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Vasario 27 d. New Yorke — 
Brooklyne miręs ketvirtasis V L I 
K’o Pirmininkas Dr. A. Trimakas 
įvairiomis progomis pasisakydavo 
Lietuvos laisvinimo, tarptautinės 
politinės padėties, būsimos laisvos 
Lietuvos klausimais. Velionis dau
gelį kartų tais klausimais yra kal
bėjęs lietuvių visuomenei J A-V-se, 
gi pastaruoju metu, ypač 1963 m. 
baigiantis ir pirmaisiais šių metų 
mėnesiais JAV lietuvių spauda 
paskelbė visų eilę dr. Trimako 
straipsnių ir juose iškelta nemaža 
įsidėmėtinų minčių. Norėdama su 
jomis supažindinti laisvojo pasau
lio lietuvius, “Eltos Inf.” redak
cija žemiau skelbia parinktas ir 
daugiau įsidėmėtinas ir neabejoti
nai vis aktualias mirusio V L I K’o 
Pirmininko mintis, samprotavimus 
bei pasiūlymus.

Lietuvos laisvinimo klausimais 
Dr. Trimakas kalbėjo: “Mes tu
rime lietuviškajame fronte pasi
priešinti bet kokiai apatijai ir pas
tangoms suniveliuoti mūsų politinę 
vadavimo veiklų. Svarbu, kad vi
sos organizacijos talkininkautų 
V L I K’o vedamam laisvinimo 
darbui. Nesilpninti jėgų tarpusa
vio kovose, bet ruošti naujus dar
buotojus, tausoti ir stiprinti savo 
jėgas, kad darbas būtų vykdomas 
nemažėjančiu įtempimu iki galuti
nio laimėjimo” (“Liet. Dienos”, 
1962 m. Nr. 6).

Apie Lietuvos laisvės kovų ir

LAIKAS
SUSITARTI

Paskutiniu metu vėl iškilo lie
tuviškų bendruomeninių namų 
klausimas. Melbourne jis paju
dintas dar pernai, o Sydnėjuje jis 
ypač aktualus dabar. Atrodo, tik 
Adelaidė šitą namų klausimą ga
lutinai sutvarkė, kur yra dveji 
lietuvių namai ir jie patenkina 
vietos lietuvių reikalavimus. Ki
taip yra su Melbournu ir Sydnė- 
jumi. Šiose kolonijose namų klau
simas reviduojamas, ir dabar 
kaip tik gera proga tinkamai 
reikalą apgalvoti, kad tokio revi
davimo ateityje nereikėtų pakar
toti. Ypač tai lengva namų klau
simą spręsti Sydnėjuje, kur jokių 
kliuvinių lietuvių tarpe nesuda
ro ideologinis pasiskirstymas, kaip 
kad yra Melbourne. Tačiau lie
tuviškų namų tikslas tegali būti 
tik vienas — neatsižvelgiant į 
jokią pasaulėžiūrinę pakraipą rū
pintis pirmoj eilėj lietuviškais 
reikalais. Pati lietuvybė kaip to
kia tegali būti mūsų veiksmų ir 
sprendimų kontrolierius. Kalbam 
apie šį ir tą, vieni kitiems prieš
taraujam, nors visi turime minty 
tą patį tikslą: kas bus daroma, 
daroma lietuviškiems interesams. 
Klubas turi savus argumentus, 
parapijos reikalai vėl savus, dar 
kiti lokaliniai sentimentai vėl sa
vo, nors visi galvoja tuo pačiu 
pasitarnauti lietuvybei-- klubas 
žiūri iš ekonominio taško, para
pija iš religinio, kiti iš vietos dik
tuojamų sąlygų. Bet klubas nori 
sudaryti ekonominį pagrindą, kas 
mūsų lietuviškiems reikalams 
ypač svarbu, parapija nenori bū
ti jokia kita, o tik lietuviška ir 
t.t. Kaip matome, visų siekiamų 
institucijų strėlės nukreiptos vie
na ir ta pačia kryptimi — lietu
viško gyvenimo užtikrinimui. Ne
teisu yra vieni kitiems priekaiš
tauti, kad tik mano metodas ge
ras, o kito smerktinas, nors sie
kiama to paties tikslo. Geriau ta
da visus derinti ir nė vieno ne
užčiaupti.

Taip idealiai galvojant geriau
sia būtų steigti mieste vieną lie
tuvių centrą, kur tilptų viskas: 
ir tautiniai — kultūriniai reika
lai, ir klubas, ir parapija. Žino
ma, gal tektų rivalizuojančioms 
srovėms vienu ar kitu atveju nu
sileisti, bet iš tikrųjų tai nebūtų 
nuolaidos, o konkretus pasitarna- 
vimas lietuviškam reikalui. Labai 
daug kas iš M.P. skaitytojų žavė
josi M. Gailiaus straipsniu "Sap
nuoju lietuvių namus Sydnėjuje". 
Turint geros valias tas sapnas 
nesunku būtų realizuoti. M. Gai
lius nesmerkia vieno ir neužsika
bina aklai už kito dalyko: mums 
lygiai svarbu turėti ir klubą, ir

LAISVINIMO KLAUSIMAIS

Vakarus Dr. Trimakas buvo pasi
sakęs: “Istorija nepagailėjo rei
kalo ir progų ir mūsų tautai kovoti 

savo teises. Pasišventimo vedi
ni V L I K’o vadovaujantieji as
menys per 20 metų pakėlė kovos 
naštų ir yra pasiryžę jų tęsti ligi 
tauta vėl bus laisva. Tos kovos lai
mėjimų šiandien lemia trys pa
grindiniai veiksniai: Sovietų sieki
mai, Vakarų politika ir mūsų tau
tos ryžtas atgauti savo teises j 
laisvę.

Dabartinę Sovietų politikų vaiz
džiai apibūdina turkestanų priežo
dis: “Jei nori su rusu keliauti, pa
siimk kirvį”. Tuo norima pasaky
ti, kad Maskva negalima pasitikė
ti, kad reikia su ja kovoti, o ne pa
sikliauti koegzistencija. Mūsų žmo
nės sakytų: “Neik su velniu obuo
liauti”, nes visvien tave apstatys, 
nuskriaus ir išnaudos.

Mes neabejojame, kad laisvieji 
kraštai brangina taikų, laisvę ir 
pagarbų žmogui, bet liūdime, kad 
jie niekuo nepadeda Lietuvai lais
vę atgauti. Neprašome ir nesiūlo
me siųsti į Lietuvų NATO ka
rinių dalinių, nei norime, kad Va
karai grųsintų kam karu. Esame 
tačiau tos nuomonės, kad taika nė
ra pati sau tikslas, bet priemonė 
laisvei įgyvendinti. Taika be lais
vės gali būti vergija. Pax Roma
ną buvo įgyvendinta okupuotųjų 
kraštų laisvės kaina. Taika domi
nuoja ir kapinynuose, bet tiktai 
buvusių gyvybių palaikams.

J A V-ėms principe tebestovint 
už laisvę visom tautom, taigi ir 
Lietuvai... mums tenka ištverti 
ligi tarptautinės sųlygos pasikeis. 
Dr. Basanavičiaus, V. Kudirkos, 
Maironio laikais padėtis atrodė dar 
tamsesnė, bet visa staiga pasikeitė 
ir Lietuva atkūrė savo nepriklau
somų valstybę. Reikia pasitikėti 
savo tautos ryžtu ir laisvės idealų 
kilnumu bei jų galia. Visi, kurie 
sielojamės tautos ateitimi ir sie
kiame jai laisvės, turime suglau-

RUSINIMO KELIU
Maskvos “Izvestijose” vykstant 

diskusijai švietimo klausimais ir 
keliant klausimų, kiek laiko turi 
tęstis mokslas vidurinėse mokyk
lose, vasario 22 d. paskelbtas reži
minio švietimo ministro Lietuvoje 
M. Gedvilo pasisakymas. Jis nuro
dė, kad Lietuvoje esama mokyklų, 
kuriose dėstoma lietuvių, rusų ir 
lenkų kalbomis. Pasak Gedvilo, 
kiekvienoje lietuviškoje ir lenkiš
koje mokykloje visi moksleiviai be 
išimties turi mokytis rusų kalbų ir 
literatūrų (tuo būdu lenkiškose 
mokyklose vaikai mokosi keturių 
jcalbų — lenkų, rusų, lietuvių ir 
kurių nors užsienio). Gedvilas pa
brėžė: rusų kalba tapo mūsų ant- 
rųja gimtųja kalba, mes ir toliau 
gilinsime jos mokymų mokyklose. 
Esu tik tuo būdu galima išauklėti 
“išlavintus komunizmo statytojus”.

čia pat Gedvilas pažymėjo, jog 
rusų kalbos ir literatūros moky
mas per visų mokslo kursų sudaro 
daugiau kaip 1.200 valandų, arba 
beveik ištisus mokslo metus. To
liau jis sako, kad vaikai Pabaltijo 
kraštuose labiau apkrauti, nes čia 
mokyklos atsidūrusios sunkesnėje 
padėty, negu Rusijos Federacijoje, 
ypač kai teko įvesti gamybinį ap
mokymų. Jo nuomone, rusų kalbos 
ir literatūros, istorijos ir geogra
fijos programos turėtų kiek skirtis 
nuo programos Rusijos Federaci
joje ir dar jis pasiūlė mokymo lai
kų vidur, mokykloje pratęsti ne 
mažiau kaip vienerius metus.

bažnyčią, ir sporto aikštes ir ati
tinkamas patalpas mūsų kultūri
niams reikalams, (žiūr. M.P. Nr. 
9. Tokį lietuvių centrą steigiant, 
net jeigu ir tektų iš naujo dėti au
kas, jos būtų sudėtos, nes auko
tojas žinotų, jog stovima tikrai 
teisingame kely.

Pagalvokime jau dabar, kad 
ateity nereikėtų gailėtis ir iš nau
jo mūsų šios dienos darbų per- 
reviduoti taikantis prie laiko ir 
aplinkybių padiktuotų sąlygų. 
Gal tada būsime jau pilnai pasi
mokę, kad nereikėjo karščiuotis 
ar užkietėti savo pažiūroje, bet 
yra pavojaus, kad pertvarkymui 
jau nebus palikę jėgų.

(v.k.) 

dinti savo gretas ir sujungtomis 
jėgomis kovoti, kad tai greičiau 
įvyktų”. (“Draugas", Nr. 504, 
1963 m. gruodžio 30).

“Mums reikia patiems rūpintis 
Lietuvos laisvės byla, už Lietuvos 
laisvę kovoti ir daugiau savimi pa
sitikėti. Kų Vakarai bedarytų, 
Maskvos draugais jie nepasidarys. 
Chruščiovas sustiprėjęs vėl atsi
gręš prieš juos, kaip tai jis jau 
daug kartų yra padaręs. Vakarai 
noromis ar nenoromis vėl turės iš
eiti į viešų kova ne vien už savo, 
bet ir už pavergtųjų tautų teises, 
laisvę ir saugumų”. (“Drg.”, Nr. 
302, 1963 m. gruodžio 27 d.).

Ar gali būti keičiama laisvinimo 
kovos technika? I tai velionis Dr. 
Trimakas atsakė teigiamai: “Tech
nika, ne tikslas, gali būti keičiama 
pagal tai, kaip keičiasi pasaulio 
įvykiai ir tarptautinės politikos 
raida. Visi Vakarų politiniai vin
giai mus visvien neatpalaiduoja 
nuo pareigos savo tautai padėti 
laisvę atgauti. Didžiausia kalti
ninkė, kaip buvo, taip ir pasilieka 
Sovietų Sųjunga. Prieš Kremlių 
todėl ir turi būti nukreipti visi mū
sų žygiai ir reikalavimai. Į laisvi
nimo žygius privalo įsijungti visa 
išeivija”.

Apie diplomatų vaidmenį nuro
dyta: “visa tai, kas atliktina Lie
tuvos valstybės tęstinumo pagrin
du, yra mūsų diplomatų, kur jie 
veikia, reikalais. Kur jų nėra, tų 
spragų turi užpildyti V L I K’as. 
Jis tolygiai turi paremti visus dip
lomatų politinius žygius, kad ro
dytų, kad jie turi politinę atramų”.

Dėl Vasario 16 d. ir Baisiojo Bir
želio minėjimų: “reikia, kad Va
sario 16 d. ir Baisiojo Birželio mi
nėjimai sutrauktų visų išeivijų, 
reikia, kad minėjimų programos 
nebūtų šabloniškos, bet kasmet 
keičiamos, įtraukiant į jas vis 
naujų meno, mokslo ir visuomenės 
jėgų” (“Drg.”, Nr. 7, 1964 m.
sausio 9d.). (Pabaiga psl. 2)

SMILGOS

LIETUVIAI ŠOKĖJAI HEIDELBERGE
Heidelberge vasario 28 d. įvyko 

tarptautinis vakaras — jo meninę 
programų sudarė 16 tautybių iš vi
so 280 studentų iš keturių konti
nentų atlikti šokiai ir dainos. Sa
lia graikų, indų, amerikiečių, bri
tų, japonų, indoneziečių ir kt. tau
tų studentų, su tautiniais šokiais 
pasirodė Vasario 16 Gimnazijos 
moksleiviai. Lietuvių atlikti du šo
kiai (Malūnas ir Lenciūgėlis) gau
siai susirinkusiai publikai ir spau
dai padarė įspūdį. Lietuviai šokė
jai, jų nuotraukos paskelbtos spau
doje, gi kai kurie laikraščiai, pva. 
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įvykiai pasaulyje
ŽINIOS

Anglijos karalienė Elžbieta II-ji 
kovo 10 d. pagimdė sūnų. Tai ket
virtasis karališkos šeimos vaikas. 
Princas Pilypas, karalienės vyras 
vos apsidžiaugęs žinia, kad gimė 
sūnus, išskubėjo į Graikijų daly
vauti Graikijos karaliaus laidotu
vėse,

LĖKTUVO NELAIMĖS
Alpių kalnuose Šveicarijoje pe

reitų savaitę nukrito britų keleivi
nis lėktuvas ir žuvo 83 žmonės. 
Taip pat pereitų savaitę sudužo 
Amerikoje keleivinis lėktuvas su 
85 žmonėmis. Aiškinama, kad šios 
lėktuvų nelaimės įvyko dėl blogo 
oro.

ŽEMĖS NACIONALIZACIJA

Zanzibaro prezidentas Karume 
paskelbė, kad krašte visa žepiė na
cionalizuojama ir niekas negali im
tis žemės ūkio be vyriausybės 
žinios.'

Nuotrauka V. Maželio

N-ry pažymėjo, kad “viso vakaro 
pažiba buvo lietuviškoji šokių gru
pė”. Dienraštis žavėjosi aštuonio- 
mis lietuvių šokėjų poromis ir pa
brėžė: “Jaučiama, kad grupė in
tensyviai dirbo. Lietuva pasirodė 
pirmų kartų ir tikrai stipriai”. Ki
ti laikraščiai taip pat pažymėjo 
"temperamentingųj į Malūnų” ir 
šalia kitų tautybių, skelbė ir lietu
vių nuotraukas. Tarptautinį stu
dentų vakarų, jo programų stebėjo 
keliolikos valstybių Bonnoje akre
dituoti ambasadoriai ir pasiunti
niai, daug kitų svečių ir universi
teto atstovų. (E)

.Mielam kolegai
ALFONSUI ADOMĖNUI ir ŠEIMAI, 

dėil staigios brolio mirties nuoširdžią užuojautą reiškia

lz. Jonaitis

Sy d nė j aus Skautų Tėvų ir Rėmėjų Komiteto p-ką 
p. ALFONSĄ ADOMĖNĄ

ir šeimą, netekus brangaus brolio, nuoširdžiai 
užjaučia

' Aušros Tuntas

NUŠAUTAS DAR VIENAS 
U.S.A. LĖKTUVAS

Kovo 11 d. rusai nušovė ameri
kiečių žvalgybinį lėktuvų, kuris 
buvo įskridęs apie 30 mylių j ryti
nės Vokietijos teritorijų. Trys la
kūnai iššoko su parašiutais ir jų 
Ikimas nežinomas. Greičiausiai jie 
bus komunistų teisiami kaip šni
pai. Amerikiečių šaltiniai teigia, 
kad lėktuvas buvo suklaidintas so
vietine signalizacija. Sausio mėn. 
28 d. irgi panašiu būdu buvo pa
šautas amerikiečių lėktuvas ir juo 
skridę trys amerikiečiai lakūnai 
žuvo. Amerikos vyriausybės orga
nai pareiškė griežtų protestų ir pa
reikalavo tuojau grųžinti lakūnus.

SMARKŪS POTVYNIAI

Amerikos rytinėse valstybėse 
užėjus stiprioms liūtims susidarė 
dideli potvyniai. Dešimtys tūks
tančių žmonių turėjo palikti na
mus ir buvo evakuoti į saugias vie
tas. Potvynių pasėkoje yra apie 20 
žuvusių.

SKELBIA MOBILIZACIJA
Tempiantis santykiams tarp In

donezijos ir Malezijos, Malezijoje 
paskelbta mobilizacija, kur numa
toma prie ginklo pašaukti apie pu
sę milijono vyrų. Šiuo metu Male- 
zja turinti vos 32.000 vyrų armi
jų, kai Indonezija dabar turi pu
sės milijono vyrų ginkluotų ka
riuomenę.

TURKIJOS NOTA
Turkijos vyriausybė pasiuntė 

Kiprui notų, kurioje grasinama 
padaryti invazijų į Kiprų, jeigu 
saloje tuojau nebus sustabdytos 
kautynės tarp graikų ir turkų. Iš 
savo pusės Kipro vyriausybė krei
pėsi į UNO, kad būtų imamasi ati
tinkamų priemonių apsaugoti Kip
rų nuo Turkjos invazijos. Kipre 
tuo tarpu stovi anglų kariniai da
liniai ir pasiruošę pasiųsti j Kip
rų po UNO vėlava savo karinius 
dalinius Airija, Švedija ir Kana
da. Australija UNO daliniams iš
laikyti Kipre paskyrė 50.000 sva
rų.

17 JAUNUOLIŲ PERBĖGO
I VAK. BERLYNĄ

Vasario mėn. perbėgo iš rytų į 
vakarų Berlynu, 17 jaunuolių mo
ksleivių. Prie Berlyno sienos jie 
pasikabindavo po tiltu ir šokdavo 
ant praeinančio traukinio. Rizikin
gas žygis, surištas su pavojumi 
gyvybei. Septyniolikai tuo keliu 
pabėgt pasisekė, tačiau paskutiny

sis šokdamas nukrito nusilaužda- 
mas abi kojas. Sovietų pasienio 
sargybiniai jį pasiėmė ir drauge 
atidengė jų kelių.

*

Kipro saloje ramybė neatstatyta. 
Pereitų savaitgalį vėl įvyko krūvi, 
nos kautynės tarp graikų ir turkų, 
kc pasėkoje žuvo 8 žmonės. Brazi
lijos vyriausybė atsisakė siųsti ka
rinius dalinius UNO žinioje į 
Kipro salų, kad būtų palaikoma 
saloje tvarka. UNO gen. sekre
torius U Thant šį atsisakymų ver
tina kaip nekooperavimų UNO ak
cijoje.

*

Amerikiečių lėktuvas atsitrenkęs 
į vienų namų prie Čikagos sudužo. 
Lėktuvo pilotas sunkiai sužeistas, 
o jo padėjėjas užmuštas. Kiti ke
liavę 29 žmonės išėjo iš namo ir 
lėktuvo griuvėsių gyvi.
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PREKYBININKŲ PROTESTAS
)

Sydnėjuje yra nubausta visa eilė 
smulkių prekybininkų, kurie par
davinėjo po nustatytų darbo valan
dų. Laikydami galiojantį įstatymų 
neteisingu, nubaustieji mieliau su
tinka eiti į kalėjimų, negu mokėti 
uždėtas bausmes. Nepriklausomų
jų prekybininkų unija patarė nu
baustiesiems geriau eiti į kalėjimų, 
negu mokėti uždėtas bausmes. N. 
S. W. Vyriausybė nutarė šį klau
simų iškelti ir svarstyti N. S. W. 
parlamente.

KANDIDATAS I 
PREZIDENTUS

Amerikos ambasadorius Pl|tų 
Vietname H. Cabot Lodge kandida
tuoja kaip respublikonas j Ameri
kos prezidentus. Rytiniame Ame
rikos sektoriuje, gautų balsų dau
gumu toli pralenkdamas senatorių 
Barry Goldwater ir New Yorko 
gubernatorių Nelson Rockefeller. 
H. C. Lodge ilgus metus buvo Ame
rikos atstovas prie Jungtinių 
Tautų.

IŠSKIRTŲ ŠEIMŲ REIKALU
Imigracijos ministeris Mr. H.P. 

Opperman neseniai spaudai pa
reiškė, kad Australijos federalinė 
vyriausybė veda derybas su vy
riausybėmis už geležinės uždangos, 
kad ateivių, dabar Australijos pi
liečių šeimos būtų suvienytos. Dip
lomatiniais keliais bandoma įtikin
ti komunistines vyriausybes, kad 
būtų išleisti šeimų nariai ar gimi
nės pas savuosius Australijoje. 
Ministerio pareiškimu, pastangos 
nėra lengvos, nes komunistinių 
kraštų vyriausybės sunkiai sukal
bamos, bet daroma, kas tik įmano
ma.
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VASARIO 16-ji PASAULYJE
P. AMERIKA

Argentinoje, ^uenos Aires, El
tos gautais pranešimais, Lietuvos 
laisvės atstatymo 46-ji sukaktis 
paminėta iškilmingai ir plačiai. Po 
Vasario 16 d. iškilmingų pamaldų 
Aušros Vartų bažnyčioje, parapi
jos sodelyje padėtas vainikas prie 
lietuviško kryžiaus pagerbti kovose 
žuvusiems. Vėliau daug lietuvių 
atsilankė prie Argentinos išlais
vintojo gen. San Martin paminklo. 
Čia padėtas vainikas, buvo daug 
spaudos atstovų ir žymių Argenti
nos žmonių, jų tarpe lietuvių bi
čiulis A. Barsanti su ponia. Minė
jimas įvyko Argentinos Lietuvių 
Centre, Villa Lugano. Atidarymo 
žodį tarė ' Alost pirm. J. Čikštas. 
Buvo daug sveikinimų ir vienbal
siai priimta rezoliucija, smerkian
ti okupantus ir reikalaujanti lais
vės Lietuvai (Ji vėliau suminėta 
daugelyje Argentinos laikraščių). 
Minėjime kalbas pasakė L. Lembe- 
ris (ispaniškai) ir Zeferinas Juk
nevičius. Įtakingi vietos visuome
nininkai dr. J. Manuel Saavedra 
ir inž. O. Jaule pareiškė viltį, kad 
anksčiau ar vėliau Lietuva turės 
atgauti laisvę. Minėjime dar kal
bėjo JAV, La Platos ir Buenos 
Aires universitetų prof., buvęs Ar
gentinos prekybos ir pramonės 
min., daugelio veikalų autorius dr. 
Julio Cueto Rua. Meninėje dalyje 
A. Liet. Centro Ansamblis išpildė 
O. Ožinskienės specialiai paruoštą 
vaizdeli “Vasario 16-ji”, dar buvo 
Rambyno ansamblio inž. Rastaus- 
kui vad. atlikti tautiniai šokiai ir 
kt.

Vasario 16-ji plačiai paminėta 
per radijus — jai daug vietos pas
kyrė ne tik lietuvių radijo valandė
lės (Lietuvos Aidai ir Lietuva pri
siminimuose), bet ir Radio Liber- 
tad ir Argentinos televizija. Šioje 
buvo parodyti vaizdai padedant 
vainiką miesto aikštėje ir iškilmės 
A. L. Centre. Apie Vasario 16-ją 
rašė ir Argentinos spauda.

(N. G.)

KOLUMBIJA
Vasario 16-ji Kolumbijoje iškil

mingai paminėta Medelline, Bogo
toje, Barranguille ir Tunja mies
tuose. Pagal Eltai prisiųstus pra
nešimus Medelline lietuvių susirin
kime kalbėjo dr. F. Proscevičius ir 
M. Venslauskas. Vasario 16 d. bu
vo iškilmingos pamaldos dalyvau
jant kolonijos lietuviams su savo

'V
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vėliava ir gausiai susirinkusiems 
kolumbiečiams. Pamokslą pasakė 
lietuvių draugas ispanas kun. Del 
Rio. Medellino radijo stotis Radio 
Sutatenza, Radio Bolivariana ir 
Voz de Medellin vasario 15 ir 16 
d. d. turėjo penkius pusvalandžius 
skirtus lietuvių šventei: tris ispa
nų kalba ir du lietuvių k. Progra
mose paminėtos lietuvių tautos ko
vos už laisvę, jos pradėtos ir baig
tos tautos himnu. Medellino spau
da: liberalų krypties “EI Correo” 
dienraštis paskelbė išsamų straips
nį “Lietuvos žmonių kova prieš 
komunizmą ir krašto rusifikaciją”, 
o “El Colombian©" įsidėjo komen
tarą “Lietuvos Diena”. Lietuvos 
nepriklausomybės šventė’ dar minė
ta per radiją ir spaudoje Bogotoje 
ir kt. Kolumbijos lietuvių telki
niuose. (E)

VASARIO 16 JI SENELIŲ PRIEGLAUDOJE 
VOKIETIJOJE

Vechtos senelių prieglaudoje pri
siglaudę 28 lietuviai leidžia pasku
tiniąsias saulėlydžio dienas. Nors 
išsekusiomis jėgomis, bet dvasia 
nepalūžę, jie ir šiais metais pami
nėjo Vasario šešioliktosios 46-ją 
sukaktį.

Minėjimas prasidėjo pamaldo
mis. Vokietis vienuolis Tėvas Os- 
mar atnašavo Mišias už kenčiančią 
lietuvių tautą tėvynėje ir sukalbė
jo maldą, o trumpame žodyje pri 
minė klausytojams apie raudonąją 
vergiją .Lietuvoje, bažnyčios per
sekiojimą. Pranešdamas apie lie-

H. Šalkausko lll-ji paroda
Čia Australijoje su dailininko 

H. Šalkausko kūriniais mes nuo
lat susitinkame ar tai lankydami 
parodas, meno galerijas, priva
čias kolekcijas, ar sekdami 
spaudą. Čia jis laimėjo premiją, 
ten meno galerija įsigijo jo darbą 
arba jis yra grupėje dailininkų, 
atstovaujančių' Australiją . tarp
tautinėse parodose. Ir šiuo metu 
jis kartu su kitais dviem repre
zentuoja Australiją tarptautinėje 
grafikos ir piešinių bienalėje Lu-

• ganė, Šveicarijoje.
Hungry Horse meno galerijoje, 

kuklioje, bet tik rinktiniams dai
lininkams prieinamoje, dail. H. 
Šalkauskas rodo 33 darbus. Mi
nėtina, kad išskyrus tik porą, visi 
parodoje išstatytieji kūriniai su
kurti jau šiais metais. Be grafi
kos darbų ir akvarelių, dailinin
kas išstatęs dar tris savo pirmuo
sius aliejinius darbus.

varelei nepaprastų gabumų. Tai 
nėra tušti žodžiai. Tik pažvelki
me: per paskutiniuosius ketverius 
metus jis laimėjo keturiolika pre
mijų už akvareles, šios parodos 
atidarymo dieną jis gavo sveiki
nimą iš Bathursto su Ben Chifley 

■ šių metų akvarelės premijos lai
mėjimu. Jo akvarelės yra retai 
sutinkamo stiprumo. Šioje paro
doje sunku išsirinkti sau gražiau
sią, nes kiekviena jų žavinga. To
nai ūkanoti ir gilūs nepaprastu 
švelnumu persilieja tarpusavy. 
Kaikuriose iš šaltųjų tonų išsi
veržia šiltieji su nepaprasta jėga. 
Nenuostabu, kad vietos meno 
kritikai jokių priekaištų nei grafi
kos, nei akvarelės darbams ne
primeta, o vertina visus be išim
ties kaip “extremely satisfying” 
(James Gleeson, Sun 1964.3.4) 
arba kad H. Šalkauskas kaip ak
varelėje, taip ir grafikoje yra pa-

tuvių ruošiamą sukakties paminė
jimą, kvietė, kas indomaujasi Lie
tuvos i problemomis, atsilankyti mi
nėjiman.

Oficialioji programos dalis įvyko 
šv. Jadvygos patalpose, kur atsi
lankė nemažai vokiečių, seselės vie
nuolės ir vokiečių spaudos atstovai. 
St. Motuzas, atidarydamas minė
jimą, pasveikinęs minėjiman atsi
lankiusius svečius, prezidiuman 
pakvietė Tėvą Osmar, Seselę Vir
šininkę ir svečią Otto Flinderį, 
pastarąjį paprašydamas pravesti 
minėjimą. Minėjimas pradėtas 
Lietuvos ir vokiečių tautiniais 
himnais. O. Flinderis vokiečių kal
ba supažindino klausytojus su Lie
tuvos garbinga senove, nepriklau
somo gyvenimo laikotarpiu ir par
tizanų veikla pokariniais metais, 
(kuriam ta veikla, tuo metu gyvenu
siam Lietuvoje, labai gerai žinoma. 
St. Motuzas savo trumpame žodyje 
paminėjo apie tęsiamą kovą dėl

Lietuvos išlaisvinimo ir siūlė remti 
VLIK’o ir kitų laisvinimo institu
cijų pastangas. Atsistojimu pa
gerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę 
ir dabar dirbantieji dėl jos išlais
vinimo. Po “Maldos už tėvynę” 
(iš plokštelės) sukakties proga 
sveikino Tėvas Osmar ir Seselė 
Viršininkė. Toliau sekė meninė 
programos dalis. Lietuviškas, ne
seniai gautas iš Lietuvos partizanų 
dainas: Tremtinio sielvartas, Par
tizano mirtis, Kalinio sapnas ir 
Pirmyn į kovą, deklamavo buv. Va
sario 16 Gimnazijos mokinė Milda 
Flinderytė. Lietuviškas, vertime 
į vokiečių kalbą, dainas: Našlės sū
nus ir Tėvynės ilgesys deklamavo 
Renata Boenke. Tarp deklamacijų 
įpinta (iš plokštelių) lietuviška 
muzika, dainos, ir pianu skambino 
muzikė Kubienski.

Baigiantis programai, visiems 
atsilankiusiems minėjiman buvo 
įteiktos sukaktuvinės atvirutės, 
prieš tai paaiškinus įrašų ir sim
bolių reikšmę. Sukakties proga 
lietuviai senukai Tautos Fondui 
sudėjo simbolinę 46, — D M. auką.

Vechtos vokiečiams buvo nema
tyta naujiena ir buvo sužavėti, 
kaip pasirodė grakščios deklama- 
torės ir demonstravo tautinius šo
kius, o foto aparatai tik ir blyk
čiojo. Jie net užsisakė 67 nuotrau
kas.

Vokiečių dienraščiai: “Nordwest 
Zeitung” ir “Oldenburgische Volks- 
zeitung” išvakarėse minėjimo pa
rašė apie sukaktį ir apie įvykstantį 
minėjimą. Po minėjimo parašė il
gesnius straipsnius ir įsidėjo po 
nuotrauką mergaičių tautiniuose 
kostiumuose.

Minėjimą ruošiant ir minėjimo 
metu nuoširdžiai talkino Tėvas Os
mar ir svečias Otto Flinderis. Pas
tarasis, nugalėjęs didelius atstu
mus, atvežė tautinius kostiumus, 
kurių dėka minėjimas įgavo pilnai 
šventišką nuotaiką.

Tenka pasidžiaugti, kad senukai, 
ruošdami minėjimus, nepasitenki
na vien savo lietuvišku kiemu, bet 
išeidami už kiemo vartų pasiekia 
vokiečių spaudą ir tuomi garsina 
okupuotos Lietuvos vargus. Girti
nas ir sektinas pavyzdys.

Jūsų korespondentas

LAISVE AR TAIKA
(Atkelta iŠ psl. 1)

“ŽYDINTIS LANKŲ VĖJAS” 
BALANDŽIO 11 ID. DAINAVOJE!

H. Šalkauską, kaip grafiką pa
žįstame jau antras dešimtmetis. 
Jis pradėjo savo kaip grafiko ke
lią čia Australijoje ir dabar yra 
atkopęs neginčijamai į pirmau
jančių Australijos grafikų eiles. 
Jo raižinių atspaudai išėjo už 
Australijos ribų ir matomi tarp
tautinėse parodose. Tik keista, 
kad dailininkas po tokio pasise
kimo savo šaunųjį kaltą pradeda 
užmiršti. Šioje parodoje nemato
me jo nė vieno kalto raižinio. Jis 
apsistojo ir dabar daugiau dirba 
šilko tinklelio technikoje. Kaip 
ir raižiniuose, jis ir čia eina ab
strakto keliu. Jo darbuose vy
rauja stambių dėmių kompozici
jos.

Dailininkas nesitenkina vien 
grafika. Prieš keletą metų pradė
jo lieti akvarelę. Nuostabiausia, 
kad jo pirmasis akvarelinis dar
bas iš parodos buvo įsigytas Vik
torijos valstybinės meno galerijos 
Melbourne. Atrodo, H. Šalkaus
kas bus atsinešęs iš anapus ir ak-

siekęs “enviable reputation” (W. 
Thornton, Herald 1964.3.4). 
Prie gero vertinimo prisideda ir 
darbų įsigijimas. Jau parodos ati
darymo dieną daugumas akvare- 
Jinių darbų buvo nupirkta. Pažy
mėtina, kad vieną akvarelinį kū
rinį įsigijo Communwealth Col
lection Canberroje.

Deja, negalima panašiai kalbė
ti apie jo aliejinius darbus. Pa
minėti kritikai negailestingai juos 
išpeikė. Jie neatsižvelgė, kad tai 
pirmieji dailininko aliejaus dar
bai. Galime sutikti, kad jie neturi 
tos jėgos, kaip grafikos ar akva
relės kūriniai ir net nelygintini. 
Linkėtina, kad kritikų blogas 
vertinimas aliejinių darbų neat
grasintų dailininko nuo tolimes
nio siekimo, o sukeltų užsispyri
mo ir valios apvaldyti ir aliejų 
taip, kaip grafikos ir akvarelės 
technikas.

Paroda užtruks iki kovo 19 d.
J. Bistrickas

Padėtis Lietuvoje, pavergtųjų 
nuotaikos, sovietų krizės: “Mažai 
kas Lietuvoje komunistam tiki, o 
dar mažiau kas yra patenkintas 
esama tvarka, varganu būviu ir 
visuotiniu reikmenų trūkumu. Be 
to, nežmoniškai aukštos kainos ne
leidžia žmonėms net paprasčiausių 
prekių įsigyti, nes atlyginimai pa
siliko žemi ir jų perkamoji galia 
menka. Tai neabejotinai didina 
žmonių nepasitenkinimą ir jų kri
tišką režimo vertinimą.

Nepadės pastangos vaizduoti 
niūrų komunistinės santvarkos 
nuosmukį šviesiomis spalvomis ir 
mums piršti mainus bei draugiškus 
santykius su krašto pavergėjais. 
Tolygiai komunistų ideologinės ir 
ūkio krizės nepataisys jokia pre
kyba su Vakarais. Jei žmonėms 
nebus grąžintos jų teisės ir laisvės, 
joks lankstymasis ir manevravi
mas su Vakarais ir mūsų žmonių 
gąsdinimas komunistinio režimo ir

ideologijos nuosmūkio nepašalins. 
(“Drg.”, Nr. 2, 1964 m. sausio 2).

Apie politinį pasiskirstymą išei
vijoje velionies Dr. Trimako nuo
monė buvo tokia: “Tautos politi
nei diferenciacijai būdingos tos 
politinės grupės, kurios atstovauja 
pagrindiniams tautos sluogsniams. 
Šių grupių reikšmė gurėtų būti 
sveriama ne pagal narių skaičių 
išeivijoje, bet pagal tų tautos 
sluogsnių apimtį pavergtajame 
krašte, kuriems jos atstovauja. 
Mažai tautai reiktų pasitenkinti 
mažesniu politinių grupių skaičiu
mi. Susiblokavimas, konsolidacija, 
turėtų teigiamos reikšmės Lietuvos 
laisvinimo darbui ir patrauktų 
daugiau jaunųjų jėgų, kurioms 
perdidelė grupinė diferenciacija 
nėra įdomi”. (“Drg.”, Nr. 267, 
1963 m. lapkr. 13).

Tarptautinės politikos klausi
mai: “Sovietų Sąjungos ir Kinijos

Brangiai Motinai mirus, ALB Melbourne Apylinkės V-bos 
narį

VYTAUTĄ PUMPUTĮ ir ARTIMUOSIUS 
giliai užjaučia

MENO DIENOMS RENGTI 
KOMITETAS

Brangiai Motinai mirus, mielą visuomenininką 
VYTAUTĄ PUMPUTI 

ir artimuosius giliai užjaučia

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEM8 
ii z JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

L. PAGES
MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — 
sąžiningiausiai pagamina Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.
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Antanas Krausas

Mirus žmonai, motinai ir anytai ‘
ONAI PUMPUTIENEI,

mielus prietelius Antaną, Vytautą ir Reginą 
Pumpučius nuoširdžiai užjaučiame.

J. Valys
B. Vanagas

1964 m. kovo 18 d.

ANGONITA GRINCEVIČIŪTE — WALLIS

po trejų metų praktikos Londone grįžusi modernios, 

patalpose atidarė savo dantų gydymo praktiką
18 CRAWFORD STREET, BERALA.

Priėmimo valandos:

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak, 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 8.30 vai. ryto iki 12.30 vai. p.p.

Tel. 649 6468

TAIKOS KONGRESAS

Kovo 14 — 15 d. d. Stokholme 
kviečiama vad. Pasaulinės Taikos 
konferencija. Jos šūkis: "Skandi
navija — laisva nuo atominių 
ginklų zona”. Šią konferenciją 
ruošia Skandinavijos kraštuose 
veikiančios komunistinės ir neko
munistinės taikos organizacijos. 
Kad šiai konferencijai suteikus 
nekomunistini atspalvį, daroma 
žygių jos iniciatoriais iškelti as
menis — ne komunistus. Gauto
mis žiniomis Maskva daro spaudi
mą į suvažiavimą pakviesti kuo 
daugiau atstovų iš Afrikos, Azijos 
ir P. Amerikos vad. taikos judėji
mų — tuo būdu tikimasi^kiek su
mažinti Raud. Kinijos daromą įta
ką. Gegužės mėn. pabaigoje kvie
čiama kita Pas. Taikos Tarybos 
Konferencija — šios šūkis bus 
“Konferencija už europinį saugu
mą”. Joje ypatingai tektų pasi; 
reikšti komunistinės Rytų Vokieti
jos atstovams. (E)

s
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SOVIETAI GYRĖSI SAVO 
RAKETOMIS

Vasario 23 d. Sovietijoje minėta 
sovietų kariuomenės diena — vie
toje patikinimų taikos labui visur 
stebėta žvanginimas ginklais ir. 
pasigyrimo žodžiai turimais gink
lais, ypač gi raketomis. Maršalas 
Krylovas, sovietinių raketinių da
linių vyr. vadas “Izvestijose” nu
rodė; kad Sovietų Sąjunga su jos 
strateginėmis raketomis esanti 
pranašesnė už J A V-bes. (E)

KEISTAS SUTAPIMAS
1962 m. lapkričio 22 d. to meto 

. Amerikos prezidentas J. F. Kenne
dy savo ryžtingu sprendimu pri- 

l vertė rusus atitraukti atomines to- 
llimo šaudymo raketas iš Kubos. 
iLygiai po metų 1963 — 11 — 22 
į jis buvo prokomunisto žudiko nu- 
■ šautas.

Sydney Inžinierių ir Architektų Draugija 

reiškia gilią užuojautą 
kolegai ALFONSUI ADOMĖNUI 

z mirus jo broliui.

Mielą Kolegą s

ALFONSĄ ADOMĖNĄ
ir šeimą, netekus brangaus brolio, užjaučiame ir kartu 
liūdime

Bukevičių Seimą

ginčas yra daugiau taktikos kaip 
esmės reikalas... Sovietai nori pri
versti Vakarus pasirašyti nepuoli
mo sutartį su Varšuvos pakto 
kraštais ir tuo būdu užanspauduoti 
Baltijos kraštus ir visą Rytui Eu
ropą ilgam laikui, kaip jų koloni
jas ir išnaudojimo sritis. Ar nuo
laidomis galima išlaikyti taiką il
gesniam laikui, neatstačius laisvės 
pavergtiesiems kraštams? Aišku, 
kad ne”. (“Drg.”, Nr. 304, 1963 
m. gruodžio 30).

iDėl sambūvio (koegzistencijos) 
su sovietais velionies buvo pareikš
ta griežta ir mūsų išeivijos nuotai
koms atitinkanti nuomonė: “To
kių, kurie bendrautų su sovietais 
yra tik nereikšmingos išimtys. Mes 
nesame prieš santykius su paverg
taisiais mūsų broliais. Priešingai, 
juos reikia skatinti. Smerkėme bet
gi visą laiką ir laikome tautos 
laisvės reikalo išdavimu, jei kas 
bendrauja su Lietuvos pavergėjais 
ar jų agentais, kur jie bebūtų — 
Lietuvoje ar laisvajame pasauly”. 
(Iš pasikalb. su Eltos Inf. Red. Nr. 
46, 1963 m. lapkričio 16).

Elta)

KRAŠTO VALDYBA
DĖKOJA

Pernai Krašto Valdybos skelbto
jo bendruomenės vajaus sąskaiton 
A. L. B. Wollongong apylinkėje 
aukojo:
po £2: S. Baltramijūnas, M. Gai- 
liūnas, S. Smietana; po £1: A. 
Brunkas, A. Paplauskas, J. Doč
kus, A. Butepow, C. Juozaitis, ir 
du neišskaitomais parašais. Viso 
suaukota £13.0.0

Visiems aukojusiems ir Wollong
ong Apyl. Valdybai nuoširdžiai 
dėkojame.

Sydnėjiškis p. Stančikas drau
ge su Mūsų Pastogės prenu
merata prisiuntė A. L. Bendruo
menei £2.2.0 auką. Gerb. p. Stan
čikui nuoširdžiai dėkojame.

A. L. B. Kraite Valdyba

STAMBUS GROBIS
Nassau mieste (Bahamas) neiš

aiškinti plėšikai sulaikė šešis ame
rikiečius turistus ir atėmė iš jų 
apie 500.000 dol. vertės daiktų ir 
brangenybių. Labai nedaug plėši
kai pasigrobė pinigų.

J. PALECKIS MEKSIKOJE
šiais metais ir vėl vykęs į užsie

nį su sovietiniais “parlamentarais” 
J. Paleckis spaudoje pasakojo apie 
viešnagę Meksikoje ir apie tariamą 
meksikiečių palankumą sovietinei 
delegacijai. Paleckis neiškentė 
nepuolęs JAV, kitoje vietoje turėjo 
pripažinti, kad meksikiečių spau
doje pasitaikę “keistenybių”. Pa
gal Paleckį vienas žurnalistas 
svarstė, su kokiu slaptu tikslu bu

vo atvykusi toji sovietinė delega
cija — “juk, girdi, negalimas daik
tas, kad tarybinė delegacija atva
žiuotų šiaipsau”. Aplamai, Meksi
kos spaudos tonas buvęs “gana ob
jektyvus”, taigi, reikia manyti, ne , 
toks, kokio tikėjosi iš Sovietijos at
vykę "parlamento” delegatai. Ki
tomis žiniomis, iš Meksikos grįž
damas J. Paleckis buvo sustojęs I 
New Yorke. (E) j
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VISIEMS “MAŽŲJŲ PASTOGĖS” 
SKAITYTOJAMS

Į šį “Mažųjų. Pastogės” puslapį daugiausia pri
rašė Bankstowno Mokyklos mokiniai. Jie tikrai mo
ka gražiai lietuviškai rašyti. O ar kitų miestų ir mo
kyklų vaikai irgi taip moka? Pasirodykit visi. Kvie
čiame vaikučius rašyti, o mokytojus paraginti, kad 
“Mažųjų Pastogė” būtų vaikų laukiamas puslapėlis. 
Juo daugiau rašysit, juo “Mažųjų Pastogė” dažniau 
pasirodys. M.P. Red.

NUOTYKIS

MAŽU J U PASTOGĖ

Aš turiu tėvelį ir mamytę, se
sutę Gražiną ir katytę Sabiną. 
Mes visi gyvenam netoli plauki
mo baseino, ir aš moku gerai 
plaukti. Mano sesutė didesnė ir 
ji už mane dar geriau plaukia. 
Ji jau ir tautinių šokių eina mo
kytis šokti vakarais.

Vieną vakarą kažkas paskam
bino prie durų. Aš ėjau atidary
ti. Prie durų stovėjo nepažįsta
mas jaunas ponas ir jis angliškai 
pasakė, kad nori pamatyti Sabi
ną. Sabiną mes turim jau treji 
metai, ir aš ją auginau. Kam jam

AR ATSPĖSI?
Kokie Lietuvos paukščiai vasa

rą praleidžia Lietuvoje, o žiemai 
išskrenda į šiltus kraštus?

Kokiam lietuvių poetui šiais 
metais sueina 250 metų nuo jo 
gimimo?

Visi žinote lietuvių poetą Mai
ronį. Gal ne vieną jo eilutę ir 
patys mokate ar dainuojate. Ko
kia jo tikroji pavardė?

Kokie lietuviai pirmieji per
skrido Atlanto vandenyną iš 
Amerikos į Lietuvą? Ar gyvi iš
liko?

Kokia yra lietuvių tautinė vė
liava ir ką tos spalvos reiškia?

Koks geriausias vaikų draugas 
per Velykas?

Ką lietuviai vaikučiai rengia 
Kalėdoms ir ką Velykoms?

Kas įkūrė Vilnių: kunigaikštis 
Gediminas ar Geležinis Vilkas?

Kokiame Lietuvos mieste bū
davo Kaziuko mugė?

Vieną gražią dieną medžioto
jas jojo pro didelį mišką; čia pa
pučia trimitą, o čia jis sau dai
nuoja. Jodamas sutiko seną bo
butę, kuri jam sako: “Laba die
na, medžiotojau, tu labai esi lai
mingas, bet aš esu labai išalkus 
ir ištroškus, prašau duot man val
gyt ir gert”. Jis pagailėjo jos ir 
įkišęs ranką į kišenę davė jai ką 
turėjo. Kai jis jau buvo beprade
dąs kelionę, ji pagriebė jam už 
rankos ir pasakė: “klausyk, jau
nasis medžiotojau už tavo pagai
lą aš tau atlyginsiu. Jok keliu, 
kol prijosi medį, tam medyje pro 
šakas pamatysi devynis paukš
čius tupint su apsiaustu, kurį jie 
laiko savo naguose. Nušauk vi
durinį, jis tada su apsiaustu kris. 
Pakelk apsiaustą ir turėk. Bet tas 
ne joks apsiaustas, bet stebuklin
gas”. Tai pasakius ji atsisėdo ant 
laiptų labai liūdna. Tada medžio
tojas jos klausė, kodėl ji tokia 
liūdna? O ji atsakė: “Brolužėli, 
toli toli yra didelis kalnas kur 
brangenybės auga, ir aš labai no
riu ten patekti. Tik paukščiai 
moka skristi, o žmonės negali”. 
“Jeigu čia viskas”, atsakė jis, “aš 
tave nunešiu”. Jis ją apkabino ir 
panorėjo atsidurti ant to kalno.

Brangenybės žibėjo ant kiek
vienos pusės ir jie buvo labai pra
džiuginti ir rinko gražiausias. Bet 
ta boba, kuri buvo tikrai ragana, 
užbūrė jį, ir jis -tada pasidarė la
bai mieguistas. Tada jas sako 
raganai: “Einam atsisėsti, aš la
bai noriu miego ir ant kojų nepa
stoviu”. Kai medžiotojas užmigo, 
ragana paėmė iš jo apsiaustą, ap- 

reikia mano katytes? Nubėgau 
pas tėvelį pasakyti, kad kažkas 
nori atimti mano katytę. Tėve
lis nuėjo pakalbėti su tuo ponu, 
o aš greit pagavau Sabiną ir nu
sinešiau ją paslėpti į savo kam
barį. Tėvelis grįžo linksmai juok
damasis. Pasirodė, kad tas ponas 
norėjo pasikalbėti su Gražina, 
bet ji jam sakius, kad jos vardas 
Sabina.

ĮDOMUS KLAUSIMAS

— Pasakyk, tėveli, ką daro vė
jas, kai jis nepučia?

Velykos jau čia pat. Ar pagalvojot apie margučius?

Asilinės salotos
(Šią pasaką iš anglų kalbos išvertė Ugnė Kazokaitė, 11 metų)

sisiautė, ir vėl atsidūrė savo na
muose.

Kai medžiotojas atsikėlė, jis 
labai susirūpino ir galvojo, kaip 
nuo šito prakeikto kalno nueiti. 
Šitas kalnas priklausė trim milži
nam, ir kai jis pamatė juos, jis 
sau galvoja, kad geriau vaidinti 
miegantį. Kai milžinai priėjo prie 
jo, vienas paspyrė jį koja saky
damas: Koks čia vabalas guli su
sirietęs?

“Užmuškim jį”, atsakė antras.
“Jis netoks blogas”, pritarė 

trečias: kai jis lips aukštyn, de
besėlis atplauks ir jį nuneš. Tada 
jie visi nuėjo. Medžiotojas viską 
išgirdęs, užlipo ąnt viršūnės ir 
laukė. Tikrai, ten toli toli matosi 
plaukiantis debesėlis, kuris artė
ja ir artėja. Kai visai priplaukė, 
pagriebė jį ir nusinešė. Nešė — 
nešė kol prinešė prie daržo ir ta
da jį paleido, o jis krito į daržą 
kopūstų ir salotų.

Medžiotojas — atsikėlė, apsi
dairė ir sako: kad aš turėčiau ko 
nors valgyti, nes čia aš nematau 
nei obuolių, nei kriaušių. Paskui 
jis vėl pagalvojęs sako: aš vistiek 
galiu pamėginti šitų salotų. Tada 
jis pasiskynė vieną galvą salotos. 
Kai tik paragavo, tai jam kūnas 
pasikeitė. Pasižiūrėjęs į save išsi
gando pamatęs, kad jis pasivertė 
į asilą. Vistiek jis dar norėjo vai

šių metų pabaigoje Melbour
ne ruošiama lietuvių vaikų dai
lės paroda. Tai pirmą kartą Aus
tralijoje lietuviai vaikai turės sa
vo parodą. Paroda bus nepa
prasta: už geriausią piešinį ar 
spalvotą paveikslą, kurį jūs nu- 
piešite, bus skiriama premija 
knygomis ar kitomis dovanėlėmis, 
Būtų gražu, kad kuo daugiau 
vaikų su savo kūrinėliais daly
vautų šioje parodoje iš visos Aus
tralijos. Kas mokat piešti, jau 
dabar reikia pagalvoti, ką jūs nu- 
piešite ar nudažysite šiai parodai. 
Bet atsiminkite: šiai parodai visi 
piešiniai ar kitokie jūsų darbeliai 
turi būti jūsų pačių sugalvoti — 
jokiu būdu negalima iš kitur nu
kopijuoti arba kitus nusižiūrėjus 
panašių padaryti. Kai jūs tokių 
darbelių jau turėsit pripiešę, jūs 
juos atneškite ir paduokite savo 
lietuviškos mokyklos mokytojui 
ar vedėjui. Ant kiekvieno pavei
kslėlio reikia užrašyti savo var
dą ir pavardę, kiek metukų ir iš 
kokios vietos (pažymėti tik mies
tą — Sydney, Melbourne, Ade
laide ir panašiai). Geriausius ir 
premijuotus vaikų darbus vėliau 
atspausdinsime “Mažųjų Pasto
gėje”.

gyt, tai vėl užvalgė kitokių lapų 
ir vėl pasikeitė į žmogų.

Tada jis užmigo ir atsibudęs 
nusiskynė galvą asilo salotos, ir 
galvą geros salotos sakydamas 
sau: šita salota padės man nu
bausti žmones už jų blogus dar
bus: Tada jis iškeliavo į pasaulį 
ieškoti tos pilies, kur ragana gy
veno, ir po kelių dienų jis atrado. 
Nuėjęs už krūmų jis veidą aptepė 
purvu kad ir motina neatpažin
tų, ir į pilį nakvynės ieškot išėjo.

“Aš esu labai pavargęs ir ne
galiu toliau keliauti”, jis sako ra
ganai, o ji klausia:

“Kas tu esi?”
“Aš esu karaliaus padėjėjas ir 

buvau išsiųstas į pasaulį surasti 
skaniausią salotą, kuri auga pa
saulyje, ir labai esu laimingas, 
nes aš jau atradau. Bet saulė 
yra tokia karšta, kad salota pra
deda gesti.

Kai ragana ir tarnaitė išgirdo 
apie tokią salotą, jos labai no
rėjo paragauti, ir ragana jam sa
ko: “Kareivėli, ar mes galėtu
mėm paragauti šitos salotos?” 
Tada medžiotojas atsakė: “Labai 
prašom: aš turiu dvi galvas, o 
jūs galit turėti vieną”.

Tada ragana pati išėjo į virtu
vę rengti asilinių salotų. Kai jau 
buvo pagamintos, ji labai troško 
paragauti. Kąsnį prakandus ji iš-

V. Jonikas

DAILININKAS

Paveiksluose atbunda 
Daug tėviškės vaizdų. 
Senuolių žemė dunda, 
Kai karžygius vedu.

Aš katę ir apuoką 
Nupiešti jau galiu. 
Iš nieko kurti moku 
Pieštuko brūkšneliu.

Aš visą meno grožį 
Pažadinti galiu — 
Žydėt paliepsiu rožei 
Pieštuko brūkšneliu.

VAIKAI PASAKOJA
Neseniai buvo ilgosios vasaros 

atostogos. Daugelis vaikučių 
atostogas praleido skautų stovy
klose, kiti su tėveliais buvo kitur 
išvažiavę.

Dalia Adomėnaitė iš Sydnė
jaus pasakoja:

“Atostogų metu p.p. Bukevi- 
čiai aplankė mus porai dienų. 
Vieną dieną išėjom į pajūrį pasi
maudyti ir pamatėm daug sharks 
(gal ryklių?). Mums apie juos 
pranešė berniukas. Mes žiūrėjom 
labai ilgai, ba mums labai pati
ko. Jie visą laiką šokinėjo iš van
dens. Ta diena mums labai pati
ko”.

Algis Sankauskas rašo:

“Kai mokykla pasibaigė, mes 
nuvažiavome pas draugus už 
Wollongong. Išbuvome ten dvi 
dienas. Kada mes atvažiavome 
namo, aš važiavau į skautų sto
vyklą. Aš ten išbuvau dvi savai
tes. Vėliau išvažiavau į kitą sto
vyklą. šita stovykla buvo tarp
tautinė. Visa stovykla turėjo kon
kursą, ir rusai skautai laimėję.

Man patinka stovyklauti. Aš 
norėčiau, kad atostogos būtų 
kiekvieną dieną. Man patinka 
atostogos”.

bėgo į kiemą asilo pavidalu.
Dabar medžiotojas sėdėjo ir 

kalbėjo su tarnaite ir virėja. Vi
rėja tada nuėjo į virtuvę ir pa
mačius, kad salotos jau pareng
tos, pradėjo nešti į kitą kamba
rį. Beeinant ji irgi kaip ragana 
panorėjo šitų salotų. Paragauda
ma ji irgi išbėgo į kiemą, kaip 
asilė. Kai niekas nesirodė su sa
lota, jis sako tarnaitei: “Sėdėk 
čia, aš tau atnešiu salotų”. Nu
ėjęs į virtuvę, jis pamatė po kie
mą lakstant asilus, ir sau sako: 
jos jau gavo savo bausmę ir tada 
salotom pavaišino tarnaitę. Ji 
kaip kitos išbėgo į kiemą bliau- 
dama. Tada jis nuvedė asilus pas 
ūkininką. Ūkininkas jam ir sako: 
“Ką aš turiu daryt su šitais asi
lais?,” o medžiotojas jam atsako: 
“Šitam senam asilui vieną kartą 
į dieną, šitam asilui (virėjai) duot 
valgyt irgi vieną kartą į dieną, o 
šitam asilui (tarnaitei) valgyt tris 
kartus į dieną”. Tada jis išėjo 
sakydamas: už pusės metų aš vėl 
grįšiu.

Grįžęs už pusės metų jis sako 
ūkininkui: “Kaip mano asilai?”, 
o ūkininkas atsako:

“Senas asilas jau mirė prieš 
dvi savaites, kitas asilas (virėja) 
irgi mirė, o tik tas asilas, kuris 
gavo tris kartus valgyt į dieną, iš
liko gyvas”.

Pasiimdamas likusį asilą, jis 
nusivedė ją į raganos pilį, davė 
jai geros salotos ir ji vėl pasiver
tė į žmogų. Nuo to laiko jie abu
du gyveno, laimingai kaip vyras 
ir žmona. Bet aš dar manau, kad 
medžiotojas vis atsargoj laiko dvi 
galvas salotų.

IŠKYLAUJAM

Neseniai Sydnėjaus skautės tu
rėjo savo iškylą į Bulli. Iš jų kai- 
kurios parašė savi įspūdžius.

Liuda Apinytė pasakoja* “Šeš
tadienio lytą dvylikos skaučių 
būrelis išvažiavom į Bulli. Pava
žiavus traukiniu pusvalandį, į 
mūsų traukinį įlipo australų skau
tų būrelis. Kelionė dar pagyvė
jo: sesės belakstydamos iš vieno 
traukinio galo į kitą sukėlė vė
jo. Išlipusios iš traukinio nubė
gome į pajūrį maudytis sesės 
Skorulienės priežiūroje. Paskui 
žygiavome į Bulli pas ponus Gai- 
liūnus. Čia vakare ant verandos 
sukūrėme “laužą”, prie kurio 
žaidėme ir dainavome. Ant ryto
jaus dar pasimaudėme, pažaidė
me ir grįžome namo.”

MANO
LAIKRAŠTUKAS

Plaktukas kala, 
Malūnas mala, 
O laikraštukas 
Puošia man stalą.

Vėjas malūną 
Suka ir suka.
Linksma skaityti 
Man laikraštuką.

Tie laikraštukai 
Viską išmano. 
Bet kur tu rasi 
Tokį, kaip mano!

Visų mieliausias 
Man tiktai šitas, 
Nes jis tėvelių 
Kalba rašytas.

L. Žitkevičius

Vaikeli, mokinkis...

Ugnė Kazokaitė rašo: “Pasi- 
maudę Thiroul’y pradėjom žaidi
mus: Ramunė ir Liuda išėjo žen
klų dėlioti, o mes vėliau išėjom 
iš paskos. Eidamos suradom laiš
ką Morze rašytą, bet nemokėjom 
perskaityti. Vėliau suradom dar 
keletą laiškų, bet nemokėdamos 
perskaityti jieškojom paslėpto lo
bio. Jieškojom, bet niekas nesu
rado, dar jieškojom, ir Irena su
rado — buvo šokolado dėžutė su 
lietuviška vėliava ir Morzės laiš
keliu. Mes ir dabar nežinom, kas 
ten buvo parašyta, bet šokoladą 
sutašėm. Paskui maudėmės, žai
dėm ir pradėjom kelionę į Bul
li”.

Redakcijos pastaba: yra gau
ta dar keli tos iškylos aprašy
mai, bet parašyti anglų kalba, ir 
mes nieko nesupratom. Taip ir 
liko nesužinota, kas ten parašyta. 
Kitą kartą kai rąšysite, tai rašy
kite lietuviškai, nors ir su klai
dom — vistiek bus lengviau su
prasti.

MOKU LIETUVIŠKAI
Rasa Zinkutė sydnėjiškiams 

vaikams ir suaugusiems gerai pa
žįstama: dažnai ji gražiai pade
klamuoja, moka daugybę eilučių. 
Ji rašo “Mažųjų Pastogei”: Aš 
moku lietuviškai. Jau esu baigu
si tris skyrius ir moku lietuviš
kai skaityti ir rašyti.

Per atostogas buvau skaučių 
stovykloje ir man labai patiko. 
Kalbėjom tik lietuviškai, nes 
taip buvo įsakyta. Aš galėjau vis
ką perskaityti skelbimų lentoje, 
o kitos net didesnės nemokėjo. 
Skaičiau dainų žodžius iš knygos. 
Mergaitėms, kurios nemokėjo 
lietuviškai skaityti, buvo sun
kiau”.

KALBUOSI SU
BOBUTE LIETUVOJE

Beveik visi lietuviai vaikučiai 
turi savo giminių Lietuvoje: te
tų, dėdžių, pusbrolių ir pussese
rių, o daugiausia bobučių ir se
nelių. Iš Lietuvos jie negali mū
sų aplankyti, tai mes iš čia pa- 
siunčiame jiems siuntinėlių su 
drabužiais ar maistu, nes Lietu
voje priešai iš jų viską atima ir 
dėl to jie labai vargsta. Yra vai
kučių, kurie savo giminėms pa
siunčia nuotraukų ir laiškų. Štai, 
Eglė Zižytė iš Melbourne rašo 
savo bobutei laišką į Lietuvą:

"Brangi bobute,
Kaip tau einasi? Man labai 

gerai. Mokykloje man kartais yra 
sunku, ir kartais labai lengva.

Per atostogas mes išvažiavom į 
Sydnėjų ir su mažu laiveliu į zoo
logijos sodą, kur yra daug gyvu
lių ir turi daug žuvų. Sydnėjuje 
yra labai daug žmonių. Vienas 
ponas man pasakė, kad Sydnėju
je yra daugiau žmonių, negu Lie
tuvoje. Grįžę iš Sydnėjaus va
žiavome su sesute į stovyklą. Čia 
buvo labai smagu. Mūsų virėjas 
buvo labai storas. Čia mes išmo
kome labai daug naujų dainų.

Mano šuo Musė ir mano kati
nas Pungulis labai gerai gyve
na”.
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SKELBIMAS
DĖMESIO AUSTRALIJOS LIETUVIAMS!

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

Dabar mes savo 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 $1.00.

Antroji knyga — “Laikas Prisiartino” (Švento Rašto Studjiavi- 
mo, antras tomas), nuodugniai aprašo vienų labai Galingų Sistemų, 
kuri yra nusistačiusi prieš Tiesų. T b n nurodoma metai kada ji kų 
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 Naujų Testamentų 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 Bankų. Neturtingiems siunčiame veltui 
mažas knygutes ir Traktatus jų pareikalavus. Užsakymus siųskite 
Šiuo adresu:
L.B.S.A. 212 Ea»t 3rd Street, Spring Valley, Illinois, U.S.A. (61362)

STATISTIKA KALBA
Pagal statistikos valdybos pra

nešimų, 1963 metais Lietuvos gy
ventojų skaičius padidėjo 39 tūks
tančiais ir preliminariniais duome
nimis, 1964 metų sausio 1 d. gy
ventojų skaičius Lietuvoje siekė 
2.917.000.

Darbininkų ir tarnautojų skai
čius pereitais metais padidėjo 47 
tūkstančiais arba 6 proc. Iš viso 
liaudies ūkyje dirbo beveik 820.000 
darbininkų ir tarnautojų.

Mažai pakilo vidutinis darbinin
kų ir tarnautojų darbo užmokestis 
— tik 2 proc. Gyventojų indėliai 
į taupomųsias kasas 1963 m. pa
baigoje sudarė 100,6 miliono rub
lių, o indėlininkų skaičius pasiekė 
349.000.' Santaupos sunkiai suda
romos, nes 1960 m. pabaigoje indė
lininkų buvo 330.600 ir indėliai sie
kė 87,1 mil. rublių.
.Toliau statistikos valdybos pra

nešime paminėtos pensijos, stipen
dijos .socialinis aprūpinimas. Jau 
įdomesnė švietimo įstaigų bei be
simokančių statistika. Visose bend
rojo lavinimo mokyklose 1963 — 
64 metais mokosi beveik 517.000 
žmonių arba 8 tūkstančiais dau
giau negu praėjusiais mokslo me
tais. Šiuo metu Lietuvoje veikia 
47 mokyklos — internatai ir juose

EGIPTO SOSTINĖ — CAIRAS

Iš Suezo autobusais išvažia
vom į dykumas ir autostrada, ko
kia 70 mylių greičiu, pasileidom 
link Cairo. Kelionė labai neįdo
mi: vien smėlis, tolumoj kalnai 
ir kur nekur nususęs krūmelis.

Į Cairą atvykom prieš pietus, 
kur mus nuvežė pasistiprinti į 
“Nile Hilton’ ’viešbutį. Tai ne
paprastai gražus viešbutis: nese
nai statytas, modernios architek
tūros, labai turtingai išpuoštas 
egiptietiškom dekoracijom — 
skulptūra, mozaika, paveikslais. 
Kilimai storiausi, baldai liuksu
siniai — perteklius visur. Mel
burno “Southern Cross” ar Syd- 
riėjaus “Chevron Hilton” nepri
lyginsi.

Pats Cairo miestas, t.y. nau
joji dalis, taip pat kažkas ypa
tingo. Pastatai didžiausi, naujau
sio stiliaus, gatvės plačios, ilgos, 
medžiais apsodintos alėjos. Vis
kas švaru, moderniška, gerai su
planuota ir ateičiai planuojama. 
Matosi daug naujai pradėtos sta
tybos. Didmiestis milžiniškas.

Kur bepažiūri, visur prikabinė
ta Nasserio paveikslų — prilip
dyta ant stulpų, namų, tvorų, 
net ant autobusų. Atrodo, lyg jis 
ruoštųsi rinkimams. Iš šalies ma
nai, kad tai bereikalinga propa
ganda. Nereikia daug vaizduotės 
bei žodžių, kad pamatytum, kaip 
smarkiai Egiptas ekonominiu at
žvilgiu yra pažengęs per pasku
tinius 10 metų, t.y/Nasserio 
nuopelnas. Iš kitos pusės žinome, 
kad nacionalistinė diktatūra gali 
būti panaši, kai liečia asmenišką 
žmonių gyvenimą, į Mussolinio 
ar net Hitlerio rėžimą. Kiek ta
čiau teko pasikalbėti su egiptie
čiais mūsų palydovais, tai žmo
nės esą labai patenkinti ir gyve
ną daug laisviau ir geriau negu 
Faruko laikais. Iš jų kalbų at

Gyvenimas Lietuvoje
gyvena ir mokosi daugiau kaip 
13.000 vaikų ir paauglių. Tie in
ternatai — tai priemonė komunis- 
tinti bei griežtai sekti besimokantį 
jaunimą.

Vidurinio mokslo atestatą pra
ėjusiais metais gavo daugiau kaip 
12.000 žmonių. Šiuo metu Lietu
voje veikia 11 aukštųjų ir 75 vidu
rinės specialiosios mokyklos. Jose 
kartu su neakivaizdiniais bei vaka
riniais skyriais mokosi daugiau 
kaip 87.000 — 14 proc. daugiau 
kaip praėjusiais mokslo metais. 
Vakariniuose ir neakivaizdiniuose 
tų mokyklų skyriuose mokosi 
39.000.

Toliau statistikos pranešime nu
rodoma, kad 1963 metais baigė 
aukštąjį bei vidurinį specialųjį 
mokslą beveik 11.000 jaunų specia
listų, iš jų apie 3.000 mokėsi, ne
atsitraukdami nuo gamybos.

Kultūros lygį turėtų įrodyti kino 
teatrų, teatrų spektaklių ar išleis
tų knygų skaičius. Paskelbti skai
čiai tikrosios padėties nepavaiz
duoja, nes pvz. Lietuvoje negalėjo 
veikti net 1.479 kinai (į statistiką 
įtraukti įvairūs kilnojamieji apa-

VISVALDIS ALEKNA

PAS ALACHO VAIKUS
(Ziūr. pradžią pr. M.P. N r.)

rodė, kad Gamal Abdull Nasser 
yra žmonių lyginamas net su 
Mahomedu. Kaip ten bebūtų, rei
kia pripažinti, kad Egiptas savo 
pažanga ir užsimojimais palieka 
stiprų įspūdį.*.

TURTAI MUZĖJUJE
Aplankėm Cairo muzėjų. Pir

mam augšte daugybė dievų, dei
vių ir faraonų statulų. Iš jų gar
siausios Nefertitės, Tutankhame- 
no, Ramesio ir, aišku, Cleopat- 
ros. Ši į Liz Taylor nepanaši. 
Didelė tų statulų dalis 4000 me
tų ir daugiau senumo. Daugybė 
senovinių egiptiečių mumijų, al
torių, sienų dalių su hieroglifais, 
vežimų, laivų, karstų ir kitokių 
senienų. Antram augšte, smar
kiai ginkluotų karių saugomam, 
laikomas senovės Egipto turtas 
— brangenybės, daugiausia iš 
Tutainkhameno kapo. Iš pradžių 
net nesinori tikėti, kad savo aki
mis tuos lobius matai. Viskas 
vien iš aukso, brangakmenių ir 
dramblio ilčių, pradedant nuo 
mažiausio auskaro ir baigiant vi
sa eile dėžių — skrynių, išmuš
tų auksu ir papuoštų deiman
tais ir kitais brangakmeniais, ku
rios telpa viena į kitą. Pati di
džiausia maždaug kaip nedidelis 
garažas. Tose dėžėse buvo įdėtas
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BUVO TAIP
Kalbant apie pirmąsias vokiečių okupacijos dienas (1941 

m. birželio 22-30 d.d.) atsirado įvairių komentarų. Čia skel
biame pasisakymą vieno tų dienų liudininko. M.P. Red.

Maskvos okupuotos, komunistų 
valdomos Lietuvos spaudoje ir 
knygose, kartkartėmis ir pačios 
Maskvos leidžiamuose svetimomis 
kalbomis žurnaluose užpuolami 
daugiau ar mažiau lietuvių tautai 
pažįstami asmenys, savaip nu
šviečiami netolimos praeities isto
rinės reikšmės įvykiai, ypač 1941 
m. vokiečių-rusų karo pradžia ir 
vokiečių okupacijos metai. Visai 
prašaunama, kai tuose įvykiuose 
kuriuo nors būdu dalyvavusius 
asmenis stengiamasi pavaizduoti 
tautos priešais, o jų darbus parda- 
vikiškais. Tikime, kad verta tų me

ratai), o 1963 metais išleistos 1966 
knygos apima įvairias agitacines 
brošiūras, ateistines knygutes. Bu
vo didelis spaudos brukimas gy
ventojams — planas išpildytas net 
105 proc.

Prekyboje vaizdas toks — pra
ėjusiais metais bendroji mažmeni
nė valstybinės ir kooperatinės pre
kybos prekių apyvarta sudarė 
1.052 milionus rublių, palyginti su 
1962 m. padidėjo 50 milionų rb., 
tačiau pasigyrimai nublunka, kai 
toliau pripažįstama, kad “dar ne 
visiškai patenkinama atskirų pre
kių paklausa”. Tai kuklus prisipa
žinimas, nes tikrovė žymiai liūd
nesnė.

Pagaliau, dar mums įdomesnės 
žinios apie gyv. namų statybą. Sta
tistiniais duomenimis, 1963 m. Lie
tuvoje buvo pastatyta valstybės 
lėšomis 590.000 kv. mtr. Koopera
tyvai, tarnautojai ir darbininkai 
savo lėšomis bei iš valstybės kre
dito pastatė 250.000 kv. mtr. bend
ro ploto gyvenamųjų namų. 590.000 
kv. mtr. (valstybės pastatytas) 
plotas galėjo patenkinti padidėjusį 
gyventojų skaičių. (E)

Tutankhameno masyvus karstas, 
lietas iš gryno aukso, ir beveik vi
si jo lobiai.

Visi įrankiai, ginklai, papuo
šalai ir kiti dirbiniai, nors per 
3000 metų senumo ir rankų dar
bo, taip nuostabiai dailiai, šva
riai ir kruopščiai padaryti, kad 
atrodo būtų naujausių mašinų 
gamybos. Mūsų vadovas paaiški
no, kad visų šių vertybių kainbs 
niekas nežino ir negali nustatyti, 
bet vien tik Tutankhameno bran
genybės yra vertinamos Šimtais 
milijonų svarų.

Sulipę vėl į autobusus, važia
vom į Gizą pro turtingųjų rajo
nus, pakeliui grožėdamiesi pui
kiais dideliais sodais, tarp med
žių paskendusiom vilom ir rū
mais, maždaug karaliaus Faruko 
ir jo tėvo laikais statytais. Tai 
Egipto milionierių rezidencijos. 
Matėm ir Faruko karališkus rū
mus, dabar paverstus į valdžios 
įstaigas ir Nasserio rezidenciją.

FARAONŲ PIRAMIDĖS
Atvykę į Gizą, t.y. piramidžių 

vietovę, visi susėdom ant kup
ranugarių, arklių ir asilų. Pusę 
mylios pajoję, atsiradom prie di
džiausios Egipto piramidės, ku
ri jau senai iš tolo matėsi. Kaip 
gaila, kad nemoku užtenkamai

tų suglaustai prisiminti, o ypač 
priminimas reikšmingas mūsų jau
najai kartai, kurie apie tai maža 
ar nieko nežino.

1. Raudonoji, Maskvos pasiųsta 
armija 1940 m. birželio mėnesį į 
Lietuvą atžygiavo ultimatumo ke
liu ir be lietuvių tautos atsiklau- 
simo bei sutikimo. Tai buvo gry
nas, niekuo nepridengtas jėga sil
pnesniojo okupavimas. Lietuvos 
valstybės galva A. Smetona — 
prezidentas protestui pasitraukė 
iš krašto ir vėliau pasiekė JAV.

2. Maskva surado Lietuvoje ne
pilnų tūkstantį komunistų. Tačiau 
teleidusi vien jų partijų, raudo-
nosios armijos ir iš Kremliaus at
siųstų enkavedistų ir politikų pa- 
gelba pravedė vienos komunistų 
partijos pasiūlytų kandidatų va
dinamuosius “liaudies seimo” rin
kimus, kuris ir buvo panaudotas 
įrankiu galutinai sugriauti teisinę 
senosios Lietuvos respublikos san
tvarką, prijungiant ją prie TSRS 
ir įvedant “didžiosios tėvynės” 
stalininę konstituciją. Tuo pačiu 
metu ir tuo pačiu keliu tas buvo 
padaryta Latvijoje ir Estijoje.

3. Vokiečiams pradėjus karą su 
TSRS ir komunistinei odministra- 
cijai bėgant, aktyvusis lietuvių 
tautos elementas ėmėsi žygių Lie
tuvos respublikos teisinei santvar
kai atstatyti ir krašte tvarkai pa
laikyti.

4. Jei taip norima, tai ir TSRS 
1936 m. konstitucijos §17 davė tei
sę kiekvienai sąjunginei respubli
kai pasitraukti iš TSRS narių. Pa
brėžtina tačiau, kad Maskvos karo 
metu įvykdyto Lietuvos respubli
kos okupavimo, be Vokietijos, nie
kas nebuvo pripažinęs, o Lietuvos 
tariamo “liaudies seimo” sprendi
mo ir šiandien joks, kad ir palan
kiausias Kremliui tarptautinis 
teismas neišdrįstų išaiškinti tei
siniu lietuvių tautos valios aktu.

Valstybinės ir tarptautinės tei
sės požiūriu todėl TSRS konsti
tucija 1940 m. buvo ir po II-jo 
Pasaulinio karo vėl yra svetimo 
okupanto tautai prievartos būdu 
primesta.

5. Visai todėl natūralu, kitaip 
ir negalima įsivaizduoti, kad lie
tuvių aktyvistai .atsiradus progai 
(dėl vokiečių-rusų karo), pagarsi
no Lietuvą grįžtant prie senosios 
vastybinės santvarkos (kitais žo
džiais, Kremliaus jėga suspenduo
tą atstatant) ir paskelbė laikiną
ją vyriausybę su mūsų pasiunti
niu Berlyne pulk. K. Škirpa prie
kyje. Pastarojo vokiečiams neišlei
dus, jį pavadavo prof. Ambrazevi
čius.

6. Tvarkai palaikyti susidarė 
Vietinės Apsaugos Štabas. Mano 
parašu, — slapyvardę A. Kaunas, 
— to meto Vietinės Apsaugos §ta- 

vaizdžiai aprašyti tą jos masyvų 
milžinišką dydį. Čia stovėdamas 
ne vien tik matai, bet tiesiog pa
jauti baisų milžiniškumą, esi jo 
perblokštas. Niekad to jausmo 
nepatirsi, matydamas šią pirami
dę paveiksle, filmoje ar skaity
damas jos aprašymą knygoje. 
Visai kas kita.

Piramidės vienu šonu laiptais 
palipę, per siaurą žemą angą su
lindom į vidų ir toliau karštais 
urvais, laiptais ir koridoriais pa
mažu slinkom augštyn, pusę ke
lio dvigubai susilenkę, nes vieto
mis lubos tik 3-4 pėdų augščio. 
Beveik 20 minučių truko, kol 
pasiekėm patį centrą ir atsidū
rėm tuščioj, keturkampėj, nevė- 
dintoj salėj. Sienos visiškai pli
kos, nei vieno senoviško hierog
lifo, piešinio ar nors ženklo. Tik
tai turistų vardai ir datos ant sie
nų. Net pikta pasidarė po tokių 
pastangų taip smarkiai būti ap
viltam. Beliko atgal. Kol išlindom 
ir nulipom, prakaitas ne vien tik 
lašėjo, bet bėgte bėgo nuo veido, 
nugaros, kojų. Jautėmės, kaip iš 
pirties išlindę.

Kiek atokiau riogso Sfinksas, 
tas paslaptingasis, neįskaitomasis 
žmogaus kūrinys. Statinys įdo
mus, karo metu kulkų ir skevel
drų smarkiai sukandžiotas, bet 
mažesnis negu buvau jį įsivaiz
davęs.

(Pabaiga psl. 5) 

bo viršininko per Kauno radiją 
birželio 23 d. buvo pagarsinti šie 
įsakymai:

a) Visur susiorganizuoti Vieti
nės Apsaugos daliniams, kurie rū
pinasi gyventojų ir privataus bei 
valstybinio turto apsauga.

b) Vietos administracijos ir po
licijos tarnybą perimti išlikusiems 
seniesiems, nepriklausomos Lietu
vos pareigūnams. Tokių nesant, 
juos laikinai paskirti Vietinės Ap
saugos dalinio vadovybei.

c) Kauno apsaugai skelbiama 
mobilizacija visų mieste išlikusių 
karininkų ir puskarininkių.

Mobilizaciją vykdė Vietinės Ap
saugos štabo paskirtas Kauno 
miesto komendantas maj. Biknai- 
tis. Birželio 26 d. susirinkus vy
riausybei, reikalus ėmėsi ji tvar
kyti. Kauno komendantu krašto 
apsaugos ministerjia paskyrė 
pulk. J. Bobelį, maj. Biknaitį pa
likdama pavaduotoju. Teisiškai tą 
dieną nustojo veikęs ir Vietinės 
Apsaugos štabas, nors oficialiai 
jis veikė iki birželio 30 d.

Birželio 27 d. buvau paskirtas 
mūsų vyriausybės ryšio karininku 
prie vokiečių karinės vadovybės. 
Kaune feldkomendantas buvo aus
tras gen. Pohl, jo pavaduotojas 
maj. Hentsckel. Patyrus, kad gin
klas daugelyje vietų yra patekęs į 
neatsakingų asmenų rankas, teko 
tuo susirūpinti. Birželio 28 d. bu
vo suredaguotas ir per Kauno ra
diją pagarsintas įsakymas, liepiąs 
civiliams ir buvusiems kariškiams 
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atiduoti ginklus komendantūroms 
ar vietinės apsaugos štabams. Iš
imtis padaryta Jonavos rajonui ir 
vietovėms, kurios dar vokiečių ka
riuomenės neapvaldytos. Kaune 
tačiau ginklus turį, ypač buvę ne
priklausomos Lietuvos kariškiai, 
gen. Pohl įsakymu turėjo būti ap
jungti į savisaugos batalionus. Jie 
būsią reikalingi, taip aiškino feld
komendantas, krašte tvarkai pa
laikyti. Mūsų to meto laikinoji 
vyriausybė tačiau galvojo, kad tai 
yra užuomazga atsikūrusios Lie
tuvos kariuomenės ir tam reika
lui vadovauti paskyrė pulk. A. 
Butkūną. Grįžęs iš Vokietijos (ten 
jis buvo pabėgęs, Maskvai okupa
vus Lietuvą) gen. St. Raštikis ėmė 
eiti krašto apsaugos ministro pa
reigas. Vietinės apsaugos štabo 
vadovybė jį pasveikino, grąžinda
ma į jo rankas Vilniaus kardą ir 
asmeninį albumą, kurie buvo su
rasti NKVD patalpose Kaune. Įtei
kimas vyko vyriausybės patalpo
se, dalyvaujant krašto apsaugos 
ministro adjutantui pulk. Itn. K. 
Pranckoniui. Simboliškai tuo bu
vo pareikšta ir trumpu žodžiu pa
sakyta, kad 1941 m. partizanai bu
vo paėmę ginklą tik Lietuvos rei
kalui ir jį grąžina teisėtai krašto 
vyriausybei, laukdami tolimesnio 
josios vadovavimo.

7. Birželio 29 d. gen. Pohl pra
nešė, kad yra gautas iš Berlyno 
įsakymas Lietuvos žydus apgyven
dinti atskirose stovyklose. Kauno 
žydus esą reikalinga apgyvendin
ti Gaižiūnų poligone. Komendanto 
pulk. J. Bobelio ir miesto burmis
tro K. Paliausko buvau pavestas 
išaiškinti gen. Pohl, kad užnuga
rio saugumui nepatikimas elemen

Prel. L. Tulaba Perthe
Kovo 4 d. Perth lietuvių koloni

joje lankėsi iš Romos prel. L. Tu
laba. Kalbėdamas į susirinkusius 
jis tarp kita ko pasakė, kad lietu
vis jau iš tėvų yra gavęs tam tikrą 
žymę, kuri jį lydi visur, kur jis be
būtų, ir todėl jis galįs lietuvį atpa
žinti ir svetimųjų žmonių minioje. 
Su pasigėrėjimu prelatas pasako
jo, kad jam tekę sutikti ir tokių lie
tuvių, kurie jau nebemokėję lietu
viškai, bet nesigėdiję prisipažinti 
esą lietuviai. Taip pat prelatas 
džiaugėsi, kad visose šalyse, kur 
jam tekę buvoti (o jis jau apke
liavęs beveik visą žemę), visur tik 
gera girdėjęs apie lietuvius. Tad 
tą lietuvio gerą vardą jis ir ragi
nęs ir tolau išlaikyti. Aišku, sako 
prelatas, — tai nereiškia, kad mes 
lietuviai neturėtume silpnybių ir 
ydų: jų turime net kartais ir per
daug. Tarpusavis nesugyvenimas, 
bendruomeniškumo vengimas ir Lt 
Tik svarbu, kad mes savųjų ydų 
nedemonstruotume svetimiesiems.

Prelato žiniomis Lietuvoje pa
dėtis nė kiek nesanti pagėrėjusi, 
greičiau pablogėjusi. Ten žmogus 
vis tebėra sukaustytas baimės: jis 
bijo net savo draugų ir artimųjų,

tas yra pasitraukęs iš krašto. 
Šiaip jau su žydais lietuviai yra 
dalinęsi tais pačiais vargais, todėl 
jų nereikėtų išskirti iš kitų kraš
to gyventojų ir izoliuoti. Aiški
nantis ir įtikinėjant nieko nepa
siekta. Atsakymas — taip įsaky
ta iš Berlyno, žydams nieko ne
atsitiksią, tik jie iki karo pabai
gai turį išlikti izoliuoti Dėl mais
to .tiekimo sunkumų į Gaižiūnus 
ir dėl negalėjimo panaudoti jų ten 
jokiam produktyviam darbui buvo 
nusileista, kad tokia izoliacinė vie
ta būtų įrengta Viliampolėje, Kau
no priemiestyje

8. Kad viskas apsivertė kitaip 
kaip tikėtasi, tai patyrėme vėliau. 
Laikinoji vyriausybė, teveikusi 
penkias savaites, vokiečių buvo 
nepripažinta, vietinei apsaugai or
ganizuoti batalionai buvo pasiųsti 
į Rytus, policija pateko tiesioginei 
vokiečių vadovybei. Lietuviai ka
riai, įjungti į savisaugos dalinius, 
desperatiškai bandė išsisukti, bet 
dažniausiai be pasekmių. Pats iš 
ryšio karininko Feldkomendantū- 
roje pasitraukiau 1941 m. rugpjū
čio 20 d.

Už vėliau todėl vykusius įvy
kius jokiu būdu negali būti pakal
tinta laikinoji vyriausybė nei, kaip 
kartais tenka skaityti lietuvių tau
tinei ir valstybinei idėjai priešiš
koje spaudoje, prel. kun. M. Kru
pavičius, maj. J. Pyragius ar bet 
kas kitas. Įsakomosios galios lie
tuviai nebeturėjo: vyriausybės na
riai išsislapstė, tas pats atsitiko su

Lietuvių Aktyvistų ir Vietinės Ap
saugos štabų nariais bei vadovais. 
Maj. J. Pyragius, iš viso, tebuvo 
pasirodęs tuo metu Lietuvoje tik 
kelioms dienoms ir neturėjo pro
gos prisidėti, sprendžiant lietuvių 
reikalus.

9. Baigiant tenka pabrėžti, kad 
spontaniškas lietuvių tautos 1941 
m. birželio mėnesį sukilimas yra 
didžia dalimi iššauktas Stalino įsa
kymo Serovui įvykdyti Pabaltijo 
kraštuose masinius areštus ir de
portacijas. Su 1941 m. birželio 14 
d. pradedant lietuvių tauta gyve
no negirdėtos apimties suspaudimą 
ir terorą, juodžiausią skausmą ir 
neviltį. Dar paskutinieji traukiniai 
su deportuojamaisiais (areštuota 
tuo laiku Lietuvoje apie 40.000 as
menų) nebuvo prariedėję Lietu
vos sienos, kai rusai buvo vokie
čių užpulti ir nešė kulnus Maskvos 
link. Kad tokiu metu lietuviui pa
trankos atrodė vargonais sugroju
sios, kad istorinis priešas iš Vaka
rų pasirodė gelbėtoju, visai su
prantama. Nenuostabu: skęstantis 
griebiasi ir už pjautuvo ašmenų.

Būtų išmintinga, kol vyresnioji 
tų visų įvykių liudininkė karta 
tebėra gyva, jieškoti kelių negin
čijamai istorinės reikšmės tiesai 
užfiksuoti.

A. Kauna* 
(Buvusio Vietinė* Apsaugos 

Štabo viršininko slapyvardis)

P.S.
Šio rašinio autoriaus tikrąją pa
vardę, kilus betkokiam ginčui, re
dakcija turi teisę, jei bus reika
linga, atidengti viešumai.

A. Kaunas 
(.Slapyvardis).

nes visi vienu ar kitu būdu įpai
nioti į šnipinėjimo pinkles. Kuni
gai esą suvaržyti iki kraštutiniau- 
sių ribų — visas religinis gyveni
mas kontroliuojamas valstybinių 
įstaigų.

Rusų atsiųstos į Romą kunigų 
delegacijos turėjusios uždavinį už- 
megsti ryšius su Šv. Sostu aplen
kiant čia veikiančius lietuvių kuni
gus, bet tas jiems nepasisekę. Vie
na delegacijų net atvežiusi dovanų 
popiežiui — gintarinį Aušros Var
tų Marijos paveikslą, tačiau dova
nos nepavykę įteikti. Vienok jie tą 
paveikslą palikę viejoje Vatikano 
koplyčių.

Baigdamas pašnekesį prelatas L. 
Tulaba ragino lietuvius tėvus neiš- 
guiti iš savo šeimynų gimtosios lie
tuvių kalbos, kad tuo būdu vaikai 
galėtų išlikti lietuviais. “Jūsų vai
kai bus reikalingi išsilaisvinusiai 
iš vergijos Lietuvai. O kad Lietu
va atgaus laisvę, nėra jokių abejo
nių. Gal mes išmirsime jos laisvės 
nesulaukę, vaikai, jaunimas su
lauks ir jos laisvę matys”, kalbėjo 
prel. L. Tulaba.

A. Vembutas
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BALYS N EMEI KA

TKEVIRIOTĖ
(STRAIPSNIS BUVO SKIRTAS SPEC. ADELAIDES NUMERIUI)

Adelaidėje gyventame jau geras 
gabalas laiko Atrodo, čia mums 
yra žinomi visi lietuviški paren
gimai. Visur jau dalyvavome, vi
sur buvome; ir talkoje prie abie
jų lietuviškų namų, trtadiciniuose 
baliuose, gegužinėse, talentų vaka
ruose, madų paraduose, subatva- 
kariuose, netgi pinigų telkimo va
jų sūkuriuose, loterijose...

Atrodytų kad tikrai esame visur 
buvę bet tik ne Forestville Bas
ketball Stadijone, kur kiekvieno 
sekmadienio popietę susirenka apie 
40-50 jaunų lietuvių poros valan
dų treniruotėms. Dauguma adelai- 
diškių čia tikrai nėra buvę. Į rung- 
tunes eiti dabar ne madoje ir gal 
labai būtų nuobodu stebėti taip 
jiau įkyrėjusius pralaimėjimus. Tad 
ar negeriau pradžiai apsilankyti 
treniruotėje... Dabai svarbu, kad 
nereikia nieko mokėti įeinant į sa
lę ir yra gera proga kokiai porai 
valandų pasišalinti nuo įvairių 
darbelių apie nįamus.

Sekmadienį, po sočių pietų pa
traukite ForestvUlės link. Iš tolo 
jau išgirsite dunksint kamuolį, tei
sėjo švilpuką ir taisyklingai ang
liškai šūkaujančius lietuviukus. 
Drąsiai ženkite į prieangį, bet ge
riau nesidairykite į ten kabančias 
varžybų lenteles. Kažkas greičiau
sia klaidingai rytiečius beveik vi
sur , patalpino tarpe pirmaujan
čių.... iš apačios. Į vieną lentelę, 
(iš dešinės antrta apačioje); galite 
pažiūrėti. Čia jaunosios vytietės 
nenori palaikyt kompanjos vyres
niems ir užsispyrusiai stovi len
telės viršuje.

įėję į pačią salę, tykiai atsisės
kite ant suolo (dešinėj) ir iš lėto 
pradėkite stebėti, kas čia vyksta. 
Kada akys apsipras su šviesomis, 
o ausys su neįprastais garsais, tie
siai priešais save pamatysite mū
sų praeities, dabarties ir ateities 
krepšininkus, Aikštės gale (link 
kantino) miklinasi mūsų pirmoji 
vyrų komanda.

Daug ką pasakoti apie šią pir
mąją komandą, manau nereikia. 
Jeigu skaitėt lietuviškus laikraš
čius, tai matėt, kad Australijos lie
tuvių komandas per 1963 metų 
Sporto Šventę Melbourne jos vy
rai sudorojo gana lengvai. Kitas 
reikalas su vietinėmis australų ko
mandomis. Gal iš lietuviško nuolai
dumo ar draugiškumo vis dar pra
laimime. Krepšinio gudrybių ir 
įvairių suktybių šią komandą mo
kina R. Petkūnas. Žaidėjai, vyres
nieji, atrodys labai suprakaitavę, 
jaunesnieji, (jeigu tokių bus) at
rodys dar neįsismaginę. Treniruo
tės metu komanda daro neblogą 
įspūdį: greitai bėga ir gerai įmeta. 
Gaila, kad taip neišeina per rung
tynes.

PAS ALACHO...
(Atkelta iš psl. 4)

MUSULMONŲ MEČETEJE
. Pietums vėl buvome Caire. 

Papietavus mus nuvežė prie Ci
tadelės — musulmonų mečetės, 
ne didžiausios, bet kaip mūstj 
vadovas aiškino, gražiausios vi
sam Caire. Iš tikrųjų, ypatingai 
graži. Ji ant kalno viršūnės iŠ 
balto, beveik kaip porcelanas, 
permatomo alabastro akmens. 
Bokštai, kolonos, langai ir visi 
papuošimai tokie švelnūs ir gra
kštūs, kad atrodo, tik palietus, 
tas visas Rytų architektūros me
no kūrinys subyrėtų kaip nuno
kęs rožės žiedas.

Prieš įeinant į vidų, turėjom 
nusiauti batus arba užsidėti spe
cialias šliures, kurias tvirtai apie 
kojas aprišo, kad kartais nenu
smuktų ir tuo šventovės nesu- 
terštumėm.

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

R O S E
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale atotia.
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marya, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

Dabar, pasisukite i kairę durų 
Imk. Čia bus gana didokas būrys 
jaunesnių žaidėjų. Trenerio nesi
dairykite, nes jo dažniausiai ne
būna... Žaidėjai čia bus labai su
simaišę, vieni jų jau baigia jau
nių dienas, kiti dar jauniai, o tre
ti tįar tepradeda savo žaidimo kar
jerą. Jūs greičiausiai daugumos 
nepąžįstate. Jie dar nespėjo pasi
reikšti kaip žvaigždės, nors ir lai
mėjo Melbourne jaunių pirmeny
bes. Vyresnieji tai bus Pocius, Mi
kužis, Levickas, prie jų galima 
jau priskaityti ir Vasiliauską su 
Šimkum. Jaunių grupėje: Radze
vičius, Kanas, Janavičius, iškairės 
bemetąs Jaunutis ir keli skolinti 
arba “sulietuvinti" kitataučiai. Pa
čių jauniausių grupės galbūt šioje 
aikštėje visai nebus. Jie kaip ir 
neturi nuolatinės vietos4ir turi pri
sitaikyti kur įmanoma. Vikriai bė
giojus ir driblinguojąs abiem ran
kom bus Jaunutis, nuo jo ■neatsi
lieka judrumu Arlauskas, jiems 
kompaniją palaiko Skiparis na ir 
Sporto Bosų sūnūs — jauniausias 
Jonavičiukas ir du Šliužo įpėdi
niai. Kartais būna naujų žaidėjų, 
kuriuos, turbūt, tik Andrijaitis pa
žįsta. Laikui bėgant pažinsime ir 
mes. Galbūt, čia nepristačiau ku
rio nors žaidėjo, bet, matyt, jo 
šiandie nebuvo treniruotėje, dėlto. 
ir nepastebėjau. Visi čia išyardin- 
\ti žaidėjai pradžioje nepersisten
gia, taupo jėgas. Matote, ppsibai- 
gus pirmos komandos treniruotei 

■ jaunius paima treniruoti R. Dau- 
, galis. Tada jau jiems tenka pasi
tempti.

METINIS “KOVO" 
SUSIRINKIMAS

Vasario 29 d. Bankstowno Lietu
vių Namuose, dalyvaujant virš 50 
narių ir rėmėjų, įvyko metinis 
Sydnėjaus Sporto Klubo Kovo su
sirinkimas. Buv. pirmininkui Stir- 
binskui pakvietus susirinkimui 
pirmininkauti V. Binki ir sekreto
riauti Stošių, susirinkimas pradė
tas buv. pirmininko metiniu prane
šimu, kuriame jis plačiai nušvietė 
valdybos ir sportininkų atliktus 
metų laike darbus, pasidžiaugda
mas, ypatingai, finansiniu pagė- 
rėjimu, nes, išlindus iš buvusių 
skolų, valdyba sekantiems metams 
paliko gana gražių sumų pinigų. 
Iš individualinių sportininkų jis iš
skyrė brolius Kraucevičius) kurie, 
būdami patys aktyvūs sportinin
kai įvairiomis progomis klubui pa
dėjo ir materialiai.

Revizijos komisijos pranešime, 
kurį perskaitė A. Laukaitis, buvo 
rasta, kad valdyba per metus tu
rėjo virš 572 svarų pajamų ir apie 
496 svarus išlaidų, klubo kasoje

Viduj grindys išdabintos mo
zaika — vaizdai ir ištraukos iš 
Korano. Suolų ir kėdžių visai nė
ra, nes musulmonai Allah garbi
na ant specialių maldos kilimų, 
kniūpšti. Nuo lubų kabo tūks
tančiai krištalinių kandilabrų. 
Ten seniau degė žvakės, bet da
bar įjungta elektros lemputės. 
Įdomiausia toje mečetėje tai jos 
aidėjimas, kai arabai savQ dai
nuojančiu balsu meldžiasi. Mūsų 
palydovas pademonstravo sušu
kęs: All-a-a-a-a-h! Aidas geras 
5 sekundes skambėjo, kol pra
nyko.

SENAMIESTYJE IR 
TURGAVIETEJE

Važiuojam per senamiestį Cai
ro turgaus pažiūrėti. Ta miesto 
dalis panaši į Adeną, tik namai

Kadangi jau apžiūrėjote pirmą 
aikštę, tai pakilę pakraščiu aikštės 
patraukite link kantino. Čia ga
lite papirkti Coca Colos ir, girkš- 
nodami, pasidairykite aplinkui. 
Dėžė dešinėj pastatyta žaidėjų pa
linksminimui ir sixpeniu surinki
mui. įmetus siapenį, už jį Elvis 
atplėšia dainą ir tas nuramina tre
nerių išerzintus nervus. Bendrai 
čia daugiausia susirenka krepšinio 
dezertyrai (ne tie, apie kuriuos 
ginčijosi Mūsų Pastogė) ir tie, ku
rie neapkenčia trenerių diktatūros.

Pati žaidimų salė, kaip matote, 
gana didelė, jos geras gabalas yra 
pastatytas už mūsų Klubo pinigus. 
Per visus šiuos metus jau tikrai 
gražią sumą “Vytis” yra įmokėjus 
į Krepšinio Sąjungos kasą. Ši sa
lė bus dar praplečiama ir tobuli
nama. Atvykus Amerikos lietuvių 
rinktinei, visi remontai greičiau
sia bus atlikti, ir salės durys pla
čiai atvertos lauks paties ir visų 
Adelaidės lietuvių latsilamkant.

Dabar, galu aikštės patraukite 
į antrą aikštę, kur pamatysite li
kučius kitados garsios mergaičių 
komandos. Šios komandos žaidėjos 
laike treniruotės dažnai mėgsta 
pasėdėti ant suolo ir apsvarstyti 
garsią ir garbingą praeitį. Koman
dą treniruoja A. Kitas. Atrodo, 
jam sunkiai sekasi įžiebti kovos 
ugnies... Visos mergaitės jums kaž
kur matytos. Jūs jas matėte šokant 
tautinius šokius, galbūt, skautų 
stovykloje.. Iš ankstyvesnės ko
mandos žaidėjų, čia dar vikriai ir 
gerai- žaidžia komandos kapitonė 
E. šiukšterytė ir I. Pečiulytė. Tie
sa dar žaidžia R. Andriušytė, bet 

KOVO REIKALAI
paliko virš 76 svarų. Patikrinus 
visų klubo raštinę, ji rasta pavyz
dingoje tvarkoje.

Susirinkimo metu amerikiečių 
lietuvių krepšininkų priėmimo ko
misijos pirmininkas Sydnėjuje V. 
Augustinavičius pranešė apie at
vykstančius sportininkus iš Ame
rikos, prašydamas visų Sydnėjaus 
tautiečių ir ypatingai sportininkų 
visokeriopos , paramos. Pranešus 
apie gautuosius ALFAS V-bos 
šiam reikalui aukų lapus, pirmuo
ju aukotoju Sydnėjuje užsirašė M. 
Šutas, paaukojęs £5.

Vienas iš karščiausių dienotvar
kės punktų klausimai ir sumany
mai, kuriuose buvo su ypatingu dė
mesiu iškeltas jaunimo klausimas, 
įpareigojant naujų valdybų kuo 
daugiau įtraukti jaunimo į klubo 
eiles. . Iškilus klausimui apie bu
vusį nesusipratimų su krepšininku 
Melbourne, krepšinio treneris pla
čiai apie tai paaiškino, kų susirin
kimas pilnai sutikdamas, priėmė. 
Iškeltas naujojo klubo Bankstowne 
klausimas, į kurį plačiau nieks ne
galėjo atsakyti, nes naujojo klubo 
nariai, nors dar ir oficialiai iš Ko
vo neišstojo, bet susirinkime neda
lyvavo. Susirinkimas priėjo išva
dos, kad dviejų klubų Sydnėjuje 
tikrai nereikia ir būtų geriausia 
nesiskaldant kuo daugiau sustip
rinti sportinę vteiklų Sydnėjuje.

Naujų Kovo valdybų sudaro: 
pirm. A. Šimaitis, vicep. K. Kra- 
pauskas, sekret. V. Augustinavi
čius, iždin. M. Šutas, reikalų vedė
ja Z. Motiejūnienė. Valdybos na
riais kandidatais liko: P. Sakalaus
kas, M. Mauragis ir H. Stošius.

Revizijos komisija perinkta ta 
pati: M. Petronis, K. Protas ir A. 
Laukaitis.

Valdybos sekretoriaus adresas: 
19 Challis Ave., Dulwich Hill, N.

didesni ir žymiai švaresni, bet 
gatvės siaurutės, akmenimis grįs
tos. Turgavietė nedidelė, pilna 
mažyčių krautuvėlių, vežimų ir 
gyvulių, o žmonių masės. Be 
kasdieninių prekių — vaisių, 
duonos, mėsos, rūbų — parduo
dama daug įvairių sidabro ir va
rio gaminių. Kainos neperpigios, 
bet gerokai žemesnės negu Aus
tralijoje. Vida nusipirko sidabri
nę sagtį su Cleopatros galva.

I PORT SAIDĄ PER 
IŠMALUĄ

Tarp Cairo ir Ismalia, link 
Port Saido važiuojant, kelias ei
na Nilo baseinu. Čia irigacijos 
kanalais išraižyta žemė atrodo la
bai derlinga ir, išskyrus miestu
kus, kur tik pažiūri, visur vėšliai 
žaliuoja daržai, sodai, kukurūzų 
laukai. Abiejose kelio pusėse pri
sodinta medžių, kurie mus sudo
mino, nes atrodė panaūs į euka

jos treniruotėje nepamatysite — 
ji moka pateisinti praleidimus. K. 
Bačkutės negalima priskaityti prie 
vyresniųjų nei prie naujai iš jau
nių atkeltų žaidėjų. Amžiumi ji
nai turbūt jauniausia komandoje, 
bet jau žaidžia seniau už šią ko
mandą. E. Pociūtė, E. Matiukai- 
tė, L. Kunaąitytė ir A. Šukytė tai 
išvietintos iš jaunių komandos ir 
dar nespėja čia. prigyti. Nors šios 
komandos žaidėjų kamuolio valdy
mas ir judesiai nėra jau tokie blo
gi, bet, visgi kažko tai komandai 
trūksta. Kam mums sukti galvą, 
kodėl si komanda negaluoja. Tam 
yra “valdžia’ ir ji, galbūt, suras 
vaistų.

Antrame aikštės gale žaidėjų 
tiršta. Jų tarpe, turbūt, jau pas
tebėjot besiskerėčiojantį A. Merū- 
ną. Jis turi garbės treniruoti “Vy
ties” pažibą — antrą (jaunių) 
mergaičių komandą. Žaidėjos, at
rodo, mažokos. Tai tik laikinas da
lykas. Jos greitai užaugs. Dabar 
gi ši komanda yra varoma atomo. 
Prieš jos greitį, energiją, kovin
gumą suklumpą ūgiu ir amžiumi, 
pranašesnės komandos.

Jei įdomu, kas tokios yra šios 
garsios komandos žaidėjos! Centro 
puolėjos pozicijoje žaidžia sparčiai 
progresuojanti Gina Krivickaitė. 
Be krepšinio Gina dar labai mėgs
ta arklius. Krašto puolėja, puikiai 
valdanti kamuolį, taikliai mėtanti, 
M63 m. V divizijos geriausia žai
dėja Nijolė Vyšniauskaitė.
.Antroji krašto puolėja, mažiau

sia ūgiu, bet, turbūt, vikriausia ir 
energingiausia Vipga Keršyto, žai
džiant krašto puolėja, reikalui 
esant gynėja, greita, gerą šuolį 
turinti Birutė Latvėnaitė. Nelem
tas ..apendicitas Birutęi sutrukdė 
dalyvauti Sporto -Šventėje ..Mel
bourne. Antroji .Birutė, Kmitaitė, 
baipat žaidžia krašto i puolėjos — 
gynėjos pozicijose, stengiasi tobu-

S. W. Naujai valdybai pradedant 
darbų linkėtina tuojau pradėti jau
nųjų, ypatingai berniukų, sporti
ninkų verbavimų, kas įgalins Kovų 
pasidaryti dar stipresne jaunimo 
sportine organizacija Sydnėjuje.

MERGINOS LAIMI
Naujai prasidėjusiame rudens 

turnyre kovietės merginos, žais- 
damos Parramattos distrikto “A” 
klasėje eina be pralaimėjimo ir iš 
žaistų pirmųjų trejų rungtynių 
laimėtos visos trys; Prieš Spar
tans 33:8, prieš Sprites 36:13 ir 
prieš Auburn 26: 18. Šiais metais 
kovietės sustiprėjo dabar nuolati
nai žaidžia čia D. Paulauskaitė, 
kuri, kartu su kitomis žaidėjomis, 
daro labai gražių pažangų.

PAKVIETĖ CANBERRA
Ir šiais metais Sydnėjaus kai

mynai — Canberros Vilkas pa
kvietė koviečius sportinėn viešna- 
gėn į sostinę. Numatoma važiuoti 
su vyrų, merginų, o, gal būt, ir 
veteranų krepšinio komandomis, o 
taip pat greičiausiai ir su stalo 
teniso bei šachmatų rinktinėmis. 
Tikra data dar nėra nustatyta, bet 
greičiausiai tuoj po Velykų.

PRASIDEDA TRENIRUOTĖS
Pakeitus sekmadieninių lietuviš

kų pamaldų laikų, Kovo krepšinio 
vadovai pakeitę ir krepšinio treni
ruočių laikų, kuris dabar yra vy
rams ir moterims nuo 8.30 vai. ry
to iki 11 vai. ryto, Newtowno Po
lice Boys salėje. Vyrus treniruoja 
A. Laukaitis ir moteris A. Lapšys. 
I treniruotes kviečiami visi krepši
nį mėgstu jaunuoliai, iš kurių grei
tu laiku numatoma sudaryti atski
rų komandų, užregistruojant aus
tralų pirmenybėse. (L.) 

liptus. Pasirodo, kad tikrai iš 
Australijos atvežti eukaliptai, ku
rie gerai tinka Eigipto klimatui 
— yra patvaresni ir geriau auga 
negu vietiniai medžiai. Ismalijcj 
kiek pasilsėję ir atsigaivinę, vėl 
atsidūrėm dykumoje, važiuodami 
plentu lygiagrečiai su Suezo ka
nalu. Pasivijom laivą ir atsisvei
kinom su autobusais. Vėlai vaka
re pasiekėm Port Saidą. Pavaka
rieniauti su būreliu draugų nuė
jom į naktinį klubą, kur girdė
jom rodant įdomią programą — 
egiptietiškus haremo, šokius. Te
ko žiauriai nusivilti. Į sceną iš
ėjo stora pagyvenusi, bet beveik 
nuoga moteris, pakraipė ir pa
kušinėjo į visas puses savo pilvą 
ir tuo viskas baigėsi. -Net apeti
tą vakarienei sugadino. Išėję: pa
vaikščiojom po krautuves. Jos ir 
po vidurnakčio atdaros. Prisipir
kom įvairiausių niekniekių. Rei
kėjo išleisti egiptietiškus pinigus.

Sportas Adelaidėje
SEZONĄ UŽBAIGUS

Vytiečiai vasaros sezono krepši
nio pirmenybių antrų ratų pradėjo 
nesėkmingai. Po triuškinančio 
pralaimėjimo prieš West, lietuviai 
geriau sukovoj’o prieš North krep
šininkus. Vytiečiai pasirodė iški
liausiai prieš Norwood, Budapest 
ir West Torrens.

VYTIS — NORWOOD
58:49 1 (21:19)

Darnus susižaidimas ir taktiškas 
manevras rungtynių eigoje (J.

lėti. Komandoj kapitonė Alma 
Krivickaitė žaidžia gynėjos pozici
joje, reikalui esant, ji gali pava
duoti jaunesnę sesutę Giną centro 
puolėjos pozicijoje. Tai visuomet 
užtikrintai, . pastoviai ..žaidžianti, 
kovinga krepšininkė. Antroji gy
nėja ..Marytė Lapienytė ..taip pat 
gali pavaduoti centre puolėją.....

Marytė yra komandinė žaidėja, 
labai genai nuiminėju atšokančius 
nuo lentos kamuolius, kartais ir iš 
tolo pataiko. Ji turbūt yra tyliau
sią komandoje. Didžiausia ūgiu 
šioje komandoje yra gynėja Rima 
Germanaitė, progresuojanti žaidė
ja ir nuolatinė tautinių šokių gru
pės akordeonistė. Progomis į tre
niruotes atvyksta buvusio krepši
ninko V. Marcinkevičiaus dvi duk
ros. Jos dar nežaidė varžybose, 
bet, turbūt jau greitai pradės. 
Kolkas dar atskirai treniruojasi E. 
Lapienytė, sesutės Staugaitės ir, 
kartais, atvyksta Brazauskaitė. 
Nežinia, ar tai tėvelių ar trenerio 
pastangomis šios žaidėjos labai 

“ŽYDINTIS LANKŲ VĖJAS” 
BALANDŽIO 11 D. DAINAVOJE!

retai apleidžia treniruotes, yra 
drausmingos, geros sportininkės.

Dabar pasižiūrėkite į tarpe aikš
čių ant suolo sėdinčiųjų eilę. Pir
masis bus Latvėnas, toliau seka 
Krivickai, Lapieniai, vis bejudąs 
Vyšniauskas, Baskus, Staugus, 
Skiparis. Tai vis jaunių tėvai. Prie 
šių dar pridėkime J. Milaknį, V. 
Petrašką, na ir, svarbiausia, Spor
to Vadovą amžinai betriūsiantį, 
turbūt, čia ir gyvenantį Petriuką 
Andrijaitį. Šie visi lanko treni
ruotes pavyzdingiau, negu eilė 
krepšininkų. Visus šiuos sporto 
entuziastus pamatysi (jeigu atei
si) ir varžybų metu. Kartu su 
žaidėjais jie džiaugiasi laimėjimais 
ir liūdi dėl pralaimėjimų................
...Kadangi treniruotė eina prie 

galo, be to, prasidės greitai jūsų 
mėgiama televizijos programa, tai 
nesivaržydami galite patraukti na
mų link. Tiesa, gerai, kad nebuvo 
Sidabro. Būtų pasiūlęs įstoti klu
bo nariu ir sumokėti svarą nario 
mokesčio. Būtų malonu, kad vėl 
kada išdrįstumėt apsilankyti, o gal 
net ir į rungtynes...!

BAIGTAS SEZONAS
Mergaičių tinklinio komanda 

paskutines dvejas pirmenybių var
žybas turėjo su Heralds ir A. S. K. 
(Red.) komandomis. Pirmutinė 
komanda buvo labai lengvai nuga
lėta 15 — 1, 15 — 4. Antros ir 
paskutinės rungtynės prieš latves 
skaudžiai prakištos 1 — 15, 6 — 15. 
Nežiūrint šio pralaimėjimo, ko
manda pasiliko ketvirtoje vietoje. 
Ketvirčio finale susitiko vytietės 
su Estonia I komanda. Turėdamos 
stiprias ir prityrusias priešininkes, 
mūsų merginos žaidė labai suvar
žytai, nors retkarčiais sužibėdavo 
trumpais bet, gražiais žaidimo mo
mentais. Pirmas setas pralaimėta 
8 — 15, antrame sete žaista labai 
gerai pradžioje, bet vėliau visgi 
“sugriuvo.” Pralaimėjus šias 
rungtynes teko pasitenkinti ketvir
ta vieta.

Komandos kapitonė E. šiukšte
rytė ir O. Kalnins (Kelertaitė) bu
vo pakviestos į Pietų Australijos 
treniruočių rinktinę. O. Kalnins 
dėl asmeniškų reikalų po poros 
treniruočių iš komandos pasitrau
kė. E. šiukšterytė treniravosi to
liau ir buvo išrinkta į rinktinę, ku
ri Velykų švenčių metu žais Syd
nėjuje Australijos tinklinio pir- 

Gumbys į šoninio puolėjo pozicija, 
o R. Petkūnas į centro, prieš aukš
taūgį R. Trot) išryškino lietuvių 
pranašumų. Ryžtingas vytiečių 
žaidimas stebino rungtynių žiūro
vus, radio komentatorius ir Ade
laidės dienraštis Advertiser pagy
rė agresyvų J. Gumbio žaidimų. 
Jonas pelnė komandai 29 taškus.

VYTIS — BUDAPEST 
54:57 (28:26)

J. Gumbiui susižeidus, D. Atkin
son išvykus tarnybos reikalais į 
provincijų, lietuviai startavo ne
pilnos sudėties prieš aukštaūgius 
vengrus. Priešas tikėjosi lengvos 
pergalės, bet veterano A. Ignata
vičiaus inspiruoti lietuviai buvo vi
sai priešingos nuomonės. Tiesa, 
ketvirto ketvirčio pradžioje veng
rai pirmauja 9 taškais, bet no to 
rungtynių eigų diktuoja vytiečiai 
ir taiklūs A. Ignatavičiaus ir R. 
Daugalio metimai 1 min. ir 10 sek. 
prieš rungtynių pabaigų rezultatų 
persveria 52:50 lietuvių naudai. R. 
Petkūnas daro dvi pražangas ir 
surinkęs 5 turi apleisti aikštę. To 
pasėkoje vytiečiai rungtynes už
baigė nepilname sustatė Taškai: 
A. Ignatavičius 23. R. Daugalis 
16.

; r;' i ■ ■
VYTIS — WEST TORRENS 

56:58 (24:22)
Paskutines vasaros sezono rung

tynes lietuviai žaidžia ryžtingai ir 
rezultatas svyruoja tai į vienų tai 
į kitų pusę. Dėl nesportiško el
gesio rungtynėse prieš Budapest, 
suspenduotas k-dos treneris. Tas 
neigiamai atsiliepia į vytiečių žai
dimų ir to pasėkoje 18-tų žaidimo 
minutę, rezultatui esant 20:20 dėl 
penkių pražangų priverstas apleis
ti aikštę J. Gumbys. Jono uždavi
nys prižiūrėti aukštaūgi Australi
jos rinktinės centrų latvį G. DAN

/

OJ buvo nuostolingas lietuviams, 
nes vėliau panaudota taktika (D. 
Atkinson iš priekio, A. Ignatavi
čius už nugaros) pasirodė žymiai 
sėkmingesnis metodas izoliuoti 
aukštaūgį.

Antram kėliny priešas rezulta
tų persveria ir vienu metu pir
mauja net 13 taškų. A. Ignatavi
čiaus tiklūs tolimi metimai, prie
šo daromos pražangos, R. Dauga
lio ir D. Atkinson prasiveržimai 
rezultatų švelnina. 38-ta žaidimo 
min. rezultatų lenta rodo 52:52, 
bet rungtynių pabaigoje sėkmė ly
dėjo priešų. Žiūrovai audringai 
plojo A. Ignatavičiui, kurio pas
kutinę sekundę paleistas kamuolys 
iš vidurio aikštės pasiekė tikslų. 
Taškai: A. Ignatavičius 19/ R. 
Daugalis 12.

Žiemos sezone užimtų paskutinę 
vietų, vytiečiai užleido NORWOOD 
krepšininkams.

R. Sidabras

PATIKSLINIMAS
Vasario 26 d. M.P.-je buvo pas

kelbta Adelaidės sp. klubo Vyties 
valdybos nuotrauka. Primename, 
kad joje trūko v-bos ižd. A. Me- 
rūno, kas nebuvo po nuotrauka 
pažymėta. M.P. Red.

menybėse. E. šiukšterytė, galima 
skaityti, geriausia Pietų Australi
jos kėlėja smūgiavimui ir, galbūt, 
viena iš geriausiai valdančių ka
muolį. Sydėjaus sportininkai ir 
tinklinio mėgėjai turės progos pa
matyti šių žaidėjų sporto aikštelėje 
pirmenybių metu.

Mergaičių komandos treneris J. 
Morkūnas neturint lietuvių vyrų 
tinklinio komandos pirmenybėse, 
žaidė už australų “Amots” koman
dų “B” klasėje. Jisai buvo pripa
žintas geriausias šios divizijos žai
dėjas ir apdovanotas taure.

Už mergaičių komandų pradėjo 
žaisti nauja, žvali tinklininkė — 
Laima Radzevičiūtė. Laima aukš
tai pašoka ir suderinusi smūgį su 
judėsiu, galės gerai smūgioti.

Viena žaidėjų Aldona Mikužytė 
balandžio pabaigoje išvyks atosto
gų kelionei po pasaulį. Atrodo, 
kad be Amerikos Aldona aplankys 
kitas vietoves, o grįždama užsuks 
į Tokio Olimpiadų. Greičiausia tai 
bus vienintėlė lietuvaitė sportinin
kė iš Australijos nors ir žiūrovės 
rolėje Olimpiadoje. Be atidarymo 
ceremonijų ir kitų bilietų Aldona 
turi bilietų ir į tinklinio rungtynes.

: -O'. B. N.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE PADĖKOS

GRAŽUS PREZ. A. SMETONOS 
MINĖJIMAS

Pereitą šeštadienį, kovo 14 d. 
Bankstown Liet. Namuose buvo 
surengtas įspūdingas prieš 20 me
tų Amerikoje mirusio Lietuvos 
prezidento Antano Smetonos minė
jimas. Minėjimą surengė Sydney 
Apylinkės Valdyba energingo jos 
pirmininko p. S. Narušio iniciaty
va. Gausiai susirinkus Sydney lie
tuvių vsuomenei minėjimą atidarė 
p, S. Narušis trumpu žodžiu, pa
kvietęs susirinkusius atsistojus pa
gerbti a. a. prez. A. Smetoną. La
bai rūpestingai paruoštą puikią 
paskaitą skaitė specialiai pakvies
tas svečias iš Melbourno agr. J. 
Meiliūnas. Savo žodyje paskaiti
ninkas gyvai pristatė prez. Smeto
ną kaip lietuvi kovotoją, publicistą, 
visuomenininką ir valstybininką 
Reikia tikėtis, kad p. Meiliūnas šią 
vertingą paskaitą arba jos san
trauką leis paskelbti Mūsų Pasto
gėje. Po paskaitos sekė meninė 
dalis, kurią gražiai pravedė stud. 
D. Grosaitė. Čia pasirodė seserys 
M. Apinienė ir V. Antanaitienė, 
duetu sudainavusios dvi daineles. 
Joms akomponavo p. B. Kiveris. 
Aktorius Antanas Gasiūnas pade
klamavo iš K. Donelaičio poemos 
“Metai” ir p. Abromas, akomp. p. 
Kiveriui, solo padainavo irgi dvi 
dainas. Po jų V. Kazokas, dar kar
tą primndamas prez. Smetoną, sa
vo pranešime pabandė atskleisti 
ryšį tarp prez. Smetonos ir mūsų 
pačių. Minėjimas užbaigtas “Dai
nos” choro keturiomis dainomis ir 
Lietuvos Himnu, šiltu žodžiu p. S. 
Narušis padėkojęs minėjimo daly
viams ir visiems susirinkusiems 
prašė neišsiskirstyti ir dar valan
dėlę kitą palikus pasišnekučuoti ir 
Sidalyvauti besivaišinant Moterų 

raugijos paruoštais užkandžiais 
ir alučiu, čia buvo progos arčiau 
išsikalbėti su svečiais iš Melbourno 
— minėjimo paskaitininku p. Mei
liūnu ir dail. A. Vaičaičiu, kuris 
čia Sydnėjuje leidžia savo atosto
gas.

TARTASI DĖL VIENYBĖS
Pereitą sekmadienį Bankstowno 

Liet. Namuose įvyko visuotinis 
Bankstowno Liet. Namų narių su
sirinkimas aptarti galimybes, kaip 
bendromis jėgomis įkurti vienus 
lietuviškus namus Sydnėjuje. čia 
dalyvavo ir Sydney Lietuvių Klubo 
pirmininkas ir Sydney Liet. kat. 
parapijos komiteto atstovai, kurie 
susirinkime padarė atitinkamus 
pranešimus. Nors susirinkimas 
buvo gana karštas, tačiau reikš
mingų nutarimų nepadaryta: susi
rinkimas įgaliojo namų valdybą 
vesti pasitarimus su Klubo valdyba 
susivienijimo reikalais, tačiau bet- 
kokiu atveju Bankstowno namai 
palieka neliečiami. Ypač dėmesio 
vertas buvo Dr. A. Mauragio pa
siūlymas padaryti Bankstowno na
mus Sydnėjaus lietuvių centru, nes 
čia esą pakankamai vietos ir rei
kalui esant galima plėstis. Susi
rinkimui pirmininkavo p. Petniū- 
nas, sekretoriavo p. B. Stašionis.

PARĖMĖ GIMNAZIJĄ
Minėdami Lietuvos nepriklauso

mybės šventę Sale seniūnijos lie
tuviai sudėjo £11.15.0 aukų Va
sario 16-sios gimnazijai paremti 
Pinigus prisiuntė seniūnas p. 
Drungila Krašto Valdybai, kad 
persiųstų gimnazijos vadovybei.

MIRĖ MARIJONA BUTKIENĖ
Vakarų Australijoje (Grange) 

mirė Marijona Butkienė, kilusi iš 
Gargždų, Kretingos apskr. Nors ir 
būdama beraštė, ji buvo didelė lie
tuvė patriotė, giliai atjautė mūsų 
tautos nelaimę, rusams ją okupa
vus. Mirė sulaukusi 80 metų.

Marijona Butkienė į Australiją 
atvyko 1950 m. gruodžio mėn. pas 
savo dukrą p. Domokaitienę, kur 
išgyveno iki mirties.

PADĖKA
Svečiuodamasis Sydnėjuje ir čia 

skaitęs prez. A. Smetonos minėji
me paskaitą melbourniškis p. J. 
Meiliūnas Mūsų Pastogei paaukojo 
penkis svarus. Gerb. p. Meiliūnui 
už tokią reikšmingą asmeninę Mū
sų Pastogei paramą reiškiame nuo
širdžią padėką.

A L B Krašto Valdyba

ĮDOMI PARODA
Kovo 6 — 9 d. d. vykusiame Moe 

Nayalinga festivalio metu tarptau
tinėje Art and Craft parodoje pa
gal galimybes pasirodė ir vietos 
lietuviai.

Lietuviškąjį skyrių skoningai su
tvarkė p. V. Koženiauskienė, išsta- 
tydama gintaro išdirbinius, juos
tas, audinius, vieną medžio drožinį 
ir spaudos anglų kalba apie Lietu
vą. Eksponatus patiekė: p. p. V. 
Koženiauskienė, Z. Šabrinskienė, 
V. Grigonis ir J. Tutlys.

šalia turtingų kroatų, suomių, 
lenkų, olandų ir austrų skyrių lie
tuviškasis skyrius gana kukliai 
atrodė, bet savo originalumu do
mino daugelį lankytojų.

Yalloumo Dulkė

PADĖKA
Nuoširdus ačiū visiems, prisidė- 

jusiems prie Kaziuko mugės rengi
mo Sydnėjuje ypač p. Ladygai už 
paaukotas loterijai gėlių vazas, 
skautams ir sportininkams už jų 
pasirodymus, poniai Slavėnienei ir 
kitiems.

Rengėjai

P. Dariui sutikus būti chorve
džiu, suorganizuotas Klubo choras.

Choro repeticijos vyksta ketvir
tadieniais 8 vai. vakare, Klubo pa
talpose. I repeticijas prašome 
rinktis punktualiai.

Norintieji įstot į chorą regis
truojasi pas choro seniūną, p. A. 
Alytą, 13 Archibald Street, Lyne- 
ham, arba pas Klubo budėtoją.

VISUOTINIS MELBOURNO 
APYLINKĖS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
Pranešame, kad A L B Melbour

no (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
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 Melbourno lietu
viams bus parengimų metai. Daly
vaukime susirinkime visi ir išsirin
kime darbščią ir pajėgią apylinkės 
valdybą.

Melbourno Apylinkės Valdyba

PAMALDOS EVANGELIKAMS 
Sydnėjaus lietuviams evangeli

kams Velykinės pamaldos įvyks 
kovo 29 d., Velykų sekmadienį nuo
latinėje vietoje — vokiečių evan
gelikų bažnyčioje 12.30 vai.

Liet, evangelikų parapijos 
Taryba

SYDNĖJAUS VYČIŲ 
DĖMESIUI

Pranešu, kad š.m. kovo 25 d. 
(Didįjį Penktadienį), 7 vai. vaka
re, risi Sydnėjuje gyveną skautai 
vyčiai renkasi “Aušros” stovykla
vietėje Ingleburne, savo tradici- 
nei.

Dalyvaujama pilnose uniformo
se. Dalyvaują svečiai — sk. vyčiai 
prisilaiko nustatytos tvarkos.

Draugovės Vadas

CANBERROS KRONIKA
(Iš klubo biuletenio)

Atvykus į Sydnėjų kun. Povilui 
Martuzui, Canberroje turėsime 
vieną kartą per mėnesį lietuviškas 
pamaldas. Pamaldos bus kiekvieno 
mėnesio trečią sekmadienį 11 vai. 
St. Patrick’s bažnyčioje, Braddon.

Canberros Liet. Klubas šiomis 
dienomis nupirko pijaniną, kuris 
patalpintas salėje ir norintieji juo 
pasinaudoti prašomi kreiptis pas 
bare budintį asmenį.

Kovo 29 d. pirmą Velykų dieną, 
Klubo patalpose ruošiamas viešas 
šokių vakaras, šokiai prasidės 7 
vai. 30 min. vakare.

Motinos Dienos minėjimas įvyks 
gegužės 3 d.. Minėjimo programa 
bus sekanti: 11 vai. lietuviškos pa
maldos St. Patrick’s bažnyčioje, 
Braddon. 3 vai. po pietų, Klubo 
patalpose įvyks viešas minėjimas. 
Skautai Motinos Dienos minėjime 
dalyvauja uniformuoti.

APYLINKĖS VALDYBOS 
SENIŪNAI

Pranešama, kad Apylinkės Val
dyba patogumo dėliai ir jiems su
tinkant paskirti šie seniūnai:

p. P. Velioniškis — Ainslie, p.p. 
L. Budzinauskas ir K. Keraitis — 
O’Connor, p. F. Gružas — Turner, 
p. A. Andriuška — Narrabundah, 
p. P. Martišius — Yarralumla ir p. 
B. Minius — Queanbeyan.

Smulkiam peržiūrėj’imui ir pri
ėmimui mūsų Klubo pirmų veikimo 
metų padarytų išlaidų ir pajamų, 
kovo 22 dieną, sekmadienį, 4 vai. 
po pietų šaukiamas visuotinis Klu
bo narių susirinkimas. Susirinki
mas įvyks Klubo patalpose.

SYDNEY INŽINIERIŲ IR 
ARCHITEKTŲ DRAUGIJOS 

EKSKURSIJA
į elektros jėgainę "Tallawarra” ir 
elektros srovės pastotę “Dapto” 
įvyks kovo 21 d. (šeštadienį). In
žinieriai ir jų asmeniškai pakviesti 
svečiai renkasi Dapto prie Wool
worth krautuvės 10.30 vai. nevė- 
luojant. Iš čia vyksime visumoje 
į Tallawarra.

Ekskursijos dalyviai patys pasi
rūpina susisiekimo priemonėmis. 
Į numatytas apžiūrėjimui rietas 
vaikai nebus įleidžiami.

Pasibaigus apžiūrėjimui ir grįž
tant į Sydnejų sustosime Panara- 
mie hotelyje. Ekskursija vistiek 
įvyks net ir lynojant.

Plačiau ekskursijos reikalais 
galima informuotis telefonu UY 
5281 (B. Daukus) arba XB 3921 
(V. Daudaras).

REKOLEKCIOS SYDNĖJUJE
Kovo 19-22 d.d. Sydnėjaus lietu

viams rekolekcijas praves svečias 
iš Romos prel. L. Tulaba. Reko
lekcijos vyks Lidcombe bažnyčio
je. Kovo 19-20 d. nuo 7 vai. vak. 
kovo 21 d. nuo 6 vai. vak. ir sek
madienį kovo 22 d. 11.30 vai., kur 
bus iškilmingos pamaldos dalyvau
jant Dainos chorui. Tuoj po pa
maldų ten pat parapijos salėje sve
čias prel. L. Tulaba skaitys viešą 
paskaitą.

Valdyba

NAUJI LEIDINIAI

Gegužės 30 d. šeštadienį, bus ofi
cialus Klubo atidarymas. Smulkią 
atidarymo programą ruošia: p. p. 
A. Andriuška, J. Brockwell ir Vi 
Martišius.

KIEK AS SUŽINOJAU!

BALTŲ KOMITETAS 
INFORMUOJA

Jungtinis Baltų Komitetas nuta
ręs siekti glaudesnio bendradarbia
vimo tarp estų, latvių ir lietuvių 
bendruomenių, šis bendradarbia
vimas būtinas norint, kad į mūsų 
problemas politinius siekimus bei 
kultūrinius parengimus šio krašto 
gyventojai, daugiau atkreiptų dė
mesio. Nėra abejonės, kad trims 
tautybėms veikiant bendrai bus at
siekta geresnių rezultatų.

Šiam tarpusavio bendradarbiavi
mui paskatinti Jungtinis Baltų 
Komitetas balandžio 4 d., šeštadie
nį 7 vai. vak. Latvių Namuose 
Strathfielde 32 Parnell Str., ren
gia

ATSIŲSTA PAMINĖTI:
Evangelijos Šviesa. Religinės 

minties žurnalas, Nr. 6. Redaguo
ja kun. K. Burblys, 656 West 35th 
str., Chicago 16, Ill.

Pėdsekio. Nr. 1-2 Australijos 
Rajono skautų-čių laikraštis. Re
daktorius Br. Žalys 9 Lloyd Ave., 
Yagoona, N.S.W.

Lietuvių gydytojų Biuletenis. 
Sausis 1964 m. Nr.l (13). Išeina 
4 kartus į metus. Pasaulio Lietu
vių gydytojų organas, šiame nu
meryje šalia įdomių straipsnių yra 
ir apie Sydney lietuvių gydyto
jų draugiją su nuotraukomis.

Kaina 5 anglų šilingai arba vie
nas doleris.
... Juozas Krūminas, šeštasis me
dis. Romanas. Nidos Knygų Klubo 
leidinys 1963 m. 367 psl. su B. Bbr. 
straipsniu apie autorių.

Pulgis Andriušis, Purienos po 
vandeniu. Dykaduonio pasakoji
mai. Išleido Nidos Knygų Klubas 
Londone 1964 m.

LIETUVOJE

Birželio išvežimų minėjimas 
įvyks birželio 14 d. sekmadienį. 
Minėjimo programoje:

11 vai. lietuviškos pamaldos St. 
Patrick’s bažnyčioje, Braddon.

4 vai. p. p. Klubo patalpose vie
šas minėjimas. *

Canberros Liet. Klubo apstaty
mui aukojo: p. L. čeičienė — gra
žų paveikslą į barą, p. V. Kerai- 
tienė — drobėje išaustą Tautos 
Himną į salę. Gražius rėmus pa
darė ir įmontavo p .F. Gružas.

Šiais metais Kaziuko mugėje 
Bankstowne ypatingą dėmesį pa
traukė J. Gudaičio ir E. Lašaičio 
medžio išdirbiniai: koplytėlės, kry
žiai, vytis ir visa eilė kitų medžio 
išdirbinių su tautinėm insignijom 
ir ornamentika. Mugės dalyviai 
gėrėjosi jų darbais ir ne vienas jų 
įsigijo. Suinteresuotieji pamatyti 
ar nusipirkti gali kreiptis tiesiog 
pas p. J. Gudaitį 5 Devonshire 
St., Croydon. Tel. 74 1431.

lietuvių krepšininkų išvyką i Aus
traliją šių metų vidury Ameri
kos spaudoje pasireiškė visokių 
nuomonių. Amerikiečiai tai laiko 
geru ženklu, nes tai sukelia su
sidomėjimą.

Vykstant iš Nepriklausomybės 
šventės mnėjimo įvyko maža ka
tastrofa: į p.p. Baužių automobilį 
įvažiavo sunkvežimis. Važiavusieji 
nenukentėjo, bet jų automobiliui 
padaryta daug žalos.

KNYGOS
Jeronimas Ignatonis, Lūžiai. Ro

manas. Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas 1963 m. 301 psl. Kaina 3 
dol.

Alfonsas Tyruolis, Metų vingiai. 
Lyrikos rinktinė. Išleido Lietuviš
kos Knygos Klubas 1963 m. 176 
psl. Kaina 3 dol.

Julija Švabaitė, Vynuogės ir 
kaktusai. Eilės. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas 1963 m. 96 psl. 
Kaina 2 dol.

Pirmasis autorės eilių rinkinys 
Julija švabaitė gerai pažįstama 
Australijos, ypač Melbourno lie
tuviams, nes tik prieš keletą me
tų su šeima (Gyliai) išvyko į Ame
riką. šiame rinkinėlyje net visą 
knygos skyrelį skiria Australijai. 
Plačiau apie šią knygą kitą kartą.

Vladas Šlaitas, Antroje pusėje. 
Ketvirtasis poeto eilių rinkinys. 
Išleido Šaltinis Londone 1964 m.

— Originali grožinė literatūra 
Lietuvoje pasirodo retai. Iš pasta
ruoju metu išleistų galima pami
nėti: lėtu tempu leidžiamoje A. 
Vienuolio raštų serijoje pasirodė 
trečioji knyga “Prieš dieną’’ — 
guodžiamas!, kad rašytojas atsklei
džiąs Lietuvos “buržuazinės valdi
ninkijos išsigimimą”. Dar išleista 
suvenyrinis poeto V. Montvilos 
rinkinėlis “I saulės taką”, dabar 
Lietuvoje aiškiai partijos linijos 
besilaikančių poetų E. Mieželaičio 
ir VI. Mozūriūno nauji poezijos 
rinkiniai: Mieželaičio “Atogrąžos 
panorama” (208 pusi.) ir Mozū
riūno “Vilniaus etiudai”. Iš ro
manų partijos spaudos teigiamai 
įvertintas I. Mero pirmasis roma
nas “Lygiosios trunka akimirką” 
— paliečiama nacių okupacija.

Per paskutinį laikotarpį Klubo 
patalpose buvo suruošta: 16-to Va
sario minėjimas ir Užgavėnių bly
nų vakaras. ,

Abu minėjimai praėjo gražiai ir 
jaukiai.

Užgavėnių blynų vakare dalyva
vo 82 asmenys. 16-to Vasario mi
nėjime atsilankiusių skaičius paki
lo iki 123. Turint minty mūsų ma
žą kolonją, atsilankiusių skaičių 
reikia laikyti geru.

Pertho lietuvių kultūros ir meno 
vadovė p. Marija Šidlauskienė Va
sario 1 d. savo artimųjų ir bičiu
lių tarpe atšventė savo gimtadienį. 
Ilgiausių metų!

Newcastle apylinkės valdyba pa
skyrė kultūros reikalų vedėją Z. 
Zakarauskienę Beturiu atstove 
prie Newcastle Good Neighbour 
Council.

Augštai, pusiaukalnėj, Sydnė
jaus priemiestyje Bardwell Park, 
buvo užtikta net du varduvininkai 
Kazimieras ir Izabelė Daniškevi- 
čiai. kurie kovo 7 d. atšventė su
dėtinį abiejų vardadienį. Lengva 
buvo juos rasti, nors ir tikslaus 
adreso nežinant, nes jau iš tolo 
matėsi ant garažo durų užrašyta 
“Kovas”, kur dabar yra laikinoji 
Sp. Kl. Kovo būstinė.

PABALTIEČIŲ POBŪVI
Tikimasi, kad lietuviai šį vakarą 

parems savo atsilankymu. Ypatin
gai laukiame, kad mūsų jaunimas, 
filisteriai, studentai, sportininkai, 
skautai, choristai ir kiti kaip ga
lint skaitlingiau dalyvautų.

Svečius linksmins šauni šokių 
kapela, tarptautinė įdomi progra
ma bei pigus bufetas. Nebus jo
kių kalbų nei loterijų — visas lai
kas skiriamas pasilinksminimui.

Baltų komitetas nesuinteresuo
tas pelnu, todėl ir įėjimas tik 10 
šil. — asmeniui būtinoms vakaro 
išlaidoms padengti.

Lietuvių Atstovai prie 
Jungtinio Baltų Komiteto

Sydnėjuje

Amerikiečiai lietuviai visai nebi
jo savoje spaudoje nuomonių skir
tumų. Kalbant apie amerikiečių

Skautų egzilų plaukimo varžy
bose, įvykusiose kovo 15 d. Banks- 
towne, lietuviai skautai laimėjo 
trečią vietą, o skautės ketvirtą.

Gautas Pasaulio Lietuvio 
Jame rašo P.L.B. aldybos 
J.J. Bačiūnas. R. Skipitis 
pirmąjį Pasaulio Lietuvių 
gresą Kaune 1935 m. Plati
rų kraštų bendruomenių apžval
ga-

4 nr. 
p-kas 

apie 
Kon- 

atski-

Eduardas Seženis

A. Zubras

Ponui ANTANUI RAMANAUSKUI 

ir jo Seimai (Melbourne), tėvui Lietuvoje mirus, 
reiškiu užuojautą

Mielam prietehui 

A. RAMANAUSKUI ir SEIMAI

Jų mylimam tėvui, uošviui ir seneliui Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiausiai užjaučiame.

J. Paraeienė ir Seimą

ANTANO RAMANAUSKO

tėvui mirus vietoje vainiko

MUSU

Melb. Liet. Klubo Tarybos narę 
R. PUMPUTIENĘ 

ir Klubo narį
V. PUMPUTĮ, 

mirus uovei, motinai, liūdesio valandoje nuoširdžiai
užjaučia.

ANAPUS UŽDANGOS
KALBA RADIJAS VELTĖDIS
“Dėmesio, čia kalba Radijas 

Veltėdis, čia kalba žmogus iš nie
kur, čia kalba Džonas drąsusis — 
jūs mus galite girdėti banga.250
— 255, tarp 18 ir 19 vai.” — ši
taip prasidėdavo privačių radijo 
siųstuvų pranešimai viename Sibi
ro mieste — Tjumene (125.000 
gyv.).' Miesto gyventojai pasis
kundė partijos ir milicijos įstai
goms, atsirado laiškai “Komso- 
molskaja Pravda” laikraštyje ir 
netrukus privatūs radijo mėgėjai
— programų su vakarietišku at
spalviu siuntėjai buvo suimti. Pa
sirodo, tai buvo 17-mečiai jaunuo
liai. Pagal teisme buvusius paro
dymus jie su džiazo muzika trukdę 
geologų, žvejų, žibalo darbininkų 
ir lakūnų darbą. Pagal komjauni
mo laikraštį, negalima pasigailėti 
tokių Žmonių, kurie didįjį radijo 
išradimą panaudoja daryti nuosto
lius tautai ir valstybei. (E)

RUSIFIKACIJA LATVIJOJE
Latvių spauda cituoja Latvijoje 

apsilankiusių įspūdžius — pagal 
juos Latvijoje jau belikę Ūk 60 
proc. latvių, o 40 proc. tai rusai ir 
kitų tautybių žmonės. Paskuti
niais keleriais metais žymiai paki
lo svetimšalių skaičius Latvijoje. 
Jei atidaromos stambesnės įmonės, 
tai esą joms "trūksta” vietos spe
cialistų ir esąs reikalas darbo jėgą 
atsigabenti iš “broliškųjų respub
likų”.

Stokholme leidžiama “Briviba”

paskelbė, oficialią statistiką, pagal 
kurią Latvijos sostinėje ir kt. 
miestuose nelatvių skaičius jau 
1959 m. buvo pasiekęs 48 proc. (da
bar jau bus daugiau kaip 50 proc.). 
Pagal tą patį šaltinį jau 1959 m. 
latvių vaikų ir jaunuolių iki 19 m. 
amž. nuošimtis sudaręs 28 proc, 
nelatvių — 33 proc., o dirbančiųjų 
tarp 20 ir 59 m. amž. latvių buvę 
53 proc., gi nelatvių grupėje — 58 
proc.. Taigi, dviejose gyventojų 
grupėse latviai jau yra atsidūrę 
mažumoje.

PATIKSLINIMAS
Mūsų Pastogės Nr. 9 įžanginia

me straipsnyje buvo paminėta Val
stybinės Meno Galerijos Direkto
riaus pastaba lietuvių adresu. Iš 
tikrųjų tą pastabą padarė ir taip 
gražiai apie lietuvius pasisakė 
Macquarie Galerijos direktorė 
Mrs. M. Turner.

PAJIEŠKOJIMAS
Čikagoje gyvenąs E. Jasiūnas 

pajieško Z. Koronkevičiaus. Jis 
pats arba žinantieji apie pajieško- 
mąjį prašomi rąžyti1 E. Jasiūno 
adresu (1324 West 71st Street, 
Chicago Ill, U. S. A. arba Mūsų 
Pastogės Redakcijai.

Turkijoje yra uola, kurios iš
vaizda yra sėdinčios moters. Jau 
du tūkstančiai metų, kaip iš jos 
akių teka ašaros. Aiškinama, kad 
tos uolos viduje esąs, šaltinis, pa> 
duodąs tariamas ašaras.

Brangiai Motinai, Kauno ir Šiaulių teatrų artistei 
ANASTAZIJAI POLOVINSKIENEI mirus, 
ponią IRENĄ O’DWYER ir artimuosius 

giliai užjaučia

Anelė ir Antanas Krausai

Melbourno Liet. Klubas 
ir Klubo Taryba ....

AUSTRALIJOS LIET. BENDRUOMENES SAVAITRAŠTIS 
AUSTRALIAN - LITHUANIAN WEEKLY — “OUR HAVEN" 

LEIDĖJAS: AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
i KRAŠTO VALDYBA.

Redaktorius: Vincas Kazokas, 13 Percy St., Bankstown, N.S.W. 
Tel.: 70-8395.

Redakcija rankraičius taiso ir trumpina savo nuožiūra.
Prenumerata: metams £ 4.0.0, pusei metų — £ 2.0.0, trims mė
nesiams £ 1.0.0. N. Zelandijoje ir Anglijoje kaina ta pati. Kituose 
kraštuose metams £ 5.0.0.
Prenumerata adresuojama: MŪSŲ PASTOGE, Box 4558, G.P.O., 
Sydney, N.S.W. * Administracijos tel.: 649-9062.
Skelbimai-- 1 colis per 1 skiltį 12/-, bendruomeniniai — 10/-. . 

Už skelbimų turinį neatsakoma.
Printed by Mintis Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore, Syd
ney, tel. 75 7094, for the Publisher: Australian-Lithuania 
Community, P.O. Box 4558 , G.P.O., Sydney. N.S.W.

6


	1964-03-18-MUSU-PASTOGE_0001
	1964-03-18-MUSU-PASTOGE_0002
	1964-03-18-MUSU-PASTOGE_0003
	1964-03-18-MUSU-PASTOGE_0004
	1964-03-18-MUSU-PASTOGE_0005
	1964-03-18-MUSU-PASTOGE_0006

