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CHRUSCIOVO VIZITŲ UŽKULISIAI
Chruščiovo žaidimas Helsinkyje ir Suomijos atsparumas

BUVAU LIETUVIŠKAME SODŽIUJE
(VIETOJ RECENZIJOS)

Suomiai žino, kad jie santykiuo
se su Vakarais negali drįsti per 
toli nueiti. Po nelemto Suomių- 
Sovietų žiemos karo (1939-40 m.) 
ir jo nelaimingų padarinių, Suo
mija buvo priversta pereiti prie 
Maskvai palankaus neutralumo ir 
sudaryti su ja tokias “draugišku
mo” sutartis, kurios Suomijos už
sienio ir karo politikos laisvę ge
rokai apkarpė. Vis dėlto Suomija 
išvengė pilno sovietinio satelito 
likimo.

Atvergavę Sovietų Sąjungai 
sunkias karo kontribucijas, Suo
miai pasijuto kiek laisvesni ir ėmė 
tvirtinti savo ekonominius saitus 
su Vakarais. Įdomu, kad šiuo me
tu Suomijos eksportas į Vakarus 
sudaro per 60% viso eksporto, 
o jos eksportas į Sovietų Sąjun
gą vos — 25%.

Ir tai nežiūrint, kad’ Maskva 
ir geruoju (tam tikromis laikinė
mis privilegijomis) ir piktuoju 
(tam tikrais pakartotinais ultima
tyviais reikalavimais) stengėsi 
suomių užsienio prekyboje įsiga
lėti. Kai Vakarų Europoje pir
miau susikūrė EWG (Europos 
ūkinė santarvė, kuriai priklauso 
6 Europos valstybės), o paskiau 
ir WFTA (Europos Laisvosios 
Rinkos organizacija, kuriai pri
klauso 7 valstybės), ir Suomijai 
stojos klausimas, kuriam tų ūki
nių blokų prisidėti. ■

Maskva iš pradžių priešinosi 
abiem blokam, vadinasi įspėjo 
Suomiją nesidėti nei su vienu iš 
jų. Už vis griežčiausiai Maskva 
pasisakė prieš Suomijos eventua
lų dėjimąsi su EWG, girdi, ji per 
artimai bendradarbiaujanti su 
NATO (šiaurės Atlanto Gynybos 
organizacija). Patys suomiai irgi 
labiau linko į WFTĄ, negu į 
EWG. Bet kai pastarais mėnesiais 
jų įsijungimas į tą bloką pasida
rė visai aktualus (ir ūkiniais su
metimais bemaž neišvengiamas), 
Maskva visvien ir toliau atkalbi 
nėjo Helsinkio vyriausybę nuo to 
įsijungimo, siūlydama, vieton to, 
verčiau išplėsti užsienio prekybą 
bu Sovietų Sąjunga ir rytinių blo
ku.

Keikto vizito padariniai
Kai Chruščiovas rugsėjo mėne

sio pirmosiomis dienomis — vi
sai nekviestas ir nepageidautas — 
atvyko į Helsinkį tariamai pre
zidentą Kekoneną pasveikinti jo 
60 metų sukakties proga, ir suo
miai ir kiti spėliojo, ką Chruš
čiovas atveš — naują ultimatumą 
ar jiuolaidų? Bendrasis baigia
masis komunikatas atskleidė tą 
paslaptį: Maskva sutinka, kad 
Suomija dėsis į vieną iš europi
nių ūkinių blokų, būtent į WFTĄ. 
Suomijai taja Chruščiovo nuolai
da galėtų džiaugtis. Tačiau čia 
yra šioks toks kabliukas: Mask
va iš Helsinkio vyriausybės išsi
derėjo, kad Suomija prekyboje su 
Sovietų Sąjunga pastarajai tai
kys “didžiausio palankumo prin
cipą”. Be to, Helsinkio vyriausy
bė dar pabrėžtinai liko įpareigo
ta daryti visa, kad prekyba tarp 
Suomijos ir Sovietų Sąjungos 
plėstus. Taigi, Helsinkis ne už 
dyką gavo Maskvos sutikimą dė
tis į Vakarų Europos ūkinius blo
kus.

Vis dėlto yra pažymėtina, kad 
nugalėjo žinomas suomių atspa
rumas, nors ir ne be sąlygojimų.

Kaip žinoma iš ankstesnių suo
mių derybų su Maskva, šioji įky
riai Suomijai siūlo tokių prekių, 
kurių suomiai vienokiu ar kitokiu 
išrokavimu mieliau Skandinavijo
je ar Vakarų Europoje ar už At
lanto pirktų. Savotiškai išėjo su 
sovietine nafta ir jos įvairiais 
produktais. Suomiams buvo pa
siūlyta visą savo naftos importą 
traukti iš Klaipėdos uosto. Ta
čiau didysis naftotiekis iš Rusijos 
iki Klaipėdos ir šiandien dar nė
ra pastatytas, dar gelbstimasi 
traukinių cisternomis. Sovietai 
savo planais sujaukė didžiulį Suo
mijos tanklaivių laivyną ir Suo
mija nesusilaukė iš sovietinės 
naftos tos naudos, apie kurią 
Maskva taip ilgai kalbėjo. Tuo 
tarpu tarptautinė naftos rinka 
pastarais laikais susiklojo taip, 
kad suomiai galėtų iš tos padėties 
gerokai pasipelnyti — jei nebūtų 
jų rankos surištos sandėriais su 
Maskva.

Baltijos jūros neutraliza
cijos klausimą norima į 
plačius vandenis išpluk
dyti

Dar būdamas Helsinkyje, Chru
ščiovas atidengė savo kortas to
kiu klausimu, kuris, atrodė, jau 
buvo šiek tiek užkastas. Kreipda
mas savo žvilgsnį ypač į Skandi
navijos kraštus, Chruščiovas vėl 
iškėlė Baltijos jūros neutraliza
cijos klausimą ir net konkrečiai 
pasiūlė tą klausimą įjungti į bū
simos, šį mėnesį New Yorke pra
sidedančios, Jungtinių Tautų pil
naties darbotvarkę. Jei neminėti 
lenkų užsienio reikalų ministerio 
Rapackio pastangas Vidurio Eu
ropoje sudaryti neutralumo juos
tą, tai šitas Chruščiovo pasiūly
mas yra pirmas bandymas Balti
jos jūros neutralizaciją perkelti 
į platesnę tarptautinę areną.

Galima jau šiandien pasakyti, 
kad ypač Skandinavijos kraštai 
esamomis aplinkybėmis nesutiks 
su tokia neutralizacija, kuri sovie
tinėms pajėgoms Baltijos jūroje 
suteiktų pilną persvarą, o Vakarų 
laivynui ir kitoms karo pajėgoms 
Baltijos jūros vartus uždarytų. 
Savaime aišku, kad dar mažiau su 
tais planais sutiks NATO valsty
bės. Bet Maskva tą klausimą bent 
propagandiniai mėgins išnaudoti.

Skandinavijos kraštai su šiokiu 
tokiu nerimasčių spėliojo, ar 
Chruščiovas Helsinkio vizitą ne
panaudos ir naujoms pastangoms 
organizuoti kelionę į Skandinavi
jos kraštus. Nors viešai ir ne
skelbiama, bet kai kurie stebėto
jai mano, kad Chruščiovas suo
mių vyriausybės yra prašęs tar
pininkauti Stockholme, Kopenha
goje ir Oslo, kad kelionė į šiau
rę vis dar galėtų įvykti (Kaip 
žiųoma, ji pereitais metais buvo 
atidėta dėl “nedraugiškų pasireiš
kimų”, ypač kai Švedijoje buvo 
ruošiamos demonstracijos prieš 
Maskvą ir už pavergtas Pabaltijo 
tautas). Skandinavijos vyriausy
bės pusiauoficialiai paskelbė, kad 
senasis kvietimas Chruščiovui te- 
begaliojąs. Bet Skandinavijos vi
suomenė ir viešoji nuomonė lai
ko tokį Chruščiovo vizitą ir šiais 
metais nepageidaujamu. Pasitikė
jimas Chruščiovu ir sovietine po
litika per tuos metus netik nepa
didėjo, bet dar sumažėjo, teigia 
skandinavai.

Nekviestas svečias
šitokia antrašte š.m. rugsėjo 

3 d. nr-je “Daily Telegraph a. 
Morning Post” rašo apie Chruš
čiovo nutarimą vadovauti sovieti
nei delegacijai, vykstančiai į JT 
generalinę asemblėją New Yorke. 
Laikraštis pažymi, kad šis Chruš
čiovo nutarimas yra įdomus, bet 
tai nereiškia, kad Vakarų vals
tybių vyriausybės turi pasiduoti 
vilčių bei spekuliacijų sūkuriui.

Laikraštis rašo, kad nežiūrint 
to, kas jį paskatino ruoštis šiai 
kelionei: gal noras įrodyti kinie
čiams, jog jis tebesąs pasaulio 
komunistų vadas; ar gal tik noras 
turėti trumpą draugišką pokalbį 
su savo bičiuliu dr. Fidel Castro 
ar noras paleisti keletą propa
gandinių raketų naujų Afrikos 
JT atstovų proga; žodžiu, kokios 
bebūtų priežastys bei motyvai, 
kurių vedamas Chruščiovas nu
tarė vykti New Yorkan, svarbu 
tik viena, būtent, kad nei Eisen- 
howeris nei kiti Vakarų valstybių 
vadai šia proga nepultų su susi
žavėjimu bei nepagrįstomis vilti
mis Chruščiovui į glėbį. Bet koks 
šiuo Chruščiovo vizitu susižavė
jimas gali atnešti ne ką kitą, 
kaip tik antrąjį Paryžiaus nusivy
limą bei pažeminimą. Tebūnie 
Chruščiovas pats save pasikvietęs 
svečias, t.y. niekeno neprašytas. 
Laikraštis teisingai siūlo jį pri
imti su mandagumu, bet be iste
rijos. E.

POLITIKA IR 
KASDIENYBĖ

POLITINĖ ĮTAMPA AUGA
Kaip žinome, į Jungt. Tautų 

Asamblėjos pilnaties posėdį Niu
jorke renkasi visų UNO tautų de
legacijos. Sovietinių kraštų dele
gacijas lydi jų vadai. Sov. Rusijai 
vadovauja pats Chruščiovas, Ku
bai — Fidelo Castro, Jungtinei 
Arabijos respublikai — Nasseris.

J.A.V-bių vyriausybė drastiškai 
suvaržė sovietų ir jų pakalikų de
legacijų judėjimą Amerikoj. Ma
noma, kad šį kartą Chruščiovas 
bus sutiktas Amerikoj tikrai ne 
bičiuliškai. Net ir uosto darbinin
kai jam ruošią nedraugišką suti
kimą, kai jis įplauks į Niujorką 
sovietiniu laivu “Baltika”.

Anglijos delegaciją lydi pats 
min. pirm. Macmillanas. Praneša
ma, kad ir prez Eisenhoveris pa
sakys UNO Sesijoj kalbą.

Laukiama sensacingų diskusijų.
Kongo respublikoj, Afrikoj, po

litinė padėtis neaiški. Vieni laik
raščiai teigia, kad įvykęs kariuo
menės perversmas ir kraštą valdęs 
provakarietiškų nuotaikų pulk. 
Mobutu, kiti rašo, kad prosovieti
nis diktatorius Lumumba vėl esąs 
padėties viešpats.

Taigi ateinančios savaitės pa
saulio politika žada būti tikrai 
sensacinga.

PRABANGA, KURIOJ GYVENA 
R. VOKIETIJOS MINISTERIAI

Prieš du metu vyriausybė pra
dėjo statyti vyriausybės aukš
tiems pareigūnams skirtą kvarta
lą septynios mylios už šiaurės Ber
lyno ribų. Šio projekto statyba 
yra beveik užbaigta/ čia pastaty
ta 20 namų ministeriams ir atski
rų patalpų 140 patarnautojų.

Kartu su manim aną vakarą 
(rugsėjo 10 d.) Bankstowno lie
tuvių Dainavos salėje buvo kone 
400 žmonių, pasiilgusių lietuviš
ko sodžiaus. Rengėjai — Banks
towno apyl. kultūros taryba, ne
buvo numatę tokios spūsties, tad 
daugeliui mandagiai buvo atsaky
ta: “Atsiprašome, bet nei bilietų 
nei vietų daugiau neturime, spek
taklį dar pakartosime”.

Kaip gi tas lietuviškas sodžius 
atkilo į Dainavos salę?

★
Istorija paprasta. Bankstowno 

apyl. kult, taryba (pirm. G. Hor- 
nienė, nariai — A. Bučinskas, M. 
Šumskas, J. Zinkus ir B. Žalys), 
po vykusio pirmo savo kultūrinio 
debiuto toje pat salėje pereitais 
metais paslapčiomis susitarė ir po 
ilgesnės tylos viešai paskelbė: 
ateikite pasižiūrėti P. Pilkos vie
no veiksmo liaudies dainų ir šo
kių pynę — Pabaigtuves. Ir atė
jome! Atėjo, atsiprašau, atvažia
vo ir pats autorius P. Pilka iš Can- 
berros ir dar atsivežė su savim 
saują savo valsčiaus lietuviškų 
žmonių. O pasidairęs salėje, pa
stebėjau net Wollongongo pilie
čių ir daugelį kitų, atgūžėjusių 
net iš tolimiausių Sydnėjaus už
kampių. Taip, mes pasiilgome lie
tuviško sodžiaus.

★ .
O Pabaigtuvių turinys toks pat 

paprastas ir mielas, kaip ir pats 
lietuviškas sodžius.

Pasiturinčio gaspadoriaus Gri
go (J. Jarmalavičius, spektaklio 
vienintelis vyr. kartos atstovas, 
tipingas Grigas), vienkiemy — 
rugiai sudoroti. Grigo vienturtė 
dukrelė Audronė (E. Kymantai
tė) prie grįčips gonkelių belauk
dama susirenkant pabaigtuvių tal
kininkų, svajoja apie miestišką ne
rūpestingą gyvenimą, gražius ap- 
rėdus.,. Vėliau aiškėja, kad jai 
ne miestas rūpi, bet Uosis (M. 
Šumskas), to pat sodžiaus jau
nuolis iš vargingos šeimos, bet 
išėjęs mokslus ir mokytojaująs 
mieste. Gi Uosis, pabaigtuvių 
metu atvykęs į tėviškę atostogų, 
bodisi miestu, jį traukia atgal 
sodrieji laukai, čia pat beniūksą 
eglynai ir pušynai, pritvinęs 
ežeras ir sava prasta gimtoji so
dyba. Visai salei klausantis, jis 
prisipažįsta Grigui, jog mesiąs

Laikraščio “Die Welt” korespon
dentas paduoda keletą įdomių de
talių. Pavyzdžiui, baldai min. pir
mininkui Grotewohliui buvo nu
pirkti Amsterdame, Paryžiuje ir 
Varšuvoje; jie kainavo 1,2 mil.

TARPTAUTINĖ TEISININKŲ 
KOMISIJA PASMERKĖ 

PRIVERSTINĘ 
KOLEKTYVIZACIJĄ

Tarptautinė teisininkų komisija 
Ženevoje pasmerkė priverstinę R. 
Vokietijos ūkininkų kolektyviza
ciją. Taip pat komisija pasmerkė 
priverstinį pajungimą visos Rytų 
Vokietijos komunistiniam reži
mui, nes šituo pačiu yra pažeis
tos teisės, kurias 1948 m. deklara
vo Jungtinės Tautos. Ženevos ko
misija rado, kad R. Vokietijos re
žimas pažeidė penkis žmogaus tei
sės JT deklaracijoje paskelbtus 
straipsnius: teisę- į laisvę ir as
mens saugumą, apsaugojimą nuo 
staigaus ir nepagrįsto asmens su
ėmimo, teisę į asmens privatumą, 
teisę į laisvą įsikūrimą ir teisę 
j privačią nuosavybę. 

miestą ir atsikelsiąs į gimtąjį so
džių mokytojauti. O mūs salėje 
neapgausi, mes jau senai paste
bėjome, kad Uosiui ne tiek gim
tasis sodžius rūpi, kiek ■— daili 
ir svajinga Grigų Audronė. Su
pranta šitai ir gudrusis Grigas, 
bet nesupranta geroji Grigienė 
(M. Osinaitė, vykusiai pavaizda
vusi malonią lietuvišką motulę). 
Ji įkalbinėja Audronei turtingų 
kaimynų Motiejų, kuris Audronei 
atrodo tikru “Molio Motiejum”. 
Tokiu jį J. Barila taikliai ir at
vaizdavo.

Tačiau Grigas ima pavyzdžiu 
savo jaunystę ir primena Grigie
nei, jog ją vesdamas nieko netu
rėjęs, o ir ji “plika" buvusi, gi 
dabar — štai kokie dvarai. Gy
venimo patirties pamokytas, jis 
tvirtai pareiškia, jog Audronę Įei
siąs tik už to, kurį ji pamilsian- 
ti. Uosiui tik to ir tereikėjo. Tad 
visos salės džiaugsmui, pabaigtu
vių gale paskelbiamos Audronės 
ir Uosio sužadėtuvės. Tai būta 
tikrai šaunios poros.

Ag, kaip mes puikiai supratome 
tuos lietuviško sodžiaus atgiju
sius personažus. Suprato juos ir 
visi scenoje susitelkę pabaigtu
vių talkininkai, o jų buvo geras 
tridesėtkas: žvalūs, stangrūs so
džiaus berniokai, grakščios ir 
šviežios mergiotės, būsimos nuo
takos. Kol nepastebimai rutulojo- 
si Audronės ir Uosio mažytis ro
manas, anieji vykdė visą pabaig
tuvių apeiginę dalį taip, kaip 
šimtmečiais buvo daroma lietu
viškoje žemelėje: veržė gaspado- 
rių rugių juosta, lenkėsi gaspa- 
dinei, pagarbiai jai teikė varpų 
vainiką ir dainavo ir šoko, ir šoko 
ir dainavo, kartais atsigaivindami 
putojančiu alučiu...

★
Tai būta nemaža triukšmo, sa

kykite, tiek kaimiečių suleidus i 
sceną. Netiesa! Būta pasigrožėti- 
nos tvarkos.

Mes klausėmės paprastų lietu
viškų nuotaikingų dainų — jos 
mums skambėjo, lyg geriausiai iš
miklinto choro dainuojamos. Mes 
gėrėdamiesi sekėme lietuvišką 
polkutę, Šustą, Kubilą, žavėtiną 
Kepurinę, Rugučius — jei tuo 
metu kas būtų išleidęs į sceną 
“Bolšoj Teatro” balerinas, mes j 
jas nebūtume žiūrėję.

Mes žiūrėjome ne akimis, bet 
savo siela, mes klausėmės ne au
simis, bet savo širdimi. Mes buvo
me ištroškę savo sodžiaus, savo 
kūno ir kraujo — mes viso to po 
truputį gavome. Gavome iš to tri- 
desėtkio jaunuolių, kurie, nepre
tenduodami būti aktoriais ar dai
nininkais, džiaugėsi galėję savo 
natūralumu atkurti trupinėlį se
nosios Lietuvos. Jie klusniai dai
navo senas lietuviškas sutartines, 
kaip juos išmokė A. Plūkas, pats 
nuo kojų iki galvos dvelkiąs Ku
piškėnų senove. Jie darniai šoko 
mūsų protėvių šoktus šokius, kaip 
juos išmiklino A. Alčiauskas, pa
dedamas M. Osinaitės, o šituodu 
jau ne kartą mums įrodė, kad 
lietuviškų laukų ir miškų dvasia 
atlydėjo juos net į penktąjį kon
tinentą.

Ne veltui kiekviena daina ir 
šokis buvo lydimi karštomis katu
tėmis. Tai mes, salėje sėdintieji, 
kėlėme triukšmą, o ne anie — 
scenoje.

★
Bet kas gi buvo atsakingas už 

viešpatavusią scenoje tvarką, už 

darnų spektaklį? Juk didesnė da
lis spektaklio dalyvių, tur būt, 
pirmą kartą savo gyvenime į 
sceną išėjo, ir dar prieš tokią mi
nią žiūrovų. Ar žinote, ką reiškia 
pirmą kartą išeiti j sceną? Tai 
tas pat, kaip pirmą kartą pasiri
šus pačiūžas mėginti čiuožti le
du. Bet jie visi laisvai vaikščiojo 
po sceną, lyg savam sodžiuje, nė 
vienas neklūpo ir negriuvo, kiek
vienas žinojo savo vietą.’ Visur, 
jautėsi tvirta nematomo vadovo 
ranka.

Jei scenoje mes nematėme tik
rų aktorių ar konservatorijas bai
gusių dainininkų, tai jų mums 
nelabai stokojo. Bet užkulisyja 
mes turėjome profesionalą akto
rių, kuriam turime padėkoti už 
taip skoningai ir meniškai pa
ruoštą spektaklį. Tai — spektak
lio režisorius S. Skorulis. Mes vi
si jį gerai pažįstame ir jis komp
limentų nereikalingas. Jo kantru
mas per 4 mėnesius iš žaliavos 
padaryti tai, ką mes matėme, ge
riausias jam komplimentas. Tai, 
kas teatrinėj kalboj vadinama mi
zanscena (mise en scėne), t.y. 
ryškus ir prasmingas vaidintojų 
išdėstymas scenoje kiekvienu vei
ksmo momentu — jo buvo atlik
ta labai tiksliai ir suprantamai. 
Todėl vaidintojų ansamblis per 
visą laiką turėjo vieningą vaiz
dą.

Nemažai jam pagelbėjo jaunų
jų atstovas A. Bučinskas, kuriam 
be administratoriaus pareigų bu
vo dar užkrautos ir rėžis, padė
jėjo pareigos. Jis savo jaunatviš
ku užsidegimu mokėdavo laiku 
įsiterpti ten, kur negelbėjo rež. 
Skorulio švelnumas.

★
Dekoracijas spektakliui paruošė 

dar mažai mums .pažįstamas jau
nas dail. J. Onuškevičius — Ja- 
cyna. Aš nesiimu spręsti jų me
ninės vertės. Jos buvo visai rea
listinės ir tolimos taip mėgiamai 
dabar ultra-moderniajai krypčiai. 
Todėl, pav., jo nutapyti du beržai 
prie Grigų sodybos tvirtai laikė
si šaknimis žemės ir drąsiai ver
žėsi stiebais į dangų, o ne atbu
lai. Taip ir visa kita: realistinis 
lietuviškas peizažas. Sceninio 
montažo atžvilgiu dėkoracijos la
bai pagelbėjo spektaklio darnu
mui. Savo pločiu ir gilia perspek
tyva tas peizažas padidino, paly
ginti, mažą scenos plotą ir buvo 
pilnas įspūdis, jog viskas vyksta 
erdviame kieme, plačiuose lau
kuose. Gerai derinosi ir išsikišęs 
į sceną grįčios galas su būdingu 
gonkelių.

Daug gelbėjo spektaklio eigai 
specialių prožektorių apšvietimas, 
kuriuos parūpino ir tvarkė nau
jas mūsų prietelius vokiečių kil
mės — Robert Herger.

žodžiu, spektaklio rengėjai ne
pagailėjo triūso ir pastangų pa
daryti visa, kad pasiektų geriau
sio efekto. Jie to pasiekė, ir žiū
rovai skirstėsi patenkinti, apdo
vanoję visus spektaklio veikėjus 
gausiomis gėlių puokštėmis.

Po spektaklio ten pat sekė lin
ksmas ir jaukus pobūvis. Pobūvio 
metu visi dalinosi gražiais įspū
džiais ir nuoširdžiai linkėjo Ban
kstowno apylinkės kultūrinei 
rinktinei, jau įsigyjusiai patirties 
ir autoriteto, neišleisti iš savo 
rankų sudarytojo jaunųjų ansam- 
blo, o varyti pradėtąją vagą to
liau.

L. Bitinėlis
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A. ZUBRAS

TAUTOS AMŽIUS
IV

Neskaitant ankstoyvojo 1 š. po 
Kr. romėnų istoriko Tacito aisčių 
— senųjų prūsų giminės vardo 
paminėjimo, lietuvių vardų isto
riniuose šaltiniuose pirmų kartų 
sutinkame 9 š. Keliauninkas Vulf- 
štanas, 9 š. buvęs Prūsuose, nu
pasakoja jų gyvenimų ir papro
čius, 13 š. lietuviai ateina istori
jon jau kaip organizuotai gyve
nančios kiltys, kurios to šimtme
čio viduryje Mindaugo yra ap
jungiamos tauton, gyvenančioji 
savo valstybini gyvenimų. Paly
ginus, mūsų tauta istorijon atėjo 
vėlai. Be abejo, tai buvo dėl to, 
kad mūsų sentėvių gyventa toli 
nuo ano meto kultūrinio Vidurže
mio jūros centro, toli nuo seno
sios helenistinės Romos imperi
jos Dunojaus ir Reino ribos, nuo 
germanų dar skiriant anoj pusėj 
Vyslos vakarinių slavų gentims. 
Gyventa miškingame ir pelkėtame 
rajone, upėmis ir giriomis atsitve
rus nuo priešų. Bet tik atėję is
torijon, lietuviai jau yra jaunat
viškai brandi tauta, bet ir jau
natviškai ekspansyvi. Nuo Min
daugo prasidėjo baltiškųjų-aistiš- 
kųjų genčių bei kilčių apjungi
mas, bet sutiko persunkiąs kliū
tis iš germanų šiaurėje ir pietva
kariuose. Ekspansijos energija 
nukrypo j Rytus, pasiekusi savo 
viršūnės Vytauto laikais, kai Di
džioji Lietuvos kunigaikštystė tę
sėsi nuo Baltijos ligi Juodųjų jū
rų, siekdama rytuose pačių Mask
vos pakluonių. Su valstybės pliti
mu turėjo augti ir lietuvių tautos 
administraciniai ir diplomatiniai 
gabumai. Gediminas yra vienas 
didžiausių diplomatų mūsų seno
joj istorijoj. Sugebėjo palaikyti 
gerus santykius su Rygos arkivys
kupu ir tuo pat metu kovoti su 
Livonijos ordenu; su lenkais bu
vo sudaręs tarpusavės pagelbos 
sutarti; be karų prie jo kunigai
kštystės prisijungė ar apsaugon 
pasiprašė daugybė rusų bei gu
dų kunigaikštysčių; Kievas pate
ko jo valdžion. Arba vėl Vytauto 
žygiai stengiantis išsaugoti Lietu
vos suverenumų. Nežiūrint lenkų 
įvairiausių teisinių argumentų, 
Vytautas diplomatiškai buvo iš
kovojęs sau karališkųjj vainikų. 
Vytautas yra pradininkas Rytų ir 
Vakarų Bažnyčių unijos konstan- 
coje, o vėliau tų reikalų judino 
Švitrigaila Bazelyje.

Tačiau, turbūt, dėlto, kad taip 
vėlai atėjo krikščionybė ir atėjo 
dar per lenkus, su kuriais lietu
viams teko vis kovoti dėl jųjų 
perdidelės "meilės”, mūsų tautos 
ankstyvosios jaunystės potencia
las reiškėsi karo ir politikos sri
tyje, o tik menkiau ryškiai kito
se srityse. Didelės tačiau išminties 
ir subrendimo yra Lietuvos sta
tutas, sukodefikuotas ir išleistas 
1529 m. Tai Lietuvos kanclerio 
Albrechto Goštauto ir jo bendra
darbių nuopelnas. Statuto pagrin- 
dan paimta lietuvių paprotinė tei
sė, romėnų teisės turtiniai nuo
statai, bet taip pat jaučiama ne
maža įtaka lenkų, rusų ir vokie
čių teisinės sąmonės. Prie statu
to buvo pridėta Kazimiero Jogai- 
laičio privilėgija, kuria draudžia
ma svetimšaliams, taigi ir len
kams, pirktis žemės Lietuvos D. 
kunigaikštijoj. Statutas veikė Lie
tuvos buvusioj teritorijoj dar ir 
po paskutiniojo padalinimo — iki 
1840 metų, t.y. rusams jau val
dant mūsų žemes. Statutas, pagal 
mūsų istorikės Sruogienės žo
džius, esąs kartu ir mūsų šalies 
konstitucija, o pagrindiniai jos 
paragrafai esą minėtoje 1447 m. 
Kazimiero privilegijoje. Mūsų tat 
bajorai savo “Habeas Corpus 
Act” yra gavę dviem šimtais me
tų anksčiau už anglus.

Tegu mūsų Vilniaus universi
tetas ir negali lygintis savo am
žiumi su Paryžiaus ir Oksfordo 
universitetais, tačiau artėdamas 
savo keturių šimtų metų (įsteig. 
1579 m.), gali pagrįstai didžiuo
tis esąs seniausias universitetas 
toje Europos dalyje. Pirmasis Ru
sijoje universitetas įkurtas tebuvo 
1755 m. Lietuvių tauta' savo jau
natviškos brandos amžiuje yra 
davusi visą eilę veiklos žmonių, 
kurie yra organizavę ir vadovavę 

sukilimams prieš rusų carų laikų 
okupantą. Geniali yra 19 š. vys
kupo Motiejaus Valančiaus asme
nybė, kuris sugebėjo vienas pats 
suorganizuoti parapinių mokyklų 
tinklą, pakelti tautos moralinį ly
gį, sėkmingai kovojantį su gir
tuokliavimu, suorganizuoti slaptą 
knygų spaudimą ir jų gabenimą 
per rusų saugomą sieną. Ir visa 
tai ne tik kad valdžiai neremiant, 
bet įkyriai ir užsispyrusiai prieš 
tai kovojant, įžiūrint visuose tuo
se reiškiniuose pavojų rusų val
džiai. Tas pats asmuo surado ir 
energijos ir laiko parašyti pirmą 
lietuvių kalba tikrai mokslinį is
torijos veikalą — žemaičių Vys
kupystę.

Tegu ir ne lietuvių kalba, bet 
tikrai pasaulinio masto veikalus 
parašo lietuvis Adomas Mickevi
čius, kurio tikroji sentėvių pavar
dė Rimvydai (Chmielowski, Adam 
Mickievicz, 1901, I t., 14 p.). Pla
čiai pažįstamas yra prancūziškai 
rašęs Oskaras Milašius, be abe
jo didelio masto poetas. Prie pa
saulinių poetų galime gretinti 
Donelaitį, Baranauską, Putiną — 
Mykolaitį. Dramaturgas Sruoga 
yra didelio masto rašytojas. Kiek 
blankesnis reikalas yra su moks
lininkais ir išradėjais. Tenka ta
čiau ir vėl prisiminti toji aplin
kybė, kad istorijon esame atėję 
beveik vėliausiai visų kitų tautų, 
kad nuo pačių pirmųjų savo is
torinių dienų, taigi dar pačioje 
tautos istorinėje jaunystėje, visą 
kūrybinę energiją skyrėm kovai 
su priešais, kad vėlai susidūrėm 
su raštu bei knyga. Nelaimingu 
būdu, per lenkus gavę krikščio
nybę, nors gal ir gyvenimo tikro
vės verčiami, turėjom su jais dė
tis sąjungon ir nužengėm per to
li — iki unijos, o tuo būdu pate
kom perdidelėn lenkų kultūrinėn 
įtakon. Ir vėl prisimintina šioje 
vietoje, kad kaip tik 19 š., kada 
visur Europoje kilo plačiųjų ma
sių, o ypač buržuazinio sluogsnio 
šviesėjimas, pas mus viešpatavo 
reakcionieriškas rusų okupantų 
rėžimas, atėmęs tautai universi
tetą, tautine kalba mokyklas ir, 
apskritai, mokyklas, uždraudęs 
įprastinį raštą ir persekiojęs by- 
kokį drąsesnį minties pasireiški
mą. Bet užtat su kokiu jaunat
višku entuziazmu tauta metėsi j 
kūrybinį darbą, atgavusi nepri
klausomybę ir ėmusi vėl gyventi 
savą valstybinio reiškimosi for
mą. Netekus Vilniaus, įkurtas vi
sai naujas universitetas Kaune, 
žemės ūkio akademija Dotnuvoje, 
prekybos ir pedagoginiai institu
tai Klaipėdoje, leista kultūriniai 
ir įvairių mokslų sričių žurna
lai, turėta savo opera ir keli vals
tybiniai teatrai, konservatorija, 
meno mokykla, muziejai, meno 
galerija. Visoms toms instituci
joms, netekus Vilniaus, teko ma
žam provincijos Kauno mieste pri
sistatyti pastatų bei rūmų. Kau
ną iš 40.000 išauginom iki 1940 
metų į 160.000 gyventojų miestą. 
Tai vienintelis Europoje tokios 
rūšies atsitikimas, kad per 22 me
tus miestas keturius kartus pa
ūgėtų. Apskrities miestuose ir 
šiaip didesniuose miesteliuose at
sidarė gimnazijos, išaugo pradžios 
mokyklų tinklas ir įvestas priva
lomas mokslas. Visom tom insti
tucijom reikėjo pasistatydinti mo
kyklų patalpas, nes iš senojo ru
sų okupanto beveik nieko nepa
veldėta. Išaugo bankai, kopera- 
tyvai, kurie turėjo savo skyrius 
kiekvienam provincijos miestely
je. Visur pristatydinta pieninių 
su brangiomis įrengimo mašino
mis. Išaugo trys cukraus fabri
kai, Kauno priemiesčiuose popie
riaus, gumos, tekstilės ir kitokie 
fabrikai. Sukurta stambaus mas
to mėsos gaminių pramonė su 6 
fabrikais. Klaipėdoje išaugo nau
ji sandėliai ir krantinės, reikš
minga medžio pramonė, išdygo 
nauji tekstilės fabrikai. Nežymus 
Plungės miestelis išaugino lino 
gaminių fabriką. Per tą patį 
trumpą nepriklausomo gyvenimo 
laikotarpį buvo pratiestas plen
tas, sujungiąs Kauną su Klaipė
da, o taip pat Kauną su Vilniumi. 
Pravesta buvo gelžkelio linija, 
sujungianti Šiaulius, per Telšius 

su Kretinga. Socialinė krašto 
struktūra buvo pakeista su labai 
pažangiu 1922 metų žemės re
formos įstatymu, kuris pašalino 
iš krašto gyvenimo dvarą. Lietu' 
vos konstitucija buvo panaikinu
si didžiūnų titulus.

Reikia taip pat tautos jaunat
vei priskirti mūsų ūkininkų dary
tą šuolinę pažangą, suintensyvi
nant žemės ūkį. Ūkininkas nebi
jojo eksperimentų ir naujybių: 
mielai skirstėsi į vienkiemius, 
klausydavo agronomų patarimų ir 
kiekvieną naują idėją pasisavin
davo. Tai tikrai jaunatviškas po
žymis. Tik jaunimas yra ryžtin
gas ir drąsus, užsidegimo momen
tu kalnus veyčiąs. Tik jaunimas 
linkęs senienų ir įprastinių formų 
nusikratyti, mielai griebiasi eks
perimentų, ir klaidos jo nejaudi
na, nes neveikia laiko faktorius 
— gyvenimas atrodo amžinas. Su
brendusio sprendimai yra racio
nalūs ir patirties apspręsti. Seni
mui būdinga abejingumas, stoka 
didesnių užsimojimų, pasitikėji
mas tik įprastinei vagai ir senoms 
institucijoms. Tai visai supranta
ma, nes senimas visu ryškumu 
suvokia gyvenimo realybę ir že
mėje likusių gyventi metų skai
čių.

Lietuvių tat tauta, taip vėlai 
Europoje atėjusi į istoriją, bet 
jau Vytautiniais laikais kad ir 
jaunatviškai, bet visdėlto subren
dusi, per visą savo didžiosios ku
nigaikštystės gyvenimo laikotar
pį rodė reikšmingą kūrybinį po
tencialą. Sutrukdyta karų ir vė
liau rusų okupacijos, lyg ir ap
snūdo, kai tuo tarpu vakarų Eu
ropoje 19 š. vyko perversminė 
mokslo ir technikos pažanga, o 
taip pat socialiniai persigrupavi- 
mai. Ruso prislėgti ir neturėdami 
didesnių miestų ir reikšmingesnio 
buržuazijos sluogsnio, negalėjom 
išugdyti vadinamosios augštosios 
kultūros. Mūsų dvarininkijos di
džiausia dalis buvo liaudies nusi
gręžusi ir patekusi svetimų .kul
tūrų įtakon. Tik 20 š. jaunatviš
kam gyvenimui pabudo tauta, kai 
ir viešasis reikalas pasidarė visų 
reikalas, o ne saujelės didikų bei 
vėliau okupantų rusų valdininkų. 
Per 22 nepriklausomo gyvenimo 
metus padarėm tiek, kiek kita 
tauta mūsų sąlygose vargu būtų 
įstengusi. Priklausome tat jaunai 
tautai, ir josios kūrybinis gyve
nimas prieš akis. Gaila tik, kad ir 
vėl tas pats rusas, dabar raudo
na skraiste apsisiautęs, sutrukdė 
mūsų tautos savišką kūrybini 
reiškimąsi. Jokie tačiau okupan
tai nėra amžini, jei tauta nbri 
gyventi.

Įvairenybės
ATRODĖ PAMIDORIŠKAI...

Anglijos medicinos žurnalas 
praneša, kad moters oda, kuri la
bai mėgo gerti pamidorų sunką, 
kasdieną suvartodama jos net po 
3i litro, pavirto pamidorų spalva. 
Taip pat ir jos rankos, burna bei 
liežuvis esą pamidorų spalvos. Pa
darius inkstų operaciją, esą jos 
kūnas atgavęs normalią spalvą.

NENUSIŽUDĖ...

Italijoje, Milano mieste, 75 me
tų senutė Maria Satriano sumanė 
nusižudyti. Ji išgėrė žiurkių nuo
dų, susišlakstė drabužius spiritu, 
juos padegė ir bandė pasikarti. 
Tačiau savižudybė nepasisekusi ir 
ji dabar guli ligoninėje, kur gydo
si nuo lengvo apsideginimo ir 
nervų sukrėtimo.

GRAŽI IDĖJA

Melburne, Laverton priemiesty
je, yra planuojamas parkas pana
šus į Amerikos išgarsėjusį “Dis
neyland”. Jis vadintųsi “Austra- 
lialand”. Tikimasi, kad šis didžiu
lis (500 akrų) parkas būsiąs įreng
tas 1962 metų pabaigoje.

PARAMA-TORONTO LIETUVIU MILIJONIERIUS 
I

Tokia antrašte J.A.V-bių laik- gyvybės draudimą už sutaupąs gūžės 31 d. Paramos kasos apy. 
raštyje "Dirva” tilpo p. A. Kiršo- laikomas Paramoje iki $2000, pa- varta buvo:
nio straipsni*.

Manant, kad Australijos lietu
viams straipsnio turinys būtų įdo- 
mus, jis perspausdinamas.

"M.P.” redakcija

Kanados Toronto Lietuvių Kre
dito Kooperatyvas Parama akty
vai pasiekė ir viršijo vieną milijo
ną dolerių, šis skaičius jaunai Ko
operatinei kredito įstaigai yra la
bai reikšmingas, nes tai rodo, kad 
ši lietuviška kredito įstaiga yra 
pastatyta ant teisingų ekonomi
nių pagrindų ir, palyginti, trum
pu laiku, vos per septynius metus, 
davė geresnius rezultatus, negu 
daugelis Toronto lietuvių tikėjosi.

šia proga pravartu peržvelgti, 
nors bendrais bruožais Paramos 
nueitą kelią ir finansinį stovį.

Tenka, pripažinti, kad Toronto 
Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
Parama ir Toronto Lietuvių Na
mai yra dvi lietuviškos ekonomi
nės organizacijos, kurios, saky
čiau, lyg brolis ir sesuo, surišti 
giminystės ryšiais. Jie gimė be- 
veik tuo pačiu laiku, vienodomis 
aplinkybėmis, vienas antrą eko
nomiškai paremdami, viens an
tram padėdami.

Lietuvių namams pirkti Onta
rio provincijos valdžioje 1952 m. 
buvo inkorporuota Lithuanian 
Community Association in Toron
to, prie kurios vėliau buvo įre
gistruota PARAMA (TORONTO) 
CREDIT UNION LIMITED. Ka
dangi narių priklausomybė kiek
vienoje kredito įmonėje ribojama 
įstatymais, čia ir buvo plačiausia 
bazė, į kurią galėtų sutilpti visi 
Toronto lietuviai.

Paramos steigimo mintis jau 
buvo diskutuojama tik pradėjus 
organizuoti Toronto Lietuvių Na
mų Fondą. Tačiau, neturėjimas 
savos lietuviškos pastogės, vertė 
tą reikalą atidėti. Bet tik įsigijus 
Lietuvių Namus, už poros mėne
sių t.y. 1952 m. spalio 7 d. inicia
torių sukviesti ten pat susirinko 
dvidešimts Toronto lietuvių pasi
rašyti prašymą, kad Parama būtų 
įregistruota valdžios įstaigose.

1953 m. vasario 20 d. Parama 
buvo įregistruota valdžios įstai
gose, gautas leidimas ir patvir
tintas statutas. Nuo to momento 
Parama formaliai pradėjo darbą.

Pradžioje operacijos buvo tik 
vakarais, vieną kartą savaitėje, 
vėliau du tris, kol, padidėjus ope
racijomis, buvo pasamdytas nuo
latinis tarnautojas ir padidintas 
darbo valandų skaičius į penkias 
dienas savaitėje.

Pradžioje Parama prisiglaudė 
Lietuvių Namų raštinėje kaip 
kampininkė, be savo stalo, be 
spintų, be atskiro kambario. Lie
tuvių Namai ją visokeriopai rė
mė ir nereikalavo nuomos už nau
dojimąsi patalpomis.

Tačiau, Parama nors ir būda
ma jaunesnė, greitai stojosi ant 
savo kojų. Už poros metų Para
ma ėmėsi finansuoti Lietuvių Na
mus. Nupirko hipotekinę Lietu
vių Namų skolą, kuri dar ir šian
dien tebemokama.

Pradėjusi savo operacijas su 
vos keliasdešimts narių ir keletą 
šimtų dol., Parama per tą trum
pą laiką išaugo į gausią koopera
tininkų šeimą, su apie 1400 narių 
— šėrininkų. Parama tapo Toron
to lietuvių banku.

Paramos kapitalą sudaro na
rių sutaupos indėlių ir šėrų sąs 
kaitose, rezervo fondas, kuris su
daromas iš kasmet skiriamo į tą 
fondą nemažiau kaip 20% meti
nio pelno, kiti specialūs fondai ir 
įstojamieji mokesčiai, kurie yra 
vos simboliniai.

Pagal š.m. gegužės 31 d. ba
lansą sąskaitose buvo: šėrų — 
$267,951.63; depositų — $640,- 
392.88; rezervo fortde — $22,- 
523.27.

Paramos nariai, laikydami pi
nigus indelių sąskaitose, gali at
likti visus mokėjimus čekiais, 
kaip ir kiekviename kitame ban
ke, mokėdami mažiau už patar
navimą. Už laikomus pinigus 
sąskaitose Parama moka — 4% 
už indelius, 5% už šėrus, ko nė 
vienas kitas bankas nemoka. Vi
si Paramos nariai turi nemokamą

gal atitinkamas amžiaus grupes 
iki 70 m. amžiaus, ko jokia kita 
kredito įstaiga taip pat neduoda.

Asmeninės paskolos nariams duo
damos iki $3000 išsimokėjimui per 
trejus metus. Hipotckinės pasko
los duodamos iki $10,-000 nevir
šijant 60% turto vertės. Paskolų 
sąskaitose š.m. gegužės mėn. 31 
d. buvo — asmeninių paskolų — 
$627,527.32, hipotekos paskolų — 
$218,373.99, kitos investacijos — 
$57,811.32.

Palūkanos už asmenines pasko
las yra 8%, už hipotekines pas
kolas 7%. Palūkanos skaičiuoja
mos tik už faktiną naudotą kre
ditu laiką. Paskola gali būti grą
žinama bet kuriuo laiku terminui 
nesuėjus. Asmenines paskolas 
duodant reikalaujama dviejų ži- 
rantų. Paskolos gavėjas ir žiran- 
tai visi neša atsakomybę solido- 
riai. Jei paskolos gavėjas dėl bet 
kokių priežasčių paskolos nemo
ka, ji gali būti ieškoma iš bet ku
rio žiranto ar paskolos gavėjo 
Paramos pasirinkimu. Tačiau, pas
kolos gavėjui mirus, paskola iš ži- 
rantų neieškoma, nes visos Para
mos paskolos yra apdraustos. To
kiu atveju paskolą Paramai su
moka draudimo įstaiga.

Visi Paramos aktyvai 100% ap
drausti nuo visų galimų nuosto
lių — vagystės, apiplėšimo, iš
eikvojimo, gaisro ir 1.1.

Paramos operacijos yra kontro
liuojamos valdžios įstaigų, šiuo 
atveju Department of Insurance 
Credit Unions Branch, kur ir pri
statomi visi metiniai balansai.

Nuo pat įsisteigimo iki š.m. ge-

Kasos pajamos — $7,761,834.15 
Kasos išlaidos — 7,688,877.57 
Žymesnės kasos apyvartos pozi

cijos buvo:
Gauta šėrų s-ton — $54,850.82
Gauta depositų s-ton —

$5,113,161.25
Gauta paskolų s-ton

$1,543,785.65
Gauta hip. paskolų s-ton —

$58,863.25
Išmokėta šėrų s-ton — 

$272,899.19 
Išmokėta dep. s-ton — 

$4,472,768.37
Išmokėta asm. paskolų —

$2,171,588.97
Išmokėta hip. paskolų —

$277,237.24
Per pirmuosius septynerius me

tus Parama yra davusi $59,486.14 
pelno. Iš šios sumos išmokėta šė- 
rininkams devidendo $28,963.43, 
išmokėta robato paskolų gavėjams 
$3479.92 ir išmokėte pašalpos lie
tuvių kultūrinėms organizacijoms 
$4830.00.

Paramos valdomuosius organus 
1960 m. sudaro:

Valdyba — pirmininkas J. 
Strazdas, vicepirmininkas V. Mei
lus, iždininkas A. Kiršonis, sekre
torius J. Matulionis, narys ir kar
tu reikalų vedėjas P. šernas. Kre
dito komiteto — pirmininkas F. 
Senkus, nariai S. Banelis ir AL 
Kuolas. Priežiūros komitetas — 
pirmininkas Aug. Kuolas, nariai 
K. Dalinda ir L. Adomavičius.

Parama šiuo metu turi du nuo
latinius tarnautojus — P. Šerną 
ir A. Statulevičių.

Yra didelio pagrindo tikėti, 
kad Paramos antras milijonas iš
augs žymiai greičiau.LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

NAUJI TITULAI 
MENININKAMS

Filharmonijos choro vyr. diri
gentas Konradas Kaveckas ir šo
kių ansamblio vadovas Juozas 
Lingis, ligi šiol turėję tik nusi
pelniusių meno veikėjų titulus, 
dabar gavo liaudies artistų titu
lus. Liaudies dailininkų titulus 
susilaukė ligšioliniai nusipelnę 
meno veikėjai: Vytautas Jurkū
nas (Grafikos profesorius), J<f- 
nas Kuzminskas (dailės inst. pro
fesorius) ir Juozas Mikėnas 
(skulptūros katedros vedėjas, 
dailės inst. profesorius). Titulai 
respublikinio masto. Aukštesnis 
yra “sąjunginio liaudies artisto” 
titulas.

MIRĖ GYDYTOJA 
PRANCŪZEVIČIOTĖ

Liepos 4 d. mirė Tešiuose dir
busi gydytoja Jadvyga Prancūze- 
vičiūtė.

BUS NAUJŲ GATVIŲ VARDŲ
Kompartijos komitetas Vilniuje 

nutarė paraginti vietinius kaiku- 
rių miestų organus pavadinti įmo
nes bei gatves Lietuvos nepriklau
somybės laikais pogrindyje veiku
sių rusų kompartijos agentų var
dais. Konkrečiai nurodyta, kuria
me mieste koks vardas turi būti 
taip pagerbtas. Skuodo rajone iš
kunigio Liudo Adomausko vardu 
turės būti pavadintas vienas kol
chozas (dabar “Švyturys”, Trump- 
laukės apylinkėje). Šiauliuose vie
na gatvė turės kūti pavadinta Al- 
terio Kleinerio vardu. Ukmergė
je viena įmonė, o Kaune viena 
gatvė — Iciko Meskupo vardu (to 
paties Meskupo, kurs prieš 20 
metų Kaune, Valstybės teatre, 
pasibaigus “sijungimo” spektak
liui, pirmas sušuko “Da zdrastvu- 
jet russkaja semja narodov”, t.y., 
“Tegyvuoja rusiška tautų šei
ma”).

PO KARO LIETUVOJE BUVĘ 
ARTI 2000 VILKŲ

Juozas Šokas, miškininkas, da
bar Gamtos Apsaugos Komiteto 
vyriausias inspektorius Lietuvoje, 
papasakojo, kad 1948 metais Lie
tuvoje buvo maždaug 1725 vil
kai. Buvusi nustatyta premija me
džiotojams už vilko nušovimą ir 

tai gerokai padėję. Dabar Lietu
voje belikę (girininkų duomeni
mis) tik 104 vilkai.

Priešingai esą su saugomais gy
vūnais. J. Šokas sako, kad 1940 
metais Lietuvoje buvę suskai
čiuota briedžių 340. Po karo jų 
likę tik 91. O dabar visuose Lie
tuvos miškuose jų esą jau vienuo
lika šimtų. Elnių 1948 metais bu
vę 101, o dabar esą 380. Danielių 
skaičius tuo pačiu metu iš 21 pa
kilęs iki 140. Bebrų pereitą ru
denį suskaityta per 700. 1954 me
tais Dubravos draustinyje buvę 
išleisti 24 dėmėti elniai, šįmet jų 
esą jau 61.

Gulbių pernai išsiperėję 89 po
ros, ir Lietuva esanti dabar tur
tingiausia gulbėmis visoje Euro
poje.

* Broniau* Railo* knyga “Tam- 
•iau*ia prie* aušrą” — išėjo iŠ 
spaudos. Veikalas sudarytas iš 
atrinktų, perredaguotų periodinė
je spaudoje pasirodžiusių straips
nių. “Lietuvių Dienose” išspaus
dintame interview autorius tuo 
klausimu taip sako: “Tai tik pir
moji dalis. Ji maždaug grynai po
litinė, pateikianti to laikotarpio 
panoramą ir mūsų pačių kautynių 
vaizdus. Tokio pat dydžio antro
ji dalis, vardu ‘Iš paskendusio pa
saulio’, yra parašyta, spaustuvėje 
surinkta ir korektūra pataisyta... 
Ten bus smulkiau sustota ties mū
sų diplomatijos klumpakoju ir 
Lietuvos visuomeninių ideologinių 
srovių raida”.

* Algirdo Gustaičio paruošto 
pieštinio lietuviško filmo tekstą 
“Algis Trakys ir Taksiukas šlei- 
vys” su dail. Vytauto Stasiūnai- 
čio iliustracijomis išleido “Lietu
vių Dienos”. Leidinys didelio for
mato, 34 puslapių, su ryškiomis 
ir vaizdžiomis kelių spalvų ilius
tracijomis.

šioje knygoje vaizduojamas 7 
metų berniukas Algis ir jo šu
niukas šleivys. Jie buvo stambia
me Suvalkijos ūkyje. Jiedu be
miegančiu prikėlė gaidys, kurį 
Algis sugaudo ir įkiša į tarpą viš
tų. Abudu su šleiviu džiaugiasi 
pergale.

* Jaunimo Literatūros Konkur
so jury komisiją sudaro: dr. Hen
rikas Lukoševičius, pirm. Nelė 
Mazalaitė, Stepas Zabarskas, Leo
nardas Žitkevičius ir Romas Ke- 
zys. Premijas $450 skiria Akade
minis Skautų Sąjūdis. Jaunieji 
kūrėjai (ne vyresni kaip 30 metų) 
kūrinius prašomi siųsti komisijos 
sekretoriui Romui Keziui — 130 
Hendrix St., Brooklyn 7, N.Y.
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JIE NESKAITLINGI, BET VEIKLŪS
Lietuviai studentai Auckland’o Universiteto 

Students Intemational’e

SUJUNGIMO 
REIKALU

“Jaunimo Kvieslio“ pradininkas 
ir organizatorius p. Albertas Zub- 
ras, lankydamasis Sydnėjuje, kal
bėjosi “Studentų žodžio” redak
cijoj “J.K.” ir “St. Ž.” reikalais. 
Jis pareiškė norų sujungti abu 
“M.P.“ priedus, kuriuos užpildo 
jaunoji karta. Kadangi “J.K.” 
bendradarbiauja Melburno jauni
mas, kurio nesimato “St. Ž.”, tai 
gaunasi lyg ir skaidymasis, šis 
dvylipumas dar daugiau išryškė
ja, kai Australijos lietuviai stu
dentai nori ir toliau išlaikyti savo 
skyrių “Mūsų Pastogėje”, o mel- 
burniškiai nenori apleisti savojo.

“J.K.” pasirodžius, jį prirašy
davo žalias jaunimas. Dabar tas 
jaunimas išaugo, tapo studentais 
ir, atrodo, turėtų rašyti j “St. Ž.”, 
o “J.K.“ palikti mokyklinio ar 
gimnazijos amžiaus jaunuoliams. 
P. Zubras aiškina, kad į “J.K.” 
galima esą rašyti apie viską, tuo 
tarpu “St. ž.” temos esančios 
specifinės ir ribotos.

Trumpai tarus, dabartinė padė
tis, nesąmoningai skaldanti mūsų 
rašasčio jaunimo pastangas, turi 
būti išspręsta. Pono Zubro ma
nymu, sujungus “St. ž.” su “J. 
K." ir pavadinus, pavyzdžiui, tą 
bendrą skyrių “Jaunimo žodžiu”, 
problema savaime išsispręstų. Ta
da, p. Zubro siūlymu, būtų gali
ma padaryti nuolatinę redakciją 
Sydnėjuje ir Melburnas regulia
riai kas mėnesį prisiųstų savo me
džiagą. Tuo būdu susijungtų “J. 
K.” ir “St. ž.“ ir “M.P.“ regulia
riai pasirodytų jaunosios kartos 
skyrius vienu pavadinimu.

įgyvendinus p. Zubro siūlymus, 
gal būtų padarytas tikrai protin
gas nuosprendis. “St. Ž.” redak
toriai nutarė šį klausimą atidėti 
Studentų Suvažiavimui, kuriame 
šį kartą žada dalyvauti ir “J.K.” 
bendradarbiai.

Iš jo ir lauksime protingo 
sprendimo. Red.

DŽIUDO
Prieš kurį laiką Leichhardt 

stadione įvyko džiudo juodų dir
žų varžybos tarp N.S.W. ir Vik
torijos. Tokios varžybos prasidė
jo tik pereitais metais, kai skydą 
laimėjo N.S.W.

Šių metų varžybomis susido
mėjo ir nemažas lietuvių studen
tų skaičius. Į įdomią programą 
buvo įtraukta N.S.W. įvairių dir
žų finalų laimėtojai. Žinomi lie
tuviai studentai — džiudžistai 
Daukus ir Stašionis iškrito jau 
eliminaciniuose runduose, bet 
Mauragis į finalus visdėlto išsi
kovojo. Kad suteiktų jam mora
linės paramos, lietuvių jaunimas 
užpildė prie paties ringo tris ei
les. Atsilankiusius ištiko maloni 
staigmena: programoj dalyvavo 
dar vienas lietuvis — Romas 
(Joe) Žalgevičius. Jis tėra dar 
jaunas abiturientas, bet jau juo
do diržo dalyvis ir žaidė N.S.W. 
penketuke prieš Viktoriją. Apie 
džiudą daug nenusimanau, bet 
jis tikriausiai bus pirmas lietu
vis su juodu diržu, bent jau Aus
tralijoj.

Žalio diržo nešiotojas Maura
gis susitiko su vienodo pajėgumo 
priešu. Rungtynės buvo labai 
įtemptos ir laimėtojas neaiškus, 
kol abu neparkrito. Mauragio 
priešas pradeda jį smaugti. Tei
sėjas juodu perskiria, bet duo
da pusę taško Mauragio priešui. 
Mauragis iki skambučio nespėja 
santykio išlyginti ir N.S.W. fi
nalo šiais metais nelaimi.

Komandinėse varžybose, 5 N. 
S.W. juodadiržiai susitinka prieš 
5 iš Viktorijos. Žalgevičius turi 
nepaprastai stiprų priešą — da
bartinį Viktorijos juodadiržių 
meistrą. Rungtynės labai įdomios, 

p.,'• ■

JAUNIMAS DAINAVOS 
SCENOJE

Dainava garsėja savo talentais, 
dėka (tikriausiai) A.L.B. Banks- 
towno Kultūros Tarybos. Anks
čiau suruoštas muzikos — dainos 
koncertas padarė gražią pradžią 
lietuviškosios kultūros plėtojimui- 
si. To pasėkoj susirado “nežino
mieji” mūsų dainininkai-ės.

Pereitą šeštadienį (rugsėjo 10 
d.) matėme dar daugiau “nežino
mųjų” rėžis. S. Skorulio pastaty
tose PABAIGTUVĖSE. Aišku, 
buvo ten ir gerai matytų mūsų 
artistų. Tačiau džiugu buvo ma
tyti tokį gausų būrį jaunimo Dai
navos scenoje.

PABAIGTUVES tikriausiai ap
rašys ne vienas, gal net keli pri
tyrę recenzentai, bet kadangi di
delę dalį aktorių sudarė jaunimas, 
o kadangi “Stud. Ž." skaitytojai 
jauni (ar bent atjaunėja jį per
skaitę), tai paminėsiu kokį įspū
dį p. P. Pilkos vaidinimas, p. Sko
rulio režisavimas ir p. A. Bučins
ko administravimas man padarė.

Šioje vieno veiksmo liaudies dai
nų ir šokių pynėje p. Pilka humo- 
ristiškai primena vyresniajai kar
tai ir apšviečia jaunesniuosius 
apie anų laikų papročius, šiame 
amžiuje visai nenuostabu, kai vai
kai iš namų pabėga ir veda be tė
vų sutikimo. Praėjusiais laikais, 
ypač provincijose, tėvai suplanuo
davo visas sujungtuves. Vaikai 
turėdavo pasitenkinti tėvų pa
rinktaisiais. P. Pilka gražiai su
gebėjo humoristine forma primin
ti mums anuos praeities papro
čius.

Grigas su Grigiene nori ištekin
ti savo vienturtę dukterį Audro
nę. Grigienė mėgina Audronei 
įpiršti pasiturintį senbernį Motie
jų. Audronė labiau myli mokslus 
mieste baigusį Uosį. Grigas palai
ko dukters norus, ir visos Grigie
nės pastangos pasirinkti Motiejų 
už žentelį Subyra. Audronė išteka 
už Uosio.

Grigą, kaip tikrą tėvą, įdomiai 
suvaidino p. J. Jarmalavičius. 
Neblogiau vaidino ir p-Iė M. Osi- 
naitė (Grigienė). Jų pasirodymų 
scenoje visada laukėm, norėdami 
išgirsti ką jie daugiau pasakys, 
kaip toliau jie planuos rasti duk
rai vyrą ir kuris numatytasis taps 
žentu. P-lė Kymantaitė maloniai 
išpildė nelaimingos Audronės ro
lę, kuriai pabaigoje visdėlto tik
roji laimė prašvito. P. J. Barila 
(Motiejus) ir p. M. Šumskas (Uo
sis) kovojo dėl Audronės rankos. 
Abu mėgino rimtai pirštis, tačiau 
p. Barila turėjo pasitenkinti, kad 
savo vaidmeniu pajėgė prajuokin
ti publiką, kai p. Šumskas savo 
tikrąja meile nunešė Motiejui iš 
panosės mergaitę. Jaunimas, kurio

Pranešėjas, tarp kitko, pamini, 
kad šios rungtynės turi tarptau
tinį priešskonį (international fla
vour) : Viktorijos žaidėjas olan
das, o N.S.W. — lietuvis. Pami
nėjus lietuvių vardą, stadione ne
tikėtai pasigirsta ovacijos. Ne
toliese sėdinti australe šūkteri: 
“Žiūrėk! Visa lietuvių bendruo
menė susirinko!” Žalgevičius, 
nors ir turėdamas visų lietuvių 
ir beveik viso stadiono moralę 
paramą, nepajėgia per numaty
tas 5 min. nugalėti olando, bet ir 
jo anas nenugali. Trys teisėjai 
sueina, tariasi, rungtynes pratę
sia dar 3 min. Ir po šio pratęsi
mo laimėtojo neatsiranda. Teisė
jai vėl renkasi. Rezultatas: rung
tynės baigtos lygiomis.

Pats turnyras tarp N.S.W. ir 
Vik. baigiasi 2i — 21, bet galuti
niam rezultatui susitinka koman
dų kapitonai. Skydą laimi Vikto
rija. Aras 

matėm scenoj apie 30, apskritai 
vertinant, pasirodė gerai. Didelius 
skaičius yra sunku prižiūrėti, ir 
p, Skorulis tikriausiai daug turė
jo dirbti, kol juos sujungė į efek
tingą grupę,'mokančią elgtis sce
noje. žinoma, užbaigtinumo ne
galima reikalauti. Buvo ir tokių, 
kurie tarsi kramtydami žodžius 
tarė, bet tas jaunimas taip sma
giai šoko ir dainavo, kąd norėjosi 
būti jų tarpe ir drauge dainuo
jant paragauti to “Alaus, alaus”...

Dainų ir šokių, kurių buvo tik
rai nemaža, išmokė p. A. Plūkus 
ir p. A. Alčiauskas. P. Pluko dar
bas nesiribojo tik repeticijomis. 
Jis, vaidindamas Jurgio (akordeo
nisto) rolę, ištisai, smagiai ir ne
susimaišydamas išgrojo visus šo
kius bei dainas.

Visam pastatymui buvo naudo
ta tik viena dekoracija, bet jos už
teko. Dekoracinis darbas, atliktas 
p. J. Onuškevičiaus-Jacynos, ge
rai derinosi su veikalo mintim ir 
turėjo tikrai įspūdingą perspek
tyvą. Mr. R. Herger be jokio at
lyginimo sutvarkė scenos apšvie
timą. Visi stebėjosi jo nepapras
tai gražiai perteiktu lietuvišku 
saulėlydžiu.

Scenai nusileidus, publika daug 
plojo, o vaidintojai buvo apdova
noti pluoštais gražių gėlių. Išim
čių, kaip visur, buvo ir čia. 
Akordeonistui p. Plūkui vietoj gė
lių kažkas įteikė bezdžionikę. 
Krašto Valdybos pirmininkas inž. 
I. Jonaitis sveikino Valdybos var
du, ragindamas, kad tai būtų an
samblio “pradėtuvės”, o ne “pa
baigtuvės” ir palinkėjo gero vė
jo.

Pasisekus šiam pastatymui, p. 
Skorulis numato neužilgo griebtis 
kito. Vaidinimas liesiąs mūsų 
knygnešių laikus. Po šitokio sėk
mingo pastatymo, atsilankysim ir 
į sekantį.

Pasikalbėjus su administrato
rium p. Bučinsku, kurio dėka at
silankė į vaidinimą apie 400 tau
tiečių, sužinota, kad Pabaigtuvės 
bus kartojamos toje pačioje Dai
navos salėje š.m. rugsėjo 25 d. 
Priminus jam, kad artimesnes vie
toves (Newcastle, Wollongong ar 
Canberra) gal irgi norėtų Pabaig
tuves pamatyti, paklausiau, ar an
samblis sutiktų ir ten pasirodyti, 
jei, žinoma, būtų pakviestas. P. 
Bučinskas davė suprasti, kad jei 
pavyktų visiems suorganizuoti 
transportą kelionei, jiems esą en
tuziazmo netrūktų pasirodyti ir 
kitų apylinkių lietuviams.

Neįskaitant ilgo pasišokimo ir 
pasilinksminimo po vaidinimo 
(nes Pabaigtuvės užtruko apie va
landą laiko), kuriuos iš anksto 
numatė A.L.B. Bankstowno Kul
tūros Taryba, vakaras laikytinas 
tikrai pavykusiu.

Vyresniajai mūsų kartai tikrai 
turėjo patikti toks gausus mūsų 
jaunimo atsilankymas: puošė jis 
sceną ir užpildė didelę Dainavos 
dalį.

Svogūnas Svogūnaitis

FILOSOFŲ 
KAMPELIS

Vieną kartą dvidešimtajame 
šimtmetyje gyveno vienas studen
tas ir jis buvo labai aktyvus lie
tuvių tarpe Australijoje.

Tie lietuviai suruošė trijų die
nų iškylą į gražią N.S.W. kosta- 
linę įlanką. Ji vadinosi Bateau 
Bay. Visą laiką Bateau Bay jis 
darė kaip studentai Bateau Bay 
daro ir pagaliau sugrįžęs namo 
jis pasijuto labai išvargęs. Mie
gas visai jį sukaustė. Miega nak
tį, miega dieną, miega visą sa
vaitę (mat jis atostogas turėjo,

Prieš trejetą metų Aucklando 
Universitete įsisteigė Student’s 
International draugija. Draugijos 
tikslas apjungti universitete stu
dijuojančius svetimšalius ir vieti
nius studentus, supažindinti vieni 
kitus su savų kraštų kultūra, esa
ma padėtimi bei siekimais. Daugu
ma studentų draugijoje yra iš 
Pietryčių Azijos kraštų bei Ra
miojo Vandenyno salų, tai — ma- 
lajiečiai, indai, kiniečiai, Fiji salų 
gyventojai ir kiek mažiau iš Bor- 
nejos, Burmos ir Indonezijos. Eu
ropiečių grupę daugumoje sudaro 
zelandiečiai ir pabaltiečiai — lie
tuviai, latviai.

Draugija per trejetą metų su
rengė eilę tautinių vakarų, kurių 
programa būna skirta kokiam 
nors kraštui ir jo žmonėms išryš
kinti. Tokius vakarus yra surengę 
kiniečiai, lietuviai drauge su lat
viais, indai, malajiečiai ir Fiji 
studentai. Nesigiriant reikia pri
pažinti, kad lietuviai ir latviai 
studentai įvedė tradiciją, kuri iš
kėlė Students International vaka
rus į populiariausius parengimus 
visame universitete. Mes po savo 
programos paruošėme tautinių 
patiekalų vakarienę, kuri savo 
įvairumu ir gausumu nustebino, 
na, ir pasotino apie šimtą studen
tų. Mūsų vakarienė buvo pramin
ta puota ir apie ją kalbėjo ne tik 
studentai, bet ir lektoriai. Dar net 
ir po metų viens kolega ją prisi
mena. Po lietuvių — latvių vakaro 
kiekviena grupė ruošė tautinių 
valgių vakarienes. Be tautinių va
karų, draugija surengė keletą iš
kylų, diskusinių paskaitų ir savait
galio stovyklų.

šiais metais Students Interna
tional surengė tris koncertus. Ly
giai kaip lietuviška — latviška va
karienė išgarsino draugiją tarp 
universiteto sienų, taip šie koncer
tai sukėlė didelį susidomėjimą už 
jo ribų. Abu Aucklando dienraš
čiai “New Zealand Herald” ir 
“Auckland Star”, lyg lenktyniau
dami, dėjo repeticijų nuotraukas 
ir aprašymus kelias dienas prieš 
koncertų pradžią. Kelios radijo 
stotys davė pasikalbėjimus su 
koncertų šokėjais savo progra
mose, privatūs asmenys ir Rota
ry klubas siūlėsi padėti, žodžiu — 
miesto visuomenė susižavėjo uni
versiteto studentais, o tai ne daž
nai pasitaiko.

Lietuviai studentai nebuvo pra
leisti. Mūsų merginų nuotrauką 
tautiniuose rūbuose atspausdino 
“Auckland Star” ir vienas kolega 
radijo bangomis kalbėjo apie lie
tuviškus tautinius šokius.

Esant tokiam dideliam susido
mėjimui, bilietai į koncertus buvo 
išpirkti ir daug kam teko nusivilti 
jų negavus. Spaudos ii- radijo su
keltas žmonių susidomėjimas bu
vo atlygintas spalvinga, egzotiška 
ir įvairia programa. Samoa, Tahi
ti, Fiji ir Raratonga salų ritmin
gi šokiai, meliodingos dainos, mū
sų kalvelis ir rugučiai, kiniečių 
triukšmingas liūto šokis, Burmos 
šventyklų šokiai, indų grakštūs 
judesiai ir mistiška muzika nukė
lė ne vieną stebėtoją į visai kitą 
pasaulį. Mūsų broliai latviai, kaip 
ir jugoslavai, dainavo, Indonezi
jos studentai grojo savo muzikos 
instrumentais.

Po koncertų spauda vėl palan
kiai prabilo. Prie minėtų dienraš
čių prisidėjo “Women’s Weekly” 
ir "North Shore”, smulkiai apra
šydami ir nuotraukomis iliustruo
dami koncertų programą. Žmonės 
nesigailėjo komplimentų, buvo 
gautas pakvietimas iš vieno mies

tai miegoti galėjo) ir pagaliau 
prabunda, atsikelia, išeina iš na
mų ir susitinka su kolegomis bu
vusiais tame pačiame Bateau Bay. 
Vienas kolega jo klausia:

— Kur buvai? Visą savaitę ne
matytas!

— Miegojau.
— O ko tu taip ilgai miegojai?-
— Ko pyksti? Aš galbūt lėtas 

miegalis, bet nereiškia, kad ilgai 
miegojau.

Už tokį “prašmatnų“ pasitei
sinimą, kolegos jį priėmė žaisti 
“inbitvyn”.

C.J.

to atvykti koncertuoti, bet dėl lai
ko stokos teko atsisakyti.

Students International, paska
tinta tokiu dideliu žmonių susido
mėjimu ir pasisekimu, žada sekan
čiais metais surengti panašų kon
certą Aucklando rotušėje. Kon
certas davė pelno, dalį pinigų Stu
dents International paskyrė nuo 
žemės drebėjimų nukentėjusiems 
Čilės studentams, taip pat komite
tas nupirko Teisučio Zikaro lito
grafiją “Figūros” ir padovanojo 
universiteto bibliotekai. Lietuviai 
studentai universiteto bibliotekai 
dovanojo Henriko Šalkausko kū
rinį “Derliaus Fragmentai Nr.2”. 
Vyriausias bibliotekininkas mūsų

Borovansky Baletui lankantis Auckland®, N. Zealandijoje, 
kolegai Vytui Grigaliūnui nušvito didelė laimė.

Vaizde matome lietuvaites šokėjas: kairėj — RAMONĄ 
RATAITĘ ir dešinėj — REGINĄ PLOKŠTYTĘ.CENTRINE STUDENTU VALDYBA t
šiais metais ir vėl A.L.S.S. 

Sydnėjaus skyriaus valdyba yra 
drauge ir centrinė. Buvo daug 
vargo, kol pereitoji C.V. atsipa
laidavo nuo pareigų. Pagaliau tik 
antrą kartą susirinko kvorumas, 
kad išrinktų naują valdybą, šis 
istorinis įvykis datuotas 1960 m. 
balandžio mėn. 10 d.

Valdybos darbas visada sunkus 
ir ji be reikalo jaudinasi, kad nė
ra lengva viską atlikti. Po antrojo 
studentų savaitgalio Bateau Bay, 
susidarė įspūdžio, kad C.V. vei
kia sklandžiai, kaip gerai patepta 
mašina. Tokios valdybos kaip tik 
ir reikia, kad suruoštų V A.L.S.S. 
suvažiavimą Sydnėjuje,

šiųmetinė valdyba jau nuo pir
mų savo kadencijos dienų pradė
jo suvažiavimo reikalus tvarkyti. 
Taip pat jau spėjo ji suruošti ei
lę ir studentams ir viešų pobū
vių. Ji gerai bendradarbiauja su 
įvairiomis organizacijomis: su 
“Šviesa” pravedė pavykusį “Va
karą pas Beatnikus”, su sporti
ninkais, kiek per “M.P.” pastebė
ta, gale šių metų projektuoja ke
letą sportinių numerių, su pabai- 
tiečių studentų valdybomis palai
ko tamprius ryšius ir Lt. Apla
mai, ją galima tik pagirti.

Gaila, kad C.V. nėra dar pa
dariusi bendros nuotraukos ir ne
galima jų veidų pamatyti šiame 
“Studentų Žodyje”. Bet naudojan
tis šia proga, susipažinkim su jos 
atskirais nariais:

DAIVA LABUTYTĖ — C.V. 
pirmininkė. Ji labai darbšti stu
dentė jaunimo tarpe ir visada ją 
rasi, kur reikia dirbti. Pereitais 
metais Canberroj daug padėjo 
CanbeiTos Sk. v-bai organizuoti 
visą suvažiavimą ir įgytas patyri
mas bus tikrai naudingas šių me
tų pabaigoje. Ji Sydnėjaus u-te 
studijuoja fizioterapiją — pasku
tiniai metai.

KĘSTAS PROTAS yra v-bos 
sekretorius. Kol. Kęstas gerai ži
nomas Sydnėjaus skautams, spor
tininkams ir dar labiau studen
tams, nes jau ne pirmą kartą ir 
ne pirmoj valdyboj jis dirba. Da
bartiniu laiku jis studijuoja pri
taikomąją chemiją N.S.W. univer
sitete. Metai jau treti. Studijoms 
užsidirba universiteto laboratori
jose. 

dailininkų darbais buvo labai pa
tenkintas ir pasakė, kad tuoj pat 
praneš universiteto senatui. Abu 
darbai nupirkti iš Australijos lie
tuvių dailininkų parodos rinkinio, 
kurį prieš metus laiko atgabeno 
universitete studijuojąs lietuvis.

Nuo pat Students International 
jsisteigimo į jo komitetą įeina čia 
lietuvis, čia latvis kolega, taip, 
kad visuomet yra kas rūpinasi mū
sų reikalais. Pabaltiečiai studen
tai palaiko labai draugiškus ryšius 
su Azijos tautų studentais ir daž
nai jiems primena, kad pasisaugo
tų komunistų “draugystės”, kuri 
prarijo Pabaltijos respublikas.

Humanitariku*

STASYS GRINCEVICIUS pe
reitais metais išbandęs visas val
dybos pareigas, šiais pasirinko 
iždininko vietą. Jis studijavo in
žineriją ir, baigęs tris kursus, 
perėjo į gamtos — matematikos 
fakultetą ir šiais metais turėtų 
gauti gamtos — matematikos fa
kultete diplomą, o kitais metais 
užbaigti elektros inžineriją, turė
damas du diplomu.

PAJAUTA PULLINEN valdy
boj išrinkta kaip filisterių atsto
vė. Pajauta Daukutė — Pulli- 
nen Sydnėjaus U-te įsigijo B.A. 
diplomą. Dabartiniu laiku kol. Pa
jauta dirba University of N.S.W. 
bibliotekoj.

DANIUS KATAUSKAS, yra 
fuksų atstovas. Seka brolio Romo 
pėdomis. Pernai kol. Romas, bū
damas C.V. narys, studijavo ir 
baigė inžineriją. Danius šiais me
tais pradėjo inžineriją ir, kaip vi
si fuksai, ųiėgsta studentauti.

Rodas

KRONIKA
Kol. D. Labutytė grįžus iš Syd

nėjaus namo atostogų, rugpjūčio 
28 d. atšventė, nors šiek tiek ir 
pavėluotai, savo 21-mą gimtadie
nį. Dalyvavo beveik visi Canber- 
ros studentai. Ta pačia proga bu
vo išklausyta Montrealio Teatro 
įgrotas į plokšteles vaidinimas 
“Baltaragio Malūnas”. Taigi links
mai ir kultūringai praleistas va
karas.

★

Studentų Savaitgalis prabėgo 
sveikoje atmosferoje — daug gry
no oro bei sporto. Atrodo, kad 
šeimininkės buvo nutarę, jog vi
siems ant dietos pasėdėti ne pro 
šalį... Kiek girdėti, du canbe- 
riškiai, grįžę namo, visai ištušti
no šaldytuvus.

★

Kol. J. Kovalskis buvo išrink
tas į Canberros “šviesos” Valdy
bą, kur eina iždininko pareigas.

A.L.S.S. Canberros Sk. Valdy
ba paaukojo £ 2 paremti nesenai 
pradėjusiam eiti Canberros žinių 
biuleteniui.

★

Kol. R. Katauskas dar vis sta
to tvenkinį kalnuose ir Canber- 
roje pasirodo tik savaitgaliais.

V.M.
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★ Fuktat V. Dryža, dalyvau
damas Australian Association of 
Scouts in Exile antrojoj olimpia
doj, rekordiniu greičiu laimėjo 
mylios nuotolio bėgimą.
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Visų Australijos lietuvių studentų vardu 
sveikiname mielus kolegas

RASĄ JAKUTYTĘ ir EDVARDĄ LIPŠĮ, 
sukūrus lietuvišką šeimos židinį.

Centrinė Valdyba

Sukūrus lietuvišką šeimos židinį, 
kolegas EDVARDĄ LIPŠĮ 

ir
RASĄ JAKUTYTĘ

sveikinam ir linkim daug laimės ir visokeriopų 
gėrybių

STUDENTU IŠVYKA
(REPORTAŽAS)

S.m. rugpjūčio 19-21 dienomis 
jau antri metai iš eilės buvo su
rengtas Sydnėjaus lietuvių stu
dentų savaitgalis — išvyka į pa
vasarėjančių gamtą. Jei ši išvyka 
ir toliau bus vis organizuojama, 
tai atrodo, kad ji bus tradicinė.

Kaip pernai, taip ir šiemet vie
ta buvo pasirinkta Bateau Bay 
vasarvietėje, netoli Gosfordo. ši 
kurortavietė yra tikrai gražiame 
gamtos prieglobstyje, vasarotojų 
patalpos išstatytos pačioje van
denyno pakrantėje, tarp ošiančių 
ir žaliuojančių medžių.

Visą penktadienį rinkosi čia lie
tuviškasis akademinis jaunimas 
iš Sydnėjaus, Newcastelio, Can- 

' berros ir net iš tolimojo Melbur
no. Jau tą patį vakarą, numalši
nus alkį skania vakariene, buvo 
surengti kolegiški šokiai, kuriuo
se aidėjo lietuviškos dainos ir 
skambėjo polkos su ragučiais me
lodija. Visi buvo susirinkę ir į 
vadinamąjį filosofų kampelį, kur 
buvo numatyta rimti pašnekėsiai, 
tačiau įsismaginęs ir pilnas ener
gijos mūsasis jaunimas nenorėjo 
svarstyti rimtųjų klausimų, o ir 
toliau tęsė lietuviškąsias sutarti
nes. Ir rodosi buvo išdainuoti vi
si mūsų dainorėliai su girdėtomis 
ir negirdėtomis meliodijomis...

šeštadienio rytą prašvito gied
ri diena su skaisčia ir malonia 
saulute. Buvo smagu jaunatviškai 
pažaisti: čia vieni susižavėjo ori
niu, kiti gi mūsiškiai gražiai nar
dė kvadrato, čižiko ir kitų žaidy
nių smagumynūose. Radosi drą
suolių, kurie ėjo maudytis, nežiū
rint šiurpiai šalto ankstyvojo pa
vasario vandens.
Kai mūsų energija išsikrovė, nuo

taika taip pat pakito. Susimetėm 
į pastogę ir pradėjome diskutuoti 
įvairiausiais gyvenimiškais ir ne
gyvenimiškais klausimais. Kai 
persiritom per eiles įvairiausių 
temų, ir vėl sugrįžome prie daž
nai mūsų diskutuojamo lietuvybės 
išlaikymo klausimo, nes šie reika
lai jauniesiems mūsų kolegoms 
šiuo metu yra aktualiausi. Karš
tokuose ginčuose, atrodo, suradę 
visdėlto lietuvybės išlaikymo šia
me krašte bendrąją kryptį, vėl pa- 
skendome mūsų numylėtųjų lie
tuviškų dainų garsuose. O jaunų
jų akademikų balsai yra skambūs, 
kurie liejosi iš pusšimčio jaunų
jų krūtinių, todėl ir tariamės, kad 
jau savo dainomis esame praktiš
kai atlikę nors ir nedidutį lietu
vybės išlaikymo posmelį, nes kas 
myli lietuvišką žodį dainoje, tas

pamėgs jį ir gyvenimškoj realy
bėj...

Savaitgalio laikotarpyje, reikė
tų čia pabrėžti, kaikurie mūsų ko
legos visdėlto sugebėjo išryškinti 
ir savo profesinį veidą: vienas jų 
pasirodė rimtu filosofu esąs, nuo
lat susikaupęs ir paskendęs filo
sofinio mintijimo srovėse, kuris 
net kvadrato žaidimo įtampoj su
gebėjo pastūksoti išsiilgusia mina 
ir įsisvajojusia povyza, o išdidusis 
mūsų gydytojas rimta veido iš
raiška lankė susirgusius savo ko
legas. Susirado ir gailestingoji se
suo, kuri sekė paskui busimąjį 
daktarą. “Mūsų Pastogės” kores- 
pendentas buvo tiek įkyrus, vi
sur visus sekiojo ir net išdrįso 
užkabinti “rūsčiąją” pirmininkę. 
O jau tų fotografų — tai buvo 
visa begalybė! Jie sekė visus mū
sų žingsnius. Pagaliau atsirado 
net australai fotografai, kurie fo
tografavo mus visose pozose ir 
pažadėjo tas suotraukas patalpin
ti šios vasarvietės leidžiamame 
leidinyje. Taigi būkime tikri, kad 
mūsų veidai ir vaizdai išvys ir 
platesnį svietą!

Sekmadienis buvo liūdnesnis. 
Visi juto, kad greitai reikės skirs
tytis, o, be to, valdyba be gailes
čio visus žadino iš gilaus miego 
jau 7 vai. ryto, kad vyktų į pa
maldas.-

Grįžę iš pamaldų ir papusry
čiavę, stvėrėmės darbo. Reikėjo 
juk sutvarkyti visus kambarius, 
nes pats vasarvietės šeimininkas 
šį darbą savo budria akimi sekė.

Greitai pajudėjo studentų virti
nės namoli! Nelaimingoji valdy
ba rengėsi išvykti paskutinioji, 
nes juk reikėjo atsiskaityti dėl 
sudaužytų indų, dingusių antklo
džių, prarastų sviedinių, išmin
džiotų gėlių ir t.t. ir t.t. Mūsų 
vargšelis iždininkas, raudamas 
nuo galvos plaukus, perkratinėjo 
savo iždą, vis jieškodamas pra
rastųjų gėrybių ir galutinėj išva
doj viskas buvo visdėlto sutvar
kyta be nuostolių.

Mūsų pamėgtoji vasarvietė ne
tiekia valgio. Kaip pernai, taip ir 
šiemet valgį kolegoms akdemi- 
kams gamino vis ta nelaimingoji 
valdyba. O mūsų jaunieji turi ne
žmonišką apetitą, reikalaujantį 
vis didesnių maisto davinių. 'De
ja, valdyba tegalėjo tik stebėtis 
ir traukyti pečiais... Ji ir iki šiol 
mano, kad šviežias oras ir žaidi
mai perdaug žadino apetitą.

Tikėkime, kad mamytės praras
tąjį kolegų svorį vėl pakels..

K.

4. C. T. Builders Pty. Ltd.R.C.

LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

Perkant sukneles, paltus ir kostiumus aplankykite

EVA LOWE’S
201 BEAMISH STR., CAMPSIE

Palankus ir mandagus dėmesys bus kreipiamas.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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 Hall)

Tel. 62-2231

MŪSŲ PASTOGĖ 1960 m. rugsėjo 16 d.

ū

DARBO VALANDOS MELBOURNE: ka.dien nuo 10 ligi 7.30 
šeštadieniai* 9 vai. — 3 vai.

GAMS IR DURIMS, KURIOS 

ATVĖSINS NAMO VIDŲ IR 

PAGRAŽINS IŠORĘ.

GOS YRA EMALIUOTOS, TO- 

DĖL JŲ NEVEIKIA NEI LIE

TUS, NEI SAULĖ.

LUXAFLEX ALIUMI-

NIJAUS UŽDANGAS LAN-

ARCADIA DOOR CANOPY
F 29

JEI NORITE JAU, KAD ŠIĄ 

VASARĄ JŪSŲ NAMUOSE 

BŪTŲ 20 LAIPSNIŲ VĖSIAU, 

NEDELSKITE UŽSISAKYTI

CASEMENT ROLL-UP
F 28

LUXAFLEX UŽDAN-

Vyniojamoji lango už
danga "Ca«ement" 

(uteikia reikiamai švie- 
ir ap*augoja nuo 

karščio.

STUDENTIŠKOJI 
KRONIKA

★ Sydnėjau* U-to dziudo A ir B 
komandos turnyrą baigė be pralai
mėjimo. Nors nuo pirmo rundo kol. 
R. Daukus iš turnyro pasitraukė, 
kol. M. Mauragis pasiliko B. ko
mandoj. Antrame runde jis savo 
partiją laimėjo. Trečiame ir pas
kutiniame turėjo tris susitikimus: 
vieną baigė lygiomis, o du laimė
jo.

★ Dana Bajalytė 4 rugsėjo at
vyko iš Newcastelio į Sydnėjų 
Pradėjo studijuoti naujoj Alexan
der Mackie Teacher’s College Pad
dingtone.

★ V. Martišius Kalėdų atatogose 
rimtai esąs pasiryžęs parašyti po 
rą straipsnių “Studentų žodžiui“ 
Turįs nemaža gražių idėjų.

★ M. Mauragit progresuoja 
džiudo sporte. Rugsėjo 2 d. jis 
išsikovojo pakėlimą iš žalio į mė
lyną diržą.

■k G. Kišonas vėl pabėgo iš Syd- 
nejaus universiteto džiudo klubo, 
žada trečią kartą nemėginti grįž
ti.

•k Patirta, kad Gražina Bivei- 
nytė pradėjo mokytis automobilį 
vairuoti ir tik nesuvažinėjo “Stu
dentų žodžio” korespondento 
Canberroje.

k Raimonda Kulikauskaitė rug
sėjo 20 d. atskrenda į Mascot 
aerodromą iš Auckland. Apsistos 
pas kol. Bieliūnus, Ashbury. Syd- 
nėjuj žada pabuvoti ilgesnį laiką.

k Nata Liutikaitė, neperseniau
siai atvykus paatostogauti iš Nau
josios Zelandijos, greitai iš Syd
nėjaus nepabėgs. Tapo išrinkta į 
“Šviesos” valdybą ir tikisi kaden
ciją ištesėti ligi galo.

★ Abiturientas H. Antanaitis, 
baigęs savo mokykloje (Moris 
Brothers’ High School Kogarah) 
brandos atestato egzaminus, š.m. 
lapkričio 20 d. išvyksta į Romą. 
Studijuos lietuvių kunigų semina
rijoje. Baigęs norėtų vėl grįžti į 
Australiją.

:1

MERIDIAN
F 4

Automatiškai nusilei
džia ir pasikelia, sau
godama Jūsų namą 
nuo karščio ir duoda

ma pavėsį.
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Tel. LL 5549.

Adelaidėje: J. Lapšyt, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A.
Tel. 46 3229.

Perthe: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
Brisbanėje: C. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Q’ld. 

Tel. 7 5827.
Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., Hobart, Tasrn.
Launčestone: J. Krutulis, 41 William St., Launceston, Ta*m.
Geelong: J. Ciruli*. 241 Yarra St., South Geelong, Vic.
Ballarate: P.V. Jekabton’s, 77 Bridge St., Ballarat, Vic
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Hansa Trading Co
MELBOURNE — 197 Flemington Rd., N.I., Tel. 30-3347
ADELAIDE — 18 Torren* Ave, Fullarton, Tel. U-3626

SOV. SĄJUN-
KRAŠTUS —

GEELONG — 38 Wal»gott Street, Geelong North.
MOE — 12 George Street, Moe, Vic.

• MES PERSIUNČIAME JŪSŲ PAč.IŲ PA
RUOSTUS SIUNTINIUS Į 
GĄ IR KITUS EUROPOS 
IKI 44 SVARŲ.

DĖMESIO! siuntiniai iki 11 
mi paštu kasdien.

• TAIP PAT PRIIMAMI UŽSAKYMAI:
maiito, medikamentų ir kitų dalykų *iun- 

tiniam*. Užsakymai išpildomi per 3 — 5 
savaite*.

svarų išsiunčia-

UX&flex ALUMINIUM AWNINGS

VISKĄ GAUSITE PAS LIETUVIUS PREKYBININKUS

CABRA — VALE HOME FURNISHING.
88 John Str., Cabramatta. Tel. UB 2899

LUXAFLEX “ARCADIA”.
DURŲ UŽDANGA APSAUGO 
JŪSŲ FRONTINES DURIS 
NUO LIETAUS IR SAULĖS.

KREIPKITĖS VIRŠUJ NURO

DYTU ADRESU DĖL TIKS

LESNIŲ INFORMACIJŲ.

Sičio visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia 
planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.

Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T.
Telef. J 4094.

f

J.E. KAZĖNO

Elvios Espresso Kavine
SU UŽKANDŽIAIS IR ŠALTAIS GĖRIMAIS.

ATIDARYTA nuo 9 ryto iki 12 nakties 
SEKMADIENIAIS — nuo 3,30 iki 12 nakties

744B GEORGE ST., CITY,
Tel. MA 1463
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ITIA SVARBUS REIKALAS
Ražo: J. Riauba SEIMININKIŲ DĖMESIUI!

š.m. rugpjūčio 12 d. “Mūsų 
Pastogėje” tilpo p. P. Dirkio at
viras laiškas, kuriame autorius 
realiai išdėstė savo nuomonę jau
nosios mūsų kartos lietuviškumo 
klausimu.

Norėčiau ir aš čia ttį problemą 
pajudinti ir būtų tikrai gerai, kad 
ir daugiau tautiečių šiuo reikalu 
pasisakytų.

Ponas P. Dirkis minėtame pasi
sakyme rašo: “Jaunosios kartos 
išlaikymas yra didelė problema, 
svarbi ir jai išspręsti yra sunkiai 
jieškoma recepto”.

Toliau jis sako: “Savaitgalio 
mokyklos reikšmė yra labai svar
bi, tačiau su jos lankymu kartais 
yra siejamas prievartos elemen
tas”. ..

Turėdamas mokyklinio amžiaus 
vaikų, pastebėjau, kad pirmuosius 
porą metų vaikai noriai lanko sa
vaitgalio mokyklą. Vėliau tas no
ras juose kažkodėl dingsta. Ma
nau, kad tatai yra įtaka australiš
kųjų mokytojų. Atrodo, kad iš 
tėvų pusės dedamos tos pačios 
pastangos, kaip ir pirmaisiais he
leriais metais: vaikai savaitės bė
gyje raginami lietuviškai skaityti 
ir rašyti, tačiau jie ilgainiui pa
tampa vistiek kiti. Kartais vaikas 
atsako: “Kodėl aš turiu eiti į lie
tuvišką mokyklą, jeigu esu gimęs 
Australijoje?”

Kieno ir kur pamokytas jis ta
tai daro, manau, suprasime kiek
vienas.

Aš nenoriu čia kaltinti nei mū
sų savaitgalinių mokyklų moky
tojų, nei Tėvų Komitetų, nes 
stengiuosi tik pabrėžti faktą, kad 
kažko turime j ieškoti, kas pa
trauktų mūsų vaikus į savaitgali
nes lietuvių mokyklas. Reikalas 
yra pribrendęs ir ypatingai svar
bus.

Manyčiau, kad čia į talką galė
tų ateiti tie lietuviai mokytojai, 
kurie dirba vietinėse australų 
mokyklose. Jie mato ir žino, ko
kius metodus naudoja australiško
se mokyklose, kurie reikėtų pri
taikyti ir savaitgalinėse mūsų mo
kyklose.

Iš antros pusės esu pastebėjęs, 
kad lietuviškosios skautų stovyk
los daro didelės įtakos mūsa j am 
jaunimui. Mūsų vaikai jas noriai 
lanko ir po stovyklavimo iki nau
jųjų mokslo metų pradžios aus
trališkose mokyklose vaikas yra 
tikrai pagerėjęs lietuvybės po
žvilgiu.

Tačiau čia ir vėl ateina nelem
tieji naujieji mokslo metai. Kaip 
tik mūsų vaikai pradeda eiti į kas
dienę australų mokyklą,, ta pati 
dainelė vėl prasideda.

Mano galva, reikėtų visų ben
drom jėgom suorganizuoti sto
vyklas skautų pavyzdžiu. Jas ta
čiau reikėtų daryti ne trumpes
nes, kaip 3-4 savaites, nes pirmą
ją savaitę vaikai tik įžengia į 
stovyklines vėžes, o po savaitės 
juk jau turi skirstytis. Geriausiai 
būtų, jei tokias stovyklas galėtų 
tvarkyti mokytojai atostogų me
tu, kurie dirba vietinėse australų 
mokyklose. Tiesa, kad jų atosto
gos nueitų veltui, tačiau vistiek 
gi reikėtų rasti kokią nors išeitį 
iš to užburto rato, čia reikėtų, 
suprantama, pritraukti tam dar
bui ir daugiau asmenų. Būtų ge
rai, kad stovyklos vadovybę su
darytų žmonės su skautišku paty
rimu.

Geriausiai, suprantama, tuo rei
kalu galėtų pasisakyti asmenys, 
turintieji reikalo su jaunimo auk
lėjimu. Tačiau ne tik svarbu pa
sisakyti, bet jau pats laikas aktin
gai šį klausimą pajudinti ir jį 
pradėti vykdyti realybėje. Kas 
nors turi pradėti judinti šį reika
lą — gal Kultūros Taryba, gal 
Savaitgalio Mokyklų vadovai ar 
jų Tėvų Komitetai? Man asme
niškai iki šiol dar neteko išgirsti, 
kad šiuo reikalu būtų kas nors 
daroma.

čia yra labai svarbus klausimas 
išspręsti tokioms vasaros stovyk
loms lėšų klausimą. Negalima juk 
reikalauti, kad asmuo dirbtų jose 
apie 3-4 savaites be minimalaus 
atlyginimo. O sudaryti tas pini
gų sumas iš tėvų, gal būt, būtų 
ir nelengva. Be piniginių išteklių 
Stovyklos vadovybė, suprantama,

būtų sunku sukomplektuoti. Ma
no manymu, pastovūs stovyklos 
asmenys turėtų būti trys ir bū
tent: berniukų vadovas, mergai
čių vadovė ir virėjas. Pagelbinis 
personalas būtų jau parenkamas 
pagal galimybę savanoriškumo pa
grindu.

Jeigu gi galutinoj išvadoj ne
galima būtų suorganizuoti sto
vyklų, kas tikrai būtų labai ide
alu, tai ar nevertėtų pasvarstyti 
klausimo, kad lietuviškosios sa
vaitgalio mokyklos veiktų ir va
saros atostogų metu. Turint nuo
savas patalpas šis klausimas yra 
lengvai sprendžiamas, šitokiu at
veju vaikams reikėtų atvykti į 
mokyklas iš pat ryto ir valgyti 
pietus pačioje mokykloje. Tatai 
galėtų atlikti panašias funkcijas, 
kokias iki šiol atlieka mūsų nenau
dai vietinės mokyklos, čia rei

kėtų daug žaisti ir pramogauti, 
kad bent porą mėnesių vasaros 
atostogų metu patrauktume savo 
vaikus prie lietuviškųjų reikalų. 
Pietus galėtų gaminti pakaitomis 
vaikų mamytės.

Aplamai, čia yra mano asmeni
nės sugestijos. Ar jos yra teisin
gos, ar ne — nesiimu spręsti, ta
čiau aš primygtinai keliu vieną 
labai opų klausimą, kad reikia ką 
nors daryti, jog pritrauktume sa
vo vaikus prie lietuviško bendra
vimo ir tautinio sąmonėjimo.

Ir teisingai p. P. Dirkis baigia 
savo laišką: “Reikia tikėtis, kad 
turint tik šį vieną svarbų uždavi
nį, sprendimą rasime bandymų 
keliu”.

Tuo būdu, dar kartą pabrėžiu, 
reikia ką nors šiuo opiu klausimu 
bandyti ir daryti.

M 
‘SUPA’

NĖ VIENA ŠEIMININKĖ NEGALI

APSEITI BE

SKALBINIŲ DŽIOVYKLOS!

ČIA SIŪLOME JUMS

pigiausią, patogiausią, stipriausią ir nerūdyjančią džiovyklą

- ROTARY HOIST,

GRAŽŪS PAVYZDŽIAI
Dažnai girdėjome Melburno 

lietuvius bediskutuojančius susi
rinkimuose ir net spaudoje. Mes 
vietiniai suprantame tą biznį, nes 
žinome, kad ką ir kaip vienas pa
darys, visada susiras priekaištau
jančių: reikėjo ne taip, bet kitaip 
padaryti.

Tačiau Melburne yra ir nesiba- 
rančių, kurie tyliai, tačiau nuo
širdžiai remia kiekvieną lietuviš
kos veiklos pasireiškimą. Iš tokių 
nesibarančių kartais sužiba tikrai 
pavyzdį kitiems rodančių tautie
čių.

Štai, nesenai teko malonią ži
nią patirti apie p. Viktorą Malec- 
ką. Suprasdamas reikalą greičiau 
baigti Melburno Lietuvių Namų 
remontą, kad juose visi rastų ge
resnę ir patogesnę vietą kultūri
niam darbui ir pramogoms, jis 
paaukojo 40 svarų, šis p. V. Ma- 
lecko pavyzdys rodyte rodo, jog 
ne barniais ar nieku nepagrįstais 
priekaištais sukursime Melburne 
lietuviškam darbui tvirtovę, bet 
visų sutartinu ir efektyviu Lietu
vių Namų rėmimu.

Manau, kad nenusikalsiu, jei 
čia melburniškių vardu p. Vikto
rui Maleckui išreikšiu tikrą ir

nuoširdžią padėką.
Kitas veiklus ir atsidavęs mel- 

burnietis yra p. Karolis Prašmu- 
tas. Ponas Prašmutas neina į 
valdybas, kuriose dažnai yra ne
sutarimo, bet dirba kur yra tik
ras ir reikalingas reikalas. Štai 
ir faktai:

Buvo pradėti Lietuvių Namų 
remonto darbai — reikia buvu
sias sienos žymes užtinkuoti. 
Prašmutas jau čia su kibirėliu ir 
lopetėle. Reikia lubose skyles už
taisyti — užlopyti, Prašmutas ir 
vėl čia ir dargi draugą p. Tama
šauską atsiveda. Palubėje abu 
taškosi, abu gipsą lipdo, jį glosto. 
Prie namų pastatytas naujas prie
statas, o sienų ir lubų plasteris 
tik vinimis prikaltas. Prašmutas 
ir vėl čia. Nuo ankstyvo ryto iki 
vėlyvo vakaro vėl gipsą krečia, 
lygina, užtaisinėja plyšius.

Manote, kad p. Prašmutas netu
ri darbo namuose? Turi! O turint 
galvoje jo gražią jauną šeimą — 
dar daugiau jis reikalingas na
muose, negu kiti. Tačiau jo darbš
čių rankų pakanka ne tik saviems 
namams, bet jos visada pasiruošu
sios padėti kitiems, ypač kada 
reikalas bendras visiems Melbur-

:t vg BLANCHE MILLINERY gg CIVIC CENTRE CAMPSIE g
Geras skrybėlių ir moterų apatinukų pasirinkimas.

;; Malonus aptarnavimas kiekvieno klijento. ||
Mes kalbame vokiškai.
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DANE’S PHARMACY
K.E. DANE, Ph. C., M.P.S.

Visų rūšių vaistai, vaistai iš Europos, vokiška kosmetika
Mouson. Kalbama lietuviškai.

THE ARCADE, JOHN STREET
Phone UB4218 CABRAMATTA

SIUNTINIAI l LIETUVĄ, SIBIRĄ IR KITUS 
KRAŠTUS

Sąžiningiausias, patikimas ir garantuotas 
patarnavimas, aukščiausios rūtšies prekės 

už žemiausią kainą.

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

kurią kiekvienu metu pristatome tiesiai į namus ir nurodome 
kur ir kaip ją įrengti.

PRAŠOME KREIPTIS Į:

CABRA- VADE
Home Furnishing* Co

88 JOHN ST., CABRAMATTA, N.S.W. 
Tel. UB 2899
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421, HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. 
Tel. SHO 8734.

Seniausia Anglijoje lietuviška bendrovė.
MEDŽIAGOS, AVALYNĖ, VAISTAI, MAISTAS.

Akordeonai, siuvamosios mašinos, rašomosios mašinėlės, 
motociklams ir dviračiams dalys, įvairios lempos 

sporto įrankiai ir visa kita.

Geriausios atsiskaitymo sąlygos.

Kiekvienam siuntiniui asmeniška priežiūra!

NAUJI 1960 m. kainoraščiai ir įvairios 
informacijos pareikalavus teikiama visiems 

nemokamai.

Pasiunčiame ir pačių klientų supirktąsias prekes.

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS 
GARANTUOTAS
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no lietuviams.
Ir štai — dar vienas pavyzdys. 

Lietuvių Namų remontas pradė
tas pačiame vidurvasaryje. Saulu
tė negailestingai svilina. Paplū
dimiuose ne vienas tautietis, pa
simirkydamas jūros vandenyje, 
ginasi nuo negailestingo karščio. 
Tačiau keli tautiečiai iš peties 
verčia sienas, kelia balkius — iš
sijuosę dirba.

Kopėčiomis palypėjęs kyšterė
jau nosį pastogėn — gi šilta kaip 
pirtyje. Tačiau čia p. Leonas Bra- 
niška, vos spėdamas prakaitą nuo 
kaktos braukti, tikrina elektros 
laidus, veda naujus... Skuba, nes 
pirma reikia juos pravesti, kad 
kiti galėtų tęsti remonto darbus. 
Paspaudžia myktuką ir lemputės 
sužiba. Darbas baigtas — šypsosi 
p. Braniška.

Pastatytas naujas priestatas. P. 
Braniška ir vėl čia ir vėl paspau
dus mygtuką naujos lemputės su
žiba.

Anksčiau visaip kalbėta apie 
šiuos Lietuvių Namus, sako p. 
Braniška. Dabar priimkite nario 
mokestį už 3 metus, mat dėl tų 
kalbų ir buvau atsilikęs.

P. Braniška ne tik savo darbu, 
bet ir svarais įsijungia į Lietu
vių Namų aktyvių rėmėjų — sa
vininkų eiles.

Šiuo kartu suminėjau tik tris 
nesibarančius tautiečius, tačiau jų 
pavyzdžiai kvieste kviečia visus 
Melburno lietuvius vieningon tal
kon, kad baigtų įrengti ir išpirkti 
Lietuvių Namus, kuriuose, bro
liškai paspaudę viens kitam ran
kas, tikrai sutilpsim visi.

Rimas Vėtra

★ Čiurlionio Galerija Čikagoje 
įsigijo V. Kasiulio kūrinį “Muzi
kantas”, T. Valiaus “Golgota” — 
2 spalvotas litografijas ir VI. Vai
čaičio tapybą “Saulėtekis”.

Dabar 6, galerijoje yra 38 dai
lininkų 64 meno kūriniai. Dėl pa
talpų stokos jų visų negalima bu
vo išstatyti. Gyvybinio reikalo 
verčiami, tėvai jėzuitai padidino 
galerijos patalpas ir dėka to ji 
pertvarkoma į 3 atskirus skyrius: 
realistų, modernistų ir grafikos 
kūrinių. JAV įstaigos parodė prie
lankumą Čiurlionio galerijai, leis
damos, kad aukos Č. galerijai ga
li būti nuskaitomos nuo valsty
binių mokesčių.

•k Lituanistinėms mokykloms, 
aštustam skyriui, yra ruošiamas 
vadovėlis Amerikoj. Literatūrinę 
dalį ruošia mok. Juozas Plačas, 
istorinę — kun. Vytautas Bagda- 
navičius, geografijos dalį mok. 
Filomena Tarulienė, apie Lietu
vos meną ir menininkus — dail. 
Vladas Vijeikis, dar bus straips
niai apie muziką ir sportą. Vado
vėlis turės apie 300 puslapių; ruo
šiama, prisilaikant naujų progra
mų, Centrinės švietimo Tarybos 
patvirtintų. Leis Kultūros Fon
das.

ARTINASI KALĖDOS... t
’. Siųskite savo siuntinius j USSR ir į Pabaltijį. ' *
” Siuntiniai gali būti pačių pokuoti ar standartiniai, už kuriuos
- ■ nereikia primokėti. Tarpininkauja Jums

NYMAN & SCHULTZ
■ ■ SWEDEN, ::
.. 100 metų senumo ir patyrimo firma. ’ *
’’ 44 1b. siuntiniai saugiai pristatomi ir pilnai apdraudžiami. Už
” persiuntimą imami žemiausi mokesčiai Australijoje.
-■ Australijos skyrius:

’ 56 Cooper Street, Surry Hills, Sydney, N.S.W. Tel. 31-3335. ' ’
' ’ Noriai pasiunčiame paštu katalogus susipažinimui.

•į. Jei norite pirkti CANBERROJE < *
| NAMUS arba BIZNĮ, | 

£ Jums draugiškai patarnaus ir paskolas parūpins JI 

| CITY ESTATE AND BUSINESS BROKERS t 
| GROUND FLOOR MLC BLDG., CITY — CANBERRA A.C.T. JĮ 
| Telef. J 4785 privatus J 2943 j J

NAUJAS LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS

Country Club Hotel
BATHURSTE, N.S.W.

Savininkai: Birutė ir Juozas Jablonskiai

Visų rūšių gėrimai, puikūs kambariai, visi patogumai 
ir žemos kainos.

Mielai laukiami tautiečiai.

GERA NAUJIENA! • GERA NAUJIENA!
JAU DABAR JOS GALITE SIŲSTI SAVO SIUNTINIUS 

TIESIAI J USSR.

&

yra AUTORIZUOTA FIRMA siųsti siuntinius 11-22 sv. svorio 
TIESIAI iš Australijos į USSR kraštus.
Susiriškite su:

Newaustral Co., 487 Hay Street, Perth, W.A.
Agentai: Handly Store, 29 Burgoyne Str., Northern, W.A.
Newaustral Co., 135 Bindley Street, Adelaide, S.A.
Newaustral Co., 46 Elizabeth Str., 5th floor, Rooms 505 & 
506, Melbourne, Vic.
Newaustral Co., 165 Elizabeth Street, Brisbane, Qld.

SIUNČIANT SIUNTINIUS TIESIAI IS AUSTRALIJOS YRA 
PIGIAUSIAS IR TIKRIAUSIAS KELIAS.

8 |

K

i

s

g sK

5



6 MOŠŲ PASTOGĖ 1960 m. rugsėjo 16 d.

1 bF:

ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

VIENĄ IŠ PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 
ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

M. PETRONIS,
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W. 

Tel. UJ 5727
Kaina — 24/-
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2000 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ BE UŽDARBIO
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS vadovybė naudojasi šia proga pareikšti visiems bet kur pasaulyje gyvenan

tiems lietuviams padėkai už didžiulę paramų, kurių jie parodė per pastaruosius trejis metus.
Reikšdami nuoširdų ačiū, pagal įprastinę savo tradicijų ŠĮ KARTĄ VĖL jaučiame pareigų visiems LIETUVIAMS 

atiduoti kaip DOVANĄ 2000 SPECIALIŲ KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ uždarbį.
Remdamiesi ilgu savo patyrimu ir atidžiai parinkę siūlome ypačiai vertingus 2 SKIRTINGUS KALĖDINIUS SIUN

TINIUS BE UŽDARBIO.

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 1 SUDARO:
3 jardai vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam paltui (tamsiai mėlynos, juodos, mėlynos ar žalios).
3i jardo vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam kosti umui (tamsiai mėlynos, rudos ar tamsiai pilkos), 

jardai dvigubo pločio pamušalo, 
sunkus vilnonis megztinis, sibirišku vadinamas, 
pora žieminių moteriškų kojinių, 
pora vilnonių vyriškų kojinių.

Normali šio siuntinio Nr. 1 kaina yra £ 15.8.0.
KALĖDINĖ šio siuntinio kaina yra tiktai

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3
1
1
1

angliškais pinigais, įskaitant visus mokesčius.
£ 12.12.0

8

^Lictuui&i—-
★ šiuo metu Argentinoje su di

deliu pasisekimu rodomoje doku
mentinėje filmoje “Rio abajo” — 
Pavandeniui — pagrindinėse rolė
se yra lietuviai. Filmo siužetas — 
pirmųjų lietuvių naujakurių gy
venimas Ibicny salose. Filmoje 
nuaidi lietuviškos dainos garsai. 
Net lietuviškas laikraštis, “Argen
tinos Lietuvių Balsas”, pasirodo 
ekrano šviesoj, ši filmą laimėjo 
Argentinos švietimo ministerijos 
1.200.000 dol. premijų. Dėka Ar
gentinos lietuvių ryžto ir entuzi
azmo, Lietuvos vardas mielai ir 
plačiai minimas Argentinoje.

it š.m. rugpiūčio 12 d. nr-je 
“Rheinischer Merkur” patalpino 
išsamų Dr. P. Karvelio straipsnį 
“Die Tragodie der Balten", ku
riame plačiai ir nuodugniai apra
šomas Lietuvos sovietinės okupa
cijos dvidešimtmetis.

★ Danutė Vieraitytė Fordhamo 
Universitete Amerikoj socialinės 
tarnybos moksluose gavo magist
rės laipsnį.

★ Lietuvoje mirė Stasio Girėno 
brolis Petras. Palaidotas birželio 
15 d. Upynos kapinėse. Jis taip 
pat kurį laikų yra buvęs JAV ir 
gyvenęs Čikagoje. Mirė turėda
mas 69 m. amžiaus.

★ Brazilijos Lietuvių Diena 
rugpiūčio 13-16 d.d. buvo rengia
ma Sao Paulo mieste lietuvių imi
gracijos 35 metų sukakčiai pami
nėti. Kartu buvo atšvęsta Išeivio 
Diena — Dariaus ir Girėno žygio 
bei Žalgirio mūšio 550 m. sukak
ties paminėjimas. Liet. Dienų ruo
šė Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės Taryba.

★ Vila Zelinos (Brazilijoj) Se
selių Gimnazijoje gegužės 26 d. 
kilo gaisras, kuris sunaikino visų 
scenų su visais įrengimais ir lie
tuvių dekoracijomis. Apgadinta 
ir visa salė.

★ Vokietijos Krašto Valdyba 
dar iš seniau buvo skolinga Tau
tos Fondui DM 1267,99. Likviduo
jant dabartinei Kr. Valdybai šių 
skolų, Tautos Fondo valdyba ma
loniai sutiko paaukoti Vasario 16 
gimn. statybos fondui DM 500. Li
kusioji skolos dalis — DM 767,99 
įmokėta Tautos Fondui.

Tautos Fondo valdybai už aukų 
gimnazijai Vokietijos Krašto Val
dyba pareiškė nuoširdžių padėkų.

★ Romualdas Kriaučiūnas, bai
gęs Roosevelto universitetų Čika
goje psichologijos bakalauro laips
niu ir prieš pusantrų metų pa
šauktas atlikti karinę tarnybų, 
pripažintas pavyzdingiausiu ka
riu. Pabrėžtas jo drausmingumas, 
mandagumas, maloni laikysena, 
gabumas kariniam apmokymui. 
Romualdas yra gimęs Lietuvoje. 
Amerikoje gyvena dešimti metai.

★ Albertas S. Rakas, JAV. ar" 
mijos kapitonas, čikagiečio vais
tininko Prano Rako sūnus, išvyko 
tarnybai į Korėjų. Kariuomenėje 
tarnaudamas jau buvo Japonijo
je ir Korėjoje. Šį pavasarį baigė 
teisės mokslus ir gavo advokato 
teises.

★ Rūta Kilmonytė, lietuvaitė 
filmų aktorė, dirba įvairiuose te
levizijos vaidinimuose. Šių vasarų

ii dalyvauja Jerome Kerns muzi- 
:iniame pastatyme “Showboat” 
Los Angeles ir — San Francisco.
it Lietuvių Bendruomenės Gele

žinio Fondo sumanymų svarsto 
JAV LB Finansų Komisija. C. 
Valdyboje tų klausimų referavo 
Fin. Kom. pirmininkas St. Laz- 
dinis ir nariai A. Gailiušis bei A. 
Mackevičus. CV paprašė LB Ta
rybos prezidiumų tų klausimų 
įtraukti į Tarybos sesijos darbo
tvarkę. Pagal sumanymų Geležinis 
Fondas turėtų išspręsti LB finan
sų klausimų.

★ Teisininkas Vincas Babinskas 
mirė birželio 16 d. Philadelphijo- 
je. Velionis Lietuvoje ilgesnį lai
kų ėjo antstolio pareigas ir kurį 
laikų teisėjavo.

it Vienas Kanadoje miręs lietu
vis parašė labai gražų, tautinį 
testamentų. Aprūpinęs 'savo gi
mines ir apmokėjęs skolas, visų 
savo turtų paliko Balfui, jei jo 
mirties dienų Lietuva dar bus 
okupuota. Teismui pristačius įro
dymų, kad Lietuva tebėra oku
puota, Balfas gavo £ 2,261.61 pa
likimo.

★ Dr. Antanas Klimas, profeso
riaująs Rochesterio Universitete, 
rugpjūčio mėnesį išvyko į Euro- 
pų, kur dalyvauja dialektologij 
kongrese Belgijoje. Konp’ese 
skaitė paskaitų apie vokiečių ir 
rusų kalbų skolinius lietuvių kal
boje.

★ V. Giriūnienė, dentistės mo
kslus baigusi Lietuvoje, juos pa
kartotinai išėjo Montrealyje, Ka
nadoje, ir dabar ruošiasi odento- 
logijos doktoratui.

★ V. Sirijos Gira parašė didelį 
romanų “Voratinkliai draikėsi be 
vėjo” iš nūdienio Lietuvos gydy
tojų gyvenimo. Jo darbo valsty
binė grožinės literatūros leidyk
la ir “Pergalės” redakcija nepri
ėmė. Tada jį aptarė savo susirin
kime Rašytojų d-jos prozininkų 
biuras. Gira sutikęs paskutinį 
ketvirtį knygos pataisyti. Ten esu 
klaidų ir autorius sumenkinęs 
“kūrinio idėjinę vertę, jo demas
kuojančių jėgų’.

★ Čiurlionio vardo galerijoje 
Čikagoje per 15 meno parodų bu
vo parduota 130 darbų, už ku
riuos pirkėjai sumokėjo 15.423 
dol.

★ Giedrė Jonynaitė, gavusi 
Amerikoj Fulbright stipendijų, tę
sia literatūros ir prancūzų kal
bos studijas Sorbonos Universi
tete Paryžiuje.

it Prof. Domas Gruodis, buvęs 
Prekybos ir Pramonės Rūmų di
rektorius, iš Argentinos persikė
lė į Kanadų.

★ Alfonsas Dainius Muencheno 
Universitete išlaikė gydytojo eg
zaminus. Su žmona (sergančia po- 
liju) ir sūnumi apsigyvens Wor- 
čestery, Amerikoj.

★ Dr. V. Pavilanis su ponia, gy
venų Montrealyje, išvyko į Eu- 
ropų. Lankysis Pastero institute 
Paryžiuje ir Danijoj įvykstančiam 
poliomelito kongrese.

★ Rašyt. J. Švaistas — Balčiū
nas iš Čikagos persikėlė gyventi 
į Kalifornijų.

it Lituanistikos semestras Ford
hamo universitete šių vasarų ne
veikia, nes studentų tesusirinko 
14, kai reikia mažiausia 25. Lėšų 
tam reikalui buvo surinkta pa
kankamai.

★ M. Bajorūnas, 10 metų išbu
vęs Lietuvių Namų Akc. B-vės 
Londone pirmininku, iš tų parei
gų atsistatydino. Kaip priežastį 
jis nurodo veiklai nepalankias są
lygas dėl “šūkaujančių kalbų ir 
nieko pozityvaus nepadarančių 
‘priežiūros organų”. Jo nuomone, 
bendrovė turinti būti vedama ko
merciniais pagrindais, ko dabar 
jis nematųs. Jo pasitraukimas ak
cininkams gal duosiųs progos 
“pergalvoti reikalus ir surasti tin
kamų kelių”. Jis prieš pasitrauk
damas padaręs žygių paskolai gau
ti ir tebemanus, kad jų galima 
gauti.

★ Solistė Valentina Kojelienė, 
turėjusi debiutų New Yorko Town 
Hali koncertų salėje, vėl kviečia
ma sugrįžti į New Yorkų. Kon-

1.
2.
3.

4.
5.

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 2 SUDARO:
64 jardo vilnonės medžiagos 2 vyriškiems kostiumams (ta msiai mėlynos, rudos ar tamsiai pilkos),
64 jardo vilnonės medžiagos 2 moteriškiems kostiumams (tamsiai mėlynos ar pilkos),
3 jardai vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam pal tui (tamsiai mėlynos, juodos, mėlynos, žalios ar kupranugario 

spalvos),
4 jardai sunkaus rajono medžiagos 1 moteriškai ar 2 vaikiškoms suknelėms,
10 jardų dvigubo pločio pamušalo. 1

Normali šio siuntinio Nr. 2 kaina yra £ 29.15.0. 
KALĖDINĖ šio siuntinio kaina yra tiktai 1

£ 26.5.0
angliškais pinigais, įskaitant visus mokesčus.

Visos šių abiejų KALĖDINIŲ siuntinių medžiagos yra eksportinės angliškos medžiagos.
Visos kostiuminės šių abiejų KALĖDINIŲ siuntinių medžiagos yra sužymėtos įrašais:

“MADE IN ENGLAND”
TURINT GALVOJE LABAI DIDELĮ PREKYBINĮ MŪSŲ PASISEKIMĄ 1959-60 METAIS, MES ESAME 
PAJĖGŪS ŠIAIS METAIS PASIŪLYTI KALĖDINIAMS BE UŽDARBIO SIUNTINIAMS SPECIALIAI 
MUMS GAMINTAS NAUJAS MEDŽIAGAS, ŽYMIAI GERESNĖS RŪŠIES IR ŽYMIAI PATRAUKLESNIO 
RAŠTO IR ŽEMESNĖMIS KAINOMIS NEGU PRAEI TAIS METAIS.
Pareikalavus siusime oro paštu nemokamus medžiagų pavyzdžius į bet kurį pasaulio kraštų.
Mūsiškį KALĖDINĮ be uždarbio siuntinį gali užsisakyti kiekvienas lietuvis, vis tiek, ar jis yra mūsų klijentas, ar 

kitos firmos.
BET KADANGI NORIME VISIEMS DUOTI PROGOS PASINAUDOTI TUO PASIŪLYMU, TAI NUTARĖ
ME, KAD Iš KARTO BET KAS GALI UŽSISAKYTI NE DAUGIAU KAIP 2 SIUNTINIUS (PO VIENĄ 
KIEKVIENO).
Priiminėsime taip pat po £ 1.0.0 užstato, kuris užtikrins, kad bet kuris kalėdinis siuntinys galės būti palaikytas iki 

savaičių.

Mes garantuojame:
Kiekvienas siuntinys pasieks gavėjų,
Jei siuntinys dingtų, grųžiname pinigus arba nemokamai pa siunčiame kitų siuntinį.
Apmokame visus mokesčius čia, dėl to siuntinio gavėjas, sulaukęs Lietuvoje siuntinį, nieko jau nebemoka.
Siunčiame visas medžiagas tiktai pagal pasirinktuosius pa vyzdžius. :. ' 1
Kitas prekes siunčiame tiktai pagal jų aprašymų.

Pareikalavus oro paštu nemokamai siunčiame savo bendrinį katalogų, kuriame sužymėtas didelis prekių pasirinki
mas, ir savo standartinių siuntinių kainoraštį, apimant 31 skirtingus siuntinius, kurių kainos yra nuo £ 10.3.0 iki £ 43.15.0, 
įskaitant visus mokesčius.

Malonu taip pat pranešti visiems lietuviams, kad iš 1 HUNT STREET esame persikėlę į žymiai erdvesnes modernias 
patalpas.

10

1.
2.
3.
4.
5.

Lithuanian Trading Company
341, LADBROKE GROVE, LONDON, W. 10, ENGLAND.

certas įvyks ateinančių metų pra
džioje toje pačioje koncertų sa
lėje. Po šio koncerto dainininkė 
žada pasirodyti ir kituose dide
liuose Amerikos miestuose.

Vienas iš žymiausių muzikos 
žurnalų Amerikoje — “Musical 
America”, kuris išeina New Yor
ke, savo daugiau kaip trijų šimtų 
puslapių metinėje laidoje išspaus
dino apie dainininkę labai palan
kių kritikų.

★ Čiurlionio ansambly, kuris at
šventė savo įsikūrimo dviedešimt- 
mėtį, dabartinių 72 narių tarpe 
tėra vos 4 iš pirmosios vilniškės 
sudėties — A. Mikulskis, Mikuls
kienė, A. Karaliūnas ir V. Rauli- 
naitis, ir vienas iš Vokietijos lai
kų. Visi kiti į ansamblį yra įsi
jungę jau Clevelande, Amerikoj.

Jurgis Elisonas Harvardo 
Amerikoj universitete ruošiasi 
doktoratui; jau beveik laisvai kal
ba japoniškai ir dabar mokosi ki
nų mandarinų kalbos.

★ Čikagos Art Institute, įver
tindamas mūsų jaunų dainininkų 
Kęstutį Zapkų, paskyrė jam $3. 
500 stipendijų tęsti studijas užsie
nyje.

★ Gabrielius Rajeckas, Lietu
vos atstovo Vašingtone sūnus, SU 
pagyrimu baigė Georgentown uni
versiteto kolegijos mokslus. To
liau mano studijuoti literatūrų 
Yale un-te, New Haven, Conn., 
U.S.A.

★ Darius Lapinskas, baigęs Bos
tono konservatorijų, dabar studi- 
juosiųs Vokietijoje, už vienų 
kompozicijų gavo stambių stipen
dijų tolimesnėms studijoms.

A Jonas Bačanskas Kolumbijos 
Universitete New Yorke gavo fi
nansų mokslo magistro laipsnį.

★ Lenkijoje vargstantiems lietu
viams BALFas nuolat siunčia rū
bų ir vaistų siuntas. Centro val
dyba paskyrė $500 specialiai mo
kslus einančiam jaunimui padėti, 
už kuriuos bus nupirkta ir nu
siųsta naujų medžiagų.

B

V 

t.t 

t.t 
t.t 
t.t 
t.t 
t.t 
t.t 
t.t 
t.t 
t.t 
t.t 
t.t 
t.t 
t.t 
t.t 
t.t 
t.t 
t.t 
t.t 
(t

t.t 
t.t 
I 

i 

t.t

g I 

t.t 
0 
t.t 
t.t 
t.t 
t.t 
t.t 
t.t 
t.t 
t.t 
t.t 
t.t 
t.t 
t.t 
t.t 
t.t 
t.t

» 
t.t 
t.t

t.t 

t.t 
t.t S 
t.t 
t.ti s s
S 
S

i

8

8

a

S

fi8

STANKŪNO IR MASIULIO
UETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE

maloniai atkreipia visų tautiečių dėmesį į tai, kad ji neturi jokių kitų adresų, o tik 
šį vienų, apačioje šio skelbimo pažymėtų  jį, ir taip pat nieko bendra neturi su ne
lietuvių bendrovėmis, kurios gali kartais reklamuotis panašiais į jos pavadinimais.

STANKŪNO IR MASIULIO LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ skubiai pasi
tarnauja užsakantiems standartinius grynos vilnos medžiagų su įrašais “All Wool 
Made in England” siuntinius, pusvilnonės medžiagos su įrašais “Made in England” 
pigius siuntinius, prabanginius ir kalėdinius siuntinius neribotais kiekiais ir visas 
kitas prekes pagal Bendrovės kainininkus ir katalogus.

Malonėkite rašyti mums ir reikalauti pavyzdžių, ir mes greit pasitarnausime, 
arba kreipkitės į šiuos mūsų atstovus:

V. Bačanskas, 897 W. Lombard St., Baltimore 1, Md., USA.
A. Dabšys, 3803 Evans St., Los Angeles 27, Calif., USA.
J. Dagys Agency, 114 N. Rockton Ave., Rockford, Ill., USA.
J. Daugirdas, 337 Union Ave., Brooklyn 11, N.Y., USA.
K. DulkyS, 407 Burden St., Prince George, B.C., Canada
D. Jurjonas & Co., Inc., 3251 So. Hoisted St., Chicago 8, III., USA.
K. Kudukis, 1702 Whitehall Dr., London, Ont., Canada
A. Kusinskis, 61 Front St., Apt. 3, Sudbury, Ont., Canada.
A. Mylė, 991 St. Elizabeth St., Montreal 18, P.Q., Canada.
J. Petrulionis, Gaiva — Refreshments & Gifts, 3570 W. Vernor, Detroit 16, 
Mich., USA.
L. Radzevičius, 180 N. Cumberland St., Port Arthur, Ont., Canada.
K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, Brisbane, Q-land, Australia.
A. Steikūnas, 3824 Hemlock St., East Chicago, Ind., USA.
J. Vaičaitis, 359 W. Broadway, So. Boston 27, Mass., USA.
J. Valaitis, Hamburg-Altona, Daimlerstr. 44, Germany.
G. Zaborskis, 130 Bradford St., San Francisco 10, Calif., USA.
E. Žukauskas, Marquette Gift Parcel Service, 2439 West 69 St., Chicago 29,
Ill., arba 4839 W. 14 St., Cicero 50, Ill., USA.

STANKŪNAS & MASIULIS
LITHUANIAN TRADING COMPANY 

108A, WHITECHAPEL RD. 
LONDON, E.l, GREAT BRITAIN

i

Jil

6
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Redaguoja: Antanas Laukaitis
Adresas: 35 James Str., Fairfield, N.S.W. Tel. 72-4864

OLIMPIADA 
PASIBAIGS

Rugsėjo 11 dieną, užgesinus 
olimpinę ugnį pagrindiniame Ro
mos stadione, septynioliką dienų 
trukusi XVII-ji Modernioji Olim
piada buvo baigta. Tardamas už
darymo kalbos žodžius Tarpt. 
Olimpinio Komiteto Prezidentas 
A. Brundage pasakė: “Aš kviečiu 
visų šalių jaunimą už keturių me
tų vėl susiburti Tokijo mieste, 
kad ten vėl olimpinė ugnis būtų 
nešama dar su didesniu noru ir 
pasiryžimu”. Nuleidus olimpinę 
vėliavą, ji buvo iš stadiono išly- 

. dėta italų laivyno garbės sargy
bos ir italų sportininkų, ant kaklų 
pasikabinusių laimėtus olimpinius 
medalius, šią eiseną išlydėjo su
burtos orkestrų kapelos, chorai ir 
artilerijos saliutai. 100.000 žiūro
vų minia, keldama didžiausias 
ovacijas, išlydėjo sportininkus, 
kurie patys kaip ir Melburne, ei
senoj nedalyvavo, bet buvo neša
ma kiekvienos valstybės pavadini
mo lenta, palydint oficialiesiems 
pareigūnams. Visas stadionas mir
gėjo uždegtomis šviesomis, iš ku
rių skyrėsi šviesų sudaryta kom
pozicija “Arivederci Roma”.

Galūtinių pasekmių lentelėje 
daugiausiai medalių laimėjo Sov. 
Sąjunga: 43 aukso, 31 sidabro ir 
31 bronzos; antrojoje vietoje li
ko J.A.V. — 34-21-14; trečiojoje 
Italija: 13-10-11; Vokietija: 12- 
19-11; Australija: 8-8-6 Turki
ja :7-2-0; Vengrija: 6-8-7; Japo
nija: 4-7-7; Lenkija: 4-6-11, Ru
munija: 3-1-6 ir kt. Pažymėtina, 
kad tokios, sportiniu atžvilgiu žiū
rint, stiprios valstybės kaip Pran
cūzija, Argentina, Kanada, Brazi
lija, Ispanija ir kt. negalėjo iš
sikovoti nė vieno aukso medalio, 
kai tuo tarpu Anglija tegavo tik 
du aukso medalius ir žinomosios 
valstybės, kaip — Švedija, Suo
mija, Jugoslavija, Austrija, Nor
vegija — tegavo tik po vieną auk
so medalį.

Olimpiados baigmėse krepšinį 
laimėjo J.A.V., antrojoj vietoj pa
likę Sov. Sąjungą, treciojoj — 
Brazilija ir ketvirtojoj — Italija. 
Futbolą laimėjo Jugoslavija, 2. 
Danija, 3. Vengrija, 4. Italija.

Iš lietuvių (dar ne visai tikro
mis žiniomis) dalyvavo: A. Balt- 
rušnikas ir B. Kalėdienė (lengva- 
atletai), A. Rudzinskas, L. Fedo- 
renka, Z. Jukna, A. Bagdonavi
čius ir R. Vaitkevičius (irkluoto
jai). Iš jų (netikromis žiniomis) 
A. Rudzinskas laimėjo sidabro me
dalį ir B. Kalėdienė — bronzos.

STALO TENISAS 
Adelaidėje

Pirmiji vyrų komanda žaidė I- 
je divizijoje S.A.T.T. Association 
ir užėmė 5-tą vietą. Rezultatą rei
kia laikyti džiuginančiu, nes I- 
mos divizijos žaidimo lygis yra la
bai aukštas. Galima buvo užimti 
ir aukštesnę vietą, bet, A. Igna
tavičiui išvykus į provinciją, 7 
nios rungtynės buvo žaistos nepil
nu komandos sąstatu, kas kainavo 
pralaimėjimus ir taškus. Koman
dos šulas buvo komandos kapito
nas R. Adutavičius: iš 42 rungty
nių jis laimėjo 27. Jisai savo pa
jėgumą išvystė antrame varžybų 
rate ir iš 21 susitikimo laimėjo 
18. Visai kita padėtis buvo su J. 
Stambuliu. Pirmame rate jis iš 
15 žaistų rungtynių laimėjo II, 
antrame gi rate sušlubavo ir iš 
21 rungtynių laimėjo tik 10.

Už šią komandą dar žaidė A. 
Petruška ir J. čižauskas. Pasku
tinių rungtynių rezultatai: Vytis 
— Woodville 5 ir 6 Vytis — Gle
nelg 6-5.

VYTIS VYRŲ II
ši komanda žaidė V-je divizi

joje ir užėmė 6-tą vietą. Atrodo, 
kad buvo tinginiauta ir per metus 
nepajėgta padaryti pažangos. Pa
stoviausiai žaidė P. Urbašius. Iš 
A.. Gudaičio tikimės ką nors ge
resnio, nes jis tam turi davinių. 

P. Snarskiui reikėtų pakeisti žai
dimo stilių, nes dabartinis geriau 
tinka žiūrovams, o ne taškų rin
kimui. Už šią komandą dar žaidė 
R. Kelertas. Paskutinių rungtynių 
rezultatai: Vytis II — E.T.S.A. 
5-6.

VYTIS I-JI MERGAIČIŲ
Mergaitės užėmė III-čią vietą., 

Il-je divizijoje. Ši vieta atitinka 
pernai metais užimtai vietai, šio
je komandoje visą naštą ant savo 
pečių išvilko (ir nesušlubavo) O. 
Mikalainytė. Per visas pirmenybes 
O. Mikalainytė nepralaimėjo ne 
vienų rungtynių. Jinai yra pa
kviesta žaisti už P. Australijos 
II-rą (Pennant) rinktinę. Tai bus 
viena iš favoričių į čempiones per 
sekančią Sporto Šventę Sydnėju- 
je. I. Gudaitytė, pereitos Sporto 
Šventės čempionė, pasirodė silp
nokai. Svarbiausia priežastis, at
rodo, stoka treniruočių. M. Keru- 
lytė tai dar jauna, žaidimo atei
tį prieš akis turinti, žaidėja. Jei
gu parodys geras pastangas tre
niruotis, tai ateityje pasieks ge
resnių rezultatų. Paskutinių rung
tynių pusfinalis su Woodville ko
manda baigėsi rezultatu 4-7 ir 
4-7.

VYTIS MERGAIČIŲ II
Ši komanda žaidė IV-je divizi

joje ir užėmė II-rą vietą. Finale 
susitiks su Wigg komanda.

Jos pasiektais rezultatais reikia 
labai džiaugtis, kadangi pernai 
buvo laimėta tik vienos rungty
nės. Taigi, rezultatai kalba patys 
už save, čia didelis nuopelnas 
priklauso komandos kapitonei Al
donai Mikužytei. Aldona gali bū
ti pavyzdžiu ne tik sportininkėms, 
bet ir visoms lietuvaitėms. Mes 
ją matome visose jaunimo orga
nizacijose ir visur kruopščiai dir
bančią ir vadovaujančią. (Teros 
talkininkės buvo Aldonos sesuo 
Birutė su N. Lėlytė. Pusfinalio 
rungtynės žaista buvo su State 
Bank komanda ir laimėta 6-5 re
zultatu.

R. Sidabrai

Adelaidėje
VYTIS I — Y.M.C.A. 

76-44 (40-23)
Po eilės -pralaimėjimų, vytie- 

čiai pagaliau pasiekė laimėjimą. 
Laimėta buvo be didelių pastan
gų, q Ignatavičius surinko rekor
dinį taškų skaičių.

Taškai: Ignatavičius 36, Petkū- 
nas 14, Gumbys 11, Visockis 9 
ir Lapšys 6.

VYTIS I — NORTH ADELAIDE 
61-53 (24-22)

Antrą laimėjimą iš eilės vytie- 
čiai iškovojo prieš stiprią ketver
tuko komandą. Žaista buvo kovin
gai su ryžtu laimėti, kas ir atne
šė pergalę. Šių rungtynių laimė
jimu, atrodo, mūsų krepšininkai 
norėjo parodyti, kad komanda 
dar nėra tokia silpna, kaip kad 
daugeliui atrodo. Iš tikro, kai de
damos pastangos, tai vytiečiai dar 
pajėgia parodyti gražų žaidimą ir 
sudoroja stiprias komandas. Šį 
sykį rungtynės buvo aukšto lygio 
ir visiems žiūrovams paliko gerą 
įspūdį. Taškai: Ignatavičius 22, 
Petkūnas 16, Gumbys 12, Lapšys 
9 ir Alkevičius 2. Visockis su Ur
monu taškų nepelnė, bet gerai tal
kininkavo.

VYTIS II — SOUTH 
42-55 (26-21)

Nors pirmame puslaikyje buvo 
vadovauta žaidimui, visdėlto lai
mėti nepajėgta. Trupučiuką da
bar žaidžiama geriau, negu anks
čiau, bet dar reikalinga tobulėti, 
kad laimėtuinėm. Taškai: Merū- 
nas 8, Ramonaitis 8, Rakauskas 
su R. Urmonu po 6, Kitas 3 ir 
Gudelis .

VYTIS III — A.T.C. 
39-35 (11-21)

Žaidimas buvo pradėtas labai 
nevykusiai ir, priešui naudojant 

aikštės spaudimą, buvo žaista pa
krikai. Antrame puslaikyje į aikš
tės spaudimą buvo atsakyta tuo 
pačiu ir tas išmušė priešą iš pu
siausvyros. Daugalis sėkmingai 
ilgais metimais nuo galvos išly
gino rezultatą, ir visų žaidėjų 
bendros pastangos atnešė laimėji
mą. Priešo komanda ligi šiol sto
vėjo pirmutinė varžybų lentelėje. 
Taškai: Daugalis 25, Rudzenskas 
7, R. Stankevičius 6 ir Morkū
nas 1.

VYTIS III — BLACKWOOD 
27-28 (12-10)

Šios rungtynės pralaimėtos dėl 
neaiškių trijų techniškų baudų 
mūsų komandai, būtent už pavėla
vimą, nors komanda buvo laiku 
aikštėje. Galima buvo geriau ginti 
ir daugiau pasipasuoti puolėjams. 
Taškai: Daugalis 20, R. Stanke
vičius 4, Kapočiūnas 2 ir Rud
zenskas 1.

VYTIS I MERGAIČIŲ — STURT 
44-30 (24-13)

Iš anksto tikint laimėjimu, ne
parodyta didesnių pastangų ir 
žaista užtikrintai, bet truputį pri
tingint Andriušytė su D. Radze
vičiūte po 14, Pečiulytė 7, M. Ke- 
lertaitė 5, L. Radzevičiūtė 3 ir 
šiukšterytė 1.

VYTIS I MERGAIČIŲ — 
PANTHERS 25-19 (12-5)

Šios rungtynės buvo paskuti
nės šį žiemos sezoną. Neturint 
pamainų, negalima buvo išvystyti 
geresnio žaidimo. Taškai: M. Ke- 
lertaitė 10, D. Radzevičiūtė 9, 
Andriušytė 5 ir Pečiulytė 1. Vy- 
tietės sezoną baigė užimdamos 
penktą vietą. Žinant vietinių ko
mandų pajėgumą, ši vieta būtų 
gana patenkinama, bet galima bu
vo patekti į ketvertuką ir pusfi
nalius. Vienos rungtynės buvo 
lengvabūdiškai pralaimėtos ir ant
ros, nesusirinkus penkioms žai
dėjoms, užskaitytos pralaimėtoms 
prieš silpną komandą.

VYTIS II JAUNĖS — DEMONS 
21-51 (10-18)

Jaunės, žaisdamos be savo ka
pitonės Šulcaitės, jautėsi neužtik
rintos aikštėje ir dažnai pasimes
davo ir pairdavo, gindamos savo 
krepšį. Taškai: Powierza 13, Baš- 
kutė su Trusz po 4.

MERGAIČIŲ STALO TENISO 
TURNYRAS

Vyties sporto klubo stalo teni
so žaidėjos turėjo tarpusavį 
dviejų minusų sistemos turnyrą, 
šio turnyro laimėtoja paliko I. 
Gudaitytė, finaliniame susitikime 
nugalėjusi A. Mikužytę. Finalinės 
rungtynės, ypatingai antras se
tas, buvo labai gražiai sukovo- 
tas ir tik po kietos kovos X-sios 
Sporto šventės čempionė įveikė 
didelę pažangą padariusią II-ros 
komandos kapitonę A. Mikužytę. 
Trečią vietą užėmė N. Lėlytė.

AUSTRALIJOS JAUNIŲ 
PIRMENYBĖS

Šiais metais Australijos jaunių, 
iki 16 ir iki 18 metų amžiaus, 
pirmenybės įvyko Adelaidėje. 
Abiejose amžiaus grupėse čempi
onais paliko Pietų Australijos 
rinktinės. 16 m. amžiaus grupė
je finale P. Australija nugalėjo 
Viktoriją 47-42, trečią vietą už
ėmė N.S.W., laimėję 58-45 prieš 
Tasmaniją.

18 m. amžiaus grupėje P. Aus
tralija finale laimėjo prieš Vik
toriją 72-52, trečia vieta atiteko 
Vakarų Australijai, laimėjusiai 
prieš N.S.W. 50-46 rezultatu.

Jaunių tarpe yra puikią ateitį 
turinčių žaidėjų, bet, norint iš jų 
padaryti gerus krepšininkus, rei
kia gerų trenerių. Pietų Austra
lijos jauniai yra daug geresni 
techniškai ir žaidžia daug geriau 
komandiniai. Gal būt, kad jų pra
našumo paslaptis yra europiečių 
(lietuvių, latvių ir vengrų) įtakos 
palikimas. Po jų sektų Viktorijos 
jauniai ir vėliau Vakarų Austra
lijos ir N.S.W. žaidėjai. Tasma
nijos jauniams trūksta ūgio ir 
patyrimo, Queenslando žaidėjai 
dar visiškai žali. N.S.W. jauniai 
pajėgūs fiziniai ir laike apšilimo 
gerai mėto, bet jie žaidžia aus
trališku stiliumi, kas jiems tikrai 
nežada jokios ateities. Stengia
masi labai greitai bėgioti, o ka
muolys perdavinėjamas labai iš 

lėto, ir toks be galvos lakstymas 
tik nuvargina žaidėjus ir jokios 
naudos neduoda. Australai, norė
dami pakelti krepšinio lygį, turė
tų importuoti iš J.A.V. trenerius, 
nes kitu atveju jie niekada neiš
moks krepšinio.

B.N.

SPORTAS LIETUVOJE
★ Maskvoje įvyko SSSR kont

rolinė* lengv, atletikos pirmeny
bės, kad išaiškintų geriausius at
letus, atstovaujančius SSSR rink
tinę Romoje. Iš lietuvių laimėjo 
daugkartinis SSSR čempionas dis
ko metime A. Baltušnikas, nus
viedęs diską 55.03 m. Septintuoju 
buvo Lietuvos jaunis V. Jaras su 
51.43 m. šiuo metu jis yra ge
riausias jaunis pasaulyje. B. Ka
lėdienė nusviedė ietį toliau už sa
vo didžiausią konkurentę latvę 
Ozoliną, kuri sumušė lietuvaitės 
turėtą pasaulio rekordą. Šuolyje 
į tolį D, Nepaitė atsiekė naują 
Lietuvos rekordą — 5.95 m., kai 
laimėtoja tapo rusė su 6.15 m.

★ Irkluotoja* vilnietis Barysas 
per SSS studentų irklavimo pir
menybes baidare pirmas pasiekė 
baigmę.

★ Kauno “Banga” draugiškose 
futbolo rungtynėse sužaidė su če
kų “Slovanu” 1:1. Vilniaus “Spar
takas” sužaidė lygiąsias (po 4) 
su klaipėdiečiais.

★ Nesenai Sov. Sąj. viešėjusi 
Amerikos jaunių stalo teniso rink
tinė buvo nuvykusi ir į Lietuvą 
ir ten pralaimėjo 6:3. Už Lietuvą 
žaidė du kauniečiai ir vienas pa
nevėžietis.

★ Čekoslovakijos “Slovijos” 
krepšininkai atvyko į Lietuvą ir 
pirmas rungtynes Klaipėdoje su
žaidė lygiomis. Kauno “Bangai” 
jie pralaimėjo 50:54.

A Telšiuose įvyko Lietuvos jau
nių tinklinio pirmenybių finalai 
ir juos laimėjo telšiečiai.

★ Kauno “Bangos” jauniai fut
bolininkai dalyvauja Brianske 
SSSR jaunių pirmenybėse ir kol 
kas stovi pirmoje vietoje. Jie yra 
iš 4-rių rungtynių laimėję visas. 
Vilniečiai jauniai, žaisdami kito
je zonoje ir einą be pralaimėji
mo, turi 8 taškus ir 18:1 įvar
čius savo nudai. Kauno "Banga” 
SSSR “B” klasės futbolo pirme
nybėse šiuo metu stovi iš 16 ko
mandų 9-je vietoje. Paskutines 
rungtynes jie pralaimėjo Liepojai.

★ Vilnietis K. Orenta* SSSR 
lengv. atl. pirmenybėse per vieną 
3000 m. su kliūtimis užbėgimą pa
siekė naują Lietuvos rekordą. Ke
turis kartus buvęs SSSR čempio
nas J. Pipynė dėl sužeistos kojos 
bėgimuose nedalyvavo. Rutulio 
stūmikas Varanauskas pasirodė 
gana silpnai ir užėmė 4-tą vietą. 
100 m. bėgime kaunietė Milan- 
gaitė užėmė. 3-čią vietą. Greičiau
siai 100 m. Lietuvoje bėgo Pet
rikaitė per 12 sek. ir 200 m. — 
per 25.1 sek.

★ 1952 m. Helsinkio Olimpiado
je SSSR krepšininkai dalyvavo 
pirmą kartą ir užėmė 2-rą vietą. 
Tuo metu už SSSR rinktinę žaidė 
4 lietuviai: Butautas, Lagūnavi- 
čius, Petkevičius ir Stonkus. Rink
tinės treneriu buvo V. Kulakaus
kas. 1956 m. Melburne žaidė trys 
lietuviai: Petkevičius, Stonkus ir 
Lauritėnas ir jie užėmė taip pat 
antrą vietą. Romos olimpiadoje 
nedalyvauja nei vienas lietuvis 
krepšininkas, kai latvių net ketu
ri.

★ Lietuvos futbolo pirmenybių 
finalinės rungtynės tarp Šiaulių 
“Elnio” ir praėjusių metų meiste
rio Vilniaus “R. žvaigždės” vyko 
neutralioje aikštėje Panevėžio sta
dione. Stebint 6000 žiūrovų, meis
teriu tapo šeštą kartą šiauliečiai, 
laimėdami 3:2.

★ Viazmoje vykstančiose jau
nių futbolo pirmenybėse vilniečiai 
iš šešių susitikimų laimėjo 5 ir 
pralaimėjo 1. Norėdami patekti į 
finalus, jie'turi sužaisti bent jau 
lygiąsias su Leningrado “Zenitu”. 
Kauno jauniai, kurie žaidė Bob- 
ruiske, surinko vienodai taškų su 
ukrainiečiais, bet, turėdami blo
gesnį- įvarčių santykį, privalėjo 
pasitenkinti antrąja vieta.

★ Lietuvoje dabar vieši Kinijos 
antrosios vietos futbolo laimėto
jas, kuris savo pirmąsias rungty
nes prieš Vilniaus “Spartaką” 
pralaimėjo 4:0.

★ Lietuvos tinklininkai, viešė
dami Lenkijoje, nugalėjo Varšu
vos “Spartą” 3:2 (vyrai) ir 3:1 
(moterys), o, nuvykę į Olštyno 
sritį, laimėjo 3:0.

A Kaune viešėjo daugkartini* 
Lenkijos moterų krepšinio meis
teri* — Krokuvos “Vavelis” ir 
pralaimėjo Kauno KPI rezultatu 
— 66:41.

JUSI/ PINIGAI
SAUGŪS
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BANK OF
NEW SOUTH WALES

ĮSTEIGTAME 1817 m.
TURTAS VIRŠIJA £500,000,000

Australijos seniausias ir didžiausias komercinis bankas 
teikia draugišką ir paslaugų patarnavimą virš 1,000 
skyriuose bei agentūrose kiekvienoje Australijos valsty
bėje, N. Zėlandijoje, Fiji, Papuoj, N. Gvinėjoj ir Lon
done.

Rašyk ar atsilankyk artimiausiame Skyriuje ir 
paprašyk brošiūros “A Complete Banking Service”.

Jus maloniai priims —

BANK OF 
NEW SOUTH ’.WALES 

(iM'ORl'bRAll n IN MW SOUTH WALlSyWHH LIMIIfD LIABILITY)

Bendras ir taupos 
skyriai
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

Rockdale stotis. 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.

■.■.■.’.■.V.'.’.W’.W.’.’.'.W.’.’.W.W.WAWV.V.SV.WAW,
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MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

646 George St., Sydney, Australia 
(Kampas Liverpool St.) 

TEL.: 21-4254 arba BA-4254
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)

Vienintelė firma Australijoj, kuri turi teisę siųsti siuntinius 
TIESIAI į ESTIJĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, UKRAINĄ ir VISAS 
KITAS USSR RESPUBLIKAS.

ffi E E 
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Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus Q 
visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos. D

Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI D 
Jūsų giminėms, PAŠTU, bet ne laivais.

Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie
kia gavėjus per 2 — 2i mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 
d. Oro pašto išlaidos 14/- už į svaro. Mes neturime ryšio nei 
su Londonu, Švedija ar Danija.

Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, 
kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- 
čiame paštu Jums katalogus.

AGENTS:
SYDNEY: M. & N. PEKIC, GROCER, 143 Cabramatta Rd., 
Cabramatta._UB 2082.
Olympic Surplus Stores, 293 Church St., Parramatta, YL 9728 
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578 
Bankstown Trading Co., 332 Chapel Rd., Bankstown, UY 5328 
K. & N. Disposal*, 107 Wentworth St., Port Kembla, J 1372 
Gringila Disposals, 5 Hand Street, Gringila. Tel.: J 1372 
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter Street, D 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596.
MELBOURNE, VIC.: CONTAL CO. 114 Elizabeth St., Mel
bourne MF 8498 arba 63-8498.
PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle St., Perth, 
BA 7842
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon 
J 2829

★ Kaune viešint Bratislavos 
krepšisinkams, įvyko keturių ko
mandų turnyras, kurį užtikrintai 
laimėjo Kauno “Žalgiris”.

★ Kauno “Spartako” boksinin
kai savo susitikimą su Taškento 
(Uzkekijos) rinktine baigė lygio
mis — po 5.

★ Lietuvoje šiuo metu yra 32 
sporto mokyklos su 6000 jaunuo
lių. Aktyviųjų sportininkų šiuo 
laiku Lietuvoje skaitoma apie 
i miliono, iš jų — apie 66.000 kai
mo jaunimo dalyvauja įvairiose 
sporto šakose.

A.M.
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O MOŠŲ PASTOGĖ 1960 m. rugsėjo 16 i

HŪSU PASTOGĖ
SYTNZJUS

IŠRINKTI KRAŠTO VALDYBOS 
ATSTOVAI

Š.m. rugsėjo 11 d. įvykusiame 
Sydnėjaus Bendruomenės visuo
tiniame susirinkime išrinkti se
kantys atstovai į Krašto Tarybos 
suvažiavimą: E. Kolakauskas, J. 
Grudzinskas, V. Danta, V. Sim- 
niškis, M. Petronis, V. Skrinska, 
R. Venclovas, V. Bukevičius, J. 
Kedys, A. Giliauskas, P. Tallat- 
Kelpšienė ir J. Kapočius.

V.A.

PAMALDOS
Rugsėjo 25 d. pamaldos Went- 

worthwille karmelitų bažnyčioje 
10 vai. 45 min.

Rugsėjo 25 d. pamaldos Wol
longong katedroj 5 vai. po pietų.

K.P.B.

PAMINĖTA RUGSĖJO 8-JI
Sydnėjuje mūsų tautines šven

tes, pagal susidariusią tradiciją, 
mini trys apylinkės — Sydnėjaus, 
Bankstowno ir Cabramattos.

Šiais metais rugsėjo 11 d. po 
Jiamaldų St. Benedict’s bažnyčio- 
e, kurias atlaikė kun. P. Butkus 

ir kuriose giedojo "Dainos” cho
ras, apie 300 tautiečių susirinko 
minėtos bažnyčios salėn meninei 
minėjimo daliai.

Minėjimą pradėjus Apylinkės 
V-bos pirmininkui V. Augustina- 
vičiui, gražiai paruoštą paskaitą, 
išryškinančią Vytauto Didžiojo 
epochą ir Žalgirio mūšio laimė
jimo reikšmę, skaitė A. Laukai
tis.

Meninėje minėjimo daly 4 dai
nas padainavo Sydnėjaus ‘Dainos” 
choras, vad. muz. K. Kavaliausko, 
I. Vilnonytė — Koch, kuri grei
tai išvyksta Amerikon, keletą mu
zikos dalykų paskambino piani
nu, sol. p. Bernotienė nuotaikin
gai padainavo 8 solo dainas.

Be to, dar padeklamavo du 
berniukai ir viena mergaitė — 
visi Camperdowno savaitgalio mo
kyklos mokiniai.

Pranešėju buvo jaunosios kar
tos atstovas — studentas R. Ci
bulskis. *

I. Vilnonytei, kaip minėta, grei
tai išvykstančiai į J.A.V-bes, kaip 
atsisveikinimo simbolis, buvo 
įteikta gražių gėlių.

Minėjimas buvo baigtas Tautos 
Himnu.

Kor.

PADĖKA
Tąutos šventės, Rugsėjo Aš

tuntosios, minėjimo metu Sydnė
jaus Apylinkės reikalams surink
ta aukų £ 26.9.1. Visiems tautie
čiams, dalyvavusiems minėjime, 
už aukas širdingai dėkojame.

Apylinkė* Valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems, 

prisidėjusiems Tautos šventės mi
nėjimą paruošiant ir programą 
išpildant. Ypatinga padėka tenka 
A. Laukaičiui, I. Vilnonytei, Ber
notienei, K. Kavaliausko veda
mam "Dainos” chorui ir A. Kapo- 
čienei-Bernotaitei už paruošimą 
Camperdown’o savaitgalio mokyk-, 
los mokinių: Zitos Pušaitės, D. 
Gečiausko ir č. Kapočiaus. Dėko
jame ir skautams-ėms už įdėtą 
darbą renkant aukas ir pranešinė- 
jant programą.

Apylinkės Valdyba

IRENA VILNONYTĖ — 
KOCH IŠVYKSTA | J.A.V.
Nelinksma žinia pasiekė Sydnė

jaus lietuvių bendruomenę, kad 
žinomoji lietuvaitė pianistė Irena 
su savo vyru Christopher Koch 
š.m. spalio 8 d. apleidžia Austra
lijos pakrantes. Vyksta į J.A. 
V-bes.

Neįmanoma būtų suminėti Ire
nos nuopelnų lietuvių bendruome
nei ir lietuviškam jaunimui čia, 
Sydnėjuj. Retas minėjimas, vie
nokio ar kitokio pobūdžio, neap
siėjo be jaunosios pianistės, ir ji 
visada rado tam laiko, visada jau
tė pareigą.

Jaunimo organizacijose Irena 
pasižymėjo, kaip gabi ir veikli 
narė bei organizatorė: Atsikūrus 
Ateitininkų organizacijai Sydnė
juj, ji buvo ilgametė jos pirmi
ninkė ir, nežūrint sunkių organi
zavimo sąlygų, jaunoji Irena pa
jėgė suburti ir išlaikyti gana di
deli skaičių narių bei įjungti juos 
į aktyvią veiklą šioje organizaci
joje.

Sydnėjaus Ateitininkai š.m. spa
lio mėn. 1 d. (šeštadienį) 7 vai. 
vak. Bankstowno lietuvių salėje 
“Dainava” ruošia šokių vakarą — 
pasilinksminimą ir drauge išleis
tuves savo narei pianistei Irenai, 
tikėdamiesi, kad ji vėl sugrįš į 
Australiją.

Kviečiame plačiąją Sydnėjaus 
visuomenę atsilankyti į šį vaka
rą ir pabūti kartu su išvykstan- 

čiąja pianiste. Gal paskutinį kar
tą matysite Ireną prie pianino, 
paskutinį kartą lietuvių tarpe Syd
nėjuj. Jaunoji pianistė yra paža
dėjus duoti gana didelę pianino 
muzikos programą. Be visų kitų 
pokštų, šokių metu vyks turtinga 
loterija, kur pirma premija yra 
leidžiamas aukotas 500 c.c. 
“TRIUMPH” motociklas. Taigi 
nepraleiskime progos už 2/6- lai
mėti £ 50 vertės motociklą. Bi
lietai į šį vakarą be išimties vi
siems — tik penki šilingai. Kaip 
ir visuose kituose pasilinksmini
muose, ir šį kartą veiks turtingas 
bufetas su šiltais ir šaltais už
kandžiais.

Sydnėjaus Ateitininkų 
Valdyba

PRANEŠIMAS
Pranešama Sydneėjaus lietu

viams studentams, kad III-čiojo 
semestro pradžios proga bus lai
komos šio mėn. rugsėjo 25 d. 12 
vai 15 min. šv. Mišios Camper- 
downe.

Po mišių rinksimės į šios bažny
čios parapijos salę pasitarimui 
dėl minėtojo semestro veiklos.

Valdyba

BANKSTOWNAS
ŠAUKIAMAS VISUOTINAS 

SUSIRINKIMAS
Š.m. spalių 2 d. 12 v. (tuoj po 

lietuviškų pamaldų) Bankstowno 
Apylinkės Valdyba šaukia visuo
tiną narių susirinkimą Bankstow
no lietuvių Dainavos salėje.

Susirinkimo darbotvarkė:
Susirinkimo atidarymas, Prazi- 

diumo sudarymas, Mandatų komi
sijos rinkimas, Atstovų į Krašto 
Tarybą rinkimas ir susirinkimo 
uždarymas.

Paskirtu laiku nesusirinkus kvo
rumui, po pusės valandos bus 
šaukiamas antras susirinkimas, 
kuris bus teisėtas, nežiūrint da
lyvių skaičiaus.

Kas dar nesumokėjo lietuvio 
mokesčio, prieš susirinkimą galės 
susimokėti.

Bankstowno Apylinkė* V-ba

PRANEŠIMAS
Po “Dainavoje” įvykusio “Pa

baigtuvių” vaidinimo buvo pasi
gesta M. Šumsko portfelio su do
kumentais ir raudonos spalvos 
prožektoriaus.

Kas būtų per klaidą šiuos daik
tus paėmęs, prašoma grąžinti ad
resu: M. Šumskas, 106 Cragg St., 
Bankstown — arba skambinti te
lefonu UU 9174 A. Bučinskui.

Inf.

KARTOJAMOS 
"PABAIGTUVĖS”

Primenama, kad P. Pilkos "Pa
baigtuvių” vaidinimas bus karto
jamas Dainavoje š.m. rugsėjo 25 
d. 6 v. 30 min.

Savaitgalio mokyklų ir Litua
nistinių kursų auklėtiniams ir 
mokytojams įėjimas neapmoka
mas.

Šiaip bilietų kainos: 6 šil. su
augusiems ir 2 šil. 6 p. vaikams, 
nelankantiems lietuviškųjų mo
kyklų.

Bilietai bus gaunami prie įėji
mo.

M.P.I.

MELBURNAS
DAR BALIAUS REIKALU
Melburno Lietuvių Namų ba

liumi susidomėjimas vis auga, kas 
matosi iš stalų užsakymų pas pa
kvietimų platintojus. Tačiau ren
gėjai pageidauja, kad visi stalai 
būtų užsakyti iš anksto, nes ta
tai palengvintų mūsų svečiams 
pasirinkti prie stalų norimus as
menis iš savo artimesnių draugų 
bei pažįstamų.

Nepamirština, kad stipresnieji 
gėrimai bus galima gauti vietoje 
krautuvių kainomis, todėl nerei
kia iš anksto jais rūpintis. Jei kas 
turi pageidavimų dėl gėrimų rū
šies — praneša pakvietimų pla
tintojams.

Gerb. Ponios prašomos aukų 
maisto produktais ar skanėstais 
bufeto praturtinimui. Jau kelios 
Ponios tokius pasižadėjimus yra 
davusios. Tikimės, kad ir daugiau 
Ponių į mūsų šį kreipimąsi atsi
lieps. Prašome tokius pasižadėji
mus užregistruoti pas baliaus šei
mininkę p. Morkūnienę, 33 Esk- 
dale Rd., Caulfield, telef. LF 5957, 
o pačius produktus atnešti atei
nant į balių. Iš anksto už šią pa
ramą dėkojame.

Kreipiamės ir į jaunimą: džiau
giamės jūsų gausiu dalyvavimu 
praeitų metų baliuje, todėl kvie
čiame ir tikimės, kad ir šių metų 
baliuje taip pat būsite skaitlingi. 
Jūsų dalyvavimas ir vyresniems 
praskaidrina baliaus nuotaikas.

Taip pat kviečiame ir Melbur
no apylinkių (Geelonge, Moe, 
Sunbury ir kit) lietuvius apsilan
kyti mūsų baliuje, kur bus gali
ma susitikti jau gal dešimtmetį 
nematytus draugus.

Kviečiame ir laukiame!
Ignas Alekna, 

M.L.K. Sekretorius

CABRAMATTA
PRANEŠIMAS

Cabramattos Apyl. Valdyba pra
neša, kad š.m. spalio 2 d. 4 vai. 
p.p. Bankstowno “Dainavos” sa
lėje yra rengiama kultūrinio po
būdžio paskaita, tema “Elektroni
ka ir jos pritaikymas įvairioms 
gyvenimo sritims”.

Prelegentas — inž. Alekna.
Paskaitoje bus iškelta itin mo

teris įdomaujančių detalių.
Po paskaitos, bus atsakinėjama 

į paklausimus, o, be to, šokiai ir 
alutis.

Valdyba

LATROBE VALE Y,- 
VIC.

NAUJA SENIŪNIJA
Kurį laiką Lotrobe Valley lie

tuviai, vedę organizuotą gyveni
mą nepriklausomai nuo A.L.B-nės, 
š.m. rugsėjo 11 d., po Rugsėjo 
aštuntosios minėjimo, balsų dau
guma persiorganizavo į A.L.B-nės 
Latrobe Valley seniūniją. Iki šiol 
energingai, nors ir ne be kliuvi
nių, vadovavęs lietuvių minėji
mams, pobūviams ir iškiloms, čia 
kažkaip Dievo atneštas ir palik
tas K. Kunca — Kuncevičius, ap
siėmė tvarkyti seniūnijos reika
lus. Jam talkininkaus Vyt. Bu- 
čys (Moe) ir p. šeštokas (Yal- 
lourn North), čia pat, pasitarimo 
metu, keliolika asmenų užsimokė
jo nario mokestį.

Pastaruoju metu keli Latrobe 
Valley lietuviai jau buvo “dezer
tyravę” iš “nepriklausomo gyve
nimo” j Sale’s pavyzdingai besi
tvarkančią seniūniją, su kuria 
mėgstamas tradicinis bendradar
biavimas (seniūnas —• p. S. Drun- 
gilas). Dabar spėjama, kad jie 
jungsis į savo apylinkėje esančią 
seniūniją ir visokeriopai ją rems.

Rugsėjo aštuntosios minėjimas 
įvyko Moe, St Kieran’s katalikų 
bažnyčios salėje, kur prieš porą 
metų, pirmą kartą čia atvykus 
kun. dr. Bašinskui, buvo pralauž
ti ledai bandomojo lietuvių su
būrimo. Vėliau tas darbas kuvo 
tęsiamas K. Kuncos — Kuncevi
čiaus, už ką jam vietos lietuvių 
priklauso nuoširdi padėka ir už
tarnautas pripažinimas.

Minėjimą atidarė K. Kunca — 
Kuncevičius, paprašydamas at
sistojimo ir susikaupimo minute 
pagerbti žuvusius už tautos lais
vę ir Sibire kenčiančius tautie
čius. Po to )is pats, negalint pre
legentui, skaitė Vyt. Bučio kruopš
čiai paruoštą paskaitą apie tautų 
ir mūsų tautos siekius ir idėjas. 
Paskaita turėjo psichologinį as
pektą, ir gaila, kad, palyginus, ne 
dauguma vietos lietuvių dalyva
vo šiame minėjime.

J. Kovūnas, trumpai priminęs 
Rugsėjo aštuntosios reikšmę, pa
tiekė savo kūrybos patriotinių 
eilėraščių pynę, duodamas jai 
leitmotyvą:

VISŲ MELBURNIŠKIŲ LAUKIAMAS

TRADICINIS 
MELBURNO LIETUVIŲ NAMŲ

BALIUS
įvyks š.m. rugsėjo 30 d. (penktadienį) 

BRUNSWICK TOWN HALL

Balius tęsis nuo 7 vai. vakaro iki 1.30 vai. ryto:
• Gros 7 muzikantų puiki kapela.
• Normaliomis krautuvių kainomis stiprieji gėrimai, 

Nesivarginkite ir nesineškite į balių gėrimų. Užsi
sakydami staliukus pareiškite kokių gėrimų pagei
daujate.

• (vairių ir skanių užkandžių bufetas,
• Daug visokių prašmatnybių.

ATSIMINKITE, TOKS PUIKUS BALIUS TIK KARTĄ ME
TUOSE! NEDELSKITE IR UŽSISAKYKITE STALIUKUS 

PATOGESNĖJ VIETOJ.

«- Staliukai užsisakomi telefonai*: Inž. Z. Budrikis — 
' ’ FU 3416, A. Krausas — FU 8382, A. Alekna — XB 2155, J. 
'; červinskas — JJ 3691 ir prie lietuvių bažnyčiis sekmadieniais 
-• pas J. Valį.
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LAIKAS PAGALVOTI
Jau šiandie laika* pagalvoti, 

kur ir kaip prasmingiau praleisti 
savo kalėdine* atostogas. ALB 
Krašto Kultūros Taryba š.m. 
gruodžio 28-30 dienomis rengia 
Sydney mieste Lietuvių meno die
nas, kuriose dalyvauti turėtų būti 
kiekvieno lietuvio garbės ir am
bicijos reikalas. Tik atsiminkime: 
gruodžio 28 d. dainų šventė — 
koncertas Sydney Town Hall. 
Dalyvauja keturi lietuvių chorai. 
Pirmas tokio masto koncertas šia
me kontinente. Gruodžio 29 d. 
Adelaidės Lietuvių Teatro spek
taklis. Matysime dar niekur ne
statytą lietuvio dramaturgo An
tano Škėmos dramą "Žvakidė”. 
Gruodžio 30 d. Literatūros vaka
ras — koncertas. Programoje 
Australijoje gyvenančių lietuvių 
rašytojų kūriniai. Koncertinėje 
dalyje solistė Antanina Binkevi- 
čiūtė — Gučiuvienė ir pianistė 
Mis* Dorothy Oldham. Abu pas
tarieji parengimai įvyk* puošnio
je latvių salėje Strathfield.

Smulkiau apie šiuo* parengi
mu* ikaityiime vėlesniuose Mūsų 
Pastogės numeriuose. Taip pat 
bus paskelbta, kur ir kaip užsisa
kyti vietas minėtiems ■ parengi
mams.

Kult. Tarybos Inf.

KULTŪRINĖ KRONIKA
★ Čikagos Lietuvių Istoriją 

ruošiasi išleisti Aleksas Ambro
se. Ji turėsianti apie 500 psl. Pa
skelbtas jau prenumeratos vajus. 
Prenumerata $6, garbės prenume
rata — $25.

★ Lietuvos Pajūrio, Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugijos lei
džiamo laikraščio antrasis nume
ris jau atspausdintas ir artimiau
siu laiku jis pasieks skaitytojus. 
Numeris gausiai iliustruotas, yra 
aktualių straipsnių.

★ Lithuania. — šitokiu pava
dinimu turiningą brošiūrą nese
niai išleido JAV Lietuvių Ben
druomenės Čikagos apygarda. Vir
šelis papuoštas lietuviškų skry
nių ornamentais — paukšteliais, 
avinėliais, tulpėmis. Čia sutrauk
tai duodama geografinės žinios, 
cituojami oficialūs sovietų įsi
pareigojimai dėl Lietuvos laisvės, 
suglaustai nusakoma'Lietuvos is
torija ir t.t.

Tau mano sieloj himnai aidi, 
Geriausia* draugas man esi. 
Manę* juk niekad neapleidi, 
Tai tu — Tėvynės ilgesy-------—

Baigdamas, neužmiršo pabarti 
tų, kurie, primiršę savo gimtą 
kraštą, vien tik savo naudai iš 
uždirbto svaro sau stiprybę se
mia. ..

Viešnia iš Melburno p. E. Klei- 
naitytė — Jomantienė jautriai 
perteikė K. Kuncos — Kuncevi
čiaus:
Atein’ naktis į mano pilką gūžtą, 
Uždaro man pavargusia* aki*.
Ir aš matau, kaip sode klevas lūž
ta —

Prie meninės dalies prisidėjo 
ir p. S. Davies. Visiems ačiū.

Minėjimą užbaigė nuskambėjęs 
Tautos Himnas.

Puoselėjama viltis, kad vietos 
tautiečiai kiek rimčiau susidomės 
savąja seniūnija, atsikratys ben
druomeninio pasyvumo ir skait- 
lingiau rodysis minėjimuose bei 
pobūviuose. Juk čia esama gražios 
lietuvių saujelės ir gražiai įma
noma veikti. Tik reikia trupučiu
ką daugiau noro ir tautinės — 
patriotinės savigarbos.

Yallourno duktė

A. f A.
O. GUSTIENEI mirus, 
p.p. KLIMAIČIŲ šeimai

nuoširdžią užuojautą reiškiu

V. Kasputi*

ATVIRAS LAIŠKAS
“MŪSŲ PASTOGĖS” 

REDAKTORIUI
Gerbiama* pone Redaktoriau,

Sydnėjaus Sporto Klubo "Ko
vas” pirmininkas p. V. Augusti- 
navičius, “M.P.” Nr. 35 rašyda
mas, jaučiu buvo nesupratęs ma
no ankstyvesnio straipsnio, lie
čiančio naudojimąsi “Dainavos” 
sale.

Užtikrinu p. Augustinavičių, 
kad tame straipsnyje jokių už
metimų “Kovui” ar kam nors ki
tam net mintyse neturėjau.

Turiu nuoširdų pageidavimą, 
kad “Dainavos” salė būtų dau
giau naudojama, nei ji šiuo metu 
yra. Tatai dar nereiškia, kad visi

★ Kun. Jonas Gašlūnas rašo 
vysk. Kazimiero Paltaroko biog
rafiją; darbą tikisi baigti, šiais 
metais.

A J. Kralikausko romaną “Švie
sa lange” netrukus išleis Nida 
Londone.

★ Prof. I. Končiau* veikalą 
apie žemaičių darbus ir papro
čius išleis taip pat Nida Anglijoje.

★ Svetimi miškai — šitokiu pa
vadinimu naujas leidiny* pasirodė 
Čikagoje, skirtas paminėti Lietu
vių Skaučių Seserijos Aušros Var
tų tunto Čikagoje 10 metų sukak
tį. Išleistas ofsetu, taigi gausiai 
iliustruotas skaučių veiklos vaiz
dais bei brėžiniais apie sovykla- 
viečių įrengimą ir kitus praktiš
kus skautškus dalykus.

A Inž. V. Žemaki* atidavė spau
dai studiją “Sienų klausimu sri
tyje tarp Baltijos ir Juodųjų jū
rų”. Joje būsią 80 psl. lietuviško 
ir 40 psl. angliško teksto su 5 
žemėlapiais. Knygą autorius lei
džia pats Žalgirio 550 m. sukak
čiai paminėti.

A Romualda* Kisielius, Pirmoji 
Sėja, eilėraščiai. Išleido "Pašvais
tė”. Jaunas poetas, šiomis dieno
mis išleido pirmąjį poezijos rin
kinį, pavadintą — “Pirmoji Sėja”. 
Knyga yra gražiai išleista ir pui
kiai iliustruota dail. J. Totilaitės. 
Kaina 1.50 dol. Leidinys gauna
mas pas autorių, rašant šiuo adre
su: Mr. R. Kisielius, 1722 Grove 
St., Brooklyn 37, N.Y., USA.

★ Vinco Ramono knyga "Mig
lotas rytas” jau spausdinama. 
Veikalas greit pasirodys rinkoje. 
Leidžia Lietuvių Knygų Klubas.

★ Prof. St. Šalkauskio mono
grafiją jau baigė ruošti prof. J. 
Eretas ir atidavė spaudai. Kalbą 

SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETO
X - TRADICINIS SKAUTŲ BIČIULIŲ — RĖMĖJŲ

§ Vakaras — Balius
V v įvyk* š.m. rugsėjo 24 d. 7 v.v.
!♦; DAINAVOS SALĖJE.

’ I Programoje: ?
H • A. Pluko “Rožyčių” dvigubas kvartetas,
įsį • Balerina E. Kymantaitė,
J • šokiams gros 5 asmenų orkestras,

• Veiks gėrimų ir užkandžių bufetas.
♦ Kviečiami visi tautiečiai atsilankyti ir savo dalyvavimu pa- 

remti Skautų veiklą.
Vakaro pelnas skiriamas Skautų Rajono Stovyklos reika- 

:♦< lams.
H įėjimas — 10 šil.
;♦! Skautų Tėvų Komitetas
X M

NUOSAVUS NAMUS, ‘į 

įmokėjus mažą depozitą, ; ’ 
GREITAI, TVARKINGAI I ! 

IR GRA2IAI ; 
PASTATO JUMS ’

i M. LUCAS & CO.
X REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. ' [

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

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
O Tel.: YL 7222 darbo laiku. Po darbo — WJ 2272.

viską metę subėgtų "Dainavon”. 
Jeigu “Kovui” yra patogiau dirb
ti Lietuvių Namuose Redferne, 
tai jie ir tedirba ten.

Faktas lieka faktu, kad “Dai
navai” yra reikalinga žmonių, ku
rie paaukotų savo laisvalaikį, at
vykdami į salę atrakinėti jos du
rų, o baigiant patikrinti, kad sa
lė tvarkoje ir išeinant užrakinėti 
duris. Namų Valdyba, būdama 
mažo sąstato, o, be to, rūpinda
masi ir administratyviniais reika
lais, negali tempti persunktos naš
tos.

Išvadoj — reikia organizacijų 
pagelbos. “Kovas”, kuris, skaitau, 
yra viena iš skaitlingiausių jauni
mo organizacijų, galėtų sale nau
dotis bent vieną vakarą į savai
tę, kur, susirinktų Bankstowno 
apylinkėje gyvenąs jaunimas ir 
pažaistų, sakykime stalo tenisą, 
šachmatus ir Lt.

Būtų netikslu, kad pavienių lie
tuviškų organizacijų vadovai sim
patizuotų vieniems ar kitiems na
mams. Gal būt, Sydnėjaus visuo- 
menininame veikime ir buvo vie
na iš didesniųjų klaidų, kad įsi- 
gyjome dvejus namus. Bet dabar 
jau — "šaukštai po pietų”. Lieka 
tik vienas tikslas: abiejus namus 
išlaikyti. Kad jie atliktų pilnai 
savo uždavinį, jie turi tarnauti 
lietuvybės išlaikymui, čia ir yra 
įvairių mūsų organizacijų parei
ga. Uždavinys neturėtų būti per 
sunkus, nes geografinis lietuvių 
išsidėstymas Sydnėjaus apylinkė
se yra tam palankus. Reikia tik 
gerų norų ir šiek tiek darbo, o 
darbo, atrodo, mes lyg ir priven
giame. ,.

Jus gerbiąs
A. Bučinskas

patikslino prof. J. Brazaitis ir dr. 
S. Sužiedėlis.

A Mykolo Vaitkau* knyga "Ke
turi ganytojai” jau išspausdinta 
ir pardavinėjama. Papuošta sim
boliniu Jono Pilipausko viršeliu. 
Knyga turi 180 pusi., kurioje ap
rašomi keturi lietuviai arkivysku
pai ir vyskupai. Pirmasis skyrius 
— “įsiveizdėjęs į amžinybę” — 
paskirtas arkv. Jurgiui Matulevi
čiui.

Antras skyrius — “Vyskupas 
karys” — aprašo apie arkv. Pr. 
Karevičių.

Trečiam skyriuj kalba apie 
“Metropolitą Juozapą Pirmąjį ir 
paskutinis, ketvirtas skyrius, var
du “Kalėdų senelis” perteikia 
vyskupo Petro Pranciškaus Būčio 
gyvenimą.

A Alė* Rūtos romanu* "| sau
lėtekį” ir “Broliai” šiemet išleis 
Nidos leidykla Londone.

+ Antano Miškinio poezijos rin
kinys "Eilėraščiai”, išleistas Lie
tuvoje; išspausdinta 10.000 egz.
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