
“AŠ ESU ATSAKINGAS...“
A. COLWELL APIE

Rusų pasiuntinybė Canberroje 
parlamento narių tarpe išplatino 
brošiūrą,‘kurioje buvo puolami lat
viai bėgliai, įsikūrę Australijoje. 
Tas, skaitėm, nuskambėjo ir vieti
nėje australų spaudoje. Rugpjūčio 
mėn. St Kildoje, Melbourno prie
miestyje, gyventojams į pašto dė
žutes buvo sukištas spausdintas 
lapelis, kur raginta pasipriešinti 
prieš latvių namus St Kildoje: jie, 
esą, latvių fašistų centras ir latvių 
“Dauguvos Vanagų” treniravimo 
bazė. Panašus lapelis vėliau buvo 
platinamas ir kituose priemiesčiuo
se, kurio kopijas Melbourno “Anti
fašistų Komitetas” pasiuntė ir vie
tinių australų laikraščių redakci
joms. Lydraštyje lapelio “patro
nais” suminėta 6 Australijos dar
biečių parlamentarų pavardės.

Sąryšyje su tuo “Australijos 
Latvietis” redaktorius E. Delinš 
su Melbourno latvių organizacijų 
sąjungos vicepirmininku V. Eglite
lankėsi pas darbiečių partijos vadą 
Mr. A. Colwell, šis, susipažinęs 
su lapelio turiniu, pasikvietė darbo 
partijos sekretorių ir pareiškė, kad 
jis esąs tikrai įniršęs dėl tokių 
melų. Latvių atstovai neseniai ga
vo iš Mr. A. Calwell raštišką pa
reiškimą, kur sakoma:

ŠVENTĖMS 
ARTĖJANT

Neužilgo užgrius šventės su 
visais džiaugsmais ir rūpesčiais. 
Lietuvišku papročiu Kalėdų me
tas — ūkinių sąskaitų suvedi
mo laikas. Bet pas mus, Aus
tralijoje tokios metinės apyskai
tos pravedamos metų vidury. 
Tačiau turime ir kitų reikalų, 
kurie būtini sutvarkyti metų są
vartoje.

šiuo atveju mums rūpi spau
da. Metų pabaigoje baigiasi pre
numeratos ir- svarbu jas pratęs
ti, kad nesusitrukdytų normalus 
laikraščio siuntinėjimas ir kad 
nebūtų apsunkinti leidėjai.

Visi skaitytojai prašomi atsi
skaityti su Mūsų Pastoge už 
praėjusius metus, kurie nėra at
siskaitę ir kviečiami prenume
ratą pratęsti ateinantiems me
tams. Drauge kiekvienas iš mū
sų būkime savo laikraščio pla
tintojai ir rėmėjai. Ateikime 
kiekvienas į talką paragindami 
savo bičiulius ir pažįstamus už
sisakyti Mūsų Pastogę. Tai bus 
didelė ir moralinė ir materiali
nė parama. Jeigu mes jaučiame 
pareigos atlikdami visas kitas 
bendruomenines funkcijas, tai 
viena iš jų yra spaudos platini
mas. >

Kalėdų proga dovanojame 
savo artimiesiems gražių daly
kų. Vienas iš gražiausių — už
sakyti savo draugui ar pažįsta
mų! “Mūsų Pastogę”, kuri lan
kys ištisus metus primins užsa
kytojo gražų mostą ir draugiš
kumą.

Švenčių metu sveikiname sa
vo artimuosius pirkdami krūvo
mis atvirutes. Įveskime gražų 
paprotį pasveikinti saviškius per 
“Mūsų Pastogę”. Išeis ir pigiau 
ir drauge bus paremta spauda. 
Sveikinimus siųskite, redakcijai 
jau dabar, kad būtų galima iš 
anksto suplanuoti, kokio dydžio 
išleisime kalėdinį “Mūsų Pas
togės” numerį.

Tad artėjant Kalėdoms šalia 
visų kitų reikalų pagalvokime ir 
apie savo spaudą. (v.k.)

Rusija- skolinga Jungt. Tautoms 
(UNO) 23 mil. svarų ir nesutinka 
mokėti. Už tai Amerika reikalauja 
sov. Rusijai posėdžiuose atimti bal
savimo teisę. Iš savo pusės Rusija 
pagrasino, kad išstosianti iš UNO, 
jei neteks balsavimo teisės ir at
sargiai pradėjo gundyti mažųjų 
tautų atstovus, kad nepalaikytų 
Amerikos siūlymo (atimti Rusijai 
balsavimo teisę).

LIŪDNI REIKALAI 
ČEKOSLOVAKIJOJE

Neseniai susirinkę Čekoslovaki
jos “liaudies deputatai” dar pen- 
keriems metams “perrinko’ savo

lyderiu komunistų partijos šefą A. 
Novotny, kurio padėtis buvo labai 
abejotina. Kadais buvęs aršus sta- 
linistas, vėliau prisitaikė prie 
Kruščiovo ir dabar perrinktas tu
rint naujus sovietinius bosus. Pati 
Čekoslovakija labai kenčia ekono
minius sunkumus ir buvo spėlioja
ma, kad už tai bus kaltas pats No
votny. Vien tik ateinantiems me
tams Čekoslovakija dairosi, kur 
pirktis grūdų duonai, nes šių metų 
derlius buvo katastrofiškas. Patys 
komunistų ekonomai galvoja įvesti 
kapitalistinės sistemos metodus — 
mokėti darbininkams bonusus, kad 
pakeltų kiek produkciją. Ir patys

“PAGROBTAS KARALAITIS” 
GRUODŽIO 12 D. DAINAVOJE!

vadai daugiau susirūpinę ūkine pa
dėtimi, negu komunistine doktrina.

PAVOJINGA DARBIEČIŲ 
PADĖTIS ANGLIJOJE

Darbiečiams atėjus į valdžią 
Anglijoje kilo nerimo dėl naujų 
valdžios patvarkymų. Anglijos 
spauda aštriai kritikuoja valdan
čią partiją ir pranašauja greitą 
jos galą. Įtampa su Pietų Afrika 
gali žymiai pakirsti ekonomines 
Anglijos pajamas, kurios siekdavo 
į metus apie 50 mil. sterlingų. Tuo 
tarpu pakelta pensijos nedarbin
giems ir pensininkams, kas pake
lia 20% išlaidų. Pakilo benzino kai
nos, pakelti ir pajamų mokesčiai, 
šitie ir kitokie dar potvarkiai
darbiečių populiarumą Anglijoje 
labai smūkdo.

PABALTIEČIUS RAŠTIŠKAS PAREIŠKIMAS LATVIŲ

“Aš buvau imigracijos minist
ras, kuris latvių, lietuvių ir estų 
pabėgėlius iš Vokietijos atvežiau j 
Australiją.... Kitais žodžiais, šis 
faktas reiškia, kad jei kas nori pa
kaltinti dėl karo nusikaltėlių šel
pimo ir dėl Australijos latvių są
jungos veiklos, tai tokie kaltinimai 
turj būti nukreipti j mane. “Tarp 
kita ko jis dar rašte pažymi: “Jei 
komunistų partija, kaip ženklai 
rodo, yra pradėjusi kampaniją 
prieš latvius, tai šioje kampanijoje 
ji yra visai viena. Federalinės 
darbiečių frakcijos ir savo vardu 
aš paneigiu šią akciją”.

Pareiškime paminėta, kad pa- 
baltiečiai ateiviai yra dalis Aust
ralijos gyventojų, kurie savo dar
bu yra užsitarnavę respekto. Jiems

AMERIKA TURI PRIEŠGINKLĮ 
PRIEŠ RAKETAS

Pereitą savaitę Amerika atiden
gė paslaptis, kad jau gaminami 
antiraketiniai ginklai, kuriais bus 
galima lengvai pastoti kelią priešo 
pasiųstom raketom, šios naujo ti
po raketos galės skristi 17.000 my
lių per valandą ir bus išbandomos 
netrukus Pacifike .

REIKALAI DAR 
NENUSISTOVEJĘ

Nors jau mėnuo praėjo nuo per
versmo Rusijoje, bet vis dar rūgi
mas tebejaučiamas. Sovietinės 
biurokratijos viršūnėse beveik kas
dien vyksta permainų. Iš visur 
šalinami buv. diktatoriaus Kruš- 
čiovo patikėtiniai ir jų vietos už
pildomos naujais, patikimesniais 
valdininkais. Yra pakviesta ir į 
augščiausią organą — partijos 
prezidiumą keletas visai naujų, 
netgi jaunų žmonių, kaip A. šalia- 
pinas, P. šelest, P. Demičev.

Iš pranešimų taip pat galima 
spėti, kad Kruščiovas dar nėra vi
sai sulikviduotas, nes skelbiama, 
kad jis numatomas pašalinti iš 
centrinio komunistų partijos komi
teto ir iš augščiausio sovieto, kur 
jis nominaliai dar tebėra.

Vandenynų gelmėms tirti pastatytas povandeninis laivas 
“Aluminaut” Amerikoje, kuris yra aprūpintas moderniau
siais prietaisais ir galįs pasinerti į 15.000 pėdų (4.500 met
rų) gelmes.

ATSTOVUI

turi būti užtikrinta ramybė.
Mr. A. Colwell užsiminė taip pat 

ir Pabaltijo valstybes, kurių nelai
mė, kad jos yra tarp dviejų mil
žinų — T.S.R.S. ir Vokietijos. Jei 
kada pavyks išspręsti Vokietijos 
sujungimo klausimą, tai ateis eilė 
ir Lietuvos, Latvijos ir Estijos at
kūrimui. Bet šito negalima siekti 
trečiojo pasaulinio karo keliu. 
Užtikrinant darbiečių simpatijas 
pabaltiečiams pats A. Colwell pri
žadėjo atvykti į latvių nepriklau
somybės šventės minėjimą Mel
bourne.

Šalia įo, A. Colwell pabrėžė, kad 
“Antifašistų Komitetas” darbiečių 
parlamentarų pavardes suminėjęs 
jų visai neatsiklausus.

Nemo

įvykiai pasaulyje NAUJA AX.B. KRAŠTO TARYBA
WILSON Už ATLANTO 

VIENYBĘ
Anglijos premjeras H. Wilson 

kietai pasisakė prieš Prancūzijos 
prezidento užsimojimus Europoje 
sukurti trečiąją atominę galybę, 
kuri atsistotų tarp Amerikos ir 
Sov. Rusijos. Jo akimis tokia idė
ja yra ne tik pavojinga, bet net ir 
pražūtinga. Siekiant to “mes ga
lime prarasti labai svarbų ir ga
lingą sąjungininką — Ameriką”, 
teigia Mr. Wilson. Jis yra už 
glaudžius ryšius su Amerika ir už 
Jungtines Tautas.

SOVIETŲ — KINIEČIŲ 
PLYŠYS DIDĖJA

Amerikiečių žvalgybos duomeni
mis, nors ir po Kruščiovo nuverti
mo, bet spraga tarp sovietų ir ki
niečių dar labiau skečiasi. Spėja
ma, kad nėra jokių vilčių abiem 
besiginčijančiom šalim susitarti. 
Po pasimatymo tarp sovietinių ir 
kiniečių vadų neliko nieko kito, 
kaip eiti skirtingais keliais.

AMERIKA GINS EUROPĄ
Amerikos užsienių reik, ministe- 

rio pavaduotojas Mr. Ball dar kar
tą užtikrino, kad Amerika kiek
vienu atveju gins Europą.
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ATOMINĖ BOMBA NETURI 
MONOPOLIO

Jau spaudoje juokiamasi, kad 
netrukus atominę bombą galės ir 
vaikai pasigaminti, šalia Rusijos 
ir Amerikos bei vakarų sąjungi
ninkų — Anglijos ir Prancūzijos, 
atominę bombą jau turi ir komu
nistinė Kinija. O štai skelbiasi, 
kad jau ateinančiais metais turės 
savo namų gamybos bombą ir In
donezija. Net ir Indija žada ne
tolimoje ateityje tokią bombą 
pasidaryti.

*
Londono lietuviai įsigijo bendro

se Londono kapinėse sau sklypą ir 
tenai numato pastatyti lietuvišką 
paminklą pagal dail. V. Jokūbai
čio projektą.

*
Hamburge (Vokietijoje) latviai 

suruošė pirmąją laisvoje Europoje 
gyvenančių latvių dainų šventę, 
čia dalyvavo 24 chorai su 500 dai
nininkų ir apie 150 taut, šokių šo
kėjų.

i ★
Sekant sovietines nuotaikas pasi

tarimuose tarp rusų ir kiniečių 
nieko nepasiekta — plyšys kaip 
buvo, taip ir liko atviras.

★
Hanau (Vokietijoje) mokyklos 

kieme sprogusi granata sužeidė 84 
mokinius, keletą iš jų labai sun
kiai. Paaiškėjo, kad vienas moki
nys ją rado pakely ir atsinešęs į 
mokyklą su ja žaidė.

VIENOS KRYPTIES 
KELIAS BERLYNE

Pagal rytų ir vak. Vokietijų 
sutartį vakarų berlyniečiai gali 
gauti leidimus pereiti į komunis
tinę pusę aplankyti savo artimųjų, 
bet niekam nebus leista pereiti iš 
rytų į vakarus. Komunistai gal
voja, kad davus ir rytų berlynie
čiams leidimus peržengti sieną gali 
nei vienas nesugrįžti.

INDONEZIJA GALI 
ATSIGRĘŽTI Į N. GVINĖJĄ 
Australijos min. p-kas Sir R. 

Menzies pereitą savaitę perspėjo, 
kad Indonezija gali pradėti savo 
žmonių infiltraciją ir į australų N. 
Gvinėją. Jo nuomone, agresyvi tau
ta, kaip indonezai, nesiskaitys su 
sutartimis ir įsipareigojimais. Dė’ 
to Australija turi būti panašiems 
pavojams gerai pasiruošus. Ry
šium su tuo Sir R. Menzies aštriai 
kritikavo ir opozicijos vado prie
kaištus dėl privalomos karo tarny
bos įvedimo.
PASTIPRINIMAI VIETNAME 
Amerika į Pietų Vietnamą pa

siuntė dar 1200 karių ir eilę ko
vos ir transporto lėktuvų. Dabar 
Vietname amerikiečių priskaitoma 
virš 20.000, ir tas sakičius numa
tomas dar padidinti.

★
Vietnamo kare amerikiečiai 

naudoja žvalgybai bepilotinius lėk
tuvus, kurie pasiunčiami ne tik į 
kovų vietas, bet net ir į šiaurinį 
Vietnamą. Komunistai kiniečiai 
skelbia vieną tokį lėktuvą robotą 
nušovę, bet Amerika tuo reikalu 
tyli.

> ★
Pereitą savaitę Vietnamo tero

ristai paleido bombą į vieną Sai- 
gono kavinę, kur buvo sužeista 18 
amerikiečių.

Komunistinė Kinija siekia, kad 
kiekvienas kinietis būtų drauge ir 
kareivis, nes Kinijos liaudies re
spublika pramato pavojus tiek iš 
oro, tiek iš vidaus.

A.L.B. Krašto Valdyba, pasiremdama A.L.B. Statuto 9-tu 
paragrafu, skelbia Krašto Tarybos sudėtį 1965 ir 1966 metams:

Adelaidės
1. V. Raginis
2. R. Gliaubertas
3. A. Mikeliūnas
4. M. Renke
5. S. Dunda
6. A. Serelis
7. ' V. Petkūnas
8. B. Marmukonis

Bankstowno Apylinkės atstovai:
4. J. Ramanauskas
5. V. Kazokas
6. J. Simboras

Brisbanės Apylinkės atstovai t

Cabramatta Apylinkės atstovai:
2. J. Petniūnas

Canberros Apylinkės atstovai:
T. Žilinskas 2. B. Jarašius

Geelongo Apylinkės atstovai:
V. Ivaškevičius 3. K. Simkevičius
Dr. S. Skapinskas

Hobarto Apylinkės atstovai:
A. Kantvilas

Melbourno

1. B. Stašionis
2. Vyt. Šliogeris
3. V. Ruša

1. S. Sagatys

1. B. Kiveris

1.

1.
2.

1.

1. J. Meiliūnas
2. B. Vanagas
3. E. Žižienė
4. A. Krausas
5. L. Malakūnas
6. L. Barkus
7. A. Mikaila

Newcastle Apylinkės atstovai:
1. H. Zakarauskas

Sydney Apylinkės atstovai*
1. B. Barkus
2. S. Grincevičius jun.
3. D. Grosaitė
4. V. Patašius
5. J. Kedys
6. V. Simniškis

Wollongong Apylinkės atstovai:
1. S. Baltramijūnas ' ! • .

Salės Seniūnijos atstovai:
1. A. Eskirtas

Be šių rinktų atstovų pagal A.L.B. Statuto 7 par. į Krašto 
Tarybą įeina: 1. Atstovai, išrinkti į Pasaulio Lietuvių Seimą, 2. 
Krašto Valdybos nariai, 3. Krašto Kontrolės Komisijos pirminin
kas arba jo pavaduotojas, 4. Krašto Garbės Teismo pirmininkas 
arba jo pavaduotojas, 5. Apylinkių pirmininkai arba jų pavaduo
tojai ir 6. Seniūnijų Seniūnai.

Pagal A.L.B. Statuto 10 paragrafą šios Krašto Tarybos ka
dencija prasideda nuo šios paskelbimo dienos (23.11.64) ir tą 
dieną baigiasi senosios Krašto Tarybos kadencija.

Iz. Jonaitis, P. Protas
A LB Krašto Valdybos ' A LB Krašto Valdybos 

Pirmininkas Sekretorius

LIETUVIAI
LIETUVIAI MOKSLININKŲ 

KONFERENCIJOJ
Pensilvanijos universitete (U.S. 

A.) įvyko riebalus tiriančių moks
lininkų kongresas, kuriame daly
vavo daugiau nei 100 iš viso pasau
lio specialistų. Jų tarpe ir du lie
tuviai: Dr. Jonas Maurukas ir Dr. 
Antanas Butkus, abu iš Cleveland. 
Riebalų tyrinėjimas yra labai 
svarbi mokslo šaka, nes su rieba
linių medžiagų apykaita siejami ir 
širdies priepuoliai.

Apylinkės atstovai:
9. I. Taunys
10. J. Gudaitis
11. V. Laurinaitis
12. V. Neverauskas
13. V. Linkus
14. A. Maželis
15. J. Arminas

Apylinkės atstovai:
8. J. Antanaitis
9. A. Bikulčius
10. J. Juška
11. J. Petrašiūnas
12. A. Pridotkas
13. A. Seikis
14. A. Zubras

7. V. Skrinska
8. A. Kutka
9. R. Venclovas
10. I. Daud'arienė
11. V. Augustinavičius
12. K. Daniškevičius

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS

Ateinančių metų vasario 18 — 
22 d. d. Sao Paulo mieste, Brazi
lijoje, įvyks trečiasis Pietų Ameri
kos lietuvių kongresas. Visi pasi
ruošimai . tam kongresui vyksta 
pilnu tempu. Į šį kongresą tiki
masi svečių lietuvių ir iš kitų vietų 
—- Kanados ir Jungt Amerikos 
Valstybių.
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MŪSŲ PASTOGĖ

Chorai pirmoje vietoje!
DAINOS SAMBŪRIO 15-KOS METŲ JUBILIEJAUS PROGA

Melbourno Lietuvių Dainos 
Sambūris šauniai atšventė savo 
15-kos metų jubiliejų. Tai labai 
reikšminga pozityviam darbui ir 
kūrybai dėl Lietuvos bei mūšų 
išeivijos tautinei dvasiai ir są
monei stiprinti sukaktis. Kada 
mūsoji tauta savame krašte ken
čia dvasinį ir fizinį genocidą, 
kada ji turi pakelti sunkiuosius 
naikinimo smūgius, laisvojo pa
saulio lietuviams tenka ypatin
ga misija kovoti dėl Lietuvos 
nepriklausomybės ' atstatymo, 
pačios tautinės gyvybės išlaiky
mo bei tautinės kultūros ugdy
mo. Toje likiminėje kovoje už 
tautos išlikimą mes turime siek
ti nepaprasto tautinio gajumo ir 
kultūrinio kūrybingumo. Kultū
rinis ginklas toje kovoje yra pats 
galingiausias. Kultūrinėje kovo
je už tautos išlikimą mūsų cho
rai užima vieną iš svarbiausių 
vietų, nes daina ugdo dvasios 
stiprumą, žadina tautinę sąmo
nę, bei solidarumą ir išreiškia 
pačią tautos sielą.

Melbourno Dainos Sambūris 
savo šventės metu sujungė tau
tiečius broliškon šeimon, išny
ko apkasai ir vienų nuo kitų 
atsiribojimai. Į jubiliejinį kon
certą atvyko gausus melboumiš- 
kių būrys be pažiūrų skirtumo. 
Mūsų šauniųjų dainorių šventė
je, mes, melburniškiai, nuošir
džiai ir tikrai suartėjome. Vi
sos organizacijos gražiai sveiki
no ir įvertino Dainos Sambūrio 
veiklą ir atliktus darbus per 15- 
ką metų. Mūsų moterys pasige- 
rėtinon talkon suėjusios parodė 
savo sugebėjimus ir paruošė 
bendrai gražias vaišes po kon
certo dainoriams pagerbti. Ir 
šioje srityje sužibo gražus ben
dradarbiavimo pavyzdys! Tokie 
sutartini darbai ir susiėjimai 
mus nepaprastai stiprina ir ug
do tautinį atsparumą, pagyvina 
tarpusavį giminystės ryšį.

Melbourno Dainos Sambūris 
per penkioliką metų ne vien 
mus gaivino ir žadino tautinius 
jausmus, bet savo koncertais 
garsino Lietuvą australų tarpe, 
suartino mus su kitomis Pabal
tijo tautų seserimis — Latvija 
ir Estija. Gabaus sambūrio ad
ministratoriaus Leono Baltrūno 
iniciatyva suorganizuoti bendri 
lietuvių, latvių ir estų kasmeti
niai koncertai uždegė bendravi
mo liepsną, kuri su kiekvienais 
metais vis didės ir stiprins tris 
Pabaltijo tautas bendroje kovo
je už išlikimą. Pernai Dainos 
Sambūris suorganizavo pirmąjį 
brolybės pasigėrėtiną koncertą, 
šiais metais latvių dainoriai, o 
kitais metais rengia tokį kon
certą tradicijon įėjusį estai. To
kie trijų tautų koncertai yra rei
kšmingesni ir daugiau atsiekia 
ir už visokius diplomatinius me
morandumus ir kitokias to po
būdžio ambasadorystes!

Todėl nebenuostabu, kad per 
radio išgirsti lietuvišką, estišką 
ar latvišką dainą, dainuojančią 
australų gimnazijos choro. Ne
seniai gir dėjau per Melbourno 
radiją Momingtono Mergaičių 
Gimnazijos chorą dainuojant 
lietuvišką dainą “Pasisėjau ža
lią rūtą.” Tai to gražaus pabal- 
tiečių bendravimo vaisiai dainos 
srityje. Latvių muzikas ir chor
vedys Nunavs, dainavimo mo
kytojas išmokė australikes dai
nuoti ir pabaltiečių kalbomis. 
Dainos Sambūris yra kviečiamas 
dalyvauti tos minėtos gimnazi
jos ruošiamam koncerte užpil
dyti dalį programos. Ir taip 
sambūris populiarina lietuvių 
dainą ir garsina Lietuvą jau

penkiolikti metai savo išvykose 
į dainų festivalius, australų ruo
šiamus, į mokyklų koncertus. 
Anksčiau, kol dar nebuvo ruo
šiamos mūsų Meno Dienos, 
sambūris lankėsi Sydnėjuje, 
Adelaidėje ir labai daug kartų 
Geelonge su, lietuviška daina. 
Žodžiu, Melbourno Dainos 
Sambūris yra per 15-ką metų 
išvaręs labai platų barą kultūri
nėje dirvoje ir nusipelnęs mūsų 
visų didžios pagarbos ir padė
kos.

Todėl melbourniškiai taip di
džiai nusipelniusiam Dainos 
Sambūriui, jo jubiliejinio kon
certo metu .atvėrė savo širdis ir 
tinkamai jį įvertino. Pirmiausia 
gausingai susirinko ir užpildė 
Kew rotušės salę įrodydami sa
vo, meilę lietuviškai dainai ir tą 
šiltą, tamprų beri artimą ryšį 
sambūriui.

Pats jubiliejinis koncertas pra
ėjo labai pakilioje nuotaikoje. 
Padainuota 22 dainos. Jų re
pertuaras labai įvairus. Choro 
dainavimas darnus ir labai pa
gaunantis klausytoją. Net šešias 
dainas teko pakartoti nenutils
iant katučių audrai. Labai pa
įvairino programą ir solo parti
jos, kurias dainavo A. Milvydas 
daktaro dainoje, B. Tamošiūnie
nė ir B. Bertašiūtė dainelėje

apie tiltą (duetas), P. Morkū
nas, Baltose Gėlėse, V. Lazaus
kas, Susitikt tave norėčiau bei E. 
Balčiūnienė ir P. Morkūnas du
ete Dziedukas. Dirigentas Al
bertas Celna lyg burtininkas 
moka išgauti iš savo dainininkų 
pačius giliausius ir švelniausius 
dainų tonus. Jis tikras darnių 
sąskambių meistras ir išgauna 
nuotaikingą ir pagaunantį dai
navimą, augšto lygio.

Nutilus koncerto dainoms ir 
aprimus katučių audrai, ALB 
Melbourno Apylinkės pirminin
kas J. Pelenauskas ir specialiai 
į jubiliejinį koncertą atvykęs 
Krašto Valdybos ir Kultūros 
Tarybos pirmininkas inž. I. Jo
naitis iš Sydnėjaus pasveikino 
ir įvertino ilgų metų Sambūrio 
veiklą ir padėkojo jam už taip 
reikšmingą ir patvarų pasiauko
jantį darbą. Skoningai papuoštą 
gėlėmis sceną užtvindė gražiau
sios gėlių puokštės ir papuošė 
dirigento Alberto Celnos ir dai
nininkų rankas. Visos Melbour
no organizacijos gražiai pager
bė šaunųjį chorą ir įteikė gėlių 
ir įvairių dovanų!

Po koncerto, kitoje salėje jau 
laukė Katalikių Moterų ir So
cialinės Moterų Dr-jos su sko
niu ir širdimi paruošta ir gra
žiai patiekta vakarienė. Jos me-

ANTANO SMETONOS

MONOGRAFIJA
Jau išėjo iš spaudos stambus 

Aleksandro Merkelio veikalas “An
tanas Smetona, jo visuomeninė, 
kultūrinė ir politinė veikla”. Kny
ga didžiulės apimties — 784 psl. 
Gausiai iliustruota. Išleido Ame
rikos Lietuvių Tautinė Sąjunga 
1964 m. New Yorkę. Kaina 12.50 
dol. Australijoje būtų apie £6. 
Gaunama užsakant pas K. Pocių, 
3908 Fir Str., East Chicago Ind. 
46318.

tu buvo tęsiamas dainininkų 
pagerbimas. Labai pabrėžtinas 
dalykas, kad pradėta ir jau be
veik tradicijon įeinantį paprotį 
dovanoti mūsų dailininkų pavei
kius. Krašto Valdybos pirm, 
inž. I. Jonaitis tiek Adelaidėje, 
tiek Melbourne dovanojo H. 
Shlkausko paveikslus. Gražus 
mostas ir dail. A. Vaičaičio, 
kuris pagerbė Dainos Sambūrį 
padovanodamas savo dailės kū
rinį. Vakarienės metu pirmasis 
prabilo sveikindamas Melbour
no lietuvių katalikų kapelionas 
kun. P. Vaseris, paskiau Mor- 
ningtono Mergaičių Gimnazijos 
mokytojas, latvių muzikas Nu
navs šiltai atsiliepė apie Dainos 
Sambūrį ir aukštai jį įvertino, 
“Lituanios” atstovas iš Adelai
dės A. Serelis perdavė nuošir
džius sveikinimus savo choro, 
Geelongo choro dirigentas M. 
Kymantas tarė jautrų sveikini
mo žodį, po jo Melbourno pa
rapijos choro valdybos pirm. K. 
Mieldažys sveikino, Meno Die
noms Rengti Komiteto pirm. E. 
Žižienė pabrėžė Sambūrio veik
os didelę reikšmę, toliau svei
kino Veteranų Ramovės vardu 
V. Salkūnas, Katalikų Federa
cijos ir “Tėviškės Aidų” vardu 
J. Petraitis, Lietuvių Namų —
J. Petrašiūnas, LKF Australi- 
os Valdybos — A. Mikaila, 
rietuvių Studentų — jų pirm.

K. Kazlauskas, Socialinės Mote
rų Dr-jos pirm. A. Matukevi- 
čienė, Blaivininkų Dr-jos pirm. 
J. Normantas, raštu “Džiugo” 
T. tuntininkas J. Makulis, Syd
nėjaus choro dirigentas K. Ka
valiauskas, “Lituanijos” choro 
dirigentas V. Šimkus ir admi
nistratorius J. Lapšys. Po svei
kinimų tarė padėkos žodį Sam
būrio V-bos pirm. J. Tamošiū
nas šiltai padėkodamas visiems 
sveikinusiems ir jo buvo pa
kviesti ir apdovanoti patvariau
sieji choristai, dainavę per 15- 
ką metų nuo choro įsisteigimo 
pradžios: V. Bosikis, V. La
zauskas, J. Petrašiūnas, A. Bal- 
trūnienė, E. Balčiūnienė. Iš jų 
kiekvienas gavo po gražią rožę. 

Taip pat atsisveikinta su išvyks
tančiu Amerikon Sambūrio na-

MENO DIENOS MELBOURNE
1964 M. MENO DIENŲ PROGRAMA

Meno Dienoms Rengti Melbourne Komitetas skelbia sekan
čią meto galo programą:

Gruodžio mėn. 26 d., šeštadienį, 2 vai. p.p.
Meno Dienų atidarymas.Australijos lietuvių dailininkų darbų 

parodoje, įvykstančioje Toorak Meno Galerijoje, 277 — 281 
Toorak Rd., South Yarra. Parodoje dalyvauja žinomi lietuviai dai
lininkai iš Melbourno, Sydnėjaus ir Adelaidės. Už. geriausius tris 
darbus (skulptūros, tapybos ir grafikos) skiriamos premijos sumoje 
150 svarų.

Nuo gruodžio mėn. 26 iki 31 d. toje pačioje Toorak Meno 
Galerijoje įvyks ir vaikų meno paroda. Už vaikų meno geriausius 
kūrinius skiriamos dovanos.

Tuo pat laiku Melbourno Universiteto Architektūros Fakul
teto naujuose rūmuose (Arcade) vyks joto mėgėjų darbų paroda. 
Už geriausias fotografijas skiriamos premijos. Jų įteikimas įvyks 
gruodžio mėn. 31 d. 3 vai. popiet.

Gruodžio mėn. 26 d., šeštadienį, 8 vai. vakare.
Dramos vakaras, Carmelite Hall, Richardson ir Wright gatvių 

kampas, Middle Park, Sydnėjaus Lietuvių Teatro “Atžala” prem
jera — J.B. Priestley “INSPEKTORIUS ATVYKSTA”.

Tramvajum važiuoti iš Collins St. Nr. 10 ir 9 iki 26 susto
jimo. Įėjimas 10 šil., moksl. 5 šil.

Gruodžio mėn. 27 d., sekmadienį, 2 vai. popiet.
Sporto Šventės atidarymas ir Tautinių Šokių festivalis, kuria

me dalyvaus šešios grupės (iš Melbourno, Geelongo, Adelaidės ir 
Sydnėjaus su 90 šokėjų, įvyksta visiems žinomame Basketball 
Stadiume, Albert Parke.. Programoje numatyta atskirų tautinių 
šokių grupių ir masinis pasirodymas. Įėjimas 6 šil., moksl. 3 šil.

Gruodžio mėn. 28 d., pirmadienį, 7.30 vai. vakare.
Jaunųjų Talentų koncertas, vykstąs Nicholas Hall, 148 Lons

dale St., Melbourne, City. Koncerte pasirodys rinktiniai jaunieji 
talentai iš įvairių Australijos miestų: dainininkai, instrumentalistaf, 
deklamuotojai. Įėjimas 6 šil., moksl. 3 šil.

Gruodžio mėn. 29 d., antradienį, 8 vai. vakare.
Trečioji Australijos Lietuvių Dainų Šventė, įvykstanti pagar

sėjusiame Myer Music Bowl. Šventėje dalyvaus penki chorai: Mel
bourno, Adelaidės, Geelongo, Sydnėjaus ir Newcastle. Programoje 
bus atskirų ir bendras masinis pasirodymas. Bilietų kainos: £1.0.0; 
15 šil. ir moksl. 10 šil.

Gruodžio mėn. 30 d., trečiadienį, 7.30 vai. vakare.
Literatūros ir Dianos vakaras, Nicholas Hall, 148 Lonsdale 

St., Melbourne, City. Programoje dalyvauja rašytojai: Pulgis And
riušis, Vytautas Janavičius, Juozas Almis Jūragis, Vincas Kazo
kas, Kazys Kunca, Marija Irena Malakūnienė, Juozas Mikštas, 
Juozas Žukauskas ir dainininkai Genė Vasiliauskienė ir Paulius 
Rūtenis. Įėjimas 8 šil., moksl. 4 šil.

Gruodžio mėn. 31 d., ketvirtadienį, 8 vai. vakare.
Grandiozinis Naujų Metų balius, Melbourno miesto rotušės 

salėje (Town Hall, kampas Swanston-Collins St.) Gros du orkes
trai.

Gėrimus iš anksto užsisakyti Melbourno Socialinės Globos 
Moterų Dr-joje pas pirm. A. Matukevičienę, 3 Rialton Ave., 
Blackburn Nth., tel. 878 2565, E. Balčiūnienę, 295 Victoria St., 
Abbotsford, tel. 42 6603, E. Seikienę, 54 Davison St., Richmond, 
tel. 42 2367. Salėje gėrimai nebus pardavinėjami, o tik išdalinami 
iš anksto užsisakiusiems.

Bilietus į visus Meno Dienų parengimus platina Vytautas 
Pumputis, 73 Finlayson St., Rosanna, Vic. ir jam talkina B. Va
nagas, 332 Tooronga Rd., Tooronga, Vic., Adelaidėje: A. Serelis, 
18 Chapman St., Rostrevoir, S.A., tel. 37 2271, Geelonge: J. 
Gailius, 281 Pakington St., Newtown, Vic., Sydnėjuje: J.P. Ke- 
dys, 91A Argyle St., Parramatta, tel. 63 5987, Newcastle: P. 
Brūzga, Main St., Mount Hutton, N.S.W. ir Canberroje: L. Bud- 
zinauskas, 12 Lord St., O’Connor, A.C.T.

Meno Dienoms Rengti Melbourne Komitetas

riu A. Verbyla ir įteikta dova
nėlė atsiminti. Visas kalbas už
baigė Dainos Sambūrio dirigen
tas A. Celna, sujaudintai padė
kodamas už visų taip didelį dė
mesį, meilę ir taip gražų choro 
jagerbimą. Krašto V-bos pirm. 
I. Jonaičiui ir kitiems sveikinu
siems. Dar ilgai skambėjo dai
nos, buvo deklamuojama ir kre
čiami visokie pokštai, kol švie
sos užgeso.

Mūsų širdys, mūsų meilė ir 
pagarba Dainos Sambūriui, iš
tvėrusiam 15-ką metų gaivinti 
mus. Ištvermės ir toliau įpinti 
gražiausių žiedų į kultūrinių ver
tybių. vainiką!

A. Krausas

■
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES

KRAŠTO TARYBOS
IX-SIOS PAPRASTOSIOS SESUOS, ĮVYKSTANČIOS

MELBOURNE, NICHOLAS HALL, 148 LONSDALE, ST., 
CITY, 1964 M. GRUODŽIO 27, 28, 29 ir 30 D.D.

Darbotvarkė
GRUODŽIO 27 D. — SEKMADIENIS

11.45 vai. 1. Pamaldos šv. Jono bažnyčioje.
1.30 iki 2 v. 2. Atstovų registracija. V.A.B.A. Basketball-Sta

dium, Albert Park.
GRUODŽIO 28 D. — PIRMADIENIS

9 vai. 1. Atstovų registracija.
10 vai. 2. Suvažiavimo atidarymas.

3. Prezidiumo sudarymas.
4. Sveikinimai raštu.
5. Komisijų sudarymas: a) mandatų komisijos

tvirtinimas pareigose, b) sveikinimų ir rezo
liucijų. ■ •

6. Vykdomųjų organų ataskaitiniai pranešimai:
a) Krašto Valdybos,
b) Kontrolės Komisijos,
c) Garbės Teismo..

1 vai. p.p. Pietų pertrauka (viena valanda)
2 vai. p.p. 7. Diskusijos dėl vykdomųjų organų veiklos.

8. Vykdomųjų organų veiklos ir apyskaitos tvir
tinimas.

3 vai. p.p. 9. K. Kavaliausko paskaita: “Mūsų kultūrinės
veiklos prasmė ir turinys”.
Diskusijos.

GRUODŽIO 29 D. — ANTRADIENIS

9 vai. 1. V. Martišiaus referatas: “Lietuvių jaunimo
įtraukimas į Bendruomenės veiklą*’.

2. Dr. V. Donielos referatas: “Kodėl dabarties 
lietuviai studentai ‘kitokie’?”
Diskusijos.

3. ALB Krašto vykdomųjų organų rinkimai:
a) Krašto Valdybos,
b) Kontrolės Komisijos,
c) Garbės Teismo.

4. Vietos nustatymas būsimai A.L.B. Krašto Ta
rybos Sesijai.

1 vai. p.p. Pietų pertrauka (viena valanda).
2 vai. p.p. 5. L. Barkaus paskaita: “Materialinių išteklių

reikšmė Bendruomenei”.
6. S. Baltramijūno paskaita: “Mūsų bendruome

nės organizacijos ir finansų reikalu.” 
Diskusijos.

GRUODŽIO 30 D.— TREČIADIENIS

9 vai. 1. Krašto Valdybos sąmatos tvirtinimas sekan
čiai kadencijai ir veiklos plano sudarymas;

2.. Einamieji reikalai ir sumanymai.
1 vai. p.p. Pietų pertrauka (viena valanda).'
2 vai. p.p. 3. Sveikinimų ir rezoliucijų priėmimas.

4. Suvažiavimo uždarymas.
Australijos Lietuvių Bendruomenės 

Krašto Valdyba

Įvairenybės
LIŪDNA STATISTIKA

JAV vyriausybės patvirtinto
mis žiniomis, iš 180 milijonų JAV 
gyventojų 9 milijonai žmonių ser
ga proto ligomis ir asmenybės 
sutrikimais. To priežastis nepa
kankamame auklėjime.

šiandien JAV ligoninėse* yra

Kolegai <.

STEPUI KOVALSKIUI

mirus, žmoną, vaikus, uošvienę ir gimines nuoširdžiai 
užjaučia

A. Danta

STEPUI KOVALSKIUI

mirus, žmoną, vaikus ir jo artimuosius giliai užjaučia

Baltramijūnai

Teisininkui

STEPUI KOVALSKIUI

mirus, jo žmoną, dukrą ir sūnus nuoširdžiai užjaučiame

Lietuviai teisininkai Melbourne

Buvusiam mano mielam mokytojui ir auklėtojui 
STEPUI KOVALSKIUI mirus,

Liūdesio valandoje, Velionės šeimą ir artimuosius,, 
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

A. Pečiulis ir šeima
Adelaidėje

650.000 protinių pacientų. Turi
ma 20.000 nuomariu sergančių ir 
120.00 silpnapročių.

Kasmet po 265.000 vaikų, tarp 
7-17 metų amžaius, pristatoma, j 
naujųjų nusikaltėlių teismus;

Net 55% visų JAV ligoninėse 
turimų lovų užguldyta proto li-> 
geniais. Valstybinėse ligoninėse 
vienam proto ligoniui išleidžiama 
tik 4 doleriai parai, o privatinėse 
po 25 dolerius, bet privatinių li
goninių toms ligoms gydyti yra 
tik 3%.

BEŽDŽIONĖS PRIE DARBŲ
Australijos avių augintojas 

Lindsay Echmit gavo iš Canber- 
ros sutikimų {skaityti jo 9 metų 
beždžionę income tax sumažini
mui. Schmit sako, kad tas gyvu
lys dirba pas jį kaip traktoriaus 
šoferis.

Pagal Life, Floridoj yra šim
panzė, kuri vairuoja mašiną Aus
tin Healey ir važiuoja autostra
da 79 mylių greičiu. Ji priklpuso 
gyvulių treniruotojui Robert E. 
Slover Tampoje, Be vairavimo, 
ši beždžionė uždega cigaretes sa
vo šeimininkui.

Senam . švedų . mieste. Gothen
burg praeitą mėn. įvyko dailinin
ko Pierre Brassau paveikslų pa
roda. Apie.juos meno kritikas 
gražiai atsiliepė. Pasirodo,. kad 
tas Pierre Brassau yra šimpanzė 
vad. Petru iš vietos zoologijos 
sodo.

ROMOS AMŽIUS
Kiekviename vadovėlyje para

šyta, kad Roma buvo įkurta legen- 
darinių dvynių Romulo ir Rėmo 
753 m. prieš. Kr. Dabar pačioje 
Romoje vykdant kasinėjimus moks
lininkai nustato, kad Roma atsira
dusi žymiai anksčiau — maždaug 
XIII amžiuje prieš Kr. Tad da
bar Roma būtų apie 8200 metų.

v
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KAD BUTŲ 
GERIAU...

Prieš vertinant įvairius orga
nizuotus suvažiavimus pirmiau
sia turim aptarti, kokie yra pa
grindiniai suvažiavimų tikslai.
Ar suvažiavimai turi būti grin

džiami augštu akademiniu ly
giu? O tai būtų gana sunku dėl 
palyginamai mažo studentų 
skaičiaus ir dėl jų studijuojamų 
dalykų įvairumo. Tad akademi
nis aspektas suvažiavimuose ne
turėtų būti statomas pirmoje ei
lėje.

Tokiu būdu studentų suva
žiavimai iš įvairių miestų pir
miausiai turi tarnauti studentų, 
susipažinimui, susidraugavimui, 
naujų pažinčių užmezgimui bei 
senųjų atnaujinimui. Tai yra la
bai svarbus dalykas mūsų dy- 

• džio bendruomenėje, kur drau
gų pasirinkimas yra labai siau
ras atskirų miestų ribose, šisai 
socialinis aspektas ir bus bazė 
mano siūlomam suvažiavimui.

Dabartinė sistema apgyvendi
nant suvažiavimo svečius pas 
vietinius studentus ir kitose lie
tuviškose šeimose be abejo yra 
labai naudinga ekonomiškai ir 
sudaro šilto šeimyniško vaišin
gumo nuotaiką. Bet, deja, ap
sunkina suvažiavimo programos 
vykdymą gaištant kelionėse. Tas 
taip pat sudaro sąlygas paski
ram grupavimuisi ir nedalyvau
jant visose, suvažiavimo funkci
jose. To būtų išvengta, jeigu su
važiavimai būtų ruošiami jauni
mo stovyklose, vasarvietėse ar 
panašiose vietose kur nakvynė ir 
vykstanti suvažiavimo programa 
būtų praktiškai po tuo pačiu 
stogu. Canberros suvažiavimas, 
kur buvo ir miestas mažas, ir 
trūko įvairių kitokių atrakcijų, 
labiausiai buvo priartėjęs prie 
idealo.

Taip pat studentų savaitga
liai, įvykę Bayswater, Victoria, 
buvo geri, kiek tai lietė dalyvių 
aktyvų įsijungimą į programą.

Suvažiavimų organizavimas 
tuo pačiu metu su kitom organi
zacijom, pavz., su sportininkais, 
taip pat sudaro problemų. Tų 
organizacijų rengiamos įvairios 
funkcijos neišvengiamai sutam
pa laiko atžvilgiu ir taip visur 
susidaro mažas dalyvių skaičius, 
šito galima išvengti suvažiavi- 
ma šaukiant kitoje vietoje arba 
skirtingu laiku. Kadangi tie pa- 
tvs žmonės dažnai dalyvauja ke
liose organizacijose. skirtingo 

.laiko ir vietos parinkimas įvai

PIRMASIS SUVAŽIAVIMAS
1966-jų metų Sydney liet, stu

dentų valdyba (Z. Budrikis, — 
pirm., R. Daukus — sekr., R. Sta- 
kauskas — iždn.), atlikusi visą 
eilę paprastų metinių darbų nutarė 
atlikti vieną ir ne taip jau papras
tą. šis darbas, vienas iš svar
biausių A.L.S.S. veikloje, buvo su
organizuoti lietuvių studentų su
važiavimą. Kadangi tais metais 
Sydnėjuje vyko Sporto šventė, nu
tarta čia ruošti ir suvažiavimą. 
Susisiekus su valdybomis Adelai
dėje ir Melbourne šiam sumanymui 
gautas entuziaztiškas pritarimas.

Ini. ZIGMAS BUDRIKIS
Jam būnant Studentų Valdybos 
Sydnejuje pirmnnintyi buvo su
šauktas pirmasis Australijos liet, 
stud, suvažiavimas 1956 m.

►STUDENTU ŽODIS

Redaguoja Gražina Reisgytė 135 Mimosa Rd., Greenacre, N.S.W. Tel. 70 3978

KA VEIKSIME MELBOURNE?
Šiais metais Australijos Lie

tuvių Studentų Sąjungos suva
žiavimas vyksta Melbourne. Stu
dentams jame dalyvavimas kai
nuos £3-10-0. Mokestis pakilo 
bendrai pašokus visoms kainoms 
ir dar dėl to, kad pati suvažia
vimo programa praplėsta. Pro
grama detalėmis galutinai dar 
neparuošta, bet stengiamasi į 
programą įtraukti kiek galint 
daugiau parengimų, bendrų su 
kitomis organizacijomis. Taip į 
studentų suvažiavimo programą 
įtraukta Meno Dienų, sportinin
kų parengimai ir A.L.B. Kraš
to Tarybos suvažiavimo dvi pa
skaitos. Žinoma, turėsim ir gry

rių organizacijų suvažiavimams 
būtų labai pageidautinas.

Turint galvoj iškeltas mintis 
kyla klausimas, kaip dažnai stu
dentai turėtų susivažiuoti? Aš 
tikiu pasakymui, kad “nesimaty
mas širdis suartina’ ’ir “familia- 
riškumas ugdo ipelpasi|tenkini- 
mą”. Suvažiavimai turėtų būti 
laukiami ir ten turi būti daug 
naujų vardų.

Dabar, kada suvažiavimai vy
ksta kasmet, susirenka ris tie 
patys žmonės, kurie grupuojasi 
ris tokiose pačiose grupėse. 
Naujai atvykusieji, būdami ma
žumoje, lieka daugiau ar mažiau 
nuošaliai ir kitais metais jau ne
beturi noro iš viso dalyvauti, 
šiai problemai išspręsti ir pri
traukti daugiau naujų vardų aš 
siūlau formalius suvažiavimus 
šaukti kas antri metai, o tarpi
niai metai turėtų būti išnaudo
jami neformaliai lankant drau
gus.

Norėčiau, kad šios kelios ma
no mintys sukeltų diskusijų apie 
mūsų suvažiavimus ir kad tie 
suvažiavimai pasidarytų visiems 
įdomūs ir naudingi.

Filisteris 

Tad pirmasis visuotinis A.L.S.S. 
suvažiavimas įvyko Sydnėjuje 1956 
metais gruodžio 28 — 30 d. d. da
lyvaujant 33 svečiams ir visiems 
šeimininkams.

Adelaidiškiai, vykdami automo
biliais, Sydnėjuje pasirodė jau 
gruodžio 27 d., o tos pačios dienos 
vakare atvyko traukiniu ir mel- 
bourniškiai. Stotyje juos pasitiko 
sydnėjiškiai ir tiesiog nusivedė į 
Trocadero salę, kurioje vyko lietu
vių balius. Baliuje dalyvaujant 
beveik visiems adelaidiškiams ir 
sydnėjiškiams, ten ir užsimezgė 
visos pažintys.

Gruodžio 28 d. įvyko bendras 
valdybų posėdis, o vakare oficialus 
suvažiavimo atidarymas. Atidary
mą pravedė pirm. Z. Budrikis, taip 
pat sveikino ir kalbas pasakė Mel
bourne pirm. A. Staugaitis ir Ade
laidės — J. Arminas.

Gruodžio 29 įvyko iškyla į Casu- 
la, kur dalyvavo suvažiavimo da
lyviai ir jų svečiai. Pavakary ap
lankyta skautų stovykla Inglebur- 
ne ir kartu su skautais pabendrau
ta prie laužo. Gruodžio 30 d. po 
pamaldų diena laisva, tik vakare 
visi rinkosi į Bankstown Capitol 
mažąją salę darbo posėdžiui ir su
važiavimo uždarymui, čia pasitar
ta įvairiais A.L.S.S. liečiančiais 
klausimais, nutarta ruošti kasmet 
suvažiavimus vis kitame mieste. 
Sekantis suvažiavimas bus Mel
bourne; išneštos kelios rezoliucijos, 
liečiančios studentus bei bendruo
meninį gyvenimą. Suvažiavimą už
darius įvyko bendras pasilinksmi
nimas.

Gruodžio 31 d. dar namo neišsis
kirstyta ir visi studentai dalyvavo 

| sporto Klubo “Kovo” suruoštame

nai savos studentiškos progra
mos.

Suvažiavimo pasisekimas nė
ra vien tik organizatorių ranko
se; jis priklauso ir nuo pačių 
suvažiavusių studentų. Jei visi 
prisidės prie mūsų parengimų 
savo aktyviu dalyvavimu, tai 
jau suvažiavimas bus pasisekęs. 
Todėl visi, atvykstą į Melbour
ne kviečiami ir raginami daly
vauti visuose parengimuose!

Turim numatę bent keletą 
paskaitų. Dvi bus uždaros — 
vien tik studentams. Kalbėtojai 
— K. Rindzevičius, Ballarat 
Grammar Mokyklos mokytojas. 
Jis kalbės apie akademinio gy
venimo problemas istorijos ei
goje; inŽ. A. Kabaila, New 
South Wales universiteto lekto
rius, irgi prižadėjęs paskaitą, 
nors temos dar nežinom.

Paskaitos vyks Melbourne 
universiteto architektūros fakul
teto rūmuose. Abu kalbėtojai vi
siems gerai žinomi, visuomet ar
timi jaunimui ir studentams.

Be to, A.L.B. Krašto Tary
bos suvažiavime vyks dvi pas
kaitos, skirtos lietuviškam jauni
mui ir ypač studentams. Vikto
ras Martišius kalbės “Lietuviš
ko jaunimo įtraukimas į ben
druomeninę veiklą” ir Vytautas 
Doniela “Kodėl dabarties stu
dentai yra ‘kitokie’?” Abiejų 
pranešėjų paskaitos rūpi mūsų 
studentams ir turėtų susilaukti 
gyvo susidomėjimo. Po visų pa
skaitų vyks diskusijos.

Be paskaitų bus A.L.S.S. val
dybų susirinkimas, kur tikimės 
bus galutinai nutarta ir suregu
liuota Sąjungos statutas. Bus ir 
bendras visų studentų susirinki
mas.

Tuo pačiu laiku vyks Meno 
Dienų parengimai, kurių kaiku- 
riuose bendrai dalyvaus risi stu
dentai (bilietai su didele nudar
da): dramos spektaklio vakare, 
Tautinių Šokių Festivalyje, 
Sporto Šventės atidaryme, Dai
nų Šventės koncerte ir Naujų 
Metų baliuje. Į tuos parengimus 
už bilietus bus užmokėta iš stu
dentų suvažiavimo mokesčio. 
Visi studentai kviečiami ir į lie
tuvių meno parodą.

Po visų programų vyks užda
ri studentų pobūviai. Nors tie 
pobūviai prasidės gana vėlai, ti
kimės, kad tai neatims noro 
juose dalyvauti — išmiegoti lai
ko užteks nes paskaitos ir posė
džiai prasidės tik apie 11 vai. 
ryto. Tradicinę studentų vaka
rienę šiemet turėsime gruodžio 
30 d. vakare. Be to bus ir tra
dicinis piknikas, kuriame numa
tyta kitokia programa, negu bū
davo ankstyvesniuose suvažia
vimuose. Apie tai sužinosite at
važiavę!

Rasa Zižytė

Naujųjų Metų sutikime State 
Ballroom.

Šis pirmasis Australijos Lietu
vių studentų metinis sąskrydis bu
vo daugiau susipažinimo pobūdžio: 
programa nedidelė ir kalnų nenu- 
versta. Buvo laisvo laiko daly
vauti ir Sporto Šventės parengi
muose bei apžiūrėti Sydney ir uni
versitetą. Tačiau reikia pripa
žinti, kad tai buvo tas branduolys 
visos A.L.S.S. veiklos ir pamatas 
būsimiems suvažiavimams.

Metiniai suvažiavimai duoda 
progų atlikti visus A.L.S.S. darbus 
bei kartu pabendrauti.

Tikėkimės, kad tas entuziazmas, 
parodytas visų dalyvių pirmame 
suvažiavime ir tuometinės valdybos 
nuopelnas jį organizuojant liks 
kaip ilgalaikis įkvėpimas šiam 
svarbiausiam įvykiui A.L.S.S. gy
venime — metiniam narių suvažia
vimui. i

P. Pullinen

. 8-sis A.L.S.S.
SUVAŽIAVIMAS

MELBOURNE

Atvažiuojančių studentų sutiki
mo vieta bus spaudoje paskelbta 
vėliau, bet atvažiuojantieji į suva
žiavimą turėtų jau dabar regis
truotis ar savo skyrių valdybose 
arba pas mus Melbourne. Tie, ku
rie nepriklauso kitoms į suvažia
vimus atvykstančioms grupėms ir 
neturi kur apsigyventi, prašomi 
apie tai kuo anksčiau pranešti 
Danai Vingrytei, 70 Manningtree 
Rad, Hawthorn, Vic., kad galėtume 
jų apgyvendinimu pasirūpinti.

Rasa žižytė

MEDICINOS DAKTARAS — 
ROBERTAS BAUŽĖ

Gimė 1938 m. gruodžio 7 d. Syd
nėjuje. 1966 m. baigė Ashfield 
De La Salle College pirmuoju 
mokiniu ir buvo to kolidžio kapito
nu. 1964 m. baigė Sydney uni
versiteto medicinos fakultetą įsi
gydamas Bachelor of Medicine, 
Bachelor of Surgery .laipsnius. 
Praktiką atliko Prince Alfred li
goninėje Sydnėjuje. Dabar dirba 
Woolongong ligoninėje. Nuo 1965 
yra pakviestas kaip vyresnysis 
chirurgas ir anestetistas į Adelai
dės Royal Hospital.

Universitete Robertas Baužė at-

KALBA
Kodėl fuksai pasyviai žiūri į Lie

tuvių Studentų Sąjungą? — ma
nęs klausia Studentų žodžio re
daktorė.

Jei fuksai į Sąjungą nestoja, 
reiškia jiems ji yra nepatraukli. 
O kodėl nepatraukli? Pirmiausia, 
kad Sąjunga iš viso nieko reikš
mingo nedaro, išskyrus metų gale 
ruošiamus suvažiavimus.

Dar būdama gimnazijoj perskai
tydavau G. Procutos raginimus 
mūsų studentams. Laukdavau, ka
da gi mūsų studentija pasirodys 
tikra lietuvių studentų organizaci
ja. Aš pati “užaugau” kitoje lie
tuviško jaunimo organizacijoje ir 
tikiu, kad kiekviena organizacija, 
kuri tik vadinasi lietuviška, turi 
užimti reikiamą vietą lietuviškoje 
veikloje. Iš studentų, o ypatingai 
iš vyresniųjų, reikėtų kaip tik šito 
tikėtis.

Pobūviuose susėdę prie buteliais 
“papuošto” stalo Sydnėjaus stu
dentai dažnai kalbasi angliškai. 
Ar tai gali būti patrauklu? Tokio
je aplinkoje praleisti laiką , progų 
yra daug ir australų tarpe net ir 
su savų fakultetų studentais, kur 
pasikalbėjimams temų yra begalės.

Sydnėjaus studentai dabar yra 
suskaldyti į dvi dalis. Nors tai pa
daryta ne pačių studentų iniciaty
va, bet jeigu Sydnėjaus skyrius 
būtų tvirčiau veikęs, gal to ir ne
būtų atsitikę.

Kad jaunieji lietuviai studentai

AKADEMINIAI
NUSIDAVIMAI

Melbourne studentų šeima didėja. Į jų eiles pritraukiami net ir 
kitų tautybių asmens, šis prieauglis vyksta vedybiniu keliu, štai, Jū
ratė Normantaitė susižiedavo su Rein Zender — vestuvės vasary, 
1965; Audronė Paragytė su Antanu Kęsminu — vestuvės lapkričio 
mėn.; Arūnas žižys su Helen Dryburgh — vestuvės sausy 1965;. Rūta 
Jarinkevičiūtė su Stuart Prunice — vestuvės rugsėjo mėn. 1965; 
Narcizas Ramanauskas ir Dalia Grigaitytė — vestuvės buvo spalio 
31 d. ir Bernardas Jarašius su Vida Kuncaite vestuvės ateinančiais 
metais prieš Velykas. Algis Cininas jau vedęs Albiną šilvaitę.

Virginija Sikorzkytė pernai baigė meno studijas Melbourne ir 
planuoja važiuoti į užsienį.

★ ★
Henrikas Malakūnas baigė mokytojų kolegiją augščiausiais pa

žymiais. Dabar mokytojauja ir vakarais toliau studijuoja gamtos 
mokslus Melbourne universitete.

★ ★
Raimonda Malakūnaitė baigė fizinio auklėjimo studijas ir da

bar mokytojauja. ............
★ ★

Melbourniškis Arūnas žižys pernai baigė studijas su B.A. ir 
dip. Ed. Dabar mokytojauja.

★ ★
Liucija Petkevičiūtė baigė mokytojų kolegiją Melbourne ir da

bar mokytojauja.
★ ★

Šiemet A.L.S.S. Melbourne skyriuje yra penki nauji nariai: Jo
nas Meiliūnas, Vytas Karazija, Zigmas Lynikas, Raimondas Kaz
lauskas ir Algis šemetas.. Be to studijas tęsia ir keturi filisteriai: A. 
Karazijienė, S. Stankūnavičius, E. žižienė ir R. Sližys, kuris nese
niai baigęs inžineriją dabar grįžo į universitetą studijuoti ekono
mikos.

★ ★

CANBERRA
Ričardai Sipavičiui įtudijuoja ekonomiką, žaidžia universiteto 

krepinio komandoj ir šoka tautinius- šokius. Laisvu laiku groja akor
deonu, fleita, pianinu ir bango bubnui muša.

★ ★
Vidas Labutis studijuoja geologiją ir žaidžia universiteto krepši

nio komandoj, šoka tautinius šokius. Mėgsta pavojingą gyvenimą — 
priklauso šaudymo klubui, o sugriuvus mašinai nusipirko motociklą.

★ ★
Rimas Kuraitis studijuoja geologiją, šoka tautinius šokius. Lais

valaikiu renka akmenėlius. Važinėdavo mašina, kurią kartą išardą* 
nesurado visų dalių.

Romas Miniotas studijuoja geologiją ir rimtai gyvena: neseniai 
įvyko vestuvės. Laisvu laiku slidinėja ir stato laivus. Skundžiasi, kad 
žuvys nekimba.

★ ★
Vida Andriuškaitė siekia psichologijos Honours ir planuoja siekti 

magistro laipsnio. Priklauso Lietuvių Klubo moterų komitetui ir pir
mininkauja universiteto psichologų draugijai.

★ ' ★
Ridas Daukus studijuodamas teisę dirba Attorney Generals De- 

partmente. Canberroj; matomas retai — dienas praleidžia arba kal
nuose, arba Sydnejuje;

★ ★
Kazys Kemešys gavo A.N.U. scholarship ir ruošiasi geolbgijos 

doktoratui. Laisvalaikiu tapo paveikslus. Neseniai turėjo savo kūry
bos parodą.

★ ★
Andrius Kasperiūnas nors ir ne canberiškis, bet vistiek šliejasi 

prie Canberros. Studijuoja science Armidale universitete.
Šarka

stovavo medicinos fakultetą stu
dentų taryboje, priklausė krepšinio 
ir futbolo komandoms ir buvo nuo
latinis Sydney universiteto studen
tų laikraščio “Honi Soit” bendra
darbis.

FUKSĖ
neatitoltų nuo Sąjungos, reikėtų 
pasirodyti, kad Sąjunga yra viene
tas su kokiu nors tikslu. Tad 
būtų aišku, dėl ko reikia priklau
syti lietuvių studentų sąjungai, o 
ne panašiai australų organizacijai. 
Daug šių metų fuksų net nėra su
sipažinę su veiklesniais lietuviais 
studentais. Kiti nedrįsta ateiti gal 
dar dėl to, kad silpnai moka lietu
viškai. Man atrodo, vyresniesiems 
studentams reiktų pabandyti daž
niau susitikti fuksus privačiai, gal 
net ir namuose aplankant. Tas 
sugriautų tą “nedrąsos sieną”, ku
ri skiria fuksus nuo vyresniųjų.

Ramunė Zinkutė

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS

SYDNEJUJE

A.L.S.S. Sydney Skyriaus narių 
susirinkimas šaukiamas lapkričio 
29 d. sekmadienį 2 vai. p.p. Daina
vos namuose Bankstowne.

Susirinkime bus aptariami suva
žiavimo reikalai, tariamasi, kaip 
išspręsti transporto problemas vy
kstant į suvažiavimą ir kitokie ‘ 
klausimai. Taip pat gautas pakvie
timas iš latvių dalyvauti jų ruo
šiamoje iškyloje, apie kurią smul
kiau bus parnešta susirinkime.

Visi studentai kviečiami gausiai 
ir aktyviai susirinkime dalyvauti.

i Valdyba

STIPENDIJA
A.L.S.S. Melbourne Skyrius yra 

numatęs 1965 mokslo metais skirti 
£100 stipendiją studijas pradedan
čiam lietuviui studentui, kuris dėl 
lėšų stokos negalėtų studijuoti.

Stipendijai skirti komisijon pa
kviesti filisteriai: S. Stankūnavi
čius, E. žižienė, K. Lipšienė ir D. 
Žilinskienė.

šis sveikintinas Melbourne Sky
riaus'nutarimas turėtų būti pavyz
džiu ir kitiems Sąjungos skyriams.

R.

Rytų Vokietijoje komunistinis 
teismas pasmerkė nuo 5 iki 10 me
tų sunkių darbų kalėjimu penkis 
studentus vien tik dėl to, kad buvo 
įtarti planavę patiekti protestą 
vyriausybei, kam varžomas gyven
tojų judėjimas ir kodėl vyriausybė 
kišasi priimant studentus į univer
sitetą, nors toks protestas niekad 
nebuvo patiektas.

Krokuvoje Jogaila įsteigė uni
versitetą 1364 metais, t.y. prieš 
600 metų. Vilniuje Stepono Ba
toro universitetas įsteigtas, 1573 
metais, o iš mongolų pasiliuosa- 
vusi Rusija savo pirmą universi
tetą įsisteigė Maskvoje tik 1755 
metais.
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Jau Meno Dienos nebetoli. Įvai
rių parengimų dalyviai baigia pa
siruošti tai didelei bendruomenės 
šventei Melbourne, kuri sutrauks 
iš visos Australijos didelius būrius 
tautiečių. Į Meno Dienas atvyks 
daug senimo, o taip pat ir jaunimo. 
Mūsų ypatingas dėmesys jaunimui, 
kuris turės netrukus mus pava
duoti ir tęsti mūsų darbus ir iš
laikyti lietuviškumų ir tautinę gy
vybę. Trokšdami užsiauginti 
įvairių šakų jaunų talentų, kad 
mūsų įvairių šakų menas klestėtų 
ir bujotų, yra Meno Dienose ren
giamas JAUNŲJŲ TALENTŲ 
KONCERTAS, įvykstųs gruodžio 
mėn. 28., pirmadienį, 7,30 vai. vak., 
Nicholas Hall, 148 Lonsdale St., 
Melbourne, City. Jame dalyvaus 
apie 30 atrinktų iškilesnių jaunų 
dtiininink|ų, instrumentalistų, de-1 
klamuotojų. Be to, dalyvauja ir 
kun. dr. Petro Bašinsko vadovau
jamas Geelongo Mokyklinio Jauni
mo Choras. Iš viso programoje 
su choristais dalyvauja 50.
Kas jie tokie? Susipažinkime.

Iš ADELAIDĖS:
1. Germanaitė Rima, akorde

onistė, 17 mt Akordeonu groja 
7 metus, laimėjusi Adelaidės jau
nimo akordeono varžybose eilę pri
zų. šiais metais laimėjo du pir
mus prizus, groja Adelaidės Tau
tinių Šokių Grupei, lanko aukštes
niųjų mokyklų.

2. Germanaitė Julija, akor
deonistė, 13 mt., akordeonu gro
ja 4 metus, laimėjusi 4 pri
zus jaunimo akordeono varžybose. 
Groja Adelaidės tautiniams šo
kiams. . I I ' ;

. Klimaitė Ramunė, pianistė, 
15 mt., pianinu skambina 6 
metai, laimėjusi 2 prizus už 
skambinimų įvairiose varžybose, 
lanko aukštesniųjų mokyklų.

4. Masiulytė Nemira, pianis
tė, 18 mt. Pianinu skambina 
10 metų, dalyvavo Stradfordo pia
no varžybose laimėdama premijų, 
Adelaidės choro “Lituania” akom
paniatorė, dažnai dalyvauja lietu
viškuose koncertuose kaip pianistė 
ir akompaniatorė, mokyto j auna 
lietuvių savaitgalio mokykloje, įs
tojo Adelaidės universitetan.

JAUNIEJI MENININKAI
PASIRUOŠĘ MENO DIENOMS

5. Straukas Vytautas, smui
kininkas, 20 mt., studijuoja 
Adelaidės universitete ir mokyto- 
jauna, choro “Lituania” jaunesny
sis dirigentas ir dainininkas, tau
tinių šokių grupės vadovas, žaidžia 
krepšinį sporto klube “VYTIS”.

6. Viliūnaitė Dalia, dekla- 
muotoja, 16 mt., daug kartų 
deklamavusi lietuvių visuomenei 
įvairiom progom, groja smuiku, 
skambina pianinu, bei dalyvauja 
vaidybos meno pasirodymuose ang
lų kalba, lanko aukštesniųjų mo
kyklų.

7. Zamoiskis Augis, daininin
kas — baritonas, 20 mt., stu
dijuoja Adelaidės universitete 
ir mokosi dainavimo konservatori
joje, dainuoja “Lituania” chore, 
dalyvauja Tautinių Šokių grupėje 
ir skautų organizacijoje.
Iš GEELONGO:

1. Aleksiūnaitė Nijolė, pia
nistė, 20 mt., baigusi Girls 
Secondary School, komercijos 
skyrių. Dirba kaip sekretorė vie
noje elektros gaminių firmoje. 
Pianinu skambina 4 metai, daly-

VIETOJE PARAGINIMO
Pranešama, kad naujas “News Digest — International” numeris 

išeis šio mėnesio gale ir sekančio mėnesio pradžioj bus išsiuntinėtas 
visiems skaitytojams ir platintojams.

Sųryšy su tuo čia talpinamas laiškas mokslininko — gamtininko, 
žurnalisto, gerai žinomo skautų veikėjo profesoriaus Jono Kuprionio, 
šiuo metu dirbančio viename J.A.V. universitete.

MIELAS REDAKTORIAU!
Prieš pora dienų gavau “News 

Digest — International”. Tai bu
vo netikėtas siurprizas. Iš pradžių 
neatkreipiau dėmesio, nes kasdien 
laiškanešys atneša po gerokų pun
delį prenumeruojamos ir reklamai 
siuntinėjamos literatūros. Pradė
jęs vartyti pamačiau, kad tai lietu
viškas deimančiukas.

Sveikinu! Jūs, vyrai, dirbate 
puikų darbų. Daugumos pasaulio 
kraštų žmonės taip įsiknisę į savo 
šiltų patalų ir tiek susiinteresavę 
savo gyvenimo gerbūviu, kad visai 
nenori pakelti akių ir pamatyti kas 
dedasi pasauly. O ten yra kraštai, 
ten yra tautos, kurios kaip šio žur- 

vauja Geelongo Lietuvių Chore.
2. Manikauakaitė Veronika, 14 

mt., 3 klasės gimnazistė, Da
lyvauja Geelongo Mok. Jau
nimo Chore, Tautinių šokių 
Grupėje, skautuose. Lanko Gee
longo Savaitgalio Mokyklų, skam
bina gitara ir dainuoja.

3. Grufa» Udo, smuikininkas, 
16 mt., 4 klasės mokinys, žai
džia tenisų.

4. Manikauakaitė Marija — 
dainininkė, akordeonistė, 16 mt., 
4 klasės gimnazistė. Dalyvauja 
Geelongo Mok. Jaunimo Chore, 
Tautinių šokių Grupėje, skau
tuose, groja Akordeonu ir vargo
nais.

5. Medelytė Aldona, deklamuo- 
toja, 14 mt., dalyvauja Geelongo 
Mok. Jaunimo Chore ir Geelongo 
Lietuvių Chore, atvykusi iš Ang
lijos.

6. Vaičekauskaitė Elena, daini
ninkė, 17 mt., abiturientė, daly
vauja Geelongo Mok. Jaunimo 
Chore, Tautinių šokių Grupėje, 
skautuose. Yra klasės prefektas 

nalo viršelis gerai pavaizduoja, yra 
apsuptos spygliuota viela. Vie
niems džiaugtis gyvenimo laisve ir 
gerbūviu, o kitiems, ištisiems kraš
tams apsuptiems spygliuota viela 
vargti, kad patenkinus siauros 
grupelės primestų norų, kentėti 
savo žmonių persekiojimų ir savo 
tautos naikinimų, tai ant tokios 
tautų moralės pagrindų pasaulis 
negali ilgai egzistuoti.

Tad šis žurnalas yra šauklys pa
saulio tautų sųžinei. Dėl to jo mi
sija yra labai kilni ir visų, turin
čių grynų sųžinę žmonių, turi būti 
paremta. Netenka abejoti, kad 
gerų žmonių pasauly dar yra labai 
daug. Svarbu tuos žmones pasiek- 

ir aktyvi australų jaunimo orga
nizacijose.

7. Varankai t ė Marija, daininin
kė, akompaniatorė, 18 mt., abi
turientė. Dalyvauja Geelongo 
Mok. Jaunimo Chore, Tautinių 
šokių Grupėje, skautuose, mo
kosi piano.

8. .žvirblytė Rata, deklamuoto- 
ja, 14 mt. Dalyvauja Geelongo 
Mok. Jaunimo Chore, Tautinių 
Šokių Grupėje, skautuose, gra
žiai piešia.

Be šių Jaunųjų Talentų kon
certe dalyvauja ir Geelongo Mo
kyklinio Jaunimo Choras, kun. 
dr. Petro Bašinsko 1960 m. įkur
tas. Iki šiol choras ištvermingai 
dirbdamas savo repertuare turi 
virš 20 dainų ir 10 giesmių. Jau
nimo Choras išpildo meninės pro
gramos dalis minėjimuose, pada
rė išvykas į Moe ir Melbournų, 
taip pat pasirodė ir australų tar
pe. Šiame koncerte choras, va
dovaujamas steigėjo ir vadovo 
kun. dr. Petro Bašinsko 1960 m. 
įkurtas. Iki šiol choras ištver
mingai dirbdamas savo repertua
re turi virš 20 dainų ir 10 gies
mių. Jaunimo Choras išpildo me
ninės programos dalis minėji
muose, padarė išvykas į Moe ir 
Melbournų, taip pat pasirodė ir 
australų tarpe, šiame koncerte 

ti, priminti esamų padėtį, juos 
išjudinti. Kaip atrodo, šis žurna
las to ir siekia. Linkiu pasiseki
mo.

Mane pasiekė News Digest — 
International No. 3, 1964 m. Žur
nalo formatas labai patogus. Tu
rinys aktualus ir rimtas. Taip ir 
ateity linkėtina tokia kondensuota 
stipriais faktais paremta medžia
ga matyti. Tų paminiu dėl to, kad 
kai mūsų širdis yra taip skaudžiai 
sukruvinta ir mūsų broliai taip 
skriaudžiami ir naiknami, tai 
mums kalbant ar rašant lengva 
nuslysti į sentimentus. O tai, to 
viso nepergyvenusiems, gali būti 
klaidingai suprasta.

Linkiu Jums, vyrai, ištvermės, 
ir kad šis žurnalas plačiai pasklis
tų po pasaulį. Kadangi jis leidžia
mas anglų kalba, tai jo informa
cijos gali būti išgirstos ne vien 
lietuvų, kurie jų gauna ir iš kitų 
šaltinių, bet paskleidžiamos pla
čiai po pasaulį.

Prof. J. Kuprionis, 
Ruston, Lwisia.no, ELSA.

SKAITYTOJO ŽODIS

Sakykime lietuviškai
Su mūsų išeivijos dienų pradžia 

pagreitėjo ir mūsų kalbos darky
mas sparčiais žingsniais. Nenuos
tabu, nes tas atsitinka ne mums 
vieniems, bet visoms tautinėms ma
žumoms, esančioms vienoje ar ki
toje šalyje ir sudarant tik mažytę 
to krašto gyventojų dalį. Pats gy
venimas taipgi nestovi vietoje, ir 
beveik kasdien pagaminama kas 
nors naujo ir tam naujagimiui rei
kalingas naujas vardas. Tokiu bū
du ne tik mes — tautinės mažu
mos —, bet ir šio krašto šeimi
ninkai kartais suka galvas, kaip tų 
naujagimį pakrikštyti.

šį kartų noriu paliesti ne nau
jagimį, bet jau seniai, seniai žmo
nių naudojamas priemones — ugnį 
ir mėsų — alkiui numalšinti. Ir da
bar, moderniškais laikais šiame 
krašte vadinama “barbeque”. Ar 
netiktų mums vadinti “iešmynė”? 
Juk mes turime vardų “gegužynė”, 

choras, vadovaujamas steigėjo ir 
vadovo kun. dr. P. Ba insko iš
pildys keletu dainelių.
IŠ HOBARTO:

1. Kantvilaitė Dalia, pianistė, 
11 mt., moksleivė, muzikos mo
kosi 4 skyr.

2. Kantvilaitė Jūratė, pianistė, 
14 mt., mokosi Mount Carmel ko
ledže, sėkmingai mokosi muzikos 
šešttame skyriuje.
Iš MELBOURNO:

1. Didžytė Ieva, deklamuotoja, 
pranešėja, 21 mt., pradžios mo
kyklų ir gimnazijų baigė Mel
bourne. Šiais metais tikisi baigti 
humanitarinius mokslus Molbour- 
no universitete ir įsigyti B.A. 
laipsnį, ateinančiais metais pasi
ruošti mokytojos profesijai ir įsi
gyti mokytojos diplomų. Daly
vauja Melbourne Tautinių Šokių 
Grupėje, skautuose, o universi
tete prisideda prie "Mountain- 
neering Club” iškylų. Redaguoja 
skautų laikraštį “Pėdsekis” skau
čių skyrelį “Sesutei Skautei”.

2. Kalpokas Gintaras, daininin
kas, 22 mt., pradžios mokyklų 
baigė Vokietijoj, gimnazijų Mel
bourne. Apie vienus metus dirbo 
vaistinėje. Dabar dirba tik rytais 
dalinį darbų, kad galėtų pagilinti

(.Pabaiga psl. 5) 

t.y. su gegužio mėn. pradžia arba 
pabaiga pasilinksminimas atvira
me ore.

Grįžtant prie siūlomo termino 
pirmiausias ir primityviausias bū
das išsikepti mėsai juk buvo ugnis 
ir iešmas. Kaip ir “Gegužynė” taip 
ir “iešmynė” sutraukia didesnį 
būrį žmonių. Be to ir ne kiekviena 
mėsa tinka tam tikslui — “Barbe
que chops”. Vadinasi, “Barbeque 
stake, turi būti skirtinga. Taigi, 
siūlyčiau, mūsų kalbininkams tuo 
reikalu susidomėti.

B.Z.
*| l ' ' '

REDAKCIJOS PASTABA: Mūsų 
bendradarbis B.Z. šiuo laišku iške
lia mūsų kalbos grynumo svarbų 
išeivijoje. Be abejo, tai nėra leng
va, kaip nelengva pačiam šiose sų- 
lygose išlikti lietuviu ir išauginti 
vaikus lietuviais. Vis tik stengian
tis tai įmanoma. Tiesa, mūsų šei
mų tėvai pasitenkina daugeliu at
vejų tuo, kų vaikas pasako ir jiems 
pakenčiamai suprantama, tad jie 
priima ir net nemato reikalo jų 
pataisyti, kaip turėtų skambėti lie
tuviškai.

Grįžtant prie dabarties naujųjų 
terminų mums išeiviams labai sun
ku prisitaikinti, nes mes esame 
kad ir šiame krašte tik labai ma
žytė dalelė visos tautos, bet vis tik 
reikėtų atkreipti į dienos smulk
menas, kurios ilgainiui pasidaro es
minės. Mes, atsiradę čia, pradžioje 
susidūrėme su visa eile mums sve
timų terminų, bet ilgainiui atra
dome ir savų, lietuviškų atitikme
nų. Galimas daiktas, kad vietoje 
“barbeque”, “jet” ar kitokių mes 
susirasime arba nusikalsime žodį, 
kuris bus lietuviškas ir savo dva
sia ir prasme. Mus tik džiugina 
tas faktas, kad ir mūsų tarpe atsi
randa žmonių, kurie tuo reikalu at
siliepia. Mūsų akimis žiūrint, tai 
yra labai teigiamas ženklas, nes 
kas yra sųmoningas savoje kalboje, 
tas yra juo labiau sųmoningas ir 
lietuviškais reikalais. Būtų gerai, 
jeigu ir ateity Mūsų Pastogė gau
tų sugestijų, kaip išsireikšti lietu
viškai kalbant, apie tuos terminus, 
kurių neturėjome savame krašte 
ir kurie šiandie pasidarė kas
dienybė.

“M.P." Redakcija

KATRYNA
VERTĖ M. MIKALIŪNAS

(Tęsinys)

Katryna, įėjusių kambarin, jį apmetė griežtu 
žvilgsniu, bet netarė nei žodžio. Ji tikrai yra graži, 
pagalvojo Katryna. Jos akys buvo gražios, o veido 
oda tokia rausva, kokios Katryna dar nebuvo ma
čiusi; bet visų gražiausi buvo jos rusvi kaštaniniai 
plaukai, kurie, it vainikas, puošė jos galvų. Jie bu
vo kelis kartus stora kasa apsukti aplink galvų, ir 
Katrynai rodėsi, jog ji dar nieko panašaus ir gra
žaus nebuvo mačiusi.

Mažoji gudruolė Elvira čiauškėjo:
— Mamyte, Johano Katryna atėjo pas mus. 

Dievo laimė, kad spėjom laiku susitvarkyti.
— Elvira, netark Viešpaties vardo be reikalo! 

— perspėjo motina ir kreipdamosi į Katrynų:
— Prašau arčiau, sėskis.
— Dėkui, — suniurnėjo Katryna ir prisėdo 

ant suolo, prie durų. Ji pradėjo vynioti savo dro
bulę su popierium ir mikčiojo:

— Matot., aš maniau... aš norėjau prašyti... 
gal Elvira parašytų laiškų Johanui?

Jaunoji šeimininkė atsakė:
—Suprantama, krikščionis negali nepaklausy

ti tokio prašymo.
Elviros akutės sužibo. ,
—- Laiškelį parašyti! Labai malonu, kaip pa

sakė Engmanas, kai jo Ulla norėjo šokti jūron. 
Eime seklyčion, ten rašalas ir pieštukai.

Katryna nuėjo paskui mergaitę, per prieangį 
seklyčion. Tai buvo veik tokia pat didelė patalpa, 
kaip ir šeimyninė, bet, kad ir gražiai užtiestos lo
vos ir puikūs įvairiaspalviai, sienose kabų “ryijy”* 
atrodė šaltas ir negyvenamas. Elvira parodė į nen
drinius patiesalus, apklojančius grindis taip, kad 
tarp kiekvieno patiesalo tesimatė vos siaura grindų 
juostelė. — Aš, pernai pyniau šituos patiesalus, 
aš. — Išdidžiai ji paaiškino.

Kaip vasariniai patiesalai, jie atrodo gražūs 
ir lengvi, bet perdaug siauri, palyginti su tais vil
noniais takais, kur yra pas mus namie, pagalvojo

* Ryijy — sieniniai, labai gražiai ir margai išau- 
džiami kilimai, charakteringas soumių liaudies me
nas.

SALLY SALMINEN

' Katryna.
Elvira atsisėdo kėdėn prie stalo ir pasiėmė ko

telį.
— Na, dabar pradėsim?
Katryna atsisėdo prie kito stalo galo ir pada

vė mergaitei popierių.
— Pirmiausia mes parašysim datų, taip visuo

met pradedami laiškai. Kaip nori pradėti, Katry
na? Karštai mylimas vyre, arba: Neužmirštamai 
brangus drauge?

— Ne, rašyk paprastai: Brangus Johanai, — 
sausai atsakė Katryna.

— Tebūnie, kaip tu nori. Na, o kas toliau?
— Rašyk, kų nori. Pasakyk tiktai, kad aš lau

kiu pavasarį kūdikio, ir kad jis taupytų savo algų.
Mažoji Elvira rašė labai rūpestingai. Abi lakš

to pusės buvo pilnos jos smulkios rašysenos. Kat
ryna stebėjosi, kiek daug vietos popieriuje reika
linga tam mažam padarėliui, kad parašytų tuos 
kelis žodžius, bet, kadangi visa tai buvo jai egip- 
tiški ieroglifai, tai ji netrukdė mergaitei trūsti. 
Su pagarba sekė ji akimis mažų rankutę, vedžio
jančių plunksnų taip lengvai, jog žodžiai savaime 
biro į popierių.

Ji iš arčiau įsižiūrėjo mergaitę. Sunku buvo 
nustatyti jos amžius, bet jai negalėjo būti daugiau- 
kaip dešimtis metų. Iš motinos grožio mergaitei 
neteko nieko; ji buvo išblyškusi ir bespalvė, švie
sūs plaukai lygūs ir be spindesio, akys perdaug iš
pūstos, antakiai balti ir veik nematomi. Be viso to, 
jos nosytė buvo plokščia ir užriesta į viršų. Bet 
visuose jos judesiuose buvo kažkas paukštiško, kaž
kas, kas traukė savęspi, ir Katryna negalėjo nu
leisti akių nuo mažosios, kuri supdama kojytes po 
dideliu sijonu sėdėjo beržinėje kėdėje.

Baigė; antro puslapio pabaigoje Elvira staiga 
sustojo rašiusi ir pažvelgė į Katrynų:

— Kų mes parašysime pabaigai? — Tavo am
žinai ištikima žmona?

—■ Nė, — vėl sausai tarė Katryna, — parašyk 
tiktai mano vardų.

— Bet vis dėlto tau reikia pasiųsti jam ke

lis bučkius!
— Bučkius?

— žinoma, pasakė Elvira; žiūrėk, šitas kryžiu
kas reiškia bučkį. Aš žinau, kaip rašomi meilės 
laiškai.

— Ne, aš to nenoriu. Palik laiškų, koks jis yra.
— Ak, Katryna, tiktai vienų! Vienų mažytį, 

šičia kampe, matai?
Bet bučkis nenusisekė, ir jo vietoje išėjo di

delė rašalo dėmė.
— O, Viešpatie! — sušuko Elvira. Bet tučtuo

jau ji vėl nusijuokė: — Visgi iš to išeis tinkamas 
Johanui bučkis.

Katryna irgi, nenoromis, turėjo nusišypsoti.
Kai laiškas buvo baigtas ir įdėtas vokan, El

vira paklausė antrašo. Katryna sumišusi apsidai
rė. Antrašas? Apie tai ji visai nebuvo pagalvoju
si. Bet mažoji visažinanti Elvira ramindama tarė:

— Sutvarkysim tų reikalų, Katryna.
— Janne!
Skubiai įbėgo jos brolis.
— Te tau gabaliukas popieriaus ir pieštukų. 

Bėk pas dėdę Nordvistų, perduok jam linkėjimus 
ir paprašyk “Fridos” anrašo.

ŽEMES DREBĖJIMAI Paruoši Vertu

Seiamografas — mokslininkai, tyrinėju žemės 
drebėjimus, vadinami seismologistai, panaudoja 
aparatų — seismografų nustatyti žemės drebėjimo 
vietų ir apimtį, šie aparatai taip pat naudingi 
studijuojant žemės plutų ir jieškant naftos, šalia 
paduotas paveikslas rodo drebėjimų bangas: be
veik tiesios horizontalinės linijos vaizduoja nor
malų žemės virpėjimų; po jų netvarkingos rodo

Vaikas išbėgo ir netrukus grįžo antrašu neši
nas. Pagaliau visi rūpesčiai buvo baigti, ir Kat
ryna galėjo išsiųsti savo laiškų.

Nuo tos dienos Elvira visuomet jai padėdavo, 
kai reikėdavo kas parašyti. Ir tarp jiedviejų gimė 
savotiška draugystė, kuri tęsėsi visų gyvenimų. 
Elvira, Eriko duktė, buvo vienintėlis žmogus, ku
riam buvo leista kai kada pažvelgti Katrynos vi
dujiniu gyvenimam Tik viena Elvira tesužinojo, 
kuriuo būdu Katryna, turtingo šiaurės ūkininko 
duktė, apgaulės dėka, buvo atvežta salon ir turėjo 
visų gyvenimų vargti mažoje trobelėje pačioje uo
los viršūnėje.

RUDUO SALOJE
Nuo kūlimo ligi bulviakasio Katryna dirbo tai 

pas vienų, tai pas kitų stambiųjų ūkininkų. Abu 
kapitonai — ūkininkai, Nordvistas ir Svenssonaš, 
varžėsi dėl jos darbo: jie grobstė jų viens nuo kito, 
katras anksčiau spėdavo. Tai pat buvo brangina
ma ir Beta. O kiti ūkininkai turėdavo nusileisti 
abie galiūnam.

(Bus daugiau)

nestiprų drebėjimų; apačioje diagramos laužytos 
linijos vaizduoja didesnio masto drebėjimus.

Nežiūrint smarkių žemės drebėjimų išgalvota 
statyti taip pastatus, kad jie nesugriūtų. Toks, 
pavyzdžiui, Imperial viešbutis Tokio mieste, Japo
nijoje išliko sveikas po baisaus žemės drebėjimo 
1923 metais. Jį suprojektavo Amerikos architęktas 
F.L. Wright
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VYT. GRYBAUSKAS

Žvilgsnis atgal
IŠVYKOS Į AUSTRALIJĄ AIKŠTĖS APYSKAITA

(Tęsinys)

dažnai yra per greiti jo galvojimui.
Toliau eitų Jesevičius. Jis turi 

viską, kas geram žaidikui reika
linga; ūgj, svorj, greiti, šuoli, 
metimą. Tačiau to viso jis nepa
jėgia koordinuoti ir tinkamai iš
naudoti. Jei ne sužeidimas prieš 
pabaigą, jis tikriausiai būtų buvęs 
mūsų geriausias kamuolių rinkėjas

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ 
KREPŠININKŲ RINKTINES KELIONĖS 
Į AUSTRALIJĄ IŠLAIDOMS PADENGTI

GEELONGO LIETUVIŲ 
AUKOTOJŲ SĄRAŠAS

P. Saldukas £0.10.0, F. Bandža 
£ 0.10.0, K. Šimkevičius £0.10.0, 
V. čerakavičius £0.10.0, S. Ska- 
pinskas £0.10.0, C. Srederis £ 
0.10.0, J. Manikauskas £0.10.0, 
V. Stagis £1, A. Bratanavičius 
£1, A.B. £0.10.0, P. Šileris £1, 
S. Posekas £0.10.0, J.M. £0.10.0, 
L.S.A.T. Bungardai £1, Neišskait. 
£0.10.0, A. Žvirblis £0.10.0, Ne
išskait. £0.10.0, P. Šimkus £0.10.0, 
J. Lipšys £1, Neišskait. £1, L. 
Valodka £1, E. Šutas £1, J. Gai
lius £1, A.D. £1, C. Valodka £1, 
Andriukonis £1, M. Davalga 
£1.10.0, E. Jomantiąnė £į.; K. 
Starinskas £1, A. Jančiauskienė 
£ 1, Luckus £ 1, Rapkauskas £ 5 
S. Žilkauskas £1, R. Giedrys £1, 
J. Pranauskas £1, A. Miliauskas 
£2, J. 
£1, S. 
£2, A.

Viso

vičius £0.10.0, P. Ligeikis £1.
Viso ............................. £5.5.0

Repševičius 
A. Statkus 
£3, Austas 
C. Gaidele-

Grybas £1, V. E. Bindokai 
Slavickas £1, B. Grufas 

Kisielius £1.10.0.
,.\...............>...... £40.0.0

HOBARTO LIETUVIŲ 
AUKOTOJŲ SĄRAŠAS

L. Simanauskas £5, J. Kozikas 
£5, M. Kozikas £3, B. Berzaus- 
kas £2.10.0, Juodvalkis £4, Pr. 
Janušaitis £2, J. Dilba £3, K. Al
seika £1, M. Ross £1, V. Mikelai- 
tis £5, V. Vaičiulevičius £1, A. 
Jurka £1, A. Jakštas £2, J. An
drikonis £2, N. Gustas £2, G. Ja- 
nušaitytė £1, P. Ramanauskas £5, 
J. Strolis £5, A. Kantvilas £4, 
T. Truchanienė £1, J. Žukauskas 
£1, O. Cwalinska £2, S. Steponai
tis £2, J. Ruzgys £2, P. Auksuo- 
lis £0.10.0, J. Gudelis £5, V. Ste
ponavičius £1, V. Navickas £1, J. 
Sirgūnas £2, V. Kalytis £1, A. 
Degutis £1, Truchanas £1, J. Pet
raitis £5, P. Petraitis £0.10.0, P. 
Šiaučiūnas £5, P. Banelis £5, A. 
Viknius £1, J. Gaižiūnas £6, S. 
Juodziukėnas £5, B. Bukevičius 
£5, R. Johnson £1, A. Martišius 
£5, K. Paškevičius £3, J. Radze
vičius £3, J. Vasiliauskas £2, J. 
Petraitis £1, J. Paškevičius £1, 
R. Kairys £1, P. Kairys £5, Kra
sauskas £3, V. Fromas £2, S. 
Domkus £2, M. Kaltinis £2, D. 
Gasiūnas £5, J. Garavniovas £1, 
A. Milinkevičienė £4, R. Šulskis 
£2, B. šikšnius £3.

Viso

PERTHO LIETUVIŲ 
AUKOTOJŲ SĄRAŠAS

J. Miliauskas £5, E. Šidlauskas 
£5, B. Baikauskas £5, A. Šimkus 
£5, T. Cibulskas £5, St. Račkaus
kas £5, A. Einas £1, V. Valaitis 
£2, A. Čižeika £5, D. Plyčiuvai- 
tis £ 1, M. Vilkelis £ 2, V. Kliukas 
£ 1, M. Gelažius £ 1, Z, Budrikis 
£5, J. Sakalas £5, A. Kavolis £1, 
V. Kisielius £1, J. Jasas £5, J. 
Ditmanas £5, A. Brazowski £1, 
F. Žilinskas £1, A. Klimaitis £10, 
V. Volodka £10, J. 
£1, E. Klimaitis £3, 
£1, č. Čekanauskas 
£1, J. Miliauskas £10,
vičius £2, A. Valiukėnas £2, S. 
Narmontas £2, P. Žulys £10, O. 
Sedzevičius £1, K. Anaitis £2, 
Seen. Mėgėjų Grupė £5, V. Koza- 
kas £3, Neišskait. £1, Neišskait. 
£1, Grinevičius £3, K. Vaičiū
nas £1, O. Višniauskienė £1, Ma
ziliauskas £2, G.A.R: Kateiva 
£10, K.Z. čeičys £1, M. Lingienė 
£1, B. Kasparas £2, P. Vyšniaus
kas £5, J. Liutikas £2, V. Dai- 
lydė £2, Krutulis £1, Kuzmickas 
£2, Kasputis £5, J. Mačulaitis £1, 
A. Meliaskas £1, P. Kieras £1, V; 
Krikštulaitis £0.10.0, V. Stirbins- 
kas £1, A. Kairaitis £4, J. Stanke
vičius £2, Kamineckas £1, A. Ber- 
tašius £1, Francas £2.10.0, V. 
bulskas £3, J. Babarskas £1, 
Petrukėnas £1, B. Butkys £1.

Viso £194.0.0

£153.10.0
LAUNCESTONO APYLINKĖS 

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS
St. 'Virbickas £1, P. Lazdauskas 

£0.10.0, Krutulis £1, Bartkevičius 
£0.0.5, Br. Jankus £1, V. Puike-

Visiems, kurie sekė mūsų kelionę 
čia spaudoje ar matė keletą rung
tynių Australijoje, geriausias, 
efektingiausias ir įspūdingiausias 
mūsų žaidikas buvo čekauskas. 
Jis buvo tas generolas vadovavęs 
daugumai antpuolių, pats puikiai 
metęs iš toli, savo įspūdingu drib- 
lingu užpakalyje nugaros, ar net 
tarp kojų, dažnai praeidamas net 
kelis priešininkus, padarydavo du 
taškus iš sunkiausių pozicijų. 
Nepaprastos fizinės kondicijos, jis 
eilę rungtynių turėjo žaisti ištisai, 
dažnai metimo pozicijoje būdavo'mūsų žaidiko vietoje, statau ko- 
pastumiamas, iš pilno greičio griū- ' mandos kapitoną Algį Varną. Jis 
davo, bet kaip guminis, niekad ne-' yra išbaigtas žaidikas su nepap- 
susižeidė, o atsikėlęs nusišypsodavo rastu metimu iš tolio su greičiu ir 
ir sumesdavo baudas. Jis surinko' puikiu šuoliu prie lentų, su driblin- 
daugiausia taškų, buvo pabaisa ir1 gu, veržlumu ir metimais iš greičio 
problemą kiekvienam priešininkui, iš abiejų rankų. Jo gynimas nu- 
Tačiau nežiūrint šių puikių savy- stebino daug ką. Tiek Melbourne, 
bių, jis turėjo ir silpnų vietų. Ži- tiek Adelaidėje jis susitvarkė su 
noma, skaitytojai apie jas negir- pavojingiausiais priešininkais. Jo 
dėjo, o daugumas žiūrovų jų ne-' taškų vidurkis per vienerias rung- 
pastebėjo. Jo gynimas buvo vienas tynęs buvo 17.8 prieš čekausko 

19.3; tačiau jei jis būtų tiek žaidęs, 
kaip čekauskas, be vargo būtų pa
daręs daugiausiai taškų, nors jis 
ir nebuvo savo geriausios formos, 
nes pirmą dieną peršalęs, jis neat
sigavo per visą kelionę. Jis visas 
sunkiausias rungtynes sužaidė pa
sigėrėtinai.

Taip, kad abu šie žaidikai buvo 
iškiliausi ir pagrindiniai ramsčiai 
viso laimėjimų vainiko.

Po jų maždaug apylygėje eilėje 
rikiuojasi Modestavičius, Jesevi- 
čius,‘ Šilingas, Sedlickas ir Adzima. 
Jie visi protarpiais sušvytėdavo 
savo klase ir pajėgumu, protar
piais gi pasimesdavo arba visiškai 
savęs nesurasdavo.

Iš šių visų trupučiuką lengviau 
iškyla Modestavičius. Jo gerieji 
protarpiai būdavo /nepaprastai 
puikūs, kartais net fantastiški;

silpniausių iš visos komandos. Ne
kartą šiurpuliai apimdavo, kai jo 
tiesioginis priešininkas gaudavo 
kamuolį. Geresnį priešingos ko
mandos gyniką visuomet dengdavo 
Sedlickas, Motiejūnas ar Bazėnas. 
Taip pat ir geram komandiniam 
žaidimui jis nebuvo tikras dirigen
tas, nežiūrint, kad puikiai vadova
vo greitiesiems antpuoliams ar 
pats išvystydavo nepaprastą verž
lumą. Tai ypač buvo jaučiama 
žaidime prieš zoninį dengimą.

Lygiagrečiai su juo, geriausiojo

A. VARNAS

ypatingai keliose rungtynėse Ade
laidėje ir Toronte. Jo staigumas, 
puikus šuolis, kovos dvasia, ener
gija, nepaprasti metimai iš karto, 
ore pagavus kamuolį, dažnai iššau
kdavo žiūrovų nusistebėjimą. Jo 
visuomet geras ir sąžiningas gyni
mas buvo ypatingai nemalonus 
garsiajam latviui Lindei. Jei jo 
puikūs momentai ir gerosios savy
bės iškelia jį trečion vieton, tai iš 
kitos pusės jis pridarė daug klaidų. 
Pirmiausia, jam ilgiausiai užtruko 
persilaužti ir apsiprasti prie karš
to ir kieto australiško žaidimo. 
Tik Melbourne jis pradėjo įgauti 
savimi pasitikėjimą, o Adelaidėje 
pasiekė savo aukščiausią formą; 
ir kaip tik geriausiu momentu. Jo 
silpniausios vietos yra pasuotės ir 
driblingas; jo veiksmai ir judesiai

F. ČEKAUSKAS

Jaunieji menininkai
(.Atkelta ii psl. 4)

dainavimo studijas. Gauna kon
servatorijos stipendiją. Yra na
rys “Australia National Opera 
School”.' Dažnai jį girdime dai
nuojant lietuviškuose minėji
muose ir kituose parengimuose.

3. Statkutė Dalia, deklamuo
to ja, 16 mt., lanko Presentation 
Conventą Windsore, dalyvauja 
Tautinių šokių Grupėje, ateiti
ninkuose, lošia krepšinį, mėgsta 
poeziją ir skambina gitara.

4. Tamošiūnaitė Rita, dekla- 
muotoja, 13 mt., yra baigusi Pa
rapijos Sekmadienio Mokyklą, li
tuanistinius kursus. Dalyvauja 
skautuose, lanko Our Ladys ko
ledžą. Mėgsta muziką ir poeziją. 
Septintus metus skambina piani-

nu, trečius metus lanko baleto 
mokyklą, mėgsta sportą, ypač bė
gimą. Dažnai pasirodo parengi
muose su eilėraščiais ir skambi
nimu įvairių muzikos kūrinių.

5. Vaičiulytė Emilija, pianistė, 
19 mt., antrus metus studijuoja 
humanitarinius mokslus Melbour
ne Universitete. Jau ilgesnį lai
ką studijuoja piano muziką ir yra 
tolokai pažengusi. Dalyvauja 
skautuose, Lietuvių Stud. S-goj.

6. Vaičiulytė Jadvyga, 17 mt., 
baleto šokėja, mokosi dar gim
nazijoje ir baleto mokykloje.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
-OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vaL, 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston S*., 
Melb., C.I. (Priėjai* Melbourne Town Hall)

Tel. 63-2231

GERIAUSIAS FUTBOLISTAS 
VLADAS DAUKŠAS,

!♦! m M Importers £
Hansa Trading Co.

Exporters

195-197 Flemington Rd., North Melbourne, N.I 
Tel. 30-3347

Didžiausia ir labiausiai patikima siuntinių firma su sa
vo skyriais visose Australijos valstijose, su pilnais V/O 
Vneshposyltorg įgaliojimais siųsti jūsų pačių paruoštus siun
tinius, o taip pat priima įvairių dovaninių siuntinių ir maisto 
užsakymus persiųsti jūsų artimiesiems į Sov. Sąjungą. Že
miausios aptarnavimo ir persiuntimo kainos. Greitas ir rū
pestingas aptarnavimas. Norį smulkesnių informacijų prašo
mi kreiptis į įstaigą Melbourne arba asmeniškai teirautis 
kiekviename šių skyrių: 
BRISBANE: 12 Pine St., Bulimba, Qld, tel. 95 5086.

10 Vale St., Red Hill, Qld.
SYDNEY: 590 George St. (Crystal Palace Arcade), 

tel. 61 3265.
CANBERRA: Flat 3, 14 Hayley St., Ainslie, ACT.
MELBOURNE: 197 Flemington Rd., North Melbourne, 

tel. 30 3347.
LAUNCESTON: 41 William St., Launceston, Tas. 
GEELONG: 79 Ryrie St., Geelong, Vic., tel. 3216. 
ADELAIDE: 18 Torrens Ave., Fullarton, tel. 7 3626.

39 Chesser St., City, tel. W 2684,
41 Tapleys Hill Rd., Hendon, tel. 4 2879. 

PERTH: 58 Alma Rd., Mt. Lawley, tel. 28 3046.

Reikalaukite katalogų ir kainoraščių, ir įsitikinsite, kad 
mūsų firma yra pigiausia siuntinių persiuntimo institucija 
Australijoje.

City,

IŠ SYDNĖJAUS:
1. Apinytė Liuda, baleto šokė

ja, 13 mt., iš pradžių lankė kla
sikinio ir modernaus baleto stu
diją septintuosius metus eidama. 
Egzaminus išlaikė su aukštais 
pagyrimais. Vėliau pradėjo stu
dijuoti Royal Academy of Danc
ing modernųjį stepavimą. Egza
minus išlaikė labai gerai ir gavo 
pažangumo medalių iš studijos.

Mėgsta muzikos scenos meną. 
Yra dalyvavusi eilėje vaidinimų 
ir kitų scenos pasirodymuose ne 
tik Lietuvių Savaitgalio Mokyk
loje, bet ir gimnazijoje. Vaidino 
vadovaujamas roles “Batuotame 
Katine” ir “Sigutėje”. Dalyvau
ja skautuose. Yra skiltininkė. 
Gimnazijoje mokosi gerai.

2. Belkutė Zita, pianistė, 11 
mt., muzikos ir dainavimo moko
si pas p. Vilnonytę Ireną. Dabar 
yra 4 muzikos klasėje. Lanko 
Bankstowno Lietuvių Savaitgalio 
Mokyklą, dalyvauja skautuose.

3. Grudzinskaitė Audronė, pia
nistė, 18 mt., gimnaziją baigė 
Sydnėjuje 1963 mt., dabar studi
juoja Sydney Universitete kalbas 
ir psichologiją. Muzikos pradėjo 
mokytis 1955 m. Be muzikos 
mėgsta .sportą ir žaidžia krepšinį. 
Priklauso Universiteto Mergaičių 
Krepšinio komandoje ir šiais me
tais buvo išrinkta j Australijos 
universitetų mergaičių krepšinio 
rinktinę.

4. Laukaiti* Kęstuti*, daini
ninkas, 13 mt., dažnai dainuoja

Urugvajuje gimęs lietuviukas. 
Jis skaitomas vienu geriausių 
futbolo žaidėjų pasaulyje. 1961 
metais jis buvo Argentinos Inde- 
pendiente žaidėjas, bet Urugva
jaus pirmaujanti Nacional jį vėl 
“atpirko”. Minėtos dvi komandos 
12.8.64 Avellanedos aikštėje ko
vojo už Pietų Amerikos pirmeny
bes, pasibaigusias argentiniečių 
naudai: 1-0. (Už įėjimą gauta 
14.178.950 dol.).

solo lietuvių bendruomenės pa
rengimuose Sydnėjuje. Dalyvau
ja Jaunimo Chore. Jūros Dienos 
programoje už solo dainas yra 
laimėjęs I-ją premiją 1964 m. 
šiais metais Jaunimo Dienose 
Sydnėjuje yra laimėjęs II-ją pre
miją. Muzikos mokosi Beresfords 
School of Music”.

5. Inkrataitė Virginija, pianis
tė, 11 mt. Pradėjo muzikos mo
kytis 1953 m. ir yra dabar ket
virtame kurse. Egzaminus baigė 
su pagyrimais. Dalyvauja skau
tuose ir lanko Bankstowno Lie
tuvių Savaitgalio Mokyklą.

6. Šurka Eduardas, akordeonis
tas, 11 mt. Muzikos pradėjo mo
kytis 1961 m. Dalyvauja skau
tuose ir lanko lietuvių savaitga
lio mokyklą.

7. Laurinaitis Algis, pianistas, 
12 mt., muzikos pradėjo moky
tis pas p. Vilnonytę Ireną. Dabar 
lanko ketvirtąją muzikos klasę. 
Dalyvauja skautuose ir lanko lie
tuvių savaitgalio mokyklą.

Sakome, kad jaunimas mūsų 
bendruomenės žiedas, mūsų tau
tos tęstinumas ir ateitis. Jam 
skiriame nemažai susirūpinimo 
ir vilčių. Įvertindami mūsų jau
nosios kartos pastangas susirasti 
savo talentus, atsilankykime visi, 
jauni ir seni, Jaunųjų Talentų

FILMŲ 
VAKARAS

ALFAS Valdyba Adelaidėje 
rengia filmų vakarą, kuris įvyks 
Lietuvių Namuose, sekmadienį 
lapkričio 29 d. 7.30 vai. vakaro. 
Bu* demonstruojami šie filmai:

1) Sporto klubo Vytis užsaky- 
niu pagamintas spalvotas filmas, 
kuriame užfiksuota Amerikos lie
tuvių rinktinės vizito Adelaidėje 
svarbesni momentai: sutikimas 
aerodrome, rungtynių momentai, 
balius, pagerbimo vakarienė, iš
vykimas į Perthą ir kelios nuo
traukos padarytos rinktinei vie
šint Perthe.

2) ALFAS Valdybos užsakymu 
pagamintas garsinis filmas, ku
riame rodoma pilna Channel 2 
perduota transliacija iš Forestvil
le stadijono, kada Amerikos lie
tuviai liepos 31 d. nugalėjo Pietų 
Australiją 103-82.

Adelaidiškiai, nepraleiskite pro
gos prieš išsiunčiant šį filmą Į 
JAV-bes dar kartą pergyventi 
vieną didingiausių Amerikos lie
tuvių rinktinės pergalių Austra
lijoje!

Įėjimas: suaugusiems — 4 šil., 
vaikams (iki 14 m.) — 2 šil.

Koncertan, {vykstančiame Meno 
Dienose Melbourne.

A. Krauta*

nuo lentų. Dažnai jis blykstelė
davo puikiais metimais ar kartoji
mais. Visuomet buvo geras kovo
tojas ir gynikas. Tačiau per daž
nai, ypatingai pradžioje, praras
davo šaltą kraują ir tuoj reikdavo 
imti iš aikštės. Tai, žinoma, stip
riai atsiliepdavo ir į jo žaidimą.

Panašus buvo ir šilingas. Jis 
davė nemažai gražių minučių 
savo puikiu poziciniu žaidimu, už
tikrintais kartojimais prie prieši
ninko lentų ir geru kamuolių nu
ėmimu. Tačiau momentais jis 
dingdavo arba net pasimesdavo 
kovos įkarštyje, kartais net nebe
pajėgdamas suvaldyti nervų. Trū
ko jam truputi ir greičio, o kartais 
greitesniame žaidime ir išlaikymo.

Lygiagrečiai su šiais puolikais 
rikiuojasi ir gynikas Sedlickas. 
Jis buvo čekausko dešinioji ranka. 
Dėl savo gero gynimo jis visuomet
gaudavo pavojingesnį priešininką. 
O jo labai tikslus metimas šuolyje 
dažniausiai rasdavo krepšį pačiu 
reikalingiausiu momentu. Nežiū
rint aukšto ūgio ir didelių žings
nių, jis buvo pakankamai greitas 
ir neretai buvo aktyvus dalyvis 
greituose antpuoliuose. Kartais 
pamiršdavo kitus, bekombinuoda-. 
mas susidaryti sau progą metimui.

Prie šios grupės būtinai priklau
so ir centras Adzima. Vos patekęs 
į rinktinę, jis kelionę baigė kaip 
Nr. 1 centras. Ir be jokios abejo
nės, jis buvo gynimo kertinis ak
muo. Savo nepaprasta kovos dva
sia uždegdavo ir kitus ir po lento
mis “kapojosi” kaip liūtas. Visose 
sunkesnėse rungtynėse sukovojo be 
priekaišto ir kelionę baigė, kaip 
geriausias kamuolių rinkėjas nuo 
lentų. Būtų puikus centras, jei 
turėtų geresnį metimą ar bent tam 
pajėgtų susidaryti geresnę pozi
ciją.

Ir pagaliau trečiajai grupei lie
ka Bazėnas, Slomčinskas, Motiejū
nas ir Jankauskas.

Bazėnas, jauniausias iš visų, 
stebėtinai puikiai pasirodė Toronto 
varžybose ir buvo svarbiausias 
kalvis Waterburio Gintaro perga
lėse. Deja, Australijoje agresyvus 
ir per kietas žaidimas jį išmetė iš 
pusiausvyros, jis savęs niekada ne
surado. Gynime jis dirbo puikiai, 
visuomet stengėsi ir kovoję, tačiau 
puolime jo metimai ir pasuotės bu
vo visuomet paskubinti ir dažnai 
nepasiekdavo tikslo. Vis dėl to, 
jo geras kamuolio valdymas ir pui
kus driblingas davė daug paramos 
čekauskui, besinarpliojant iš prie
šininko visos aikštės spaudimo.

Slomčinskas taip pat Toronte 
daug geriau atrodė. Australai, 
mažesni ūgiu, bet daug judresni 
ir kietesni, dažnai jį išstumdavo iš 
geresnės pozicijos po lentomis, ar
ba sutrukdydavo jo metimą. Jam 
stigo kovos dvasios ir jis buvo per 
lėtas savo veiksmuose, o taip pat 
ir gynime. Tačiau jo ūgis visuo
met sudarydavo problemų prieši
ninkui, taip kad sumoje jis buvo 
geras pakaitas Adzimai.

Motiejūnas — geras gynime, 
energingas, puikus darbininkas, 
dažnai įnešdavo į pasidarantį mo
notonišką ir bedvasios mūsų žaidi
mą reikiamos ugnies. Stokojo tru
putį technikos pasuotėse, ypatingai 
greitame puolime ar šiaip prasi
veržimuose ir svarbiausia — toli
mesnio ar vidutinių distancijų me
timo, taip reikalingo šių laikų ge
ram gynikui.

Ir pagaliau Jankauskui mažiau
siai teko žaisti, nes jo silpnokas 
kamuolio valdymas ir lėtumas ne
labai tiko prie australų agresyvu
mo ir greičio. Tačiau jo neblogas 
mėtymas, ypatingai iš toliau, vi
suomet buvo vertingas indėlis ko
mandos pasirodymuose.

(Bus daugiau)

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir HUmoMjimuL Me* kalbame vokičkai.
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TEATRAS B ANKSTO WNE! v Pranešimai
GRUODŽIO 12 D. (ŠEŠTADIENI) 7 VAL. VAK.

DAINAVOS SALĖJE (EAST TERRACE, BANKSTOWN)
v

v>2 įvyksta Bankstown Savaitgalio Mokyklos spektaklis — trijų veiksmų pasaka

r
I
8

PAGROBTAS KARALAITIS

PRANEŠIMAS
Lapkričio 29 d. Lįdcombe Liet, 

savaitgalio Mokykla po liet, pamal
dų ruošia mokslo metų užbaigų ir 
Kalėdų Eglutę.

Mokinių tėvai ir liet, visuomenė 
kviečiama šiose mokyklos iškilmėse 
gausiai dalyvauti.

ATITAISYMAS
Atsiprašydami gerb. skaitytojų 

patiksliname, kad pereitame Mūsų 
Pastogės numery klaidingai buvo 
sužymėti viduriniai puslapiai: vie
toje ketvirto puslapio turi būti tre
čias, ir vietoje trečio ketvirtas.

M. P. Red.

VEIKIA VISI MOKYKLOS MOKINIAI
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

MELBOURNE
M Režisorė V.R. Saudargienė.
b '
$ Bilietus iš anksto galima gauti pas p. Ručinskienę 31 Pyramid Ave., Padstow, 
s _ tel. 77 9174 arba prie įėjimo. i

Bankstown Apyl. Kultūros Taryba

LAIŠKAS KU-KAI
Seniai tau berašiau. Noriu pa

sipasakoti, o kai ko net ir paklaus
ti. Mat, tu vistiek- daugiau apibė
gi, arčiau prie valdžios ir daugiau 
sužinai.

★
Seniai jau kalbama apie lietu

vių paminklų Sydnėjuje. Kelios 
eilutės apie tai tilpo ir “M.P.”. Ne
seniai tačiau sužinojau kiek dau
giau ir net paveikslų mačiau. Tai 
toks didžiulis trikampis; na, sa
kyčiau, lyg piramidė, o prie jos 
pridėtas medinis lietuviškas kry
žius. Sukaliodamas galvų vis ne
galėjau suprasti, kad štai šita pi
ramidė bus mūsų paminklas, by
los būsimoms kartoms, kad mes 
gyvenome Australijoj. Gal ir taip, 
bet kad šis paminklas primintų, 
kad mes iš Lietuvos, tai labai 
abejoju. Negi tos visos galvos, 
paminklo komitetai, negalėtų para
šyti daugiau i “M.P.” ir paaiš
kinti apie šj būsimųjį monumentų. 
Juk tam ir spauda!

★
Neseniai pateko į rankas toks 

amerikoniškas liet, laikraštis, ku
rio paskutiniame puslapyje pilna 
skelbimų apie trumpų bangų sto
tis, duodančias įvairiu laiku lietu
viškų programų. Kad taip mes 
Australijoje galėtume turėti nors 
vienų pradžiai! — pagalvojau. Juk 
erdvė visiems priklauso, o techni
kos . laimėjimais mums niekas ne
draudžia naudotis. Kas tokio da
lyko turėtų griebtis — nežinau. Bet 
iš to tikrai nauda būtų nepapras
ta. *. f ■ •

Koncertų, vaidinimų ir kitos rū
šies parengimų mums netrūksta. 
Ne visada mes galime išleisti įvy
kusio koncerto plokštelę, bet gi la
bai lengvai viso koncerto progra
mų galima įrašyti į magnetofoni
nę juostelę. Vienas kitas iš mū
siškių tuo keliu jau pradeda eiti, 
bet jeigu mes visį susinešime sa
vo "taiprekorderius” į sales, tai 
nebus vietos nei praeiti. Gi turint 
jau vienoj juostoj įgrotų progra
mų labai lengva toliau jau multi
plikuoti. Būtų labai naudinga to
kias juostas telkti prie Australijos 
Liet. B-nės bibliotekos, iš kur kiek
vienas galėtų pasiskolinti arba nu
sirašyti. Tai dar viena technikos 
priemonė, kurios mes dar lyg ir 
prisibijom. Ta pačia proga laikas 
būtų pagalvoti apie magnetofoni
nių juostų mėgėjų būrelį.

★ .'-r,-

Rašei, kad Petras Pilkalnis bu
vo labai jau gerbiamas Ameriko
je. Na, tai kas iš to mums, kad jis 
prapuolė Australijai. Sakau, gal 
žmogus kur susižeidė dešinę rankų. 
Ankščiau, būdavo, jis rašo M. Pas- 
neseniai atšventėm puikias krikš-

LAISVO LAIKO PROBLEMA
Dirbant per savaitę 40 valandų 

žmonės turi perdaug laisvo laiko, 
su kuriuo jie nežino, kų veikti ir 
jie jaučiasi perdaug vieniši, šito
kia situacija sukelia daugiau kri
minalinių nusikaltimų ir psichinių 
ligų. Taip bent galvoja senatorius 
Gorton Canberroje, kuris siūlo 
daugiau paruošti psichiatrų, galin
čių patarti lygsvaros netekusiems 
žmonėms, žodžiu, perdaug laisva
laikio yra žmogui kenksminga.

★
Vak. Vokietijoje mirė 60 metų 

sulaukęs B!, von Brentano, išbu
vęs Vokietijos užsienių reik, mi- 
nisteriu nuo 1955 iki 1961 metų. 
Mirė vėžiu.

togėn, o mes skaitome ir gėrimės. 
Dabar apkeliavo visų pasaulį, su
sitiko su dideliais ir mažais, net 
ir pats “paaugo”, o apie savo ke
liones nei mū, nei bū.

★
Žinau, užpyksi, jeigu nepaplet- 

kavosiu apie Wollongongu. Nuoty
kių ir mes turime. Skaičiumi ne- 
mažėjame, o netgi plečiamės. štai

tynas — jaunieji V. Budrikiai su
silaukė dukrelės. Į svečius sugūžė
jo pusė parapijos palinkėti jaunai 
Aidai šviesaus gyvenimo.

★
Naujoji Wollongong apyl. Val

dyba sparčiai ruošiasi ateities įvy
kiams. štai, ant nosies jau Kalėdų 
Eglutė, tuoj po to Naujų Metų ba
lius, kurin jau dabar dalinami pa
kvietimai. Sausio pabaigoj šaunio
ji Jūros Diena ir 1.1. Kur čia vi
sas paslaptis ir sužinosi.

Matas Gailius

Kariuomenės šventės minėjimas 
įvyksta lapkričio 28 d., šeštadie
nį, 7 vai. vak. Karmelitų salėje, 
Middle Park, šventės proga Teat
ro mėgėjai “Aušra” stato Laimu
čio Svaigaus trijų veiksmų dra
mų

“DIDŽIOJI AUKA”.
Veikalas primena lietuvių lais

vės kovas ir jų ryžtų atsikratyti 
okupantais. Vaidinimas užtruks 
dvi valandas. Vaidina 17 artistų, 
režisuoja inž. J. Babickas, prieš 
metus sėkmingai pastatęs S. Čiur
lionienės veikalų “Aušros Sūnūs”.

Reta proga pamatyti Melbourne 
augšto patriotiškumo vaidinimų. 
Tad tikimasi, kad į minėjimų ir 
spektaklį atsilankys visi geros va
lios lietuviai. Ypač kviečiamas ir 
laukiamas jaunimas.

Minėjimo salė pasiekiama va
žiuojant iš Collins Str., tramva
jum Nr. 10,9 iki 26-to sustojimo.

Lietuvos kariuomenė iškovojo 
Lietuvai laisvę ir saugojo Lietu
vę nuo priešų. Taigi Lietuvos 
kariuomenės šventė tikrai yra 
brangi kiekvienam lietuviui.

Todėl maloniai prašome ir 
kviečiame visus tautiečius daly
vauti š. m. Lietuvos kariuomenės 
šventės programoje.

L.V.S. “Ramovė”
Melbourne Skyria/us V-ba

BANKSTOWN SAVAITGALIO
MOKYKLA PRANEŠA,

kad numatomas vaidinimas “Pa
grobtas Karalaitis” įvyks ne gruo
džio 5 d., kaip kad buvo skelbiama, 
bet gruodžio 12 d. Bankstown Liet 
Namuose. Prašome įsidėmėti — 
Pagrobtas Karalaitis gruodžio 12 
d. Dainavoje!

. PRANEŠIMAS PERTH’O
APYLINKĖS LIETUVIAMS
Gruodžio 5 d. 6 vai. vak. p. A. 

Klimaičio salėje (78 Kimberley 
St., W. Leederville) įvyks Pertho 
ALSP Komiteto ruošiamas pasku
tinis susirinkimas, kurio metu bus 
įteikti ženkliukai Amerikos lietu
vių krepšininkų vizitui Australijo
je prisiminti, čia bus pranešimų 
ir sumanymų, o po to bendras pa- 
sivaišinimas ir barbecue.

Visi kviečiami gausiai dalyvauti.
Rengėjai

PADĖKA
Ruošiant IV-ją N.S.W. Dainų šventę Sydnejuje nuoširdžią 

padėką reiškiame: Canberra “Aušros” ir Newcastle lietuvių cho
rams už talką ir dalyvavimą; asmenims, prisidėjusiems aukomis, 
gėrybėmis ir darbu: p.p. Patašiui, K. Butkui, K. Daniškevičiui, 
Šatkauskui, Gudaičiui, Šimborienei, Bielienei, Dambrauskienei, 
Šidlauskienei, Šatkauskienei, Simonavičienei, Petroniui ir Ma
karui.

Taip pat dėkojame ir visiems gausiai dalyvavusiems koncerte.
"Dainos” Choro Valdyba

BANKSTOWNO APYLINKES VALDYBA KVIEČIA VISUS LIETUVIUS 
LAPKRIČIO 28 D. DALYVAUTI .

Pavasario Baliuje
DAINAVOJE (EAST TERRACE, BANKSTOWN)

Programoje: 7 Bangų baletas su Tahiti ir Havajų Šokiais; Sydney jaunųjų 
talentų, vykstančių į Meno Dienas Melbourne, pasirodymas.

Šokių metu turtinga loterija ir rožių valsas.
Vakaro pelnas skiriamas pagelbėti jauniesiems talentams nuvykti į Meno Dienas Mel
bourne. <*''

PAVASARIO BALIUS PATENKINS JAUNUS IR SENUS.
Įėjimas £1 asmeniui. Į Šią kainą įskaitomi užkandžiai ir gaiviną gėrimai.
Gros kontinentalinė vokiečių kapela. Pradžia 7 vai. vak.
Stalus iš anksto galima užsisakyti pas p.p. E. Eid’ėjų tel. 70 8365; K. Stašionį — 
77 6707 ir P. Sakalauską — 75 4289.

MIRĖ BRONIUS ZABLOCKIS
Lapkričio 10 d. staiga susirgęs Bronius Zablockis buvo 

nuvežtas į Marrickville ligoninę ir ten mirė tą pačią dieną.
Lapkričio 14 d., šeštadienį, velionis buvo draugų ir pa

žįstamų palydėtas į amžino poilsio vietą Lietuvių kapinėse 
Rookwood.

širdingai dėkojame kun. P. Butkui už atlaikytas apeigas,

P. Mikalauskų ir V. Dapkų Šeimos

Mieliems prieteliams, dalyvavusiems mano vyro
BRONIAUS ZABLOCKIO

laidotuvėse ir skausmo valandoje mane užjautusiems, reiškiu 
širdingą padėką.

Liūdinti žmona

Nuotrupos is Adelaides
PASIRUOŠIMAI MENO
DIENOMS

Kaip adelaidiškis, Meno Dienų 
gal jau neturėčiau vadinti tuo 
vardu, nes Krašto Tarybos Ade
laidės atstovai būsimam Tarybos 
suvažiavime bandys Meno Dienas 
perkrikštyti į Lietuvių Dienas. 
Motyvas aiškus ir, reikia pasakyti, 
gana svarus: Meno Dienų sųvoka 
neapima visų tų parengimų, kurie 
vyksta jos priedangoje.

Per krikštijimo mintį Adelaidėje 
iškėlė sporto atstovai ir ji rado 
pritarimo visoje eilėje kitų organi
zacijų. Pagaliau, šiandien dar ne 
tiek svarbu, kaip lietuviški paren
gimai bus pakrikštyti. Dabar svar
biau, kaip adelaidiškiai ruošiasi 
Melbourne pasirodyti.

Didžiausių dėmesį, kaip atrodo, 
kreipia Lituania choras. Gražiai 
atžymėjęs savo 15-kos metų sukak
tį, choras be visa ko, labai plačiai 
talkininkauja visoms lietuviškoms 
organizacijoms. Su lietuviška dai
na jie keliauja iš vienų Namų į 
kitus Namus, o į savo namučius 
pareina su užkimusią gerkle ir iš
džiūvusiu gomuriu... Ir chorvedys 
ir visi choristai užmiršo, kų reiš
kia laisva valandėlė savo asme
niškiems reikalams ar malonu
mams.

Jaunieji menininkai irgi nori ge
rai pasirodyti prieš kitų vietų jau
nuosius. Jie ruošiasi kiekvienas at
skirai, paslapčia. Tik per kariuo
menės šventės minėjimų dalis jų 
parodė adelaidiškiams, kuo jie ste
bins Melbournų.

“Vyties” sportininkai stebina 
pačius adelaidiškius. Krepšinyje 
jie gražiai pliekia savo klasės aus
trališkas komandas ir tikisi gražių, 
laimėjimų pačioje sporto šventėje.

Adelaidės teatralai, nesirodyda- 
mi Adelaidėje, norėjo bent Mel- 
bournui pasirodyti, bet juos nuga
lėjo gyvybingesni sydnejiškiai,

BENDRUOMENĖS MOKYKLA .. 
RUOŠIASI SUKAKČIAI

Adelaidės LB Savaitgalio mo
kykla, artėdama prie mokslo metų 
pabaigos, irgi ruošiasi sukakčiai. 
Kartu su mokslo metų pabaigtuvė
mis bus atšvęsta ir šios mokyklos 
15-kos metų veiklos sukaktis. Mo
kyklos vedėjas p. M. Renkė paža
dėjo vėliau suteikti platesnių in
formacijų apie mokyklos nueitų ke
lių. Adelaidiškiai šia mokykla, jos 
vadovybe ir pasišventusiais moky
tojais visai pagrįstai didžiuojasi ir 
jų labai aukštai vertina. Mokykla 
tikrai pavyzdingai skiepija lietu
viškumų priaugančioje kartoje. Vi
sa eilė tos mokyklos mokinių šian
dien jau aktyviai dalyvauja lietu
viškoje veikloje ir lietuviško vei
kimo sambūriuose. Mokytojai, ati
davę mokymui valandų valandas, 
gali visai drųsiai didžiuotis savo 
darbo vaisiais.

Šios mokyklos mokslo metų už- 
baigtuvės savo vaidinimais ir lie
tuviško žodžio demonstracija jau 
seniai tapo skaidriais pragiedru
liais visoje kolonijoje.

PARADAI IR PYRAGAI
Adelaidės Moterų Sekcijos kas

metiniai madų ir siuvimo vajai vi
suomet vainikuojami Madų Para
du. O šie madų paradai virto pa
čiais gausiausiai lankomais paren
gimais. Lietuvių Namų salė tų die
nų vos vos sutalpina iš visų Ade
laidės kampų sugužėjusius lietu- 
vus. Tikrai sunku pasakyti, kur to 
gausumo paslaptis. Ar tai nemoka
mos vaišės, ar noras pamatyti pa
siūtus moteriškus rūbus ir pačias 
jų demonstruotojas? Namuose ta
da pilna ne tik senimo, bet ir jau
nimo.

šiųmetiniame madų parade, ku
ris vyko lapkričio pradžioje, Sek
cijos ponios su visa eile talkinin
kių paruošė loterijai velykinių py
ragų stalų. Laimingieji loterijoj

tuos pyragus laimėjo ir jais gar
džiavosi. Tais pasigardžiavimais 
viskas galėjo ir baigtis, jei ne 
smalsus “Tbe Advertiser” reporte
ris. Jis susidomėjo pyragais, ap
graibomis rinko informacijas, kal
bėjosi su Moterų Sekcijos pirmi
ninke ponia Straukiene ir viso to 
pasikalbėjimo rezultate angliškoje 
spaudoje lietuviškais kepsniais pa
virto australiškas “wallnut cake”, 
rusiška “babka” ir vokiškas 
“baumkuchen”. Pačius gi lietuvius 
maloniai buvo nuteikę beržo pyra
gas (pagamintas ponios šerelie- 
nės) ir sausainiai “baravykai” 
(pagaminti p. Morkūnienės). Jie 
tikrai lietuviški ir buvo verti pir
mųjų prizų. .

ŽODIS TAMPA KŪNU
šiomis dienomis visai eilei Ade

laidės jaunuolių buvo išsiuntinėti 
pakvietimai į steigiamųjį jaunųjų 
choro dainininkų susirinkimų. Kai 
šios eilutės pasieks skatytojus, 
steigiamasis susirinkimas jau bus 
įvykęs ir, nėra abejonės, Adelaidė
je bus įsteigtas vien tik jaunimo 
mišrių balsų choras. Jį prižiūrės 
prityręs chorvedys p. V. Šimkus, 
bet techniškai su juo dirbs jauna
sis chorvedys Vyt. Straukas. Tai 
energingas ir daug žadantis jau
nuolis, šiemet pradėjęs mokytojau
ti.

LITERATŪROS VAKARAS
šiųmetinis Ateitininkų Sendrau

gių surengtas literatūros vakaras 
daugiausia buvo skirtas atžymėti 
prieš 20 metų žuvusiam lietuviui 
poetui Vytautui Mačerniui. Pen
kias jo vizijas deklamavo ponios 
E. Dainienė ir Vabolienė, ponai 
Kučinskas, Venclovavičius ir J. 
Neverauskas. Pr. Pusdešris supa
žindino su pačiu poetu ir jo poezi
ja. Antroje programos dalyje su 
savo kūryba pasirodė Pulgis An
driušis, Leonas Pakalnis ir Pranas 
Pusdešris. Programų užbaigė Li
tuania choras, sudainuodamas še
šias dainas ir, plojimams nesusto
jant, septintos dainos gabalėlį.

Staiga mirus
BRONIUI ZABLOCKIUI,

jo liūdinčią žmoną p. Zablockienę giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

P. M. Mikalauskai

Literatūros vakarų gausumu 
Adelaidė negali pasigirti. Deja, 
negalima girtis, kad į tų vakarų 
Katalikų Centre susirinko daug 
svečių. Nedidelė salė ir ta nebuvo 
užpildyta.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Tų šventę Adelaidėje visada 
rengia ramovėnai, kuriems ir šie
met vadovauja Č Zamoiskis. Ka
riuomenei buvo skirtas lapkričio 22 
dienos sekmadienis: iš ryto pamal
dos, popiet minėjimas Lietuvių Na
muose. Kariuomenės šventės išva
karėse ramovėnai surengė Lietuvių 
Namuose vaišes lietuviškų pra
džios mokyklų mokiniams ir supa
žindino jaunuosius su Lietuvos 
ginkluotom pajėgom ir lietuviu ka
riu. Mokiniai buvo vaišinami lie
tuvio kario pietumis V.R.

Pagaliau jau tvirtai susitarta, 
kad “Pagrobtasis karalaitis” bus 
išpirktas gruodžio 12 d. Dainavoje 
Bankstowne. Jo išpirkimui pini
gus renka p. Bučinskienė iš Pads
tow (skaitykite pranešimus!).

KU - KA
Pereitų savaitę lietuvaitė Sone

tą Salytė iš Detroit (U.S.A.) lan
kėsi Sydnejuje ir buvo globojama 
p.p. Daukų ir Venclovų. Ji tar
nauja Pan-Am lėktuvų bendrovėje 
kaip palydovė (stewardess). Pa
minėtina, kad ji lydėjo ir lietuvius 
krepšininkus žygyje į Australijų.

*
Jau atiduotas spaudai ir gruo

džio pradžioje bus išsiuntinėtas 
“Mūsų Pastogės” skaitytojams 
gražus knygelės formos kišeninis 
kalendorius. Kalendorių gaus ne
mokamai visi šių metų Mūsų Pas
togės skaitytojai ir tie, kurie jų 
užsisakys kitiems metams. ■

Taip pat bris labai ribotas ka
lendoriaus egz. skaičius, kuriuos 
galės nusipirkti ir tie, kurie nes
kaito Mūsų Pastogės. Kur jų bus 
galima gauti ir kiek kainuos, bus 
paskelbta vėliau.

#

Anų dienų skaičiau laikraščiuo
se, kad Adelaidės gatvėse vėjas 
žarstė popierinius australų svarus 
ir penkines, žmonės rinko pinigus 
ir kitiems net dalino. Neteko gir
dėti, kad nors vienam lietuviui tų 
dienų vėjas būtų atnešęs laimės.
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