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REGISTRUOKIME
MIRUSIUS

Vladas Radzevičius

Palyginamai į Australiją su
važiavome visi jauni, išskyrus 
vieną kitą vyresnį, kas sudarė 
tik išimtis. Šiandien jau daug kas 
iš mūsiškių peržengė 60-tį. Tai 
tik pirmas aliarmo skambutis. 
Šiaip, mirtis metų neskaičiuoja. 
Per tuos šešiolika metų per visą 
Australiją lietuvių išmirė visa 
eilė — senų ir jaunų. Bet jeigu 
kas šiandie mūsų paklaustų, kiek 
per tą laiką Australijoje nete
kome lietuvių, net atskirose apy
linkėse niekas negalėtų tiksliai 
atsakyti. O tai yra padaryta ne
dovanotina klaida. Bendruome
nės nariai lieka bendruomenės 
nariais net jeigu ir mirę, nes 
kiekvienas iš jų jei ne savo dar
bas tai bent savo buvimu prisi
dėjo prie bendruomenės egzista
vimo ir jos kūrimo. Pagaliau ir 
mūsų istorija, tiek tautos, tiek 
ir atskiros bendruomenės ar ko
lonijos svetur, reikalauja, kad 
rūpintumės ne vien tik gyvais, 
bet ir mirusiais tautos nariais. __ }___o.__t___
Sta, atvykę į Australiją ir leis- nizmą, kuris yra didžiausias ir 
danu Australijos Lietuvių Met- vienintelis mūsų tautos priešas. 
rdštį stengėmės kaip nors susek- Komunizmas pavergė ir laiko 
tl pėdsakus prieš mus čia atvy- pavergęs visą lietuvių tautą.

Su kūnu ir krauju
Niekas šiandien dar negali 

nujausti, kokių pasekmių Aus
tralijai turės paskutinis Austra
lijos vyriausybės nutarimas ak
tyviai įsijungti į karo veiksmus 
Indokinijoj. Niekas taip pat ne
gali pasakyti, ar ten vykstantie
ji karo veiksmai bus lokalizuoti, 
ar jie užlies pasaulį naujais nai
kinimais.

Ne mūsų reikalas liaupsinti 
arba smerkti Australijos vyriau
sybės nutarimo, nors jis gali pa
liesti ir palies kiekvieną iš mū
sų betarpiškai. Karas kiekvie
nam gyventojui užkrauna dides
nių arba mažesnių sunkumų, iš 
kiekvieno pareikalauja didesnio 
ar mažesnio pasiaukojimo. Pa
reikalaus jo ir iš mūsų. Dėl to 
negalime turėti jokių iliuzijų.

Žiūrint grynai iš lietuviško 
taško, Australija atvirai ir akty- 

, viai jungiasi į kovą prieš komu-
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retoj stengėmės kaip nors susek- ‘ Komunizmas pavergė ir

kusių ir gyvenusių lietuvių. Už
tikome vieną kitą pėdą, bet taip 
ir veržiamės daugiau spėjimais, 
o ne faktais.

Kiti teisinasi, kad tokia miru
sių registracija yra vietos kape
lionų žinioje. Teisingai, kapeUo- 
nai veda mirusių registraciją, bet 
tik tų, kuriuos jie patys palai
dojo. Bet gi yra visa eilė lietu
vių, kurie mirė ir buvo palaido
ti be religinių apeigų arba pa
lydėti amžinybėn kitokios tiky
bos dvasiškių, ir tai net ne iš 
lietuvių. Kas gali visa tai susek
ti, ir reikalui esant suieškoti?

Bendruomenės organai šioje 
vietoje būtų patikimiausia insti
tucija. Ir kodėl šito nepradėsi 
jau Šiandien, nieko neatidėlio 
įant?

IS visų Australijoje veikiančių 
bendruomenės institucijų ir pa
dalinių, kiek galima spėti iš 
spaudos pranešimų, tik viena 
Geelongo apylinkės valdyba už
vedė savo mirusių bendruome
nės narių knygą. Tik neaišku, 
ar toji Geelonge mirusių regis
tracija liečia tik bendruomenės 
namų statytojus, ar visus apy
linkėje gyvenančius lietuvius. 
Kaip ten bebūtų, Geelongas da
vė visai Australijos lietuvių ben
druomenei kilnų ir sektiną pa
vyzdį.

O tai mirusių registracijai 
daug nereikia: užtenka tik įsigy
ti specialią mirusių registracijai 
knygą, nors ir paprastą storesnį 
sąsiuvinį ir čia mirusį įrašyti pa
žymint — mirimo datą, laidoji
mo vietą, mirusiojo amžių ir jei 
įmanoma trumpą jo gyvenimo 
aprašymą. Tai būtų taip pat vie
nas iš mūsų gyvenimo Austra
lijoje istorijos šaltinių. Pasiūly
tasis būdas gal ir nėra visai to
bulas. Gal geriau būtų vietoj 
knygos užvesti mirusiųjų karto
teką, kurią būtų parankiau tvar
kyti ar tai chronologine, ar tai 
alfabetine tvarka. Nežiūrint to, 
šitas svarbus darbas turėtų bū
ti pradėtas visai neatdėliojant, 
net bandant suregistruoti arba 
surinkti žinių ir apie anksčiau 
mirusius bendruomenės narius.

Gaila, kad mes neturime iš 
viso Australijoje gyvenančių lie
tuvių kartotekos. Jau praėjo 16 
metų, kaip mes čia ,o vis tebe
gyvename tik spėjamu lietuvių 
skaičiumi. Kadaise buv. Kr.

Komunizmas panaikino Lietu-

vos neprikalusomybę ir į mūsų 
kraštą įsiveržę Sovietų Rusijos 
komunistai visai negalvoįa tos 
nepriklausomybės Lietuvai grą
žinti. Tik tuo atveju, jeigu šis 
karas savo išsiplėtimu galėtų 
kaip nors susilpninti Sovietų Są
jungą, mūsų viltys artėtų prie 
įsikūnijimo. Tačiau kol kas So
vietų Sąjunga, netiesioginiai re
mianti Vietnamo komunistus 
ginklais ir grąsinanati siųsti “sa
vanorius”, į konfilktą atvirai ne
sikiša.

Atrodo, kad nei Kinija, nei 
Sovietų Sąjunga nesijaučia galin
čios atviroj kovoj sužlugdyti 
Jungtinių Amerikos Valstybių. 
Abiejų šių komunistinių galybių 
tarpusaviai nesutarimai kliudo 
joms sueiti į karinę sąjungą prieš 
Ameriką. Tačiau praktika paro
dė, kad jie laimi tarptautiniuo
se pasitarimuose^ kada tereikia 
pasirašyti bendras sutartis, ku
rias daug lengviau sulaužyti, ne
gu atvirai kovoti. Abu šie kraš
tai, iš vienos pusės palaikydami 
ugnį, iš kitos reikalauja pasita-

rimų taikai atstatyti.
Tuo laiku, kai Australijos vy

riausybė paskelbė nutarimą siųs
ti į Vietnamo kovų rajoną savo 
pirmąjį batalijoną, Sovietų Są
junga, prisiviliojusi dar ir Pran
cūziją, pakartojo savo reikalavi
mą, kad būtų leista Indokinijos 
krašt. patiems savo problemas 
spręsti. Girdi, vie-nintėlis kelias 
yra pripažinti tų kraštų nepri
klausomybę ir nesikišti į jų vi
daus reikalus. Kaip žinoma, 
Jungtinės Amerikos Valstybės ir 
kiti jos veiksmus remiantieji 
kraštai (30 nepriklausom^ val
stybių) šiuo atveju turi kitokią 
koncepciją ir įvykių Indokinijoj 
visai nelaiko “vidaus reikalais”. 
Populiarus tos koncepcijos for
mulavimas telpa tvirtinime, kad 
pasaulinis komunizmas į Azijos 
kraštus ir yra pasiryžęs įtrauk
ti juos į savo įtakos sferą. Pa
gal tą tvirtinimą, kova Indokini
joje esanti demokratijos kova 
prieš diktatūrą, laisvės prieš pa
vergimą.

N.S.W. LIBERALAI LAIMI

R. W. ASKIN
N.S.W. premjeras

Po 25-rių metų darbiečių val
dymo nors sunkiai, bet vis tik li
beralų krašto koalicinės partijos 
išstūmė darbiečius ir krašto par
lamente sudarė nedidelę persvarą. 
Naujuoju ministeriu pirmininku 
bus buvęs opozicijos vadas Mr. 
Askin. Drauge su laimėjimu nu
matoma pasikeitimų ir krašto 
ekonominėj politikoj.

N.S.W. Australijoje buvo darbo 
darbo partijos tvirtovė, tačiau 
šiuose rinkimuose ji turėjo pra
laimėti. Priežaščių pati partija 
turėtų jieškoti savo tarpe ir va
dovybėje.

LIETUVA PAS. PARODOJE
Pernai Pasaulinėje Parodoje 

New Yorke dalyvavo tik lietuviai. 
Jie parodos aikštėje pastatė lie
tuvišką kryžių su tinkamu įrašu, 
jie pasirodė geriausiai už 
bet kurią kitą tautą savo suruoš
toje LIETUVIŲ DIENOJE1, apie 
kurią rašė visa Amerikos spauda.

Š.m. balandžio 21 d. Paroda 
buvo vėl atidaryta. Ši diena Lie
tuvai bus istorinė diena, nes ji 
čia turi savo "paviljoną”. Dėka 
energingo Lietuvių Komiteto, ša
lia gražiai perdažyto kryžiaus, 
ant ilgo balto aliumininio stulpo 
aukštai iškilo ir trispalvė Lietu
vos vėliava. Ilga graži mėlynos 
spalvos lenta baltomis raidėmis 
įrašu “Lithuania” aiškiai byloja, 
kad čia šiame garsiame centre 
yra Lietuva. Kryžius ženklina 
tautos kančias okupacijoje, o 
aukštai plevėsuojanti vėliava su 
laisvo ir civilizuoto pasaulio tau
tų vėliavomis skelbia, kad Lietu
va buvo ir bus laisva ir nepri
klausoma valstybė.

Vėliavos pakėlimo iškilmėse da
lyvavo: Vytautas Stašinskas, Lie
tuvos Generalinis Konsulas ir ta
rė atitinkamą žodį, Anicetas Si
mutis, Konsulas; Juozas Audėnas, 
Vliko Generalinis Sekretorius; 
kun. Lionginas Jankus sukalbėjo

maldą; tuntininko A. Samučio va
dovaujamas skautų būrelis; tau
tiniais drabužiais pasipuošęs bū
relis lietuvaičių; Dariaus ir Girė
no posto lietuvių veteranai su 
komandierium Antanu Kaunu 
priešakyje, kurie Jungtinių Ame
rikos Valstybių ir savo vėliavo
mis pagerbė Lietuvos vėliavos .pa
kėlimą; sugiedotas Tautos Him
nas.

Skautai, veteranai, mergaitės ir 
būrelis kitų lietuvių dalyvavo 
gausiame parodos atidarymo pa
rade.

Dėl vėliavos stulpo, Lietuvos 
ženklo ir kitų organizacinių dar
bų, kad čia yra Lithuania, labai 
daug pasidarbavo A. Sniečkus ir 
Petras Vytėnas, kuris savo ran
komis ir vėliavą iškėlė.

Po vėliavos pakėlimo iškilmių 
dalyviai buvo pakviesti į Vatika
no paviljoną, kur prie kun. Jan
kaus pastangomis išstatytos įvai
riomis kalbomis išleistų 
knygelių “Marija, Gelbėk Mus”, 
Sibiro mergaičių parašytos, vitri
nos buvo susitikta su Vatikano 
paviljono reikalų vedėju Msgr. 
John J. Gorman ir jo padėjėju 
Joseph T. Lahey. Lietuviai buvo 
paprašyti pasirašyti Vatikano pa
viljono garbės svečių knygoje.

Valdybos p-kas p. J. Vaičaitis 
stengėsi tokią lietuvių registraci
ją pravesti, bet tuo laiku vyra
vo kitokios nuotaikos, ir patys 
mūsų žmonės nebuvo pastoviai 
įsikūrę. Šiandie padėtis žymiai 
pasikeitusi. Kas bandė ir stengė
si, tie tokias lietuvių kartotekas 
turi, bet abejotina, ar reikalui 
esant jos būtų prieinamos ir ki
tiems, sakysim, bendruomenės 
institucijoms. Laikas būtų ir apie 
tai pagalvoti.
Tokia mirusių čia keliama regis
tracija šiandie dar nesunku bū
tų pravesti įskaitant ir anksčiau 
mirusius, bet praėjus dar pen
kiolikai metų jau būtų nepaly
ginamai sunkiau. Juo labiau, 
kad ir anksčiau mirusiųjų drau
gai ar pažįstami yra gyvi, ku
rie, neturint kitų šaltinių, gali vi 
sados suteikti žinių apie tada ir 
tada ten mirusį. Užvedant jau 
dabar tokias mirusių knygas at
eity tebus tik paprastas kance
liarinis darbas, kurį būtų gali
ma atlikti kiekvieno valdybos 
posėdžio metu.

Tikimės, kad šita užuomina 
bus atitinkamų institucijų tinka
mai suprasta ir net gal vykdo
ma. (v.k.)

Reikia pripažinti, kad šiuo at
veju lemiamą žodį tarė ir atei
viai, kurių daugumas yra pilie
čiai ir turi teisę balsuoti. Taip 
pat prieš pat rinkimus iš darbie- 
čių pusės viešai per spaudą (žiūr. 
“The Australian” balandžio 28 ir 
29 d.d.) mestas pabaltiečiams še
šėlis, kad jie esą naciai ir antise
mitai, taip pat neliko be pasek
mių.

PRO IR CONTRA
Neskaitant komunistinių kraš

tų, kurie visomis jiems priei
namomis priemonėmis diskrimi
nuoja Jungtines Amerikos Val
stybes ir jos sąjungininkus del 
veiksmų Indokininjoj, taikos 
“koekzistencijos” teorija įtaigoja 
didelę dalį pasaulinės opinijos. 
Iš visų pusių duodami įvairiau
si patarimai ir nurodymai, kaip 
reikėtų išeiti iš dabartinės pa
dėties, kad būtų ir vilkas sotus 
ir ožka sveika.

Australijos nutarimas siųski 
savo kovos dalinius pačioje 
Australijoje buvo sutiktas be. en
tuziazmo. Tas nutarimas dau
giau kritikuojamas, negu užgi
namas. Vieni jį laiko blogu ir 
skaudžiu, kiti nurodo, kad tai 
buvo vienintėlis kelias, kuriuo 
Australijos vyriausybė galėjo ei
ti, turėdama galvoje krašto sau
gumo interesus. Net ir pačioje 
Anglijoje, kuri moraliai stovi 
Amerikos pusėje, Australijos žy
gis sutiktas šaltai.

Pačiose. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse vyriausybę remianti 
visuomenės dalis ir valdžios pa
reigūnai Australijos nutarimą 
nuoširdžiai sveikina. Visi žino, 
kad 800 australų karo Vietna-

me nenulems, tačiau čia aiškiai 
akcentuojama, jog Australijos 
ryžtas paremti Jungtines Ame
rikos Valstybes savo kovos dali
niais suteiks Amerikos adminis
tracijai reikšmingos moralinės 
paramos. O jos jai reikia 
viduje, tiek užsienyje.

tiek

POLITINIŲ 
KOMENTATORIŲ 

NUOMONĖS
Įtakingieji Jungtinių Ameri

kos Valstybių politiniai komen
tatoriai (Prof. Hans J. Morgen
thau, Joseph Aslop, Walter Lip
mann ir Max Lezner) kiekvien- 
nas turi kitokią nuomonę dėl 
dabartinės padėties.

Chicagos universiteto politi
nių mokslų profesorius H. J. 
Morgenthau laikraštyje 
New York Times” nurodo, kad 
Siaurės Vietnamo valdovas Ho 
Chi Minh yra natūralūs kandi
datas atlikti Azijos Tito vaidme
nį, nes ir jis, kaip Jugoslavijos 
Tito, prie valdžios atėjo savo 
laimėjusios armijos dėka. Mor- 
ge.nthau nuomone, Amerikos in
teresai nebus pažeisti, jeigu vi-

“The

są Vietnamą valdys Ho Chi 
Minh. Girdi, net galima galvoti, 
jog Jungtinėms Amerikos Val
stybėms išeitų į naudą, jeigu va-* 
karinė Kinijos periferiją būtų 
apgaubta nepriklausomų valsty
bių grandine. Jis siūlo JAV pa
naudoti išmintį ir surasti drąsos 
lividuoti nesėkmingą užsimoji
mą. Girdi, mes turime apsipras
ti su mintim, kad Kinija domi
nuoja Azijos žemyne.

Kitas politinis komentatorius, 
Joseph Alsop, turįs didelės įta
kos amerikiečių viešąjai opinijai, 
“The Washington Post” kaip tik 
priešinasi Morgenthau nuomo
nei ir nurodo, kad 
ma, Amerika galėtų problemą
išspręsti, bet turėtų pripažinti 
Kiniją, kaip vokiška 
volk” Azijoj, ir leisti jai be at
sikvėpimo suryti visus kaimynus, 
nors jie būtų mūsų draugai ir 
sąjungininkai.

Ir Australijoj populiarus 
Walter Lipmann tame pačiame 
“The Washington Post” nurodo/ 
kad “šiandien JAV yra ne tik 
izoliuotos, bet susiduria su vis

(.Nukelta į pel. S)
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TAUTŲ SEIMAS PAGERBĖ 
TŲ TAUTŲ LAISVAJAME 
PASAULYJE SPAUDĄ IR

ORGANIZACIJAS
Balandžio 21 d. Overseas Press 

Club patalpose New Yorke Pa
vergtųjų Europos Tautų Seimas 
pakvietė priešpiečių Albanijos, 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Esti
jos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Rumunijos ir Vengrijos laisvosios 
spaudos ir organizacijų atstovus. 
Po Seimo pirmininko V. Germenji 
kalbos buvo įteikti PET Seimo 
veiklos dešimstmečio medaliai su 
pažymėjimais. Lietuviams meda
liai buvo skirti: Amerikos Lietu
vių Tarybai, Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkui Leonardui 
Šimučiui, laikraščiams: “Darbi
ninkui”, “Dirvai”, "Draugui” ir

“Naujienoms”. Spaudos ir orga
nizacijų medalius gavusių vardu 
padėkos žodį tarė Francis Vaze- 
ter, prezidentas Lenkų Kongreso 
New Yorke. Iškilmėse dalyvavo 
šie lietuviai: V. Sidzikauskas, 
prel. J. Balkūnas, K. Bielinis, Tė
vas Petras Baniūnas, OFM, 
Landsbergis ir F. Vainauskas.

ELTA
A.

NAUJAS NERAMUMŲ 
ŽIDINYS

Sąryšyje su neramumais San 
Domingo respublikoje vietos ko
munistai padedami Kubos dresi
ruotų agentų pradėjo revoliuciją, 
norėdami paimti krašto kontrolę 
į savo rankas. U.S.A, kariuome
nės daliniai tuoj įstojo krašte at
statyti tvarką ir pravesti demo
kratinius rinkimus. Krašte užvi-

rė aršios kovos, ir. Amerikos prezi
dentas pareiškė, kad Amerika nie
kad nesutiks ir neleis, kad jos pa
šonėje įsikurtų antras komunisti
nis lizdas. Su San Domingo liki
mu glaudžiai siejasi ir visos pietų 
Amerikos kraštų likimas. Tuo pa
čiu pasiųstas ambasadorius A. 
Harriman į Pietų Ameriką, išdės
tyti Jungtinių Amerikos Valsty
bių politikos.

APKALTINA MŪSŲ PASTOGĖ
Australijos Darbo partijos kai

rysis sparnas užsipuolė partijos 
lyderį Mr. A. Calwell, kad jis pa
laikąs ryšius su naciais. Pagal tą 
kaltinimą, kuris buvo paskelbtas 
dienrašty “The Australian” ba
landžio 27 d. laidoje, nacių esą lat
vių ir lietuvių tarpe, čia net buvo

priekaištaujama Mūsų Pastogei, 
kad ji girianti Amerikos nacius 
kovoje prieš žydus.

Mūsų Pastogė šiuo atveju ne
kreipia dėmesio į tokius išvedžio
jimus ir visai neranda reikalo vie
šai aiškintis. Mintis apie Ameri
kos žydus buvo paliesta rašytojo 
Juozo Tininio pereitų metų rug
pjūčio 24 d. numeryje straipsnyje 
“Amerika iš arti”, kuriame jis 
paduoda tik tam tikrus faktus be 
jokio užsiangažavimo.

Kas liečia Darbo Partijos lyde
rio A. Calwell pareiškimą, kuris 
buvo atpasakotas pereitų metų 
Mūsų Pastogės Nr. 47, tai jis buvo 
paties Mr. Calwell’o duotas latvių 
laikraščio 
redakcijai, ir Mūsų Pastogė tuo 
pareiškimu, paskelbtu latvių laik
raštyje tik pasinaudojo jį atpasa
kodama.

Apie tai specialiu raštu pain
formuotas Darbo partijos lyderis 
Mr. A. Calwell.

"M.P.” Red.

“Australijas Latvietis"

1



2 MŪ3Ų PASTOGĖ 1965 m. gegužės 10 d.

Gegužės 10 d. sueina 60 metų 
kultūrininkui Antanui Krausui. 
Nors ir nebūdamas plunksnos 
žmogus, bet šia proga noriu pa
sidalinti su “Mūsų Pastogės” 
skaitytojais mintimis, perbėgda
mas sukaktuvininko nueitą ke
lią.

Antaną Krausą pažįstu iš 
gimnazijos, kurią abu drauge 
lankėme, tik jis buvo viena klase 
žemiau. Vėliau susitikdavome ir 
bendravome Šiauliuose ir iki šiai 
dienai palaikome draugiškus ry
šius.

Gimė ir augo Antanas Krau
sas Žemaitijoj, Sedos miestely, 
Mažeikių apskrity. Pradėjo ir 
1925 m. baigė Telšių gimnazi
ją. Jau nuo pat pirmųjų gimnazi
jos klasių pasi^mėjo darbštu
mu. Salia pamokų gimnazijoje 
jis daug laiko skyrė skaitybai, 
kad net bibliotekininkas pasta- 
bėdavo: “Aš tau, Antanai, netu
riu naujų knygų, nes turimas vi
sas perskaitei arba pradėk vėl 
iš naujo”.

Į Telšių gimnaziją buvo at
vykęs su paskaitom rašytojas — 
filosofas Vydūnas, kuris savo 
idėjom patraukė ir sužavėjo 
daug jaunuomenės. Antano as
menį Vydūnas paveikė labai gi
liai ir per visą savo gyvenimą 
jis ir paliko Vydūno ištikimu 
pasekėju ir gerbėju.

Gimnazijoje drauge su R. Se
rapinu Antanas įsteigė Sielos 
Kultūros Ratelį ir leido bei re
dagavo neperiodinį laikraštį 
“Šaltinį” (1923-24 m.), priklau
sė Dr. V .Kudirkos literatūros 
būreliui, buvo veiklus vegetarų 
draugijoje ir redagavo jos laik
raštį “Širdies Liepsna”. Ir da
bar gerai prisimenu, kaip rink
davomės pas Antaną skaityti bei 
studijuoti Vydūno raštų, dainuo- 
dąvom jo dainas, gimnazijoje 
suvaidinom Vydūno veikalą 
“žvaigždžių takais”. Dar gimna
zistas Antanas platino Vydūno 
raštus, o atsidūręs Vokietijoje 
net išleido ir jo kelias knygas 
(“Tauresnio žmoniškumo užte
kėjimas”, “Kalėjimas — Lais
vėjimas” ir kt.). Knygas Antanas 
platino ir atostogų metu jauni
mo tarpe Sedoje, kur 1923 m. 
net įsteigė viešą biblioteką, ją 
globojo ir rėmė.

SANTUOKA LIETUVOJE
Kaip Lietuvoje atrodo santuo

kų ir ištuokų statistika, ar daug 
ištuokų, kuriose krašto srityse jų 
daugiau užregistruojama, kurie 
mėnesiai pasižymi santuokų gau
sumu? Tai rečiau Lietuvoje pa
liečiami klausimai. Kiek duome
nų apie šių, neabejotinai svarbią 
sritį “švyturio” žurnale (6 nr.) 
pateikė ekonomikos mokslų kand. 
J. Dagys. Pagal įprastinę propa
gandų, žinoma, aiškinama, kad iš
tuoka — kapitalizmo padarinys. 
Esu, daugiausia ištuokų vyksta 
JAV-bėse, nes vienam tūkstan
čiui gyventojų jų tenka dvi. Ta
čiau toliau seka ne kapitalisti
niai, bet kaip tik vad. “socialisti
nės stovyklos” kraštai, kaip Ru
munija (taip pat dvi ištuokos vie
nam tūkstančiui gyv.), po jos — 
Vengrija, Rytų Vokietija ir penk
toje vietoje — Danija. Sovietų 
Sąjunga yra vienoje grupėje su 
Austrija, Čekoslovakija, Jugosla

K. DONELAIČIO GATVĖ 
MASKVOJE

Maskvos vakarų kvartale, nau
jame rajone, viena gatvių pava
dinta Kristijono Donelaičio var
du, vienas skergatvis — Nemuno 
vardu. Donelaičio gatvė yra Tuši- 
no rajone, kur neseniai tepasta- 
tyti pirmieji gyvenamieji namai. 
Nemuno skersgatvis tuo tarpu 
tebėra... popieriuje. Tikimasi, 
kad ir jis vėliau susilauks namų.

(E)
— ★ —

Vilniuje paminėta Vilniaus uni
versiteto choro 25 m. sukaktis. 
Pirmasis choro dirigentas buvo 
K. Kaveckas, dabar dirigentu yra

GARBINGAS JUBILIEJUS
ANTANUI KRAUSUI 60 METŲ

Rašo C. Liutikas, N. Zelandija
Įstojęs į universitetą studija

vo humanitarinius mokslus, pri
klausė Humanitarų, Simano 
Daukanto ir filosofų draugijoms. 
Pats visą gyvenimą būdamas 
griežtas abstinentas ir ikL šian
die tebeskleidžia blaivybės įdė- 
K

Baigęs universitetą stojo mo
kytojauti Šiaulių gimnazijoje, 
kur po trejų metų buvo ten pat 
paskirtas inspektorium. Salia 
mokyklos darbo reiškėsi plačiai 
visuomeninėje veikloje. Šiau
liuose įsteigė gyvulių globos 
draugiją, gimnazijoje sudarė pir
mąjį Lietuvoje moksleivių gyvu
lių globos ratelį, paruošė ir iš
leido knygą “Mūsų bičiuliai”, 

Man bedirbant Šiaulių Krašto
tyros Draugijos “Aušros” mu
ziejuj Antanas buvo artimas ir 
rimtas muziejaus bendradarbis, 
įtraukęs šian darban ir mokslei

Anatanas Krausas — kultūrininkas 
ir visuomenininkas

vija ir Švedija — šiose ištuokų 
koeficientai siekia 1,1-1,3 promi
les.

Lietuvoje, kaip teigia J. Dagys, 
ištuokų statistika pradėta tvarky
ti 1947 m. Daugiausia ištuokų bu
vo 1962 m. Nors 1962-63 m. Lie
tuvos kaimuose gyveno 60-58% 
visų Lietuve gyventojų, bet iš
tuokų skaičius kaimuose sudarė 
tik 20-18%. Per metus vienam 
tūkstančiui Lietuvos gyventojų 
tenka 10-11 santuokų. Dabar Lie
tuvoje įširsta kas dešimta santuo
ka. Lietuvoje ištuokų skaičius 
šiek tiek mažesnis, negu Sovietų 
Sąjungoje. Būdinga, kad daugiau
sia skyrybų būna Klaipėdoj (šia
me mieste ištuokų skaičius pasie
kė JAV vidurkį). Kiekvienu at
veju, mieste išsituokiama dažniau 
negu kaimuose.

Kaip ir kituose kraštuose, ir 
Lietuvoje ištuokas tvarko teismai. 
Skyrybų priežastys nėra tyrinė

vius. Patsai skaitė paskaitas, da
lyvavo kultūrinėse organizacijo
se, Iš Šiaulių vėliau buvo per
keltas į Skuodo gimnaziją di
rektoriaus pareigoms. Skuode įs
teigė skautų vietininkiją ir jai 
vadovavo. Pradėjęs dirbti su 
skautais Antanas susirišo su jais 
visam gyvenimui. Lietuvos skau- 
tiją sėkmingai reprezentavo tarp
tautinėse skautų džiamborėse 
Švedijoj (1935), Olandijoj
(1937), Prancūzijoje (1947) ir 
Indijoje (1959). Ypač aktyviai 
reiškėsi skautiškoje spaudoje.: 
buvo Lietuvos Skautų Sąjungos 
spaudos skyriaus vedėjas, 
“Skautų Aido” ir “Skautybės” 
redaktorius (1946-48 m.). Be 
šių dar išleido apie 10-tį skau
tiškų leidinių.

Pasitraukęs iš Lietuvos Vo
kietijoje mokytojavo lietuvių 
gimnazijose. Pasiekęs Australiją 

tos, nežinoma, kiek išsituokia be
vaikių porų, kiek turinčių po vie
ną vaiką, du ar daugiau. Pagal J. 
Dagį, daugiausia skiriasi jaunuo
liai, pagyvenę bendrai vos kele
tą metų. Pagal Lietuvoje vedamą 
ištuokų statistiką matyti, kad 
daugiausia išsituokiama 25-39 m. 
amžiuje. Po kelerių bendro gyve
nimo metų skiriamasi? Lietuvoje 
1963 metais po 1-2 metų išsituokė 
10,2 %, po 3-4 metų — 14,2, po 
5-9 metų — 35,4 ir po 10-19 me
tų — 28,7 % visų vedusių. J. Da
gys pasisako prieš jaunimo prak
tikuojamas vad. “žaibiškas” sky
rybas (čia reikalingas jaunuo
menės auklėjimas). Iš kitos pu
sės, skatinamos sužadėtuvės. Lie
tuvoje būna pasisakymų už užsie
nyje praktikuojamas bandomąsias 
santuokas, tačiau, bent J. Dagio 
nuomone, jos neturinčios ateities.

Lietuvos ar Sovietų Sąjungos 
bendri absoliutiniai santuokų ir 
ištuokų skaičiai maža tepasako. 
Būdingas čia vienas bruožas — 
dabar daugiausia tuokiasi 22-24 

IŠ ANAPUS

apsigyveno Melbourne, kur iki 
šiandien tebegyvena.

Visą gyvenimą paskyręs jau
nimo švietimui ir auklėjimui šią 
misiją tebevykdo iki dabar dar
niai sujungdamas kultūrinę ir 
visuomeninę veiklą.

Vos tik pasistatęs namus, Mel
bourne jau 1951 m. įsteigė li
tuanistinę mokyklą, kurią savo 
namuose išlaikė, vadovavo ir 
mokytojavo apie 8-tą metų. Mel
bourne įsteigė naują skautijos 
šaką — senųjų skautų židinį. 
Nuo 1953 iki 1960 metų buvo 
Lietuvių Skautų Sąjungos Aus
tralijos Rajono Vadas, išleido 
skautams vyčiams vadovą “Vy
čių Taku”. Už nuopelnus skau- 
tijai L.S.S. Tarybos apdovano
tas aukščiausiu žymeniu — Ge<- 
dimino ordinu.

Be mokytojo darbo, skautiš
kos veiklos ir žurnalistikos dar 
dirbo Liet. Kult. Fondo vai dy- 
boje, Mažosios Lietuvos Bičiu
lių Draugijoj ir ALB Melbour
ne apylinkės valdyboje. Jau ke
liolika metų kaip eina Švieti
mo vadovo pareigas Australijos 
Liet. Bendruomenėje.

Jo didis rūpestis aprūpinti 
Australijos viešųjų ir universite
tų bibliotekas lituanistiniais lei
diniais. Jis sudarė ir veda ALB 
Krašto Valdybos biblioteką, re
dagavo L.K.F. metraštį “Atolą”, 
“Meno Dienos Melbourne 1964” 
leidinį, paruošė suredagavęs net 
tris specialius “Mūsų Pastogės” 
numerius, pavaizduojančius 
Melbourne lietuvių veiklą.

Be to, Antanas yra Liet. En
ciklopedijos bendradarbis ir jos 
generalinis atstovas Australijai, 
sėkmingai platina lietuviškas 
knygas ir plokšteles per savo 
įsteigtą platinimo centrą “Tė
vynės Garsus”.

Antanas ne vien tik juda vei
kia savo apylinkėje, bet ypač 
plačiai reiškiasi kaip žurnalistas 
— kultūrininkas Daugiausia jo 
darbščią plunksną jaučia “Mū
sų Pastogė”, bet jo svarių ir kū
rybingų rašinių gausu ir kitoj 
spaudoj bei žurnaluose.

Savo darbu ir pagelba Anta
nas pasiekia ir Naująją Zelan 
diją.

AREŠTAI
“LAISVOJI LIETUVA” 

INFORMUOJA:
“Mus pasiekė žinia, kad Vasa

rio 16 dieną Vilniaus Rasų kapi
nėse, kuriose yra palaidotas Lie
tuvos Atgimimo Patriarchas Dr. 
Jonas Basanavičius, rusų NKVD 
suėmė dvi lietuvaites studentes, 
norėjusias pagerbti Dr. J. Basa
navičių jo mirties sukaktuvėse. 
Kaip žinome, Dr. J. Basanavičius 
mirė vasario 16 dieną 1927 me
tais.

Suimtųjų merginų nešamos gė
lės čia pat buvo išdrabstytos ir 
sumintos j sniegą. Stebėjusius 
šią nemalonią egzekucinę sceną

metų vyrai ir 20-22 m. moterys
— tokio amžiaus sutuoktiniai su
daro apie 50 %. Esą, toks “se
nėjimas” rodo, kad pirmiau sten
giamasi išsimokslinti, užsitikrinti 
savarankišką pragyvenimą ir ta
da tuoktis. Be to, statistiniai duo
menys liudija, kad daugiausia 
santuokų būna lapkričio, gruo
džio, sausio ir vasario mėnesiais
— 9,0 — 9,6 %, o kitais mėne
siais santuokų skaičius mažesnis, 
nes siekia 7,5 — 8,5 %. Aiškina
ma, kad pavasaris ir vasara — 
patogiausias metas susipažinti, o 
žiemos mėnesiai — tuoktis.

(E)

Pr. Sližys. Choras yra pasirodęs 
ir už Lietuvos ribų: M'askvoje, 
Leningrade, Užgorode, Kijeve, 
Minske, Taline, Tartu. Choro 
šventės metu dirigavo jo pirma
sis vadovas K. Kaveckas.

ĮGROTI RAŠYTOJŲ BALSAI 
PLOKŠTELĖSE

Vilniuje veikianti plokštelių 
įrašų studija užrašė į magneto
fono juostas 16 lietuvių rašytojų 
kūrybos skaitymus. Jie bus išleis
ti plokštelėse. Pirmoje serijoje 
įrašyti skaitymai šių rašytojų: "V. 
Mykolaičio—Putino, L Simonaity
tės, J. Baltušio, A. Venclovos, T. 
Tilvyčio, E. Mieželaičio, Just.

Sveikiname vieną iš aktyviausių mūsų bendruomenės narių p.

ANTANĄ KRAUSĄ,

sulaukusį 60 me.tų amžiaus, Jo nueitas kelias ir atlikti darbai ke
lia mumyse ne tik pasididžiavimo, bet galioja kaip gyvas pavyz
dys kiekvienam iš mūsų. Drauge linkime p. A. Krausui jo ateities 
darbuose ištvermės, sveikatos ir ilgiausių metų!

ALB Krašto Valdyba

ALB Krašto Kultūros Tarybos narį, lituanistinės sekcijos 
seniūną, nenuilstantį darbuotoją visuose lietuvių kultūros fron
tuose

ANTANĄ KRAUSĄ

sveikiname 60-ties metų sukakties proga ir linkime dar daug 
ilgų ir kūrybingų metų.

ALB KraSto Kultūros Taryba

Čia tik prabėgomis suminėjau 
jo veiklą ir darbus. Labai leng
va pasakyti, kad įsteigė d-ją, 
tvarkė, rašė, parašė, redagavo, 
bendradarbiavo, atstovavo ir t.t., 
bet tik tas visa tai gali suprasti 
ir įvertinti, kuris pats viso to pa
ragavęs.

Šalia visuomeninio ir kultūri
nio darbo Antanas Krausas išau
gino gražią šeimą. Ypač garbė 
jo žmonai, kuri padėjo ir padeda 
įvykdyti Antano užsibrėžtus tik
slus.

Tenka pasakyti, kad tik tada 
sėkmingas darbas, kada moka
ma prieiti prie žmonių, juos pa- 
sirinti bendradarbiais. Šitą cha
rakterio bruožą Antanas turi, 
moka prieiti ir susikalbėti su 
kiekvienu ir pats dirbdamas įs
tengia ir kitą Įtraukti į darbą.

Šiandie tik entuziastai pasi
šventėliai ir užsispyrėliai idea
listai stoja visuomeninėn veik- 
lon. Vienas ryškiausia iš tokių 
idealistų ir yra Antanas Krausas. 
Belieka ta proga tik sukaktuvi
ninkui palinkėti daug sveikatos, 
ištvermės jo darbuose.

VILNIUJE
visus labai nustebino viešai paro
dytas NKVD brutalumas, kurio 
jie jau kuris laikas vengdavo...

Šiais metais kapinėse buvo la
bai daug žmonių. Iš jų, reikia 
manyti, arti pusės buvo NKVD 
agentų, kurie labai stropiai sau
gojo žymesniųjų tautos veikėjų 
kapus. Pereitais ir užpereitais 
metais kapus saugojo uniformuo
ti milicininkai. Šiemet uniformuo
tų jau nebesimatė.

Iš viso reikia pasakyti, kad 
okupantas šiais metais labai jaut
rus kiekvienam lietuviškai tauti- 
nam pasireiškimui. Jis pats sau 
rengdamas 25 m. Lietuvos oku
pacijos sukaktį (tą sukaktį jis va
dina “Lietuvos išvadavimu”) ner
vinasi jos pasisekimu, mat no
rima šios sukakties proga turėti 
kaip galima mažiau tautinių de
monstracijų.

Šį laišką rašant jau yra pras- 
linkę trys dienos nuo studenčių 
suėmimo. Apie jų likimą nieko 
negirdėti, jos negrįžta į namus.

Marcinkevičiaus, A. Gudaičio — 
Guzevičiaus, J. Avyžiaus, M. 
Sluckio, A. Jonyno ir kitų. Be to, 
numatyta įrašyti plokštelėse me
ninio skaitymo rašytojų balsus. 
Ilgai grojančiose plokštelėse bus 
atlikti meniniai skaitymai. V. 
Mykolaičio-Putino — lyrika (dek
lamuos L. Noreika), E. Mieželai
čio “Žmogus” — deklamuoja E. 
Kunavičius ir V. Selčinskis (ru
sų kalba). Studija jau pradėjo 
ruošti albumą, kuriame bus ketu
rios ilgai grojančios plokštelės su 
Just. Marcinkevičiaus poemos 
“Kraujas ir pelenai” inscenizaci
jos įrašais. (E)
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Su kunu...
(Atkelta iŠ psl. 1) 

didėjančiu svarbiausių galybių 
pasipriešininmu Azijoje. Tuo 
faktu administracija turėtų prisi
kimšti savo pypkę ir ją išrūky
ti...” Lipmanno nuomone, JAV 
prezidentas yra dideliame pavo
juje del to, kad jis paneigė isto
rinį faktą, jog baltasis visam lai
kui nustojo būti Azijos vadovu 
antrajam pasauliniam kare.

Australijoj mažiau žinomas, 
bet Amerikoj svarbų žodį turis 
politinis komentatorius Max 
Lerner (“The New York Post”) 
abejoja, jog Amerika nustos 
simpatijų spalvotose tautose. 
Naujos tautos, sako jis, naudoja
si tokia jėga, kokią jos turi ir 
respektuoja kitų pajėgumą. 
Kiekvienos naujos tautos vyriau
sybei gali grėsti “išlaisvinimo” 
pavojus, jeigu Viet Cong ir Ki
nija dabartinius bandymus lai
mėtų. Jis yra įsitikinęs, kad JAV 
turi pakankamai jėgų priešintis 
pasauliniam komunizmui. Jos, 
anot Lernerio, tam komunizmui 
priešinasi jau beveik dvidešimts 
metų, kai buvo daromi bandy
mai sukomunistinti Graikiją. 
Vietnamo problema nėra glo
balinė, bet ji yra raktas j visą 
pietryčių Aziją.

PASITARIMŲ 
GALIMYBES

Tiesioginės derybos dėl taikos 
Vietname, nežiūrint prezidento 
Johnsono pakartotinų užtikrini
mų, jog jis tarsis betkada ir su 
betkuo, šiuo metu atrodo nega
limos. Tačiau yra galimybių, 
kad Vietnamo klausimas bus 
įvestas į tarptautinės konferen
cijos šalę per užpakalines duris. 
SSSR, Prancūzija ir Anglija da
ro visus žygius, kad būtų su
šaukta konferencija keturiolikos 
valstybių, kurios 1954 ir 1962 
metų susitarimais garantavo 
Cambodijos teritorialinį integra
lumą. Šiuo metu tam Cambodi- 
jos integralumui niekas negra
sina, nors pati Cambodija pa
mažu linksta į komunistų pusę . 
ir yra atsisakius bet kokios eko
nominės pagelbos iš užsienio. 
Tačiau šioje konferencijoj ma
toma vienintelė galimybė išju
dinti ir Vietnamo, kaip kaimy
ninės valstybės, klausimą. Čia 
prie vieno stalo susėstų Kinija 
ir JAV, Siaurės Vietnamo ir 
Pietų Vietnamo atstovai. Tačiau 
pati Cambodijos vyriausybė, at
rodo, Kinijos paspausta, reika
lauja, kad į tokią konferenciją 
nebūtų įsileisti Pietų Vietnamo 
vyriausybės atstovai.

Atmosfera įkaitusi ir Aus
tralijoj ir užsieny. Knatelis, ku
ris veda prie parako statinės, 
jau yra uždegtas. Mes negalime 
nei jo nukirpti, nei uždegtos ug
nies saugoti. Telieka tik laukti 
ir budėti.
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SKAUTAS TIESUS!
SKAUTAS TIESUS IR LAIKOSI SAVO ŽODŽIO

Bene gražiausią komplimentą 
girdėjau apie vieną savo mirusį 
draugą: "Geras vyras buvo, vi
suomet laikėsi savo žodžio — 
kaip sakė, taip ir darė”.

Baden Powellis įrašydamas 
tiesumą ir žodžio laikymą į pir- 
a" skautų įstatą norėjo pa- 

šių gerųjų charakterio sa
vybių žmoguje svarbumą. Nes 
tik teisingi, tiesūs ir dori žmonės 
užsipelno kitų pagarbos.

Man būnant mokykloje ir ei
liniu skautu, kaip pavyzdžiu 
mums buvo duodami didieji 
Lietuvos kunikaikščiai Gedimi
nas ir Kęstutis. Yra užrašytas 
istorijoje šis Gedimino pasaky
mas: Greičiau geležis ištirps į 
vaškų, o vanduo pavirs į uolą, 
negu mes savo duotą žodį at
šauksimi. O apie Kęstutį ir jo 
priešai sakė, kad jis niekuomet 
nemainęs savo žodžio.

Dabar pasaulyje beveik vi
suose reikaluose mes turime ra
šytas sutartis, pasižadėjimus, 
sutikimus. Viskas tas daroma, 
kad duotas žodis būtų ištęsėtas. 
Net negali nusipirkti šešių penų 
vertės daiktelio negavęs rašyto 
pakvitavimo — kad kartais kuri 
nors pusė nebūtų apgauta. Bet 
gi buvo laikai, kada žmonės ra-

KELIAIS
SAKINIAIS

Syti nemokėjo ir popierio netu
rėjo. Tada sutartys buvo daro
mos pasikliaunant vyro žodžiu. 
Nuo tų laikų ir išliko paprotys 
duodąs daugiau reikšmės žmo
gaus žodžiui. Nuo to laiko ir 
apie žmogaus charakterį spren
džiama iš jo žodžio laikymo.

Skautas išmokti tiesumo ir 
žodžio laikymo turi daugybę 
įvairiausių progų sueigose, sto
vyklose, iškylose, žaidimuose.. 
Šiomis savybėmis skautas ir iš
siskiria iš kitų žmonių tarpo.

Tiesa, dažnai pasitaiko, kad 
tiesumas ir žodžio laikymas ne 
tik neduoda apčiuopiamos nau
dos, bet dažnai tik nuostolį. Bet 
čia turime prisiminti Gediminą, 
Kęstutį ir daugybę kitų, kurie 
savo teisingumu ir žodžio laiky
mu pabaigoje išėjo nugalėtojais. 
Mes turime, išmokti skirti, kas 
gera, kas bloga, kas tiesu, kas 
kreiva, kas teisinga, kas mela
ginga. Tik pažindami šį skirtu
mą galėsime ugdyti savyje dorą 
charakterį.

Ne su viena diena šie dalykai 
išmokstami, čia ir įeina skau
tiškas auklėjimas — pratinima
sis per sueigas, stovyklas, žaidi
mus, užsiėmimus atskirti blogį 
nuo gėrio, veikla skautiškose 
skiltyse, draugovėse, tuntuose, 
stovyklose ir yra tas kelias, ku
ris veda prie tos dienos, kada ir 
apie mus galės pasakyti: “Geras 
vyras!” Gyvenkim taip, kad tai 
galima būtų pasakyti dar mums 
gyviems esant.

v. s. V. Neverauskas

VADOVAI PASITARIME
Vadovų suvažiavimas prasidėjo 

sausio mėn. 2 d. 1 vai. p. p.
Rajono vadas, atidaręs suvažia

vimų ir pakvietęs sekretoriumi s. 
A. Karpavičių, trumpu žodžiu iš- 

' kėlė suvažiavimo reikalingumų ir 
naudingumą.

Pirmosios dienos posėdžiuose da
lyvavo tik rajono vadi jos nariai, 
tuntininkai ar jų įgaliotiniai. Bu
vo išklausyta pranešimai iš vietų

Mielą
v.s. ANTANĄ KRAUSĄ, 

sulaukusį 60 metų amžiaus, sveikina ir 
ilgiausių metų linki

“Baltijos” tunto

Aušros Tuntas

ir padiskutuota einamaisiais admi
nistraciniais reikalais.

Pranešimus asmeniškai padarė 
Rajono Vadas, rajono vado įgalio
tinis s. B. Žalys, Rajono jūrų 
skautų skyriaus vedėjas s. V. 
Vaitkus, rajono skautų vyčių sky
riaus vedėjas s. v. vyr. skilt. R. 
Cibas, “Džiugo” tunto tuntinin
kas ps. J. Makulis ir “Šatrijos” 
tunto tuntininkas s. A. Karpavi
čius.

Patys negalėdami dalyvauti, sa
vo pranešimus raštu atsiutė Bro
lijos vadeiva ps. A. Dudaitis, Sese
rijos vadeivė s. M. Osinaitė — 
Cox, ’’Aušros” tunto tuntininkas 
ps. J. Zinkus,
tuntininkas s. P. Pilka, “Vilniaus” 
tunto tuntininkas s. V. Opulskis.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad vie
netuose darbas eina į priekį, bet 
pagerinimams vietos yra dar daug. 
Nusiskundimas darbo sąlygomis, 
atstumais ir tėvų bei skautų apa
tiškumu dar labai ryškus, ir daž
nai šie dalykai duodami kaip pa
teisinimas nelįvykdintiems pla
nams. Ypač iškilo skautų vyčių 
problema, ir susidaro vaizdas, kad 
gali tekti imtis radikalių priemo
nių tikrai skautiškai dvasiai j vy
čių tarpą grąžinti.

Kai kurie vadovai savo praneši
muose davė ir konkrečių pasiūly
mų mūsų skautiškai veiklai pagy
vinti ir skautavimo lygiui pakelti, 
šie pasiūlymai bus pilniau išna
grinėti rajono vadi jos posėdžiuose.

V-tąją Rajoninę Stovyklą su
ruošti buvo nutarta pavesti “Bal
tijos” tuntui Canberoje.

Antrosios suvažiavimo dienos 
darbai buvo pradėti ps. A. Kaz
lausko pašnekėsiu “Lietuviška 
skautybė jauno vadovo akimis”. 
Pašnekėsys sukėlė daug gyvų dis
kusijų, į kurias įsijungė ypač jau
nesnieji vadovai. Iš diskusijų pa
aiškėjo, kad jaunieji vadovai daž
nai jaučiasi per anksti apkrauti

atsakingomis vadovavimo pareigo
mis ir dažnai nebūna net tam tin
kamai pasiruošę. Buvo iškeltas 
pageidavimas daugiau aktyvios 
priežiūros iš vyresniųjų vadovų 
tarpo. Taip pat paaiškėjo, kad 
gyvenamo krašto sąlygos daro la
bai daug įtakos visų mūsų galvo
senai ir pažiūroms ir su tuo turė
sime daug skaitytis planuodami 
ateities veiklą.

Antrąjį pašnekėsi turėjo ps. G. 
Žemkalnis tema “Santykiai tarp 
jaunųjų ir vyresniųjų vadovų ir 
jaunųjų vadovų paruošimas”. Sa
vo pašnekėsyje br. Žemkalnis ypač 
iškėlė reikalingumą grįžti prie tik
rojo skautavimo. Jo nuomone lie
tuvių skautų religinė programa 
tiek plati, kad tinka grynai religi
nei organizacijai, lituanistinė pro
grama tinka lituanistiniams kur
sams ir taip beeinant nelieka laiko 
tikram skautavimui, tiek teoreti
niam, tiek praktiniam. Jo nuomo
ne praktinio skautavimo problemą 
lengviau išspręsim arčiau bendra
darbiaudami su australų skautų 
vadovybe ir pasinaudodami aust
ralų rengiamais kursais, žygiais, 
iškylomis ir t. t. Tada liks mums 
daugiau laiko kitoms programoms 
išeiti. Kalbėtojas kvietė į didesnį 
ir gyvesnį- skautišką darbą.

Diskusijose buvo prieita ben
dros nuomonės, kad ligšiolinis mū
sų visiškas užsidarymas į savo 
kiautą neduoda tos naudos lietu
viškai skautybei, kaip kad buvo 
lig šiol manyta ir kad ateityje 
mums reikia daugiau prisitaikyti 
prie gyvenamo krašto 
pasinaudoti esamomis 
mis.

Suvažiavimas praėjo 
darbingoje nuotaikoje,
muose nebuvo varžomasi ir daug 
naujų ir sveikų minčių buvo iškel
ta. Brolijos Vadeivos žodžiais ta
riant dabar “te iškeltos mintys 
bei sumanymai nelieka užsklęsti 
suvažiavimo protokolų bylose, bet 
teišvysta dienos šviesą ir tebūna 
įgyvendinti atskirų vienetų veik
loje”.

sąlygų ir 
galimybė-

gyvoje ir
Pasisaky-

LAIŠKAI IŠ KELIONŲ

— Balandžio mėn. 24 d. “Džiu
go” tuntas Melbourne turėjo savo 
Jurginių sueigą Parapijos Namuo
se. Susirinko nemaža vilkiukų, 
paukštyčių, skaučių ir skautų, 
skautų vyčių ir jūros budžių. Joje 
įdomų pašnekėsi apie astronautus 
pravedė svečias iš Amerikos tėvas 
Jonas Borevičius, S. J. Jis yra 
skautas iš jaunų dienų ir dabar 
yra skautų dvasios vadovas Čika
goje. Čia jis sutiko keletą senų 
pažįstamų iš skautavimo dienų. 
Pašnekėsi pravedė įdomiai ir gy
vai. Tuntininkas ps. J. Makulis 
savo žodyje iškėlė reikalą kasmet 
skautams įsigyti po naują specia
lybę ir įsigyti kitų skautiškų su
gebėjimų. Sueiga užbaigta lauže
liu ir įdomiu filmu, susuktu V. 
Karazijos iš paskutinės rajoninės 
stovyklos. Taip pat padainuota 
skautiškų dainų. Sueigos dalyviai 
buvo tėvo J. Borevičiaus, kun. P. 

’ Vašerio ir s. V. Vaitkaus nufoto
grafuoti. Be skautų sueigoje da
lyvavo nemaža skautų tėvų ir du 
svečiai: australų atstovas ir grai
kas.

— Bostono Jūros Skautijos 
"Nemuno” tuntas dalyvavo BSA 
suruoštoje didžioje skautų paro
doje. Joje lietuviai skautai gra
žiai pasirodė su radio telegrafu, 
nardymo priemonėmis ir įvairiais 
retų kriauklių rinkiniais. LSB 
"Nevėžio” tuntas Worchesteryje 
drauge atšventė su skautijos 
"Nemuno” tunto štabu Nepriklau
somybės šventę. Šį brolišką susi
tikimą labai šiltai priėmė vietos 
visuomenė. J.S. "Nemuno” tuntas 
paaukojo džiamborės fondui tam 
tikrą sumą ir gavo rėmėjo vardą.

—Clevelande “Neringos” tun
tas! suruošė kovo mėnesy labai įs
pūdingą ir įvairią tradicinę skau
tų ir skaučių Kaziuko Mugę. Ji 
susilaukė nepaprastai gyvo ir 
gausaus lankytojų skaičiaus. Dau
gelį nustebino skautiško jaunimo 
taip gausiai paruoštų įvairiausių 
darbelių įvairumas, mugės pagy
vinimas "čigonėmis”, žaidimais 
ir net — baronkomis.

—’■Šiomis dienomis Čikagoje 
Akademinis Skautų Sąjūdis su-

Sukaktuvininkas v.s. A. Krausas 
(pirmas ik kairės) 1959 m. Indijoje

PER VANDENIS

Sv. Jurgi, kur tu joji
Visi būsite girdėję pasakas apie bernelis — riteris, karžygys, kuris 

princus ir karalaites, kurias pa- stodavo į kovą su tom pabaisom, 
vogdavo baisūs slibinai — devyn- ir per savo narsumą ir drąsumą 
galviai, bet visada atsirasdavo išeidavo nugalėtoju. Slibinas arba

ruošė savo Garbės Nario, s. prof. 
Ig. Končiaus 80 metų sukakties 
minėjimą. Jame įspūdingą kalbą 
pasakė s. B. Kviklys ir dail. A. 
Rakštelė pristatė naujai pasiro
džiusią jubiliato naują knygą 
“Žemaitijos Kryžiai ir Koplytė
lės”. '

— Čikagos Skautininkų Ramo
vės konkursas parašyti draminiam 
veikalui, kuriame būtų atvaizduo
ta partizanų ar šiaip laisvės kovų 
žygiai, baigėsi kovo mėn. ir gauti 
aštuoni veikalai.

KVIETIMAS
“Aušros” Tunto metinis skautų 

balius jau čia pat. Kviečiame vi
sus, senus ir jaunus, su natūra
liom ar nenatūraliom kaukėm, 
praleisti keletą valandų šeimyni
nėj skautų nuotaikoj.

Gros puiki muzika. Veiks lietu
viškų užkandžių bufetas ir tarp
tautinis koktailio baras. Greitas, 
tvarkingas ir draugiškas patarna
vimas. Jei kas negali pasigaminti 
kaukių pats, jas galima išsinuo- 
muoti.

Trys geriausios kaukės bus pre
mijuotos.

Tad kviečiame visus 
burti drauge vienon 
šeimon 29 d. gegužės 
burn’o salėje.

visus susi- 
lietuviškon 
mėn. Au-

PAVASARIŠKAS 
SVEIKINIMAS

Vos tik australiškam rudeniui 
užėjus, mūsų Dvasios Vadovas 
Kun, P. Butkus, iškeliavo ten, kur 
pavasario gaudžia linksmi aidai.

Ir štai, gegužės pirmą dieną, 
viešėdamas Vokietijoj, Meminge- 
ne', ten, kur žmonės gyvena tikra 
gegužės mėnesio pavasariška nuo
taika, siunčia nuoširdžius sveiki
nimus visoms skautėms ir skau
tams bei jų vadovams.

Draugų ir giminių iš Adelaidės 
ir vėliau iš Sydnejaus gražiai iš
leistas jau dvi savaitės, kaip lai
vu Oriana iriuosi Amerikos link. 
Laivas gana didelis ir vienas iš 
greičausių.

Keleivių per abi klases susida
ro apie 2.000, vien laivo įgulos 
889! Jūrininkai daugume anglai, 
bet valgyklas ir kabinas aptar
nauja indai. Keleiviai, žinoma, 
mišrūs, jų tarpe esame šeši lie
tuviai (p.p. A. Valiukėnas su po
nia ir M. Klimavičius iš Pertho, 
Maurusevičienė ir Daudaras jun. 
iš Sydney). Visi turistai, pasiruo
šę pamatyti pasaulio, 
gimines, pažįstamus ir 
Australiją. -

Berašant šį laišką
Vankuverį. Pakely buvome susto
ję Aucklande (N.Z.), Suva ir Fiji 
salose ir Honolulu Havajuose. Iš 
Vankuverio pasuksim į San Fran
cisco, Los Angeles, o toliau ke
liausiu sausuma per Ameriką ir 
Kanadą.

Ramusis Vandenynas iš tiesų 
beplaukiant buvo ramus, nors siū
bavimas šiek tiek jautėsi, bet po 
kelių dienų apsipratom.

Vos dieną praleidus sustojant 
kokiam mieste nepasidarai eks
pertu, tačiau tam tikras įspūdis 
ir vaizdas, pasilieka.

Aucklandas (N. Zelandijoje) iš
sistatęs ant ugniakalnio - kilmės 
kalvelių, turi apie pusę milijono

matyti apsi- 
matyt, tokių

malonūs. Pa-

aplankyti
grįžti į

pasiekėm

todėl jam 
Ir 

mėn. 23 d. Lietuvoje 
šv. Jurgio šventė, kaip 

'public holiday” —

AMERIKOS SMITAI
Panašiai, kaip pas mus Kaz

lauskas, Petrauskas, Lenkijoje — 
Kovalskis, taip JAV populiariau
sia pavardė yra Smitas. Neseniai 
JAV išėjo knyga, kurioje rašo
ma apie žmones su šia pavardė. 
Štai keletas įdomybių iš. jos. Iš 
visų amerikiečių, dalyvavusių 
antrajame pasauliniame kare, 
vien Džonų Smitų buvo apie 
13.000. Į kinofilmo “Amerikietis 
Džonas Smitas” premjerą visi 
Smito pavardės “savininkai” bu
vo įleidžiami nemokamai. Muziką 
amerikiečių himnui sukūrė Džo
nas Smitas. Žodį “telegrama” su
galvojo Erazmas Smitas. JAV 
kasdien miršta 19 žmonių su Smi
to pavarde. (E.L.)

dragonas būdavo nužudytas ir 
mergelė ar karalaitė išvaduota.

Laimėjęs kovą riteris nesusto
davo, bet pagalandęs savo kardą 
jodavo į naujus žygius, kovoti ir 
nugalėti naujų slibinų... Toks bu
vo ją gyvenimas, toks jų tikslas — 
kovoti už gera, naikinti visa, kas 
yra bloga.

Daug yra buvę tokių riterių, ku
rių mes šiandieną ir vardo nebe
žinom, bet vienas pats populia
riausias yra išlikęs ir lietuvių pa
davimuose — tai šventas Jurgis.

Šventas Jurgis yra simbolis vi
sų riterių ir karžygių
ir vardas pridėtas — šventas, 
balandžio 
vadinosi 
čia vadinasi "
nedarbo diena.

Daug šventųjų surašyta mūsų 
kalendoriuje, bet žymiausi buvo 
šv. Kazimieras, šv. Jurgis, Petras 
ir Povilas, šv. Jonas ir kit. Daž
noje troboje galėjai rasti ir jų pa
veikslus: šv. Jurgis šarvais apsi
šarvavęs ir ietį' iškėlęs ant gra
žaus arklio taikosi perdurti slibi
ną, kuris raitosi po jo arklio kojų. 
Slibino galvų daug, jis spiaudo 
ugnį ir dūmus, bet'šv. Jurgis drą
siai sėdi balne... Mes dažnai, žiū
rėdami į tą paveikslą klausdavo- 
me: “šv. Jurgi, kur tu joji?, ko 
su slibinais kovoji?”"'

Mums jis atrodė nepaprastai 
galingas ir stiprus, jei sugeba 
nugalėti tokius baisius žvėris.

Praėjo daug laiko. Jau nebėra 
riterių, nyksta ir karaliai. Ir sli
binus bei pabaisas mes tik televi
zijoje pamatome. Juokiamės iš 
pasakų. Bet jei šiandien atjotų 
šv. Jurgis ant savo žirgo — kiek 
daug darbo, kiek kovų jam reikėtų 
laimėti! Pasauly daug blogio. 
Daug vargo ir neteisybės. Bet ri
teriai dingę. Mes vieni turime 
kovoti su aplinka ir patys su savi
mi. Kiekvienas skautas yra rite
ris ir šv. Jurgis yra jo idealas —

kovoti su blogiu, kovoti už kitus 
ir už save. Tik riteriai buvo stip
rūs — tad ir mes, apsišarvavę pa
siryžimu išjokime į kovą — kovoti 
už viską, kas yra gera ir gražu!

M. M.

gyventojų ir atrodo švarus ir pa
siturintis miestas. Iš tiesų švaru
mas toks, kad ne tik šiukšlių ar 
popiergalių gatvėse nesimato, bet 
ir dulkelė būtų sunku rasti. Na
mai daugumoje mediniai, balti, 
lyg tik vakar dažyti. Sklypai di
deli, prieky be tvorų. Užmiesčio 
gatvėse daug medžių, gėlių ir vi-' 
sur žalia. Neteko 
leidusio priemiesčio, 
ir nėra.

Žmonės linksmi ir
klausus ko nors, nepaaiškins ir 
nenurodys, bet kuone už rankos 
paėmęs nuves iki vietos. Kainos 
ir uždarbiai labai panašūs į aus
trališkus.

Pavarčius Aucklando dienraš
čius ypač krinta į akis arklių 
lenktynių aprašymai ir kitos spor
to šakos. Labai mažai skiriama 
vietos užsienio, politikos ir kul
tūrinėms žinioms. Matomai, žmo
nės, didelių vandenų atskirti nuo 
pasaulio mažai ir įdomaujasi, 
kas kitur dedasi.

Aucklande taip pat yra įsikū
rusių apie 10 lietuvių šeimų. Ad
resą susiradęs š telefonų knygos 
aplankiau p.p. Cibulskius: jie gy
vena čia jau apie 16 metų ir pui
kiai įsikūrę. Pats šeimininkas ver
čiasi kaip taksistas, sūnus dirba 
kaip industmis chemikas, dukra 
mokytojauja. Reikia manyti, kad 
ir kiti lietuviai panašiai susitvar
kę. Gyvenimu patenkinti, tik gal 
jaučiasi kiek vieniši, atskirti nuo 
didesnių lietuvių centrų... Auck- 
landiškiai lietuviai; p. Cibulskis 
žodžiais, norėtų sutikti kiekvieną 
pro Aucklandą pravažiuojantį lie- ’ 
tuvį. Tiek tuo tarpu, baugiau pa
rašysiu jau iš Amerikos.

Juozas Donela

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

R O S E
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, NAW. Phone LW 1220
Rockdale stotia. - '•* —
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
a*- •* •

Preke* duodamo* ir ii*imokėjimui. Me* kalbame vokiškai.
VWVtAWWAZVrAMAAAArWWWWWMAA/WVWWWUWWAA
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Velykos Adelaidėje buvo Šal
tos, lietingos ir vėjuotos bet At
velykio ilgajam savaitgaliui sau
lutė vėl sugrįžo linksmai šypso
dama iš mėlyno Pietų Australijos 
dangaus. Nurimo vėjai, sušilo ir 
vėl grįžo puiki nuotaika mūsų 
tarpan belaukiant svečių iš Mel
bourne. Adelaidės lietuvių tarpe 
jau seniai buvo ruošiamasi šiam 
Atvelykio šeštadieniui — koncer
tui, kuriame dalyvaus Melbourne 
Lietuvių Dainos Sambūris.

Šeštadienio (24 balandžio) ry
te, geležinkelio stotyje, gausus 
lietuvių būrys nekantriai laukia 
greitojo OVERLAND traukinio. 
Pagaliau jis įrieda stotin. Perone 
pasirodžius svečiams iš Melbour
ne kilo klegesys, pasisveikinimai, 
net pasibučiavimai tarp seniai 
nesimačiusių draugų, pažįstamų 
bei artimųjų... Greitai svečiai iš- 
grabstomi adelaidiškių ir išvežio- 
jami į privačius namus. Tuoj po 
pietų įvyksta Melbourne ir Ade
laidės lietuvių chorų repeticija, o 
vakare, nemaža Australia Hall 
pilna lietuvių iš visos Adelaidės. 
Publikos tarpe matosi ir garbės 
svečiai australai, Amerikos Kon
sulas Adelaidėje su Ponia, latvių 
choro dirigentas ir kiti.

Koncertas pradedamas God Sa
ve The Queen, po kurio koncer
to pranešėja Ponia J. Vabolienė 
sveikina svečius ir visus atsilan
kiusius. Viso koncerto metu p. J. 
Vabolienė puikiai apibūdina kiek
vienų dainų lietuvių ir anglų 
kalbomis. Scenoje Melbourne 
Lietuvių Dainos Sambūris su di
rigentu Albertu čelna. I akis me
tasi puikūs moterų tautiniai rū
bai ir gausybė Lietuvos gintarų. 
Visų dainininkų veidai truputį 
įtempti, tačiau budrūs ir savimi 
pasitikį.

Pradedama J. švedo daina “Oi 
tu Joneli, kodėl nesiženiji”. Tai 
gyva, linksma, greito tempo dia
loginė daina — pasikalbėjimas 
tarp motinos ir sūnaus. Motina 
vis ragina sūnų ženytis, primin
dama, kad jai reikalinga marti, o 
sūnus gudriai atsakinėja, išsisu
kinėdamas, kad dar nerado tinka
mos... Klausytojai šiltais ploji
mais palydi pirmųjų dainų. A. Ra
čiūno “Verkė mergelė”, daugiau 
sentimentali, ištęsta, pasakojanti 
mergelės rūpestį, kad neaptvertas 
naujas darželis. Moterų choras

PADEKA

Didž. gerb. kunigams — Tėvui J. Bore.vičiui, kun. 
kap. S. Gaideliui, ir visiems mieliems bribaniečiams, mus 
lankiusiems ligoninėje mūsų nelaimės laiku, tariame nuo
širdų AČIŪ,

J. ir J. Ruzgiai.

DAINŲ ŠVENTĖ ADELAIDĖJE

Šventės organizatoriai ir dirigentai 
V. Šimkus (kairėje) ir A. Čelna

dainuoja populiarių J. Offenba- 
cho “Barkarolę” akomponuojant 
V. Kepelaitei. Labai gražiai išpil
dyta. Pakaitui Vyrų choras, 
akomponuojant D. Jokubauskai- 
tei, dainuoja Andriulo “Plaukia 
Nemunėlis”. Ilgesinga dainelė 
apie šienpjūvėlį prie Nemuno. 
Klausytojai plojimais išprašo dai
nų pakartoti. Toliau melburniš- 
kių dainuojama daina Adelaidėje 
dar negirdėta. Tai J. Švedo “Že
maitiška daktaro daina”, pilna 
humoro ir originali. Solistas A. 
Milvydas (“daktaras”), palydi
mas choro, pasakoja savo kelio
nes, gydymus, nuotykius... Jei ir 
kitos dainos buvo publikos sutik
tos šiltais plojimais, tai ši daina 
sukėlė salėje audrų. Sužavėti gra
žia A. Milvydo žemaitiška tarme 
ir gražiu tenoru, plojo žemaičiai, 
neatsilikdami pritarė jiems ir 
aukštaičiai. Dainų teko ištisai pa
kartoti.

Trumpa pertraukėlė. Pasikeičia 
dainininkai. Scenų užima Adelai- 
dėl Choras Lituania, vadovauja
mas V. Šimkaus. Uždangai atsi
darius adelaidiškiai pasveikinami 
plojimu. Štai vėl prieš mus mie- 

Ii dainoriai, garsinu lietuvių var
dų Adelaidėje. Choras skaitlin- 
gesnis už Melbourne Sambūrį.

Adelaidiškiai pradeda Paulaus
ko linksma dainele “Aš mergytė”, 
po kurios seka J. Švedo “Bėkit 
bareliai”. Plojimų abiem dainom 
nesigailima, bet dirigentas kaž
kodėl skuba, apie kartojimų, at
rodo ,net negalvoja. "Atsisveiki
nimas su giria” St. Šimkaus, 
akomponuojama N. MasiiHytės, 
sukelia audringų plojimų salėje 
ir p. V. Šimkus jau nebegali iš
sisukti nekartojęs. Įspūdingas tos 
dainos užbaigimas, primena aidų 
miške. Toliau dainuoja J. Nauja
lio “Vasaros Naktys” ir B. Bud- 
riūno “O Nemune”. Abidvi dai
nos ramios, melodingos, grųžina 
pusiausvyrų įaudrintiems žiūro
vams. Tuo ir baigiama koncerto 
pirmoji dalis.

Po neilgos pertraukos, kurios 
metu adelaidiškiai turėjo susitik
ti su seniai matytais pažįstamais, 
koncerto antrųjų dalį pradėjo vėl 
Melbourne Dainos Sambūris dai
na T. Brazio "Tu berželi”. Seka 
Kavecko “Susitikt tave norė
čiau”. šių dainų paįvairina solis
tas Vincas Lazauskas. Toliau vy
rų choras dainuoja A. Račiūno 
“J kovų”, kuri, publikai pagei
daujant, kartojama. Moterų cho
ras išpildo E. Balsio “Dainų apie 
tiltų”, čia pasirodo net dvi so
listės: B. Tamošiūnienė ir A. Bar- 
tašiūtė, sudainuodamos duetų. 
Vėl audringas plojimas — karto

ja. Pabaigai melboumiškiai su
dainuoja J. Zdaniaus, “Siubau 
lingau”. Dainuodami siūbuoja, 
primindami siūbuojantį rugių 
laukų tolimoje tėviškėje...

Melbourne Dainos Sambūrio 
repertuaras labai vykęs. Dainos 
visos naujos, Adelaidėje negir
dėtos, lengvos, daugumoj links
mos, neilgos, Lygsvaros išlaiky
mui įpinta pora lyrinių dainelių, 
ilgesingų, sentimentalių

Adeladės lietuvių choras Litua
nia grįžta į scenų ir prisijungia 
prie Melbourne Dainos Sambūrio. 
Jungtiniai chorai sudainuoja pen
kias dainas, iš kurių dvi diriguo-

ATSIŲSTA PAMINĖTI

UPĖ Į RYTUS, UPĖ Į ŠIAU
RĘ, I ir II tomas. Kazio Almė- 
no romanas 302 ir 325 psl. Kai
na — po 3 dol. tomas. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas, 4545 
W. 63 St. Chicago, Illinois. Tai 
debiutinė jaunojo rašytojo knyga, 
kuria autorius prisistato, kaip su
brendęs ir kūrybingai temos me
džiagų apvaldęs rašytojas.

KNYGŲ LENTYNA — 3 nr. 
(1964 m) Spausdino VI. Vijeikio 
spaustuvė. K.L. 1964 metais su
registruota 142 liet spausdiniai ir 
41 iš lietuviškosios tematikos ki
tomis kalbomis. K.L. leidžia Kul
tūros Fondas. Redaguoja A. Ru- 
žancovas. 

ja V. Šimkus, o tris paakutnes A. 
Čelna. Pradžioj girdime A. Ra
čiūno “Per girių giružę”, toliau 
J. Naujalio “Burtai”, ir J. Nei- 
monto “Pasisėjau žalių rūtų”, ši 
paskutinioji sužavi klausytojus 
savo tempu ir gyvumu ir susilau
kia karštų plojimų. Daina karto
jama. Ir paskutinėmis dviem A. 
Vanagaičio “Laisvės Varpas” ir 
St. Šimkaus “Vėjo dukra” užbai
giamas dvidešimties dainų kon- 
tas. Žiūrovai dar ilgai ploja ir dar 
mielai sėdėtų ir klausytųsi tačiau 
į scena jau nešamos gėlės ir ap
dovanojami dirigentai. Dar vis 
tebesitęsiančius plojimus nutrau
kia Tautos Himnas ir tuo baigia
mas dviejų didžiausių Australijos 
lietuvių chorų puikus koncertas.

Po valandos visi dainininkai ir 
gausybė svečių susirenka Adelai
dės Lietuvių Namuose vakarie
nei, kurios metu prie turtingai 
apkrautų stalų, linksmai pralei
džiamos kelios valandos vėl dai
nuojant, besilinksminant.

Sekmadienį, šv. Mišių metu, 
Šv. Kazimiero koplyčia pilna lie
tuvių. Melbourne choristai, vado
vaujami p. P. Morkūno, gieda 
lietuviškas giesmes. Po pamaldų 
parapijos salėje Lietuvių Katali
kių Moterų Draugija suruošia 
svečiams ir Adelaidės daininin
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kams užkandžius. Vėl pilna salė, 
ilgi stalai apkrauti gardžiais už
kandžiais. Svečius sveikino Ade
laidės lietuvių parapijos klebonas 
Kun. A. Kazlauskas, MIC. Abie
jų chorų dirigentai pasikeičia 
nuoširdžiomis kalbomis, įpindami 
gražaus humoro, vėl skamba dai
nos.

Gaila, kad laiko taip maža, o 
dar daug kas iš adelaidiškių nori 
svečius pas save priimti, pavai
šinti, įspūdžiais pasidalinti, Sku
bama išvežioti į įvairias lietuviš
kas pastoges nors kelioms valan
doms.

Gražiai nusisekęs dainų kon- 
cartas ir visa Melbourne Dainos 
Sambūrio viešnagė Adelaidėje 
buvo gerai suorganizuota, numa
tant visas galimybes. Tam daug 
laiko ir energijos pašventė cho
rų administratoriai p. L. Baltrū
nas (Melboumas) ir p. J. Lap- 
šys (Adelaide).

Atvelykiipo sekmadienio vaka
re, Adelaidės geležinkelio stoties 
peronas vėl pilnas lietuvių. Išly
dime mielus Melbourne dainorius. 
Daug rankų karštai spaudžiama, 
daug žodžių nuoširdžiai išliejama. 
Traukinys pajuda...

Iki pasimatymo su nemirštama 
lietuviška daina lūpuose mūsų 
tremties scenoje.

J. Ml

Palik asaras Maskvoje
PASAKOJA B. ARMONIEN*

(Tęsinys)

Buvau labai laiminga, gavusi tą darbą, nes čia 
užlirbau daugiau kaip miške ir, be to, galėjau su 
savim laikyti sūnų, nors pagal taisykles jis jau 
buvo vyresnis, negu priimami į vaikų namus. Ret
karčiais virėja būdavo tokia maloni, kad duodavo 
ir man lėkštę sriubos. Mano padėtis kitoms mote
rims kėlė nemaža pavydo. Pagaliau pradėjome 
gauti laiškų iš Lietuvos, o kai kurie laimingesnieji 
net maisto siuntinius. Paštas iš Galumeto buvo 
pristatomas vienų kartų per savaitę, išskyrus pa
vasarį ir rudenį, kada keliai būdavo neišvažiuojami. 
Tada jį veždavo kartų per mėnesį sunkiaisiais 
traktoriais. Iš laiškų sužinojome, kad mergaitė, 
kuri kelionės metu bandė pabėgti, mirė kitų dienų. 
Mano draugai rašė apie iškilmes, kurias vietos ko
munistai ir jų pakalikai suruošė tuojau po mūsų 
išvežimo. Aišku, buvo pakankamai paukštienos ir 
kitų gerų valgių. Be abejo, jų gyvenimo lygis pa
kilo pasidalinus visa, kų mes buvome priversti pa
likti.

čia, Novostroikoje, neturėjome elektros, nebu
vo nei žibalo nei žvakių. Turėjome daug bėdos, no
rėdami naktimis pasišviesti. Daugelis naudojo ša
kalius, degindami juos vienas po kito. Laimingesni, 
radę taukų iš namų atsiųstame siuntinyje, paimda
vo bulvę, iškobdavo jos vidurį, pripildydavo taukų, 
iš medvilninių siūlų pasidarydavo dagtį.

Apylinkėje buvo apie 130 šeimų, įskaitant rusų 
administracijų, laisvus ūkininkus ir darbininkus. 
Kai kurie jų turėjo po karvę, o daugelis daržus. 
Mūsiškiai stebėjosi, kodėl rusai teturėjo tokius, pa
lyginti, mažus daržus, kai aplink buvo tiek derlin
gos žemės; nors ir trumpas augimo periodas, tačiau 
viskas augo gerai ir davė gražų derlių. Mūsų ūki
ninkai skaičiavo, jeigu jiems būtų leista čia laisvai 
gyventi keletu metų, ta vieta lengvai būtų paversta 
visai įmanoma gyventi. Dabar čia beveik nieko 
nebuvo. Pradžioje mūsų iškeičiamųjų prekių vertė 

buvo aukštoka, vėliau lietuviai prasimanė vis dau
giau ir daugiau daiktų keitimui, netrukus gražūs 
naktiniai marškiniai tebuvo verti tik poros bulvių.

Vasaros metu miškas buvo pilnas miškinių 
uogų, valgomų grybų ir riešutų, bet suaugusieji, 
tiek valandų verčiami dirbti, neturėjo laiko jų pasi
rinkti. Mums būtų buvę pelningiau rinktis mais
to miške, negu dirbti, bet drausmė buvo griežta ir 
tai nebuvo leidžiama. Būtų nors vaikai galėję pa
uogauti, bet retas kuris tėvų drįso vaikus imtis į 
miškų. Miškas buvo didelis ir klaidus. Pirmų kar
tų juos pasiėmus, du vaikai buvo pasiklydę, truko 
dvi dienos, kol juos surado pusgyvius. Aš niekada 
neleidau Jonukui eiti miškan.

Kita bėda — muilo stoka. Per dvejis metus 
nemačiau nė gabaliuko muilo, net ir rusai jo netu
rėjo. Turėjome tik vandens, smėlio ir pelenų, todėl 
skalbimui turėjome atkurti būdus, naudotus gal 
prieš tūkstantį metų.

Turėjome ir sanitarų, bet jis nedaug tenusi
manė apie medicinų. Jo pareiga buvo išdavinėti 
raštelius tiems, kurie dėl ligos negalėjo dirbti. 
Kiekvienas, nepasirodęs darbe ir neturįs tokio raš
telio, buvo siunčiamas kalėjiman keliems mėne- 
siems. Mūsų grupėje buvo trečio kurso medicinos 
studentas, nusimanųs apie medicinų žymiai dau
giau negu tas sanitaras. Jis stengdavosi mums 
kiek galėdamas padėti, net rašydavo laiškus į Lie
tuvą, prašydamas patarimo ir knygų. Bet ir jis 
nedaug tegalėjo padėti, nes nebuvo nei vaistų nei 
instrumentų.

Miško darbuose susižeidimai, ypatingai nepri
tyrusių merginų, buvo labai dažni. Susižeidę buvo 
siunčiami į Galumetą ligoninėn. Vaikai ir kiti ne
dirbantieji neturėjo teisės naudotis tos ligoninės 
patarnavimais, jei išlaikė — gerai, jei ne — mirė 
be jokios pagalbos.

Visi buvome nusilpę dėl maisto stokos, nuo sun

kaus darbo ir ilgų kelionių. Neteko net pagalvoti 
apie geresnius laikus. Nebuvo nė knygų, tik koks 
atsitiktinis rusiškas laikraštis, kurio daugelis mūsų 
nemokėjo skaityti, retkarčiais kas nors nučiupdavo 
laikraštį iš Lietuvos. Tai buvo vienintelis ryšys su 
pasauliu.

Iš pat pradžių, vos atvykę, stengėmės surasti 
būdų ir laiko religiniam susikaupimui.
Bet kai tik susirinkdavome ir užgiedodavome, sto
vyklos komendantas tuojau visa nutraukdavo saky
damas, kad bet kokie susibūrimai stovykloje drau
džiami.

Prasidėjus mokslo metams, buvome iškelti į 
barakus, kur mūsų laukė dar didesnis vargas. Ba
rakai buvo seni, pilni blakių. Bandėme jas naikinti 
verdančiu vandeniu, kamšyti plyšius moliu. Tatai 
padėjo, bet tik trumpų laikų, ir netrukus pasirodė 
jų dar daugiau. Vienų kartų, nustojus kantrybės, 
bandžiau atsigulti ant stalo, kojas pakaitomis su
šlapinusi vandens kibire. Po valandos vabzdžiai 
vėl kandžiojo, jie biro nuo lubų. Po to stengėmės 
miegoti ir lauke ant šiaudinių maišų arba susivinio- 
ję į antklodes. Prašėme administracijų, kad kų nors 
darytų barakams apvalyti, jie tik gūžčiojo pečiais 
ir atsakė, kad barakuose blakių visada turi būti.

Sausakimša barakuose. Turėjome kiek įrengi
mų valgiui gamintis, bet per maža tokiam būriui 
žmonių. Didesnė pusė vis tebesinaudojo ugniaku
rais lauke per visų žiemų, nors buvo ir dideli šalčiai.

Rugsėjo mėnesį Jonukas ėmė lankyti mokyklų. 
Tai buvo septynerių metų pradžios mokykla su tri
mis rusais mokytojais. Mokslas nebuvo privalomas 
ir kai kurios šeimos, nepakęsdamos rusų kalbos vai
kų mokyklon neleido.

žmonės pamažu ėmė prisitaikinti gyvenimo sų- 
lygoms. Pastebėjome, kad prižiūrėtojas nusuka 
maisto nuo mūsų normų, stengėmės padėtį atitai
syti. Taip pat sužinojome, kad komendantas mėgs
ta išgerti ir neatsisako kyšių, taigi pirkdami jam 
degtinės, daugelis gavo lengvesnį ir pelningesnį 
darbų. Vyrai kaip galėdami stengėsi sutvarkyti 
darbo įrankius. Juos pataisius ir išgalandus, padi
dėdavo ir uždarbis. O vis dėlto gyvenimas buvo 
labai sunkus. Vyrai dažnai išvykdavo dirbti tik 
karšto vandens pusryčiams atsigėrę. Administra
cijai nerūpėjo, kaip buvai apsirengęs, kaip apsirū

pinęs įrankiais darbui, ar buvai sotus ar alkanas.
Atskubėjo ruduo ir šaltis kartu su juo. Dau

gelis kentėjo, kadangi išvežami neturėjo laiko šiltes- 
niems drabužiams iš namų pasiimti, čia pirktis jų 
nebuvo kur. Pagal savo turimas korteles turėjome 
teisę pirktis duonų, riebalus, mėsos produktus, bet 
nei mėsos nei riebalų į mūsų krautuvę neatgaben
davo, išskyrus tų vienų atvejį, kurį aš minėjau, 
kada buvo atvežta kiek sviesto.

Bajorūnienė tiek neuždirbo, kad visus tris 
savo vaikus išmaitintų. Ji visa, kų tik turėjo, išsi
keitė į maistų, net savo antklodes ir pagalves. Pasi
liko tik vienų suknelę sau ir vaikams. Matydama, 
kad šeimos maitinti nebėra iš ko, pasiėmė visus tris 
vaikučius, septynerių, penkerių ir trejų metų, ir 
šoko su jais j upę. Suspėta visus išgelbėti. Bet jos 
nervai nebeatlaikė, ir ji buvo išsiųsta į bepročių li
goninę. Liūdna darėsi žiūrint į likusius vaikučius. 
Visi stengėmės jiems padėti, bet ir mes patys ne
daug kų tegalėjome. Apskretę jie slankiojo, prašy
dami valgyti, bet šiaip taip išsilaikė. Po kelių mė
nesių ir motina grįžo. Paskyrė jų lauke išviečių 
valyti, ji gyveno elgetaudama ir kitų padedama.

Panaši istorija buvo ir su Vanagiene, dviejų 
vaikų motina, belaukusia trečiojo vežimų metu. Jos 
vyras žuvo kaip partizanas. Rudenį jai buvo leista 
vykti į Galumetą gimdyti, kur teko išbūti apie pen
kis mėnesius dėl susikomplikavusios sveikatos. Ir 
čia kaimynai padėjo vaikams. Reikia pasakyti, kad 
tokiais nelaimės atvejais lietuviai parodė nepapras
to solidarumo ir viens kitam padėjo, kiek galėdami.

Netoli nuo manęs gyveno ir kita varginga šei
ma. Tai keturi Vaitaičių vaikai. Tėvas mirė kalėji
me, nukankintas per tardymus. Motina buvo likusi 
ūkyje, bet ji negalėjo išpildyti valdžios nustatytų 
duoklių ir buvo suimta. Išvežė tik vaikus — dvide
šimt vienerių metų kuprelę, kitų devyniolikos me
tų mergaitę, trylikos metų sūnų ir dar vienų aštuo- 
nerių metų mergaitę. Sveikoji mergaitė dirbo 
miške, degindama nugenėtas šakas. Tas darbas bu
vo labai mažai apmokamas — ji gaudavo vos dvi
dešimt penkis rublius per mėnesį. Išvežami vaikai 
nemokėjo atsirinkti daiktų ir pasiėmė jų labai ma
ža. Atsimenu, kaip kuprelė kartų ėjo į kaimų, neš
dama jų paskutinę pagalvę iškeisti^ maistų.

(Bus daugiau)
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ALSKS V-ba skelbia
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

SPORTO KLUBŲ SĄJUNGOS 
VALDYBOS

PRANEŠIMAS
A.L.S.K. atstovų suvažiavimas, 

įvykęs 1964 m. gruodžio 27-30 
d.d. V Sporto šventės metu Mel
bourne, remdamasis ALFAS iš
leistų šiaurės Amerikos Lietuvių 
Sportininkų Pirmajam Vizitui 
tralijoj paminėti ženklo statuto 
paragr. 3 (“Asmenims, ypatingai 
pasidarbavusiems sudarant sąly
gas plačiam sportuojančio lietu
viško jaunimo tarpusavio bendra
darbiavimui, ilgą laiką dirbusiems 
vadovaujanti sportini organizaci
nį darbą arba pasiekiusiems pa
žymėtinų sportinių laimėjimų lie
tuvius atstovaujant arba lietuvių 
vardu varžybose dalyvaujant”) 
nutarė apdovanoti sidabriniu 
ženklu:

1. A. Laukaitį (“M.P.” Sporto 
Sk. redakt.)

2. L. Baltrūną.
Tuo pačiu paragr. remdamasis 

Sydnejaus Sp. Kl. “Kovo” V-ba 
pasiūlė kandidatus sidabriniams 
ženklams gauti ir suvažiavimas 
nutarė juos paskirti r

1. V. Augustinavičiui
2. V. Binkiui
8. A. Šimaičiui
4. D. Kriaucevičiui.

. Po suvažiavimo patiekus Gee
longo Sp. Kl. “Vyties” ir Mel
bourne Sp. KL “Varpas” v-boms 
sudabriniui ženklui gauti kandi
datus, Sp. Kl. V-bų koresponden- 
činiu būdu nubalsuota šiuos 
ženklus paskirti:

Melb. Sp. Kl. “Varpas” sp. — 
V. Sohai.

Geelongo Sp. Kl. ‘ ‘Vytis” sp.
1. J. Jonušui,
2. D. Bertašiūtei,
3. C. Valodkai.
š. A. Liet. Sportininkų 1-jo vi

nto proga įteiktam ženklui pas
kirti kandidatų pasiūlymo termi
nas pasibaigė kovo 1 d.

A.L.S.K.S. V-ba

Prieš dvi savaites buvusios vi
durinių vakarų sporto apygardos 
jaunių krepšinio ir tinklinio var
žybos buvo tikra jaunimo šventė. 
Ši apygarda yra gausiausia jau
nimu ir sporto aikštėse nuolatos 
karaliauja. Ir šįmet pirmenybėse 
dalyvavo rekordinis sporto viene
tą skaičius.

Jaunių krepšinio varžybose ke
turiose klasėse — A, B, C ir D 
— rungėsi net 22 komandos. Tin
klinio aikštėse prisistatė net 12 
komandų. Be šių jaunimo viene
tą kartu dalyvavo ir suaugusie
ji: ketvertas moterų ir dvi vyrų 
tinklinio komandos. Bendrai pir
menybėse dalyvavo apie 250 jau
ną sportininkų ir keliasdešimt vy
resniųjų.

Lituanica — karalius
Žinoma, įdomiausios rungtynės 

buvo jaunių A klasės varžybose. 
Čia dalyvavo 11 komandų (Čika
gos Lituanicos 3, Aro 2, Neries 
2, Neo Lituania, Cicero Ateitis, 
Detroito Kovas ir Clevelando 
Žaibas).

Varžybos buvo pravestos vieno 
minuso sistema su paguodos ratu. 
Iš šių pirmenybių pirmosios pen
kios komandos kvalifikavosi 
Šiaurės Amerikos lietuvių jaunių 
krepšinio varžyboms, kurios ne
trukus bus Detroite.

įdomiausios pirmojo rato rung
tynės buvo tarp Lituanicos I ir 
Neo-Lituania. Nors Neo-Lituania 
vienetas ir mažas, tačiau buvo 
nepaprastai greitas ir kovingas. 
Vis tik jis neturėjo vaistų prieš 
garsųjį Lituanicos centrą Jan
kauską, kuris yra tik... 6* 6” aukš
čio. -Jankauskas šįmet buvo iš
rinktas vienu geriausių Čikagos

VISŲ KLUBŲ ŽINIAI

1. J Geelongo Sporto Kl. "Vy
ties” ir Melb. Sporto Kl. “Var
po” pasiūlymą įteikti šių sporto 
kl. nariams ALFAS V-bos išleis
tus šiaurės Amerikos Lietuvių 
Sportininkų Pirmajam Vizitui 
Australijoj atžymėti sidabrinį 
ženklą: Geelongo “Vyties” — J. 
Jonušui (auksinį) ir sidabrinius 
D. Bertašiūtei ir C. Valodkai ir 
Melbourne “Varpo” — V. Sohai 
(sidabrinį), korespondenciniu bū
du Sp. Kl. v-bų nubalsuota įteikti 
sidabrinius ženklus Geelongo 
“Vyties” sportininkams: 1. J. Jo
nušui. 2. D. Bertašiūtei ir 3. C. 
Valodkai ir Melbourne Sp. Kl. 
“Varpo” Sportininkui V. Sohai. 
Auksinį ženklą paskirti J. Jonu
šui Sp. Kl. V-bos nepritarusios.

Šiuo klausimu Hobarto “Per
kūnas” jokio atsakymo nedavė.
2. Primenam Sporto Klubams, 
kad paskubėtų atsilyginti Mel
bourne Meno Dienų rengimo ko
mitetui už tilpusias Meno Dienų 
programoje nuotraukas, nes vil
kinimas trukdo suvesti galutines 
apyskaitas.
3. Pranešame, kad Velykų šven
čių metu numatyto Adelaidėje 
Australijos Lietuvių Krepš. Rink
tinės pasirodymo nebuvo, nes 
Sporto Klubai laiku nepranešė 
(kai kurie) apie jų sportininkų 
atvykimą.
4. Liepos mėn. sukanka metai, 
kaip Australiją vizitavo Š. Ame
rikos Lietuvių Krepšinio rinkti
nė. Tikimės, kad visi sporto klu
bai šį ypatingą įvykį Australijos 
ir viso laisvųjų lietuvių sporti
ninkų gyvenime atžymės sureng
iant šiam tikslui specialius pami
nėjimus. Kartu bus proga įteik
ti ir sidabrinius ženkliukus. Spor
to Klubai, kurie dar nėra rodę 
Š. Amerikos Liet. Krepš. rinkti
nės — Pietų Australijos rinkti
nės filmo ir norėtų jį parodyti, 
prašome apie tai kuo greičiausiai 
pranešti ALSKS v-bai.

JAUNIMAS ČIKAGOJE
Rašo Jonas Šoliūnas, U.S.A.

krepšininkų visose amerikiečių 
gimnazijų pirmenybėse. Tai ne
paprastas atžymėjimas žinant, 
kad mieste yra tūkstaičiai tokių 
žaidikų. Lituanica, nugalėjusi 
Aro II-jį vienetą, pateko į baig
mę.

Kitoje lentelės pusėje Aras I 
lengvai nugalėjęs Detroito Kovą 
ir Čikagos Nerį I taip pat pateko 
baigmėn.

Šįmetinė apygardos pirmenybių 
baigmė viena įdomiausių. Susiti
ko du nuolatiniai Čikagos var
žovai. Abu nepaprasto stiprumo, 
bet visiškai skirtingų " sudėčių. 
Lituanica — aukšta, gera meti
muose ir kieta gynime. Aras — 
ryžtingas, veržlus, greitas ir ko
vingas. Lituanicos puolimas — 
vienas iš geriausių mūsų jaunių 
istorijoje. Jankauskas ypatingai 
geras visur: po priešininko lenta 
ir po savo krepšiu. Jo pagelbi- 
ninkai: Abramavičius (gero ūgio 
— 6’ 2”), kietas gynime, -o Gen- 
čius — greitas ir tikslus meti
muose iš kampų. Gynime Lituani
ca turėjo Vaišnorą, kuris nors 
dar jaunesnis, bet jau visi metai 
kaip žaidžia universiteto koman
doje ir Bačinską, kuris yra šaltas 
ir geras žaidimo tvarkytojas. Be 
to Lituanicos atsarginiai Sen
kevičius ir Stankevičius taip pat 
yra geri padėjėjai.

Aras į baigmę stojo su vienu 
geriausių centrų savo klubo is
torijoje. Tai Ratas, kuris taip pat 
aukštas (6’ 5”) ir žaidžia už Či
kagos Loyola universitetą. Puoli
me Aras turėjo kitą kolegijos 
žaidiką Molį ir nepaprasto grei
čio puoliką Klauzą. Gi Aro jau
niams gynime vadovavo du ka
muolio valdymo virtuuozai — či

“Kovo” veiklos gairės
(PASIŠNEKĖJIMAS SU NAUJUOJU “KOVO” PIRMININKU H. H. MEILIŪNU)

Nors naujoji “Kovo” valdyba 
dar tik pradeda įžengti į savo 
darbo pirmąsias vėžes, tačiau jau 
galima pamatyti ir jų pirmuosius 
atsiektus vaisius. Vienas iš svar
biausių, tai yra jaunių mergaičių 
ir berniukų organizavimas, ko 
Sydnejūje jau eilę metų nebuvo 
ir todėl teks, gal būt, keletą pa
vėluotų metų laukti, kol mūsų 
jauniai atsieks kitų miestų to 
amžiaus jaunuolių sportinių re
zultatų. Tačiau vis vien yra džiu
gu jau šiandien Bankstowne sek

PABALTIEČIAI —
NEWCASTLE 15 — 5

Praėjusį sekmadienį Sydnejaus 
pabaltiečiai šachmatininkai, ben
drai sudarę vieną šachmatų ko
mandą, rungtyniavosi su Newcas
tle miesto australų šachmatinin
kais. Draugiškos rungtynės buvo 
sutartos pravesti Gosforde. Gra-

5. Dar nė vienas Sporto Klubas 
nėra apsimokėjęs ALSKS regis
tracijos mokesčio.
6. Peržiūrėjus buvusias ALFAS 
bylas, negalima sudaryti vaizdo 
apie buvusį Sp. Klubų gyvenimą. 
ALSKS v-ba nori sudaryti atski
ras bylas kiekvienam sp. klubui. 
Todėl prašome visus klubus at
siųsti steigiamojo susirinkimo 
nuorašus, iniciatorių pavardes, 
visų buvusių valdybų pavardes, 
ryškesnius sporto klubo gyveni
mo momentus — aprašymus (kiek 
kartų dalyvavo Sporto Šventėse 
ir kit.) ryškesnių — pasireišku
sių sportininkų pavardes ir kokio
se sporto šakose jie dalyvavo, ap
rašymą apie asmenis, kurie kad 
ir ne sportininkai padėjo daug 
Sp. Klubo gyvenime. Šie visi da
viniai sudarys pagrindą Sporto 
Klubo istorijos bylai. Taip pat 
prašome Sporto Klubus, kurių 
vietovėje bet kada buvo ALFAS 
v-ba, atsiųsti tuo laiku buvusių 
ALFAS v-boj pavardes ir parei
gas, nes bylose to surasti negali
ma.

ALSKS Valdyba

kagos šv. Ritos katalikų gimna
zijos rinktinės gynikai Edv. Bur- 
kauskas ir Šakys. Aro atsarginiai 
Rinkevičius ir Padgurskis taip 
pat užtektino pajėgumo žaidikai.

Rungtynių pradžia Arui buvo 
nesėkminga. Jankauskas gynime 
neįveikiamas. Jis blokuoja meti
mus, graibsto kamuolius nuo len
tos kaip Adzima Australijoje. Gi 
Vaišnoras kankina Arą su toli
mais šūviais. Tuo tarpu Arui ne
siseka ir be to jie įsivelia į bau
das. Ir taip pasekmėje skirtumas 
didėja Lituanicos naudai. Štai 
16:9, 23:13( o likus minutei žais
ti pirmame kėliny Lituanica net 
veda 46:25!' Aras pirmą kėlinį 
skaudžiai prapila 49:31 rezultatu.

Antrame kėliny vis tik Aras 
nepasiduoda. Jo jaunas vadovas 
Faustas Antanaitis keičia taktiką: 
iš zoninio gynimo Aras persime
ta į individualų ir dar prideda vi
sos aikštės spaudimą. Vaistas ge
ras, nes pasekmėje skirtumas 
mažėja. Be to, Lituanicos Jan
kauskas .gavęs 4-tą baudą, turi 
žaisti atsargiau, o Littuanicos gy
nikai nors ir geri, bet lėti ir 
spaudžiami pasimeta. Likus 9 
min. žaisti Aras prisiveja iki 
66:56. Neatleidus spaudimo porai 
minučių prieš pabaigą Lituanica 
pirmauja vos 4 taškais (72:68). 
Ir kai pagaliau su penketu bau
dų aikštę apleidžia Jankauskas 
Aro šalininkai šauksmu kelia sa
lės stogą. Nors Aras vis tebespau- 
džia, bet Lituanicos Vaišnoras 
nepasimeta. Jam puikiai padeda 
Abromavičius, užėmęs Jankausko 
poziciją centre. Abromavičius du 
kartus pakartoja iš po lentos, 
Vaišnoras su driblingu ir Aras jį 
foluoja. Aras išsikvepia. Vaišno- 

madieniais matyti mergaites ir 
berniukus intensyviai treniruojan 
tis krepšinį. Gal būt, pradėjus 
nuo krepšinio, “Kovo” vadovybė 
atras galimybių suorganizuoti ir 
stalo, bei lauko teniso, o taip pat 
ir mergaičių tinklinio komandas, 
kurios ateityje užpildytų buvu
sias sportines švenčių spragas.

Sporto Skyrius, norėdamas su
pažindinti Sydnejaus lietuvių 
bendruomenę su naujosios “Ko
vo” valdybos ateities darbo pla
nais, kreipėsi į dabartinį “Kovo’- 

žioje “Billabong” kavinėje suva
žiavę šachmatininkai stojo į ko
vą, kurią aiškia persvara laimėjo 
pabaltiečiai, 15 — 5 santykiu. Pa- 
baltiečių komandoje dalyvavo tik 
šeši koviečiai, vienas estas ir try
lika latvių. V. Patašiui, kaip ge
riausiam pabaltiečių šachmatinin
kui, teko žaisti pirmoje lentoje 
prieš Newcastle miesto meisterį 
K. Hill. Partija sužaista lygio
mis. Kiti koviečiai sužaidė: 
(Skliausteliuose pažymėta kurio
je lentoj^ žaidė) T. Agarsky 1 (9) 
V. Augustinavičius 1, (11) P. 
Grosas 1, (16), J. Baikovas 0, 
(18) ir J. Jenčius 1, (19).

Koviečiai laimėjo 4į taško iš 
6 galimų. Bendrai buvo žaista 
ant 20 lentų, kas sudarė 40 da
lyvavusių šachmatininkų.

Pasibaigus varžyboms buvo 
pravestas visų bendras pasitari
mas, kuriame nutarta kiekvienais 
metais pravesti panašų turnyrą 
dedant pastangas sutraukti dar 
didesnį dalyvių skaičių;

Išmėginę jėgas ir draugiškoje 
nuotaikoje pabendravę pavaka
riais atsisveikinta iki kito karto.

V. A.

JIE MUS 
PRISIMENA !

Balandžio 25 d. prasidėjo 
Amerikos lietuvių krepšinio var
žybos. Su atskiromis komando
mis suvažiavo ir pernykščiai bu
vę mūsų svečiai krepšininkai. 
Jie susimetę prisiminė Australi
jos lietuvius ir pasiuntė Mūsų 
Pastogei sveikinimą:

SUSIRINKĘ J METINES 
KREPŠINIO VARŽYBAS
SVEIKINAME AUSTRALIJOS 
LIETUVIUS.

Pasirašė: Vyt. Grybauskas, 
Jonas Bulionis, J. šoliūnas, 
Frank Čekauskas, Andy Adzi
ma, Ed. Slomčinskas, Wally 
Bazėnas, Rimas Gaška, Bill Sed- 
lickas, Algis Varnas, Larry Je- 
sevičius, Edas Modestavičius, 
Ed. Šilingas.

ras dabar išnaudoja net 9 bau
das iš eilės, o Aras neranda krep
šio. Lituanica išlaiko pirmavimą 
laimėdama rungtynes 91:77 san
tykiu.

Baigmėje taškus pelnė: Litua
nica I: Jankauskas 29, Vaišnoras 
23, Abramavičius 13, Genčius 12, 
Bašinskas 11, Stankevičius 3.

Arui: Ratas 27, Šakys 13, Klau- 
za 10, Molis 11, E. Burkauskas 
8, Rimkevičius 4, Kazlauskas 4. 
Paguodos rate trečią vietą iško
vojo Neris, nugalėjusį Ara II 
64:50.

Gera pradžia
Kitų klasių varžybose taip pat 

buvo visa eilė įdomių rungtynių. 
Po atkaklių kovų B klasės meis
teriu tapo Cicero Ateitis, baig
mėje įveikusį Lituanicą 38:18. 
Pačioje jauniausių grupėje — D 
klasėje meisteriu tapo Neris.

— ★ —
Su nepaprastu karštumu žaidė 

ir mūsų jaunosios tinklininkės net 
trijose klasėse. A grupėje lai
mėtoja tapo Čikagos Audra, baig
mėje penkių setų permainingoje 
kovoje laimėjusi prieš Neries 
II-jį šešetuką. B klasės meistrystė 
teko Neries I ir kitas Neries 
mergaičių vienetas laimėjo taip 
pat C klasės varžybas.

Bendrai kalbant apie šias apy- 
gardines jaunių krepšinio rung
tynes tektų tik pasidžiaugti, kad 
mūsų klubų vadovai įstengė tiek 
daug jaunimo įtraukti į savo vie
netų veiklą.

(Pabaiga psl. 6) 

valdybos pirmininką, sportininką 
— veteraną H. Meiliūną, prašy
damas atsakyti į kai kuriuos 
klausimus.

— Pradėdama* naująjį darbą 
su naujaja Jūsų vadovaujama 
“Kovo” valdyba, kokį turite už
sibrėžę tikslą?

— Man peršasi trumpas atsa
kymas: “Kuo daugiau jaunimo 
po Klubo vėliava”. Kaip žinoma 
Sporto Klubo tikslas yra ne vien 
atsiekti laimėjimų sporto srityje, 
bet ir ugdyti jaunuolių charak
terį, kuriame būtų ryškus tauti
nis bruožas.

— Kaip galvojate atstatyti ir 
iškelti “Kovo” vardą iki to laips
nio, koks jis yra buvęs prieš ei
lę metų?

— Aš nemanyčiau, kad “Ko
vas”, prieš man perimant šį Klu
bo vadovavimo darbą, būtų -bu
vęs jau taip žemo lygio. Tiesa, 
gal būt tik paskutiniuoju metu 
“Kovo” veikla nepasižymėjo ypa
tingais laimėjimais, nors iš jos 
vadovybės ir narių buvo pastebi
mos pastangos ir matomas dar
bas užąjbrėžtų tikslų atsiekimui. 
Tiek aš, tiek ir visa valdyba, ne
sitikime stebuklų, tačiau dėsime 
visas pastangas “Kovą” sustip
rinti.

— Ar nebūtų tikslų įsteigti 
prie Klubo “Tėvų-Rėmėjų ratelį 
ar vienetą, kuria būtų užintere- 
suotas savo vaikų geresniu sporti
niu auklėjimu ir tuo pačiu galėtų 
būti didelė moralinė ir materiali
nė parama pačiam sporto klubui.

— Šiai idėjai pilnąi pritariu. 
Toks jaunių tėvų vienetas labai 
palengvintų valdybos darbą. Aš 
manau, kad ateityje tokį viene- 
pavyks suorganizuoti Sydnejūje.

— Metiniame “Kovo” susirin
kime siūlyta statyti prie Banks- 
towno namų sporto salę. Ar šiuo 
metu Jūs toliau ką nors darote 
šiuo klausimu?

— Neofocialiai sutarta su “Dai
navos” namų valdyba, kuri nuo
širdžiai pritaria, šiam sumanymui 
ir pažadėjo visokeriopą paramą. 
Netolimoje ateityje šiuo klausi
mu laukiamas oficialus išspren
dimas, kuris bus paskelbtas spau
doje.

“KOVO” MERGINOS
Balandžio 16-18 d.d. Kovo mer

gaitės dalyvavo Stokes McGown 
karnavale, kur iškovojo penktą 
vietą ir tik betrūko dviejų tašku, 
kad patektume į ketvirtą vietą, 
nes “Newtown” ir “Kovas” tu
rėjo po lygiai išloštų ir praloštų 
rungtynių.

Šiame karnavale dalyvavo stip
rios komandos: N.S.W. čempionės 
“Barbarians I”, “Canberra” ir iš 
Viktorijos “Commets”, kur žai
džia penkios valstybinės koman
dos žaidikės, “Scarborough 
Park”, “Barbarians Junior” ir kt.

Balandžio 24-25 d.d. kovietės 
dalyvavo Womens Open Cham
pionship rungtynėse, kur užėmė 
trečią vietą. Šiose pirmenybėse 
dalyvavo 8 komandos. Visos ki
tos nebuvo priimtos. Čia kovie
tės pralošė prieš Barbarians I 
31:14. Treneris, žinodamas, kad 
prieš šią komandą nesą vilčių 
laimėti, koncentravosi gynime, ir 
to pasėkoje mūsų nenaudai įmes
tų krepšių skaičius palyginamai 
mažas. Iš mėgintų mėtymų mū
siškės įmetė 50 proc., o Barba
rians tik 26 proc. Ši komanda yra 
nepaprasto greičio ir fizinės išt
vermės, taip pat aukšto ūgio, kas 
labai apsunkino mūsiškėms nuim
ti kamuolį nuo lentos.

Antras rungtynes pralošė prieš 
Scarborough Park 42:27. Šios 
rungtynės buvo dėl antros vietos, 
nes mūsiškės turėjo antrą vietą 
pirmoj divizijoj, Scarborough 
Park turėjo pirmą vietą antroj 
divizijoj.

Priešininkėms dengiant zoną ir 
joms esant aukšto ūgio, mūsiš
kėms tikrai reikėjo nertis iš kai
lio, nes prieš zoną kovietės netu
ri didelio patyrimo ir nėra gerų 
metikių iš tolimų distancijų. Nors 
pirmame puslaikyje mūsiškės ir 
vedė 8:2, bet neturint aukšto 
standarto ir pakaitų, greit pavar
go ir pralošė. Po valandos poilsio

— Savo darbo akiratyje ar ne- 
numatote atkreipti didesnio dė
mesio į buv. “Kovo” veteranus 
sportininkus, kurie gal vienokiu 
ar kitokiu atžvilgiu būtų naudin
gi ir šiandien?

— Žinant jų sportinį patyrimą 
ir naudą “Kovo” veiklai, mes dė
sime visas pastangas, kad ir vėl 
juos galėtume matyti koviečių 
eilėse.

— Žinant kokį sunkų darbą tu
rite prieš savo akis, gal galėtu
mėte pasakyti, kokių ..pageidavi
mų ir kokios pagalbos norėtumė
te iš Sydnejaus lietuvių ..visuo
menės ir organizacijų?

— Pirmuoju savo pageidavimų 
taikiniu pasirinkčiau tėvus. Juk 
tik tėvai yra pačiam glaudžiau
siam kontakte su savo vaikais. 
Neabejotinai tenkanti tėvams pa
reiga ir savo vaikus išauklėti tau
tiškoje dvasioje, lengviau yra at
liekama, leidžiant juos j lietuviš
kas jaunimo organizacijas, žinant 
jaunuolio ar jaunuolės energiją 
ir patraukimą fizinei mankštai 
bei sportui, savaime suprantama, 
viena iš artimiausių jaunimo or
ganizacijų jam yra sporto klubas, 
kuriame jis ar ji randa ne tik 
sportinę, bet ir lietuvišką dvasią. 
Tėvai turėtų giliau suprasti, kad 
sporto klubo “Kovo” tikslas yra 
ne vien tik auklėti vaikus spor
to srityje, bet svarbiausiai skie
pyti juose ir tautiškumo idėjas.

Niekas kitas, kaip kad tik pa
tys tėvai, turėtų dėti pastangų, 
kad jų vaikai jau nuo mažens 
taptų, šios tautinės ir sportinės 
organizacijos nariais.

Panaši pareiga tektų ir visuo
menei bei kitoms vyresniųjų or
ganizacijoms, kurios, pagal išga
les, turėtų remti moraliniai ir ma
terialiniai šią jaunimo organiza
ciją, kuriai, kaip esu minėjęs, 
pagrindinis tikslas yra tautišku
mo išlaikymas, baigė savo malo
nų pasikalbėjimą “Kovo” pirmi
ninkas p. H. Meiliūnas.

O gal ir tikrai, atydžiau įsigi
linę į Pirmininko pasakytus žo
džius, mes sydnejiškiai pabuski
me iš to letarginio snaudulio ir, 
padėdami valdybai, parodykime, 
kad mes ir vėl galime didžiuotis 
ir džiaugtis savo sportiniu darbu 
ir ypatingai jauniais Sydnejūje, 
tat nelaukiant visi į talką, o savo 
darbo vaisius galėsim greitai pa
tys pamatyti.

A. L.

turėjo lošti prieš Newtown kom. 
dėl trečios vietos. Už New
town komandą lošia Danutė Pau
lauskaitė. šios rungtynės buvo la
bai svarbios, nors kovietės ir bu
vo labai pavargusios. Dieną prieš 
tai turėjo net trejas rungtynes, 
ir dabar po sunkių rungtynių vėl 
turėjo stoti vos valandą pailsė
jus.

Lošimas ėjo labai lygiomis, nors 
priešininkės pirmomis minutėmis 
ir vedė net penkiais taškais. Ne
trukus rezultatą išlygino ir per 
visą žaidimą skirtumas svyravo 
vienu ar dviem taškais. Likus vie
nai minutei žaisti priešinnkės ve
da 2 taškais bet mūsiškės gau
na kamuolį ir staigiu prasiver
žimu išlygina 31:31. Rungtynės 
buvo pratęstos dar 5 minutes. 
Mūsų mergaitės iš nuovargio vos 
paeina: apdraskytos, su mėlynė
mis, nudaužtais keliais, nes 
“Newtown” komanda visados lo
šia šiurkščiai. Kovietės vis tik 
nepasimetė po pratęsimo, likus 
žaisti pusantros minutės, santy
kis 33:33, bet paskutinėm sekun
dėm mūsiškės įmeta ir rungty
nės baigtos 35:33 mūsų mergai
čių pergale, tuo užsitikrindamos 
sau trečią vietą. Kovietėms labai 
trūko pakaitų, nors turėjom 8 
mergaites. Registruoti buvo leis
ta 12. Visos kitos komandos turė
jo pilnus sąstatus.

Australių mergaičių tarpe ko
vietės labai respektuojamos ir jų 
komanda skaitoma stipriu viene
tu.

Prieš kitas komandas kovietės 
laimėjo be didelių pastangų: “Sa
tellites”— Kovas 18: 27, Amoco 
— Kovas 5:39. Prieš “Barba
rians” 2 ir “Barbarians Jun.” 
neteko lošti, nes tos komandos, 
pralošiusios po dvejas rungtynes 
savoj divizijoj, automatiškai iš
krito. -■ Z.M.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

‘ ŠAUNUS “DAINOS” 
VAKARAS

Gegužės 1 d. Sydney lietuvių 
“Dainos” choras Dainavos salėje 
Bankstowne surengė gana jaukų 
pobūvį, į kurį susirinko virš dviejų 
šimtų žmonių. Svečiai ne tik buvo 
dailiai pavaišinti, gera muzika pa
linksminti, bet ir pats choras dar 
padainavo, šešetų dainų, kurios po
būvio dalyvių buvo priimtos su di
deliu entuziazmu.

Tų vakarų buvo ne vien tik syd- 
nejiškiai lietuviai, bet net buvo 
gausiai atvykusių svečių iš New
castle. Pažymėtina, kad šiame po
būvyje dominavo jaunimas. Visai 
nereikėtų stebėtis, nes ir pats 
“Dainos” choras nuo metų pra
džios yra žymiai atjaunėjęs: yra 
įstojusių visa eilė naujų ir jaunų 
choristų.

GEELONG
NAUJA APYLINKĖS 

VALDYBA
Gegužės 2 d. Geelongo Liet. Na

muose įvyko apylinkės visuotinis 
susirinkimas, kuriam pirmininka
vo p. A. Bratanavičius, sekreto
riavo p. A. Brazdžionienė. Susi
rinkime dalyvavo gausus vietos 
lietuvių būrys.

Buvęs valdybos pirm. p. J. Gai
lius po valdybos veiklos praneši
mo įteikė Geelongo Istorijos Ra
šymo komisijos pirm.-kui Dr. Ska- 
pinskui labai gražių didelę knygų, 
į kurių rašoma Geelongo lietuvių 
istorija palinkėdamas savo ir buv. 
valdybos vardu daug ištvermės ir 
sėkmės šiame darbe.

Išrinkti nauji apylinkės orga
nai. Naujų valdybų sudaro: pirm. 
Dr. S. Skapinskas, vicepirm. A. 
Brazdžionienė, sekret. A. Karpa
vičius, kasininkas O. Šrederis ir 
narys kultūros reikalams A. Pi- 
sarskis.

Naujoji revizijos komisija: A. 
Bratanavičius, M. Kymantas ir 
V. Bindokas.

Išrinkus vykdomuosius organus 
dar buvo aptarta apylinkei svar
bių klausimų. Labiausiai susido
mėta ir daug diskutuota Geelongo 
liet, istorijos rašymo reikalais. 
Buvo įrašytas į knygų nustatytas 
tekstas, po kuriuo visi susirinki
mo dalyviai pasirašė..

Susirinkimas baigtas Tautos 
Himnu. Toliau sekė kavutė ir in
dividualūs pašnekesiai.

S t

Pranešimai
CANBERRA

SVARBI PASKAITA
Gegužės 25 d. (antradienį) 7.30 

vai. vak. Canberros Lietuvių-Aus- 
tralų Klubo patalpose ruošiama 
diplomuotos juristės p-lės Graži
nos Biveinytės paskaita “Darbi
ninkų kompensacija”.

Tema yra labai įdomi ir mums 
visiems aktuali, nes tai liečia kiek
vienų iš mūsų. Esame tikri, kad 
Canberros lietuviai tokios progos 
nepraleis ir gausiai susirinks pa
siklausyti.

Bankstowno Lietuvių Namų Valdyba 
gegužės 15 d. (šeštadienį) 
Dainavoje rengia šaunų

JAUNIMO VAKARA
Programoje šokiai ir vaišės! Jokių kitų programų nei 

loterijų nenumatoma.

Muzika: moderniųjų šokių plokštelės.

Įėjimas tik 5 šilingai

Kviečiamas visas-jaunimas. Laukiami ir vyresnieji, kad 
pasigėrėtume mūsų jaunimu!

Bankstowno Liet. Namų Valdyba

f
|

KIEK AS SUŽINOJAU!

A.L.B. BANKSTOWN APYL. 
VISUOTINIS METINIS 

SUSIRINKIMAS
A. L. B. Bankstonw Apylinkės 

visuotinis metinis susirinkimas 
kviečiamas 1965 m. gegužės 16 d. 
3 vai. p.p. Bankstowno lietuvių 
namuose. Laiku nesusirinkus rei
kalingam narių skaičiui, susirin
kimas įvyks po pusės valandos >r 
bus skaitomas teisėtu neatsižvel
giant į dalyvių skaičių.

Susirinkimo darbtvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų komisijos sudarymas. 
45. Valdybos pranešimas.
5. Kultūros Tarybos pranešimas.
6. Kontrolės Komisijos praneši

mas.
7. Diskusijos dėl pranešimų.
8. Apyskaitų tvirtinimas.
9. Garbės Teismo pranešimas.
10. Vykdomųjų organų rinkimai:

a. Valdybos,
b. Kontrolės Komisijos.
c. Garbės Teismo.

11. Pranešimas iš Krašto Tarybos 
atstovų suvažiavimo.

12. Klausimai ir sumanymai.
13. Susirinkimo uždarymas.

Valdyba maloniai kviečia: da
lyvaukime susirinkime visi ir bū
kime aktyvūs. Iki susirinkimo tu
rime gražaus laiko, tad pagalvo
kime kiekvienas atskirai, ką ga
lėtumėm susirinkimui pasiūlyti, 
kas padėtų bendruomenę sustip
rinti finansiniai.

A.L.B. Bankitown Apyl. V-ba

BLAIVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Melbourne Lietuvių Blaivininkų 
Draugija gegužės 16 d. 14 vai. 30 
min. Clayton, 15 Clarevale St. 
šaukia susirinkimą, kuriame bus 
paskaita “Blaivybė Lietuvoje”. Po 
paskaitos arbatėlė.

Prašome 14 vai. susirinkti prie 
p. Butkūno kiosko ir iš ten vyksi
me automobiliais. Nuo Dande- 
nong Rd. pravažiavus Clayton ge- 
Ižinkelio stotį važiuoti Clayton 
Rd., pasukti, kairėn į Murdock St. 
ir jai pasibaigus vėl į kairę pasu
kę surasime 15 Clarevale St. (šios 
gatvės dar nėra Street Ditectory).

Valdyba

PRANEŠIMAS
Gegužės 23 d. Melbourne lietu

vių katalikų kapelionas kun. Pra
nas Vaseris švenčia savo 25-rių 
metų kunigystės jubiliejų.

Šia proga iš visų Melbourne 
liet, organizacijų sudarytas ko
mitetas ruošiasi tą dieną jubilia
tą pagerbti.

Iškilmės pradedamos pamaldo
mis 11.45 vai. st. John’s bažnyčio
je (East Melbourne). Tuoj po pa
maldų ten pat didžiojoje salėje 
jubilijato pagerbimui bus vieša 
akademija. Po akademijos bus iš
kilmingi pietūs.

Norintieji pietuose dalyvauti 
prašomi nedelsiant registruotis 
pas p. J. Muloką ar jį pavaduo
jančius parapijos tarybos narius 
įmokant po £1 išlaidoms padeng
ti.

Rengimo Komitetas

NEWCASTLE

MOTINOS DIENAI SKIRTOS 
PAMALDOS

Sąryšy su Motinos Diena sekan
čios pamaldos Newcastelio ir apy
linkės tautiečiams bus laikomos 
gegužės mėn. 16 dieną, 9.30 vai., 
šv. Lauryno bažnyčioje, Brodme- 
dove. Išpažinčių bus klausoma 
nuo 8.30 vai. prieš Mišias.

Tuoj po pamaldų vyks MAS Vy
tauto Mačernio Newcastelio kuo
pos susirinkimas ir pasitarimas 
įvairiais aktualiais klausimais.
MALDOS APAŠTALAVIMAS
Jo Šventenybė popiežius Paulius 

VI Maldos Apaštalavimo nariams 
gegužės mėnesiui skyrė sekančias 
intencijas:

Bendrąją — Kad Bažnyčios li
turgija paveiktų visą tikinčiųjų 
gyvenimą.

Misijų — Kad hinduizmo sekio- 
tojai pažintų Jėzų Kristų — visos 
žmonijos Išganytoją.

Augsčiau paminėtomis intenci
jomis gali pasinaudoti ir Gyvojo 
Ražančiaus nariai.

Kun. S. Gaidelis, S. J.

ATITAISYMAS

“M. P.” Nr. 16 buvo paskelbta, 
kad Sydney apyl. sus-mas įvykęs 
balandžio 19 d. Iš tiesų, susirin
kimas įvyko bal. 11 d. Ten pat pa- 
duotas neteisingas apyl. p-ko p. 
Minioto telefonas. Turi būti: 
73 0689. Už netikslumus atsipra
šome. Red.

Pasaulinės parodos New Yorke 
antros sesijos atidarymo metu 
pražygiavo tautų delegacijos. Pa
rado metu pirmosios praėjo lietu
vaitės tautiniuose drabužiuose. 
Jas matė ir eilė lietuvių Australi
joje televizijos žinių programose.

Pajieškojimai
Pajieškomas Jonas Heskis, gim. 

Dapkiškių km., Tauragės apskr. 
Jieško tėvai, Mikas ir Ona Hes- 
kiai ir sesrys Lena, Olga ir Marie- 
Gyvenęs Melbourne ir gal Mt. 
Tsa. Atsiliepti šiuo adresu:

M. Heske, 4339 S. Fairfield, 
Chicago 32, Ill. U.S.A.' •

Pajieškomas A. Lozoraitis, gim. 
1924 metais Petrupių kaime, Pa
gėgių vlšč. Buvęs adresas Austra
lijoje 94 Noble St, Hurstville, 
N.S.W. Pajieško Helen Butkus, 
3801 W 71 St., Chicago 29, Ill
U.S.A.

Anųsyk bevartydamas Sydne- 
jaus gatvių “direktorių” užtikau 
Latvia Ave., Greenacre. Taip ir 
pagalvojau — žiūrėkite, kokie lat
viai apsukrūs: net ir gatvę savo 
krašto vardu įstengė pakrikštyti!

★
Adelaidės Liet, bendruomeniniai 

Namai jau pradėti perstatyti: pla
nai patvirtinti ir finansiniai rei
kalai sutvarkyti. Netrukus prie 
namų vėl užvirs darbas.

★
Gegužės 14 d. per Pietų Austra

lijos valstybinę radijo stotį 9.15 
iki 9.30 vak. (Adelaidės laiku) bus 
transliuojamos Lituania choro dai
nos.

★
Bevartant užsieninius liet, laik

raščius krito į akis žinutė, kad 
Jungtinių Amerikos Valstybių lai
vyne yra du admirolai lietuviai: 
II-jo pasaulinio karo metu žino
mas admirolas Money Moncevičius 
(dabar pasitraukęs) ir admirolas 
Bakutis.

★
Tėvas J. Borevičius dar vis 

karštai darbuojasi su misijomis

Talka11 informuoja
Lietuvių Ko-operatinė Kredito 

Draugija "Talka”, atsižvelgdama 
vietos bankų už indėlius ir pasko
las mokamų ir imamų procentų 
pakėlimų, padarė, taip pat, šioje 
srityje pakeitimus.

Nuo š. m. gegužės mėn. 1. d. 
“Talka” už indėlius moka 4 proc., 
o už išduotas po gegužės mėn. 1 d. 
paskolas ima 8 proc. metinių palū
kanų.

REMONTAI 
NAMUOSE

Atlieku visus generalinius na
muose pertvarkymus, pataisymus, 
įskaitant staliaus, instaliacijos 
darbus, dažymų.

Kreiptis: Mr. J. E. Taylor, 3 
Abeckett Ave., Ashfield.

Tel. 79 1279 arba 71 9048.
HMWWmHHWWMMMWW

Kviečiame visus tautiečius stoti 
“Talkos” nariais ir naudotis jos 
teikiamais tiek palankaus kredito, 
tiek kitais patarnavimais, kaip 
tai: turto ir visų kitų draudimų 
didelėmis nuolaidomis, bei už vie
tos universalioje ko-operatinėje 
prekyboje perkamas prekes meti
nio pelno dividendu.

Tautiečiai, įstoję "Talkon” na
riais nors ir prieš apyskaitinių 
metų pabaigų, už savo įnašus gaus 
pilnų dividendų ir galės aktyviai 
dalyvauti metiniame' susirinkime 
sprendžiant “Talkos” reikalus.

“Talkos” raštinė, 295 Victoria 
Street, Abbotsford (ponų Balčiū
nų namuose), atdara kiekvienų 
sekmadienį nuo 1 iki 3 vai. po pie
tų.

Lietuvių Ko-op. Kredito 
D-jos "Talka” Valdyba

Australijos lietuvių tarpe, bet apie 
liepos mėnesį jis savo darbų už
baigs ir iškeliaus. Kiek teko gir
dėti. Sydney apylinkės valdyba 
jau iš anksto ruošiasi iškilmin
goms misijonieriaus išleistuvėms. 
Kada tas įvyks, bus paskelbta su
sitartus su pačiu^Tėvu Borevičium.

Sekant pasaulio lietuvių spaudų 
atrodo, kad labiausiai susidomėję 
ateinančiais metais Pasaulio Liet. 
B-nės Valdybos organizuojamu pa
saulio liet, jaunimo kongresu yra 
ne kas kita, kaip tik Australijos 
lietuvių jaunimas. Reikia tikėtis, 
kad mūsų jaunimas tikrai gausiai 
tame kongrese dalyvaus ir tinka
mai reprezentuosis.

Kas čia skundžiasi,, kad lietuviai 
neperka knygų? Antai, sužinojau, 
kad Mūsų Pastogės redakcija ga
vo Dr. J. Girniaus vėliausio veika
lo 10 egzempliorių ir juos redak
torius per vienų vakarų išplatino. 
Pasirodo, lietuviai knygas perka, 
tik paduok. Iš redaktoriaus suži
nojau, kad netrukus tikimasi su
laukti B. Armonienės knygos “Pa
lik ašaras Maskvoje”. Galimas 
daiktas ir ši knyga išeis labai 
greitai. /

Teko nugirsti eilę įtarimų, kad 
ir Mūsų Pastogė pakrypusi į dar- 
biečių (ALP) pusę. Išvados da
romos, kad joje tilpo Darbo Parti
jos priešrinkiminis skelbimas. Ste
bėtina, kad kaikas skelbimų palai
ko pačiu laikraščio nusistatymu.

Gegužės 6 d. dail. H. Šalkauskų 
ištiko 40-ties metų sukaktis. Lin
kime ilgiausių ir kūrybingiausių 
metų! Ku-ka

Vienas sųmojingas menininkas 
patiekė visai patikimų būdų, kaip 
padaryti, sakysim, dramblio 
skulptūrų. Sako, pirmiausia rei
kia paimti didžiulį gabalų ak
mens ir nuo jo nutašyti viską, 
kas trukdo tame gabale įžiūrėti 
dramblį.

•
Vienas senbernis gyrėsi, kad 

jis pasiskelbęs laikraščiuose, jog 
ieškųs žmonos ir gavęs apie 200 
atsakymų, kuriuos daugiausia pa
rašę vyrai, siūlydami savas žmo-
nas.

83 Gegužės 29 d., Father J. O’Reilly Memorial Auditorium, 
Park Rd., Auburn,

įvyks Sydnejaus skautų ruošiamas tradicinis

>♦<
KAUKIU BALIUS KARNAVALAS

v

Gros puiki europiečių šokių kapela.

Veiks turtingas skautų Zidino bufetas ir kt.

Įėjimas 15 šil. Pradžia 7 vai. vak.

a ■/l “Aušros” Tuntas

§
į-į Gegužės 28 d. (penktadienį) 8 vai. vak. ruošiamas tradicinisSTUDENTŲ STIPENDIJOS BALIUS
b > /8ę kuris įvyksta Brunswick Town Hall, Sydney Rd., Bruswick.

J: Baliui gros “Kaimo muzikantai”. Puikūs valgiai ir gėrimai atgaivins ir palinksmins svečius.

IS Visi kviečiami atsilankyti!
g
» Bilietai gaunami pas J; Meiliūną JU2216, A. Kęsminą 463955 ir H. Kaladę 686572.

h ALSS Melbourne Skyriaus Valdyba
I - ■

JAUN/A4AS...
(.Atkelta iš psl. 5)

Ypatingai malonu, 
kad šįmet buvo sutraukta kelias
dešimt lietuvių jaunų krepšinin
kų, kurie šiuo metu yra Čikagos 
amerikiečių gimnazijų krepšinio 
komandų geriausi žaidikai. Tad 
ir pats žaidimo lygis pakilo bei 
pagausėjo komandų skaičius. Gai
la, kad nei Detroito Kovas, nei 
Clevelando Žaibas neįstengė pa
daryti to, ką padarė Čikagos ket
vertas klubų, ir todėl abu svečių 
vienetai silpnai pasirodė.

Tuo tarpu Čikagos Lituanicos 
eilėse buvo nemažiau 10-ties žai- 
dikų, kurie žaidžia vietos gimna
zijų rinktinėse. Tas pats buvo ir 
su Aru bei Nerimi. Gi Neo-Litua- 
nia klubas, ligi šiol teturėjęs tik 
vyrų krepšinio komandą, į šias 
rungtynes atsiuntė jaunių koman
dą, kuri buvo sudaryta grynai iš 
amerikiečių gimnazijose žaidžian
čių lietuvių. Neo-Lituania jau
niams vadovavo visiems mums 
gerai pažįstamas E’d. Modestavi- 
čius.

šventė* kampininkai
šioje jaunimo šventėje lyg at-

stumtieji buvo prisiglaudę ir apy
gardos vyresnieji tinklininkai.

Moterų grupės varžybose ne
paprastos klasės žaidimą pade
monstravo Clevelando Žaibas ir 
Čikagos Neris. Pastebėtina, kad 
Žaibas yra puikiai užsirekomen
davęs ir amerikiečių tarpe. Jis 
neseniai laimėjo didžiulį turny
rą baigmėje įveikęs Toronto iš 
Kanados rinktinę — Kanados 
meisterį! Žaibo moterys laimėjo 
ir čia, kai permainingoje kovo
je du kartus nugalėjo Čikagos 
Nerį.

Pirmame susitikime Žaibas įvei
kė Nerį 2:1, tačiau Neris laimėjo 
antrąjį susitikimą irgi 2:1 ir tuo 
būdu baigmėje turėjo dar per
žaisti vieną setą, čia Neris pasi
metė ir Žaibas užtikrintai laimėjo 
15:8.

Žaibas susilpnėjo, kad susižei
dė geriausia žaidikė Irena Bespa- 
raitytė, o Neris stokojo susižai- 
dimo, nes tiek Dambrauskaitė, 
tiek O Blandytė — Jemekienė 
Neries eilėse yra viešnios. Jos

KLAUSYKITĖS RADIJO

Teosofikos paskaitos per ra
dio būna kiekvieną sekmadienį 

3 XY 18 vai. 45 min.
ir

2 GB 21 vai. 45 min.

dažniausiai atstovauja vietos 
amerikiečių tinklinio komandas.

Mūsų vyrijos tinklinio baigmė
je susitiko Žaibas ir Čikagos Li- 
tuanica. Ir čia reikėjo net persi- 
žaidimo. Pirmose rungtynėse Žai
bas lengvai laimėjo 2:0, tačiau 
Lituanicai pakeitus vieną žaidiką 
antrose rungtynėse vaizdas pasi
keitė ir Lituanica laimėjo prieš 
žaibą 2:0. Lemiamam sete Žai
bas vėl žaidė be galvos ir pra
kišo net 15:6.

Ir taip baigėsi puiki jaunimo 
šventė Čikagoje, sutraukusi re
kordinį skaičių sportininkų. Apie 
metines krepšinio pirmenybes pa
kalbėsime atskirai.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Pėdsekį*. Australijos rajono 

skautų laikraštis. 1965 m. Nr.4. 
Šiame numery daug aktualių 
skautams rašinių, paminimas bu
vęs Australijos rajono skautų va
das Antanas Krausas, įdomūs at
skiri skyreliai. Leidžia Australi
jos Rajono Vadija. Redaktorius 
Br. Žalys.

ELTA. Leidinys anglų kalba 
1965 m. kovo 20 d.

Lietuvių Dieno*. 1965 m. vasa
rio mėn. Numeris skirtas Vasario 
16-sios paminėjimui. Ryšium su 
tuo prisimenama ir buv. Lietu
vos prez A. Stulginskis, sulaukęs 
80 metų. Gausiai iliustruotas ak
tualiomis nuotraukomis.

I ?£ Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius X

I
 švenčių proga degtine ❖

BALTIC VODKA
Gaminama lietuvio Adelaidėje ir ekspertų pripažinta J 

augščiausios rūšies. Gaunama visoje Australijoje. X
Ž X

I
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