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KAS NEDIRBA,
TAS NEKLYSTA

Kiekviename darbe žmogus 
gali suklysti, nes dirbantysis vi
sų pirma yra žmogus. Net tiks
liųjų mokslų srity pasitaiko klai
dų, nors ten daugiau remiama
si apskaičiavimais, tad ką jau 
bekalbėti apie visuomeninę ar 
kultūrinę veiklą, kur precizijos 
nėra ir kur viskas grindžiama 
atskirų asmenų projektais ir 
sprendimais. Mūsų lietuviško 
gyvenimo kasdienybėje daugiau
sia priekaištų susilaukia kaip 
tik tie žmonės, kurie parodo 
daugiausia idealizmo, iniciaty
vos ir pasiaukojimo. Galimas 
daiktas, kad toksai santykiavi
mas tarp “veikiančių" ir “pei
kiančių” veda prie gilesnės kri
zės, negu mes vaizduojamės. Jau 
kelinti metai su žiburiu reikia 
jieškoti žmogaus, kuris sutiktų 
kandidatuoti į valdybą, pasiim
ti kokias nors atsakingas parei
gas. O tai yra kaip tik todėl, 
kad ne tiek prisiimtos pareigos 
sunkios, kiek yra gąsdinanti pa
ti atmosfera iš tų pačių žmonių 
kuriems dirbama ir dažniausiai 
už kuriuos dirbama. Ne dėl to 
šiandie sunku prikalbinti žmo
gų, kuris pavaduotų visuomeni
nėse ar kultūrinėse pareigose 
pavargusį, kad jis negauna at
pildo, bet greičiau kaip tik to
dėl, kad užimdamas vienokią ar 
kitokią poziciją mūsų viešajame 
gyvenime jis pasidaro tiesiogi
niu pašaipos taikiniu. Vietoje 
to, kad vienaip ar kitaip patal
kininkavus išjieškomos su di
džiausiu rūpestingumu įvykusios 
ar tik galimos klaidos, sumini
mi nepadaryti darbai, primeta
mos asmeninės intencijos. To
kia taktika paties gyvenimo ne 
tik kad nepraturtina, bet dar la
biau jį nualina. Šitokių skersvė
jų pasėkoje jau pasitraukė ne 
vienas jautresnis pajėgus visuo
menininkas ar kultūrininkas iš 
viešojo gyvenimo, lygiai tuo ke
liu einant palaidota ne vienas 
lakesnis ar originalesnis projek
tas. Tai yra ne vien solidarumo 
stoka, bet greičiau stoka ben
drų tikslų ir net paties visuome
niško gyvenimo principų supra
timo. Užuot vieniems dirbant ir 
vadovaujant kiti solidariai padė
tų, pas mus dažnai išeina prie
šingai: kiti traukia iš po skver
no šobles, kad tuos dirbančiuo
sius greičiau suniekinus. O, ro
dos, tiek mažai reikia, kad šitoji 
puolimų taktika virstų kūrybin
gu bendradarbiavimui Vietoje 
operavus barniu su persūdytom 
insinuacijom galima ateiti su 
pozityviu projektu, papildymu 
arba patarimu. Nekalbant apie 
kokius didesnius užsimojimus, 
paimkime tik mūsų spaudoje 
įvykių aprašymus. Skaitančiam 
korespondenciją ar pranešimą 
atrodo, kad korespondento pa
minėti ne ta tvarka faktai arba 
net kaikurie praleisti, tad vieto
je sėdus ir parašius papildymą 
arba patikslinimų, rašomi ilgiau
si laiškai kaltinant, išvedžiojant 
ir prileidžiant, kad čia būta ty
čių ir piktos valios darbas. Tuo. 
aišku, nieko nelaimima, bet tik 
tyčia stengiamasi pakenkti. Bi
jodamas sulaukti daugiau pana
šių priekaištų, kitas po tokio 
“smegenų plovimo” iš viso metų 
rašęs ir informavęs. Tada vėl 
skundžiamasi, kad toje ir toje 
vietoje informacija nutrūkusi. 
Visai nesistebėtume, jeigu šia li
ga nebūtų užsikrėtę ir jaunieji,

PRASMINGA GASTROLĖ ALB BANKSTOWNO APYLINKĖS 

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
Projektuojamos mūsų chorų iš

vykos į Ameriką, kur lietuviams 
lietuviška daina nėra naujiena, 
bet kodėl nors vienas Australi
jos lietuvių choras negalėtų nu
vykti į NAUJĄJA ZELANDIJĄ, 
kur yra irgi gražus būrelis lietu
vių ir kuriuos tik p.p. Bačiūnai 
aplanko vykdymui į Australiją. 
O būtų tikrai gražu, jeigu atei
nančių Kalėdų laikotarpy nors 
vienas mūsų stambesnių chorų 
susigundytų atostogas praleisti ir 
aišku, padainuoti. Galima spėti, 
kad didesnio dėkingumo iš niekur 
nesusilauktų, kaip iš naujazelan- 
diečių. Spėjant iš G. Procutos pa • 
sisakymų (gaila, jis jau iš Zelan

KALTE
Mano broliai Sibire kerta medžius, 
Mano broliai taigoje stato kryžius, 
Ir sesuo nespėja ravėti 
Žolės nuo kapo tėvų.

Giedant vaikams bažnyčioje 
Svetimąja kalba,
Sunkiai verkiu — nevertas
Mirti prie gimtojo ežero, 
Kad bangų mėnesiena ribuotų 
Mano akių stikle.

ROMO VIESULO PARODA
Kovo mėn. 7 d. 6 vai. 30 min. 

atidaryta Meno Galerijoje (27b 
Toorak Rd., Sth. Yana, viename 
iš Melbourne priemiesčių) žino
mo dailininko Romo Viesulo iš 
Amerikos litografijos darbų pa
roda. R. Viesulas gimęs 1918 me
tais Lietuvoj, baigęs Vokietijoje 
Freiburge 1949 m. l’Ecole dės 
Arts et Metiers, Vėliau jis studi
javo Paryžiuje žinomoje dailės 
akademijoje l’E'cole des Beaux 
Arts. 1951 m. išemigravo Ameri
kon ir šiuo metu yra prof, asis
tentu grafikos menui Temple 
Universitete Filadelfijoj. 1958 m. 
savo stipriais grafikos darbais 
laimėjo Guggenheimo premiją, 

kurie iki šiolei mokėjo išlaikyti 
lygsvarą ir vieni kitiems ant kul
nų nelipo. Prisiminkime tik 
sportininkų atveją: R. Sidabras 
stengėsi duoti kuo išsamesnį 
sporto šventės vaizdą Mūsų Pas
togėje, o štai Edas pagavo varg
šą Sidabrą ant meškerės ir ėmė 
vanoti, kodėl tą praleidęs, kam 
tokias išvadas padaręs ir pana
šiai. Argi tai nebūtų buvę gra
žiau ir kultūringiau vietoje tokio 
“pamokymo’ sėdus parašyti pa
pildymą ir drauge duoti vienu 
kitu atveju savo nuomonę? Bū
tų ir solidaru ir kultūringa, pats 
pasirodytų visa pakopa iškiles
nis ir būtų pavyzdžiu kitiems. 
Gaila, bet ligi šios pakopos prieš 
akis dar ilgas kelias. Ne tas yra 
herojus, kuris surenka dirban
čiojo paklaidas ar netikslumus 
ir sviedžia jam į veidą, bet visų 
pirma tasai, kuris jas šalina ir 
patį vykdomąjį darbą tobulina.

V.K.

dijos pabėgęs), klausytojų būtų 
labai daug. Greičiausiai ir kelio
nė apsimokėtų. Sumanymas tik
rai realus ir nesunkiai įgyvendi
namas. Reikalui esant ir pati aus
trališkoji lietuvių visuomenė to
kį užsimojimą entuziastingai pa
remtų. Tuo būtų užmegsti gyvi 
ryšiai tarp Australijos ir N. Ze
landijos lietuvių, pagaliau ir anie 
pasijustų neužmiršti. Reikalui 
esant dar galima būtų pasiimti 
drauge vieną kitą iš mūsų rašy
tojų ar poetų ir jau būtų galima 
sudaryti tikrai puiki ir šventiška 
programa. Apie tai jau reikėtų 
pagalvoti ir apsispręsti šiandie. 
Nedrįstu siūlyti vieno kurio cho-

Kazys Bradūnas 

kuri įgalino dailininką pasitobu
linimo studijoms Pai-yžiuje. šiuo 
metu dail. R. Viesulas laikomas 
pasaulio meno žinovų vienu stip
riausių grafikų Amerikoj ir Eu
ropoje ir tuo būdu yra užėmęs 
atatinkamą vietą pasaulinio mas
to dailininkų tarpe. Jo darbais 
puošiasi modernaus Meno Muzė- 
jus New Yorke, Meno Institutas 
Čikagoje, Meno Galerija Wash
ingtone ir Nationalinė Biblioteka 
Paryžiuje.

Melbourne mes matome išsta
tytus jo 24 darbus. Australų me
nininkų žodžiais tariant, jie pir
mą kartą matą tokius stiprius 
grafijos darbus. Melbourne Lie-

I Š M
ADELAIDĖS LIETUVIŲ 
SĄJUNGOS VISUOTINIS 

METINIS SUSIRINKIMAS

Metinis narių susirinkimas įvy
ko vasario 24 d. Lietuvių Namuose 
dalyvaujant 88 nariams. Sąjungos 
valdyba patiekė pilną ir išsamią 
savo veiklos apyskaitą, kuri vien
balsiai buvo patvirtinta ir valdy
bai išreikšta entuziastiška padėka 
už rūpestingą ir didelį darbą, at
liktą metų laikotarpyje.

Į naują Sąjungos valdybą iš
rinkti V. Raginis — pirmininku, 
inž. K. Reisonas ir Petkūnas — 
vice-pirmininkais, L. Martinkus 
— pirmuoju sekretorium, S. Dun
da — antruoju sekretorium, K. 
Pocius — iždininku, Marcinkevi
čius — antruoju iždininku ir Br. 
Jurgelionis — turto globėju. Kan
didatais liko Gliaubertas ir Ost
rauskas.

Susirinkimas nutarė savo revi
zijos komisijos nerinkti, o kviesti 
Adelaidės Apylinkės revizijos ko- 

ro: tuo reikalu galėtų suzitarti 
patys chorai bei jų vadovai, kam 
būtų parankiau, tik žinoma, tu
rėtų vykti vienas iš stambesniųjų 
ir pajėgesniųjų, nes reikia atsi
minti, kad N. Zelandijoje tai bus 
didelė naujiena, ir ateis pasiklau
syti ne vien tik lietuviai. Šio 
projekto neįvykdžius šiais me
tais, reikėtų jį atidėti dar porai 
metų, nes juk kitais metais nu
matoma Dainų Šventė Melbour
ne, ir todėl išvyka būtų neįma
noma. O Kalėdų laikotarpis būtų 
pats parankiausias tiek Australi
jos lietuviams choristams, tiek ir 
naujazelandiečiams. Nereikia 
laukti, kol būsime pakviesti ir tu
rėsime garantijas, kad kelionė 
bus apmokėta. Teišeina iniciatyva 
iš mūsų pusės, tad juo prasmin
gesnis ir kilnesnis ’žygis.

L. Dovas

Premijos
POPIEŽIUI PASKIRTA 

TAIKOS PREMIJA
Zueriche, Šveicarijoje paskirta 

Balzan' taikos premija popiežiui 
Jonui XXIII-jam už jo pastangas 
sutaikinti pasaulio tautas ir re
ligijas. Popiežius ta proga gavo 
daugybę sveikinimų iš įvairių 
kraštų. Pasveikino taip pat ir so
vietų Nikita Kruščiovas palinkė
damas sveikatos ir stiprybės ak
tyviai ir vaisingai kovojant už 
pasaulio taiką. Popiežius Jonas 
XXIII Nikitai padėkojo palinkė
damas laimės ir gerovės jam ir 
visiems sovietiniams gyventojams.

Keletą dienų prieš tai Kruščio- 
vo žentas ir Izvestijų vyr. redak
torius A. Adžubej su žmona buvo 
popiežiaus priimtas privačioje au
diencijoje.

tuvių Namai tuoj įsigijo vieną jo 
darbų. Taip pat Arūnas žižys, 
universiteto baigimo proga, nu
pirko iš Dainų serijos vieną dar
bą. Neatsiliko ir australai su už
pirkimu.

Visi tautiečiai raginami nepra
leisti progos ir aplankyti mūsų 
dailininko, išplaukusio į tarptau
tinius vandenis, darbų parodą, 
kuri kasdien atidara nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. popiet. Paroda tę
sis Melbourne tris savaites, 275 
Toorak Rd., South Yarra.

(A.K.)

ŪSŲ B U I
misiją, kaip iki šiol, tikrinti Są
jungos atskaitomybę. Tuo bus iš
laikytas glaudesnis ryšys tarp 
Bendruomenės ir Sąjungos.

Valdybos pasiūlymu, garbės na
riais patvirtinti šie asmenys: Mec. 
Urbonas, Juozas Norkūnas, Mike- 
liūnas, Jonas Vanagas ir Jonas 
Pyragius. Visi šie asmenys labai 
daug dirbo ir dirba Lietuvių Na
mams. Be to, iš susirinkimo buvo 
pasiūlyta suteikti garbės nario 
vardą V. Raginiui, inž. K. Reiso- 
nui ir L. Martinkui. Susirinkimas 
entuziastiškai pritarė šiam pasiū
lymui.
Bendrai, susirinkimas praėjo la

bai pakilioj ir darbingoj nuotai
koj. (ALŽ)

*
Nepatikėsit, kad Melb. Liet. 

Dainos Sambūrio narė p. Aldona 
Baltrūnienė yra išsiuvinėjusi net 
dešimts spalvingų lietuviškų tau
tinių kostiumų, ir jeigu kas ne
turi kantrybės bei galimybių sau 
tautinio rūbo pasigaminti, nedel-

Pranešama, kad kovo mėn. 24 
d. 3 vai. p.p. Bankstown “Daina
vos” Lietuvių Namuose, esančiuo
se East Terrame St., šaukiamas 
visuotinis-metinis A.L.B. Banks
town apylinkės susirinkimas se
kančia dienotvarke.

1. Susirinkimo atidarytas.
2. Susirinkimo pirmininko ir sek

retoriaus rinkimas.
3. Mandatų komisijos sudary

mas.
4. Apylinkės Valdybos ir švie

timo ir Kultūros Apylinkės Tary
bos pranešimai.

5. Revizijos komisijos praneši
mas.

6. Garbės Teismo pranešimas.
7. Diskusijos dėl pranešimų ir 

kasos apyskaitos tvirtinimas.
8. Valdybos rinkimas.
9. Bankstown Savaitgalio Mo

kyklos Vedėjo pranešimas.

Dail. A. Galdikui paskirta pre- 
mija 24th Annual Exhibition of 
Contemporary American paint
ings of the Society of the Four 
Arts Palm Beach Floridoje, šiai 
parodai paveikslus, prisiųstus iš 
visos Amerikos, atrinko ir premi
jas skyrė New Yorko the Whit
ney Museum of American art di
rektorius Lloyd Goodrich. Premi
ja yra the Society of the Four 
Arts prezidento Mr. Kent.

• Skulptorius Petras Vaikys 
laimėjo konkursą. Philadephijoje 
yra įkurtas muziejus JAV istori
jai pavaizduoti. Svarbesni istori
niai įvykiai, kaip Washingtono 
perplaukimas Delaware, Penn’o 
sutartis su indėnais ir kt., turės 
būti pavaizduota kompozicijose. 
Visų svarbesniųjų JAV istorijai 
asmenų: prezidentų, politikų, iš
radėjų ; mokslininkų, karo vadų 
ir kitų atsižymėjusių asmenų, bus 
padaryti biustai ,skulptūros. Mu
ziejaus atidarymas numatytas 
per nepriklausomybės šventę 1963 
m. liepos 4 d. Tam darbui įvyk
dyti buvo paskelbtas konkursas, 
kuriame dalyvavo žinomi ameri
kiečiai skulptoriai. Lietuvis skulp
torius Petras Vaškys šį konkursą 
laimėjo.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

TIES
siant kreipkitės į p. Baltrūrtienę 
ir, gal būt, net dar šiom Vely
kų Šventėm turėsite nuosavą, 
naują ir gražutėlį tautinį rūbą.

*
Sydnėjiškis E. Mensonas kovo 

7 d. išskrido į Japoniją trims sa
vaitėms atostogų. Įdomu, kas jį 
labiau paviliojo: japoniška egzo
tika ar geišos?

♦
Nijolė Levickaitė iš Newcastle 

prieš Kalėdas baigusi Mokytojų 
Seminariją, dabar mokytojauja 
Lismore mieste. Savu laiku Ni
jolė buvo aktyvi Newcastle lie
tuvių meno grupės narė vaidin
toja, deklamątorė ir tautinių šo
kių nuolatine šokėja.

*
Algis Bajelis, išbuvęs vienuo

lyne šešetą metų, dabar grįžo pas 
tėvus į Newcastle ir gavo gerai 
apmokamą darbą įstaigoje. Bet 
Algis #yra tvirtai pasiryžęs netru
kus pradėti studijuoti agronomi- 
nius mokslus.

10. Revizijos Komisijos rinki
mas.

11. Garbės Teismo rinkimas.
12. Klausimąi ir sumanymai.
13. Susirinkimo uždarymas.
Pažymėtina, kad balsavimo tei

sę turės tik užsimokėję Austra
lijos lietuvio mokestį sumoje 10 
šilingų. Nedirbantieji nuo šio mo
kesčio atleidžiami.

Nesusirinkus reikiamam skai
čiui narių nustatytu laiku po pu
sės valandos bus šaukiamas ant
ras susirinkimas, kuris bus tei
sėtas nežiūrint susirinkusių skai
čiaus.

Prašoma Bankstown apylinkės 
gyventojų kuo skaitlingiausiai 
minimame susirinkime dalyvauti, 
nes bus svarstoma eilė svarbių 
apylinkę liečiančių klausimų.

ALB Bankstown Apylinkės 
Valdyba

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
MES UŽ VASARIO 16-SIOS 

GIMNAZIJĄ
Pranešame visiems Cabramatta 

apylinkės lietuviams, kad apylin-. 
kės valdyba nutarė suorganizuo
ti Vasario 16-sios Gimnazijai Vo
kietijoje remti būrelį. Kviečiami 
visi pasižadėti bent dvylikai mė
nesių reguliariai aukoti po 2/6 
kiekvieną savaitę.

Vasario 16-sios gimnazija, vie
nintelė laisvajame pasaulyje rei
kalinga nuolatinės paramos. Nore 
mažu įnašu prisidėkime ir mes 
ją išlaikyti. Numatytoji suma ne
apsunkins mūsų nė vieno. Atskai
tomybei vesti, pinigus surinkti ir 
juos persiųsti gimnazijai valdy
bos pakviestas mielai sutiko p. 
Algirdas Dudaitis. Prašome kreip
tis tiesiog pas jį adresu: 126 
Gladston Str., Cabramatta arba 
skambinti telefonu 531-0111, ex
change 2443 darbo valandomis 
tarp 9 a.m. iki 5 p.m. arba pas 
apylinkės valdybos narius.

Algimantas Brūzga, Newcastle 
apylinkės p-ko P. Brūzgos sūnus, 
prieš keletą mėnesių įstojo į ak
tyvią karo tarnybą vyr. leitenan
to laipsniu. Algimantas kario gy
venimu žavėjosi nuo pat mažens. 
Dabar jis “muštravoja” australus 
viename iš Sydney priemiesčių.

#
Melb. Liet. Dainos Sambūrio 

dalyvė p. Renata čelnienė išvyko 
šešiem mėnesiam atostogų į Eu
ropą. Ponia čelnienė numato pra
leisti keletą savaičių Italijoje pas 
savo sesutę, o iš ten žada va
žiuoti į Vokietiją aplankyti savo 
tėvelių.

Prie laivo “Australia” susirin
ko gražus būrelis draugų ir gimi
nių, kurie išvažiuojančiai palin
kėjo gražios kelionės.

*
Melb. Liet. Dainos Sambūris 

vėl pasipildė naujais balsais, šio
mis dienomis į Sambūrį įstojo 
p-lė Bronė Bartašiūtė, kuri ne
perseniausiai iš Albury persikėlė 
į Melbourną. Malonu pastebėti, 
kad p-lė Bronė yra stipriai muzi
kali, turi gerą klausą, o jos bal
selio daug kas galėtų pavydėti. 
Taip pat sesutės Jūratė ir Aud
ronė Paragytės įstodamos į Sam
būrio narių eiles, atnaujino cho
ro veidą ir privertė visus džen
telmenus choristus susirūpinti sa
vo išorine išvaizda.

*
Vasario 23 d. rež. Juozas Gu- 

čius atšventė savo 60 metų su
kaktį dalyvaujant bičiulių būriui. 
Nors tai ir didokas metų skai
čius, tačiau tikime, kad p. Gu- 
čius dirbs su savo teatro grupe 
ir toliau su nemažėjančia jau
natviška energija.

* .VVasario 11 d. Lietvoje, Lauk- 
sodos miestely, Telšių apskr. mirė 
Pranas Jurkus, išgyvenęs virš 
100 metų. _ ,

" M5®

1



i

s
2 mūsų pastogė 1963 m. kovo 13 d.

Jau devyniolika metų, kai di
džiulė mūsų tautos dalis liko be 
žemės, kurių bočiai arė, akėjo, 
prakaitu laistė ir kardu gynė. Mes 
— jų ainiai, kuriems lie dailino 
takus, išbridom jais ašarom juos 
palaistę ir atsidūrėm svečiose, 
svetingose ir mažiau svetingose, 
padangėse.

Viena tų (berods svetingiausių 
padangių) — Pietų Kryžiaus pa
dangė, kurioj nemažas mūs bena
mių skaičius, rado sau namus. 
Galim čia reikštis individualiai ir 
tautiniai: puoselėti savo kultūros 
menų, bei siekti materialinio ger
būvio. Niekas mūsų čia nebau
džia ir neskriaudžia. Gi didelė 
dauguma, šio krašto šeimininkų 
džiaugiasi njūsų “lenciūgėliais” ir 
giliai vertina mūsų tautos menų. 
Jie atvejų atvejais pasisako ver
tinų mūsų tautinės kultūros įnašų 
ir veiksmais tatai patvirtina, ne
kartų teikdami vispkiariopų pa- 
gelbų mūsų tautiniams parengi
mams."
šito akivaizdoje, atrodytų mums

UKRAINIEČIAI 
NAMIE IR PASAULYJE

Ukrainiečių veikėjai MUnchene 
spaudos atstovus painformavo 
apie padėtį Ukrainoje ir apie 
ukrainiečių veiklų išeivijoje, čia 
keletas būdingesnių bruožų:

Ukrainoje, lygiai ir kitose 13-je 
Sovietijos sųjunginių respublikų 
vyksta ir toliau rusinimo proce
sas, ypatingai kultūros ir švieti
mo srityje. Ukrainiečių išeivijoje 
teigimu, nerusiškose tautose jau
čiamas pasipriešinimas — jis reiš
kiasi ypatingai “kūrybiniuose in
teligentijos sluogsniuose” — poe
tų, prozaikų, kritikų, dailininkų, 
muzikų, aktorių, mokslininku ir 
filmo kūrėjų tarpe. Gyvai prieš 
rusinimo pastangas kovoja ukrai
niečių poetai, aktyviai besireiš- 
kių krašto kultūros gyvenime.

Pavergtųjų tautų tarpe aiškiai 
pastebimas kolonialinio išnaudo
jimo ūkio srityje padidėjimas. 
Maskvos metodai ryškūs ypatin
gai pramoninėje Ukrainos dalyje. 
Ukrainiečiai pastebėjo, kad pra
ėjusių metų rudenį įvykdyta par
tinė reorganizacija vad. “gamy
bos principo” kryptimi, be kitų
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nebūtų reikalo atsiriboti nuo 
šio krašto bendruomenės ir tūnoti 
savam kevale, nes tatai mumyse, 
nepermaldaujamai kultivuoja mus 
pačius sunkiai slegiančių nostal
gijų, kuri išsirutuliuoja į antago
nizmų visam kam, kas ne “mūsų”.

Gi jei sveikai ir bešališkai pa- 
mųstytume, tai prieitume išvados, 
kad nei atskiras individas, nei 
tauta ištiktųjų nieko neturi “sa
vo”. Principai, papročiai ir kul
tūra, — tautų tik įsigyjama, žmo
nijos ratui besisukant aplink tų 
įdoktrinuotų ašį: “Imk ir duok!” 
Tautos laiko eigoje ima iš vienur 
ir duoda kitur. Tame apsikeitimų 
“Perpetuum mobile” tautos apsi
keičia dvasinėm bei kultūrinėm 
gėrybėm. Ir vienos jų prigyja vie. 
nur, kitos "kitur.

Išsivaduokime iš tos puikybės, 
kurių puoselėjame dėl savo senos 

padarinių, turi dar vienų — su
stiprinti rusiškąjį elementų sų- 
junginių .respublikų pramonės sri
tyse.

Apie ukrainiečių veiklų išeivi
joje — pagrindinis įvykis ukrai
niečių — išeivių gyvenime 1962 
m. buvo sovietinio agento Sta- 
šinskio byla Karlsruhės mieste. 
Teismas atskleidė Maskvos nau
dojamas teroro priemones, nu
kreiptas prieš ukrainiečių laisvės 
kovų. Pasaulio spaudoje buvo at
kreiptas dėmesys į 15 ukrainie
čių katalikų vyskupų pasisakymų 
Bažnyčios persekiojimo klausimu
— padarytų II visuot. bažnyčios 
susirinkime Vatikane. Dar paste
bėtina, kad 1962 m. birželio mėn. 
Kanadoje įvykus rinkimams į par
lamentų, ukrainiečiai sugebėjo 
pravesti keturis atstovus — uk
rainietis Star ir toliau yra darbo 
minfsteriu Kanadoje. Kanados 
provincijoje ukrainiečiai taip pat 
per rinkimus surenka daug balsų
— paskirų provincijų vyriausy
bėse jie turi du ministerius. 1962 
m. Winnipeg© mieste, Kanadoje, 

istorijos ir tradicijų. Džiaukimės 
tuo, ka turime ir apsidairykime 
ar negalėtume, prie to, kų turi
me, dar kai ko pridėti. Nesidi- 
džiuodami dalinkimės tom gėry
bėm, kurių stinga šio krašto šei
mininkams ir apsidairę pamatysi
me, kad jie mielai priims. Gi iš 
kitos pusės, apsidairykim ir pa
matysim, kad ii- jie turi nemažų 
pasiūlų gėrybių, kurių mums stin
ga.

Mums gi stinga, ir labai stinga, 
dailios, estetiškos elgsenos, stin
ga etiketo. O tatai, tarytum rė
mai paveikslui. Mūsų “paveiks
las”, jei kartais ir labai vertingas, 
dažnai nerūpestingai nutekėtas 
be rėmų ant sienos — kelia nuos
tabų ir kartais pasibodėjimų mū
sų šeimininkų tarpe.

Pasikviečiam oficialius australų 
atstovus, nustebinam ir pradžiu
ginant juos savo galingais chorais 
su frakuotais talentingais diri
gentais; sukeliam pasigerėjimų 
savo tautodaile, tautiniais apda
rais ir meno daliai pasibaigus to
liau nežinom, kų su jais daryti, 
nes nepasisavinom iš jų to, ka jie 
turi gražaus — jų gražių etiketo 
tradicijų. Nežinom, kad australas, 
atsiradęs svečio rolėje yra pris
tatomas didesnei daugumai sveti
mo klubo narių ir aplink svečių 
susidaro ratas suteikiųs tų žmo
niškos šilumos jausmų. Mes gi iš- 
silakstom kas sau ir paliekam sve
čių, nelyginant pamestinukų tuš
čioj salėj, nežinantį, kur prisi- 

įvyko septintasis Kanados ukrai
niečių suvažiavimas — min. pir
mininkas J. Diefenbakeris ten pa
sakė kalbų. 1962 m. spalio mėn. 
ukrainiečiai JAV-se turėjo savo 
kongresų New Yorke — suvažia
vimų telegramomis pasveikino 
Prezidentas Kennedy, guberna
torius Rockefeller ir daugiau kaip 
140 Kongreso narių. Pagaliau, ir 
Fed. Vokietijoje, praėj. metų 
rugsėjo mėn. įvyko pirmasis Fed. 
Vokietijoje gyvenančių ukrainie
čių suvažiavimas Stuttgarte, — 
čia dalyvavo 1.800 ukrainiečių.
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glausti tuo tarpu, kai patys sku
bam apsėsti stalus.

Kai galiausiai svečias atsiranda 
prie stalo “vaišinam” iškilmingo
se vaišėse taip, kaip jis, turbūt, 
tik savo virtuvėje, skubėdamas į 
darbų yra “vaišinamas”.

Gi aplinkui šmėkščioja ponios, 
skoningai ir įmantriai pasipuošu
sios. švyti brangakmeniai, bran
gūs kailiai ir paskutinios mados, 
kas yra gyvu įrodymu, kad mes 
jau išaugom iš daržinių ir barakų 
elgetiškos buities. Mes vienu at
žvilgiu išprūsom ir savo išore ne- 
besiskiriame nuo australiškos klu
bų publikos. Tad privalėtume ir 
savo elgsena ir stalo tradicijom 
jiems prilygti.

Jie savo sukaktis rengia resto
ranuose, kur visos moterys sėdi 
prie stalo ir nė vienai nėra reika
lo vergauti nusivariusiai nuo ko
to, porcijas bešinkuojant ir indus 

Sovietinė
Ryškus Chruščiovo vaidmuo - -

1943 m. sovietai prisibijoję Pa
baltijo gyventojų nuotaikų.

Nikita Chruščiovas dažnai de
dasi esųs taikų mylintis, žmogiš
kumų pabojantis, asmens kultų 
smerkiųs. Pasauliui skelbiama, 
kad jis pirmas pasmerkęs Stali
no kultų, jis pirmas iškėlęs Sta
lino įvykdytas piktadarybes.

Tačiau ar visi žino, kad šiau
rės Kaukazo, češėnų, Ingušų ir 
kitų tautelių visi gyventojai iki 
paskutinio buvo ištremti Sibiran 
iš jų gyvenamųjų vietovių. Kitų 
tautelių žmonės buvo sušaudyti 
jų pačių žemėje. Kuo jie galėjo 
būti pavojingi Sovietų Sųjungai, 
kurioje yra per 200 milionų gy
ventojų, o tų tautelių atstovų te
buvo vos apie du milionu? Tuo 
tarpu komunistų spauda ir pro
pagandininkai dienų, naktį kalė, 
kad Sovietų Sąjungoje įsigalėju
si tautų brolybė, lygybė, laisvė...

žodžiai žodžiais, tačiau 1943-
1944 m. Sovietijoje kilo klausi
mas, kad tas tauteles reikia su
naikinti, nes jos keliančios neri
mų, neprisitaiko sovietų santvar
kai, o karo metu laukusios atei
nant vokiečių.

Atmintina, kad 1943 m. vasario 
11 d., taigi prieš 20 metų, visa
sąjunginės komunistų partijos po- 
litbiuras jau konkrečiai svarstė

beplaunant, šventė turi būti vi
siems! Gi kada mūsų moterų da
lis pavirsta tarnaitėm, tai ta kita 
dalis, kuri tų pasiaukojusių darbo 
vaisiais naudojasi — jaučiasi ne
jaukiai ir nešventiškai. O kiek 
nukenčia stalo tradicija? Stalo 
tradicija ir etiketas australų pa
rengimuose yra svarbi minėjimo 
dalis ir yra menas, kurio mums 
būtų pravartu iš jų išmokti.

Jie susėdę prie gražiai, estetiš
kai parengto, gėlėm meniškai pa
puošto stalo, ne vien valgo, čia 
tęsiamas minėjimas. Pirmininkas 
pradeda vaišes malda, svečiams 
pritariant. Laike valgio, keletas 
asmenų, išanksto tam pasiruošu
sių, sako kalbas, skaito aforizmus, 
jumorų ir pritaikytus progai, poe
zijos posmus. Paleidžiama per 
rankas svečių knyga, kurioje pa
sirašoma ir įrašoma pastabos.

Neaimanuokime, kad tatai daug

lygybė
klausimų apie tų tautelių iškėli
mų iš jų gyvenamų vietų. Visų 
narių principe buvo sutikta, kad 
tos tautelės yra baustinos, gy
ventojai reikalinga ištremti į Si
biru. Politbiuro nariai — Moloto
vas, Ždanovas, Vozfiiesienskis, An- 
driejevas ir Kosiginas buvo įsi
tikinę, kad tas tautelių iškėlimas 
turįs būti pradėtas nedelsiant. 
Mikojanas dar pritaręs, kad tau
telės baustinos, tačiau, jo nuo
mone, bausmę galima atidėti, nes 
dar nebuvo pasibaigę karo veiks
mai. Hitleris dar nebuvo per
blokštas. Mikojanas dar iškėlė 
klausimų — svarbu, kaip į tai ga
lės reaguoti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos gyventojai? Esu, jie galį 
sukilti, pasipriešinti, pajutę, kad 
naikinamos mažos tautos, kad ir 
jiems netektų sulaukti tokio liki
mo.

Anuomet Stalinas, jo dešinioji 
ranka Nikita Chruščiovas, Kaga- 
novičius pritarė Mikojarto nuo-

SEKTINAS PAVYZDYS

Alfonsas Bikulčius, L.K.V. Są
jungos "Ramovė” Melbourne Sky
riaus narys, Lietuvos nepriklau
somybės šventės — Vasario 16- 
sios — proga paaukojo 50 svarų 
Melbourne Lietuvių Narnami.

Šia auka A. Bikulčius išreiškė 
didį supratimą Lietuvių Namų pa
skirties lietuvybės išlaikyme, pa- 

brangiau kainuoja ir kad velyk 
paaukoti kokiam geram tikslui! ,į 
Neįtikėtina, kad bent vienas mū
sų paaukotų kaip tik tą skirtu
mą, kuris liko sutaupytas prie pi
gaus, neestetiško stalo. Neįtikė
tina taip pat, kad atsirastų dau
gelis iš mūsų kas nepasišvaisto 
didesniais kiekiais pinigų resto
ranuose, kitokiom, mažiau reikš- 
mingom progom. O gi kiek kai
nuoja vaišės namuose su austrėm, 
šampanais ir kitokiom įmantry
bėm? Tad, jei tik vieną kartą me
tuose, susilaikytume nup dalies tų ■ 
išlaidų ir atidėtume savo meti
niam minėjimui — tikrai galėtu
me turėti vaišes vertas mūsų kai
lių ir deimantų. Galėtume savo 
svečių akyse pasirodyti tais už
baigtais, civilizuotais, nuo jų ne
siskiriančiais piliečiais; tas ge
ras paveikslas — geruose rėmuo
se.

Esame savo tautos ambasadų, 
riais. Tad būkime tais užbaigtais 
žmonėmis, kokiais turi būti am
basadoriai, neduodą progos ne
palankiai kritikai. e.j.

monei.
Kai tik karo frontuose išryškė

jo persvara sovietų kariuomenės 
naudai, kai laukta sovietų laimė
jimo rytų fronte, generolui Sie- 
rovui (žinomam lietuvių depor
tacijų vyr. vykdytojui) buvo duo
tas įsakymas pasirengti tų taute
lių gyventojų iškėlimui iš šiau
rinio Kaukazo, be to, pasirūpinti 
ir Krymo totorių iškeldinimu. 
Planas buvo įvykdytas visu stro
pumu.' Už pasidarbavimą Siero- 
vaš buvo apdovanotas Suvorovo 
ir Kutuzovo ordinais. Tas niekin
gas gyventojų iškėlimas buvo į- 
vykdytas dalyvaujant 700 saugu
mo valdininkų ir su Nikitos Chru
ščiovo pritarimu.

Dabar Chruščiovas kratosi pa
darytų niekšybių ir kaltę suver
čia Stalinui. Tačiau yra į Vaka
rus pabėgusių nemaža aukštų so
vietinio saugumo pareigūnų ir 
karių, jie atidengia daug dar vie
šai nežinomų piktadarybių ir pa
ryškina Chruščiovo vaidmenį.

(E)

rodė gyvą susirūpinimą tautiniais 
mūsų reikalais ir paskatino ki
tus lietuvius rūpintis mūsų tau
tiniu židiniu — Lietuvių Namais.

Melbourno Lietuvių Namų 
tvarkytojas — M.L. Klubo Ta
ryba nuoširdžiai dėkoja už šią jo 
auką, linkėdama jam asmeniškos 
kloties. M.L. Klubo Taryba

Antrajam pasauliniam karui 
pasibaigus europietis pajuto, 
kad šį kartą viskas buvo “visai 
kitaip“.

Ir tikrai, daug tradiciniai ir lo
giškai savaime suprantamą ver
tybių staiga nustojo bet kokios 
reikšmės. Etnografiniai abu ka
rai buvo beveik identiški. Vokie
tija turėjo beveik tuos pačius są
jungininkus, abu karai pasibaigė 
Vokietijos pralaimėjimu. Skirtu
mai betgi labai įdomūs.

\ Pirmasis karas pasibaigė pa
liaubomis ir kaizeriui pasitrau
kus buvo pasirašyta vokiečiams 
nepalanki taikos sutartis. Tikrai, 
išskyrus Vokietijai aidėtas ir 
niekad nesumokėtas reparacijas 
nieko daugiau ir neįvyko. Žodis 
“bausmė” dar nebuvo suradęs 
kelio diplomatiniu žodynan. Na
cionalinė ir pasaulėžiūrinė ne
apykanta dar nebuvo įsiliepsno
jusi.

Antrasis karas tačiau pasibai
gė absoliučia ir besąlygine kapi
tuliacija. Net ir Napoleono laikų 
Prancūzija nebuvo taip sumariš- 
kai pasmerkta ir nužeminta, kaip 
mūsų laikų Vokietija. Jieškoda- 
mi panašių pavyzdžių turėtu
mėm sugrįžti toli į viduramžius 
ir tai dar nesurastumėme nieko 
panašaus Europoje. Paralelių 
jieškantis žvilgsnis turėtų nu
krypti į Aziją, į atomanų Turki
ją arba Tamerlano Mongoliją. 
Viena iš didžiausių pasaulio tau
tų, davusi žmonijai Koperniką, 
Kepplerį, Duererį, Liebigą, Beet- 
hoveną ir Goethe nustojo ele
mentarinių vakariečio žmogaus 
teisių. Dar prieš dvidešimtį metų 
tai būtų buvę visai nesupranta
ma. Pajuto tai netik vokiečiai, 
nors jie išbuvo skaudžiausiai pa

liesti. Mūsų Lietuva, kaip ir 
Vengrija, Italija ir, kaip jau an
ksčiau paminėjau, tam tikrose 
ribose, bet esmėje tą patį, patyrė 
ir prancūzai su anglais: naujų, 
neskrupulingą, funkcionalinę jė
gų, primityvių kultūrines verty
bes paneigiančių arba suklasto- 
jančią galią. Tai buvo naujasis 
vėjas, kartu su pergale įsibrovęs 
pro atviras Europos duris. Jos 
atstovai buvo dvi tautos, tiktai 
po pirmojo karo pasirodžiusios 
tarptautinėje arenoje: A merika 
ir Sovietų Sąjunga.

Tuojau po karo Europą už
plūdo brošiūros, atsišaukimai, 
demagoginiai ir agitaciniai pam
fletai. Vieni mums lietuviams 
jau buvo iš anksčiau gerai pažįs
tami. Tai buvo begalinis darbo 
žmonių laimėjimų sąrašas, pas
tangos įrodyti, kad Sovietų Są
jungoje žmogus netik laisvas bet 
ir laimingas; kaip kombainai su
renka gigantišką derlių, milžiniš
kos užtvankos pažaboja upes, 
kanalai sujungia jūras ir vande
nynus o dykumose, vos kelių 
savaičių bėgyje, atsiranda turtin
gi kolchozai su laimingais uzbe
kais, apie nieką kitų negalvojan
čiais kaip tik pasveikinti Staliną 

i už tas visas suteiktas malones ir 
laisves. Netruko ir pasakojimų 
apie herojiškas revoliucijos per
gales, piktus liaudies priešus ir 
nepaprastai subtilias pastangas 
diskredituoti socialistinių herojų 
asmenis ir atimti darbo žmonė
ms jų uolaus darbo vaisius. Ši
ta literatūra taip pat kiekviena 
proga iškeldavo kultūrinius pa
siekimus, daugumoje pasižymin
čius kolosaliniais filmais, bale
tais ir daugiaaukščiais pastatais, 
pilnais pašėlusiai laimingų ir pa

siaukojančių studentų ir profe
sorių.

Tos brošiūros toli gražu ne
buvo vienintelės.

Iš kitos pusės, iš vakarų, te
kėjo labai panašus sriautas labai 
panašių veikalų. Vedamoji te
ma buvo atkaklus tvirtinimas, 
jog viskas, kas rytuose norima 
įvykdyti vakaruose faktinai įvyk
dyta. Amerikiečiai net nemanė 
neigti, kad komunistinių kraštų 
skelbiami idealai nebuvo geisti
nais gyvenimo reiškiniais; jie net 
nemanė neigti, kad gigantiškos 
organizacijos ir standartizuota 
pasaulėžiūra bei sunormuotas 
“way of life" nebūtinai yra abso
liuti vertybė. Ne, jie tik teigė, 
kad viską jie jau senai pasiekė, 
ir sovietai tenorį juos pamėg
džioti, norį juos pasivyti, kas 
betgi jiems niekad nepavyksią. 
(Charakteringa, kad net ir rusai 
J. A. V. stato sau pavyzdžiu.) 
Amerikiečių brošiūros buvo iš
puoštos komplikuotomis statisti
komis, išreikštomis kalnynus pri
menančiomis kreivėmis, kurio
mis buvo demonstruojamas už
darbių aukštis ir piliečio "pirki
mo galia”. Tose brošiūrose ga
lima buvo pasiinformuoti, kad 
televizija būtina nenorint nustoti 
vaikų, ir kad motinos, nusipir- 
kusios skalbimo mašiną, galin
čios dirbti ir tokiu būdu lengviau 
susitaupyti pinigų antram auto
mobiliui, kiaušiniams plakti ma
šinai arba aparatui, imituojan
čiam jūros ūžimą vonioje.

Senosios Europos tautos ku
riam laikui nustojo žado. Žmo
nės nustojo pasitikėjimo savimi: 
sunku buvo pakelti gėdą neturint 
dviejų automobilių bet dar sun
kiau buvo nuveikti savyje infe- 

rioriteto kompleksą, kuris neiš
vengiamai atsirasdavo nesuge
bant savyje surasti nė lašelio en
tuziazmo jūrą imituojančiai ma
šinai, perukui arba triaukščiams 
sumuštiniams. Taip pat ir dar
bininkai jautėsi prasikaltę, negalį 
kartu su fabriko menadžeriu 
džiūgauti televizijos kamera, vi
są dienų juos sekančia ir skai
čiuojančia nedarbingai praleistas 
minutes. Vieno iš pirmųjų kar
navalų pokario metu tad ir pri
gijo daina: "Wir sind die Einge- 
borenen von Bizonesien...” (mes 
Bizonezijos čiabuviai) Nereikia 
nuvertinti tokių spontaniškų liau
dies ’ dainų prasmės. ’Šitas ju
moristinis refrenas geriausiai ir 
trumpiausiai išreiškia bendrą 
europiečio nuotaikų, ir Europos 
Ekonominės Bendruomenės pag
rinde glūdi tasai žmogus, neju
čiomis iš konkvistadoriaus i>- 
naujų kraštų ir tiesų kūrėjo ta
pęs releguotu į “atsilikėlį”, į Bi- 
zonezijos "čiabuvį”.

Tarp Rusijos ir J. A. V. ne
trukus prasidėjo tampyti uis dėl 
Europos, dėl pasaulio, net dėl 
erdvės. Apie tokį rungtyniavi
mą ligi šiol tegalima buvo pasi
skaityti egzotiškoje pasakose, 
kuriose karaliai vienas kitam 
gyrėsi savo virėjų sugebėjimais, 
savo deimantais ir savo vergė
mis. Barono Minhauzeno nuoty
kiai tėra vienintelė literatūra, 
šiaip taip galinti susilyginti su 
faktinąja mūsų laiko padėtimi. 
Su. lašeliu jumoro taip vadina
masis “šaltasis karas" tiksliau
siai ir sulygintinas su barono 
Minhauzeno žygdarbiais Turki
joje, Egipte arba mėnulyje.

Sekantį kartą apie šaltąjį ka
rą.
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MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

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

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

JEIGU JOS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai g 
gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per § 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S g 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 12 metų-turi h 
kontaktą su Vnespolsiltorg’u. Nesiduokite klaidnami kitų skel- g 
bimų. s

12 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu- g 
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JOSŲ siuntiny* h 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar S 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 12 metų, nes Jūsų siūn- g 
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir mes a 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų S 
giminės. g .

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mene- b 
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per g 
12 dienų. ' g

REGISTRUOTI SKYRIAI:
SYDNEY:

CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
293 Church St. Tel.: 635-9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
557 Hunter St. Tel.: B 3596.

NEWCASTLE: MURRAY’S HEA- LTH FOOD STORES, 
93-Northumberland St., Wickham, tel.: 61-5180.

PORT KEMBLA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
107 Wentworth St. Tel.: J 1372.
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
229 Newcastle St. Tel.; BA 7842.
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MŪSŲ PASTOGĖ

MAŽIEMS . IR DIDELIEMS
1963 m. kovo 13 d

ALGIMANTAS SANTVARAS
RAINIS
Rainis linksmas kėdėj tupi, 
Nes jam pamokos nerūpi.

z
Sėdi Rainis prie urvelio
Ir sau įieško gero kelio.

Jis nubėga į kamarą
Ir ragauna sūrį gerą.

Pasilaižęs sau snukutį, 
Jis keliauja pas kiškutį.

KATĖ
Vienas pats ėjau gatve — 
Miau! miau! miau!..
Nešiu katę pas save, 
Tokią vargšę aš radau...

Stoviu gatvėj ir šaukiu: 
Tė! Tėė! Tėėė!..
Spėju tėvą iš akių — 
Nepatinka jam katė...

SŪNŪS
Nedideliais būreliais vaikai ėjo 

iš mokyklos. Tuo pačiu laiku pa
kraščiu gatvės moteris traukė ve
žimėlį. Ji nemažai turėjo įsikro
vusi šakų ir sunkiai ėjo, buvo 
šluba.

Keli išdykėliai, pro šalį eidami, 
pasijuokė:

— Bobule, nelinguok eidama! 
Ar sunku vežti?

O kiti pridėjo:
— Kitų sykį šunį pasikinkyk.
Moteris sustojo, pasižiūrėjo j 

vaikus ir tarė:
— Kad būtumėt geri, padėtumėt 

man vežimėlį stumti.
Bet vaikai tik juokėsi. Moteris, 

nieko nesakydama, važiavo toliau. 
Štai girdi ji išpaskos malonų bal
sų:

A. DE SAINT EXUPERY

MAŽASIS PRINCAS
Čia skelbiame ištraukėlę iš vi

same pasaulyje pagarsėjusios 
knygos “Mažasis Princas”, kurių 
parašė prancūzas Antoine de 
Saint Exupery. Knyga išversta į 
daugybę kalbų ir kiekvienoje kal
boje jos leidžiamos tuo pačiu for
matu su tom pačiom iliustraci
jom. Lietuviškai šių knygų išver
tė V. Kauneckas.

•
Tada pasirodė lapė.
— Laba diena, — tarė lapė.
— Laba diena, — mandagiai 

atsiliepė mažasis princas, bet at
sisukęs nieko nepastebėjo.

— Aš čia, — atsiliepė balsas, 
—- po obelimi...

— Kas tu tokia? — paklausė 
mažasis princas. — Tu labai 
daili...

— Aš esu lapė, — tarė lapė.
— Eikš šen, pažaisime, — 

pasiūlė mažasis princas. — Man 
taip liūdna...

— Aš negaliu su tavim žaisti. 
Aš neprijaukinta.

— Aš atsiprašau, — tarė ma
žasis princas.

Bet pagalvojęs pridūrė:
— O kas yra “prijaukinti”?
— Tu — ne iš čia, — tarė 

lapė. — Ko tu ieškai?
— Aš ieškau žmonių, — ta

rė mažasis princas. — Kas yra 
“prijaukinti’*?

— Žmonės, — tarė lapė, — 
turi šautuvus, ir jie medžioja. 
Tai labai negeras darbas! Be to, 
jie laiko vištas. Jomis jie ir te
sirūpina. Tu ieškai vištų?

— Ne, — tarė mažasis prin
cas, — aš ieškau draugų. Kas

Kolumbo (Amerikos atradėjo 
1492) jūrininkai stebėjosi indė
nais, žaidžiančiais šokančiu ka
muoliuku. Pradžioje galvojo, kad 
jie gyvi, o iš tiesų buvo padary
ti iš natūralios gumos.

Čia spausdinami Algimanto 
Andriaus Santvarų (jo tėvas Sta-- 
sys Santvaras yra plačiai žino
mas poetas) eilėraštukai, kuriuos 
jis parašė būdamas 8-10 metų. 
Vos trylikos metų sulaukęs (1957 
m.) Algimantas tragiškai žuvo 
New Yorke (U.S.A.).

MEŠKIS

Man mama nupirko lokį 
Visą pilką, pilką — 
Meški, ar tu šokti moki? 
Ar įveiktum vilką?

Mano muskulai, kaip vyro, 
Aš patiesčiau lokį! — 
Meški, tu bijai pagyro, 
Tu juokies ir šoki...

A. Giedrius

— Mama, palauk: aš atbėgu.
Moteriškei pasidarė miela. Ji 

sustojo. Tai buvo jos sūnus. Jis 
taip pat grįžo iš mokyklos. Pri
siartinęs pasidėjo ant vežimėlio 
savo knygų maišelį ir ėmė jį 
stumti.

— Dėkui, sūneli, — tarė moti
na, ir iš akių jai biro karštos 
ašaros.

— Tėveli, padėk išspręsti man 
uždavinius.

— Mielai, vaikeli, bet aš ne
manau, kad tai būtų labai gerai.

— Tai nieko. Ir aš pats ne vi
sada gerai išsprendžiu.

yra “prijaukinti”?
— Tai toks daiktas, kuris 

pernelyg dažnai pamirštamas. 
Tai reiškia “sueiti į pažintį”...

— Sueiti į pažintį?
— Žinoma, — tarė lapė. — 

Tu man dar tebesi berniukas, 
panašus į šimtą tūkstančių kitų 
berniukų. Ir tu man nereikalin
gas. Ir aš tau nereikalinga. Aš 
tau esu lapė, panaši i šimtą tūks
tančių lapių. Bet jei tu mane 
prijaukinsi, mudu būsime vienas 
kitam reikalingi. Tu man tada 
būsi vienintelis pasaulyje. Aš tau 
būsiu vienintelė pasaulyje.

— Pradedu suprasti, — tarė 
mažasis princas. — Yra viena 
tokia gėlė... Man rodos, kad ji 
mane prijaukino...

— Gal būt, — tarė lapė. — 
Žemėje gali matyti visokiausių 
dalykų...

— O, tai visai ne Žemėje, — 
tarė mažasis princas.

Lapė atrodė labai susidomėju
si.

— Kitoje planetoje?
— Taip.
— Ar toje planetoje yra me

džiotojų?
— Ne.
— Tai įdomu! O vištų?
— Ne.
— Niekad nebūna viskas kaip 

reik, — atsiduso lapė.
Tačiau ji vėl grįžo prie savo 

minčių:
— Mano gyvenimas — neį

vairus. Aš medžioju vištas, o 
žmonės medžioja mane. Visos 
vištos tarp savęs panašios, ir vi
si žmonės tarp savęs panašūs.

POVILAS IR OŽKOS
Netoli didelio kalno gyveno 

vienišas žmogus, vardu Povilas. 
Vieną dieną Povilas nutarė nu
sipirkti sau ožką, kad nebūtų 
taip liūdna ir kad galėtų kada 
tik panorėjęs, šviežio pieno at
sigerti. Nusipirko gražią ožką ir 
parsivedęs namo pririšo ją ža
lioje pievoje. Keletą savaičių 
ožka buvo labai patenkinta, bet 
vieną dieną, atėjus pas Povilą 
sakėsi, kad nori eiti pasiganyti 
kalno viršūnėje. Veltui Povilas 
jos prašė, kad pasiliktų, veltui 
barė ir veltui tą naktį ją užraki
no tvarte. Užsispyrus ožka per 
langą iššoko ir išlėkė į kalną. Tą 
naktį pasigirdo ožkos bliovimas 
ir vilko staugimas, o kai Povi
las išbėgo gelbėti, buvo jau per- 
vėlu. Beliko tik ožkos nagai.

Vėl Povilas vienas gyvena, 
bet kažkaip nesmagu vienam, 
nutarė kitą oką nusipirkt. Vėl į 
turgų, vėl išrinko ožką, šitą kar
tą baltą, ir parsivedė namo. Tas 
pats vėl ir atsitiko: ožkai pasi
darė nuobodu, ir išlėkė į kalną, 
o vilkas patenkintas, pavalgęs, 
laižėsi ir laukė daugiau.

Keletą ožkų Povilas nusipir
ko, bet kiekvieną pagriebė vil
kas ir suėdė. Septintą ožką Po
vilas nupirko labai jauną, gal
vodamas:-

Kai mes čia skundžiamės karščiais, kitur pasaulyje siaučia gili 
žiema. Šiuo metu ir Lietuvoje dar tebėra šalčių ir sniego, nors 
jau pavasarėja.

Taigi man truputį nuobodoka. 
Bet jei tu mane prisijaukinsi, 
mano gyvenimas nušvis lyg sau
lės šviesa. Pažinsiu tokį žings
nių garsą, kuris skirsis nuo visų 
kitų. Kiti žingsniai mane verčia 
lįsti į žemę. Tavo žingsniai ma
ne išvadins lauk iš urvo, kaip 
muzika. O be to, žiūrėk! Matai, 
ten auga javų laukas. Duonos 
aš nevalgau. Iš javų man — jo
kios naudos. Javų laukai man 
nieko neprimena. Ir tai liūdna! 
Bet tavo plaukai yra aukso spal
vos. Taigi kaip bus puiku, kai tu 
mane prisijaukinsi! Aukso spal
vos javai man primins tave. Ir 
man bus malonu klausytis vėjo 
šiurenimo javuose...

Lapė nutilo ir, ilgai žiūrėjusi

Olandijoje pastatytas pamink
las legendariniam berniukui, ku
ris pamatęs skylę užtvankoje, 
rankų įkišęs laikęs per naktį, kad 
sustabdytų besiveržiantį vandenį.

— Jei aš nusipū-ksiu labai 
jauną ožką, ji pripras prie ma
nęs ir nenorės Kvailioti po kai
nus, kaip visos kitos.

net ir šita maža ožkutė, kurią 
Povilas pavadino ‘’Berage", pa
sižiurėjo į karną ir pagalvojo;

— is.aip gražu lenai! Ueies žy
di, paukščiukai čiulba, o as vie
na čia pievoje dziūstu. ožkutei 
pasirodė tą pieva tokia maža, 
Kad ji panorėjo irgi įkopti į kal
ną n- pasidžiaugt, su zuikučiais 
paocgiot ir net pamėginti skrist, 
Kaip paukščiai, laip nuėjo pas 
Povilą ir pasakė;

— Man čia nuobodu, aš no
riu cm pažaisti ant kalno. Povi
las labai nuliūdo išgirdęs šitą 
naujieną ir mėgino ją atkalbėti. 
Pasakojo, kas atsitiko kitom ož
kom, kaip viena ožka visą naktį 
kariavo su vilku, ir išaušus, vil
kas ją suėdė. Kvaila ožka vis- 
tiek norėjo eiti pasidžiaugt am 
kalno, nes pavasaris ją saukė, ir 
nepatiko žiūrėti kaip Kiti kalne 
džiaugiasi, o ji negali.

Povilas, nutarė tą kvailą ožką 
gelbėti: nunešė ją bliaunančių 
į tvartą ir uždaręs langą užra
kino duris, kad nepabėgtų kaip 
kitos. Bet Povilas nežinojo, kad 
ta ožka buvo gudresnė negu ki- 

į mažąjį princą, tarė:
— Prašau... prijaukink mane!
— Labai norėčiau, — atsakė 

mažasis princas, — bet kad ne
daug turiu laiko. Reikia rasti 
draugų ir susipažinti su daug 
visokių dalykų.

— Susipažinti gali tik su tais 
dalykais, kuriuos prisijaukini, — 
tarė lapė. — Žmonės neturi lai
ko ko nors pažinti. Jie nusiper
ka viską jau gatava iš prekybi
ninkų. Bet kadangi nėra preky
bininkų, iš kurių būtų galima 
įsigyti draugų, tai draugų žmo
nės ir neturi. Jei nori turėti 
draugą, prisijaukink mane!

— O kaip tai padaryti? — 
paklausė mažasis princas.

— Reikia būti labai kant
riam, — tarė lapė. — Iš prad
žių atsisėsi ant žolės, va šitaip, 
truputį toliau nuo manęs. Aš į 
taVe žiūrėsiu akies krašteliu, ir 
tu nieko nesakysi. Kalba — ne
susipratimų šaltinis. Bet tu ga
lėsi kasdien atsisėsti vis arčiau...

Mažasis princas rytojaus die
ną atėjo vėl.

— Geriau būtų buvę ateiti tą 
pat valandą, — pastebėjo lapė.
— Jei tu ateidinėsi, pavyzdžiui, 
ketvirtą valandą popiet, tai jau 
nuo trečios valandos aš imsiu 
jaustis laiminga. Juo laikas eis, 
tuo aš jausiuos laimingesnė. Ket
virtą valandą aš jau pradėsiu 
jaudintis ir nerimauti: sužinosiu 
kiek atsieina laimė! Bet jei tu 
ateidinėsi bet kada, aš niekad 
nežinosiu, kada turiu pasipuošti 
širdį. Reikia laikytis apeigų.

—. Kas yra apeigos?
— Tai yra toks dalykas, ku

ris pernelyg dažnai pamiršta
mas, — tarė lapė. — Toksai, 
kurio dėka viena diena skiriasi 
nuo kitų dienų, viena valanda
— nuo kitų valandų. Va, pavyz
džiui, mano medžiotojai laikosi

SVARBI
Vaikai, ar mėgstate pasakas? 

Jūs galite patys pasiskaityti, o 
jei dar nemokate, paprašykite, 
kad paskaitytų tėtis ar mama iš 
knygos “Užburti keliai”. Parašė 
šitų knygų Antanas Giedrius ir 
gražiais paveiksliukais papuošė 
dailininkė VI. Stančikaitė. Papra
šykite, kad tėveliai Velykoms 
jums padovanotų užsakydami: 
Immaculate Conception Convent, 
R.F.D. 2., Putnam, Conn. U.S.A. 
Kaina 3.95 dol.

tos, ir nežinojo kad ji, apsižval- 
gius pradėjo kasti žemę po siena. 
Kitą rytą ji buvo laisva. Pašo
kinėdama, ji džiaugėsi pavasa
riu ir pasileido bėgte į kalną.

Visą dieną kalne džiaugėsi, ir 
buvo išrinkta kalno karaliene, 
bet kai sutemo, apsidairius pa
matė kad ji viena tik ir liko. Kiš
kiai įlindo į savo urvus, voverys 
pasislėpė tarp medžių lapų, o 
kvaila ožka pasiliko viena.

Nei grįžt, nei pasilikt. Staiga 
pastebėjo tarp krūmų dvi žiban
čias akis ir pasileido bėgti. Bet 
greitai jai pastojo kelią vilkas, 
laižydamas savo nasrus ir rody
damas didelius baltus dantis. Be
ragė nutarė nepasiduot, ir spyrė 
vilkui į šoną su savo aštria ka-

Jonas Minelga
RAKETA

Tra — ta — ta — 
Raketa
Neria jau į augštį.
Aš mačiau, 
Daug greičiau 
Skrenda ji už paukštį!

— Ei, broliuk, J
Mėnuliuk,
Pasitrauk į šalį, 
O jei ne — 
Nežinia, 
Kas nutikti gali!

Vakare
Svaigs giria 
Nuo auksinių varsų. 
Su kita 
Raketa
Gintas skris į Marsą.

apeigų. Ketvirtadieniais jie šoka 
su kaimo merginomis. Todėl 
ketvirtadienis man yra puiki 
diena! Nueinu iki pat vynuogy
no. Jei medžiotojai šoktų bet 
kada, dienos būtų panašios vie
na į kitą, ir aš neturėčiau atos
togų.

Taigi mažasis princas prisi
jaukino lapę. Ir kada atėjo išsi
skyrimo valanda, lapė tarė:

— Ak, aš verksiu!..
— Tu pati kalta, — tarė ma

žasis princas, — aš tau nelinkė
jau nieko blogo, bet juk norė
jai, kad tave prijaukinčiau...

— Žinoma, norėjau, — tarė 
lapė.

— O sakai, verksi! — tarė 
mažasis princas.

— Žinoma, verksiu, — tarė' 
lapė.

— Tai nieko nelaimėjai!
— Vis tiek laimėjau, — tarė 

lapė. — Sakiau, dėl javų spal
vos...

Paskui ji pridūrė:
— Nueik vėl pasižiūrėti ro

žių. Suprasi, kad tavoji yra vie
nintelė pasaulyje. Paskui grįši su 
manimi atsisveikinti, ir aš tau 
pasakysiu vieną paslaptį.

Mažasis princas nuėjo vėl pa
sižiūrėti rožių.

— Jūs visiškai nepanašios į 
mano rožę, jūs — dar niekas,. 
— tarė jis joms. — Nė vienas 
neprijaukino, ir jūs nė vieno ne
prijaukinote. Jūs — tokios, ko
kia buvo mano lapė. Ji buvo la
pė, kaip ir šimtas tūkstančių ki
tų. Bet aš su ja susibičiuliavau, 
ir ji dabar yra vienintelė pasau
lyje.

Ir rožės labai susidrovėjo.
— Jūs gražios, bet jūs — 

tuščios, — tarė jis joms dar. — 
Dėl jūsų neverta mirti. Žinoma, 
apie mano rožę koks praeivis 
manytų, kad ji panaši į jus. Bet

KNYGA!
Petriukas: Jonuk, kų tu čia da

rai?
Jonukas: Rašau laiškų savo 

pusbroliui.
Petriukas: Bet kodėl rašai taip 

lėtai?
Jonukas: Todėl, kad mano pus

brolis nemoka greit skaityti.
* • •

Pasaka be galo
Gyveno senelis ir senelė ir tu

rėjo jie avelę. Ta avelė kaip ave
lė. Gyveno senelis ir senelė ir 
turėjo jie avelę. Ta avelė kaip 
avelė. Gyveno senelis ir sene
lė...

nopa. Vilkas, nustebęs, stabte
lėjo ir ožka vėl pataikė į vilko 
šlaunį.

Tuo ir prasidėjo tokios muš
tynės kad visas kalnas nuaidėjo, 
ir narsi ožkutė nutarė nors iš
laikyti iki aušros kaip kitos ož
kos, tada vilkas ją galės suėst. 
Tai ir pešėsi, kol ožkutės šonai 
krauju nudažyti blizgėjo raudo
nai. Rytuose pasirodė keli rau
doni brėkšmai, ir ožkutė atsidu
so, nes ji irgi buvo kovojusi su 
vilku, ir dabar ji krito ant že
mės, leisdama vilkui save suėsti.

Saulė pakilo augščiau, nuda
žydama visą kalną auksu, bet 
ožkutė jau to nematė, paukščiu
kai atsibudę čiulbėjo ir bitės iš
skrido savo darbams, bet ožkutė 
nei matė, nei girdėjo, nei užuo
dė kai kvapios gėlės atsivėrė pa
sveikinti saulės. Net Povilas jos 
kaulų neatrado.

(Papasakojo 
Ramutė Zinkutė)

Australijoje yra viena skruz
džių rūšis, kurios keliaudamos 
pasiima drauge “sunkvežimius” 
su maistu. Tai specialiai išaugin
tos skruzdės, kurios pripildomos 
medum arba gėlių nektaru. Iš tų 
atsargų maitinasi skruzdės dar
bininkės. Tokias maisto nešioto
jas gaudo ir pasigardžiuodami 
valgo vietos laukiniai gyvento
jai.

jau ji viena brangesnė už jus vi
sas, užtat kad aš ją laisčiau. Už
tat, kad aš ją apvožiau gaubtu. 
Užtat, kad ją atitveriau širma. 
Užtat, kad nuo jos aš nurankio
jau vikšrus, išskyrus du ar tris, 
kad būtų petelikių. Be to, aš 
klausydavausi, kaip ji nusiskun
džia, giriasi, o kartais net ir ty
li. Užtat, kad tai — mano rožė.

Ir, sugrįžęs prie lapės, jis ta
rė:

— Lik sveika.
— Lik sveikas. — tarė lapė,

— Tai tokia mano paslaptis. Ji
— labai paprasta: matyti gali 
tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, 
nematoma akimis.

— Tai, kas svarbiausia, ne
matoma akimis, — pakartojo 
mažasis princas, norėdamas ge-' 
riau atsiminti.

— Tavo rožė tau tokia bran
gi todėl, kad tu jai paskyrei tiek 
laiko.

— Mano rožė man brangi to
dėl... — pakartojo mažasis prin
cas, norėdamas geriau atsiminti.

— Žmonės pamiršo tą tiesą,
— tarė lapė. — Bet tu neturi 
jos pamiršti. Tu pasidarai amži
nai atsakingas už tą, su kuo su
sibičiuliauji. Tu — atsakingas 
už savo rožę... — pakartojo ma
žasis princas, stengdamasis ge
riau atsiminti.

,/i
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MOTERYS DIRBA

MŪSŲ PASTOGĖ

VERTYBIŲ HARMONIJA
1963 m. kovo 13 d.

Sydney Lietuvių Moterų Socia
linės Globos Draugija veikia apie 
10 metų. Per tą laikų Syd. Liet. 
Mot. Soc. Glob. D-ja atliko didelį 
ir reikšmingą labdaros darbą.

Anksčiau valdyba buvo renka
ma, berods, vieneriems metams, 
dabar renka dvejiems metams. 
Keletą kartų valdybos buvo per
rinktos ir kiekviena valdyba ati
davė didelę savo darbo duoklę 
draugijai ir bendruomenei. Pri
dėjo daug triūso ir, kur reikėjo 
ir suspėjo, nuoširdžiai ištiesė pa
šalpos ranką. Gal pasitaikė klai
dų ii' valdyboje tarpusavio nesu
sipratimų. Kiekviename darbe, 
organizacijoje ir pan', pasitaiko 
klaidų ar nesklandumų. Tai pa
moka ateičiai: mokinamės iš pra
eities ir dirbkime toliau!

Vienu laiku Syd. Liet. Mot. 
Soc. Globos D-ja tiek sušlubavo, 
kad praėjusiai valdybai šaukiant 
keletą kartų susirinkimus tiek 
mažai susirinkdavo, kad nebūda
vo net iš ko rinkti valdybos. At
rodė, niekąs nesidomavo. Senoji 
valdyba jautėsi labai pavargusi 
nuo dąrbo ir atrodė, kad teks 
draugiją likviduoti. Tačiau dėka 
p. Adomėnienės, kuri tuo metu 
buvo revizijos komisijos pirmi
ninkė, be jokių užkulisinių min
čių, tiktai kad nelikvidavus drau
gijos, susitarusi su valdyba ji su
šaukė moterų susirinkimą. Susi
rinkime dalyvavęs gerokas būrys 
moterų išrinko naują valdybą.

Kaip anksčiau buvusios valdy
bos, taip ir dabartinė valdyba, 
artimo meilės vedama, pasiėmė 
tas sunkias ir atsakomingas pa
reigas su tikslu padėti ligoniams 
ir kitiems mūsų tautiečiams ne
laimės atvejais.

Tuo pačiu kartu stengėsi ką 
nors geresnio ir tobulesnio įneš
ti draugijom kaip: —

1) Nutarė ir įgyvendino narii 
mokesčio mokėjimą 5 šil. me
tams, aktyvus narys yra: su
mokėjęs nario mokestį, tad gali 
dalyvauti rinkimuose ir būti iš
rinktas valdyboje. Dabar D-ja 
turi apie šimtą narių.
2) Nutarė užregistruoti Syd
ney Liet. Mot. Soc. Globos 
D-ją.
Paruošti įstatus ir tuo reikalu

visą susirašinėjimą su reikalin
gomis įstaigomis valdyba pavedė 
p. O. Baužienei. Paskutiniu laiku 
teko sužinoti, kad gautas iš val
džios vyriausio sekretoriaus raš
tinės (Chief Secretarys Dept) 
pranešimas kad Sydney Liet. Mot. 
Soc. Globos D-ja yra užregistruo
ta. Šis yra moterų didelis laimė
jimas. Taip, yra, ko vyrai negali 
padaryti, moterys padaro. Ir tas 
puiku! Ta visa užregistravimo 
procedūra atlikta be advokatų ir 
kitų išlaidų.

Dabar Sydney Liet. Mot. Soc. 
Globos D-ja įgijo juridines tei
ses. Šiuo momentu tokiomis tei
sėmis yra vienintelė lietuviška 
organizacija N.S.W. o gal ir vi
soje Australijoje. Be abejo ji yra 
valdžios kontrolėje. Ji žiūri kad 
pajamos būtų išmokamos tiktai 
pašaipos reikalams, ir tas nenuos
tabu, nes ir bankai yra valdžios 
kontrolėje.

Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 
D-jos veikimo dirva yra plati ir 
palanki, ji yra atleista nuo mo
kesčių (tax) mokėjimo, gali vie
šai daryti rinkliavas, įsigyti ju- 
domą ir nejudomą turtą, prieg
laudas, poilsio namus, kavines, 
valgyklas ir pan. Draugija stovi 
ant plataus kelio, yra bepartirtė, 
lietuviška ir nemanau, kad ji pa
sidarys kokios siauros partijos 
įrankiu.

Moterų draugija vis kaskart 
daugiau sulaukia iš visuomenės 
palankumo, pasitikėjimo ir para
mos, tai parodo jų puikūs paren 
girnai ir visuomenės skaitlingai 
lankomi, ypatingai praėjęs blynų 
vakaras, žmonių susirinko daug; 
tikrai jautėmės, kaip viena lietu
viška šeima, čia aš nenoriu vien 
valdybos girti, o kitas paneigti. 
Visai ne! Kartoju, visi buvę ir 
esami moterų komitetai sunkiai 
dirbo ir daug jjero padarė mūsų 
tautiečiams. Svarbus yra laikas, 
laikas mus išgydo ir mokina; il
giau gyvendami daugiau pasiek
sime, nudirbsime ir pamatysime.

Moterų draugijai netik mate
rialiai, bet ir moraliai parama 
reikalinga nes jos savo sunkiu 
darbu yra užsitarnavusios su kau
pu.

Antanas Baužė

Sunku beįsivaizduoti kokiame 
dvasiniame skurde šiandieną pa
saulis būtų, jei J. Gutenberg ne
būtų išradęs knygoms spausdinti 
priemonių ir jo išradimui įgyven
dinti, Mainz turtuolis, J. Fust 
nebūtų paskolinęs 800 guldenų? 
Šiandieną taip iškilusi kultūra ir 
civilizacija būtų nepasiekusi tokio 
lygio, jei dvasinės r materialinės 
vertybės nebūtų saistomos tarpu- 
saviais, harmoningais ryšiais. 
Tautinė kultūra paskleidžia pla
čiam pasauliui tos tautos mate
rialinių išteklių dėka. Ne be pag
rindo patarlė sako: “Kas turtin
gas, tas protingas”.

Savosios tautos tęstinumui iš
laikyti išeivijoje esame susibūrę į 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę. 
Lietuviškajai kultūrai ugdyti ir 
ją skleisti reikalingos lėšos. Todėl 
lietuvių bendruomenės materiali
niam stiprinimuisi turime burtis 
į lietuviškas ekonomines organi
zacijas. Per tokias organizacijas 
materialiai sustiprėję, labiau ga
lėsime paremti lietuviškosios kul
tūros ugdymo darbą.

Lietuviai, seni išeiviai, prieš 
kelesdešimt metų šį reikalą gerai 
suprato ir šalia įvairių savų kul
tūrinių organizacijų steigė ekono
mines ir savišalpos draugijas. 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
matome prieš kelesdešimt metų 
lietuvių įsteigtas ir jų vadovauja
mas taupomąsias — skolinamą
sias draugijas su milijoniniais ka
pitalais. Mums, likimo privers
tiems išeiviams, patyrusioms poli
tinio ir ekonominio gyvenimo 
laisvę, šis reikalas turėtų būti ge
riau suprantamas negu pirmie
siems, bet vis tik, neskaitant Ka
nados ir Anglijos lietuvių išeivių, 
Australijos lietuviai šia kryptimi 
tepradeda daryti vos pirmuosius 
žingsnius. Po keliolikos metų gy-_

veninio šiame kontinente, neper
seniausiai Melbourne įsteigta Lie
tuvių Kooperatinė Kredito Drau
gija TALKA, o Adelaidėje tcbe- 
siruošiama tokią draugiją steigti. 
Arčiau stebint šį reikalą, tenka 
apgailestauti, kad vietos lietuvių 
tarpe ekonominių organizacijų 
steigimo ir jų veiklos išvystymo 
darbe esama tam tikro skepticiz
mo, nerangumo ir kitų nelemtų 
nuotaikų. Kai ko sakoma, kad šių 
organizacijų veikla būsianti ma
ža reiškmė ekonomiškai tenkinti 
mūsų bendruomenės kultūrinius 
poreikius. Nereikia būti naiviais 
manant, kad po metų ar kitų to
kios ekonominės organizacijos pa
darys finansinėje srityje kažko
kius stebūklus. Prisimintina, kad 
jų darbo išvystymas priklauso 
nuo laiko, o sėkmė nuo mūsų vi
sų susipratimo ir geros valios. 
Tikslas pasiekiamas tik kruopš
čiu ir sistematišku darbu. Šių 
ekonominių organizacijų naudą 
lietuvių bendruomenei verta pa
vaizduoti paprasta aritmetika, 
tam tikslui imant vieną šimtą 
svarų (£100) vienų metų laikui.

Laikomas banke £100 duos per 
metus £3.10.0 palūkanų. Kitam 
mūsų tautiečiui skolinantis ar 
imant prekes išmokėjimui (H.P.) 
už £100 per metus teks mokėti 
nuo £10 iki £12. palūkanų. Tuo 
būdu, bendruomeniškai imant, bū
sime praradę nuo £6.10.0 iki 
£8.10.0 per metus.

Ta patį £100 laikydami jau vei
kiančioje Lietuvių Kooperatinėje 
Kredito Draugijoje TALKA per 
metus gausime £4 palūkanų, joje 
skolindamies £100 vieniems me
tams iš 8% (quarterly adjust
ment) turėsime mokėti £5 palū
kanų. Tuo būdu £100 taupytojas 
ir skolininkas (mūsų bendruome
nės nariai) per metus sutaupys

£4. — (£8.10.0 minus £5. plus 
10 šil. bus £4.)

Draugija TALKA už £100 pa
tarnavimą per metus pelnys £3. 
(mėnesiniai skolos grąžinimai 
tuojau leidžiami apyvarton, duo
dant naujas paskolas)'. Tuo būdu 
taupytojas, skolininkas ir d-ja 
TALKA už £100 turės per metus 
£7 pelno.

Neturėdami savos kredito drau
gijos, naudodamiesi kitų bankų ir 
finansinių organizacijų patarna
vimais už £100 pei- metus iš savos 
bendruomenės tarpo praradome

£8.10.0; turėdami tokią organiza- ?į 
ciją minėtų £8.10.0 netik nepra- f 
radome, bet dar £7 pelnijome. Tad 1 
rezultate sava kredito draugija 3 
tik £100 per metus mums patar- | 
naudama padėjo bendrai sutaupy- 
ti viso £15.10.0. AR TAI MAŽA-- ) 
REIKŠMĖ EKONOMINĖ BEN- » 
DRUOMENINĖ NAUDA?

Ši paprasta aritmetika akivaiz- > 
džiai rodo, kad reikia labiau susi
rūpinti lietuviškų kredito organi
zacijų steigimu. įsteigtąsias rem
ti stojant į jas nariais ir skoli- " 
nantis reikalingas paskolas tik sa
vose kredito draugjose. Bet koks 
nerangumas, skepticizmas lietu
vių bendruomenę ekonomiškai 
skriaudžia ,o kultūriškai žlugdo.

L. Burkus

f JEI PINIGUS TAUPYTI AR JŲ PASISKOLINTI REIKIA, “ 
LIETUVIŲ KOOPERATINĖN KREDITO DRAUGIJOM “ 

“TALKA” EIK! \
PIRMIAUSIA, BŪK JOS NARIU!

TALKA

KAI DU STOS...
MOKYKLŲ JUNGIMO KLAUSIMAS

reikėtų viena ar kita forma jung- f

KULTŪRINES ŽINIOS

Abi Adelaidės savaitgalio mo
kyklos — ALB Savaitgalio Mo
kykla Lietuvių Namuose ir šv. 
Kazimiero Savaitgalio Mokykla 
Katalikų Centre — jau pradėjo 
1963-sius mokslo metus. ALB mo
kykloje, pasitraukus jos ilgame
čiu! vedėjui p. V. Statnickui, ve
dėju pakviestas patyręs pedago
gas, ligšiolinis vedėjo padėjėjas 
mokytojas M. Reinkė. Prie šios 
mokyklos pradėjo veikti ir vaikų 
darželis. Paskutiniu metu buvo

ti krūvon'.
Junginių buvo praeity, ypač te- S 

atro srityje. Atsimename prieš 
kokius ketverius metus vienon « 
vadovybėn buvo sujungtas Ade- į 
laidėje gražiai veikęs Teatras — ? 
Studija ir Teatro Mylėtojų teat- f 
ras Adelaidėje pasivadinęs Ade- g 
laidės Teatru. Susijungė tie te- | 
atrai, atrodo, tik tam, kad tyliai Į 
numirtų, nors prieš tai abu ko- j 
lektyvai atskirai veikė labai gra- |

“NIDOS” KNYGŲ KLUBO 
Londone numato išleisti: Ant. Šu
kio atsiminimai iš nepriklausomy
bės kovų “Du mediniai ir trys ge
ležiniai kryžiai”. J. Krūmino ro
manas “šeštasis medis”, P. Taru- 
lio romanas, Kazio Almeno nove
lių rinkinys “Bėgiai”, M. Vait
kaus atsiminimai “Šiaurės žvaig
ždė”, H. Nagio literatūrinių 
straipsnių rinkinys “Langai į 
šiaurę”, K. Vaitkevičiaus nove
lių rinkinys, P. Andriušio naujas 
romanas, R. Spalio linksmi pasa
kojimai, K. Pažėraitės naujas ro
manas, F. Neveravičiaus versta
sis Orwelio romanas “1984” ir K. 
Barėno novelių rinkinys.

Geležinę uždangą praskleidus
PABALTIJO KRAŠTUOSE 

TRŪKSTA VAISTŲ
Pagal vokiečių spaudos žinias, 

gautas. iš Švedijos, Skandinavijo
je gyveną pabaltiečiai patyrę, kad 
privačiuose laiškuose iš pavergtų 
Pabaltijo kraštų vis dažniau už
simenama apie vaistų trūkumą. 
Tai kelia rūpestį Vakaruose gy
venančių tarpe. Pagal gautas ži
nias, sovietinės vaistų gamyklos 
produkcijom planus išpildančios 
tik ligi 30 — 70%, o sovietų nu
statytos vaistams iš užsienio gau
ti sąlygos faktinai neįvykdomos. 
Vaistų trūkumas, be to, butų sto
ka, jų blogos sąlygos sukūlusios 
kai kurių ligų, pvz. plaučių su
sirgimų, padidėjimą.

LIETUVIŠKŲ DROŽINIŲ 
PARODA VOKIETIJOJE

Vechtoje, Fed. Vokietijoje, mi
nint Vasario 16-ją, vasario 17 d. 
buvo atidaryta ir lietuviškų dro
žinių paroda šūkiu “Tėvynei Lie
tuvai prisiminti liaudies droži
niai”. Salėje buvo išdėstyta 76 
drožiniai, lietuviškos juostos, Lie
tuvos pinigų rinkinys, albumai, 
liečią Lietuvą anglų ir lietuvių 
kalbomis. Parodos metu iš plokš
telių buvo perduodamos lietuviš
kos melodijos. Paroda turėjo di
delį pasisekimą. Apie drožinių 
autorių — Sta»į Motuzą — ir pa
čią parodą vokiečių spaudoje pa
sirodė daug straipsnių. Ta proga

skaitytojai buvo supažindinti ir 
su Lietuva, jos pavergimu, sieki
mais. (E)

CHRUŠČIOVAS PRIEŠ 
MIRTIES BAUSMĘ

Sovietų Sąjungoje nuteisus 
mirties bausmėmis visą eilę so
vietų tautybės piliečių, tarp Chru
ščiovo ir britų filosofo, atominių 
ginklų priešo — Bertrando Rus- 
sell’io įvyko susirašinėjimas. Sa
vo atsakymu filosofui Kremliaus 
valdovas pastebėjo, kad jis esąs 
priešingas mirties bausmėms, ta
čiau teisingumo labui, girdi, “mū
sų tauta privalanti bausti visus 
tuos, kurie gyvena kitų sąskaiton 
ii- apiplėšia mūsų visuomenę”. Pa
gal Chruščiovą, Sovietijoje nėra 
buvę ir dabar nesą antisemitinės 
politikos, (E)

LENKAI SUSIRŪPINĘ 
VOKIEČIŲ — PRANCŪZŲ 

SUTARTIMI
Vasario 25 d. Varšuvoje pas

kelbtas tekstas Lenkijos notos, 
įteiktos Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeriui dėl š.m. sausio 
22 d. Paryžiuje pasirašytos Fed. 
Vokietijos — Prancūzijos ben
dradarbiavimo sutarties. Notą 
įteikė Lenkijos ambasadorius Pa
ryžiuje Jonas (Kęstutis) Drutto- 
Drūtas, Vilniuje baigęs lietuvių 
Vytauto Didž. Gimnaziją. Notoje 
nurodyta, kad prezidentas de

^EUROPIETIS SPECIALISTAS :
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Gaulle kelis kartus yra pažymė
jęs dabartinės lenkų-vokiečių sie
nos nepažeidžiamumą. Lenkijai 
rūpestį kelią tai, kad toje sutar
tyje esąs minimas ir Vak. Ber
lynas. Esanti sustiprinama vokie
čių “revanšistų ir militaristų” pa
dėtis. Lenkai dar nusistatę ir 
prieš atominius ginklus vokiečių 
rankose. Sutartį puolę ir čekai.

(E)'

VĖL ŠIMTAI SPECIALISTŲ 
IŠ LIETUVOS Į KAZACHSTANĄ

Vasario 22 d. Vilniaus radijas 
pranešė, kad “partijos paraginti 
gyventi ir dirbti komunistiškai”, 
į plėšinių žemes išvyksta Lietu
vos statybininkai ir traktorinin
kai. Pagal tą partijos “paragini
mą” (tiksliau — įsakymą — E.) 
į Kazakijos, Krasnodar© sritis ir 
jų sovchozus iš Vilniaus ir kitų 
Lietuvos rajonų išvyksta net 400 
asmenų. Jų tarpe traktorininkai, 
žemės ūkio specialistai, miškų 
ūkio darbuotojai ir kt. Tuo būdu, 
toliau vyksta pusiau tylus Lietu
vos gyventojų — specialistų, jau
nimo ir kt. išgabenimas į tolimuo
sius Sovietijos plotus. Tai vyks
ta tuo metu, kai nuolat skundžia
masi žemės ūkio, statybos ir kt. 
negalavimais, trūkumais. (E) -

★
Vilniuje išleistas “Literatūros 

terminų žodynas” — jį sudarė 
Lietuvių k. ir literatūros institu
to bendradarbiai J.- Petronis, V. 
Vanagas ir A. Zalatorius. Žody
nas apima apie 3.000 terminų, ša
lia lietuviškų pateikiami ir rusų 
k. atitikmenys. Žodyno gale duo
ta rusiškų terminų rodyklė.

★
Leningrado operos teatruose 

įvairiais laikotarpiais dainuodavo 
įvairūs lietuviai dainininkai. Sa- 
vp metu Marijos teatre dainavo 
K. Petrauskas, pokario laikotar-

JAV KULTŪROS FONDAS per 
7 metus L B švietimo tarybos pa
galba išleido 3 vadovėlius šeštad. 
mokykloms, vieną mokslo veikalą 
ir du kompz. VI. Jakubėno kūri
nių sąsiuvinius. Be to, nuo 1958 m. 
leidžia trjmėnesinį periodinį bend
rinės kalbos laikraštį “Gimtoji 
kalba”. Vadovėliai — S. Jonynie- 
nės “Lietuvos laukai”, A. Tyruo- 
lio “Ten, kur Nemunas banguoja” 
ir J. Plačo “Gintaras”. Mokslo 
veikalas — a. a. prof. V. Biržiškos 
“Aleksandrynas” It.; II t. jau 
įpusėtas spausdinti, o III taip pat 
atiduotas rinkyklon, Spausdina
ma dail. V. Petravičiaus “Gulbė 
karaliaus pati”, iliustruota liau
dies pasaka mažiesiems.

DAIL. BRONIUS MURINAS 
Čikagos West Suburban Artist 
Guild dailės parodoje už akvare- 
linę tapybą gavo I premiją. Ta 
proga “The Herald” įsidėjo mūsų 
dailininko nuotrauką ir aprašymą, 
įvertinantį jo kūrybą.

J. KARVELIS, Čikagoje, pla
nuoja leisti visus Vaižganto raš
tus, kurių susidarytų apie 20 to
mų. Būtų leidžiama prenumera
tos būdu.

viešai Adelaidėje iškelta mintis ir 
dar studijuojamos galimybės abi 
mokyklas sujungti. Įrodinėjama, 
kad tokiu atveju mokinių skai
čius sujungtoje mokykloje būtų 
didesnis, lengviau būtų išspren
džiamas mokytojų klausimas. Ta
čiau iš kitos pusės nurodoma, kad 
mokyklas sujungus, bendras mo
kinių skaičius dėl įvairių priežas
čių gali dar sumažėti. Girdi, rei
kia visą dėmesį koncentruoti ne 
mokyklų jungime ar raginime 
perkelti vaikus iš vienos mokyk
los į kitą, bet lankyme tų tėvų, 
kurie iš viso dar neleidžia savo 
vaikų į jokią lietuvišką mokyk
lą. Dvi mokyklos, toliau nurodo
ma, lietuviškai besimokinančių 
skaičių padidino. Jeigu būtų įs
teigta dar ir trečioji mokykla la
biau lietuvių apgyvendintų prie
miesčių centre, padidėtų ir ben
dras mokinių skaičius.

Taip pat nurodoma, kad Ade
laidėje be dviejų lietuviškų mo
kyklų yra dvi moterų draugijos, 
du lietuviškos veiklos centrai, — 
Lietuvių Namai ir Katalikų Cen
tras, du teatrai, du informaciniai' 
laikraštukai — “šventadienio 
Balsas” ir “Adelaidės Lietuvių 
Žinios”. Logiškai, girdi, ir juos

žiai ir vaidinimų Adelaidėje ne
trūkdavo. Susijungę gi beveik 
nieko nedavė ir pats gyvenimas 
Adelaidėje vėl iššaukė du teatrus.

Bendrai Adelaidėje dabartinis 
laikotarpis yra laukimo laikotar
pis. Dabartinė Adelaidės apylin
kės valdyba, suorganizavusi Va
sario 16-sios minėjimą, jaučiasi 
savo kadenciją užbaigusi ir lau
kia kovo mėnesį įvykstančio vi
suotinio Adelaidės Bendruome
nės susirinkimo, kad pareigas ga
lėtų perduoti naujai apylinkės 
valdybai. Veikla vyksta už sce
nos, aiškinant, kas sutiktų įeiti j 
naująją apylinkės valdybą. Val
džios rinkimai, atrodo, šiemet į- 
gaus atitinkamo gyvumo: tai di
dele dalimi priklausys nuo to, 
kiek adelaidiškiai domėsis busi
muoju susirinkimu ir kaip gausiai 
į jį atsilankys.

Bendruomeninių reikalų iš sa
vo akių neišleidžia ir Krašto Ta
rybos atstovai, kurie trečiam eili
niam pasitarimui renkasi Lietu
vių Namuose kovo 1 d. Gal šiame 
susirinkime bus paliesti ir tokie 
klausimai, kuriuos vėliau teks pa
minėti. ■

V. Radzevičius

KAUNAS IR VILNIUS
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d. paskelbė savo bendradarbio R. 
E. įspūdžius iš kelionės po Lie. 
tuvą. Jis pastebėjo, kad Lietuvo
je daug rusų ir jie užimą svar
bias valstybės tarnybas bei pos. 
tus pramonėje. Kad visur stebima

py tame pačiame teatre (dabar
— Akad. Kirovo vardo) dainavo 
tenoras V. Adamkevičius, kitame, 
Mažajame teatre dainavo D. Lu- 
kŠtoraupis, o dabar dainuoja bo
sas Jonas Jocys. Budapešte Er- 
kelio vardo konkurse Jocys buvo 
iškovojęs laureato vardą ir vasa
rio mėn. buvo atsilankęs į Vilnių
— dainavo televizijos studijoje, 
dalyvavo operos “Undinė” spek
taklyje. (E)

1940 m., sovietams užėmus Len
kijos rytinę dalį, viename bažnyt
kaimyje apsistojo raudonosios ar
mijos dalinys. Netrukus, pradėjo 
atvažinėti pas savo vyrus koman- 
dyrus ir katiušos su katiušukais. 
Vieną sekmadienį pro bažnyčią 
ėjo komandyras su žmona ii' po
ra paauglių katiušukų. Prie šven
toriaus vartų sėdėjo keletas elge
tų. Katiušukai, pamatę elgetas, 
sušuko į savo tėvus:

— Žiūrėkit, ir čia yra kolchoz- 
ninkų!

Kremliaus ranka, apie tai liudi
ja dviejomis kalbomis užrašai sto
tyse, gatvėse. Vilnius progresuo
jąs pramonės srityje, o Kaunui, 
buvus laikinąja sostine, dabar 
tenka mokėti sąskaitas. Jis atro
do apleistas. Karo veiksmų pėd
sakų Vilniuje, teigia vokietis 
laikraštininkas, dar esama, tačiau 
be kelių išimčių, griuvėsių vieto
je išdygę nauji pastatai. Esą, Lie
tuva, ir šiandien laikytina žemės 
ūkio kraštu, nors joje rasime į- 
monių, gaminančių mašinas, ele
ktros produktus, tekstilę. Trūks
ta kai kurių pramonės gaminių, 
pvz. automobilio, užsakius, tenka 
laukti metų metus. Pagal krašto 
dydį investavimai pramonėje esą 
dideli ir čia Kiel’io žurnalistas 
primena Kauno 63 kv. km. dyd
žio “marias”, vad. HES. (E)

ARGENTINOJE
Argentinos Imigrantų suruoš

toje dienoje Buenos Aires pasiro
dė lietuvių grupė, kuri gausiai 
dalyvavo pamaldose “El Salva
dor” bažnyčioje. Mišias laikė Ar
gentinos nuncijus mons. Monzzo- 
ni, kuris pasakė imigrantams tai 
dienai pritaikintą pamokslą ir su
teikė apaštališką palaiminimą.

Pamaldoms pasibaigus “El Sal
vador” universiteto salėje įvyko 
meninė programa, kurioje daly
vavo tautos, tarp jų ir lietuvių 
jaunimo ansamblis “Rambynas”, 
meniškai pašokdamas Kubilą, 
Ožiukus ir Malūną.

★
Šv. Cecilijos choras ir Ramby- 

no ansamblis pasirodė televizijoj 
pašokdami tautinių šokių ir pa
dainuodami lietuvių liaudies dai
nų. Tai pirmas toks pasirodymas 
Argentinoje.

MECHANINĖS ŠIRDIES MODELIS
Ilinoiso (JAV) universiteto bio

fizikai pranešė apie įdomų ban
dymą su šunimi. Jams operacijos 
metu buvo pašalinta širdis ir vie
toj jos prijungtas toks pats dirb
tinis organas. 14 vai. šuo gyveno 
su dirbtine širdimi, pagaminta iš 
sintetinių medžiagų — plastma
sės. šuo galėjo loti, lakti vande
nį. Jis pastatydavo ausis, kai jį 

I šaukdavo vardu. Vis dėlto gyvu-

lėlis žuvo nuo šoko, kurio prie
žasties nepavyko nustatyti.

Dirbtinė širdis šuniui nebuvo 
įstatyta į krūtinės ląstą, o sto
vėjo ant operacinio stalo, šis 
bandymas turėjo patikslinti su
kurto specialaus siurblio veikimą. 
Jo sienelės, panašiai kaip ir šir
dies raumenys, yra lanksčios. 
Aparato kamerose nėra jokių ju
damų mechanizmų arba dalių.
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APIE IŠVYKAS
Lietuvių krepšinio rinktinei su

grįžus iš Pietų Amerikos, pradė
ta galvoti ir net ambicingai pla- 
iiuo panašią išvyką Europon. 1961 
m. rudenį, priešrinkiminių nuo
taikų pagauti dabartiniai Fasko 
nariai paskelbė keturioliką punk
tų, kur aiškiai matyti ir paža
das suorganizuoti ir išsiųsti krep
šinio rinktinę į Europą. Prieš 
maždaug du mėnesius, Clevelan- 
de įvykusiame šiaurės Amerikos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto sąjungos metiniame suva
žiavime Fasko pirm. Jaunutis 
Nasvytis vėl grįžo prie pažadų 
šiuo kartu asmeniškai pažadėda
mas rūpintis krepšinio išvykos 
įgyvendinimu. Deja, atrodo, kad- 
pažadai liko pažadais, o konkre
taus kol kas nei trupučio.

Visai neseniai išgirdome nau
jus gandus apie Australiją, šiuo 
metu Australijos lietuvius lankąs 
mūsų sporto bičiulis ir ypatingai 
stambus Pietų Amerikos išvykos 
rėmėjas Juozas Bachunas ėmė 
kalbėti apie galimybes aplankyti 
Australijos žemyną. Apie šį intri
guojantį sumanymą tikimės ne
užilgo plačiau patirti ir painfor
muoti šio skyriaus skaitytojus.

Planuojant krepšinio išvyką į 
kitus kraštus susiduriama su tri
mis pagrindinėmis problemomis.

1. Reikia rimtos reprezentaci
nės komandos, gero trenerio ir 
organizatoriaus-rių.

2. Reikia išvykai nustatyti tin
kamą laiką, nes ne visuose kraš
tuose krepšinio sezonas yra vie
nodu laiku. Nesezoniniu metu 
leistis kelionėn nebūtų prasminga.

3. Reikia didelio masto finan
sinių rėmėjų — mecenatų a la 
Juozas Bachunas.

Šį kartą plačiau apsistosime 
ties pirmąją problema. Išvykai 
tinkančių krepšininkų turime ir 
rašančiojo nuomone yra įmanoma 
sudaryti net aukštesnio lygio 
rinktinę, negu lankėsi P. Ameri
koje. Rinktinės nariai (daugu
moje) turėtų būti iš universite- 
touse žaidžiančių krepšininkų, 
žinoma, kelionės data neturėtų 
kryžiuotis su universitetų prog
ramomis.

Krepšinio lygis dažnai priklau
so nuo žaidikų ūgio, kuris tarp
tautinėje klasėje — arenoje yra 
būtinas. Pietų Amerikoje viešėju
sioje rinktinėje skaudžiai trūko 
reikiamo ūgio. Tačiau šiandien 

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilei ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir išsimokėjimui. Me» kalbame vokiškai.

SPORTINĖS ĮVAIRENYBĖS
ATLYGINIMAS GRYNAIS

Paprasti plaukimai per La- 
Manšą, kurių metu yra žuvę ne
maža sportininkų, jau seniai ne
besukelia sensacijos Vakarų pa
saulyje. Amerikietis Fredas Bal
tazaras, siekdamas bet kuria kai
na išreklamuoti save, tuo pačiu 
įsigyti dolerių atsargą, nuspren
dė pirmą kartą įveikti pavojingąjį 
sąsiaurį plaukiant po vandeniu. 
Keletas Baltazaro bandymų buvo 
nesėkmingi ir vos nesibaigė plau
kiko mirtimi.

Tačiau troškimas pinigų pasi
rodė esąs stipresnis už baimę. 
Neseniai ties Gris-Neco iškyšuliu 
Baltazaras, apsirengęs specialiu 
kostiumu vėl pasinėrė į klastin
gojo sąsiaurio vandenis, šeši 
lės klubo sportininkai lydėjo Bal
tazarą motorine valtimi “Benson”. 
Paskui save valtis tempė metali
nius rėmus, panardintus trijų 
metrų gylyje. Prie rėmų pritvir
tino galingus prožektorius, kurių 
pagalba buvo galima naktį ste
bėti plaukiko judesius. Kas ketu
riasdešimt minučių amerikietis 
keitė balionus su oru, taip pat pri
iminėjo karštus gėrimus ir gliu
kozės tabletes.

Ankstyvą sekančios dienos ry
tą Baltazarui pavyko pasiekti An
glijos pakrantę netoli Kento. Ame
rikietis plaukė 18 valandų ir 59 
minutes. Išvargęs jis vos išlipo į 
sausumą. “Aš nežinau, kiek man 
sumokės už mano rekordą, — at
sigavęs pareiškė Fredas Baltaza
ras, — tačiau aš jau užmokėjau 
už jį ir, matyti, perdaug brangiai”.

aukštaūgių krepšininkų esama 
apsčiai ir ūgis nebesudarytų jo
kių kliūčių. Juk vien tik Viduri
nių Vakarų apygardoje randasi 
keli “milžinai”. Pavyzdžiui Jak
šys, 6’5” (Neris); Benevičius, 
6’5” (Neris; Zuberis, 6’8” (Aras) 
Jesevičius, 6’10” (ASK Lituani- 
ca). Turime ir ypatingai gerų 
kraštinių puolikų, kaip Varnas 
(Neris), Skaisgiris (Kovas). Šie 
abu P. Amerikos išvykos daly
viai ir šiuo metu esą labai gero
je formoje. Kiek sunkiau būtų 
su gynikais, nors tai pozicijai ga
lėtų kandidatuoti Burkauskas (A- 
ras), Brazdys (Žaibas) ir vete
ranai Kamarauskas, Germanas 
(ASK Lituanica) ir Valaitis (Ne
ris). Vienu žodžiu, medžiagos yra. 
Tik reiktų su rinktiniais krepši
ninkais gerai padirbėti — pasi
ruošti.

Ne bėda ii- su treneriais. Vyt. 
Grybauskas (P. Amerikos išvykos 
rinktinės treneris-vadovas) gal 
būtų rimčiausias kandidatas. Tu
rime ir pasižymėjusių čiagimių 
lietuvių, kurie vadovauja univer
sitetų komandoms ir reiktų ma
nyti neatsisakytų prisidėti prie 
bendro darbo.

Didžiausias trūkumas jaučia
mas administracinėje dalyje. P. 
Amerikos išvykos organizavime 
didžiausią darbo naštą pakėlė ir 
viską gana sumaniai pravedė P. 
Petrutis ir V. Adamkavičius. Jie, 
deja, mūsų sportinėje veikloje jau 
nebesirodo. Gi dabartinio “nuvar
gusio” ir darbais bei sumanymais 
persikrovusio Faskto pastangų ir 
gerų norų neužtenka.

Prie dabartinių sąlygų, išvykos 
organizavimui reikia optimizmo 
ir būtina vengti pesimistiškų nuo
taikų. Atrodo, kad nelemta nuo
taika ir bus sužlugdžiusį dabar
tinio Fask-to užsimojimus . Kai 
buvo organizuojama išvyka Pietų 
Amerikon, netrūko kritikų ir pe
simistų, bet organizatoriai laikė
si atkakliai ir nepasidavė pesimiz
mo bangai.

Pabaigai aiški išvada. Ir bū
tent, jog rinktinės sudarymui ne
būtų sunkumų, finansiniai reika
lai irgi susitvarkytų. Tik trūksta 
sumanaus žmogaus — organizato
riaus su entuziazmu ir nesibai
giančia kantrybe. Ar tokių yra 
pas mus? P.Ž.

(Dr)

STRANDLIO PARADOKSAI
Metai po metų norvegas Svėrė 

Strandlis gerina savo kūjo metimo 
rezultatą. Šiomis dienomis tris
dešimt septynerių metų sportinin
kas pasiekė naują nacionalinį re
kordą. Tačiau, kaip paradoksalu 
tai bebūtų, kuo toliau skrieja St- 
randlio kūjis., tuo blogesnes vietas 
jis užima atitinkamose varžybose. 
1950 metais su rezultatu 55 m. 71 
cm. jis tapo Europos čempionu, 
1954 m. per Europos čempionatą 
su 61 m. 07 cm. rezultatu Stran
dlis buvo antrasis, per Olimpines 
žaidynes Romoje, numetęs kūjį 
jau 63 m. 05 cm., jis atsidūrė tik 
vienuoliktoje vietoje. O pasiekęs 
savo paskutinį nacionalinį rekor
dą — 63 m. 55 cm., jis užėmė vie
tą kažkur greitai progresuojančių 
Europos kūjo metikų antrojo de
šimtuko pabaigoje.

“SVIMASKOPAS” 
DARO PATAISAS

Per busimąjį Europos plaukimo 
čempionatą Leipcige, bus oficia
liai išbandomas naujas supertiks- 
lus automatinis chronometras. Jis

X
X X

CABRAMATTA HOTEL 
Tel. UB 1619 

moderniškiausia* viešbuti* prie Cabramatto* gelžinkelio tilto, 
Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už
sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — 
gera muzika.

4- Kokios būtų-, Jūsų nuomone, 
praktiško bendradarbiavimo ar 
bendravimo galimybės su lietu
viais sportininkais Australijoje 
mums amerikiečiams?

Mūsų praktiškajam bendradar
biavimui su Amerikos lietuviais 
sportininkais galimybių būtų at
rasti daug, kurios būtų naudingos 
ne tik jums, bet ypatingai mums. 
Gaila, kad daug kartų daryti mū
sų bandymai nuėjo veltui, ir, at
rodo, kad Amerikos lietuviai spor
tininkai, daugumoje gal jų vado 
vybė, yra per daug užsiėmę ar 
per išdidūs ką nors artimiau pra 
dėti su mažąja mūsų sportinės 
bendruomenės dalimi. Prieš kele
tą metų, mums bekuriant Austra
lijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto vadovybę, kurioje man 
teko eiti vicepirmininko pareigas, 
mes keletu laiškų kreipėmės į tuo 
laiku buv. Š.A. FASKO valdybą, 
prašydami patarimų, jų klubų ir 
FASKO statutų, kurių pagrindu 
norėjome ir mes organizuotis, bet 
gaila, buvę tuo laiku Amerikos 
lietuvių sporto vadovai nerado 
reikalo net iš mandagumo mums 
atsakyti. To pasėkoje viską pada
rėme patys, gal būt ir gerai nes 
dabar gyveną Amerikoje buvę 
Australijos žinomieji lietuviai 
sportininkai, dažnai su apgailes
tavimu, gal ir džiaugsmu rašo 
mums, kad nežiūrint sportininkų 
skaičiaus, Amerikos lietuvių spor
tinis veikimas, jų ruošiamos spor
to šventės, negali prilygti Austrą 
lijoje ruošiamoms lietuvių sporto 
šventėms ir paskirų sporto klubų 
gyvenimui ir veiklai.

Geresniam mūsų sportiniam 
bendravimui, mano, gal būt ir 
daugumos lietuvių sportininkų 

BUSIMASIS ČEMPIONAS

pavadintas “syimaskopu” ir skir
tas specialiai plaukikų varžyboms. 
“Svimaskopas”. paleidžiamas star
to pistoleto šūviu ir užfiksuoja 
laiką vienos šimtosios sekundės 
tikslumu. Londone buvo atliktas 
įdomus bandymas. Trijų plaukikų 
laikas buvo fiksuojamas įprasti
niu būdu ir “svimaskopo” pagalba. 
Rankiniai chronometrai rodė šiuos 
rezultatus: 24,5; 24,4 ir 23,9. Ta
čiau “svimaskopas” padarė patai
sas. Absoliučiai tikslus pirmojo 
plaukiko laikas buvo 24,48, ant
rojo taip pat 24,48, o trečiojo — 
23,91.

ALPĖS IR BUFALAS
Nepaprasta sporto salė buvo 

neseniai pastatyta Amerikos mies
te Bufale. Joje padaryti milžiniš
ki kalnai iš dirbtinio sniego, ir 
kiekvienas norintysis už tam tikrą 
užmokestį, tiesa, labai dideli gali 
čia paslidinėti. Kad klijientai bū
tų labiau patenkinti, ant salės sie
nų savininkas liepė nupiešti Alpių 
gamtovaizdžius. Kontrolieriai taip 
pat aprengti kalnų piemenų dra
bužiais.

(Žiūr. pradžia pr. M.P. nr.)

Australijoje pageidavimai ir siū
lymai būtų šie:

a) Palaikyti tamprius ryšius, 
pasikeičiant laiškais, sportine li
teratūra, gal būt ir filmomis tarp 
mūsų vadovaujančių organų, tai 
FASKO ir ALFAS valdybų, ku
rios ateityje turėtų sugretinti sa 
vo darbo kelius, ar gal net išsi 
rinkti vieną vadovaujantį organą 
visiems pasaulio lietuviams spor
tininkams.

b) Leisti vieną bendrą sporto 
laikraštį ar žurnalą, panašų kaip 
anksčiau ėjo “Sportas”, kuris ap 
imtų visą laisvojo pasaulio lie
tuvių sportini gyvenimą ir kas 
suartintų ir arčiau supažindintų 
su mūsų atsiektais darbais ir lai
mėjimais, ne tik kad Amerikoje, 
bet ir Kanadoje, Australijoje ir 
kitur.

c) Remti ir daryti visus žygius 
p. J. Bačiūno iškeltai minčiai 
Amerikos lietuvių krepšininkų ap
silankymui Australijoje. Ši vieš
nagė, kaip kad ir prieš porą me 
tų P. Amerikoje, iškeltų mūsų 
vardą Australijoje, o tuo pačiu 
ir suartintų mus su Amerikos lie 
tuviais sportininkais, užsimegstų 
nuoširdesni santykiai ir būtų pati 
geriausia proga vieni kitus geriau 
ir arčiau pažinti.

d) Iškelti ir pradėti vykdyti 
prieš kurį laiką pasiūlytą Alg. 
Gustaičio, Kalifornijoje, mintį, 
apie Lietuvių Sportinės Enciklo
pedijos išleidimą gas įgalintų su
traukti visą mūsų sportinę istori
ją į vieną vietą ir kas suteiktų, 
ypatingai mūsų priaugančiam 
jaunimui, daug žinių apie buvu
sius ir esamus žymiuosius spor 
tininkus ii- kt., nes kiekviena die

KURI VALANDA?

Sovietai, užėmę naujus kraštus, 
labai domėdavosi laikrodžiais ir 
jiems jų niekad nebūdavo gana. 
Kai išlaisvintojai žygiavo per Če
koslovakiją, tai jie čia rado aukso 
kasyklas — kuone kiekvienas as
muo turėjo laikrodį. Žmonės pra
dėjo laikrodžius slėpti, viešai jų 
nerodydavo. Kartą vienas čekas 
ūkininkas ėjo iš laukų ir nešėsi 
ant peties mėšlui krėsti šakes, 
gana ilgu kotu. Iš tolo pastebėjęs 
atvažiuojantį sovietų karį jis sku
biai dirstelėjo į laikrodį ir jį nu
siėmęs nuo rankos įsidėjo į kiše
nę. Jis jau žinojo, kad sovietai 
pirma paklausia laiko, o kai pa
mato laikrodį tuojau pasiima. 
Rusas, priartėjęs prie ūkininko ir 
paklausė:

— Tovarišč, kuri valanda?

— Ūkininkas, pažiūrėjęs į sau
lę, nusiėmė nuo peties šakes, jas 
įsmeigė į žemę ir ramiai pasakė:

— Be 15 minučių dvylika.

Nustebo rusas. Pabraukė vieną 
rankovę, kitą — ant abiejų ran
kų buvo po kelis laikrodžius ir 
beveik visi rodė tokį pat laiką. 
Nieko daugiau nesakęs rusas išsi
traukė iš žemės šakes ir užsime
tęs ant peties nužygiavo... 

na su savimi nusineša vis toliau 
ir toliau į praeitį mūsų didžiuo
sius sportinius įvykius, veikėjus, 
vietas ir ateityje, jeigu to neįs
tengsime padaryti dabar, daug 
mums svarbių <įalykų liks užmirš
ti, neprisimintini. Šią mintį aš 
iškeliu vėl ir tikiu, kad įdėjus 
darbo ir pastangų, ji galima bū
tų vykdyti, o tas bus mūsų ir visų 
lietuvių sportininkų didelis pasi 
didžiavimas.

IŠKILESNI SPORTININKAI
5. Ar žinote kur yra ir kiek iš

kilesni sportininkai ar sporto vei
kėjai dar iš Lietuvos ar Vokieti
jos veiklos laiku Australijoje?

Iki šiol mes nebuvome bandę 
sujungti visus buvusius Lietuvos 
ir Vokietijos žymesnius sporti
ninkus, kurie yra plačiai išsis
klaidę po visą kraštą. Aš bandy
siu paminėti bent dalį man žino
mų, kas, žinoma, nebus pilnatis 
visų buvusių sportininkų ar spor
to veikėjų.

ADELAIDĖJE:
<S’. Urnevičius — buvęs ALFAS 

pirmininkas, žinomas Alytaus, 
Vokietijos ir Australijos krepši
ninkas ir stalo tenisininkas.

A. Remoikis — Pats seniausias 
aktyvus sportininkas Australijo
je. Lietuvos, Vokietijos ir Aus
tralijos lauko teniso lietuvių iš
kiliausias žaidėjas.

S. Arlauskas — Lietuvos, Vo
kietijos' ir Australijos žinomasis 
šachmatų meisteris.

A. Kitas — Kybartų, Vokieti
jos ir Australijos vienas iškiliau
sių futbolininkų.

A. Merūnas —Muencheno ir 
Australijos žinomas krepšininkas, 
tinklininkas.

R. Sidabras — Vokietijoje ir 
Australijoje žinomas futbolinin
kas.

J. Jaunutis — Nenuilstąs spor
to vadovas, ilgametis “ Vyties” 
pirmininkas.

J. Jonavičius — Dabartinis 
ALFAS V-bos pirmininkas, senas 
LGSF’o krepšininkas.

J. Riauba — Tautinės Olimpia
dos vandens sporto vadovas ir 
teisėjas.

V. Ratkevičius — Žinomas Lie
tuvos plaukikas — rekordininkas.

B. Nemeika — Vilnietis sporti
ninkas, žinomas Australijos spor
to veikėjas.

A. Ignatavičius — Vokietijos ir 
vienas iškiliausių Australijos 
krepšininkų.

K. Jaciunskis — Schw. Grnūnd 
ir Australijos žinomas krepšinin
kas, tinklininkas.

Danisevičius — Buvęs garsio
sios Kybartų “Sveikatos” pirmi
ninkas.

J. Pyragius — Aviac. majoras, 
buvęs LFLS valdyboje, sklandy
mo instruktorius, “Vyties” klubo 
buv. pirmininkas. Aktyvus sport, 
spaudos bendrad. Lietuvoje.

E. Taparauskas — Nepailstąs 
sporto darbuotojas.

MELBOURNE:
L. Baltrūnas — Sportinę veik

lą pradėjo 1934 m. Buvo Lietu
vos Valst. rinktinės ilgametis žai
dėjas reprezentavęs ją Europos 
Krepš. Pirmenybėse. Be Europos 
įvairių valstybių, lankėsi ir Ame
rikoje. Pats pirmas pradėjo or
ganizuoti Australijos lietuvių 
sportinį gyvenimą. Buvo Sporto 
Įgaliotinis Australijoje, “Varpo” 
pirmininkas, žaidėjas ir treneris.

St. Dargis — Žinomas Vokie
tijos ir Australijos krepšininkas, 
futbolininkas. Žaidė Australijos 
Olimpinėje rinktinėje. Šiuo metu 
persikėlė į Chicagą.

V. Šoka — Iškilęs Vokietijoje, 
yra vienas iš patvariausių krep
šininkų ir tinklininkų. Anksčiau 
gerai žaidė ir futbolą.

V. Kuncaitis — Žaidęs Lietu
voje, Vokietijoje ir Australijoje 
buvo vienas iš gerųjų krepšinin
kų. Šiuo metu yra merginų tre
neris.

V. Sirjatavičius — Vokietijos 
jaunių ir Australijos vienas ži
nomiausių stalo tenisininkų. An
ksčiau žaidė ir krepšinį.

J. Červinskas — “Varpo” spor
tininkų “tėvas”. Uoliausias spor
to veikėjas.

V. Jersovas — Lietuvos futbolo 
rinktinės žaidėjas. Sportininkų 
rėmėjas.

J. Motiejūnas — Buvęs “Var
lio” pirmininkas. Nenuilstąs dar
buotojas. Šiuo metu gyvena Kali
fornijoje.

S. Ginčiauskas — Garsiosios 
Scheinfieldo "Kovo” rinktinės 
krepšininkas, žaidęs ilgą laiką ir 
Australijoje. Buvęs Melbourno ir 
Geelongo treneri.s

e) Būkime nuoširdūs ir drau
giški vieni kitiems ir, nejausda
mi vieni prieš kitus kažkokio iš
didumo, mes Australijos ir jūs 
Amerikos lietuviai sportininkai, 
galėsime tapti geriausi draugai ir 
bičiuliai, atjausdami vieni kitus 
nesėkmėse irr džiaugdamiesi mū
sų laimėjimuose. Duokite mums 
daugiau lietuviškosios širdies am
basadorių kaip ponai Bačiūnai, 
sportininkų ir žurnalistų kaip p. 
J. Šoliūnas, K. čerkeliūnas, E. 
šuiaitis ir kt., kurie bendradar
biavo su mumis, stengėsi mus su
prasti ir tuo pačiu apie mus dau
giau sužinoti, perduodant tas ži
nias jums. Jų užmegsti ryšiai te
gul ir toliau būna tęsiami, kas 
tikrai suartins ir sujungs mūsų 
sportinėse krūtinėse plakančias 
lietuviškas širdis.

SYiDNĖJUJE:
V. Daudaras — Šiaulių ir Kau

no JSO krepšinio rinktinių žaidė
jas. Buvęs ilgametis ALFAS v- 
bos ir Kovo pirmininkas. Buvęs 
“Kovo krepšinio treneris

V. Binkis — Vokietijos ir Aus
tralijos žinomasis stalo teniso žai
dėjas, šiuo metu sėkmingai treni
ruoja “Kovo” krepšininkes.

V. Šutas — Šiaulių, Vokietijos 
ir Australijos žinomas krepšinin
kas. Australijos rinktinės dalyvis.

A. Laukaitis — Lietuvoje pra
dėjęs, Australijoje užbaigęs ak
tyvųjį krepšinį ir stalo tenisą. 
Sportinis darbas toliau tęsiamas 
su plunksna.

Kun. P. Butinis — Aktyvus Lie
tuvos sportininkas. Vienintelis 
kunigas, išlaikęs Kūno Kultūros 
Rūmų sidabrinį sporto ženklą. 
“Kovo” garbės narys.

E. Karpavičius — Lietuvos po
licijos šaudymo rinktinės dalyvis, 
laimėjęs pistoletų šaudyme Lietu
voje II-trą vietą. Tėvą aktyviai 
pavaduoja sūnus Vytautas ir duk
tė Valerija, buvę vieni iš žymiau
sių lietuvių stalo tenisininkų Syd- 
r.ėjaus ir Australijos lietuvių tar
pe.

J. Eismontas — Senųjų lietu
viškųjų tradicijų sportininkas. 
Buvęs geras futbolininkas, šiuo 
metu aktyvus tinklininkas ir jų 
treneris.

A. Henigas — Genys —Pirmų
jų Lietuvos tarpvalstybinių su 
Latvija krepšinio rungtynių, įvy
kusių 1925 metais žaidėjas. Buv. 
“Kovo” treneris. Sūnus R. Genys 
pavaduodamas tėvą, buvo vienas 
žymiausių “Kovo” ir Australijos 
lietuvių žaidėjų.

S. Kapočius — žinomas Kauno 
jaunių futbolininkas. Aktyvus 
sporto veikėjas.

V. Koženiauskas — Kauno, Vo
kietijos ir Australijos žinomas 
krepšininkas, šiuo metu pergales 
skina šachmatuose.

S. Juraitis — Kybartuose, Vo
kietijoje ir Australijoje žaidęs 
futbolą. Nepavargstąs sporto dar
buotojas, buv. “Kovo” pirminin
kas ir valdybos narys.

F. Marcinkus — Jūrų kapito
nas, didelis vandens sporto mėgė
jas, atstovavęs Lietuvą tarptau
tinėse jachtų varžybose. Miręs 
1961 metais Australijoje.

B. Daukus — Buvęs Klaipėdos 
XX šaulių rinktinės vyr. sporto 
vadovas. Nuoširdus sportininkų 
bičiulis. Sūnus, sekdamas tėvo 
pėdomis, yra žinomas Sydnėjaus 
lietuvių ir universiteto sportinin
kas.

L. Petrauskas — Buvęs Lietu
vos rinktinės žaidėjas, gynęs Lie
tuvos spalvas 1939 metų Europos 
krepšinio pirmenybėse. Be krep
šinio gerai žaidė ir stalo tenisą. 
Australijoj įdomaujasi lauko teni
su.

H. Meiliūnas — Lietuvos žino
mas futbolininkas, nuoširdus 
sportininkų draugas. Sydnėjuj tė
vą aktyviai pavaduoja duktė.

St. Pačėsa — Raseinių IV-tos 
šaulių rinktinės sporto vadas. Ge
raširdis sportininkų bičiulis.

CANBERROJE
V. Genys — Krepšinį jau žai

džia 1937 m. “Aušros” gimnazi
joje, ir 1938 m. jos rinktinėje, vė
liau atstovauja KTF klubą. 1941 
metais išrenkamas į Lietuvos jau
nių rinktinę, žaidžia įvairiose Vo
kietijos stovyklų rinktinėse. Ilgą 
laiką atstovauja sostinę Canberrą. 
Didelis sporto entuziastas.

F. Gružas — Pradėjęs žaisti 
1938 m. KJK klube, iškildamas į 
aukščiausią klasę. Vokietijoje 
įvairių stovyklų rinktinėse, vienas 
iš pirmųjų organizatorių sporti
nio gyvenimo sostinėje. Nepa
vargstąs sportininkas.

A. Genys — žaidęs “Aušros” 
gimnazijoje, gynęs lietuviškas 
spalvas Vokietijoje. Canberros 
aktyvus buv. žaidėjas ir sporto 
rėmėjas.

I. Venclova — Buvęs žymus 
krepšinio ir futbolo žaidėjas sos
tinėje, praktikuoja ir stalo teni
są.

P. Pilka — Nesenstantis sporti
ninkas teoretikas, reikalui esant 
praktiškai pasirodęs ir aikštėje. 
Visas sportines viltis deda į savo 
prieauglį.
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Nuoširdžiai dėkojame Sydnė- 
jaus lietuvių “Dainos” choro da
lyviams ir jo dirigentui muz. K. 
Kavaliauskui už dainas ir gies
mes, atliktas - -
šventės minėjimo metu salėje ir 
bažnyčioje, ypač kad ir choristai 
ir p. Kavaliauskas Canberros lie
tuvius aplankė savo susisiekimo 
priemonėmis ir savomis lėšomis.

Canberros Apyl. Valdyba

VACLOVĄ ir VERONIKĄ LIŪGUS

dukters gimimo proga sveikina

Nepriklausomybės Sydnėjau* L.S.K. "Kova*” 
Šachmatininkai

METINIS SUSIRINKIMAS
Kovo 3 d. M.U. salėje įvyko 

ALB Melbourne Apylinkės meti
nis susirinkimas, kurį atidarė 
Apylinkės V-bos pirmininkas B. 
Zabiela. Susirinkimo pirmininku 
buvo pakviestas p. Mikaila, sek
retore p. Žiedienė, mandatų ko- 
misijon p.p. Baltokas 
kas.

V-bos pirmininkas 
pranešime apie šios 
veiklų suminėjo, kad 
kurie atliekami minint 
tautines šventes, minėjimus ir ki
tus parengimus, šiai valdybai te
ko suruošti "Mūsų Pastogės” pa
ramai balių, šis balius davė £97 
pelno, kurie M.P. išsiųsta. Lietu
vių Namų sodelyje įrengta vėlia
voms stiebai, ant kurių tautinių 
švenčių metu plevėsuoja mūsų 
trispalvė, drauge su Australijos 
vėliava. Apylinkės . V-bos byloms 
ir kitam smulkiam turtui padėti 
Lietuvių Namuose įrengta spinta. 
Daugeliu atvėjų, o ypač reprezen
tuojant mūsų bendruomenę pas 
kaimynų latvių ir estų bendruo
menes, v-bos paprašyti mielai tal
kino bendruomenės nariai p.p.: 
V. Adomavičius, V. Jakutis, J. 
Pelenauskas ir kiti. Apylinkės 
valdyba palaikė nuoširdžius ry
šius su jos ribose veikiančiomis 
lietuvių organizacijomis.

Peržvelgiant piniginę apyskai
tų, ši apylinkės v-ba pasiekė taip 
pat gražių rezultatų. Pajamų tu
rėta £425., išlaidų — £342 ir ka
sos likutis £82. Didžiausių išlaidų 
pozicijų sudarė šios apylinkės 
atstovų kelionės išlaidų į ALB 
Atstovų suvažiavimų apmokėji
mas. Kitos išlaidos padarytos sa
vaitgalio mokyklos paramai ir ki
tiems bendruomeniniai kultūri
niams reikalams.

Revizijos komisijos pranešimų 
padarė p. B. Vanagas pažymėda
mas, kad apylinkės v-bos atskai
tomybė vesta tvarkingai. Visoms 
pajamoms ir išlaidoms pateisinti 
dokumentai rasti tvarkoje.

Apylinkės garbės teismo narys 
p. A. Mikaila pranešė, kad garbės 
teismas savo kadencijos metu ne
gavo jokių skundų ir neturėjo by
lų.

Susirinkimui paklausus dėl or
ganizacijos, kuriai buvo skirta iš 
bendruomenės apylinkės lėšų £20, 
juridinės padėties, apyl. v-bos 
pirmininkui B. Zabielai paaiški
nus, apyskaita buvo patvirtinta.

Susirinkimas priimdamas apy
linkės valdybos veiklų ir v-bai dė
kodamas už gražų darbų pabrė
žė, kad šios apylinkės valdybos 
dirbta ne žodžiais, bet produk-

ir Lazaus-

B. Zabiela 
apylinkės 

be darbų, 
savąsias

tingu darbu. Ši apylinkės valdyba 
berods yra pirmoji sutelkusi to
kias dideles kasos pajamas.

į naujų apylinkės valdybų iš
rinkta: p.p. V. Adomavičius, A. 
Paragytė, J. Pelenauskas, V. 
Pumputis ir J. šniras; kandida
tais liko: p.p. Kružienė ir Žiedas. 
Pažymėtina, kad į šių valdybų 
įėjo du jaunosios kartos atstovai 
— p. Paragytė ir p. Adomavičius. 
Jaunimo domėjimąsi bendruome
niniu gyvenimu p. Bikulčius su
sirinkime viešai užgyrė, drauge 
išreikšdamas padėką ir jų tėvams, 
kurie sudarė sąlygas savo vai
kams ne tik išsimokslinti, bet su
gebėjo juos išauklėti gerais, są
moningais lietuviais. Šį pareiški
mą susirinkimas priėmė nuošir
džiu pritarimu.

Revižijos komisijon išrinkta: p. 
p. B. Vanagas, V. Lazauskas ir 
A. Pridotkas. Garbės teismas, 
prašomas, paliko senos sudėties: 
p.p. A. Mikaila, E. žižienė, L. 
Barkus, A. Bladzevičius ir L. Bal
trūnas.

Svarstant kitus klausimus, p. 
Normantas iškėlė blogą mūsų 
bendruomenės narių girtuokliavi
mo įprotį, kviesdamas susirinki
mų padėti su šia blogybe kovoti. 
Šiuo reikalu bediskutuojant, pri
eita nuomonės, kad šių blogybę 
nutarimų būdu neįmanoma išnai
kinti. Melbourne veikiančiai Lie
tuvių Blaivybės Draugijai blaivy
bės mintį vertėtų labiau populia
rinti ruošiant paskaitas ir rašant 
spaudoje.

Apie Melbourne veikiančią Lie
tuvių Kooperatinę Kredito Drau
gijų “Talka” trumpai painforma
vo p. L. Barkus, pabrėždamas, 
kad šios organizacijos tikslas re
alus — padėti lietuviams ekono
miškai stiprintis. Tai suprantant, 
kiekvienam lietuviui vertėtų nuo
širdžiai ir greitai apsispręsti, ne
laukiant atskirų kvietimų bei ra
ginimų, stoti į “Talkų” nariais. 
Plati Bendruomenės kultūrinė 
veikla laukia mūsų materialinės 
paramos.

ALB laikraščio “Mūsų Pasto
gės” pagyvinimo reikalu p. J. 
Meiliūnas iškėlė mintį, kad joje 
turėtų būti daugiau pavaizduotas 
visos Australijos lietuvių gyveni
mas; patiekiant daugiau, nors ir 
smulkių, kronikos žinių, šios ži
nios turėtų būti netik iš organi
zacijų veiklos, jos galėtų apimti 
ir pripuolamų lietuviškų susibū
rimų nuotaikingas ir charakte
ringas apraiškas.

Aktualiais reikalais gyvai pa
diskutavus, susirinkimas baigtas 
Tautos Himnu.

16-S1OS VASARIO IR 10 METŲ 
SUKAKTIES MINĖJIMAS
Vasario 17 d. Newcastlyje buvo 

minima Lietuvos Nepriklausomy
bės šventė ir kartu švenčiama 10 
metų šios apylinkės įsisteigimo 
sukaktis.

Šventė buvo pradėta iškilmin
gomis pamaldomis Broadmedow, 
kurias tų dienų laikė kun. kap. 
Gaidelis, šv. Lauryno bažnyčioje.

Tolimesnė tos dienos programa 
buvo tęsiama valdybos pirminin
ko P. Brūzgos ūkyje, Mount Hut
ton, kur dideliam kambary buvo 
susodinti visi dalyvavę lietuviai ir 
išstatyta lietuviška vėliava.

Minėjimų atidarė valdybos pir
mininkas P. Brūzga ir paprašė 
sugiedoti Tautos Himnų. Po to 
pakvietė Dr. V. Donielą skaityti 
paskaitos. Savo paskaitoj Dr. 
Doniela pabrėžė, kad tik vienin
gu keliu eidami, be partinių skir
tumų, be tarpusaviu ginčų bei ne
santaikų mes pasiekėme ir pa
sieksime didesnių laimėjimų ir 
tuo pasitarnausime savo kraštui.

Toliau, savo kalboj Kap. Kun. 
Gaidelis, nurodė kad būdami re
ligingi būsime geri lietuviai ir 
susilauksime Dievo palaimos, ir 
palinkėjo ir toliau eiti bažnyčios 
ir savo vadovybių nurodomu ke
liu.

Po to Valdybos pirmininkas p. 
Brūzga skaitė bendrų sųntraukų 
apylinkės valdybos bei organiza
cijų nuveiktų darbų dešimtmečio 
eigoje, nuo šio apylinkės įsikū
rimo. -Mirusieji apylinkės lietu
viai buvo pagerbti atsistojant su
sikaupimo minute. Be to jis skai
tė pranešimų iš A.L.B. 8-to ats
tovų suvažiavimo Adelaidėje.

Čia pat susirinkusiems buvo 
pranešta, kad norima vėl atgai
vinti savaitgalio mokyklų New- 
castelyje. Dr. V. Doniela sutiko 
duoti paramų ir p. R. Dumšaitė, 
kuri yra mokytoja, sutiko savait
galio mokyklai vadovauti. Susi
rinkusieji buvo prašomi, čia pat, 
savo vaikučius užregistruoti.

Linksmoji programos dalis bu
vo tęsiama gryname ore, kur 
šventės proga, buvo suruoštas 
piknikas, su šaltu alučiu ir karš
tomis dešrelėmis. Vakarop pasi
girdo skambios lietuviškos dainos, 
pritariant akordeonui, o kamba
ryje jaunimas linksmai šoko grie
žiant

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Canberra 

Apylinkės Valdybai ir visiems 
canberiškiams už tokį malonų 
choro priėmimų ir globų viešėji
mo metu Canberroje. Mūsų viešė
jimo metu pajutome tikrų lietu
viškos dainos ilgesį canberiškių 
tarpe ir gilių meilę tiems, kurie 
tų lietuviškų dainų ir giesmę iš
pildo. Už tų meilę ir parodytų 
nuoširdumų visiems canberiš
kiams tariu nuoširdžiausių ačiū.

Sydney “Daino*” choro vardu 
choro Seniūną*

Vakaras praėjo linksmai, paki
lioje nuotaikoje.

Valdybai, ypač ponioms Petru- 
kėnienei ir Liutikienei priklauso 
visų šiame vakare dalyvavusių di
delis didelis dėkui. Šios dvi po
nios, rodos, tuo pačiu metu buvo 
visuose kampuose: kur bepasisuk
si, vis matei vieną ar antrų bėg
te bėgančių, o tretysis valdybos 
narys p. Kazokai priejuostę pasi
rišęs prakaitavo prie krosnies ku
gelį bekaitindamas. Ir skanumė
lis to kugelio! Ir kokių skanėstų 
ten nebuvo: bonbolų (ponėkų), 
narstukų, agurkų — kur čia vis
ką ir išvardinsi. Visame šiame 
parengime p.p. Petrukėnas ir 
Liutikas uoliai talkino savo žmo
noms. Į pabaigą buvo suruošta 
loterija kuriai fantus aukojo: p. 
Klimaitienė tortą, p. Vyšniaus
kienė bonką romo, p. Dailydė bu
telį džino ir p. Liutikienė du fan
tus (atleiskite, jei ko nesuminė
jau).

Bestebint bebėgiojančias tas 
dvi ponias pasipynė mintis: o kas 
būtų, jei taip vietoje šių dviejų 
stotų į bendrų organizuotų darbų 
mūsų mielųjų ponių bent dešim
tis? Kokius puikius vakarus — 
parengimus mes tada turėtume! 
Baigiant reikia dar pasayti, kas 
mes nors ir neskaitlinga koloni
ja turime labai daug vyrų ir mo
terų su gerais balsais, tik gaila, 
kad neturime, kas galėtų juos su
burti į chorą ir jam vadovauti.

A.D. B.

Vrz.

patefonui.

PERTH
P.B.

sa-

KAZIUKO MUGE
Tradicinė Kaziuko Mūgė įvyko 

kovo 3 d. Bankstown Dainavos 
saloje, šios mūgės iniciatoriai yra 
A.L. Katalikų Kultūros Draugija 
padedant kitoms lietuviškoms or
ganizacijoms.

Pati šventė prasidėjo pamaldo
mis St. Brendan’s bažnyčioje, ku
rias atlaikė kun. Butkus. Po pa
maldų pats jomarkas tęsėsi Dai
navos salėje, šiais metais 16110 
pastebėti, kad trūko kai kurių 
organizacijų; gal jos pailsėjusios 
kitais metais pasirodys.

Aktyviausiai dalyvavo tai jau
nesnieji skautai. Jie ir bažnyčio
je uniformuoti dalyvavo, ir salė
je jų visur buvo pilna: tai ba- 
ronkas pardavinėja, tai bilietėlius 
platina, ar šiaip kokį tai darbelį 
atlieka. Iš vyresniųjų tai vis tie 
patys veidai, kurie, atrodo, nie
kada nepavargsta, štai p.p. Ge
nys, Zaremba, inž. Dirginčius ir 
virtuvėje suprakaitavę p.p. Jan- 
tauskai. Salėje be baronkų ir kitų 
pokštų buvo išstatyta gana įdo
mių exponatu. Tai lietuviškų raš
tų, juostų ir audinių parodėlė, 
koplytėlių — paminklų projektai 
lietuviškoms kapinėms Rookwoo- 
de.

Bene įdomiausia buvo medžio 
dirbinių parodėlė, kurių išstatė

G.B.L. Woodworking Co. Savinin
kai J. Gudaitis, P. Balkus ir E. 
Lašaitis. čia tarp papraštų namų 
inventoriaus reikmenų galėjai 
rasti lietuviškų kryžių, vyčių kop
lytėlių ir daug kitų lietuviškų 
drožinių, kurie pagaminti be prie
kaištų.

Mugės paįvairinimui buvo pa
kviestas ir lietuvis magikas Otto 
Butkus, čia daugumas gal pirmų 
kartų pamatė, kad net ugnis nė
ra pavojinga. Jų galima nuryti 
ir vėl atryti, jeigu žinai kaip. At
rodo kad O. Butkui nuryti dviejų 
pėdų auksinį kardų taip pat nėra 
jokia problema. Jis tų kardų iš
traukęs nuleido elektros lempų su 
3000 woltų srove į skilvį pasitik
rinti, ar kartais žalos nepadare.

Toliau visų popietę gana didelis 
skaičius tautiečių praleido gra
žiai laikų besišnekučiuodami prie 
alučio ir karštų dešrelių.

Queanbeyano apuoką*

SĖKMINGAS 
BLYNŲ VAKARAS

Vasario 23 d. St. Joachim 
Įėję, Shepperton Str., Victoria
Park, Perth apylinkės valdyba 
suruošė blynų vakarą.

Vynuogių lapais ir kekėmis pa
puošti stalai visą salę nuteikė 
linksmai ir jaukiai, o šeiminin
kių — ponių Petrukėnienė* ir 
Liutikienės malonus svečių suti
kimas visiems maloniai paglostė 
širdis. Svečių atsilankė virš šim
to, nors galėjo būti ir daugiau.

PRANEŠIMAS
Naujas Adelaidės L.S.K. “Vy

ties” iždininko adresas:
J. Strankauskas, Box 1896 P., 

G.P.O., Adelaide, S.A.
Prašome visais klubo reikalais 

kreiptis augščiau paduotu adre
su.

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad ps. A. Plūkas 
nuo kovo mėn. 7 d. “Aušros” tun
tui nepriklauso ir jokių pareigų 
tunte neina.

“Aušros” tunto vadija

SKELBIMAS

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne skelbia, 
kad nuo kovo mėn. 1 d. iki balandžio 1 d. bus rūbų ir ava
lynės rinkimo vajus.

Suaukoti daiktai bus pasiųsti Punsko srityje gyvenan
tiems lietuviams, kurie, dažnai tokios pašalpos prašydami, 
kreipiasi į paskirus Australijoje gyvenančius lietuvius.

Aukotojus prašome jų aukojamus drabužius ir avalynę 
pristatyti ar prisiųsti į Lietuvių Namus, 12 Francis Grove, 
Thornbury, kuriuos mielai priims p.p. Ginčiauskai.

Socialinės Globos Moterų Draugija 
Melbourne

ŽINIOS IS GEELONG

Lietuvoje mirė dantų gydyto
ja p. Damijonaitienė, sulaukusi 
82 metų amžiaus. Mirė sausio pa
baigoje vos pasirgusi savaitę. 
Dirbo visų laikų iki savo ligos. 
Jos vaikai gyvena už Lietuvos ri
bų Vakarų pasaulyje.

PADĖKA

Visiems mūsų didžiai brangų ir mylimą sūnų ir brolį 
ANTANĄ — VIDMANTĄ į amžinojo poilsio vietą paly- 
dėjusiems ir mus liūdesio valandoje užjautusiems bei pari
musiems tariame širdingą ačiū.

Dėkojame kun. P. Butkui už šv. Mišias, laidotuvių apei
gas ir jautrius atsisveikinimo žodžius, tartus prie kapo.

Tėvai ir brolis Matuliai

NAUJA CHORO VALDYBA
Vasario 24 d. Geelong Lietu

vių Namuose įvyko Geelong Lie
tuvių choro metinis susirinkimas, 
kuriame buvo aptarti einamieji 
reikalai ir išrinkta nauja choro 
valdyba, kuri jau pasiskirstė pa
reigomis:

Pirmininkas — p. Dr. S. Slca- 
pinskas (perrinktas II-iems me
tams), kasininkas — p. K. Sin
kevičius (perrinktas II-iems me
tams), sekretorius — p. A. Ste
ponavičius. Kandidatais paliko: 
p.p. P. Saldokas, L. Jankienė, O. 
Šrederis. Dabartinis choro valdy
bos adresas: A. Steponavičius, 1 
Gull Str., Norlane, Geelong, Vic.

ŠEŠTADIENIO MOKYKLA 
Vasario 23 d. Geelongo Dr. V. 

Kudirkos vardo savaitgalio mo-

KIEK AS SUŽINOJAU!
Šiemet Kazimierinės Sydnė j li

ję tikrai buvo ypatingos. Dainos 
choro dirigentas p. K. Kavaliaus
kas, pats būdamas tikras Kazi
mieras, viešai savo vardadienio 
skaitlingų svečių tarpe pareiškė 
padėkų naujajai Krašto Valdybai, 
kad ji išrūpinusi šiais metais 
švęsti šv. Kazimierų N.S.W. vals
tybiniu mastu. Mes nesiginčysi
me, kas kaltas dėl to, bet daly
vavę šauniame kazimierinių subu
vime pas p. Kavaliauskų visi bu
vo labai patenkinti.

sidės 10 vai. ryto ir baigsis 12 
vai. Tėvai kviečiami atvesti savo 
vaikučius į mokyklų, kurioje dir
ba prityrę mokytojai. Atidarymo 
metu mokyklos vedėjas p. Genys 
priminė, kad bus suruošta vai
kams Velykos su margučiais, do
vanomis ir pasilinksminimu.

Pereitų sekmadienį, kovo 10 d. 
įvyko Bankstown savaitgalio mo
kyklos oficialus atidarymas. Mo
kinių susirinko apie 30, nors ga
lėjo būti ir daugiau. Mokyklos 
vedėjas p. B. Genys praneša, kad 
nuo šiol kiekvienų sekmadienį pa
mokos savaitgalio mokykloje pra-

Kaip ir visada Bankstowne A.L. 
Katalikų Draugijos organizuota 
Kaziuko mugė praeina didžiai 
įspūdingai, šiais metais ruošto
ji mugė davė staigmeną ir drau
ge nusivylimų. Ypač įdomūs bu
vo išstatytieji lietuvių kapinių 
bendro paminklo projektai, kur 
dalyvavo net ir Amerikos archi
tektai (archit. Mulokas). Nusivy
limų būta prie laimės rato, kuris 
labai retai laimingai sukosi, nors, 
palyginus, jo variklis 2 šil. ypač 
jaunimui buvo gerokai brangus. 
Šiaip jautėsi mūgiška nuotaika, 
žmonių tikrai netrūko.

AUSROS TUNTE
ŽALGIRIO D-VEI PASKIRTAS 

DRAUGININKAS
S.v. v.sl. Vytenis Šliogeris yra 

paskirtas skautų Žalgirio d-vės 
draugininku. Draugovę oficialiai 
perims sueigoje, kuri greičiau
siai įvyks kovo 16 d. Bankstowno 
lietuvių namuose.

S.v. v.sl. V. Šliogeris, anksčiau 
aktyviai reiškęsis tunto bei skau
tų vyčių veikloje (buv. būrelio 
vadu), dėl studijų paskutiniuoju 
metu skautų tarpe rečiau pasi
rodydavo.

spaudos komisija, spaudė M Mor
kūno spaustuvė Chicagoje.

Kalendorius — graži knyga, su 
s. J. Damausko paruošta 2 pusi, 
istorine medžiaga, kurių atsklei
dus randame sieninį kalendorių, 
su atskiru lapu kiekvienam mėne
siui. Kiekvieno mėnesio lapas tu
ri skirtingų iliustracijų, atskirai 
istorines mėnesio datas ir vis nau
jų tautinį raštų; Spaudai paruo
šė fil. B. Bulotaitė.

Kalendoriaus ribotas kiekis 
Sydnėjuj gaunamas pas tuntinin- 
kų s.v. v.sl. A. Alčiauskų ir s. B. 
Žalį. Kaina 5 šil.

Sveikiname Sydney Plunksnos 
Klubų, kuris kas penkmetis pasi
rodo su viešu parengimu, šį kar
tų kovo 2 d. Redfern Lietuvių 
Namuose surengė viešų p. K. Ka
valiausko paskaitų apie modernių
jų muzikų, šiais metais (rugpjū
čio mėn.) sukanka 10 metų nuo 
Klubo įsisteigimo.

A.A.S.E. PLAUKIMO 
VARŽYBOS

Kaip kiekvienais metais, taip 
pat ir šiais AASE (egzilų skautų) 
plaukimo varžybos įvyks Banks- 
towno baseine kovo mėn. 17 d. 
7 vai. vak.

TUNTO SUEIGA
Sekanti Aušros tunto sueiga 

įvyks kovo mėn. 31 d. Bankstow- 
no lietuvių namuose. Tikslus su
eigos laikas bus praneštas vėliau.

Egzaminai į visus pat. laips
nius — kovo mėn. 30 d.

ŠYPSOMĖS
Mažasis Poviliukas: — Mamy

te, mamyte, pelė įkrito į pieno 
kibirų!

Motina: — Kaip biauru! Ar tu 
jų ištraukei?

Poviliukas: — Ne, mamyte, bet 
aš įmečiau katinų.

JUBILIEJINIŲ METŲ 
KALENDORIUS

Australiją pasiekė L.S.S. 1963 
Jubiliejinių metų kalendorius. Jį 
išleido L.S.S. jubiliejinių metų

“Geras” tėvelis.
— Vytuk, kų tau tėvelis sakė, 

kai sudaužei laikrodį?
— Ar viską pakartoti?
— Viskų, tik nesakyk keiksmų.
— Tada jis nieko nesakė...

Ii Sk. A.

— Nuo 
bovietėje

Juozas: 
kai bosas

kada pradėjai šioj dar
ei irbti?
— Nuo tos valandos, 
pagrasino atleisti.

Atsižvelgiant į tai, kad į Melb. 
Dainos Sambūrį. įsijungė net trys 
jaunos ir dar netekėjusios pa
nelės, choro vyrai prakaituodami 
dažė ir gražino Sambūrio' būsti
nę, kad pati repeticijų aplinka 
jaunatviškiau atrodytų.

Kad ir fantastiškai skamba 
Melb. Liet. Dainos Sambūrio da
lyvių noras suorganizuoti lietu
viškų dainų koncertų turnė į už
jūrius, vis dėlto prisiminus, kpd 
jie pirmieji koncertavo Sidnėju
je ir Adelaidėje, ir kad jie turi 
savo užnugaryje didelę ir labai 
mylinčių lietuviškų dainų Tauti
nę Bendruomenę ir kad papildę 
savo jėgas visu spartumu ruošia 
naujų repertuarų, norisi tikėti, 
kad jų sumanymai gali būti įgy
vendinti. Ku-ka

kykla pradėjo naujus mokslo me
tus, kur pamokos vyksta kiekvie
nų šeštadienį nuo 2 vai. iki 5 
vai. p.p. Geelong Lietuvių Namuo
se.

Šiais metais mokykloje sutiko 
mokytojauti dar du nauji moky
tojai: p. R. Norvydas ir p. Slavic- 
kienė. Mokykloje numatoma apie 
40 mokinių su keturiais skyriais.

LITUANISTINIAI KURSAI
Vasario 24 d. Geelong Lietu

vių Namuose pradėjo savo darbų 
Lituanistiniai kursai, į kuriuos 
įsirašė virš dvidešimt asmenų. 
Vyrauja studijuojantis jaunimas.

Pamokos bus vienų kartų savai
tėje nuo 11.30 vai. iki 1.30 vai. 
p.p. kiekvienų sekmadienį. Dėsto
ma: istorija (p. K. Zdanavičius), 
lietuvių kalba — gramatika (p. 
R. Norvydas), lietuvių papročiai 
ir kat. bažnyčios istorija (kun. 
Dr. P. Bučinskas), literatūra (p. 
A. Skėris) ir tėvynės pažinimas 
— geografija (p. Dr. S. Ska- 
Pinskas).

Kiekvienas lektorius dėstys sa
vo dalykų atskirai, ir jų pamokos 
kartosis kas penktų savaitę. Kur
sų organizacinius ir administra
cinius reikalus tvarko visiems gee- 
longiškiams pažįstamas p. J. Gai
lius.

Vasario 3 d. Geelong sporto 
klubo “Vyties” nariai ir rėmėjai 
turėjo metinį susirinkimą. Čia po 
visų pranešimų buvo išrinkta nau
ja klubo valdyba, šiose pareigo
se: pirmininkas A. Kineliu*, vi- 
cepirmin. Vyta* Broneizeri*, ka
sininkas St. Šutą* (jaunius) ir 
sekretorius Renata Akenytė. Vi
sais reikalais kreiptis sekretorės 
adresu: Miss R. Akenytė, 35 
Sharp Str., Chilwell, Geelortg, Vic.

★ •
Kovo 3 d. jaunas Geelong “Vy

ties” komandos žaidėjas Gedimi
nas Paškevičius, padedamas tėvui 
statyti namų, paslydo ir susižei
dė kelį. Tuojau buvo nugabentas 
į ligoninę. Dabar jo koja gipse ir 
jis gydosi namuose tikėdamasis 
vėl pradėti žaisti praėjus porai 
mėnesių, kol sugis koja.

PAPILDYMAS
Korespondencijoj “Bačiūnai 

pas Newcastle lietuvius”, tūpu
sio j M.P. Nr. 5, netyčiomis iš
leista svarbūs faktai: nepaminė
ta, kad sausio 20 d. 2 vai. p.p. 
apylinkės valdybos p-ko P. Brūz
gos ūkyje Mount Hutton p.p. Ba
čiūnų garbei buvo suruošti iš
kilmingi pietūs ir tos pačios die
nos vakare šauni vakarienė, kur 
dalyvavo kviestiniai svečiai. Pie
tus ir vakarienę paruošė namų 
šeimininkai. Už tą praleidimų 
maloniai p.p. Janinų ir Petrų 
Brūzgus atsiprašome. Red.

PATIKSLINIMAS

Pereitame M.P. nr. pasikalbėji
mų su Canberros Lietuvių—Aus
tralų Klubo pirmininku p. P. Pil
ka pravedė ir paruošė buv. M.P. 
redaktorius p. J. Vėteiki*. Gerb. 
p. Vėteikį už šį praleidimų malo
niai atsiprašome. M.P. Red.
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