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VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA SVEIKINAME 
MIELUS SKAITYTOJUS IR BENDRADARBIUS 

"MŪSŲ PASTOGĖ"

PRISIKĖLIMO
DVASIA

" Viena iš didžiųjų krikščioniš
ko pasaulio metinių švenčių yra 
Velykos arba Kristaus prisikėli
mo šventė. Šiuo savo aktu Kris
tus drauge konkretizavo ir seną 
Žmonijoje gyvą prisikėlimo idė
ją, kuri, gal būt, tiek sena, kiek 
ir sena pati sąmoningoji žmoni
ja. Prisikėlimo šaukiasi kenčią ir 
mirštą, nupuolusieji ir skriau
džiamieji, pavergtieji ir persekio
jami. Pagaliau prisikėlimo ilgisi 
ir kiekvienas žmogus, grįsdamas 
savo būtį geresnio, tobulesnio, 
šviesesnio gyvenimo viltimi.

Švęsdami Velykas mes ne vien 
tik dalyvaujame bendrame šven
tės džiaugsme, kad prisikė>ė 
Kristus, bet mes lygiai kreipia
me savo miptis ir į savos — lie
tuvių — tautos prisikėlimą. Tie
sa, vieną kartą jau ji iš vergijos 
kėlėsi nepriklausomam gyveni
mui 1918 metais. Šiandie jai rei
kalingas naujas prisikėlimas. To
dėl, anot kun. A. Sušinsko, "lie
tuviams velykinis triumfas turi 
dar ir savitą, lietuvišką prasmę. 
Tėvynė Lietuva tebėra kenčian
ti". Gal dėl to šiandie lietuvis 
jautriau išgyvena Prisikėlimo 
šventę ir jos dvasioje skaudžiau 
jaučia lietuvių tautai daromas 
svetimųjų nuoskaudas. Lietuvio 
mintys kreipiamos į prisikėlusį 
Kristų, kad šis savo dieviška ga
lia ištiestų ranką ir padėtų pri
sikelti ir pavergtajai tautai.

Tačiau siekiant ir meldžiant 
tautai prisikėlimo yra būtinas 
kaip sąlyga ir tautos vieningu
mas. Niekad tauta nesulauks sa
vo prisikėlimo, jeigu ta prisikė
limo dvasia negyvens visi tos tau
tos nariai ir jo netrokš. Visi esa
me tos pačios tautos vaikai, visi 
jaučiame jai daromą skriauda, 
visi vieningai siekime, kad toji 
neteisybė būtų pašalinta. Kas lie
čia mūsų tautą ir jos ateitį, ne
gali būti pažiūrose ir tiksluose 
skirtumo tarp tų, kurie neša prie
spaudą Lietuvoje, kurie kenčia 
vergo naštą Sibiro ištrėmime ir 
kurie mėgaujasi laisve ir gerbū
viu vakarų pasaulyje. Kančia įr 
priespauda paprastai žmones vie
nija ir tampriau suriša, bet ger
būvis beveik visados žmones iš
skiria ir todėl kenčiančiųjų skun
dai praeina pastarųjų dažnai ne
paliesdami. Gal dėl to ir čia gy
vendami mes imame pamažu ne7 
prigirdėti, ko šaukiasi prispaus
tieji broliai, o sykiu ir užmiršta
me, kokios mūsų turėtų būti tie
sioginės pareigos tautos atžvilgiu. 
Vargu, ar mūsų politinis, idėji
nis, net lokalinis skyriojimasis 
liudija mūsų vieningumą su visa 
tauta. Šitokie reiškiniai apsireiš
kia kaip tik tokiais atvejais, ka
da atitrūkstanti nuo bendrojo, 
visus saistančio tikslo ir užsiima 
antraeilės ar net dešimtaeilės 
svarbos reikalėliais.

Velykų švenčių — Prisikėlimo 
proga norisi priminti ir kviesti 
visus dvasia ir širdimi jungtis ne 
tik čia, bet ir su visais lietuviais 
kut jie bebūtų: kad kiekvieno 
lietuvio kančia būtų drauge ir 
mūsų visų kančia, kad tautos 
ateitis ir prisikėlimas būtų mūsų 
visų jungtinio darbo ir pastangų 
rezultatas.

Drauge su Velykų varpais iš
girskime ir savo brolio raudą ir 
slystančio pagalbos šauksmą ir 
kovos už tautos laisvę ir prisikė
limą trimitų garsus.
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UŽ RYŠIUS SU 
LIETUVA

Iš Buenos Aires Eltai pranešta: 
š. m. vasario 19 d. Argentinos vi
daus reik.' minister į Dr. Palmero 
aplankė žymūs Argentinos visuo
menininkai Dr. J. Saavedra ir V. 
Rabuffette, prašydami leisti su
rengti antikomunistinę savaitę, ku
rioje dalyvautų visų Kremliaus 
pavergtų tautų atstovai. Liepos 
14-ji parinkta komunizmo paverg
tų tautų diena.

Dr. Saavedros delegacija padarė 
žygių ir užsienio reik, m-joje, pra
šydama Argentinos vyriausybę at
naujinti Perono diktatūros metu 
1946 m. suspenduotus diplomati
nius ryšius su Lietuva ir konsula
tinius su Latvija ir Estija.

(E)

Juozas Mikuckis

Šešėliai klaidžioja patamsiuos, 
Be galo niūrios dienos tęsias... 
Kur laimės džiaugsmo vargšas semsis,^ 
Kai gimtas židinys užgesęs.

Viešnagė jau svetur apkarto, — 
Skriauda ir badas pakeliui jai... 
Bet suskambės juk vieną kartą 
Visąm pasauliui: Aleliuja!

Per kaimus pelenuos parblokštus, 
Per vargo išklampotą kelią, 
Ateis prisikėlimas trokštas 
Ir tyliai rymančiam Smūtkeliui.

VELYKŲ PRISIKĖLIMO ŠVENTĖS PROGA NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME VI
SUS AUSTRALIJOS LIETUVIUS LINKĖDAMI GRAŽIAUSIŲ IR NUOTAIKINGIAUSŲ 
ŠVENČIŲ. TEBŪNA GYVA PRISIKĖLIMO DVASIA MŪSŲ VISŲ ŠIRDYSE IR TVIR
TAS TIKĖJIMAS MŪSŲ TAUTOS PRISIKĖLIMU.

A USTRALIJOS LIETUVIŲ B-NES 
KRAŠTO VALDYBA

ČEKOSLOVAKIJOJE SUIMTA
AUSTRALAIS

Čekoslovakijoje suimta ir kali
nama australe, kaltinama kad 
bandžiusi iš Čekoslovakijos pervež
ti į Austriją vieną žmogų. Kalina
moji Miss J. Wilson yra anglų kal
bos mokytoja Vienoje. Ji band
žiusi pervežti po sėdyne paslėptą 
savo sužadėtinį vengrą, kuris ilgus 
metus sėdėjo kalėjime už dalyvavi
mą vengrų sukilime.

RUOŠIAMASI KIETAI KOVAI
Pietų Vietnamo vyriausybės gal

va gen. Khanh ryžtasi įjungti 
visą kraštą kovon su komunizmu. 
Jo teigimu, krašto gilumoje žmonės 
kasdien žūsta nuo komunistų ran
kų, o Saigone gyventojai nerūpes
tingai. kasnakt šoka tvistą.

ATIDARYTAS KELIAS PO

ALPĖMIS
Jau atidaryta susisiekimui kelio 

pirmoji kelio linija, einanti tune
liu po Alpėmis ir jungianti pietinę 
ir šiaurinę Europą. Numatoma 
pravesti tuo tuneliu daugiau kelių. 
Tunelis yra trijų su puse mylios 
ilgio, einąs po augščiausia Alpių 
viršūne Mont Blanc ir Grand Corn
bin. Tuo tuneliu važiuodami kelei
viai sutaupo apie 100 mylių vin
giuoto ir pavojingo kelio per 
kalnus.

B

Ir ant žaiizdų kančių karūnos 
Uždės pavasario gėlių jam, 
Kai grįžę ištremtieji sūnūs 
Giedos vieningai: Aleliuja!

ŽVILGSNIS Į NETOLIMĄ 
PRAEITĮ

Frankfurte, Vak. Vokietijoje, 
vyksta byla prieš vokiečių nacius, 
buvusius Auschwitz koncentracijos 
stovyklos pareigūnus. Teisiamųjų 
yra 21. Byla susidomėjimas visa
me pasaulyje didelis. Čia dar kar
tą j dienos šviesą iškeliami toje 
stovykloje naudoti kankinimo ir 
žudymo metodai.

SIGNALAI IŠ ERDVIŲ

Rusai tvirtina, kad iš erdvių 
ateina į žemę šviesų signalai ir iš 
to daromos išvados, kad kažkur 
erdvėse gyvenančios protingos bū
tybės. Teigiama, kad signalai siun
čiami iš Gulbės žvaigždyno, nuo 
kurio šviesa pasiekia žemę per 12 
metų. Tie signalai esą pastebėti po 
to kai išsiveržė 1883 m. Krakatua 
vulkanas, ir anos nežinomos būty
bės palaikė tai signalu, siunčiamu 
nuo žemės.

15 MILIJONŲ SVARŲ 
MOKYKLŲ STATYBAI

N.S.W. Švietimo ministeris 
spaudai paskelbė, kad mokyklų 
statybai paskirta 15 milijonų sva
rų. Iš tų pinigų numatomas pra
plėsti pradinių ir vidurinių mo
kyklų tinklas ir pristatyti daugiau 
klasių prie esamų mokyklų. Drau
ge numatomas padidinti ir moko
masis personalas.

Balandžio lid. (šeštadienį) 7 vai. vak.
DAINAVOJE — BANKSTOWNE 

statoma G. Veličkos dviejų veiksmų lyrinė komedija

“ŽYDINTIS LANKU VĖJAS”
Režisuoja — A. Grinienė

Šokiai — V.R. Saudargienės 
Dekoracijos — A. Plūko

Bilietai 10/- ir 8/-; vaikams pusė kainos.
Po vaidinimo šokiai. Veiks pilnas bufetas.

Rengėjas — ALB Bankstowno Apylinkės Kultūros Taryba.

PER KANČIĄ I PRISIKĖLIMĄ

POŽEMINIAI TRAUKINIAI

TRUMPAI
Japonijoje laukinės pelės su

stabdė traukinį: pagraužė kabe
lius ir susijungė elektros laidai.

Romoje išleistas naujas potvar
kis pagal kurį miesto autobusais 
tegalės važinėti be bilieto tik tie 
vaikai, kurie nėra ąugštesni kaip 
vienas metras. Greičiausiai auto
busų konduktoriai dar turės ran
koje laikyti ir metrinę matuoklę.

Durhamo katedroje Anglijoje už 
altoriaus nusižudė žmogus, dėl to 
katedra bus iš naujo šventinama.

Sardinijoje (Italijoje) 6 plėši
kai sulaikė 25 automobilius ir api
plėšė visus keleivius atimdami pi
nigus ir brangenybes.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
vien tik sausio mėn. susisiekimo 
nelaimėse žuvo 3.250 žmonių.

TURKIJA PASIRENGUSI 
KARIAUTI

Visame pasaulyje 28 miestai tu
ri požeminius geležinkelius bei 
traukinius. Iš to skaičiaus Euro
poje 17 miestų turi požeminius 
traukinius, Amerikoje — 7 ir Azi
joje — 4. Afrikos kontinente dar 
nė vienas didmiestis neturi pože
minių traukinių. Australijoje tik 
Sydnėjaus miestas jais aprūpintas. 
Seniausią požeminį susisiekimą 
turi Londonas (1863 m.), o ilgiau
sią požeminį geležinkelį — New 
Yorko miestas. New Yorko pože
minių geležinkelių ilgis yra 240 
mylių; Londono — 225; Paryžiaus 
— 12 mylių ir Chicagos — apie 
100 mylių. Trumpiausią požeminę 
liniją turi I Stambulas (Konostan- 
tinopolis) — vos 2,000 pėdų ir tik 
dvi stotis, bet per pereitus metus 
tas trumpas geležinkelis pervežė 
11 milijonų keleivių Istambulo li
nija atidaryta 1876 metais ir nuo 
to laiko nebuvo plečiama. Vienas 
iš trumpiausių požeminių trauki
nių yra Budapešto. Tai senoviškas

siauras požeminis geležinkeliukas, 
kurį dabar rengiamasi praplėsti 
ir modernizuoti.

Daugiausia keleivių perveža New 
Yorko požeminiai traukiniai — 
1,3 milijono per metus; antroj 
vietoj yra Paryžius — per metus 
perveža 1,2 bil. keleivių ir Mask
vos — 1 mil.

Turkijos parlamentas pritaria 
iškilus reikalui iškelti savo ka
riuomenę į Kipro salą. Tai reikštų 
karą su Graikija. Kaip buvo pra
nešta, Turkija pasiuntė notą Kipro 
prezidentui, kad ji pasiųs savo ka
riuomenę, jeigu Kipre nebus su
stabdytos vidaus kovos.

DE GAULE I PIETŲ AMERIKĄ
Prancūzijos prezidentas gen. de 

Gaulle su oficialiu vizitu išvyko į 
Pietų Ameriką. Tris dienas praleis 
Meksikoje, vėliau aplankys ir eilę 
kitų valstybių.

ESTU DAILININKO PARODA
Kovo 10 d. Walk galerijoje 

Hornsby (Sydney) Mr. W. Haw
kins Australijos Modernaus Meno 
Sąjungos vicepirmininkas dalyvau
jant dideliam skaičiui modernaus 
meno entuziastų, atidarė jauno ir 
daug žadančio estų menininko 
Kari Ramondi dailės parodą. Savo 
atidarymo žodyje Mr. Hawkins pa
sakė, kad tradicinis menas negali

patenkinti progresyviai galvojan
čios publikos, ir Ramondi paroda 
esąs kaip tik progresyvus žingsnis.

Šioje parodoje Kari Ramondi, 
kuris yra tik 21 m. amžiaus, at
stovauja abstraktų meną išstatęs 
14 kūrinių. Penki paveikslai buvo 
parduoti jau pirmą parodos dieną. 
Paroda truko iki kovo 26 d.

V.B.
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TAUTOS VAIRUOTOJAS
(SANTRAUKA J. MEILIŪNO

Prez. A. Smetoną prisimena
me ne kaip paprastą asmenį 
20 metų išsiskyrusį iš gyvųjų 
tarpo, bet asmenį, su kuriuo su
sieta mūsų tautos istorijos da
lis.

Turėjome tris prezidentus: 
Antaną Smetoną, šiose augštose 
pareigose išbuvusį beveik 15 
metų, A. Stulginskį, prezidenta
vusį 6-rius metus ir Dr. K. Gri
nių, buvusį prezidentu 6 mėne
sius.

Būdamas prezidentu ir tai dar 
tokį ilgą laiką (beveik du trečda
lius mūsų tautos nepriklausomo 
gyvenimo), A. Smetona nebuvo 

‘vien tik oficialus valstybės rep
rezentantas, bet daugiau tautos 
gyvenimo vairuotojas. Savu lai-

PASKAITOS, SKAITYTOS 1 
MINĖJIME SYDNEJUJE)

vo Petrapily ir baigė teisės fa
kultetą. Užbaigęs mokslus grįžo 
ir įsikūrė Vilniuje. Čia jis visų 
pirma pasireiškė kaip laikrašti
ninkas — publicistas ir redak
torius. Stengdamasis būti vidu
rio žmogus ir statydamas lietu
vybę pirmoje eilėje jis stengėsi 
tuo principu apjungti prieštarin
gas grupes. Tos idėjos vedinas 
jis įsteigia laikraštį Viltį ir vė
liau mėnesinį žurnalą Vairą, ku
ris be pertraukos ėjo iki bolše
vikų okupacijos.

Šalia žurnalistikos A. Smeto
na pasireiškė kaip aktyvus vi
suomenės veikėjas. Jis Vilniuje 
įsteigė eilę kultūrinių ir visuo
meninių organizacijų. Vėliau aiš
kiai susiformavus Lietuvos ne-

.3.64m. PREZ. A SMETONOS

laikraščių, dėsto universitete.
Po 1926 m. gruodžio 17 d. 

perversmo A. Smetona vėl grįž
ta kaip prezidentas prie valsty
bės vairo ir šiose pareigose iš
būna iki bolševikų okupacijos. 
Visas A. Smetonos valdymo lai
kotarpis komentuojamas. Pats 
prez. A. Smetona savo valdymo 
formą vadino autoritariniu. Ta
čiau jis ir pats pripažino, kad 
tokia valdymo forma valstybei 
tėra tik laikina ir minėdavo, kad 
tokia santvarka valstybei nėra 
ideali, bet kokia valstybės valdy
mo idealioji forma turėjo būti, 
ir prez. Smetona į tai neatsakė

Iš tikrųjų A. Smetona nebu
vo grynakraujis politinis tautos

vadas, o daugiau mąstytojas, 
kultūrininkas. Jis žiūrėjo į gyve
nimą idealisto akimis ir siekė
vienalytės tautinės bendruome
nės. Vienalytės tautos akivaizdo
je kairumas ir dešinumas gali 
gyventi vienas šalia kito, jeigu 
Ž'ie savi ir išaugę tautos dirvoje, 

►tai paties prez. A. Smetonos 
tuo klausimu žodžiai:
“Sveikas kūnas turi dešinę ir 
kairę ranką, taigi ir tautos kairu
mas ir dešinumas turi lygias tei
ses, jeigu mūsų dirvoje išaugę”.

Užplūstam bolševikams Lie
tuvą, prez. A. Smetona pasitrau
kė iš Lietuvos, ir iš Vokietijos 
per Šveicariją ir Braziliją pa
siekė Amerikos Jungtines Val
stybes. Čia jis nesėdėjo sudėjęs 
rankų bet lankė lietuvių koloni
jas, ragindamas kovoti už pa
vergtą Lietuvą. Kai jis mirė 
(1944 m. sausio 9 d.), visi lie
tuviai pajuto, kokios didelės as
menybės tauta neteko.

SKELBIMAS
DĖMESIO AUSTRALIJOS LIETUVIAMS!

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

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

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

Ši knyga turi 358 puslapius, irgi drobės apdarais ir kainuoja $1.00.
Taipgi turime Biblijų, Senojo ir Naujojo Testamento, įvairiomis 

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

Kitos knygos: “Dangiškoji Manna”, su tekstu kiekvienai, dienai 
ir paaiškinimu. Puošniais apdarais, kaina 50 c e n t ų. “Aušros 
Giesmės” su 190 gražių giesmių — 50 centų.

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

AR VIEN TIK ŽYDAI?
ku jo kaip prezidento ir valsty
bės vairuotojo veikla buvo įvai
riai vertinama, vis tik jis mūsų 
tautos kultūriniame ir valstybi- 
niapte gyvenime yra palikęs la
bai gilius pėdsakus. Tad tokios 
svarbios mūsų tautai istorinės 
figūros kaip Antanas Smetona 
nuodugnus pažinimas yra būti
nas, norint suprasti mūsų ne- 
prkilausomo gyvenimo laikotar
pi-

Antanas Smetona gimė 1874 
m. rugpjūčio 10 d. Užulėnio kai
me, Ukmergės apskrity. Studija-

prikalusomybės idėjai jis akty
viai stoja tos idėjos realizuoti ir 
jam būnant Lietuvos Tarybos 
pirmininku paskelbiama 1918 m. 
vasario 16 d. Lietuvos nepri
klausomybė. 1919 m. balandžio 
4 d. Valstybės Tarybos A. Sme
tona išrenkamas pirmuoju Lie
tuvos prezidentu ir šiose parei
gose jis išbūna ligi Steigiamojo 
Seimo, kuris prezidentu išrenka 
Aleksandrą .Stulginskį. Pasitrau
kęs iš prezidento pareigų jis vėl 
grįžta prie spaudos ir pedago
ginio darbo: redaguoja visą eilę

Geležinę uždanga praskleidus
Skaitant Australijos spaudoje 

dabar vak. Vokietijoje vykstan
čios dvidešimties buvusių Ausch- 
witz’o koncentracijos lagerio pa
reigūnų bylos aprašymus, susida-

PRISIMENU VELYKAS
Nepalyginamos yra Velykos čia 

su kadaise Lietuvoje turėtomis. 
Čia jos beveik nesiskiria nuo 
eilinio sekmadienio išskyrus tik 
tai, kad yra keturios nedarbo die
nos. Tuo tarpu Velykos Lietuvoje 
buvo nepaprastai laukiamos, api
pintos gražiausiais papročiais ir 
iškilmėms Neskaitant iškilmingu
mo bažnyčiose, jos buvo lygiai taip 
iškilmingos ir kiekvienoje pasto
gėje.

Lauki, būdavo, Velykų jau nuo 
pirmos gavėnios dienos. Ištisas 
septynias savaites kietas pasnin
kas jau vien tik iš kūno potroškių 
vainikuoja pačias Velykas svajo
nių aureole. O drauge su Velyko
mis ir pavasaris, tasai Lietuvos 
gaivališkas, revoliucinis pavasaris. 
Kad ir kaip būdavo ankstyvos Ve
lykos, pavasaris vistiek jausdavosi 
kiekviename žingsnyje: saulėtos 
dienos, ilgi varvekliai nuo stogų, 
laukuose praplikę kalneliai, karklų 
spurgai...

Tačiau ypač įsidėmėtina toji ve
lykinė ruoša namuose. Paskutinę 
savaitę prieš Velykas vykdavo pa
grindinis apsivalymas: dulkinama, 
plaunama, dažoma, puošiama. Iš
kuopiamos kertės, kur per vasarą 
veisdavosi netrukdomi vorai, sie
nos pertinkuojamos arba bent nau
jais popieriais išlipinamos. O šei
mininkės virtuvėje praleidžia die
nas ir naktis: kepa, spirgina, čirš
kina visokias mėsas, pyragus, išti
sais vakarais margina margučius, 
kurių priruošdavo ne tuzinais, bet 
kapomis (kapa — 60 kiaušinių).

Pagaliau ateina Velykų šešta
dienis. Dar prieš piet darbas vyks
ta visu smarkumu, bet jau po pietų 
prasideda šventės. Niekas jokio di
desnio darbo nesigriebia, o tik dūli
nėja po kiemą, po klojimą ir tvar
tus apžiūrint, ar viskas tvarkoje. 
Pavakarėj dalis šeimos išeina į 
bažnyčią pašventinti velykinių 
valgių. Prieš sutemstant, paren
giamas vežimas, kad Velykų rytą 
dar su tamsa išvažiuotų į Prisikė
limą.

O tas įspūdingas Prisikėlimo ry
tas. Dingsta visi gedulo ir kančios 
ženklai, vietoj medinių barškalėlių 
suskamba varpeliai, užgroja galin
gai vargonai ir prasiveržia giesmė 
“Linksmą dieną...” Susiūbuoja vė
liavos, sujuda visa bažnyčia ir pra
sideda triumfo procesija.

O paskui visi kas gali greičiau 
namo. Pakeliui retai kur pamatysi 
pėsčius — vis važiuoti, nes kas gi 
gali vykti į Prisikėlimą pėsčias.

O namuose taip nepaprastai 
šviesu. Stalas po balta staldengte, 
visas apkrautas valgiais — tik 
sėsk ir atsigavėk kiek tinkamas.

Taip, mokėjome švęsti šventes 
Lietuvoje. Ir šventės buvo tikrai 
vertos savo vardo: kiekviena iš jų 
turėjo aiškiai jaučiamą dvasią, 
papročius, savotiškas pramogas, 
charakterį. Liūdna, kad šiame 
krašte nesijaučia nei šventiškos 
nuotaikos, nei dvasios. L. L.

NAUJA BYLA KLAIPĖDOJE

Kovo 5 d. Klaipėdoje prasidėjo 
nauja “fašistinių budelių” byla. 
Septyni kaltinamieji kaltinti Skuo
de ir Dimitrave nužudę daugiau 
kaip 1.200 “tarybinių žmonių”. 
Juos organizavęs ir jiems vadova
vęs Skuodo gimnazijos kapelionas 
Lionginas Jankauskas. Teisiamų
jų suole buvo šeši kaltinamieji: 
Albinas Meidus, Jurgis Embrasus, 
Kazys Vyšniauskas, Aleksandras 
Bričkus, Jonas Mockus ir Liudas 
Kniuipis. Panašiai kaip ir kitose 
panašiose bylose, septintoji kėdė 
buvo tuščia ir ji anot “Tiesos” “pa
likta galvažudžių vadeivai, kuris 
pabėgęs iš Lietuvos ir Jankaus pa
varde gyvenąs J A V-se”. Laikraš
čiai paskelbė Jankausko adresą — 
Grandst, Brooklyne ir ta proga, 
siekdami įtaigoti savo skaitytojus, 
nurodė, kad “B A L Fas” esąs 
glaudžiai susijęs su Amerikos 
valdžjos organais ir Vatikanu... 
Teismas nutaręs L. Jankauską 
(Jankų) teisti už akių. (E)

MASKVA PRIEŠ 
antibolševikinį 

TAUTŲ BLOKĄ
Ryšium su ABN — antibolševi- 

kinio tautų bloko 20 m. veiklos su
kaktimi, Maskva pradėjo smarkią 
kampaniją prieš ABN ir jos vei
kėjus. Sovietijoje leidžiamas “Bie- 
lorus” spalio mėn. ABN puolė 
trijuose n-riuose. Rytų Berlyno 
laikraštis “Union” š. m. sausio 6 d. 
paskelbė straipsnį “Gen. sekreto
rius — princas” pasak laikraščio 
organizacijoje apsijungę “kontra- 
revoliucionieriai nuo Ukrainos ligi 
Kubos”. Gen. sekretorium esąs 
gruzinų kunigaikštis Niko Nakaši- 
dze. Vadovybei priklausąs ukrai
niečių “banditų vado” . Banderos 
patikėtinis Jaroslav Stecko. Šioji 
organizacija, skelbia Rytų Berlyno 
laikraštis, turinti atramą ir užjū
riuose — JA V-se jos užnugary 
esą Kongreso Atst Rūmų narys M. 
A Feighan, senatoriai Keating, 
Dodd ir Hart ir britų gen. maj. 
Richard Hilton.

Ryšium su Innsbrucke buvusia 
žiemos olimpiada ir ten ABN pa
skleistais lapeliais, šią organizaci
ją pastaruoju metu smarkiai puolė 
sovietų spauda — “Pravdos”, “Iz- 
vestijų” ir “Krasnaja Zvezda” 
laikraščiai. (E)

Pagal šiaurės Vokietijoje lei
džiamą “Latviją” dabar Latvijoje 
gyvena 67-nių tautybių gyven
tojai. Suprantama, kad rusams ir

kt. tautybėms turint didesnį prie
auglį, krašte dar labiau didės rusi
nimo procesas. Būdinga, kad sta
tistikos duomenimis 1925 — 39 
metais Latvijoje gyventojų padau
gėjo tik 54.000, o 1939 — 63 m. — 
jau 640.000. (E)

Valgyk karbonadą, bet
PEILĮ PATS ATSINEŠK

Kai kuriose Rygos valgyklose,
pagal latvių spaudą, trūksta pei
lių ir šakučių. Esą vienos tautybės 
svečiai linkę nuo stalų vogti ypač
peilius. Dėl to Rygos “Ciną” laik
raštyje sausio 31 d. taip pastebėta:' 
valgyk karbonadą, tačiau atsinešk
savo peilį. (E)

LENKIJOS PILIEČIO 
UŽDARBIAI li

Pagal per Varšuvos radiją pas
kelbtus duomenis, vidutinis Len
kijos gyventojų uždarbis praėj. 
metais siekė 1.800 zlotų (už vieną) 
dol. ofic. gaunama 24 zl.). Pats 
žemiausias atlyginimas 750 zlotų, 
gi pats aukščiausias, tik vadovau-1
jantiems pareigūnams išmokamas,' 
— 10.000 zlotų. Pagal lenkų sta-' 
tistikos duomenis lenko darbininko’ 
šeimos (ji siekianti vidutiniai 3,36 
asmenis) metinės pajamos siekia 
12.300 zlotų. Žemės ūkyje šeimos 
gausesnės (vidurkis — 4,8), ta
čiau jų pajamos žemesnės — jos 
siekia 8.000 zl. metams.

(E)

LENKŲ AKADEMIKAI — Į j 
ĮMONES IR ŪKIUS

Lenkijos parlamento išleistu pot
varkiu — jis galioja nuo birželio 
30 d. — baigę mokslą jaunieji len-

Meno Festivalis Adelaidėje šiais 
metais jau trečias iš eilės ir linkęs 
tūpti tradiciniu. Tai ne eilinis įvy
kis. Kaip min. pirmininkas, Sir 
Robert Menzies, pažymėjo savo 
atidarymo kalboje, Adelaide nėra 
pats didžiausias miestas Australi
joje, tačiau nė vienas miestas ne
gali pasididžiuoti tokios reikšmės 
įvykiu. Matomai, Adelaidės gy
ventojai yra jautresni meno reika
lui ir turi lakesnę vaizduotę negu 
kitų miestų gyventojai ir dėl to 
Meno > festivaliai Adelaidėje jau 
įleido gilias šaknis.

Festivalių proga jau rimtai iš
keltas reikalas statyti didelę kon
certų salę, o taip pat ir teatrą. Tai

Festivalis
jau būtų didelė pažanga.

Susidomėjimas festivaliu didėja 
kaskart ne tik Australijoje, bet 
taip pat ir užsieniuose. Žymūs mu
zikai, aktoriai, baleto šokėjai ir 
kiti menininkai pakviesti išpildyti 
festivalio programą, o nemažas 
skaičius kitų tautų piliečių atvyko 
pasižiūrėti ir pasigėrėti festivalio 
programa.

I festivalio programas įtraukia
ma ir imigrantų meninės jėgos, 
pirmoje eilėje jų tautinis menas. 
Jau atidarymo eisenoje dalyvavo 
penkiolikos tautų grupės su savo

Adelaidėje
tautinėmis vėliavomis, jų tarpe ir 
lietuviai su savo trispalve. Naujų
jų ateivių įtraukimas į meno pro
gramą rodo festivalio rengėjų vi
sapusiškumą ir jų plačias pažiūras 
į meną.

Meno festivaliai yra puiki proga 
pademonstruoti svetimiesiems mū
sų tautinį meną ir šiam reikalui 
mes turime būti pilnai pasiruošę.

Kovo 7 dieną Festivalio atidary
mo eisenoje dalyvavo ,šalia kitų 
tautybių, ir lietuvių kolona tauti
niuose rūbuose. Mūsų vėliavą nešė

TIRANO POEZIJA

Sirakūzų tironas Dionisijus nu
siuntė Filokseną į akmenų skal-, 
dyklas už tai, kad Filoksenas kri
tikavo jo poeziją. Po kurio laiko 
jis buvo atvestas pasiklausyti nau
jų tirano eilėraščių. Filoksenas, 
kiek pasiklausęs, atsistojo išeiti.' 
Dionisijus sušuko:

— O tu kur!
— Į akmens skaldyklas!

-------------------------------------- -----
Gintaras Pimpė. Kolonoje dalyva
vo iš viso 23 asmenys: 18 tautinių^ 
šokių šokėjų ir 5 choristės. I

Kovo 10 d. 11 vai. prieš pietus' 
solistė G. Vasiliauskienė dainavo 
lietuviškas dainas Pennington sa-| 
Įėję North Adelaidėje. Nors laikas 
buvo labai nepatogus (darbo die-l 
na), tačiau publikos buvo per 200.' 
Solistei akomponavo Miss Dorothyj 
Oldham, o pranešėjas anglų kalba, 
kuris taip pat interpretavo dainų 
turinį, buvo L. Gerulaitis. Solistė 
apdovanota gėlėmis, gi jos dainos 
meninį lygį labai aukštai įvertino 
“The Advertiser” meno kritikas 
Mr. John Horner. j.

Dail. Jieva Pocienė rūpinasi gė
lių šventės paruošimu lietuviškais 
motyvais Victoria Square.

Kovo 10 d. vakare Elder Parke 
Lithuania choras, vadovaujamas 
muz. V. Šimkaus, sudainavo dvi 
dainas, o tautinių šokių grupė, va
dovaujama Br. Lapšienės, pašoko 
dui šokius, šokiams grojo sesutės 
Rima ir Julija Germanaitės. Publi
kos per 3500. (A.L.Ž.)

kų akademikai prieš pradėdami 
dirbti didmiesčiuose turėsią vykti 
į žemės ūkius ir įmones ir ten iš
dirbti ligi trijų metų. Siekiama 
išlyginti kvalifikuotų specialistų 
trūkumą ypatingai provincijos 
įmonėse bei ūkiuose. Jei kas iš 
akademikų pasipriešintų naujam 
potvarkiui, iš tokių bus reikalau
jama grąžinti visas gautas stipen
dijas ir pusę valstybės studijų iš
laidų. (E)

NAUJAS LENKŲ
“ŠEIMŲ ĮSTATYMAS”

Pagal vasario mėn. pabaigoje 
Lenkijoje priimtus įstatymus, po 
dvejus metus vykusių diskusijų gy
ventojų tarpe, dabar nustatytas 
naujas vedybinis amžius: vyrams 
leidžiama vesti sukakus 21 m. amž. 
(ligšiolinė riba — 18 m.), o mote
rims tuoktis sukakus 18 m. amž. 
Susitarę tuoktis, paskelbę apie nu
matytas sutuoktuves, privalo ligi 
sutuoktuvių laukti vieną mėnesį. 
Apsunkintos skyrybos, be to įsta
tymas dar numatė pajamų ir nuo
savybės padalinimą tarp abiejų su
tuoktinių. ’ (E)

do įspūdis, kad paskutinio karo 
metu koncentracijos lageriuose 
Vokietijoje buvo kalinami ir žudo
mi vien tik žydų tautybės žmonės. 
Šios bylos aprašymuose visai nu
tylima, kad tuose koncentracijos 
lageriuose buvo išžudyta nemažiau 
ir kitų tautybių žmonių, lenkų, 
lietuvių, latvių, estų, ukrainiečių, 
rusų ir pačių vokiečių.

Pagal vokiečių istoriko prof. 
Helmut Krausnick pareiškimą mi
nimame teisme, kaip Hitler’is pla
navo išnaikinti žydus, The Herald 
18.2.64 aiškinama: “Vokietijai pra
laimėjus Pirmąjį Pasaulinį Karą, 
žydai buvo laikomi atleidimo ožiu 
dėl to pralaimėjimo. Hitler’is ne
išgalvojo antisemitizmo,... jis (an
tisemitizmas) jau čia buvo. Tačiau 
Hitler’is padidino nauja apimtimi 
tą neapykantą.”

“Jau 1920 m. žmonės buvo mo
komi žydų neapkęsti. Vokietija 
buvo nusistačiusi žydus pašalinti”.

Perskaičius tokius aiškinimus, 
kyla klausimas: kodėl ir kas tokią 
neapykantą prieš žydus iššaukė? 
O šias priežastis labai būtų įdomu 
žinoti ir iš perijondinės spaudos.

S.Ž.

“ŽYDINTIS LANKŲ VĖJAS” 
BALANDŽIO 11 D. DAINAVOJE!

SPAUDOJE
Pereitais metais Mūsų Pastogėje 

ginčijomės izoliacionizmo klausi
mu. Lygiai užkliudo šį klausimą ir 
kanadiškiai “Tėviškės Žiburiai”, 
kur sausio 9 dienos numery savo 
vedamajame rašo: kad ne vietinis 
maistas ir apranga padaromo mus 
kanadiečiais ar amerikiečiais. Vi
sai kita sritis yra dvasinėje srity
je, kuo žmogus gyvena: “kokia 
kultūra jis gyvena, tokios kultūros 
žmogumi jis ir yra. Išeivių sutirpi- 
mui gresia ne svetimos medžiagi
nės gėrybės, o dvasinės vertybės. 
Mus veikia vietinė kultūra kasdien 
besiskverbdama šimtais gijų. Mes 
to proceso, gal būt, nejaučiame bet 
palyginus po eilės metų save su 
tuo, kuo esame buvę, aiškiai pa 
stebime, kai vietos įtaka aiškiai at
liko savo, nes ji veikia kaip lašas, 
kasdien krisdamas vis į tas pačias 
sielas. TOKIAI ĮTAKAI ATSI
SPIRIA TIK TIE, KURIE ARBA 
VISAI NUO JOS IZOLIUOJASI, 
ARBA ŠVIESIU SĄMONINGU
MU JĄ IŠSKIRIA.”

Toliau tas pats laikraštis rašo: 
•Viena mus labiausiai veikiančių 
įtakų yra vietinė spauda. Yra at
eivių, kurie svetimosios spaudos

net į rankas neima: vieni dėl to, 
kad nelabai paskaito, kiti, kad ne
mėgsta arba neturi laiko. Didžioji 
dauguma vistiek skaito vietinę di
džiąją gyvenamojo krašto spaudą, 
sekdami gyvenimą, kaip jis vyksta. 
Bet čia iškyla pavojus toje aplin
koje visai pasinerti. Tai įvyksta 
dažniausiai su talte, kurie gyvena 
toli nuo didesnių tautiečių centrų 
ir nepalaiko su jais ryšių.

Tam pavojui atsverti turime sa
vo spaudą, kurioje atsispindi lietu
viškasis gyvenimas ir kultūra. Net 
ir izoliuotai gyvenantiems liet 
spauda yra toji gaiva, kuri nelei
džia atsitraukti nuo savos bendruo
menės ir kuri sieja mus su lietu
viškąja kultūra. Lietuviškas laik
raštis reguliariai (pasirodydamas 
veikia mus ir įgalina išlaikyti lie
tuvišką gyvybę drauge kovojant už 
Lietuvos išlaisvinimą. Ir kaikuris 
tautietis atsisako lietuviško laik
raščio, jis pasuka atsiskyrimo link
me, vedančią į aiškią mirtį, žino
ma, kaip lietuvio. Jis tampa kur
čias, nejautrus lietuvybei. Tai ro
do ne tik jo lietuvybės, bet ir as
menybės menkumą. Tvirto charak
terio žmogus moka ir savo lietu- 
yišką kultūrą išsaugoti, ir kartu 
vietinę pažinti bei pasisavinti”.
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Jau ilgas laikas, kaip vaikščio
ja įvairūs gandeliai apie kažko
kius slaptus vėjus Bankstowno 
Dainavoje. Sužinojęs, kad Min
daugas Šumskas yra vienas iš tų, 
kurie valdo to vėjo dumples, su
griebęs ir klausiu:

— Sakyk, mielasai, kokius jūs 
tenai vėjus keliat Dainavoje? Ar 
dar neužtenka vėjų su namais?

— Tai ne bet koks ten vėjas, 
bet “Žydintis lankų vėjas”, ku
ris su visais lietuviško pavasario 
kvapais pūstels balandžio 11 d. 
į visus, kurie norės jį pamatyti 
ir išgyventi. Ateik, sako, kurį 
nors trečiadienio vakarą arčiau 
susipažinti. Pamatysi, kaip mūsų 
jaunimas ruošiasi ir dirba.

Kur čia iškęsi neužsukęs. Vos 
peržengus slenkstį jau girdisi, 
kaip scenoje dunda šokiai, po
nios Saudargienės šokių koman
dos, vos pro pypkutės dūmus at
pažįstamas prie pianino Algis 
Plūkas. Salės vidury pakrikęs 
būreliais jaunimas laukia savo 
eilės įstoti. Iš tolo viską stebi po
nia A. Grinienė dideliai susirū
pinus, ar momentui atėjus atsi
darys visos dumplės ir ar bus pa
kankamai vėjo. Ji yra šio veikalo 
režisorė, tad ir klapatai daug 
sunkesni. Priėjęs taip be ceremo
nijų ir klausiu:

— Tai kaip čia tas vėjas at
plasnojo į Dainavą? Ar neulten- 
ka australiškų vėjų?

Ponia Grinienė kukli. Kaltai 
nuleidžia akis ir sako:

— Užtektų ir australiško vėjo, 
bet su australišku vėju ir mūsų 
jaunimas nueis australiškais ke
liais. Kai prieš porą metų čia bu
vo pastatytos “Pabaigtuvės”, 
jaunimas užsidegė entuziazmu — 
statykime daugiau! Būdama Ban
kstowno Kultūros Tarybos narė, 
ėmiausi iniciatyvos surasti veika
lą ir išbandyti savo jėgas. Puo
liau šen, puoliau ten, bet be pa
sekmių. Net dar tuo laiku gyvam 
autoriui G. Veličkai parašiau. Ir 
taip su jo pagalba “Žydintis lau- 
įcų vėjas” atsirado čia ir bandy
sime parodyti, ką galėsime.

— Matau, jaunimas užsidegęs. 
Kaip vyksta veikalo parengimas 
scenai?

— Jaunimui entuziazmo ne
trūksta, tik gaila, kad sunku vi
siems prisitaikinti prie laiko: vie
niems studijos, kitiems darbai, 
tad, kaip matote, ir veikalo pa
ruošimas ilgokai nusitęsė. Nors 
numatyta pastatymo data jau čia 
pat, balandžio 11 d., bet aš bijau,

KOKIE VĖJAI DAINAVOJE?
kad dar nebūsim kaip reikiant 
pasiruošę.

— Kiek suprantu, veikalas bus 
gana sudėtingas: su vaidyba, šo
kiais ir dainomis. Be abejo, tu
rite ir talkininkų, kurie jums pa
deda?

— Talkininkų, ačiū Dievui, tu
riu. Aš kaip tik ir remiuosi jų 
pagalba. Štai, ponia Saudargit- 
nė ruošia tautinius šokius. Gru
pelė gerokai pramankštinta, ir su 
pasitikėjimu žiūriu, kad scenoje 
bus kuo pasigėrėti. Antai, p. Plū
kas rūpinasi muzikine veikalo 
pastatymo puse ir taip pat ant 
jo pečių bene sunkiausia pasta
tymo dalis — dekoracijos. Bet 
juk sydnėjiečiai lietuviai žino, 
koks puikus Algis dekoratorius. 
Būkime tikri, kad ir šiam veika
lui p. Plūkas paruoš dekoracijas 
kaip reikiant. O štai, p. Makū- 
nienė nuolatinė mano talkininkė: 
ji ir suflerė, ir režisoriaus pava
duotoja.

— Salia veikalo pastatymo, 
jums reikia dar kuo kitu rūpin
tis?

— Užtenka darbo ir su pasta
tymu. Administracinę pusę veža 
p. M. Šumskas. Jau iš ankstyves
nių pastatymų žinom jį kaip ne
pamainomą administratorių. Net

I Julija Švabaitė

KAIP MAN BŪTI?
Kaip man būti pavasariu, 
Kad amžinai žydėčiau, 
O mano veidu tekėtų 
Saulė ir
Nesibaigtų diena?...

Kaip man būti pavasariu,
Kad sustabdyčiau gyvenimą, 
Tokį trumpą ir trapų, 
Tartum pienės širdis...

\
Kiekvienas savo nakty, 
Kiekvienas savo tamsoj 
Ir kiekvienas savo vienatvėj 
Meldžiamės:

Perkeisk, Viešpatie, žemę, 
Dangų, žmogų ir naktį 
Nesibaigiančia džaugsmo diena!

(Iš knygos "Vynuogės ir 
kaktusai“) 

jeigu ir nieko scenoje neturėtu
mėm parodyti, vistiek p. Šumsko 
pastangomis salėje neliktų tuščių 
vietų.

— O kaip jūs vertinate patį 
veikalą?

— Leiskite man tuo tarpu su
silaikyti. Daug geriau, kai žiūro
vai patys pamatys scenojet tada 
galėsite vertinti ir patį veikalą, 
ir pastatymą. Tik tiek džiaugiuo
si, kad jaunimui jis patinka. Iš 
viso čia augančiam mūsų jauni
mui lietuviško veikalo įsceniza- 
vimas yra nepamainoma lietu
vybės mokykla. Pradžioje kitam 
net išsireikšti lietuviškai buvo 
sunkiau. O čia išmokstamos fra
zės, vienas su kitu tik lietuviškai, 
kad jie patys pasijunta tarsi būtų 
Lietuvoje.

Mirė Julius Kaupas
Kovo 1 d. Čikagoje širdies 

smūgiu mirė rašytojas Dr. Julius 
Kaupas. Palaidotas kovo 6 d. 
Detroite.

Julius Kaupas yra vienas iš 
pokarinės kartos rašytojų, kaip 
Nagys, Niliūnas, Bradūnas ir kiti. 
Tai yra plati ir šakota meno pa
sauly asmenybė, kuriai pasitrau
kus iš gyvųjų tarpo mūsų litera
tūriniame gyvenime palieka di
delė spraga.

Gimė Julius Kaupas 1920 m. 
kovo 6 d. Kaune, kur baigė T. 
T. Jėzuitų gimnaziją ir vėliau 
(1944 m.) Vytauto Didžiojo 
Universitete medicinos fakultetą. 
Antrą kartą užimant Lietuvą bol
ševikams jis kaip ir daugelis iš 
mūsų pasitraukė į vakarus. Tue- 
bingeno universitete jis įsigijo 
medicinos daktaro laipsnį, o 
1946 — 49 m. studijavo tapybą 
Freiburge. Atvykęs į Ameriką 
specializavosi psichiatrijoje.

Nors būdamas iš profesijos gy
dytojas, bet daugiau domėjosi li
teratūra, filosofija. . Pirmuosius 
savo literatūrinius darbus — no
veles, pasakas — jis pradėjo 
skelbti dar tebestudijuodamas 
Kaune. 1943 m. jis laimėjo “Sa
vaitės” žurnalo novelės konkur
są. Vokietijoje būdamas jis iš
leido savo pasakų knygą “Dak
taras Kripštukas pragare” (1948

Tuo tarpu p. Saudargienė pa
leido savo šokėjus atsikvėpti, ir 
scenoje pradėjo rinktis nauji jau
ni veidai. Režisorė atsiprašė ir 
visą komandą perėmė į savo ran
kas.

Išeidamas pagalvojau: tiek gra
žaus jaunimo įtraukta į šitą dar
bą, ir visi bei visos užsidegę. 
Esu tikras, kad balandžio 11 die
ną Dainavoje stipriai padvelks 
“žydintis lankų vėjas”.

Važiuojant su Mindaugu Šum
sku namo, jis mandagiai pasiūlo 
išmest po kaušelį, kad “plunks
na negirgždėtų”. Aš jam atsa
kiau, kad geriau šią pagundą at
stumti po premjeros: tada ne 
griekas ir išgerti, nes tai bus dide
lė Sydnėjaus lietuviams šventė.

L.D.

m.). Labai daug dėmesio litera
tūrai skyrė nuvykęs į Ameriką. 
Salia novelių, kurias skelbė Ai
duose, Literatūros Lankuose, Ju
lius Kaupas ypač daug vietos ir 
dėmesio skyrė kritikai. Rašyda
mas įvairiomis literatūrinėmis 
temomis ir skelbdamas pasiro
džiusių knygų kritikas.

Juliaus Kaupo meninė litera
tūrinė pasaulėžvalga yra idealis
tinė. Jo kūryba pagrįsta dviem 
poliais — fantazija ir tikrove lai
kantis principo* tikrovė yra fan
tazija ir fantazija tikrovė. Šiuos 
du elementus jis taip mokėjo su
pinti, kad skaitant jo pasakas ne
jauti, perėjimo kur pasibaigia re
alybė ir prasideda fantazija. Ši
ta kryptimi ypač jį turėjo gerokai 
paveikti didysis vokiečių roman
tikas E. T. A. Hoffmann, kuris 
savo gimtąjį miestą Dresdeną 
apipynė pasakų fantazija, lygiai 
kaip Julius Kaupas Kauną. Kau
ne gyveno ir daktaras Kripštukas, 
pro Kauną jis praveda tris kara
lius laikrodininko Tuktuko laik
rodžiui sustojus, kada susimaišo 
visi amžiai (žiūr. jo pasaką ‘Trys 
karaliai Kaune”, M. P. pereitų 
metų kalėdiniame numery), ir t.t. 
Šitokia Juliaus Kaupo kryptis 
įnešė į mūsų literatūrą naujovių.

Rašydamas šias eilutes negaliu 
apsiriboti vien tik laikraštiniu

VELYKŲ RYTĄ

pranešimu apie jo mirtį. Prisi
menu jį ne vien kaip literatą, bet 
gal dar daugiau kaip studentiškų 
dienų draugą: augštą, raudon
plaukį. lėtą ir kupiną jumoro. 
Daug laiko praleidome besikal
bėdami literatūros ir estetikos 
klausimais, ypač meno ir esteti
kos, kada pramokus kalbų į mū
sų pasaulį įėjo tokie žmonės, kaip

Unamuno, Dilthey, Jaspers, ir 
kiti su savo pažiūromis ir idėjo
mis. Jo kambario sienos tiek

KULTŪRINES NAUJIENOS
CHOREOGRAFĖ 

BIRUTĖ VAITKŪNAITĖ

Pakviesta dėstyti National The
atre School Montrealyje.

Tai yra valstybės išlaikoma ir 
globojama mokykla, kuri paruošia 
aktorius bei scenos darbuotojus te
atrams, televizijai, radio ir t. t.

Šios mokyklos mokiniai yra kon
kursiniu būdu atrinkti gabiausieji 
iš visų Kanados provincijų.

Šokėja ir choreografė Birutė 
Vaitkūnaitė dėsto judesio išraiškų 
ir jo pritaikymą scenai.

JAV LB KULTŪROS FONDUI 
švietimo T-ba perdavė išleisti per
žiūrėtus ir mokyklinio amžiaus 
jaunimui tinkamais pripažintus lei
dinius: V. Frankienės scenos vaiz
delių rinkinį, R. Saudargienės j- 
scenizuotą “Sigutę”, J. Minel- 
gos eilėraščius “Labas rytas, vo
vere” ir A. Giedraičio pasakų 
rinkinius.

Be to, LB Kultūros Fondas jau 

Kaune, tiek ir Vokietijoje (tikiu, 
kad greičiausiai panašiai buvo ir 
Amerikoje) buvo išpieštos krei
da ar anglim fantastiškiausiais 
piešiniais, kas neginčijamai liu
dijo ne tik jo talentą piešti, bet ir 
jo plačią kūrybingą vaizduotę, 
kurią jis kiekviena proga stengėsi 
akivaizdžiai atskleisti. Juliaus 
Kaupo staigi mirtis nėra vien tik 
nuostolis lietuviškame kūrybos 
pasaulyje, bet ir didelė skriauda 
visai lietuvių tautai. V. K.

baigta išleisti ir trečiąjį “Aleksan- 
dryno” tomą.
JIEŠKO MIRTIES SPINDULIŲ

Norėdami išlaikyti ginklavimesi 
ir karinėj srity pranašumą, ame- 
rikečiai nesigaili nei laiko nei pi
nigų bebandant naujus ginklus. 
Vienas jų yra vad. mirties spindu
liai. Tiesa, tokie spinduliai jau iš
rasti, tik jų pritaikymas kariniams 
reikalams yra'dar menkas, nes jų 
veikimo gali tėra tik labai trumpo
se distancijose.

*
— Rytų Vokietijos Volksverlag 

Weimare neseniai išleido “Pasau
linės literatūros žodyną” (“Lexi- 
kon der Weltliteratur"), per 800 
pusi. Jį redagavo dr. G. Steiner, 
medžiagą apie lietuvius rašytojus 
pateikė prof. dr. W. G. Falken- 
hahn. Žodyne paskelbtos biogra
fijos rašytojų: Donelaičio, Straz
do, Žemaitės, Kudirkos, Maironio, 
Vydūno, Biliūno, V. Mickevičiaus
— Kapsuko, Vienuolio, Mykolaičio
— Putino, Janonio, Cvirkos, Kor
sako ir Mieželaičio.

A K I V A R A

BAR BEK I U
Spausdiname jauno melbourniškio AKIVARUS dviejų veiksmų 

komediją “Barbekiu”. ši komedija pernai sėkmingai buvo pastatyta 
Džiugo Tunto skaučių Melbourne ir pakartotinai suvaidinta Geelon- 
ge. Trūkstant scenos veikalų, ir ypač jaunimui, ši Akivaro* komedija 
yra didelis įnašas. Dėkingi autoriui džiaugiamės, kad Mūsų Pastogė 
pirmoji šitą veikalėlį skelbia. M.P. Red.
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Veikėjai: Puplys
Puplienė
Kristina )
Pajauta )
Dr. Dagilis

.■<> ! Vincas
Tešlienė )
Kirvienė )
Blakienė )

, Stygienė )

Nijolė )
Judita )

PIRMAS VEIKSMAS
Vyksta Puplių kieme — sodelyje. Vasara. Sek

madienio popietė. Matosi dalis Puplių namo. Kito
je pusėje — gatvė. Gilumoje scenos matosi miesto 
vaizdas.

1.
Jaunimo Globos Ratelio Valdybos posėdis. Da

lyvauja ponios: Puplienė, Tešlienė, Kirvienė, Bla
kienė ir Stygienė.

Puplienė'. Mielosios ponios! Jaunimo Ratelio 
Valdybos posėdį laikau atidarytu. Tęsdamos mūsų 
gražias tradicijas, posėdį pradėsime Jaunimo Glo
bos ratelio himnu. Prašau stotis!

(Visos dainuoja. Melodija “Stars and Stripes For
ever”)

Jaunimo Globos mes ratelis
Ir mūsų šventa pareiga
žiūrėti, kad būt* tiesus kelias,
Kuriuos eis jaunoji karta!

Puplių dūktos

Puplienės draugės — Jaunimo Globos 
Ratelio Valdybos narės.

t . 1

Kristinos draugės.

Parodyti kryptį teisingą,
Suderint jaunimo žingsnius, 
Gyventų kad jie išmintingai 
Ir kad sektų visuomet jie mus!
Jaunimo Globos mes ratelis,
Tik čia išmintis sukaupta!-------
Nesvarbu ar gulant ar keliant
Visad’ turi būt* mūs’ tvarka!
Visada!

Puplienė'. Ačiū. Prašau sėstis. Gerbiamos po
nios! Man, kaip Jaunimo Globos Ratelio Valdybos 
pirmininkei, šiandien tenka didelis honoras ne vien 
tik dėl to, kad šis posėdis vyksta mano namuose, 
bet ir todėl, kad aš galiu pasidžiaugti didele mūsų 
Ratelio įtaka, kuri yra aiškiai pastebima jaunimo 
tarpe. Tai yra mūsų darnaus ir sutartino darbo 
vaisius. Daug kas pasitenkintų sulaukęs šitokių 
malonių rezultatų, bet tik ne mes! Mūsų tikslas: 
idealus jaunimas ne tik kad šiame ar tame, bet vi

same! To mes siekėme ir sieksime! Prieš prade
dant smulkesniuosius darbotvarkės punktus, aš pa
prašysiu Valdybos sekretorę ponią Kirvienę per
skaityti paskutiniojo posėdžio protokolą. Prašau 
ponia Kirviene!

Kirvienė'. Ačių, ponia! Hm. hmm. Jaunimo Glo
bos Ratelio Valdybos posėdžio, įvykusio prie kavu
tės su šery brendžiu puošniame ponios Tešlienės 
salione, protokolas...

Tešlienė: Tai jau nukalbėjai — kaip.pūku nu
glostė!! O aš sakau, kad saulė visiems vienodai 
šviečia. Juk ir pačios salioniukas nemenkesnis------

Kirvienė'. Negaliu dar aš pačiai prilygyti: ma
no karpetas sekond hend pirktas ir užuolaidos ne 
iš terolino...

Blakienė: Tai jau ir aš tos nuomonės, kad su 
ponia Tešliene nei viena negalime lygintis. Jai, tai 
tartum aitvaras būtų prinešęs...

Kirvienė: Ka jau čia aitvaras! Tai tik ponas 
Tešlius dvi pamainas bedirbdamas...

Tešlienė: Girtiems, tai ir ožkos kaustytos! Ne 
be reikalo sakoma, kad kiek galvos, tiek ir proto! 
Gi aš sakau: kaip pasiklosi, taip ir išmiegosi!

Puplienė: Ponios, ponios! Prašau prie tvarkos! 
Ponia Kirviene, prašau tęsti protokolo skaitymą.

Kirvienė: Taip, taip! Kur aš čia buvau susto
jusi? Aha! Posėdyje dalyvavo Valdybos pirminin
kė ponia Puplienė, vicepirmininkė ponia Stygienė, 
iždininkė ponia Tešlienė ir sekretorė Kirvienė. Rei
kalų vedėja ponia Blakienė posėdyje nedalyvavo.

Blakienė: Juk sakiau, kad buvau į piknyką 
išvažiavus, tai kam dar čia į protokolą kaišioti?

Kirvienė: Kaip buvo, taip ir įrašiau 1
Puplienė: Prie tvarkos, prie tvarkos! Tęskite 

toliau, ponia Kirviene!
Kirvienė: Posėdyje buvo apsvarstyta ir nutar

ta, kad yra padaryta viskas, kas buvo galima pa
daryti. Pasiūlyta ateityje padaryti dar daugiau. 
Atsiradus tuo reikalu kelioms nuomonėms, reika
las buvo sprendžiamas balsavimo būdu. Už tai bal
savo trys, prieš balsavo ponia Stygienė ir susilai
kė ponia Blakienė.

Stygienė: Atsiprašau ponia! Aš norėjau bal
suoti už, bet tik su tam tikrais pataisymais.

Blakienė: Ką čia ponia Kirvienė blevyzgoj i! 
Kaip aš galėjau susilaikyti, jeigu aš buvau pikny- 
ke?

Kirvienė: Atsiprašau, ponios, atsiprašau! Po 
vieną iš eilės! Ponia Stygienė — pati nebalsavai 
taip, kaip mes visos trys, tai, reiškia, balsavai prieš. 
Kas liečia ponią Blakienę — pati nedalyvavai po
sėdyje, tai, vadinasi, nebalsavai nei už nei prieš, 

tai kaip aš turėjau užprotokoluoti?
Blakienė: Tai ir užrašė: Blakienė susilaikė) 

O aš sakau, kad ne ir gana!
Kirvienė: Jeigu jau taip poniutė tvirtini, tai 

gal ir geriau žinai. Ką gi, juk aš tame piknyke ne
buvau, tai ir nežinau kaip ten pati — ar susilaikei 
ar ne...

Blakienė: Kad tu kur sudegtum! Ar jūs girdi
te, ponios! Juk tai žmogaus apšmeižimas!

Tešlienė: Žinia juk: žodis žvirbliu išlekia, jau
čiu sugrįžta...

Puplienė: Ne vietoje asmeniškumai, ponia 
Kirviene, ne vietoje! Atsiprašykite ponią Blakie
nę.

Kirvienė: Nei čia už ką, nei dėl ko, bet tebū
nie jau taip.

Blakienė: Kas iš to, kad ji atsiprašys, o išbė
gus vėl liežuviais laidysis ? Tik ne ant tokios popuo- 
lė! Aš tai ne Stygienė.

Kirvienė: Prie ko čia ponia Stygienė?
Blakienė: O kas gi lojo pusę metų, kad Stygie

nė tik dėl to plakasi prie Tešlienės, kad į mand- 
resnę kompaniją papultų?

Tešlienė: Nereikia svetimų durų varstyti ir 
kaimyno ratais važinėti! Ko čia graibaisi, poniute, 
kaip .girtas tvoros? Dėl Tešlienės kompanijų nesi
rūpink — Tešlienė pati susitvarkys.

Stygienė: Kam čia, poniutės, posėdyje tokius 
asmeniškumus kelti ? Prie ko čia? Kas buvo — bu
vo —

Blakienė: Kas buvo, tai dar niekis, bet kas bus, 
jei visos bėgiosime liežuvius išleidę, kaip Kirvie
nė... *

Puplienė: Poniutės! Poniutės! Grįžkime prie 
tvarkos! Susirinkome aptarti ne savo, bet jauni
mo reikalų! Pereitame posėdyje svarstėme jauni
mo madų klausimą, šiandienai buvome numatę pa
kalbėti apie jaunimo išsiauklėjimą ir bendrą laiky
seną viešumoje. Kas turėtų ką pasakyti šiuo rei
kalu?

Stygienė: Nepasakyčiau, kad čia didelė prob
lema. Man atrodo, kad šioje srityje mūsų jaunimas 
nėra per daug taisytinas.

Puplienė: Aš beveik linkusi pritarti ponios 
nuomonei.

Tešlienė: Negirkime dienos be vakaro, poniu
tės! Ne visi medžiai lapuoti ir ne visi paukščiai 
vienodai čiulba.

Stygienė: O kam jau čia, poniute, taikai?
Tešlienė: Taikysi — nepataikysi, bet kam tiks, 

tai ir prilips...
(Nukelta į psl. 4)
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Po daugiau kaip penkiolikos 
metų Šiek tiek atkiutę Australi
jos lietuviai ima sau leisti šiek 
tiek daugiau, negu tik duona, 
darbas ir kiemas. Jau bent atos
togas ima išnaudoti kam jos ir 
skiriamos — poilsiui, asmeni
niam malonumui. Žiūrėk — apie 
Kalėdas (dažnai ir be Kalėdų) 
lietuviai ir ima maišyti Austra
liją: vieni iš šiaurės į pietus, ki
ti priešingai; vieni prie jūros, ki
ti į dykumas...

Pereitų kalėdinių atostogų me
tu ir man parūpo kiek pakrutėti 
pirmą kartą po penkiolikos me
tų. Tiesa, įvairiom priemonėm 
keletą kartų buvau Melbourne, 
anais metais net nusitrenkiau į 
Adelaidę, kur praleidęs dvi sa
vaites pas mūsų korifėjų P. An- 
driušį su juo nesimačiau kaip 
reikiant tad šias atostogas ryžau
si praleisti nepriklausomai nei 
nuo komitetų, nei nuo valdybų, 
nei nuo suvažiavimų.

Susikrovęs šeimyną, mantą ir 
čigoniškus namus pajudėjau iš 
kiemo. Kaip gera namie palikti

Pamidorų tėvynė — Pietų Ame
rika. Mokslininkai dar nesutaria, 
ar tai bus Peru ar Meksika. Bet 
faktas, kad ten juos augino dar 
prieš Kolumbų. Jie priklauso bul
vinių augalų šeimai.

Į Europų pamidorus atvežė še
šioliktajame amžiuje ispanų ir 
portugalų jūreiviai. Pirma atvež
davo laukinius pamidorus vyšnios 
didumo, o šiandien sugebama iš
auginti net 2 svarų dydžio. Pra
džioje jis buvo laikomas dekoraty
viniu augalu, tik 18-jo amžiaus 
gale Prancūzijoje imta auginti 
kaip daržovė. Iš ten jie paplito ir 
kituose Europos kraštuose.

Lietuvoje pamidorai pradėti au
ginti tik po I-jo pasaulinio karo. 
Šiandien jie yra viena iš plačiau
siai auginamų ir naudojamų dar
žovių pasaulyje.

Pamidorai nėra vienmečiai au
galai, bet mūsų klimate netgi ma
žos šalnos jiems kenkia, o šiltuose 
kraštuose jie gali augti ir duoti 
derlių eilę metų be pertraukos.

Aztekai (Meksikoje) pamidorus 
vadino “zitotomate”. Į Europų jie 
atėjo kaip “pomi del Peru” — 
vaisiai iš Peru. Italai juos vadino 
"poma d’oro” — auksiniai vaisiai, 
taip pat “tumatle americanorum”. 
Iš čia ir kilo pavadinimai — pa- 
njidorai, tomatai.

KELIONE I SIAURĖS
visus naminius rūpesčius. Džiū
gavau savo širdyje, kad mažiau
siai 14 dienų nereikės vartyti 
laikraščių, užmiršiu kad egzis
tuoja kažkur kitoks pasaulis ir 
vien tik ribosiuosi savais reika
lais.

— Į kur? — vos tik išvažia
vęs iš kiemo klausiu vaikų ir 
žmonos. Jie visi buvo taip atos- 
togiškai nusiteikę, kad tik pamo
jo ranka duodami suprasti — va
žiuok nors iri į pelkes. Pasukau 
į šiaurę.

Mūsų Dusolina (taip pavadi
nom mašiną) dusdama traukia j 
kalnelį, pasišokinėdama rieda pa- 
kalnėlėn ir taip prabėga pro akis 
vietovės, kaip nerūpestingos da
vatkėlės leidžiami rožančiaus ka
rolėliai pro pirštus neklausiant, 
ar tas karoliukas jau atkalbėtas, 
ar dykas slysta visumos sąskai
tom Saulė jau pakrypo vakariop, 
dairomės, kur sustoti. Dar už po-

Pamidorai nėra maistingi — ne
galima Jų prisivalgyti lig soties. 
4 uncijos pomidorų teduoda nuo 15 
iki 20 kalorijų, todėl jie ir netuki
na. Juose yra daug vitaminų — 
A, B, C, D ir E — bei mineralinių 
druskų. Be vitaminų, pamidoruose 
yra potašo, kalkių, sodos, geležies, 
vario, fosforo, chloro, nikelio ir 
kobalto, kurie puikiai veikia veido 
spalvų. Be to, jie turi citrinos ir 
obuolių rūgšties.
Pamidorai yra svarbi šlapimų va
ranti ir laisvinanti priemonė. Pa
midoruose esančios šarminės me
džiagos neutralizuoja rūgščių per
teklių, kuris atsiranda organizme 
maitinantis mėsa, kepsniais, milti
niais valgiais, saldumynais. Daug 
pamidorų patariama valgyti lai
kantis dietos prieš nutukimų, ser
gant cukralige, inkstų ir širdies 
ligomis.

Pastaruoju laiku surasta dar 
daugiau pamidorų privalumų. Jie 
teigiamai veikia mūsų odų —- jų 
atgaivina, gražina veido spalvų. 
Taip pat raminančiai veikia nervų 
sistemų. Mat, juose yra bromo 
druskos. Grožio salonai pataria 
savo nervingoms lankytojoms kas
dien tepti veidų pamidorų — kai 
sunka išdžius, nuplauti švariu van
deniu, be muilo. Na, ir kiekvienų 
dienų išgerti stiklinę pamidorų 
sunkos. 

ros desėtkų mylių ir Vanagyne, 
mūsų numylėtas rojaus kampe
lis, kurį prieš keletą metų neti
kėtai užtikom ir pasisavinom. 
Vaikai pabyra iš mašinos, žmona 
paskui juos, kad koks ryklys pa
krašty už kojos nenutvertų, o aš 
statau namus .rengiu guolius ar
tėjančiai nakčiai. Čia praleidžiam 
ne tik vieną naktį, bet ir sekančią 
dieną ir tik dar kartą pernakvoję 
vakar dienos saulės prisvilinti ir 
dejuodami anksti rytą patraukia
me toliau.

Keista — visur žalia, vešlu, 
patrauklu. Taip ir prisimena Lie
tuvos vidurvasario miškai, kur 
žalumas ir samanų kilimėliai, 
anot Baranausko, taip “galvą į 
save traukia”. Suvilioti pagundos 
sustojam “pasganyti”. Bet koks 
nusivylimas — iš tolo tąsai ža
lumas toks apgaulingas, iš tiesų 
toks šiurkštus, kad ne tik atsi
sėsti, bet net ir pritūpti neįma
noma: žolė tokia šiurkšti, dygūs 
stagarai, skruzdės pasibaisėtinai 
piktos. Lygiai tas pats buvo va
žiuojant per dykumas anais me
tais į Adelaidę tik tiek, kad , dy
kuma neapgaudinėja: iš tolo pri
sistato, kokia ji yra.

Port Macquarie — antroji mū
sų sustojimo vieta. Miestelis ko- 
lonialinio tipo, bet dailiai sutvar
kytas. Pakračšiai bent pasižiū
rėjimui tiesiog idealūs. Maudy
tis gal ir netaip patogu, kaip Syd
nėjaus Bondi ar Marubra pakraš
čiuose, nes smėlėto pakraščio su 
žiburiu reikia jieškoti, už tat žve
jams čia tikras rojus — vienoj 
pusėj upė su sutvirtintais pakraš
čiais, kitoj pusėj akmenėtas uo
lotas jūros pakraštys. Žinoma, 
gal čia ir nėra tiek žuvies, kaip 
tam pranešime pernai metais, 
kad reikėjo pirma žuvis nuspar
dyti, kad galėtum kiek įsibristi, 
vis tik kantrūs žvejai per diene
lę pusiau džiūvę, pusiau mirkę 
parsineša katinui pusryčiams. 
Įsikalbėjus pasirodo, kad tie žve- 
jotojai yra ne iš pašaukimo, o 
tik atostogininkai, ir jiems ne 
tiek svarbu ką nors sugauti, kiek 
prastovėti visą dieną su meškere 
rankoje. Panašiai ir su kitais nie
ko neveikimo užsiėmimais. To
liau bevažiuojant mano dukrelė 
pasiūlė kramtomos gumos, jos 
žodžiais, • kad man netaip būtų 
nuobodu sėdėti basilaikant už 
vairo. Paaiškinus, kad guma man 
nepatinka, ji patvirtino: “Ir man 
nepatinka, bet tik kramtau, kad M.P.H.” ir pan. Tačiau kiek pats

turėčiau kuo užsiimti su burna.” 
Juo tolyn į šiaurę, juo vaizdai 

įdomesni ir patrauklesni. Keičia
si ne tik pats gamtovaizdis, bet 
ir augmenija bei gyventojų įsiren- 
gimai. Gal būt dėl to, kad šiais 
metais netrūko lietaus, bet visur 
nepaprastai žalia. Net ir ganyklos 
nėra taip išdegusios, kaip N.S. 
W. ar Viktorijoje, kurias mačiau 
pravažiuodamas pernai. Upės, 
kurias teko peršokti, sklidinos 
vandens, miškuose, kur teko su
stoti, klykauja negirdėti paukš
čiai. Štai ir bananų plantacijos 
vėjo neužpučiamose atšlaitėse, o 
jų kekės tokios sunkios, kad vie
nas vos vos pakeli.

Privažiuojam N.S.W. ribą. 
Skirtumas tik toks, kad kelio žen
klai ne geltoname, bet baltame 
dugne. Prasideda visų atostogi- 
ninkų svajonė — Gold Coast. 
Čia ir Tweed Head, ir Cullangat- 
ta, ir Surfers’ Paradise, ir South 
Port. Žodžiu, ištisu 50 mylių pa
kraščiu nenutrūkstamas miestas, 
kuris šaukte šaukia pravažiuo
jantį sustoti, lėbauti, tinginiauti, 
žodžiu, atostogauti. Dairomės, 
kur teks nakčiai sustoti, bet čia 
tokia kamšatis, jog nėra vietelės, 
kur galėtum būti netrukdomas. 
Valgyklose vis toks pats maistas, 
koks ir Sydnėjaus valgyklose, pa
krašty, tiesa, smėlio daug, bet 
vanduo lygiai toks pats šlapias ir 
su visais jūrų, pabaisų pavojais, 
kaip ir Sydnėjuje. O pats dauge
lio išgarsintas Surfers’ Paradise 
niekuo nesiskiria nuo sydnėjiškio 
Kings Krosso, gal tik tiek, kad 
ten vos už kelių žingsnių mau
dyklės ir gatvėse žmonės ir mo
terys vaikšto tuose pačiuose kos
tiumuose, kaip ir besimaudyda- 
mi. Prekyba vyksta dieną naktį 
be sekmadienių ir šeštadienių. 
Sakytumei, čia nėra nei polici
jos, nei unijų, kurios dabotų vie
šąją tvarką ir skrupulingai žiū
rėtų, kad kas po 6.00 vai. nenu
sipirktų kokio niekelio ar duo
nos kąsnelio. Šiuo atveju čia jau
tiesi kaip Europoje, kur nėra už
dėta nei prekiavimo, nei girtuok
liavimo valandų.

Pasukom iš viso to “rojaus” į 
Brisbanę, tą australiškos tropikos 
reprezentantę. Juo arčiau šios 
Karalienės Žemės sostinės, juo 
keliai įmantresni. Tiesiog “Ex
press Way”: ten, kur posūkiuose 
anksčiau matydavome perspėji
mus “30 M.P.H.”, čia rašo “50 

įvažiavimas į Brisbanę impozan
tiškas, tiek pats miestas skurdus: 
bent priemiesčiuose nesimato 
naujų statybų, o stovį pastatai 
persenę, apšepę, tegu ir skirtin
gai nuo N.S.W. namų — ant 
augštų kuolelių. Tiesa, kaip vė
liau paaiškėjo, naujoji statyba šios 
pasenusios taisyklės nesilaiko — 
namus stato su pilnais pamatais, 
nes senoji pažiūra — statyti na
mus iškeltus, kad iš apačios ei
nąs vėjas karščiuose namus vė
sintų, jau pasidarė atgyvenusiu 
prietaru. Iš tiesų, Queenslande 
nėra jau taip labai karšta, kaip 
kad Sydnėjuje ar Adelaidėje. 
Brisbaniečiai niekad negirdėję, 
kad nuo karščio pas juos < kas 
nors gatvėje kristų, kaip kad’ pa
sitaiko kituose Australijos did
miesčiuose net ir pačiuose pie
tuose. Čia temperatūra be jokių 
kraštutinumų: vietinių tvirtinimu 
stebuklas, jeigu kuriais metais 
termometras rodo ligi 90° F.

Jau pradėjo ir temti, kai mes 
nuleidome inkarą Brisbanėje. Kol 
galutinai susitvarkėm, buvo gero
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kai vėlu. Bet man vis knietėjo 
dar tą patį vakarą (o tai buvo 
šeštadienis) susisiekti su vietos 
lietuviais ir suplanuoti ateinantį 
sekmadienį. Pervertęs telefonų 
knygą vos surandu K. Stankūną. 
Užteks ir to, tariu sau, tegu tik 
su juo susirišiu. Atsiliepė jis pats. 
“Sveiks, Klemensai!”, sakau, “čia 
kalba NN. iš Sydney”. Supran
tu, jis pasijuto kaip į galvą trenk
tas. Sutarėm dar tą patį vakarą 
pasimatyti ir nustatyti rytojaus 
maršrutą. Nepraėjo nė valanda 
po mūsų pasikalbėjimo per dra- 
tus, ir štai jau sėdžiu jo jaukia
me salionėly, gurkšnodami Wisky 
ir kavą šnekučiuojamės. Tai ma
no sutikti pirmieji lietuviai šioje 
ilgoje tarp Sydney ir Brisbane 
kelionėje. Tiesa, jiedu vieni — 
tik Klemensas ir “Meškiukas” (p. 
Stankūnienė), nes vaikai su skau
tais stovyklauja maždaug už 50 
mylių ir už jūrų marių gyvatin- 
goje saloje. Po bendrų susipa
žinimo kalbų perėjom į konkre
tesnes apie Australijos lietuvius 
ir, kas man buvo įdomiausia apie 

(Pabaiga psl. 5)

BARBĖK IU
(Atkelta iš psl. 3)

Kirvienė: Yra, yra daug taisytino šitame punk
te! Labai pasigendame pagarbos iš jaunimo vy
resniajai kartai!

Stygienė: Tai, jau, bent nori,poniute, kad kas 
pačią garbintų?

Kirvienė: Aš ne asmeniškos garbės ieškau — 
aš iš bendro taško kalbu. Gi faktas lieka faktu — 
jo neištrinsi.

Puplienė: Manau, kad ponia Kirvienė čia jau 
per daug pesimistė! Nėra jau taip baisu! Kur gi 
tie faktai?

Kirvienė: Kam kalbėti, o jau jums, poniute, 
tai tylėti! Jeigu norite, tai, va-kaip gi jūsų Kris
tina elgiasi? Eina galvų užrietusi, laiko neturi su 
rimtesniu žmogumi pakalbėti! Tik žvalgosi, kur 
koki pienbernj pamatyti! Jau kuris laikas, kaip 
stebėjau — vis su tokiu neaiškiu tipeliu pakam
piais trinasi...

Binkienė: čia jau ir aš galėčiau Kirvienei pri
tarti —

Teilienė: Juk ne be reikalo sakoma, kad nėra 
namų be dūmų...

Puplienė: Ačiū ponios, kad atkreipėte mano 
dėmesį i ši reikalų. Aš pakalbėsiu su Kristina, 
kaip rimtai motinai pridera ir, tikiuosi, ponas Pup
lys tars tuo reikalu autoritetingų tėviškų žodį! Gi 
dabar, poniutės, aš turiu jums siurpryzų!

Tur būt, jau visos girdėjote, kad čia apsigy
venimui atvyko iš kokio tai provincijos užkampio 
ponas daktaras Dagilis. Man teko proga su juo ne
tikėtai susipažinti, tai aš jį pakviečiau šiam popie
čiui. Lyg ir purtėsi, bet, kai pabrėžiau, kad turės 
progos susipažinti su Jaunimo Globos Ratelio val
dyba, tai jis, būdamas jaunimo reikalų entuzijas- 
tas, mielai sutiko. O žodį davęs neapvylė. Atsipra
šysiu valandėlei — eisiu jo pakviesti. Užteks jau 
jam su ponu Pupliu bepolitikuoti. Atleiskite!

(Išeina)
Teilienė: Tai aš ir sakau: ir višta kasus žiūri, 

kad kų iškastų! O jau ponia Puplienė tai progos 
nepraleis! Nespėjo žmogus nei kojos įkelti, jau ir 
pačiupo!

Kirvienė: Teisingai pastebėjote, ponia, teisin- 
kai! Nespėjo žmogus dar nei čemodanų išsipakuo
ti, jau Puplienė ir beldžiasi j duris.-------

Binkienė: Jai ir reikia belstis! Kam reikia pre
legento, o Puplienei tai jau žento-------

Kirvienė: Kas reikia, tai reikia! Dvi dukros, 
kaip lelijos ir abi jau metuose. Tėvų pareiga rū
pintis...

Binkienė: Gal ponia Kirvienė trupučiukų ir 
pavydi, kad pirmoji nesuspėjai?

Kirvienė: Nesirūpink, poniute, Kirvienės dukra 
ir pati susiras. Nsulauksi, kad aš Puplių pėdomis 
bėgiočiau! Susigauna kokį vaikinų, tai ir tempia
si į namus! Visas miestas juokiasi-------

Binkienė: Čia jau gal kiek nukalbėjai, poniu
te! Tik jau ne kiekvienų — ne bet kas po Puplių 
stogu kojų įkels!

Stygienė: Niekam ne paslaptis: dukros studen
tės, tėvai intiligentai tai ir žentai tiks tiktai dip
lomuoti! Tokia jau Puplių evangelija.

Teilienė: Iš tų pačių šventieji, iš tų pačių pra
keiktieji, bet kas tiesa, tai tiesa: be diplomo pas 
Puplius tik iki vartelių...

Stypienė: Todėl dukrelės ir auga vienos, kaip 
liepelės pakelėje.

Binkienė: Taigi, taigi, štai: vyresnioji, Pajau
ta, šįmet jau baigs medicinų studijuoti, bet bernu
žėlio kaip nėra, taip nėra — tai per prastas, tai 
per kvailas, tai vėl kas nors-------

Kirvienė: šito apie Kristinų tai nebūtų gali
ma pasakyti.

Binkienė: Todėl Pupliai iš kailio ir neriasi, 
kad Kristina jų politikos nesilaiko. Aš girdėjau — 
čia pas juos dėl to skandalai nesibaigia.

Stypienė: Kristina tai greitai susirastų, jei 
tik su tėvais galėtų susikalbėti.

Binkienė: Kristina kaip Kristina, bet Pajauta! 
Tai, tai jau nebent tik princas įtikti galės...

Kirvienė: Princo gal ir nereikės — užteks ge
rų kvalifikacijų, o jos bus štai kokios: reikės įtik
ti ir Pupliui ir Puplienei ir Pajautai! Puplys nori 
intiligentiško, Puplienė — intiligentiško ir turtin
go, o Pajauta nori ir intiligentiško ir turtingo ir 
gražaus! Taigi, nesunku įtikti...

Binkienė: Gal šis daktaras atitiks?
Kirvienė: O kas jis toks — ar kuri nors jį pa

žįstate?
Stygienė: Aš tai nieko nežinau.
Binkienė: Čia ir man naujiena.
Teilienė: Visur duona, su pluta — nei aš jo 

žinau, nei aš jį pažįstu, bet man atrodo, kad iš tų 
šiaudų nebus grūdų! Tik jau ne Pajauta jį suvi

lios —
Stygienė: Dėl Pajautos, tai man galvos nes

kauda. Man gaila Kristinos: ir linksma mergaitė 
ir gera sportininkė, bet ir tėvai ir Pajauta jai gy
venti neleidžia.

Binkienė: Pritarsiu ir aš poniutės nuomonei: 
į šitokius reikalus tėvams nederėtų perdaug kištis! 
Patarti — visuomet, bet įsakyti?... Tokius laikus 
jau ir mes tiktai iš istorijos prisimename!

Kirvienė: Tik neprasitark šitaip prie Puplių 
— akis tau iškabins!

Stygienė: Mano supratimu — nebūtinai diplo
mas žmogų padaro. Yra visokių visur. Pirmoje 
eilėje svarbu, kad būtų žmogus, kaip žmogus ir pa
kenčiamo būdo. Visa kita — nesvarbu!

Binkienė: Ir aš tos nuomonės: jei eilinis ber
nas blogas tai jis tiktai blogas, bet jeigu taip va
dinamas intiligentas yra niekadėjas, tai nuo tokio 
bėk!

Teslienė: Toks tave ir nupirks ir parduos ir už 
dykų atiduos...

(Visos dainuoja. Melodija “Ko liūdi, berželi, ko 
liūdi?)

Tai laikas atėjo, tai laikas,
Bus svieto tikrai pabaiga:
Gudresnis už tėvų jau vaikas,
Gudresnis jau net, kaip mama-------

Vos rašto šiek tiek paragavęs,
Saliamonu dedas tikru;
Gi rankon diplomų įgavus,
Kitam tik betrūksta ragų------------

Juk sako: iš didelio rašto,
Ne vienas kreivai nuvažiuos —
Ne vien tiktai kalbų ir kraštų,
Bet tėvų ir močių parduos...

(Ateina Puplienė su Pupliu ir dr. Dagiliu.)

Puplienė: Mielosios ponios! Man nepaprastai 
malonu ir didelis honoras supažindinti jus su mūsų 
mielu svečiu — ponu daktaru Dagiliu!

Puplys: Tai nauja spindulys mūsų kultūrinė
je padangėje, taip sakant!

Dagilis: Labas, gerbiamosios ponios! Malonu 
susipažinti! Tuo pačiu aš norėčiau pakoriguoti po

nų Puplį: kokia čia gali būti kultūra iš medicinos? 
Bijau, kad šioje srityje aš jus apvilsiu.

Puplys: Na, na, jau, ponas daktare — kam čia 
tas kuklumas? Mano knygoje, tai taip yra: jei in
tiligentas, tai ir kultūros žmogus! Nesipriešink, po
nas daktare — pats kvalifikuoji!

Puplienė: Leiskite, ponas daktare, jums pri
statyti Jaunimo Globos Ratelio Valdybų: vicepir
mininkė ponia Stygienė, iždininkė — Tešlienė, se
kretorė ponia Kirvienė ir reikalų vedėja ponia Bla- 
kienė. Mano tikslas ir buvo šiandien sudaryti pro
gų ponui daktarui susipažinti su mūsų valdyba. Mes 
čia jo šiandien ilgai nevarginsime — žinome, kad 
naujakurys, tai reikal be galo! Aš tik norėjau šia 
proga pasiūlyti, kad jeigu ponui daktarui reikalin
ga kokia nors pagalba, mes mielai pasiruošusios pa
dėti. Ar ne taip, ponios?

Stygienė: Su malonumu!
Binkienė: Savitarpinė pagalba, taip sakant: 

mes vienaip, o ponas daktaras mūs irgi nepamirš 
— ar tai patarimais, ar paskaitėle —

Teslienė: Juk sakoma: ranka rankų plauna.
Dagilis: širdingai dėkoju ponioms už siūlomų 

pagalbų! Tik bijau, ar būsiu pajėgus jums tinka
mai atsilyginti. Matote, jaunimo reikalais iš manęs 
mažas ekspertas.

Puplys: Kų jau čia ponas daktaras spiriesi! 
Intiligentui žmogui tai tik vienas juokas! Štai, kad 
ir aš pats — gaila tik •— laiko mažokai beturiu, 
bet kai jau reikia, visuomet į kultūrinį darbų įsi
jungiu. Sugebėjimai iš karto atsiranda — tik noro 
reikia.

Teslienė: Taigi, taigi, juk sakoma, kad tuščia 
statinė garsiai skamba, o gegutė savo vardų pati 
iškukuoja!

Puplys: Tai ir nesupratau, kų ponia norėjote 
pasakyti ?

Teilienė: Na, aš tik patvirtinau paties įžodžius, 
kad už vienų muštų devynis nemuštus duoda, o kad 
jeigu žmogus kaip reikiant, tai, ir prie tanciaus ir 
prie rožančiaus pritinka!

Puplys: Ačiū, poniute, už komplimentų.
Puplienė: Atsiprašau visus: skaitysime, kad 

oficialiųjų šios dienos programų baigėme. Aš dabar 
paruošiu kavutę.

Kirvienė: Man, tai jau turėsite atleisti. Aš at
siprašysiu — turiu skubėti, nes laukiu svečių.

Blakienė: Ir; man panaši istorija.
(Bus daugiau)
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Sporto skyriuje (M. P. Nr. 7) 
skaitėme Algio Andrėjūno “viešą 
paaiškinimą”, kuriame Kovo krep
šininkas nusiskundė buvęs suspen
duotas sporto šventėje ir to pasė
koje sugalvojo atsiskirti nuo “Ko
vo” ir steigti kitą sporto klubą 
Bankstowne.

M. P. Nr. 9 A. Laukaitis “Pa
tikslinime” A. Andrejūno suspen
davimą paaiškina plačiau. Iš vyrų 
komandos trenerio A. Laukaičio 
pasisakymo matome, kad treneris 
gana griežtai nubaudė A. Andre- 
jūną ne tiek, kad neatvyko į rung
tynes, bet daugiau už ironišką pa
siteisinimą. Čia pat kyla klausi
mas: kokiais nuostatais vadovau
damasis treneris turėjo teisės mi
nėtą sportininką suspenduoti? 
Normaliais atvejais šią funkciją 
atlieka klubo vadovybės disciplinos 
tribunolas. Treneriai šios teisės 
neturi, nes jie nėra valdomasis or
ganas, o tik klubo vadovybės pa
kviesti talkininkai, kuriais gali 
būti ir kitataučiai.

Iš A. Andrejūno pasiaiškinimo 
matome, kad naujo klubo steigi
mas nėra vien tik minėto suspen
davimo momento pasekmė, bet apie 
šį reikalą galvota jau pereitais me
tais. Šiuo metu tai yra jau įvykęs 
faktas. (“įsteigtas naujas sporto 
klubas Tauras Bankstowne”, M. P. 
Nr. 8). Kokiais motyvais remda
miesi Bankstowno lietuviai nutarė 
steigti “Tauro” sporto klubą, skai
tytojams nėra žinoma. Tad norė
tųsi paklausti naujo klubo steigė
jus: ar “Tauro” įsteigimas nepa
kenks “Kovo” sporto klubui ir ar, 
apie naujo klubo įsteigimą pain
formuota A.L.F. A.S. Valdyba?

čia pat norėtųsi pabrėžti, kad 
įsteigti naują sporto klubą nėra 
didelių sunkumų, bet kad klubas 
veikliai gyvuotų eilę metų, yra di
delis darbas, kuris pareikalauja 
daug asmeninio pasiaukojimo. Kad 
klubo veikla darniai funkcionuotų, 
tokių pasiaukojusių sporto darbuo
tojų reikia mažiausiai keliolikos. 
Praeitis parodė, kad sporto dar
buotojų suverbavimas yra neleng
vas uždavinys.

DISCIPLINOS REIKALU
SPORTININKO SUSPENDAVIMAS IR NAUJAS KLUBAS

Būtų gražu ir naudinga Austra
lijos lietuvių sportui, jei visi Syd- 
nėjaus sportininkai ir sporto dar
buotojai tvirtai įsicementuotų į 
“Kovo” sporto klubą ir pasiektų 
Australijos lietuvių sporto viršū
nę, kurioje “Kovo” sportininkai do
minavo 1962, 1953, 1954 metais.

R. Sidabras

P.S. Laikantis sportinės etikos 
ir drausmės tiek Lietuvos, tiek ir 
kitų tautų sporto klubuose rung
tynių ar išvykos metu, kas šiuo at
veju buvo Melbourne, paskirų ko
mandų vyriausi vadovai yra jų tre
neriai, nebent būtų paskirtas klu

sporto...
VASARIO MĖNESIO PRADŽIOJE V.A. Adamkavičių rezidenci

joje Organizacinis J.A.V. Lietuvių Krepšininkų' Išvykos Komitetas 
padarė pranešimą spaudos ir radio programų atstovams. Visi susirinkę 
dalyviai užtikrino visą galimą paramą krepšinio išvykos /gyvendini
mui.

★
J.A.V. CHICAGOS L.B. apygardos valdyba, baigdama savo ka

denciją, tinkamai įvertino krepšininkų išvyką Australijon ir jos pa
ramai paskyrė 250 dol.

★
V. PALČIAUSKĄ, puikiai pasirodžiusį J.A.V. šachmatų pirme

nybėse, gražiai mini žurnalas “Chess Review”. Šis žurnalas įdėjo ke
lias žymesnes partijas, tarp jų ir didmeisterio R. Byrne su V. Pal- 
čiausku.

★
KANADOS ŠACHMATININKŲ klasifikacijoje šiais metais pir

muoju yra įvardintas D. Yanousky su 2506 tšk., kai šeštuoju yra H.V. 
žižys su 2245 tšk. ir buv. Kanados meisteris P. Vaitonis 8-ju su 2228 
tšk. 24-ju yra L Žalys — 2100 tšk.

★
V. BAUMAN IS, žinomas latvių sperto darbuotojas ir dabartinis 

Š. Amerikos Pabaltiečių sporto federacijos pirmininkas, yra labai su
sidomėjęs krepšinio išvyka Australijon. Jis kelia mintį Australijoje 
suorganizuoti Amerikos lietuvių ir Australijos latvių krepšininkų su
sitikimą. 1959 metais latvių spaudoje jis buvo plačiai aprašęs lietuvių 
krepšininkų laimėjimus P. Amerikoje.

★
AMERIKOS šachmatų Feleracija paskutiniuoju laiku smarkiai 

paaugo ir iš prieš trejus metus turėtų 3.000 narių šiuo laiku regis
truotų yra 7.500.

bo atskiras visoms šakoms vado
vas ir jis, nesvarbu, ar būtų lietu
vis, ar svetimtautis, panašiu atve
ju turi pilną teisę rungtynėms ar 
visai išvykai už išsišokimus laiki
nai suspenduoti žaidėją, -jus, apie 
tai vėliau pranešdamas savo klubo 
valdybai, nes gi ne visuomet val
dyba būna visose rungtynėse ir iš
vykose. Ką klubo valdyba vėliau 
daro su tokiais žaidėjais, koman
dos treneris yra neatsakingas. Pa
našus atvejis buvo JAV lietuvių 
išvykoje į Pietų Ameriką, kur dėl 
nedrausmingumo buvo suspenduo
tas vienas iš geriausių rinktinės 
žaidėjų.

A. Laukaitis

KOVO 
NAUJIENOS

MERGINOS LiMMI
Kovo merginų krepšinio ko

manda, žaidžiant “A” klasės pir
menybėse kiekvieno trečiadienio 
vakarą Auburn Girls Highschool, 
padarė labai gerą pradžią ir lai
mėjo pirmąsias trejas rungtynes. 
Paskutiniame savo susitikime su 
Giants kovietės nugalėjo prieši
ninkes 54:16. Šiose rungtynėse 
tiek puolime, tiek ir gynime la
bai gražiai sužaista. Šiuo metu 
Kovo merginų komandą sudaro: 
J. ir V. Cepulytės, L. ir S. Mo
tiejūnaitės, L. Celkytė, D. Pau
lauskaitė, G. Meškauskaitė ir N. 
Kačiusytė. Merginų komandą 
treniruoja inž. A. Lapšys, tik 
gaila, kad jis netrukus išvyks į 
Adelaidę, iš kur vėliau numato 
vykti į Europą.

SUSITIKIMAS SU LATVIAIS

Jau kelinti metai Kovo krepši
ninkai ir -kės susitinka draugiš
koms rungtynėms su latviais. 
Kovo 7 d. koviečiai vyrai ir mo
terys žaidė latvių turimoje salė
je Burwoode prieš Spars latvių 
komandas ir abejas laimėjo: vy
rai 94:36 ir moterys 47:16. Nors 
latvių čia nebuvo bendra rinkti
nė, o tik atskiras klubas, bet run
gtynės buvo labai gražios ir įdo
mios. Kovui ypač buvo didėlė 
parama dalyvaujant Adelaidės 
Vyties krepšininkui J. Gumbini.

KAZIUKO MUGE
Kovo 89 d. Bankstowno Liet. 

Namuose įvyko Kaziuko mugė, 
kurios metu Kovb sportininkai 
žaidė parodomąsias krepšinio ir 
tinklinio rungtynes. Kovo tinkli- 
ninkai penkių setų kovoj įveikė 
Kovo krepšininkus 3:1, o mer
ginos, turėdamos savo pusėje 
adelaidiškį J. Gumbį, įveikė vy
rus 56:46. Rungtynes vyrai pra
dėjo labai laisvai, neskaitydami 
moterų priešininkėmis, bet galų 
gale merginos su J. Gumbiu įro
dė pranašumą ir vyrus sutvarkė. 
Taip ir reikia, merginos! Kitą 
kartą gal ir vyrai kitaip su. jumis 
skaitysis. L.

Redaguoja: Antanas Laukaiti*
38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

Adelaidėje
VYTIS — HUNGARIA 9:3

Lauko teniso rungtynėse atsi
revanšuoti vengrams nepavyko. 
Lietuviai pasirodė žymiai prana
šiau, ypač vyrų grupėje, kur tik 
vieną kartą pralaimjėjo veteranas 
A. Remeikis rungtynėse prieš 
vengrų Nr. 1 žaidėją P. Szety 
— 6:5, 2:6, 7:9. A. Ignatavi
čius — J. Rohal 6:1, 6:0, D. 
Atkinson — F. Ugody 6:0, 6:2, 
J. Clayton Smith — J. Stovano- 
vitch 5:6, 6:2, 6:4, A. Snarskis 
— J. Januška 6:5, 6:2, A. Vasi
liauskas — F. Szep 6:3, 6:2.

Puikiai sukovojo jaunasis A. 
Vasiliauskas ir tvirtai atakuoda
mas prie tinklo pasirodė žymiai 
pranašiau už prityrusį vengru.

Darniai funkcionavo ir Vyties 
dvejetai. A. Remeikis ir A. Ig
natavičius prieš P. Szety ir F. 
Farkas 4:6, 6:4, 6:3; D. Atkin
son ir J. Clayton prieš J. Stoya- 
novitch ir F. Ugody 6:3, 6:2; A 
Snarskis ir R. Rudzenskas prieš 
J. Rohal ir F. Szep 6:2, 6:3.

Vengrės pasirodė pranešesnės 
mergaičių varžybose. Australijos 
lietuvių čempionė A. Morkūnaitė 
po atkaklios kovos įveikė T. 
Tarnogursky 6:3, 3:6, 6:3, bet 
D. Viliūnaitė pralaimėjo prieš K- 
Rohal 2:6, 1:6. Permaininga 
kova vyko mergaičių dvejeto 
rungtynėse. A. Morkūnaitė ir D. 
Viliūnaitė prieš K. Rohal ir L. 
Ugody 2:6, 6:2, 9:7. D. Viliū
naitė klubą atstovavo pirmą kar
tą ir dvejeto rungtynėse pasirodė 
kaip prityrusi žaidėja.

Sportas
EUROPA — AUSTRALIJA

Amerikos lietuvių sportininkų 
Adelaidėje priėmimo komiteto 
iniciatyva balandžio 2 d. vakare 
Forestville krepšinio stadione 
rengiamos krepšinio rungtynės 
tarp P. Australijos europiečių ir 
australų rinktinių. Varžybos 
vyks trijuose frontuose: 7 vai. 
rungtyniaus mergaitės, 8 vai. 
jauniai ir 9.15 vai. vyrai. Paski
ros rungtynės bus transliuoja
mos per 5 DN radijo stotį.

Europiečių vyrų rinktinę at
stovaus: A. Elery komandos ka
pitonas ir treneris, G. Nagy, A. 
Svitajevski (vengrai), J. Gumbys, 
A. Ignatavičius R. Daugalis, (lie
tuviai), G. Dancis, M. Dancis, T. 
Tilk, E. Ceplytis, W. Linde (lat
viai), H. Tonnosaar (estas) ir M. 
Giglio (italas).

Europiečių jaunių rinktinę su
darys trys lietuviai (V. Levickis, 
J. Jaunutis ir P. Kanas, 3 veng
rai, 3 latviai ir 2 olandai. Trene
ris latvis G. Berzakins.

Europiečių mergaičių rink
tinę sudarys 4 lietuvaitės (M. 
Siukšterytė, R. Andriušytė, M. 
Atkinson, J. Pečiulytė), 3 len
kaitės, 2 latvaitės ir 1 estaitė. 
Treneris A. Merūnas.

Rungtynių pelnas bus panau
dotas Amerikos lietuvių krepši
ninkų Adelaidėje viešnagės išlai
doms padengti. Tautiečiai rung
tynėse kviečiami gausiai dalyvau
ti. Vyties klubo valdyba šioms 
rungtynėms skiria pereinamąją 
taurę, dėl kurios Amerikos lie
tuvių krepšininkų viešnagę Aus
tralijoje atžymėti, kasmet varžy-

sis europiečių ir australų krepši
ninkai. R.S.

Kelionė i siaurės » z

(Atkelta iš psl. 4)

Brisbanės lietuvius. Klemenso 
Stankūno šeima, kaip ir anksčiau 
iš laikraščių pranešimų supratau, 
yra brisbaniečių širdis: pats Kle
mensas arba dar kitaip žinomas 
“Klimelis” yra beveik visų vietos 
parengimų organizatorius ir va
dovas — jis ir paskaitininkas, ir 
chorvedys, ir režisorius, net lai
kraštininkas. Jų sūnus Vaidas yra 
skautų vietininkijos vietininkas, 
jaunimo vadovas ir 1.1. Gal dėl 
to, kad jie gyvena pačioje Bris
banės širdyje — centre, bet grei
čiau dėl to, kad jie ir lietuviš
kame vietos gyvenime yra kultū
rinio gyvenimo ir motoras ir ben
zinas, pas juos kiekvienas atvy
kėlis iš pašalies pirmiausia su
randa kelią.

— Liūdnas mūsų brisbaniečių 
gyvenimas,,— kalbėjo šiek tiek 
su manim' pribuišu apsipažinęs 
p. Stankūnas: — Nors ir nedaug 
čia turime žmonių, bet visi pa
skendę savuose interesuose, ir 
bendruomeniniai taip ir palieka 
antraeiliai. Net ir prie geriausių 
norų negalime ko nors mandres- 
nio surengti: vis lietuviški paren
gimai ar minėjimai pasidarė labai 
banalūs ir monitoniški — ką be
rengtum, jau visiems iš anksto 
aišku, kas kalbės, kas deklamuos, 
kas šoks ar dainuos. Tie patys ir 
tie patys — jokių pakaitų netu
rime. Tiesa, savo tarpe turime la
bai gerų ir nuoširdžių lietuvių, 
tikrų patriotų, bet kai nuolat tas 
pats patiekalas, tai net ir doriau
siam nežadina apetito...

Jau buvo vėlas vakaras ir dar 
kiek pašnekučiavę sutarėm pasi
matyti sekančią dieną.

Ant rytojaus (o buvo sekma
dienis) p. Stankūnas jau iš pat 
ankstyvo ryto pribuvo prie mūsų 
palapinės, ir taip netrukus pa
traukėme kalėdodami per Bris- 
banę. Pasidairius po Brisbanę 
pradėjom kiemeliauti. Pirmiausia 
pasukam pas p.p. Kviecinskus. 

Aišku, sūnus, namuose palikęs 
savo istorinį dviratį, kuriuo per
nai su sydnėjiškiu Algiu Plūku 
nusibeldė iš Sydney iki Adelai
dės, įvykęs į skautų stovyklą. 
Namie palikę tik tėvai ir dukrelė, 
sergančios motinos užvadėlis. 
Kviecinskų nuoširdumas neišpa
sakojamas. Net ir ponia Kvie- 
cinskienė, pati būdama ligonis, 
išėjo pasimatyti su atvykėliais. 
Povilas Kviecinskas lietuviškam 
gyvenimui paklojęs visą savo dū
šią. Gaila tik, kad jis namie turi 
ligonį ir pats gyvena tolokai nuo 
miesto, neturėdamas savos susi
siekimo priemonės.

— Viskas būtų gerai, jeigu 
mes brisbaniečiai turėtume bent 
kokią lūšnelę, kur galėtume pa
stoviai susimesti, susitikti, pare
petuoti ir padalyvauti, — atsidu
so P. Kviecinskas. — Mūsų jau
nimas be priekaištų lietuviškas. 
Tik pagalvok — vien tik brisba
niečių 35 skautai stovyklauja. Iš 
tokios negausios kolonijos, tai sa
kyčiau daug. Ir visi lietuviai kaip 
liūtai. Bet kur dėtis? Menininkai 
buriasi pas Stankūnus, skautai 
čia pat arba vėl kur papuola. Pa
vydime jums sydnėjiškiams — 
jūs turite net dvejus namus, o 
mes nieko.

Įsimetę po valandėlės patį Po
vilą išdulkam pasimatyti su Bris
banės burmistru — apylinkės 

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir isiimokėjimui. Me* kalbame vokiškai.
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pirmininku p. Navicku. Tai šim- 
ti amatų žmogus: jis ir auto me
chanikas (iš to duoną valgo), ir 
dailininkas, ir veikėjas — visuo
menininkas. Laiko ,tiesa, daug 
neturėjom išsikalbėti, nes jau sau
lutė buvo greokai pakrypus į 
vakarus, tad vos susipažinę vėl 
turėjom gailiai atsisveikinti su 
viltimi netrukus pasimatyti.

Tiesa, buvom užmiršę paminė
ti p.p. Gudaičius, kuriuos pir
miausia pradėdami šios dienos 
kelionę, aplankėm. Bet gerai, 
kad jį tik čia paminiu: palyginus 
su kitais aplankytais brisbanie- 
čiais, bent tik pasižiūrėjus į' jo 
muravones, palaikytum jį Brisba
nės lietuvių milijonierium. Dai
liai išmuravotas namas, įkurį ga
lėtumei palaikyti viso kvartalo 
puošmena. Ir tai paties p. Gudai
čio rankų darbas. Jis pats yra 
mūrininkas, pereitoje kadencijo
je sėkmingai pirmininkavęs Bris
banės apylinkei, net pats dalyva
vęs Adelaidėje lietuvių suvažia
vimuose ir parengimuose. Jis ir 
pats, svieto pamatęs, norėtų ką 
nors panašaus matyti ir Brisba- 
nėje, bet ... “brisbaniečiai turi 
permažai lietuviškų plytų, kad 
būtų galima ką nors didesnio iš- 
muravoti...”

Jau vėlai vakare šiaip taip įsi
laužtam ir pas p.p. Sagačius. Per 
dieną su kitais liežiuvį plėšus lie
tuviškais ir bendruomeniniais rei
kalais, čia buvo tikras atopūtis 
— lengvi pašnekėsiai, kokie tik 
jmanomi tarp senų pažįstamų. 
Tiesa, beveik su visais brisbanie- 
čiais matėmės tik pirmą kartą, 

bet per laiškus ir spaudą jau 
buvome seniai susipažinę, betrū
ko tik konkretaus pasimatymo.

Vėlai vakare apleidę vaišingus 
p.p. Stankūnų namus ir valandė
lei sudėję bluostą sekantį rytą 
šiaip taip išsikrapštėm iš’ Bris- 
banės pasukdami tais pačiais ke
liais atgal. Grįžimas buvo kaž
kaip greitesnis. Jeigu ligi Brisba- 
nės prisikasėm beveik per savai
tę, tai sugrįžom per tris dienas. 
Visą laiką taip ir neišėjo iš min
čių vaišingi ir nuoširdūs brisba- 
niečiai, jų džiaugsmai ir nusis
kundimai. Gaila, kad jie taip toli 
nusikraustę. O būtų galima ir 
jiems duoti šiek tiek pastiprini
mų, bent kultūrinėje veikloje. 
Tiesa, sydnėjiškiai neperkels 
jiems savo namų pertekliaus, bet 
kartas nuo karto juos aplankyti 
su choru, su kitokiom išmonėm, 
kas mums/atrodo nedidelis da
lykas, jiems būtų tikras dangiš
kas patiekalas. Toks kultūrinis 
bendradarbiavimas didesnių lie
tuviškų kolonijų su atokiai esan
čiomis mažesnėmis būtų tikrai 
daugeliu atvejų išganingas.

Pravažiuojant matėsi cukrinių 
nendrių plantacijos, dairėmės 
bent pėdsaku, kur pirmaisiais 
metais daugelis lietuvių čia pra
kaitą ir net kraują liejo bekapo- 
dami tas saldybes, bet pasikeitė 
laikai. Nepamosi pravažiuoda
mas kirtėjams nešūktelsi “Padėk, 
Dieve!” Prieš penkiolika meti; 
čia darbavosi visa eilė lietuvių 
pradedant ir pirmuoju Mūsų Pas
togės redaktorium Juozu Žukaus
ku. be ttada dykaduoniaujančiu 
lietuviu nebuvo: išvažiuoti atos
togų ir dar savoje karietoje dar 
niekas ir sapnuoti nedrįso.

Pakley j namus mlūsu Duso- 
lina visai rimtai pradėjo dusti, 
šiaip taip pritraukusi iki pat kie
mo ii kaip ištikimas arklys) pas
kutini karta atsiduso ir nė iš vie
tos. Pasibaidė kelionė, pasibaigė 
atostogos. Vėl jnikom. anit Do
nelaičio. i glūnus kasdieniškus 
darbus prisimindami nerūpestin
gas dienas ir iš tolo planuodami 
apie būsimas atostogas.

V. K-lis

...kronika
DR. J. BUNN, Valstybinės Colorado Koledžio krepšinio treneris, 

kuris 1961 m. lankėsi Australijoje, neseniai pabaigė savo 25-rių metų 
trenerio darbą ir per tą laiką jo treniruotos komandos turėjo 591 
rungtynes, iš kurių buvo 304 laimėtos ir 287 pralaimėtos.

★
AMERIKIEČIŲ krepšininkų profesionaliniame žaidime yra už

drausta naudoti “zoninį” dengimą. Jeigu teisėjas pamato aikštėje 
naudojant šį žaidimą, tai jis komandą perspėja, o vėliau už kiekvieną 
panaudojimą baudžia technikine baula.

★
L ŽALYS, Quebeco provincijos pirmenybėse laimėjo prizą už ' 

gražiausiai pirmenybėse sužaistą partiją.
★

KAUNO ŠAHMATŲ komandinė komanda (Maslov, Aleksiejiev, 
Ostrauskas, Butnorius ir Spikienė) laimėjo Lietuvos komandines pir
menybes su 25 tšk., Vilnius (Mikėnas, Lapienis, Vistaneckis, Kasi
mov ir Kaušilaitė) surinkę 24 tšk., gavo antrą vietą. Toliau seka: 
Plungė, Panevėžys, Šiauliai, Šilutė ir Telšiai.

LONDONO EAST END Krepšinio S-ga, atžymėdama negrų pro
fesionalų “Harlem Globtrotters” steigėjo ir įkūrėjo gimimo vietą, 
gražiose iškilmėse atidengė specialią lentą prie pastato kur jis gimė.

★
BUVĘS CAMBODŽIOS karalius Princas Norodom Sihanouk yra 

didelis krepšinio entuziastas. Paskutinio sezono metu vienose rung
tynėse šis 41 metų nedidelio ūgio karalius buvo išneštas gerbėjų ant 
rankų iš aikštės, po to kai jis per rungtynes atsiekė 92 taškus.

★
W0LL0NG0N&E, kur krepšinis paskutiniuoju laiku yra labai 

išpopuliarėjęs, vietinė krepšinio s-ga greitu laiku numato pradėti sta
tyti 18.000 svarų vertės stadioną, skirtą vien tik krepšiniui, kuris 
numatomas baigti šių metų viduryje.

★
MELBOURNO lietuviams labai gerai pažįstamas buv. Australijos 

Krepšinio s-gos ilgametis sekretorius, kuris tose pareigose išbuvo net 
10 metų, Ken Watson, tapo pagerbtas ir padarytas pirmuoju amži
nuoju Krepšinio S-gos Australijoje nariu. '

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

L. PAGES |
t I

| MONUMENTAL MASON,
gi »
| 10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — :g

sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą miruaia-
g: jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

5
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PADĖKOS
PADĖKA

Aušros Tunto Živilės skaučių 
draugovė reiškia nuoširdžių padė
kų p.p. Gailiūnafns už jų globų ir 
vaišingumų skaučių savaitgalio iš
kylos metu.

D. Skorulienė 
Živilės Dr-vės Draugininke

PADĖKA
Prezidento A. Smetonos mirties 

sukaktį paminėjus, Sydney Apy
linkės Valdyba nuoširdžiai dėkoja: 
svečiui iš Melbourne p. agr. J. Mei
liūnui už skaitytų taip gilios apim
ties paskaitų, meninės dalies pro
gramos dalyviams: sesutėms M. 
Apynienei, V. Antanaitienei, B. 
Kiveriui, V. Kazokui, A. Gasiūnui 
ir J. Abromui, nuoširdžiai išpil- 
džiusiems meninę dalį, Daliai Gro
saitei, gražiai pravedusiai meninę 
dalį, Soc. Moterų Draugijai už su
muštinių paruošimų ir mieliems 
tautiečiams už gausų dalyvavimų 
minėjime ir visiems tiems, kurie 
aukomis parėmė Apylinkės Valdy
bų susidariusių išlaidų padengi
mui, ypač Ponui Apyniui savo ini
ciatyva parinkusiam aukų £7.16.31

Sydney Apylinkės V-ba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame A. L. B. 

Melbourno Apylinkės Valdybai už 
dovanų £170-0-0 Melbourno Skau
tų <Tuntui, naujų palapinių įsigiji
mui.

Skautų Globos Tėvų Komitetas

ŠATRIJA IŠKYLAUJA
Ilgojo savaitgalio šeštadienis. 

Prie Lietuvių Namų, renkasi Gee- 
longo lietuviukai skautai, nutarę 
savaitgalį praleisti gamtos prie
globstyje. Iš čia mašinomis vyks
tama į Russell Bridge.

Po pusės valandos jau ir iškyla- 
vietėje. Čia tuntininkas su broliu 
Petru ir broliais Virgiu ir Vaciuku 
bebaigiu statyti palapines.

Vakare, brolis Vytas iškylauto
jus pavaišina daržovių sriuba, su
muštiniais ir kava. Tenka ir po 
bananų. Visiškai sutemsta. Tun
tininkas praveda pašnekėsi. Vėliau 
seka nakties žaidimas. Keturios 
skiltys pasileidžia į tamsų surasti 
paslėptų daiktų.

Sekmadienio rytas. Tuntininkas 
paruošia altorėlį ir tunto Dvasios 
Vadovas kun. dr. P. Bašinskas, at
laiko Šv. Mišias, kurių metu išky
lautojai gieda giesmes. Po pamal
dų vėliavų pakėlimas ir. pusryčiai. 
Pasistiprinus, išeinama praktikuo
tis signalizacijos gairelėmis, o vė
liau paskutiniai pasiruošimai į pa
tyrimo laipsnius.

Pietūs poilsis ir pati maloniau
sia programos dalis — maudyma
sis.

Vėliau prasideda ir “baisioji” 
dalis — egzaminai. I skaučių III- 
jį p. laipsnį išlaiko sesės Lilija 
ir Liucija Luckytės. Į jaunesnių
jų skaučių II-ji p. laipsnį jaunes
nės skautės Benita šileryįė, Aldo
na Mačiulytė, Ramunė Mačiulytė, 
o į III-ji —jaun. skautė kandidate 
Lilija Šrederytė. Į jaunesniųjų 
skautų II-jį p. laipsnį — jaunes
nieji skautai Rimas Jančiauskas, 
Robertas Gvildys, Arūnas Jaku
bauskas, Jonas Klovas, Vytautas 
Mačiulis.

Vėliavų nuleidimo metu skaučių 
įžodį duoda sesės L. ir L. Luckytės, 
jaunesniųjų skaučių — L. šrede
rytė. Davusioms įžodį kaklaraiš
čius užriša tuntininkas, o Tėvynės 
ir Gerojo Darbelio mazgelius — 
skaučių skyriaus vedėja skltn. E. 
Vaičekauskaitė ir “Gražinos” d-vės 
draugininkė skltn. G. Varankaitė. 
Po įžodžio iškilmių kalba tuntinin
kas, išreikšdamas nuoširdžių pa
dėkų mašinų savininkams, p. An- 
driukoniui, v. si. šileriui, p. Gvild
žiui, p. C. Valodkai, p. Turner ir 
visiems kitiems, kurie prisidėjo 
prie iškylos.

Laužas prie lempų šviesos, pasi
rodo kas ką moka ir kas nemoka. 
Laužo metu dalyvauja ir svečiai.

Išvyksta svečiai, o iškylautojai į 
naktinį žaidimų. Ilgai užsitęsia 
vėliavos vogimas ir baigiasi gyni- 
kų laimėjimu.

Pirmadienio rytas. Vėliavų pa-

Mielą PUMPUČIŲ SEIMĄ, 
1

mirus žmonai, motinai ir uošvienei, užjaučiame ir kartu 
liūdime.

, R.L.V. Bukevičiai
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:: BALANDŽIO 4 DIENĄ, LIETUVIŲ NAMUOSE, t
;; 12 FRANCIS GR., THORNBURY, RUOŠIAMAS ”

i Margučio pobūvis
- - ' ’ -

;; Gros puikus džazas, geras bufetas, gaivinantieji gėrimai. ;:
-- Pradžia 7 vai. vakare “

Dėmesio! Margučių dažymo tradicijai palaikyti prašome kiekvieną atsinešti margučių, -■ 
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" me, parodykite savo meną margučių dažyme.
” ,MELB. LIET. KLUBO TARYBA ”
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KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Atostogaudami Sydnejuje mel- 

bourniškiai p. p. Makuliai matėsi 
su visa eile savo bičiulių ir pažįs
tamų ir lankėsi Mūsų Pastogės Re
dakcijoje. Namo išvyko pereitų 
sekmadienį.

★
Buvusių Lietuvių Namų Redfer- 

ne šeimininkei p. M. Radzevičienei 
paskutiniame atsisveikinant su na
mais pobūvyje dėkingi jos globoti
niai sudėtinėmis jėgomis nupirko 
jai dovanų — dvi kristalines vazas. 
Dovanas parinko ir nupirko p. p. 
V. Jablonskienė ir V. Augustinavi- 
čius.

★
Inž. Petras Dirkis su šeima lai

kinai pabėgo iš Naujosios Gvinėjos 
paatostogauti Sydnejuje ir Can-

r
kėlimas, pusryčiai ir po to kelionė 
su ženklais, užtrukusi porų valan
dų. Grįžtama tik pietums. Paval
gius nugriaunamos palapinės, su
tvarkoma virtuvė ir nuosavas tur
tas. Nuleidžiamos vėliavos. Išky
los uždarymo kalboje tuntininkas 
dėkoja savo pagelbininkams, vir
tuvės “šefui” broliui s. v. psl. Vyt. 
Mačiuliui, skautų vadovams si. V. 
Vaičekauskui, psl. V. Zelinkevi- 
čiui, skaučių vadovėms si. G. Va- 
rankaitei, psl. A. Andriukonytei, o 
taip pat išreiškiamas pagyrimas

Moka plaukti
SKAUTŲ PLAUKIMO KARNAVALAS

Tarptautiniame, metiniame egzi- 
lų skautų plaukimo karnavale, įvy
kusiame Bankstowne kovo115 d., 
mūsų skautai pasirodė tvirčiau, 
kaip praėjusiais metais. Skautai 
laimėjo 3-čių vietų; juos atstova
vo: Kęstutis Genys, Juozas Griš- 
kaitis, Kajus Kazokas, Algis Lau
rinaitis, (Gediminas ir Mikas Liu- 
binskai, Manfredas Makauskas, 
Rimas Mickus, Jonas ir Juozas 
Penkaičiai, ir Julius Zakaras. 
Skautų (vyrų) grupėje tvirčiau
siai pasirodė M. Makauskas, laimė
damas lietuviams “aukso medalį”.

Dėl įvairių priežasčių “kovoje”

UŽSIENIEČIAI
JAV-se

Pagal A. Ivanovo duomenis 
Muencheno “Naše obščeje Delo” 
(Nr. 22, 1963 m.) J A Valstybėse 
1962 m. buvo 34.050.406 svetimos 
kilpiės asmenys ir iš jų 9,7 mil. yra 
gimę užsieny. Jei JAV priskaitoma 
per 34 mil. svetimos kilmės asme
nų, tai reiškia, kad kas penktas 
amerikietis savo gimtąja kalba lai
ko ne anglų k. 1962 m. įvažiavimo 
vizas į JAV gavo 287.763 užsie
nio kraštų gyventojai. Tais pa
čiais 1962 m. JAV pilietybę įsigijo 
127.307 asmenys. Nuo 1907 m. JAV 
pilietybę gavo 7.969.090 buvusių 
kitų kraštų piliečių. Pagal pasku
tinius duomenis JAV gyventojų 
skaičius 1963 m. pabaigoje pasie
kė 190,7 mil. (1963 m. pradžioje 
jų buvo apie 188 mil.). E. 

berroje. Po atostogų komandiruo
jamas jis vyksta į Angliju tarny
biniais reikalais.

★
Sydnejaus Easter Show dailės 

parodoje dalyvauja ir trys lietu
viai su savo tapybos darbais: H. 
Šalkauskas, A. Šimkūnas ir L. 
Urbonas.

★
Sydnėjaus lietuviams ir per Ve 

lykas, atrodo, tebus gavėnia: nenu
matoma jokių viešų parengimų.

jNewcasteliškis Stasys Butkus 
baigė Psychiajtrinių Gailestingų 
Seserų Kursų ir išlaikė N. S. W. 
Valstybinius Registracijos egzami
nus. Dabar dirba Newcastlio Psy- 
chiatriniame Centre ir eina atsa

darbščiausioms iškyloje skautėms 
M. Paškevičiūtei ir Lilijai Lucky- 
tei. Tuo pačiu atsisveikinama su 
tunto adjutantu si. V. Vaičekaus
ku, kuris tiek daug įnešė savo dar
bu bei skautišku pavyzdžiu į šat- 
rijiečių šeimų. Žengiant Virgiui 
į naujų gyvenimų iškeliamos “pra
voslaviškos krikštynos”, panardi
nant į upelį, kur dalyvavo visi iš
kylautojai. “Krikšto tėvais” buvo 
pats tuntininkas s. A. Karpavičius 
ir s. v. psl. V. Mačiulis. Vaišes iš
kėlė "krikšto tėvas” brolis Vytas, 
pavaišindamas dalyvius sausai
niais, kavute ir bananais. Tuo ir 
baigiasi šatrijiečių iškyla.

ALKA

pasirodė tik trys skautės, bet jos 
laikėsi kietai, laimėdamos 4-tų vie
tų. Skautes atstovavo: Ugnė Ka- 
zokaitė, Dalė Mickutė ir Jūratė 
Reisgytė. D. Mickutė laimėjo 1-mų 
Vietų laisvo Stiliaus plaukime 
(mergaitėms iki 16 m. amžiaus).

Moraliai mūsų plaukikus rėmė 
uniformuoti broliai ir sesės skau
tai, tėveliai ir kiti atvykę svečiai.

Kj.

VELYKINEI NUOTAIKAI
MAMYTĖ IR VAIKUČIAI

Du jaunuoliai išėjo pasivaikš
čioti ir susitiko senelę, kuri vedėsi 
du asilus. Jie pasveikino senelę:

— Sveika, asilų mamyte.
— Sveiki, įmano vaikučiai, — at

sakė! jiems senelė,

KOMPOZITORIUS IR 
DAINININKĖ

Žymusis rusų kompozitorius 
Petras Čaikovskis Volgos upe ke
liavo į Pietinę Rusi jų. Garlaivis 
buvo pilnas žmonių, bet, kad ir 
kaip keista, niekas iš jų nepažino 
jau spėjusio pagarsėti kompozito
riaus.

Kelionė buvo ilga ir nuobodi.
Kažkas pasiūlė suruošti koncer-

PATIKSLINIMAS
Straipsnyje “Adelaidė ruošiasi” 

(M. P. Nr. 10 sporto skyriuje) yra 
įsivėlusių klaidų. Skelbiant Ame
rikos svečiams sportininkams pri
imti Komiteto sudėtį, parašyta, 
kad iždininkas A. Merūnas ir t. t. 
Turi būti: iždininkas R. Sidabras 
ir jo padėjėjas P. Andrijaitis, 
sporto reikalams vadovas A. Me
rūnas”. Suinteresuotus nuoširdžiai 
atsiprašome.

M. P. Red. 

kingas pareigas.
Be to Stasys Butkus atlieka post 

mortem skrodimus Newcastlio Po
licijos lavoninėje.

★

Mūsų Pastogės bendradarbis 
melbourniškis A. Zubras, norėda
mas labiau susikaupti, nusprendė 
apleisti Melbournų. Literatūriškai 
matuojant nuo dabartinės jo gyve
namos vietos iki civilizacijos pato
gumų, gaunasi toks vaizdas: kol 
pasiekia geležinkelio stotį, gali 
perskaityti Donelaičio “Metus”, 
kol atvažiuoja į Melbournų, gali 
pęrskaityti Tolstojaus “Karas ir 
taika”, o kol pasiekia artimiausių 
barų, gali perskaityti senąjį Tes
tamentų iš antro galo. Spėkite, kur 
jis apsigyveno? Ku-ka

Ar jau užsisakei 
Mūsų Pastogę?

MELBOURNO
Remigijus Bakaitis, dabartinis 

ALSS pirmininkas, Melbour
no universiteto architektūros fa
kultete studijuoja statybos mo
kslų. Tai ketverių metų kursas. 
Remigijus tikisi šiemet baigti. 

• • •
Jūratė Paragytė lanko paskuti

nius metus universitete socialinio 
mokslo diplomui. Rūpesčių turi dėl 
humanitarinių dalykų egzaminų. 
Tai greta pasiimtas kursas. 

• • •
Kęstas Antanaitis Mohash uni

versitete praėjo į antrų metų gam- 
tos-chemijos kursų. Saulius Bakai
tis į antrų metų Melbourno uni
versiteto statybinės inžinerijos 
kursų; Danutė Jokūbauskaitė į to 
paties universiteto humanitarinio 
fakulteto antrų metų kursų. Da
nutė yra ALSS iždininkė. Karo
lis Kazlauskas praėjo į 4 metų 
medeinos fakulteto kursą. Prakti- 

tų sloginančiam nuoboduliui išvy
ti.

Čaikovskis pasisakė mokus 
skambinti. Jis sėdo prie pianino.

Viena dainininkė pradėjo dai
nuoti Čaikovskio romansų, tačiau 
ji nebuvo patenkinta akomponia- 
toriumi. Veltui Čaikovskis bandė 
aiškinti, kad jis teisingai skambi
nus. Dainininkė išdidžiai pasižiū
rėjo į jį ir tarė:.

— Ech,, jūs visfti nepažįstate 
Čaikovskio ir nieko nenusimanote 
ape jo muzikų.

SACHAROJ
Važiuojant per Sacharos dyku

mas, kiekvienas išreiškė savo pas
tabas. i

— Biauri vieta, — tarė anglas.
— Velnio namai, — pasakė 

airis.
— Tai daug vietos pasistatyti 

mašinoms, džiūgavo amerikietis.
' • ♦ •

— Mamyte, aš sutaupiau 5 
centus.

— Puiku, sūneli, kokiu būdu?
— Aš asmeniškai nunešiau tavo 

anonininį laiškų poniai Petraitie- 
nei!

Pranešimai I
•J®

Agr. Š. BALTRAMIJQNO 
PASKAITA

Sydney, Apylinkės Valdyba ge
gužės 18 d. 7 vai. rengia Banks- 
town, lietuvių namuose agr. J. 
Baltramijūno paskaitų, tema: 
“Dabartinė civilizacija ir mūsų; 
laikai”.

Paskaita daugiau lies bendruo
menės ir jaunosios kartos reikalus.' 
Tad pageidaujama, kad tiek senes
nioji tiek ir jaunoji karta gausiai 
dalyvautų.

Po paskaitos bus šokiai, šokių 
metu pasirodys Linksmieji broliai 
su bijūnėliais su dar nematyta pro
grama. Numato ką tai įdomaus...

Šokių metu veiks bufetas.
Sydney Apylinkės Valdyba*

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Sydnėjaus lietuviams evangeli
kams velykinės pamaldos įvyks 
Velykų sekmadienį 12.30 vai. vo
kiečių evangelikų bažnyčioje Goul- 
burn Str., City.

SVEČIAS Iš ROMOS
Kovo 20 — 22 d. d. svečias iš 

Romos prel. Ladas Tulaba, šv. 
Kazimiero Kolegijos Romoje rek
torius su dideliu pasisekimu pra
vedė vietos lietuviams rekolekcijas 
ir sekmadienį po ^pamaldų laikė ne
paprastai įdomių paskaitą. Vėliau 
jis aplankė Krašto Valdybos p-ką 
p. I. Jonaitį ir turėjo privačių pa
simatymų su vietos lietuviais.

šiose rekolekcijose Sydnejaus 
lietuviai dalyvavo labai gausiai.

AKADEMIKAI
kai dirba St. Vincent ligoninėje. 
Architektūros fakultete dvi lietu
vaitės — Erna Deckytė ir Rasa 
žižytė. Erna praėjo į antrų me
tų kursą, Rasa į trečių. Arūnas 
Staugaitis — 4 metų odontologi
jos kursą.

Arūnas Čėsna mokosi Christian 
Brothers koledže baigiamojoj kla
sėj. Planuoja studijuoti ekonomiką 
ir įmonę. Rūta Kemešytė kartoja 
Maribyrnong High abitūros kursų. 
Ruošiasi humanitarinėms studi
joms. Aloyzas Katinas Elwood 
High lanko baigiamąją klasę. 
Milda Malakūnaitė Williamstown 
High baigiamojoj klasėj rungiasi 
su anglų istorija, matematika ir 
biologija. Planuoja studijuo
ti literatūrų ir istorijų, bet tik 
Europos kontinente. Kęstas Rama
nauskas kartoja abitūros klasę Co
burg High. Kristina Vingytė uni
versiteto High — vokiečių, pran
cūzų kalbas, istorijų, geografiją ir 
meną. Rūta Žiedaitė persikėlė į 
Balwyn High. Kartoja baigiamąją 
klasę.
------------------------------ -----—----- -------------- --------- -------------—
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1 LATVIŲ NAMUOSE,

32 PARNELL ST., STRATHFIELD’E, 
JUNGTINIS BALTŲ KOMITETAS 

rengia grandiozinį

PABALTIEČIU POBŪVI 
%

I, < • •

Įdomi tarptautinė programa, šauni šokių kapela ir pigus 
bufetas. Jokių kalbų ir loterijų nebus — visas laikas skiriamas 
tik pasilinksminimui.
Ateikite —- nesigailėsite. Įėjimas tik 10/- asmeniui.

JUNGTINIS BALTŲ KOMITETAS

MŪSŲ PASTOGĖ 
t
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STUDENTŲ ŽINIOS
A. L. S. S. Sydnėjaus skyrius 

balandžio 4 d., šeštadienį, 7 vai. 
vakare “Dainavos” salėje Banks
towne rengia Initium Semestri. 
Su šiuo linksmu vakarėliu studen
tai atšvęs naujų mokslo metų . 
pradžią.

Vakaro programoje numatyta: 
abiturientams dovanų įteikimas, 
fuksų — pradedančių mokslus stu
dentų krikštas, jumoristinių gyve
nimo iškarpų virtinė ir tautiniai 
bei modernūs šokiai. Studentės pa
tieks skanius užkandžius ir bufete 
turėsime įvairių gėrimų.

Labai kviečiami atsilankyti stu
dentų, abiturientų tėveliai ir mus 
globojanti visuomenė. Prašomi vi
si gimnazijas baigiantieji, abitu. . 
rientai, studentai ir kiti mokslei
viai dalyvauti — šis vakaras yra 
jūsų!

Sydnėjaus Studentų Skyriaus 
Valdyba

STUDENTŲ /SUSIRINKIMAS I 
A. L. S. S. Sydnėjaus skyrius š. 

m. balandžio 19 d. sekmadienį 2 
vai. po pietų “Dainavos” namuose 
Bankstowne šaukia metinį studen
tų susirinkimą. Dienotvarkėje : 
valdybos ir revizijos komisijos pra
nešimai, naujos valdybos rinkimai, 
metinės veiklos aptarimas, klausi
mai ir sumanymai. Visi studentai 
prašomi dalyvauti, nes nuo jūsų į 
priklausys metinė skyriaus veikla.

Sydnėjaus Studentų Skyriaus 
Valdyba

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS 
GEELONGE

Visuotinis A L B Geelong apy
linkės lietuvių susirinkimas šau
kiamas balandžio 12 d., sekmadie
nį, 3 vai. p. p. Geelongo Liet. Na
muose tokia dienotvarke: 1. Susi
rinkimo atidarymas. 2. Susirin
kimui pravesti prezidiumo kvieti
mas. 3. Praeitų metų visuotinio 
susirinkimo protokolo skaitymas. 
4. Apylinkės valdybos pirmininko 
pranešimas. 5. Apyl. v-bos iždi
ninko pranešimas. 6. Revizijos ko
misijos pranešimas. 7. Garbės 
teismo pranešimas. 8. Organizaci
jų pranešimai. 9. Diskusijos dėl 
pranešimų. 10. Kasos apyskaitos 
tvirtinimas. 11. Rinkiminės komi
sijos rinkimai. 12. Apylinkės val
dybos rinkimai. 13. Revizijos ko
misijos rinkimai. 14. Garbės teis- : 
mo rinkimai. 15. Klausymai ir su- s 
manymai. 16. Susirinkimo uždą- ; 
rymas.

Šis metinis susirinkimas yra la- į 
bai svarbus ir prašome visus jame 
skaitlingai dalyvauti.

Apylinkės Valdyba

PADĖKA
Mirus a. a. Marijonai Stravins

kienei, jos laidojimo išlaidoms ap- į 
mokėti surinkta: 1. Separation į 
Str. rajone (aukų rinkėja p. Sta- Į 
rinskienė) surinkta £19.2.0; 2. 
Victoria Str. rajone (aukų rinkėja Į 
p. Jankienė) surinkta £22.18.0; 
Miesto rajone (aukų rinkėjas p. 
Obeliūnas) surinkta £11.16.0. Vi
sų suaukota £53.16.0.

Visiems aukotojams ir rinkė
jams nuoširdžiai dėkojame.

Geelongo Apylinkės Valdyba .

Mirus broliui, >

mielus ALFONSĄ ADOMĖNĄ ir SEIMĄ 

nuoširdžiai užjaučia

V. ir A. Kabailos

° . o
;: VELYKŲ STALUI GERIAUSIAI TINKA ‘!

i BALTIC VODKA
y ■ °
o. Gaminama lietuvio ir yra augščiausios rūšies. Pardavi- 11 
1; nėjama visoje Australijoje. Sydnėjuje reikalaukite pas J’ 
;; M. PETRONĮ 152 Liverpool Rd., Enfield, tel. UJ 5727. ;; 
:: BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD. <1
x Cm. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A. x
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