES SAVAITRASTIS
Registered at the G.P.O. Sydney, for transmission by post as a news paper.

PRENUMERATA ADRESUOJAMA: 
Box 4558, G.P.O. 
Sydney, N.S.W.

Redaktorius: Jurgis Kalakauskas

Redakcija: Lot 47 Mazarin St., Herne Bay, N.S.W.

LEIDŽIA: AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

KRAŠTO VALDYBA.

Nr. 11 (309). Septintieji metai.
SYDNĖJUS, ' 1955 m. kovo 23 d.

PADEKIME NUKEN- 
TŽJUSIEMS NUO POT
VYNIO TAUTIEČIAMS

Ryšium ,su potvyniais visuose 
Australijos centruose yra renkamos 
aukos. Kaikurių unijų darbininkai 
įsipareigojo dirbti ilgus antvalan- 
džius, kad šiuo būdu užkaltų pini
gu sušelptų nukentėjusius. Į šel
pimo darbų vieningai stojo visa 
Australija.

Tačiau karitativinis šalpos dar
bas nors ir labai energingai pra
vedamas ir remiamas — jau surin
kta arti miliono svarų — visdelto 
tegalės atitaisyti tik nežymių ma
terialinių nuostolių dalį.

Ryšium su šia skaudžia nelaime, 
ištikusių ir keletu mūsų tautiečių 
šeimų, S. Gaidelis SJ. rašo:

Nukentėjusių maitlandlečių skai
čiuje šįkart yra ir kelios lietuvių 
šeimos. Reikšdami joms nuoširdžių 
užuojautų, privalome susirūpinti ir 
jų likimu. Vienų jųjų aplankiau 
kovo 13 d., kitų neradau, nes jas 
priglaudė australai ir kaikurios 
mūsų Newcastlio lietuvių šeimos. 
Adresų dar neturiu. Be to, gavau ir 
aliarmuojantį laiškų sekančio turi
nio: ...“Vos tik gyvas likau su 
keturiais vaikais ir žmona. Prara
dau visų kilnojamų turtų. Vanduo 
vlskų sunaikino. Iš Raudonojo 
Kryžiaus gavau kiek baltinių, tai 
ir viskas. Prašau Tamstos kaip 
nors suorganizuoti ir sutelkti man 
kokių pagalbų, nes vaikai mano 
maži, tik vienas dirbu. Pinigų ne
turiu ir dar sveikata nekokia, nes 
esu rusų tris kartus peršautas ... 
Per Tamstų, Kunige, prašau ir 
kiekvienų mūsų Tautietį padėti 
man atsistoti ant kojų". Juozas 
Balčiūnas. Laiškas rašytas kovo 
10 d.

Kadangi esu skirtas sielovados 
darbui tarp Newcastlio ir apylin
kės lietuvių, kuriems ir maitlandle- 
čiai lietuviai priklauso, matau čia 
savo pareigų susirūpinti Ir jų ma
terialine būkle. Toli gražu neuž
tenka, jei nukentėjusieji gaus pa
šalpų, skiriamų visų kitų tautybių 
nukentėjusioms šeimoms be skirtu
mo. Tautinio solidarumo vedami tu
rime savo žmonimis susidomėti dar 
ir atskirai. Ir kitos tautines gru
pės tai daro. Pazyzdžiui, lenkai 
Melbourne savo pamaldų proga su
rinko £ 115 Ir dar kita tiek kitais 
atvejais. Kovo 12 d. jie jau turėjo 
Iš viso: £ 213.0.0.

Taigi kreipiuosi į visus gerbia
muosius kun. Klebonus Australijo
je, prašydamas juos pravesti nors 
po vienų rinkliavų savo pamaldų 
proga, o . visų Australijos valsty
bių mielus Tautiečius kviečiu pri
sidėti nors maža auka prie mūsų, 
į netikėtą nelaimę patekusių, bro
lių sušelpimo. Už suteiktų paramų 
mano parapijiečiams jų vardu jau 
iš anksto nuoširdžiai dėkoju, 

nuolankiai Jus sveikindamas, 
Jūsų S. Gaidelis S J.

— * —
“MŪSŲ PASTOGĖS" redakcija 

yra padariusi žygių išaiškinti, kiek 
mūsų tautiečiai yra nuo potvynio 
nukentėję ir artimiausiu laiku apie 
tai painformuos skaitytojus.

šia proga maloniai kviečiami visi 
savo aukas nukentėjusioms nuo 
potvynio tautiečiams siųsti šiais 
adresais: Rev. S. Gaidelis SJ. 264 
Miller Str., North Sydney, N.S.W. 
“Mūsų Pastoge”, Box 4558, G.P.O. 
Sydney, N.S.W. (pažymint “nu
kentėjusioms nuo potvynio”), arba 
per savo liet, kapelionus ir lietu
viškas šalpos organizacijas vieto
je.

Surinktos aukos eis vienan fon- 
dan, iš kurio bus suteikta parama 
nukentėjusioms nuo potvynio.

VAK. VOKIETIJOS 
KELIAS AIŠKUS

Iš Bonos Routeris praneša, kad 
Vak. Vokietijos ir Žemieji parla
mento rūmai patvirtino Paryžiaus 

.susitarimus, įgalinančius Vak. Vo
kietijų apsiginkluoti ir įsijungti 
į Vakarų gynybos sistemų, kartu 
dalyvaujant ir Atlanto Sąjungoje. 
Pagal šią sutartį Vak. Vokietija 
gauna pilną nepriklausomybę.

Žemieji rūmai patvirtino susita
rimus ir Saaro klausimu. Pagal 
šį paktą, pasirašytų Prancūzijos 
ir Vak Vokietijos, Saaro teritorija 
pavedama tarptautinei kontrolei 
Vakarų Europos Sąjungos rėmuo
se.

Žemiesiems rūmams sutartį pa
tvirtinus, Vak.. Vokietijos kancle
ris dr. Adenaueris pareiškė: “Šis 
nutarimas nustumia į šalį Jaltos 
susitarimus, šiuo balsavimu palai
doti kartu su Jaltos ir Potsdamo 
susitarimai.

Iš Paryžiaus pranešama, kad 
Prancūzijos žemieji rūmai Pary
žiaus sutarties debatus pradės šios 
savaitės viduryje. Jie truks 3 die
nas. Tautos parlamentas Pary
žiaus sutartį jau anksčiau ratifi
kavo.

DAR VIENAS 
BANDYMAS

APDUMTI AKIS
Tasso agentūra paskelbė, kad 

Sovietų Augščiausiojl Taryba yra 
nutarusi suteikti kiekvienai Sov. 
S-gos respublikai teisę turėti savo 
užsienio reikalų ir krašto apsau
gos ministerijas. Pranešimuose pa
žymėta, kad pirmoji šia teise pa
sinaudojusi Armėnijos respublika.

Kada Maskvoje buvo susirinkusi 
sovietų ir satelitų konferencija 
prieš Paryžiaus sutarčių ratifika
vimą protestuoti, buvo skelbiama, 
kad joje dalyvavo ir Lietuvos ta
rybų respublikos užsienių reikalų 
minlsteris. O kada pavergtoje Lie
tuvoje ši ministerija atsirado, tik
rų žinių nėra. Reikia manyti, kad 
pereitų metų pabaigoj arba šių 
metų pradžioj.

Kokių tikslų siekdami Maskvos 
valdovai tokias ministerijas stei
gia Pabaltijo kraštuose, sunku pra
matyti. Galima spėti, kad Maskvai 
labai nemalonus yra tas faktas, 
jog vis garsiau kalbama apie Pa
baltijo aneksiją, tad greičiausiai 
ir norima, kad viešai iškėlus Lie
tuvos aneksijos klausimą Jungti
nėse Tautose, sovietų tezes ginti 
galėtų būti išstumtas Lietuvos 
"užsienio reikalų ministeris”.

Esamomis sąlygomis okupuotuo
se kraštuose kokių nors ministeri
jų steigimas ar jų panaikinimas 
jokios realios vertės neturi ir yra 
grynai propogandinis dalykas.

* D. Britanijos parlamento de
batuose opozicijos projektas, kad 
D. Britanija nedelsiant pradėtų 
pasitarimus su Sov. Sąjunga, buvo 
atmestas 298 balsais prieš 268.

Ministerio pirm. Churchilio pa
siūlymas, kad tokie pasitarimai 
galės įvykti tik po to, kai bus ra
tifikuota Paryžiaus sutartis dėl 
Vak. Vokietijos apginklavimo, bu
vo prllmats 299 balsais prieš 266.

Tad parodykime lietuvišką soli
darumą ir padėkime nelaimės iš
tiktiems broliams.
Potvynio metu Maitlande nukentė. 
jusiu šeimų ąušelpimui paaukojo:

£ 5.0.0 — T.S. Gaidelis SJ.
£ 2.0.0. — N.N. iš Newcastlio
£ 7.0.0. — iš viso

SVARBUS PASITARIMAI
Pereitą savaitę JAV viešėjo 

Australijos ministeris pirminin
kas Menzies. Jis turėjo pasitari
mus su prezidentu Eisenhowerlu, 
užsienių reikalų ministeriu Dulles 
ir kitais augštais valdžios žmonė
mis bei kariuomenės vadais.

Pirmojoj konferencijoj, kuri įvy
ko kovo 15 d. Baltuosiuose Rūinuo. 
se tarp Eisenhowerio, Menzies ir 
Dulleš, buvo išdiskutuoti Azijos 
gynybos klausimai. Sutarta, kad 
“tuštuma” Pietuose turi būti gali
mai greičiau užpildyta, kad pasi
ruošus tam atvejui, jeigu Kom. 
Kinija mėgintų čia tolimesnę eks
pansiją.

Menzies turėjo pasitarimus su 
JAV gynybos ministeriu Charles 
E. Wilson ir atomo ekspertais. 
Tolimesni pasitarimai vyko su

PYKSTA IR KOLIOJAS
Kaip laisvinimo veiksnių veikla 

ir Vakarų Valstybių nepripažini
mas sovietinės Pabaltijo kraštų 
aneksijos nepatinka okupantams, 
rodo kad ir “deputato” J. Paleckio 
arba tokio pat latvių “deputato” 
Lacio pareiškimai per bendrą TS
RS Sąjungos Tarybos ir Tautybių 
Tarybos posėdį. Išsiųstas kalbėti 
J. Paleckis labai smarkiai užpuolė 
J. Amerikos Valstybes ir Lietuvos 
laisvinimo veiksnius, įrodinėdamas, 
kad, esą, kaip pažymi Vilniaus ra
dijas š.m. vasario 10 d. pranešime, 
“nešvariame ir nusikalstamame 
naujo karo žaidime JAV valdomie
ji sluogsniai mėgina panaudoti už. 
kietėjuslus lietuvių tautos priešus, 
kurie pabėgo iš Lietuvos drauge su 
hitlerininkinėmis gaujomis. Ameri
kos valdžios organai ne tik suteikė, 
galimumą šiems išsigimėliams va
ryti antitarybinę propagandą, bet 
ir verbuoja Iš jų tarpo diversantus 
bei šnipus siuntimui į Pabaltije 
teritoriją”... Suprantamas Palec
kio susirūpinimas, matant, kaip 
smarkiai JAV užsistoja okupuotą 
Lietuvą ir sovietinę vergiją turin
čius vilkti jos gyventojus. Lacis 
mėginęs kartoti nuvalkiotą Sovietų 
propagandą, kad, esą, Sov. Sąjun
ga niekam negrasinanti ir nieko 
nesirengianti užpulti, nors pats 
gerai žino, kaip ji užpuolė tiek 
Latviją, tiek ir Lietuvą. Toliau pa
stebėjo, kad, palyginti neseniai 
“JAV prezidentas Eisenhoweris 
priėmė Pabaltijo šalių ambasado
rius — politinius perėjūnus, visa
da prekiaujančius savo tautų na
cionaliniais interesais. Ar tik jau 
negalvoja p. prezidentas, kad tie 
ambasadoriai tikrai’atstovauja Pa
baltijo respublikų tautom? Jie turi 
tiek pat teisių joms atstovauti, 
kiek turėtų koks nors Čikagos 
gangsteris amerikiečių tautai ats
tovauti”.

Taip kalba tarybiniai deputatai. 

PRIMENAME,
kad "Mūsų Pastogė” nuo kovo 30 
d. nebus siuntinėjama tiems skai
tytojams, kurie iki tos dienos nesu- 
simokčs skoloj už praeitus metus.

Skolininkų skaičius nėra didelis, 
tad tikime, kad pavėlavusieji pa
skubės prenumeratos pinigus pa
siųsti arba praneš, kada tai galės 

padaryti.
Šia proga prašome visus Gerb. skai
tytojus nedelsti Ir už šiuos metus 
prenumeratą susimokėti.
“ Pinigus siųsti: Mūsų Pastogė, 
BOX 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

“Mūsų Pastogės” 
Administracija.

jungtinio kariuomenės štabo virši
ninku admirolu Arthur Radford ir 
vadovaujančiais finansininkais.

'Vak. pasaulio spauda šiems pa
sitarimams skiria didelės svarbos.

Reuteris praneša, kad kovo 30 d. 
Australijos ministeriu kabinetas 
savo posėdyje apsvarstys Vash- 
ingtone vykusius pasitarimus, apie 
kuriuos pranešimą padarys grįžęs 
ministeris pirmininkas.

ŠVEDAI IŠKRAUSTO
DIPLOMATINIUS

ŠNIPUS
Švedijos vyriausybė įteikė pro

testo notas Stocholme reziduojan
tiems Čekoslovakijos ir Rumunijos 
ministeriams, kartu pranešdama, 
kad 3 čekai Ir 1 rumunas, tų kraš
tų atstovybių tarnautojai, tuč tuo- 
jaus būtų atšaukti iš Švedijos ir 
daugiau nebegrįžų.

Paprašytas išvykti Rumunijos 
atstovybės II sekretorius Paul Sal- 
eudianu ir Čekoslovakijos atsto
vybės karo atache majoras Fran
tisek Nemec, jo pavaduotojas kpt. 
Zcenek Jansa ir šoferis Sladek.

Iškraustymas šių vyrų padary
tas po to, kai Švedijos policija su
sekė platų komunistų šnipinėjimo 
tinklą ir areštavo 11 asmenų, įs
kaitant šiuos tris čekus ir rumuną, 
šnipinėjusius karines paslaptis ir 
politinius pabėgėlius, gyvenančius 
Švedijoje. Šnipų centrinės buvo 
Stocholme ir Gothenbourge, o sky
riai Kąrlskogoj, Befors ir kitur. 
Policija tikisi surinkti visus šni
pus, nes jų vyr. būstinėje rasti są
rašai rodo šiame darbe dalyvavus 
didelį skaičių žmonių.

LIUDININKAI KALBA 
z

(Iš Petrovo bylos)

Šnipinėjimo bylai aiškinti Kara
liškoji Komisija pagaliau sulaukė 
senai jieškomo liudininko, buv. Au
stralijos komunistų partijos vyk
domojo komiteto nario, Walter 
Seddon Clayton. Jis buvo kviestas 
bylos prodžioje, bet iki šiol nebu
vo surastas. Dabai- pats pasirodė.

Jo apklausinėjimas vyksta ke
linta diena. Ankstesni liudininkai 
buvo pareiškę, kad Clayton Jų bu
vo prašęs (ir iš kai kurių gavęs) 
slaptų žinių, liečiančių Australijos 
užsienio politiką. Pats Clayton ši
tai paneigia, nurodydamas, kad tai 
saugumo policijos išgalvotas triu
kas, nes komunistų partija jokio
mis paslaptimis nesidominti. į visą 
eilę klausimų neatsakinėja, arba 
atsakinėja išsisukinėdamas, čia jis 
naudojasi proga propagandai prieš 
“kapitalistus” ir savo šalies vyriau
sybę. Vienoj vietoj jis pareiškė: 
“Komunistų partija nereikalinga 
slaptų dokumentų, šiuo momentu, 
kada Mr. Menzies Amerikoje pla
nuoja Australijos išdavimą, kada 
parduoda Australiją, mes nereika
lingi jokių slaptų dokumentų”.

Kada jis buvo paklaustas, ar 
atsimena viešą savo pareiškimą, 
kad Australijos komunistai laukia 
dienos, kada Australija bus “So
vietinė Australija”, Clayton prisi
pažino, kad jis tai yra pasakęs. 
Paklaustas, ką jis vadina “Liau
dies demokratijomis”, atsakė: Ki
niją, Bulgariją, Rumuniją, Ven
griją, Albaniją ir Lenkiją.

Teisėjas Owen: Jugoslavija?
Clayton: (garsiai) Ne! Ji turi

’ Pasikėsinimas D. Britan. 
Ambasadoje Maskvoje
Pereitą savaitę į D. Britanijos 

ambasadą Maskvoje įsibrovė ruse
lis įsigeidęs nušauti ambasadorių 
William Hayten. Jis sužeidė rusų 
sargybinį prie ambasados durų, 
praspruko pro. ambasados durinin
ką ir išgąsdinęs patarnautoją sku
bėjo laiptais į viršų, kur yra am
basadoriaus kabinetas ir kiti įstai. 
gos darbo kambariai. Išgirdę aliar
mą išskubėjo iš savo kambarių 
pirmasis ambasados sekretorius su 
kitu tarnautoju ir, nors juodu bu
vo beginkliai, nugalėjo pistoletu 
besišvaistantį rusą ir perdavė po
licijai. Ambasadorius su žmona: 
grįžę iš miesto, ambasadoje rado 
tarnautojus kiek susijaudinusius, 
bet visus sveikus. Nesunkiai su
žeistas Ir prie durų stovėjęs 'rusas 
sargybinis. Ne piktą notą ' britų 
ambasadorius įteikė ir Sov. S-gos 
užsienių reikalų ministerijai.

Manoma, kad pasikėsintojas bu
vo klek pamišęs, nes jo ginklas 
rankų darbo ir vieną šūvį paleidus 
vėl reikią laiko, kol kitą šaudme- 
nį įdėsi. Dar manoma, kad po šio 
incidento užsienių diplomatus vėl 
pradės visur lydėti sunkiai gink
luoti Sargybiniai.

Kardinolas Gilroy 
išskrido Šaigonan

Sydnėjaus arcivyskupas kardi
nolas Gilroy ir Canberros - Goul- 
burno archlvyskupas dr. Eris O’
Brien, pereitos savaitės gale išs
krido j Saigoną aplankyti 700.000 
pabėgėlių, kurie pasitraukė iš ko
munistų kontroliuojamos šiaurinės 
Indo-Kinijos ir pietinį Vietnamą.

Australijos archivyskupai kvie
timą gavo iš Vietnamo katalikų 
hierarchijos per vyskupą Thuck. Į 
Australiją sugrįš po 10 dienų.

fašistinę vadovybę.
— Jūs sakote, kad komunizmas 

Australijai yra būtinas?
Clayton: Tai yra vienintelis ke

lias Išgelbėti Australiją.
O kada jo paklausė, ar jis da

rydamas viską, kad pagelbėtų So
vietų Sąjungai ir komunizmo įsi
galėjimui Australijoje, elgesį pa
triotiškai, Clayton atsakė “Yes”.

Tai tik nuotrupėlės to, ką jis yra 
pareiškęs Karališkajai Komisijai, 
kaip pats pareiškė “savo vardui 
apšvarinti”.

Apklausinėjimai tęsiami toliau.

Ir vėl Lietuva bus laisva. Tu čia, 
o Jie ten gyvena ta pačia viltimi. 
Jis aukoja viską, ką turi brangiau
sią. O Tu? Aukok Tautos Fondui.

i; Imigracija Kanadon, Amerikon į;
< Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, dar- J 
■J bo -— buto garantijas, etc.) parūpina Pasaulio Liet. Bendruome- !' 
\ nes Britų Kolumbijos Apylinkės Valdybos pirmininkas, diplo- ![ 
į muotas teisininkas ■[

:■ JONAS J. JUŠKAITIS, LL. B. J 
S , , .
„J įstaigos adresas: Ji
į SUITE 14, TUNSTALL BUILDING į
S 709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B.C., CANADA I;

į (Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos Ij 
C smulkesnės informacijos). 1 <Į

PASKELBTI SLAPTI 
DOKUMENTAI

JAV paskelbė Jaltos konferenci
jos dokumentus, kurie rodo, kad 
ano meto sąjungininkai, ypač tuo
metinis Amerikos prezidentas 
Roosveltas, yra daug pažadų ir 
nuolaidų padarę Juozui Stalinui, 
kurio apetitai buvę beveik nepaso
tinami. Pagal Jaltos konferencijos 
atskleistuosius dokumentus aiškėja 
daug nemalonių dalykų D. Britani
jai ir ypač Prancūzijai, kurią 
Churchhlllls neperėjęs pripažinti 

“ketvirtuoju didžiuoju”. Prezidento 
Roose velto laikysena rodo, kad jis 
tikėjęs gera sovietinio sąjunginin
ko valia ir savo pažadais nuskriau
dęs D. Britaniją ir kitus kraštus.

Del šių dokumentų paskelbimo 
kito audra Amerikoje, Anglijoje, 
Kanadoje, Prancūzijoje ir kituose 
kraštuose. Vieni mano, kad nerei
kėjo skelbti, kiti galvoja, kad tai 
yra JAV fidaus politikos reikalas 
ir čia nieko baisaus neįžiūri.

* Miniaturinial elektroniniai 
“smegenys", kaip praneša “New 
York Times” įrengti JAV karo 
lėktuve lakūnui padeda atlikti įvai- 
rius apskaičiavimus, šie smegenys 
per sekundę atlieka 60.000 sudė
ties ir dalybos ar 3.000 daugybos 
veiksmų. Naujasis aparatas yra 
tiesiog nepakeičiamas garsą pra
lenkiančiuose lėktuvuose.

* JAV karo atache Australijai 
(pik. W. Milner) pareiškė, kad

jeigu reikalai Pietų — Rytų Azi
joj pasieks kritišką tašką, tai la
bai galimas dalykas, kad Ameri
ka pasinaudos Australijos bazė
mis, kaip tai yra buvę pereito ka- 
ro metu. Pik. Milner šias bazes 
apžiūrinėja ir susipažįsta su jų 
įrengimais.

* N. Zelandijoj kilus gaisrui 
Rotorua ligoninėj, per dvidešint 
minučių buvo išgabenta saugion 
vieton 180 ligonių. Pagalbą teikė 
keli šimtai savanorių, o jiems va
dovavo gydytojai bei kitas ligoni
nės personalas.

★ Nenustatytos tautybės imi
grantas pereitą savaitę nušoko 
nuo Sydnėjaus uosto tilto į York 
Street ir, žinoma, užsimušė. Poli
cija mano velionį esant 25-30 me
tų amžiaus. Ūgis — 5 pėdos 6 co
liai.

★ Pagal 6 metų planą, po šeše- 
rių metų Japonija turės 180.000 
karių, ,1.200 kovos lėktuvų ir 120. 
000 tonų karo laivyną. Šiuo metu 
Japonija turi apie 135.000 vyrų 
žemyno, oro ir ’aivyno tarnyboje.

★ Tirščiausiai žmonių gyvena 
Monaco, įskaitant Monte Carlo, čia 
vienam kv. kilometre gyvena 20. 
200 žmonių. Rečiausiai apgyventi 
kraštai yra Australija, Kanada ir 
Libija, kur vienam žmogui tenka 
vienas kv. kilometras.

1
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Bendruomeniniai reikalai grau
žia mane, kaip triušiai kopūstla
pi- Štai kodėl aš klausau gerų pa
tarimų: sako duok — duodu, sako 
bėk — bėgu. Ir vis tam, kad pa
dėčiau tai mielai šeimynėlei. O tų 
reikalų daugybė: čia susirinkimas 
neįvyko; ten su pirmininku ar vi
cepirmininku kas nors netvarkoje; 
kitur sekretorius beraštis, ar Iždi
ninkas nesuvaldo šilingų. Arba vėl: 
tas su tuo pešasi, tas su ta per 
meiliai gyvena; lietuvaitė tirpsta, 
kaip Peters ledai per Kalėdas, prie 
svetimos krūtinės; lietuvaičiai vie
tines širdis medžioja... Taigi, dar
bo barai platūs, kaip šio krašto 
bušai.

žinoma, kitaip ir būtknegali: 
kur susirinksi, kur kūdikėlius pa
mokysi, kur sumegsi amžinos išti
kimybės romaną, kur suvesi sąs
kaitas, kur... jei nėra puosavų na
mų?

Šitokių žudančių argumentų pri
trenktas vieną dieną slinkau j na
mus. Ištraukęs iš rpkto skylutės 
šviežią Mūsų Pastogę, moraliai iš
kamuotas, atverčiau klaidingą pus
lapį, atvėrėjau trečią. O ten taip 
aiškiai parašyta: "Bėga vilkas — 
tunka vilkas”. Toks patarimas, ir 
dar tokios firmos — namai tuoj 
bus! Mano svajonėse, tarsi televi
zijos aparate, mačiau: būrys tau
tiečių, aplenkę Marjorie, visi su 
aukso medaliais už greitą bėgimą, 
sustojo prie lietuviškų rūmų pa
matų, čiupę mane įmūrija į tų rū
mų priekinę sieną (teisingiau į 
pamatą). Paskui švelniai glosto 
' kelne” ir maloniai prašo būti rū
mų valdytoju su 2000 svarų alga. 
Aš, žinoma, kukliai atsisakinėju,.. 
Staiga mano minčių seimelis pa
krinka Ir įvyksta perversmas, di
desnis kaip Melbourne. Jaučiu: 
akys kibirkščiuoja, kojų padai 
niežti — bėgti noris — tiesiog 
vilku virtau. čiupęs žinomos fir
mos portfelį su penkiais skyriais 
ir dviem poskyriais, du skyrius Ir 
abudu poskyrius prikrovęs kvitų 
knygelių ir pasižadėjimo blankų, 
nėriau pro duris. Kuone kakta at
sidaužęs į grynakraujį bendruome
nes narį, guldau širdį: bendruome
nė teriojasl, neturi kur tautiečiai 
dingti, o neturi kur dingti, nes lie
tuviškų namų neturi.

— Barai uždaromi 10 vai. Kaip 
tai neturi kur dingti?! Bet ne
svarbu.. . Taigi , sakyk, ar Jau vi
si susimokėjo? — Dar paklausė tas 
grynakraujis tautietis.

— Na, sakau, vist turbūt nieka
da nesumokės?

— Nesvarbu. Aš sumokėsiu. Kai 
visi sumokės, supranti — pasku
tinis. — Golvoju, negi gyvybiniai

I

Vainai ir vilkai
(AUTORIUS PRAŠO SKAITYTI KAIP FELJETONĄ)

svarbios tos kelios dienos. Bėgu 
toliau. Antram tautiečiui vėl aiš
kinu, kaip blaškosi bendruomenė be 
namų, bet... gyvai pritardami sa
vų namų idėjai Jau kuone visi su
mokėjo savo įnašus.

— Acha, vadinas aš jau ir nerei
kalingas. Aš, matote, visada moku 
pirmas. Toks jau mano charakte
ris. Sudie, tamsta !

Na, manau, čia tkrai šviesus 
charakteris. Ir vėl bėgu. Pas ket
virtą, šeštą į duris beldžiuosi.

— Sore, sako moterėlė prikišus 
lūpas prie mkto skylutės, — jau 
trečias mėnuo nematau vyro ir 
algos. Bandyk rytoj.

Apgraibomis suradęs gatvę ir 
namą— įsibraunu pas septintą, šis 
ir sako:

— Kaipgis, duosiu, bet tik pu
sę. Noriu kad dar kartą užeitum, 
— ir pradėjo’ rikiuoti butelius, 
lėkštes... Žinoma, su malonumu 
užsukau dar kartą.

Antros dienos bėgimo rate suti-

Pas dvidešimt septintąjį pakeitęs 
taktiką aiškinu: matote, čia toks 
klebonas senas ir nešvelnus,.. O 
kai turėsime namus — melsimės 
ten, giedosime... Bet užkalbinta
sis, žvilgterėjęs liūto akimis:

— Tai pats bene kunigu nori 
ten būti?

Aš prisiminęs, jog iš arti pa
žįstu nieko sau našlę, o kunigys
tėn didelio pašaukimo nejausda. 
mas, vilko vikrumu atsidūriau gat
vėje. Susimąsčiau. Per tris dienas 
31 nariui sukau galvas, vis kalbč- ’ 
damas apie namus, apie suvažiavi- L 
mus garbingų tautos atstovų juose, i 
apie garbę, kurią apturėsime pir-| 
mieji tautos tvirtovę įsigydami, 
žodžiu, tris dienas daužiau žmo
nes per pačius jautriausius patrio
tinius, organus.

O štai viena sako:
— Ja, suvažiuos, susirinks, kaip 

sakai, iš viso Paciflko tie atstovai, 
o čia paskui juos priimk, šerk, kaip 
kokius minlsterius, o dar'apgyven-

Kai kitose kolonijose ginčijamasi dėl įvairių statutų bei komitetų,
mažos Geelongo lietuvių kolonijos jau matyti pozityvaus darbo vaisiai. 

Nuotraukoje pradžia kolonų statybos, kurios šiuo metu baigtos. 
Geelongo lietuvių namą statyba vykdoma talkos būdu.

Nuotrauka V. V. Vaitkaus.

tikau narį gatvėje. Sulaikytas 
taip prakalbėjo:

— Tai jau duosiu ar ką jau — 
tik surask mane namuose. O na
muose kaip ir nėr manęs.

Tai jau prisiplakęs kur nors, 
švysteli man mintis palaidūniška.

Davęs šuolį, surandu jau netaip 
gerai žinomą narį ir jam išdės
tau namų reikalus.

— Kad , matai, ten tie jūsų įs
tatymai tokie kriukiavoti: duosi 
žmogus pinigą ir nežinai kelių 
kambarių butą tuose namuose gau
si. Asmeniškai man — penkių ar 
keturių reikėtų.

dins kokį arielkininką, tai vyras 
dar trūkį gaus alų bevilkdamas. 
Jeigu žinotum, kad tas atstovas 
bus po skilvio operacijos ir su vie
nu inkstu... O jei bus sveikas... 
ačiū. Turiu 19 vištų, 3 kates, 2 
šunis, vaiką ir vieną vyrą — už
tenka. Nenoriu naujos bėdos ant 
savo galvos užsitraukti.

Pripažinęs, kad motors diktatū
ra šeimoje yrą priimtiniausia val- 
dymosi forma, Išėjau į ūkanotą 
gatvę. Pamatęs šviesą pažįstamo 
nario lange, nutariau dar pas jį 
užsukti. Pasirodo, ten ne lempa 
per langą švietė — narys patenkin

tas savim Ir gyvenimu, kaip lik- 
tarna spindėjo . Pradėjau gundy
ti, sakydamas, kad dėtųsi prie na
mų statybos, nes turint namus 
lengva bus susirasti, ką prie šono 
priglausti, ir tada nereikės vienam, 
kaip meškai, vienam vartytis. O 
jis, lyg knatą pakėlus:

— Kai bus namai — bus ir ma
no pinigai. Visą svarą gausit.

Grįžau namo nusiminęs, čia, lyg 
nelabasis būtų pakišęs uodegą — 
traukinyje atsisėdau prie Panemu- ! 
nes sūnaus. Taip jam savo rūpes
čius ir kišu į ausį. O Jis:

— Ką tu čia man miglą puti.1 
Bendruomenė jau turi namus.

Man net akys ant kaktos iššoko.
— Taigi, bendruomenės narys 

Kuokštas nupirko namus su dviem 
salėm prie pat bažnyčios. Supran
ti?

Išlipęs pirmoj stoty bėgu pas 
komiteto pirmininką. Pasiguosti ir 
naujieną pranešti. O pirmininkas 
jau ištolo man šaukia:

— Jei neturi 893 svarų — dink 
iš aklų!

Sėdžiu savo kambaryje ir vėl 
vartau Mūsų Pastogę, vėl jieškau 
patarimo, kaip padėti tai mielai 
šeimynėlei. Prisimenu ankstesnį 
patarimą ir, va, vėl leidžiuosi ke
lionėn. Naujas vaizdas:

Trečiame priemiestyje nuo savo 
pastogės surandu visus namuose. 
Pasisveikinam. Pradedu apie lietų, 
kriketą, Formozą. šeimininkė ty
liai išslenka į kitą kambarį ir vėl 
tuoj grįžta. Mano vilkiškos akys 
įsminga į jos rankose braškančius 
mėlyną ir du raudonus banknotus. 
Staiga užbaigiame karą Formozo- 
je. šeimininkas nedrąsiai prata
ria:

— Tai gal dabar tik pusę duo
tume, mieloji?
— Ką čia varginsi tą aktyvą. Ma
tai ir taip Jau žmogus susiraukš
lėjo besitrindamas traukiniuose. 
Geriau nuvesk pas kaimynus, pa
rodyk, padėk. Nuvesk ir pas tą at
vykusį Iš bušo... susipratęs žmo
gus ... neatsisakyk.

Rašydamas 25 svar. kvitą galvo
jau: miela žuvedrėle, kodėl tu nesi 
kiekvienuose namuose...

Paskui užsukome pas brolį at
vykusį iš bušo. Simpatingas vy
ras. Atidavė paskutinę mėlynuką

PAS KAIMYNUS
LATVIAI SIŪLO BENDRĄ

PRE

Pranešama Iš JAV, kad vasario 
12 d. New Yorke įvyko Latvių 
Tautinio Centro organizacijos kon
gresas, kuriame dalyvavo atstovai 
iš JAV-bių ir Kanados. Tarp dau
gelio kitų buvo priimta rezoliucija 
kviesti sudaryti Pabaltijo litera
tūros premiją, kuri būtų skiriama 
geriausiam vienų metų literatūros 
kūriniui. Kiekviena pabaltiečių 
tauta šiam konkursui paruoštų sa
vo geriausią veikalą (išverstų), ir 
iš trijų knygų “tretieji” išrinktų 
geriausią, atžymėdami ją stam
biausia premija. Kitos dvi knygos 
betgi pasirodytų kitų dviejų tau
tybių knygų rinkoje. Po kongreso 
įvykusiame pokyly dalyvavo žymu
sis pabaltiečių bičiulis Kolumbijos 
un-t<> prof. Clarence Manning, tarp

PABALTIEČIŲ LITERATŪROS 
4IJĄ

kitų ir Gedimino ordino kavalie
rius, žymusis antikomunistinis JAV 
-se maj. G.R. Jordan, iš lietuvių 
— J. Šlepetys. Garbės komitetan 
buvo pasiūlyti buvę kongreso na
riai Charles Kersten, C. Armst
rong ir kongreso narys Timothy 
Sheham

— Amerikos Latvių Sąjungoje 
svarstoma JAV-bių ir Kanados 
Kultūros Fondų sujungimas, šie 
fondai atskirai jau yra plačiai lat
vių gyvenime pasireiškę, skirdami 
premijas literatūrai, muzikai, tapy
bai, remdami sekmadienines mo
kyklas. Kultūros Fondų veikla gy
vai domisi Latvijos atstovas JAV- 
se žymusis latvių kultūrininkas 
Arnolds Spekke.

SLAPTI DOKUMENTAI
AMERIKOS KARIUOMENĖ TURI KOMUNISTŲ PASLAPTIS

Amerikos kariuomene turi slap-, kolchozų pirmininkai ir kiti ko
tą komunistų partijos archyvą. Jis 
rodo partijos veiklą Rusijoje nu > 
1919 ligi 1939 m. Archyvą sudaro 
daugiau kaip 500 storų bylų. Ar
chyve yra Stalino ir kitų partijos 
vadų instrukcijos, šnipų praneši
mai apie Sovietų piliečius, žmonių 
nepasitenkinimą ir t.t. Šis archy
vas vadinamas Smolensko archy
vu. Jį dabar atsidėję studijuoja 
Amerikos mokslininkai. Dalis šio 
archyvo jau paskelbta. Dokumen
tais patvirtinama, kad sovietinė 
valdžia yra paremta vienas kito 
šnipinėjimu, teroru ir kad komunis
tų partija yra visagalis viešpats 
Sov. Sąjungoje. Ano meto doku
mentais atvaizduota sovietinio gy
venimo žiauri tikrovė, kuri tebėra 
ir šiandien.

Vienas šio archyvo slaptų doku
mentų yra Stalino ir Molotovo, da
bartinio užsienio reikalų ministe- 
rio, pasirašytas. Jie siūlo griebtis, 
masinio teroro prieš tuos, kurie 
priešinsis kolchozinti žemės ūkį.

ir prižadėjo dar. prisiųsti. :
Ir dabar nežinau: 'traukti re

daktorių į apylinkės teismą už tokį' 
patarimą, ar ne?

Spragilas, j

NESAKYK, KAD ESI Iš LIETU
VOS KRAŠTO, JEI NESKAITAI 
LIETUVIŠKO RAŠTO\
tWtWWi'JKi'K'It'tMWWWWi'JWt'K’Ji'IKWWJ

munistiniai pareigūnai.
Amerikos mokslininkai, komu

nistų partijos slaptuosius archy
vus nagrinėdami, šypsosi. Sako, 
geresnių šaltinių sovietiniam gy
venimui studijuoti negali būti.

Vienas 1933 m. gegužės 8 d. doku
mentas sako, kaip 1929-32 m. 
griežtos priemonės buvo vartoja
mos ne tik prieš buožes, bet ir j 
prieš smulkiuosius ūkininkus. Iš 
vieno Stalino ir Molotovo pasira
šyto įsakymo matyti, kad tuo metu 
kalėjimuose buvo 800.000 ūkinin
kų, neskaitant laikomųjų privers
tinio darbo stovyklose. Toliau nu
rodoma, jog areštų banga perėju
si per visą Rusiją. Žmones suimi
nėjo vietinės kom. organizacijos,

LITHUANICUM NJJ. 3
Lietuvių Kultūros Fondo Aust- 

I ralijos Valdyba yra įsteigusi Ko- 
! respondenclnius Lituanistikos Kur- 
l sus ir pagal programą kursantams 

pateikiama lituanistinė medžiaga 
sąsiuviniais leidžiamu Llthuani- 
eum, kurio 3 numeris paskleistas 
š.m. vasario mėn.

Nr. 3 Lithuanlcum 42 puslapių 
storumo.

A.K., gerai paruoštame str. apie 
liaudies dainas, plačiai supažindi
na su lietuviškos dainos kilme ir 
dainų grupėmis, sykiu pateikiama 
Ir dainų ištraukų.

Trumpoj rašmenų istorijoj, pri* 
slmenama spaudos draudimas, kada
nuo 1865 m. Iki 1904 m. lietuviš
kos knygos buvo uždrausta spaus
dinti lotyniškais rašmenimis, nes 
caro valdžia norėdama lietuvius 
surusinti buvo įvedusi rusiškąjį 
raidyną.

Senelio Dukraitė patraukliai ra
šo apie tašką Ir kablelį, arba lie
tuvių kalbos pamokas pas prof. 
J. Jablonskį —-Rygiškių Joną. 
Vertas dėmesio A.Z. straipsniukas 
apie citavimus. Teisingai atkrei
piamas dėmesys sepaudos darbi
ninkų j įgrisusias klaidas. J.J. 
rašydamas apie Lietuvos sienas, 
arba kurių sienų reiktų siekti at-

Felix Timmermans

* KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ *
------ ----------- -k^VERTĖ VINCAS KAZOKAS ___

(Ištrauka iš to paties vardo romano)
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Vieną dieną aš užsukau į smuk
lę išgerti stiklo alaus ir prablaš
kyti mintis bei nuraminti širdį. 
Prie bufeto stovėjo Knolis ir Ma
rijos vyras Jof Broes. Aš išgirdau 
juos besikalbančius (ir pataikyk 
tu man tokiu laiku!...), kad toji 
Lorėjo samdinė išėjusi iš proto ir 
susilaukusi vaiko. Iš susijaudini
mo bevelk visas pasinėriau į alaus 
stiklą. Aš esu to vaiko tėvas. Iš
tisą gyvenimą slėgs mano sielą ši
sai sunkumas. Kėdėje sėdėjau 
kaip prikaustytas.

Nedorėli tu nedorėli! priekaiš
tavau pačiam sau. Tu nesi vertas, 
kad tave žemelė nešiotų! Bet drau
ge man pasidarė ir smagiau, kad 
samdinė pakvaišuF ir nebegalės 
išsiplepėti. Jau buvau bepakyląs 
išeiti, ir štai, girdžiu, kaip Jef 
Broes sako Knollui:

•— Ar tik čia patsai nebūsi pri
kišęs pirštų, Knoli.

— Palikime tai spręsti Dievui 
ir malūnininkui, — ramiai atsilie
pia Knolis: aš tik vieną kartą ją 
palydėjau, o ką bekalbėti apie 
Doksą, apie Jaučiaragį ir dešimtį 
kitų, kurie paskui ją sekiojo.

— Koks aš avinas, — šėriau 
sau į kaktą: — argi aš jau skai
čiuoti nemoku? Juk tada buvo 
spalis. Lygiai prieš šešius mėne

sius.
Ir aš ėmiau juoktis, nesulaikomai 

juoktis. Išgerkime dar po stiklą, 
broleliai, gerkime dar po vieną! 
Tai bent'palengvėjimas! žinoma) 
tik pusiau, nes toji išpažintis vis- 
tlek nepajudinamai gulėjo skersai 
kelią.

Dar trys dienos, ir štai jau po 
Velykų. Ūkininkas, kuris neatlie
ka Velykinės prievolės, prilygsta 
mėginimui iš morkų išauginti bu
rokus. Naktį, man dar neužmigus, 
šovė į galvė išganinga mintis: nu
važiuoti į miestą Ir atlikti išpažin
tį pas kitą dvasiškį, ku»s manęs 
nepažįsta!

Pasakyta, padaryta.
— Fina, aš turiu važiuoti į 

miestą užpirkti-.sėklų.
Ir nuėjau išpažinties pas jėzui

tus.
— Kiek kartų1? — pkalausė tė

vas jėzuitas.
— Vieną kartą, daugiau ar ma

žiau, — atsakiau, pridėdamas pas
kutinius žodžius iš susijaudinimo.

— Gerai, bet daugiau taip ne
nusidėk, mano sūnau.

Vargu, ar kada nors šis tėvas 
jėzuitas tupėjo tokį atgailotoją, 
kuris savo nuodėmę taip nuošird
žiai apgailėjo.

Po valandos aš stovėjau prie 
mūsų klebono klausyklos Ir atpy
liau jam savo įprastines nuodėmes 
... atskiedžiau vandeniu pieną, 
kartas nuo karto supykdavau ir 
taip toliau.

Vis toks pats šaunus vyras, tu
rėjo jis pamanyti.

O kokia buvo puiki anuomet At
velykio diena. Su gryna sąžine, 
vienmarškinis ir cigaru dantyse aš 
vaikščiojau po laukus. Mano puiki 
nuotaika tiesiog garbino Dievą.

Taip, mums ūkininkams sekma
dienis turi didelės reikšmės ne 
vien tik dėl to, kad šią dieną atsi
kvepiame mm darbų, bet kad tuo 
pačiu pasisemiame jėgų ir nau
jiems užsimojimams. Rytą nukan
ki j bažnyčią, vėliau išlenki viena 
kitą stiklą alaus; namuose pietums 
riebios mėsos gabalas ant stalo, 
po to pasėdi namuose arba valan
dėlei prisnūsti kur nors pievoj. O 
tada vienas išeini pasivaikščioti: 
peršoki upokšnį, pasileidi per lau
kus ir krūmus. Sekmadieniais vis
kas yra šventiška, kažkaip tyliau 
ir ramiau. Šitai pastebi net vištos 
ir gyvuliai ganykloje.

Pamažėle ateina vakaras, ir ta
da atsisėdi ant slenksčio vis ir vis 
neatitraukdamas akių nuo laukų 
nuo amžinų laukų, su kuriais esi 
tiesiog suaugęs, žmona išėjus pas 
kaimynus, vaikai kur nors kaime. 
Tuomet išsinešu klarnetą. Kadai
se aš grojau vienoje dūdų kapeloje, 
bet vieną dieną ji iširo ir kaip tik 
pasėkoje ginčo tarp klebono ir 
aludario. Iš anų laikų dar aš prisi
menu vieną polką, kurią ir dabar 
groju. Laukų tylumoj ji skamba 
labai keistai. Kai valandėlei per

traukiu, dar girdžiu' keletą pasku
tinių tonų, pasikartojančių aidu 
pamiškėj. Karve romiai žiūri pro 
atviras tvarto duris, net kiaulė 
pakelia savo šnipą iš lovio. Ir tada 
žmogus esi kaip vaikas. Jau vien 
dėl to, kad tavęs klausosi karvė 
su kiaule, tu vėl imi groti su tra
liavimais ir pakartojimais.

Daug laimės ūkininkas neturi, 
bet jam ir netrūksta skaidrių va
landų.

Malonu, kai gauni pailsėti, bet 
taip pat malonu, kai žinai, jog ry
toj vėl užsivilks! prakaitu permir
kusius drabužius ir išeisi j laukus. 
Jau net dabar jauti šviežiai at
verstos velėnos .kvapą. JI kvepia 
kaip vaistai. Reikės daryti tą ir 
tą, galvoji, ir užsimiršti toliau 
groti. I .

Viešpatie, duok, kad ir Tavo 
danguje nuėjęs atrasčiau gerą lo- 

ipelį dirvos, nes ką gi aš ten veik
slu su savo rankomis!

Žmona sugrįžta namo, uždega 
žiburį, o aš Išsidanginu, sakant, į 
smuklę išgerti alaus, kad vėl pa
sijusčiau laimingas, stiprus ir nuo
lankus. Bet kodėl toks negali būti 
ir negėręs alaus? Laimė juk ne
krinta pati į sterblę, yra para
šyta knygose, reikia ką nors da
ryti, kad ją laimėtum... tegu ir 
alų gerdamas.

Kiekvieną kartą, kai susitinku 
kleboną arba kai jis pats pas ma
ne užeina, aš vis negaliu atsi
džiaugti, kaip aš jį apstačiau su 
savo išpažintim.

Vieną rytą, kai aš sodinau žy
duolius kopūstus ir mudu apkal- 
bėjom įvykusią žmogžudystę gre
timam kaime, klebonas ir sako:

— Taip, mano mielas Šakny, 
kas galėjo šitaip apie tą žmogų ir 
pagalvoti? Iš čia galima suprasti, 
kad mes lygiai visi, kaip ir aš ir 
tu, "rytoj galime tapti žmogžud
žiais arba sunkiais nusidėjėliais, 
jeigu mes užmiršime, kad mumyse 
gyvena DieVas. Net geriausia ave
lė iš Viešpaties avidės gali pasi
klysti. Bet gi yra didelė paguoda, 
kad taip pat didžiausias žmogžu
dys arba nusidėjėlis rytoj gali 
pasidaryti šventuoju. Pažiūrėk tik 
į šventąjį Augustiną — ir ko jis 
per savo gyvenimą neišdarlnėjo su 
moterimis! Arba kad ir šventasis 
Povilas; argi ne jis žudė pirmuo
sius krikščionis, kaip muses spa
lio mėnesį? O ar mes galime ši
tiems šventiesiems ką nors prikiš
ti? Bet kas gi tau, šakny? Tu 
drebi... sergi tu, ką? Gal vakar 
tu užpylei vieną kitą stiklą per
daug?

Beveik verkdamas aš priglaud
žiau savo galvą prie jo rankų ir 
išpasakojau viską: Išpažintį, Lo
rėjo samdinę, ir bulių, ir savo vi
dinį nerimą. Jo kilni siela, sušvy- 
tėjusi jo žodžiuose, atvėrė mano 
širdį.

Ištisas naktis nesumerkiau akių 
galvodamas, kaip savo nuodėmę 
suktu keliu išpažinti, o štai dabar 
aš jam viską atpyliau laukuose 
tiesiai i akis.

— Gyvenimas nėra juokas, šak
ny, bet dabar aš noriu juoktis, nes 
tu man asmeniškai daugiau paro
dei pasitikėjimo, negu klausykloje. 
Ęikš, Šakny, paspauskime rankas!

Nuo dabar ir prasidėjo mūsų di
džioji draugystė.

(Bus daugiau)

kursimal Lietuvai, keliauja su 
skaitytoju Lietuvos pasieniais ir 
nurodo Lietuvos teritoriją.

38 puslapiai paskirti Lietuvos 
valstybės valdovų chronologijai. 
Pradėdama nuo šeimos valdovo 
laikų, einama per Mindaugalčių, 
Gediminaičių ir kitas dinastijas, 
žvilgterima į bajorijos įsigalėjimą, 
apibraižos monarchijos laikų, su
pažindinama su Lietuva Rusijos 
valdžioje, nepriklausomybės lai
kais bei valstybino santvarka, kol 
vėl prasideda naujas — vokiečių 
ir Soavietų Rusijos okupacijų lai
kotarpis. Str. paruošė A.Z. kruop
ščiai, naudodamasis rimtais istori
niais šaltiniais.

Kursantams duodamas uždavinys 
paprašyti 3-5 puslapius (pasiren
kant vieną iš dviejų temų): “Kova 
su Maskva Lietuvos istorijoje” 
arba "Lietuvos santykiai su len
kais praeities ir ateities šviesoje". 
Rašiniai prisiųstini iki kovo mėn. 
15 d.

Skyrelyje — Žodyno dalykai — 
svetimų žodžių paaiškinimai, o 
nevykusieji skoliniai pakeičiami 
lietuviškais pavadinimais.

Llthuanicum redakcinę komisiją 
sudaro A. Zubras, A. Karazijienė, 
kun. J. Kungis ir J. Janulaitis. Re
dakcijai vadovauja A. Zubras, Ad
ministracijai — J. Janulaitis. Ad
resas: 4 Grandview A v., JVIaribyr- 
nong, Vic.

• Izrelio valstybė proporcin
gai turi daugiausia gydytojų, čia 
1 gyd. atitenka 390 žmonių, Aust
rijoj) 1 gyd. — 650, Amerikoje — 
770, N. Zelandijoj — 720, Aust
ralijoje — 1000.

2
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Gyvenimo
Iškarpos

Nesenai šioje skiltyje buvo ats
paustas Vyt. Šamo man rašytas 
atviras lašikas, kuriame jis atvi
rai pasipasakojo ką valgė ir gėrė, 
su kuo šoko ir kaip dainavo vieše, 
damas Melbourne. Mėgstu atvirus 
žmones. Tad atvirai bičiuliui ša
mui ir sakau: paties vietoj aš ne
sėdėčiau buše. Užuot “nagus krim- 
tęs” j Mtf.boumą skrisčiau su arais 
... pas tą paliktąją skaisčiąją ži
butę.

Broli, lyg nežinai, kad Melbour
ne, kaip tamsiame miške, pilna 
vilkų.

— 0 —
Ach, tas Melbournas. Štai guli 

ant stalo lietuviškai rašytas nau
jausias ’ baltasis lapelis”. Jis eks- 
pedijuoti pradėtas tuoj po Mel
bourne apylinkės metinio susirin
kimo. Išsiuntinėtas paštu po tris 
egzempliorius pažįstamiems Ir nie
kad neregėtiems tautiečiams.

Šis “baltasis lapelis” pradeda
mas antrašte: "Tvarkykime kuli- 
ganus”. Toliau “garbinami” žod
žiais šlovingiausiais (cituoju) — 
“pienburnis, sudurnavojęs, kursty
tojai prieš lietuvišką bažnyčią ir 
bendruomenę, bolševikų agentai, 
kuliganai” — buv. ALB apylinkės 
valdybos nariai, Lietuvių Kultūros 
Fondo, Australijos lietuvių skautų 
vadovai bei kiti veiklesnieji ben
druomenės darbininkai.

Aš labai atsiprašau skaitytoją 
už anų žodžių citavimą. Apie tai 
gal ir šnekėti nevertėtų, jeigu tai 
būtų pirmas kartas. Bet, kada pa
našūs^ žodžiai kartojasi iš eilės 
jau ketvirtame tokio pobūdžio lei
dinyje, neiškenčiau.

Štai perliukai iš kito “baltojo 
lapelio”, išleisto ir platinto Krašto 
Tarybos suvažiavimo metu Mel
bourne. Ten apie lietuvių bendruo
menę rašoma: “Bedievių bendruo
menė Australijoje savo durnumu, 
idijotiškumu ir palaidumu buvo sta
toma pavyzdžiu kitų kraštų bedie
vių tautinėms bendruomenėms”. 
Toliau: “Būdami teisingi, turime 
pasakyti, kad Melbourne Apyl. .val
dyba daugelį kartų parodė esanti 
sąmoningas bedievis — ardytojas

Arba vėl: “Visi bedieviai su 
džiaugsmu rašė Ir skaitė “Mūsų 
Pastogėje viešai skelbiamus šmeiž
tus. .." Paskui ten apstu tokių žo
džių: “chuliganizmo idėjos, pA- 
lelstuvial ir t.t.

Tai tik nuotrupėlės. Nes, šiame 
“baltame lapelyje” kliuvo ir paski
riems asmenims, ir ALB Krašto 
Valdyba, ir kt. Panašiu stilium 
buvo prirašytas “humoro laikraš
tis” “Kuolas”, ne daug kuo 'ski
riasi Ir kadaise platintas "žaliasis 
lapelis”.

Pamaldesnis žmogus pasakys: 
“Viešpatie, atleisk jiems, nes jie 
nežino ką daro.” Bet, man atrodo, 
geriausiai tinka čia dėdės Petro 
žodžiai: “Kuo pats kvep, tuo kitą 
tep”. >

Aš šiuos lapelius renku, kaip 
įrodymą, kad lietuvių kalba yra 
turtinga ir keiksmažodžiais ir ap
stu joje koliojimosi išsireiškimų.

— 0 —
Aną dieną Cabramattoj buvau 

liudininku šeimos "nesusipratimų”.
Mano bičiulių šešerlų metų mer

ginos buvo nuvestos pirmą dieną "| 
mokyklą. Bet jau apie pietus juod- 
vi grįžo namo ir sutartinai pareiš
kė:

— Mes nenorim šitos mokyklos.
— Kas, kodėl, kaip? —
— Ten seselės nemoka lietuviš

kai, tai kaip jos gali mudvi išmo- i 
kyti lietuviškai skaityti ir rašyti, I 
— tarsi būtų kieno pamokyta, kai- 1 
bėjo Laimutė už save ir nedrąsiai 
spoksančią kaimynę.

— Bet, mergaites, reikia eiti į 
mokyklėlę, — graudino šeimyna.

Mergaitės susižvalgė, angeliškai 
nusišypsojo, pasitaisė vėjo suke
dentas garbanas ir kartu tarė:

— Gerai, gerai močiute, sekma
dienį mes pirmosios būsime SAVO 
mokyklėlėje.

JURGIS DAUBA.

Ir vėl Lietuva bus laisva. Tu čia, 
o Jie ten gyvena ta pačia viltimi. 
Jis aukoja viską, ką turi brangiau
sią. O Tu? Aukok Tautos Fondui.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦»♦♦♦♦♦ ♦♦ ♦

| KITI APIE MUS
I Suomijos švedų partijos dienraš
tis “ABO Underrattelser”, leidžia
mas Turku (Abo) mieste, paskel
bė straipsnį apie Jurgį Savickį 
ir jo nuopelnus lietuvių literatūrai. 
Suomijos švedų partdešlmtės frak
cijos politinis saviatraštis “Appell" 
Nr. 3-1955 taip pat įsidėjo straips
nį apie Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos užgrobimą. Italų politinių in
formacijų žurnalas “Oltrecortina” 
įdėjo Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
žemėlapį ir dr. J. Gailiaus straips
nį, išsamiai pavaizduojantį Lietu
vos sovletinlmo procesą ir jo liūd
nus rezultatus. Straipsnyje gyvai 
konkrečiais pavyzdžiais ir skalė

mis, palygintomis su kainomis oku
puotoje Lietuvoje, italų skaityto
jams patrauklia forma duotas 
skaudus kasdieninės buities vaiz
das. “New York Times” š.m. vasa
rio 12 d. įdėjo didžiulį straipsnį 
apie Pavergtųjų Jungtinių Tautų 
Seimą ir Jaltos sukaktį. Straipsny
je išsamiai pavaizduojama paverg
tųjų tautų padėtis ir PJT Seimo 
darbai. Kat. telegramų agentūra 
KMA paskelbė žinią apie sustip
rintą Lietuvoje antireliginę akci
ją. Pranešime nurodoma, kad ji 
ypač vedama tarp mokyklų. Mo
kytojai turi augštesnių klasių tin
kamus mokinius išauklėti bolševi
kiniais propagandininkais.

JAV spauda pastaruoju metu 
plačiau rašė apie Vorkutos sto
vyklų pragarą, duodama pasikal
bėjimus su iš joj išleistu am-člu 
Noble. “Time” savaitraštis savo 
aprašyme apie Vorkutą Išryškino 
lietuvių vaidmenį. Taip pat įtakin
gas Vašingtono politinių ir ūkinių 
žinių žurnalas “US News — World 
Report” skiria daug dėmesio “var
gams bei rūpesčiams už geležinės 
uždangos”, iškeldamas įvairius 
trūkumus Sov. Rusijoje. Po vasa
rio 8 d. įvykdyto Malenkovo paša
linimo susidomėjimas sovietiniu 
gyvenimu JAV spaudoje yra dar 
labiau padidėjęs. Daugiau susi
domėjimo sovietine buitimi ir pa
vergtaisiais rodo taip pat britų 
spauda, štai konservatorių . dienr. 
“Daily Telegraph” š.m. vasario 9 
d. paskelbė pranešimą iš Stock- 
holmo, kaip soviet, okupantai Pa
baltijy,. nepavykus Malenkovo ž.ū- 
politikai, skatina iš naujo gyven
tojus pakelti žemės ūkio gamybą. 
Tam tikslui juo daugiau įvairių 
įstaigų tarnautojų turį būti siun
čiama į MTS, skatinama didinti 
ž.ū. įrankių gamybą, į Atlantą 
pasiųstas visas latvių žvejybos 
laivynas, taip pat didinama žmonių 
duoklė į Sibirą. Darbininkai pri
versti dirbti ir daugiau antvaland- 
žių. E. 

-Į ___ „

SOVIETINIS 
BIUDŽETAS

TSRS Augščiausioji Taryba Mas
kvoje priėmė sąjunginį biudžetą, 
kurio biudžetinės pajamos siekia 
590 millardų rublių. Iš jų Lietu
vos respublikai skiriama vos vie
nas milijardas 655 milijonai. Iš
syk pažiūrėti atrodo nemaža su
ma, bet iš tikrųjų yra menka, nes 
rublio perkamoji galia šiemet dar 
labiau nusmuko, šių dviejų skai
čių sugretinimas kiekvienam gali 
kelti pagrįstą įtarimą: dėl ko Lie
tuvai. tiek maža skiriama iš są
junginio biudžeto? Juk visoje Sov. 
Sąjungoje yra 200 milionų gyven
tojų, todėl, proporcingai imant, 
kiekvienam milionui gyventojų 
tenka beveik 3 milijardai rublių. 
Todėl Lietuvai iš sąjunginio biud
žeto turėtų tekti ne pusantro, bet 
devyni miliardai rublių.

šis faktas dai- kartą ryškiai pa
rodo, kokios rūšies yra tas taip 
dažnai komunistų įtaigojamas “rū
pinimasis broliškomis respubliko
mis”. Maskva vieton 9 miliardų, 
kuris Lietuvai priklausytų pagal 
gyventojų skaičiaus santykį, “nu
kniaukė” pasaštunto milijardo rub
lių sau. Tai ne atsitiktinis faktas. 
Ištisos metų eilės pavyzdžiui ro
do, kad Maskva ir iš respublikinio 
biudžeto pasiima daug didesnes su
mas, kaip jam skiria. Pvz. 1953 
m. iš Lietuvos respublik. biudžeto 
ji pasiėmė 4 milijardus rublių, o 
iš sąjunginio biudžeto buvo skyru
si tik pusantro milijardo. Taigi, 
net biudžeto tvarka okupantai Lie
tuvą apgrobinėja, nekalbant jau 
apie kitus jų būdus, apgrobimo 
tikslams naudojamus.

Nežiūrint okupantų grobikiškos

PRISIMINIMŲ ŽIUPSNELIS
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ STUDENTŲ IN1TIUM SEMESTRI 

PROGA
Kai mūsų jaunas universitetas ir populiarumu pasižymėjo ir prof, 

pradėjo darbą, didelio rūpesčių jam V. Jurgutis, Finansų mokslo kated- 
teikė mokomojo personalo komplek- ros vedėjas. Jo paskaitos pasižy-
tavlmas. Pasakojama apie tokį kur. 
jozą, įvykusį 1922 m. pabaigoje.

Humanitarinių mokslų fakulte
tas buvo nutaręs pakviesti lekto
rium mūsų žinomą poetą ir lite
ratūros kritiką Liudą Girą-Radzi- 
kauską. Už poros dienų universi
teto raštinės vedėjas susirūpinęs 
atskubėjo pas fakulteto dekaną ir 
padėjo jam ant stalo tik ką gautą 
prašymą. Dekano didžiam nustebi
mui ir susijaudinimui, tai buvo 
Liudo Giros prašymas priimti jį 
laisvuoju klausytoju humanitari
niams mokslams studijuoti. Lai
mei, dar Jam nebuvo išsiųstas pa
kvietimas būti tų pačių mokslų 
dėstytojų.

XXX

Nors ir piktokas iš pažiūros, 
bet visų gerbiamas ir mylimas bu
vo Teisių f-to dekanas prof. Pet
ras Leonas. O jis mus gal būt dar 
daugiau mylėjo, ir kai 1927 m. atė
jo eilė rinkti rektorium teisių f-to 
dekaną, jis nepanorėjo skirtis su 
teisininkais ir būti renkamu atsi
sakė.

Antrą semestrą įpusėjus, gavo
me iš jo skaityto Teisės Enciklo
pedijos kurso seminaro darbą, te
mą — Kas yra teisė? Nemažiau 
už kitus prakaitavau, kol sudoro
jau šią temą. Atėjus seminaro 
darbų įvertinimo dienai, prof. Leo
nas maždaug, taip į mus prabilo:

— Anais laikais, Maskvos uni
versitete per Teisės Enciklopedi
jos egzaminus, profesorius užklau
sė studentą, gerai Išpylusį ištrau
ktą bilietą, — “Kas yra teisė? šis 
gerokai pagalvojęs, sumišęs krei
pėsi į profesorių: “Pone profeso
riau, aš žinojau, bet pamiršau.” 
Profesorius atsiduso ir tarė: “Var
gšė žmonija, vargšas teisių moks
las, vienas žmogus pasaulyje ži
nojo, kas yra teisė, ir tas pats 
užmiršo”.

Tai pasakęs, prof. Leonas sker
somis pažiūrėjo! į šalia jo gulinčią 
krūvą mūsų rašinių, nusišypsojo 
ir, kaip nieko dėtas, pradėjo savo 
eilinę paskaitą.

Gražaus sąmojaus turėjo mūsų 
mielas dekanas.

XXX

Prof. Mykolas Romeris, viena, 
ryškiausių mūsų praeities figūrų. 
Senosios Lietuvos — Lenkijos ba
jorų palikuonis, visuomenininkas, 
publicistas ir advokatas Vilniuje 
dra prieš Pirmąjį Pasaulinį karą; 
to pat laikotarpio Vilniuje įkur
tosios masonų ložės “Litwa” žy
miausias veikėjas, perkėlęs tas 
tradicijas vėliau į Kauną, masonų 
ložei atgijus nepriklausomoj Lie
tuvoj; teisėjas Lomžoje, Pilsuds
kio legionų I-sios brigados legio
nininkas; po Vilniaus užgrobimo, 
pasipiktinęs, nutraukęs visus ry
šius su Lenkija ir kaip Lietuvos 
patriotas persikėlęs Kaunan; Vyr. 
Lietuvos Tribunolo narys, Valsty
bės Tarybos snarys, Tarptautinio 
Hagos Tribunolo teisėjas iš Lie
tuvos pusės; Lietuvos u-to profe
sorius ir ilgametis rektorius (nuo 
1933 m. iki 1939 m. pabaigos).

Retas kuris gali taip kaleidos
kopiškai peržvelgti savo gyveni
mą. Taip pat retas mūsųjų taip 
augštai buvo iškilęs savo dvasi
niais privalumais. Net ir jo nemi
gusieji dėl jo pažiūrų, su pagar
ba lenkė prieš jį galvą.

Studentų tarpe buvo labai 
populiarūs Valstybinės teisės eg
zaminai Romerių paveldėtiniame 
Bagdoniškio dvare, Rokiškio aps. 
Atvykusius egzaminuotis studen
tus profesorius tėviškai priimda
vo. Seno dvaro valgomajame visi 
sėsdavo pietauti su profesorium 
galustaly. Puikios būdavo vaišės. 

O išlaikiusiems egzaminus, profeso- 
rius dar apmokėdavo geležinkelio 

kelionę atgal. Neišlaikiusieji džiau
gdavosi tik vaišėmis.

Ir aš toj senoj bajorų gūštoj 
buvau, gardžius pietus su profe
sorium valgiau ir jo lėšomis namo 
pargrįžau.

XXX

Nemažesniu asmenybės ryškumu 

politikos, Lietuvos reikalų niekas 
negynė svarstant biudžetą Augš- 
čiausioje Taryboje Maskvoje. 

medavo tokiu vaizdingumu, kad jo 
auditorija būdavo perpildyta; net 
ir iš kitų fakultetų ateidavo jo 
pasiklausyti. Nors augštas teolo
gas iš Išsimokslinimo, savo sieloje 
jis buvo mokslininkas-ekonomistas, 
ypač pamėgęs finansų sritį, šis 
pašaukimo neatitikimas kiek dra- 
miškai atsispindėdavo ir jo laiky
senoje privačiame gyvenime.

Kas Kaune gyvenusių neatsi
mena prof. V. Jurgutį, kai jis sek
madieniais, kuprinę ant nugaros 
užsimetęs, į kalniečio batus įsi
spyręs, lazda rankoje, ištisą dieną 
iškylaudavo Kauno kalvomis ir slė. 
niais.

Vieną vasaros sekmadienio vaka
rą, pasimaudę ir pasikaitinę Ne-' 
muno paplūdimiuose, susimetėme 
keli studentai į nedidelį restora
nėlį Laisvės Alėjoje. Malonu buvo 
atsivėsinti šaltu alumi. Be mūsų 
svetainėje, rodos, nieko daugiau 
nebuvo, tai netrukus ir dainą už
traukėme. Nors ir nebuvome pra
šę, šeimininkas dar atnešė alaus, 
akių žvilgsniu nukreipdamas mus 
pasidairyti į šonus. Restorano kam. 
pūtyje, šešėlyje, gurgšnodamas 
alų sėdėjo prof. V. Jurgutis, po
ilsiaudamas po įprastos iškylos. 
Mėgdavo profesorius jaunimą, su 
džiaugsmu klausydavosi studentiš
kų dainų. Nepagailėjome mes Jam 
tų dainų. Veik dvi valandas jis jų 
klausėsi atokiai sėdėdamas prie 
savo vienišo stalo, prisakęs šeimi
ninkui, kad mūsų stiklai visad 
būtų pllnli Mes linksminomės, gi 
profesorius sėdėjo liūdnas ir užsi
mąstęs, įbedęs žvilgsnį vienon vie
ton, lyg kokį regėjimą sekdamas. 
Apie ką galvojo šis didelis vyras, 
teologas-akademikas, Lietuvos 

Banko valdytojas, profesorius- 
mokslininkas, finansin i nkas-prak- 
tfkas? Tokios mintys lindo mums

MIELI AUSTRALIJOS LIETUVIAI
T. BRUŽIKAS RAŠO:

Jau nebetoli Kristaus Pl-lsikėli- 
mo Šventė. Iš tolimo Urugvajaus 
kampelio siunčiu Jums savoj ir vi
sų, geros valios lietuvių, pasveiki-

Uragvajaus lietuvių bažnyčia.
Prie jos stovi Tėvas Bružikas., 

nimą ir padėką už tai, kad taip 
mielai, broliškai ir tikrai rūpestin
gai parėmėte savo aukomis mūsų 
sunkų apaštališką darbą šiame 
krašte. Jūs gražiai prisidėjote prie 
Marijos širdies bažnyčios pastaty
mo šioje vargingoje ir sukomunis- 
tėjusloje lietuvių kolonijoje.

Iki šiol iš Australijos lietuvių 
yra gauta 745 svarai. Atsirado net 
ir tokių stambių aukotojų, kurie 
įnešdami po £ 45 ir daugiau, tapo 
pilnais šios bažnyčios fundatoriais 
ir amžinais jėzuitų ordino Na- 
riais-Rėmėjais, dalyvaudami dabar 
visuose mūsų ordino nuopelnuose. 
Kiti prisidėjo mažesnėmis aukomis 
ir nešė, kiek galėjo, kaip tos dar
bščios skruzdės plytą po plytos ir 
statė kartu su kitų kraštų lietu
viais šią šventovę Marijos garbei. 
Jūs gerai supratote, kad juo ar
šiau okupantai puola tikėjimą ir 
juo dažniau šventvagiškai griau
na ir niekina mūsų bažnyčias pa
vergtoje Tėvynėje, juo su didesniu 
pasiaukojimu turime jas laisvaja
me pasaulyje statyti, kartais tam 
reikalui nutraukdami nuo savo bur
nos net paskutinį duonos kąsnį!

Bažnytėlė išoriniai jau baigta ir 
Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės proga jai suteiktos visos para
pijos teisės. Bet dar bažnyčia sto
vi neįrengta, dar reikės daug lėšų

| galvon, kai dainų pertraukomis, 
mes žvilgterėdavome į jį vienišą 
restorano kamputyje
. ' XXX ' .

Vasario 16 švęsdami, studentai 
mėgdavo truputį paūžti. Tai buvo, 

1 juk, universiteto metinės.
I' Gražu buvo tą dieną Kaune.

Gausybės vėliavų, išpuoštos vitri
nos, vakare nuo iliuminacijų žė
rėjo visas dangus. Minios žmonių 
visose didesnėse gatvėse, skx-uostai 
nuo šalčio paraudę, sniegas minkš
tai girgžda... O Laisvės Alejos 
ir Mickevičiaus gatvių sankryžo
je, prie Karininkų Ramovės rūmų 
— spūstis. .Minia stebi atvyks
tančius į iškilmingą balių svečius. 
Žibančios uniformos, ordenai, už
sienio diplomatai, karo atache’s; 
viskas žiba, mirga... Ne, čia dar 
ne mums, mes studentai švenčiame 
kitur.

Jei iš Ožeškienės g-vės palypėsi 
granito laiptais augštyn — pasiek
si Ukmergės plentą (vėliau Sa
vanorių pr.). Jį peržergsi, — vėl 
kopk trejetą augštų viršun, atsi
dursi Raseinių g-vėj. čia pat Ža
lioji g-vė, ją skersiną Obuolių, 
Aviečių ir kitos vaisių ir uogų pa
vadinimais gatvės, čia, augštai, 
virš Kauno — kitas pasaulis. Siau
ros gatvės, nedidukai mediniai na
mai, veik kas antras jų turi prig
laudęs pas save po 2-3 studentus.

Obuolių g-vėj, naujo medinio na
mo erdviame kambary, gyveno 
trys “daktarai”, 4-to kurso studen- 
tai-medikai. Pas juos užsuko kai
mynai teisininkas su techniku. Di
dokas kambarys prikūrentas, vai
šės paprastos, bet gausios. Visi 
ankštai susėdę prie nediduko sta
lo. I jų tarpą įsispraudusi dus
liai kvatoja pačio gerojo amžiaus 
našlė — šeimininkė, o prie vieno 
‘'daktaro” glaudžiasi grakšti pa
auglė, šeimininkės dukrelė. Kal
bos, dainųs, juokai, patefonas... 
Eh, kur geriau rasi.

Ir vėliau, slampinėdamas par
ketais, dažnai su pavydu prisimin
davau gerąsias Žaliakalnio studen
tiškas dienas.

L. Bitinėlis.

ir dar turime nemaža skolų.
Būtų labai malonu susilaukti iš 

Australijos lietuvių dar daugiau 
paramos, kad, pavyzdžiui, už da
bartines ir aukas ateity, galėtume 
Australijos lietuvių vardu įtaisyti 
mūsų bažnyčioje vargonus, varpą 
ar pan. Renkame taip pat aukas 
bažnyčios išdekoravimui, langams, 
statuloms ir t.t. Be to, norime įren
gti vaikams ir jaunimui žaidimų 
aikštę, kad tokiu būdu atitrauk
tume klaidinamą jaunimą nuo dve
jų komunistinių klubų. Svajojame

NARCIZAI IR KITOS GĖLĖS
Pavasaryje, be žydinčių žirniu

kų, aguonų ir kitų gėlių, pilnoje 
savo grožybėje pasirodo įvairios, 

taip vadinamas, svogūnines ir gum
binės gėlės. Žiemai besibaigiant 
sužydi snieguolės (Snowflake) ir 
krokusai (Crokus), po jų — narci
zai (Daffodils, Jonquils), paskui 
įvairiausiom spalvom pasipuošia 
plūkės (Anemone) ir viedrynai 
(Ranunoulus). Dar vėliau sužydi 

hyjacintai (Hyacinth), tulpės (Tu
lip), frizijos (Freesia), babijanos 
(Babiana), lachenalijos (Laehena- 
lia), iksijos (Ixia) ir kt. Vasaros 
pradžioje pasirodo įvairios lelijos 
(Iris, Lillum), kalijos (Callas), 
gladijolės (Gladiolus) ir kitos gė
lės.

šioms, kaip ir kitoms gėlėms, 
žemę parengti reikia anksčiau. 
Ypač tai yra svarbu, jei tręšiama 
mėšlu ir mineralinėmis trąšomis, 
nes tuomet minėtų gėlių svogūnus, 
gumbus ar šaknis reikia sodinti 
3-4 savaitėms praslinkus po pa
tręšimo. šios gėlės mėgsta leng
vesnį ir nešlapią dirvožemį. Be
veik visas svogūnines, gumbines 
gėles patartina sodinti atviroj, 
saulėtoj vietoj. Sydnėjuje ir dar 
šiltesnėse vietovėse hyjacintus, 
tulpes ir narcizus yra geriau so
dinti daliniame pavėsyje. Daugu
ma šių gėlių sodinama vasario — 
gegužės mėn. Tik gladijolės ir 
jurginai (Dahlia) yra sodinami žy
miai vėliau. Plūkės, viedrynai ir

: SUSITARS ISTORIJOS 
KLASTOTOJAI

Praėjusių metų gale Taline, Es
tijoje, įvyko visų trijų okupuotų 
Pabaltijo valstybių Istorikų kon
gresas. Jame dalyvavę Sovietų Są
jungos akademijos istorijos insti
tuto istorikai mokė Pabaltijo isto- 
rkius, kaip jie turi klastoti savo 
garbingą istoriją, kaip ją menkin
ti ir kaip su Rusija sieti. Kongre
sas pasišovė įrodyti neįmanomą 
dalyką, kad Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos “darbo žmonių masės ko
vojusios už tarybų valdžią”. Nie
kad jokios darbo masės nei Esti
joje, nei Latvijoje, nei Lietuvoje 
nekovojo dėl tarybų valdžios. Nie
kad nė vienoje šių valstybių komu
nistų partija nebuvo masinė orga
nizacija ir jokio vaidmens nevaidi
no Jungiant darbininkus su vals
tiečiais. Tiek 1918 — 1919, tiek ir 
1940 m. sovietinė diktatūra į tuos 
kraštus buvo nešama raud. armi
jos durtuvais. Už raudonosios ar
mijos tiek 1918-1919, tiek Ir 1940 
metais slėpėsi paprastas rusiška
sis Imperializmas, kuris nedaug 
kuo skyrėsi nuo carinio imperia
lizmo. Pabaltijo tautos šį impe
rializmą gerai pažįsta. Jos purtėsi 
juo, kaip bjauriu dalyku, ir dėl to 
negalėjo dėtis masiškai į tokius 
sąjūdžius, kurie rusiškąjį iiųpe- 
riallzmą platintų.

Sovietinių Istorikų kongrese bu
vo iškeltas dar vienas dėmesio ver
tas faktas. Sovietiniai istorikai 
negali nuslėpti, kad Pabaltijo tau
tose tebėra gyvas jų priklausymo 
Vakarams jausmas. Jie negali nus
lėpti ir to, kad tiesos žodjs iš už
sienio apie dabartinę padėtį Pabal
tijo valstybėse pasiekia tų kraštų 
gyventojus. Tarybiniai istorikai 
skundėsi Ir kaltino Ameriką bei 
tų kraštų pabėgėlius Vakaruose, 
esą, jie “šmeižikiškai” vaizduoja 
tarybų valstybės politiką Ir Pabal
tijo tarybinių respublikų gyveni
mą.

ir apie mokyklos atbaigimą, nes 
iki šiol tenkinomės tik nedideliu 
kambariu sekmadienio pamokoms.

Esu nuoširdžiai dėkingas bran
giems broliams kunigams Austra
lijoje, kurie taip uoliai rinko aukas 
ir ragino aukoti. Dieve, visiems 
Tu atlygink, o mes meldžiamės!..

Malonėkite ir toliau siųsti savo 
aukas šiuo adresu: Rev. S. Gaide
lis SJ, 264 Miller, Str., North 
Sydney, NSW.

Su gilia meile ir dėkingumu, ml- 
sijonlerius: Rev. J. Bružikas S J

Belgica 1765 Montevideo, 
URUGVAY, S.A.

frizijos labai gerai užauga Ir iš 
sėklų. Taip pat daugelis šių gė
lių galima pasodinti j nuolatines 
lysves, kur jos gali netrukdomos 
augti 3-4 metus. Tik plūkės, vie
drynai, hyjacintai, tulpės Ir gla
dijolės, peržydėjus ir pageltus la
pams, yra išimami iš žemės, džio
vinami, nuvalomi Ir sandėliuojami 
kitam sezonui.

Trumpai paminėtinas kaikurių 
gėlių sodinimo laikas, gylis Ir 
tarpas tarp jų:

Plūkės ir viedrynai sodinami 
vasario — balandžio mėn., 2 colių 
gylyje; 9-12 colių tarpas. Babiana, 
Lachonalfa, Crocus: vasarlo-gegu- 
žes men.; 3 col. gylyje; 3-4 col. 
tarpai. Tulpės: vasar.-baland.; 5 
col.; 6 coj. Hyjacintai: vasar-ba- 
land.; 5-7 col.; 6-9 col. Narcizai: 
vasar.-baland.; 4 col.; 4-6 col. Fri
zijos (Freesia): vasar.-baland.; 2 
col.; 3 col. Watsonia: vasar.-gegu- 
žės; 3-5 col.; 24 col. Gladijolės: 
liepos-gruodž.; 3-5 col.; 6-12 col. 
Jurginai: spalio-gruodžio.; pavir
šiuje; 2-6 pėdos tarpai.

rga

* įtakingas amerikiečių dien- 
raštis “New York Times” paskel
bė ilgą straipsnį, kuriame reika
laujama nutraukti diplomatinius 
santykius su Sov. Sąjunga Ir jos 
satelitais. Straipsnį — atsišauki
mą pasirašė generolai Chennault, 
Wedemeyer, Stratemeyer ir filmų 
aktorius Adolfas Mejou.
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nOsv PASTOGĖ
Sydnėjus

TARPTAUTINIS
SKAUTŲ LAUŽAS

PLSS Sydnėjaus Vietininkija 
praneša, kad š.m. kovo 27 d., sek
madieni, 4 vai. po pietų, Inghle- 
burge, ukrainiečių skautų žemėje, 
įvyksta visų už geležinės uždan
gos esančių tautų, čia gyvenančių 
skautų tarptautinis laužas, kuria
me dalyvauja ir lietuviai.

Bankstowne gyvenantieji lietu
viai skautai tų dienų 1 vai. po pie
tų renkasi Bankstowno australų 
skųutų salėn. Skautai vyčiai, kan
didatai, Cabramattos skautai ir vi
sos sesės skautės renkasi punktua- 

,liai 2,30 vai. Liverpulio gelež. sto
tyje.

Sydnėjaus Vietininkija Į šį lau
žų atsilankyti kviečia visus tautie
čius. Važiuojantieji traukiniais 
renkasi Liverpulio stotin 2.30 vai., 
gi kitomis susisiekimo priemonė
mis ■ prašomi atvykti Inghleburgo 
stotin 3.80 vai., iš kur bus nurody
tas kelias į laužavietę.

LIETUVIŲ NAMŲ TARYBOS
POSĖDIS

Kovo 27 d. 9 vai. ryto Canter- 
buryje, 3 Robert St., įvyksta Syd
nėjaus Lietuvių Namų Tarybos 
posėdis.

RELIGINĖ INFORMACIJA
27 d. Kančios sekmadienį, tuo

jau po llteuviškų pamaldų, Cam- 
perdowne Kryžiaus Ke'ia> už ken
čiančių tėvynę ir ištremtuosius.

Pamaldos Wollongongo lietu
viams š.m. 27 d. 4.30 vai. (ne 5-tų) 
Wollongongo katedroj.

Velykinė išpažintis Wollongongo 
lietuviams kovo 31 d. 6.30 vai. vak. 
katedroje. Išpažinčių klausys kun. 
dr. Bašinskas.

Rekolekcijos Sydnėjaus lietu
viams Camperdowne Verbų šešta
dienį ir sekmadienį (bal. mėn. 2 
Ir 3 d.d.) kurias praves kun. dr. 
P. Bašinskas.

Verbų šeštadienį (2 d.) iš ryto 
nuo 8.15 - 9.45 vai. velykinė išpa
žintis ir konferencija mokykliniam 
jaunimui Bankstowne, St. Felixs 
bažnyčioje (ant kalno, kur buvo 
mokykla.) Atvyks kun. dr. P. Ba
šinskas.

Kovo 27 d. pamaldos Wentwor 
thville senojoj bažnyčioj (lietu
viams atskirai) 10 vai. Nuo skai
tlingo dalyvavimo priklausys to
limesnis atskirų pamaldų išlaiky
mas.

K.P.B.

PO FILMŲ VAKARO
Sambūrio šviesa Sydnėjaus sk- 

suruošta^ filmų vakaras buvo pir
mas šios rūšies parengimas Sydnė
jaus lietuviškajai publikai. Susido
mėjimas buvo didelis ir žmonių 
prisirinko pilna Mllsons Point sa
lė. Atidarymo žodį tarė pirm. J. 
Kedys. i

Vyt. Donlelos rūpesčiu buvo 
gauti šie filmai: pirmųjų atominių 
bombų sprogdinimo padariniai Hi- 
roshimoj Ir Nagasaki miestuose, 
sųjunglnlnkų invazija Europon — 
išsikėlimas Normandijoj ir žygis 
iki Berlyno.

Pirmasis filmas pagamintas spe
cialiai kariams, gi antrasis, kurį 
laikų demonstruotas kin<^ teatruo- 
se, dabar, sųjungininkams suta
rus, yra nuimtas nuo ekranų. Abu 
flimai saugomi karinių ir moksli
nių Institucijų, archyvuose.

Filmai — tikrų vaizdų monta
žai — žiūrovams gyvai priminė 
netolimų praeitį ir kietas kovas 
dėl tautų laisvės. Nenuobodus bu
vo Ir priedas. Filmų demonstravi
mas truko per 2 valandas.

PLUNKSNOS KLUBO SUEIGA
Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos 

Klubo pirmininkas praneša, kad 
klubo narių sueiga įvyksta kovo 
26 d. (šeštadienį) 5 vai. p.p., 64 
The Avenue, HurstviBe. Nariams 
pakvietimai atskirai nebus siun
čiami.

Melbournas
DAIL. A. RŪKŠTELĖS 

DARBŲ PARODA -
Lietuvių Kultūros Fondo Mel

bourne skyriaus valdyba suruošė 
Adelaidėje gyvenančio dail. A. 
Rūkštelės kūrinių parodų Melbour
ne. Atidaryta kovo 20 d. M.U. Hali 
patalpose. Parodos atidarymo pro
ga dail. A. Rūkštelė skaitė pas
kaitų, tema “Lietuvos meno ke
liai.”

“ŠVIESOS” PASKAITA.
Sambūrio šviesa Melbourne sky

rius pradeda 1955 m. forumų — 
paskaitų ciklų. Kovo 26 d., šešta
dienį, 4 vai. po pietų, skyriaus 
nuolatinėse patalpose (Flinders 
St. stoties pastate, salėje Nr. 11, 
įėjimas iš Flinders gatvės,pasikel
ti keltuvu į III augštų, o paskui 
laiptais į IV) įvyksta K. Rindze- 
vičiaus paskaita, tema "Materijos 
sudėtis.”

Po paskaitos linksmoji dalis. 
Skyriaus Valdyba.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Melbourne skautai šv. Kazimie

ro minėjimo proga turėjo iškilmin
gų sueigų. Skauto įžodį davė Še- 
meta. Skautininkas A. Zubras skai
tė turiningų paskaitų apie šv. Ka
zimierų. Laužų pravedė Jarinkevi- 
čius ii- Žilinskas. Minėjimas — 

sueiga įvyko Centr. savaitgalio mo
kyklos patalpose.

Melbourne ateitininkai šv. Ka
zimiero minėjimų suruošė atskirai 
šv. Jono parapijos salėje.

Cabramatta
MOKYKLA PRADĖJO DARBĄ
Kovo 13 d. mažieji Cabramattos 

lietuviukai vėl susirinko pradėti 
naujus mokslo metus, šiais me
tais mūsų savaitgalio mokykloj 
maloniai sutiko mokytojauti: p.p. 
A. Cininiene, J. Veteikis, J. Pet- 
niūnas, V. Bitinas. Tikybų dėstys 
kun. P. Butkus. Mokyklos reikalų 
vedėjo pareigas sutiko eiti Apylin
kės Valdybos švietimo ir kultūros 
vadovas E. Migevičius.

Mokyklos atidarymo dienų, laike 
pamaldų vietos lietuviams, kun. 
P. Butkus pasakė gražų, pritai
kintų mokyklos atidarymui pamo
kslų, linkėdamas mokytojams eiti 
tais garbingų kaimo “daraktorių” 
keliais , kurie prikėlė Lietuvę. 
Stengtis įdiegti meilę savo tėvų 
krųštul mūsų Jaudinu, širdyse, ir 
kad šis Jų, kaip mokytojų pasiš
ventimas ir darbas, yra neįkainuo
jamas mūsų tautos ateities labui.

Po pamaldų Mt. Pritchard baž
nyčios salėje įvyko Apyinkės Val
dybos šauktas tėvų susirinkimas. 
Jį atidarė Apylinkės Valdybos pir
mininkas J.A. Skirka, pakviesda
mas prezidiuman inž. P. Grudzlns- 
kų ir J. Kazlauskų. Pranešimų mo
kyklos reikalu padarė Apylinkės 
Valdybos pirmininkas, prašydamas 
susirinkusiųjų mokyklos reikalais 
rūpintis Išrinkti tėvų komitetų. 
Mokyklos reikalams buvo nutarta 
nuo šeimos sumokėti po svarų, kas 
tuojau susirinkusių buvo ir pada
ryta. j tėvų komitetų išrinkta: 
Pirmininku — inž. P. Grudzinskas, 
sekretorium — A. Skirkiene ir Iž
dininku — J. Kazlauskas. Kandi
datais: M. Migevičienė ir J. Žu
kauskas. Tėvų Komitetas artimoje
ateityje yra numatęs mokytojams 
pagerbimo-padėkos pobūvį ir mo
kyklos fondo lėšoms padidinti vie
šų pasilinksminimų.

Linkime komitetui geriausios sėk
mės, o mieliems mokytojams ištver
mės šiame kilniame darbe.

Kabramatiškis.

KONSTANCIJA LIZAITIENĖ. 
pajieško sūnaus 'Algirdo Ližaičio, 
paskutiniu metu gyvenusio Iron 
Knob, South Australia.

Turintieji apie jį žinių prašomi 
pranešti šiuo adresu: Mrs. K. Li- 
zaitienė, 814 W. Lombard St., Bal

timore 1, Md., U.S.A.

TRAGIŠKAI MIRĖ 
JONAS VEDRINAITIS

Kovo 11 dienų Woronora (Syd- 
nčjus) katalikų kapinėse susirin
ko gausus būrys lietuvių ir aust
ralų atsisveikinti su Jonu Vedri- 
naičiu — Wedrien, 72 metų am
žiaus žuvusiu šaltose Botany Bay 
bangose.

Jonas Vedrinaitis kovo 3 d-, su 
geru savo pažįstamu australu, irk
liniu laiveliu Išplaukė į Botany 
Bay vandenis žvejoti. Žūklė užsi
tęsė iki vėlios nakties. Ir iš žve
jybos J. Vedrinaitis nebegrįžo — 
naktį kilusi stipri audra apvertė 
jų laivelį, kurį ryte žmones rado 
apverstų ir bangų blaškomų pa
krantėje. Policija spėjo, kad laive
liu plaukę žmonės prigėrė. Velio- 
nies Vedrinaičio sūnūs ir policija 
kelias dienas jieškojo lavonų. Ved
rinaičio lavonas surastas po pen
kių dienų pakrantėje.

Velionis labai mėgo žvejoti. Vi
sas laisvas valandas jis praleisda
vo su žūklės Įrankiais laivelyje. 
Jis buvo Sydnėjaus australų žve
jų klubo s-gos narys. Yra laimė
jęs daug taurių ir apdovanotas 

keliais pasižymėjimo lapais už žve
jybų. Sydnėjaus įlankose jis yra 
žvejojęs per 40 metų.

J. Vedrinaitis gimė Lietuvoje, 
Kud. Naumiestyje. Pabaigoje pe
reito šimtmečio, dar visai jaunas 
vyrukas, emigravo Anglijon — 
Škotijon. Ten Išmoko siuvėjo ama
to ir 1912 metais persikėlė Aust
ralijon. Apsigyveno ir visų likusį 
gyvenimų praleido Sydnėjuje. čia 
turėjo savo namų ir siuvyklų su 
krautuve. Vertėsi puikiai. Užaugi
no gražių lietuviškų šeimų: duk
terį Agnieškų ir sūnus Antanų ir 
Juozų. Giminių' liko Lietuvoje ir 
Anglijoje.

Įsikūrus Australijos Lietuvių 
Draugijai, J. Viedrinaltis buvo pir
masis jos pirmininkas. Jo siuvyk
loje dažnai vykdavo Draugijos su
sirinkimai ir valdybos posėdžiai. 
Velionis buvo puikus lietuvis pa
triotas ir daug dirbo. ALD su
stiprinimui.

Jis visadą domėjosi lietuviška 
veikla ir kiek galėdamas jų rem
davo. Mėgo lietuviškų spaudų. Visų 
laikų prenumeravo, aukojo ir skel
bimais parėmė “Mūsų Pastogę”. 

Pats atsimindamas spaudos draudi
mo laikus Lietuvoje, gerai suprato 
lietuviško spausdinto žodžio reikš
mę. Man pradėjus organizuoti 
“Mūsų Pastogės” išleidimų, J. 
Vedrinaitis šiam sumanymui karš
tai pritarė.

Išgirdę apie jo nelaimingų mir
tį Sydnėjaus lietuviai, o ypač se
nesnieji Jo draugai, buvo giliai su. 
krėsti. Mes liūdime netekę bran
gaus draugo ir tauraus lietuvio. 
Jo žmonai, dukrai, sūnums ir žen
tui bei marčiai, liūdesio valandoje 
reiškiame gilių užuojautų.

Mielas Jonai, tegu Dievas saugo 
Tavo šeimų, o pats ramiai ilsėkis 
tolimos Australijos žemėje.

Antanas Baužė.

NEWCASTLIO LIETUVIAMS
(T.S. Gaidelio SJ informacija)

Sekančios pamaldos Newcastlio 
ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos tik gegužės 8 d. 11. 45 vai. šv. 
Lauryno b ažnytėlėje, Broadmedo-

I ve.
Prieš Velykas niukastliečius ap- 
įkys svečias iš Sydnėjaus — kun. 

P. Butkus. Jis praves konferenci
jas ir klausys išpažinčių Brodme- 
dovo bažnyčioje. Didijį Penktadie
nį 7. vai. vakaro — konferencija 
ir Velykines išpažintys. Didijį še
štadienį bus klausoma išpažinčių 
jau pradedant 8 vai. ryto. Bendra 
niukastliečių šv. Komunija, apie 
10 vai. ryto. Po Mišių( laikys jas 
australų kunigas) bus užbaigia
moji konferencija ir valgių pašven. 
tinimas Velykų stalui. Maloniai 
kviečiami visi niukastliečiai pasi
naudoti kunigo — svečio atsilan
kymo proga Velykinei Išpažinčiai.

Newcastlio savaitgalio mokykla 
veiks reguliariai kas antrų sekma
dienį.

Pas Sydnėjaus Studentus
Kovo 12 d. Sydnėjaus lietuvių davo Harlemo naktibaldų. R. Za- 

studentų Milsons Point salėje su- karevičius įprastu rimtumu ir su
ruoštame Initium Semestri dalyva
vo tikrai gražus būrys akademi
nio jaunimo ir jų kviesti svečiai.

Atidarymo žodyje Australijos 
Lietuvių Studentų S-gos Sydnėjaus 
skyr. pirm. A. Ališauskas, pasvei
kinęs naujuosius kolegas ir sve
čius, pasidžiaugė kasmet gausė

jančiomis akademinio jaunimo gre
tomis, sykiu nurodydamas, kad 
jau šiemet Sydnėjaus universitete 
studijas pradeda 3 lietuviai me
dicinos fakultete, kai anksčiau di
džioji dalis pasirinkdavo techniš

kuosius mokslus. Tačiau humanita
riniai mokslai dar vis nedaugi 
patraukia. Savo žodį jis baigė pra
smingu posakiu: Jaunime, studi
juok, bet ne studentaūk.

Pakviestas žodį tarti ALB Kraš
to Valdybos pirmininkas L. Karve-1 
lis, pasveikinęs studentus Kraš
to Valdybos vardu, padarė ma
žų ekskursijų į nepriklausomy
bės laikų Lietuvos universitetų. 
Kalbėjo apie mokslinimosi sųly- 
gas, tradicijas ir studentijos veid- 
menį krašto gyvenime. Ten stu
dentai buvęs pats gyvybingiausias 
elementas Ir visados jautriai atsi
liepdavę ir reaguodavę j visus 
ūkinio, socialionio ir politinio gy
venimo reiškinius. Kalbėtojas kvie
tė ir tremties akademinį jaunimų 
neužsidaryti vien universiteto sie
nose, bet įsilieti į lietuviškosios 
bendruomenės gyvenimų ir rimtai 
ruoštis vadovavimui čia ir laisvėn 
tėvynėn grįžus.

Sydnėjaus lietuviai studentai 
šiam vakarui buvo parengę links
mų ir įdomių programų. Suorgani
zuotoji “radijo-televizijos”’ stotis 
7 UNI veikė be priekaištų. Prane
šėjai R. Daukus Ir J. Stakauskas 
buvo šaunūs. A. Grincevlčiūtė tan
go La Comparista pašoko grakš
čiai. K. Kemešys vykusiai pavaiz-

Bankstownas
BANKSTOWNAS IŠRINKO 

NAUJĄ ALB APYLINKES 
VALDYBĄ

š.m. kovo mėn. 20 d. įvyko 
^.LB Bankstowno Apylinkės su
sirinkimas. Susirinkimų pradėjo 
Apylinkės V-bos pirm. E. Slons- 
kis. Pirmininkavo V. Sadauskas, 
sekretoriavo H. Keraitis.

Susirinkime dalyvavo apie 50 
asmenų. Visi susirinkusieji savo 
pasiūlymais Ir sumanymais paro
dė didelį ALB reikalų supratimų. 
Iš iškeltų sumanymų nustatytos 
aiškios gairės naujai v-bai dėl 
ateities veiklos. Senosios v-bos apy
skaitų davė v-bos pirm. E. Slons- 
kis, Kontroles k-jos aktų perskai
tė A. Jakūbėnas. Apyskaitos pat
virtintos.

Iš pasiūlytų 13 kandidatų iš
rinkta nauja Apyl. Valdyba pa
siskirstė sekančiai: pirmininkas J. 
Ramanauskas, vicepirm. P. Sta
kauskas, sekretorius H. Keraitis, 
švietimo ir kultūros vadovas A. 
Rusa, iždininkas P. Kedys. Kontro
lės komisijos pirmininkas inž. B. 
Daukus, nariai V. Šliogeris ir S. 
Gedminas.

EUROPOS KOLEGIJA
Laisvosios Europos Kolegija gy

venanti šiemet, paskutiniuosius me
tus. Ji numatoma pertvarkyti, ski
riant daugiau stipendijų ir tas sti
pendijas teikiant pinigais patiems 
studijuojantiems. Dabartiniame ko
legijos būste būtų pravedami va
saros kursai. Gaunantieji stipendi
jas turi įsipareigoti tokiuose kur
suose Strasburge dalyvauti, jei, 
žinoma, į juos bus pakviesti.

Europietis specialistas optikas
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius.
Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai.

9th Floor, 109 Swanston St, Mclb. C.I. Telef.
Centr. 1819

(Priešais Melbourne Town Hall.)

sikaupimu gabiai paskambino Mi
litary Polonaise ir Fantasie impro
mptu. I. Žilytė ir I. Kemežyte bu
vo žavūs kaimo piemenėliai ir šo
kėjos visai užtarnautai susilaukė 
audringų plojimų. A. Taškūnas 
(svečias iš Pertho), pagrojęs akor
deonu lietuviškų valsų ir polkų, 
gražiai praturtino programų. K. 
Protas berno dainų (kaubojiškų), 
nors žodžio neprataręs, išpildė ge
rai ir vaidybiškai buvo itin stiprus. 
Parengimo atrakcija buvo Hula — 
Hula šokis, kurį išpildė Lulu, Kiki 
ir Fafa (Havajų merginas vaiz
davo 3 persirengę studentai). 
Šis gerai paruoštas ir sukarikatū
rintas šokis beveik visiems Juoko 
ašarų ištraukė.

Kostiumai visų programos daly
vių buvo gerai parinkti.

Paskui keletas valandų praslin
ko prie alaus stiklo ir sumuštinių, 
skambant lietuviškai dainai.

Studentiškas pobūvis buvo jau
natviškai linksmas Ir nuotaikingas. 
Ir jeigu ko buvo galima pasigesti, 
tai daugiau lietuviškų “numerių” 
programoj, kuri šiaip buvo puiki.

Andrius Chodosevičius, treti me
tai studijuoja inžinerijų. Baigė 
kursų su labai augštais pasižymė
jimo laipsniais Ir metine premija.

Ramutis Zakarevičius, antri me
tai studijuoja inžinerijų. Taip pat 
baigė augštais laipsniais.

Zigmas Budrikis, labai gerai bai
gęs gamtos matematikos fakulte
tų, šiais metais pradėjo studijas 
inžinerijos fakultete.

Labai gerais pažymiais baigę 
gimnazijas (pirmųjų dvidešimties 
geriausiai baigusių NSW gimnazi
jas skaičiuje) Iris Venclova Ir Gy
tis Danta pradėjo universiteto 
kursų medicinos fakultete.

(«D

Brisbane
IŠRINKTA NAUJA VALDYBA
Vasario 20 d. buvo suruoštas ne

priklausomybės sukakties minėji
mas ir po to metiniame susirinki
me išrinkta nauja ALB Brisbanės 
Apylinkės Valdyba. Valdybon iš
rinkti: R. Budrys, P. Budrys. F. 
Mališauskas, A. Vilkinąs ir I. Gui 
daitytė. Naujai valdybai linkime 
sėkmės.

— Kovo 5 d. Apylinkės Valdyba 
suruošė šokių vakarų. Apgailes
taujama, kad labai mažas skai
čius tautiečių į jį atsilankė. Šiais 
metais lietuviški šokių vakarai nu
matomi kiekvieno mėnesio (išsky
rus balandžio mėn.) pirmų šešta
dienį. J.U.

AUCKLANDAS (N.Z.)

Aucklando beveik visi lietuviai, 
estai, latviai, naujazelandiečlai li
po keletu asmenų kitų tautybių su
sirinko į kukliai, bet gražiai pa
puoštų YWCA salę. Pritaikytų tai 
dienai paskaitų skaitė G. Procuta. 
Paskum č. Liutkias perskaitė VLI- 
Ko ir LIT valdytojo sveikinimų N. 
Zelandijos lietuviams. Susirinkusie
ji savo ruožtu pasiuntė nuoširdų 
sveikinimų VLIKui. Sveikinimo žo
dį tarė taip pat estų, latvių ir 
YWCOS atstovai. Paskum Bab- 
rauskaitė ir Stacevlčiūtč padekla
mavo eilėraščių, o jauniausieji lie
tuviai, vadovaujami I. Paplausko, 
pašoko tris tautinius šokius. Su
giedoję Lietuvos himnų, dalyviai 
dalinosi įspūdžiais ir išgyvenimais 
kukliose, bet jaukiose vaišėse.

'įjgBMPOPTA^
KREPŠINIS

Baigiantis vasarai, Sydnėjuje 
prasidėjo krepšinio sezonas, šiais 
metais N.S.W. Krepšinio Sųjunga 
padarė keletu pakeitimų. Iki šiol 
N.S.W. buvo penkios paskiros su
jungęs, kurios skirstėsi į kelias 
klases ir turnyrus pravedė tik savo 
sujungęs ribose. Todėl visuomet 
Iškildavo didelių sunkumų dėl ben
dros N.S.W. rinktinės sudarymo. 
Pradedant naujųjį sezonų, buvo 
išrinkta septyniolika geriausių A 
klasės komandų ir šiuo metu yra 
pravedamos dviejų minusų varžy
bos, išrinkimui geriausių 9-nių 
komandų, kurios sudarys N.S.W. 
Augštųjų Krepšinio Lygų.

Kovo krepšinio komanda buvo 
pakviesta žaisti ir turi labai daug 
vilčių patekti į augštųjų lygų. Pir. 
mųsias savo rungtynes, patekimui 
į A. Lygų, Kovas turėjo prieš stip
rių Balmain komandų ir jas laimė
jo 28:20 (14:14). Kovas, nors žai
sdamas be jokių pakaitų, nes kiti 
žaidėjai dėl darbų negalėjo atvyk
ti, pelnytai laimėjo ir ypatingai 
savo gražiais derintais sužlugdė 
ūgiu daug pranašesnius australus. 
Kovui taškus pelnė: šutas 9, Ko- 
ženiauskas 7, Genys 6, Kriaucevi- 
člus 4, Vasaris 2.

A. Lygos sudarymo turnyras 
vyksta penktadieniais Newtowno 
Policijos klubo salėje.

Persitvarkius krepšinio sųjun- 
goms, Kovas Ir daugumas gerųjų 
buv. Western Suburbs sųjungos A 
klasės komandų šiais metais žai
džia St George sųjungoje. Vasa
rio mėn. viduryje prasidėjo St. Ge
orge lygos krepšinio turnyras, žai
dynės vyksta antradieniais l?oga- 
rah krepšinio salėje (3. min. eiti 
nuo geležinkelio stoties.).

Į šį turnyrų Kovas registravo 
1 komandų, kuri yra papildyta 
jauniais: Daukum, Kemešiu, Pro
tu ir Stakausku. Pirmųjį susitiki
mų Kovas turėjo su Y.M.C.A. Ir 
laimėjo 38:34 (22:20). Kovo .vy
rai galėjo pasiekti didesnį taškų 
santykį, bet po vasaros atostogų 
ir, dar žaidžiant naujoje salėje, 
Kovui nesisekė metimai, o ypatin
gai 17audos. Taškus pelnė: šutas 
11, Kriaucevičlus 11, Vasaris8, Ge
nys 5, Koženiauskas 3.

Kovo 8 d. Kovas susitiko su Co
ronation australų komanda ir, po 
gražios kovos laimėjo-42:32. šiose 
rungtynėse Kovas Visų laikų vyra, 
vo aikštėje ir pirmųjį kėlinį leng
vai laimėjo 25:11. Antrųjame kė
linyje daugiau žaidė Kovo jaunieji 
krepšininkai.

Kovo komandoje pastebimas po- 
atostoglnis nesusižaidimas, o ypa
tingai yra blogas baudų mėtymas, 
kas turėtų pranykti prasidėjus nuo
latinėms treniruotėms, kurios dėl 
blogo oro dar nėra pradedamos. 
Prieš Coronation žaidė ir taškus 
pelnė: Kriaucevičlus 10, Laukaitis 
10, Šutas 9, Genys 7, Koženiauskas 
5, Stakauskas 1, Vasaris 0, Keme
šys 0. (

FUTBOLAS
Kovo valdybos jau senai buvo 

bandyta sudaryti futbolo sekcijų. 
Dėl vienokių ar kitokių kliūčių tas 
nepavykdavo. Vasario mėn. pra
džioje Kovo valdyba kreipėsi į J. 
Baikovų, kuris šiuo metu yra klu
bo šachmatų vadovas, ir jam pave
dė sudaryti futbolo komandų. J. 
Baikovas ėmėsi didelio darbo ir 
pirmoji Kovo futbolo treniruotė — 
susipažinimas įvyko Kovo men. 13 
d. Bankstowno Ovai futbolo aikš
tėje. Kovas turi, nemažų skaičių 
gerų futbolininkų, kurie žaidžia į- 
valriose australų komandose. Ma
noma juos visus sujungti į savo 
komandų ir registruoti į australų 
pirmenybes. Treneriu Kovo valdy
ba pakvietė buv. Lietuvos rinkti
nės žaidėjų V. Skeivį.

Futbolininkai, norintieji žaisti 
lietuvių komandoje, kreipiasi pas 
J. Baikovų pirmadienių vakarais, 
St. Benedict parapijos salėje Bro
adway, stalo teniso treniruočių 
metu.
Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 

bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simniškis, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 19 
Carrington St., Balmain, Syd
ney, N.S.W. Telef.: WB 2000.
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