
“APSAUGOK, AUGŠČIAUSIAS, TĄ MYLIMĄ ŠALJ...”
Maironis

SVEIKA, NEPRIKLAUSOMOJI!
Tokiais žodžiais kreipėsi visi 

nepriklausomos Lietuvos veikėjai 
ir kalbėtojai Lietuvos nepriklau
somybės sukakties progomis. 
Šiandie, deja, Šie žodžiai neati
tinka gyvenimo realybės. Dabar 
Vasario 16-sios sukaktis daugiau 
išreiškia tautai kovos Sūkį, negu 
pergalės džiaugsmą. Kovos Sūkį, 
nes negalime džiūgauti dėl to, 
kas buvo laimėta ir ko Šiandie 
neturime. Vasario 16-sios iššau- 
kimas 1918 m. vasario 16 dieną 
Lietuvos Tarybos Vilniuje Šian
die lygiai toks pats siekiamasis 
objektas, koks jis buvo jo pa
skelbimo metu — jį reikėjo pir
moj eilėj įgyvendinti ir tik pas
kui džiaugtis, džiaugtis mesta 
drąsia idėja ir džiaugtis darbais 
tų, kurie tą idėją realizavo. Nie
ko iŠ savųjų negalime kaltinti ir

Xmieli a ustra lijos lietuvių bendr uomenės na ria I, į
Į LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO ŠVENTĖS PROGA SVEIKINAME VI-Į 
- SUS AUSTRALIJOS LIETUVIUS LINKĖDAMI, KAD MOŠŲ VISI SIEKIMAI IR LŪKESČIAI KAIP? 
Įgalint greičiau išsipildytų, kad mošų troškimas sulaukti laisvos ir nepri-1 
ĮKLAUSOMOS LIETUVOS VIRSTŲ REALYBE. MŪSŲ GILIU ĮSITIKINIMU, KIEKVIENAS LIE-Į 
įTUVIS, KUR JIS BEBŪTŲ IR KĄ JIS BEVEIKTŲ, ILGISI, KAD MŪSŲ TĖVYNĖ BŪTŲ LAISVAI 
-IR KAD PATI LIETUVIŲ TAUTA GALĖTŲ SAVO KULTŪRINI IR POLITINI GYVENIMĄ KUR-- 
ĮTI IR TVARKYTI SAVO VALIA IR NUOŽIŪRA. JEIGU ŠIANDIE LIETUVIŲ TAUTA VIEŠAI: 
’ ;SAVO VALIOS NETURI IR NEGALI JOS VYKDYTI, TAI VISŲ, LAISVAJAME PASAULYJE LIE-' 
-TUVIŲ JUNGTINIS NORAS IR VEIKSMAS TEĮVYKDO TAI, KO ŠIANDIEN VISA LIETUVIŲ- 
ĮTAUTA NEGALI NEI PRAVESTI, NEI IŠREIKŠTI. LAISVASIS PASAULIO LIETUVIS TEžl-Į 
; :NO, KAD JO YRA TIESIOGINĖ PAREIGA VEIKTI IR KALBĖTI UŽ TUOS SAVO BROLIŲ MILIĮ 

■JONUS, KURIEMS OKUPANTO YRA ŠIUO METU SURIŠTOS RANKOS IR UŽČIAUPTOS BUR - 
ĮNOS. TAM MUS VASARIO/16-SIOS DVASIA ĮPAREIGOJA, TAM IR MES KVIEČIAME RYŽTIS- 
ĮIR AUKOTIS. ' Į
Į ALB KRAŠTO VALDYBA ir Į
Į ALB KRAŠTO KULTŪROS TARYBA Į

KRAŠTO VALDYBOS 
PIRMININKAS
MELBOURNE

Vasario 1 d. surengto Mūsų Pas
togės baliaus proga Melbourne 
lankėsi ALB Krašto Valdybos pir
mininkas I. Jonaitis. Neskaitant 
paties Mūsų Pastogės baliaus, kur 
jis dalyvavo ir pasveikino baliaus 
svečius, pirmininkas dar turėjo 
visą eilę susitikimų su Melbourno 
lietuvių visuomenininkais ir kultū
rininkais: dalyvavo Meno Die
noms Rengti Komiteto specialiai 
sušauktame posėdyje, tarėsi su 
apylinkės Valdyba, A. Krausu, su
sitiko su Latrobe Valley seniūnu p. 
Sodaičiu ir visa eile kitų. Sekma
dienį, vasario 2 d. buvo pakviestas 
pietų pas p. p. Vaitiekūnus, kur 
turėjo progos matytis ir išsikal
bėti su kun. P. Vaseriu, Katalikų 
Federacijos p-ku p. A. Bakaičiu, 
A. Vaitiekūnu. Tenka manyti, kad 
šioji Krašto Valdybos p-ko išvyka 
į Melboumą buvo prasminga ir 
sėkminga. 

niekam negalime priekaištauti, 
kad mūsų ano laikotarpio kultū
rininkų ir karių iSkovotas laimė
jimas po 22-jų metų nebuvo iš
laikytas. Bet tai, ko neišlaikė ir 
neiSgelbėjo viena karta, nėra lai
sva nuo Šios pareigos sekanti: 
laisvė kiekvienam Šventa asme
niškai ir esminis egzistencijos 
pradas tautai. Net ir senajame 
Šventraštyje Šisai laisvės pradas 
yra ypatingu būdu užakcentuo
tas: išvedęs iš Egipto nelaisvės 
Izraelio tautą Dievas ją išlaikė 
40 metų tyruose, kad išdiltų joje 
vergystės žymės ir kad laisvė tiek 
įsiSaknytų iSrinktosios tautos sū
nų Širdyse, jog vien nuo jų Šau
ksmo sugriūtų Jericho sienos.

Kiekvienai tautai tenka išgy
venti triumfalinių pergalių ir 
skaudžių nuopuolių. Tačiau var-

BERNARDAS BRAZD21ON1S

Tėvynės poteriai
Praeina žodžių priesaikos ir maro metai gūdūs 
Pro šviesų alasą dienų, pro klaikumą naktų, — 
Ir dengia dangų didelį litanija pabudus 
Tėvynės poterių, tėvynės poterių šventų.

Ir laimina jie krūmą kruvino erškėčio 
Uolotame šaltų rugsėjo vėjų pakely, 
Ir pro miglas tautos gyva pašvaistė atsišviečia — 
Šiaurės pašvaistė šaukianti — bežodė ir tyli.

Ir nenupuolęs į kurčios nakties bedugnę gelmę 
Laikaisi tu už drebančios ir netikros žvaigždės 
Ir apkabinęs šiurkščią ir bevaisę palmę
Pagoniškai karaliaus Mindaugo malda meldies:

“Tėvyne mūsų, kuri esi prie Baltijos, 
Teesie šventas tavo vardas, 
Teateinie tavo Nepriklausomybė,
Teesie tavo laisvė, kaip žmiguje, taip ir ant žemės, 
Kasdienės savo meilės duok mums šiandieną 
Ir atskleisk mums mūsų pareigas, 
Kaip ir mes atskleidžiant savo priešininkams 
Ir pravesk pro nutautėjimo pagundą 
Bet gelbėk lietuviais likti. AMEN.”

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES 

PASKELBIMO 
AKTAS

Lietuvoa Taryba aavo posėdyje 
vasario 16 d. 1918 m. vienu balsu 
nutarė kreiptis į Rusijos, Vokie
tijos ir kitų valstybių vyriausy
bes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba kaipo vienin
telė lietuvių tautas atstovybė, 
remdamos pripažintąja tautų ap
sisprendimo teise ir lietuvių Vil
niaus konferencijos nutarimu rug
sėjo 18-23 d. 1917 metais, skelbia 
atstatanti nepriklausomą demo
kratiniais pamatais sutvarkytą 
Lietuvos valstybę su sostine Vil
niuje ir tą valstybę atskirianti nuo 
visų valstybinių ryšių, kurie yra 
buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiš
kia, kad Lietuvos valstybės pama
tus ir jos santykius su kitomis 
valstybėmis privalo galutinai nu
statyti kiek galima greičiau su
šauktas steigiamasis seimas, de
mokratiniu būdu visų jos gyven
tojų išrinktas.

Vilniuje, vasario 16 d. 1918 m.

gas tai tautai, kuri kritus negal
voja apie savo prisikėlimą, nes 
jeigu ji pati neturės vilties prisi
kelti, kas gi kovos už jos prisikė
limą ir prižadinimą? Kada tauta 
neviltyje alpsta, tada iSkyla iš jos 
pačios sūnų Šaukliai, kurie ją at
gaivina. Tokius Šauklius turėjo 
senovės žydai pranašų forma, ir 
mūsų tauta tautos žadintojų as
menyse, kaip Valančius, Basana
vičius, Kudirka ir visa eilė kitų.

Juo labiau tokių laisvės Saule
lių esame reikalingi ir dabar, ka
da visa lietuvių tauta tiek Šiapus 
ir anapus skendi vergijoje: vieni 
kenčia negalėdami numesti sve
timųjų užkrautos vergijos, kiti 
patys pasiduodami oportunizmo 
vergijai. Kiekvienai pusei reika
lingi Šaukliai, kad mygiami žmo
nės neprarastų vilties ir tikėjimo 
rytojaus laisve, tiek antrajai pu
sei, kad ji neužtrokStų savo per
tekliuje.

Vasario 16-ji mūsų aplinkybė
se nėra tik eilinis prisiminimas 
to, ką mūsų tėvai iškovojo ir lai
mėjo, bet greičiau simbolis ir tes
tamentas visiems palikuoniams, 
kad laisvė yra, buvo ir bus tau
tos egzistencijos pagrindas, jos 
kultūros variklis ir asmens kaip 
individo esminė reiškimosi sąly
ga. Laisvė yra mūsų visos egzis
tencijos šauksmas, kurį simbo- 
liuoia Vasario 16-ji. Ir laisvės 
troškulys mumyse bus gyvas, tol 
mūsų gyvenime žibintu švytės ir 
Vasario 16-ji. (v.k.)
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JIS GYVENO VIEN LIETUVAI
1917 m. rugsėjo 18-22 dieno

mis posėdžiavo Vilniaus Konfe
rencija, kurioje dalyvavo 214 įta
kingiausių mūsų tautinio ir vals
tybinio atgimimo veikėjų, kurie 
savo uždaruose posėdžiuose svar
stė Lietuvos išlaisvinimą iš sve
timųjų priespaudos ir planavo 
atkurti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. Konferencijos prama
tytai programai vykdyti buvo iš
rinkta Lietuvos Taryba iš 20 
asmenų. Lietuvos Tarybą suda
rė: J. Basanavičius, S. Banaitis, 
M. Biržiška, K. Bizauskas, P. 
Dovydaitis, S. Kairys, P. Klimas,

Prieš 20 m. Amerikoje miręs pirmasis ir paskutinis Lietuvos pre
zidentas ANTANAS SMETONA, Lietuvos Tarybos, paskelbusios 

nepriklausomybę, pirmininkas

Ž I N
PRISISTATO IMIGRACIJOS 

MINISTERIS
Vasario 7 d. Sydnėjuje liberalų 

partijos patalpose įvyko kviestųjų 
ateivių pasimatymas su naujuoju 
federaliniu Imigracijos ministeriu 
Mr. Hubert Ferdinand Operman, 
O.B.E. šitų susitikimų su “naujai
siais australais” organizavo Libe
ralų Partija. Buvo susirinkę virš 
šmto įvairių tautybių atstovų, jų 
tarpe iš lietuvių Mūsų Pastogės 
redaktorius.

Senajame federaliniame kabine
te Mr. Operman buvo laivininkys
tės ir transporto ministeris. Savo 
kalboje jis pabrėžė, kad dabartinį 
postų jis turįs nepalyginamai at
sakingesni, nes susisiekimo minis
terijoje jis turėjęs daugiau reika
lo su mašinoms, o dabar jo tiesio
ginis darbas su gyvais žmonėmis 
įvairių kultūrų ir net rasių. Tai 
esųs labai atsakingas darbas ir 
dėl to jis nevengia kontaktų su 
pačiais imigrantais norėdamas pa
tirti jų nuotaikas ir sunkumus. 
Paminėjo, kad jis kviečiamas į 
imigrantų parengimus mielai lan
kęsis ir lankysis, kiek jam ąųlygos 
leis. Paminėjo, kad jis savo mieste 
Geelonge turėjęs eilę susitikimų 

D. Malinauskas, VI. Mironas, S. 
Narutavičius, A. Petrulis, A. 
Smetona, J. Smilgevičius, J. 
Staugaitis, A. Stulginskis, J. 
šaulys, K. Šaulys, J. Šernas, J. 
Vailokaitis, J. Vileišis. Savo pir
mininku Lietuvos Taryba išsirin
ko Antaną Smetoną.

Tokios sudėties, Antano Sme
tonos vadovaujama Lietuvos Ta
ryba, ėmėsi vykdyti Vilniaus 
Konferencijos pramatytą progra
mą ir 1918 m. vasario 16 d. Vil
niuje paskelbė Lietuvos nepri
klausomybės aktą (žiūr. akto 
tekstą atskirai).

I o s
su lietuviais, ukrainiečiais ir kt.

Po oficialių kalbų ir paklausimų 
vėliau vjrko bendros vaišės, kur 
kiekvienas galėjo su ministeriu in
dividualiai pasikalbėti.

TARIASI, KĄ DARYTI
Paskutinėmis dienomis Ameri

kos santykiai su Kuba dar paaiš- 
trėjo, kai Castro įsakė nutraukti 
vandens tiekimų Amerikos bazei 
kuboje Guantanamo. Kol susida
riusi padėtis bus išaiškinta, Ame
rika pasiryžusi savo turimoje ba
zėje amerikiečius aprūpinti van
deniu savomis priemonėmis. Se
natorius B. Goldwater pasiūlė 
perspėti Castro, kad vandens tie
kimas būtų atstatytas, kitaip pa
tys amerikiečiai išeis ir atsuks 
kranus.

EVAKUACIJA

Amerikiečiai, vykstant Kipro 
saloje neramumams, iš salos pra
dėjo evakuoti moteris ir vaikus. 
Kaip žinome, į vidaus neramumus 
tiesiog įsikišo britų kariai, kad 
krašte palaikytų tvarkų. Kipras 
buvo anksčiau britų kolonija ir tik 
pereitų metų pradžioje gavo ne
priklausomybę.

Jau 46-jį kartą su pasididžia
vimu minime šią Lietuvai ir lie
tuvių tautai istorinę dieną ir kar
tu pilni dėkingumo ir pagarbos 
lenkiame galvas prieš tuos, ku
rių darbas ir pasiryžimas tą die
ną padarė mūsų laisvės simbo
liu.

— * —

Drauge su Vasario 16-ja šiais 
šiais metais liūdna dvidešimties 
metų sukaktis mus verčia sustoti 
ties tos Vasario 16-sios prasmės 
ir tautos valios reprezentantu, 
vėliau pirmuoju ir paskutiniu 
Lietuvos prezidentu Antanu 
Smetona. Čia ypač norėtųsi už- 
akcentuiti šios šviesiosios asme
nybės nepalaužiamą tautinį są
moningumą, stebėtinai tvirtą dar 
jaunystės metuose.

Antanas Smetona savo bren
dimo laikotarpį praleido sveti
mųjų aplinkoje. Rusiškos moky
klos su rusais mokytojais turėjo 
aiškų uždavinį — visus išauklėti 
paklusniais caro tarnais ir išti
kimais Rusijos piliečiais. Bet 
jaunas Smetona, dar būdamas 
Palangos progimnazijoj, jau va
dovavo tautiškai susipratusių lie
tuvių moksleivių būreliui. Per
sikėlęs į Mintaujos gimnaziją 
ten rado lotynų kalbą bedėsiantį 
mūsų didįjį kalbininką Joną Ja
blonskį, kurio globojamas Sme
tona ypatingai gilinosi į lotynų ir 
lietuvių kalbas. Rusams uždrau
dus lietuviams moksleiviams kal
bėti maldą lietuviškai, Antanas 
Smetona pirmas tam pasiprieši
na ir jau esantį paskutinėje kla
sėje už tai pašalina iš gimnazijos. 
Vėliau gimnaziją jis baigia Petra
pily, kur taip pat išeina universi
tete ir teisės mokslus.

Baigęs universitetą skuba at
gal į Lietuvą ir Vilniuje karštai 
įsijungia į lietuvišką veiklą, ypač 
spaudoje.

Vilniuje besidarbuodamas le
miamu tautai metu Anta
nas Smetona visomis jėgo
mis siekė tautai vienybės, 
kad besireiškiančios tuo metu po
litinės partijos savo ginčuose ne- 
palaidotų Lietuvos ateities. Vy
lesniųjų veikėjų partiniai nesu
tarimai neatgrasino jauno Smeto
nos nuo idealo, ir jis nesitraukė 
į šalį vien atsiduodamas savo 
profesijai ar studijoms, bet drą
siai ėmėsi akcijos vienyti ir de
rinti suskilusias veikėjų nuomo
nes. Toji A. Smetonos ano meto 
kova už tautinę vienybę ir pri
vedė prie Vasario 16-sios akto.

1942 m., t.y. pora metų prieš 
savo tragišką mirtį, Antanas 
Smetona rašė Lietuvos konsului 
Dr. Bielskiui Amerikoje: “Gy
vename labai sunkų metą, kokio 
dar nebuvo .rodosi, turėjusi mū
sų tėvynė. Taigi, ir per tautinę 
šventę mums negali būti links- 
•mm” m a .

Po šių jo žodžių praėjo 22-ji 
metai, o trokštamos tėvynei lais
vės vis dar nesimato. Tačiau kaip 
nepalyginamai lengvesnės būtų 
mūsų dienos, jeigu savo akade
minio jaunimo tarpe matytume ir 
tokių, kurių tautinis sąmoningu
mas ir iš meilės savo tautai vyk
domi darbai liudytų, jog prieš 20 
metų miręs Antanas Smetona su
silauks savo vertų įpėdinių.

T. R.

1
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Lietuvos Šaulių Sąjungai 45 metai (4) 37 CHORAI NEW YORKE
1964 M. PASAULINĖS PARC-DOS NEW YORKE, LIETUVIŲ 

DIENOS PROGRAMOJE DALY-VAUTI UŽSIREGISTRAVO ŠIE 
CHORAI:

SAULIŲ SĄJUNGOS 
PIRMOSIOS VALDYBOS 

IR VIRŠININKAI
Pagal 1919 m. paruoštus ir 

aukštosios karinės valdžioos pa
tvirtintus L. Šaulių S-gos Įstatus 
vyriausias sąjungos šeimininkas 
buvo visuotinis būrių ir skyrių 
atstovų suvažiavimas. Iki jo Cen
tro Valdyba tebuvo laikina. 1920 
m. birželio 27 — 29 d. d. įvykusio 
suvažiavimo išrinktąją Centro 
Valdybą sudarė: V. Putvis (pir
mininkas), M. šalčius, M. Mikel- 
kevičius, Kpt. Papečkys, R. Ski
pitis, K. Ralys ir K. Bielinis. Iki 
1922 m. Sąjungos pirmininku ir 
viršininku buvo S-gos kūrėjas V. 
Putvis. Jo vadovybėje buvo visos 
saulinės veiklos krypties vairas. 
Tačiau jau 1922 m. per šaulių 
S-gos visuotinį suvažiavimą, dar 
labiau išryškėjo s-gos uždavinių 
platumas ir jos reikšmė valstybi
niame gyvenime todėl įvyko pa
sikeitimų s-gos vadovybėje. Be 
Centro Valdybos renkamo šaulių 
S-gos pirmininko dar skiriamas 
šaulių s-gos viršininkas karinio 
parengimo sričiai vadovauti. Pa
žymėtina, kad tuo laiku į Centro 
Valdybą be senųjų šaulių veikėjų 
įėjo ir naujų aktyviai visuomeni
niam ir politįniam Lietuvos gy
venime pasireiškusių asmenų. Pa
vyzdžiui, 1922 m. išrinktoje cen-

“ PASAULIO
Redakciją pasiekė Pasaulio Lie

tuvių Bendruomenės Valdybos i lei
džiamas informacinis biuletenis 
Pasaulio Lietuvis Nr. 3 1964 m. 
sausio mėn. šiame numeryje telpa 
apsčiai medžiagos iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenimo ir taip pat iš 
Australijos. Iš tilpusių straipsnių 
pažymėtini: PLB Valdybos Pir
mininkas bendruomenės reikalais, 
Petras Būtėnas rašo apie Duone
laitį, paduodama lietuvių periodi
ka laisvajame pasaulyje, R. Skipi
tis rašo apie Draugiją Užsienio 
Lietuviams Remti ir pabaigoje se
ka plati informacija apie atskirų 
kraštų lietuvių bendruomenes.

Susipažinus su ankstyvesniais 
Pasaulio Lietuvio numeriais šiame 
numeryje skelbiama būdingesni at
skirų veikėjų ir kultūrininkų atsi
liepimai, jų tarpe ir Australijos 
Liet B-bės Krašto Valdybos p-ko
I. Jonaičio ir J. Lapšio iš Adelai
dės. Krašto Valdybos p-kas p. Jo
naitis rašo: “Turėjimas Bendruo
menės Valdyboje reikalų vedėjo 
leidžia ir mums pajusti augščiau- 
sios valdžios buvimą. Laiškas seka 
laišką, tuo tarpu anksčiau tik re
tomis progomis susilaukdavome ži
nių iš centro. Stebimės taip pat ir 
plačiais centro užsimojimais, ir 
tikriausiai jie bus įvykdyti, kai va
dovybė yra patyrusiose ir pajėgio
se rankose. Tik jaučiame, kad di
delės distancijos mums neleis PLB 
Valdybos planuose visu pajėgumu 
dalyvauti, nes lėšų klausimas vi
suomet bus didelė kliūtis. Tačiau 
džiaugsimės, jei Bendruomenei pa
vyktų planus įvykdyti bent Ame
rikos ir Europos lietuvių mastu.”

J. Lapšys siekia suderinto veiki- 
mo: “Asmeniški tarpkontinenti-

SKELBIMAS
DĖMESIO AUSTRALIJOS LIETUVIAMS!

Turim išleidę dvi labai svarbias knygas. Viena yra “Dieviškasis 
Amžių Planas” arba Švento Rašto Studijavimas, su braižiniu, 
pirmas tomas. Šioje knygoje smulkiai aprašoma kas {vyks visame Pa
saulyje Kristaus karaliavimo amžiuje, šiame tūkstantmetyje, apie ką 
jau buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų.

Dabar mes savo akimis matome, kad tos pranašystės laipsniškai 
pildosi. Aukščiau paminėtoje knygoje aprašoma kokia tvarka ir val
džia bus šioje žemėje ir kokios Palaimos bus suteiktos Jėzaus ir Jo 
Bažnyčios visai žmonijai. Knyga turi 368 puslapius su drobės 
apdarais. Kainuoja tik $1.00.

Antroji knyga — “Laikas Prisiartino” (Švento Rašto Studjiavi- 
mo, antras tomas), nuodugniai aprašo vieną labai Galingą Sistemą, 
kuri yra nusistačiusi prieš Tiesą. Ten nurodoma metai kada ji ką 
veikė ir kokius darbus ji atliko viduramžiuose ir kaip elgėsi su tais, 
kurie nesutiko su jų mokslu ir dvasia.

Ši knyga turi 368 puslapius, irgi drobės apdarais ir kainuoja $1.00.
Taipgi turime Biblijų, Senojo ir Naujojo Testamento, įvairiomis 

kainomis. Turim Naują Testamentą su gražiu viršeliu, taisyklinga 
lietuvių kalba. Kaina $2.00.

Kitos knygos: “Dangiškoji Manna”, su tekstu kiekvienai dienai 
in paaiškinimu. Puošniais apdarais, kaina 60 centų. “Aušros 
Giesmės” su 190 gražių giesmių — 50 centų.

Turime ir kitokių mažų knygelių. Pinigus siųskite sykiu su kny
gų užsakymu per Paštą ar Banką. Neturtingiems siunčiame veltui 
mažas knygutes ir Traktatus jų pareikalavus. Užsakymus siųskite 
šiuo adresu:
L.B.S.A. 212 East 3rd Street, Spring Valley, Illinois, U.S.A. (61362)

ĮSIKŪRIMO IR VEIKLOS GAIRES

RAŠO Plkn. PRANAS SALADŽIUS

tro valdyboje dalyvavo: V. Put
vis, M. Mikelkevičius, A. Bružas, 
A. Marcinkevičius, A. Žmuidzi
navičius, adv. P. Leonas, dr. J. 
Staugaitis, adv. M. Sleževičius, 
prof. V. Krėvė-Mickevičius, teis. 
St. šilingas, kun. M. Krupavičius 
ir prof. M. Biržiška. Į garbės 
teismą be kitų išrenkamas ir A. 
Smetona. Centro valdyba pirmi
ninku išrinko prof. Krėvę-Mic
kevičių (1922-1924), o šaulių S- 
gos viršininku paskirtas kapit. P. 
Klimaitis (1922-1925). Už nuo
pelnus šaulių S-gai išrinkti pir
mieji garbės nariai: V. Putvis, ir 
M. Mikelkevičius.

Vėliau šaulių S-gai pirminin
kavo teis. St. Šilingas (1924 — 
1925), Matas šalčius (1925-1926), 
gen. T. Daukantas (laikinai 1926 
m.), prof. L. Vailionis (1926 — 
1927), kuris dėl ypatingo atsar
gumo ir jautrumo darant spren
dimus buvo vadinamas Šaulių S- 
gos Sąžine. Sekantis pirmininkas 
adv. R. Skipitis (1927-1928), tai 
vienas iš pirmųjų šaulių, 1919 m. 
Šiaulių — Radviliškio kovų prieš 
bermontininkus dalyvis. Nuo 1929 
m. iki 1934 m., t. y. penkerius me
tus pirmininku išbuvo dail. A. 
Žmuidzinavičius. Karinės srities 
viršininku nuo 1922 m. iki 1925 
m. išbuvo kpt. Klimaitis, o po jo 
ištisą dešimtį metų šaulių S-gos

LIETUVIS"
niai santykiai labai daug padeda 
lietuvybei palaikyti. Didelį vaid
menį galėtų atlikti ir bendruome
ninis žurnalas, kurį PLB Valdyba 

{numato leisti. Iš to taško žiūrė
dami pasigendame aiškaus ir sude
rinto Lietuvos ir lietuviškų reikalų 
kėlimo tarptautiniu mastu. Di
džiausia gerų tautiečių veiklos da
lis yra veikla tarpusavy, atskirose 
ir uždarose kolonijose, maža teži
nant, ką ir kaip daro panašios gru
pės kitose pasaulio šalyse”.

Skyrelyje “Australijos Lietuvių 
Bendruomenė ” paminima solistės 
G. Vasiliauskienės gastrolės Ame
rikoje ir jos sugrįžimas namo, žur
nalo “News Digest — Interna
tional” pristatymas ir Mūsų Pasto
gei sveikinimas jos 15 metų sukak
ties proga, kurį čia perspausdina
me ištisai:

“MUSU PASTOGE "
Tai Australijos Lietuviu Ben

druomenės savaitraštis.
Džiugūs čia du faktlai.
Vienas — kad Australijos Lie

tuvių Bendruomenė šiuo metu 
yra vienintelė laisvajam' pasauly, 
pajėgianti leisti savo, „laikrašti. 
Iš čia jo reikšmė: laikraštis lais
vai gali tarnauti- tam tikslui, ku
riam yra ir pati Bendruomenė, jzt- 
siremianti į Lietuvių Chartą. Lie
tuvių Charta gi šaukia visus lietu
vius jungtis draugėn bendriesiems 
uždaviniams vykdyti.

Du pagrindiniai tokie uždaviniai 
— tai Lietuvos laisvės kova ir lie
tuvybės saugojimas bei ugdymas. 
Valstybinė nepriklausomybė lai

viršininku buvo pulk. M. Kalman- 
tas (1925-1935), buvęs vieno Klai
pėdos sukilėlių pulko vadas.

1926 m. Šaulių S-gos įkūrėjas 
V. Putvis buvo išrinktas S-gos 
Garbės Pirmininku su Centro 
Valdybos nario teisėmis, kuriuo 
jis išbuvo iki pat mirties (1929 
m. kovo 5 d.). Jo suformuluotos 
saulinės ideologijos šviesoje ir jo 
asmens įtakoje vyko organizaci
nis darbas. Didžiausias dėmesys 
buvo skiriama* lietuviškumo ir 
pilietinio susipratimo bei lietu
viškos vienybės ugdymui ir kari
niam pasirengimui, paliekant 
nuošaliai politinius skirtumus ir 
asmenines nesantaikas.

Mūsų visuomenei žinomomis 
pavardėmis stengdamasis parody
ti, kiek įvairiausio įsitikinimo lie
tuvių aktyviai dalyvavo Saulinia
me darbe, ta pačia proga noriu 
išvardinti ir eilę Šaulių S-gos sa
vaitraščio “Trimito” redaktorių, 
štai jie: V. Putvis, M. Šalčius, 
J. Tumas-Vaižgantas (1920), J. 
Pronskus (1921), A. Bružas (1922 
-1925), K. Obuolevičius (1925- 
1931). Nuo 1931 m. “Trimitą” 
redagavo Jonas Kalnėnas, vilnie
tis, savanoris-kūr&jas, Klaipėdos 
vadavimo dalyvis, taigi senas 
šaulys ir karys. Iš ilgamečių “Tri
mito” bendradarbių pažymėtini: 
A. Vienuolis-Žukauskas, kan. J. 
Tumas-Vaižgantas, K. Binkis, V. 
Krėvė-Mickevičius, Faustas Kir- 
ša, K. Inčiūra, S. Zobarskas, L. 
Dovydėnas, A. Miškinis, P. Ba
bickas, Pulgis Andriušis ir kt. Iš 
karių — pulk.. S. Zaskevičius, 
pulk. S. Kuizinas, pulk. A. šova 
ir kt. Rašė “Trimite” ne tik ra
šytojai, poetai, kariai, bet ir mo
kslininkai, gydytojai, visuomenės 
veikėjai, žurnalistai. Net ir žy
miausius bendradarbius pavardė
mis čia sunku išvardinti. Noriu 
tik pabrėžti, kad “Trimite”, ku
ris buvo skaitomas kiekvieno šau
lio šeimoje ir tolimiausiuose Lie
tuvos kampeliuose, bendradarbia
vo įžymios lietuviškosios šviesuo
menės pajėgos, reiškėsi įvairių 
pasaulėžvalgų atstovai, ir vadina
mieji dešinieji ir kairieji. Taigi 
saulinės dvasios Ugdymas buvo 
drauge lietuviškos vienybės ug
dymas.

duoja sąlygas tautai ne tik gyven
ti bet ir kūrybiškai reikštis, todėl 
"darbu, mokslu, turtu ir pasiauko
jimu lietuvis kovoja, kad apgintų 
ir išlaikytų nepriklausomą Lietu
vos valstybę". Charta taip pat pa
brėžia, kad kiekvienas žmogus turi 
prigimtąją teisę laisvai išpažinti ir 
savo tautybę. Kad lietuvis liktų 
lietuviu, jis vartoja savo kalbą, 
kuria lietuvišką šeimą, remia lie
tuvišką mokyklą, sudaro sąlygas 
tautinei kultūrai. "Mūsų Pastogė" 
šj tikslą kiekvienam lietuviui rodė 
nepailsdama ir neatlyždama.

Antrasis faktas — kad "Mūsų 
Pastogė" 1964 sausio mėnesį susi
laukė jau penkiolikos metų. Gerai 
žinome, ką reiškia nedidelės ir iš
sklaidytos bendruomenės laikraš
čiui per tiek metų laikytis, ištver
ti, tesėti. Juk buvo ne tik malonių, 
bet ir sunkių dienų. Štai kodėl 
"Mūsų Pastogė" nusipelno visų 
pasaulio lietuvių bendruomenių 
dėmesio, padėkos ir pagarbos....... 
....‘‘Mūsų Pastogei" — jos leidėjai 
Australijos Lietuvių Bendruome
nės Krašto Valdybai, redaktoriui 
Vincui Kazokui, bendradarbiams 
ir skaitytojams — siunčiame ne 
tik tradicinio mandagumo sveiki
nimus, bet ir nuoširdžius lietu
viškus linkėjimus ir toliau eiti 
tautinės gyvybės keliu!

Iš “Pasaulio Lietuvio” Nr. 3 su
žinome, kad Melbourne, Australi
joje gyvenąs lietuvis Vincas Na
vickas yra patekęs skurde ir rei
kalingas pagalbos. Nepriklauso
mos Lietuvos laikais gyvenęs pasi
turinčiai, net buvęs Lietuvos kon- 

NAUJAS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
ĮSTATYMAS

1934 m. įvyko pakeitimų Lietu
vos kariuomenės vadovybėje. Pa
gal kariuomenės vadovybės įsta
tymą įvesta kariuomenės vado in
stitucija. Sąryšy su tuo pertvar
kymu, L. Šaulių S-ga, kuri nuo 
pat įsikūrimo priklausė Krašto 
Apsaugos Ministerijai, nuo 1935 

į m. paskiriama tiesioginėn Ka
riuomenės Vado priklausomybėn. 
Išleidžiamas naujas Šaulių S-gos 
įstatymas (1936-7-15), kuriuo są
junga dar labiau sukarinama. 
Vietoj Šaulių S-gos pirmininko 
ir viršininko, t.y. vietoj dviejų 
asmenų skiriamas vienas šaulių 
S-gos vadas. Šaulių rinktinių va
dais pagal įstatymą tapo apskri
čių komendantai. Šaulių S-gos 
valdybos pavadinamos Tarybo
mis. Jos lieka renkamos, kaip iki 
tol, bet joms pirmininkauja ati
tinkami dalinių vadai: šaulių S- 
gos tarybai — šaulių S-gos va
das, rinktinių taryboms — rink
tinių vadai, būrių taryboms — 
būrių vadai. Priklausomybės tvar
ka būrių tarybų nutarimus tvir
tina rinktinės vadas, rinktinių 
— S-gos vadas, L. Šaulių S-gos 
Tarybos nutarimus tvirtina ka
riuomenės vadas. Reikia pažymė
ti, kad visuomeninė kultūrinė 
šaulių S-gos veikla dėl tokio ži
gos darbo centralizavimo nenu- 
silpnėjo, tarybų keliami sumany
mai ar pasiūlymai buvo svarsto
mi ir vykdomi normalia tvarka.

Per septyniolika metų išaugu
sios organizacijos sudėtingam dar
bui suderinti ir pasireiškiantiems 
nesklandumams išlyginti 1936 m. 
pavasarį buvo paruoštas ir Val
stybės Prezidento patvirtintas L. 
šaulių S-gos Statutas (1936-4-23). 
Statutą sudarė 325 paragrafai, 
liečią visas S-gos darbo sritis, 
nusaką organizacijos tikslus, už
davinius, santvarką, vadovybę, 
šaulių pareigas ir teises, vado
vaujantis Respublikos Prezidento 
įrašytu linkėjimu “naudoti* ne 
tik jo (statuto) raide, bet ir jo 
gyvąja dvasia”, nežiūrint tikslių 
nuostatų organizacinei veiklai, L. 
šaulių S-ga išlaikė savanorišku
mu paremtą visuomeninį pobūdį. 
Organizacinis darbas priklausė 
nuo asmeniškos šaulių iniciaty
vos, energijos ir pasišventimo. 
Šauliai nebuvo “suvaryti į karei
vines”, o pasiliko veiklūs pilna
teisiai visuomenininkai. Minėtie
ji pakeitimai įvyko sąryšy su tau
tos karinio parengimo reikalu.

(Bus daugiau)UŽ TAUTŲ LAISVĘ
GRĄŽINTI LAISVĘ 

SENIAUSIOMS TAUTOMS

Europinio Sąjūdžio konferenci
joje Briuselyje (sausio 10 — 11 d. 
d.) rytinės Europos tautų paver
gimo klausimą iškėlė britų žemės 
ūkio viceministras, lordas St. Os
wald. Pagal Londone leidžiamą 
“Dziennik Polski” (Nr. 19) kal
bėdamas kaip komiteto rytų ir vi
durio Europos klausimams vice
pirmininkas, lordas Oswald pasi
sakęs ne britų vyriausybės vardu. 
Jo nuomone, Sąjūdžio konferencija 
turėjo ieškoti kelių grąžinti laisvę 
“kai kurioms seniausioms ir žy
miausioms civilizuoto pasaulio tau
toms”. Lordas priminė britų min. 
pirmininko žodžius, kad ateinąs 
geresnių santykių su Sovietų S-ga 
laikotarpis — jei tikima geresnė
mis pasaulio saugumo sąlygomis, 
tai europiečiai negali nurimti, kol 
Europą skiria dirbtinė siena.

sulato Charbine sekretorium, vė
liau bolševikų laikais visko netekęs 
ir sveikatą praradęs. Norėtume j 
tai atkreipti melbourniečių lietu
vių dėmesį, ypač Soc. Moterų Glo
bos Draugijos. Vinco Navicko ad
resas: Nazareth House, East 
Camberwell, E. 6, Melbourne, Vic.

1. Hamilton, Canada, Aušros 
Vartų parap. choras vad. V. Veri- 
kaitis.

2. Montreal, Canada, Aušros 
Vartų parap. choras vad. Al. Am
brazaitis.

3. Waterbury, Conn., Šv. Juoza
po parap. choras, vad. AL Aleksis.

4. Bridgeport, Conn., Šv. Cecili
jos parap. choras, vad. A. Stani- 
šauskas.

5. Hartford, Conn., Lietuvių 
Choras, vad. J. Petkaitis.

6. Chicago, Ill., Al. Stephens An
samblis, vad. A. Stephens.

7. Bayonne, N.J., Šv. Mykolo 
parap. choras, vad. A. Jakupčio- 
nis.

8. Elizabeth, N.J., Šv. Petro ir 
Povilo parap. choras vad. V. Ma- 
maitis.

9. New Jersey Rūtos Ansamblis, 
vad. Alg. Kačanauskas.

10. Paterson, N.J., Šv. Kazimie
ro parap. choras, vad V. Yustas.

11. Amsterdam, N.Y., šv. Kazi
miero parap. choras, vad. J. Ol
šauskas.

12. Brooklyn, N.Y., Angelų Ka
ralienės parap. choras, vad. M. 
Liuberskis.

13. Brooklyn, N.Y., Apreiškimo 
parap. choras, vad. VI. Baltrušai
tis.

14. New Yorko Vyrų Choras, 
Vad. VI. Baltrušaitis.

15. New Yorko Oktetas, vad. 
VI. Mrozinskas.

16. Bropklyno Operetės Choras, 
vad. Myk/ Cibas.

17. Maspeth, N.Y., Atsimainimo 
V. J.C. parap. choras, vad. A. 
Visminas.

18. Rochester, N.Y. Lietuvių 
Bendr. Choras, vad. J. Adomaitis.

L.T.S. Neo-Lituania K! filisteriui

ALEKSANDRUI DANTAI ir Dr. GYČIUI DANTAI, 

netekus brangios žmonos ir motinos, liūdesio valandoje 
reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime.

Pietų Australijos filisterių 
ir vienminčių vardu 

S. O. Dundai 
A. ir J. Maželiai 
V. ir A. Petruškevičiai 
V. Linkus 
P. ir O. Lukošiūnai 
Eug. ir L. Martinkai 
K. ir EI. Reisonai

Toliau lordas Oswald priminė, 
kad per pastaruosius šešerius me
tus nepriklausomybė suteikta 128 
milionams 26 Afrikos tautų gyven
tojų — 18 milionų gavo laisvę Bel
gijos, 49 milionai — Prancūzijos, 
gi 60 milionų — Didž. Britanijos 
dėka. Esant tokiai padėčiai Rytų 
Europos tautų padėtis atrodo dar 
tragiškiau, nes esą tos tautos, pri
sidėjusios prie Europos iškilimo 
statybos, dabar negalinčios su sa
vo įnašu prisidėti prie dabartinio 
pasaulio raidos. Ne tik mūsų, pa
brėžė Oswald, bet ir pačios Sovie
tų S-gos interesai reikalauja, kad 
tos kultūringos tautos vėl galėtų 
vaidinti jiems skiriamą vaidmenį. 
Daugiau palietęs Vengrijos ir Len
kijos įnašus į civilizaciją, lordas 
Oswald nurodė, kad rytų Europos 
tautos laukia to meto, kada paga
liau prabils laisvosios Europos są
žinė. (E)

LATVIAI APIE LIETUVIŲ 
LITERATŪRĄ ANGLŲ KALBA

šiaurės Vokietijoje išeinanti 
“Latvija” 1963 m. 46 numeryje 
plačiai recenzavo Jurgio Gliaudos 
romaną “Namai ant smėlio” ang
lų kalbos vertime. Įžangoje pa
brėžta, kad lietuviams ir estams

19. Binghampton, N.Y., šv. Juo
zapo parap. choras.

20. Boston, Mass. Mišr. Choras, 
vad. Jul. Gaidelis.

21. Boston, Mass, parap. choras, 
vad. J. Kačinskas.

22. Cambridge, Mass., Nekalt. 
Pras. parap. choras, vad. I. Vasy- 
liunas.

23. Worchester, Mass., Meno 
Meg. Rat Choras, vad. J. Beino- 
ris.

24. Worcester, Mass., šv. Kazi
miero parap. choras, vad. I. Nau- 
ragis.

25. Providence, R.L., šv. Kazi
miero parap. choras, vad. J. Beino- 
ris.

26. Detroit, Mich., Šv. Antano 
parap. choras, vad. Alb. Mateikas.

27. Scranton, Pa., Šv. Juozapo 
parap. choras, vad. Al. Bulavich.

28. Scranton, Pa., Šv. Mykolo 
parap. choras, vad. Hel. Moran.

29. Philadelphia, Pa., Liet Taut 
Ans., vad. L. Kaulinis.

30. Wilkes-Barre, Pa., Šv. Tre
jybės parap. choras, vad. V. Ro
manas.

31. Luzerne, Pa., Šv. Onos pa
rap. choras, vad. J. Varaitis.

32. Tomaqua, Pa., šv. Petro ir 
Povilo parap. choras, vad. R. Gu
rauskas. \

33. Hollywood, Flo., Miami Liet. 
Choras, vad. A. Karna.

34. Cleveland, Ohio, Čiurlionio 
Liet. Ans., vad. Al. Mikulskis.

35. Cleveland, Ohio, Šv. Jurgio 
parap. choras, vad. Pr. Ambra- 
zas.

36. Australia, Melbourne, L. 
Dainos Samb., vad. Al. čelna.

37. Argentina, Buenos Aires, 
šv. Cecilijos parap. choras, vad. 
V. Rimavičius.

literatams esą taip pat sunku įsi
brauti į amerikiečių literatūrą, 
kaip ir latviams rašytojams. Trū
kstą vertėjų, o vertimai esą bran
gūs. Vis dėlto lietuviams rašyto
jams pastaruoju metu pavykę 
pralaužti ledus: Stp. Zobarskas iš
leidęs keletą leidinių, o Jurgis 
Gliaudą romaną “Namai ant smė
lio”. Plačiau recenzavęs romaną, 
autorius Anšlavs Eglitis dar pa
brėžia, kad lietuvio romaną re
cenzavo žurnalas ‘Time”, dedąs tik 
retas recenzijas amerikiečių knygų 
rinkoje pasirodančių knygų. (E)

“ŽUVŲ KRAŠTE” PAGEDUSIOS

ŽUVYS PYKDO VARTOTOJUS

Latvijos komunistų organas “Ci
ną” buvo priverstas atidengti fak
tą, kad "žuvų krašte” yra tikri 
sunkumai su žuvimi. Rygos varto
tojai pasipiktino, kad miesto di
džiausioje maisto krautuvėje par
davinėjamos dvokiančios ir maistui 
visai netinkamos žuvys. Kai vals
tybinė inspekcija atliko kontrolę, 
rado didelę netvarką. — Laisvoji 
latvių spauda pastebi, kad kaip tik 
toje krautuvėje visi žymesni val
dytojai ir tarnautojai yra nevieti
niai, bet iš ‘plačiausios tėvynės”. 
Rygos “Ciną” dar praneša, kad 
Latvijos upėse masiniai stimpa žu
vys. Į tas upes fabrikai suleidžia 
nuodingas paplavas. (E)
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Tautos vadavimo darbe
kiekviena auka prasminga!

Lietuviai
Tėvynė Lietuva šventai tebeti

ki, kad laisvasis pasauli*, jausda
mas pavojų savo laisvei, padės 
mums kovoje prie* pavergėją, iki 
atgausime laisvę ir nepriklauso
mybę.

Tautų apsisprendimo klausimas 
vi* dar yra gyvas ir aktualus, nors 
jau reta kuri tautelė, net Afrikos 
kontinente, yra negavusi nepri
klausomybė*. Neabejotinai artėja 
laikas ir Sovietų raudonajai im
perijai grąžinti laisvę visoms jos 
pavergtoms tautoms, įskaitant ir 
mūsų tėvynę Lietuvą.

Laisvajame pasaulyje esantiems 
lietuviam* kovoje prieš pavergėją 
vadovauja Vyriausia* 
Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas 
(VLIKAS). Jo uždaviniai yra ne
paprastai sunkūs ir komplikuoti.

Eltos Biuleteniam*. 
VLIKAS informacijos tikslu lei
džia biuleteniu* lietuvių, vokiečių, 
anglų, italų ir ispanų kalbomis. 
Tie biuleteniai yra siunčiami 
draugingų kraštų politikams, žur
nalistams, visuomenininkams, 
mokslininkams, spaudai ir kt. Tie 
biuleteniai daug prisideda prie 
laisvinimo kovos.

Tautos Fondas yra VLIKO pa
daliny*. Jis rūpinasi lėšų telki
mu, kad kova už tėvynės laisvę 
būtų ne tik tęsiama, bet ir suak
tyvinta. Todėl ir šiais metai*

f

Tauto* Fondą* laukia Jūsų aukos, 
palengvins kovą ir sutrumpins tė
vynei Lietuvai kelią į laisvės 
rytojų.

Savo auką malonėkite siųsti 
Tauto* Fondo Atstovybėm* ar 
įgaliotiniams. Tačiau norintieji 
savo auką įteikti betarpiai Tautos 
Fondo Valdybai, prašome siųsti 
šiuo adresu:

Lithuanian National Fund 
64 — 14 56 Rd.

Mespeth 78, L. L, New. York 
U. S. A.

Tauto* Fondo Valdyba

JUOZAS ALMI S JŪRAGIS

LAISVĖS ŠVENTEI
i

Efektingai kovai už laisvę rei- 
kalingi ir pinigai, kurių nė cento 
iš svetimųjų negauname. Tad tu
rime patys iš savo sunkaus uždar
bio dalį atiduoti, kad laisvinimo 
darbai nė kiek nesusilpnėtų. Di
džioji dalis lėšų eina šioms kovos 
priemonėm*:

Radijui. VLIKAS naudo
jasi žinių perdavimui į pavergtą 
tėvynę lietuviškai per Vatikano, 
Romo* ir Madrido radiofonu*. 
Okupantas nepaprastai bijo tiesos 
žodžio iš laisvojo pasaulio ir įvai
riausiais būdais tą žinių siuntimą 
trukdo. Tačiau nei grasinimai, 
nei bausmės nuo slapto žinių klau
symo neatbaido. Mes turime dar 
labiau stiprinti ryšiu* su paverg
tąja tėvyne radijo bangomis, kas 
kelia ten kovingumo dvasią ir duo
da daugiau vilčių.

TR8 TĖVYNĖ UETUVR

Vokietijoje gyvenančio drožinė
tojo Stasio Motuzo darbai.
S. Motuzas yra pensininkas, gy
vena prieglaudoje ir drožinėja.

BRANGŪS LIETUVIAI!
Jau 20 metų praėjo, kaip lie

tuvių tauta veda sunkią kovą su 
okupantu dėl Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo. Šios kovos 
sunkumus ne visi vienodai jau
čiame, dalis mūsų tautiečių, pa
togiai įsitaisę, pradeda užmiršti 
savo tėvynę Lietuvą ir jos kan
čiomis nebesisieloja. Tačiau ži
nokime, kad visa tauta kovoja 
ir laukia išsilaisvinimo, o mūsų 
pareiga ateiti laiku ir padėti.

Jei mes šiandieną negalime 
kovoti su ginklu rankose, tai tas 
nereiškia, kad mes galime nieko 
neveikti. Mes esame pasirinkę 
kitus kovos būdus — visų pirma 
turime demaskuoti priešo melą, 
turime sekti ir informuoti pasau
lį, kas dedasi Lietuvoje, turime 
žadinti pasaulio sąžinę ir reika
lauti teisingumo ir laisvės savo 
tautai ir kiekvienai kitai. Toliau 
mes turime ateiti pagalbon tiems, 
kurie veda kovą su komunizmu 
ir sujungtomis jėgomis griauti jo 
tvirtoves.

Vasario 16-ji diena yra tas di
delis įvykis mūsų istorijoje, ku
riame yra išreikšta gili tautos 
valia — gyventi laisviems ir ne
priklausomiems — iš jo privalo
me semtis stiprybės ateities ne
priklausomybės atstatymui. Šia 
proga turime atnaujinti tautos 
valią kiekvienas savyje ir visi 
drauge, kad Lietuva vėl taptų 
nepriklausoma ir laisva valstybe.

Šiandien neklauskime, ką gali 
duoti mums mūsų tauta, bet 
klauskime, ką mes patys galime 
duoti savo tautai. Žinome, kad 
laisvinimo akcija reikalinga iu- 
kos ir sunkaus darbo, tad kvie
čiame visus prie to prisidėti pa- 

. siunčiant auką šiuo adresu: Tau
tos Fondui, K. Stašionis, 82 Vic
tor Ave., Picnic Point, N.S.W., 
arba įteikti ją Tautos Fondo ats
tovams, kurie rinks aukas šven
tės minėjimo proga.

Tavo pagalbos, brolau, laukia 
tautos laisvinimo akcija!

Tautos Fondo Atstovybė t 
A ustralijoje

Mes vėl visi susirenkam į būrį
Atšvęsti mums brangiosios Laisvės šventės.
I vėliavą akis įsmeigę žiūrim, 
Ir šaukiam: — Kilk, Tėvyne, eik gyventi.'

žiauriai Tave baisus likimas skriaudžia, 
Ir temdo žvaigždę Tavo Laisvės Ryto.
— O kilk, Tėvyne! — mūsų širdys graudžios 
Su tuo šūkiu pavirsta į granitą.

Nors mus audrų verpetai baugūs mėto, 
Ne jiems nuplauti mus į užmiršimo dugną. 
Kur bus lietuvis, ten kiekvienoj vietoj 
Sušvis, žėruos ir degs tėvynės meilės ugnys.

Tėvynės meilė, nors laikai aptemę, 
Vilties žaibais suskaldo tamsą juodą. 
Mes tikime tvirtai legendoms savo žemės, 
Jos padavimai mums stiprybės duoda.

Mes minime karius, narsiuosius karaliūnus, 
Kurie augštuos piliakalniuos užmigo.
Ir tikim — juos prikels tautos tikrieji sūnūs, 
Kaip pranašavo senų krivių knygos.----------

Kada kančios mūs prisipildys taurė,
Trenks žaibu priešus iš dangaus Perkūnas, 

' Ir priespaudą smurtingą, klastą žiaurią
Sutremps pakilę iš pilių kariūnai.

Kovų ugnis vergijos degins rūdį, — 
Ugnis nuo plieno taip rūdis nuvalo. — 
Su ta viltim mes kenčiame ir budim, 
Ir dvasios ginklų kalam arsenalą.

Kol po vargų į savo žemę grįšim, 
Jos vardas mus visus į vieną jungia. 
Jos vėliava — stipriausias mūsų ryšis 
Ir atgaiva po ištrėmimo jungu.

Mes Lietuvos vardan susirenkam į būrį — 
Pajuskime širdy, kai švenčiam Laisvės šventę, 
Kas laisvas užgimė, tas laisvėn veržtis turi, 
Laisvės kovos idėjomis gyventi.

Lietuviai

SVEIKINIMAS IS VOKIETIJOS
^Brangūs Lietuvos nepriklausomybės kovų savanoriai kū

rėjai ir partizanai, gyvenantieji Australijos žemėje.
Jūs, Vasario 16-sios akto vedini, su kitais pasišventėliais 

savanoriais iškovoję gimtajam kraštui laisvę ir nepriklausomy
bę ir dabar, nutolę nuo gimtosios šalies, su širdgėla ir liūdesiu 
prisimenate tas laisvės dienas, leiskite man, arčiau gyvenan
čiam prie Lietuvos, pasveikinti Jus ir palinkėti Jums, nepa- 
lūžus svetimame krašte, sulaukti tėvynei išauštančio laisvės 
ryto.

Stasys Motuzas
Vechtos Ramovėnas Vokietijoje

AUKOS TAUTOS FONDUI

Tautos Fondui aukojo: p. p. R. 
ir B. Pūkai £2; N. Ničajienė £1; 
Pr. Nagys £2; V. Šliogeris £1; J. 
Ramanauskas £3; V. Doniela £1; 
B. Barkus £5; L. Karvelis £1. T. 
F. Melbourne Skyrius prisiuntė 
aukų £65 — 18 — ; T. F. Ade

laidės Skyrius prisiuntė aukų £14 
—,9 — 1 Sydnėjuje surinkta au
kų tautinių (švenčių minėjimų pro
ga £37 — 13 — 0.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai 
dėkojame.

T. F. Atstovybė Australijoje

Aleksio Rannit pastangomis 
Amerikoje Yale universitete dės
tomuoju dalyku įvesta lietuvių 
kalba, kurią dėstys prof. W. C. 
Cowgill.

Tas pats Aleksis Rannit, dėstąs 
.minėtame universitete estetiką ir 
meno istoriją, pakviestas eilės 
Amerikos universitetų skaityti 
paskaitų apie lietuvių poetą Kris
tijoną Donelaitį.

★
Čiurlionio galerijoje Čikagoje 

gruodžio mėn. įvyko Amerikos lie
tuvių dailininkų sąjungos suruošta 
paroda, kurioje savo kūrinius iš
statė apie 20 liet, dailininkų.

pasaulyje
pirmąjį tomą. Veikalas dar rank
raštyje.

Adolfo Meko Amerikoje pastaty
tas filmas “Hallelua, the Hills” 
buvo labai aukštai Įvertintas filmų 
festivaliuose ir su dideliu pasiseki
mu rodomas New Yorke. Iš čia jis 
netrukus bus rodomas Europoje, 
Pietų Amerikoje ir Australijoje.

KRISTIJONAS DONELAITIS

(Tęsinys)

“Rods”, tarė Pričkus, jauns žmogus, durnai 
dūkinėdams, 

Nei sidabras gyvs stikle, mudriai šokinėja 
Ir perdaug dumuodams sav iškadą padaro. 
Juk ir mes visi, glūpi dar būdami snargliai, 
Daug visokių niekniekių glūpų prasimanėm. 
Mes vaikai ant ūlyčių krūvoms susibėgę, 
Lošom ir durnus štukus, kaip kūdikiai, taisėm. 
Čia viens puiks, sav žirgus iš lazdų pasidaręs 
Ir glūpai skraidydams, ant purvų šokinėjo; 
O kitsai, botagus sav iš plaušų nusisukęs, 
Pauškėjo, be kelnių šen ir ten bėginėdams.
Bet mergaitės, pačios dar privalydamos auklių, 
Jau iš lopų margas sav lėles madaravo 
Ir aukuodamos ant alkūnių, garbino bostrą. 
Žinom, juk, kaip vaikesčiai savo vasarą švenčia. 
Poniški vaikai, su būriškais susisėdę, 
Kartais broliškai purvus krapštydami žiopso; 
Ir taip viens, kaip kits, niekus be razumo plūsta; 
taipjau per subenę gauna, Juk ir ponų vaikesčiai 
Kad jie, kaip kiti vaikai, į patalą meža.
Andai aš su gromata siųsts pas Kasparą bėgau 
Ir pas jo vartus naujus kepurę nuvožęs 
Laukiau, ik tarnai man ponui lieps pasirodyt, 
štai, žiūriu, viena boba, vis lekuodama bėga. 
“Gryta”, tariau, “kas kenk, kam bėgi taip išsi
žiojus ?”
“Ak.” tarė ji kytriai: “ponaitis mūs maloningas — 
Taip ištariusi ji tuojaus pas upę nušoko 
Ir jo pridergtas buksvas su kultuve skalbė. 
Aš besigėdėdams išvydau Krizą bekumpsant. 
“Vaike”, tariau, “ką misliji toktai pamatydams? 
Ar ne mūsų žiopliai taipjau šokinėdami daro?

Burkos savo lėles glūpas su skrangaliu rėdo 
Ir suvystytas į tamsų pašalį kiša;
Juk žinai, kaip būrai veislę savo kavoja.

Ale žiuponės savo lėles, margai dabinėtas, 
Ant šilkų perynų vis į patalą guldo.
O vei ir jų lėlės, kad joms kas pasidaro, 
Lyg taipo, kaip mūsiškės, klykia nešvankiai. 
Bet jau taip visur, kol sviete kūdikiai augo, 
Vargt ir verkt vaikų pirmiausias buvo remestas. 
Dar nei viens ikšiol n’užaugo vis besijuokdams; 
Ir iš lopšio nei viens n’iškopo neverkęs”.

Vėl, žiūrėkim tikt, jau vėl su padėjimu Dievo 
Vasarą su šiltoms dienelėms jaučiame grįžtant. 
Ir kaip kožnas daikts atgydams pradeda džiaugtis. 
Ant, paukšteliai po dangum, pulkais susilėkę, 
Linksminas ir sumišai visur skraidydami juokias: 
O keli tarp jų kiaušus rokuodami deda. 
Ale palaukit tikt, iki kiaušai jūsų padėti 
čypsės ir po tam dar jus užgaudami kvaršins 
Ir už procią jums menkai dėkavos išlėkę. 
Taigi, matai, taip paukščiams, taip ir mums 

pasidaro; 
Irgi be vargo būt negal nei viens šiame sviete.

Juk ir mes, dar A, B, C nemokėdami čiauškėt, 
Daug vargų bei striokų tėvams savo padarėm, 
Ik bėginėt išmokom ir ką žaist prasimanėm. 
O vei, kaip kiek išminties užaugdami gavom, 
Ir darbeliai su vargeliais jau prasidėjo; 
štai tuo žirgai su lėlėm į nieką pavirto.
Ak, išties! kita prova, kad piemenio skrandą 
Jau užsimovęs, ožkas ir kiaules varinėji, 
Ar kad dargana su lytum pluk nugarą prausia. 
Ei paskui, kad jau akėčias reik sekinėti 
Ar kad margis su laukiu nenor rėplinėti, 
Mislyk tikt! koktu dūšelei čia pasidaro! 
Ypačiai kad po tam jau gyvos randasi lėlės, 
Ir nenaudėlės dėl niekų kvaršina galvas. 
Juk žinai, kaip yr, kad puiks lėlių pasidaro.

(Bus daugiau)

Žurnalo “Aidų” 1963 metų pre
mija už mokslo veikalą teko prof. 
Z. Ivinskiui už Lietuvos Istorijos

MIRĖ PASKUTINYSIS BIRŽIŠKA
vimo laikų ji* reiškėsi kaip aiety-Gautomis žiniomis sausio 27 d. 

Čikagoje mirė trečiasis ir paskuti
nysis i* trijų brolių Biržiškų — 
prof. Viktoras Biržiška, matema
tikas, ilgu* metus dėstęs Vytauto 
Didžiojo Universitete matemati
kos — gamtos ir teisės fakultetuo
se. Mirė sulaukęs 78-rių metų, 
pergyvenęs savo brolius ^Vaclovą 
ir Mykolą. Lietuvių tautos kultū
ros istorijoje visi trys broliai iš
varė gilią kultūrinę vagą kiekvie
nas savoje srityse.

Dar mokiniu būdamas Viktoras 
aktyviai reiškėsi slaptuose lietuvių 
būreliuose. Tą patį tęsė ir studi
juodama* Petrapilyje. Revoliucijos 
metai* ji* buvo daug kartų bolše
vikų čeko* suimtas, vėliau persi
kėlė j Vilnių ir čia lenkam* labai 
kliuvo jo lietuviška veikla ir ra
šiniai spaudoje. Čia ji* su broliu 
Mykolu buvo suimta* ir net pa
smerktas, tik Tautų Sąjungai įsi
kišu* buvo su kitai* suimtaisiais 
lietuviais išvežtas į nepriklausomą 
Lietuvą. Lietuvoje jis ėmėsi švie
timo darbo dėstydama* įvairiuo
se augštuosiuose kursuose ir vė
liau universitete. Bolševikams ant
rą kartą užplūdus Lietuvą ji* su 
savo kitais dviem broliais pasi
traukė j Vakarus, iš kur vėliau 
emigravo į Ameriką.

Šalia pedagoginio ir mokslinio 
darbo prof. Viktoras Biržiška rašė 
ir įvairiais publicistiniai* klausi
mai* lietuviškoje periodikoje ir 
žurnaluose. Dar nuo pat studenta

vus socialdemokratas.
Drauge su Viktoro Biržiko* mir

timi tapo užverstas viena* lietu
vių kultūros reikšmingų puslapių, 
paženklintąs ryškiu brolių Biržiš
kų antspaudu.

KRAŠTO VALDYBOS P-KAS

ATOSTOGOSE

ALB Krašto Valdybos pirminin
kas inž. I. Jonaitis pereitą šešta
dienį išvyko trim* savaitėm* atos
togų. Atostogų metu jį pavaduoja 
Krašto Valdybos vicepirmininkas 
p. M. Zakaras (10 Onslow Str. 
Canterbury, N. S. W. Tel. 78- 
5072.

Lietuvių Bibliografinė Tarnyba 
(vadovas A. Ružaniec — Ružanco- 
vas) yra suregistravusi 86 lietu
vių periodinius leidinius (laikraš
čius, žurnalus, biuletenius), lei
džiamus laisvajame pasaulyje už 
Lietuvos ribų. Iš jų 2 Argentino
je, 6 Australijoje, 1 Brazilijoje, 
6 Didž. Britanijoje, 1 Italijoje, 55 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
5 Kanadoje, 1 Prancūzijoje, 1 Ve- 
necueloje, 5 Vokietijoje. Į šj skai-
čių neįeina komunistiniai leidiniai: 

★
Amerikoje prieš porą metų 

įsteigtasis Lietuvių Fondas (pra
džioj vadinęsis Milijoniniu Lietu
vių Fondu) 1963 -sius metus už
baigė su £104.000 dolerių kapitalu. 
Fondą sudaro sudėtos Amerikos 
lietuvių asmeniškos ir visuomeni
nės aukos. Ypač didelius įnašus 
šiam Lietuvių Fondui sudėjo pa
vieniai Amerikos lietuviai gydyto
jai ir kunigai.

*
“ŠALTINIS”, nr. 6 (13), Gruo

dis, 1963. Tikybinės ir tautinės 
minties laikraštis, leidžiamas Lon
done. šiame n-ry baigiamas Stu
dijų Savaitėje, Vokietijoje 1963 m. 
skaitytas įsidėmėtinas prof. dr. 
Juozo Ehreto darbas “Tremtis- 
prakeikimas ar uždavinys?” Kun. 
Pr. Vaseris rašo apie Australiją 
ir lietuvius ir kt. Numeris gausiai 
iliustruotas.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Lietuvis kovotojas už Lietuvos 

laisvę ir menininkas Stasys Motu
zas, šiuo metu gyvenąs Vokietijoje 
kaip senelis ir pensininkas, rašo: 
“Sąryšyje su Vasario 16-ja diena 
noriu pareikšti: religinių švenčių 
progomis, o taip pat vardadienių ir 
gimtadienių, siunčiame prieteliams 
ir pažįstamiems sveikinimus, bet 
mūsų valstybės atgimimo dieną — 
Vasario 16-ją be minėjimų praei
name tylomis. Man atrodo, mums 
gyvenant tremtyje, reikėtų įvesti 
paprotį, kad ir šia proga reikėtų

įvesti sveikinimus atvirutėmis. 
Mūsų dailininkai turėtų išleisti 
tam atitinkamas atvirutes. Tuomi 
mes prisidėtume prie lietuvybės 
išlaikymo, o savanoriams kūrėjams 
ir dabar dirbantiems tautos labui, 
atiduotume atitinkamą pagarbą. 
Dar pernai bandžiau panašią min
tį pravesti, bet tuo ir baigės. Gal 
aš ir klystu...”

Red. pastaba: siūlymas įdomus. 
Laukiame pasisakymų iš skaity
toją.
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MŪSŲ PASTOGĖ 1964 m. vasario 12 d.

Padėka
GERTRUDA DANTIENĖ mirė 1963 m. gruodžio 26 d., 

palaidota Rookwood kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame: kun. Kosticenui už paskutinį patar
navimą, ir palydėjimą į kapus, draugams ir pažįstamiems, paly
dė j usiems ir prisiuntusiems gėlių su užuojautom — Sydney 
Lietuvių Evangelikų Parapijos Tarybai, Sydnėjaus Filisterių 
Būreliui, Sydnėjaus Lietuvių Gydytojų Draugijai, Sydnėjaus 
Namų Valdybos nariams, S. ir P. Ambrozams, A. ir O. Andriuš- 
koms bei seimai, G. ir J. Baltams, Baužės šeimai, Beitelių šeimai, 
Daukų šeimai, Grosams, S. ir B. Jarembaųskams, A. Jasaičiui,
I. Jonaičiui, M. ir V. Martišiams, M. Petroniui, P. ir C. Pro
tams ir šeimai, Reisgių šeimai, L. ir J. Vėteikiams, N. Žygie- 
nei, K. Butkui; be to, pareiškusiems užuojautas žodžiu, raštu ir 
per laikraštį — ALB Krašto Valdybai ir Informacijos Talkai, 
Lietuvių Klubui Canberroje, Albury ir Wadongos lietuviams, 
Sydney Liet. Plunksnos Klubui, Sydney Lietuvių Klubo Sąjun
gai, P. Aleknai, V. ir G. Ališauskams, Alytos šeimai, Apiniui, 
Baleišio šeimai, B. ir V. Barkams, S. ir V. Bartuškoms, A. ir V. 
Bieliauskams, J. Bistrickui, K. ir G. Biveiniams, A. ir L. čei- 
čiams, I. ir V. Daudarams, P. ir P. Donielams, V. Donielai, J. 
Grudzinskui, A. Janavičiui, J. ir J. Janavičiams su šeima, B. ir
J. Jablonskiams, J. Kairiūkštienei, Kolakauskų šeimai, A. ir E. 
Kapočiams, J. Karitonui, O. ir E. Karpavičiams, L. Karveliui, 
Kavaliauskų šeimai, Kėdžių šeimai, K. ir K. Kemežiams, E. Kub- 
bos, B. Kutkienei, J. Meiliūnui, Mensonų šeimai, M. ir P. Mi
kalauskų šeimai, S. Narušiui, V. Patašiui, V. ir J. Ramanaus
kams, E. ir S. Rataiskiams, S. Rimkienei, Salynams, Skeiviams, 
V. Skrinskai, A. ir M. Stasoms, K. Sturaičiui, H. Šalkauskui, 0. 
Šalkauskienei, A. Šimkūnui, V. ir V, šliogeriams, B. ir S. Valių 
šeimai, J. Valiui, Venclovų šeimai, Zakarams, L. Zarembaitei, 
J. Žemaičiui su šeima, V. Žilinskienei S.O.Dundams, A. ir J. Ma
želiams, V. ir A. Petruškevičiams, V. Linkui, P. ir O. Lukošiū
nams, Eug. ir L. Martinkams, K. ir EI. Reisonams ir visiems 
kitiems, kurių liūdesio sukrėsti nebeatsimintume.

Ypatingas ačiū J. Maksvyčiui už tartą atsisveikinimo žodį 
prie kapo Krašto Valdybos ir savo vardu. Dėkingi Laidojimo 
Biurui Funerals of Distinction už gerą patarnavimą laidojimo 
metu ir už visokeriopą pagalbą tvarkant laidojimo reikalus.

- Vyras, Sūnus ir Brolėnas

NAUJI LEIDINIAI
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taktika, katalikų Bažnyčia laisvoje 
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PASIKALBĖJIMAS SU SYDNEY INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ D-JOS P-KU INŽ. B. DAUKUM

INŽINIERIŲ REIKALAIS 
1

— Viena iš seniausių profesi
nių lietuvių organizacijų Sydnė- 
juje yra Inžinierių ir Architektų 
Draugija. Jūs, pone Pirmininke, 
kaip Šios Draugijos steigėjas ir 
net kitų laikomas jos dvasios va
du, gal malonėtumėt Mūsų Pas
togės skaitytojus supažindinti su 
Draugijos veikla ir tikslais.

— Teisingai. Inžinierių ir Ar
chitektų Draugija Sydnėjuje yra 
grynai profesinė ir kaip tokia se
niausia ne tik čia, bet ir visoj 
Australijoj. Šiuo metu Draugija 
turi 27 narius, kurių amžius įvai
riuoju nuo 23 iki 75 metų. Drau
gijai visai nerūpi narių asmeni
niai įsitikinimai bei pažiūros, o 
svarbu narių geras vardas, akty
vumas lietuviškoj veikloj.

— Kaip jūs suprantate akty
vumą lietuvių veikloj ir bendruo
menėje?

— Inžinierius nėra vien tik 
savos srities specialistas, bet 
drauge ir lietuvis, kuriam turi 
rūpėti mūsų tautiniai ir bendruo
meniniai reikalai. Todėl Draugi
jos nariui lankymas bendruome
nės susirinkimų, dalyvauti apy

Dalis Sydnėjaus inž. D-jos narių. Nuotraukoje matosi iš kairės: V. Vazgelevicius, F. Sipavičius, 
L. Sabulis, P. Dirkis, 2 svečiai, J. Grudzinskas, S. Jarembauskas, V. Bukevičius, svečias, A. 
Adomėnas, I. Jonaitis, A. Čeičys, ir B. Daukus (pirm.).

linkių veikloje, duotis renkamam 
į bendruomenės organus, vykdy
ti visus savo kaip bendruomenės 
nario įsipareigojimus, yra ne 
vien tik jo paties asmeninis, bet 
ir pačios Draugijos moralinis rei
kalavimas. Žinoma, yra ir tokių 
inžinierių, kuriems tik rūpi tar
nyba ir savas kiemas, o pasiūlius 
tokiems įstoti į Draugiją, gauna
mas toks atsakymas: “Ką gi aš 
tenai pas jus gausiu?”

Atskiri Draugijos nariai pilnai 
atlieka augščiau paminėtas sąly
gas: jie ne tik materialiai pare
mia Bendruomenės veiklą, bet ir 
prisideda konkrečiais darbais, 
net dažnai užima vadovaujančias 
vietas.

— Tai atskiri nariai, pone 
Pirmininke: bet kuo pasireiSkia 
ir pasiteisina pati Draugija? 

— Kaip minėjau, Draugija yra 
grynai profesinė ir todėl jos veik
la ribojasi tik profesiniais reika
lais ir jos narių technikine pa
žanga. Tad Draugija ruošia savo 
nariams (ir kartais net viešas) 
paskaitas, ekskursijas, kiekvienas 
Draugijos narys prenumeruoja ir 
skaito Pasaulio Liet. Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos leidžiamą 
Čikagoje “Technikos Žodį”.

Draugija atlieka dar ir dau
giau: per tą netrumpą jos gyva
vimo laikotarpį jos nariai taip 
susigyvenę, lyg sudarytų vieną 
šeimą, savo susirinkimuose pasi
dalina savais laimėjimais ir pasi
skundžia nesėkmėm. Salia to ji 
rengia dažniausiai uždarus pik
nikus, pobūvius nesiekdama pa
sipelnyti. Nuo pat pradžios Drau
gija registruoja savo veiklos žy-

Sveikiname
inžinierių GIEDRIŲ DRYŽĄ ir SEIMĄ, 

sulaukus pirmojo sūnaus ir linkime geriausios sėkmės
Sydney Lietuvių Inžinierių ir

Architektų Draugija

mesnius įvykius ir pasireiškimūs 
specialiai vedamame Draugijos 
Metraštyje. Jo techniškuoju re
daktorium esu aš pats, o meniška 
puse rūpinasi inž. V. Vazgelevi- 
čius.

Be to, Draugija ir Liet. Ben
druomenėje yra reikšmingas vei
ksnys: be aktyviai besireiškiančių 
jos narių pati Draugija kaip to
kia materialiai paremia jos veik
lą, bendruomenės laikraštį, net 
atskiras organizacijas, kaip spor
tininkus, lietuvių namus ir kt. 
Čia reikia pasakyti, kad be sa
vo nario mokesčio ir pačių narių 
sudėtų aukų Draugija jokių pa
šalinių pajamų neturi. Tenka tik 
pasidžiaugti, kad Sydnėjuje įsi
steigė dar viena profesinė — gy
dytojų Draugija, kuri būdama fi
nansiniai pajėgesnė, galės ben
druomenės veiklą dar efektyviau 
paremti.

— O kaip su jaunaisiais inži
nieriais, kurie jau įsigijo specia
lybes vietos universitetuose?

— Džiugu konstatuoti, kad vi
si Sydnėjuje ar kitur Australijoje 
baigusieji jaunieji inžinieriai yra 
Draugijos nariais ir tikiuosi, tuo 
bus išlaikytas Draugijos tęstinu
mas.

Ta pačia proga norėčiau pasi
džiaugti darniu Draugijos narių 
sugyvenimu ne tik savo tarpe, 
bet ir su kitais bendruomenės 
nariais. Inžinieriaus kaip žmo
gaus ir kaip specialisto noras yra, 
kad jo kūrybos vaisiai tarnautų 
tautai, žmonijai ir atskiro žmo
gaus gerovei. Gaila, kad dažnai 
inžinieriaus laimėjimus valstybės 
panaudoja ne tik žmonijos pa
žangai, bet ir jos prapulčiai.

— Baigiant norėčiau primin
ti, kad mūsų visuomenėje kar
tas nuo karto pasigirsta inžinie
rių ir net jų Draugijos adresu 
tam tikrų priekaištų: esą, jie lai
ką save pranašesniais, išsiskirią 
iš kitų ir pan. Kokia jūsų nuo
monė šiuo reikalu?

— Čia noriu pabrėžti ir pa
tikslinti: šitie prasimanyti prie
kaištai taikomi Draugijai nesu
pratus jos charakterio. Būdama 
grynai profesinė, ji ribojasi tik 
tos pačios profesijos nariais ir 
jos veikla niekur nesikryžiuoja 
su kitomis visuomeninėmis liet, 
organizacijomis. Pagaliau kiek
vienam laisva valia bendrauti su 
kuo norima.

MARIUS KATILIŠKIS

Šventadienis už miesto
(APSAKYMAS IS TO PATIES VARDO PERNAI IŠLEISTOS NOVELIŲ KNYGOS.

< IŠLEIDO TERRA)

(Tęsinys)

Ir jis liko tartum sulaikytas pusiaukely, pers
pėtas prisiminimų pynėje ir, nenorėdamas gadinti 
ryto vaizdų, raminosi. Yra toks gyvenimas, kaip 
suklostytos vagos, kaip pradalgės — kiekviena 
sau ir atskirai. Ir šiame didžiausiame nuošalume 
jis vyksta taip pat stipriai, ir giliai duodasi pajau
damas. štai — sudužusių svajonių ir nusivylimo 
žymės mergaitės lūpose.

Paskui jis prausėsi, skutosi ir išėmęs dėliojo 
daiktus. Jis surado knygas ir senus išblukusius 
sąsiuvinius su rašto darbais. Mokslo knygos, va
dovėliai, išmarginti nekantrumo giliais ir neištri
namais brūkšniais. Nuotrupos anų išgyvenimų 
padrikuose dienoraščio lapuose. Keletas apysakų 
ir dešimtimis kartų skaitytų romanų šalia ūkiškų 
knygų ir leidinių. Jis atsiminė ir panūdo sužinoti, 
ar tebėra ant augšto, saikutėje, išlikę kas nors iš 
tų lobių, jau kažkada ten suneštų ir sukrautų, kaip 
atgyvenusių ir nebereikalingų. Jie liko užuomarš
tyje, aptraukti voratinkliais, nudumti dulkėmis, 
užkritę spaliais ir šiaudgaliais. Ir atrado akme
ninių kirvukų, jiečių smaigalių, bronzinių sagčių, 
nuolaužų, kristalų, kiaukutų, ragų ir kaulų rin
kinius. Nagingai išpintų kryželių, išpjautų ir iš
kaltų iš vieno stuobrio koplytėlių. Suplėšytų ka
lendorių, storų maldaknygių, oda aptaisytų kan- 
tičkų. Pundelius laiškų, kolekcijas lapų ir sėklų, 
vabalų ir drugių. Tarp suverstų betvarkėje atlie
kamų ūkio griozdų jie išsilaikė, apnešti senatvės 
ir baisaus užmiršimo.

Jis pasilenkė, tai vieną tai kitą daiktelį paliesda
mas ir pakilodamas, lyg nebetikėdamas, kad čia 
jo eUės metų meilė ir alkis. Tai visa šaukėsi iš
kelti švieson, sutvarkyti ir padėti tinkamon vieton. 
Tam jis ir nutarė panaudoti atostogų valandas.

Plati augšto erdvė, susmailėjusi į viršų, buvo 
kampas, griežtai atsiribojęs nuo išorės. Jis pri
klausė senatvei ir visam tam, kas atgyveno, ir pasi
traukė nuošalio. Ir čia sulindo į palėpes, nugrim
zdo į aruodus ir skrynias, sutilpo už baliau, gegnių 
ir grebėstų. Senų drabužių ir kailių, vilnų ir linų 

pundai. Ratinių, mintuvų, lankčių, staklių ir kri
jelių atgyvenusios dalys. Saujos gydančiųjų žolių, 
vantų, šluotų ir eibės kitų. Tarp jų šmirinėjo pe
lės ir balandžiai krovėsi gūžtas.

Jis pažvelgė pro skliautų langelį. Apačioje gai
dys buvo išsivedęs savo šeimyną. Jis giedojo pa
sistiebdamas ir skelbė gražią dieną. Ir tikrai. Rū
kas krito žemyn, atidengdamas žalių pievokšnių 
sklypus, gelstančių javų į tolį nubėgančią plokštu
mą, miškelio kyšulį, kelio vingį. Ir saulė jau drą
siai, kaip ištraukta iš markos, kaip nušviestas me
talinis skydas, sutvisko ant rasos, ant lapų, įsika
bino spindulių pirštais į atvėsusią žemę.

Ir tai buvo jo platusis reginys — milžiniškas, 
neaprėpiamas, neturėjęs sau lygaus pasaulis pro 
skliautų langelį anaisiais laikais, kol dar kraupi 
vaizduotė neįstengė perkopti mėlynų miškų sie
nos. Tam reginiui priklausė balti bažnyčios bokš
tai, pailsę malūno sparnai, prigludę prie žemės 
kaimai ir viensėdžiai, apkepurėti medžiais, susais
tyti keliais ir suraižyti upelių.

Sesuo jo jieškojo. ii liko namie, šeimyną išleis
dama bažnyčion. Brolis Ignas, smagiai pasišvei- 
tęs, pranyko tako pasisukime už daržinės. O jis 
ar neisiąs? Tai kad greičiausiai ne. Dar bus 
kitas sekmadienis. Pirmiausia reikia atsigauti ir 
pilnai pritraukti plaučius mišku ir svėrėmis sukvi
pusio oro. Bet sesei jis dar visko nepasakė, kad 
jis norėjo kažinką užmiršti, kažko nusikratyti, at
gauti pusiausvyrą, išvengti nemalonių susitikimų.

Atlapotais marškiniais, basas ir be kepurės, jis 
išėjo pajusti vėją visom ląstelėm, nubristi rasom, 
pūdymų grumstais, ražienomis ir ganyklomis į 
pačias galulaukes ir skynimus.

Aptvertame dobilienos žardyje piemuo šūkavo 
varinėdamas karves. /

— Bus karšta, bimbalai ir sparvos jau zvimbia, 
įniks zylioti tavo karvės.

— Aš joms! — pakratė piemuo botagą.
— O kaip su vėžiais, ar dar sugaunat Girstulėj?
— Sugaunam. Yra tokių, kaip per plaštaką, 

žnyplės, kaip avikirpės žirklės.
— Oho! Tai eisim kurį vakarą.

— Aš tai varlių prigaudysiu ir kreželius sutai
sysiu. Ir vėgėlių yra, — žvitrus piemuo tempė 
smunkančias pakulines kelnes. Jis spoksojo, gal
vą užvertęs, ir švitėjo iš džiaugsmo jo mažas kaip 
kumštis ir kaip žievė vėjų nugairintas veidas iš po 
sulamdytos kepuršės.

Per laukus nugaudė varpas. Dulkių migla ka
bėjo ant vieškelio, lėtai slinkdama šonu ir gulda
ma ant vasarojaus. Pavėlavusi moterėlė, pasi
kaišiusi sijoną, pluošė papievių takais ir ežiomis, 
nešdamosi skarelėje įrištą maldaknygę ir kurpes.

Viskas susyk nuščiuvo. Geltona ir šviesu, švie
su. Ir laukų pakraščiai mirguliavo taip, kad aky
se raibo visi sunkūs ir pastovūs daiktai. Saulė 
nualpino gležnučius žiedus ir plonųjų šakelių ūg
lius. Vėjelis prigulo, tik kartais, lyg bręstančių 
grūdų atsidūsimais, sujudindavo varpų akuotus, 
šventadienio vidudienis ir tyla, nejaučiama ir ne
aptinkama niekur ir niekados, kaip čia išsitiesė 
paslika ant žemės ir paliepė nutilti visiems ir atsi
klaupti susimąstymui.

Prie klojimo, jaujos gale, tebeaugo persenę 
gluosniai. Siaurutis takelis niro pro kiečius, pro 
varnalėšas, trąšiai lapojančias puvėsiais nukreip
toje unksmėje, čia pat vešlios uosių atžalos su
darė tankią gyvatvorę. Ir lygiai tokią ramybės 
valandą senelio vaikis Motiejus apturėjo savo 
svajonės išsipildymą. Buvo sumos metas, kai jis 
grįžo iš ganyklų su apynasriais, kalbėdamas pote
rius. O kipšas jį lydėjo, kaip didelis žiogas, pasi
nerdamas vasarojuj, liuoksėdamas atolu ir per
šokdamas skersai tako. Kartais jis nelabasis, net 
ir pro tarpkojį prasiveldavo, ir Motiejus sušuk
davo: “štiš, bo suminsiu!” Taigi, tas bieselis 
narstė aplink, o Motiejus pro poterius kas žingsnis 
atsimindavo savo bėdą ir atsidusdavo sunkiai. Jei 
ne tie pinigai. Jam verkiant reikėjo rublio, ir jis 
niekaip nebesumojo, iš kur jį paimti. Jis žegno
josi ir poteriavo, kol takelis atvedė prie jaujos, 
čia kipšas pašoko iki krūtinės ir nušlamėjo ru
giuose, taip nusijuokdamas, tartum apuokas iš 
drevės. O pačiam pasieny, tarp varnalėšų, pasi
guldęs jaujos dureles, klūpojo senelis ir dėliojo 
krūvelėmis pinigus. Tų krūvelių buvo daug ir 
visos vienodos. Senelis pirštu baksnodamas skai
čiavo ir peiliu rėžė po karbą į duris. O kai pama
tė Motiejų, pastatė akis stulpu ir sustiro išsižio
jęs. Motiejus norėjo prasmegti — taip jam baisu 
pasidarė. Bet senelis tuo metu pamojo ranka ir> 
padavė pinigą, sakydamas, kad tylėtų. Tai buvo 
rublis, baltas, sidabrinis, su karaliaus burna. Jis 
pabučiavo seniui ranką ir ko neapsiverkė iš lai
mės.

Ir jis patraukė pakluonėmis. Ankštas keliu

kas, vidury giliai arklių išminta vaga ir dviem 
žaliom ežiom, kaip geležinkelio bėgiais, vedė to
lyn per visą sodžiaus ilgį. Ąitrus svėrių kvepėji
mas iš pūdymo, iš tamsiais laiškais susigavusių 
miežių, laikėsi prigulęs prie žemės ir jis tartum už
čiuopė ištisinį bičių dūzgimą to kvapaus debesio 
dūstelėjime. Netrukus jis atsidūrė ganyklų pa
krašty. Žabais išpinta genatvė vedė vis tolyn, vis 
gilyn nuo žmonių, nuo namų, nuo senojo sodžiaus 
vidudienio snaudulyje aptingusių trobų, kurių tik 
apsamanoję stogai kur ne kur spraudėsi tarp au- 
gštų medžių. Šventadienio rimtis užtiesė tvaskan
tį sparną, parimo ant miškų. O saulė liepsnojo 
ir jos spinduliai, kaip ištaškytas žalvario lydinys, 
tirpo ant lapų, ant žolės ir smaigiai švytėjo akuo
tuose.

Vieversys kilo vis augštyn. Jo sparnai virpė
jo pačioje gelmėje mėlynės, gilesnės už ežero du
burį ir skaidresnės už upelio akmenėlių dugną. 
Ir nesiliovė skambėjęs sidabrinis varpelis augš- 
tiems laukų altoriams, ir žiogeliai pamaldžiai šna
bždėjo žolėje po kojomis.

Jis patraukė į slėsnas balas, išvadžiotas gi
liais grioviais. Kemsynų ir kupstų vietoje žėlė 
trąši, atgaivinta pieva. Ji traukėsi neužmatomai į 
tyrelio gilumą, į lieknus, į tvaskančias paversmes 
ir geležuotas rūdynes. Vos žymiais takeliais rei
kėjo aplenkti gyvulių išmintas brastas, juoduo
jančias įkaitusios durpės lopiniais, ir pakelti an
čių šeimynas. Greiti ančiukai narstė tarp viksvų 
ir pupalaiškių, o senės kimiai krypavo, turkšda- 
damos plačiais snapais amžinai ramų ir juodą 
vandenį. Sena nesantaika tebevyko paukščių kai
mynijoje. 'Dar nuo tada, kai slanka su perkūno 
oželiu sumainė arkliais. Slanka nebedrįso prastu, 
numainytu arkliu pasirodyti ir tik vakare traukė 
iš vieno liekno į kitą, šniokštuodama ir barda- . 
mosi: “Šioks-toks, šioks-toks, ūžt, ūžt!...” O ože
lis gi, narsuolis, dienos vidury ir dar pasiučiau 
prieš lietų, kilo į viršų ir skardeno: “Tika, tika, 
tikai...” Ir žvengė jis, puldamas statmenai žemyn 
ir vinguriuodamas pakimsiais.

Jis ėjo vis gilyn, šokinėdamas per bruknių | 
ir spanguolių kupstus. Jis sustodavo, kad pasi
gėrėtų pūpsančių samanų gūbriais, iš kurių stie- į 
pėsi saulašarės ir geltonom dulkėm nukibę smul- g 
kučiai stiebeliai, kaip ratuotos bitės kojos. Vieto- | 
mis jis pasiekdavo liumpsinčias, pažlugusias dy- J 
kynes, kur šalto vandens čiurkšliai tryško pro 
tarpupirščius, aptaškydami rankas ir veidą. Čia ' 
susimetusios kupetomis skurdo pušaitės, tarp jų 
draikė sudiržusias šakas kreivi ir gumbuoti ber- | 
želiai, nepasikeitę nė kiek nuo anų laikų.

(Bus daugiau)
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L. BARKUS

BEXDIU BIPESdAI
Paskutinių metų laikotarpyje 

buvo keletas PLB reikalais ne
eilinių pasitarimų: ALB atstovų 
suvažiavimas Adelaidėje, lietu
vių kultūros kongresas Chicago- 
je, II pasaulio lietuvių seimas 
Kanadoje ir 20-čio sukakties — 
jubiliejinė VLIKo sesija Ame
rikoje. Po taip gausių įvairiose 
pasaulio šalyse įvykusių Lietu
vių Bendruomenės reikalais pa
sitarimų, į kuriuos buvo susirin
kę ne eiliniai, bet rinkti mūsų 
bendruomenių atstovai, buvo 
laukta naujų impulsų ateities 
bendruomeninėje veikloje. Tie
sa, paskelbtuose PLB Valdybos 
nutarimuose žymu šiek tiek nau
jovių (M.P. š.m. Nr. 1), tačiau 
pačiuose suvažiavimuose aiškin
tasi daugiausia seni rūpesčiai, 
kurie akcentuota: “Tenka da
bar daugiau, negu bet kada an
ksčiau, pasitikėti vien tik savo
mis jėgomis ir savo ištekliais.” 
ir “... mūsų tautos laisvės kovai 
vesti ir ją laimėti reikia lėšų, 
ir dar kartą lėšų.” (M.P. 1963. 
Nr. 47).

Tai per eilę metų kartojamos, 
bet dar nebeįgyvendintos tiesos. 
Deja, tos savosios jėgos laiko 
bėgyje net turi tendencijos silp
nėti, nes vyresniųjų eilės natū
raliai retėja, jaunimas prie sa
vos bendruomenės nelabai glau
džiasi.

vijos jaunuomenės tarpe, kuri, 
nė kieno neparemta, įgimtus sa
vo gabumus su skausmu širdyje 
palaidoja po paprasto darbinin
ko skurdžiu apdaru. Laiku' su
teiktoji reikiama parama jį pa
darytų vertu savęs žmogumi ir 
geru tautiečiu. Šiai paramai su
daryti reikalinga įsteigti netur
tingiems moksleiviams remti 
fondą; trumpiau — stipendijų 
fondą.

Su kokia pagarba prisimena
me praėjusio šimtmečio pabai
goje išeivijon patekusius mūsų 
tautiečius, kurie dažniausiai bū
dami mažai išsilavinę, papras
čiausius: kiemsargių, tarnaičių, 
vežikų ir kitus nepelningus dar
bus dirbdami steigė labdaros 
draugijas vargan patekusiems ir 
besimokantiems lietuviams rem
ti. Anų paprastų bet didžiadva
sių lietuvių aukomis remiami 
išsimokslino daug lietuvių tau
tai gera davusių asmenų: muzik. 
St. Šimkus, Tallat-Kelpša; so-

list. K. Petrauskas rašyt. M. 
Pečkauskaitė — Šatrijos Raga
na; prof. St. Šalkauskis ir daug 
kitų, kuriuos sunku čia išvar
dinti. šių ir čia neišvardintų 
asmenų darbais, padėjusiais kel
ti mūsų tautos kultūrą ir šian
dieną tebesididžiuojame. Ar jie 
tokiais mūsų tautai būtų buvę 
jei ne pirmykščių parama? Da
bartinės lietuvių išeivijos padė
tis, lyginant su senąja, labai 
skirtinga, todėl tolygiai turėtų 
būti iš jos laukiama geresnių 
darbų.

Stipendijų fondo užuomazgą 
savomis lėšomis turėtų paremti 
pirmiausia mūsų vyresnieji ir 
jaunieji akademikai — mūsų 
bendruomenės švyturiai, nes 
jiems mokslo reikšmė ir jo sie
kimo sąlygos praktiškai pergy
ventos ir \ geriausiai supranta
mos. Jiems į talką turėtų ateiti 
biznio bendrovės ir kitos lietu
vių ekonominės organizacijos 
bei pavieniai mecenatai skirda-

JUOZAS SLAVĖNAS

SKRUZDĖLIŲ KELIU
PASAKĖČIA

JAUNIMO REIKALAI 
IR STIPENDIJOS

Tik geroje dirvoje pasėtas pa
sėlis būna derlingas ir brandus. 
Bendruomeniniame gyvenime 
gerą dirvą atstoja susipratusi 
lietuvių šeįma, kurios globoj pra
deda formuotis mūsų tautos jau
noji karta. Vaikams paaugus, 
tėvų rūpestis persikelia už šei
mos ribų ir lydi jis vaikus jau
natvės polėkių kelyje, tą kelią 
rūpestingai tiesdamas ir jį tai
sydamas. Į talką tėvams ateina 
mokykla, organizacijos, o drau
ge geri ir blogi draugai. Kol sa
vistovų gyvenimą pradeda, jau
nuolis priklauso vyresniųjų mo
ralinės ir materialinės paramos. 
Ne visų jaunuolių tėvai bei glo
bėjai tos paramos ir anų verty
bių vienodai turi todėl kultūrin
gose tautose šiame reikale į pa
galbą ateina valstybė. Mūsų — 
išeivių atveju ši pareiga atiten
ka visai lietuvių bendruomenei. 
Todėl už gerą ar blogą, tautine 
ir moraline prasme, lietuvių jau
nimo išauklėjimą esame atsakin
ga visa bendruomenė. Šią atsa
komybę jusdami, negalime kal
tinti vien tik lietuvių ’jaunimo, 
jei jis nesidomi savosios tautos 
reikalais, nes tolygi kaltė yra ir 
vyresniųjų. Ne visiems likimas 
visokių vertybių vienodai yra 
skyręs. Dažnai pasitaiko, kad 
nepasiturinčių šeimų vaikai bū
na gabūs mokslui ir noriai mo
kosi. Tačiau neturtas neleidžia 
jiems šių troškimų įgyvendinti. 
Ši priežastis daugeliui jaunuolių 
tampa nusivylimo ir nuo visko 
atitolimo priežastimi. Atidžiai 
peržvelgę, nemaža tokių reiški
nių rasime ir lietuviškosios išei-

Miške, pakrantėj, saulės atkaltoj, 
Prie ilgaliemenių pušų 
Ir plačiašakių ąžuolų 
Pūpsojo kauburys — 
Tai skruzdėlių pilis. 
Paviršius jos nuklotas šyčkom, 
Akiai gal jis nepatrauklus, 
Bet jei įžengt į šiuos rūmus — 
Kiek nuostabių dalykų pamatytum: 
Čia kambariai ir didžios salės 
Ir labirintų rezginys, 
Ten, ana, maisto sandėlys, 
Gal posėdžių, gal pramogų salės. 
Gal sienas puošia meno kūriniai, 
O lentynose sukrauti raštų rinkiniai. 
O judrūs gyventojai pilies? 
Kas jų jausmus, mintis atspės? 
Jų džiaugsmas, skausmas ir mirtis 
Tai amžinoji paslaptis. 
O širdis, jausmai, dvasia — 
Tai neišskaitoma knyga.
Už tat skruzdėm čia miela ir jauku, 
Kiek darbo, rūpesčių sudėta, 
Kiek prakaituota, triūsta ir budėta--------
Nėra pasauly vietų gražesnių!

ini šiam tikslui lėšas: testamen
tais, palikimais, dovanomis ir 
t. t. Toks fondui lėšų sutelki
mo būdas remiamas patiriamo
mis spaudos žiniomis, kad tas ar 
kitas tautietis mirdamas be tes
tamento paliko šimtus, net tūk
stančius svarų, kurie atiteko 
svetimiems. Taip atsitiko gal 
dėl to, kad mirusieji neturėdami 
čia giminių nerado tinkamos lie
tuvių institucijos kuriai savo pa
likimą galėtų skirti. Skirti tes
tamentu palikimą tik pažįsta
mam, nors ir savam tautiečiui, 
manoma, gal nelabai prasminga. 
Per stipendijų fondą paremti 
besimokantį lietuvių jaunimą 
kiekvienam, atrodo, būtų pri
imtina ir kilnu, todėl gal dažnas, 
turįs čia net artimųjų, iš jiems 
testamentu skiriamo palikimo 
vieną, kitą desėtką svarų pano
rės paskirti šiam fondui.

Iš šio fondo stipendijos turė
tų būti duodamos bendra, prak
tikuojama tvarka — tik geriems 
mokiniams lietuviams. Gautas 
stipendijas stipendininkai baigę 
mokslus privalėtų nedidelėmis 
dalimis fondui grąžinti. Laiko 
bėgyje, iš buvusių stipendininkų 
atsirastų gal labai didelių šio 
fondo rėmėjų bei mecenatų. 
Taip fondo kapitalas darytųsi 
neišsenkamu, o jo reikšmė lie
tuviškam reikalui aiški. Mate
rialiai paremtas besimokąs jau
nuolis lietuvis justų realų ryšį su 
savo bendruomene. Per stipen-

LAIŠKAS IS NEWCASTLE

Bet laimė kaip gėlė laukų — 
Ji krauna pumpurus, pražysta, 
Tačiau jos žiedas greit nuvysta 
Ir lieka krūva stagarų.

Ir vieną rytą, dar anksti, 
Kai skruzdėlė judri, darbšti 
Skubėj į darbą--------
Atvyko būriai kirtėjų, 
Kirto medžius, 'pakalnėn rito, 
Piaustė rąstus, į krūvas krovė, 
Laužė jaunuolius, net su kelmais išrovė 
Ir vos tik po kelių dienų 
Neatpažintum jau tos vietos: 
Kur būta skruzdėlių namų--------
Lavonų krūvos, viskas sunaikinta. 
Jokia pasaulio išmintis 
Neatstatys skruzdžių pilies! J

Kas gali paslaptį suprasti
Ir prigimties kelius surasti: 
-------- Žemelė ugdė medelius, 
Skruzdės vėl lipdė namelius.

SMUIKU MEISTERIS
PETRAS MEDONIS — SMUIK Ų IR KANKLIŲ DIRBĖJAS

smuikų ir kank- 
Petras Medonis. 
yra rašę ameri- 
laikraščiai, ypač

Detriote, USA gyvena, tur būt 
žymiausias JAV 
lių dirbėjas — 
Apie jj nemažai 
kiniai anglų k.
jam prieš 3 metus išėjus i pensi
ją-

Petras Medonis išmoko smuikų 
gamybos dar rusų pavergtoj Lietu
voj. Amerikon jis atvyko 1910 m. 
Nors duonų sau pelnė ne iš smui
kų gamybos, bet Chrysler Corp, ir 
dirbo dailidės, automobilių mode
liuotojo ir braižytojo 
namie jo mėgiamasis 
vo smuikų gamyba. 
Medonis gamina ir 
kankles... -Didieji JAV

tiesiog nuostabų tonų, retai sutin
kamų bei girdimų malonų skam
besį. Ant kiekvieno Medonio smui
ko yra jo pavardė-emblema.

Paklaustas, kiek tokių smuikų 
P. Medonis pagamino, ar brangūs 
atsakė:

— 211. Kiekvieno kaina skirtin
ga. Pigieji kaštuoja 250 dolerių, 
brangesnieji — 400 dolerių.

— Kiek laiko, trunka vieno 
smuiko padarymui?

— O... laikas labai skirtingas. 
Vidutiniškai, mažiausiai, dvi 
vaites, ir daugiausiai — du 
nėšiai.

Ir tikrai, iš Medonio rankų
jęs smuikas skamba nepaprastai! 
Jis yra išstudijavęs pasaulio di
džiųjų gamybų smuikų sudėtį — 
vokiečių, italų, rusų, prancūzų... 
Iš visų kitų Petras Medonis su
gebėjo paimti visa, kas geriausia, 
kad jo smuikas išduotų žavų bal

sa
md

išė-

darbus, bet 
darbas bu- 
Be smuikų, 
lietuviškas 

smuikų spe
cialistai, patikrinę jo smuikų ga
mybų, medžiagų, darbo tikslumų, 
pripažino, kad Medoniui 
smuikų gamyboje meistro 
koj nėra.

Petro Medonio smuikas

lygaus
Ameri-

duoda

sų. Turės ateiti laikas, kai už 
smuikus su Medonio enbleminiu 
įrašu bus mokama tūkstančiai do
lerių.

Amerikiečiai muzikai džiaugia
si mūsų tautiečio kūriniais. Nema
ža jo darbo smuikų dalyvavo svar
biose parodose. Keli jo smuikai iš
statyti muziejuose. Spauda labai 
giria. Visur pažymėta, kad šis 
smuikų dirbėjas yra lietuvis.

Medonis gimė Lietuvoje 1892 m. 
gruodžio 2 dienų Paliūnų kaime, 
Seirijų parap. Seinų apskrityje. 
Suorganizavęs lietuvių vyčių 11 
kuopų Homestead, Pa., jis nema
žų duoklę atidavė Pitssburgho m 
vyčių organizaciniam darbui. Bu
vo aps. ir kuopos pirmininku 1913 
m.; 1919—1925 m, — LRKSA 38 
kp. finansų sekretorius; pirmojo 
pas. karo metu ir pokario metais, 
kiek jėgos leido, dirbo Lietuvos la
bui: Tautos Fonde, Aukso Fonde, 
organizavo viešas rinkliavas gat
vėse.

I Detriotų atsikėlė 1925 metais. 
Čia tuojau įsijungė į ALRKF 4

PENKERI METAI KALĖJIMOdija teikiamą paramą jis įgautų 
prie jos rėmėjų — lietuvių prisi
rišimą. Taip nusiteikęs moks
leivis savo vienaamžių tarpe bū
tų lietuvių tautinės sąmonės ža
dintojas. Tokia jaunuolių jau
nuoliams įtaka būtų nepalygina
mai didesnė negu vyresniųjų. 
Toks kelias, manytina, būtų tik
slus ir praktiškai naudingas jau
noje kartoje lietuvybės išlaiky
mo kelias. Tik vertėtų jo nepa
likti neįgyvendintu.

(Pabaiga psl. 6)

Bulgarijos partinis laikraštis 
“Rabotničesko Delo” pranešė, kad 
bulgarų teismas penkeriais metais 
kalėjimo nuteisė architektą Bojan 
Činkovą. šis šmeižęs bulgarų ir 
Sovietų S-gos vyriausybę skleisda
mas politinio pobūdžio anekdotus. 
Laikraštis sveikina teismo nuos
prendį — jis žymiai kietesnis už 
anksčiau buvusius, nes pagal gruo
džio mėn. paskelbtą įsaką už poli
tinių juokų skleidimą galima baus
ti 15 d. arešto bausme. (E)

PLIENO MIESTO LIETUVIAI
Kada tik pagalvodavau apie 

Newcastle miestą, prieš akis man 
stodavosi fabrikų kaminai (ir 
šiaip jau aprūkęs, apšepęs mies- 
čiokas). Tačiau atsidūręs čia su 
“Linksmąja Našle” taip nebegal
voju. Newcastle yra puikus ku
rortinio tipo miestas su puikiai 
sutvarkytais pajūrio pliažais, be
ne vienintelis Australijoj, kur 
valdininkai pertraukos metu gali 
pasimaudyti jūroje. Be to, čia 
yra universitetas, meno galerija, 
konservatorija ir net mėgėjų ope
ra, man čia bebūnant stačiusi 
“Pajacus”, “Faustą” ir “Cava- 
leria Rusticana”.

Šiame mieste yra prisiglaudu
si neperdidžiausia nevisai 200 
galvų lietuvių saujelė, su kuria 
man teko susipažinti, suartėti ir 
ją pamilti.

Kažkur skaičiau, kad kultūrin
ga valstybe yra laikoma toji, ku
ri turi pastovią operą. Pertvar
kant šią tezę turėčiau pasakyti, 
kad lietuviška kolonija išeivijoje, 
kuri turi savo chorą, yra kultū
ringa ir pasididžiavimo verta ko
lonija.

Newcastle lietuviai gali di
džiuotis, kad iš tokio negausaus 
lietuvių skaičiaus jie sugebėjo 
suorganizuoti 30-ties asmenų 
mišrų chorą, jau ne kartą dalyva
vusį Lietuvių Meno Dienose 
Australijoje. Čia didelė pagarba 
ir nuopelnai priklauso maloniam 
žemaičiui (užsispyrusiam ir dide
lės kantrybės vyrui) Stasiui Žu
kui — choro vadovui ir dirigen
tui. Su choru man teko susipa
žinti choro gegužynės metu, ku
ri vyko pas p.p. Jazbučius — 
ypatingoj šeimoj, kur pradedant 
tėveliu, sūnum ir gražuolėm duk
rom visi yra choro dalyviai. Cho
ras padainavo keletą dainelių, iš 
kur matėsi choro ryžtas tobulėti 
ir kilti. Neužilgo choras pasišovęs

RaSo Paulius Rūtenis 
suruošti koncertą, be to visu lie
tuvišku užsidegimu ruošiasi šių 
metų Meno Dienoms Melbour
ne. Džiugu matyti choro tarpe ša
lia vyresniųjų ir daug gražaus 
jaunimo, o ypač skaisčiaveidžių 
lietuvaičių. Taip ir norėtųsi man 
patarti Australijos jauniesiems 
lietuviams — balnokit žirgelius ir 
paspauskit Naujapilės link pirš- 
liuosna! O gal?

Negaliu pamiršti malonių p.p. 
Rimgaudų, su kuriais susipaži
nau tik atvažiavęs į Newcastle. 
Ponia Rimgaudienė pasižymėjusi 
vietos lietuvių tarpe lietuviškom 
eglutėm, garsinusiom lietuvio 
vardą australų tarpe, organiza
vimu tautinių šokių, vaidinimų, 
kad ir dabar nesveikuodama pa
sakojosi man savo įvairiausius 
planus ir sumanymus, vis norė
dama, kad jaunimas daugiau šok
tų, dainuotų, vaidintų.

Vaišingų p.p. Bajelių pobūvy
je sutikau ilgametį susirūpinusį 
Newcastle lietuvių primininką p. 
P. Brūzgą, Dr. Kišoną, savo bu
vusį draugininką dar iš Kauno, 
ir eilę kitų, kurių net nepajėgčiau

visų išvardinti. Malonu buvo su
sipažinti ir pakalbėti su filosofi
jos daktaru M. Šeškum, kurio 
lietuviška širdis džiaugiasi kiek
viena lietuviška kibirkštėle.

Maloniai nustebau, kada ne
mažas lietuvių būrelis apsilankė 
“Linksmosios Našlės” spektakly
je ir po to mane karštai pasvei
kino.

Lietuviška meilė, ilgesys tė
vynei, lietuviška daina, mūsų 
gražioji kalba surišo mus čia vi
sus, nelyginant vienos šeimos 
vaikus. Ir kokie svarūs-pasirodė 
man mūsų iškilaus, neseniai mi
rusio poeto Fausto Kiršos žo
džiai:
Ai tau ranką paduodu lietuvi, 
AS tau atveriu Širdį kaip broliui, 
O be meilės męs būtume žuvę, 
Svetur nuo tėvynės nutolę.

Atsidėkodamas “Naujapilės” 
lietuviams keliomis progomis, 
kad ir impromptu (dėl laiko sto
kos negalėdamas suruošti rečita
lio) padainavau ištisą eilę dainų 
ir arijų stačiai iš širdies savo 
mieliems naujiems prieteliams 
newcastliečiams. Iki sekančio su
sitikimo!

NEWCASTLE KRONIKA

skyriaus veiklų: 1926 — 1941 m. 
buvo LRKSA finansų sekretorium, 
o nuo 1933 metų — pirmininku. 
1940 m. bolševikams okupavus Lie- 
tuvų, visos trys Detrioto lietuvių 
katalikų parapijos ir LRKSA kuo
pos parodė iniciatyvos ir įsteigė 
kovai su komunistais — Lietuvos 
laisvinimui — Detrioto Lietuvių 
Organizacijų Centrų, kuris šiemet 
mini savo 20 metų veiklos sukak
tį. Petras Medonis DLOC-ui va
dovavo 7 metus. t

Taigi, Medonis ne tik mūsų žy
mus smuikų dirbėjas, bet ir di
džios pagarbos nusipelnęs 70 me
tų sukaktuvininkas. (Liet. D.)

VISUOTINIS APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

Vasario 2 d. Anzac House Ha
miltone įvyko apylinkės visuotinis 
susirinkimas, kuriame buvo išrink
ta nauja apylinkės valdyba tokios 
sudėties : S. Zienius, Z. Zakaraus- 
kaitė, B. Zaka/raustyiitė, V. Ne
krošius ir H. Zakarauskas. Išrink
toji valdyba pareigomis pasiskirs
tys artimiausiomis dienomis. Į re
vizijos komisiją įeina: Dr. V. Ki
šamas, K. Jazbutis ir Č. Zakaraus
kas. Soc. Globos Moterų Komite
tas laikinai paliktas pernykštis (I. 
Levickienė, E. Klemenienė ir O. 
Bučienė).

Visuotiniam apylinkės susirinki
mui pirmininkavo Dr. V. Kišonas, 
sekretoravo mokytoja R. Dumšai- 
tė. *

Pereitų metų gruodžio 15 d. S. 
Žuko vadovaujamas Newcastle lie
tuvių choras giedojo kalėdines 
giesmes šalia kitų tautybių Civic 
Parke, Newcastle. šį kalėdinių 
giesmių koncertą suruošė protes
tantiškų bažnyčių vadovybės (Uni
ted Christian Churches).

Newcastle lietuviu choro meti
nis piknikas įvyko K. Jazbučio so
dyboje South Wallsend sausio 26 
d. Piknike dalyvavo visi choristai 
su savo artimaisiais ir svečiais, 
kurių tarpe buvo ir operos daini- 
ninikas Paulius Rūtenis. Jis padai
navo daug solo dainų, o choristai 
jam atsidėkodami, S. Žukui diri
guojant, parodė ir savo meną. Pik
niko metu sutartinės skambėjo iš-

tisą laiką (iki gaidelių...).
★

Sausio 19 d. A. Bajelio namuo
se, New. Lambton, įvyko draugiš
kai šeimyniškas vietos lietuvių su
buvimas ir vaišės, šio subuvimo 
metu buvo susipažinta ir pagerbta 
operos dainininkas Paulius Rūte
nis, kuris dainuoja “Linksmosios 
Našlės” operetėje, tuo metu gast
roliavusioje mūsų mieste. Solistas 
čia padainavo visą eilę dainų ir 
arijų. Susirinkusieji žavėjosi jo 
dainomis ir atsidėkodami nesiliovė 
Ploję.

Tame pat subuvime taip pat pa
gerbta ir V. Petrėno šeima, atvy
kusi iš Adelaidės į Newcastle pa
atostogauti. Anksčiau Petrėnai gy
veno Newcastle mieste ir aktyviai 
buvo įsijungę į vietos lietuvių gy
venimą (Pats p. Petrėnas vienu 
metu net buvo apylinkės vicepirmi
ninku).

Per paskutinį dešimtmetį New
castle lietuviai savo susirinki
mams, pobūviams, repeticijoms ir 
knygynui naudojosi senąja Broad
meadow parapijos sale. Dabar šią 
salę parapijos komitetas nugriovė, 
ir taip vietos lietuviai neteko pa
togios ir nuolatinės salės. Naujai 
pastatytoji Broadmeadow katalikų 
mokykla ir salė niekam neišnuo- 
muojama. Mūsų lietuviškų knygų 
biblioteka laikinai prisiglaudė buv. 
valdybos vicepirmininko A. Baje
lio namuose (36 Kings Rd., New 
Lambton).
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Kristina Čėsnaitė, 
iio straipsnio autorė ir nuolatinė 

M.P. bendradarbė

Neįmanoma palyginti Australi
jos ir Amerikos mokyklų “siste
mų”, nes ne tik mokslo sąvoka 
kitaip pagrįsta, bet visai kitaip 
jos reiškiasi šiuose “naujuose” 
kontinentuose. Australijos mo
kyklų sistema išaugo iš anglų, 
škotų ir airių tradicinių sistemų, 
tuo tarpu Amerikoj priimtas “tra
dicijų” nereikalingumas ir mo
kyklų įvairumas. Tas įvairumas 
JAV pasireiškia vietinėse mokyk
lų vadybose (Local School Boards), 
kurios yra ne tik valstybėse, bet 
ir miestuose bei mažesniuose mies
teliuose. Jos nustato atskirus savo 
reikalavimus auklėjimo atžvilgiu. 
Taigi, jei tenka mokytoj aut kurioj 
nors amerikinėj mokykloj, tai dar 
nereiškia, kad daug žinai apie vi
sas Amerikos mokyklas. Tuo tar
pu Australijoj, jeigu patenki į 
valstybinę gimnaziją, susidarai 
gan realų vaizdą apie tos valstybės 
švietimo sistemą. Taigi, negalė
dama lyginti sistemų, pateiksiu 
nors savo asmeninius patyrimus, 
kaip man teko prisitaikyti prie 
amerikinių reikalavimų atėjus 
dirbti iš Australijos mokyklų.

BEVILTIšKA PRA1DŽIA
Pirmi mokytojavimo metai, 

koma, būna sunkiausi; man jie at
rodė stačiai beviltiški. Vos spėjau 
įžengti į direktorės kambarį, man 
pranešė, kad teks dėstyti vokiečių 
kalbą visose gimnazijos klasėse, 
anglų (Form V — galima paly
ginti su Junior Year Amerikoj), 
istoriją (Form III — pal. Fresh
men Yr.), muziką (Form III) ir 
gimnastiką bei sportą. Kai turėsiu 
“laiko”, pridūrė, galėsiu įsteigti 
vokiėčių kalbos klubą! Sužinojusi 
kuo prasideda mano profesinė kar
jera, buvau pasiruošusi bėgti į ar
timiausią fabriką kad ir bonkų 
skaičiuot.

sa-

BENDRI RŪPESČIAI
(Atkelta ii psl. 5)

LĖŠOS BENDRUOMENĖS 
REIKALAMS

Bendruomenės reikalams lė
šas stengiamasi sukelti įvairiau
siais būdais. Vienas iš tokių ne
labai senoje praeityje buvo pa
vadintas Amerikoje Milijoniniu 
Fondu, kuris dabar vadinamas 
Lietuvių Fondu. Koks kapitalas 
minimame fonde šiuo metu yra 
sutelktas neteko patirti. Tačiau 
iš pastebėtų spaudoje užuominų 
tenka spręsti, kad dar vieno mi
lijono dolerių nesiekia. Surin
kus milijoną dolerių ir laikant 
juos užšaldytus šiame fonde, pa
gal organizatorių apskaičiavi
mus, galima būtų per metus 
gauti 50 iki 70 tūkstančių dole
rių procentų, kurie būtų panau
doti lietuvių bendruomenės kul
tūriniams reikalams. Iniciatorių 
kalkuliacija visai reali ir įgyven
dinama, nes visiems vieningai 
šį fondą remiant kiekvienam 
tektų paaukoti mažiau negu po 
vieną dolerį. Tačiau dėl mūsų 
abuojumo ir šykštumo iniciato
rių užsibrėžtas tikslas tebėra dar 
tik svajonė.

Lietuviai išeiviai Kanadoje 
prie bendruomeninio ekonomi
nio stiprinimosi eina ne pasy
vaus aukotojo, bet aktyvaus ko
operatininko keliu. Jie savo tu
rimas lėšas telkia krūvon ir jas 
naudoja tarpusaviam kreditui. 
Kredito kooperatyvuose Parama 
ir Litas sutelktosios lėšos yra 
narių individuali nuosavybė, ku
rios, panorus, gali būti iš ten at
siimtos. Šiuo būdu kredito koo
peratyvų nariai nė vieno savo 
uždirbto cento neprarasdami,

INA ČĖSNAITĖ

AMERIKOS IR AUSTRALIJOS MOKYKLOSE
Juo tolyn, juo blogyn. Daugy

bė problemų tiesiogiai surištų su 
dėstymu, be to, ir geležinė švietimo 
departamento ranka spaudė iš vi
sų pusių. Pradžioje metų reika
laujama sudaryti kiekvieno dėsto
mo dalyko ne tik trimestrinę ben
drą programą, bet ir ką kasdieną 
dėstysi, kur rasti medžiagą, ko
kiais vadovėliais naudosies ir net 
kuriais jų puslapiais. Pagal švie
timo departamento apskaičiavi
mus, toks aiškus nurodymas “pa
deda” ne tik dėstančiam mokyto
jui, bet ir kitam, jeigu tektų pasi
traukt; naujai perimantis len
gviau orientuosis žinodamas ką 
vaikai išėjo. Gale kiekvieno tri
mestro vėl jaučiamas nepaprastas 
įtempimas ruošiant egzaminų “po
pierius”, paskui monotoniškas tai
symas ir pažymėjimas rezultatų 
keturiose knygose inspektoriams, 
direktorei, patiems mokytojams ir 
mokiniams. Labai apsidžiaugiau, 
kai Amerikoj patyriau, kad šita 
“popierine liga” taip nesergama.

Į MOKYKLĄ AR Į FABRIKĄ

Australijoj mokytojai nesijaučia 
perdaug laisvi, nes “Angelas Sar
gas” (švietimo departamentas) 
sąžiningai atsiunčia kasmet in
spektorius, kad įvesdintų į numa
tytas vagas naujus mokytojus ir 
kad neduotų patyrusiems jaustis 
perdaug patenkintiems savo laimė
jimais. Savo apsilankymu inspek
toriai sukelia paniką ne tik moky
tojuose, bet ir mokiniuose. Maloni 
ta diena, kai būna bendras moky
tojų ir inspektorių susirinkimas ir 
mokyklos direktorė praneša, esą 
“gaila”, kad šie “inspiracijos šal
tiniai” išvyksta. Po kelių mėnesių 
visi mokytojai gauna pranešimus 
apie jų dėstymą. Jej gauni “satis
factory", tai reiškia, kad tau rei
kia eit į fabriką. (Kadangi moky
tojų trūkumas Australijoj, kaip 
ir visur, didelis tai tokių praneši
mų mažai). Jeigu parašyta “good”, 
tai reiškia, kad galėtum dar geriau 
dėstyti; jeigu “very good”, tai 
nesirūpink, o jeigu “superior”, tai 
ką jau ir kalbėti. Į pastarąją kate
goriją niekas nepatenka — nega
lima, paikint mokytojus!

Sako, kad šuo ir kariamas pri
pranta. Taip ir man. Pergyvenau 
mokinių rengtą “kankinimą” ir 
programų ruošimus, ir šv. depar
tamento “malonų” atsilankymą. 
Net nepastebėjau kaip pasibaigė 

tik savose kredito d-jose i 
pas laikydami, padeda 
reikalingiems lietuviams, 
pelnydami sau ir savos bendruo
menės reikalams. Lietuvių Kre
dito Kooperatyvas Parama, To
ronte 1962 m. turėjo 41,000 
dolerių, o 1963 m. apie 50,000 
dolerių pelno. Vien tik dvejų 
metų pelnas siekia arti 100,000 
dolerių. Iš šio pelno didelės su
mos buvo paskirtos lietuvių 
bendruomenės švietimo ir kultū
ros reikalams. Šiud metu netu
rint tikslių žinių, manytina, kad 
ir Kanadoje antra — Montre- 
alio Lietuvių Kredito Unija Li
tas tuo pat laikotarpiu turėjo 
desėtkus tūkstančių dolerių pel
no ir tokiems pat reikalams kaip 
Parama paskyrė. Kanados lietu
vių, bendruomenės reikalams, 
lėšų telkimo kelias yra parankus 
ir priimtinas kiekvienam mūsų 
tautiečiui, nes šiuo būdu ben
druomenė finansiškai remiant 
iš savos kišenės neprarandamas 
nė vienas penas.

santau- 
kreditų 

, tuo

KAIP ŠIE REIKALAI 
AUSTRALIJOJE?

Čia jie kelia nemažiau rūpes
čių kaip kitur. Be lokalinių lė
šų telkimo vajų mažesnių orga
nizacijų reikalams. Be tebevyks* 
tančių kvietimų skolinti Lietu
vių Namų reikalams. Visos Aus
tralijos lietuvius apjungiantis lė
šų telkimo vajus buvo pravestas 
dabartinės Krašto Valdybos, ku
rio metu buvo surinkta virš 
£500.-. šis vajus laikomas pa
vykusiu, nors proporcingai kiek
vienam Australijije gyvenan-

ne tik pirmas bet ir paskutinis tri
mestras. Tada atėjo laikas “plėsti 
akirati” Amerikoj.

BERNIUKŲ GIMNAZIJOJ
Sunkūs buvo pirmieji metai, bet 

tai buvo gera dirva tolimesniam 
mokytojavimui. Čikagoje, kur ma
niau pakliūsiu į kokią valstybinę 
gimnaziją, greit sužinojau, kad be 
pilietybės mokytojaut neįmanoma, 
ir gavau paskyrimą į Šv. Mykolo 
centrinę gimnaziją, Tai vadinama 
“ko-institucinė” gimnazija — vie
noj pusėj dėsto “Notre Dame” vie
nuolės mergaitėm, o antroj pusėj
— “Christian Brothers” berniu
kam. Čia yra keturios gimnazijos 
klasės — Freshmen, Sophomores, 
Juniors ir Seniors. Vaikai įvairių 
kilmių ir rasių — daug vokiečių, 
meksikiečių, italų, portorikiečių, 
mažiau jugoslavų, kubiečių, ven
grų, negrų. Buvo ir vienas lietu
vis. Nors mokyklos tame pačiame 
pastate, tačiau veikia atskirai. Aš 
buvau pirmoji sulaužiusi “tradi
ciją”, nes priėmiau berniukų gim
nazijos direktoriaus pasiūlymą 
dėstyti berniukams. Iki šiol jie bu
vo tik vyrų priežiūroje. Kolegės 
vienuolės pareiškė nusistebėjimą
— girdi, aš esanti labai “narsi”. 
Direktorius nusprendė mano busi
miesiems mokiniams nieko nepra
nešti iš karto, kad nespėtų pasi- 
ruošt “karui” su visokiom gume
lėm, orlaiviais ir rašaluotais popie
riukais. “Tik perdaug nesijau
dink”, — sako jis man.

Nepriklausomos Lietuvos kūrybinis polėkis reiikėsi visose srityse. Čia matome vieną ii moder
niosios architektūros pastatų — Žemės Banko rūmai Kaune.

čiam lietuviui atitektų tik po 
vieną šilingą šios aukos. Austra
lijos lietuviai bando eiti kana- 
diškių keliu. Melbourne įsteigta 
Lietuvių Kooperatinė Krtedito 
Draugija Talka, kuri, pagal sa
vo amžių, neblogai veikia. Ant
ruosius savo gyvavimo metus 
Talka baigė su £ 200.-.. pelno. 
Kada aukojama, tai išimama iš 
savo kišenės ir negrąžinamai 
(meteriale prasme) atiduodama. 
Talkos uždirbtųjų £200.- niekas 
nesuaukojo; juos uždirbo tik 
100 žmonių sudėtos smulkios 
santaupos paleistos savitarpėn 
apyvarton. Praktiškai žiūrint, 
kooperatiniu keliu Australijos 
lietuviams darniai žygiuojant 
būtų daug naudos kiekvienam 
individualiai ir drauge bendruo
meniškai. Jau tokia žmogaus 
prigimtis, kad nors ir nedidelis 
materialus interesas daug labiau 
saisto tos materialiais reikalais 
besirūpinančios organizacijos 
narius. Tokių organizacijų susi
rinkimai būna gausūs. Juose ša
lia ekoniminių, aptariami ir tau
tiniai reikalai, pelno paskirsty
mas bendruomenės organizaci
joms ir t.t. Džiugu žiūrėti į To
ronto Paramos narių susirinki
mą, kuriame dalyvauja tūkstan
tinė lietuvių (Dirva 1963 m. Nr. 
28 nuotrauka). Kitoms organiza
cijoms — Lietuvių Namams rei
kėtų bazuotis ant biznio pagrin
do, sekant Canberros pavyz
džiu, tas mūsų bendruomenei 
išeitų tik į naudą.

LAIMĖJAU “Mūši”
Taip “sustiprinta” įžengiau 

“mūšio” lauką, ir tą savaitę jau 
sprendžiau kelias aktualias proble
mas: kaip palaikyti tvarką, kai 
paaugliai 15 — 17 metų vienoj 
klasėj nuolat mane pertraukia; 
kaip įtikinti 23 dar didesnius “po
nus” 16 — 19 metų, kad “rimtai” 
atėjau jų mokyti, o ne komiškų 
anekdotų klausytis. Pamažu pri
prato jie prie mano reikalavimų, 
ir pirmomis savaitėmis buvau dė
kinga Australijos mokyklai už 
ankstyvesnias kančias drausmės 
srityje. Vienas mano metodų pa
laikyti tvarką Čikagoje buvo pa
ruošimas savaitinės programos, 
kurioje nurodydavau kiek bus nu
veikiama tą savaitę, kiek jie turi 
pamokoms paruošti rašinėlių ir 1.1. 
Pamokų metu patyriau, kad juo 
daugiau rašomų darbų, juo geriau. 
Diskusijos yra puikus dalykas, bet 
kol klasė dar kritiškai į tave žiūri 
ir “bando”, tai “juodas” darbas 
yra geriausias atsakymas discipli
nos problemoms. Kai pajutau, kad 
jie jau mano “autoritetą” šiek 
tiek pripažįsta, daugiau pradėjom 
ir diskutuot.

i

BOMBOS, POLICIJA IR MEILĖ
Kadangi jau mokinių nebijojau, 

greitai nugalėjau drausmės pro
blemas. Jeigu Australijoj būtų 
kas peilį į klasę atsinešęs, per lan
gą ant slidaus stogo iššokęs, arba 
klasėj draugą pradėjęs smaugt, 
nežinau ką būčiau darius. Čikagoj

EGZILU SKAUTU STOVYKLOJE
Sausio 26 d. su savo bendrake

leive leidomės i Macquarie Fields. 
Manasis Volkswagenas taip įsi
smagino, kad praūžė kelių į sto
vyklą. Grįžtame ir labai atsargiai 
sekame kelio sankryžose rodykles: 
“A.A.S.E. Camp”. Privažiuojame 
vartus, kuriuos reikia pačioms at
sidaryti ir pravažiavus vėl užda
ryti (gerai, kad Laima kartu va
žiavo). Drauge įleidžiame dar vie
ną atskubėjusią mašiną. Laima 
džiaugėsi padariusi gerą darbelį, 
pirmą prie vartų savo gyvenime. 
Surandam ir pačią stovyklą.

Iš uniformų pažįstu, kad tinkli
nį žaidžia mūsų skautai. Manau, 
netoli bus ir jų palapinės. Kairėje 
pastebiu geltoną p. Narbuto (da
bar jau skautų transporto) maši
ną. šalia jos — mūsų vyčius ap
suptus nepažįstamomis uniformo
mis dėvinčiais skautais. Netoli jų 
matau p. Sankauskus ir ištikimus 
skautų lankytojus p. Glionertus. 
Prieiname arčiau ir mes. Pasirodo, 
mūsų skautus revizitavo lenkų 
skautai, kurie savo skaičiumi nu
stelbė šeimininkus. Besišypsantis 
vytis Flynas (nemanau kad tai 
tikras jo vardas, bet taip jį ten 
vadino) pavaišinęs vaisių viralu 
supažindino mus su lietuvių gru
pės vadovu Rudžiu. Jis užklaustas 
žinių nešykšti. Sužinojau viską. 
Stovykloje reprezentuojami šešių 
tautybių skautai: estai, vengrai, 
latviai, lietuviai, rusai ir ukrai
niečiai. Lietuvių kontingentą suda-

greit pripratau prie tų “karštako-
šių”. Nekartą buvo “bomb scares”, 
kai koks nors mokyklos priešas 
(tikriausiai neseniai pašalintas) 
paskambindavo telefonu, esą mo
kykloj bus “didelis sprogimas”. 
Turbūt tas nežinomas pranešėjas 
turėjo malonumą matyti kaip mo
kykla tai dienai “likviduodavosi”, 
dramatiškai privažiuodavo policija 
ir ugniagesiai tikrinti pastato.

Pradžioje keista man buvo dės
tyti tokių mišrių tautų ir rasių 
vaikams, bet vėliau juos labai pa
mėgau. Daug draugiškesni jie bu
vo, negu vaikai Australijoj. San
tykiai tarp mokytojų ir mokinių 
Čikagoj buvo mažiau formalūs. 
Susidūrę su asmeninėm proble
mom, atlėkdavo vaikai klaust pa
tarimo. Atsimenu, viena klausė ar 
jai apsimoka eit “steady” su jau
nikaičiu iš “anos pusės”. Girdi, 
motina patarė mokytojos atsi
klausti. Amerikiečių vaikų naivu-

News Digest -
Ką tik pasirodė naujas, šių metų 

pirmasis žurnalo “News Digest — 
International” numeris nauju į- 
spūdingu viršeliu ir sukaupta įdo
mia medžiaga, šiame numeryje 
pirmoj eilėj pagerbiamas nužudy
tasis pernai metais Amerikos pre
zidentas J. F. Kennedy, rašoma 
apie pamirštas vergijoje Pabalti
jo tautas, paliečiamos vergų sto
vyklos sovietinėje Rusijoje, Baž
nyčios padėtis komunistiniuose 
kraštuose ir visa eilė kitų aktualių 
straipsnių, šalia eilės kitų šiame 
numery rašo lietuviai: V. Sidzi- 

ro (be paties Rudžio) Antanaitis, 
čižauskas (greičiausiai Flynas), 
Narbutas, šeši skautai ir penkios 
skautės, joms vadovauja Ramunė 
(Zinkutė). Vakarais dar atvažiuo
ja tuntininkas.

— Kaip čia tiek prigužėjo mūsų 
buvusių tautos priešų? — klau
siu.

— Pažintis prasidėjo prieš sa
vaitę, mūsų grupei aplankius jų 
lenkų stovyklą prie Pictono. Da
bar jie lanko mus, dar tik vakar 
užbaigę savo stovyklą. Lenkai iki 
šiol bendroje egzilų veikloje neda
lyvavo, bet šiandien jie pareiškė 
noro prisidėti, šios stovyklos vir
šininkas ir Sydnėjaus A. A. S. E. 
prezidentas Rev. Bernhardt (ven
gras) mums visiems (lietuviams) 
pasiūlė atsirišti gerojo darbelio 
mazgus, už įvedimą lenkų skautų į 
bendrą veiklą. Pastovus lietuvių 
atstovas prie A. A. S. E. (Austra
lian Association of Scouts’ in Ex
ile) yra Rotcas, kuris ten yra sek
retoriumi.

Dar sumetusios kelis žodžius an
gliškai su lenkų skautininkais 
(Vilniaus klausimo nelietėm), lei
domės apžiūrėti stovyklos.

Netoli lietuvių įsikūrę estai, uk
rainiečiai, stovyklos šeimininkai 
latviai, rusai ir vengrai. Visų ki
tokios palapinės, kitokie įrengimai 
ir papuošimai. Prieiname vėliavų 
aikštę. Plevėsuoja 7 vėliavos, sto
vyklaujančių tautybių ir Australi
jos. Gėrimės mūsų trispalve ir 

mas mane stebino. Naivumas reiš
kėsi jų nekritiškumu ir kartu noru 
būti suaugusiais, savarankiškais, 
subrendusiais. Dauguma “Fresh
men" ir “Sophomore” mergai
čių jau rimtai draugavo su ber
niukais, o Senior mergaitės beveik 
visos buvo susižiedavusios. Prie 
to aš nepripratau. Atsimenu, to 
amžiaus būdama Australijoj dar 
medžiais ir tvorom laipiodavau!

Pradėjau atsiprašinėdama, jog 
neįmanoma lygint “sistemų”. Ti
kiuosi, kad šio savo pasisakymo 
laikiausi, netvirtindama, kad pas
tabos, ypač apie JAV, yra tipiškos 
ir absoliutiškos. Taip pat nenoriu 
sudaryti įspūdžio, kad visose Aus
tralijos mokyklose tiek daug dar
bo užkrauna, kaip kad man kliuvo. 
Nors mokytojavimas man daug 
geriau patiko JAV, bet be to pirmo 
“persilaužymo” Australijoje abe
joju ar būčiau jau su tokiu dideliu 
malonumu dėsčius Čikagoje.

International
kauskas, B. Brazdžionis (eilėraš
tis), Pr. Vainauskas ir J. P. Ke- 
dys (net du rašiniai). Šis nauja
sis numeris gausiai iliustruotas iš 
pereitų metų įvykių, patraukliai 
išleistas, užpildytas įdomiais 
straipsniais iš komunistų okupuo
tų kraštų gyvenimo' ir ypač iš 
Lietuvos. Plačiau apie šį leidinį 
bus kalbama vėliau. “News Di
gest — International” gaunamas 
per ALB apylinkių valdybas arba 
su užsakymais kreiptis tiesiog j 
administraciją: Box 62, P. O., 
Belmore, N. S. W.

HONKONGE 
TROKŠTA VANDENS

Honkonge šiuo metu tokia di
delė sausra, kad pritrūko geria
mojo vandens. Vanduo pristato
mas laivais iš gretimų salų. Rau
donosios Kinijos pasienio kinie
čiai išnaudodami progą speku
liuoja vandeniu gaudami už tai 
maisto produktų.

žiūrime toliau, kuri savo gražumu 
būtų antroje vietoje. Vengrų vė
liava pakelta tik puse aukščio, tai 
daro jie gedulo ženklan nuo 1956 
m. nepavykusio sukilimo.

Aplink vėliavų aikštę išsidėsčiul 
sios skaučių palapinės. Lietuvai
tės įsikūrusios tarp didžiųjų kai
mynių rusių ir ukrainiečių, kiek 
toliau su imponuojančia virtuve ir 
kitais didesniais įrengimais — es
tės. Mūsų skautės, linksmos ir 
gražios, vaikšto dainuodamos. Su
sirūpinusios rytojaus dienos tarp
tautinėmis, skautiškomis varžybo
mis, nenorėtų nusileisti skaičiumi 
gausingesnėms varžovėms.

Grįždamos sutinkame ką tik at
važiavusį tuntininką (seną pažįs
tamą) Alčiauską. Jis kviečia pasi
likti laužui. Pasiliekame. Atvyks
ta ir daugiau svečių p. p. Belkai, 
Mardosienė, Sadauskas, Zinkai ir 
dar kt. Vėl traukiame pasikalbėti 
su lietuvių kontingento vyrais. 
Klausiame kokios nuotaikos pas 
stovyklautojus ir kokios viltys lai
mėti varžybas? Pataisęs skautiš
ką skrybėlę Rudys (Miku ji čia 
vadino) sako, kad laimėti nebūtų 
taip sunku, nes mūsų skautai ir 
skautės yra peblogai pasiruošę. 
Bet mūsiškiai truputį per “seni” 
pagal savo amžių, o darbštumo 
jiems įkvėpti nesiseka, nors aplink 
yra ir gerų pavyzdžių (rusai, ven
grai). Dar nusiskundė, kad į šiai 
stovyklai sudarytas skiltis, dalis 
skautų neatvyko. Gaila, kad ne
atvykę skautai yra kaip tik tų tė
vų, kurie dažnai mėgsta patarti 
ir pakritikuoti mūsų nepasiseki
mus, bet mažai teprisideda mūsų 
gražesniam reprezentavimui kitų 
tautų tarpe.

Vėliavų nuleidimas 7 vai. Lau
žas prasidėjo 8 vai. Kiekvienos 
tautybės skautai turėjo anglų kal
ba pasirodymus ir po kelias savo 
kalba dainas. Po pasirodymų — 
atskirų grupių šūkiai ir pan. Lau
žą pravedė Alčiauskas. Lenkai 
laužo programoje pasirodė kaip ir 
kitos stovyklaujančios grupės.

Užbaigiant, sustoję į didžiulį ra
tą, kiekvienos tautybės skautai 
(raidyno tvarka) sugiedojo savo 
vakarinę giesmę, lietuviai: “Atei
na naktis”.

Grįžau patenkinta. Senai buvau 
tokiame margame, linksmame pa
saulyje, kur tiek skirtingų tautų 
susirinko vienodo darbo įdėjų ve
dami. Alma
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“KOVO” KLUBE
PAGERBTI SPORTININKAI

Sausio 18 d. Bankstowno Lietu
vių Namuose Sydnėjaus Sporto 
Klubo “Kovo” Valdyba kartu su 
Sydnėjaus, Bankstowno ir Cabra- 
mattos L. B. Apylinkių Valdyboms 
suruošė sportininkų, dalyvavusių 
XIV-je Sporto šventėje Melbourne 
pagerbimo vakarą.
Šiame vakare, dalyvaujant gra
žiam skaičiui sportiško jaunimo 
bei jų tėvams ir artimiesiams, bu
vo įteiktos atminimo dovanos pa
vyzdingiausioms “Kovo” sporti
ninkams šventės metu Melbourne, 
į Vakaro oficialiosios dalies pra- 

vedėjui A. Laukaičiui prie garbės 
stalo iškvietus Krašto Valdybos 
p-ką I. Jonaitį, apylinkių valdybų 
pirmininkus Narušį, Lelešių ir 
Cabramattos apTkės sekretorių A. 
Skirką, Kovo garbės narį kun. P. 
Butkų ir kun. P. Martuzą, “Mūsų 
Pastogės” redaktorių V. Kazoką, 
dovanas skyrusius — žinomąjį 
sporto veteraną V. Daudarą ir P. 
Sakalauską ir Kovo pir-ką Stir- 
binską, buvo trumpai A. Laukaičio 
apibūdinta mūsų jaunųjų sporti
ninkų atsiekti laimėjimai ir pra
laimėjimai papasakojant svečiams 
šventės įspūdžius.

Garbės svečiams pasveikinus ko- 
viečius ir palinkėjus jiems ateityje 
dar daugiau susiimti ir atsiekti ge
resnių laimėjimų, buvo įteiktos do
vanos šiems Kovo sportininkams:

Kun. P. Butkus įteikė jaunių 
krepšininkui R. Šatkauskui.

Sydnėjaus ap-kės p-kas Narušis 
įteikė geriausiam Sydnėjaus jau
nių krepšininkui ir daugiausiai 
krepšių įmetusiam šventės metu 
žaidėjui G. Grudzinskui.

Bankstowno ap-kės p-kas Lele
šius įteikė jaunei N. Kačiusytei.

Cabramattos ap-kės atstovas 
Skirka pavyzdingiausiai moterų 
komandos žaidėjai J. Čėpulytei.

Sporto veteranas V. Daudaras 
įteikė krepšininkui K. Protui.

Kovo rėmėjas P. Sakalauskas 
įteikė krepšininkei L. Motiejūnai
tei.

Vakaro metu buvo pagerbtas ži
nomas kovietis sportininkas V. 
Binkis, kurio dideliu rūpesčiu ir 
nenuilstamu darbu buvo surinkta 
prieš keletą metų dabartinė mote
rų krepšinio komanda, šiais metais 
sporto šventėje laimėjusi II-ją 
vietą. Atsidėkodamos merginos 
savomis lėšomis nupirko puikią do
vaną ir įteikė šiam žinomam Syd
nėjaus sportininkui ir sporto dar
buotojui, kai Kovo Valdyba, pa
gerbdama jo pagelbininkę B. Bin
kienę, taip pat ir jai įteikė dova
ną.

šis sportininkų vakaras praėjo 
labai puikioje ir jaunatviškoje 
nuotaikoje, už ką telieka tik padė
koti apylinkių ir Kovo valdyboms. 
Vakaro metu matėsi ir melbour- 
niškių svečių tarp jų ir Varpo ži
nomasis krepšininkas Š. Urbonas.

JAUNIMO ŠVENTĖ

Vasario 2 d. įvyko visų Sydnė
jaus jaunimo organizacijų, apy
linkių valdybų atstovų ir Krašto 
Valdybos šiam reikalui skirto ats
tovo V. Daudaro, posėdis, kurio 
metu buvo svarstoma jaunimo die
nos Sydnėjuje klausimas.

Suprantant mūsų jaunimo reikš
mę tremties gyvenime buvo nutar
ta netolimoje ateityje (data bus 
pranešta vėliau) rengti Sydnėjuje 
Jaunimo Šventę, kurios metu mūsų 
jaunieji meninių, sportinių ir kitų 
talentų atstovai galės plačiai pasi
rodyt Sydnėjaus lietuvių visuome
nei. Manoma į šią šventę pakviesti 
ir artimųjų Canberros, Newcastle 
ir Wollongong jaunuosius lietu
vius, kurie gyvendami mažesnėse 
kolonijose neturi progos išeiti į 
platesnę viešumą. Apie šią būsimą

Ar tavo vaikystės svajonės vė
liau realizavosi?

— Taip. Kai aš buvau mažas, 
mokytoja mane tampydavo už 
plaukų ir norėjau būti plikiu!... 

jaunimo šventę bus skelbiama 
spaudoje plačiau.

Š. URBONAS PAKVIESTAS
I RINKTINĘ

Atsižvelgiant į faktą, kad J. A. 
V. lietuvių krepšinio rinktinės 
atvykimas į Australiją padaro 
šiuos metus ypatingais, Australi
jos lietuvių krepšinio rinktinės 
treneris R. Petkūnas, pasitaręs su 
ALFAS Valdyba, nutarė praplėsti 
rinktinę iki 12-kos žaidėjų ir dvy
liktuoju rinktinės žaidėju pakvies
tas Melbourno Varpo žaidėjas 
Šarūnas Urbonas.

šiuo metu ALFAS valdyba ta
riasi su Melbourno Varpu apie ga
limybes Velykų švenčių metu su
rengti Melbourne mūsų krepšinio 
rinktinės rungtynes (jei bus įma
noma, tai dvejas) prieš australų 
klubą ar rinktinę, kad davus pro
gos mūsų rinktinei iki Amerikos 
lietuvių atvykimo nors kiek susi- 
žaisti. Šiam reikalui Melbournas 
būtų pats patogiausias, nes jo cen
trinė padėtis įgalintų sutraukti 
didžiausią rinktinės žaidėjų skai
čių.

Europos
Tryliktosios Europos krepšinio 

pirmenybės pernai buvo suorgani
zuotos lenkų Breslau mieste. Nau
ji organizatoriai švystelėjo su nau
ja komanda, kuri su puikiu žaidi
mu ir šovinistinės publikos tempia
ma, iškopė į baigmę ir laimėjo vi- 
cemeisterio titulą. Nauja buvo ir 
pati pirmenybių sistema. 16 ko
mandų buvo suskirstytos į dvi gru
pes, o ne į 4, kaip iki šiol. Pirmo
sios dvi iš abiejų grupių pateko į 
pusiau baigmę, kur laimėtojui vie
nos grupės žaidžiant prieš antrą 
vietą kitos grupės, buvo išaiškinti 
finalistai. Sekančios vietos, prade-
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MURRAY’S 
HEALTH FOOD STOKES 

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

TEL.: 26 1768 
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY).

JEIGU JOS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 
gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų turi 
kontaktą su Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami 
kitų skelbimų.

15 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JOSŲ siuntinys 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 15 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir mes 
pilnai garantuojame 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.

SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto

mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra
dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir 
siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro
džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato 
Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 
— 30 dienų.

REGISTRUOTI SKYRIAI:
ADELAIDE, S.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
82 Avro Ave., Hendon, S.A. Tel.: 45-6629. 

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., Wiekham, tel.: 61-5180. 
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.

JAUNIAI SPORTO ŠVENTĖJE
Pirmą kartą buvo vertinamas 

pirmenybių taškais ir, kaip buvo 
tikėtasi, vaidybos vyko kovingoje 
atmosferoje. Džiugu pastebėti, 
kad ypatingai berniukų grupėje 
matėsi aiški pažanga. Adelaidės 
jaunuoliai, lygiai kaip ir Mel
bourno jauniai, patyrė po pralai
mėjimą. Perskaičius įmestų krep
šių santykį, 0,01 šimtoji nusvėrė 
ir nugalėtojų taurė atiteko jau
niems Adelaidės reprezentan
tams. Sekančias pozicijas lentelė
je užėmė Geelongo, Sydnėjaus 
ir Canberros jauniai.

ADELAIDĖS JAUNIAI
K-dos kapitonui G. Šimkui 

susižeidus, varžybose dalyvavo 
nepilnos sudėties. Pastoviausiai, 
žaidė ir aktyviai parėmė puolė
jus jaunieji Vyties gynėjai Jonas 
Jaunutis ir Petras Kaunas. Puo
lime darbščiai kovojo Alfredas 
Vasiliauskas, centras, Vytas Le
vickis ir Algis Radzevičius.

Treneris: R. Daugalis.

MELBOURNO VARPAS
Romo Baikausko ir Jauniaus 

Kuncaičio treniruojami jauniai 
aiškiai tikėjosi pirmos vietos. Su 
pagrindu, nes komanda gerai pa
ruošta ir nestokoja aukštaūgių 
žaidėjų. Gynėjas Arūnas Skimbi- 
rauskas, puolėjas Valentinas Ma- 
čiulaitis ir centras Antanas Kal
vaitis netolimoje ateityje papil
dys reprezentacinės k-dos gretas. 
Gerą progresą padarė ir Arvydas 
Ališauskas, Edvardas Firinaus- 
kas ir Sigitas Jokūbaitis.

krepšinio pirmenybės
dant penktąja, buvo išaiškintos 
gan paprastai, pav. septinta vieta 
pirmos grupės peržaisdama su sep
tintąja vieta kitos grupės išaiškino 
7 — 8 vietas bendrojoj klasifika
cijoje. Ši sistema pareikalavo tru
putį daugiau rungtynių, tačiau 
daug tiksliau išaiškino visas vietas 
ir daug mažiau sukėlė nepasiten
kinimo skirstant komandas į gru
pes.

GERAS LYGIS IR NAUJOS 
PAJĖGOS

Pats žaidimo lygis šiose pirme
nybėse buvo ypatingai geras. Jei

GEELONGO VYTIS
Jauno trenerio Stasio Šuto pa

ruošti jauniai paliko geriausią 
įspūdį. Stokoja aukštaūgių, bet 
šią spragą užpildo sporte geras 
susižaidimas ir gražūs priėjimai 
prie priešo krepšio. Žaidimo di
rigentas G. Brazdžionis. Gerai 
susižaidę šoniniai puolėjai V. 
Brazdžionis ir V. Cerekavičius. 
Gynime darniai žaidė G. Paške
vičius, V. Vaičekauskas ir rezer
vas R. Braželis.

SYDNĖJAUS KOVAS
K-da stokojo augštaūgio cen

tro R. Reisgio. Žaidimą vedė Ko
vo reprezentacinės k-dos gynėjas 
Gediminas Grudzinskas. Gerą 
įspūdį paliko A. Lubenskas ir 
smarkiai progresuojantis centras 
R. Šatkauskas. Penketukas blo
gai susižaidęs. Treneris: Kęstas 
Protas.

CANBERROS VILKAS
Geriausiai pasirodė k-dos ka

pitonas, treneris bei vadovas Vy- 
das LabutiJ. Pažymėtinas R. Ke- 
raitis — centras. Darbščiau pa
dirbėję Canberros jauniai bus 
žymiai rimtesni priešai sekančio
je sporto šventėje.

JAUNOS MERGAITĖS
Nugalėtojų taurė teko Adelai

dės reprezentantėms. E. Pociūtė, 
N. Vyšniauskaitė, G. Krivickaitė, 
A. Krivickaitė, M. Lapienytė ir 
V. Keršytė daug žadančios krep
šininkės.

Treneris: Aleksas Merūnas.

Rusijos komandoje ir nieko naujo 
nepasirodė: tas pats puikus fizinis 
pasiruošimas, geras žaidimas ir 
dominuojantis ūgis, tai visa eilė 
naujų komandų išniro su stebėti
nai geru žaidimu, prilygstančiu 
jau žinomoms komandoms ir patei
kė visą eilę staigmenų ar bent da
vė daug baimės visiems galiūnams. 
Šį kartą nebebuvo jokio plyšio tarp 
pirmųjų 6 — 7 komandų ir liku
siųjų. Paskutinės vietos kaip Olan
dija, Turkija, Suomija, ypač ši 
paskutinė, aikštėje nebeatrodė pra- 
džiokės, bet buvo lygiaverčiai prie
šai. Bet gal labiausiai nustebino 
Rytų Vokietija, iki šiol visai negir
dėta, atsistojusi net šeštoj vietoj 
ir Ispanija, savo žaibišku pietietiš
ku žaidimu pasidariusi žiūrovų 
simpatija, iškovojo 7-tą vietą. Gi 
labiausiai nusivilti teko Čekoslova
kija ir Prancūzija.

Tai du kraštai, kur krepšinis jau 
nuo senų laikų tvirtai stovėjo, ku
rie tiek Europoj, tiek olimpiadose, 
tiek pasaulio pirmenybėse visuo
met būdavo pirmųjų tarpe. Šiose 
pirmenybėse Čekoslovakija atsis
tojo 1 O-to j vietoj, o Prancūzija net 
13-toje! Pirmoji atvyko su seno
mis žvaigždėmis, kurios nebepajė
gė kovoti prieš jaunystę, o antroji 
neturėjo geriausio sąstato, buvo 
kamuojama sužeidimų, stokojo 
ūgio ir jėgos. Dėlto Čekoslovakijos 
Krepšinio Federacija nesiųs savo 
krepšininkų į sekančią olimpiadą 
Tokio, gi Prancūzijoj tai iššaukė 
stiprią spaudos reakciją ir tikriau
siai bus žymių pakeitimų.

IŠ PAČIŲ KOVŲ
Rusija kaip Europos meisteris 

ir Jugoslavija, kaip vicemeisteris, 
paskutinėse pasaulio pirmenybėse 
po trijų pirmųjų rungtynių užtik
rintai atsistojo savo grupėse pir
mosiose vietose. Tik skirtumas 
toks, kad rusai be sunkumų, gi 
jugoslavai turi daug vargo prieš 
Izraelį 80 — 73 ir vos vos išlenda 
prieš Italiją 81 — 79. R. Vokieti
ja, kaip yla iš maišo, pateikia pir
mąją staigmeną, paklupdydama

RINKOJE PASIRODĖ

BALTIC VODKA ::

E Gaminama lietuvio ir yra augščiausios rūšies. Pardavi- <> 
t nėjama visoje Australijoje. Sydnėjuje reikalaukite pas JI 
į; M. PETRONĮ 152 Liverpool Rd., Enfield, tel. Ui 5727. <•

BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD. o 
C Crn. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A. Ž

I

SYDNĖJAUS KOVAS
Gynėja D. Paulauskaitė ir 

puolime G. Meškauskaitė ir S. 
Motiejūnaitė — pažangios krep
šininkės. Lentelės vaizdas galėjo 
pasikeisti, jei į ventę būtų atvy
kusi augštaūgė M. Birėtaitė.

Treneris: Antanas Lapšys.

GEELONGO VYTIS
Pažangą padarė A. Andriko

nytė, B. Volodkaitė ir pirmą kar
tą pirmenybėse dalyvavusios V. 
Vaičekauskaitė, D. Skapinskai- 
tė ir G. Norvydaitė.
Treneris: Kajatonas Starinskas.

MELBOURNO VARPAS
K-dą sudaro dar mažai patyri

mo turinčios jaunos mergaitės. 
Varpo viltys — J. Bladzevičiūtė, 
R. Sikšnytė, L. Ramanauskaitė, 
A. Silvaitė ir 12 mt. amžiaus R. 
Žiogaitė. ų

R. Sidabras

Įvairenybės
D. BUTKUS — IŠKILIAUSIAS 

FUTBOLININKAS

Amerikos laikraštis Chicago 
Tribune”, kurio tiražas yra L. 325. 
000, savo sekmadienio numerio 
sporto sekcijos pirmajame pusla
pyje įdėjo didelę nuotrauką ir ilgą 
aprašymą apie Amerikos lietuvį D. 
Butkų, kuris 1963 metų gale buvo 
išrinktas pačiu geriausiu ameri
kietiško futbolo centro žaidėju 
Amerikoje ir pateko šiais metais į 
Amerikos futbolo garbės žaidėjų 
sąrašą.

Žaisdamas už Illinois universite
tą, jis buvo savos komandos drau
gų išrinktas pačiu geriausiu žai
dėju, kai vėliau renkant geriausią 
dešimtuką, komisija, susidedanti 
iš Futbolo Konferencijos trenerių, 
veteranų futbolo žinovų, didžiųjų 
dešimtuko komisionieriaus W. 
Reed, sporto laikraščių redaktorių 
ir kitų, jam davė daugiau negu 
pusę visų galimų balsų. Išrinktieji 
geriausi dešimtis Amerikos futbo
lo žaidėjų gavo auksinį futbolą, kai 
pats geriausias žaidėjas — D. 
Butkus buvo dar apdovanotas ir 
garbės sidabriniu futbolu, šitoks 
geriausio žaidėjo pagerbimas Ame
rikoje prasidėjo 1924 m. ir juo pir
masis tapo taip pat Illinois žaidė
jas H. Grange. Sidabrinį futbolą
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mas kalbamo vokiškai.

Prancūziją visiškai užtikrintai 63 
— 49. Lenkija, puikiomis pergalė
mis prieš Ispaniją, Prancūziją ir 
Čekoslovakiją greit pastato savo 
kandidatūrą baigmei. Pagaliau po 
savaitės kovų pirmoje grupėje 
baigmę pasiekia Jugoslavija ir 
Vengrija, o antrojoje — Rusija ir 
Lenkija. Pusfinaliuose Rusija 
lengvai sutvarko Vengriją 89 — 
51, gi Lenkija puikiose rungtynė
se nukerta Jugoslaviją 83 — 72.

Tuo būdu baigmėje susitinka še
šis kartus Europos meisteris Rusi
ja ir didžiulę pažangą padariusi, 
savos publikos padedama, Lenkija. 
Baigminis žaidimas nebuvo ypatin
gai geras. Rusams perdaug rūpėjo 
pergalė, jie visą žaidimą bazavo 
ant trijų milžinų (virš 2 metrų 
ūgio), ypač Kruminšo, kurio len-

Pranešimas
MELBOURNO LIETUVIŲ 

SPORTO KLUBO “VARPAS” 
METINIS SUSIRINKIMAS

Melb. Liet. Sporto Klubo “Var
pas” V-ba šaukia metinį susirin
kimą, kuris įvyks 1964 m. vasario^ 
29 d. 4 v. po pietų, Lietuvių Klubo 
namuose, 12 Francis Grove, Thorn- 
bury. Susirinkimui patiekta ši 
darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo rinkimas.
3. V-bos pirmininko pranešimas.
4. V-bos iždininko pranešimas.
5. Revizijos komisijos praneši

mas.
6. Klubo V-bos rinkimas.
7. Klubo revizijos komisijos rin

kimas.
8. Einamieji reikalai.
9. Susirinkimo uždarymas.
Susirinkime kviečiame dalyvauti 

ir narius — rėmėjus. Aktyviesiems 
sportininkams dalyvavimas priva
lomas.

Melbourno Lietuviu Sporto 
Klubo “Varpo” Valdyba

D. Butkui, kaip geriausiam Ame
rikos žaidėjui įteikė Čikagos laik
raštis “Chicago Tribune” univer
sitetų krepšinio varžybų metu.

J. BAČIUNO TROFĖJA

Šiaurės Amerikos ir Kanados 
sporto darbuotojų suvažiavimo me
tu buvo įsteigta mums Australijoje 
gerai pažįstamo Juozo Bačiuno 
vardo trofėja. Tai bus'ŠALFASS- 
gos individualinis atžymėjimas, 
teikiamas sąjungos nariui, pasižy
mėjusiam. savo sportiniais atsieki- 
mais ir pavyzdinga laikysena. Pas
kutinio suvažiavimo metu buvo pa
gerbtas didelis Amerikos lietuvių 
sporto darbuotojas Tėvas Paulius 
Baltakis, OFM ir jam specialią 
plaketę įteikė J. Bačiunas.

Išvykai į Australiją paremti 
sporto suvažiavimo atstovai sudė
jo 790 dolerių, kas sudarė pirmąją 
išvykai finansinę pradžią.

*
Pirmasis susitikimas dėl koman

dinio pasaulio futbolo meisterio 
vardo prie 80.000 žiūrovų įvyko 
Milane tarp vietos AC ir meisterio 
Santos iš Brazilijos. Italai laimėjo 
4 — 2. Geriausias ir brangiausias 
pasaulio žaidėjas Pele įmušė abu 
Santos įvarčius, tačiau nuo pra
laimėjimo negalėjo išgelbėti.

kai nepajėgė sustabdyti. Galutinė 
pasekmė 61 — 46 rusų naudai, 
tuo pačiu ir septintas Europos 
meisterio titulas. Toliau komandos 
išsirikiavo taip 3 Jugoslavija, 4 
Vengrija, 5 Bulgarija, 6 R. Vo
kietija, 7 Ispanija, 8 Belgija, 9 
Izraėlis, 10 Čekoslovakija, 11 Ru
munija, 12 Italija, 13 Prancūzi
ja, 14 Suomija, 15 Turkija ir 16 
Olandija.

60 žurnalistų geriausių žaidėju 
išrinko ispaną Rodriguez, toliau 
Petrov — Rusija, Kovac — Ju
goslavija. Daugiausia taškų sume
tė Kovac — Jugoslavija 239, ant
ras Rodriguez — 181.

GARSŪS ŽMONĖS
Mokslininkas Einšteinas mielai 

žiūrėjo Čaplino filmus ir visada 
žavėjosi šio ekrano meistro talen
tu. Kartą jis parašė Čaplinui:

— Stebiuosi jūsų menu. Jūsų 
filmą “Aukso karštligė” supranta 
visame pasaulyje, o jūs pats būsi
te garsiu žmogumi...

Einšteinas.
Čaplinas mokslininkui atsakė:
— Aš jumis dar labiau stebiuo

si. Jūsų realiatyvumo teorijos nie
kas pasaulyje nesupranta, bet jūs 
esate garsus žmogus.

Jūsų Čaplinas.

7



1964 n;, vasario 12 d. MŪSŲ PASTOGĖ

MELBOURNE
SPAUDOS BALIUS

Visais laikais., spaudos balius, 
kur bebūtų rengiamas, yra tos vie
tos ar to miesto didžiausia meti
nė atrakcija. Sydnejus savo spau
dos baliais pagarsėjęs jau nuo se
niai, o Melbournas savo lietuvių 
kolonijoje įvedė jį tik antri metai. 
Palyginus su pernykščiu melbur- 
niečių spaudos balium šisai buvo 
nepalyginamai gausesnis ir nuo
taikingesnis. Erdvi ir daili salė ir
gi prisideda prie vakaro nuotaikos. 
Pažymėtinas baliaus dalyvių puoš
nus apsirengimas ir puiki muzi
ka, paįvairinta dar lietuviškais 
įdainuotais įterpimais, kuriuos 
taip dailiai priderino melburniškė 
B. Tamošiūnienė.

Melbourniškiai mėgsta savo ba
lius paįvairinti atitinkama pro
grama. Pradžioje pasirodė p. Siau- 
rusaitienė su savo baleto šokių 
grupe, vėliau p. Tamošiūnienė so
lo ir paskiau su šokiais. Gražiai 
skambėjo ir Bronės Bartašiūtės 
skardus dainavimas baliaus daly
viams šokant. Be abejo, melburniš- 
kiams buvo didelė staigmena pa
sirodymas ALB Krašto Valdybos 
p-ko p. Jonaičio ir Mūsų Pastogės 
redaktoriaus, kurie specialiai į ba
lių atvyko iš Sydnejaus. čia jie 
pasveikino baliaus dalyvius, pasi
džiaugė jų gausiu atsilankymu ir 
palinkėjo geriausios nuotaikos.

Koks būtų balius be loterijos. 
Fantų įvairumas ir jų gausimas 
buvo baliaus didelis paįvairinimas.

Tačiau baliaus esmę sudaro pa
tys dalyviai. Jų buvo susirinkę 
gausiai ir tai ne tik iš Melbourno, 
bet iš gretimų, net gana tolimų 
lietuvių kolonijų. Be minėtų oficia
lių atstovų iš Sydney matėsi ir 
daugiau svečių: svaigo šokyje 
sydnejiškiai p.p. Daubarai, nardė 
po salę ne vienas geelongiškis, o iš 
Latrobe Valley atvyko ne tik poe
tai, kaip J. Mikštas ir K. Kunca, 
bet ir pats seniūnas Sodaitis su 
savo žavia žmonele, žadėjusia pas 
save surengti tokį spaudos balių, 
kad pavydės ne tik melbourniškiai, 
bet net ir Sydnejaus balių specia
listai. žodžiu buvo ne tik gražiai 
padalyvauta, pašokta, bet ir su ei
le seniai matytų susitikta, susipa
žinta, pasikalbėta.

VARDAN
Mieli Tautiečiai!

Dideli žygiai neatliekami tik mi
nėjimais, bet jie atliekami kietu 
darbu, kur aukojamasi, aukojama 
ir ryžtingai veikiama. Išvykdami 
į prievartinę emigracijų kiekvie
nas iš mūsų savo širdyje žadėjo- 
mės būti nenuilstamais savo Tau
tos ir Tėvynės ambasadoriais. Šį 
pažadų tesėsime, nes tik vieningas 
ambasadoriavimas svetimųjų tar
pe, tik vieningos pastangos savy- 
tarpyje ir vieningi žygiai svetimo
je padangėje gali priartinti Lie
tuvos Nepriklausomybės atstaty
mų.

A.L.B-nės Krašto V-bos Infor
macijos Talka, kaip Jums jau yra 
žinoma, ryžosi leisti antikomunis
tini leidinį anglų • kalba, “News 
Dibest — International.” Štai, 
šiuo metu Jūs jau galite įsigyti 
antrąjį šio leidinio numerį. Jūs 
žinote, kad šis leidinys pradėtas 
leisti be specialių lėšų tam tiks
lui, o tepasitikint tik Jūsų sųmo- 
ningu patriotizmu ir atsidavimu 
Lietuvos laisvinimo reikalams: 
Krašto V-ba, Informacijos Talka 
ir N.D. — I. redakcija Jums šia 
proga dėkoja dėl šio žurnalo pir
mojo numerio nuoširdaus platini
mo tikėdami, kad antrojo numerio 
pasirodymo proga Jūs būsite dar 
duosnesni, ne tik įsigydami jo pa
vienius numerius, bet vieningai 
užsiprenumeruodami ar savo pa
žįstamiems bei draugams austra
lams jį užprenumeruodami visiems 
metams, kad leidėjas galėtų išsi
versti be žymių nuostolių ir galė
tų orientuotis, kiek egzempliorių 
ateityje spausdinti, nemokamai ii- 
siuntinėjant tam tikrų jų skaičių 
įžymiems Australijos politikams, 
visuomenininkams, dvasiškiams, 
mokslininkams ir kitiems įtakin
giems asmenims. Tik šiuo keliu ir 
šiuo būdu mes galime tinkamai 
išplėsti Lietuvos laisvinimo akci
jų Australų tarpe, kad jie mus

Mielą draugę
• TERESĘ ZAKAREVIČIENĘ,

Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiam

S. Makūnienė
A. Grinienė

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Rados, pačiame baliaus įkaršty

je nutrūko muzika ir pasigirdę 
britų Himno garsai skelbė baliaus 
pabaigų. Vis tie Viktorijos įsta
tymai įsikiša visai ne laiku. Skirs
tėsi žmonės grupelėmis prie savo 
vežimų dūsaudami, kad toks ba
lius galėtų užtrukti dar bent porų 
valandų, o čia pusiau dvyliktų jau 
reikia vėl į kasdienybę grįžti.

Net ir sekančių dienų atvykę į 
bažnyčių melbourniškiai dar tebe
gyveno baliaus nuotaika, tik dau
gumas skundėsi, kad vis dėl to šis 
balius rengiamas ne visai tinka
mu laiku: ką tik po metų suvartos 
atostogų ir dar pačiuose vasaros 
karščiuose. Jeigu jis būtų rengia
mas bent rudenėjant arba mel- 
bourniškės žiemos metu — gal ke
leriopai daugiau atvyktų žmonių į 
balių pasišildyti ir vertai pasi
linksminti. Pagalvokite, rengėjai! 
Melbourniškiai linkę progresuoti, 
ir, reikia tikėtis, kad ateinančiais 
metais spaudos balius Melbourne 
bus dar įspūdingesnis.

Dalyvavęs nei svečio, nei 
semininko teisėmis

SYDNEY
Sydnėjuje Lietuvos nepriklauso

mybės paskelbimo šventės minėji
mas pradedamas vasario 15 d. 
(šeštadienį) 7 vai. vak. Father 
O’Reilly Memorial Auditorium, 
Park Rd., Auburn. Minėjimo pro
gramoje: kalbės svečias iš Canbe- 
rros p. S. Kovalskis.

Meninę programų atlieka: S. 
Skorulis, J. Jūragis, M. Slavėnie
nė, D. Grosaitė, “Dainos” choras 
ir iš jaunųjų B. Vingilytė, R. Ra
dauskas, E. išiurka ir Zita Belku- 
tė. Meninės dalies vadovas An
tanas Gasiūnas.

Vasario 16 d. (sekmadienį) Ne
priklausomybės šventės proga bus 
laikomos iškilmingos pamaldos 
Lidcombe bažnyčioje, kurias atlai
kys kun. P. Butkus ir jų metu gie-

LIETUVOS
suprastų ir padėtų judinti Lietu
vos laisvinimo bylų tarptautinia
me valstybių forume, ne -tik Aus
tralijos vyriausybės diplomatiniuo
se sluoksniuose, bet ir tarptauti
nėse politinėse konferencijose.

Metinė leidinio prenumerata tė
ra tikrai nežymi, jis tekainuoja 
tik 12 šilingų, todėl Vasario 16-ji 
diena tebūna Jūsų, Tautiečiai Lie
tuvos laisvės aukos diena, kurioje 
Jūs užsisakote leidinį patys ir 
beto, pagal išgales užsakote jį ir 
savo bičiuliams australams.

Tikėdami Jūsų nuoširdumu, šios 
Nepriklausomybės sukakties pro
ga, linkime Jums džiaugsmo ir 
sėkmės.

M. Zakaras,
L.e. A.L.B. Krašto V-bos 
Pirmininko pareigas 
J. Maksvytis, 
Informacijos Talkos P-kas 

s J. Vėteikis,
N. D. I. Redaktorius.

/ ‘ '

TRUMPAI
NUĖJO NUO BĖGIŲ

Vasario 5 d. traukinys Sydney 
Melbourne Daylight Express va
žiuodamas 70 mylių greičiu j va
landą netoli Wagga nuėjo nuo 
bėgių. Žmonių aukų nebuvo. Prie
žastis — kaitros įkaitinti bėgiai 
buvo susimėtę.

ATRASTA 1700 M. SENUMO 
MUMIJA

Romoje bekasdami naujos staty
bos pamatams žemę užtiko mar- 
morinį sarkofagą ir jo viduje jau
nos mergaitės mumiją. Archeolo
gai nustatė, kad ši mergaitė maž
daug imperatoriaus Diocletiano 
laikų, t. y. apie 1700 metų senumo. 
Mergaitės kūnas nepaprastai ge
rai išsilaikęs.

WOLLONGONG
JŪROS DIENA 

WOLLONGONGE
Sausio 26 d. Wollongongo Apy

linkės Valdyba su Sydney ateiti
ninkais surengė antrųjų Jūros Die
nų prie Wollongong, Corrimal pa
jūryje.

Jau ankstyvų rytų dalyviai pra
dėjo rinktis iš toli ir arti. Visi tu
rėjo progos pasimaudyti jūroje, 
bet esant nepalankiam orui, ne
daug kas ta proga naudojosi. Čia 
pat, pajūryje, salėje nuo 11 vai. 
ryto iki vidurnakčio veikė puikus 
bufetas su šiltais ir šaltais užkan
džiais ir gėrimais.

2 vai. p.p. įvyko orinio rungty
nės tarp Sydney ateitininkų ir 
Sambūrio “Šviesa”. Ateitininkai 
laimėjo.

5 vai. pamaldos Wollongongo 
Katedroje. Kun. P. Butkus pasa
kė labai gražų ir Jūros Dienai tin
kamų pamokslų: tema Mažosios 
Lietuvos kovos už lietuvybę ir jos 
kultūriniai laimėjimai, Klaipėdos 
atvadavimas ir mūsų pajūrio gro
žis ir reikšmė. Vargonais pagrojo 

VASARIO 16-sios MINĖJIMAI
dos Dainos choras, vad. K. Kava
liausko.

Minėjimų rengia Sydney, Gab- 
ramatta ir Bankstown apylinkių 
valdybos ir kviečia visus tautiečius 
iš Sydney ir apylinkių gausiai da
lyvauti.

MELBURNE
Minėjimų ruošia Melbourne apy

linkės valdyba vasario 16 d. sek
madienį. Tų dienų įprastiniu laiku 
bus laikomos iškilmingos pamaldos 
šv. Jono bažnyčioje, kuriose kvie
čiamos dalyvauti organizacijos su 
savo vėliavomis. Tuoj po pamaldų 
Victoria Str. kino salėje įvyks iš
kilmingas minėjimas su atitinka
ma menine programa. Apylinkės 
valdyba kviečia į minėjimų atvykti 
visus Viktorijos lietuvius.

GEELONG
Pranešame Geelongo lietuviams, 

kad Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas įvyks vasario 16-ją dieną.

10 vai. 15 min. šv. Jono kat. baž
nyčioje iškilmingas pamaldas at
laikys kun. Dr. P. Bačinskas. Pa
maldose prašome dalyvauti visas 
lietuvių organizacijas su vėliavo
mis. Čia giedos Geelongo lietuvių 
choras, vadovaujamas p. M. Ky
manto.

Antroji minėjimo dalis prasidės 
3 vai. p. p. Lietuvių Namuose. Pas
kaitą skaitys svečias iš Melbourno 
p. Antanas Krausas. Po paskaitos 
vietinių meno jėgų pasirodymas.

Geelongo lietuvius prašome Ne
priklausomybės šventės minėjime 
skaitlingai dalyvauti.

Geelongo Apylinkės Valdyba

LATROBE VALLEY
Latrobe Valley seniūnija Vasa

rio 16-sjos minėjimą rengia vasa
rio 14 d. 8 vai. vak. Morvellio 
(Vic.) miesto rotušėje (Town

TUNELIS TARP PRANCŪZIJOS 
IR ANGLIJOS

Jau galutinai nutarta sujungti 
Prancūziją ir Angliją požeminiu 
tuneliu po Lamanšo kanalu. Pro
jektuojamas tunelis kainuotų apie 
200 milijonų anglų svarų. Tunelis, 
projektuojamas .vien tik geležin
kelio susisiekimui.

BRITAI PALAIKO TVARKĄ 
KIPRE

Kipro saloje vis dar vyksta kru
vini susirėmimai. Britų kariniai 
daliniai aktyviai įsijungė palaiky
dami krašte tvarką. Pasitarimai 
Londone Kipro reikalais nedave 
norimų rezultatų ir dabar šis klau
simas atsidūrė internacionalinėje 
plotmėje.

TRŪKSTA DARBININKŲ
Atidarydamas naujai pastatytą 

darbo įstaigą (Government Em- 
ploiment Service) Wollongonge 
Darbo ministeris Mr. McMahon sa
vo kalboje pareiškė, kad greitu 
laiku Australija turės. importuoti 
darbininkus iš užsienio, nes darbo 
pasiūla yra daug didesnė, negu 
paklausa.

K. Kavaliauskas, giedojo visi da
lyvaujantieji.

Po pamaldų Corrimal pajūrio 
salėje Wollongongo Apylinkės pir
mininkas trumpai pasveikino šven
tės dalyvius ir kun. P. Butkui va
dovaujant Sydney jaunieji ir mo
ksleiviai ateitininkai išpildė pro
gramų. Svečiui iš Queanbeyan, p. 
A. Kramiliui, akordeonu prita
riant padainavo: “Baltos burės 
plazda”, “Už Raseinių ant Duby
sos”, “Jauna sesė ant grėblio pa
rimus”; Vida Pužaitė padeklama
vo Maironio “Poeto noras", Kęs
tutis Laukaitis solo padainavo 
“Visų dienų be mamytės’, V. La- 
šaitis padainavo jumoreskų “Mer
ginų bėdos”, p; V. Šliogeris papa
sakojo savo įdomų nuotykį.'Meni
nės dalies konkurso komisija, su
sidedanti iš kun. P. Mortuzo, p. 
Ramanauskienės ir Wollongongo 
Apylinkės pirmininko A. Paplaus
ko, pirmųjų premijų paskyrė K. 
Laukaičiui, 2-jų V. Pužaitei ir 3-jų 
p. V. Lašaičiui.

Vakaras užsibaigė bendrais šo
kiais. Dalyvių nuotaika buvo labai 
gera, ir tikimės, kad sekančiais 
metais trečioje Jūros Dienos šven
tėje dalyvių skaičius bus didesnis, 
gal ir oras palankesnis.

A.S. Paplauskas ,

Hall). Po oficialiosios dalies ten 
pat vyks pobūvis. Kviečiami gau
siai dalyvauti iš artimesnių ir toli
mesnių apylinkių lietuviai.

ADELAIDE
šiais metais Vasario 16-tosios 

minėjimas įvyksta Vasario 16 die
nų, sekmadienį. Jį rengia Adelai
dės Apylinkės Valdyba pagal se
kančių programų:

10 vai. vėliavų pakėlimas prie 
Lietuvių Namų. Vėliavas pakelia 
skautai.

11 vai. pamaldos šv. Kazimiero 
Koplyčioje.

15 vai. minėjimas Lietuvių Na
muose:

a) Minėjimų atidaro Apylinkės 
Valdybos pirmininkas V. Petkū- 
nas;

b) Sveikinimai;
c) Žodis šventės proga — A. 

Maželis;
d) Tautiniai šokiai: (1) Suba

tėlė, (2) Mikita, (3) Blezdinginis 
Jonkelis. Vadovė Br. Lapšienė;

e) Dainuoja Lituania choras. 
Dirigentas muz. V. Šimkus.

Minėjimui pasibaigus, 7 vai. 30 
min. Lietuvių bendruomenės jau
nuolių, baigusių aukštesniųsias 
mokyklas, pagerbimas:

a) Garbės prezidiumo kvietimas,
b) Dovanų įteikimas,
c) Sveikinimai.
Vėliavų nuleidimas. (Vėliavas 

nuleidžia Ramovėnai).
Pastaba: Vakaro abiturientų 

garbei iškilmingam baliuj dalyva
vimas su pakvietimais.

Visi kviečiami kuoskaitlingiau- 
siai dalyvauti Vasario 16-tosios 
minėjime.

Apyl. Valdyba

CANBERRA
Vasario 16-sios — Lietuvos ne

priklausomybės paskelbimo minė-

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS j

Pritaiko Jūsų akinu ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šestad. 9-13 vai.
8tk Fleer, Capitol Homo, IM Swaaetoa St, 

C.I. (Prioiai. Molbooroo Town Hall) 
Tol. *2-2231

POPIEŽIUS Į BRITANIJĄ?
Spaudoje skelbiama, kad popie

žius Paulius VI greičiausia dar 
šiais metais vyks į Didž. Britaniją. 
1960 m. popiežių buvo aplankęs 
anglikonų bažnyčios galva Canter
bury arkivyskupas.

PRIBRENDĘS REVOLIUCIJAI
Raudonosios Kinijos premjeras, 

lankydamasis Afrikoje, pasidarė 
apie šį kontinentą tokią išvadą: 
Afrikoje revoliucijai sąlygos yra 
idealios. Jis Afrikoje išbuvo 7 sa
vaites ir aplankė 10 kraštų.

ATIDENGĖ GINKLŲ IMPORTĄ 
Peru valstybėje, Pietų Ameriko

je atidengė slaptą ginklų importą 
į šį kraštą. Ginklus gabeno komu
nistai, gerai treniruoti Kuboje. 
Ryšium su tuo vedami apklausinė
jimai ir tardymai. Yra visa eilė 
suimtų.

Pranešimai į• I
BANKSTOWNO SAVAITGALIO 

MOKYKLOS TĖVŲ IR 
MOKYTOJŲ DĖMESIUI

Vasario 23 d., sekmadienį 1 vai. 
Bankstown Lietuvių Namuose šau
kiamas mokyklos vaikų tėvų ir mo
kytojų pasitarimas, šiame pasita
rime ypač kviečiami tėvai. Bus lie
čiami aktualieji mokyklos reika
lai.

PRANEŠIMAS 
ŠACHMATININKAMS 

SYDNEJUJE

Sydnėjaus lietuviai žaidžia pir
mas rungtynes Riga Shield tur
nyre vasario 20 d. 7 vai. Chess 
Centre.

Šachmatų sekcijos vadovas

PRANEŠIMAS
SYDNĖJAUS LIETUVIAMS
Sydnėjaus Lietuvių Klubo Val

dyba (Lithuanian Club Ltd.) pra
neša nariams ir Sydnėjaus lietu
vių visuomenei, kad Klubo namai, 
18-20 Botany Rd., Alexandria, jau 
parduoti. Šio mėnesio 29

--------------------------------- -----------~---------- ----

Sydnėjaus Filisterių Būrelio narį 
GIEDRIŲ DRYŽĄ 

ir
SUSAN DRYŽIENĘ, 

sulaukusius pirmagimio sūnaus, sveikiname, kartu džiaugiamės 
ir linkime geriausios ateities.

Sydnėjaus Filisterių Būrelis

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Praėjusiais mokslo metais Ade

laidės universiteto technikos fa
kultetą baigė Donatas Dunda įsi
gydamas inžinieriaus laipsnį, o 
mokytojų institutą baigė Vytautas 
Straukas, tapdamas mokytoju.

Pereitą šeštadienį Bankstowno 
Dainavos salėje įvyko šaunios Al
gio Skirkos ir Vidos Dulinskaitės 
vestuvės. Vien tik kviestinių sve
čių puotoje dalyvavo virš 100. šios 
vestuvės dalinai užtemdė ir popu
liarųjį Soc. Mot. D-jos Užgavėnių 
blynų balių.

Senutė

Kaip teko nugirsti, Sydnėjuje 
Juozapa Jarnialavičienė atšventė 
savo šimtąjį gimtadienį. Senutė 
laikosi visai stipriai.

Augščiausia pasaulyje katedra 
yra Vokietijoje Ulmo katedra, 528 
pėdų augščio.

Daugiausiai pasaulyje filmų pa
gamina japonai, po jų seka Indija 
ir tik trečioje vietoje Amerika.

jimas įvyks vasario 16 d. Progra
moje :

11 vai. pamaldos St. Patrick 
bažnyčioje, Braddon. Pamaldas 
laikys kun. P. Martuzas.

3 vai. p.p. Klubo patalpose vie
šas minėjimas, čia bus paskaita, 
deklamacijos, tautiniai šokiai.
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d. minėtus namus perduoda pir- 'J 
kėjui.

Lietuvių Klubo Valdyba I
PRANEŠIMAS

Kadangi Geelongo apylinkės 
Lietuvių bendruomenės Valdybo
je dauguma reikalų buvo spren
džiama ne bendru visos Valdybos 
narių nutarimu, o tik kelių asme
nų pasitarimu, mes jautėmės val
dyboje nepageidaujami, dėlto nuo 
1963 m. gruodžio 30 d. iš valdy
bos pasitraukėme.

Pasirašė:
V. čerakavičiu* 
S. Čė.ika.

Pajieškojimas
Australų Raudonasis Kryžius 

pajieško Jono Jasinsko, atvykusio 
į Australiją 1949 m. su žmona 
Marijana. Jo klausia per Raud. 
Kryžių jo motina iš Lietuvos. Ži
nantieji apie paješkomąjį arba jis 
pats rašykite Mūsų Pastogės ad
resu.

Kovo 8 d. Bankstowno Lietuvių 
Namuose įvyks tradicinė Kaziuko 
mugė. Ruošia Katalikų Kultūros 
Draugija susitarusi su Sydnėjaus 
lietuvių jaunimo organizacijomis.

Pereitą sekmadienį Sydney Liet 
Klubo valdyba turėjo pasitarimą 
su lietuvių bažnytiniu komitetu. 
Kiek teko girdėti, buvo svarstoma, 
kad busimosios klubo patalpos bū
tų kaip galima arčiau bažnyčios, 
kur laikomos lietuviams pamaldos, 
ar bent toje pačioje miesto dalyje. a

Nors cabramatiškei p. Andriu
kaitienei ir pavyko operacija ir da
bar laiminga džiaugiasi atgauta 
sveikata, bet dėl jos ligos susitruk- 
dė visos šeimos kelionė į Ameriką: 
turės palaukti, kol kitas laivas 
juos priims.

*
Kiek laiko turėjęs priverstinų 

atostogų gydytojo priežiūroje, da
bar pinai pasitaisęs sydnėjiškis p. 
B. Daukus trim savaitėm išvyko 
su žmona paatostogauti į pietų 
pakraštį. *

Atsimenate laikraštinę sensaci
ją, kai prieš kiek laiko Canberro- 
je buvo paslaptingai dingusi viena 
kanadietė? Sekdami jos pėdomis 
policijos agentai net buvo užsukę 
pas mūsų bičiulį canberiški 
Narbutą. Ku-ka

SUNKU TIEMS KARALIAMS .

Dažnai karališkos šeimos na
riams neįmanoma elgtis taip, kaip 
kad pasielgtų eilinis pilietis. Dėl 
susikryžiavimo asmeninių ir kara
liškų interesų kitas net atsisako 
karališkos garbės. Šiomis dieno
mis Olandiją sukrėtė žinia, kad 
Olandijos ^karalaitė Irena suėjo į 
artimesnę pažinti su vienu Ispa
nijos didiku. Tam užkertant kelią 
Olandijos vyriausybė atšaukė ka
rališką Olandijos vizitą j Ispani
ją. Karalaitė atsisako įpėdinystės 
į sostą ir pasirenka savo išrink
tąjį.
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