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LIETUVIŠKŲ KAT. PARAPIJŲ 
REIKALU

(Diskusijas baigiant)

TAUTŲ APSISPRENDIMO KLAUSIMAS
BŪSIMOJE VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJOJE

A.L. Bendruomenės organe 
"Musų Pastogėje”, o taip pat Kat. 
Federacijos leidžiamam savaitraš
tyje “Tėviškės Aiduose” jau il
gesnis laikas diskutuojamas liet, 
kat parapijų klausimas Australi
joje.

Čia reikėtų pabrėžti, kad visas 
reikalas buvo liečiamas ne visai 
tiksliai. Bemaž visi straipsniai 
kalbėjo apie tokių parapijų stei
gimų, kai tuo tarpu tokios para
pijos jau de facto egzistuoja nUo 
to laiko, kada mūsų kapelionai 
pradėjo lietuviškąsias pamaldas 
šiame kontinente. Dauguma lietu
vių katalikų nepriklauso vietinėm 
australų parapijom, o savo reli
gines pareigas atlieka per lietu
vius kapelionus. Taip pat mūsų 
kapelionai patarnauja tikintie
siems krikšto, vestuvių, mirties ir 
kitose religinėse apeigose. Tuo 
būdu nėra reikalo kalbėti ar ra
šyti apie tokių parapijų steigimą, 
o reikia tik svarstyti klausimus, 
kurie iškilo norint tas parapijas 
aprūpinti savomis patalpomis — 
bažnyčiomis, klebonijomis, mo
kyklomis, vienuolių butais ir ki
tomis reikalingomis ir pagal šio 
krašto tradicijas įprastinėmis prie
monėmis. Gi patį personalinių pa
rapijų įteisinimą pagal bažnyti
nius nuostatus galėtų sutvarkyti 
patys mūsų kapelionai.

De facto veikiančios liet. kat. 
parapijos ir jų vadovai — kape
lionai Australijos lietuvių gyveni
me, be savo tiesioginio uždavinio 
— religinio auklėjimo, taip pat 
atlieka ir gražų tautinį darbą. 
Manytume, kad liet. kat. parapi
jos, sustiprintos savomis bažnyčio
mis galėtų dar efektingiau taikan
ti mūsų tautinių tikslų realizavi
mo vyksme.

Iš kitos pusės matome tikrai 
aktyvią bendruomeninę veiklą, 
gražiai besireiškiančią per apylin
kes ir seniūnijas, šalia liet. kat. 
parapijų matome dar eilę kitų 
liet, organizacijų: skautus, stu
dentus, sportininkus, mūsų kultū
rinius židinius — bendruomeni
nius namus ir eilę kultūrinio ir 

PAVERGTŲJŲ SEIMAS PROTESTUOJA
AREŠTUOTAS DR. E. TURAUSKAS

Ryšium su artėjančiu Chruščio
vo vizitu Prancūzija griebėsi sa
votiškų Chruščiovo apsaugos prie
monių. Paryžiaus policija arešta
vo visus žymesniuosius Centro ir 
Rytų Europos egzilus, tarp jų ir 
buvusį Lietuvos įgaliotą ministe- 
rį Čekoslovakijai E. Turauską. 
Areštuotieji deportuojami į Kor
sikos salą.

Šitokia Prancūzijos akcija prieš 
politinius egzilus išsaukė Paverg
tųjų Seimo griežtą reakciją. Sei
mo pirmininkas pasiuntė protes
to telegramą pačiam gen. de Gau
lle, o Seimo delegacija apsilankė 
pas Prancūzijos gen. konsulą New 
Yorke ir jam išdėstė, kad šis ne
suprantamas ir nelauktas Prancū
zijos žygis prieš egzilus tik pa
kenks pačios Prancūzijos presti
žui laisvajame pasaulyje. šios 
priemonės laužo nuo seno žinomą 
Prancūzijos tradiciją globoti po
litinius egzilus. Jos juoba skau
džios iš de Gaulle, kuris pats eg- 
zilo dalią yra patyręs.

Vyriausybės pasirinktos Chruš
čiovo apsaugai priemonės šokiruo
ja daugelį ir pačių prancūzų. Se
natorius Le Caumet įteikė vidaus 
reikalų ministeriui interpeliaciją.

Visa didžioji spauda reiškia savo 
. pasipiktinimą ir susirūpinimą, 
kur Prancūzija eina, kai jos prie
monės egzilų atžvilgiu diktuoja- 

■ mos sovietų saugumo įstaigų.

KARALIAUČIUJE JAU 
NEMAŽA LIETUVIŲ

Karaliaučiuje esamos rusiškos 
bibliotekos vedėja kreipėsi į res
publikinę biblioteką Kaune, prašy
dama atsiųsti į Karaliaučių lietu
viškosios literatūros, nes bibliote
kos lankytojai reikalauja. Dabar 
iš Kauno į Karaliaučių siunčiama 
didoka siunta lietuviškų knygų — 
daugiausia vertimų iš rusų auto
rių, o taip pat aprobuotų lietuvių 
autorių kūrybos (Cvirkos, Simo
naitytės, Venclovos, Žemaitės, Vie
nuolio, Biliūno ir kt. raštų).

RADO DIONIZO POŠKOS 
RANKRAŠČIŲ

Jonas Rakašius, girininkas nuo 
1935 metų, visą savo girininkavi- 
mo laiką rinko Žemaitijoje senie
nas, liudijančias apie žemaičių se
novę. Jo rinkinyje esą 16 — 17 
amžiaus rašytų dokumentų, o ne
seniai jis suradęs dokumentų, ra
šytų Dionizo Poškos ranka.

profesinio pobūdžio organizacijų. 
Su nuostabiu pasigėrėjimu dirba 
ir mūsų Socialės Globos Moterų 
D-j 08.

Nenuostabu todėl, kad visų iš
minėtųjų institucijų aktyvieji vei
kėjai, iškilus liet. kat. parapijų 
praplėtimo klausimui, sielojosi, ar 
ekonominiu požiūriu mes pajėg
tume tai įvykdyti, ar būtų jos 
įteisintos, ar nesusidarytų parale
lizmo tautinėje veikloje, ar ne
atsirastų mūsų Bendruomenėje 
nesutarimo šešėlių. Tuo būdu 
spaudoje ir buvo jieŠkota kelių, 
kad pasiektume juo geresnių re
zultatų.

Dėl šių klausimų svarstymo 
“Mūsų Pastogėje” Bendruomenei 
vadovaujanti institucija ir paskiri 
Bendruomenės nariai buvo pakal
tinti antibažnytine veikla. Ben
druomenė gi tvarkosi demokrati
niais pagrindais, todėl kiekvienam 
valia pasisakyti. Detališkas reikalo 
išsiaiškinimas prieš vykdant di
desnius darbus yra būtinas. Ta
čiau karščiuotis nereikėtų, nes 
pyktyje dažnai padaromas blogas 
sprendimas.

Bendruomenę daugumoje suda
ro praktikuojantys katalikai, tai
gi atrodo geriausioji išeitis šio 
klausimo sprendme būtų: prie jau 
gražiai veikiančių Bendruomeni
nių namų koncentruoti ir religinę 
veiklą, nes tik vieningai veikda
mi galėtume impozatiškas bažny
čias išmūryti. Tuo būdu būtų len
gviau suderinti ir visą mūsų tau
tinę, religinę, kultūrinę bei socia
linę veiklą.

šiais keliais žodžiais norima 
“Mūsų Pastogėje” baigti diskusi
jas liet, parapijų plėtimo klausi
mu.

Krašto V-ba dar kartą pabrė
žia: Austr. Lietuvių Bendruomenė 
nebuvo ir nėra nusiteikusi prieš 

, savas parapijas, bet ir šį reikalą 
ji nori spręsti visuotinu ir vienin
gu pagrindu.

Iz. Jonaiti*, 
A.L.B. Krašto Valdybos

Pirmininkas

Jiei Chruščiovas darytų 
ką sako, Lietuva jau būtų 

atgavusi laisvę
Kai dabar iki Rytų-Vakarų vir

šūnių konferencijos beliko jau 
tik du mėnesiai, netikrumas dėl 
jos darbotvarkės ir iš viso dėl jos 
galimumų yra kur kas didesnis, 
negu buvo prieš 6 mėnesius. Ypač 
Chruščiovas savo gausiais, dažnai 
aštrokais pareiškimais dar dau
giau pagilino prarają tarp Rytų ir 
Vakarų nusistatymų. Atrodo, su
kietėjo jo nusistatymas Vakarų 
Berlyno ir apskritai Vokietijos 
klausimu. 1 Lygiagrečiai sovietinė 
propaganda paleido eibes nesą
monių apie tariamą Vak. Vokie
tijos ruošimąsi karo žygiui Vo
kietijos sovietinei zonai atvaduo 
ti...

Bet kaip tik Berlyno ir Vokie
tijos klausimo dėka būsimoje vir
šūnių konferencijoje neišvengia
mai turės būti paliestas ir tautų 
apsisprendimo klausimas. O tai 
yra klapsimas, kuris labai gyvai 
liečia ir Lietuvą ir kitus paverg
tus kraštus. Vokiečiai, tardamiesi 
su savo Vakarų alijantais dėl bū
simų konferencijų gairių, pasta
ruoju metu tautų apsisprendimo 
klausimą stato į pirmą vietą. Lie
tuvių ir kitų pavergtųjų tautų 
veiksniai, ruošdamiesi būsimoms 
konferencijoms' ir ieškodami bū
dų į jos dalyvius padaryti pagei
daujama kryptimi įtakos, tautų 
apsisprendimo klausimą taip pat

BOLŠEVIKAI NEIŠKENTĖ
Lietuvos sovietiniams vadams labai nepatiko 

Herterio pareiškimas Pabaltijo laisvės klausimu

* JAV užsienio reikalų ministerio 
Herterio pareiškimas Vasario 16 d. 
proga apie Amerikos palankų nu- 
sistaaymą Pabaltijo valstybių ne
priklausomybės klausimu, kaip ir 
buvo galima laukti, febai nepatiko 
Lietuvos sovietiniams vadams ir 
propagandininkams. Truko 10 die
nų, kol jie atgavo kvapą ir Vil
niaus “Tiesoje” išspausdino atsa
kymą Herteriui per keletą skilčių 
(vasario 25 d. laidoje). Tą pačią 
dieną ilgas straipsnio ištraukas 
perdavė Vilniaus radijas.

Straipsnyje rašoma, kad Herte- 
ris tuo savo pareiškimu norėjęs 
įpilti ledų į šaltojo karo katilą ir 
tik pakartojęs imperialistų teigi
mus. Jis ryžosi Pabaltijo tautoms 
“piršti laisvę, kuri Lietuvos darbo 
žmonėse nieko daugiau negali su
kelti, kaip pasipiktinimą” (!). 
Buržuazinės Lietuvos laisvė duo
davusi “milijonus pelno JAV mo
nopolijoms”. Tokių nesąmonių 
straipsnyje apstu.

Kad Lietuva buvo parduota ir 
pirkta Molotovo — Ribbentropo 
gėdinga sutartim jau 1939 metais, 
straipsnyje nė žodeliu neužsimin
ta. Ne Stalino ir Hitlerio sutartis 
apie Pabaltijo kraštų pasidalini
mą nulėmė permainas Lietuvoje, 
bet, girdi, “prieš 20 metų nusikra
čiusi nelaisvės lietuvių tauta pra
dėjo naują tarybinį gyvenimą”. 
Straipsnio autoriai apie sovieti
nius šarvuočius, okupavusius Lie
tuvą, nieko neužsiminė, bet už tai 
kartoja bolševikinį melą, kad 1940 
m. liepos mėn. tauta, “vieningu 
balsavimu išrinkusi liaudies sei-

nuolat kartoja ir ragina Vakarų 
valstybes konferencijose neapsi
stoti vien tik ties Berlyno ir Vo
kietijos klausimais.

Pabaltijo tautų klausimas 
jau šioje viršūnių 

konferenlijoje*?
Kad politinė atmosfera tuo 

atžvilgiu nėra mums jau taip ne
palanki, kaip kad dažnai ir patys 
būkštaujame, parodė, t.k., ir JAV 
užsienio reikalų ministerio Herte
rio palankus mums pareiškimas, 
kurio aidų dar ir dabar išgirsta
me įvairiuose pasaulio kampuose. 
Taip pat įsidėmėtinas ir “New 
York Times” komentaras, kuris 
yra paprastai atsargus savo žo
džiais :

“Tarp daugelio kitų savo užsi
angažavimų, Vakarai turės ir šį 
reikalą (Pabaltijo tautų klausimą) 
turėti galvoje, kai susirinks po 
trijų mėnesių į viršūnių konferen
ciją su Chruščiovu”.

Kitaip tariant, “NYT” pasisako 
už tai, kad būsimoje viršūnių 
konferencijoje Paryžiuje, gegužės 
mėn., būtų iškeltas ir Pabaltijo 
valstybių klausimas.

Jei Chruščiovas elgtųs 
pagal Lenino ir savo 

žodžius...
Savo ilgos propagandinės kelio-

mą”, paskelbusi, kad ji “visiems 
laikams pasirinko tik tarybinį ke
lią, drauge su didžiąja rusų tau
ta”, tartum straipsnio autoriams 
nežinoma, kad lietuvių tauta nie
ko bendro nenorėjo tufrėti su Ru
sija nei praeityje, nieko bendro 
nenori turėti nei ateityje. Visiškai 
nepažindami Lietuvos liaudies tik
rųjų troškimų, ir visa statydami 
aukštyn kojom, straipsnio auto
riai plačia burna teigia:

“Kaip besistengtų ponas Her- 
teris, nėra pasaulyje tokios jėgos, 
kuri priverstų Pabaltijo darbo 
žmones išsižadėti savo laisvės ir 
vėl vergauti išnaudotojams”.

Herteris niekaip nenorįs už
miršti Pabaltijo kraštų, iš kurių 
amerikiečiai siurbę milijonus (?). 
“Herteris linki Pabaltijo tautoms 
turėti valdžią pagal savo norą”. 
Bet tas linkėjimas esąs pavėluotas, 
nes “Pabaltijo tautos kaip tik da
bar turi tokią valdžią, kokios jos 
nori”.

Herteris esąs “nepatenkintas, 
kad Lietuva yra Sovietų Sąjungos 
sudėtyje”. Bet Sovietų Sąjunga 
esanti “tautų laisvės ir nepriklau
somybės tvirtovė”, kuri “tikriau
siai gina tas tautas nuo JAV”. Jei 
ne ji, Lietuva ir kitos Pabaltijo 
tautos būtų užgrobtos amerikie
čių... Šios kelios citatos rodo, iki 
kokių nesąmonių nušnekėjo Lie
tuvos sovietiniai ir komunistiniai 
vadai/ bereikšdami savo nepasiten
kinimą, kad Amerikos vyriausybė 
naujai pasisakė už Lietuvos ir ki
tų Pabaltijo valstybių laisvę.

ATLEIDO DIRSĘ IŠ 
MINISTERIO PAREIGŲ

Vasario 25 d. Tiesa paskutinia
me puslapyje paskelbė trumpą 
pranešimą, kad Alfonsas Dirsė at
leistas iš sveikatos apsaugos mi
nisterio pareigų. Iki vasario pabai
gos dar nebuvo pranešimo, kas 
skiriamas į jo vietą. Kai vasario 
pradžioje socialinio aprūpinimo 
ministeris Juozas Stimburys pasi
traukė į pensiją, tai į jo vietą 
tuojau tą pačią dieną buvo pas
kirta ir paskelbta įpėdinė — Jan- 
čaitytė Tatjana.

Jančaitytė pastaruoju laiku yra 
buvusi Kėdainių rajono komparti
jos sekretorė. Anksčiau yra buvu
si visos Kauno srities sekretorė. 
Lankė specialią partijos pareigū
nams mokyklą, nuolatos renkama 
aukščiausio sovieto deputate. Ji 
dabar bus antra moteris vilniškėje 
valdžioje, ministerio poste. Kita 
neseniai užėmė šiokią vietą. Tai 
Leokadija Diržinskaitė — Piliu- 
šenkienė. Ji prieš tai irgi buvo 
kompartijos sekretorė Šiaulių 
mieste. Anksčiau Mikalina Meš
kauskienė buvo ministerė (kine
matografijos), bet po Stalino mir
ties jos ministerija buvo likviduo
ta (įjungta į kultūros ministeriją) 
ir ji pasiliko tik kultūros ministe
rio (Juozo Banaičio) pavaduotoja.

Dabar iš pareigų atleistas (ne 
pats pasitraukęs, ir ne “ryšium su 
perėjimu į kitą darbą”...) Alfon
sas Dirsė Stalino laikais buvo svei
katos skyriaus vedėjas Klaipėdos 
srityje, o sritis (jau po Stalino) 
panaikinus, tapo sveikatos minis
terio pavaduotoju. Prieš pustrečių 
metų buvo paskirtas sveikatos mi- 
nisteriu vietoj Br. Penkausko. v

LNA

ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGAI SUSTIPRINTI 
KONFERENCIJA

SUPLAUKĖ TŪKSTANČIAI SKUNDŲ

nės Azijoje metu, Chruščiovas ne 
kartą iškilmingai skelbė azijie
čiams tautų apsisprendimo, nesi
kišimo į kitų tautų reikalus ir pa
našius skambius obalsius. Būda
mas Afganistane, Chruščiovas pa
reiškė :

“Mūsų laikysena yra pagrįsta 
Lenino nustatyta tautybių politi
ka, pagal kurią kiekviena tauta 
turi teisę pati apsispręsti ir savo 
tautinius klausimus spręsti pagal 
savo tautos valią”.

Deja, Chruščiovas čia neturėjo 
galvoje nei lietuvių, nei latvių, 
nei estų tautų ir jų teisės apsi
spręsti, bet — paštūnų tautelę, 
kuri šiuo metu gyvena Pakistano 
ribose ir į kurią pretenzijų reiš
kia Afganistanas. Pakistanas ei
na kartu su Vakarais, Afganista
nas bičiuliuojasi su Maskva, tad 
Chruščiovas ir remia paštūniečių 
tautelės ir Afganistano pageida
vimą apsispręsti, kuriai valstybei 
paštūniečiai turėtų priklausyti. 
Kalbėdamas apie paštūniečių tau
telės siekimus, Chruščiovas tie
siog užsikarštinęs dėstė: “Paštū
niečių reikalavimai yra pilnai tei
sėti. Jie atitinka ir Jungtinių Tau
tų dėsnius. Mūsų simpatijos yra 
paštūniečių ir afganų pusėje”, pa
reiškė Chruščiovas. Jei jis tokias 
pat simpatijas reikštų pabaltie- 
čiams ir jiems taip pat sutiktų 
taikyti Jungtinių Tautų dėsnius, 
Lietuva seniai jau būtų atgavusi 
laisvę...

E.I.

Vasario 29 d. Ženevoje prasidė
jo Jungtinių Tautų Žmogaus tei
sių komisijos sesija, kuri tęsės iki 
kovo 18 d. Tai jau 16-ji tos komi
sijos sesija. Ji yra apsvarsčiusi, 
nutarusi ir paskelbusi daug rezo
liucijų žmogaus teisių apsaugos 
klausimais, tačiau praktikoje ma
žai kas įgyvendinta. Tad ieškome 
naujų būdų žmogaus teisių reika
lui pastūmėti į priekį.

žmogaus teisių komisiją šiuo 
metu sudaro 18 valstybių delega
tai: Argentina, Austrija, Belgija, 
Kinija (tautinė), Danija, Prancū
zija, Indija, Irakas, Libanas, Mek
sika, Pakistanas, Filipinai, Didž. 
Britanija, JAV, Venezuela, Len
kija, Sovietų Sąjunga ir Ukraina. 
Sovietų buvimas komisijoje jos 
darbą, savaime aišku, nelengvina, 
nes kaip tik sovietinio bloko kraš
tuose žmogaus teisės yra kuo ma
žiausiai apsaugotos.

Šioje sesijoje t.k. bus steigia 
mos kai kurios naujos institucijos. 
Jų tarpe: žmogaus teisių semina
rai visose pasaulio šalyse. Pirmi 
tokie seminariniai kursai įvyks 
Japonijos sostinėje gegužės mėne
sį. Čia bus svarstomi žmogaus tei
sių santykiai su baudžiamąją teise. 
Žmogaus teisių santykiai su bau
džiamuoju procesu bus svarstomi 
seminare, kuris įvyks Vienoje bir
želio 20 iki liepos 4 dienos. Kiti 
seminarai lies kitus žmogaus tei
sių požiūrius. Jungtinės Tautos 
tiems seminarams šiais metais pa
skyrė 100.000 dolerių.

Šios sesijos dienotvarkė yra ir 
savavališkų areštų ir trėmimų 
klausimas. Tam reikalui jau anks
čiau buvo sudaryta pokomisija, į 
kurią įėjo Argentinos, Belgijos, 
Ceilono ir Filipinų atstovai. Re

miantis oficialiais ir neoficailiais 
duomenimis, sudarytas pranešimas 
apie padėtį 50-je kraštų. Tačiau 
tik 23 kraštuose tie tyrimai už
baigti. Galutinis komisijos prane
šimas tuo klausimu būsiąs pateik
tas tik kitoje sesijoje.

Azylio teisė šioje sesijoje taip 
pat bus svarstoma. Daugelis val
stybių pripažįsta svetimšalio azy
lio teisę tik dalinai. Pvz., pripa
žįstama teisė ieškotis prieglaudos 
kitur, bet negarantuojama azylio 
teisė pačiame krašte. Nesitikima 
šioje sesijoje priimti naują kon
venciją. Tikriausia, bus pasitenki
nama deklaracija, kuri valtsybes 
bent moraliai įpareigotų suteikti 
svetimšaliui prieglaudą kiek galint 
lengvesnėmis sąlygomis.

Bus svarstomas ir tautinės bei 
religinės diskriminacijos klausi
mas, kartu su tuo tautinių ir kito
kių mažumų apsauga. Dar yra 
kraštų, kur, pvz., tikybos laisvė 
dar nėra įgyvendinta.

žmogaus teisių komisija prie 
Jungtinių Tautų laikotarpyje nuo 
pereitos sesijos iki šios yra gavusi 
tūkstančius skundų (tiek pavienių 
asmenų, tiek grupių ir organiza
cijų). Komisija juos surūšiuoja ir 
pateikia komisijos delegatams, be 
to, medžiaga perteikiama ir toms 
valstybėms, dėl kurių skundai ke
liami. Paprastos informacijos pa
teikiamos viešuose posėdžiuose, 
rimtesni skundai slaptuose. Skun
dų autoriai skelbiami tik tuo at
veju, jei jie su tuo sutinka. Skun
džiamosios vyriausybės gali į 
skundus atsakyti, bet gali ir ne
apsakyti. žmogaus teisių komisija 
jų priversti negali. Savaime aišku, 
kad daug skundų dėl žmogaus tei
sių pažeidimo liečią kraštus už ge
ležinės uždangos. (E.)

1
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PLEČIAMI ADELAIDES LIETUVIU NAMAI
(Iš Lietuvių Sąjungos metinio susirinkimo)

ŽVALGIAUSI KAZIUKO MUGEJE
Metiniame Adelaidės Lietuvių 

Sąjungos susirinkime, kuris įvy
ko vietos Lietuvių Namuose š.m. 
vasario 28 d. ir, kuriame dalyva
vo 82 Sąjungos nariai (Sąjungo
je šiuo metu yra 163 nariai), pa
aiškėjo, kad jau artimiausiu lai
ku bus

baigtai pirmasis Lietuvių Namų 
praplėtimo etapas — įrengti ir 
perduoti organizacijoms naudo
tis keturi erdvūs moderniški 
kambariai.
Tie naujai pristatomi kambariai 

ypač bus naudingi Savaitgalio Mo
kyklai, kuri dabar talpinasi trijo
se Lietuvių Namų patalpose, ku
rios nėra pilnai pritaikytos mo
kymo reikalams. Naujos patalpos 
iš karto panaikins visus dabarti
nius sunkumus ir suteiks geriau
sias sąlygas tiek mokytojams, tiek 
ir mokiniams. Bus apstu erdvės, 
viena klasė bus izoliuota nuo ki
tos ir t.t.

Kadangi Savaitgalio Mokyklai 
patalpos reikalingos tik kartą i 
savaitę, būtent — šeštadienio ry
tais, tai visu kitu laiku tais pri
statytais kambarais galės naudo
tis įvairios tiek jaunimo, tiek ir 
senimo organizacijos.

Nors Lietuvių Namų salės, kaip 
ligšiolinė praktika parodė, pilnai 
pakanka eiliniams susirinkimams, 
minėjimams ir baliams, tačiau, 
pristačius naujas patalpas, reika
lui esant, jas bus galima sujung
ti su bendra sale atidarant pla
čias modernios konstrukcijos pen
kias duris.

Siame susirinkime taip pat pa
aiškėjo, kad šis pirmasis Lietuvių 
Namų praplėtimo etapas įvykdy
tas originalios ir tikrai palankios 
vidaus paskolos būdu.

Keliaidešimta vietos lietuvių, 
tarpusavyje pasišnekėję, sudė
jo po 50 svarų ir įteikė juos 
Lietuvių Sąjungos valdybai kaip 
beprocentinę paskolą penke- 
riems metams.
Iš tokiu būdu sudėtų & 1.150 

Sąjungos valdyba, dalinai talkos 
būdu, dalinai parangomis tų ke
turių kambarių įrengimą jau ve
da prie galo. Pažymėtina, kad mū
ro darbą, stogą, langus ir duris 
labai palankiomis sąlygomis rū
pestingai atliko lietuvis rangovas 
č. Zamoiskis. Pamatai buvo nu
lieti talkos būdu. A. Urbonavi
čius nemokamai parūpino plieną, 
o A. Šliužas — visą kitą pamatam 
išlieti reikalingą ir paruoštą me
džiagą.

Minėti keturi kambariai stato
mi prisilaikant bendro Lietuvių 
Namų praplėtimo plano, kuris bu
vo priimtas pereitų metų visuoti
niame Sąjungos narių susirinkime 
ir išdiskutuotas bendrame sąjun
gos narių ir bendruomenės ats
tovų susirinkime.

Kalbėdamas apie ateities pla
nus, Sąjungos valdybos pirminin
kas nurodė,* kad valdyba stengsis 
suteikti papildomų lėšų kitiems 
namų praplėtimo etapas vykdyti. 
Esamiems įsipareigojimams tęsėti 
Sąjungos valdyba, atrodo, didelių 
sunkumų neturės. Už Lietuvių 
Namus liko dar mokėti bankui £ 
2.500, kasmet išmokant po £ 750. 
Tam reikalui Sąjungos valdyba 
kartą metuose praveda pinigų tel
kimo vajų (pernykštis vajus darė 
per 1.000 svarų). Bendrai, kaip 
Apylinkės Kontrolės Komisijos 
konstatuota, pereitais metais Są
jungos valdyba turėjo pajamų £ 
1.925.6.3. ir išlaidų £ 1.712.9.4. 
Specialiai vidaus paskolai, kurios 
šiuo metu yra gauta £ 1.150 sva
rų, yra atidaryta atskira sąskaita 
ir tos pajamos į bendrąsias ne
įtrauktos.

Iš didesnių darbų, kuriuos pe
reitais metais atliko Sąjungos val
dyba, yra pažymėtinas sporto 
aikštės įrengimas.

Sporto aikštė, kuri, įskaitant 
sklypą, kaštavo apie 800 svarų, 
pilnai baigta ir perduota nau
dotis “Vyties” sporto klubui. 
Įrengiant sporto aikštę, žymią 

paskolą (£ 275) davė nuoširdus 
Lietuvių Namų rėmėjas A. Mor
kūnas, kuris dar anksčiau savo 
kaštais įtaisė užuolaidas, skirian
čias sceną nuo salės.

Sąjungos Valdybos pirmininkaą 
V. Raginis, darydamas savo atas
kaitinį pranešimą, ypač užakcen
tavo tą nuoširdumą, kurį Adelai
dės lietuviai rodo saviems na

mams. Tai patvirtina Sąjungos 
augimas (per metus į Sąjungą 
įstojo 48 nauji nariai), duosni pi
niginė parama, įgalinusi valdybą 
vykdyti jai pavestus uždavinius, 
ypatingai gražus pasiaukojantis 
žingsnis sutelkiant vidaus paskolą 
namų pristatymo pirmajam etapui 
įvykdyti, nenuilstama parama 
darbu talkų metu, energingas me
tinio vajaus pravedimas, kuriame 
daug pasidarbavo visi Sąjungos 
talkininkai, aplankydami savo ra
jono lietuvius.

Visos lietuviškos organizacijos, 
kurios'per ištisus pereitus metus 
naudojasi Lietuvių Namais, paro
dė gražų bendro visiems lietu
viams priklausančio turto gerbi
mą. Tam turtui jokios žalos ne
buvo padaryta.

Susirinkimas patvirtino ir už- 
gyrė Sąjungos valdybos veiklą ir 
prašė ligšiolinę valdybą toliai/ pa
silikti pareigose. Išskyrus V. Lin- 
kų, visa valdyba sutiko būti per
renkama. Pusiau slaptu balsavimu 
į Sąjungos valdybą 1960 metams 
išrinkti: pirmininku V. Raginis 
(75 balsai), vicepirmininku admi
nistraciniams reikalams L. Garba- 
liauskas (65 balsai, vietoj atsista
tydinusio V. Linkaus), vicepirmi
ninku technikiniams reikalams 
inž. Reisonas (74 balsai), pirmuo
ju sekretorium L. Martinkus (68 
balsai), antruoju sekretorium 
(naujas etatas, priimtas valdybai 
prašant) V. Pazereckas (38 bal
sai), iždininku M. Rudzenskas 
(70 balsų) ir turto globėju A. 
Morkūnas (68 balsais).

KAIP GALIMA ĮSIKURTI 
BRITŲ HONDŪRE

RAŠO V. JONIKAS,

Perskaitęs “N.L.” Nr. 43 S. 
Stankaus straipsnį “Vėl Britų 
Honduras”, norėčiau ir aš ten sa
vo trigraši primesti. Tas kraštas 
lietuviams dar mažai žinomas, nes 
ligi šiol, be prof. K. Pakšto, tik 
du kiti lietuviai teatsilankė tenai 
mūsų įsikurdinimo reikalais. Vie
nas iš tų buvau aš pats, praeitą 
vasarą tenai praleidęs trumpą 
laiką.

Galiu pasakyti, kad. kraštas nė
ra baisus, o veržlesnei lietuvių 
grupei ten yra daugybė galimy
bių visai padoriai ir pasiturinčiai 
įsikurti. Man atrodo, kad viena iš 
geriausių galimybių jau bus tai, 
kad vietinė valdžia pirmiausia no
ri ūkininkų ir einantiems ten gru
pėmis duoda vienoje vietoje po 
100 akerių žemės, maždaug po 3 
dol. už akerį išsimokėjimui per 5 
metus. Taipgi prižada ir pagelbą 
bei paskolą tai žemei nuvalyti, 
pradėti kultivavimą. Vienas toks 
mums patartas sklypas iš apie 
10.000 akerių yra netoli Stann 
Creek miestelio su uostu, tik val
džia tenai nori žmonių, kurie už
vestų gyvulininkystės — pieninin
kystės ūkius, nes vieta yra prie 
vandeningų upelių ir tinkama ga
nykloms. Pavieniams žemės tenai 
neparduoda, bet jos galima ir ki
tur gauti.

Praktiškai reikia taip daryti: 
parašyti kolektyvų prašymą nuo
latinio apsigyvenimo ir ūkininka
vimo tikslu Britų Hondūre žemei 
pirkti “Location Tickets” sąlygo
mis ir pridėti kaip galima ilgesnį 
sąrašą žmonių - pirkėjų. Gauses
nės šeimos gali įrašyti atskirai sa
vo kitą, nors nepilnametį, šeimos 
narį žemės pirkėju. Jei susidarys 
nors 50 — 100 atskirų ūkio viene
tų, bus graži pradžia ir bus gali
ma prašyme pažymėti, kad liku
sią žemę prie pasirinktos vietovės 
rezervuotų tolimesniam laikui. 
Prašymą siųsti tokiu adresu: Mr. 
E. A. Anderson, Acting Director 
of Surveys, Lands and Survey 
Department, Poslow Bldg.. Belize, 
British Honduras. Gausite aiškų 
atsakymą. Prašykite prie Stann 
Creek ar į pietus nuo tos vietovės, 
nes ta sritis dar mums geriausia.

Ūkininkavimas tenai daug leng
vesnis, negu Lietuvoje, kadangi 
nėra žiemos ir nereikia paruošti 
gyvuliams sauso pašaro. Laiką ga
lima sunaudoti sodybų pagražini
mui ir kultūriniams reikalams. Prie 
gyvulininkystės ūkių tenai tinka

Visas Lietuvių Sąjungos narių 
susirinkimas, kuriam pirmininka
vo E. Reisonienė ir sekretoriavo 
S. Povilaitis, praėjo tikrai dar
bingoj nuotaikoj. Naujoji Sąjun
gos valdyba, gavusi visų susirin
kime dalyvavusių Sąjungos narių 
pritarimą, tikėkimės, sėkmingai, 
kaip ir ligšiol, vykdys jai patikė
tus darbus bendram visų Adelai
dės lietuvių labui. Tikrai malonu 
konstatuoti, kad Sąjungos Valdy
ba sugebėjo išsilaikyti nuošaliai 
nuo visų kunkuliuojančių intrigų. 
Ji laikėsi principo, kad Lietuvių 
Namams aukoja tas, kas nori, ir 
kiek nori, tačiau ji nedarė mažiau
sio skirtumo tarp aukojančių ir 
neaukojančių. Tuo būdu valdyba 
aiškiai įrodė, kad Lietuvių Namai 
priklauso absoliučiai visiems lie
tuviams. Ta proga tenka prisimin
ti, kad Lietuvių Namai nupirkti 
visų lietuvių bendru įgaliojimu, 
kad jų praplėtimo planas buvo 
išsamiai išdiskutuotas Adelaidės 
lietuvių bendruomenės susirinki
me ir visiems tiems darbams gau
tas bendras visų pritarimas. Grei
čiausia, kad šitame atvirame ir 
nuoširdžiame bendravime tarp 
Lietuvių Sąjungos, kaip juridinio 
asmens, ir visos lietuvų bendruo
menės, glūdi visų ligšiolinių lai
mėjimų sėkmingumas. Aišku, kad 
Lietuvių Sąjunga niekada neban
dė ir nebandys Adelaidės lietu
vių visuomenės pastayti prieš įvy
kusį faktą. Ji tik vykdo tuos už
davinius, kuriuos jai bendruome
nė paveda.

V. Radzevičius

LANKĘSIS BRITŲ HONDŪRE 

sodnai, kai kur galima laikyti bi
čių.

Lietuvių išradingumas tenai ras
tų sau veiklos. Svarbu, kad ūkyje 
dirbtų savi žmonės, nors vietinės 
darbo jėgos galima nebrangiai pa
samdyti. Svarbu, kad būtų -savų 
moterų ir vaikų, tada gyvenimas 
ten atsieks savo prasmę. Vyrai, 
kurie dėl įvairių priežasčių tapo 
laimės aplenkti šeimos kūrime, ga
lėtų ir vietinių moterų rasti rim
tam gyvenimui, nes daug iš jų 
yra visapusiškai naudingos ir gra
žios, žinoma, iš tų šviesiųjų rasės. 
Geriausia orientuotis į savas, jei 
jų atsiras.

Sveikatos ir sanitarijos apsau
ga ten veikia, tačiau būtų drąsiau 
didesnei mūsiškių grupei turėti 
savo gydytoją, o jei galėtų sukur
ti sveikatos punktą su pora gydy
tojų ir pora, trejetu gailestingų
jų lietuvių seserų, būtų idealus da
lykas jau pačiai mūsų garbei. Rei
kia savanorių - pionierių, kurie ka
daise Lietuvą atkūrė. Gydytojai 
ar kitų profesijų žmonės turėtų 
imti žemes bendroje lietuvių kolo
nijoje, nes už tokią kainą verta 
įsigyti tėviškę šeimai, o jos apžiū
rėjimas atskirų sunkumų nesuda
rys.

Atsargumas pradžioje reikalin
gas, todėl reikia gerti virintą van
denį, dieną’dėvėti tropinius šal
mus, moterims — lengvas skrybė
laites. Vėsos periode tinka ir leng
vesni kostiumai, lietpalčiai. Šiltų 
rūbų tenai nereikės. Mašineriją ir 
įrankius galima įsivežti be muito. 
Galima laikyti medžioklinius gink
lus. Verta pradžiai turėti mažas, 
gazolino motorais varomas elek
tros stoteles. Elektros srityje te
nai dar daug darbo ir galimybių. 
Grupės, kurios rengiasi ten vykti, 
turėtų viską apsvarstyti ir tinka
miau pasiruošti.

Lieka tik vadams išsiaiškinti su 
Br. Hondūro valdžia teisinius mu
kų klausimus ir išsiderėti daugiau 
savivaldos teisių kultūros ir eko
nominio organizavimosi sritims. 
Reikia veikti tuojau, nelaukti, kas 
anglų kalboje ir jų teisinėje ter
minologijoje pilnai pajėgus. Man 
ten būnant rūpėjo tik praktiški 
ūkio klausimai, nes tolimesnei 
veiklai nesijaučiau esąs pajėgus. 
Norėkime ir darykime! Turime 
daugiau drąsių, išlavintų žmonių, 
kurie tiems reikalavimams geriau 
atitiks. Reikėtų keletos jaunesnių 
vyrų, kurie yra tarnavę Comen-

S.m. kovo 6 d. Bankstowno 
Liet. Dainavos Namuose buvo su
rengta tradicinė Kaziuko Mugė.

Mugės rengimo iniciatoriais bu
vo ALK Kultūros Draugija, Syd- 
nėjaus Soc. GI. Mot Draugija ir 
Sydnėjaus ateitininkai, pritariant 
ir talkaujant Sp. kl. Kovui, Sydn. 
Liet. Stud. S-gos skyriui, Jūrų 
skautams ir skt. vyč. “Geležinio 
Vilko” būreliui.
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Jau iš ankstyvo ryto Dainavos 
salė virė kaip bičių avilys. Jauni
mas plušo apie įvairiausius pra
mogoms įtaisius lauke prie saulės 
nušviestos namų sienos. Salės vi
duje buvo išdėstyti įvairūs kultū
riniai, liaudies meno ir sportininkų 
parodiniai pavyzdžiai. Ten pat 
veikė loterija ir bufetas.

Formališkai mugė prasidėjo 
tuoj po pietų. Iš gatvės, pralindus 
pro sustatytų automobilių eiles, 
patekau į kiemą. Čia visur judėjo 
žmonės, sunkoka buvo pro juos 
prasistumti, taigi įlindau į vidų. 
Salės gale ir viduryje buvo pilna 
lankytojų, kurie sėdėjo prie išri
kiuotų staliukų. Dešinėje mano 
akį patraukė išdėstytieji turtin
gos loterijos eksponatai ir turtin
gas bufetas su kabančiomis ries
tainių virtinėmis. Kairiojoj pusėj 
buvo sugrupuotos parodėlės, o vie
name kampe buvo išdėstytas 
Austri* Liet. Archyvas. Jame gali
ma buvo pasižiūrėti ne tik smul
kesnių leidinių rinkinio, bet pasi
gerėti ir masyviais tomais įrištų 
laikraščių komplektų.

walth’o valstybių kariuomenėse ar 
policijoje, nes tokie būtų anglams 
priimtiniausi sudaryti mūsų ko
kią nors savivaldą, net apsaugą, 
kuri tarpininkautų ir gintų mūsų 
reikalus tarp mūsų ir kolonijos 
valdžios. Vokiečių — olandų me- 
nonitai turi panašius asmenis. Kas 
norės suprasti mūsų tikslą, tai mo
kės ir elgtis. Būtinai reikia dores
nio ekonomisto, kuris galėtų or
ganizuoti kokią gamybinę ir pre
kybinę lietuvių bendrovę ir ban
kelį, nes be to būtų sunkoka vers
tis. Reikia tenai kiekvieno geros 
valios tautiečio.

Viskas kas čia suminėta, žino
ma, yra tik patys pagrindiniai mū
sų siekiamos kolonizacijos elemen
tai. Vėliau viskas išsivystytų į to
bulesnę formą, jei laiku pradėtu- 
mėm. Pirmiausia reikėtų sutarti
nai užtikrinti pilną kultūrinę savi
valdą su spauda, religija, mokyk
lomis, visų paskirčių bendrovėmis 
ir organizacijomis, kokios bus rei
kalingos, su teise vartoti savo kal
bą viešiems užrašams ar vietovių 
pavadinimams. Stodami ant šito
kio pagrindo nebijotumėm, kad 
mūsų .darbas nueis niekais ir tada, 
jei anot p. Stonkaus būtų vykdoma 
ir priverstina emigracija. Visi lie
tuviai vistiek tenai nesuvažiuos, 
o tie, kurie nori ir gali tai daryti, 
susilauks paramos. Tik reikia dar 
kartą įsidėmėti: visi vykstame kaip 
ūkininkai, nes tai yra viena iš tik
riausių galimybių ten patekti ir iš
vengti samdinio likimo.

N.L.I.

LIETUVI,
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI | PASTĄ

SU “MOŠŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATOS PINIGAIS!

Ypač akį patraukia tautodailės 
parodėlė: ant įvairiausiais raštais 
išaustų staltiesių ir margaspalvėm 
juostom papuošto stalo pristatyta 
išdrožinėtų kryželių, o šalia pūpso 
išraižinėta miniatiūrinė bačkutė, 
toliau rieda gintaro karolių vir
tinės ant melsvos juostos, teikian
čios pasigėrėtiną spalvų kontras
tą.

Dar vienas akį veriantis sky

rius — mūsų sportininkų veiklos 
demonstracija. Čia gražiai plevė
suoja Sp. Kl. “Kovo” žalioji vėlia
va, čia pat žvilga ir laimėtosios 
taurės — aukštos ir žemos, plo
nos ir storos ir visos jos su laimė
jimų užrašais ir datomis...

Greitai ir aš užsikrėčiau judria 
mugės nuotaika — panorau ir savo 
gabumais pasireikšti. Pirmiausia 
prižengiau prie sportininkų lote
rijos stalo, čia mane įtikino, kad 
reikia nusipirkti leidinį ir tuoj 
bandžiau savo laimę. Sumokėjęs 
šilingą, turėjau teisės riestu vie
los gabaliuku durti į plokščią dė
žutę. Iš jos iškrito suvyniotas nu
meris. Susijaudinęs atvyniojau ir, 
žinoma, nieko nelaimėjau. Dar ke
li bandymai man įrodė, kad iš lo
terijos daug nepeši.

Pasižiūrėjęs, kaip sporto klubo 
čempijonės žaidžia stalo tenisą 
ant scenos, šoninėmis durimis vėl 
išslinkau į lauką, kur buvo dau
giau galimybių ką nors laimėti, 
čia pamačiau, kaip viena mergai
tė užrištomis akimis sega asilui 
uodegą. Vargšelei tačiau nevyko

POLITINĖ 
KRONIKA

★ Baltų Tarybos posėdi* įvyko 
penktadienį kovo 4 d. Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos veiksnių atsto
vai tarėsi politinės padėties klau
simais, kiek jie liečia Pabaltijo 
tautų reikalą.

* Pabaltiečią pasitarimai »u 
ukrainiečiai*, šeštadienį III.5 Vo
kietijoje įvyko Baltų Tarybos na
rių bendras posėdis su ukrainie
čių tautinio komiteto nariais. Kaip 
ir ankstesniuose panašiuose posė
džiuose, buvo svarstomi galimu
mai bendradarbiavimą tarp pa
baltiečių ir ukrainiečių veiksnių 
praplėsti.

* VLIKo Prezidiumo sekreto
riui H. Blaza* serga ir paguldytas 
ligoninėje New Yorke.

Ryšium su Fed. Vokietijos tur
to ministerio dr. H. Lindratho 
mirtimi, Baltų Taryba pasiuntė 
užuojautos telegramą ir padėjo 
vainiką prie velionies karsto. Min. 
dr. Lindrath ilgus metus su pabal
tiečių sluoksniais artimai santy
kiavo ir Lietuvos laisvės siekimams 
buvo palankus. Kartu su pabaltie- 
čiais, pvz., bendradarbiavo ir 
Tarptautinio komiteto krikščio
niškai kultūrai ginti veikloje, bū
damas to komiteto pirmininku ir 
aktyviu veikėju.

★ Kuriais motyvai* patenkino 
Jakio-Lukio ir Schmidto kasacijos 
skundus. .Didžioje Ulmo byloje 
prieš masinių žudymų Lietuvoje 
dalyvius iš .10 nuteistųjų, kaip jau

ir tą uodegą prisegė asilui prie 
sprando. Jaunieji sportininkai čia 
mėtė sviedinėlius į skardinių krū
vas, tačiau teatsiekė tik menkų 
rezultatų.

Čia ir aš pats panorau pamėty
ti jietis (darts) — ir mano nuste
bimui žaidimą laimėjau — gavau 
saldainį, pasmeigtą ant šakaliuko.

Dar praėjęs pro studentų suor
ganizuotą laimės šaltinį, kur tu-

Tautodailės paro
dėlė Kazįuko mu
gėje, Bankstowno 
liet. Dainavos sa
lėje, š.m. kovo 6 d.

Nuotrauka 
E. Dryžos

rėjau taip įmesti 3 penus į van
dens kibirą, kad jie nusileistų ant 
dugne padėto mažo dangtelio, aš 
vėl atsidūriau prie priekinių durų, 
nuo kurių buvau pradėjęs savo 
kelionę.

Po mugės teko sužinoti, kad 
gautasis pelnas yra paskirstytas 
pusiau: Punsko lietuviams sušelp
ti — £ 56.8.3 ir sporto aikštelei 
prie Bankstowno Liet. Namų 
įrengti — £ 54. 10.4.

A.G.

pranešta, keturi buvo padavę re
vizijos (kasacijos) skundus. Dviem 
iš jų Bundesgerichtshofes Karls- 
ruhe’je skundus patenkino: Pr. 
Jakio-Lukio ir Schmidt-Hammer. 
Vyriausias teismas motyvavo, kad 
šių abiejų nuteistųjų kaltė dėl vi
sų masinių šaudymų, už kuriuos 
jie nuteisti, Ulmo teisme nebuvę 
pakankamai įrodyta. Jakio-Lukio 
atveju nesą įrodytą, kad jis bu
vęs kaltas, kai 1941 m. birželio 26 
d. Kretingos apskrityje vokiečių 
policijos buvo sušaudyta 240 vyrų, 
moterų ir vaikų. Jakys-Lukys da
lyvavęs jų suėmime, bet jis nega
lėjęs tuo metu dar žinoti, kad su
imtieji visi bus vėliau sušaudyti. 
Kai dėl buv. Klaipėdos policijos 
leitenanto Schmidt-Hammer, vyr. 
teismas sprendime padarė prielai
dą, kad nuteistasis, vesdamas savo 
vyrus į egzekucijos vietą, buvęs 
įsitikinęs, jog čia eina reikalas 
apie karo lauko partizanus, o ne 
apie nekaltus civilius gyventojus. 
— Tos dvi bylos netrukus bus Ul
mo teisme naujai sprendžiamos. 
Pirmoje instancijoje Jakys-Lukys 
buvo nuteistas 7 metais, atimant 
pilietines teises 5 metams, 
Schmidt-Hammer 3 metais sdk, be 
pilietinių teisių siaurinimo.

★ Lei* leidinį apie Pabaltijo 
kraštą tei*ę. “Mokslinis darbo ra
telis Pabaltijo teisės klausimams 
svarstyti” (Wissenschaftlicher Ar- 
beitskreis fuer baltisches Recht), 
kuriame iš lietuvių pusės dalyvau
ja dr. A. Gerutis, nutarė leisti lei
dinį “Das baltisches Recht” (Pa
baltijo teisė).

★ Latvių — Lietuvių Vienybė 
Hannoveryje vasario 14 d. buvo 
suruošusi Lietuvos nepriklausomy
bės sukakties minėjimą. Kalbas 
pasakė LLV centro valdybos p-kas 
mag. J. Bračs ir kt. Dalyvavo ir 
tuo metu Hannoveryje lankęsis 
VLIKo VT pirmininkas J. Glem- 
ža.

REŽISORIŲ MOKYKLA
Vilniaus kultūros technikume 

tarp kitų dalykų mokoma ir vai
dinimus režisuoti. Šiomis dienomis 
technikumas išleido 16 mokytų re- 
žisorių, kurie visi buvo aktoriaus 
Simaškos mokiniai. Daugumas jų 
vyksta dirbti provincijos kultū
ros namų vedėjais. Tačiau vienas, 
Sigytas Liepinis, priimtas režiso- 
riaus asistentu Vilniaus dramos 
teatre.
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Kęstuti* Antanaiti*

ALOYZAS
Buvo karšta vasaros diena. Tik 

šiandien buvau nusipirkęs povan
deninius plaučius ir su didžiau
siu malonumu nardžiau giliai jū
ros vandeny. Buvau taip nusitei
kęs, kad, atrodė, visas pasaulis 
man priklauso. Staiga kažkas pra- 

*nėrė pro mane ir vos manęs ne- 
pervertė. Pasisukęs pažiūrėjau ir 
pamačiau, kad tai Aloyzas — de
šimties pėdų ilgio ryklys, kurio 
žiaurų snukį pažinojo visi pajū
rio vasarotojai. Nusigandau bai
siai. bet valandėlei atsigavęs, pa
sveikinau jį švelniai: “Labas!” 
Aloyzas atsisuko į mane ir, žiū
rėdamas krauju pasruvusiomis 
akimis, suriko:

— Šalin iš mano vandenų! O 
ne, tai gyvų suėsiu!

— Tikrai, senas bičiuli! Nerei
kia taip žvėriškai elgtis! Ar ne
galim mes būti draugai?

— O, jei taip kalbi, tai kitas 
dalykas! — atsakė jis tik dešim- 
daliu savo žiauriojo balso. Plau
kiam, aš tau parodysiu savo rū
mus! Aš tuojau sutikau ir sekiau 
paskui jį per jūros žoles, uolas, 
užkliūdamas už didelių žuvų kau
lų, kol pasiekėm uoloje urvų. Ur
vas buvo apie 20 pėdų po vande
niu, apdengtas jūros žolėmis.

— žiūrėk, čia aš gyvenu! Ar 
negražūs rūmai?

Iš tikrųjų, tai nebuvo rūmai, 
tik labai tamsus urvas, man bent 
netinkamas gyventi. Bijodamas 
tačiau užpykinti jį, atsakiau:

— Taip, rūmai gražūs, bet ar 
negalėtų čia būti kiek šviesiau? 
čia nieko nematyti.

Taip man pasakius, Aloyzas už
sidėjo saulės akinius, paspaudė 
sienoje mygtukų, ir visas urvas 
nušvito tokia stipria šviesa, kad 
aš buvau laikinai visai apakintas. 
Rūmų savininkas tarė:

— Stipri šviesa kenkia mano 
akims. Aš naudoju tamsius aki
nius, kai įjungiu šviesų. Šviesų 
įsirengiau tik tam, kad galėčiau 
draugams parodyti savo rūmus. 
Kų tu dabar sakysi?

Prieš mano akis pasirodė di
džiausia krūva brangenybių, dau
giausia perlų. Tai buvo, turbūt, 
didžiausias pasaulyje perlų rinki
nys.

— Aš visa tai surinkau senat
vei, kad galėčiau be rūpesčių 
karšti, — tarė mano šeimininkas.

Šalia brangenybių buvo krūva 
kitų dalykų: keli seni batai, liet
sargio kotas, sudaužytų lėkščių 
šukės, laivo motoras ir krūva fil
mų žurnalų. Durys į urvo angų 
buvo iš senos automibilio padan
gos. šeimininkas, sekdamas mano 
susidomėjusį žvilgsnį, vėl prašne
ko:

— Dabar pažiūrėk kitų kamba
rių! Pamatysi, kokie jie puikūs!

Sekiau Aloyzų gilyn į rūmus, 
kur buvo pailgas urvas tokio dy
džio, kad jis galėtų laisvai atsi
gulti. Tilpome tačiau ir mes abu. 
Viename urvo gale buvo sukrau
ta keletas moteriškų maudymosi 
kostiumų, matyt, Aloyzui galvai 
pasidėti. Ant sienos žuvies šon
kauliu prisegta filmų žvaigždės 
fotografija, bet jos pavardės ne
galėjau įžiūrėti. Nelabai man jau
ku buvo, o ypač matant maudy
mosi kelnaites. Kiek truko, kad 
ir manosios būtų čia atsiradusios. 
Pažvelgęs į savo vandens nebijan
tį laikrodį, pamačiau, kad manoji 
oto atsarga beveik baigiasi. Pa
dėkojau Aloyzui už jo malonų 
elgesį, atsisveikinau ir pradėjau 
nerti į krantų. Kai nėriau pro 
paskutines uolas, vėl didžiulis še
šėlis praslinko pro mane.

— Šalin iš mano vandenų! Ki
taip suėsiu tave gyvų! — išgir
dau žiaurųjį, man nepažįstamų 
balsų.

— Bičiuli, negi manęs nebe
prisimeni! Tu taip mane nugųs- 
dinai. Juk mes kųtik buvom susi
tikę!

Arūną* Žižy*

NAUJIEJI ŽURNALISTAI
Mūsų visų nustebimui Melburno 

jaunųjų žurnalistų būrelis šįmet 
smarkiai padidėjo — žada regu
liariai lankytis net aštuoni nauji 
nariai. Bendras taigi mūsų Skai
čius pakils iki trylikos. Trylika! 
Bet mes neprietaringi žmonės. 
Blogiausiu atveju gali vienas nu
byrėti. Ir apaštalų buvo trylika, 
ir vienas atkrito. Kaip bebūtų, 
jaunųjų žurnalistų būrelio ir jų 
darbo pažanga rodo ne tik jo po
puliarumų, bet ir p. A. Zubro su
gebėjimų organizuoti ir jo atsida
vimų jaunimo reikalams.
Nors jaunųjų žurnalistų grupė jau 
Šįmet keletu kartų buvo susirin
kusi, tačiau naujųjų narių negalė
jo pakviesti dėl įvairių priežaščių. 
Viena jų tai Lituanistinių kursų 
egzaminai ir išleistuvės, o tai vy
ko tuo pačiu laiku, kaip ir mūsų 
suėjimai. Penki iš mūsų naujųjų 
žurnalistų keletu šeštadienių paei
liui prakaitavo ir plunksna bei žo
džiu įrodinėjo savo mokytojams li
tuanistinių dalykų mokėjimų. Ir 
keli ateinantieji šeštadieniai’ už
pildyti lietuviška programa. Ta
čiau tuoj po jų, manome, galėsiu 
suruošti bendrų visos jaunųjų 
žurnalistų grupės suėjimų. “Jau
nimo Kviėslio” redakcija sveikina 
naujuosius narius (tikimės, kad 
jie bus ir redaktoriai), pasirinku
sius tokį malonų kelių ne tik išlik
ti susipratusiems lietuviams, bet 
ir išmokti žurnalistikos. Iš kalno 
įspėjam, kad iš jų tikimės daug 
darbo ir rašinių “Jaunimo Kvies
liui”.
Naujai prie mūsų grupės prisijun
gia šie bendradarbiai:

ALGIS DIMIDAVIČIUS bent 
amžiumi pasidarys mūsų vyriau
sias bendradarbis. Jis jau ilgai 
linksmina skautus gitara ir daino
mis. Tikimės, kad savo gabumais 
karkartėmis palinksmins ir žurna
listus. Tik jau ne darbo metu, nes 
kad ir kaip kantrus bebūtų p. A. 
Zubras, manau, tokios konkuren
cijos atveju pasielgtų despotiškai, 
ir muzikantas nukentėtų. Algis 
moka ir rašyti: jo plunksnos še
devras turėtų greitai pasirodyti 
“Pėdsekyje”. Jis yra nemažas ke
liauninkas — daugelį vietų yra iš
važinėjęs dviračiu. Lauksim jo ke- 

' lionių aprašymų.

VIDA VALIUKEVIČIŪTĖ ga
na rimtai nusiteikus. Nors pernai 
baigė mokyklą, bet šiemet gerino 
rezultatus, kad gautų stipendijų. 
Šįmet įstojo į universiteto odon
tologijos fakultetą. Kad ir tikėda
masi daug studijinio darbo, įsijun
gė į žurnalistinį būrelį ir jau da
lyvavo vienam suėjime. Vienintelė 
jos abejonė mūsų darbais — tai 
baimė lietuvių gramatikos. Nėra 
ko bijoti, kolege Vida! Gramatikos 
yra tiek, kiek jos būtinai reikia, 
o didesnę mūsų sueigų dalį pra
leidžiam diskusijoms laikraštiniais 
ar šiaip bendrais lietuviškais rei
kalais. Skaitom savo rašinius, klau
somės mokytojo minčių. Niekad 
mūsų suėjimai nebūna nuobodūs, 
jei tik mes patys nėsam nuobodūs. 
Vidai į mūsų būrelį įsijungus, jau 
vienas kitas mūsų žurnalistų, ti
kintis neabejotinų vyrų pranašu
mą ir įgimtą teisę pirmauti, niū
riai pranašauja, kad netrukus ir 
mūsų moteris paims valdžių. Nau
jai kolegei linkime daug pasiseki
mo, bet jau valdžios tai neperlei- 
sim.

JIEVA DIDŽYTĖ pernai baigė 
viena pirmaujančių Williamstowno 
gimnazijos baigiamųjų (leaving)

Tai buvo tas pats Aloyzas. Jis 
pradėjo juoktis, bet jo snukis ir 
dantys atrodė baisiai. Jaučiau, 
kad jo draugyste ilgam sunku pa
sitikėti. Tik išlipęs ant kranto ga
lutinai atsigavau. 

klasę. Šiemet pradeda, kupina pa
siryžimo, paskutiniuosius gimnazi
jos metus. Jieva yra įsigijusi vi
sos mokyklos pasitikėjimų, nes bu
vo išrinkta šiems metams prefek
te. Baigė trečiųjų Lituanistinių 
kursų laidų. Baigus gimnazijų, ža
da studijuoti humanitarinius 
mokslus. “Jaunimo Kvieslio” skai
tytojai Jievų jau pažįsta iš kele- 
tos jos spalvingų rašinių. Lietu
viškų savaitgalio mokyklų rašinio 
“Mergelė karžygė” konkurse Jieva 
laimėjo pirmųjų dovanų — £10. 
Jei ir žurnalistų konkursuose taip 
stropiai dalyvaus, tai ko gero ir 
šių metų pabaigoje laimės pirmų
jų vietų ir mus vyresniuosius pra
lenks!

RAIMUNDAS KAZLAUSKAS 
nesijaus naujokas žurnalistų ei
lėse. Jis netik senas mūsų visų 
draugas, bet jo du broliai — Algis 
ir Karolis — abu patyrę redakto
riai, o Algis dar ir mūsų būrelio 
seniūnas. Raimundas garsus spor-, 
tininkas: kasdien irkluoja valandų 
valandas, gindamas savo mokyklos 
garbę. Šiaip jau jis laimingo būdo: 
dėl smulkmenų daug nesirūpina ,o 
ir šiaip nepasisekimus lengvai pa
miršta. Bet žurnalistiniai kursai 
ne niekai — bus prigriebtas. Rai
mundo laimei ir čia nebus sunku: 
du redaktoriai prie pat šono. Pa
galiau, gal ir jis pats pasidarys re
daktorius ir tada galės atsilygin
ti — patramdyti brolius. Sveiki
nam Raimundų, naujų žurnalistų! 
Įspėjam, brolau, laikykis!

GENĖ KATINAITĖ darbšti ir 
nuosekli moksleivė. Retos ištver
mės: dienų dirba įstaigoje, o vaka
rais ištenka energijos mokslui tęs
ti. šeštadieniais pareigingai lankė 
Lituanistinius kursus, kuriuos da
bar baigė, šitokių savybių narių 
visoms organizacijoms reikia, o 
ypač žurnalistų būreliui. Pasida
rė įprastas dalykas, kad redakto
riui reikia kiekvieno rašinio atski
rai maldauti ir, neparašius, gra
sinti visokiom bausmėm. Gal nau
jiesiems žurnalistams geru pavyz
džiu pasiseks kaikurių bendradar
bių nerangumų įveikti. Genė akty
vi skautė. Paskutinėje Woori Val
iok stovykloje jai duotas skiltinin- 
kės laipsnis.

DANUTĖ JAKUBAUSKAITĖ 
bus viena pačių jauniausių naujų
jų žurnalistų, tačiau mokslu ji ge
rokai prašokusi savo amžių. Šį
met lanko Williamstown gimnazi
jos baigiamąją klasę. Dar, turbūt, 
pati nežino, ką studijuos, bet šiuo 
metu nusiteikusi matematiškai. 
Matematiški gabumai pravartu ir 
žurnalistams, nes spausdinant 
straipsnius, o ypač planuojant 
laužymą, reikia apskaičiuoti eilu
tes. Šiaip jau Dana turi pomėgio 
muzikai: ji gabi pianistė, balsinga. 
Skautų stovykloje su broliu Algiu 
Dimidavičiumi ne kartą mus links
mino duetais. Linkime jai pasise
kimo ir naujajam žurnalistikos ba
re.

JONAS MEILIŪNAS jau yra 
parašęs vieną rašinėlį “Jaunimo 
Kviesliui”. Tai jis aprašė Litua
nistinius kursus, kur tėvai su at
remtais į nugarų pistoletais išva
ro vaikus kursų lankyti. Tie, ku
rie šį rašinį prisimena, gali spręs
ti, kad nors Jonas šiaip jau rimtas 
vyras, bet mėgsta ir pajuokauti. 
Kasdieniniai duonai Jonas eina į 
katalikų mikyklą, kur jam gerai 
sekasi. Jis pareigingas Lituanisti
nių kursų lankytojas: per metus, 
turbūt, nepraleido nė vienos pa
mokos. Niekas tat nenustebo, kad 
baigiamuose lituanistiniuose egza
minuose jis buvo vienas pirmųjų. 
Jo lituanistinės žinios ir mokėji
mas lietuvių kalbos bus naudinga

Skautų stovyklos Kalėdų atos
togų metu yra pasidaręs kasme
tinis įvykis — tradicija. Tokios

ŠIO J.K. REDAKTORIUS 
ARŪNAS ŽIŽYS

visai jaunųjų žurnalistų grupei, 
o vėliau, tikime, ir visam lietuviš
kam gyvenimui.

KĘSTUTIS ANTANAITIS paty
ręs skautas. Stovykloje pasirodė 

MELBURNO LITUANISTINIAI KURSAI. Pirmoje eilėje ii kairė* : j. Švedas, D. Švedienė, E. žižie- 
nė (kursų vedėja), A. Zubras, P. Pumputienė, p. Vacbergas ir A. Vingis. Antroje eilėje ii kai
rė*: p. Adomavičius (tėvų komiteto pirmininkas), K. Klupšas ir šios eilės dešinėje — V. žižys —- 
Tėvų Komiteto narys. Visi kiti — kursantų dalis. Foto: V. Vasaris

savo skilties natūralus vadas. Jei 
pasiseks rašyti (pradžiai turime 
jo plunksnos darbų šiame numery
je), šitos ypatybės gali būti labai 
naudingos žurnalistų grupėje. Vie
nintelis būdas išmokti geriau ra
šyti yra dažnas rašymas. Tikimės, 
kad Kęstas tuo keliu eis ir pasi
darys tikras žurnalistas ir dar są
moningesnis lietuvis. Mūsų pro
grama ir yra ugdyti lietuviškų 
nuotaikų ir lietuviškų budrumų, 
kad būtumėm naudingi ne tik 
australų bendruomenėje, bet su- 
prastumėm mūsų sentėvių dvasią 
ir šių dienų lietuvio pareigas sa
vai tautai. Kęstas yra geras mo
kinys ir sportininkas savo mokyk
loje, kur šiemet jis mokosi bai
giamojoj klasėj. Lituanistinius 
kursus jis dabar baigė, lankęs juos 
ketverius metus. Daug metų, Kęs
tai, su tavim jaunųjų žurnalistų 
būrelyje!

KRONIKA
Gavo stipendijas

Melburno jaunųjų žurnalistų se
niūnas Algis Kazlauskas ir jo bro
lis Karolis, stodami į universitetą, 
abu laimėjo “Dafydd Lewis 
Trust” stipendijas. Ši stipendija 
yra viena pačių geriausių, nes ne 
tik moka universitetui ir knygoms, 
bet duoda dar studentui į rankas 
penkis svarus savaitei be jokių 
įpareigojimų universitetą baigus. 
Ši stipendija ypač pravartu Karo
liui, nes medicinos mokslas labai 
brangus. Algis taip pat gavo ir 
Victorijos švietimo departamento 
stipendiją. Iš šių dviejų stipendi
jų, žinoma, jis turės pasirinkti 
vienų. ,
z Vytautas šalkūnas, baigęs pir
muosius architektūros studijų me
tus, gavo Commonwealtho stipen
diją.

Dar du nauji abiturientai
Sužinojom dar apie du praėju

sių mokslo metų abiturientus. Re
migijus Bakaitis ir Vytautas Kli
mas abu gavo brandos atestatus 
kompensaciniu keliu. Remigijus 
įstojo į Adelaidės universitetą 
studijuoti humanitarinių mokslų. 
Vytautas Klimas pradėjo dirbti.

stovyklos šiemet buvo Sidnėjaus, 
Melburno ir Adelaidės apylinkėse.

Stovykla pirmoje eilėje yra 
•kautavimo mokykla. Statant pa
lapines, darant virvinius tiltus, 
praktiškai ir tikslingai mokomasi 
mazgų. Nemažai gyvenimiško mo
kslo lauko virtuvėje, o ypač esant 
nepastoviam orui. Mūsų gyvena-
ma labai išsiblaškius, todėl per 
metus ir labai veiklios draugovės 
bei skiltys negali pasiekti tiek, 
kiek norėtų ar kiek būtų reika
linga. Stovykloje ilgesniam laikui 
sueinama krūvon, todėl tinkamai 
paruošus programą ir susiskirs- 
čius laiką, galima išmokti daug 
teoretinių ir praktinių skautų 
programos dalykų, pasiruošti aug- 
štesniems laipsniams. Kad visa 
tai skirtųsi nuo mokyklinio mo

kymosi, tenka darbą jungti su 
žaidimu, mokymąsi su pačiu gy
venimu. Vyresniesiems, žinoma, 
kiti reikalavimai, bet užtat kom
pensuoja atviros gamtos faktas, 
proga įsigyti organizacinės patir
ties.

Stovykla yra organizacinio gy
venimo mokykla. Žmogui tenka 
gyventi bendruomenėje, ir todėl 
mokėjimas sugyventi, bendradar
biauti, pasiskirstyti darbus, su
rasti padėjėjų ir mokėti kitam 
padėti yra gyvenime labai svar
būs momentai. Skautų stovykla 
yra tos rūšies mokykla, nes ji gi 
yra maža, organizacinė bendruo
menė. Viskas čia vyksta lyg ko
kiame tvarkingame skruzdėlyne: 
kiekvienas su savo indeliu, kiek
vienas su savo šapeliu. Yra ir va
dovybė, kuri vėl veikia ir įsakinė
ja per žemesniuosius vadus. Skau
tų gyvenime skiltis yra maža sa
vaiminga organizacinė celė, lyg 
maža kopija suaugusių organizuo
tos bendruomenės. Ir stovykloje, 
ir šiaip skautiškoje veikloje visus 
pagrindinis darbas vyksta skiltyje. 
Visur skiltis pasirodo kaip viene
tas, todėl bendrai užsitarnauja 
pagyrimų ir papeikimų. Tuo bū
du ugdomas bendros atsakomybės 
jausmas. Gera, kai skautuose su
manymai ir idėjos kyla iš apačios 
ir pasiekia vadovybę. Vadovybė gi 
nė vienos geros idėjos neatmeta.

Stovykla Ugdo savarankiškumą. 
Tėvai, rūpindamiesi dėl tvarkas, 
labai dažnai nueina iki kraštuti
numo — vartoja tik įsakymus ar 
renkasi auklės kelių. Motinos, my
lėdamos savo vaikus, imasi tar
naitės pareigų: viskas sutvarkyta, 
apatinukai pakaitalui padėti, rū 
pestingai primenama kojines pa
keisti, lova sutvarkyta ir padeng
ta. šaukštai suplauti, lėkštė ant 
stalo padėta. Stovykloje kiek ki
taip. Viskuo tenka pačiam ar pa
čiai pasirūpinti. Jei išlepintiems 
pradžioje ir ne taip gerai sekasi, 
tai greitai įprantama savarankiš
kai tvarkytis. Nesutvarkyta lova 
būna priežastis ne tik asmeninio 
nemalonumo, bet dėl to nukenčia 
ir visa skiltis. Pareigūnai turi 
taip pat gražios progos ugdyti sa
varankiškiems organizaciniams 

pradams. Susiduriant su kliūtimis, 
išryškėja savo paties silpnybės 
bei klaidos. Norint visdėlto autori-

tetų išlaikyti, tenka svarstyti savo 
veiksmus bei rinktis kitokius ke
lius. Praktiškai susipažįstama su 
psichologija, nes turima reikalų 
su gyvomis būtybėmis, kurių kiek
viena skirtinga ir pati dar įvai
ruoja pagal aplinkybes bei nuo
taikas.

Stovykla — lituanistinė rnokyk-
la. Skautų draugovių yra kiekvie
name priemiestyje, ir esame kvie
ste kviečiami įsijungti. Mes tačiau 
esame pasirinkę lietuvių skautų 
sambūrį. Lietuviškumas yra tat 
ta esminė žymė, kuri mus atski
ria nuo kitų skautų; lietuvišku
mas yra ir toji vertybė, kurią 
mes pasiryžę puoselėti ir išlaiky
ti. Mūsų stovykla tat kartu yra 
lietuviška salelė didelėje svetimo
je jūroje, kur gyvename lietuviš

kų gyvenimų: lietuviškai kalba, 
me, lietuviškai meldžiamės, lietu
viškai dainuojam, lietuvių tauti
nes ir skautiškąsias tradicijas pa
laikome. Pasirodo tačiau, kad jau
nimas ir lietuvių skautų stovyklo
je mielai ar net įkyriai griebiasi 
anglų kalbos. Kiekvienos stovyk
los pradžioje vadovybė pirmoje 
eilėje turi aptarti būdus ir planus 
pasiekti tai, kad stovykloje tesi- 
girdėtų tik lietuvių kalba. Jei to 
nepasiekiama, stovyklą reikia lai
kyti nepavykus.

Skautų ir skaučių programoje 
yra labai daug lituanistinių daly
kų. Tie, kurie eina į lietuvių sa 
vaitgalines mokyklas ar į lituanis
tinius kursus, giliau ar paviršuti- 
niškiau su tais klausimais susipa
žįsta. Skautų programoje tačiau 
lituanistihiai klausimai konkrečiai 
ir saviškai formuluoti, todėl rei
kalingi ir atatinkamo atsakyme. 
Tinkamai sutvarkius stovyklos 
programų, galima daug padaryti 
ir lituanistiniam švietimo reikalui. 
Reikalinga būtų paruošti hekto 
grafuotas leidinėlis, kur būtų su
glaustai atsakyta visi skautiškos 
programos lituanistiniai klausi
mai, bet taip pat ir kiti skautų 
programos teoretiniai dalykai 
(skautų idealoginiai ir auklėja
mieji uždaviniai, skautų istorija). 
Toks leidinėlis būtų paranku skau
tų vadams ruošiant jaunesniuo
sius, o dar labiau naudinga ir rei
kalinga besiruošiantiems skautiš
kos programos egzaminams. To
kiam leidiniui išleisti iniciatyvos 
turėtų imtis skautų vadovybė.

Stovyklos laužai. Laužas sto
vykloje yra ir malonus vakaro 
poilsis, bet kartu ir ugdomasis bei 
mokslinamasis veiksnys, čia reiš
kiasi skilčių bei būrelių iniciaty
va dalyvaujant programoje, čia 
nejučiomis ir be prievartos iš
mokstama naujų dainų. Pašneke
siai, jei gerai paruošti ir moka
mai pravesti, nakties romantinė
je aplinkoje palieka žymiai giles
nį įspūdį. Laužas tat kartu yra 
ir laisvės improvizacijos scena, 
bet ir mokyklinė klasė gamtoje. 
Pats gi laužavedys yra ir organi
zatorius, ir vaidyla, ir mokyto
jas. Vienas patarimas: kuo mažiau 
laužų viešumai, o kuo daugiau už
darų savybės. Ir laužų programos,

(Perkelta j 4 psl.)
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SU LIETUVIU RAŠYTOJAIS SUSITIKUS
< MF*!

• Melburno Lituanistinių Kursų Lankytojų
Rašiniai

RASA ŽIŽYTĖ

LIETUVNINKAI MES ESAME GIMĘ, 
LIETUVNINKAI MES TURIME BŪT!

, Jieva Didžytė

MOTIEJOŠIUS UŽDARBIAUJA

Taip priminė mums aušrininkas 
Jurgis Sauėrveinas, nors pats ir 
vokietis būdamas. Gimėme lietu
viai ir to nebegalime pakeisti. Mū
sų tėvai ir sentėviai taip pat lie
tuviai. Lietuvybė yra mūsų pali
kimas. Nors ir kitame krašte gy
vename, to palikimo negalime iš
sižadėti. Kur tik važiuojam, kur 
tik einam, mūsų tėvai pasilieka 
tie patys, mūsų vardai nesikeičia. 
Mūsų kalba vistiek pasilieka lie
tuviška, nors ir kitom kalbom 
šnekam, mūsų širdys ir mūsų gal
vojimo būdas lieka lietuviškas. Ir 
tai vistiek — esam mes gimę Lie
tuvoje ar kur kitur.

Lietuvybė yra mūsų garbė. Lie
tuva yra labai mažas kraštas, lie
tuvių nėra daug. Ir visdėlto jie 
išlaikė savo lietuviškumų per vi
sus priespaudos ir nelaimių lai
kus. Mūsų seneliai dėl Lietuvos 
nepriklausomybės kariavo ir lais
vų Lietuvų kūrė. Lietuviai turi 
labai senų istorijų, nes .prieš daug 
amžių lietuviai buvo žinomi pa
saulyje. šiuo metu tegu ir paverg
ta Lietuva, o seniau ji buvo plati 
ir galinga.' Mes turime daug pa
davimų ir legendų apie sęnovės 
kunigaikščius, apie didelius mū-* 
šius, apie šventųjų ugnį saugoju
sias vaidelutes, apie nepereinamas 
Lietuvos girias. Iš paveikslų ma
tome grąžiusias Lietuvos upes, 
didingus ežerus. Lietuvių dainos, 
kurias ir čia dainuojame, vis pri
mena Lietuvos grožį.

Nemokyti kaimo žmonės senai
siais lenkinimo ir rusinimo lai
kais sugebėjo nepasiduoti sveti
mųjų įtakai ir išsaugoti savo kul
tūrų. Dirbdami savo kasdieninius 
darbus, jie sekė ir kūrė pasakas, 
eiliavo dainas, audė raštuotus au
dinius, dabino skrynias, iš medžio 
drožė smūtkelius, laikėsi savų pa
pročių. Jie niekad neatsisakė savo 
kalbos, savo tautiškumo. Kai rei
kėjo, jie ir mirti dėl tautiškumo 
Sugebėjo. Tikriausiai, žmonės Lie
tuvoje ir dabar tokie. Jais galime 
didžiuotis. Mes turime ir daug ra
šytojų, o ypač poetų. Tiesa, juos 
sunku lyginti su kitų tautų gar
siais rašytojais, nes sunku išvers
ti j kitas kalbas taip, kad išliktų 
jų kalbinis grožis, tiksliai išreikš
tos mintys.

Mums svarbu mūsų lietuvišku
mui neleisti numirti ir tremtyje. 
Negalime pasitenkinti tik tuo, 
kad patys esame lietuviai. Turime 
ir su kitais lietuviais bendrauti, 
kad čia sukurtumėm lietuviškų 
aplinkų. Dėl to ir buriamės į vi
sokius būrelius, kurie visi mums 
brangūs ir kuriuos turime palai
kyti. Jei šitie tautiniai sambūriai 
iširs, tai ir pati lietuvybė išblės. 
Kad visa tai nedingtų, lietuviai 
ir buriasi į bendruomenę. O ben
druomenėje ir visos grupės reika
lingos. Chorai, tautiniai šokiai, 
skautai, sportininkų susibūrimai 
yra būtina mūsų lietuviškumui.

SKAUTŲ STOVYKLOS
(Atkelta iš 3 psl.)

bent grubiai turi būti iš kalno 
suplanuotos.

Kitų metų stovykla. Tenka gir
dėti, kad kitiems metams planuo
jama tautinė stovykla Sidnėjuje. 
Gal ir gerai, o gal ir ie. I toli
mesnes vietas važiuoja tik vyres
nieji ir, paprastai, mažas būrelis. 
Svarbu kuo daugiau įtraukti į 
skautų eiles, o tas geriausiai se
kasi per vietines stovyklas, kai 
patys tėvai turi progos atlankyti 
savo vaikus ir įsitikinti, kad jie 
linksmi, patenkinti ir pasilsėję 
gyvena palapinių mieste. Tėvai ir 
pavojų mažiau baiminasi, kai ži
no vaikus esant savo pašonėje.

, Kad stovykla tikrai įvykdytų 
mūsų suminėtus uždavinius^ rei
kia, kad ji būtų gerai paruošta 
ir .tvarkingai pravesta. Paruošia
mieji darbaia turi prasidėti prieš 
pusmetį, turi būti iš kalno suda- 

Be to mes liktumėm vieni, ir pa
mažu imtų gesti tas mūsų lietu
viškumas, dėl kurio mūsų sene
liai kovojo. Jų pavyzdį atsiminda
mi ir savo pačių kilmės pareigų 
sekdami, lietuviškumų išlaikysim 
ne tk per vienų kartų, bet visa
dos. Sauerveinas tegu būna ra
mus.

RAIMUNDAS KAZLAUSKAS

PETRAS VAIČIŪNAS
Petras Vaičiūnas gimė 1890 me

tais, o mirė pernai. Jo pagrindinis 
užsiėmimas buvo darbas Kauno 
valstybiniam teatre, čia jis dirbo 
versdamas garsius užsieninius vei
kalus į lietuvių kalbų. Jis vienas 
pats žymiausių dramos veikalų 
vertėjas. Lietuva tuo laiku buvo 
nesenai gavus nepriklausomybę, ir 
jo vertimai buvo labai įdomūs 
tiems, kurie norėjo susipažinti su 
svetimąja literatūra. Bet Vaičiū
nas ir pats kūrė: rašė eilėraščius

D. Jokūbauskaitė

TURĖSIM NAMUS
Pagyvenę gerų laikų svetimose 

pastogėse, nutarėm pagaliau įsi
gyti savo nuosavų gūžtų. Mes 
vaikščiojom ir važinėjom po pla
čias apylinkes, apžiūrinėjom nau
jus ir senus namus ir beveik nus
tojom vilties gauti tai, kas mums 
patiktų. Pagaliau agentas, peržiū
rėdamas sųrašus, pastebėjo kad 
yra parduodamas* senas didelis na
mas, nepertoliausiai nuo miesto, 
kalnų papėdėje su keliais akrais 
miško, supančio namų. Pasiklausi- 
nėję žmonių, pagaliau suradom 
kelelį, vedantį aukštyn į kalnų. 
Siauras kelelis vingiavosi kalno 
atkriaušėje siaura juosta vis aukš
tyn.

Pagaliau privažiavom miške 
aikštelę su uždarais aplūžusiais 
vartais. Toliau paėjom pėstute ir 
pasiekėm namo priešakinę pieve
lę. Atgavę orų, apsižvalgėm ap
link ir dar kartų smarkiai atsi
kvėpėm. Kalnelių viršūnės apau
gusios eukaliptais ir slėnis, mažo 
upokšnio išvagotas, pasiklojo kaip 
gražus persų kilimas po kojom. 
Tyras oras pats veržėsi į krūtinę, 
kažkaip miela ir gera pasidarė ir 
kažkaip pajutom visi kartu ir kiek
vienas atskirai, kad čia jieškoji- 
mų galas, kad čia, tik čia mes iš
mesim inkarų, nuleisim būręs ir, 
pasipustę rankas, pradėsim kurti 
savo gūžtų. Tik vėliau pažvelgėm 
atgal ir pro medžių ir krūmų ša
kas pamatėm seno namo raudonas 
plytų sienas, pamatėm voratink
liais apraizgytus langus, pasviru
sias duris ir kiaurus vamzdžius.

ryta vadovybė ir žinoma progra
ma. Mūsų stovyklos įprasta ruoš
ti mišrias — berniukų ir mergai
čių. Tai nėra toks paprastas rei
kalas. Viskas turi būti apsvarsty
ta ir numatyta, kad stovykla kel
tų skautų vardų. Tokių stovyklų 
vadovybė tuji būti sudaryta rim
tai. Tik gerai suplanuota ir su
organizuota ir su išmintinga tvar
ka bei disciplina pravesta stovyk
la visų bus gerai prisimenama ir 
skatins patį skautavimų. Labai ge
rai, kad į vadovybės eiles jun
giasi jau ir jaunasis skautų vadų 
prieauglis. Pats jaunimas gera ir 
pavykusia stovykla laiko tokių, 
kur darbas buvo sujungtas su žai
dimu, pareiga su poilsiu, kur va
dai elgėsi išmintingai ir mažai 
tešūkavo, bet buvo tvarka ir 
drausmė, kur buvo daug įvairu
mų ir įspūdžių.

ii dramas.
Jo eilėraščių motyvai daugiau

sia patriotinio ir visuomeninio po
būdžio, bet kartais sutinkame juo
se ir susižavėjimų gamtos ir darbo 
grožiu. Visuose savo raštuose Vai
čiūnas daugiausia domėjosi kai
miečio gyvenimu, jo gyvenimo sų- 
lygomis ir darbu. Jis į gyvenimų 
ir darbų žiūrėjo kaip į pareigų; 
į kančių ir vargų kaip į meno bei 
kūrybos šaltinį. Jo kūryboje nėra 
tragedijų, tik gyvenimo vaizdai. 
Rašė jis paprastai ir nepriklausė 
jokiai naujųjų rašytojų srovei. 
Daugiausia jo prirašyta dramos 
veikalų. Išgarsėjo jie ne savo tu
riniu, bet teatralia konstrukcija. 
Jo kūriniuose didelė dramatinė 
įtampa. Jų turiniai pranašauja 
geresnę ateitį, šviesesnę prošvais
tę. Vaičiūno dramos Lietuvos 
žmonėms taip buvo mielos, kad 
jos visados sudarė didelę Kau
no teatro repertuaro dalį. Kai
miečiai visuomet yra geriausi ir 
spalvingiausi vaičiūniški charakte
riai. Šitoks scenos veikalas yra 
“Tuščios pastangos”.. Kiti gerai 
žinomi dramos veikalai yra “Pa
triotai” ir “Naujieji žmonės”. Lie
tuvių literatūros istorijoj dar nė
ra buvę tokio populiaraus drama
turgo ir kažin ar greitai bus.

Sunkiai atsiduso šeimos galva, 
apžiūrėjęs namų, bet pamatęs mū
sų džiaugsmo kupinas akis, nusi
šypsojo ir tarė: “Perkam?” "Per
kam, perkam!” — jam atsakėm 
choru.

Tyliai važiavom atgal. Mūsų 
mintys dar vis grožėjosi pasakiš
ku vaizdu ir mūsų vaizduotė pie
šė mums namų gražų, pilnų jau
nų vaikų klegesio, pilnų šviesos 
ir grožio, apsuptų gražių gėlynų, 
senų medžių ir džiaugsmingo pau
kščių čiulbėjimo. Mes pajutom tų 
malonų jausmų, kad turėsim vie
tų, iš kurios išeidami žinosim, 
kad mes esame laukiami sugrįž
tant bet kada ir bet kaip.

Nors ir artėjom prie šviesose 
skęstančio miesto į nevaišingas 
stiklo ir betono džiungles, bet 
jautėm savyje tų malonų jausmų, 
kad mes turėsim namus. Miškas 
ir slėnis primins bent tėvams tėvų 
sodybų Lietuvoje.

Atsakymas dėl karalaitės 
pasirinkimo

Praeitame “Jaunimo Kvieslio” 
numeryje buvo mįslė apie karalai
tę ir tris jaunikaičius. Karalaitė 
pasirinko tų jaunuolį, kuris jai pa
gydyti atidavė stebuklingai gy
dantį obuolį. Prisiminkite, kad ji 
pasižadėjo ištekėti už to, kuris jai 
padarė didžiausių paslaugų. Ste
buklingieji žiūronai liko jo savi
ninkui, liko ir stebuklingasis kili
mas, bet jaunikaitis, kuris atidavė 
stebuklingąjį obuolį jo daugiau 
nebeturėjo. Aišku, kad jis padarė 
karalaitei didžiausių paslaugų.

ŠALTA IR GILI ŽIEMA 
LIETUVOJE

Po karstos vasaros, žiema Lie
tuvoje šįmet irgi reiškiasi labai ak
tyviai. Vasarų karščiai siekė Lie
tuvoje neįprasto aukščio — iki 32 
ir net iki 37 laipsnių Celsijaus 
(nuo 90 iki 100 laipsnių F), o 
žiemų, jau gruodžio pradžioje šal
tis griebė iki — 30 C (apie - 22F). 
O vasario pabaigoj žiema pasiro
dė ir sniego gausumu: vasario 25 
iaktį Vilniuje sniego danga pas
torėjo 32-iem centimetrais ir pa
siekė 55 cm (apie 22 colius) gylio, 
šiame šimtmetyje tokio gylio snie
go danga Lietuvoj buvo pirmų 
kartų. Tik 1908 metais sniego gy
lis buvo panašus, tai yra, tik vie
nu centimetru mažesnis.

Baigęs mokslus ir susilaukęs il
gų atostogų, mano vyriausias ir iš
mintingiausias brolis Motiejošius 
užsimanė susirasti darbų. Teko 
važiuoti į kaimą, kur buvo prasi
dėjęs vynuogėms skinti sezonas. 
Motiejošius tuojau išsiruošė ke
lionėn, atsisveikino su ašarojan
čiais namiškiais ir išskubėjo į sto
tį. Jis buvo pasiryžęs sugrįžti na
mo tik tada, kai nei vienos vynuo
gės nebeliks vynuogynuose ir ka
da jo kišenė bus pilna žaliųjų sva
rų.

Emploimentas jį buvo perspė
jęs: “Būk prie traukinio bent tris 
valandas prieš išeinant, tada gau
si gerą vietą!” Motiejus atsirado 
nurodytoj stoty nusakytu laiku ir 
stojo į eilę prie kasos langelio. 
Laukiančiųjų eilė ilgėjo. Nusilei
do ir saulė. Galų gale atsidarė lan

A. Krautas, A.L. B-nės Kultūros Tarybos narys, įteikia Jievai 
Didžytei “M.P.” skirtųjų pirmųjų premijų už geriausįjį rašinį.

Nuotrauka V. Vasario

gelis, ir prasidėjo bilietų išdavinė
jimas. Policija ir sekliai žiūrėjo 
tvarkos, ir pagaliau visi darbinin
kai buvo sugrūsti į vagonus. Mo
tiejošius net nepajuto, kaip ir jįs 
tasidūrė tvankiame skyriuje kar
tu su daug kitų vyrų. Atrodo, kad 
ant perono stovinėjančios moterys 
būtų lydėjusios savo vyrus ar sū
nelius į Sibiru: ne viena nosinė 
buvo ištraukta iš kišenės, ne vie
na ašara nubyrėjo ant dulkino ce
mento.

Devintų valandų vakare pasigir
do švilpukas. Tuoj pajudėjo trau
kinys, palikdamas miesto triukš
mų ir jo dulkes. Motiejošius pasi
jautė įspaustas tarp tamsiaodžio 
jūrininko iš Kingstono, Jamaikos 
sostinės, ir vieno barzdoto arabo 
iš nesuprantamo vardo miesto. 
Priešais sėdėjo vienas besišypsąs 
žmogus su plike. Skyriuje buvo 
dar trys italai, keturi graikai, ke
li australai ir keli neaiškūs žmo
geliai, kurių tautybės nebuvo ga
lima atpažinti nei iš vardų, nei iš 
kalbos, nei iš išvaizdos. Paklaus
tas jūrininkas iš Jamaikos, ar jis 
pažįstąs savo tautietį Harry Bele- 
fontę, jis atsakė: “Kaip nepažin
siu! Jis juk buvo mano artmiau- 
sias kaimynas, kartu ėjom į tų pa
čių mokyklų. Atsimenu, kaip...”
Visų dėmesys tuojau nukrypo į 
jūrininką. Tik vienas Motiejošius 
šypsojosi. Jis žinojo, kad Belefon- 
te nėra kilęs iš Jamaikos, o tik 
mėgsta to krašto dainas dainuoti. 
Motiejošius tačiau nieko neprasi
tarė. Visiems atydžiai besiklau
sant, jūrininkas tebepasakojo sa
vo nuotykius su garsiuoju daini
ninku. šypsojosi ir žmogus su pli
ke. Miegoti tačiau tame kratančia
me ir prikimštame vagone buvo ne
įmanoma, todėl visiems buvo malo
nu klausyti jūrininko pasakojimų. 
Motiejošius kelis kartus buvo už
snūdęs, bet pakrypęs į dešinę, ne
maloniai buvo pažadintas dygios 
arabo barzdos.

Sekmadienio rytą vynuoginin
kai pateko į kaimelį, netoli Mildu
ros. čia juos pagirdė arbata ir 
paskirstė po įvairius vynuogynus. 
Laisvi jie buvo iki pirmadienio ry
to. Motiejošius pasinaudojo po
piete nuvažiuoti į Mildurą. Mies
telis buvo apmiręs, žmonės slan
kinėjo lyg sapnuodami, o maši
nos, jų tik kelias tesutiksi, važia
vo sraigės gretumu. Karšta saulė 
migdo visus gyvius, išskyrus mu
ses. Musių buvo pilna. Jos ypa
tingai sukinėjosi apie Motiejošių, 
kurio dar nebuvo mačiusios ir su

kuriuo, atrodė, norėjo būtinai su-, 
sipažinti.

Grįžęs į jam paskirtąjį vynuo- j 
gyno ūkį, Motiejošius atsigulė į 
savo naująją lovą, kuri girgždėjo ( 
ir cypė. Jis tačiau nejautė jos 
kietumo ir tuojau pradėjo knark- j 
ti. Rytų jį pažadino baisus kada- 
kenimas, kuris sklido iš už sienos. 1 
Ši mat maža atitvara darbinin-. 
kams miegoti buvo dalis vištidės. I 
Motiejošius trynė sau akis, nesu- H 
sigaudydamas kur esųs. Nuvaikęs 
miegus jis pamatė, kad šia būdele 
jis dalinasi su vienu graiku, ir kad 
laikas keltis vynuogių raškyti. 
Naujiesiems darbininkams buvo 
paaiškinta, kad reikia uogas at- ( 
sargiai raškyti ir kad bus moka
ma už priraškytus kibirus, o ne 
už darbo valandas. Su šiais ir ki- | 
tais perspėjimais bei pamokymais

naujieji darbininkai išžygiavo į 
vynuogynus.

Motiejošius kibo su įnirtimu 
prie savo pirmojo gyvenime už- 
darbinio darbo. Jis lenkė šakelę 
po šakelės ir jiešokjo vynuogių 
kekių . Iš pradžių tepasirodydavo 
viena kita kekelė, o tik vėliau, 
daugiau įpratus, jų radosi daugiau 
ir daugiau. Jis sušilo ir pailso nuo 
neįprastai sunkaus darbo. Tetrū
ko tik kelių saujų uogų iki pusės 
kibiro, kai jis sustojo. Pamatė, 
kad dienos normos nieku būdu ne
išvarys. Kai nuėjo prie kitų su sa
vo puse kibiro atsargiai prirašky
tų uogų, visi iš jo be gailesčio 
juokėsi. Visą tą laikų buvo jis raš
kęs paskiras uogas vietoj visų ke
kių. Kitų dieną Motiejošiui geriau 
sekėsi: pavyko jam pusę normos 
išvaryti. Prakaitas tačiau varvėjo 
visais sąnariais ir smarkiai įdegė. 
Na, ir karšta toje Milduros apylin
kėje! Tarp vynuogių krūmų ran
gosi gausybė gyvačių. Jų nereikia 
bijoti, nes, pripumpusios pilnus 
pilvus vynuogių, būna tingios ir 
žmogaus nepuola. Vynuogių iki 
sočiai valgė ne tik gyvatės, bet 
leista buvo ir patiems darbinin
kams. Nuo graiko Motiejošius iš
moko įvairių naujų maistui gamin
ti receptų. Maistą mat patiems 
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reikėjo, gamintis. Vakarienei su 
graiku virdavo ryžius su vynuo
gėm, makaronus su vynuogėm, 
gerdavo vynuogių arbatą. Vyn
uogių tat galėjo valgyti tiek, kiek 
tilpdavo.

Trečių dienų Motiejošius buvo 
jau visai įgudęs raškytojas ir iš
varė visą dienos normą. Ketvirtą 
dieną pakilo temperatūra tiek, kad 
svilinte svilino. Vynuogės nuo 
karščio susitraukė. Maža beliko 
kas skinti. Penktą dienų beveik ne
beliko Motiejošiui darbo, ir jis 
jautė, kad laikas iš čia pasišalin
ti. Jei nėra vynuogių, tai nėra ir 
uždarbio. Susikrovęs savo daikte
lius į kuprinę, iškeliavo miestelio 
link. Ant plento jis ilgai stovinėjo 
ir ilgesio pilnomis akimis dairė
si į mašinas, zujančias į Melbur
ną. Pasitaikė toks žmogus, kuris 
pasigailėjo šio nusiminusio ir ap
šepusio jaunuolio su kuprine. Sus
tabdė jis savo limuziną ir pakvie
tė sėstis. Taip Motiejošius ir ati
dūmė iki pat Melburno, kur jį su
tiko su ašaromis akyse jo namiš
kiai. Tik šį kartą jie ašarojo 
džiaugdamiesi, kad grįžo iš uždar
bių jųjų sūnelis.

TOBULINA KAUNO 
SPAUSTUVES

Buvusioje “Spindulio" spaustu
vėje (dabar vad. Karolio Požė
los sp.) baigia įrengti naujų auto
matinę mašiną knygų viršeliams 
gaminti. Statomos į vietas ir kelios 
kitos knygrišyklai reikalingos ma
šinos. Knygų įrišimo technika lig 
šiol nepaprastai atsilikusi, daug 
žemiau nusmukusi, negu buvo 
prieš 20 metų Lietuvoje. Teks dar 
kiek laiko palaukti, ligi paaiškės, 
ar naujų mašinų dėka pagerės 
knygų įrišimas.

Toje pačioje spaustuvėje iš Vo
kietijos gautos dvi naujos offseti- 
nės mašinos, tinkamos spausdinti 
dviem spalvom. Be to, iš Italijos 
išrašyta ir tikimasi greit gauti 
nauja mašina spausdinanti gilias
paudės būdu daugeliu spalvų. Ligi 
šiol toje spaustuvėje tebeveikia 
Lietuvos laikais įgytoji gdiaspau- 
dinė mašina, dabar vartojama kai- 
kuriems žurnalams spausdinti.

Buvusioje “Varpo” spaustuvėje 
numatoma statyti nauja rotacinė 
mašina ir gauta keletas naujų 11- 
iotipų. Čia spausdinama “Kauno 
Tiesa” ir Kauno bei Jonavos rajo
nų laikraštis “Socialistiniu keliu” 
Numatoma įrengti dar ir plokščių 
spalvotiems spaudiniams tinkamų 
mašinų. LNA
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SPORTO NAUJIENOS
* A.L.B-nės Krašto Valdyba, 

suprasdama didelę sporto reikšmę 
mūsų jaunimui ir ypatingai mū
sų sporto darbuotojų gražų ben
dradarbiavimų “Mūsų Pastogės” 
Sporto Skyriuje, nusprendė pa
gerbti darbščiausius 1959-jų me
tų Sporto Skyriaus Bendradar
bius, kuriais tapo: 1. B. Nemeika, 
Adelaidėje, 2. J. Jonušas, Geelon- 
ge ir 3. A. Merūnas, Adelaidėje. 
Šie geriausieji mūsų sportinės 
spaudos bendradarbiai gavo Kraš
to Valdybos skirtąsias dovanas 
knygas, kurios buvo įteiktos Jubi
liejinės šventės metu Adelaidėje.

* A. Šėkai, žinomasis Melburno 
Varpo krepšininkas ir stalo teni
sininkas, vasario mėn. pabaigoje 
kartu su žmona ir sūnumi iš Syd- 
nėjaus uosto išplaukė nuolatiniam 
apsigyvenimui j J.A.V. Jie gyvens 
Cleveland’© mieste kartu su žmo
nos tėvais, anksčiau išvykusiais j 
Ameriką. Be savo didelio sporti
nio darbo Australijos lietuvių tar
pe, A. Šėkas buvo ir nuolatinis 
Sp. Skyriaus bendradarbis. Išvyk
damas iš Australijos jis pasižadė
jo ir ateityje bendradarbiauti 
Sporto Skyriuje ir per jį palaiky
ti ryšius su kitais buvusiais drau
gais sportininkais, kurie Algiui ir 
jo šeimai linki gražaus įsikūrimo 
ir gyvenimo naujame krašte.

* St. Dargis, žinomasis mūsų 
krepšininkas, siunčia geriausius 
linkėjimus draugams sportinin
kams iš Čikagos ir rašo, jog prieš 
šventes darbe turėjo mažą nelai
mę. Buvęs sužeistas rankos* pirš
tas (Melburne sklidę gandai, jog 
jam nutraukti trys pirštai, yra 
neteisingi). Apie sportinį gyveni
mą jis rašo: Iš “tėvo” Červinsko 
gavau X-sios Sp. Šventės leidinį, 
kuris yra labai gražus ir čia ka
žin ar įstengtų tokį išleisti, nes 
visi dreba dėl cento, nors tų jė
gų gan daug, kai bankuose pinigė
liai pūna. Amerikos lietuviškasis 
sportas stovi nepavydėtinoje pa
dėtyje. Kalbant apie krepšinį, 
Australijoje lietuvių klubai stovi 
šimtą kartų tvirčiau ir veikliau 
laikosi. Tik žiemos metu Ameriko
je žaidžiamas'krepšinis. Čikagoje 
tik viena komanda “Neris” daly
vauja Čikagoje einančiose pirme
nybėse. Žinoma, jaunimas spor
tuoja, tačiau jie žaidžia už savo 
gimnazijas ir yra išsimėtę po šim
tus vietovių. Aišku, reikalui esant, 
kada lietuviai rengia tradicines 
savo šventes, tuos gimnazistus su
gaudo ir sulipina į komandas. Tie 
jaunuoliai su mielu noru žaistų 
visus turnyrus, vykstančius su 
amerikiečiais ir gintų lietuviškų 
klubų vardus, tačiau to nėra Ame
rikoje, tiksliau pasakius — Čika
goje.

Du esantieji futbolo klubai Či
kagoje laikosi tvirtai, daro rung
tynes ir rengia vakarus. Patys 
žaidėjai, daugumoje suaugę, pa
tys apsimoka susidariusias išlaidas 
ir t.t. Atvirkščiai gaunasi pasikal
bėjus su krepšinio vadovais. Ba
lių klubai nedaro, nes bažnyčios 
ir kitos organizacijos priešingos, 
kad vaikai rengtų vakarus. Pra
vestuose lietuviškuose turnyruose 
rengėjai gauna maža pelno, nes 
žiūrovų nedaug susirenka (mat, 
per televiziją galima matyti ge
resnių rungtynių). Trumpai pasa
kius, klubai yra be pinigų, o šel
pėjų neatsiranda, kai užregistruo
ti komandą ir mokėti teisėjams 
yra reikalinga nemažai lėšų. Ki
tas svarbus klausimas išlaikyti ko
mandą, tai salės gavimas. Aš pa
dirbėjau tik vieną valandą su 
“Aras” krepšininkais ir daugiau 
salės visoj Čikagoj klubo pirmi
ninkas negauna, nes visos užimtos 
jau prieš eilę metų. Rašydamas 
apie savąjį gyvenimą, Dargis sa
kosi, jog jau apsiprato su ameri
koniška tvarka, prie kurios jis 
daug greičiau prigijo, negu atva
žiavus į Australiją prie austra
liškosios.

* Velykų atostogų metu Ade- 
laidės Vyties vyrų ir moterų krep
šinio rinktinės numato išvykti į 
Geelongą, kur bus žaidžiama prieš 
Geelingo Vyties vyrų ir moterų 
rinktines ir taip pat prieš Viktori
jos rinktines. Lietuvių rinktinės 
bus sudarytos iš abiejų Vyties ko
mandų ir Melburno Varpo.

★ Žinomasis Geelongo sportinin
kas J. Jonušas kartu su savo šei
ma labai greitu laiku numato ap: 
leisti Australijos krantus, kad 
nuolatinai apsigyventų Amerikoje. 
J. Jonušo ir jo šeimos išvykimą 
giliai pajus ne tik geelongiškiai 
sportininkai, bet taip pat ir visa 
Australijos lietuvių sportininkų 
šeima, o kartu ir Sporto Skyrius, 
kurio vienas iš sąžiningiausių ir 
darbščiausių bendradarbių buvo 
šis mūsų tikrasis sporto vetera
nas. Tikėkimės, kad ir ateityje, 
nors per spaudą, J. Jonušas palai
kys tamprius ryšius su buvusiais 
draugais sportininkais Australijo
je.

★ Neoficialiomis žiniomis nau
jąją Melburno Varpo valdybą su
daro: J. červinskas, Ablonskis, 
broliai Kuncaičiai ir Valiukevičiū
tė. Išskyrus “tėvą”, naująją val
dybą sudaro tik jaunosios jėgos 
ir, tikėkimės, ji bus veikli ir pri
kels apsnūdusį Varpą iš saldžių 
sapnų, įtraukdama sporto gyveni- 
man visą Melburno jaunimą, ku
rio ten tikrai pakankamai yra.

kevičius, Kirša, Morkūnas ir Ru- 
dzenskas — visi po fi. Komanda 
užėmė varžybų lentelėje penktą 
vietą. Prie kiek didesnių pastan
gų, būtų buvę lengvai patekta į 
ketvertuką. Daugiausia taškų šiai 
komandai pelnė Daugalis, kuris 
turi tikrai gražius ir taiklius me
timus. Morkūnas, Rudzenskas ir 
Kirša mažiausiai apleido rungty
nių. ; ’

★
Mergaitės paskutinėse sezono 

varžybose susitiko su West ko
manda, kurią lengvai sudorojo re
zultatu 48-25 (30-11). Taškai: M. 
Kelertaitė su Kitiene po 16, O. 
Kelertaitė 12, Pečiulytė su šiukš- 
teryte po 2. Pagal surinktus taš
kus, ši komanda užėmė ketvirtą 
vietą, bet gaila, kad dar viena ko
manda turėjo lygų taškų skaičių 
ir geresnį krepšių santykį ir dėl
to mūsų merginoms teko pasiten
kinti penkta vieta. Vieną tikrą 
laimėjimą merginos prarado, ne
pastatę laiku penketuko aikštėje. 
Šių varžybų praradimas atėmė 
teisę žaisti ketvirčio finaluose. 
Apskritai ši komanda padarė pa
žangą ir, žiemos sezonui papildy
ta keletą žaidėjų iš jaunių ko
mandos, bus pajėgus vienetas ir 
tikrai mėgins pretenduoti į vado
vaujantį penketuką.

★
Antroji mergaičių komanda 

(jaunės) sezoną baigė užimdamos 
varžybų lentelėje pirmą vietą ir 
dabar kovos, kad dalyvautų fina
luose. Šios komandos silpnoji vie
ta — blogas puolėjų dengimas. 
Tačiau puolėjos moka gerai mė
tyti. Kaip pirma, taip ir antra 
mergaičių komandos labai pataisė 
metimo techniką ir bendrai pakėlė 
savo žaidimo lygį. Už pasiektą 
pažangą reikalinga būti dėkin
goms treneriui A. Merūnui, ku
ris su pasišventimu treniruoja šias

komandas. Antroji komanda žie
mos sezone bus silpnoka, kadangi 
dalis žaidėjų bus perkelta į pirmą 
komandą. Likusios antroje ko
mandoje puikios gynėjos — Šul
caitė, Baškutė, Kapočiūnaitė ir 
Powierza — gaus naujų jėgų iš 
jaunų žaidėjų, nors dar neturin
čių patyrimo, bet geri norai ir 
pastangos laikui bėgant vėl pada
rys šią komandą stipria ir priaugs 
puikių pamainų.

DRAUGIŠKOS RUNGTYNĖS

Kovo 6 d. Lietuvių Namų spor
to aikštelėje vyko mergaičių ir 
vyrų jaunių krepšinio varžybos 
prieš senjorus. Oras buvo nelabai 
palankus žaidimui, protarpiais lijo 
lietus. Mergaičių I-jo komanda 
nugalėjo jaunes 36-19 rezultatu. 
Taškus pelnė: Kitienė 14, O. Ke
lertaitė 13, Pečiulytė 4, M. Ke
lertaitė 3 ir šiukšterytė 0; jau
nėms — D. Radzevičiūtė 11, An- 
driušytė 6 ir L. Radzevičiūtė 2. 
Gerai gynime žaidė Šulcaitė su 
Baškute.

Vyrų varžybos baigėsi lygiomis, 
nors ir buvo vienas pratęsimas, 
bet jam pasibaigus, rezultatas vėl 
buvo lygus ir dėl vėlaus laiko 
daugiau nebuvo žaidžiama. Taškai 
(senjorams): Petkūnas 23, Merū
nas 10, Visockis 8, Pyragius 4, 
Kitas su Alkevičium po 2. Jau
niams: Lapšys 20, Pocius 13, Ur
monas 10, Statnickas 4 ir Ramo- 
naitis 2. Taškų nepelnė, bet už 
jaunius žaidė sekantys žaidėjai: 
Gudelis, Daugalis, Kalibatas ir 
Ružinskas. Varžybų galutinis re
zultatas 49-49.

Šios draugiškos krepšinio rung
tynės buvo p. Ilgūno nufilmuo
tos ir ateityje bus šis filmas pade
monstruota. Po varžybų p. Ilgū
nas pademonstravo spalvotą fil
mą, kuris vaizdavo X-ją Jubilie
jinę Sporto Šventę.

MIRĖ PROF. KAZIMIERAS 
ŠALKAUSKAS '

Vasario 26 d. Lietuvoje mirė ad
vokatas ir teisės profesoriui Ka
zimieras Šalkauskas. Nepriklauso
mybės laikais jis dėstė civilinį pro
cesą Lietuvos universitete. Advo
katavo ir profesoriavo teisių fa
kultete jis ir dabar, nors tų dar
bų turinys buvo jau labai skirtin
gas.

VILNIŠKĖ KOMPARTIJOS 
VIRŠŪNĖ LIKO TA PATI

Pasitvirtino spėjimai, kad 
Sniečkui šį kartą negrėsė toki pa
vojai, kurie lyg šluote iššlavė kom-

★
Vytiečiai gavo geelongiškių 

kvietimą atvykti draugiškoms 
krepšinio varžyboms. Laike Vely
kų švenčių vyrų ir mergaičių ko
mandos vyks į Geelongą.

■ *
* Elė ir Vytas Klimaičiai susi

laukė įpėdinio sūnaus ir ta proga 
vytiečiai sveikina Juos, linkėdami 
daug laimės ir laimingos ateities 
naujagimiui.

Mūsų krepšninkės yra pakvies
tos dalyvauti eisenoje čia vyks
tančio meno festivalio proga.

*
Visiems gerai žinomas laukb 

teniso žaidėjas A. Remeikis laike 
žaidimo susižeidė koją ir, atrodo, 
ilgesnį laiką negalės lauko teniso 
žaisti.

B.N.

partijos vadovybę Rygoje pereitą 
rudenį ir šių metų pradžioje. Po 
partijos suvažiavimo kovo 1-3 d., 
ne tik pats Sniečkus, bet ir visi 
keturi kiti sekretoriai (šarkovas, 
Niunka, ManiuŠis, Barauskas) pa
siliko savo vietose. Ir politbiure 
taip pat labai maža permainų, ša
lia visų penkių sekretorių, biure 
pasiliko šie senieji nariai: F. Bie
liauskas, J. Paleckis, M. šumaus- 
kas, G. Zimanas. Nauji biuro na
riai tik du: K. Kairys ir J. Novic- 
kas. Kairys užėmė Ozarskio vietą. 
(Prieš pusantrų metų Kairys už
ėmė ir Ozarskio turėtą vadinamo
sios liadies ūkio tarybos pirminin
ko vietą). J. Novickas biure už
ėmė K. Liaudžio turėtą vietą, to 
paties K. Liaudžio, kuris neseniai 
buvo nuimtas nuo saugumo komi
teto pirmininko vietos. J. Novickas 
partijos aparate pirmą kartą išky
la į biuro nario lygį. Jo ligšiolinės 
pareigos viešai nebūdavo minimos. 
Buvęs saugumo komiteto pirminin
kas K. Liaudis dabar tapo parti
jos revizijos komisijos pirminin
ku, vietoj J. Bartašiūno, anksčiau 
buvusio vidaus reikalų ir saugumo 
ministerio.

Iš kandidatų į politbiurą iškrito 
du: Liaurinaitis ir Matulis. Jų vie
tą užėmė Diržinskaitė — Piliu- 
šenkienė, nesenai valdžioje ūžė1- 
musi K. Preikšo vietą. (Preikšas 
pasitraukė pensijon, Laurinaitis 
tebėra pavaduotojas prie šumaus- 
ko, Matulis — prie Paleckio). Ki
ti du buvę kandidatai — rusiško 
partijos dienraščio redaktorius 
Meščeriakovas ir komjaunimo va
das Petkevičius — pasiliko. LNA

SIŪ
GERIAUSIAS ELEKTROS REIKMENŲ 

PREKES.

Adelaidėje
BAIGTOS ŽAISTI VASAROS 

PIRMENYBĖS

Vasaros krepšinio pirmenybių 
visos varžybos jau baigtos žaisti 
ir tik dar nepaaiškėjo finalų lai
mėtojas. Paskutines varžybas mū
sų vyrų I-ji komanda žaidė su 
West ir labai silpnai sužaidė. 
Žaista buvo be pamainų ir tik 
pirmas puslaikis šiek tiek pana
šėjo į krepšinio žaidimą. Puslai
kis baigtas 17-26 mūsų nenaudai. 
Antrame puslaikyje abidvi koman
dos 'žaidė brutaliai ir negražiai. 
Priešas, turėdamas daug pamainų, 
visiškai palaužė mūsų gynybą ir 
gerokai užkrovė taškų. Varžybos 
baigtos 38-66 taškų rezultatu. 
Taškai: Gumbys 13, Visockis 11, 
Lapšys 8, Petkūnas su Statnicku 
po 3. Dabar vytiečiai susitiks 
ketvirčio finaluose su South ko
manda. .

Mūsų komandą visą vasaros se
zoną lydėjo įvairios nesėkmės ir 
labai retai matėme ją pilnoje su
dėtyje. Dar ir dabar dėl susižei- 
dimų komanda negalės dalyvauti 
pilno sąstato žaidžiant ketvirčio 
finalus. Tikėkimės, jog žiemos se
zonas bus daug laimingesnis ir 
pasieksime geresnių rezultatų.

★
Antroji vyrų komanda vasaros 

turnyre pasirodė labai silpnai, 
nors turėjo ir neblogų žaidėjų. 
Visą laiką keitėsi komandos sąs
tatas ir truko komandinio susi- 
žaidimo. Labai prastai mėtyta. 
Pasibaigus varžyboms, reikėjo 
šiai komandai pasitenkinti’ketvir
ta vieta iš apačios.

★
Trečioji vyrų komanda sezoną 

užbaigė gražiu laimėjimu, nuga
lėdami ketvertuko komandą North 
50-45 (20-17) rezultatu. Taškai: 
Daugalis 28, Ružinskas 14, Stan-
LV.WAWAWAVAW>VĄ 

į J. Strautins įį 
•: 5-TH FLOOR į

;! 306 The Causeway :>
MELBOURNE I;

I; xxx !; 

•; SIUNTINIAI i LIETUVA j!

! B. F.' H AT IS
t INTERNATIONAL PARCELS SERVICE
X x
X 105 COLLINS STR., MELBOURNE, X
X . XX pirmas aukštas, 5 kambarys.

Maistas, vaistai, medžiagos ir Lt. iš atsargų jau esančių X 
’»* Europoj. Gavus užsakymą išsiunčiama 10 dienų laikotarpyje. X 

Pačių pokuoti pakietai taip pat siunčiami. s X

? ❖

. STOCK į
| GARSŪS VISAME PASAULY, ?

| BRANDY, j
| VERMOUTH - LIKERIAI |
X DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIJOJ. f
T X
X Be kitų įvairiausių vietinių ir užsieninių gėrimų pas M. Pctronj £
X 152 Liverpool Rd., Enfield, Sydney, tel. UJ 5727, jūs gausite J- 

ir Stock gaminius. X

X ' Jei norite pirkti CANBERROJE X
| NAMUS arba BIZNĮ, |
X Jums draugiškai patarnaus ir paskolas parūpins X

I CITY ESTATE AND BUSINESS BROKERS |
X f
£ GROUND FLOOR MLC BLDG., CITY — CANBERRA A.C.T. X
4 Telef. J 4785 privatus J 2943 X
X ’•*

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpila! ir užvalkalai 63" (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale atotia. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

EUROPIETIS SPECIALISTAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Halt) 

. Tel. 62-2231

X

Galima išsirinkti šaldytuvą
11 moderniausių modelių.

neapmoka-

KAINA — PIGIAUSIA PRADE
DANT NUO 119 GNS. 6 TELEVI
ZIJOS APARATŲ MODELIAI 
NUO 169 GNS.

Lengvos išsimokėjimo sąlygos ir 
saviems tautiečiams žymi nuolai
da. Pristatome visur 
mai.

IO CUBIC ST 
UlTRAmoHr

KREIPTIS:

JONAS ELECTRICS
146 Catharine Str., Leichhardt, Sydney

TEL. LM 2570 (bet kuriuo laiku)

j MURRAY’S j
HEALTH FOOD STORES |

91 Darlinghurst Road, Kings Cross Sydney, *•
>: Australia. >1
J PHONE 35-5795 ’ 8
>■ Vienintėlė firma Australijoj, kuri turi teisę siųsti drabužių į*į 
>♦: ir maisto siuntinius TIESIAI į Estiją, Latviją, Lietuvą, USSR 
!♦’ ir Ukrainą. /. >♦<

Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus »♦< 
>; visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos. >
’♦* Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI »$Į 
X Jūsų giminėms, PAŠTU, bet ne laivais. x A

Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie- H 
J kia gavėjus per 2 — 24 mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 $ 

d. Oro pašto išlaidos 14/- už 4 svaro. Mes neturime ryšio nei >$ 
su Londonu, Švedija ar Danija. ,

> Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, H 
kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- ĮvJ 
čiame paštu Jums katalogus. >$
AGENTS: 8

!♦; SYDNEY, N.S.W.: M. & N. Pekic, Grocer, 143 Cabramatta Rd., >♦< 
$ Cabramatta, N.S.W. Tel.: UB 2082.

Olympic Surplus Stores, 293 Church Street, Parramatta, N.S.W. įsį 
H Tel.: YL 9728. į

M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. $ 
Bankstown Trading Co. 332 Chapel Rd., Bankstown. Tel.: $ 

$ UY 5328. Įsį
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’a Delicatessen, 557 Hunter Street,

>; Newcastle, N.S.W. Tel.: B3596.
$ MELBOURNE, VIC.: Contal Co. 114 Elizabeth St., Melbourne, 
>♦< 2nd Floor, Tel.: MF 8498 arba 63-8498. >:
X PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle Street, Perth, >J 
X W.A. Tel.: BA 7842. , M
>♦< ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon $ 
’♦I Adelaide, S.A. Tel.: J 2879. ~
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NŪSU PASTOGĖ
SYDNĖJUS

PAKARTOTINAS PRANEŠIMAS 
INŽINIERIAMS

Dėl ne nuo mūsų pareinančių 
priežasčių P.L.I.A.S. (Pasaulio 
Liet. Inž. ir Archt. S-gos) Sydnė- 
jaus skyriaus rengiamoji narių 
ekskursija į A.I.S. įmones (plie
no fabrikus Port Kembloj) įvyks 
ne š.m. balandžio 2 d. (kaip buvo 
skelbta), bet balandžio 9 d. (šeš
tadienį).

Renkamės minėtų dienų 7 v. 30 
min. ryto Cabramattos stoty, iš 
kur išvykstama automobiliais.

Apie savo dalyvavimų kolegos 
prašomi pranešti pirmininkui tel. 
LY 6346 arba sekretoriui — tel. 
WJ 3461, nes vietų skaičius ri
botas.

Valdyba z

PRANEŠIMAS

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba, remdamasi bendruome
nės statuto 18-19 paragrafais, šau
kia Sydnėjaus apylinkės narių vi
suotinį metinį susirinkimų š.m. 
balandžio 10 d. 2 vai. p.p. Sydnė
jaus Lietuvių Namuose, 18-20 Bo
tany Rd., Alexandria.

Susirinkimo darbotvarkė: 
Susirinkimo atidarymas; Prezidiu
mo sudarymas; Apylinkės Valdy
bos ataskaitinis pranešimas; Re
vizijos komisijos pranešimas; Gar
bės Teismo pranešimas; Dis
kusijos dėl pranešimų ir apyskai
tos tvirtinimas; Apylinkės Valdy
bos atsistatydinimas, pasibaigus 
kadencijai, Naujų Valdomųjų or
ganų rinkimai: a) Valdybos rinki
mai, b) Revizijos komisijos rinki
mai, c) Garbės Teismo rinkimai; 
Klausimai ir sumanymai ir Susi
rinkimo uždarymas.

Remiantis bendruomenės statu
to 20 paragrafu, skelbiamuoju 
laiku nesusirinkus reikalingam su
sirinkimo dalyvių skaičiui, po pus-' 
valandžio susirinkimas bus pradė
tas ir skaitomas teisėtu, nežiūrint 
dalyvių skaičiaus.

Po susirinkimo bus dalyvių ar
batėlė. Valdyba kviečia savo apy
linkės narius gausingai dayvauti 
— atlikti bendruomenės pareigų.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

PAMALDOS
Kovo 27 d. pamaldos Went- 

worthvillej karmelitų bažn. 10 
vai. 45 min.

Kovo 27 d. Wollongongo lietu
viams pamaldos W. katedroj 5 va
landų po pietų.

Pamaldos Camperdowne vyksta 
įprasta tvarka kas sekmadienį 12 
vai.

Nuo 10 vai. prieš pamaldas — 
pamokos Camperdowno Sekmadie
nio mokykloje.'

SYDNĖJAUS SENŲJŲ SKAUTŲ 
ŽIDINIO SUEIGA

Š.m. kovo 13 d. East Hills par
ke, Georges upės pakrantėje įvy
ko S.S. Židinio sueiga — pikni
kas. šioje sueigoje vyravo ypač 
draugiška ir linksma nuotaika. 
Metams bėgant vis arčiau susipa
žįstama, randama vis daugiau 
bendrumo. Brolio ps. Bukevičiaus 
išsamus pašnekesys “Skautybė 
Lietuvoje ir tremtyje” buvo visų 
išklausytas su dideliu įdomumu, 
nes jame buvo iškelti kaikurių 
židiniečių pergyventi, bet primirš
ti, o daugumoj visai negirdėti 
faktai.

Kadangi senosios židinio vado
vybės kadencija pasibaigė, tai vie
ningai ir demokratiškai buvo iš
rinkta nauja vadovybė: ps. Bu- 
kevičius — tėvūnu, vyr. sk. Vin- 
gllienė — kancleriu. Naujoji Ži
dinio vadovybė buvo visų džiaugs
mingai pasveikinta, nes tikima, 
kad “nauja šluota — gerai šluo
ja”. Atrodo, kad naujoji vadovy
bė į jų sudėtų lūkesčių neapvils, 
nes čia pat priėmė pasiūlymų su
organizuoti “Aušros” tunto ruo
šiamam kaukių baliui bufetų (ži
noma, pritariant visiems židinio 
nariams). 

Naujoji ir senoji Židinio vado
vybė su svečiais buvo “įamžinta” 
net trijų fotografų. ,

Po trumpų užkandžių, buvo or
ganizuota išvyka į apylinkes 
(Lambeth Park, Pfcnic Point ir 
aplankytas buvusis tėvūnas sk. v. 
Zinkus, kur pasigrožėta nauju sa
vomis jėgomis pastatytu namu ir 
dailiai sutvarkytu sklypu — “ma
žuoju Karo Muziejaus sodeliu”.

Be židiniečių ir jų šeimų, suei
goje dalyvavo Sydnėjaus Senųjų 
Skautų Židinio garbės narys J. 
Kelertas ir Skautams Remti Tėvi; 
Komiteto pirmininkas B. Stašio- 
nis.

METINIS SUSIRINKIMAS

1960 m. visuotinas metinis Syd
nėjaus studentų susirinkimas 
įvyks kovo 27 d. Centriniuose Lie
tuvių Namuose Redferne. Susirin
kime kviečiami dalyvauti visi fuk- 
sai, studentai ir filisteriai. Pagrin
dinis tikslas — išrinkti naujų ir 
stiprių valdybų, kuri ir šiais me
tais bus A.L.S.S. centrinė vado
vybė.

Naujai valdybai jau iš anksto 
numatytos trys atsakingos parei
gos: pravesti studentų ženkliuko 
konkursų, suruošti (kaip pereitais 
metais) sėkmingų Studentų Sa
vaitgalį Bateau Bay ir gale metų 
vadovauti A.L.S.S. suvažiavimui 
Sydnėjuje.

Kviečiame todėl kuo skaitlin- 
giau atsilankyti į susirinkimų ir 
apie jį pranešti dar ir tiems, ku
rie šio pranešimo nepastebės.

Pradžia 6 vai. v.
Metinio susirinkimo darbotvar

kė:
Atidarymas ir Prezidiumo kvie

timas, Pirmininko pranešimas, Iž
dininko žodis, Revizijos Komisijos 
pranešimas, Naujos valdybos rin
kimai, Revizijos Komisijos rinki
mai, Pasiūlymai bei sumanymai ir 
Susirinkimo uždarymas.

Studentų Valdyba

ŠVIESOS PARENGIMAS
Sekantis Sambūrio “Šviesa” pa

rengimas įvyks kovo 26 d., šešta
dienį, Sydnėjaus Lietuvių Namuo
se Redferne. Pradžia — 7 vai. vak.

V. Kazokas skaitys paskaitų 
apie dabartinę užsienio lietuvių 
literatūrų tema: “Lietuvis rašyto
jas išeivijoj”. Tema svarbi bei įdo
mi, bet daugeliui tautiečių mažai 
žinoma. Ši paskaita duos progos 
plačiau tįiuo klausimu susipažinti.

Parengimas viešas — kviečiame 
svečius ir visuomenę.

Valdyba

MELBURNAS
MELBURNO LIETUVIŲ KLUBO 

NARIŲ SUSIRINKIMAS

Atsiradus reikalui aptarti kele
tu aktualių klausimų, M.L.K. Ta
ryba kviečia klubo narių infor
macinį susirinkimų, 
kuris įvyks š.m. kovo mėn. 26 d. 
(šeštadienį) 5 vai. Lietuvių Na
muose, 12 Francis Grove, Thorn- 
bury.

Visi klubo nariai prašomi daly
vauti. Atskirų pakvietimų nebus 
siunčiama. Po susirinkimo bus ka
va ir užkandžiai.

M.L. Klubo Taryba

PADĖKA

Socialinės Globos Moterų Drau
gijos Melburne š.m. vasario 27 d. 
ruošto Užgavėnių-kaukių baliaus 
talkininkėms bei aukotojoms:

Valdybos narėms — p.p. Kaz
lauskienei, žiedienei, Jakutienei ir 
ypatingai p. Kružienei, kuri dau
giausia rūpinosi baliaus paruoši
mo reikalais;

aukojusioms pyragus bei kitus 
maisto produktus — p.p. Bulakie- 
nei, Baltrūnienei, Lazauskienei, 
Pumputienei, Reimerienei, Statku
vienei, Vacbergienei, Valaitienei, 
žiedienei, Žilinskienei, žižienei ir 
p.p. Bikulčiams (už labai gražų 
tortų, paaukotų loterijai);

talkininkams bei talkininkėms, 
kurie prisidėjo vienokiu ar kito
kiu darbu — p. Antanaitytei už

meniškai nupieštų baliaus skelbi
mų, p.p. Balčiūnienei, Jakutytei, 
Kairiūkštienei, Matulionytei, Na- 
gulevičienei, Pumputienei, Reime
rienei, Šeikiui, šemetienei, Valai
tienei, Valaitytei, Vacbergienei, 
Valiui ir Žiedui (pravedusiam 
kaukių paradų); .

18-to stalo viešniai p. Mičiulie- 
nei ir svečiams už aukų Draugijai, 
kaukei “čigonė”, paaukojusiai vi
sų vakaro kortų būrimo uždarbį, 
kaukei “Mezgėja” — už jos nu- 
megstų milžiniškų kojinę, dovano
tų Draugijos pinigams krauti;

jaunimui, palaikiusiam linksmų 
ir giedrių lietuviškų nuotaikų ba
liuje ir

visiems svečiams, atsilankiu
siems į Draugijos balių ir tuomi 
jų parėmusiems — tariu nuoširdų 
lietuviškų ačiū.

Socialinės Globos Moterų D-jos 
Melburne pirm. V. Kuncaitienė

WOLLONGONGAS
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
Š. m. kovo mėn. 27 d. tuoj po 

lietuviškų pamaldų Wollongongo 
ALB Valdyba šaukia visuotinį me
tinį narių susirinkimų, kuris įvyks 
prie Katedros esančioje parapijos 
salėje. Dienotvarkė — Valdybos 
ir Kontrolės Komisijos praneši
mai, naujos valdybos rinkimai bei 
einamieji reikalai.

Wollongonge ALB Valdyba,

PERTHAS
“ŠARONIEČIAI” STOVYKLAVO

Š.m. vasario 17 d., anksti rytų 
šarūniečiai išvyko į pirmų savo 
stovyklų.

Vieta buvo pasirinkta gana toli 
nuo gyvenamos vietos, būtent — 
60 mylių už Pertho, prie gražios 
Moora upės, kuri įteka į Indijos 
vandenynų.

Nuvykus į stovyklavietę, imtasi 
darbo ir ant smėlėto pajūrio už 
kelių valandų išdygo skautų pala
pinių miestelis.

Nors mūsų skautų beliko labai 
mažas skaičius, bet stovykloje da
lyvavo šimtaprocentiniai. Dėlto 
tenka didžiausia padėka tėvams, 
kurie suprato tų reikalų ir leidę 
savo mažuosius pastovyklauti sa
vaitę laiko.

Stovykloje kartu panoro pasto
vyklauti keletu dienų ir jaunimas, 
kurie yra buvę anksčiau skautais. 
Jie atvyko savo priemonėmis ir 
prisijungė prie bendros tvarkos. 
Didžiausias jų noras buvo pažve
joti ir panardyti po jūros bangas. 
Jie atsivežė kartu su savim visus 
reikalingus įrankius, čia buvo 
gražios progos ir mažuosius pa
mokyti ir parodyti jiems, kaip 
reikia apsisaugoti nuo plėšriųjų 
žuvų. Jaunimas taip pat laikėsi 
stovyklos tvarkos, dėlko visiems 
tariu skautiškų ačiū.

Nors pirmų kartų įvyko ši sto
vykla, bet skautai įgavo daug pa
tyrimo.

Paskutiniam laužui atsilankė 
daugiau svečių. Jis buvo skirtas 
broliui skautui Algirdui Knistau-

BRANGŪS “DAINAVOS” STATYTOJAI!
Jau kuris laikas Lietuvių Namų 

“Dainava” V-ba nevykdė pinigi
nės .rinkliavos, tikslu duoti pro
gos Sporto Aikštelės įrengimo 
Komitetui aplankyti geraširdžius 
tautiečius, kad jie savo auka pa
remtų sporto aikštės įrengimų, 
šiuo metu Namų V-ba tiria gali
mybes, kaip geriau sukaupti bent 
patenkinamų pinigų sumų, kad 
galėtų pradėti “Dainavos” pa
puošalo — priešakio statybų.

Pagal prieš kelis metus padary
tų namų planų, salės priekyje tu
ri būti dviaukštis priestatas, ku
ris suteiks tikrai gražių namams 
išvaizdų iš lauko pusės. Priestato 
pirmajame aukšte būtų įrengta 
bufetas ir kiti prie salės būtinai 
reikalingi įrengimai.

Antrajame aukšte, numatoma 
įrengti keletu kambarių, kuriuose

PADĖKA
Širdingai dėkojame visiems 

draugams ir pažįstamiems už mū
sų mylimo •>

SERGIEJAUS BAIKOVO
į kapus palydėjimų. Taip pat nuo
širdus ačiū už užuojautas, gėles 
ir vainikus, kurie rodė tikrai prie
raišų ir gausų nuoširdumų.

Liūdintieji

tui, išvykstančiam į Dėdės Šamo 
žemę. Buvo atsisveikinta ir palin
kėta, kad ir nuvažiavus į kitų kon
tinentų vėl įsijungtų į skautus ir 
dirbtų toliau mūsų mylimai tėvy
nei.

Stovykla pasisekė gerai, nuveik
ta daug darbų, nes tik stovykloje 
skautas gali pasireikšti ir parody
ti savo sugebėjimus.

Stovyklos metu buvo gražus 
oras. Stovyklai vadovavo ps. L. 
Beitmanas “Šarūno” V-jos vieti
ninkas.

Ta proga nuoširdžiausių skau
tiškų ačiū reiškiu p.p. J. Baronui 
ir Alb. Kaminskui už transportų 
ir kartu bendradarbiavimų stovyk
los laiku ir visiems kitiems, ku
rie prisidėjo savo pagalba. 
“Šarūno” vietininkija per du me
tu yra nuveikusi daug darbų, nors 
ir belikome tik 12 mažų skautų, 
tačiau sskautiška dvasia jaunuose 
lietuviukuose čia yra gyva.

šarūnietis

PRANESIMAS
“Mūsų Pastogės” administraci

jai reikalingas skelbimų rinkėjas.
Dėl sųlygų susitarti su admi

nistratorium tel. — YX 9062.

Pajieškojimai
★ Pajieškomas Adolfas Milčiū- 

na». Jieško sesuo iš Lietuvos.
Rašyti adresu: Vincas Budinin- 

kas, 11 Ten Eyck St., Brooklyn, 
6 N.Y., USA.

★ Pajieškau Agronomo Sklėrio 
ir p. Valiuko. Prašau atsiliepti, ar 
pranešti kas žino apie juos adre
su: Smetona, Boorcan, via Terang, 
Vic.

REIKALINGA MOTERIS
Pajieškoma 15-25 metų moteris 

ar mergaitė, norinti išmokti siū
ti. Dirbama 40 valandų savaitėje 
(5 dienas). Geras atlyginimas. 
Skambinti bet kuriuo laiku 
LL5727, arba kreiptis — 18 Sa
muel St., Tempe — antrašu.

PAKEISTA VISA KOMJAUNIMO 
VADOVYBĖ VILNIUJE

Vasario vidury įvykusiame kom
jaunimo suvažiavime buvo suda
rytas naujas centro komitetas, ku
rio pirmajame posėdyje sudary
tas respublikinis sekretariatas iš 
visiškai naujų žmonių. Pirmuoju 
komjaunimo sekretorium Lietuvo
je dabar tapo A. česnavičius. (bu
vęs Vilniaus mieste komjaunimo 
sekretorius), antruoju rusas B. 
čirkovas, paprastais sekretoriais 
— V. Morkūnas ir L. Barakūnaitė.

Ketverius metus pirmuoju kom
jaunimo sekretorium buvęs Juo
zas Petkevičius ryšium su tuo ne 
tik iškrito iš kompartijos CK po- 
litbiuro kandidatų, bet iškrito ir 
iš paties kompartijos CK: jo nebė
ra nei tikrųjų CK narių, nei kan
didatų surašė, nei jokiuose kituo
se partijos centriniuose organuo
se. LNA 

tilptų biblioteka, skaitykla ir pa
talpa lituanistiniams kursams. To 
darbo pradžiai reikalingos lėšos, 
be kurių ir mažiausias darbas ne
įvykdomas.

Brangūs tautiečiai! Jūs savo kil
nia auka bei darbu įstengėte pa
statyti namus, kuriais visi di
džiuojamės. šį kartų dar esate 
prašomi neatsisakyti prisidėti prie 
jų užbaigimo. Galutinai užbaigę 
darbų, tikrai su pasididžiavimu 
galėsime džiaugtis, kad tai yra vi
sų mūsų darbo vaisius.

Šio mėnesio 26-27 dienomis Na
mų V-bos įgalioti asmenys vėl jus 
aplankys, prašydami šiam tikslui 
paramos. Tik, Jūsų dosni ranka ir 
nuoširdumas įgalins Namų Valdy
bų tęsti šį kilnų darbų toliau.

Lietuvių Namų “Dainava”
. Valdyba

šiuo pranešame visiems 
š. m., vasario 24

56 metų amžiaus. Velionis buvo palaidotas Roockwoodo ka
pinyne.

Liūdi jo žmona, sūnūs ir sesuo

KASDIENĖ MUSŲ KRONIKA
JANKUS PATENKINTAS

Stanley Yankus, kuris atvyko į 
Australijų pr. mt. birželio mėn., 
dabar gyvena Matthew Street, 
Grange, Adelaidės priemiestyje 
septynių kambarų nuosavame na
me su visais patogumais. Dirba 
fabriko raštinėje ir, gaudamas tik 
16 svarų savaitinės algos, džiau
giasi Australijos laisve, tardamas, 
kad dabar jau esųs tikras austra
las (A fair dinkum Aussie).

SVEČIAVOSI A. KARAZIJIENĖ
Sydnėjiškiams gerai atmintina 

Melburno liet, choro pranešėja A. 
Karazijienė keletu dienų viešėjo 
Sydnėjuje. Ji taip pat dalyvavo 
16-tosios Vasario minėjime.

Paklausta, kaip patinka Sydnė- 
jus, apgailestavo, kad daug ko 
nematė, nes vis lankėsi pas senus 
pažįstamuosius, taigi paties mies
to nė netekę reikiamai apžiūrėti.

DAR VIENAS MELBURNIŠKIS 
SYDNĖJUJE

L. Vaičaitis vasario 25-28 dieno
mis lankėsi Sydnėjuje. Tarp kita 
ko, jis tarėsi su A. Bučinsku apie 
numatomų Ateitininkų suvažiavi
mų ir aplankė dr. Mauragį bei sa
vo draugus ir pažįstamus.

NAUJAS ATEITININKŲ 
SKYRIUS

Newcastelyje įsisteigė naujas 
Ateitininkų organizacijos skyrius. 
Išrinkta ir nauja organizacinė val
dyba, kurių sudaro p.p. Liūgą, 
Bajelytė ir Skuodaitė. Kadangi ši 
valdyba organizaciniu požiūriu 
yra tik laikinoji, tai š.m. kovo 27 
d. šaukiamas steigiamasis susirin
kimas, kuriame bus išrinkta pa
stovūs skyriaus organai.

VIEŠI N. ZELANDIJOS 
LIETUVAITĖS

Jau ilgesnį laikų vieši Austra
lijoj jaunos N. Zelandijos lietu
vaitės: Natalija Liutikaitė, Aldo
na Žiginskaitė ir Dalia Nikorai- 
tė.

Visos jos yra įsigijusios darbo 
specialybes ir čia atvyko praleisti

KOMUNISTU SKAIČIUS LIETUVOJE
v

Kompartijos suvažiavimo metu 
buvo paskelbta, kad Lietuvoje da- 
bas esu 46,381 kompartijos narys 
ir 7,943 kandidatai, — iš viso 
54,324 komunistai. Tai esu 9,503 
daugiau kaip buvę prieš dvejus 
metus, arba 5,210 daugiau negu 
prieš metus.

Pagal pereitų metų kovo mėne
sio duomenis, Lietuvoje yra apie 
1,786,000 balso teisę turinčių (t.y. 
18 ar daugiau metų amžiaus) gy
ventojų. Jei kompartijoj yra apie 
54,000, tai tarp balso teisę turin
čiųjų gyventojų jų yra tik 2%: 
tik kas penkiasdešimtas balsuo

NUOSAVUS NAMUS,

įmokėjus mažų depozitų, 

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. 

107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W.
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro.
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ffcms ir pažįstamiems, kad 
įto nelaimėje mirė

sERGnfjus Baikovas;

atostogų. Jos ne tik apsilanko pa
žįstamų tautiečių šeimose, bet 
nepraleidžia progų pabuvoti ir 
lietuviškuose parengimuose.

ŽURNALISTINĖ GRUPĖ 
JAU DIRBA

Š.m. kovo 5 d. Sydnėjuje su
daryti žurnalistikos kursai, ku
riems vadovauja “Mūsų Pastogės” 
redaktorius J. Vėteikis. Šiuo me
tų kursus lanko: R. Glionertaitė, 
A. Bučinskas, A. Garolis, V. Gai- 
džionis ir A. Migevičius.

Tikimasi, kad greitai grupė pa
didės.

★ Balerina A. Plokštytė, kuri 
šiuo metu šoka Barovanskio bale
te, atšventė savo 21 gimtadienį.

★ Barovanskio baletas šį mėne
sį savo gastroles perkėlė į Bris- 
banę. Jame nuolatinai šoka dvi 
lietuvaitės — R. Plokštytė ir R, 
Rataitė. Baletas neužilgo vyksiąs 
į Naujųjų Zelandiją.

★ J. Zinkus, Bankstowno apyl, 
kultūros tarybos narys ir žinomas 
skautų veikėjas, turėjo nelengvų 
kojos operacijų, šiuo metu jis jau 
namuose ir baigia gyti. J. Zinkui 
sergant Bankstowno savaitgalio 
mokyklos reikalais laikinai rūpi
nasi A. Bučinskas.

★ Iš Melburno praneša, kad sun
kiai serga žinomas skautų vado
vas v.s. B. Dainutis. Linkime grei
to pasveikimo!

■*: Teko patirti, kad ryšium su 
šių metų pabaigoje įvyksiančiais 
suvažiavimais Sydnėjuje, š.m. ko
vo 20 d. šaukiamas Sydnėjaus or
ganizacijų posėdis Sydnėjaus Liet 
Namuose Redferne.

★ V. Burokas, vykdamas į dar
bų, išgyveno eismo nelaimę. Pats 
laimingai nenukentėjo, bet jo au
tomobilis reikalingas brangoko 
pataisymo.

★ Sydnėjaus ateitininkai jau 
ruošiasi šiųmetinėms iškilmėms, 
kai bus atžymima 50 metų ateiti
ninkų veiklos sukaktis. Ta proga 
rengiamasi ateitininkų suvažiavi
mui iš visos Australijos.

A. Bukas

tojas yra partijoj.
Didžiulė dauguma tų komunis

tų yra susispietę didžiuosiuose 
miestuose, kur telkiasi į Lietuvę 
atskrausčiusieji rusai, Lietuvos ko
lonizatoriai. Kaip, palyginti, maža 
komunistų yra kaimuose, šiame 
suvažiavime prasitarė antrasis 
partijos sekretorius šarkovas. Jis 
pažymėjo, kad, pavyzdžiui, visa
me Utenos rajone yra tik 423 ko
munistai, o Telšių rajone irgi tik 
keli šimtai. (Tuose rajonuose yra 
maždaug po apie 30 tūkstančių gy
ventojų). LNA
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