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Netekome Dr. Antano Trimako

Augščiausia Lietuvos vadovybė 1938 m. Vidury Respublikos prezidentas Antanas Smetona, de
šinėje ministeris p-kas Juozas Tūbelis, kairėj Seimo pirmininkas Konstantinas Šakenis. Šiais me
tais sausio mėn. suėjo 20 metų nuo prez A. Smetonos mirties. Šios sukakties minėjimas ruošiamas 
Sydnejuje kovo 14 d. 7 vai. Dainavos salėje.

APIE MENO 
DIENAS

Prieš ketvertą metų Sydnėju- 
je pradėtos Lietuvių Meno Die
nos mūsų kultūriniame gyveni
me, galima sakyti, jau tvirtai 
įsipilietino ir net sudaro mūsų 
kultūrinės veiklos nugarkaulį. 
Rodos, dviejų metų tarpas tarp 
šių visu australišku mastu paren
gimų yra gana platus, bet tinka
mai tam pasiruošti laiko vos vos 
užtenka.

Su pasididžiavimu prisimena
me praėjusias Lietuvių Meno 
Dienas anais metais Adelaidėje, 
o štai jau šių metų pabaigoje jas 
turėsime Melbourne. Reikia tikė
tis, kad melburninės Meno Die
nos praeis dar šauniau ir įspū
dingiau, negu prieš tai buvusios, 
nes šių parengimų pačiame cha
rakteryje glūdi progresyvumo 
bruožas. Juo labiau, kad Meno 
Dienoms Melbourne ruošiamasi 
labai intensyviai. Dar pernai su
darytas Meno Dienoms rengti 
specialus komitetas, kuriam va
dovauja didelės kultūros ir pla
taus žvilgsnio pirmininkė p. Ele* 
na Žižienė. Kas šiose Meno Die
nose Melbourne numatoma, ne
trukus išgirsime iš pačios minė
to komiteto pirmininkės. Tačiau 
ne vien nuo pačių komitetų, ko
kie jie bebūtų, priklauso meno 
dienų lygis ir pasisekimas.

Nors Meno Dienas organizuo
ja Krašto Kultūros Taryba, o 
konkrečiai ir techniškai jas pra
veda numatytose vietovėse spe
cialūs tam sudaryti komitetai, vis 
tik jos yra visų Australijos lie
tuvių kondensuotas kūrybingų 
polėkių pasireiškimas. Per jas 
mes aiškiai pasisakome, kiek esa
me tautiniai sąmoningi ir kaip 
vertiname, puoselėjame ir pri
imame savo tautinės kultūros ap
raiškas. Iš mūsų pačių yra cho
ristai ir chorvedžiai, rašytojai ir 
dainininkai, dailininkai, muzikai 
ir šokėjai. Pagaliau mūsų pačių 
aukomis ir lėšomis suplaukia vi
sų rūšių menininkai ir meno vie
netai į tą ar kitą numatytą vie
tovę, mes patys esame ir tie, ku
rie užpildo sales, kuriose vyksta 
numatyti parengimai. Tik sąmo
ninga ir savo kultūrines verty
bes branginanti bendruomenė įs
tengia išauginti menines pajėgas 
ir jų patiektomis kultūrinėmis 
vertybėmis nuoširdžiai džiaugtis. 
Štai dėl ko tokios meno dienos 
yra mūsų kidtūrinės veiklos ba
rometras ir mūsų tautinio gyvas
tingumo liudijimas. Meno Dieno
se dalyvauja ne vien tik tie, ku
rie aktyviai jų programas išpil
do arba kaip žiūrovai bei klau-

A. A.
DR. ANTANO TRIMAKO,
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Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Pirmininko, staigi mirtis 
yra skaudus smūgis visai lietuvių tautai. Australijos Lietuvių 
Bendruomenės vadovybė augštai vertino Dr. A. Trimako kil
nią asmenybę jr jo nuoširdžias pastangas Lietuvos laisvinimo 
darbe. Australijos lietuviai, skaudžiai išgyvendami jo mirti, 
reiškia nuoširdžią užuojautą Dr. A. Trimako artimiesiems ir 
Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui, netekusiam sa
vo vadovo. Tegul a.a. Dr. A. Trimako šviesi asmenybė įpa
reigoja mus dar vieningiau ir daugiau suglaustomis gretomis 
dirbti ir siekti Lietuvos išlaisvinimo.

lz. Jonaitis,
A.L.B. Krašto Valdybos pirmininkas
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MIRĖ GRAIKIJOS KARALIUS
Pereitų penktadienį, kovo 6 d. 

mirė Graikijos karalius Paulius, 
sulaukęs 62 metų. Neseniai jam 
buvo padaryta sunki operacija, ir 
to pasėkoje kraujo krešuliai už
blokavo kraujo indus. Pagal Grai
kijos konstitucijų karalium pri
saikdintas jo sūnus Konstantinas, 
25 m. amžiaus.

SUNKIOS DERYBOS
Dėl šiaurinės Borneo salos da

lies, kuri priklauso Malezijai, Ban
koke vyko konferencija, neatne- 
šusi teigiamų rezultatų. Bijoma
si, kad šiame sektoriuje kiekvie
nų dienų gali kilti karas tarp In
donezijos ir Malezijos, kuris, bijo
masi, gali išsiplėsti į didelį kon
fliktų. čia gali būti įvelta ne tik 
Britanija ,bet ir Australija su N. 
Zelandija.

šovai priima, bet drauge ir tie, 
kurie dėl vienokių ar kitokių prie
žasčių jose tiesiog nedalyvauja. 
Jie paremia savo auka arba net 
iš tolo džiaugdamiesi tokia tauti
nės kultūros pravedama manifes
tacija moraliai palaiko kitų pas
tangas.

Kaip tik šia proga priminda
mi gale metų vykiančias meno 
dienas, norime tik užakcentuoti 
jų svarbą ir reikšmę mūsų lietu
viškame gyvenime. Per jas mes 
tautiniai atsigaiviname, sustiprė- 
jame, įgyjame pasitikėjimo ir net 
pasididžiavimo ne vien tik tuo, 
ką turime, bet ir ką galime pada
ryti. Tas juo labiau pakelia mū
sų nuotaikas, nes mūsų čia 
tiek nedaug, o atliekame mil
žinišką, iš pašalies žiūrmčiam, 
mūsų jėgas viršijantį darbą. Su 
pasitikėjimu žvelgiame į metų pa
baigą, kur mūsų kultūrinio ir vi
suomeninio darbo vaisiai bus 
triumfaliai pademonstruoti Meno 
Dienose ir suvažiavimuose.

—v k.— ,

NUMATOMI NAUJI 
ASTRONAUTAI

Dar šiais metais Amerika nu
mato išleisti į erdves tuo pačiu 
metu du astronautus. Pagal pro
gramų tas buvo numatyta tik 1965 
metais.

Kambodžia tikisi gauti ginklų 
iš Sov. Rusijos ir komunistinės 
Kinijos. Rusija prižadėjusi pasiųs
ti du kovos lėktuvus, 12 patrankų, 
8 priešlėktuvinius pabūklus, 36 
kulkosvaidžius ir kitų lengvesnių 
ginklų. Kinija suteiks 200 karinių 
sunkvežimių ir eilę lengvų gink
lų.

★

Netrukus į Kipro salų numato
mos pasiųsti UNO karinės pajėgos 
krašte tvarkai palaikyti ir atsta
tyti taikų.

*
Genevoje (Šveicarijoje) 17-kos 

tautų nusiginklavimo konferenci
ja nepasiekė jokių rezultatų. Nors 
dedama pastangų, kad konferenci
ja neiširtų, tačiau, iš jos nedaug 
ko tikimasi.

★

Amerikoje vyksta byla, kur tei
siamas prez. Kennedy žudiko L. 
H. Oswald užmušėjas Jack Ruby. 
Byla, susidomėjimas didelis. Tiki
masi, kad benagrinėjant šių bylų 
paaiškės ir detalių apie tikrųsias 
atentato prieš prezidentų priežas
tis.

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ
TURKIJOS PREMJERA

Vasario 21 d. įvyko pasikėsini
mas prieš 80 metų amžiaus Tur
kijos ministerį pirmininkų Isfnet 
Inonu. Jam pravažiuojant buvo 
paleista, trys šūviai, kurie kliudė 
automobilį, bet ministeris pirmi
ninkas buvo nepaliestas. Pasikė- 
sintojas suimtas.

Pasaulio lietuvius pasiekė liūd
na žinia, kad vasario 27 d. New 
Yorke širdies smūgio pakirstas 
mirė Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Pirmininkas Dr. 
Antanas Trimakas. Jo mirtis yra 
didelis smūgis laisvuose Vaka
ruose veikiančioms lietuviu lais
vinimo organizacijoms.

Velionies Trimako visuomeni
nė veikla šakota, jis reiškėsi 
įvairiose srityse, o paskutinieji 
septyneri metai liudija nepapras
tą daktaro Trimako pasišventimą 
ir ištvermę visas jėgas skirti Lie
tuvos laisvinimui.

Daktaras Trimakas buvo gi
męs 1902 metais birželio 19 d. 
Taupriuose, Lietuvoje. Nuo 1925 
iki 1930 metų jis studijavo tei
sės, politikos ir ekonomijos mo
kslus Lillio ir Grenoblio univer
sitetuose Prancūzijoje, ir Kaune, 
o tarptautinę teisę Haagoje-Olan- 
dijoje ir Ženevoje — Šveicarijo
je. 1930 metais Lillio universite
te gavo filosofijos daktaro laips
nį.

Nuo 1930 metų velionis Tri
makas pradėjo dirbti diplomati
jos srityje. Nuo 1930 iki 1935 
m. buvo Lietuvos Pasiuntinybės 
sekretoriumi Stokholme, Švedijo
je, p nuo 1935 iki 1938 m. — 
Europos skyriaus vedėju Lietu
vos užsienio reikalų ministerijo
je Kaune. Nuo 1938 m. metus 
dirbo patarėju Lietuvos Pasiun
tinybėje Varšuvoje, o 1939 m. 
buvo paskirtas Lietuvos Genera
liniu konsulu Vilniuje. Nuo 1945 
m. — Lietuvos konsulas Tūbin- 
gene.

Lietuvai netekus laisvės, velio
nis toliau jungėsi į politinę veik
lą. Įsikūrus Vyr. Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui Dr. Trima
kas reiškėsi jo veikloje — buvo 
politinės komisijos narys ir pre
zidiumo bendradarbis, atstovavo 
Lietuvos Ūkininkų Sąjungai. Iš
eivijoje VLIKo nariu buvo nuo 
1955 metų, o nuo 1957 m. birže
lio 2 d. išrinktas VLIKo prezi
diumo pirmininku, juo išbuvęs 
ligi mirties.

Nuo 1951 m., apie 12 metų 
dr. Trimakas dirbo ir Lietuvos 
Laisvės Komitete, eidamas sek
retoriaus pareigas. Jis buvo ir 
Pavergtųjų Tautų Seimo Lietu
vos Delegacijos nariu, ėjęs politi
nės komisijos pirmininko parei
gas. Seimui buvo pateikęs eilę

LIETUVIAI
KANADOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖ 
REGISTRUOTA

Kanados lietuvių Bendruomenė 
po ilgų pastangų oficialiai įregis
truota krašto valdžios įstaigose. 
Šis įregistravimas bendruomenei 
duoda daug lengvatų turint reika
lo su įvairiomis vietos įstaigomis.

LIETUVOJE MIRĖ
P. KUBERTAVIČIUS 

Vasario 14 d. Vilniuje mirė vienas 
didžiųjų lietuvių dramos aktorių ir 
lietuvių profesinio teatro kūrėjų 
Petras Kubertavičius. Gimęs 1879 
m. birželio 22 d. netoli Simno, Var
tų kaime Kubertavičius 1916 m. 
buvo įstojęs į J. Vaičkaus dramos 
studijų ir nuo to laiko visų savo 
gyvenimų paskyrė teatrui. Kaune

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Pirmininkas

svarbių studijinių pranešimų.
Gyvendamas JAV-se velionis 

veikė ir Vid. Europos krikšč. de
mokratų unijos vykd. komitete 
(buvo jo vicepirm.), 1956 m. ap
lankė visą eilę Pietų Amerikos 
valstybių. 1957 m. vėl kaip VLI
Ko pirmininkas lankė Pietų Ame
rikos valstybes, populiarindamas 
pavergtųjų laisvės reikalą.

Dr. Trimakui nebuvo svetimas 
visuomeninis, mokslinis ir spau
dos darbas. Nuo 1918 m. velio
nis yra dirbęs ateitininkų tarpe, 
nuo 1924 m. — Ūkininkų Są
jungoje. 1946-47 m. buvo BAL- 
Fo Įgaliotiniu Europoje.

Atvykęs į JAV įsitraukė į mo
kslo darbą, nuo 1957 m. politi
nius ir ekonominius mokslus dės
tė Seton Hall universitete. Spau
doje jis yra rašęs politikos, teisės 
ir ekonomijos klausimais. 1930 
m. parašė knygą prancūzų kalba 

PASAULYJE
įkūrus Valst. Teatrų, Kubertavi
čius visais nepr. gyvenimo metais 
buvo vienas stambiausių dramos 
kolektyvo aktorių. Jis buvo sukū
ręs daugiau kaip 200 vaidmenų, 
dar dirbo režisūros ir teatrinės pe
dagogikos srity. Velionis buvo pa
šarvotas Kauno dramos teatre ir 
palaidotas vasario 16 d. (E)

YRA ŽUVUSIŲ IR LIETUVIŲ
Kovose prieš komunistinius par

tizanus Pietų Vietname amerikie
čių daliniuose yra ir eilė lietuvių, 
jų tarpe ir žuvusių.

“NAUJIENŲ” DIENRAŠČIUI
50 M. AMŽ.

Čikagoje, JAV leidžiamam 
dienraščiui “Naujienos” vasario 19 
d. sukako 50 metų. Šis laikraštis

“Kooperatinis judėjimas Lietuvo
je”, 1924-1926 m. redagavo koo
peratininkų savaitraštį “Gerovė”. 
Pastaruoju metu, gyvendamas 
New Yorke, buvo redakcijų na
riu žurnalų “Baltic Revue”, “La 
Revue Baltic” ir “Revesta Bal- 
tica”. Velionis dažnais atvejais 
rašė lietuvių spaudai JAV-se, kel
damas vertingas, originalias ir 
konstruktyvias mintis politikos ir 
ypač laisvinimo klausimais. Dr. 
Trimakas dažnu atveju kalbėjo 
lietuvių parengimuose ir aktyviai 
reiškėsi įvairiose lietuvių orga
nizacijose, pvz. PLB-je ir kt., su
skubdamas aplankyti jų metinius 
suvažiavimus ar seimus.

Dr. Trimakui mirus lietuvių 
tauta neteko darbštaus, sąžinin
go, išsimokslinusio visuomeninin
ko, politiko ir veikėjo, su tikru 
pasišventimu atsidavusio Lietu
vos laisvinimui. (E) x

pradžioje buvo leidžiamas kartų 
per savaitę, o nuo 1914 m. rugp. 1 
d. pasirodo kasdien. Tai pirmas 
liet, dienraštis J A V-se. Nuo lei
dimo pradžios “Naujienų” vyr. 
redaktorium yra dr. Pijus Grigai
tis. Nuo 1916 m. su pertraukomis, 
o nuo 1921 m. be pertraukos redak
cijoje dirba Kostas M. Augustas, 
vyr. red. pavaduotojas. Ilgesnį 
laikų “Naujienų” redakcijoje dir
bo Antanas Lalis, Kazys Baronas, 
Vincas Poška, Juozas Laukys, A. 
Dvylis, P. Adomaitis, V. Radzevi
čius, Stp. Strazdas, Antanas Vai
vada, Martynas Gudelis, dr. Pet
ras Jonikas, J. Balčiūnas — Švais
tas ir kt. šiuo metu dienraščio 
polit. žinių tvarkytoju yra St. Vai
noras ir bendrosios kronikos vedė
ju Juozas Pronskus (Aklasmatė). 
Dienraščio ūkio reikalus tvarko M. 
Gudelis. (E)
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MŪSŲ PASTOGĖ

Vasario 16-sios atgarsiai pasaulyje
ATSILIEPIMAI SVETIMŲJŲ SPAUDOJE IR POLITIKOJE

AMERIKOJE vasario 16 dienos 
proga ligi vasario 20 dienos imti
nai JAV Kongrese kalbėjo 22 se
natoriai ir 85 Atstovų Rūmų na
riai — jie visi priminė Lietuvos 
laisvės paskelbimo sukakti, dabar
tinę krašto padėti ir reikalą Lietu
vai vėl atgauti nepriklausomybę. 
Be kitų senatorių, apie Lietuvą 
kalbėjo žinomos polit. asmenybės, 
kaip Goldwater, Humphrey, Ken
nedy ir kt. Senate Lietuvos šven
tės minėjimą pravedė sen. Dodd, o 
Atst. Rūmuose — kitas ilgametis 
Lietuvos bičiulis D. Flood.

VAŠINGTONE, vasario Iff d. 
Lietuvos Atstovą sveikino Valst. 
sekretorius, eilė kitų aukštų parei
gūnų, Dipl. Korpuso Dekanas su 
kelių valstybių ambasadoriais. Pri
ėmime pas J. Rajecką dalyvavo 
Valst. sekretoriaus D. Rusk žmona, 
Protokolo šefas su visa eile parei
gūnų, diplomatų tarpe be kitų at
silankė du Vokietijos ambasados 
pareigūnai ir Kanados min. pata
rėjas. Be kitų svečių dar dalyvavo 
spaudos atstovai, keletas Vašing
tono universiteto profesorių bei 
JAV sostinėje gyvenančių lietu
vių, latvių ir estų dauguma.

Pažymėtina, kad vasario 17 d. 
“Congressional Reccord” paskelb
ta J. Rajecko minėjime pasakytos 
kalbos santrauka anglų k., dar įdė
tos kun. J. J. Matučio ir kun. E. 
Abromaičio invokacijos, pasakytos 
JAV Rongrese bei dr. P. Dauž- 
vardžio, Lietuvos Gen. Ronsulo Či
kagoje, kalba vasario 16 d. Čika
goje.

VAŠINGTONO dienraštis “The 
Washington Post” vasario 17 — 18 
laidose paskelbė ilgesni Marie Mc
Nair straipsnį apie priėmimą Lie
tuvos Pasiuntinybėje ir ten tartus 
žodžius. Pažymėta, kad svečiams 
buvo parodyti vestuviniai papro
čiai ties kaimo bažnytėle, lietuviš
kos lėlės ir kt. Plačiau cituotas 
Lietuvos Atstovo J. Rajecko žodis 
apie Rremliaus susirūpinimą Kip- 
ro suverenumu. Anot Rajecko 
“Kremlius norįs pavergti Kiprą, 
toliau vergijoje laikyti Lietuvą ir 
norėtų paglemžti visą pasaulį...”

Lietuvos šventę plačiai minėjo 
Cleveland, Ohio dienraščiai. Mies
to dienraštis “The Cleveland 
Press” įdėjo minėjime kalbėjusio 
dr. Bačkio nuotrauką, vasario 14 d. 
tas pats dienraštis įdėjo įžanginį 
apie Lietuvą, o vasario 15 d. įžan
ginį “Viltis palieka” paskelbė 
“Clev. Plain Dealer”, vasario 16 
d. įdėjęs dar kitą straipsnį apie 
Lietuvą. Apie Lietuvą, jos laisvės 
paskelbimo minėjimą dar rašė ir 
kitų JAV, Kanados, Australijos 
miestų spauda.

\

VASARIO 16-ji AUCKLANDE (NZ)
Minėjime dalyvavo ir dainininkė 

G. Vasiliauskienė. Aucklando val
dybos pir-kas Č. Liutikas savo ati
darymo žodyje plačiau apsistojo 
ties Vasario 16-ja, išryškino šios 
šventės prasmę. Savo kalbos metu 
išstatė gražiai išspausdintų išra
šytų keliolika vasario 16-sios šūkių 
ir juos tiksliai apibūdino.

Po įžanginio žodžio neseniai iš 
Argentinos persikėlusi A. Kava
liauskaitė dailiai lietuviškai pa
deklamavo dienai pritaikintą eilė
raštį.

Toliau sekė p. č. Liutiko paskai
ta apie velionį prof. M. Biržišką, 
Lietuvos Nepriklausomybės pas
kelbimo akto signatarą.

Po deklamacijų visi susikaupę 
nuoširdžiai išklausė solistės G. Va- 
siliauskenės solo dainų, įdainuotų 
juostelėj.

Toliau sekė p. Č. Liutiko paskai
ta apie velioni prof. M. Biržišką, 
Lietuvos Nepriklausomybės pas
kelbimo akto signatarą. Paskaiti
ninkas pradžioje nusiskundė, kad 
sunku trumpoj paskaitoj išryškinti 
M. Biržiškos asmenybę, kuri buvo 
tokia plati ir šakota. Prof. M. Bir
žiška mokslininkas, lietuvių litera
tūros istorikas, tautosakos tyrinė
tojas, nenuilstamas Vilniaus kraš
to lietuvybės saugotojas ir kovoto
jas. Prelegentas priminė, kad 
prof. M. Biržiška parašęs virš 800 
straipsnių ir apie 40 knygų. Pa
baigoje p. Liutikas priminė, kad ir 
paskutinis iš trijų “Budrių” šiais 
metais mirė — prof. Viktoras Bir
žiška.

Prisiminti ir pagerbti gyvieji 
Nepriklausomybės akto signatarai: 

x KANADOJE, Toronto dienraš
tis “Globe and Mail” vasario 15 d. 
paskelbė vedamąjį, suminėjęs Lie
tuvos pavergimą ir šeimų išardy
mą. Rašė ir kiti Toronto bei kitų 
miestų laikraščiai.

Daugelyje JAV miestų apie 
Vasario 16 buvo pranešimai radijo 
valandėlėse (ne tik pačių lietuvių 
vedamosiose) ir televizijoje. Cle- 
velande vasario 16 vakare buvo 
perduota kelios nuotraukos ir in
formacija apie Vasario 16 minėji
mą. Bostone, ALT rūpesčiu Va
sario 16-ji trumpiau ai- ilgiau pa
minėta 11 Bostono radijo stočių. 
Programas joms paruošė “Laisvės 
Varpo” radijo vai. vedėjas Petras 
Viščinis. Apie Lietuvą, jos šventę 
buvo pranešimai ir per kitų JAV 
miestų radijo stotis, specialią pro
gramą buvo parengęs “Am. Bal
sas” Vašingtone.

Toronte, Kanadoje, apie lietuvių 
šventę minėta radijo valandėlėse, 
o per C B C radiją duotas liet, dai
nų pusvalandis. Lietuvių minėji
mo iškilmes filmavo Toronto tele
vizijos atstovai.

PAGALBON
Gerbiamieji,

Viso laisvojo pasaulio lietuvių 
išlaikomoji Vasario 16 gimnazija 
lygia prieš 10 metų apsigyveno 
lietuvių aukomis įsigytuose na
muose Hūttenfelde, V. Vokieti
joje. Nors tie namai buvo pirkti 
skolon, tačiau šiandien visos 
skolos išmokėtos ir jie yra lietu
vių nuosavybė. Lietuviai parodė, 
kaip jie brangina savąją mokyk
lą ir, tuo pačiu, kaip gyvenimiš
kai siekia išlaikyti svetimuose 
kraštuose augančios jaunosios 
kartos lietuviškumą.

Jau iš pat pradžios buvo aiš
ku, kad nupirktoji Rennhofo pi
lis nėra pritaikinta gimnazijos ir 
bendrabučio reikalams, Tuoj pat 
buvo pastatyti 2 lentiniai bara
kai,, juose įrengiant klases, vir
tuvę ir valgyklą. Niekas neabe
jojo, kad toks sprendimas tik 
laikinas. Metai iš metų lentiniai 
barakai darėsi vis mažiau tinka
mi tam tikslui, kuriam jie pri
valėjo tarnauti. PLB VKV ėmė 
rūpintis, naujų namų statyba. 
Esant palankiai V. Vokietijos 
vyriausybės politikai, buvo gau
ta iš jų pusė milijono vokiškų 
markių (DM 500.000.—). Pra
dinio vajaus metu lietuviai suau
kojo apie DM 100.000, — Dar
bai jau pradėti ir tuoj bus den
giamas stogas. Tačiau pilno pla
no įvykdymas kainuos apie 
DM 790.000.— Taigi trūksta 

prof. S. Kairys (U. S. A.), prel. K. 
Šaulys (Šveicarija) ir A. Stulgins
kis bei P. Klimas okup. Lietuvoje. 
Visi žuvusieji buvo pagerbti gie
dant Lietuvos Himną.

Po paskaitos G. Kaminskas pa
grojo trejetą dalykėlių smuiku ir 
vėl buvo klausomasi solistės G. Va
siliauskienės dainų.

Minėjimo metu ant stalo, pa
puošto tautine vėliava, buvo išsta
tyta prof. M. Biržiškos įrėminta 
nuotrauka, šalia 20-ties signatarų 
nuotrauka su Nepriklausomybės 
akto kopija. Stalas papuoštas gė
lėmis. Šalia buvo išdėstyta rinki
nys prof. M. Biržiškos knygų ir 
fotografijos kitų signatarų: S. 
Kairio, K. šaulio, A. Stulginskio 
ir P. Klimo.

Baigiant minėjimą valdybos 
p-kui pasiūlius ir susirinkusiems 
pritariant nutarta pasiųsti sveiki
nimus prof. S. Kairiui ir prel. K. 
šauliui, o taip pat išreikšti nuošir
dų ačiū dainininkei G. Vasiliaus
kienei už jos “dalyvavimą” minė
jime.

Ta pačia proga valdybos ir visų 
susirinkusiųjų palinkėta geros sėk
mės Kaminskų šeimai, kuri aplei
džia Aucklandą ir išvyksta laimės 
ieškoti į Australiją. Taip pat pa
dėkota prie šio minėjimo prisidė- 
jusiems: A. Cibulskytei už šūkių 
išrašymą, A. Atkočaičiui už prie
mones, kurių pagalba galėjome pa
siklausyti lietuviškų dainų, ir po
nioms, paruošusioms kavą su už
kandžiais — Kaminskienei, Liuti
kienei ir Malskaitienei.

Po minėjimo dar ilgokai pasėdė
ta prie kavutės besikalbant ir be
sidalijant įspūdžiais. — S —

IŠ URUGVAJAUS ELTAI pra
nešta, kad svarbiausieji Montevi
deo dienraščiai: El Dia, El Pais, 
El Plata ir kt. spausdino specia
lius straipsnius Lietuvos laisvės 
kovų epopėjai ir padėčiai paverg
toje Lietuvoje pavaizduoti. Visi 
laikraščiai dar aprašė priėmimą 
Lietuvos Pasiuntinybėje. Šventei 
skirtose lietuvių radijo programo
se ispanų ir lietuvių kalbomis kal
bėjo Lietuvos Atstovas A. Grišo- 
nas, spaudos attache K. Čibiras, 
žurn. J. P. Martinez Bersetche ir 
kiti. Vasario 16 d. buvo Urugva
jaus stočių tinklo jungtinė progra
ma apie komunizmo pavojų P. 
Amerikai Lietuvos tragedijos fak
tų šviesoje — šis 50 radijo stočių 
balsas, girdėtas Argentinoje ir kt. 
kraštuose laimėtas Lietuvos Pa
siuntinybės iniciatyva ir jos bičiu
lių kitataučių pastangomis.

FED. VOKIETIJOJE apie Lie
tuvą, jos pavergimą, kovą dėl ne
priklausomybės straipsnius pas
kelbė daugelis dienraščių, pvz. 
“Allg. Zeitung” Mainze, “Wies- 
badener Tagblatt” ir kt. Heidel-

GIMNAZIJAI
netoli DM 200.000. — arba apie 
50.000., amerikoniškų dolerių.

PLB VKV ir Vasario 16 gim
nazijos vadovybė kreipiasi šiuo 
į Tamstas, prašydami Jūsų kraš
te gyvenančių lietuvių tarpe su
organizuoti vajų telkti lėšoms 
naujajam pastatui užbaigti. Te
būna viso pasaulio lietuvių tarpe 
1964 metų kovo, balandžio ir 
gegužės mėnesiai skirti Vasario 
16 gimnazijos šalpai. Tenelieka 
nė vieno lietuvio, kuris liktų ne
prisidėjęs prie lietuviškos mokyk
los namų statybos.

Mūsų supratimu, vajaus orga- 
nizacijon kviestini veikiančių or
ganizacijų ir religinių bendruo
menių atstovai ir pavieniai akty
vesni bei visuomenei žinomesni 
asmenys.

Sutelkus pinigus prašome siųs
ti sekančiu adresu: Privates Li- 
tauisches Gymnasium 684 Lamr 
pertheim-Hūttenfeld, W. Germa
ny. Arba tiesiai į banką: Deut
sche Bank, Weinheim, Sparkonto 
621932. Privates Lit. Gymn.

Reikšdami dėkingumą už lie
tuviškąjį solidarumą, liekamės su 
viltimi, kad bus išklausytas pra
šymas ir Vasario 16 gimnzija 
1964 metų rudenį galės pradėti 
savo darbą naujuose namuose!
Dr. J. Aviža
PLB VKV Pirmininkas
Br. Liubinas
Vasario 16 Gimnazijos Direkt.

ALB Krašto Valdyba, pritar
dama šiam atsišaukimui, malo
niai kviečia visus Australijos lie
tuvius aktyviai prisidėti savo au
komis prie Vasario 16-sios Gim
nazijos Vokietijoje pastatų už
baigimo. Būtų gerai, kad solida
rizuojant besimokančiam šioje 
gimnazijoje lietuvių jaunimui, 
prie šios akcijos ypač prisidėtų 
mūsų jaunimo organizacijos.

Gal net reikėtų prieš keletą 
metų atgaivinti čia veikusią gim- 

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 įvyks visame Pa
saulyje Kristaus karaliavimo amžiuje, šiame tūkstantmetyje, apie ką 
jau buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų.

Dabar mes savo alumis 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 11.00.

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 358 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 
ir paaiškinimu. Puošniais apdarais, kaina 50 c e n t ų. “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 E<»t 3rd Street, Spring Valley, Illinois, U.S.A. (61362)

bergo, Mannheimo, Weinheimo 
spauda plačiai aprašė centrinį 
nepr. minėjimą Mannheime. Kiti 
laikraščiai dėjo antraštes “Lietuva 
laukia laisvės”, pabaigoje pažymė
dami: “Lietuvių tauta pasitiki 
Vakarų parama, nes ji savo laisvės 
kovą veda už Vakarų idealus. Lie
tuva laukia aiškaus Vakarų pasi
sakymo Maskvos atžvilgiu”. Ma
žoje Vechtos vietovėje, kur 28 se
neliai minėjo tautos šventę, dien
raščiai “Oldenburgische Volks- 
zeitung”, “Nordwest Ztg.” at
spausdino plačius minėjimo apra
šymus, įdėdami lietuvaičių tauti
niais rūbais ir St. Motuzo medžio 
drožinių nuotraukas. (E)

ITALIJOJE, didieji Romos dien
raščiai “II Messaggero”, “H Po- 
polo”, “Il Quotidiano” ir kt. skelbė 
pranešimus apie Lietuvą prieš jos 
šventę ir dėjo aprašymus po minė
jimo. Nemaža vietos minėjimui 
Romoje paskyrė Vatikano organas 
“L’Osservatore Romano”. Italijos 
valst. žinių agentūra A N S A iš
siuntinėjo platų komunikatą. Lie
tuvos reikalai ir šventė rado dide
lio atgarsio provincijos spaudoje.

Dr. J. Gailiaus pastangų dėka Ita
lijos Valst. Radiofonas vasario 16 
d. transliavo specialią programą 
— paskelbti duomenys iš Lietuvos 
istorijos ir transliuotos lietuviškos 
dainos. Specialius prąnešimus 
įvairiomis kalbomis davė ir Vati
kano radijas. Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo šventė plačiai 
paminėta ir per Madrido Tautinį 
Ispanijos radiją. (E)

PABALTIJYS —
CHRUŠČIOVUI AŠAKA

Chruščiovo naujametinis laiškas 
vyriausybių vadovams ir pasiūly
mas atsisakyti smurto “teritorinių 
ginčų” sprendime davė progą šve
dų spaudoje priminti sovietų smur
tą Pabaltijy.

Įtakingasis Stokholmo dienraštis 
“Dagens Nyheter” ryšium su tuo 
pabrėžė, kad Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos įjungimas į Sovietų Są
jungą buvo grynas smurtas. 
Drauge paminėtas liberalų parti
jos vadovo prof. Ohlino pasiūly
mas pravesti tarptautiškai prižiū
rimus balsavimus Pabaltijo res
publikose, siekiant nustatyti, ar 
jos nori priklausyti sovietams ar 
atgauti savo nepriklausomybę. Ofi
cialiai skelbiama, kad Pabaltijo 
tautos buvusios tariamai jų pačių 
noru “išlaisvintos”, o tikrovėje jų 
likimas tėra tik skaudi ironija, ly
ginant su Chruščiovo naujametinio 
pareiškimo žodžiais, kuriais jis 
pasmerkė betkokią tiesioginę ar 
netiesioginę svetimo krašto inva
ziją, užpuolimą ir karinę okupa
ciją. (E)

Ar jau užsisakei
Mūsų Pastogę?

nazijos rėmimo būrelių sistemą.
Persiunčiant pinigus mielai 

tarpininkaus ALB Krašto Valdy
ba. Kr. Valdybos adresas: Box 
4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.
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 CARINIA !

DAKING HOUSE, RAWSON PLACE, | 

SYDNEY

i Ę 
Savo metiniame rudens išpardavime Carinia leidžia nužemin- :: 
tomis kainomis tūkstančius plokštelių: vokiškų, rusiškų, ita- į > 
liškų, akordeono, klasikinės, šokių, džiazo, havajietiškos ir | 
kitokios muzikos. Kainos pradedant 2/-, ir ilgo grojimo plokš- b 
teles parduodamos po 15/- ir 29/6 kiekviena. Sydnėjiškiai :t 
skaitytojai kviečiami nedelsiant užsukti į Carinia plokštelių y 
barą, kur rasite didžiausią pasirinkimą. Kituose steituose ir j i 
provincijoje gyveną rašykite prašydami neapmokamų kata- t 
logų. T

Prašome įsidėmėti, kad šias specialia kaina plokšteles 
tegalite gauti tik Carinia plokštelių bare (CARINIA RE
CORD BAR). H

SOV/E77N/S AUKSAS
Vakaruose pirkę didesnius kvie 

čių kiekius sovietai už javus su
mokėjo auksu. Kai ilgą laiką So
viet! ja savo aukso atsargas slėp
davo nuo vakariečių akių, pasta
ruoju metu pasaulio dėmesys vėl 
nukrypo į sovietinį auksą ir Vaka
ruose pasirodė spėjimų apie Sovie
tų Sąjungos turimas aukso atsar
gas.

Sovietų aukso gamyba plačiau 
prasidėjo po revoliucijos ties di
džiosiomis Sibiro upėmis ir šiuo 
metu atrodo parodoksalu, kad auk
so ištekliams ties Lenos upe rasti 
buvo pakviesti Vakarų “kapitalis
tai” su dabartiniu JAV Valst. de
partamento pareigūnu Harriman- 
nu priešaky. Tik vėliau atsikra
čius svetimųjų, sovietai aukso ga
mybą — ieškojimą perėmė savo ži
nion. Jau žinoma, kad rytiniame 
Sibire, ties Lenos, Kolymos ir kt. 
upėmis buvo įkurta darbininkų sto
vyklos ir tuose aukso rajonuose 
yra dirbę ir dar dirba šimtai tūks
tančių pastarojo karo belaisvių, ir 
dar daugiau tremtinių iš įvairių 
Sovietijos sričių. Darbo sąlygos 
tose Sibiro aukso kasyklose buvo 
ir tebėra nežmoniškos ir darbinin
kų tarpe mirtingumo nuošimtis 
labai didelis.

Aukso gamyba tebevyksta, jis 
tebeieškomas, tik toks skirtumas 
palyginus su Stalino laikais, kad 
Uralo . srityje — Sverdlovsko 
mieste įrengtos labiau modernios 
aukso kasyklos — jas jau galima 
palyginti su Pietų Afrikoje esan
čiomis.

Stalinas savo papėdininkams bu
vo palikęs didelius aukso išteklius, 
tačiau vėliau jie ištirpo beveik ligi 
pusės — aukso daug išleista sovie
tams paskubėjus su ūkine pagalba 
Kinijai ir kai kuriems Afrikos, 
Azijos (Indija) kraštams ir Kubai.

Kiek iš viso Sovietijoje gaunama 
aukso, kokie jo ištekliai? Vaka
ruose susiduriame su įvairiais spė
jimais bei apskaičiavimais. Britų 
aukso prekybos firmos Samuel 
Montague & Co. apskaičiavimai to 
aukso nurodo daugiau kaip kiti 
šaltiniai. Jau atsargesnius duome
nis buvo pateikęs JAV kasyklų 
biuras, dar mažesnius išteklius ra
do slaptoji amerikiečių tarnyba 
(ČIA) neseniai paskelbtame pra
nešime.

Pagal apskaičiavimus galima 
spėti, kad Sovietų Sąjungos auk
so ištekliai sieks pusės Pietų Af
rikoje randamų metinių atsargų ir 
tas sovietinis auksas tektų įvertin
ti 400 milionų dolerių per metus.

Melboumo Lietuvių Dainos Sambūrio dirigentą
ALBERTĄ CELNĄ,

Sambūrio nares ALDONĄ CELNA1TĘ — BALTRŪNIENĘ 
ir APOLONIJĄ CELNAITĘ, liūdinčius dėl mylimos mamy
tės mirties, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Melbourno Lietuvių Dainos Sambūris

IEŠKOMA “KARO NUSIKAL
TĖLIŲ .IR KANADOJE

Kanados CP žinių agentūra per
duoda Maskvos Komsomolskaja 
Pravda paskelbtą žinią, pagal ku
rią ir Kanadoje pradedama “ka
ro nusikaltėlių” medžioklė. Vienas 
jų 1941 m. Estijoje vadovavęs 
"buržujinių nacionalistų organiza
cijai, kuri suiminėjusi komjau
nuolius ir be teismo juos sušau- 
džiusi. Kitas Ukrainoje išžudęs 
eilę žmonių. Taip pat ir trečias,

Pagal “Die Welt” (nr. 13) pa
skelbtus duomenis, vidutiniai Va
karų aukso ištekliai per pastaruo
sius metus siekė 1 miliardo (bilio- 
no) dol. Tik Pietų Afrikos ištekliai 
siekė 80%.

Jei palyginti spėjamą sovietų 
pastarųjų metų aukso gamybą su 
viso pasaulio aukso ištekliais, tai 
apskaičiavus uncijomis (viena un
cija — 31,1 gramo) gauname to
kį pasaulinės gamybos vaizdą (mi- 
lionais uncijų):

1959 m. Pietų Afrika aukso pa
gamino 20,1, Sovietų Sąjunga — 
10,0, Kanada — 4,5, J A V — 1,6, 
visame pasauly aukso rasta — 43. 
1962 m. aukso pagamino: Pietų 
Afrika — 25,5 Sovietų Sąjunga
— 12,2, Kanada — 4,2, JAV
— 1,6, iš viso pasaulyje — 50,0. 
Tad sovietai turėtų pagaminti apie 
pusę Pietų Afrikos aukso ir tai su
darytų 24 proc. viso pasaulio aukso 
gamybos. Čia tenka pridurti, kad 
sovietų randamo aukso išlaidos 
vienai uncijai apskaičiuojamos 70- 
-73 dol., tuo tarpu kai aukso kaina 
siekia 35 dol. už unciją. Tuo būdu 
sovietinė aukso gamyba siejasi su 
dideliais ūkiniais nuostoliais.

Aukso plaukimas iš Sovietų Są
jungos j Vakarus pradėtas po ka
ro, kai sovietai to aukso pradėjo 
išleisti po 75 mil. dol. per metus. 
Nuo 1953 m. aukso atsargos ma
žėjo, nes sovietai kasmet jo išleis
davo tarp 50 ir 200 mil., tačiau su 
pradėtais kviečių pirkimais Vaka
ruose sovietai aukso galėjo išleisti 
450 mil. dol., taigi daugiau už me
tinę aukso gamybą (420 mil. dol.).

Kokios aukso atsargos pasauly? 
Spėjama, kad Sovietuose jų gali 
būti iki 10 miliardų dol. Vakarų 
atsargos gali siekti apie 40 miliar
dų dol. — iš jų J A V turi 15,5 mi
liardų dol., Vak. Vokietija apie 4 
miliardus dol. Tad sovietams dar 
toli ligi Vakarų turimų atsargų.

Laisvajame pasauly aukso dar 
turi privatūs asmenys, jo gali būti 
apie 15.000 tonų arba 19 miliardų 
dol. vertės. Be to nepamirština, 
kad Pietų Afrikos aukso gamyba 
nuolat auga, tad Vakarų atsargos 
kyla, o sovietų, pradedant 1963 m. 
aiškiai smunka. Tokiai padėčiai 
esant netenka stebėtis, kad sovietai 
labai susirūpinę pakelti aukso kai
ną (nuo 35 iki 70 dol. uncijai) ir 
tuo pačiu ypu nuvertinti dolerį. 
Tik tuo būdu jie pakeltų savo auk
so vertę ir kiek išbristų iš ūkinių 
sunkumų. Netenka laukti, kad 
Vakarai sovietams paskubėtų su 
parama. (E) 

būdamas policijos pareigūnu Uk
rainoje, prižiūrėjęs “2000 sovie
tų piliečių išžudymą”.

Ketvirtasis gi buvęs kunigu 
Giedraičių valsčiuje, Lietuvoje, or
ganizavęs komandas, kurios sky- 
rusios mirties bausmes “Dievo ir 
fašistinių okupantų vardu”.

Kanados laikraštis Globe and 
Mail, apklausinėjęs tris iš tų “ka
ro nusikaltėlių”, įdėjo ir jų panei- 
gimus, kaip eilinį komunistams 
įprastą būdą visus antikomunistus 
paversti “karo nusikaltėliais”. (E)
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(.Atkelta ii 3 pel.)

PRADĖJO DARBĄ DIREKTORIAUJA
MELBOURNE

Ina čėsnaitė, B.A., grįžusi iš 
JAV, dirba vienoje Melbourno įs
taigoje. Pakėlusi tačiau sparnus 
balandyje skristi studijoms į Hei
delberg, Vokietijoje.

— Ich hab mein Herz in Hei
delberg verloren!• • •

Dalė Grigaitytė dirba Melbour
ne, N.Z. banke. Taigi prie pini
go. Sausio mėnesį šauniai atšven
tė 21 metų gimtadienį.

Arvydas Ramanauskas jau ant
ri metai mokytojauja, šiemet nu
keltas j Camberfield pradinę mo
kyklą, 11 mylių nuo Marysfield. 
Mokykla miške prie lentpjūvės, 
kur mokosi 17 mokinių. Jis ten 
vienas su savo studentais, taigi 
headmaster — direktorius. Tik 
nėra buto, tai tenka važinėti. 
Lentpjūvė sutinka savo lėšomis 
pastatyti mokytojo rezidencija. 
Tik tada Arvydas galės priimti 
ir melbourniškius svečius. Sausio 
11 atšventė 21-jį gimtadienį.

Algis Kazlauskas, mechanikos 
inžinierius, pradėjo dirbti Ford 
Motor Pty. Ltd. Baigė inžinerijos 
kursą Melbourno universitete ir 
kovo 4 d. gavo mechanikos inžinie
riaus bakalauro laipsnį. Tęs įmo
nės vadovavimo bei komercijos 
studijas. 

• • •
Vida Kuncaitė dirba Interna

tional Harvester Pty. Ltd., rašti
nėje. Įsirašė dalina studente Mel
bourno universitete rusų kalbai.

• • •
Liucija Petkevičiūtė baigė mo

kytojų koledžą. Paskirta mokytoja 
i Kakiva, arčiau Adelaidės.

• • • t
Henrikas Malakūnas baigė Mel

bourno mokytojų koledžą. Paskir-

RUOŠIASI SPECIALYBĖMS

Kristina Bredikytė, M.B.B.S — 
gydytoja, dirba Queen Victoria li
goninėje — Melbourne. Ji ruošiasi 
anestetikės specialybei. Iki egza
minų užtruks dveji metai. Vasa- 
sario 8 d. ištekėjo už Frank 
McKenzie Wahn, B.S., kuris Mel
bourno universitete ruošiasi ma
gistro laipsniui. Povestuvinėj ke
lionėj viešėjo Queenslande.

★
Jurgis Mikalajūnas, M.B.B.S— 

gydytojas. Ruošiasi specialybės eg
zaminams. Praeitus metus univer
sitete asistentu — demonstranto- 
riumi, bet iš tų pareigų pasitrau
kė.

NAUJAI PRADEDA 
STUDIJAS

Jonas Meiliūnas išlaikė abitū
ros egzaminus ir gavo švietimo de
partamento mokytojo profesijai 
ruoštis stipendiją. Priimtas j Mo- 
nash universiteto ekonomijos mok
slų fakultetą. Vasario 9 d. Jonas 
atšventė 19 m. gimtadienį.

*
Vytautas Karazija priimtas į 

Monash universiteto gamtos moks
lų fakultetą. Zigmas Linikas tame 
pačiame universitete studijuos 
elektros inžineriją. Jis gavo Com
monwealth stipendiją.

*
Danutė Petkevičiūtė išlaikė abi

tūros egzaminus ir įstojo į Mel
bourne mokytojų koledžą.

*
Avydas Ališauskas išlaikė abi

tūros egzaminus, tik be atžymėji- 
mų. Vyrui nepatiko toks menkas 
popierėlis, ir eina atgal į Essen- 
don High pakartoti. Su charakte
riu.

*

Raimundas Kazlauskas ir Algis 
šemetas įstojo į Melbourno tech
nologijos institutą studijuoti eko
nomijos mokslų. Prieš tai Raimun
das praktiką atliko tėvo krautu
vėje. Tai bene pirmieji ekonomis
tai tarp melburniškių lietuvių. 
Latvius šiam bare pavyti bus sun
ku: jų vien tik Melburno univer
sitete 24 studijuoja ekonomiją.

DRAUGYSTĖ
Jie stovėjo kartu, kaip visada. 
Tokie jie buvo.
Mes vadindavom juos neišskiriamais draugais. 
Jei vienas pažvelgdavo. į antrą, 
tuoj šypsena nušviesdavo jų veidus. 
Vienas buvo lieknas augštas, 
o antras 
menkas, silpnas, jam ligi peties. 
Aš negirdėjau, 
kad jie tartų vienas antram piktą žodį, 
nes jų balsai buvo tokie ramūs ir vienodi. 
Jei vienas jų kalbėjo su kitais, 
atrodė, kad jis ilgisi draugo: 
jo akys dairėsi aplinkui, 
lyg išsigandusios, 
lyg jieškodamos ir tikėdamos 
vėl išvysti draugą — 
tik jam buvo skirta šypsena.
Todėl mes juokavom: 
“Kur vienas, ten ir antras!” 
Tokia buvo jų draugystė.

Bėgo dienos, slinko metai, 
sužydo jaunystė. 
Mes užaugom ir pasikeitėm, 
bet jie buvo tie patys — 
du draugai.

I-
Išsklydom po vieną į pasaulį 
sau laimės jieškoti, 
kelio į saulę susirasti. 
Kiekvienas sau, 
kiekvienas kitais paukščių ir svajonių keliais. 
Bet du draugai paliko 
ten prie jūros ir žemės.

tas pradžios mokyklos mokytoju į
Reservoir, Melbourno priemiesty
je. • • •

Raimonda Malakūnaitė, baigusi 
fizinio lavinimosi kursą Melbour
no universitete, paskirta kūno kul
tūros mokytoja Sunshine vidurinė
je mokykloje. Ir ji pati švyti kaip 
saulė.

• • •
Virginija Sikorskytė baigė Mel

bourno technologijos institute tai
komojo meno kursą — knygų 
iliustravimą.

• • •
Arūnas žižys, B.A., metus stu

dijavęs pedagogiką, paskirtas mo
kytoju į Macleod technikos mokyk
lą. Dėsto anglų kalbą ir sociali
nius mokslus.

• • •
Šarūnas žiedas nuėjo dirbti raš

tininku. Vakarais mokosi universi
teto High.

TURĖSIME DAINININKĄ

Gintaras Kalpokas gavo para
mą ir muzikos kritikų rekomenda
cijas dainavimui mokytis. Įstojo 
Melbourne į-Melbos konservatori
ją, operos klasę. Turi sultingą bo
so balsą. Duonai dirba CSIRO įs
taigoje.

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI s Visvaldis Alekna

PAS ALACHO VAIKUS

Milda Malakūnaiti

Atėjo rūstūs metai, 
pikti žmonės atėjo 
su tankais ir patrankom. 
Liūdesys, 
kaip tamsus debesis, 
užkrito 
ant miestelių ir laukų. 
Du draugai vis buvo kartu. 
Jie šypsojos, pažvelgę vienas į kitą, 
ir dirbo laukus, 
ir sėjo grūdą, 
kad badą nuvarytų, 
kad seną motiną pradžiugintų.

Atėjūnams pritrūko rankų: 
ėmė gaudyti stiprius vyrus, 
vežti į tolimus miestus, 
kad ginklus gamintų, 
į Kazachstano dykumas, 
į Sibiro taigas.

Du draugai slėpėsi, 
bet silpnasis tespėjo, 
stiprusis liko. 
Pikti žmonės čiupo išsigandusį draugą, 
į sunkvežimį metė, 
pražūčiai vežė. 
Suprato silpnasis, 
kad nebėra vilties, 
kad nieks neišvaduos draugo iš priešo nagų. 
Ir pravirko, 
nes vienas pasilikt nenorėjo.
Paliko slėptuvę, 
nuėjo prie sunkvežimio, 
prie suimtųjų 
ir silpnasis.
Nes jų draugystė buvo tikra, 
draugystė iki mirties.

Praeitų metų pabaigoje melbur- 
niškiai Visvaldis ir Vida Aleknos 
nuvyko į Londoną. Tai buvo jų 
privatus sprendimas, vykdytas sa
vo pačių lėšomis: pamatyti platų
jį pasaulį, susipažinti su įmonių 
vadovavimu ir darbu, įgyti prak
tiško patyrimo. Numatę jie yra pa
gyventi Europoje, Amerikoje, gal 
ir Azijoje. Šiuo metu Visvaldis 
darbą yra gavęs vienoje didžiulėje 
Londono elektroninėje įmonėje, o 
jo žmona Vida modeliuoja pirmau
jančiame madų salione.

Visvaldis prieš 5 metus yra bai
gęs Melburno Karališkajam Tech
nologijos Institute komunikacijos 
inžineriją ir įsigijęs diplomą. Plau
kė jie italų laivu “Flavia”.

Su savo draugais ir pažįstamais 
Visvaldis įspūdžiais ir patyrimais 
pasidalinti sutinka Studentų žo
džio ir Jaunimo Kvieslio pusla- 
Ciuose. Šį kartą įspūdžiai iš ara- 

ų pasaulio.
Red.

\ 
KARŠTAJAM ADENE

26-tą rugpjūčio, naktį, pasie
kėm Adeną. Žinodami, kad tai 
laisvas uostas (be taksos ir mui
tų), apsirūpinom valiuta ir išėjom 
apsipirkti.

Net anksti rytą Adene žiau
riai karšta. Steamer Point, Ade
no uosto rajone ir pagrindinia
me prekybos centre, apžiūrėjom 
daugybę krautuvių, kuriose be
veik vien tik elektriniai gaminiai 
ir fotografijos prekės bei me
džiagos teparduodamos. Tuo pa
čiu metu reikėjo gintis nuo ara
bų, gatvėse pardavinėjančių laik
rodžius, parkerius, apyrankes, 
karolius, auskarus ir kitokius 
blizgučius. Jie įkyrūs kaip mu
sės, kai užsispiria ką įpiršti. Ne
pasitraukia iš kelio, kol jėga ša
lin nenustumi. Ir po to vis dar 
sekioja.

Vienoj krautuvėj Vida nusi
pirko didelį flakoną prancūziš
kų kvepalų už kokį ketvirtada
lį australiškos kainos. Bet prieš 
tai man reikėjo gerą pusvalandį 
pasiderėti ir beveik susikibti su 
savininku, kol užtenkamai kainą k 
nuleido.

Visą rytą vaikščioję, sušilę ir 
pavargę, nuėjom į baltųjų hotelį 
atsigaivinti, o svarbiausia — at

sikratyti savo “palydovų”. Nuta
rėm aplankyti vietinių arabų gy
venamąjį kvartalą. Pasisamdėm 
keletą taksių, kurie iš pradžių 
norėjo po £5, bet pagaliau nu

sileido iki 25 šilingų. Arabų rajo
nas vadinamas The Crater. Ne
dideli, aptriušę namukai, gatvės 
siauros, pilnos šiukšlių. Arabai 
purvais apskretę, o jų vaikai, ku
rie mus apspito prašydami “bak- 
hish”, atrodo, savo gyvenime 
niekad vonios nematę. Visur bai
si smarvė, lyg kanalizacijos nebū
tų. Gal ir nėra!

.Šio straipsnio autorius VisvaldisAlekna su žmona Vida 
piramidžių fone

Mantas

VALTERIU MIEGAMAJAME
Daddy išvažiavo į Delaidę, da

ddy nėra. Onutė prisimena, kaip 
mama metė ant lovos daddy 
marškinius, kaklaraiščius ir ba
rėsi. Daddy tylėjo ir viską krovė
si į tokią atdarą dėžę. O mama 
ir verkė ir barėsi. Daddy: “Don
ner Wetter! I hate you and your 
folk!”. Bet tėtis pabučiavo Onutę 
ir pasakė: “I love you, Nancy!” 
Paglostė jos galvutę ir išėjo. Ma
mos jis nepabučiavo ir nepaglos
tė. Ir grandma ne.

— Grandma, kodėl daddy pa
sakė — “I hate you?”

Bet grandma nieko neatsako.
Jau seniai daddy nėra. Kodėl 

jis negrįžta? Ir kodėl mama su
siraukia, kai Onutė paklausia, ka
da grįš daddy? Kad tik grįžtų 
Kalėdoms! Onutė prisimena Ka
lėdas. Mama uždegė eglutę. Onu
tė su grandma sėdėjo ant sofos. 
Daddy kitam kambaryje kažką 
dėliojo ant stalo. Paskui su dėde 
Algiu atėjo. Tas dėdė — su ilga 
barzda, toks baltas. Tai jis atne
šė lėlę, o mamai gintaro karo
lius. Sakė — Kalėdų senelis. 
Onutė iš balso pažino, kad dėdė. 
Lėlę nupirko daddy. Dėdė sakė: 
“Tai nuo tėčio”. Lėlė užsimer
kia, kai guldai.

O dabar Onutė viena. Nėra 
daddy, nėra mamos. Tik grand
ma.

— Grandma, kodėl negrįžta

mama?
— Mama atostogauja.
— Kada ji grįš?
— Kai baigs atostogas.
— O kodėl negrįžta daddy?
Bet grandma nusisuka ir nie

ko nesako. Ji kažko įieško spin
toje. Grandma nemyli daddy. Jis 
nepabučiavo jos. Jis nenupirko 
jai lėlės, kur užsimerkia, kai gul
dai.

— Eikš, Onut, valgyti!
Onutė paima lėlę ir eina prie 

stalo. Bobutė pasisodina Onutę 
ant kelių.

— Tai, Onutė, gera mergaitė! 
Ji valgo mėsytę, bulveles! Tai 
gera! Dabar Onutė geria karštą 
pieną. Bet ji nelabai ir nori. Jos 
akys žiūri į bobutės veidą.

— Grandma, kur mama?
— Sakau, kad atostogų išva

žiavo.
— Ar ir daddy tostogų nuva

žiavo?
— Ir tėtis tostogų.
— Aš nemyliu tostogų.
Bobutė šypsosi, o Onutė lūpą 

pakabinusi.
— Grandma negraži, mamytė 

graži.
— Ji jauna, tai ir graži.
— O tu buvai jauna, buvai 

graži?
— Žinoma, Onut! Buvau gra

ži.
— O kas čia tau ant nosies?

— Karpa.
— Kas yra karpą?
— Karpa yra karpa.
— O kam karpa yra?
— Yra, kad užaugo.
Grandma nežino, kam 

karpa. Karpa yra, kad grandma 
būtų negraži. Ir daddy nebučia
vo grandma, kad ji negraži. Onu
tė pasiima lėlę ir nueina žaisti 
ant sofos. Ji šukuoja lėlės plau
kus, aprengia naktiniais marški
nėliais. Paguldo į lovelę. Lėlė 
užsimerkia. Lėlė graži, ji neturi 
karpos. Lėlė jauna. Lėlė — ma- 
my. Mamy neturi karpos. Grand
ma sena, ji su karpa, ji negraži.

— Onut, laikas ir tau gulti!
Onut dar nenorėtų, bet ji ei

na. Nėra mamutės, nėra daddy. 
Daddy vakare Onutei paskaity
davo stories. Mamutė padainuo
davo: “Atjos karaliūnas”.

— Grandma, kaip karaliūnas 
joja?

— Per kvepiantį sniegą.
Grandma nedainuoja, grand

ma sena. Baby angliškai nemoka 
skaityti. Onutė atsigula, šalia jos 
užmerktam akim lėlė.

— Grandma, kas yra sniegas? 
. — Sniegas yra baltas, jis

tik žiemą.
— Kada bus žiema?
— Kai pasibaigs ruduo.
— Tada bus sniegas?
— Australijoj nebus, Lietu- Onutė nori valgyti su mama.

yra

būna

Patyliukais Onutė atsikelia iš 
lovos. Prie spintos. Pasirenka 
gražiausią suknelę — šilkinę. Už
sivelka. Ir kojytes apauna. Kad 
grandma nesakytų — Onutė ba
som. Ji ir kaspiną įsiriša, ir į vei
drodį pasižiūri. Pasiima lėlę ir, 
pravėrusi duris, kaip kulka puola 
į virtuvę.

O mamutė:
— Onut, ką tu čia prasimanai!
— Aš noriu būti su mamute.
— Rytoj būsi visą dieną. O 

dabar tau reikia miegoti. Devinta 
valanda. Ir, baba, eitum miego
ti! Atsigulk su Onute. Aš per
miegosiu tavo lovoj.

Bobutė paima Onutę už ran
kos ir veda atgal į ponų Walte
riu miegamąjį. Mamutė net ne
pabučiavo Onutės. Ji nematė ir 
kaspino, to raudono, kurį pati 
nupirko. Mamutė sėdėjo prie sta
lo su dėde Ali. Dabar Onutė ži
no — dėdė Ali yra tostogos. 
Onutė nemyli dėdės, nemyli tos
togų.

Onutė ir vėl lovoje su lėle, ku
ri užsimerkia, kai paguldai. Onu
tė neužsimerkia., Onutei rieda 
ašaros. Šalia atsigula bobutė.

— Grandma, ar ir tėtis turi 
tostogas?

— Turi, Onut!
Onutė apsikabina bobutę.
— Tu graži, grandma. Aš ne

myliu tostogų. Aš myliu grand
ma. Myliu lėlę. Ji neturi tosto
gų. Ji turi Onutę.

Onutei rieda ašaros, 
rieda bobutei. Ji glosto

Patyliukais Onutė atsikeliavoj bus.
— Kodėl mes nevažiuojam į 

Lietuvą?
— Ten bolševikai. Neleidžia 

mūsų.
— Ir daddy neleidžia?
— .Neleidžia.
Bobutė išeina.. Onutė lieka 

viena. Su šviesa ir lėle. Dabar 
Onutė dainuoja lėlei: “Atjos ka- 
raliūnas”. Ji aiškina lėlei, kad 
Lietuvoje yra sniegas, bet bolše
vikai neleidžia ten.

Skambutis!
Bobutė eina prie durų. Onu

tė šoka iš lovos. Ji pažįsta mamos 
balsą. Bėga prie durų, kur bo
butė, kur mama ir dėdė Algir
das. Apsikabina mantą ir tryp
čiodama bučiuoja veidą, nosį, 
kaktą, plaukus. Bet čia bobutė:

— Onut, tu basom ir neapsi
rengus!

Ji vedasi Onutę aprengti. Tik 
mama:

— Nerenk Onutės. Jau vėlu. 
Jai laikas miegoti.

Onutė nenori miegoti. Ji ima 
verkti. Ji norėtų daug daug kar
tų išbučiuoti mamą. Paklausti, ar 
mama matė daddy? Kas yra tos- 
togos? Ar mama myli tostogas? 
Kodėl mama Onutei neparvežė 
tostogų? Mama neparvežė ir sal
dainių. Tostogos neturi saldainių. 
Mama visada parveždavo iš mies
to saldainių. Mama neturi kar
pos. Mama jauna, mama graži.

Bet mama uždarė duris, ir 
Onutė negali girdėti mamos. 
Onutė girdi tik žingsnius ir vir
tuvėje indų dėliojimą. Onutė ir galvelę, 
lėlė lovoje. Lėlė nori valgyti. Ir Walteriu miegamajam

Svetainėje šviesu ir juokas.

Džiaugėmės, kad mūsų buvo 
didelė grupė, nes arabai neatro
dė labai draugiški. Vida, man j 
ranką įsikibus, visą laiką taip ir 
nepaleido. Paėjėję į geresnį kvar
talą, radom krautuvę, kur labai 
pigiai nusipirkom Grunding 
TKILU tape recorderį. Žinoma, 
vėl po karštų ginčų ir derybų.

Į laivą sugrįžę, pirmiausiai 
bėgom maudytis ir persirengti, 
nes ta smarvė persisunkė per 
visus rūbus, ir patys buvom pra
dėję kaip arabai jaustis.

SUEZAS ANKSTŲ RYTĄ

Perplaukę per keturias dienas 
Raudonąją jūrą, vėlai vakare at
siradom Sueze. Čia dar nespėjo 
laivas nei inkaro nuleisti, kai ap
spito visa gauja mažų egiptiečių 
laivukų, prikrautų įvairiausių 
prekių — odinių portfelių, če
modanų, rankinukų, batų, albu
mų, kilimų, papuošalų ir kitko. 
Užmetę virves ant laivo, arabai 
pradėjo lipti į vidų, o jūrininkai 
juos mesti lauk. Beveik atrodė, 
kad laivą arabai užkariaus. Ka
pitonas įsakė paleisti gaisrines 
žarnas. Arabai pradėjo rėkti, kad 
vanduo jų prekes gadina; grasi
no pasišauksią policiją, net Nas- 
serį. Tik apie rytą įsitikinę, kad 
yisdėlto biznio nebus, sugrįžo 
atgal į krantą.

Rytą turėjom važiuoti į Cairą. 
Kiek numigę, jau 5 vai. buvom 
Suezo mieste. Suezas mus tikrai 
nustebino. Švarus, didokas ir 
naujas miestas, aiškiai matosi, 
kad valdžios statytas. Daugumas 
namų trijų augštų, modernaus 
stiliaus, vieni nuo kitų pievute ir 
medukais atskirti, viskas tvarkin
gai suplanuota. Ypatingai daug 
sporto aikščių ir mokyklų. Žmo
nių, žinoma, beveik nematėm, 
nes buvo dar peranksti.

(Bus daugiau)

Ašaros
Onutės

tamsu.

Dar kronikos
GRĮŽTA PRIE MOKSLO

Viktoras Adomavičius, metalur
gijos inžinierius, baigęs Melbour
no technologijos institutą, Įstojo 
j Melbourno universitetą studijuo
ti Komercijos. Viktoras dirba Ge
neral Motors-Holden Pty. Ltd.

•
Rimas Slavickas, prieš dvejus 

metus baigęs Geelong Gordono 
technologijos institutą ir gavęs 
diplomą, šiemet įstojo Į Melbourno 
universitetą studijuoti elektros in
žinerija. Jam truks dveji metai.

#
Jūratė Normantaitė, mokytoja 

Coburg High, šiemet grįžta į uni
versitetą ir studijuos psichologiją 
ir indų filosofiją.
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KRISTIJONAS DONELAITIS

Tęsinys

KALBA IR ŽMONĖS
LIETUVIŲ KALBA

Amerikietis filologas T.S. 
Thompson parašė anglų kalba 
veikalą “Comparative Philology 
and \an Outline of Lithuanian 
Grammar”, Volume II. Išleido 
Villiam-Frederick Press Inc., 55 
East 86th St., New York 28, 
N.Y.

Veikalas parašytas lyginamo
sios kalbotyros studentams, bet 
jis yra įdomus kiekvienam lietu
vių kilmės akademikui. Reikta 
tiesiog kartais nustebti, kai iš
girsti mūsų žmogų aiškinant sve
timtaučiui apie lietuvių kalbą ir 
jos giminingumą bei skirtybes. 
Daug niekų pripasakojama tik 
dėl to, kad trūksta informacijai 
mokslinių žinių. Sis naujai pa
ruoštas veikalas, tikėkim, padės 
mūsų šviesuomenei ir be specia
laus lyginamosios kalbotyros pa
siruošimo susivokti savosios kal
bos preblematikoje ir faktuose. 
Užsisakyti galima leidėjo adresu.

Veikale iškeliamas lietuvių 
kalbos senumas ir jos reikšmė 
lyginamajai kalbotyrai, bet taip 
pat indoeuropiečių proistorijai 
pažinti. Išryškinamos bendrybės 
bei panašumai su indų prieškris- 
tinių laikų rašytine kalba — san
skritu.

Apie lietuvių kalbą yra žy
miausi veikalai parašyti 19 š. vo
kiečių mokslininkų, lyginamosios 
kalbotyros kūrėjų. Ši, mat, moks
lo šaka nėra labai sena. Mūsų 
pačių kalbotyros žymieji moksli
ninkai — K. Būga, J. Gerulis ir 
Pr. Skardžius. Latviuosoe nese
niai mirė didelio masto baltų kal
botyros mokslininkas J. Endze- 
lins.

BALTŲ SIENOS DAUG 
PLATESNES

Jau K. Būga, remdamasis vie
tovardžiais, nustatė, kad senai
siais laikais baltai yra gyvenę žy
miai toliau į rytus negu šiandien. 
Būga tam buvo ištyręs kelias de
šimtis upių ir .vietovių vardų. 

\

Adelaidė* lietuviai abiturientai, kuriem* pagerbti Adelaidė* Moterų Sekcija vaiario 16 d. aurengė 
pobūvį. Sėdi i* kairė*: R. Pacevičiūtė, Daugalyte B. Kmitaitė, E. Pociūtė, R. Pimpytė 
Stovi ii kairė*: A. Va*iliau*ka*, G. Šimkų*, E. Matiukaitė, A. Bernaiti*, Vaiiliūna*.

Praeitais metais ir rusų moksli
ninkai tą patvirtino, išleisdami 
veikalą, kur jie patiekia kelius 
šimtus baltiškų vietovardžių toli 
rytuose nuo dabartinių lietuvių- 
latvių žemių. Ir taip baltai yra 
gyvenę šiaurės-rytuose Smolens
ko apylinkėse, tai galindai, kurie 
šiaurėje ir rytuose kaimynais tu
rėję suomių sentėvius, gi kiti ga
lindai (galiniai) yra gyvenę netoli 
Volgos, prie josios intakų Istros 
ir Možaiskos.

Šiaurėje vietovardžių suranda
ma dabartinėje Suomijoje. Tas 
rodo, kad ir ten gyventa mūsų 
sentėvių. Suomių protėviai į tas 
vietas teatėjo iš rytų tik apie 5 
š. pr. K. Negalima galvoti, kad 
senaisiais laikais baltiškos gen
tys susimaišiusiai gyveno su sla
vais ir suomiais. Ano meto kul
tūros pakopoje tai neįmanoma. 
Jei ten mūsų giminaičiai būtų 
tik kaip atklydę įsiveržėliai, tai

TĖVU PĖDOMIS
KELI ŽODŽIAI APIE 
NEWCASTLE MIESTE

Visi Newcastle lietuviai gerai 
pažįsta p.p. Jazbučius ir jų duk
ra Renatų. Renata Jazbutytė pe
reitais metais baigė gimnazijų ir 
dabar Newcastle universiteto ko- 
lidže studijuoja anglų kalbų, isto
rijų, geografijų ir psichologijų.

Nuo pat pirmųjų Newcastle apy
linkės susiorganizavimo dienų ir 
iki dabar Kosto Jazbučio šeima 
aktyviai dirba visose vietos lietu
vių kultūrinio gyvenimo srityse. 
Kostas Jazbutis yra nuolatinis 
choristas, ilgametis bažnytinio ko
miteto pirmininkas, keletu metų 
buvęs apylinkės vicepirmininku. 
Jo sūnus Vytautas irgi choristas, 
gabus vaidintojas, Newcastle atei
tininkų kuopelės valdybos p-kas. 
Ištekėjusi Jazbučių duktė J. Nek
rošienė dainavo chore, gabi šokė
ja ir vaidintoja. Ji ir dabar, kiek 

vietiniai nebūtų jiems leidę sės
liai įsikurti, o būtų išskerdę, ge
riausiu atveju išvarę. Reikia tik 
galvoti, kad mūsų sentėvių ten 
gyventa retai, todėl į tas sritis 
vėliau įsiveržė ir greta apsigyve
no stipresni būriai slavų, o šiau
rėje suomių. Tirščiausiai mūsų 
sentėvių jau nuo senų senovės gy
venta tarp Vyslos ir Dauguvos 
upių. Ir tai vis slenkant iš Va
karų, nes tarp Vyslos ir Nemu
no žmogaus pėdsakai per 20. 
000 metų senumo, tuo tarpu 
prie Dauguvos 10.000 metų. An
glas kalbininkas Isaac Taylor sa
vo veikale “The Origin of the 
Aryans” tai vardas indoeuropie
čiams ir mano, kad arijų protė
vynė 'yra baltų gyventoji sritis. 
Jo žodžiai: “It may be surmissed 
that if we possesed a Lithuanian 
literature of a date contempora
ry with the oldest literature of 
India, it might be contended with 
greater reason that the cradle of 
the Aryan language have been 
in the Lithuanian region.”

JAZBUČIŲ ŠEIMĄ
IR APIE RENATĄ

leidžia sąlygos ir trys mažametės 
dukrelės pasirodo . lietuviškuose 
kultūriniuose parengimuose kaip 
šokėja ir dainininkė.

Renata, nors ir lankė austra
liškas mokyklas, bet sekdama tė
vų pėdomis paliko ištikima savo 
tautai. Ji yra nuolatinė choristė, 
tautinių šokių grupės šokėja, vai
dintoja. Be to, ji priklauso New
castle ateitininkų kuopai ir yra 
kuopos valdybos narė.

Pereitaiš metais Newcastle lie
tuvių choro suruoštuose lietuvaitės 
gražuolės rinkimuose ji laimėjo 
antrą vietą. Mes linkime Renatai 
geriausios sėkmės studijose ir lie
tuviškoje meninėje bei kultūrinėje 
veikloje.

Jos motina O. Jazbutienė eilę 
metų dirbo 1 Soc. Šalpos Moterų 
Komitete. M. Š.

Taigi nutverkim jau kiekviens savo jautį 
Ir išrėdę jį, kaip reik, klausyt pamokinkim: 
Nes, ką žiemą jis yra stalde sudūmojęs, 
Tur visiems pasakyt, kad vėl jau vasara grįžta. 
Tu, žioply Merčiuk! dėl ko juokies išsišiepęs? 
Ar tai juoks, kad būrai tur į baudžiavą rengtis? 
Tu dar nebandei, koktu, kad stengiasi margis, 
Ar nusiminęs žalis tikt vos vos rėplinėja. 
Tikt bandyk, koktu, kad amtmons pradeda rėkaut 
Ir nesvietiškai prasikeikdams iltinį griežia.

Tu, nenaudėli Pūky, taipjau susimislyk, 
Kad tave Lauras arti nusiųs ant Kasparo rėžių. 
Tu kasmets juk, nei razbaininks, vargini jaučius 
Ir nei koks lupiks galvijį kankini biedną. 
Tikt baisu žiūrėt, kad kerdžius išgena bandą, 
Ir tavo jaučiai pro vartus vaitodami žergia: 
Nes čia bėdžius viens vos vieną paneša ragą, 
O kits ten, uodegos netekęs vos rėplinėja. 
Andai vakmistras, pas mus skvieruot atsibastęs, 
Klausė koliodamas, kas bėdžiams tiems nusitiko. 
“Ak”, tarė Paikžentis, “Pukys juos taip pagadino” 
“Ak tu, neprieteliau, ką dirbi, ben susipraskie; 
Ar tu jau visai padūkai taipo begyvendama?

Mislyk tikt, koktu tav būtų, kad tavo margis, 
Prie galvos tave tverdams, žagrę vilkt priverstų, 
O paskui tave visą jau smertnai nustekenęs, 
Su šiaudų kūliu, kaip jautį šerti pagautų 
Ir mėsininkui sprandą tavo nusukt nugabentų? 
Mislyk tikt, koktu tav būtų kad pasikinkęs 
Nei koks jautis, vilkt turėtumei savo žagrę. 
Taigi, žmogau, dėkavok už tai kasdien savo

Dievui, 
Kad tavo laukis su dvyliu tav padeda dirbti, 
Ir kad kuinai, tav akėdami, žengt nesistengia.

Tverk prie ragų, kišk į kulboką tinginį žalį, 
Bausk jį, kad klausyt nenorės ir tav pasipriešins. 
Tur klausyt, juk tam jisai tavo pašarą kramtė 
Ir ištroškęs iš tavo prūdo vandenį gėrė. 
Tikt saugokis; kad ne — pats, be reikalo

mušdams, 
Su glūpais savo jaučiais į galvijį pavirsi. 
Juk žinai, kaip bėdžius toks už pašarą menką 
Tav, kad jam grumzdi, pasilenkęs užžagrį velka, 
Taip, kad jam daugsyk sėdėdamas jo liežuvėlis 
Iš karštų nasrų, nei blėkas, kaba nuo zūbų.

(Bus daugiau)

Renata Jazbutytė

KVIESLIO KRONIKA
surinko A. Visgirdis

ŠIEMET BAIGS MOKSLUS

egzami- 
anksty- 
istoriją 
nutarė

J ieva Didžytė Melbourno univer
siteto studijuoja humanitarinius 
mokslus. Šiemet visus egzaminus 
sėkmingai išlaikė ir būtų tarp 
baigusiųjų, bet istorijos 
nas jai yra užsilikęs nuo 
vesniųjų metų. Kadangi 
ją prikankino, tai Jieva 
istoriją palikti praeičiai, o žvilgs
nį nukreipti į gyvenimo gylį ir 
ateitį. Istoriją todėl pakeičia po
litine filosofija. Šiais metais iš 
privalomų bakalauro laipsniui 
gauti studijuos tik tą vieną daly
ką, o studijų laisve pasidžiaugti 
pasirinko dar meno istoriją ir ang
lų literatūrą. Kitus gi metus stu
dijuosianti pedagogiką.

Martynas Didžys šiuo metu at
lieka privalomą farmacininkams 
praktiką vienoje Altanos (Mel
bourne priemiesčio) vaistinėje. Iš 
viso praktikos reikalinga 3000 va
landų. Iki šiam Martynas jau tu
ri 1000. Nuo teoretinių dalykų 
turi poilsį — juos yra išlaikęs, 
šių mokslo metų pabaigoje kole
dže baigiamuosius egzaminus. Iki 
dabar farmacijos koledžas Mel
bourne yra Farmacijos d-jos moks
lo institiucija. Nuo kitų metų far
macija bus prijungta prie Mel
bourne universiteto.

Žiemos Olimpijada
SPECIALUS PRANEŠIMAS JAUNIMO KVIESLIUI

Sausio 29 d. Innsbrucke prasi
dėjo žiemos sporto olimpiada. Ne
didelis tai miestas, 100.000 su vir
šum gyventojų, bet gražioj vietoj, 
austrų Alpėse. Turi seną universi
tetą, įsteigtą 1677 m. Iš lietuvių 
čia studijavo poetas H. Nagys ir 
Australijoje gyvenantis kun. dr. 
P. Bačinskas. Po II-jo pasaulinio 
karo vienu laiku Innsbrucke buvo 
per 100 lietuvių studentų.

Didžiausias insbrukiečių rūpes
tis, kad tik olimpiadai užtektų 
sniego, čia ne juokais pasakoja
ma, kad miesto burmistras.— me
ras net į ligoninę buvo atgulęs. 
Mat nuo maldų kelius kruvinai 
praklupėjęs, beprašydamas iš dan
gaus sniego, šypsantis pridedama, 
kad Innsbrucko policija areštavusi 

dalykai iš senesnių laikų. Šiemet 
jau buvo manęs imtis darbo, bet 
pagaliau apsisprendė pilnu tempu 
pasivaryti ir metų pabaigoje iš
laikyti trūkstamus egzaminus ar
chitekto diplomui.

Vytautas Šalkūnas turėtų šiemet 
būti paskutiniajam kurse Mel
bourno universiteto architektūros 
fakultete. Jis tačiau vienu laiku 
bandė įveikti ir architektūrą ir 
miestų planavimą. Turi neaiškumo 
dėl vieno dalyko, kuris būtinas 
pereiti į baigiamąjį kursą. Prak
tiką atliko Sydnėjuje. Tas did
miestis ir šiaip jau artimas Vy
tautui.

PRAMOGOS, IŠVYKOS

Henrikas Malakūnas vasaros 
atostogų metu važinėjo po Naują
ją Zelandiją. Įspūdžiai bus ir Jau
nimo Kvieslyje. Broliai Kazlaus
kai šį kartą pasukę buvo į Ade
laidę. Sudiev Sydnėjau! Arvydas 
Ramanauskas kelionėje į Adelai
dę praktiškai bandė sugriauti ge
neracijų barjerą.

“ŽYDINTIS LANKŲ VĖJAS” 
BALANDŽIO 11 D. DAINAVOJE!

2 piliečius, nes šie laižę sniegą ten, 
kur olimpiadai skirta vieta. Na, 
privažiavo svieto! Innsbruckas tai 
progai specialiai pristatė naujų 
viešbučių.

RUNGTYNIAUTOJ Al IR 
SVEČIAI

Ir taip olimpiados pradžia! Bu
vo graži, saulėta diena. Atidarymo 
ceremonija iškilmingai spalvinga. 
Labai gražiai atrodė išsirikiavę ar- 
gentiniečiai su savo raudonomis 
panšomis, anglai su raudonais 
žakietais — lyg karalįškoji sargy
ba. Na, žinoma, visus nešė tai 
“plačioji tėvynė”. Didžiausia ko
manda, visi su jūrų šuns kailiniais, 
batais, švarkais ir kepurėm. Pirš
tinės ir šalikai, aišku, raudoni. 
Vieni tik batai £10. Tai kiek visa 
apranga! Tuoj matosi, kad vis 
dar tebeturi menkavertystės kom
pleksą. šveicarai ir amerikiečiai 
tuo tarpu visai kuklūs, be jokios 
prabangos ir demonstratyvaus pa
brėžimo.

Iki šiol “plačioji tėvynė” beveik 
visur dominuoja, kur reikia jėęos. 
Pav. 5 km. moterų greito čiuožimo 
tai visas tris pirmąsias vietas trys 
rusės laimėjo. Vargšė amerikietė 
net apalpo. Didžiausią sensaciją 
iki šiol sukėlė rusų porinis čiuoži
mas. Vokiečių pora jau 4 metai 
paeiliui pirmą vieta turėjo, o da
bar tik sidabro medalį tegavo. Ir 
gražiai gi čiuožė ruseliai — vyras 
su žmona! Lyg linijomis pavirtu
sią muziką ar baleto artistus 
matei.

Vieną dieną buvau užvažiavusi 
prie starto vyrams. Nuo čia tai 
sunkiausieji numeriai. Ten ir aus
tralas Milne Ross užsimušė. Ma
čiau ir tą medį. Ruožas 3125 met
rų, t. y. 3 km. su viršum. Skirtu
mas tarp starto ir finišo 800 m., 
taigi netoli kilometro augštis. Pir
mą vietą laimėjo per 2 min. 18 see., 
t. y. 50 km. greičiu valandai. Tai 
jau geras mašinos greitis, o kelias 
čia dar sukinėjasi tarp medžių, 
duobėtas. Važiuodamas tai jau 
persižegnok!

Mačiau australiški Karim. Jis 
vargšas tą kelią teįveikė per 2 min. 
ir 42 see. Gerai ir tai, bet tik vi
durkis. Kitiem truko ir 8 min. 
Tarp svečių — žiūrovų buvo per
sų šachas su žmonele Farah. Gai
la net — taip iš visų pusių foto
grafų sėklojami. Rytų mat atrak
cija. Tuo tarpu norvegų karališ
kąja šeima niekas net ir nesido
mėjo. Olandų Julijana ir Bernar
das taip pat palikti ramybėje. Bet 
jie ir simpatingai paprasti.

ALVI

IŠ ADELAIDES
RIMAS DAUGALIS mbkytojauja netoli Adelaidės tarp vy

nininkų. Laisvalaikiais menininkas. Pasišovė į medžio deginimą. 
Meno turtų nekrauna — mielai paleidžia į pasaulį. Užsakymų eilėje 
tebelaukia du melburniškiai klientai.

AURIMAS DUMČIUS — būk palaimintas: pavojinga tar
nyba! Jei kam trumpa, tai be jo rekomendacijos nieko nepeši, 
šiaip dar Adelaidės Advertiser redaktorius.

DAINA MAZELYTE — pomėgio sekretorė. Melboumiškiai 
laukia jos laiškų. Kam gi pagaliau slėpti talentus po skraiste.

JŪRATĖ NAUJELIENĖ vis arti medicinos. Lankėsi Ameri
koje, bet nebuvo paviliota.

LEVIS URMONAS beveik atsikratė architektūros. Pagrindi
nę tezę tai Melbourne rašė, gal dėl to ir užkliuvo. Studentų savait
galiui labai laukia sesių melburniškių. Laisvalaikiu ir krepšinį pa
žaidžia.

VIOLETA VASILIAUSKAITE lyg Tamara augštam bokšte. 
Tegu ir ne ant Tereko, bet Adelaidė tai visa po kojom. Ponios 
Lapšienės ramstis, o ateitininkams tai tikra atrama.

A. VINGIENĖ

MUENCHENE

Melburniškė A. Vingienė išvyko 
i Muenchno universiletą (Vokieti
joje) studijuoti germanistikos. 
Prieš tai dvejus metus studijavo 
Melbourne universitete. Pakeliui 
viešėjo Šveicarijoj ir lankėsi olim
piados proga austrų Innsbrucke.

A. Vingienė buvo mokytoja ir 
yra dviejų dukrų motina, kurios 
su tėvu šiuo metu gyvena Mel
bourne. Ruošėsi tai vyresnioji duk
ra Laima važiuoti į Europą, o iš
važiavo mama. Teks Laimai pa
laukti.

Medikai Bernardas Jarašius ir 
Kazys Zdanavičius paskutinius 
metus Melbourno universitete stu
dijuoja mediciną. Abu yra Com
monwealth stipendininkai. B. Ja
rašius baigęs planuoja žinių pa
gilinimui važiuoti į Vokietija. 
Praktika atlieka St. Vincenta li
goninėje.

Vida Valiukevičiūtė---- Price
paskutinius metus studijuoja hu
manitarinius mokslus. Šiemet tę
sia psichologijos kursą, o naujai 
pasirinko indų filosofiją. Vida yra 
Melbourno lietuvių studentų sky
riaus sekretorė.

★
Venis Kemėšis Melbourno tech

nologijos institute studijuoja ar
chitektūra. Jam bėra užsilikę keli

STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS 
MELBOURNE

Kalėdų metu ALSS suvažiavi
mas įvyko Melbourne. Pobūviai: 
pas Adomavičius, Kazlauskus ir 
Ramanauskus. Išvyka — į Morn- 
ingtoną.

STUDENTŲ SAVAITGALIS 
ADELAIDĖJE

Neįvyko, nes melburniškiai pri
gavo. Tiesa, inž. Algis Kazlauskas, 
kad ir solo, bet nuvažiavo. Tik 
vienas negi išgelbėsi visą reika
lą.

GIMTADIENIS
Vasario 16 proga Algis Cininas 

atšventė 21 gimtadienį. Buvo šau

nus balius. Ilgiausių metų linkėta 
iki paryčiui. Tėvo dovana — me
dinis raktas ir šikšnos safety 
belt.

ATSTOVAS KANADOJE
Praeitais metais į Kanadą iš

vyko Gintas čėsna. Įsikūrė Van- 
couveryje — taigi tik per vandenį 
nuo Australijos.

4



1964 m. kovo 11 d. MŪSŲ PASTOGĖ

Tinkamai pasitikime svečius
DAR APIE JAV LIETUVIŲ KREPŠININKŲ GASTROLES

1. ALFAS Valdyba išsiuntinė
jo visiems klubams ir komitetams 
aukų lapus, pagal kuriuos bus ren
kamos aukos prisidėjimui prie sve
čių kelionės išlaidų apmokėjimo, 
šios aukos renkamos iš visų lie
tuvių, kviečiant laisvų profesijų 
tautiečius prisidėti stambesnėmis 
sumomis. Kaip minėta “Mūsų Pas
togėje” ir “Tėviškės Aiduose” 
skelbtame ALFAS Valdybos pa
reiškime, mes visi privalome pri
sidėti pre šio istorinio vizito, ku
rio metu lietuvių vardas Austra
lijoje nuskambės plačiau negu bet 
kuriuo kitu metu iki šiol.

2. Sydnejus svečių sutikimo ko
mitetui pasiūlius, ALFAS Valdyba 
kreipėsi į ALB Krašto Valdyba, 
prašydama tuoj po svečių išvykimo 
išleisti specialų “Mūsų Pastogės” 
numerį — suvenyrų, kuriame tilp
tų visa Amerikos lietuvių sporti
ninkų viešnagė Australijoje nuo 
A iki Z. Tikimasi, kad Krašto Val
dyba šiam sumanymui pritars.

3. Iš pasitarimų su Amateur 
Basketball Union of Australia at- 
ostvu Mr. F. Angove aiškėja, jog 
Amerikos lietuvių krepšinio rink
tinės maršrutas bus toks: Sydne- 
jus — Melbournas — Hobartas — 
Melbournas — Adelaidė — Per- 
thas. Ar svečiai tiesiog iš Pertho 
išskris atgal į JAV, ar grįš į Syd- 
nejų, šiuo metu dar nėra žinoma. 
Maršuto ir Amerikos lietuvių žai
dimų rungtynių datos turi paaiš
kėti artimiausiu laiku ir bus tuoj 
pat visiems praneštos, kas įgalins 
komitetus nustatyti smulkių svečių 
viešėjimo toje vietovėje programų, 
išplanuojant laisvalaikį, priėmi
mus, vaišes ir pan.

Finansinė pusė liečianti ABU A 
įsipareigojimus dar nėra finalizuo- 
ta. ABUA siūlo £125 garantijų ar
ba 2/3 gryno pelno nuo kiekvie
nų rungtynių, žiūrint kuri suma 
bus didesnė.

4. Adelaidėje dėl bilietų į rung
tynes atspausdinimo bus tariama-

si su Coca - Cola firma, kuri už 
leidimų kitoje bilieto pusėje atsis
pausdinti jų reklamų paprastai 
neatsisako tokį patarnavimų at
likti veltui.

5. Svečių priėmimo komitetai 
prašomi nusiųsti p. V. Adamka- 
vičiui (Tabor Farm, Sodus, Michi
gan, USA) informacinės iliustruo
tos medžiagos (pamfletų) apie sa
vo valstijas, kurių nemokamai ga-

lima gauti vietos turistų biuruose. 
Svečiams tai duos progų bent iš 
nuotraukų ir aprašymų susipažin
ti su vietovėmis, kurias jie lan
kys.

6. Matydama didelį visų sporto 
darbuotojų pritarimų “Amerikos 
lietuvių sportininkų viešėjimo 
Australijoje prisiminimo ženkliuko 
pagaminimui, ALFAS Valdyba ar- 
timiasiu laiku paskelbs ženkliuko 
projekto paruošimo konkursų.

ŽENKLIUKO KONKURSAS
ALFAS v-ba skelbia ženkliu

ko projekto konkursą. Ženkliu
kas skiriamas Šiaurės Amerikos 
lietuvių krepšinio rinktinės atsi
lankymui atžymėti.

Pagrindinė ženkliuko mintis: 
Amerikos ir Australijos žemy
nai, Lietuva ir sportas.

Projektus siųsti iki š.m. gegu
žės 1 dienos, ALFAS v-bos sek-

retoriui, 1 Belinda Street, Evan
dale, S.A.

ALFAS v-ba pasilieka sau tei
sę prisiųstus projektus keisti ar
ba derinant sudaryti atskirą pro
jektą.

Projekto laimėtojui skiriama 
premija.

ALFAS Valdyba

Kontrolinės rungtynes

RXPOPTAW
Redaguoja: Antanaa Laukaiti*

38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.; UJ 4898

ADELAIDE RUOŠIASI
Artėjant Amerikos lietuvių 

krepšininkų atvykimui į Austra- 
lijų jau pradėta rūpintis jų priė
mimu. Adelaidės L.S.K. “Vytis” 
Valdyba buvo sukvietusi organiza
cijų atstovus ir pavienius asmenis 
pasitarimui. Susirinkime dalyva
vo: A.L.F.A.S. V-ba, “Vyties” 
Klubo V-ba, Apylinkės V-bos, 
Adelaidės Katalikų Moterų d-jos, 
ir Adelaidės Moterų Sekcijos ats
tovai Be šių dalyvavo Sporto Klu
bo Sekcijų V-vai, Tautinių šokių 
vadovė B Lapšienė, S. Urnevičius, 
J. Pyragius, J. Lapšys, J. Milak
nis, G. Rakauskas ir B. Nemeika.

Australijos lietuvių vyrų krep
šinio rinktinės pirmos kontroli
nės žaidynės pasiruošimui rung
tynėms su Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktine įvyks Velykų 
metu Melbourne, Albert Park 
Basketball Stadium šia tvarka:

Kovo mėn. 28 d., šeštadienį, 
2 vai. po pietų — Australijos 
Lietuvių Rinktinė — Montaque 
(australų komanda prieš kurią, 
mūsų rinktinė žaidė XII Sporto 
Šventės metu Geelonge),

Kovo mėn. 29 d., sekmadienį, 
2 vai. po pietų — Australijos 
Lietuvių Rinktinė — Melbourne 
latviai.

Rinktinės žaidėjų kelionę į šias- 
kontrolines rungtynes, pagal 
įprastą tvarką, apmoka klubai.

Žemiau išvardinti žaidėjai yra 
Australijos lietuvių vyrų krepši
nio rinktinės dalyviai:

Adelaidės VYTIS: D. Atkin
son, R. Daugalis, J. Gumbys, A. 
Ignatavičius. S

Melbourne VARPAS: V. So
fia, Š. Urbonas, A. Vaišutis.

Geelongo VYTIS: Šutas.
Sydnėjaus KOVAS: D. Kriau- 

cevičius, A. Lapšys, S. Lukoše
vičius.

Tasmanijos PERKŪNAS: A. 
Andrikonis.

Treneris: R. Petkūnas (Ade
laidė).

Nevėliau š.m. kovo mėn. 15 
d. klubai privalo pristatyti ren
gėjams Melboumo VARPUI (V. 
Ališauskas, 1 Hoddle St., Essen-

don, W5, Vic.) pavardes tų žai
dėjų, kurie atvyks į šias žaidynes 
ir nurodyti atskirai tuos, kuriems 
reikės parūpinti nakvynes. Taip 
pat prašoma susitarti su rengė
jais susitikimo laiką ir vietą Mel
bourne, iš kurios atvykę žaidėjai 
bus išskirstyti į apsigyvenimo 
vietas.

Pagal iki šiol įprastą ir vykdo
mą tvarką, visas pelnas iš lietu
vių Krepšinio Rinktinės rungty
nių su kitomis komandomis ne 
Sporto Švenčių metu, eidavo į 
ALFAS Valdybos iždą. ALFAS 
Valdyba siūlo visiems klubams 
pritarti, kad šių rungtynių pel
nas, jei jo bus, eitų Amerikos 
lietuvių sportininkų kelionės ap
mokėjimo sąskaitom

Primename klubams, kad viso 
susirašinėjimo su Melboumo 
VARPU viršminėtu reikalu nuo
rašai privalo būti prisiųsti AL
FAS Valdybai. Klubai prašomi 
to griežtai laikytis.

ALFAS Valdyba

NAUJA KOVO VALDYBA
Kovo 1 _ d. Bankstown Lietuvių 

Namuose įvyko metinis Sydnėjaus 
sporto klubo Kovo susirinkimas, 
kur šalia bėgamųjų reikalų buvo 
išrinkta ir klubo valdyba: A. Ši
maitis pirmininkas , K. Krapaus- 
kas vicepirmininkas, V. Augusti- 
navičius sekretorius, M. šutas iž
dininkas, L. Motiejūnienė reikalų 
vadovė. Klubo sekretoriaus adre
sas : 19 Challis Ave., Dulwich Hill, 
N. S. W. Apie šį susirinkimų pla
čiau sekančiame numery.

L. BALAIŠYTĖ — TENISO 
ČEMPIONĖ

Vasario mėn. pradžioje Kaune

įvykusiose Sovietų S-gos stalo te
nisininkų pirmenybėse čempionės 
vardų laimėjo pasižymėjusi lietu
vaitė — tenisininkė, 16 m. amž. 
Laima Balaišytė. Vilnietė Balai- 
šytė čempione jau yra buvusi 1962 
m. Vyrų grupėje lietuviui A. Sau- 
noriui atiteko ketvirtoji vieta. 
Kaune įvykusiose dailiojo čiuoži
mo varžybose, dalyvaujant Lietu
vos, Latvijos ir Baltarusijos ats
tovams, lietuvaitė Lidija Zalytė 
tapo Pabaltijo ir Baltarusijos dai
liojo čiuožimo turnyro nugalėto
ja. (E)

:: EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

:: Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
” akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 

šeštad. 9-13 vai.
.. 8th Floor, Capitol House, 109 Swan»ton S*.,

Melb., C.I. (Priešai* Melbourne Town Hall)
Tel. 63-2231

IŠPARDAVIMAS! ..........
IŠPARDAVIMAS! IŠPARDAVIMAS!
RUOŠDAMI VIETĄ BESIPLEČIANČIAM BIZNIUI, SKEL

BIAME ŠJ DIDŽIULĮ SIUNTINIŲ IŠPARDAVIMĄ. NUMU- 
ŠĖME VISAS KAINAS IR SAVO LIETUVIAMS KLIJENTAMS 
DUODAME DIDŽIULĘ NUOLAIDĄ, KOKIA TIK BEGALI 
BŪTI.

PAŽVELKIME TIK Į KAINAS — TIKRAS IŠPARDAVI
MAS, NEPASIKARTOJANTI PROGA, JOKIŲ VARŽYBŲ NE
ŽINANČIOS KAINOS, PROGA PASINAUDOTI, PROGA, TIK
RA PROGA!

I kainas įskaitoma muitas ir kitokie mokesčiai.

IŠPARDAVIMO SIUNTINYS Nr. 1 
1) 4

2) 3

3)
4)

i 
i

jardai eksportinės rūšies rajono 1 moteriškam kostiumui 
ar suknelei su švarkučiu, puikiais gėlėtais pagražinimais 
tamsiai mėlyname, žalsvame ar rusvame dugne
jardai dvigubo pločio pamušalo, juodo, tamsiai mėlyno, 
rudo ar pilko
didelė šilkinė skarelė
pora vyriškų ar moteriškų kojinių

šio siuntinio kaina turėtų būti $ 69.00, kanadiškais $ 74.50, 
£ sterlingų 24.10.0.

YPATINGO IŠPARDAVIMO KAINA, įskaitant visus mo
kesčius, yra tiktai $ 25.00, kanadiškais $ 27.00, £ sterlnigais 8.17.0 
DVIGUBAS SIUNTINYS Nr. 1 (DU SIUNTINIAI VIENAME) 

tiktai S 39.00, kanadiškais S 42.25, £ sterlingais 13.16.0

IŠPARDAVIMO SIUNTINYS Nr. 2. 
1) 3i jardų gabardino ar seržo 1 vyriškam ar moteriškam kos

tiumui, tamsiai mėlyno, pilko ar rudo
l jardai eksportinės rūšies rajono 1 moteriškam kostiumui 

ar suknelei su švarkučiu, puikiais gėlėtais pagražinimais 
tamsiai mėlyname, žalsvame ar rusvame dugne

t jardai dvigubo pločio pamušalo, juodo, tamsiai mėlyno, 
rudo ar pilko

1 jardai poplino
Šio siuntinio kaina turėtų būti $ 120.00, kanadiškais $ 129.60, 

£ sterlingais 42.10.0
YPATINGO IŠPARDAVIMO KAINA, įskaitant visus mo

kesčius $ 39.50, kanadiškais J 42.65, £ sterlingais 13.16.6
DVIGUBAS SIUNTINYS Nr. 2 (DU SIUNTINIAI

! NAME) tiktai
$ 67.00, kanadiškais $ 72.35, £ sterlingais 23.15.0

i Visi siuntiniai yra pilnai apdrausti.
Pareikalavus ORO PAŠTU pasiunčiame medžiagų pavyz- 

' džius.
Priimame $ 1.00 (ar £ 1.0.0) užstato, kas nori bent 8 savai- 

i tėms užsitikrinti siuntinį.
PASINAUDOKITE ŠIA NEPASIKARTOJANČIA PROGA 

! IR TUOJAU SIŲSKITE UŽSAKYMUS.

2)

3)

4)

4

3

3

VIE

LITHUANIAN TRADING COMPANY
ž 341, LADBROKE GROVE |
I LONDON, W. 10, ENGLAND |

TRENERIAI IR ŽAIDĖJAI
Daugeliui sportininkų senatvė 

supančiojo greitas kojas ir priver
tė palikti pamėgtųjį sportų. Vie
ni iš mūsų pasitraukė į atsargų, 
kiti nusprendė nieko negirdėti 
apie sportų, o dar kiti pasirinko 
“žinovų” ir “kritikų” darbų, ku
riame atsakomybės jausmui nepa
likta nė kiek vietos. Tačiau labai 
maža buvusių aktyvių sportinin
kų dalis tapo jaunesnės kartos 
mokytojais — treneriais.

Būti lietuvių sportininkų trene
riu tikrai nepavydėtina. Pirmiau
sia, jam visada trūksta “žaliavos”, 
iš kurios būtų galima atrinkti tik
rus ir ryžtingus sportininkus. Tre
neris neturi pasirinkimo ir nega
li sau leisti pralaimėjimų... Vos 
vos surinkti ištekliai, negalvoda
mi apie nuolatines ir kietas tre
niruotes, tuojau nori skinti laimė
jimų laurus.

Jaunuolis, atėjęs į sporto 
tę, pradžioje pamokinamas 
raščiausių dalykų. Treneris
kad naujokas greičiausiai įsijung
tų į komandų ir žaidimų. Tačiau 
jis, pažaidęs keliose rungtynėse ir 
įmetęs keletu krepšių, už kuriuos 
kas nors jį pagiria, tuojau pasi
jaučia esųs didžiausia žvaigždė, 
kuriam jokių trenerio patarimų ir

aikš- 
pap- 
nori,

VANDENS JĖGA

Vięnas inžinierius Londone skai
tė paskaitų apie vandens jėgų. Jis 
pasakojo apie turbinas, hidroelek
trines jėgaines ir t. t. Kalbėjo iš
tisas tris valandas ir, pagaliau, 
baigė žodžiais:

— Dabar jau būsiu, tur būt, 
pasakęs viskų, kų galima iš viso 
pasakyti apie vandens jėgų.

Vienas klausytojų atsistojo ir 
garsiai pasakė:

— O ne, pone inžinieriau, apie 
patį galingiausių vandens variklį 
jūs neužsiminėte nė vienu žodžiu.

— Negali būti! Nejau aš būsiu 
pamiršęs ?

— Jūs pamiršote moterų aša
ras, — pasakė Bernard Shaw.

nurodymų nereikalinga, nes jis 
viską pats puikiausiai žino... Savo 
klaidų jis nemato ir jeigu rungty
nėse nesiseka, kaltas treneris ar
ba kiti, jo nuomone, silpnesni žai
dėjai. Jeigu treneris jam nurodo 
kų jis turi daryti, jis atsikerta 
“Tai jau buvo daryta anų kartų”... 
Trenerio paspaustas, toks jaunuo
lis grubiai atsako, kad jis daugiau 
už lietuvius nežais, o eis pas aus
tralus. Žinodamas savo išteklius, 
treneris, sukandęs dantis, turi nu
tilti; kitaip net ir penketuko ne
bus galima komandoje išlaikyti. 
Kai prie tokių sųlygų prisideda 
pralaimėjimai prieš rūpestingiau 
besitreniruojančias australų ko
mandas, kaltę metam ne kam ki
tam, bet tik treneriui. Atrodo pa- 
daroksas, bet ištikrųjų yra taip: 
kai komanda laimi, tai žaidėjų 
nuopelnas, kai ji pralaimi — tre
neris kaltas. Šį paradoksų ypa
tingai populiarina atsakomybės 
jausmo neturį sportinio gyvenimo 
“žinovai”... Ir patys sportininkai, 
kritikų samprotavimų prisiklausę, 
visai ima nekreipti dėmesio į tre
nerio nurodymus ir viskas pradeda 
savaime nykti.

Stebėdami kitų komandų pasi
ruošimų, mes matome, kad ir ge
riausi žaidėjai treniruotėse šimtus 
kartų kartoja tų patį, kų jie pra
dėjo jau pirmųjų treneruotės die
nų. Nė vienas atletas, nubėgęs my
lia vienų kartų, dar netampa pa
saulio meisteriu. Jis tam mylias 
bėgo ir bėgo begales kartų. Bė- 
go tol, kol pasiekė geriausių lai-

kų. Tas pats su krepšiniu in ki
tais žaidimais. Reikia daug ir in
tensyviai dirbti, jei nori pasiekti 
pranašumo rungtynėse. Tik didelis 
pasiryžimas ir darbas veda prie 
laimėjimų, šiuo atveju kiekvieno 
pareiga klausyti savo trenerio. 
Treneris ar sporto vadovas sten
giasi jaunuolį padaryti geru spor
tininku ir dar geresniu lietuviu. 
Bet tai galima tik tada, kai ir 
sportininkas ir jo treneris į pa
siruošimus žiūri vienodai, kai sie
kia to paties tikslo. Pasiryžimas 
ir tikslo siekimas dažnai padaro 
stebuklus. Turime ir mes jaunuo
lių, kurie yra daug padarę. Jų ga
lėtų būti daugiau, jeigu jie taip 
pat vykdytų trenerių nurodymus 
ir su pasiryžimu siektų užsibrėž
to tikslo.

Treneriams, stebintiems šiandie
ninį sportuojantį lietuvį jaunuo
lį, atkakliai skverbiasi jausmas, 
kad jis yra tėvelių išlepintas, jau
čiasi galįs daryti, kų tik jis nori 
ir nėra linkęs su vyresniųjų nuo
mone skaitytis. Tas pats jaunuo
lis šiandien peranksti stveriasi ci
garetės ar bokalo, o dažnai ir abie
jų kartu. Nikotinas ir svaigalai 
naikina jaunuolį. Dėl to labai 
smarkiai nukenčia jo fizinis pat
varumas ir dvasinis ryžtas. Reikia, 
tačiau tikėtis, kad Adelaidės lie
tuviškas jaunimas nugalės paste
bimas ydas ir taps gerais bei išt
vermingais sportininkais.

A. Merūnas
(Šis straipsnis buvo skirtas 

spec. Adelaidės Nr. M.P. Red.)

Klubo pirmininkas A. šliužas 
atidarė susirinkimų ir paaiškino 
kuriais tikslais jis sukviestai 
A.L.F.A.S. V-bos. p-kas J Jonavi- 
čius smulkiai nupasakojo, kas iki 
šiol padaryta. Jisai taip pat pa
aiškino kaip maždaug turėtų vykti 
šios rinktinės gastrolės ir varžy
bos. /Diskusijų metu prieita nuo
monės, kad reikalinga įsteigti prie 
Klubo V-bos amerikiečių svečių 
priėmimo komitetų. Jo pareigos 
bus svečių priėmimas ir visokerio
pa globa jiems esant Adelaidėje. 
Panašiais komitetais pasirūpins 
atrodo, ir kiti lietuvių sporto klu
bai. Tose vietovėse, kur sporto 
klubų nėra, panašūs komitetai bus 
įsteigti prie Apylinkių Valdybų.

Komitetui pirmininkauti sutiko 
J. Jonavičius, vice-pirmininkais 
pakviesti J. Pyragius ir S. Urne- 
vičius, sekretorius — V. Baltu
tis, iždininkas — A. Merūnas, pa
rengimų vadovas — J. Lapšys, 
jam talkininkaus Moterų Sekcijos 
atstovė, Katalikų Moterų D-jos at
stovė ir tautinių šokių vadovė, ap
gyvendinimu rūpinsis — A. Šliu
žas ir G. Rakauskas, transportu 
— J Donela ir J. Milaknis, in
formacija spaudoje — B. Nemei- 
ka.

Galvojama, kad svečių priėmi
mui reikės lėšų. Tam tikslui nu
matoma išleisti aukų lapai bei 
stengtis sukelti lėšų kitais būdais. 
Ateityje, kada išryškės daugiau 
šio vizito detalių, bus sušauktas 
komiteto posėdis, kur bus nusta
tytas smulkesnis darbo planas, Ti
kimasi, kad visi Australijos lietu
viai stengsis kiek galėdami suda
ryti ko geriausias sųlygas užjūrio 
broliams šio istorinio vizito metu. 
Kiekvienas turi progos prisidėti 
auka, darbu, parodyti lietuviškų 
vaišingumui ir darnų susiklausy
mų bendram reikalui.

Atsiminkime, kad šio vizito me
tu bus plačiai linksniuojamas lie
tuvių vardas per radio, televizijų, 
laikraščius ir sporto salėse. Taigi, 
kad vizitas būtų sėkmingas reika
linga parama netik iš Sporto Klu
bų, soprtininkų, bet iš visų be iš
imties, kam tik rūpi, kad lietuvių 
vardas plačiai nuskambėtų po šį 
kontinentą ir kitur pasaulyje. Ge
rai būtų, kad dabar kiek galima 
daugiau tautiečių pasisakytų spau
doje su savo sumanymais ir pa
siūlymais kaip šį vizitų padaryti 
neužmirštamų australams, sve
čiams ir mums patiems — Aus
tralijos lietuviams.

39 CHORAI

B. N.

Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Dienoje dalyvaujančių chorų skai
čius auga. Be anksčiau skelbtųjų, 
Lietuvių Dienoje dalyvauti dar už
siregistravo Los Angeles, Cal. šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos cho
ras, vad. komp. Br. Budriūno ir 
Pittston’o, Pa. šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos choras, vad. Br. 
Voverio.

šiuo metu Pasaulinės Parodos 
Lietuvių Dienoje dalyvauti jau 
užsiregistravę 89 chorai su virš 
1400 dainininkų, šiems visiems 
chorams išsiuntinėta dainų reper
tuaras. Chorai, kurie dar iki šiol 
nėra prisiuntę chorų nuotraukų bei 
kitų reikalaujamų žinių, prašomi 
nedelsiant tai padaryti.

Pasaulinės Parodos 
Lietuvių, Dienos 

Muzikų Komitetas

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir i**imokėjimui. Me* kalbame vokiškai.
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34 OLIMPIADOS DALYVIAI 
LIKO VAKARUOSE

Pagal austrų įstaigų duomenis 
Vakarus, jų laisvę pasirinko 34 
žiemos olimpiados Innsbrucke lan
kytojai. 26 bėgliai aplankė austrų 
įstaigas — iš jų 14 vengrų, 10 če
kų bei slovakų, 2 lenkai. Dar šeši 
vengrai, vienas čekas ir Rytų Vo
kietijos sportininkė Ute Gaehler 
išvyko į Fed. Vokietijų ar į kitus 
Vakarų kraštus, kur jie greičiau
siai turi pažįstamų ar draugų. (E)
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai
DIDI STAIGMENA
BRISBANIEČIAMS

Kovo 1 d., sekmadieni, Brisbanės 
lietuviai turėjo nepaprastą šventę: 
begastroliuodamas su “Linksmąja 
našle” solistas Paulius Rūtenis da
vė mūsų bendruomenei solo dainų 
rečitalį. Šiame rečitalyje solistas 
padainavo apie 16 lietuviškų dainų 
ir arijų. Šalia to dar keletą “iš
kaulijome” virš programos...

Nuoširdusis dainininkas nusi-
lenkdamas mus pasveikino, palin
kėjo ištverti lietuvybėje ir pradėjo 
savo koncertą. Savo sodriu ir ga
lingu balsu dainininkas mūsų visą 
šimtinę džiugino, būrė, žavėjo. 
Daugeliui klausytojų žvilgėjo aša
ros akyse besiklausant P. Rūtenio 
dainuojamų ilgesingų melodijų To
kio masto koncertas bene bus pir
masis Brisbanės apylinkės istorijoj 
Virš pusantros valandos trukusią 
sielos šventę išgyvenome tokiu dva
siniu pakilimu, kad nepatikėsite. 
Gi scenoje dėl tvakaus oro rasojo 
kakta ir brangaus svečio, mūsų 
džiaugsmui pašventusio savo poilsį 
ir energiją.

Prie tos šventės dar prisidėjo ir 
dvi jaunutės sesės — Ieva ir Gra
žina Puodžiūnaitės: Ieva akompo- 
nuodama, o Gražina žaismingais 
piano gabalėliais užpildydama 
pertraukėles.

Gerb. svečias solistas pats buvo 
drauge ir pranešėju, o radęs pro
gos pats perbėgo per salę kiekvie
ną dalyvį asmeniškai pasveikinda
mas ir susipažindamas.

Koncertui pasibaigus apylinkės 
valdybos įgaliotas p. K. Stankūnas 
tarė jautrų padėkos žodį broliui 
Pauliui (kaip jis išsireiškė) ir se
sutėms Puodžiūnaitėms, o apyl. 
pirmininkas A. Navickas įteikė do
vanėlių; solistui savo paties tapytą 
paveikslą, gi talkininkėms po dėžę 
joms pritaikintų gėrybių.

Galiausiai ten pat salėje vyko 
kavutė, kur prie vaišių stalo solis
tą ir jo padėjėjas pasitiko ir pri
ėmė puikiai sudainuotomis daino
mis sesės skautės. Ir taip pakilio
je nuotaikoje praleidome keletą va
landėlių besišnekučiuojant, bedai
nuojant, bedėkojant.

Didi brisbaniečių pagarba ir gi
liausia padėka mielam solistui 
Pauliui Rūteniui.

Corindas Povele

VELYKINES REKOLEKCIJOS
i :

Australijos lietuvių didesnėse; 
kolonijose šiais metais rekolekci
jas praves svečias iš Romos prel. 
Ladas Tulaba, šv. Kazimiero Ro
moje kolegijos rektorius. Pradėjęs 
nuo Adelaidės (kovo 5-8 d.d.) jis 
praves rekolekcijas Melbourne ko
vo 13-15 d.d., Geelonge kovo 15 d., 
Sydnejuje kovo 19-22 d.

Rekolekcijos kitur. Brisbanėje 
rekolekcijas praves kun. P. Mar
tuzas kovo 13-14 d.d. ir Newcastle 
lietuviams kovo 24-25 d.d.

Kun Dr. P. Bašinskas rekolek
cijų tikslais aplankys šiai koloni
jas:

Wodonga, Albury kovo 8-12 d.d., 
Beechworth kovo 12-13 d.d., Laun
ceston (Tas) kovo 16-19 d.d., Ho
bart kovo 20-23 d.d., Latrobe Val
ley kovo 23-24 d.d., Sale kovo 25 
d. ir Mornington kovo 27 d.

Mieliems prieteliams PUMPUČIAMS, 

didžio skausmo ištiktiems netekus jų mylimos žmonos, motinos 
ir uošvienės, nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Iz. Jonaitis

Malonius Bičiulius PUMPUČIUS, 
jų liūdesyje, netekus žmonos, motinos ir uošvės, 

nuoširdžiai užjaučiame.

Juškų ir Kalpokų Šeimos

Ponus A. V. R. PUMPUČIUS 
mirus žmonai, mamai, bei uošvienei — Onai Pumputienei 

nuoširdžiausiai užjaučiame.

A.G. Ramanauskai ir Seimą

Mielai Draugijos narei
’./• REGINAI PUMPUTIENEI ir šeimai,

jų mamytei p. Pumputienei mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi >

Melbourno Lietuvių Moterų
Socialinės Globos Draugija

CANBERROS LIETUVIŲ — 
AUSTRALŲ KLUBAS

Canberros Lietuvių Klubas jau 
keturi mėnesiai kaip veikia ir ja
me vyksta visa lietuviška veikla — 
tautiniai minėjimai, organizacijų 
valdybų posėdžiai, skautų sueigos, 
tautinių šokių ir choro repeticijos 
ir netrukus bus pradėta savaitga
lio lietuviška mokykla.

Be to lietuviai turi dabar savo 
patrauklų židinį, kur gali susirinkę 
pasišnekučiuoti, atsigaivinti, pa
žaisti bilijardą, stalo tenisą, pa
lošti šachmatais.

čia noriu pranešti visiems tau
tiečiams, kurie lankysis sostinėje, 
kad jų mielai laukiame atsilankant 
šiame lietuvių centre ir kad klubas 
atidaras šiomis valandomis: 
savaitės dienomis 4 vai. — 10.30 
vai. vak.
šeštadieniais 12 — vidurnakčio, 
sekmadieniais 2 vai. p. p. — iki 
10.30 vai. vak.
Klubo adresas: Wattle street, Lyn- 
cham (prie mašinų garažo). Ofi
cialusis Klubo atidarymas numa
tomas gegužio 31 d.

SUSIRINKIMAI
VISUOTINIS ADELAIDĖS 

APYLINKES NARIŲ 
SUSIRINKIMAS 

šaukiamas kovo 15 d. 3 vai. p. p. 
Adelaidės Liet. Namuose. Susirin
kime numatoma ataskaitiniai val
dybos pranešimai ir naujos valdy
bos rinkimai.

VISUOTINIS MELBOURNO 
APYLINKĖS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
Pranešame^ kad A L B Melbour

ne apylinkės narių visuotinis susi
rinkimas šaukiamas kovo 22 d. 
2 vai. p. p. kino salėje Victoria 
Str., ten, kur buvo Vasario 16-sios 
minėjimas.

Susirinkimo dienotvarkė: 1. su
sirinkimo atidarymas, 2. mandatų 
komisijos sudarymas, 3. susirinki
mo p-ko rinkimas, 4. Valdybos iž

Po rekolekcijų Sydnejuje kovo 
22 d. prel. L. Tulaba ten pat prie 
Lidcombe bažnyčios parapijos salė
je laikys viešą paskaitą.

PADĖKA

Sydney Lietuvių Klubo Valdy
ba vasario 23 d. pskutinį kartą se
nose klubo patalpose darydama sa
vo veiklos informacinį pranešimą 
susilaukė nuoširdžių linkėjimų ir 
pritarimo ateities darbams. Susi
rinkimo dalyviai savo iniciatyva, 
pritardami naujų namų statybai 
aukojo:

Po 50 svarų Mikalauskas, po 5
1

SYDNEY

GRAŽUS ŠV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS

A.L. Katalikų Kultūros Drau
gija Sydnėjuje kovo 1 d. suruošė 
gražų šv. Kazimiero minėjimą. 
Lidcombe. bažnyčioje buvo atlai
kytos pamaldos. Gražų pamokslą 
apie šv. Kazimierą pasakė kun. P. 
Martuzas. Tuoj po pamaldų ten 
pat parapijos salėje įvyko pats mi
nėjimas, kurį pravedė draugijos 
p-kas inž. Dirgin'čius. Plačią pas
kaitą apie šventąjį skaitė Algis 
Bučinskas. Jaunųjų ateitininkų 
chorelis, vadovaujamas kun. P. 
Butkaus, sugiedojo vieną giesmę 
ii’ sudainavo kelias daineles, akor
deonu palydint A. Plukui. Iš tų 
pačių dainorių jaunieji Pužas pa
deklamavo J.A. Jūragio eilėraštį 
ir Laukaitis padainavo solo. Iš vy
resniųjų J.A. Jūragis paskaitė M. 
Mazalaitės legendą apie šv. Kazi
mierą iš knygos “Gintariniai var
tai”, savos kūrybos paskaitė poe
tės A. Prižgintaitė ir M. Slavė
nienė. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

Minėjimo metu scena buvo pa
puošta šv. Kazimiero paveikslu lie
tuviškų audinių fone.

dininko, revizijos komisijos prane
šimai, 5. Garbės Teismo praneši
mas, 6. diskusijos dėl pranešimų, 
7. 1964 metams apylinkės valdybos, 
revizijos komisijos ir garbės teismo 
rinkimai, 8. sumanymai ir pasiū
lymai bei bendra informacija, 9. 
susirinkimo uždarymas.

1964-ji metai Melbourne lietu
viams bus parengimų metai. Daly
vaukime susirinkime visi ir išsirin
kime darbščią ir pajėgią apylinkės 
valdybą.

Melbourno Apylinkės Valdyba

PRIMENAME 
BANKSTOMNIEČIAMS

Bankstowno Lietuvių Namų Ta
ryba praneša, kad kovo 15 d. (sek
madienį) 2 vai. p.p. Dainavos salė
je šaukiamas visuotinis namų na
rių susirinkimas kur bus svarsto
ma susivienijimo su Sydney Lietu
vių Klubu reikalai Šis susirinki
mas yra nepaprastos svarbos ir 
nariai kviečiami būtinai šiame su- 
sirinkime dalyvauti. Šiame susi
rinkime dalyvaus ir Sydney Lie
tuvių Klubo atstovai, kurie iš sa
vo pusės duos atitinkamus prane
šimus.

sv. Kažimekaitis ir S. Narušis, po 
2 sv. E. ir Pr. Nagiai'ir S. Stir- 
binskas, po 1 sv. K. Sturaitis, 
Jablonskis, V. Šablevičius ir P. 
Grosas.

Visiems materialiai ir moraliai 
pastiprinusiems, nuoširdžiai dėko
jame.

Lietuvių Klubo Valdyba

Ar jau užsisakei 
Mūsų Pastogę?

ATSISVEIKINIMAS
Tur būt, daugelis pasiges nors 

ir kuklių Lietuvių Namų Redfer
ne, kurie vasario 29 d. perėjo į 
kitų savininkų rankas. Su buvu
siais namais atsisveikinimas įvyko 
vasario 23 d. Jau peržengus namų 
slenkstį, pasitinka virš durų pla
katas: “Visiems, kurie mane lan
kė per šešerius metus, keliaudamas 
į amžinybę, sakau paskutinį su
diev! Jūsų Senelis Namas”. Atseit, 
jo dienos suskaitytos ir po kiek lai
ko nebepažinsime nei tos vietos. 
Viduje didžiausias judėjimas, šių 
namų nuolatiniai gyventojai: Kra
što Valdyba, Sydney Apylinkės 
Valdyba ir sporto klubas Kovas, 
savo turtą, spintas, knygas, stalus, 
sportininkai savo trofejas — tau
res pakuoja į dėžes ir gabena į 
sunkvežimius, kad net dulkės rū
ksta. Kad nebūčiau sutryptas pri
siglaudžiau kampe ir malšindamas 
alkį cepelinais ir kaldūnais, gai
vindamasis alučiu sulaukiau pa
liaubų, nes visos spintos ir dėžės 
užėmė vietas sunkvežimiuose ir 
nudardėjo savais keliais.

Salėje ant sienų iškabinti numa
tomų pirkti sklypų planas ir gele
žinkelių tinklas, vaizduojąs atstu
mus tarp vietovių su įsmeigta gai 
rele su lietuviška vėliava, kurioje 
vietoje turėtų būti statomi namai: 
Prie planų gyvai diskutuoja tau
tiečiai.

Klubo Valdybos pirmininkas p. 
V. Simniškis pradeda informacinį 
susirinkimą padarydamas plačią 
valdybos atliktų darbų apžvalgą. 
Pirmininko pareiškimu, Valdybos 
nariai metų laikotarpyje yra ap
žiūrėję virš šimto įvairių namų ir 
sklypų. Tinkamiausia vieta rasta

JUMORO VAKARAS
šviesos Sambūrio pirmą kartą 

' suorganizuotas vakaras pereitą 
šeštadienį (kovo 7d.) Dainavoje 
— Bankstowne praėjo tikrai pa
sigėrėtinai. Žmonių buvo apsčiai 
ir visi, atrodo, buvo parengimu la
bai patenkinti. Programa buvo 
gina įvairi ir nuotaikinga. M.

ailiūnas iš Bulli paskaitė du 
feljetonus, A. Gasiūnas padekla
mavo apie meilę, priesaikas ir ki
tus nemažiau juokingus dalykus, 
P. Pilka iš Canberros sudomino 
klausytojus šeimų sugyvenimo 
problema ir prisiminė brolius Do
meikas, palygindamas juos su syd- 
nejiškiais lietuviais, linksmieji 
broliai savo dainuose užkludė vie
tos aktualijas ir pabaigai .S Sko- 
rulis padeklamavo du A. Gustai
čio eilėraščius. Dėkodamas prog
ramos dalyviams šviesos p-kas p. 
Kedys juos apdovanojo pypkėmis 
perspėdamas, kad reikia taupyti 
plaučius ir rūkyti tik pypkes.

Po programos vyko nuotaikin
gas bendras pobūvis grojant klokš- 
telių muzikai. Pažymėtina, kad 
šiame vakare dalyvavo ypatingai 
daug jaunimo.

LATROBE VALLEY
NAUJAS SENIŪNAS

Vasario 29 d. p. J. Lekniaus na
muose, Morwell, Vic., visuotinio 
Latrobe Valley lietuvių susirinki
mo metu užgirtas seniūno p. F. So- 
daičio darbas, vienbalsiai perten
kant jį 1964 — 1965 metams A. L. 
B. Latrobe Valley seniūnu.

Susirinkimui buvo patiektas ir 
priimtas dabartinis, seniūnijos ka
sos stovis. Numatyta suruošti lie
tuviškai spaudai paremti pobūvį. 
Draugiško pasitarimo metu p. V. 
Koženiauskienė siūlė tam tikrą 
dalį seniūnijos minėjimų bei pobū
vių pajamų, gaunamų aukų būdu, 
skirti naujai statomos Latrobe Va
lley ligoninės fondan. Sumanymas 
priimtas pagal galimybę jį vykdyti.

P. M. Sodaitienė kvietė remti A. 
L. B. Melbourno Apylinkės Moterų 
Sekcijos darbą, numatė lietuvių 
ligonių lankymą ir kt. (Kor.)

PREZIDENTO A. SMETONOS 
MINĖJIMAS

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
kovo 14 d. 7 vai. Bankstown lietu
vių namuose rengia Prezidento A. 
Smetonos iškilmingą minėjimą, jo 
tragiškos mirties 20 metų sukak
ties proga.

Minėjimo programoje:
1. Pagrindinis kalbėtojas svečias 

iš Melbourno Agr. J. Meiliūnas,
2. V. Kazokas,
3. A. Gasiūnas,
4. J. Abromas,
5. M. Apinienė ir V. Antanaitie

nė,
6. Sydnėjaus Dainos Choras,

SUGLAUSTAI
P.L.B. pirmininkas J.J. Račiū

nas didesnę pusę amerikinės žie
mos sirguliavęs savo namuose Ta
bor Farm, žiemos pabaigai išvy
ko į Floridą, kur išbus iki balan
džio pradžios. Jeigu darbai ir svei- 
akta leis, gal būt, jis Amerikos 
lietuvių krepšininkų rinktinę pats 
atlydės ligi Australijos.

*
Kovo 21 d. šeštadienį, Sydney 

Liet. Inž. D-ja rengia ekskursiją

Flemington, prie kurios ir apsisto
ta užperkant. Po plataus ir iš
samaus Pirmininko pranešimo, 
Sydney Apylinkės Pirmininkas p. 
S. Narušis jautriais žodžiais padė
kojo klubo tarybai už dedamas pa
stangas surasti tinkamą vietą, 
taip pat už naudojimąsi klubo pa
talpomis ir prižadėjo dėti visas 
pastangas įsigyti vienus namus 
Sydnėjuje. Toliau kalbėjo visiems 
gerai žinomas prekybininkas p. 
Mikalauskas, sporto klubo rėmėjas 
ir didelis Lietuvių Namų įsigijimo 
puoselėtojas. Savo jautriame žody
je priminė, kad visi esame mate
rialiai įsikūrę su liuksusiniais 
įrengimais ir atėjo pats laikas tu
rėti reprezentacinius namus lietu
viškiems reikalams. Apeliuodamas 
į visų lietuvių sąžinę atverti pla
čiau pinigines, pats pirmasis įtei
kė pirmininkui 50 svarų auką. 
Šiam sumanymui pritardami savo 
aukomis prisidėjo ir kiti dalyviai.

Dar po keletos kalbėtojų pirmi
ninkas baigdamas karštai dėkojo 
visiems aukotojams, organizaci
joms ir pavieniams asmenims, pri- 
sidėjusiems prie Namų išlaikymo, 
tikėdamasis ir ateityje sulaukti 
našios paramos.

Pasibaigus oficialiai daliai dar 
ilgai tęsėsi diskusijos pavienėse 
grupėse. Ir taip vieną istorijos la
pą lietuviško darbo baruose užver- 
tėme. šie namai, kaip juos beva- 
dintume yra labai daug pasitarna
vę lietuviškumui, o jų netekus atsi
rado tuštuma, kurią visų mūsų 
pareiga bendromis jėgomis už
pildyti — pastatant vienus nau
jus reprezentacinius Lietuvių Na
mus.

I Dalyvis

PRANEŠIMAS
Mūsų Pastogės “Redakcijoj yra 

atėję laiškai šiems asmenims: dail. 
Samuliui nuo Jono Stalanio iš 
Amerikos, Pijui Baltrušaičiui nuo 
Irenos Poškaitienės iš Lietuvos ir 
A. Butkui nuo Baužauskienės iš 
Lietuvos. Suinteresuoti asmenys 
gali laiškus atsiimti iš Redakcijos 
(13 Percy St., Bankstown, NSW) 
arba nurodytu adresu laiškai bus 
persiųsti. M.P. Red.

VASARIO 16-JI NEWCASTLE
Vasario 29 d. K. Jazbučio sody

boje, South Wallsend, Newcastle 
lietuviai minėjo Lietuvos nepri
klausomybės šventę.

Apylinkės v-bos p-kas V. Nekro
šius pradėjo minėjimą pakviesda
mas susirinkusius sugiedoti Tau
tos Himną ir tylos minute pagerbti 
žuvusius kovotojus už Lietuvos 
laisvę.

Dr. M. šeškus skaitė paskaitą 
apie žmonių, kilusių iš to paties 
krašto, bet svetur gyvenančių, kul
tūrinį bendradarbiavimą ir jų tau
tinę sandarą.

Kregždučių sekstetas, vadovau
jamas Z. Zakarauskienės, sudaina
vo “Yra šalis”, “Žibutė” ir “Ant 
kalno rugiai”. Savaitgalio mokyk
los mokinės — V. Levickaitė de
klamavo “Tu, mažyti debesėli” ir 
A. Bruzgaitė “Iš visų gražiausia”. 
Visa savaitgalio mokykla vadovau
jant mokytojai R. Dumšaitei, su
dainavo “Gimtinėlė”, “Du broliu
kai” ir sušoko “Suktinį” ir “Kal
velį.” Šokiams akordeonu gro
jo valdybos p-kas V. Nekrošius, 
programos pranešėja Z. Zakaraus
kienė. Programos vadovės Z. Za
karauskienė ir R. Dumšaitė apdo
vanotos gėlėmis.

Minėjimas — piknikas užsitęsė 
iki vėlaus laiko. Buvo dainuojama, 
šokama, dailiai pabendrauta.

kor.

vad. K. Kavaliausko.
Pranešėją Dalia Grosaitė.
Po iškilmingo minėjimo, bus lie

tuviškos muzikos plokštelėse kon
certas. Soc. Moterų Draugijos rū
pesniu, bus paruošti užkandžiai. 
Veiks gėrimų bufetas. Inėjimas 
visiems laisvas.
. Kovo 15 d, II vai. 30 min, Lid
combe katalikų bažnyčioje bus iš
kilmingos pamaldos už a. a. A. 
Smetonos vėlę. Pamaldas atnašaus 
Kun. P. Butkus. Pamaldų metu 
giedos 'Dainos Choras.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 

JAUNIMO DIENOS 
REIKALU

Mūsų Pastogėje buvo paskelbta 
kad Jaunimo dienos rengiamos lie
pos 11-12 d.d.

Kadangi tuo metu į Sydnejų at
vyksta Amerikos lietuviai sporti
ninkai, tai Jaunimo dienos atkelia
mos į gegužės 30-31 d. — mokyk
lų atostogų metu.

Maloniai prašome: Wollongonge, 
Canberros ir Newcastle Apylinkių 
Pirmininkus galimai greičiau pri
siųsti sąrašus tų jaunuolių talen
tų, kurie norėtų dalyvauti jauni
mo dienos koncerto programoje.

Taip pat prašome ir Sydnejuje 
gyvenančių tėvų, kurių vaikučiai 
mokosi įvairaus meno, bet nedaly
vauja organizacijose, kad regis
truotų juos pas S. Naruši. tel: 
53-5455. Aderesas: 36 Berrille Rd., 
Beverly Hills, N.S.W.

Sekantis jaunimo organizacijų 
atstovų pasitarimas įvyks ne kovo 
15 d., o 22 d. Lidcombe kat baž
nyčios salėje po pamaldų.
Sydney, Bankstown, Cabramatta, 

Apylinkių Valdybos

NAUJA ADELAIDĖS 
LIETUVIŲ SĄJUNGOS 

VALDYBA
Vasario 23 d. įvykusiame Sąjun

gos susirinkime buvo išrinkta nau
ja S-gos valdyba: p-kas V. Ragi
nis, vicep-kas A. Mikeliūnas, I 
sekr. L. Martinkus, II sekr. S. 
Dunda, iždin. P. Bielskis, turto 
globėjas B. Jurgelionis ir paren
gimų vedėjas Č. Ostrauskas.

SENŲJŲ SKAUTŲ
SUEIGA

Sydnėjaus skautų židinio sueiga 
įvyksta kovo 22 d. (Verbų sekma
dienį) 2 vai. p.p. East Hills par
ke prie George upės.

Aktualų pašnekesį praves tėvū
nas A. Dudaitis tema “Jaunieji ir 
senieji vadovai”.

Nariams dalyvavimas būtinas. 
Taip pat maloniai kviečiame 
“Aušros” tunto vadės bei vadus, 
vyr. skautes bei vyčius, narių šei
mas bei bičiulius. Po sueigos bus 
užkandėlė. Sumuštiniais pasirūpi
na patys dalyviai.

. Esant blogam orui narių sueiga 
įvyksta Bukavičių namuose 15 Wa- 
rejee Str., Kingsgrove. Sueigos ir 
kitais reikalais kreiptis pas kanc
lerį tel. L Y 5346.

Židinio vadovybė

PRANEŠIMAS
Kovo 15 d. Sekmadienį 7 vai vak. 

Bankstowno baseine įvyks metinis 
skautų A.A.S.E. plaukimo karna
valas. {ėjimas visiems laisvas.

Aušros Tunto Vadija

į Tallawarra elektros jėgainę.
Plačiau kitame nr.

*
Pereitą savaitgalį į Sydney atos

togų atvyko iš Melbourno dail. 
A. Vaičaitis. Apsistojęs pas P. 
Alekną Cabramattoj.

Maitland miesto konkursinėje 
meno parodoje už akvarelinį kūri
nį premiją laimėjo mūsų žinoma 
dailininkė p-lė Eva Kubbos.

NĖRA KO ABEJOTI
Vienas kitas, pasiskaitęs Syd

ney Liet. Mot. Soc. Globos Drau
gijos atsišaukimą (žiūr. M.P. pra
ėjusiam n-ry), suabejoja, ar tik
rai Draugijos užsimoti statyti se
nelių namai ir poilsio namai pa
liks Draugijos nuosavybėje, jeigu 
iš australų valdžios tikimasi gauti 
valdiškos žemės (Crownland) ir 
jeigu valdžia iš savo iždo skiria 
net du trečdaliu visų išlaidų sta
tybos reikalams. Šis klausimas ati
tinkamose įstaigose yra pilnai iš
aiškintas ir tokie namai yra vi
siškoje Draugijos nuosavybėje ir 
kontrolėje, šiuo atveju abejonių 
jokių nėra, nes Draugija šio tiks
lo siekia tik gerai su visomis są
lygomis susipažinusi.

MOTERŲ DRAUGIJOS 
SKYRIUS

Melbourno Lietuvių Moterų Soc. 
Globos D-ja įsteigė D-jos skyrių 
MORWELL’yje, kuriam vadovau
ti mielai sutiko D-jos narė Ponia 
M. Sodaitienė. D-jos valdyba malo
niai kviečia visas Morwell’io ir 
apylinkių ponias stoti į D-jos sky
rių narėmis ar rėmėjomis ir padėti _ 
D-jai tęsti ir plėtoti šį artimo mei
lės darbą. Darbas didelis, dirva la
bai plati, nes pagalbos reikalingi 
artimieji visuomet yra su mumis. 
Organizuotai dirbdamos daugiau 
padarysime, todėl prašau mūsų 
kvietimo į talką neatstumti ir prL 
sidėti.

A. Matukevičienė 
M.L-M.S.G.D-jos pirmininkė 

Ponios M. Sodaitienės adresas:
3 Jennifer St, Morwell, Victoria.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas p. Ksaveras, Juo

zas STANEVIČIUS, gimęs 1919 
m. kovo 3 d. Lietuvoje; į Austra
liją atvykęs 1948 m. balandžio 
mėn. 24 d.; gyvenęs: Adelaidėje, 
Goulburne, Canberroje ir tt. Po
nas Stanevičius prašomas pats at
siliepti arba draugai ir pažįstami 
prašomi suteikti apie jį žinių šiuo 
adresu:

S.L.W. Soc. Serv Assoc., Box 
1653. G.P.O. SYDNEY

Valdyba
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