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SVIESŪS
PRAGIEDRULIAI

Neseniai skaitėme Mūsų Pa
stogėje, kad Sydnėjuje jaunieji 
filisteriai, baigę Australijos uni
versitetus, nori sudaryti savo 
būrelį, kurio tikslai "sėkmin
giau plėsti ir įsisąmoninti tauti
nį susipratimą, iškelti jaunųjų 
lietuvių galvosenas ir nuomones 
bei siekti glaudesnio bendradar
biavimo su vyresne lietuvių kar
ta”. Iš tiesų šie žodžiai, paimti 
iš kvietimo susirinkti, pilnai ne
pasako visų tikslų, nes jie dar 
nėra galutinai suformuluoti, ta
čiau malonu šia proga pripa 
žinti, kad patys jaunieji imasi 
iniciatyvos ir rūpinasi ne vien 
tik savo profesiniais reikalais, 
bet pirmoj eilėj stato lietuviškas 
problemas. Ir tai imasi naujos 
kartos intelektualai, kartos, ku
ri daugelio jau buvo nurašoma 
į "nuostolius”.

Kad mūsų studentija labai 
plačiai nepasireiškia visuomeni
nėje plotmėje visiškai pateisina
ma turint minty šio laiko ir šio 
krašto studijavimo sąlygas. 
Sprendžiant iš studentiško pasi
reiškimo buvo galima lengvai 
pasidaryti klaidinančią išvadą, 
kad nedaug ko galima tikėtis ii 
iš universitetus baigusiųjų. Vis 
dėl to, su džiaugsmu tenka kon
statuoti, kad tie spėjimai nepa
sitvirtino. Štai jau naujoji aka
demikų karta, kuri ryžtasi tarti 
savo žodį ir greičiausiai jis bus 
lemtingas ateities kartoms ir vi
sai lietuviškajai bendruomenei. 
Ir visai nenuostabu. Juk gyve
nimas nestovi vietoje: keičiasi 
žmonės, keičiasi ir pažiūros į pa
čius gyvenimo reiškinius. Jeigu 
vyresnieji gyvena vakar diena 
ir į kiekvieną naujovę žvelgia 
su siaubu akyse, kad naujo įve
dimas gali sugriauti jų atsinešti
nį pasaulį, tai jaunieji, ypač au
gę ir mokslus ėję čia, nori gy
venti dabartimi, šio laiko dva
sia ir idėjomis. Ir į tų pačių lie
tuvybę nori žvelgti aktualaus 
gyvenimo akimis, nes juk ir pa
ti lietuvybė nesibaigia su vaka
rykščia diena, bet ji gyva ir tų 
širdyse, kurie po savo kojomis 
jaučia šios dienos pagrindą ir 
alsuoja dabarties dvasia. Reikia 
tikėtis, kad jie lygiai taip ištiki
mai ir atkakliai neš ir saugos tų 
lietuvybės žiburį, svetimų vėjų 
pučiamų, kaip kad dabar sten
giasi jį palaikyti ir nešti vyres
nieji kiekvienas kaip išmanyda
mi.

O šiandie tasai lietuviškas 
švyturys globojamas ir nešamas 
kaip tik tų ištikimųjų, kurie per 
šimtmečius nesidairė į šalis, o 
gyveno tik lietuviška dvasia. 
Daugumas tų, kurie prasitrynę 
šiek tiek savo akis ir pamatė, 
kad šalia lietuviško žiburėlio 
spinksi daugybė ir kitokių, ofi
cialiai ar neoficialiai nusigręžė 
nuo lietuviškos šviesos ir pasu
ko paskui kitus arba anų nepa
siviję klaidžioja patys vieni tam
soje. Turiu galvoje vyresniąją 
mūsų inteligentų kartą. Gerai 
paskaičiavus mūsų bendruome
nėje susidarytų gana gražus pro
centas. Tačiau tų, kurie akty
viai mūsų visuomeniniame ir 
kultūriniame gyvenime vienokia 
ar kitokia forma reiškiasi, ga
lėtume suskaičiuoti ant pirštų. 
Visa tiesioginio darbo našta 
krinta ant pečių tų, kurie tiek 
Lietuvoje daug šviesos nematė,

NELAIME VANDENYSE
NEIŠA1ŠKINTOM APLINKYBĖM PASKENDO AMERIKIEČIŲ ATOMINIS 

POVANDENINIS LAIVAS SU 129 JŪRININKAIS

Ketvirtadienį, balandžio 11, po 
to kai galutinai nustota vilties 
užmegsti nutrukusį radio kontak
tų su atominiu povandeniniu lai
vu Thresher, buvo oficialiai pa
skelbta, kad jis neišaiškintomis 
aplinkybėmis paskendęs. Maždaug 
200 mylių nuo Bostono Atlante už
tikta vandens paviršiuje pasilie- 
jusios alyvos dėmės ir keletas iš
plūkusių daiktų, kurie, tvirtina
ma, esu iš paskendusio laivo. Mi
nimas laivas buvo ką tik apleidęs 
Portsmouth laivų dirbtuves, kur 
jis buvo remontuojamas. Ameri- 
koja sudaryta plataus masto ty

Min. Vaclovas Sidzikauskas Pavergtu Tautų seime (vidury)

MIN. VACL. SIDZIKAUSKUI 70 M.
Balandžio 10 d. teisininkui, dip

lomatui, įžymiam laisvosios Lie
tuvos ir išeivijos politiniam vei
kėjui sukako 70 m. amžiaus. Gi
męs 1893 m. šiaudinėje, Kidulių 
valse., Šakių apskr., V. Sidzikaus
kas, 1915 m. gavęs brandos ates
tatų Maskvoje, ten pradėjo teisės

tiek ir čia skursta, savo visas 
jėgas skirdami tai lietuviškai 
naštai. Liūdna net prisipažinti, 
kad šiandie bendruomenės va
dovaujančiose institucijose tonų 
ir kryptį duoda tie vadinami 
tamsieji prasčiokėliai, kurie 
kiekvienu atveju sutiktų nuveik
ti pačius sunkiausius ir juo
džiausius darbus, jeigu būtų kas 
jiems padeda ir vadovauja. Gai
la, jie patys turi viską atidirbti, 
o iš šviesuolių susilaukia tik kri
tikos arba nenupelnytos pašai
pos. Štai dėl ko darosi graudu 
ir liūdna.

Šioje vietoje, pagerbdamas 
šiuos varguolius, nešančius visą 
lietuvybės naštą, noriu pacituo
ti poeto H. N agio žodžius, pa
sakytus Amerikos lietuvių stu
dentų suvažiavime 1962 m. (jo 
kalba atspausdinta š.m. vasario 

rinėjimo komisija, kurios tikslas 
nustatyti laivo žuvimo priežastį. 
Apklausinėjami minimos laivų 
statyklos vadovai ir darbininkai, 
nes įtariama, kad jie galėję išleis
ti laivų nesąžiningai atlikus dar
bų, tačiau beveik tikra, kad tikro
ji priežastis niekados nebus išaiš
kinta. Atsiranda spėliojimų, kad 
laivas net galėjo būti torpeduo
tas. Ryšium su šia nelaime, Ame
rikos laivynas yra aliarmo padė
ly. Neskaitant žuvusių gyvybių, 
pats laivas Amerikai kainavo virš 
45 milijonų dolerių.

studijas, jas tęsęs Berno, Šveica
rijos universitete ir baigęs Kau
ne Vytauto Didž,. Universiteto 
teisių fakultetą. Lietuvos valsty
bės tarnybon sukaktuvininkas įsi
jungė 1918 m., o nuo 1919 m. dir
bo užsienio reikalų ministerijos 
tarnyboje. 1922-1931 m. buvo Lie-

mėn. "Margutyje”): "Kas gi ši
toj augštumų kataklizmoj išliko 
vežti visuomenės veiklos veži
mo? Tai eilinis išeivijos lietuvis, 
milinėtas prastuolis, netskaiči'a- 
vęs politinės aritmetikos lygčių, 
nesiveržęs į aprobuotųjų veikė
jų kėdes. Jis liko ištikimas savo 
žemės balsui, ir po kasdienos 
darbų ėjo į minėjimus, aukojo 
visiems ir visur, plojo prakalbi- 
ninkams. vežė savo vaikus į lie
tuviškas mokyklas, nusipirko 
vienų kitų lietuvišką knygą. Šie 
pilkieji dienos didvyriai neša 
sunkių benamio dalių”.

Ir šis jaunųjų akademikų su
judimas reikia tikėtis užpildys 
tą spragą, kurios neužpildo vi
sai arba dalinai iš lietuviškojo 
gyvenimo dezertyravę mūsų taip 
vadinami šviesuoliai.

V.K.

EUROPA APGINKLUOJAMA

ATOMINIAIS GINKLAIS

Vienerių metų laikotarpyje nu
matoma atominiais ginklais ap
ginkluoti eilę Europos valstybių. 
Vyriausias sąjunginių kraštų ka
rinių jėgų viršininkas U.S.A, ge
nerolas L.L. Lemnitzer kontro
liuotų šių ginklų panaudojimą. 
Numatomos atominiais ginklais 
apginkluoti šios Europos valsty
bės: Graikija, Turkija, Olandija, 
Italija, Belgija, Prancūzija, Vak. 
Vokietija ir Kanada.

“Mūsų Pastogėje" neseniai bu
vo pranešta, kad "prieš keletą 
metų išvykęs iš Adelaidės j 
Jungt. Amerikos Valstybes tei
sininkas Jonas Kalvaitis tragiš
kai žuvo Bostone gaisro metu. 
Gaisras taip staigiai išsiplėtė, 
kad p. Kalvaitis, kuris tuo metu 
buvo trečiame namo augšte, ne
turėjo jokios galimybės pasi
traukti ir smarkiai apdegęs mirė 
ligoninėje".

Prie šios telegrafinės žinutės 
smalsusis Australijos lietuvis ga
li prijungti tokią pat kondensuo
tą informaciją iš Lietuvių En
ciklopedijos, kur apie velionį Jo
ną Kalvaitį tiek teparašyta: “Jo
nas (g. 1905.IV.20 Pajevonio
bžnk., Vilkaviškio apskr.) teisL 
ninkas. 1928 m. baigė liet, mo
kytojų profesinės s-gos gimn. 
Dirbo Kauno apygardos teisme. 
1931 įstojo į V.D.U. teisių fak., 
kurį baigė 1936. 1933-1940 Kau
no apygardos teismo prokuroro 
padėjėjas. 1941 vokiečių okupa
cijos metu paskirtas į Šiaulių 
apygardos teismą. 1944 pasitrau
kė į Vakarus, 1949 emigravo j 
Australiją. Dirbo tautinės olim
piados centro komitete. Liet, 
teisininkų d-jos Adelaidės sky
riaus pirmininkas.

Tai ir viskas apie žmogų, ku
ris dirbo ir kentėjo, kuris grū
mėsi su likimu ir pats su savi
mi, kuris buvo gerbiamas tik ta
da, kai dirbo, ir pamirštas, ka: 
nuo darbų pavargo.

Pirmas Adelaidės kolonijos

tuvos atstovu, vėliau įgaliotu mi
nistru Berlyne, Vienoje ir Berne. 
1931-1934 m. įgaliotas ministras 
Londone ir Hagoje. Buvo Lietu
vos atstovas prie Tautų Sąjungos.

Tautų Sąjungoje keliais atve
jais atstovavo Lietuvai posėdžiuo
se, svarstant Vilniaus, Klaipėdos 
bylas. Dalyvavo įvairiose tarp
tautinėse konferencijose, vadova
vo eilei Lietuvos vestų derybų su 
Vokietija, Lenkija.

1931-1932 m. V. Sidzikauskas 
buvo Lietuvos atstovu Nuolatinia
me tarptautiniame teisingumo tri
bunole Hagoje, atstovavo Lietu
vai jos laimėtose bylose su lenkais 
ir vokiečiais. Nuo 1936 m., gyven
damas Lietuvoje, sukaktuvininkas 
buvo Lietuvos Shell b-vės direk
torius, tuo pačiu laiku dėstė dip
lomatinę istoriją Prekybos insti
tute Klaipėdoje, vėliau Šiauliuose.

Visuomenės veikloje V. Sidzi
kauskas reiškėsi nuo 1917 m. Vei
kė Maskvos lietuvių stud, drau
gijoje, Ūkininkų partijoje, Lietu
vos Vakarų S-goje ir Lietuvių — 
Britų d-joje. 1941 m. pradžioje 
slaptai atvykęs į Vokietiją, Gesta
po buvo suimtas ir apie dvejus 
metus buvo kalintas Soldau,Aus
chwitz koncentracijos stovyklose, 
vėliau priverstinai įkurdintas 
Berlyne.

Berlyne vėl tęsė intensyvią vi-

A. A.
JONĄ KALVAITI PRISIMENANT

TRUMPAI
SUNKIASI ANGLIJOS 

SAUGUMO PASLAPTYS
Anglijoje “Taikos demonstran

tai” skleidė lapelius, kuriuose, 
kaip vėliau paaiškėjo, paduoti da
viniai, kurie buvo laikomi griež
toje paslaptyje. Visa tai sukėlė 
didelį skandalą visoje Anglijoje ir 
drauge vyriausybės krizę. Vietos 
spauda vyriausybę apkaltino, kad 
Anglijos saugumo tarnyba yra pa
ti silpniausia.

PYLIMAS PRIEŠ KOMUNIZMĄ
Malajų min. pir-kas pareiškė, 

kad suformavimas Malaiazijos bū
tų saugiausias pylimas prieš ko
munizmą visoje pietinėje Azijoje.

suomeninę veiklą lietuvių išeivių 
tarpe. Dirbo Lietuvių S-je, buvo 
įsijungęs į pogrindinę veiklą, 
1944 m. buvo paskirtas į VLIKo 
delegatūrą ir išrinktas jos pirmi
ninku, VLIKui atsikūrus Vokieti
joje, vadovavo VLIKo politinei 
komisijai, o nuo 1947 m. balandžio 
21 d. buvo VLIKo Vykd. Tarybos 
pirmininku.

Nuo 1951 m. sukaktuvininkas 
laisvinimo srity aktyviai dirba 
JAV-se — Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirmininkas, Lietuvos dele
gacijos Pavergtųjų Europos Tau
tų seime pirm, bei jos politinės 
komisijos pirm. V. Sidzikauskas 
PET reikalais lankosi į Europos 
P. Amerikos valstybes ir kitur, 
visur palaikydamas ryšius su poli
tikais, parlamentarais, keldamas 
Lietuvos laisvės reikalus. Plačiai 
dalyvauja visuomeninėje JAV lie
tuvių veikloje. Sukaktuvininkas 
spaudos darbe pasireiškęs dar 
1917 m. Maskvoje (“Santaros” sa
vaitraštyje), vėliau bendradarbia
vo įvairiuose laikraščiuose, žurna- 

formavimosi metais velionis Jo
nas Kalvaitis buvo vienas tų, ku
ris draskė pats save besisteng
damas užkišti kiekvieną spragą, 
reikalingą organizatoriaus ir dar
bininko. Jau 1950 m. jis ėmėsi 
vadovauti bendruomenei, kūrė 
“Vyties" sporto klubą, organiza
vo teisininkų draugiją, jai vado
vavo, rūpinosi mokyklos įsteigi
mu, pačios bendruomenės teisi
niu apipavidalinimu. Jis ruošė 
įvairių statutų projektus, suor
ganizavo plačiai nuskambėjusį 
tremtinio teismą, rūpinosi ben
druomeninių namų įsigijimu ir 
t.t.

Kent Town priemiesty nuo- 
m uo j am as butelis, kuklus ir 
ankštas, kolonijos susitikimų vie
ta. Šiame velionio* bute gimė ei
lė Adelaidėje veikiančių organi
zacijų.

Tremties metai, kuriuos velio
nis praleido Adelaidėje (1949 — 
1958) jam buvo patys darbin
giausi. Išlydėdami jį į JAV dau
gis adelaidiškių jau žinojo, kad 
darbingos a.a. Jono Kalvaičio 
dienos pasibaigė, nors niekas ne
drįso prisipažinti, kad Adelaidė 
Kalvaitį sunkto išsunkė, iščiulpė 
jį fiziškai ir dvasiškai.

Jonas Kalvaitis vadovavosi 
jausmais. Jie lėmė kiekvieną jo 
veiksmą. Dar 1953 m. apie jį 
“Mūsų Pastogėje" buvo rašoma: 
“Prokuroras iš profesijos, patri
otizmo skatintojas tremties lem
timi. Kai ateis lauktoji valanda, 

(Nukelta į pusi. 2)

IŠ VISUR
Greitu laiku Australijoje nu

matoma įvesti decimalinę valiutą, 
greičiausiai ji bus apyvartoje jau 
1966 m. Dar nieko nesakoma, kaip 
naujieji Australijos pinigai va
dinsis, spėjama, kad vadinsis 
“Auster.”

★
Projektas sudaryti tiesioginį 

ryšį tarp Amerikos prezidento ir 
Maskvos diktatoriaus daugelio lai
komas teigiamu reiškiniu, kaip 
pastovios taikos laidininku.

★
Prancūzijoje užsibaigė 37 die

nas trukęs angliakasių streikas, 
susitarius su vyriausybe. Streika
vo apie ketvirtis milijono kasyk
lų darbininkų.

★
Iš Maskvos paskelbta, kad rusų 

mokslininkai surado priemonių 
paauginti neūžaugas — nykštu
kus. “Jeigu šie bandymai pasi
tvirtins, tai ateities žmogus galės 
pasirinkti ūgį, kokio jis panorės”, 
pareiškęs vienas Maskvos tyrimo 
instituto mokslininkų.

♦
Nuo balandžio 8 d. visame N. 

S. W. panaikinta vakarinė per
trauka baruose ir koteliuose. Da
bar piliečiai galės netrukdomi 
vaišintis ligi 10 vai. vakaro.

M.P. SKAITYTOJAMS
Ryšium su Velykų šventėmis 

dėl techniškų kliūčių šis Mūsų 
Pastogės numeris išleidžiamas su
mažintas. Primename gerb. skai
tytojams, kad ateityje Mūsų Pas
togė reguliariai bus leidžiama nor
malaus- dydžio.

Red.

luose, o išeivijoje, be lietuvių 
spaudos, dalyvauja ir anglų pran
cūzų, vokiečių ir ispanų k. lei
džiamuose žurnaluose. (E)
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25-ri METAI DIEVO TARNYBOJE
(KUN. P. BUTKAUS 25-RIŲ METŲ KUNIGYSTĖS SUKAKTI MININT)

Jubiliatas Kun. Petras Butkus

tarpe.

lygiai

mokykloje. Bendradarbia- 
su jaunimu mielas ir ma
tai gražiausios darbuotės 
bet neilgas. Užteks, rodos,

Puikioji Dubysa, savo žavingo
mis apylinkėmis teikusi įkvėpimo 
didžiajam Maironiui, savo grožiu 
diegė gamtos ir tėvynės meilę ma
žam berniukui, kuris, perkeliavęs 
dygų gyvenimo kelią, šiuo metu 
gyvena mūsų tarpe, Sydnėjuje. 
Tai kun. Petras Butkus, šiomis 
dienomis švenčiąs 25 metų, kuni
gavimo sukaktį.

Kun. Petras Butkus gimė 1914 
1.9. Lekave, Nemakščių parapijoj 
Raseinių aps. Abiejų tėvų religin
gumas kun. P. Butkaus formavi
muisi turėjo didelės įtakos, o mo
tinos charakteris paliko bruožus 
jo meilėje gamtai, jos grožiui ir 
jos reiškiniams.

Po gimnazijos daug kelių ir 
kryžkelių. Dažnai šis klausimas 
buvo diskutuojamas su draugais 
ir patys vienį, be pašalinių įtakų 
priėjo išvados: stoti į kunigų se
minariją. Atrodė, kad jaunimui 
vadovauti, vesti jį idealų keliu 
daugiausia progos ir galimybių 
turi kunigas. Draugai pasuko į 
Kauną, o Petras Butkus, klebono 
patariamas, į Telšius.

Po seminarijos — trumpas vi
karavimas parapijose, pedagogi
nis darbas Telšių ir Tauragės 
mokytojų seminarijose ir Telšių 
amatų 
vimas 
lonus; 
metas,
pamoti ranka — jaunimas seks, 
ypač tas padėjo vėliau dirbant už 
mokyklos sienų — sovietų okupa
cijos metu. Sovietų okupacija pa
keitė bendradarbiavimo formas, 
išvarė iš mokyklų. Vyskupui pata
riant buvo bandoma dirbti bažny
čioje iš ryto ir vakarais, kartais 
apie 10 valandą, vesti mokinių 
bažnytinį chorą. Bet komunistinis 
saugumas atkreipė dėmesį, pra
sidėjo tardymai, kratos naktimis, 
neva “slapto siųstuvo”. Pagaliau 
buvusių draugų įspėtas dėl grę
siančio suėmimo šaltą kovo mėn. 
naktį, vadovo padedamas kun. P. 
Butkus peržengė Lietuvos — Vo
kietijos sieną. Visą naktį kelia
vęs per mišką, sušąlęs, palindęs 
po krūmu praleidęs rusų sargy
binius, palieka tėvynę. Tos nak
ties pergyvenimai akivaizdžiai 
stovi atminty iki šiol. Vokietijoj— 
tardymų tardymai. * Patyrę daug 
žinių, vokiečiai panoro panaudoti 
savo reikalams ir siūlė grįžti at
gal į Lietuvą šnipinėjimo parei
goms. Pareiškus, kad, tokios pa
reigos nesiderina su kunigo pa
šaukimu — į Soldau koncentraci-

jos stovyklą. Stovykloj rado dip
lomatą Sidzikauską, buv. Klaipė
dos Krašto gubernatorių Kur- 
kauską ir keletą kunigų. Tai miš
ri, visokių tautybių stovykla, gy
venimas labai kietas ir nė pagal
voti neįmanoma apie kunigo pa
reigų ėjimą. Stovyklos pergyve
nimus kun. P. Butkus buvo slap
čia užfiksavęs savo pastabose, ku
rių buvo pilni 7 sąsiuviniai. Pra
sidėjus vokiečių-sovietų karui, po 
kelių mėnesių kun. P. Butkui bu
vo leista grįžti į Lietuvą, bet pri- 
grąsyta, kad niekur nieko nes
kelbtų apie kone, stovyklos išgy
venimus. Savo atsiminimus užkasė 
į žemę ir jie dingo Lietuvoje.

Antroji sovietų okupacija vėl, 
drauge su tūkstančiais tautiečių, 
išvedė kun. P. Butkų į Vokietiją.

Karui pasibaigus kun. P. But
kus kurį laiką studijuoja Tiibin- 
geno universitete lituanistiką ir 
filosofiją, drauge eidamas Tūbin- 
geno — Pfulingeno lietuvių gim- 
zijoj ir Reutlingeno lietuvių kolo
nijoj kapeliono pareigas.

Dar gimnazijoj kun. P. Butkus, 
jau būdamas 8 klasėj, dalyvavo 
literatų būrely ir leido Jaunąjį 
Literatą, rengdavo literatūros 
teismus ir dalyvaudavo vakarų 
programose. Kunigų seminarijoje 
įsteigė literatų ir visuomenininkų 
būrelius, socialinį klūbą, dalyva
vęs religinio pobūdžio būreliuose. 
Bet ypatingą palinkimą kun. P. 
Butkus turi dainai ir muzikai.

Daina jau nuo vaikystės žavėję 
kun. P. Butkų. Tačiau jis ne vien 
mėgsta dainuoti — jis kuria dai
nas ir pritaiko savo melodijas.

Būdamas Tauragės mokytojų sem. 
kapelionu (1939) jis sukuria 
‘Kaip obelis”. Šiuo metu kun. P. 
Butkaus balansą sudaro apie 30 
dainų su melodijomis (kai kurių 
žodžiai Sal. Neries, J.K. Aleksan- 
driškio, P. Jurkaus, K. Bradūno). 
Tėvynės grožis ir ilgesys ir šiuo 
metu tebėra akstinas dainos kū
rybai.

Tarp Dubysos krantų ir Sydney 
— koks milžiniškas tarpas! Išė
jęs iš namų kun. P. Butkus rengė
si apaštalavimui savųjų
Tačiau gyvenimo tikrovė išplėšė 
jį, drauge su tūkstančiais tautie
čių iš gimtosios šalies, blaškė po 
pasaulį, iki jis rado uostą čia. 
Kun. P. Butkaus širdy,
kaip daugelio tremtinių širdyse, 
rusena jausmas, kad šis 
tėra laikinas, kad iš jo vėl bus iš
tiestos burės kelionei — atgal į 
Lietuvą. Tačiau kada? Šiuo metu 
tenka gyventi čia. Bet tas gyve
nimas negali būti vien laukimo — 
jis turi būti veiklos. Veiklos reli
ginėj ir tautinėj srityse. Veikla 
turi būti sąmoninga, planinga, iš
tverminga. Aplinkos bangos pla
ka į mūsų saujelę, asimiliacija 
gromuloja mažiau atsparius ar 
abejutiškus. Mes su savo kultūri
niu ir tautiniu paveldėjimu turi
me teisę ir privalome spirtis prieš 
svetimą aplinką. Mes turime iš
laikyti tas vertybes nepaliestas ir 
jas perduoti savo jaunimui. Ši
tam tikslui reikia daug priemonių. 
Viena iš tokių priemonių —■ pa
garba Dievui ir visokeriopa reli
ginė praktika gimtąja kalba.

Kun. P. Butkus, atvykęs į šį 
kraštą darbininko teisėm, jau iš 
pat pirmų dienų stengėsi surasti 
galimybių savo tautiečiams at
likti religines pareigas savo kalba. 
Jis gyveno klajoklio gyvenimą, va
žinėjo iš vietos į vietą — kur tik 
buvo būrelis tautiečių, į kuriuos 
būtų galima prabilti lietuviškai. 
Nors popiežiaus enciklika Exul 
Familae stengėsi suteikti trem
tiniams sąlygas savo religinių rei
kalų aprūpinimui gimtąja kalba, 
tačiau vietinė bažnytinė vyriausy
bė vistiek žiūri į tremtinių pas
tangas kaip į nereikalingą atsi-

uostas

ribojimą, skirstymąsi. Esą jie po 
kokių 30 metų vistiek ištirps vie
tinėj masėj ir todėl jų religinio 
organizuotumo legalizavimas visai 
nereikalingas. Visą laiką teduoda
ma 3 metų veiklos leidimas lyg 
kad manytų, kad po trejų metų 
jau nereikės jo pratęsti. Ateivių 
lankymasis savo pamaldose vieti
nių klebonų sekamas ir praneša
mas bažnytinei vyresnybei. Kun. 
P. Butkaus pastangos — įrodyti 
bažnytinei vyresnybei, kad jos ma
nymas yra klaidingas. Šį įrody
mą galima stiprinti tik tautie
čiams pritariant ir gausiai lan
kantis lietuviškose pamaldose.

Organizacijos, savaitgalio mo
kyklos, spauda, vaikučių kateki- 
zavimas... visa yra tautinio išlai
kymo priemonės ir šitose visose 
priemonėse kun. P.. Butkus yra 
aktyvus narys. O kur šventės, mi
nėjimai, jaunimo stovyklos — vi
sam 
laiko 
mais

Ir
kunigavimo sukaktį, kun. P. But
kus jaustųsi laimingas neveltui 
vargęs ir sielojęsis jei tautiečiai, 
atmesdami į šalį kas juos galėtų 
skirti, ieškotų tik to, kas jungia 
bendrame jų lietuviškos sielos iš
laikyme. Savo krašto meilė, san
dara savitarpy, ryžtas ir nekom- 
promisiškumas savo vertybių sau
gojime, išlaikyme ir didinime yra

tam kun. P. Butkus randa 
ir padeda savo padrąsini- 

bei dalyvavimu, pamaldomis, 
todėl, minėdamas 25 metų

JONĄ KALVAITI
(Žiūr. pradžia psl. 1)

lai- 
jo.

na-
pa-

tvirtino, kad 
medžiagi- 

pamažu silpnina 
ryšius su tėvyne 
meilę visam tam,

KLUBO GARBĖS NARf IR SENĄ SPORTININKĄ

KUN. PETRĄ BUTKŲ

25 METŲ KUNIGYSTĖS JUBILIEJAUS PROGA, 
SVEIKINA

Sydney Lietuvių Sporto Klubas '■
KOVAS {

LIETUVOJE

rengiamoje 
eksponatų 
pagaminti

GAMINIAI J BUDAPEŠTO 
MŪGĘ

Pavasarį Budapešte 
tarptautinėje mugėje 
tarpe bus Šiauliuose
dviračiai, Kaune gaminamos ište- 
kinimo staklės, dulkių siurbliai 
“Venta”, gintaro dirbiniai. Da
maske, Sirijoje, vykstančioje mu
gėje bus Lietuvos pramonės gami
niai — magnetofonai, magnetola 
“Vaiva” ir kt. (E)

zachstaną. Naujakurių tarpe buvę 
dešimtys statybininkų, mechani
zatorių, gyvulių augintojų (Tai 
vyksta tuo metu, kai Lietuvoje 
jau sparčiai šaukiama apie naują 
žemės ūkio specializacijų - gyvuli
ninkystės skatinimą ir dejuojama 
dėl mechanizatorių trūkumo) (E)

ži-

VĖL 400 LIETUVOS 
SPECIALISTŲ Į 
KAZACHSTANĄ

Kovo 25 d. Vilniaus radijo
niomis, vilniečiai išlydėję naują, 
“savanorių” — naujakurių ešalo- 
ną. Daugiau kaip 400 žmonių gru
pė išvyko į plėšinių žemes, į Ka-

mūsų šventa pareiga. Ir tikriau
sias pagerbimas kunigystės šimt
mečio ketvirtį švenčiant bus tada 
jei šių vertybių saugojimas vi
siems Australijoje gyvenantiems 
lietuviams bus vienodai brangus 
širdžių dalykas. j.sl.

ŠIURPI STATISTIKA
Romoje, Šv. Tėvo Bibliniame 

Institute atidaryta paroda vaiz
duojantį katalikų Bažnyčios per
sekiojimą komunistiniuose kraš
tuose. Pabaltijo skyriuje rodoma, 
kad Estijoje visi ten dirbę 11 ka
talikų kunigų ir vysk. E. Profitt- 
lich buvo suimti ir dingo, Latvijo
je iš 200 katalikų bažnyčių liko 
tik 70, Lietuvoje virš 700 kataliką 
kunigų buvo deportuota ar nužu
dyta. Visuose komunistiniuose 
kraštuose 55 vyskupai nužudyti, 
109 suimti ir 90 pašalinti. Nuo 
komunistų teroro žuvo per 61.000 
kunigų ir kitų dvasiškių. Komu
nistai uždarė 334 katalikų mokslo 
ir švietimo įstaigas, 31.779 bažny
čias ir virš 400 katalikų spaudos 
organų. (E)

BUSIME IŠTIKIMI LIETUVAI”
G. PROCUTOS KALBA JO VESTUVIŲ PROGA

Mūsą vestuvės vyksta Vasario 
16 dieną, Lietuvos nepriklausomy
bės šventės meta visai neatsitikti
nai. Ir neatsitiktinai šioje salėje 
kabo lietuviška trispalvė ir Lie
tuvos herbas bei mūsą pamergės 
dėvi tautiniais rūbais. Šiandienų 
mes sujungiame savo gyvenimus 
ne vien tik vienas su kitu, bet 
drauge ir su Lietuva. Mūsų kraš
to ir mūsų tautos džiaugsmui bus 
ir mudviejų džiaugsmas, ir mes 
dalinsimės Lietuvos ir lietuvių 
tautos vargais ir rūpesčiais. Mes

Š.M. VASARIO 16 D.

Lie-gerai žinome, kad dabartinė 
tuvos padėtis yra sunki ir skaudi, 
taip kad mūsą noras eiti drauge 
Lietuvos keliu nebus rožėmis klo
tas. Bet ar būtą žmoniška vaikams 
palikti savo motiną varge ir pa
vojuje tuomet, kai kuone visas pa
saulis yra ją pamiršęs ir kiekvie
nas težiūri tik savo kailio?

Nors aš asmeniškai nemėgstu 
skambią pažadą, nes atliktas dar
bas yra vertingesnis už šimtus 
gražiausią pažadą, mudu šiandie
ną drįstame tvirtinti, kad su Die
vo pagdlba iki grabo lentos mes

jis bus pirmuoju grįžimo būbni- 
ninku. Ypatingai populiarus tarp 
namų savininkų, kuriuos jis 
ko mirusiais lietuviais. Anot 
“nėra vilties, kad kuris nors 
mų savininkas laikui atėjus
jėgs atsiplėšti nuo savo namo”.

Valandos grįžti Lietuvon Kal
vaitis laukė daugiau negu kas ki
tas. Jo noras grįžti buvo stipres
nis už žiaurių realybę, kuri lai
kui bėgant velionį pradėjo 
griaužti iš vidaus.

Kolonijos lietuviškame judėji
me darbai, į kasdienybę klystan
čių prietelių abejingumas, jaus
mų realybės susikryžiavimai jau 
Adelaidėje pradėjo paraližuoti 
Kalvaičio pajėgumų ir energijų, 
padidino jo jautrumų. Materia
lizmas ir tam tikra prasme sava
naudiškumas iškasė griovį tarp 
velionies ir kitų kolonijoje lietu
viškų darbų dirbančiųjų. Gal dėl 
to paskutinėm savo dienom Ade
laidėje jis nebuvo suprastas ir 
net tam tikra prasme pašiepia
mas.

Nesigilindami j kito žmogaus 
dvasinę būsenų, nežinodami jo 
vidinės reakcijos į grubias išori
nes sųlygas, mes lengvai sviedžia- 
me suvaikėjimo epitetus, nors 
niekas negali pasakyti, kam jie 
geriau tinka. Vargu ar mes gali- 
me tvirtinti teisingai supratę gi
lų velionies įsitikinimų, kad 
tremtyje esame tik laikinai ir 
kad tas laikinumas turi apspręsti 
visus mūsų veiksmus. Mes lygiai 
taip pat nepajėgėme suprasti

Kalvaičio, kai ji* 
perdideli* rūpinimasis 
niais reikalais 
mūsų dvasinius 
ir slopina mūsų 
kas lietuviška.

Nesuprastas, nostalgijos perse
kiojamas, netekęs praktiško ry
šio tarp Lietuvoje išpuoselėtų 
jausmų ir tremties grubumo, ve
lionis bandė pabėgti. O bėgda
mas nuo vilko, atrodo, užbėgo 
ant meškos. Jo niekintas tremti
nių sumaterialėjimas turi daug 
stipresnes formas Amerikoje, ne
gu Australijoje.

Adelaidė a.a. Jonui Kalvaičiui 
vistiek buvo namai, nors ir laiki
ni. Tuose namuose jo dvasia, jo 
siekimai dar šiandie tebejaučia
mi. Jis juos paliko organizacijo
se. Me* paty* to nepajuidami 
tam tikra prasme irgi tebenesio- 
jame savyje krisleliu* velionies 
propaguoto* laikinumo teorijos. 
Kas kas, bet Adelaidėje veikian
čio* organizacijos, prie kurių 
formavimo velioni* vienaip ar 
kitaip prisidėjo, rūpestingai sau
go idealizmo principu*.

Viena* 
taisoma* 
velionį į 
Ta* pat*
apgyvendinę* jį sukiužusiam tri
jų augstų namely, kuri* taip pat 
nustatytu laiku turėjo užsidegti 
ir sudeginti taip ilgai ir taip 
skausmingai degusią nelaimingo 
tremtinio širdį.

VI. Radzevičius

mano prieteliui, nepa- 
fatalistas, tvirtina, kaJ 
JAV iššaukė likimas, 
likimas nustatytu laiku

ĮSPŪDINGOS VESTUVES
Mūsų Pastogės bendradarbis ir aktyvus kul

tūrininkas — visuomenininkas Genius Procuta šių 
metų vasario 16 d. vedė Dalią Pečiulaitytę, Nau
josios Zelandijos Liet. Bendruomenės pirmininko 
dukrą ir kovo pabaigoje abu su žmona apleido ga
lutinai N. Zelandiją išvykdami į Jungtines Ameri
kos Valstybes. Jaunųjų Procutų vestuvės liudija ne 
vien tik dviejų jaunų žmonių gyvenimų subėgimą į 
vieną vagą, bet drauge tai buvo ir didelė lietuvy
bės demonstracija, kurios metu jaunieji Procutos 
daugiau kaip šimto svečių akivaizdoje dvigubai an- 
gažavosi: meilę ir ištikimybę vienas kitam ir drau
ge Lietuvai ir lietuvių tautai. Jų vestuvės įvyko va
sario 16 d. ir jos drauge galiojo ir kaip Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimas Aucklande, N.Z. li
tai galima sakyti buvo vienas iš gražiausių ir pras
mingiausių bet kada ir bet kur ruoštų Lietuvos ne
priklausomybės minėjimų. Pats jaunasis G. Procu
ta, stovėdamas ant naujo gyvenimo slenksčio, pa
sakė savo svečiams jautrią kalbą, kuri verste ver-- 
či susimąstyti vyresniuosius ir ypač jaunesniuo
sius. Su džiaugsmu ir pasigėrėjimu G. Procutos 
žodį spausdiname ištisai, nes jis yra tarsi aktas, 
lyg testamentas visiems mums, ypatingai žengian
tiems į šeimyninį gyvenimą. Tautiškumas, kaip ra
šo pats G. Procuta, yra neatskiriamas nuo šeimos, 
jis drauge yra ir asmeniškas, todėl mums net ir 
per asmeniškas šventes reikėtų tam daugiau dėme
sio skirti.

Nuotraukoje matome Dalių Pečiulaitytę — 
Frocutiėnę ir Genių Procutų, po sutuoktuvių išei
nančius iš bažnyčios. Už jų matosi kolega V. Gri
galiūnas. Šias vestuves gražiai aprašė ir jaunųjų 
nuotraukų paskelbė “New Zealand Herald”.

SPAUDOJE

Nepateisinamas nuovargis
Kandiškėje “Nepr. Lietuvoje” 

Nr. 5 metų pradžioje poetas H.
Nagys taip rašo žvelgdamas į 

mūsų darbus ir ateinančius me
tus:

Dar vieni metai. Ir kiekvieni 
nauji metai yra, tarsi, dar vie
nas ilgas bandomasis laikotarpis 
mums visiems, žmonėms be gim
tųjų namų. Pavargusieji, nusivy
lusieji, apkartę, praradusieji vil
ti pasitraukia iš mūsų tarpo. Pa
sitraukia ir tokie, kurie geriau 
įsikuria ir prabangoje tariasi at
radę naujų gyvenimo prasmę. Ir 
tokių atsiranda, kurie nutaria,

kad jau pakankamą duoklę ati
davė savai bendruomenei ir sa
vam kraštui, todėl palieka veži
mą vežti kitiems. 0 tačiau, Die
vui dėkui, dar lieka būrelis en
tuziastų, būrelis užsispyrėlių, 
sauja tokių, 
kiekviena kova 
iki galo, kad 
kovos pabaiga
jimas. Kurie žino, 
viską padarius, galima bus pasa
kyti: dariau ką galėjau, todėl ne
galiu pralaimėti. O viską pada
ryti niekas neįstengia. Visuomet 
liks šimtai darbų, laukiančių mū
sų, tūkstančiai naujų, nebandy-

kurie žino, kad 
turi būti tęsiama 
kiekvienos tikros 
yra tikrai laimė- 

kad tik tai

tų kelių, todėl ir nepateisinamas 
nuovargis, rezignacija, apatija 
ar nusivylimas. Pasitraukėme iš 
savo žemės gerai žinodami kas 
mūsų laukia, gerai žinodami ko 
iš mūsų laukia mūsų seserys ir 
broliai nelaisvėje. Negi poetine 
puošmena laikysime dr. Vinco 
Kudirkos žodžius apie tai, kad 
vieton vieno išgriuvusio stulpo 
reikia kitą jo vieton statyti? 
Toks yra gyvenimas, 
keisime, bet galime ir 
drąsiai ir sąmoningai 
nerašytą testamentą 
Dezertyrai niekad dar 
kovos eigos ir niekad
istorija. Mes dažnai kalbame apie 
istorijos teismą, bet ar kada pa
galvojame, kad toks neatlaidus 
ir realus teismas iš tikro egzis
tuoja?

Jo nepa
turime 

tęsti savo 
Lietuvai, 

nenulėmė 
jų nemini

negu
pareikalauja 

keliolikos pa

laisvas ir ne-būtą 
tūkstančiai žmonių

būsime ištikimi Lietuvai ir tam
siausioje valandoje nuo jos nenu
sisuksime, bet dar labiau sukaupę 
savo jėgas dirbsime jos išlaisvini
mui ir šviesesniam rytojui.

Aš seniai esu įsitikinęs, kad 
mudu sugrįšime į amžiais garbin
gą Lietuvos sostinę Vilnią, kuria
me prieš 45-rius metus buvo pa- 
skelbta, Lietuvos nepriklausomybė. 
Tame gražiame ir istorija dvel
kiančiame mieste Dalia yra gimu
si, o aš praleidau savo gražiau
sias vaikystės dienas. Aš atsimenu 
tą gatvę ir tą namą, kuriame Lie
tuvos nepriklausomybės aktas bu
vo pasirašytas. Bet nepriklauso
mybės aktas buvo tildai oficialus 
dokumentas. Laisvė 
daug daugiau, 
rašą.

Kad kraštas 
priklausomas,
paaukojo savo gyvybes. Dėl tos 
pačios idėjos iki dabar šimtai la
kstančią drąsiausią Lietuvos sū- 
ną ir dukrą praliejo savo kraują. 
Ypatingai drąsūs buvo tie vyrai ir 
moterys, seneliai ir paaugliai, ku
rie stojo ginti Lietuvos laisves 
prieš Sovietą Sąjungos galybę. 
Pasaulis dar nežino ją heroizmo, 
o mes dažnai esame per tylūs.

Mes laisvėje esantieji lietuviai 
Vasario 16-tą perdažiusi minime 
žiūrėdami vien tik iš istorinio taš
ko. Išvardinus kitą pasiryžimą ir 
aukas bei kas buvo atsiekta per 
nepriklausomybės metus skirsto
mės namo ir taip iki kitą metą. 
Atrodo, mūsą lietuviškumas atgy
ja. tik per didžiąsias šventes. Bei 
tokia pažiūra yra klaidinga. Kiek
vienas iš mūsą turi imtis dalį at
sakomybės. Mes turime būti lietu
viais ne tik per Vasario 16-tą kal
bomis, bet kiekvieną metą dieną 
savo darbais ar nors parama tai 
idėjai, dėl kurios tiek daug mūsą 
taurią žmonių, prarado savo gy
vybę.
laisvę paliko mums kraujo testa
mentą, jie negali atsikelti iš kapą 
ir dar kartą mirti už tėvynę. Mes 
turime tęsti jų pradėtąjį darbą. 
Dabar mūsų eilė parodyti, kad 
mes esame lietuviai, kitaip mūsų 
kalbos bus tik negarbingas tuščia
žodžiavimas. Kaip anuomet, taip 
ir šiandien niekas mums laisvės 
neatneš ir nesakys — gerbiamieji, 
teikitės priimti. Jei mes patys ne
kovosime ir nedirbsime už tautinį 
išlikimą tremtyje ir Lietuvos iš- 
Išaisvinimą, istorija nurašys mus 
į nuostolius, nes 'išlieka tik tie, 
kurie kovoja už savo būvį. Visuo
met atsiminkime Laisvės Varpe 
įrašytus žodžius — O skambink 
per amžius vaikams Lietuvos, kas 
negina laisvės, tas nevertas jot.

žuvusieji už mūsų krašto
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KOVAS KYLA IR KRINTA
KOVAS — NEWTOWN 

48 — 42
Koviečiai labai gerai pasirodė 

laimėdami prieš labai stiprų senų 
savo priešų Newtown. Pergalė la
bai reikšminga, nes prieš tai 3 
kartus iš eilės Kovas turėjo šiai 
komandai pasiduoti. Beto kovie
čiai buvo tik 5 ir neturėjo pakai
tų, ir tuo negalėjo išvystyti dide
lio tempo. Vienu laiku buvo net 
18-kos taškų skirtumas mūsiškių 
naudai, bet mūsiškiai pavargo ir j 
galų priešas buvo atsilikęs tik 1 
tašku. Bet keletas tikslių metimų 
atnešė pelnytų pergalę. Už Kovą 
žaidė: A. Daniškevičius, J. Kriau- 
cevičius, D. Kriaucevičius, A. Lap- 
šys ir S. Lukoševičius.

KOVAS — SOUTH SYDNEY 
63 — 37

Nežiūrint įspūdingo rezultato 
rungtynės buvo gan sunkios, nes 
South žaidė labai kietai. Priešui 
labai fauluojant, trukdėsi geras 
žaidimas, šiaip rungtynės vyko 
gerai ir buvo padaryta keli gra
žūs praėjimai. Už Kovų žaidė: 
puolikai D. Kriaucevičius, S .Lu
koševičius, V. Lukoševičius, cent
ro puolikai A. Daniškevičius ir K. 
Protas ir gynikai A. Lapšys, J. 
Kriaucevičius ir D. Lee.

Daugiausiai taškų pelnė: S. Lu
koševičius 30, A. Lapšys 12, A. 
Daniškevičius 10.

KOVAS — MOORE PARK
59 — 98

Skaudžiai teko pralaimėti prieš 
buvusį N.S.W. čempionų — Moo
re Park. Rezultatas turėjo būti 
daug švelnesnis, tačiau į galą Ko
vas visai pasimetė. Be to, buvo la
bai daug lengvų metimų pramesta. 
Didelis priekaištas tenka trene
riui, kaip matėsi į galų pirmo kė
linio. Po pirmo puslaikio pasi
duota, ir priešas mėtė iš kur no
rėjo. Moore Park komanda nėra 
tiek stipri ir skirtumas neturėjo 
būti daugiau kaip 10 taškų. Kovo 
žaidėjai: D. Kriaucevičius, S. Lu
koševičius, V. Lukoševičius, A. 
Daniškevičius, K. Protas, A. Lap
šys ir D. Lee.

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

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

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

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

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

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 12 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir m«s 
pilnai garantuojamo Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminės.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.

FOOD STORES,

REGISTRUOTI SKYRIAI;
SYDNEY:

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

NEWCASTLE: MURRAY’S HEA LTH
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.

FOOD STORES,

FOOD STORES,

ORINIS
Pereitų savaitgalį, Kovo tinkli- 

ninkai dalyvavo Western Suburbs 
orinio turnyre. Kadangi mūsiš
kiai pralaimėjo pirmas 2 rungty
nes, ir turnyras buvo 2-jų minu
sų, iš turnyro iškrito. Teko pra
laimėti prieš Ukrainiečių ir Estų 
rinktinę.

I Kovo eiles įstojo “milžinas” 
6 pėdų, 5 colių ūgio A. Bakšaitis. 
Tad jau trečias “mažiukas”, kiti 
gerokai virš 6 pėdų A. Migevi- 
čius ir P. Kviecinskas. Kiti akty
vūs orinio žaidėjai — J. Eismon- 
tas (treneris), J. Kriaucevičius, 
M. Mauragis, V. Stašionis, G. 
Sauka, G. Kišonas, M. Černiaus
kas, K. Krapauskas.

Auksinis atsisakymas
Brazilijos futbolo klubas “San- 

tosas” visai teisėtai didžiausia 
savo brangenybe laiko visame 
pasaulyje pagarsėjusį puolėjų Pe
lę. Vien tik Pelės vardas klubui 
atnešė išties milžiniškas paja
mas. Nedidelis pavyzdys: italai 
pasiūlė “Santosui” už vienerius 
rungtynes jų šalyje 60 tūkstan
čių Šveicarijos frankų arba 125 
tūkstančius, jeigu mače dalyvaus 
Pelė. Stengdamiesi paveržti ta- 
lentingųjį brazilų, stambiausi 
Europos profesionalų klubai siū
lė už jį milijonus, tačiau “San- 
tosas” nesileido į jokias dery
bas. Ir štai ne taip seniai buvo 
sužinota, kad klubas, kuris da
bar taip laikosi Pelės, kadaise 
vos vos neatidavė jo beveik vel
tui. Pasirodo, kad prieš kelerius 
metus Brazilijos klubas “Rekifė" 
kreipėsi į “Santosą”, prašydamas 
perleisti jiems vienų jauną puo
lėją. “Santosas” pasiūlė iš kar-

į Dr. J. MACKIEWIOZ J
NERVŲ LIGŲ $
SPECIALISTAS J
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pradeda darbą. l»;

25 Ralston Str., St. Kilda, Vie. *«
telef: LB 4083 £

.... . .............. A

HEALTH FOOD STORES, 
2082.
HEALTH FOOD STORES,

S :.t
::

I

I i
8

80 MINUČIŲ ORO BALIONU
Vėlyvų naktį iš Amerikos mies

to Siokso (Ajovos valstija) aero
dromo pakilo gana neįprastas mū
sų dienomis skraidymo aparatas: 
nedidelis oro balionas be vairavi
mo prietaisų, su mažyte pakabi
nama gondola. Lygiai toks, ko
kiu keliavo Žulio Verno nuotykių 
romanų herojai. Gondoloje buvo 
įtaisyti šiuolaikiniai prietaisai 
rekordiniam aukščiui registruoti.

Per aštuoniasdešimt minučių 
Amerikos sportininkas Donas Pi- 
karas šiuo aparatu sugebėjo pa
kilti į 5.181 metro aukštį. Gali 
atrodyti keista, bet tai — naujas 
pasaulio rekordas. Ankstesnysis 
priklausė prancūzui Adoinui Dal- 
fusui (3.404 m.) ir buvo pasiek
tas ... daugiau kaip prieš trisde
šimt metų.

IRGI REKORDAS”...
Jugoslavijos žurnalas “Illiust- 

rovana politika” praneša apie 
naujo “rekordo” gimimų... futbo
le. Vienos Belgrado komandos žai
dėjas Miodragas Civičas nuspren
dė specializuotis žongleruoti ka
muolį galva. Griežta ir kompeten
tinga teisėjų kolegija ištisas 50 
minučių stebėjo futbolo aikštės vi
duryje stovintį sportininką. Kai 
chronometro rodyklė sustojo, buvo 
apskaičiuota: Civičas per šį laikų 
padarė 6004 smūgius galva ir ka- 

to du pasirinktinai — Pelę ir 
Džiro. “Rekifės” vadovai pasita
rė ir parašė “Santoso” vadovams 
laiškų, kuriame atsisakė Pelės 
ir sutiko paimti Džiro. Dabar 
“Rakifės” veikėjai 'tikriausiai 
keikia save. O “Santoso” admi
nistratoriai minėtųjį “Refikė” 
laišką įdėjo j brangius auksinius 
rėmus.

LAIŠKAS 1S VOKIETIJOS

APIE PARODĄ, LIETUVIUS, TALKAS
Neseniai Mūsų Pastogėje buvo 

paskelbta žinutė apie gražiai pa
sisekusių St. Motuzo liet, droži
nių parodų Vechtoje, Vokietijo
je, surengtoje Vasario 16-sios 
proga. Malonu mums šia proga 
paskelbti paties p. Motuzo laiš
kų, rašytų vienai poniai į Adelai
dę, iš kurio mes patiriam daug 
daugiau apie pačių parodą, lie
tuvių padėtį ir pačių lietuvių san
tykius Vokietijoje. Kadangi tai 
yra laiškas privačiam asmeniui, 
tai tas vietas, kurios būtų mažiau 
įdomios skaitytojų visumai, iš
leidžiame. M.P. Red.

*
Didžiai Gerbiama Ponia
Žinodamas, kaip tamsta indo- 

inaujatės liaudies drožiniais, su- 
mislijau pasidalinti parodos įspū
džiais. Tik paprašysiu kantry
bės, nes pasiruošęs smulkmeniš
kai papasakoti, o kaikuriems ir 
tulžies išlieti. Parodą ruošiau su 
Vasario šešioliktąja, norėdamas 
kryžiuojamos Lietuvos vardą pa
garsinti. Pasisekė tik ne visu 
šimtu procentų, kaip buvau nu
matęs, bet kai kuriais atžvilgiais 
geriau negu buvo tikėtasi. Gero
kai anksčiau buvau atspausdinęs 
jubiliejines korteles su drožinių 
deriniu viršelyje. Jų išplatinau 
500 egz. nesivaikydamas pelno. 
Panašios kortelės tik dvigubos 
buvo panaudotos pakvietimams 
su atspausdintu lietuvišku ir’vo
kišku tekstu. Sykiu su pakvieti 
mais išsiuntinėjau iš VLIKo Vyk
domosios Tarybos gautus 50 egz. 
sukaktuvinių atsišaukimų vokie
čių kalba įtakingiems visuome 
nės atstovams, įstaigų vadovams, 
organizacijom, spaudai ir radio 
studijoms.

Minėjimas ir paroda įvyko Va
sario 17 tl- Iš ryto vokietis kuni
gas (vienuolis) atnašavo rytines 
mišias už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės ir pasakė sukakčiai pri
taikintą pamokslą. Dieninėse pa
maldose tą patį pamokslų pakar
tojo. Paroda įvyko didelėje šven
tiškai išpuoštoje salėje. Ant sta
lų buvo išdėstyta 76 drožiniai, 
juostų rinkinys, lietuviškų pi
nigų rinkinys ir albumai apie 
Lietuvų anglų ir lietuvių kalbo
mis. Parodos metu iš plokštelių 
buvo perduodama lietuviška mu
zika ir dainos. Parodon atsilan
kė apie 400 asmenų, tarp jų maž 
visa Vechtos smetonėlė ir iš kai
mynystės lietuvių. Parodos me- 

muolys nė karto nenukrito ant 
žemės. Tai du kartus daugiau už 
ankstesnį “rekordų”, priklausiusį 
Vakarų Vokietijos futbolininkui.

SAVO RANKA!
Po rimtos avarijos į automobi

lių lenktynių startų vėl išėjo ang
lų “sirgalių” dievaitis pasaulio 
čempionas Stirlingas Mosas. štai 
jau aštuonerius metus niekas iš 
pasaulinių lenktynininkų negalėjo 
pagerinti jo rekordo žinomoje žie
dinėje trasoje “Olton Park” Lon
done.* Tačiau šių metų lenktynėse 
dėl auksinės taurės Mosas jau 
dalyvavo ne kaip sportininkas, bet 
starterio pareigose. Jo vėliavėlė 
buvo laiminga — iš karto šeši 
lenktynininkai viršijo Moso rezul
tatą. Jo nuolatinis varžovas Gre- 
hemas Hilas tapo trasos rekordi
ninku — 98,92 mylios per valandų.

Po lenktynių Stirlingas Mosas 
pasakė žurnalistams: “Skaudu, 
kad aš pats savo ranka išbrau
kiau savo rekordų. Liūdna, kad 
man nebeteks jo susigrąžinti: lik
tinis rankos ir kojos paralyžius 
vis dar juntamas. Dabar dirbsiu 
televizijos komentatorium”.

FUTBOLO “BIRŽOJE”
Po pasaulio čempionato Čilėje 

futbolo “birža” ėmė smarkiai veik
ti. Pasakiškas sumas siūlo pir
maujantieji Italijos klubai už Ar
gentinos, Brazilijos, Čilės, Kolum
bijos “žvaigždes”. Brazilijos 
“Santoso”, klubo geriausio puolė
jo Pelės kojos dabar kainuoja mi
lijonus dolerių. Tačiau Italijos 
“Milano” klubo pasikėsinimai į jį 
buvo iš karto atmesti. “Santoso” 
klubo prezidetno Modesto Romos 
atsakymas į šį pasiūlymų buvo 
nedviprasmiškas: “Mes neparduo- 
sime Pelės kadangi jis daro pini
gus mums”.

Kitas Italijos klubas — “Mode
na” — nutarė pataisyti savo rei
kalus kitokiu būdu: Jis pakvietė 
dirbti Argentinos komandos tre
nerį Chozę Lorenco sumokėjęs už 
jį keliolikos milijonų lirų sumą.

tu buvo renkamos Tautos Fon
dui aukos, — suaukojo 178, — 
DM. Mane labai maloniai nuste
bino vokiečių solidarumas, jie su
aukojo 106, — DM. Aukoti buvo 
kreipiamasi tik į lietuvius ir tai 
ne žodžiu. Ant atskiro stalo sto
vėjo aukų lapas ir kortelė sa 
stambiu užrašu: Lietuvi, neuž
miršk Lietuvos — aukok Tautos 
Fondui”, o žemai mašinėle rašy
tas vertimas vokiečių kalba. Vo
kietijoje pirmas atsitikimas, kad 
vokiečiai aukotų T. Fondui. Pa
gal lietuviškas tradicijas kelioli
ka asmenų buvau pakvietęs ka
vutei, Tai taip tas “kermošius” 
ir užsibaigė. Jam pradėjau ruoš
tis iš anksto, nes norėjau, kad 
kiekvienas drožinys pats apie sa
ve kalbėtų, teko išrašyti korte
les, kad kiekvienas vokietys pas
kaitęs žinotų, ką tas reiškia. Ne
žinodamas kalbos, turėjau nema
žai vargo, kaip teko pas vokie
čius prašyti talkos. Mūsų pra- 
baščius kun. P. Girčius, ne tik, 
kad minėjimą ruošiant nepripra
šomas buvo, bet minėjimą ir pa
rodą boikotavo. Minėjiman no
rėjau prašyti prof. Maceiną su 
paskaita vokiečių ir lietuvių kal
bomis. Aš su juo nepažįstamas, 
prašiau prabaščiaus, kad jis su 
juo susirištų, nes geri prieteliai, 
bet Jis ir tą atsisakė padaryti. 
Labai norėjau, kad viena kita 
lietuvaitė būtų parodoje šu tau
tiniu kostiumu, bet iš plačios 
apylinkės nė viena neturi. Liūd
na, kaip Vokietijoje dirbantieji 
gerai uždirba, sotūs, puikiai ap
sistatę kambarius, mašinomis va
žinėja, o mamaites, o tuo labjau 
dukreles kaip liepaites, neranda 
reikalo tautiniu kostiumu papuoš
ti. Tik kaip kokie nuskriausti ar 
alkani būtų, laukia ir tiesia ran
kas, kad ir į tuos pačius BALFo 
pienmilčius. Paimkime, kad ir 
parodoje, nors buvo iškabintas 
užrašas, kad drožiniai neparduo
dami, daugelis vokiečių teiravosi 
nusipirkti ar užsakyti norėdavo. 
Lietuviai nei vienas tuo reikalu 
netrukdė. Parodoje buvo parduo
damos jubiliejinės kortelės, kurių 
vokiečiai įsigijo virš 60, o lietuvis 
nei vienas nesusigundė, tik jei 
kuriam padovanojau, paėmė. Tai 
tokie vokiškieji lietuviai. Laimė, 
kad nevisur tokie. Dirvoje skaity
damas ir žiūrėdamas nuotraukų 
apie Australijos lietuvių sąskrydį 
Adelaidėje džiaugiuos, kad jūs ten 
tame tolimame svieto krašte lietu-

Pritaiko Jūsų akims ir 
akinius. Darbo valandos kasdien 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston gi., 
Melb., C.I. (Priešais Melbourne Town Hall) 

Tel. 62-2231
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MARATONAS ANT EŽERO
Vandens slidės kasmet susilau

kia vis didesnio populiarumo. Jų 
jau yra įvairių rūšių, atsirado ir 
rekordininkų.

Dar visai neseniai važinėjimo 
vandens slidėmis (tikriau — vie
na slide) trukmės rekordas pri
klausė amerikiečiui Briusui Par
keriui — 321 kilometras 860 met
rų. Bet štai Suomijos sportininkas 
Kimas Urzinas Javaeskilajės eže
re sugebėjo įveikti 338 kilometrų 
800 metrų “kelia”. Po daugelio 
valandų važinėjimosi Urzinas pa
sakė, kad, jei ne šaltas oras, jis 
būtų galėjęs peržengti 500 kilo
metrų ribą.

KARJERĄ BAIGIANT
Paskutinį mačą sužaidė puikus 

Brazilijos futbolininkas Valdiras 
Pereira, žinomas Didi vardu. 
Baigdamas ilgametę sportinę kar
jerą, trisdešimt ketverių metų 
puolėjas tapo paskutinio draugiš
ko susitikimo tarp Rio-de-Žaneiro 
komandos ir San-Paulo miesto 
rinktinės didvyriu, įmušęs tris 
įvarčius iš penkių. Dabar Didi 
treniruos Peru komanda “Spor
ting kristal”.

GELBSTINT ŽIŪROVUS
Plentu lekia lenktyninė maši

na maždaug šimto kilometrų per 
valandą greičiu. Išilgai kelio pa
kraščio driekiasi vielinio tinklo 
tvora. Mašina pasuka iš plento 
ir pilnu greičiu įsiręžta į šią tvo
rą. Tinklas spyruokliuodamas 
plyšta, bet storas lynas, ant ku- 

viška dvasia nepalūžę. Garbė 
jums!

Norėdamas, kad parodoje be 
mano “barškalų” būtų ir moterų 
darbelių, pasiūliau Bremeno Apy
linkės Valdybai vieni kitiems pa
talkinti minėjimo proga. Aš jiems 
pasiūliau drožinių, o iš jų prašiau 
parinkti moterų darbelių (turi ga
na gražių). Bet jie tokie “manda
gūs”, kad nei atsakymo nedavė. 
Sužinojęs, kad Hamburge Vokie
tijos Krašto Valdyba ruošia cent
rinį minėjimą ir viena savaite vė
liau negu Vechtoje, pasisiūliau 
per kun. Šarką su savo “barška
lais nubarškėti”, jei jie to panorė
tų. Bet ir jie anei kriu-kriu. Da
bar galutinai įsitikinau, kad Vo-

NEI JUOKAIS, NEI RIMTAI
VERČIA NEŠIOTI BATUS
Naujoje Gvinėjoje vietiniams 

gyventojams atidaryti restoranai, 
kuriuose jie gali gerti alų ir kitus 
svaiginamuosius gėrimus, bet prie 
baro jie turi nešioti marškinius 
ir batus. Vietiniai papuasai nie
kad batų nenešiojo ir jie nemato 
reikalo jų nešioti. Padavėjos 
pradėjo skųstis, nes turėjo kiek
vieną kartą pasilenkusios per ba
rą tikrinti, ar klijentas apsiavęs 
batais. Dabar leista restoranuose 
lankytis basiem, tačiau baltiniais 
vilkėti būtina.

“NAUJAS” SOVIETINIS 
IŠRADIMAS — RAKETINIAI

POVAND. LAIVAI...
Pasauliui paskelbę apie visą ei

lę savo išradimų, sovietai dabar 
iškrėtė naują pokštą, — Maskvo
je į tariamai sovietinių išradimų 
virtinę dabai- įtraukti ir raketi
niai povandeniniai laivai. Pagal 
sovietinius duomenis, rusiškieji 
povandeniniai laivai jau egzista
vę 1834 m. ir jie po vandeniu ga

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

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

Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir iisimokėjimni. Mos kalbamo vokiška*. 

'wvwvwvwvwwwwwwvvvsAA/vvvvvvvvvvvvvvvyvvyvyvyb

lio jis pakabintas, lieka sveikas. 
Automobilis atšoka tik nežymiai 
apgadintas.

Mes papasakojome apie ban
dymus, kuriuos neseniai atliko 
įžymus anglų lenktynininkas 
Frimenas, policijai pavedus. Ne 
kartą per gausias profesionalų 
automobilių lenktynes Anglijoje 
žūdavo sportininkų ir žiūrovų. 
Visuomenė ėmė reikalauti šias 
pavojingas lenktynes uždfausti. 
Bet valdžios organai nuėjo kitu 
keliu. Jie nutarė bent apsaugoti 
žiūrovus. Taip gimė idėja aptver
ti plentą, kuriuo lenktyniauja
ma, specialiu vieliniu tinklu, šis 
2,5 metro augščio tinklas kabos 
ant plieno stulpų. Pirmieji ban
dymai davė patenkinamus rezul
tatus. Netrukus žiūrovai galės 
stebėti lenktynes, jausdamiesi 
palyginti saugiai. O lenktyninin
kai? Jiems, kaip ir pirma, teks 
žaist su mirtimi — juk kaip tik 
už tai jiems moka pinigus.

★
V Mikėnas Sov. Sąjungos šach

matų pirmenybėse atsidūrė X vie
toje. Pirmą vietą laimėjo V. Kor- 
čnojus — 14 taškų, antrą ir tre
čią pasidalino M. Talmanovas ir 
M. Talis po 13.5 taško. Dešimtoje 
vietoje V. Mikėnas su 8 t V. Mi
kėnas šiose pirmenybėse išlošė 
prieš M. Talį ir V. Korčnojų ir 
gavo dovaną už geriausią pasiro
dymą prieš didmeisterius. Nors 
turnyre nedalyvavo keletas pajė
gių didmeisterių, tačiau anų josios 
jėgos pasirodė labai stiprios ir 
ateityje sudarys nemažai pavojų 
didmeisteriams.

kieti jos lietuviams tautinės bei re
liginės relikvijos nemielos, jie ver
čiau žiūri į visokias svetimybes 
ir visokiais balvonais puošia kam
barius. Todėl mano vadinamiems 
“barškalams” ne vieta Vokietijoje. 

fVokietijos Kr. Valdyba buvo su
manius pirkti, bet kaip nauja val
džia atsisakė pirkti, neva dėl pi
niginių sunkumų. Noriu, kad tas 
rinkinys, į kurį įjungčiau apie 45 
drožinius, patektų į vienas rankas, 
geriausia kokiai organizacijai. Iš 
užmegsto kontakto, atrodo, kad 
jie pasuks į JAV-bes.

St. Motuzas
Vechta, 1963 kovo S d.

lėdavę iššauti šešias raketas. Tą 
neįtikėtiną naujieną pranešusi 
TASS telcgr. agentūra dar nuro
dė ,kad įrodymas apie tą sovietų 
išradimą galima pamatyti Lenin
grade vykstančioje parodoje apie 
raketinę techniką. Toje parodoje 
dar es aprašyti ir metodai, rei
kalingi karinio tipo raketoms ga
minti ir, žinoma, čia taip pat iš
radėju esąs... rusas, tokius planus 
sudaręs dar 1621 m. (E)

STOJANT I PARTIJĄ
Vienas kandidatas į komunis

tų partiją Lietuvoj laiko egzami
nus, kad būtų priimtas partijom

— Ar pasižadi dvigubai dirbti, 
kad parodytum, kaip dirba komu
nistai? — klausia politrukas .

— Aišku, dirbsiu dvigubai.
— Ar pasižadi dirbti šven

tomis dienomis, kad padidintum 
gamybą? — spaudžia egzaminuo- 
tojas.

— Taip, dirbsiu ir sekmadie
niais.

— Ar pasižadi atiduoti komu
nizmui ir savo gyvybę?

— Taip, nes daug geriau yra 
mirti, kaip gyventi tokį šuns gy
venimą!

3
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siniai
VILNIAUS TUNTO IŠKILA
Birželio 8, 9 ir 10 dienomis 

(Queen’s Birthday savaitgaly) 
Vilniaus tuntas ruošia iškylą i 
Naracoorte. Tą savaitgalį kviečia
mi ir skautų-skaučių tėveliai va
žiuoti su mumis pastovyklauti 
prie Naracoorte’o Caves (pože
minių urvų). Norintieji tą savait
galį važiuoti prašomi jau dabar 
užsirašyti pas skautų vadovus.

SVARBU KOVIEČIAMS
Balandžio 28 d. 2 vai. po pietų 

Lietuvių Namuose Redferne šau
kiamas Sydney Lietuvių Sporto 
Klubo “Kovo” visuotinis susirin
kimas. Nariai ir rėmėjai prašomi 
skaitlingai dalyvauti.

"Kovas'’ Klubo Valdyba

NAUJA MELBOURNO 
APYLINKĖS VALDYBA

Kovo mėn. 3 d. visuotiniame 
apylinkės susirinkime išrinktoji 
apylinkės valdyba savo posėdyje 
kovo mėn 7 d. pasiskirstė pareigo
mis: 
pirmininkas — J. Pelenauskas, 
vice-pirm. — V. Adomavičius 
sekretorius — V. Kružienė, 
iždininkas — V. Pumputis, 
narys šviet. ir kultūros reikalais 
— Audronė Paragytė.

Valdybos adresas: J. Pelenaus- 
kas, 50 Hughes Cres., DANDE- 
NONG, VIC.

Jei numatote siųsti siuntinį savo artimiesiems, kreipkitės į.musų firmą. Mes esame su
darę kontraktą su Vneshposiltorgu Maskvoje betarpiam ir greitam Jūsų siuntinių per
siuntimui į Sov. Sąjungą.

HANSA TRADING CO. persiunčia Jūsų pačių sudarytus siuntinius, o taip pat priima užsa
kymus exportinem kainom: maisto produktų; aprangos ir avalynės; automobilių; padangų; 
motociklų; skooterių; dviračių; šaldytuvų; radio aparatų; TV aparatų; tape rekorderių; 
dulkiasiurblių; skalbimo mašinų; siuvimo mašinų; šautuvų; foto aparatų; laikrodžių; muzi
kos instrumentų ir t.t. Pristatymas maždaug per 30 dienų.
Persiųsdamr savo siuntinius ar užsakymus per HANSA TRADING CO., užtikrintai mokėsite 
tikslius - sovietinius muitus ir minimalius persiuntimo mokesčius.

HANSA TRADING GO.
MELBOURNE * 197 Flemington Rd., Nth. Melbourne. Tel. 30-3347.
SYDNEY • 590 George St., (Crystal Arcade). Tel. 61-3265, vak. Tel. 75-6578.
CANBERRA • Fl. 3, 14 Hayley St., Ainslie, A.C.T.
ADELAIDE • 41 Tapleys Hill Rd., Hendon, S.A. Tel. J-2879.

• 18 Torrens Ave., Fullarton, S.A. Tel. 7-3626.
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Ilgametį klubo narį 
TEOFILIŲ UMBRA210NĄ 

ir
BRONĘ JUTKUTĘ, 

sukūrusius lietuvišką šeimą, daug sėkmės ateities 
gyvenimui linki

Sydney Lietuvių Sporto Klubas 
Kovas

IDEALI TVARKA
Kom partijos pirmasis sekreto

rius Kazachstane, M. Jusupovas 
“Kazachstanskaja Pravda” laik
raštyje paskelbė duomenis apie 
Kazachstane pernai įvykdytus va
lymus. Esą, daug pareigūnų buvo 
pašalinta dėl vagysčių, neparei
gingumo, kyšininkavimo, nesuge
bėjimo ir pan .Nurodyta, kad 1962 
m. vagystės Kazachstane pasieku
sios 7 mil. rb. sumą (1.600.000
rb. daugiau kaip 1961 m.), dėl 
grobstymo, sukčiavimų ir kt. blo
gybių tik praėj. metais iš maž
meninės prekybos buvo atleisti 18. 
479 tarnautojai, vad. plėšininių 
žemių kolchozai praėjusių trijų 
metų tarpe dėl blogų oro sąlygų 
ir kt priežasčių turėjo 544 mil. 
rb. nuostolių, iš 670 Kazachstano 
sovehozų direktorių net pusė buvo 
atleista dėl nesugebėjimo dirbti. 
Jusupovas dar nusiskundė, kad 
partiniai sekretoriai rajonuose 
stambiai lošia kortomis, leidžia 
dideles sumas ir įsiskolinę nesi
varžo imti pinigų iš įmonių ar 
kolchozų kasų. Tie lošimai jau

FILISTERIŲ SUSIRINKIMAS
Balandžio 7 d. Redfern Liet. Na

muose įvyko Sydnėjuje ir apylin
kėse gyvenančių Australijos uni
versitetus baigusių filisterių susi
rinkimas. Dalyvavo 12. Siam susi
rinkimui pirmininkavo Dr. V. 
Doniela ir sekr. p. Pajauta Pulli- 
nen. Padiskutavus nutarta įsteig
ti Sydney filisterių būrelį. Šio bū
relio veiklos nuostatams parengti 
sudaryta komisija, į kurią įeina 
D. Kairaitis, J. Maksvytis, p-lė 
Vaičiurgytė ir Vytenis Šliogeris. 
Naujas filisterių būrelio susirin
kimas numatomas už mėnesio, ku
riame bus kalbama apie konkrečią 
būrelio veiklą.

Inf.

Balandžio 7 d. Redfern liet. Na
muose įvyko visuotinis Sydney 
studentų susirinkimas. Susirinki
me išrinkta nauja valdyba, išpar
celiuota studentų kasa ir aptarti 
studentiški reikalai. Valdybą su
daro: pirm. K. Protas, sekr. J. 
Kolakauskaitė, ižd. R. Baltram;j fi
nas, fuksų atstovė Dijokaitė, filis
terių atstovas Vytenis Šliogeris ir 
studentų atstovas prie Kr. V-bos 
A. Janavičius. 

Agronomui JONUI MEILIŪNUI IR. SEIMAI, 

mirus pavergtoje Lietuvoje mylimai motinai, uošvei 
ir senelei, reiškia nuoširdžiausią užuojautą

Paragių Seimą

Mano mielam draugui, 

KAZIMIERUI MATULIUI STAIGA MIRUS, 

jo liūdinčią žmoną Jadvygą nuoširdžiai užjaučiu 

A. Kutka

virtę epidemija. Apie blogybes so
cialistinės stovyklos kraštuose 
plačiai informavo ir Vakarų spau
da, pvz. Paryžiaus “Le Monde” 
(kovo 23 d. n-ry) (E)

*

Maironio raštus užsimojusi iš
leisti Lietuvių Dieną leidykla. Nu- 
toma atskirais tomais išleisti Mai
ronio lyriką, poemas ir dramas.

Žinelės
Ateinančią savaitę atidaroma 

Sydney jaunųjų menininkų (iki 
30 m.) kūrinių paroda, kurioje 
bus išstatyti ir dviejų lietuvaičių 
darbai: N. Meškėnaitės du ir I. 
Pauliukonytės du kūriniai.

*
Balandžio 21 d. Sydney liet. kat. 

kapelionas kun. P. Butkus švenčia 
savo kunigystės 25-rių metų jubi
liejų. Tą dieną įvyks liet, pamal
dos St. Felix bažnyčioje Banks
town 11 vai. Tuoj po pamaldų 
ten pat parapijos salėje įvyks ju
biliejaus proga solistės G. Vasi
liauskienės iš Adelaidės ir Dai
nos choro koncertas dalyvaujant

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
£: JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

L. PAGES
¥* ’A

MONUMENTAL MASON,
:$

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — |
sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- į: 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti. K*

ATSIŲSTA PAMINĖTI
RINKTINĖ Nr. 12. Nidos Kny

gų Klubo leidinys 1963. Tai yra 
tarsi lietuviškas Reader’s Digest, 
kur surinkti įdomesni ir patrauk
lesni straipsniai iš lietuvių pe
riodikos, leidžiamos užsienyje. 
Rinktinė leidžiama kas trys mė
nesiai. Kaina Nidos Klubo na
riams 2/6 (angliška valiuta), ne 
nariams — 3/6. Leidinėlis kišeni
nio formato 80 psl.

MELBOURNO RAMOVĖNAMS
Balandžio 21 d. L.V. S-gos “Ra

movė” Melb. skyriaus V-ba ruošia 
paskaita. Paskaitininkas — N. Ci- 
ninas kalbės tema “Lietuviški 
mediniai kryžiai.” Paskaita įvyks 
vienoje šv. Jono bažnyčios mo
kytos klasėje tuoj po pamaldų.

Toje pat patalpoje po paskaitos 
įvyks Melb. Skyriaus ramovėnų 
valdybos posėdis. Visiems L. V. 
S-gos “Ramovė” Melb. skyriaus 
valdybos nariams dalyvavimas bū
tinas.

Lietuvos kariuomenės buvu
siems karo invalidams šelpti ko
mitetas Melbourne nuo š.m. ba
landžio 14 d. rinks aukas.

Aukos bus renkamos po pamal
dų šventoriuje, per įvairius pobū
vius ir pan.

Visas surinktas pinigines aukas 
komiteto iždininkas viešai skelbs.

BANKSTOWN APYLINKĖS 
PIRMININKO ADRESAS

Bankstown apylinkės pirminin
ko adresas: Jonas Abromas, 235 
Hector Str., Sefton, N. S. W. Tel. 
644 — 2831, darbe 251471.

poetams p .J.A. Jūragiui ir p. M. 
Slavėnienei. *

Adelaidiškiai J. ir A. šereliai 
Velykų švenčių proga viešėjo Syd
nėjuje, kur jie aplankė savo prie- 
telius Jurevičius, Mataičius, o A. 
šerelis ir B. Malaitienė buvo kū
mais krikštinant sydnėjiškių 
Kalgovų dukrelę.

r #
Keliaudami pro Sydney melbur- 

niškiai dail. A. Vaičaitis ir Br. 
Vanagas aplankę dailininkus E. 
Kubbos ir H. Šalkauską įsigijo 
jų darbų: Br. Vanagas nupirko 1 
E. Kubbos ir 1 H. Šalkausko kū
rinį.

AUŠROS
ŠV. JURGIO ŠVENTĖ

Tunto vadija pageidauja, kad 
visi skautai, suprasdami šv. Jur
gio šventės prasmę, pamaldose 
(28. 4. 63) dalyvautų uniformuoti.

Aušros Tunto Vadija.

ŠV. JURGIS — PASAULIO 
SKAUTŲ PATRONAS

Balandžio 23 d. Šv. Jurgio šven
tė. Ją švenčia ne tik viso pasaulio 
skautai, bet kai kurie kraštai jį 
net pasirinkę savo globėju.

Jis gimęs trečiojo šimtmečio 
gale (dabartinės Turkijos žemėse) 
turtingoje krikščioniškoje šeimoje. 
Įstojęs 1 Romos imperijos armiją 
pasižymėjo drąsumu, išmintimi ir 
skrfaudžiamįųjų užtarimu. Pats 
imperatorius Dioklecijanas labai 
vertino riterį Jurgį ir jį pakėlė į 
vadus.

Imperatoriui pradėjus naikinti 
krikčionis riteris Jurgis jam pasi
priešino. Įpykęs imperatorius ri
teri kalino, kankino ir matydamas 
kad jo įsitikinimo neįveiks, įsakė 
Jurgiui nukirsti galvą. Tai buvo 
303 m. balandžio mėn. 23 d. Pales
tinoje.

Paveiksluose Šv. Jurgis piešia
mas apsišarvavęs riteris, jodamas 
nudurta slibiną. Manoma, kad tai 
kilusi legenda iš Egypto, kur Šv. 
Jurgis tarnaudamas Romos armi
joj, išgelbėjo faraono dukterį iš 
krokodilo nasrų.

Skautai ne tik švenčia šv. Jur-

PRANEŠIMAS 
KUN. P. BUTKAUS 

SUKAKTUVIŲ IŠKILMINGŲ 
PIETŲ REIKALU

Susidarius didesniam skaičiui 
norinčių dalyvauti iškilminguose 
Sietuose, tenka pietus ruošti ne 

'ainavos salėje Bankstowne, kaip 
buvo skelbta, bet talpesnėje Fa
ther John O’Reilly Memorial Au
ditorium salėje, kuri yra Park 
Rd., Auburn, netoli Mary Str. ir 
Park Rd. sankryžos (žiūr. Grego
ry’s Map 48 B 15).

Pamaldos ir koncertas įvyks to
je pat vietoje, kaip pakvietimuose 
skelbiama.

Atsiprašome tuos jubiliejaus 
dalyvius, kuriems šis pakeitimas 
sudarys nepatogumų.

Organizacinis Komitetas 
minėjimui ruošti

NAUJAS SKAUTŲ SPAUDOS 
SKYRIAUS VEDĖJAS

L. S. S. Australijos Rajono 
Spaudos Skyriaus Vedėjui s.v.v. 
si. T.J. Rotcui iš pareigų pasitrau
kus, naujuoju Spaudos Skyriaus 
Vedėju paskirtas v.s. Antanas 
Krausas, buvęs ilgametis “Skautų 
Aido” redaktorius ir L.S.S. Aus
tralijos Rajono Vadas.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Inž Petras Petraitis iš Melbour

ne tarnybiniais reikalais išvykęs 
į visą eilę kraštų. Neseniai lan
kėsi Kanadoje. Į Australiją su
grįš tik apie gegužio pabaigą.

*
Prof. Step. Kairys, vienas dar 

iš gyvųjų pasirašiusiųjų Lietuvos 
nepriklausomybės aktą, po sun
kios ligos, kurios pasėkoje neteko 
vienos kojos, šiuo metu rašo savo 
prisiminimus ir pradėjo rašyti 
studiją apie čingis Chaną, kuris 
jo manymu esąs panašus į Leni
ną. *

Gegužio pradžioje Melbourne 
lietuvių kat. kapelionas kun. Pr. 
Vaseris išvyksta atostogų į Ame
riką. Jį pavaduos kun. P. Dauk
nys iš Adelaidės.*■

Margučių Pobūvis Melbourne. 
Liet. Namuose įvyksta šį šeštadie
nį (balandžio 20 d.) 6 vai. p.p. 
Įsidėmėkite: visi lietuviai kviečia
mi ir laukiami. *

Bankstowniškis Juozas Raman
auskas po sėkmingos operacijos 
netekęs tulžies akmenų ir apendi
cito bei pernešęs dalinį plaučių už
degimą išbuvo ligoninėje dvi sa-

TUNTE
gio dieną, bet prisiminę savo pat
rono garbingą praeitį, stengiasi 
savo gyvenimą pasukti panašiu 
garbingu skautišku keliu. V J.

SKAUTŲ RŪPESČIAI
Draugovėje eina pasiruošimai 

Motinos dienos minėjimui praves
ti, kuris bus ruošiamas kartu su 
Sydnėjaus ateitininkais gegužės 
mėn. 12 d. Iš matomų skautų va
dovų pastangų galima spręsti, kad 
Motinos dienos minėjimas šiais 
metais bus tikrai įdomus.

Adj.

DIDVYRIS
Prie čiuožyklos stovi būrys žmo

nių. Visi stebisi Petruku, kad jis 
išgelbėjo savo draugą, čiuožusį 
ledu ir įlūžusį. Viena ponia klau
sia:

— Sakyk, kaip tu išdrįsai rizi
kuoti savo gyvybę ir gelbėti drau
gą?

— Aš kitaip negalėjau, — dar 
pusiausvyros neatgavęs atsako 
Petrukas — nes jis čiužė su ma
no pačiūžom.

— Tik pažiūrėk, kokį gražų ra
diją pirkau! Ir kaip pigiai! tik 
£4.-.- per mėnesį!

— Gerai, o kiek mėnesių mokė
si?

— Ak, to užmiršau paklausti...
SJL

ŽVIRBLIS NENORI BŪTI ŽVIRBLIU

Taip jau žvirbliui atsitiko, 
Kad tėvynę jis paliko, 
Nors ir ne sava valia 
Teko jam karti dalia. 
Gamta, paukščiai svetimi 
Kur tik žvelgi akimi — 
Jie visi margi, spalvuoti 
Pasipūtę ir kuoduoti. 
Žvirbliui daros nesmagu, 
Pilkas rūbas — nejauku. 
Reikia gi ką nors daryti 
Gal gi plunksnas padažyti?

Žvirbliui ši mintis patiko 
Ir po mėnesio gal kito 
Žvirblį sunku atpažint 
Taip mokėjo jis pakist. 
Pagurkliai šviesiai raudoni, 
Snapas baltas, melsvi šonai, 
O kaktoj juodam fone 
Aukso žvaigždė — kaip 

skliaute!

vaites ir po Verbų pirmadienį su
grįžo namo. Jaučiasi patenkintas, 
stiprėjąs ir žada pradėti lankyti 
Dainos choro repeticijas.

*
N. S. W. Meno galerija rengia 

pereitais metais (1962) įsigytųjų 
paveikslų parodą, čia matysime 
vieną E. Kubbos ir tris H. Šal
kausko darbus, kuriuos pernai nu
pirko minėtoji meno galerija.

*
Sydnėjiškė Edą Kymantaitė, ku

ri dažnai matoma sydnėjiškių pa
rengimų programose kaip šokėja, 
balandžio 27 d. Redfern Liet. Na
muose švęs savo 21-jį gimtadienį. 
Numatoma iškilmėse apie 100 sve
čių.

*
Aktyvus visuomenininkas ir Mū

sų Pastogės bendradarbis Algis 
Bučinskas savo atostogas praleido 
bekeliaudamas su žmona po Vikto
riją. Buvo sustojęs Albury, Gee- 
longe ir savaitę praleido Pilypo 
saloje su ruoniais, pingvinais ir 
australiškais meškiukais (koala). 
Važiuodamas per Melburną aplan
kė vis dar tebesergantį ir Royal 
ligoninėje besigydantį bankstow- 
niškį Pr. Sakalauską, kuris buvo 
auto nelaimėje sužeistas dar be
važiuojant į Adelaidės Krašto Ta
rybos suvažiavimą. Jo pasakoji
mu, Pr. Sakalauskas pamažu tai
sosi, bet jaučiasi labai vienišas. 
Būtų gražu, jeigu melburniškiai 
jį dažniau aplankytų, nes sydnė- 
jiškiai jo nepasiekia.

«
Velykų švenčių metu Sydnėjuje 

lankėsi melburniškis Antanas 
Krausas. Kaip jau buvo rašyta, 
neseniai jo sūnus Arvydas ir mar
ti susilaukė dukters, tuo pačiu ir 
pats A. Krausas anūkės gimimo 
proga išėjo į senelius.

a
NUOSAVUS NAMUS, 
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Žvirblis išdidus, laimingas, 
Jis gražus ir išmintingas, 
Visur visada pritiks, 
Kur ir ką tik susitiks. 
Bet nors keitė žvirblis rūbą 
Ir nuslėpt mėgino būdą 
Pasikeist nesugebėjo 
Ir visi į jį žiūrėjo...
Šaunioj puotoj jis sparnuočių 
Neišvengė tokių žodžių:
— Štai atstriksi jau žvirblys 
Nusidažęs juokdarys... 
Pažiūrėkit į jo rūbą 
Ir skirtingą keistą būdą...

Žvirbliui daros nesmagu • 
Tarp svetimų ir tarp savų 
Gėda virpa jo širdis — 
Iš tikrųjų — jis žvirblys.

J. Si.

Velykų Švenčių proga važiuo
damas motociklu į Melbourną su
sisiekimo nelaimėje žuvo sydnėjiš- 
kis Justinas Šlyteris, 23 m. am
žiaus. Nelaimingasis važiavo nak
tį ir spėjama žuvo staigiam posū
kyje nesuvaldęs motociklo.

*
Amerikoje, pernai Sydnėjuje iš

leistoji Vytauto Janavičiaus kny
ga “Pakeliui į Atėnus” grobstyta 
išgrobstyta. Leidėjas (aail. H. 
Šalkauskas, 56 Jeffrey Str. Kirri- 
billi, N. S. W.) gauna eilę laiškų 
iš organizacijų ir pavienių asme
nų, kuriuose prašoma tos knygos 
daugiau. Kaip leidėjas aiškina, 
Australijos lietuvių tarpe toji 
knyga didesnio susidomėjimo ne
susilaukė.

*
Kasmet ryšium su Australijos 

žemės ūkio ir pramonės paroda 
Sydnėjuje (Easter Schow) ren
giama ir dailės paroda, šiemet 
šioje parodoje iš lietuvių dalyvavo 
L. Urbonas, išstatęs vieną tapybi
nį kūrinį. Žinovų nuomone L. Ur
bono darbas laikomas parodoje 
vienu iš geriausių.

*
Ilgametis Sydnėjaus sporto klu

bo “Kovo” narys Teofilius Um- 
bražiūnas — Romanas ir Bronė 
Jutkutė Velykų švenčių metu su
kūrė šeimą. Jungtuvių apeigas at
liko kun. P. Butkus. Vaišės vyko 
Velykų pirmą dieną jų namuose 
Sutherland, kuriose dalyvavo apie 
40 jų artimųjų ir draugų. Vaišių 
metu buvo gražiai padainuota ir 
pasišokta.

*
Yra ir tokių susipratusių “lie

tuvių": vienas naujakurys vokie
tis kabramatiškio K. Butkaus bal
dų krautuvėje nusipirko savo na
mui reikalingus baldus ir pareiš
kė, kad jis pas lietuvius mieliau 
pirktų net jeigu ir brangiau tek
tų mokėti, negu eitų pas kitus. 
Graži pamoka lietuviams. Ku-ka
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