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ATSTOVAVIMAS AR 
DALYVAVIMAS ?

Beliko tik penki mėnesiai ligi 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso. Jam sparčiai ruošiamasi 
visame pasaulyje, neatsilieka tuo 
atžvilgiu ir Australijos lietuvių 
jaunimas.

Kalbant apie kongresą ir ja
me dalyvavimą ypač pas mus 
iškilo kongrese atstovavimo 
klausimas, kuris kaskart darosi 
vis įdomesnis: ne tik jaunimas, 
bet ir visa lietuvių visuomenė, 
kuri, be abejo, ne tik savo pa
rama įgalins mūsų jaunuolius 
nuvykti į kongresą, bet taip 
pat suinteresuota ir pačiais at
stovais, bei jų parinkimu. Dargi 
toje pačioje visuomenėje girdi
si balsų, ar tik ne perdaug tų 
atstovų iš Australijos ryžtamasi 
siųsti, kai dar neaišku, kiek tam 
reikalui bus sukaupta lėšų.

Ne vieta čia svarstyti parinktų 
kandidatų ir lėšų klausimą: or
ganizatoriai patys juos parinko 
ir, matyt, žinojo ką darė; taip 
pat ir lėšų telkimas bei visuo
menės dosnumas priklausys nuo 
pačių organizatorių, kiek jie mo
kės įtikinti aukotojus ir rėmė
jus, kad šis jaunimo kongresas 
yra vienas iš kertinių akmenų 
ne tik lietuvių išeivijos ateičiai, 
bet gal ir pačiai lietuvių tautai.

Norėtųsi čia atkreipti dėmesį 
į patį kongresą. Lietuvių Enci
klopedija sako, kad kongresas 
bendrine prasme yra suvažiavi
mas žmonių, turinčių bendrų in 
teresų religiniais, moksliniais, 
socialiniais, politiniais ir kitais 
klausmcūs. Šiuo atveju Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas 
šaukiamas tautiniu reikalu. Ki
taip sakant, kongresas savo es
mėje yra masinis žmonių sam
būris akcentuojant tam tikrą 
kultūrinio, religinio ar socialinio 
gyvenimo momentą. Tai yra ma
sinė demonstracija arba mani
festacija be specialaus tikslo ką 
nors nutarti, nubalsuoti, priimti 
arba atmesti. Tačiau kongresas, 
kaip masinis žminių sambūris 
be demonstracinio bruožo esmė; 
gali išreikšti savo reikalavimus 
arba protestus. Ten, kas yra 
svarstoma, nutariama arba pa 
neigiama, ten jau ne kongresas, 
o konferencija, kur yra būtini 
atstovai, delegacijos ir t.t. Kon
gresas nesiremia atstovais, bet 
skaičium, \masiniu dalyvavimu.

Tad ir P.L.J. kongrese esmi
nis reikalas ne atstovauti, bet 
jame dalyvauti. Ir juo tame kon 
grese bus daugiau dalyvių iš vi
sų kraštų, juo didesnis gausis iš 
to efektas ne vien pašaliniams 
stebėtojams, bet ir patiems da
lyviams. Kongreso didybė ir sti
prybė yra skaičiuose, masėse. 
Tie patys jaunuoliai, jame daly
vavę, pamatys, kad lietuviai nė
ra tik tie, kuriuos jie kasdien 
susitinka savo gyvenamoj aplin
koj, bet jų yra daug. Ir tas pa
lieka įspūdį, kokio nenusakysi 
žodžiais. Kongresas nėra konfe
rencija, kur svarstomos progra
moje patiektos problemos, bet 
kongresas yra gaisras, kuris už
dega jausmus ir tirpdo abejones. 
Šita prasme ir turėtų būti mūsų 
visų pagrindinis rūpestis, ne kas 
Kongrese Australijos liet, jauni
mą atstovaus, bet kiek jaunuolių 
jame dalyvaus. Gal būt ir reikė
tų organizuoti viską taip, kad 
kuo daugiau mūsų jaunimo į 
Kongresą išvyktų lėšas taip pa
skirstant, kad dalinai ..parėmus 
daug jaunuolių galėtų kon
grese dalyvauti, bet ne vieniems 
viską apmokėjus, o kitus tik pa-

SVARBUS PASITARIMAS
LIETUVOS REIKALAIS

Jaunimo kongreso 
reikalais

- . I

1966 metų sausio 22 ir 23 die
nų Clevelande, Ohio, susirinko pa
sitarti lietuviams svarbiais klau
simais Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto, Lietuvos Laisvės 
Komiteto, Amerikos Lietuvių Ta
rybos ir Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės atstovai. Dalyvavo ir 
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
atstovas.

Apsvarstę laisvųjų lietuvių su 
pavergtąja Lietuva bendravimo 
sąlygas ir kitus aktualiuosius rei
kalus, sutarė paskelbti šiuos pa
reiškimus:

1.

Vien savo skaičiumi laisvieji 
lietuviai sudaro beveik ketvirtą 
visos lietuvių tautos dalį. Gyvena
momis politinėmis sąlygomis,/ lais
vieji lietuviai turi svarbią misi
ją Lietuvai. Jie su tautos kamie
nu dalinasi atsakomybe už tau
tos išlikimą ir jos politinę atei
tį.

Visų Lietuvių yra tautinė pa
reiga vengti betkurių veiksmų, 
kurie galėtų kenkti Lietuvos Res
publikos tęstinumui ir tiesiog ar 
netiesiog talkintų okupantui įtei
sinti savo agresiją prieš Lietuvą.

Įgalindamas laisvuosius lietu
vius šiek tiek bendrauti su pa
vergtaisiais, okupantas siekia 
laisvuosius lietuvius pripratinti 
prie Lietuvos užgrobimo ir jo pri
pažinimo. Okupantas siekia lais
vųjų lietuvių bendravimą su pa
vergtaisiais broliais paversti tal
kininkavimu okupacijai ir Lietu
vos inkorporacijai į Sovietų Są
jungą.
TAUTINĖ DRAUSMĖ REIKA

LAUJA, kad tol, kol Sovietų Ru
sija laikys Lietuvą okupuotą ir 
paverstą Sovietų Sąjungos dalimi, 
laisvieji lietuviai santykiuose su 
okupuotos Lietuvos gyventojais 
ribotųsi bendravimu tik privačioj 
asmeninėj plotmėj.

NAUJA AUSTRALIJOS VALIUTA

laiminimu palydėjus. Nereikia 
išleisti iš akių fakto, kad tie, 
kurie vyks į kongresą savomis 
lėšomis praktiškai parodys dau
giau patriotiškumo ir ištikimy
bės savo tautai už tuos, kuriems 
bilietai bus gatavai parūpinu. 
Rūpinantis kongrese ne atstova
vimu, o jame dalyvavimu, vieto
je kelių atstovų iš Australijos 
gal dalyvautų kelios dešimtys 
ryžtingų jaunuolių. Žinoma, gal 
tada neišvengiamai tektų per
svarstyti ir visą išvykos į kon
gresą organizacinę sistemą.

(v.k.)

2.
šiais metais rengsimų jų Vasa

rio 16 dienos minėjimų proga 
stengiamasi stiprinti lietuvių tau
tos kovos ryžtas prieš sovietinę 
Lietuvos okupaciją, sutelkiant tai 
kovai galimai daugiau piniginių 
išteklių, o minėjimų rezoliucijose, 
be kitų dalykų, prašoma J.A.V. 
vyriausybės neratifikuoti jos su 
Sovietų Sąjunga pasirašytosios 
konsuliarinės sutarties.

3.
Pritariama Jaunimo Metų prog

ramai ir raginama lietuvių visuo
menė visomis priemonėmis ją 
remti ir joje dalyvauti.

4.
Vertinama kiekviena laisvės ko

KRAŠTO KULTŪROS
TARYBOS PIRMININKAS 

VIZITUOJA
Pereitos savaitės pradžioje 

ALB Krašto Kultūros Tarybos 
pirmininkas p. K. Kavaliauskas 
išvyko visuomeniniais reikalais į 
Melbourną ir Adelaidę. Vis tai bū
simų šių metų pabaigoje Lietuvių 
Dienų rūpesčiai. Melbourne ža
dėjo susitikti su vietos visuome
nininkais ir kultūrininkais, įskai
tant ir geelongiškius, kuriems 
jau buvo iš anksto pranešta. Iš 
čia pirmininkas žadėjo vykti į 
Adelaidę pasitarti tais pačiais 
reikalais ir krašto Valdykos įga
liotas dalyvauti Adelaidės Lietu
vių Namų atidaryme, kurie pe 
teitais metais buvo perstatyti, 
padidinti ir Adelaidės Lietuvių 
Sąjungos dešimtmečio sukakties
proga vasario 6 d. iškilmingai 
atidaryti. Išnaudodamas savo šią 
kelionę, p. Kavaliauskas išvykda
mas buvo pasiryžęs išsiaiškinti 
visas detales su vietos veikėjais 
ir kultūrininkais būsimų Meno 
Dienų arba Lietuvių Dienų rei
kalu.

Beliko tik viena savaitė, kai va
sario 14 d. Australijoje doleris 
pakeis svarą, o centai šilingus ir 
penus. Pereinant iš vienfos pinigi
nės sistemos į kitą bent pradžio
je atsiras nepatogumų, "bet juos 
nebus sunku nugalėti.

Nors daugumas skaitytojų ir 
matė kituose leidiniuose bankno
tų ir monetų pavyzdžius, čia skel
biame tik monetų nominalines 
puses. 50c = 5/-, 20c = 2/-, 10c 
= 1/-, 5c = 6d ir pagaliau 2c 
ir 1c monetos.

Stambesni piniginiai vienetai 
bus banknotai po 1 dolerį, 2 do
lerius, 10 dol. ir 20 dol. 

vos iniciatyva, tačiau siekiama 
kad ji būtų suderinta su Lietu
vos laisvinimo veiksnių politika 
ir taktika.

5.
Ryšium su 1968 metais įvyks

iančia Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 50 metų sukaktim, ska
tinamos visų laisvųjų lietuvių or
ganizacijos tinkamai pasiruošti 
šio reikšmingo lietuvių tautos po
litinio įvykio tinkamam paminėji
mui.

6.
Pageidaujama laisvųjų lietuvių 

vadovaujančiųjų institucijų glau
desnio bendradarbiavimo ateityje.

ELTA

Sir R. G. Menzies, neseniai 
pasitraukęs iš Australijos min. 
p-ko pareigų.

įvykiai
PAVOJINGI KELIAI 

AUSTRALIJOJE

Statistika rodo, kad nuo 1960 
m. iki 1965 metų pabaigos Aus
tralijos kelių susisiekimo nelaimė
se žuvo 16.342 asmenys, o per tą 
laiką auto nelaimėse sužeistų bu
vo 324.899.

Pripažįstama, kad ant kelių pa
vojingiausias laikas yra tarp 4 ir 
6 vai. p.p. šeštadieniais. Kitas pa
vojingas laikas esąs tarp 6 ir 8 
vai. vak.

Susisiekimo nelaimių skaičius 
labai pakilo psakutiniaisiais ke
liais metais, kai staiga pašoko ma
šinų skaičius. 1947 metais tebu
vo registruotų auto mašinų Aus
tralijoje tik 923.000, o 1964 m. 
jų skaičius pakilo iki 3.452.000.

Keliuose pavojų dar labiau di
dina jaunų šoferių skaičius, kurie 
važinėja savo mašinomis. Anks
čiau, kaip tvirtina Kelių saugumo 
taryba, jaunuoliai tegalėjo vairuo
ti tik savo tėvo mašinas, o dabar 
jie važinėja daugiausia savo nuo
savomis ir dėl to už savo daiktą 
jaučią mažiau atsakomingumo.

» — * _
Vienas vak. Vokietijos Luft

hansa keleivinis lėktuvas nukrito 
prie Bremeno ir drauge žuvo 46 
keleiviai. Nelaimės priežastys ti
riamos.

KARAS SKELBIAMAS BADUI 
IR SKURDUI

Indijos ministerė pirmininkė po
nia Gandhi pareitą savaitę pasakė 
kalbą 480 milijonų indų tautai

PARENGIMAI

ALB Jaunimo Kongreso C. K-tas, 
talkininkaujant Sydnejaus apylin
kei, ruošia Vasario 16-sios minė
jimą (žiūr. skelbimą šio numerio 
paskutiniame puslapy). Minėji
mas įvyks vasario 13 d. Lidcombe.

Vasario 26 d. Sydnejaus Filis
terių Būrelis žada visus palinks
minti ir padėti Kongreso kasai. 
Prašome sekti skelbimus.

KELIONĖ | JUNGT.
AMERIKOS VALSTYBES

Jaunimo Kongreso C. Komite
tas šiuo metu tariasi su lėktuvų 
firmomis dėl galimybių keliauti 
papigintom kainom (susidarus 15 
ar daugau keliautojų). Atrodo, 
kad ne tik jaunieji, vykstą į Jau
nimo Kongresą, bet ir vyresnieji 
tautiečiai iš visos Australijos ga
lės šiuo papiginimu pasinaudoti. 
Svarbi sąlyga: visi turi kartu vyk
ti į Jungt. Amerikos Valstybes ir 
kartu grįžti. Numatoma iš Syd
ney išvykti birželio 18 d. ir grįž
ti liepos 29 d. Kelionė kainuos 
apie £400.

Šiuo reikalu suinteresuotieji 
visi prašomi pranešti Centriniam 
Komitetui iki kovo 6 d. adresu: 
Box E 6, St. James, Sydney, ar
ba kreiptis asmeniškai telefonais: 
R. Cibas 75 6578 namie ar 
61 3265 darbe; P. Pullinen — 
86 8180.

Prašome dar kartą įsidėmėti:
1) šios žinios nėra galutinės — 

gali būti ir pakeitimų;
2) visi keliaujantieji turi būti 

Australijos Lietuvių Bendruome- 

kviesdama sukaupti jėgas ir stoti 
į kovą prieš badą ir skurdą.

Paskutiniu metu aštriai pasi
reiškė maisto trūkumas ir dėl to 
buvo kaikuriose vietose sumažin
tos maisto normos. To pasėkoje 
daugely vietų pasireiškė studentų 
demonstracijos ir protestai prieš 
vyriausybę, kad ji nieko nedaranti 
krašto padėčiai pagerinti.

Gelbėdama Indiją nuo bado vien 
tik Amerika šelpia Indiją tiekda
ma po daugiau kaip 20.000 tonų 
kviečių kasdien. Ir tokia pagalba 
jau trunka metais.

★

Pereitą savaitę per Samoa salas 
persirito uraganas 100 mylių grei
čiu per valandą sugraudamas na
mus ir nutraukdamas susisiekimą. 
Pranešimuose žmonių aukų nemi
nima.

★

Nuo vasario 1 d. ir Viktorijoj 
leista laikyti atidarus barus ir 
pardavinėti svaigiuosius gėrimus 
iki 10 vai. vakaro. Iki šiolei tebuvo 
atidara tik iki 6 vai. vak.

_  ★ —
Pakistane susidūrus dviem lai

vam 80 žmonių paskendo ir apie 
50 sužeista. Daugiau kaip šimtas 
žmonių išsigelbėjo išplaudami sa
vomis jėgomis į krantą.

★
Pereitą savaitę suėjo aštuoneri 

metai, kai amerikiečių pirmas sa
telitas buvo paleistas skrieti ap
link žemę ir jis taip pat ir dabar 
tebeskrieja. Jis sveria 38 svarus 
ir buvo paleistas 1958 metais sau
sio 31 d. 

nės nariai arba jų šeimos;
3) visi gali būti išvykę 6 sa

vaites ir turi kartu vykti ten ir 
atgal.

ŽINIOS IŠ JAV
Penkiolika kraštų jau yra pa

sižadėję atsiųsti savo atstovus j 
Kongresą: Anglija, Argentina, 
Australija, Austrija, Belgija, Bra
zilija, Italija, JAV, Kanada, Ko
lumbija, N. Zelandija, Prancūzi
ja, Šveicarija, Venecuela ir Vo
kietija.

JAV jaunimo organizacijos rū
pinasi lėšomis atsikviesti į Kon
gresą bent po vieną savo idėjos 
draugą iš užjūrio. Taip pat nu
matoma ruošti vieną bendrą, sto
vyklą Michigano valstybėje prieš 
Kongresą. Stovyklai organizuoti 
ir vadovauti yra pakviestas An
tanas Saulaitis, S.J.

PATIKSLINIMAS
Šių metų M.P. Nr. 2 buvo pami

nėti susirinkimo dalyviai^ kur bu
vo parenkami iš Sydnejaus kan
didatai į Jaunimo Kongresą. At
siprašome, kad be paminėtų tame 
pranešime buvo praleista, jog ta
me susirinkime dalyvavo ir jau
nimo organizacijų pirmininkai.

ALB Jaunimo Kongreso 
Centrinis K-tas

MELBOURNO ATSTOVAI
Į KONGRESĄ

Sausio 27 d. melburniškiai lietu
viai išrinko atstovus į Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą Či
kagoje, kuris įvyks birželio 30 — 
liepos 3 d.d.

Išrinkti kandidatai: Ieva Didžy- 
tė, Algis Šimkus, Martynas Did- 
žys, Aldona Butkutė ir Kazys Zda
navičius. Visi jie pusę kelionės 
išlaidų susimoka patys išskyrus 
A. Šimkų, kuris mano galėsiąs 
prisidėti savais £100. Kiekvienam 
kelionė kainuos apie £400. Iš vi
suomenės tada teks melburniš- 
kiams surinkti £1.200.

Kandidatais paliko: Rūta žie- 
daitė, Dana Vingytė ir Rūta Ke- 
mežytė.

Savomis lėšomis į Kongresą 
vyksta Algis Kazlauskas — vieti
nio P.J.K. pirmininkas ir Anta
nas Raudys, kuriems suteikti at
stovų įgaliojimai.

Atstovams išrinkti vietinis P J. 
K. Komitetas talkon buvo pn.-.i 
kvietęs: bendruom< r ej apyli.isės 
valdybą (atstovas p. I. Alekna), 
Kat. Federaciją (p. ‘Mieldažys) 
Melbourne Liet. Klubą (p. Vi<- 
g'ys), ateitininkų — p. Junolas 
ir A. Butkutė, ssaitu — tunt. p. 
Makulis, studentų — p. Kaladė, 
?oc. Mot. Globos E't ugi jos — n. 
Matukevičienė, merą — p. Bal
trūnas, ramovėnų — p. šalkūnas, 
sportininkų — p. Mališauskaitė.

Kviesta buvo katalikių moterų 
valdyba, bet joms atstovavo kata
likų federacijos įgailotinis.

Iš visuomenės buvo pakviesta 
klebonas kun. P. Vaseris ir kultū
rininkai bei pedagogai p.p. A. 
Zubras ir A. Krausas.

Pasibaigus posėdžiui, kuriam 
pirmininkavo Algis Kazlauskas, 
padėkojo susirinkusiems už svar
bią ir atsakingą pagalbą paren
kant kandidatus ir pabrėžė, kad 
tegu visi laukia jaunimo atstovų 
aplankant namuose su rinkliavų 
lakštais, čia pat A. Zubras ir A. 
Krausas paklojo po £10, kad rin
kėjams būtų sutaupyta kelionė į 
jų namus.

(»)
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MŪSŲ PASTOCM 1966 m. vasario 7 d.

Melbourne pagerbti laisvės kovotojai ŽIEMA PRAEINA—

Karių Veteranų “Ramovė” Mel
bourne sausio 22 d. 7 vai. vak. Lie
tuvių Namuose, 50 Errol St„ 
North Melbourne suruošė Lietuvos 
laisvės kovotojų pagerbimų. Ra
movės pirmininkas V. šalkūnas 
skaitė paskaitų apie lietuvių lais
vės Įmovas nuo seniausių laikų. 
Viena moksleivė padeklamavo St. 
Jakšto tai dienai tinkamų eilėraš
tį. V. Daugvila išsamiai supažin
dino su ats. pik. lt. B. Paškevi
čiaus, 70 metų amžiaus sukaktį 
švenčiančio biografija. Laisvės 
kovų dalyvius ir jubiliatų ats. pik. 
lt. B. Paškevičių sveikino visa eilė 
organizacijų atstovų. Sukaktuvi
ninkas gavo gražių dovanų — pa
veikslų iš Amerikos, vaizduojantį 
kūrėjų savanorį. Vaišių metu, po 
viešo pagerbimo, buvo pasidalinta 
įspūdžiais iš nepriklausomybės ko
vų bei pasveikintas sukaktuvinin
kas bičiulių. Sukaktuvininkas jaut
riu žodžiu padėkojo visiems jį pa
gerbusiems.

Čia trumpai supažindinsime 
“Mūsų Pastogės” skaitytojus su 
vienu iškiliu Nepriklausomybės 
kovų dalyviu.

Bronius Paškevičius gimė 1896 
m. sausio 10 d. Pumpėnų m., Pane
vėžio apskrity. Keturių metų bū
damas išvyksta su šeima į Petra
pilį. Čia baigia pradžios mokyklų 
ij pagreitintai Šv. Kotrynos gim
nazijų. Vyresnėse klasėse jis or
ganizuoja vidurinių mokyklų lie
tuvių moksleivių kuopelę, kurios 
tikslas lietuvių mokinių tarpe pa
laikyti lietuviškų dvasių, mokytis 

• lietuvių kalbos, teikti pagalbų at
vykusioms iš Lietuvos mokslei
viams. Reiškiasi ir teatro mėgėjų 
dirvoje. Režisavo P. Vaičiūno vei
kalų “Pražydo nuvytosios gėlės” 
ir pats vaidino. Šio veikalo pasta
tymas įvyko Valstybės Dramos sa
lėje. Generalinę repeticijų ir vai
dinimų prižiūrėjo dramos artistas 
Glinskis.

"TALKAI" GREIT 5-ri METAI
Teko patirti, kad šiais metais 

sueina penki metai kaip Melbour
ne pradėjo veikti Lietuvių Ko
operatinė Kredito Draugija Tal
ka. Penkmetis laikomas pakan
kamu laikotarpiu bet kuriai vei
klai išvystyti ar kuriam nors už
sibrėžtam didesniam darbui pa
daryti. Net valstybės dažnai sa
vo darbo planus suskirsto penk
mečiais. Tad šia proga buvo pa
siteirauta pas arčiau Talkos rei
kalų stovinčius žmones apie Tal
kos planų įvykdymų ir kokie tie 
planai buvo?

Talkos planas, pasak jos vado
vų, buvo ir tebėra turėti šioje 
organizacijoje nariais visus Vic- 
torijos valstijoje gyvenančius 
lietuvius, šis planas nėra grin
džiamas kuriomis nors asmeninė
mis ambicijomis ar kitais išskai
čiavimais. Jis išplaukia iš realių 
svarstymų, pagrįstų savojo eko 
nominio būvio stiprinimo prasme. 
Ekonominio būvio stiprinimas 
būtinas ir naudingas kiekvienam 
tautiečiui asmeniškai, o drauge ir
organizuotai — bendruomeniškai, vairių nelaimingų atsitikimų ir 
Ekonominių reikalų įjungimas atlikti visokius kitus draudimus, 
bendran veiklos kompleksan ga- gaunant iki 22i % draudimo mo- 
lūtinai išbaigia bendruomeninės kesčių nuolaidos.
veiklos uždavinių visumą ir už- Už visus atliktus Talkos patar- 
tikrina tokios bendruomenės eg- navimus gautas pelnas lieka lietu- 
zistenciją. Tai liudija kai kurių vių rankose. Jis metų gale narių 
per pora tūkstančių metų išsi- susirinkimo, prisilaikant Talkos 
blaškiusių tautų gajumas, tauti- įstatų, paskirstomas saviems ben- 
nis atsparumas ir net laisvoms, druomeniniams reikalams. Todėl 
nepriklausomoms tautoms ekono- Talkos penkmečio darbo našumas 
minis bei politinis vadovavimas, ir bendruomeninis naudingumas 

Ar Talkos planas įvykdytas, priklauso tik nuo visų lietuvių.
lengvai kiekvienas galime atsaky
ti sava patirtimi. Jei dar Talkos Viržis

PADĖKA
Mūsų brangiai motinai

JOHANAI LINARTIENEI
mirus, nuoširdžią padėką reiškiame: kun. P. Butkui už atliktas 
bažnytines apeigas palydint ją į amžiną poilsį, visiems, pareišku- 
siems mums žodžiu ar raštu užuojautą liūdesio valandoje ir daly
vavusiems bažnytinėse apeigose bei kapinėse.

Ypač dėkojame mūsų motinos ligos metu nuolatiniams lanky
tojams p.p. Adomėnienei, Bukevičiams, Grudzinskienei, Jarem- 
bauskams, Protams ir Reisgiams. Taip pat reiškiame padėką gy
dytojai I. Bagdonavičienei už ypatingą rūpestį ir globą paskutinėse 
motinos sunkios ligos dienose.

Dukterys Gražina Kovalskienė ir 
Pajauta Daukuvienė

Plkn. lt. B. Paškevičius
(nuotrauka iš 1936 m.)

Pagreitintai užbaigus gimnazi
jų, B. Paškevičius mobilizuojamas 
rusų kariuomenėn, pasiunčiamas 
į karininkų kursus prie Vitebsko 
ir 1917 m. pakeliamas į jaun. kari
ninko laipsnį. Karo tarnybų pra
deda sunkiosios artilerijos divizi
joje prie Daugpilio. Buvo gene
rolo adjutantu ir dalyvavo kovose 
su vokiečiais. 1918 m. po revoliu
cijos Rusijoje pulkas išformuoja
mas. B. Paškevičius norėdamas 
patekti Lietuvon, pasilieka Daug
pily ir čia pagal vokiečių potvarkį 
visi demobilizuoti kariai perkelia
mi į Vokietijų. Iš jų tarpo apie 
20 lietuvių belaisvių karininkų iš
skiriami ir perkeliami į Mecklen- 
burgų. Jų tarpe buvo Bronius 
Paškevičius, Rėklaitis, Griganavi- 
čius, Čiunelis, Jonas Danauskas 
ir kiti. Kiek pabuvę nelaisvėje, 
jie atvežami Kaunan ir paleidžia
mi. B. Paškevičius grįžęs į savo 
tėviškę, čia neilgai pasilieka, nes 
Tėvynei gręsiant pavojui bolševi- 

nariu nesu aš ir kitas mano pa
žįstamas lietuvis — Talkos planas 
neįvykdytas. Dėl to kaltininkų ne
reikia ieškoti, nes jais esame mes 
patys, šiam nedideliam reikalui 
atlikti laiko, keturių metų laiko
tarpyje buvo pakankamai. Talkos 
tikslus nuoširdžiai suprantant ir 
juos vertinant galima dar ir da
bar šį planų įvykdyti, paduodant 
iki gegužės mėnesio nariu įstoti 
pareiškimų ir patenkant į pirmo 
penkmečio Talkos narių skaičių.

Nariais gali būti abiejų lyčių 
lietuviai nejaunesni 18 metų, gy
venantys Victoria valstijoje, įsi
giję nemažiau kaip vienų £5. (10 
dolerių) įnašų, įmokėję £1. (2 
dolerius) vienkartinį įstojamųjį 
mokestį.

Būti Talkos nariu naudinga 
todėl, kad joje galima gauti ma
žomis palūkanomis paskolas, čia 
pat galima taupyti gaunant už 
santaupas didesnes negu kur ki
tur palūkanas. Talkos rekomen
duojamoje draudimo įstaigoje ga
lima apdrausti savo turtų nuo į- 

kams įsiveržus į Lietuvų, jis iš
vyksta Kaunan ir čia lietuvių ko
mendantūroje užsiregistruoja sa
vanoriu. 1919 m. sausio 13 d. pas
kiriamas į A. Panemunėje formuo
jamų artilerijos dalinį. Kaip ar
tileristas dalyvauja laisvės kovose 
su bolševikais, lenkais ir bermonti
ninkais. Mūsų kariai ir savano
riai parodė jose didžiausių drųsų 
ir didvyriškumų. Dažnai jie lai
mėdavo kautynes su keleriopai 
skaitlingesniu priešu. Ir sukak
tuvininkas už parodytų drųsų, su
manumų bei taiklumų karo opera
cijose užimant Salakus apdovano
tas V. Vyčio Kryžium su kardais, 
o už pasižymėjimų Zarasų ir Kal- 
kūnų kautynėse apdovanotas VI 
Vyčio Kryžiumi su kardais. Tik 
dėka tokių šaunių Tėvynę mylin
čių sūnų, kūrėjų — savanorių iš
kovota Lietuvos nepriklausomybė. 
Tų laisvės kovų laikotarpis yra 
pats didvyriškiausias ir gražiau
sias laimėjimas, atnešęs mūsų tau
tai laisvę ir nepriklausomybę.

Laisvės kovoms pasibaigus B. 
Paškevičius perkeliamas į Kaunu 
ir paskiriamas 3-ios baterijos va
du ir tose pareigose išbūna iki 
1925 m.^. Vėliau perkeliamas Gink
lavimo Valdybon. 1929 m. baigia 
Aukštuosius Artilerijos Kursus,

LIETUVOJE MIRĖ
TRYS ŽYMŪS

Praėjusių metų pabaigoje ir 
šių metų pradžioje Lietuva nete
ko trijų įžymių ir daug savo 
kraštui pasidarbavusių gydytojų. 
Vienas po kito iškeliavo į amži
nybę buvę i plačiai žinomi Lietu
voje šie gydytojai:

VLADAS KAIRIŪKŠTIS
Gimęs 1887 m. lapkričio 2 d. 

Seinuose. Mirė Kaune 1965 m. 
gruodžio 22 d. širdies priepuoliu, 
sulaukęs 78 metų amžiaus. Medi
cinos mokslus studijavo pradžio
je Krokuvoje, o paskui Kazanės 
mieste, Rusijoje. Didesnę savo 
amžiaus dalį gyveno Kaune. Bu
vo plačiai žinomas visoje Lietu
voje kaip geras gydytojas. Nepri
klausomybės ir okupacijų laikais 
daug metų buvo dirbęs Kauno 
universitete ir įvairiose Kauno li
goninėse. Nuo 1945 iki 1948 metų 
Kauno universitete dėstė farma
kologijų ii- bendrųjų mediciną. 
Buvo parašęs ir paskelbęs apie 
40 mokslo darbų iš medicinos sri
ties.

Palaidotas Kaune, Petrašiūnų 
kapinėse.

VLADAS LAŠAS
Tai profesorius, Lietuvos Mo

kslų akademijos narys. Gimęs 
1892 m. sausio 1 d. Rokiškio aps., 
Paupės vienkiemyje. Mirė 1966 
m. sausio 2 d. Kaune, po ilgos ir 
sunkios plaučių vėžio ligos. Gim
nazijų baigė Peterburge, o medi
cinų studijavo Tartu universitete, 
Estijoje. Beveik visą savo amžių 
kaip gydytojas atidavė darbui 
Kauno universitete — nuo 1922

Gyvenimas Lietuvoje
JUODOJI RINKA LIETUVOJE

Juodoji rinka, neatskiriamas ka
ro, suiručių ir šiaip nenormalių 
laikų požymis, Lietuvoj nenyksta. 
Milicijos ir jos pagalbininkų per
sekiojama, Kaune, anot tenykščių 
laikraščių, ji persikėlė į savotišką 
“pogrindį” — į viešuosius miesto 
tualetus. Ten, užėjus, beveik vi
sada esą galima susidurti su pa
siūlymais: gal reikia kojinių, ske
petaičių, megztukų ar kitokių reik
menų. Kainos mažesnės arba ir 
didesnės, kaip krautuvėse. Socia
listinės santvarkos gerbėjai prie
kaištauja ne tik pardavinėtojams, 
o ir pirkėjams, nes, sako, tos pre
kės esančios vogtos iš įmonių, tai
gi vogtas valstybės — “darbo žmo
nių” turtas. (E)

GYVENIMAS GERINAMAS 
PRAKALBOMIS

Aštuoniolika prakalbų buvo pa
sakyta gruodžio 28 dieną Vilniuje 
sušauktame komunistų partijos 
respublikinio centro komiteto su
važiavime, ir visos buvo apie kai

pakeliamas į majoro laipsnį ir pas
kiriamas karininku ypatingiems 
reikalams. 1935 m. B. Paškevi
čius pakeliamas į pik. lt. laipsnį. 
1936 m. savo prašymu išeina at
sargom Apsigyvena savo ūkyje 
Raudondvary. Išrenkamas to 
valsčiaus viršaičiu.

1944 m. pasitraukia su šeima 
Vokietijon. 1950 m. atvyksta 
Australijon. 1954 m. miršta jo 
žmona. Jis palieka su 3 jau pa
ūgėjusiais sūnumis ir pusantrame- 
čiu Antaniuku — Vytuku. 1955 
m. miršta jo brolis. 1960 m. išei
na į pensijų.

Su didžia pagarba prisiminta 
laisvės kovų dalyviai, kurie savo 
krauju, menkai pavalgę, blogai 
aprengti ir menkai atlyginami did
vyriškai kovojo ir laimėjo mūsų 
Tėvynei laisvę įpindami į Lietuvos 
laisvės kovų garbingų vainikų 
gražiausius žiedus.

Nepaprastos Tėvynės meilės 
vedini užtikrino mums nepriklau
somų gyvenimų. Ats. pik. lt. B. 
Paškevičius savo pasiaukojimu ir 
drąsiais žygiais įpynę gražius 
žiedus į laisvės kovų vainikų. Mes 
didžiuojamės jį turėdami savo tar
pe ir linkime brangiam Jubiliatui 
ilgiausių metų!

A. Klusas

GYDYTOJAI
m. iki pat savo mirties. Tame 
universitete jis 18 metų buvo me
dicinos fakulteto dekanu. Jo rū
pesčiais buvo pastatyti Mickevi
čiaus gatvėje moderniški medici
nos fakultetui rūmai, o po to, jau 
prieš Antrąjį pasaulinį karą, 
prof. V. Lašui vadovaujant, buvo 
Žaliakalnyje pastatytos didelės ir 
visai modernios geriausios visa
me Pabaltyje klinikos. Lietuviai 
tomis klinikomis didžavosi, o sve
timieji, net vokiečiai, stebėjosi.

Prof. VI. Lašas buvo darbštus 
ir kūrybingas mokslininkas: buvo 
parašęs apie 120 mokslo darbų. 
Kartu jis buvo gilus savo krašto 
patriotas lietuvis, demokratas, 
veiklus Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų S-gos narys iki pat mas
kolių okupacijos 1940 m.

STASYS ŽILINSKAS
Gimęs 1891 m. Vilkaviškio aps., 

Šunskų valsčiuj; mirė Kaune 1965 
m. gruodžio 15 d. širdies priepuo
liu.

Mokslus ėjo Marijampolės gim
nazijoje. I Maskvos universitetą 
įstojo 1911 m. ir jį baigė 1916 m. 
Grįžęs į atsistatančių nepriklau
somą Lietuvų, daug metų tarna
vo gydytoju Lietuvos kariuome
nėje, čia jis pasiekė pulkininko 
leitenanto laipsnio.

St. Žilinskas daug metų dirbo 
Kaune Karo ligoninėje, eidamas 
ausų-nosies-gerklės ligų skyriaus 
vedėjo pareigas. Vėliau, nuo 1944 
m. pabaigos, prasidėjus Lietuvo
je rusų antrajai okupacijai, iki 
pat mirties buvo Kauno Medici
nos Instituto ausų-nosies-gerklės

mo gyvenimo kultūrinimą. Visi 
tvirtino, kad Lietuvos kaime gyve
nimas dabar pilnas visokių gėry
bių, ir kiekvienas ragino tą ar ki
tą dalyką taisyti. Sudėjus visus 
pasiūlymus, išeina, kad taisyti rei
kia viską. Bet po kalbų komitetas 
šį kartą išsiskirstė net jokio nuta
rimo tuo klausimu neparašęs. Vie
nintelis (viešas) sprendimas iš to 
suvažiavimo — atleidimas iš LKP 
CK sekretoriaus pareigų A. Ba
rausko (“Lietuvos Šeliepino”), ku
rio 50 amžiaus sukaktis buvo pa
brėžtinai iškilmingai atšvęsta 
prieš Kalėdas. Barauskas palik
tas Liaudies Kontrolės Komiteto 
pirmininku. Tos pareigos dabar 
vėl atjungtos nuo partijos. Jos 
atitinka valstybės kontrolės įstai
gos pareigas. (E)

K. KORSAKAS — DAKTARAS
Sovietų Mokslų Akademijos M. 

Gorkio vardo pasaulinės literatū
ros instituto mokslinė taryba su
teikė filologijos mokslų daktaro 
laipsnį Vilniaus universiteto pro
fesoriui Kostui Korsakui, šį lai

į

Mieli tautiečiai, dabar pats laikas aprūpinti Jūsų gimi
naičius Lietuvoje vasarine apranga. Idant Jums nereikėtų 
sukti galvos kombinuojant, kas siųstina, mes čia sudarėme 
kelis specialius siuntinius, kuriuose yra visa tai, kas vertinga, 
reikalinga, naudinga, gražu ir vienkart džiugu gauti.
Į . si

LAUMĖS JUOSTA (I)

Susegamas vilnonis mot. arba vyr. nertinis; Vyr. arba 
mot. nailoninės kojinės; Viln. angliška medžiaga vyr. arba 
mot. kostiumui -— 31 jardo; Itališkas nepermatomas gražių 
raštų nailonas suknelei — 4 jardai; Vyr. arba mot. batukai; 
Itališkas vyr. arba mot. nailoninis lietpaltis; Vyr. arba mot. 
lietsargis; Perlų karoliai arba šilk, kaklaraištis; vyr. arba mot. 
baltinių pora; ir vasarinė bliuskutė arba vyr. marškiniai.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £30.0.0 (sv. sterl.)

KASTYTIS (II)
Viln. angliškam vyr. košt, medžiaga Boston arba her

ringbone 3į j; Vyr. nailoniniai išeiginiai marškiniai; Vyr. 
pusbačiai; Vyr. ital. nailoninis lietpaltis; Vyr. prie kostiumo 
pritaikintas kaklaraištis; Vyr. nesusidėvinčios kojinės; 6 gra
žios nosinės; ir Biro amžinas pieštukas.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £23.10.0 (anglų valiuta)

JŪRATĖ (III)
Mot. kostiumui arba vasariniam paltui 3 j. vilnonės 

angį, medž.; itališko nepermatomo puikaus nailono suknelei 
— 4 j.; Vilnonis nertinukas be rankovių; balti arba lakuoti 
batukai; švelnaus nailono kelnaitės ir apatinukas su pagraži
nimais; 2 poros nailono kojinių; itališkas mot. nailoninis liet
paltis; dailus rankinukas ir šilkinė skarelė.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £23.10.0 (anglų valiuta) 
Jungtinis Kastyčio ir Jūratės siuntinys kainuoja tik 

£44.0.0 nes susitaupo £3.0.0 pasiuntimo išlaidų.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasise

kimo turėjusieji siuntiniai: V-3 — 101 jardo angį. viln. medž. 
trims kostiumams už £16.15.0; P-3 — 9 j. trims paltams viln. 
angį, medžiagos už £20.0.0; N-4 — 16 jardų nepermatomo 
nailono graiausių raštų 4 suknelėms už £15.0.0; ir M-13 
vertingas aukšto kaloriteto maisto siuntinys 22 Ibs už £10.0.0 
(anglų valiuta).

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti pageidau 
jamų dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų pačių supirktų pre
kių. Jūsų pačių siuntinius išekspedijuojame iš Londono tik 
už £4.0.0, plius faktines sovietinio muito išlaidos. Tokius 
siuntinius galite mums siųsti žemau nurodytu adresu pažymė
dami mūsų tranzitinio sandėlio ženklą prie adreso: B.O. 
11690/64.

BALTIC STORES LTD
421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2, 

GREAT BRITAIN.
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. GarantuotasSeniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir 

gavėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Vi
sos siuntos registruotos ir apdraustos.

Atstovai: K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, 
Brisbane, Qnslnd.; ir St. Rečiūga, 58 Wehl Str., Nth., Mount 
Gambier, S.A.

Mūsų siuntinius galima užsakyti per: COSMOS Trading 
Co., 2 Schofield Str., Vic. Tel. 397-2325 ir per visus skyrius 
visose valstijose.

ligų katedros vedėju.
St. Žilinskas buvo plačiai žino

mas Lietuvoje kaip geras gydy
tojas specialistas. Buvo paskelbęs 
apie 26 mokslo darbus. Mirė su
laukęs 74 m. amžiaus. Palaidotas 
Kaune, Petrašiūnų kapinėse.

Dr. B. Matulionis
(Klv.)

psnį Maskvos mokslininkai vienin
gai pripažino (be disertacijos) už 
jo darbų visumą. K. Korsakas 
kaip gabus literatūros kritikas :r 
žinovas reiškėsi dar nperiklauso- 
moje Lietuvoje. Pastarojo meto 
jo didelis veikalas yra trijų tomų 
Lietuvių literatūros istorija. Ne
priklausomoje Lietuvoje jis pasi
rašinėdavo Radžvilo slapyvardžiu.

K. Korsakas yra komunistas 
dar nuo gimnazijos suolo. 1926 
m. būdamas septintoje klasėje bu
vo teistas už antilietuvišką ko
munistinę veiklą ir sėdėjo kalėji
me. Išleistas įstojo į Vytauto 
Didž. universiteto humanitarinį 
fakultetą, bet diplomo negavo 
beturėdamas brandos atestato, 
nors kaip gabų studentą labai 
rėmė profesūra, ypač prof. M. 
Biržiška. Taip K. Korsakas visur 
išimties keliu: nebaigęs gimnazi
jos įstojo į universitetą; norma
liai nebaigęs universiteto pasida
rė universiteto profesorium, ne
parašęs ir negynęs disertacijos 
pasidarė tikru, ne garbės, moks
lo daktaru.

ATEINA!

KNYGŲ ILIUSTRACIJOS

Atžymėta per metus išleistos, 
gražiausiai iliustruotosios knygos 
Lietuvoje. Buvo 16 apdovanojimų, 
tarp jų: V. Kalinauskui už knygą 
“Trečioji dolerio pusė”, S. Kra
sauskui — “Ar to žinai tą šalį”, 
S. Valiuvienei — “Užkeikti vie
nuoliai”.

Lietuvoje per metus išleista 30. 
440 knygų su bendru tiražu 208. 
732.600. Tai išeina beveik 70 kny
gų kekvienam gyventojui. Šios ži
nios, aišku, iš anapus uždangos.

★

Televizijos imtuvų montavimo 
fabrikas Šiauliuose skelbiasi jau 
pagaminęs 50,000 imtuvų, fia ga
minami (sumontuojami) “TEMP 
6” imtuvai — 16 colių įžambinės 
ekranas, kaina 336 rubliai (be
veik pusmečio vidutinė alga). Im
tuvai esą parduodami ne tik Lie
tuvoj, bet Latvijoj, Estijoj, Gudi
joj “ir tolimesnėse vietose”. Siūlo 
juos ir iš Amerikos užsakyti ir ten 
padovanoti. Kaina būtų S287, tai 
yra, maždaug triskart daugiau, ne
gu čia už tokio didumo ekrano ir 
geresnės kokybės imtuvą. Tačiau, 
nepaisant tokio brangumo, televi
zijos imtuvų Lietuvoj jau esą ga
na daug. Ant daugiabučių namų 
stogų susidaro keblumų dėl vietos 
antenoms. Tiesoj net satyra pasi
rodė apie “bliūdinę televiziją”: 
stato anteną, praduria stogą, im
tuvas nieko nerodo, bet kambary 
reikia pastatyti bliūdą, nes stoge 
skylė ir lyja. (Elta)
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SU ŠOKIU APLINK PASAULI
Aną savaitę po daugiau kaip 

pusmečio gastrolių po pasaulį 
namo sugrįžo Australijos naciona
linis baletas. Australijos spauda 
įtemptai sekė šios trupės pasirody
mus įvairiose pasaulio vietose ir 
reikia pasakyti, tie pasirodymai 
Australiją atskleidė kaip naują 
besiskleidžiančią kūrybinę pajėgą. 
Anot Sir R. G. Menzies, buv. Aust
ralijos ministerio pirmininko, ku
ris sugrįžusius pasitiko, ši baleto 
trupė galima sakyti pirmas tokio 
aukšto lygio meninis vienetas, 
Australiją iškėlęs į pirmaujančias 
vietas, ši Australijos baleto tru
pė, savo gastroles su dideliu pasi
sekimu pradėjusi Lebanone, per
važiavo per Europos didžiuosius 
teatrus, Angliją, Ameriką, Kana
dą ir baigė Havajuose. Visur šio 
baleto pastatymai buvo aukščiau
siai įvertinti, o Paryžiaus šokių 
festivaly jam, kaip trupei, buvo 
pripažinta pirmoji vieta, nežiū
rint, kad su šia trupe keliuose pas
tatymuose šoko tokios dabarties 
baleto garsenybės, kaip Dame 
Fontyn ir Nurajev.

Gal būt šio laikraščio puslapiuo
se ir nebūtų reikalo kalbėti apie 
Australijos baleto pasisekimus ir 
garbę, nes apie tai pakankamai 
prirašė ir Australijos vietiniai 
laikraščiai, jeigu šioje baleto tru
pėje nebūtų dalyvavusi ir viena 
sąmoninga lietuvaitė — Ramona 
Rataitė, kurios dalyvavimas šioje 
trupėje labai daug ką pasako.

Balerina Ramona Rataitė prieš 
eilę metų pradėjo šokti Borovans- 
kio baleto kompanijoje ir šiam mi
rus ši Australijoje pirmaujanti 
baleto kompanija priėmė Australi
jos vyriausybės globą ir tuo pačiu 
pasidarė Australijos nacionaliniu 
baletu. Prieš vykstant į šį svarbų 
gastrolių turą šokėjų tarpe buvo

LAIMINGI MES-
DŽIAUKITĖS IR JŪS...

(Vieno pobūvio proga)

Sausio 29 d. Sydnejuje įvyko,; 
pasakyčiau, labai jau neeilinis po
būvis, apie kurį nereikėtų nuty-i 
lėti ir viešai spaudoje.

Jau pernai metais Sydnejaus 
lietuvių tarpe privačiai (gal pa
našiai ir Melbourne) buvo kalba
ma apie galimą staigmeną iš p. I. 
Jonaičio (Sydnejuje) ir p. E. Zi- 
žienės (Melbourne). Į metų pa
baigą šitų dviejų Australijos lie
tuvių bendruomenei gerai pažįs
tamų asmenų ryžtas susijungti I 
šeimos ryšiais pasidarė vieša pas
laptis. Gandonešių rūpestis — 
kada visa tai įvyks, taip ir liko 
neatsakyta. Pernai metais mo
kyklų atostogų metu p. žižien'ė 
buvojo Sydnejuje . dairydamasi] 
apie galimybes gauti čia tarnybą,
tuo tarpu p. Jonaičio klapatai bu- Izidoriiu ir Elena Jonaičiai
vo susirasti atitinkamą lizdelį, naujame gyvenimo kelyje
nes turėtasis gal patenkino buv.
Krašto Valdybos pirmininko ir 
viengungio reikalavimus, bet var
gu ar buvo tinkamas numaty
tiems planams.

Visa tai įvyko prieš pat Kalė
das. Gal būt ir švenčių metu nie
kas nebūtų pagalvojęs apie mini
mų asmenų šeimynines permain
as, jeigu vienas kitas iš artimųjų 
nebūtų sulaukęs šventinio pasvei
kinimo su parašu — “I. ir E. Jo
naičiai”. Šita šeimyninė santar 
vė įvyko gruodžio 11 d. be iškil
mių, be demonstracijos, bet labai, 
gal net perlabai kukliai, vos kelių 
būtiniausių (kaip įstatymas rei 
kalauja) liudininkų akivaizdoje.

Tačiau dienos bėga, ir viešuma 
turi atsiimti savo, kas buvo tyčia 
ar netyčia bandyta pridengti. Iš 
vienos pusės reikėjo p. Jonaičiui 
apsireikšti, kad jis toliau savo 
viengungiams broliams nepavo
jingas kaip konkurentas, iš kitos 
pusės pristatyti ir p. Eleną Syd
nejaus lietuvių visuomenei ir ją 
įvesdinti, kad ji čia pasijustų tarp 
savųjų.

Šitos visos ceremonijos ir įvyko 
aną minėtiną sausio 29 d. Tiesa, 
buvo ir oficiali priežastis — nau
jų p. p. Jonaičių namų pašventi
nimas, kuris, tiesa, įvyko žymiai 
anksčiau ir nedaugelis iš kviestų
jų tose ceremonijose dalyvavo. 
O tą vakarą minėtos šeimos 
džiaugsmo šventėje buvo sukvies
ta tokių žmonių, kad džiaugsmas 

padaryta griežta atranka, bet Ra
mona, kaip daug žadanti šokėja be 
jokių abejonių pateko į atrinktųjų 
skaičių ir taip ji su šia grupe ap
keliavo aplink pasaulį garsindama 
ne tik Australijos, bet ir lietuvių 
vardą.

Ramonos Rataitės pasakojimu, 
trupės pasirodymuose niekur ne
buvo garsinama atskirų šokėjų 
tautybės, bet vietos lietuviai visur 
ją atrado parengimų kataloguose 
ir vėliau ji turėjusi labai įdomių 
ir netikėtų susitikimų.

Šokant jiems Londone jie statė 
šalia kitų ir pilną baleto “Raimon
dos” sąstatą su Dame Fontyn ir 
Nurajev. Vietos spauda, aukštai 
įvertindama šį retą pastatymą pa
brėžė, kad šis baletas Londone vi
soje pilnumoje buvo pastatytas tik 
Australijos baleto, o pirmą kartą 
Londone jis buvo pilnai parodytas 
1935 metais Londone tuo metu 
gastroliuojančio lietuvių baleto iš 
Kauno valstybinio teatro. Keistas 
sutapimas: Londone pirmą kartą 
baletą “Raimondą” parodė lietu
viai pilnumoje, o po 30 metų tą 
patį parodė Australų baleto trupė 
irgi su lietuvaite Ramona Rataitė.

Tiek Paryžiui, tiek Londone, 
tiek ir kitose vietose, kur buvo lie
tuvių, Ramona buvo visur labai 
šiltai sutikta ir lietuvių globoja
ma.

— Tai kaip atrodo — ar didelis 
pasaulis? — paklausiau Ramo
nos, kai ji įsismaginus taip įdo
miai pasakojo ir aš, stokodamas 
laiko, su gailesčiu turėjau ją per
traukti. Čia reikia pabrėžti, kad 
Ramona ne tik moka gražiai šokti, 
bet gal dar gražiau (atleiskit, aš 
turiu prisipažinti, kad daugiau 
žaviuosi žodžio, bet ne judesio me
nu) žodžiais pavaizduoti savo iš
gyvenimus. Juo labiau tas žave- 

ima juos matant visus dalyvau
jančius draugėje ir kuriais Syd
nejaus liet, kolonija visai pagrįs
tai gali didžiuotis.

Bet pirmoj eilėj apie šeiminin
kus. Izidoriaus Jonaičio ir Ele
nos Jonaitienės, ne tik sydnejiš- 
kiams, bet ir visai Australijos 
liet, bendruomenei gal ir nereikė
tų specialiai pristatyti: jie ir taip 
jau žinomi iš jų veiklos, darbų ir 
lietuviško nusistatymo. Abu su 
aukštuoju mokslu, aukštų kvalifi
kacijų specialistai, abu pilna to 
žodžio prasme inteligentai, kurie 
(čia reikia pabrėžiant šį faktą 
tris kartus pabraukti!) nevaiz
duoja baltarankių, o visa siela ir 
širdimi dalyvauja ir reiškiasi ak
tyviai lietuviškame gyvenime. O 
aktyvumas liet, veikloje, kaip 
kiekvienas gerai žino, darbininkų 
nestato ant garbės pjedestalo, bet 
greičiau tyčia ar netyčia susuodi- 
na baltas pirštinaites, o dažnai ir 
veidus.

Grįžtant prie to vakaro svečių, 
kaip jau buvo minėta, džiaugsmas 
ima visus juos matant krūvoje. Jų 
buvo tiek, kad šio laikraščio redak
torius neduotų vietos laikraštyje 
visus išvardinti. Bet kas ypatin
gai krito dėmesin — p. p. Jonaičių 
svečiai nebuvo apribotos profesi
nės kategorijos, idėjos draugai, 
šeimos bičiuliai ar artimi giminai
čiai. Jie buvo lietuvių bendruome
nės veikėjai, reprezentuoją Sydne

Balerina
Ramona Rataitė

sys pagauna, kai Ramona, pati 
kalbėdama tobulai lietuviškai, dar 
pati stengiasi ieškoti tų kalbinių 
niuansų, kuriais galėtų savo išgy
venimą arba įspūdį dar labiau pa
brėžti, sustiprinti, išreikšti lakiau 
ir vaizdingiau.

— Pasaulis yra tikrai didelis, 
gražus ir nepaprastai įdomus, — 
laimingu šypsniu palydėjo savo žo
džius Ramona. — Nežiūrint to, 
kai buvau Sydnejuje jau sugrįžus 
vietos žurnalistų paklausta, koks 
buvęs pats maloniausias įšvykos 
momentas, neabejodama atsakiau 
— grįžimas į Australiją. Gal tu
ristui ir gražu matyti paviršuti
nišką blizgesį kitų" kraštų, bet jie 
klysta savo raportuose pabrėžda
mi savo pirminį įspūdį. O aš savo 
susitikimuose stengiausi gauti kuo 
daugiau žinių apie vietos krašto 
socialinę padėtį. Viską susuma
vus gautųsi — visur gražu, bet 
namie gražiausia! Mes laimingi 

k’ .
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jaus lietuviškos visuomenės veidą. 
Šits faktas jau aksiomiškai priim
tinas kaip gyvas liudininkas, kad 
p.p. Jonaičiai neketina užsidaryti 
savo jaukioje pilaitėje, pastatytoje 
ant uolos (ne ant smėlio?) ir neža
da švęsti ilgų medaus mėnesių ar 
metų, bet nusiėmę iškilmingą 
šventinį drabužį vėl stos aktyviai 
lietuviško darbo dirvonuose. Kad 
melburniškių, atlydėjusių jauna
martę į Sydnejų, tą vakarą mažai 
matėsi, tai greičiausia tik dėl to, 
kad jie perišdidūs viešai apverkti 
tai, ko neteko, o sydnejiškiams 
tai pritiko visiems su džiaugs
mu ir išskėstomis rankomis pasi
tikti ją ne kaip viešnią, o kaip 
šeimininkę, o liet kultūrinėje vei
kloje ir kaip nepavargstančią dar
bininkę.

Žinoma, tą vakarą neišvengta 
iškilmingų kalbų ir šampano: kal
bėjo ALB Krašto Valdybos p-kas 
p. Narušis, kun. P. Butkus, buvęs 
Krašto V-bos p-kas p. Daukus. Bet 
gražiausia, kad tą dieną p.p. Jo
naičių namuose ir iškilmėse niekas 
nesijuto statistu, ar atstovu, bet 
tik tų namų ir šeimos artimu bi
čiuliu.

Šia proga p.p. Elenai ir Izido
riui Jonaičiams linkime ilgiausių 
metų be priminimo užimti atitin
kamas pozicijas lietuvybės fron
te, nes jiedu iš tos fronto ugnies 
linijos niekad nebuvo pasitraukę.

(.Lk.)

išvykę ir parodę, ką mes pajėgia
me, bet pasijutome dar laiminges
ni jau matydami tiesų kelią į na
mus — Australiją.

Ta pačia proga reikia priminti, 
kad Ramona Rataitė nėra užsida
riusi vien tik savoje profesijoje: 
ten, kur tik įmanoma ir jos labai 
apibrėžtas laikas leidžia, ji visur 
ir visada stengiasi sueiti į kontak
tą su lietuviais ir savo turimomis 
galimybėmis bei pastangomis prie 
vietinės veiklos prisidėti. Antai 
pernai, prieš jai išvykstant į čia 
aprašytą turą, ji savo atostogomis 
pasinaudodama labai gražiai ir 
kūrybingai pasidarbavo su Banks- 
towno savaitgalio mokykla pamo
kydama mokyklos mokinius kurių 
sceninių šokių ir judesių. Ramona 
yra tiek sąmoninga lietuvaitė, kad 
ji neatsisako niekur, jeigu ji 
yra prašoma ir jei ji gali. Tai liu
dija ir šitos Australijos baleto 
gastrolės, kada ji pati atsisakė ei
lės kitų trupės viešų susitikimų ir 
vietoj to mielai pasidavė lietuvių 
kvietimams ir su jais maloniai 
pabendravo.

Ramonai Rataitei nėra užbaigtos 
galimybės: turint minty jos gabu
mus ir ambicijas, ją vieną dieną 
pamatysime ne tik pirmaujančių 
šokėjų tarpe Australijoje, bet gal 
ir visame pasaulyje, šito progre
so Ramonai ir nuoširdžiausiai lin
kime.

Šiuo metu Ramona Rataitė po 
ilgos ir įtemptos kelionės po pa
saulį leidžia savo atostogas savo 
tėvų gūžtoje Sydnejuje prie Pa- 
rramattos. Ji mielai talkininkau
ja savo tėvui plačiai žinimam dai
lininkui Vaclovui Ratui atlikdama 
jo kaip progresyvaus dailininko 
kanceliarinį darbą. Šiaip savo 
atostogų dienas leidžia daugiau su 
savo motina, taip pat buv. lygiai 
plačiai žinoma Kauno Valstybės 
Teatro balerina. (r.m.)

Penki vokiečių dienraščiai 
(Karlsruhe, Darmstadte, Lamer- 
theime ir du Mannheime) gruodžio 
24-28 d. įdėjo straipsnius (kaiku- 
rie iliustruotus) apie kalėdinį va
karą Vasario 16 d. gimnazijoj. 
Išsamiai papasakota ne tik apie 
vakaro programą (kun. Br. Liubi- 
no parengtas vaidinimas “Bausmė 
ir ištrėmimas”), bet ir apie gimna
ziją, apie lietuvius Vokietijoj ir 
iš viso apie Lietuvos problemą.

(Elta)

Vykstant visuotiniam gyventojų surašinėji
mui, valdžios pareigūnams talkininkauja studentai 
ir įvairių mokyklų moksleiviai. Du draugai studen
tai, vienas iš jų dailininkas, jau kelinta diena eina 
iš buto j butą. Vieną pavakarę, pradėjus temti, jie 
nusprendžia surašyti žinias apie gyventojus dar 
vienam name, ir grįžti rytą vėl į tą pačią gatvę, su
rašinėjimo užbaigti. To jų paskutinio surašinėjimo 
namo savininkas dar nuveda juo į mažą trobelę 
kieme, atidaro duris ir pasako mergaitei, sėdinčiai 
kėdėje ir šukuojančiai ilgus, rižus plaukus: ji tu
rinti ponams studentams suteikti žinių apie moti
ną ir save.

Mergaitė atsistoja ir linkteli galva.
Namų savininkui išėjus, mergaitė stovi gėdin

gai nuleidus galvą, išskleistų plaukų apsuptą, o 
studentai žiūri į ją. Pagaliau dailininko draugas 
paima kėdę, atsisėda prie lango, pasideda sąsiuvi
nį ant kelių ir apklausinėja mergaitę. Dailininkas 
lieka stovėti ir neatitraukdamas akių stebi ją. 
Mergaitė kelis kartus nedrąsiai žvilgteri į jį.

Prie lango kabančiam narvelyje kanarėlė 
pradeda čirkšti.

Išlydėjus studentus pro duris, mergaitė pa
rodo jiems mažus vartelius į gatvę ir įbėgus į tro
bą, uždega elektrą, išsitraukia iš spintelės suskilu
sį veidrodį ir stropiai apžiūri savo veidą. Staiga 
prilekia prie narvelio ir sako kanarėlei:

— Kvailute, kaip puikiai tu supranti mane. 
Tie studentai tokie gražūs... o ypač gražus tas, 
kuris nerašė, tik žiūrėjo į mane.

Mergaitės veidas džiugus ir svajingas. Kana
rėlė stačiai iš kailio neriasi čirkšdama.

Mergaitė pradeda vaikščioti po kambarį lin
ksmai niūniuodama ir pina kasas, kurios, elektros 
šviesoje, žvilga skaisčiai nublizgintu variu.

★
Kitą dieną tie abu studentai vėl vaikšto po 

butus, surašinėdami gyventojus.
Pietų metu, ilsėdamiesi kavinėje, dalinasi įs

pūdžiais.
— Ar tu matei kokių nors tipų, tinkamų por

tretams? — klausia vienas.
— Mačiau. Spėk kuris tipas mane sudomino!
— Ta rižoji mergaitė.
— Taip. Ar ne keista buvo rasti ją prietemoj,

“Grand Prix
Tarptautiniame jaunimo filmų 

festivalyje (Cannes, Prancūzijoj) 
didžiąją premiją (Grand Prix) 
laimėjo lietuviškas filmas “Pasku
tinė atostogų diena” (arba “Mer
gaitė ir aidas”). Filmas gamin
tas Vilniaus kino studijoj. Reži
sierius A. Žebriūnas, operatorius 
J. Gricius. Kiek anksčiau šis fil
mas yra laimėjęs antrąją premi
ją Locarno festivaly, Šveicarijoj.

Didžiosios premijos laimėjimas 
Kanuose, iš daugiau kaip šimto 
filmų, nustebino pačius filmo kū
rėjus ir Vilniaus kultūrininkus. 
Vežė tą filmą į Kanus tik “lai
mės pabandyt”, linkėdami vieni 
kitiems, jei pasiseks, laimėti bent 
trečiąją premiją. Tiesa, ne patys 
“Bendrame maiše” vilniškių fil
mą nusivežė “didžiosios tėvynės” 
kinematografininkų delegacija, 
kuriai vadovavo Kokareva iš 
Maskvos (kinematografijos valdy
bos pa viršininkė).

“Paskutinės atostogų dienos” 
turinys beveik be politinių elemen
tų, moralinio auklėjimo pobūdžio. 
Politiniai ortodoksai Vilniuj ir 
Maskvoj be entuziazmo priėmė ži
nią apie šio filmo laimėjimą. Jų 
dėmesys tuo metu sukosi apie Ža- 
lakevičiaus filmą “Niekas nenorė
jo mirti” (operatorius irgi J. Gri
cius), kurs buvo ką tik aprobuo
tas Maskvoj ir tuojau pradėtas 
rodyt Vilniuj.

Žalakevičiaus filmas vaizduoja, 
“kaip liaudis kovojo už tarybinę 
Lietuvą” — iškarpa iš Lietuvoj 
vykusių partizaninių rezistencinių 
kovų meto. Pasklidus žiniai apie 
premiją Kanuose, spaudoj, lyg at
sitiktinai, bet labai įsakmiai buvo 
pastebėta, kad to laimėjimo nebū
tų, “jeigu nebūtų buvę tų, kurie 
nenorėjo mirti”... Tai skambėjo, 
kaip priminimas “Paskutinės atos
togų dienos” kūrėjams, kad jie ne
pamirštų, kam turi dėkoti už lai
mėjimą.

Politiniai ortodoksai -ne visai 
laimingi ir Žalakevičiaus kūriniu. 
Nors Žalakevičius ir pasirinko te
mą, kuriai net neatsirado tekstą 
paruošti norinčių rašytojų (tas, 
nenoras reikšmingai atitiko filmo 
vardą — “Niekas nenorėjo mir
ti”), jis turėjo tiek meninio sko
nio ir nuovokos, kad ne perdaug 
išblizgino “tarybininkų” heroišku- 
mą ir ne perdaug grubiai numen- 
kino rezistencinius kovotojus. Or
todoksai, “asmens kulto” laikais

” liet, filmui
įpratę matyti komunistą vaizduo
jamą ne kitaip, kaip dorybėmis 
spindintį nenugalimą pusdievį, o 
antibolševikinį rezistentą tik deg
tine permirkusi niekšą, dėl žala
kevičiaus filmo kiek raukosi, bet 
atlaidžiai, nes tikisi, kad taip su
režisuotas (paties režisieriaus ir 
parašytas) filmas neatbaidys už
sieniečių kritikų. “Didžiosios tėvy
nės” kinematografijos valdytojai 
itin noriai vežiasi šį vilniečių ga
minį į Mar de Plata (Argentinoj), 
kur bus tarptautinis kino filmų 
festivalis, jie daug mieliau maty
tų premijuotą šį filmą, negu 
“Paskutinę atostogų dieną”. Bet 
bus ar nebus premija, jie vistiek 
jausis daug laimėję, gavę progos 
parodyti užsieniuose gabiai paga
mintą įrodinėjimą, įtikinėjant}, 
kad, esą, ne rusų čekistų armijos, 
o patys lietuviai kovoję už savo 
priklausomybę Maskvos valdo
vams.

(ELTA)

. ŽENKLIUKO
KONKURSAS

ŽENKLIUKO PROJEKTO 
KONKURSAS,

kuriame prašome studentus kuo 
daugiau dalyvauti. Paskirta £10 
(S 20.00) premija kuri bus įteik
ta laimėjusiam ateinančiame su
važiavime.

Sąlygos:
1. ant ženkliuko turi būti “A.L.

S.S. raidės;
2. pageidautina, kad ženkliu

kas reikštų kokį nors tautinį sim
bolį;

3. dydis, kad tiktų įsisegti švar
ko atlape;

4. terminas — šių metų kovo 
31 d.

Prašome projektus siųsti ALSS 
Centrinės Valdybos sekretorės 
adresu: J, Kolakauskaitė, 32
Cornwall Rd., Auburn, N.S.W. 
Tel. 649 9379.

DR. J. MACKIEWICZ 
Nervų ligų gydytojas 
sugrįžo iš atostogų.

25 B ALSTON ST., ST. KILD A 
Tel. 521,083

Leonė Pranckevičiūtė.

išskleistų, raudonų plaukų apsuptą?... Jos plaukai 
tarsi nušvietė kambarį.

—Tikrai kažkas nekasdieniško.
— Grįžęs namo negalėjau užmigti. Tas vai

zdas nuolat stovėjo akyse. Atsikėlęs ėmiau škicuo
ti. Veido bruožų, aišku, nebeprisiminiau, bet tie 
ilgi, raudoni plaukai... būtinai turiu nutapyti jos 
portretą. Jaučiu, kad portretas bus geras.

Pavakary abu nueina prie mergaitės trobe
lės ir pasibeldžia į duris. Mergaitė įsileidžia juos 
į vidų nustebus.

Jie paaiškina jai atsilankymo priežastį. Mer- 
agitė paprašo palaukti motinos, kuri neužilgo grįš.

Motina grįžus iš pradžių nenori tikėti, kad 
ponai studentai norėtų piešti jos dukrą, bet vėliau 
sutinka.

Visą tą naktį kanarėlė nesiliauja čirškus. 
Motina pyksta, nes čirškimas jai trukdo miegoti, 
bet mergaitė guli plačiai atmerktomis akimis ir 
šypsosi.

★
Dailininkas atvyksta kiekvieną vakarą mer

gaitės portreto tapyti. Ji turi sėdėti kėdėje išsklei
stais plaukais. Tapymo metu mergaitė žiūri tie
siai prieš save spindinčiomis akimis ir lengvai 
šypsosi, o kanarėlė blaškosi narvelyje ir, rodos, 
greit užkims nuo nepaliaujamo čirškimo.

Pabaigęs tapyti, dailininkas portretą pavadi
na: “Mergaitės plaukai nušviečia kambarį” ir nu
siunčia į parodą, kurioje geriausio portreto tapy
tojui skiriama stipendija meno studijoms užsieny
je.

Portreto “Mergaitės plaukai nušviečia kam
barį” tapytojui nevien paskiriama stipendija, bet 
kritikai nesiliauja rašę apie dailininko stilių, pa
sirinktą formą, ir pačią mergaitę:

Prieš išvykdamas į užsienį meno studijoms, 
dailininkas ateina atsisveikinti su motina ir mer
gaite.

Jam išėjus, o motinai atsigulus, kanarėlė ku
rį laiką ilgesingai pačiulbėjus nutyla.

Mergaitė, užgesinus elektrą, prieina prie lan
go, priglaudžia kaktą prie stiklo ir pamažu išpina 
kasas. Gatvės lempų šviesa mergaitės plaukuose 
atsimuša apdulkėjusiu variu.
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LAIŠKAI IŠ N. ZELANDIJOS (2)

Pakeliui i Aukland
I

Ražo Ieva Didžytė

Šį vakarą po ilgos dienos mies
te ilsimės “Youth Hostel”, esan
tį viename iš tolimiausių sosti
nės priemiesčių. Pas jums jau pa
žįstamą mūsų draugą L. nebe
norėjome sugrįžti.

Mieste lijo, ir viskas atrodė 
pilka, niūru. Negi ir visa mūsų 
kelionė bus tokia.

Apžiūrėjom muziejų, kuris esąs 
geriausias šiame krašte. Jame 
matėme įdomių vietos gyventojų 
maorų išdirbinių ir kitų Naujai 
Zelandijai charakteringų dalykų. 
Nustebau, kokių komplikuotų ir 
puikiai išdirbtų dalykų mokėjo 
pagaminti senieji N. Zelandijos 
gyventojai. Muziejuje yra dide- 

- lis “maori” namo modelis. Vi
duje sienos išklotos visokiausių 
raštų pynėmis (“matėmis”), o 
stulpai išdrožinėti statulomis. Tie 
baisūs išdrožinėti veidai, kuriuos 
matėme atvirutėse, visi turi vie
ną ar kartais net du iškištus lie
žuvius. Iškištas liežuvis yra pa
sveikinimo ženklas. Tad nenusteb
kite, jeigu aš sugrįžusi kartais 
kam parodysiu liežuvį! Australi
jos juodukai irgi statė baidares, 
pynė krepšius, suko virves, dir
bo įrankius, indus ir ginklus, ta
čiau, kaip matyti, “maori” rank
darbiai rodo daug aukštesnį civi
lizacijos lygį, šis kraštas turi ir 
savo “gintarą”. Jis atrodo kaip 
mūsasai, bet yra iš kauri medžių 
sakų ir dažniausiai turi jame į- 
amžintas museles ar vabalėlius.

Taip į viską bežiūrėdamos la
bai išalkom ir pavargom. Nors 
buvo ilgas kelias iki uosto, mes 

. ten nuėjom papietauti. Mums 
prieš akis puikus vaizdas — pa
krantė stati, kalnuota, o tie jos 
nameliai stovi vienas virš kito 
kaip prancūzų Rivieros paveiks
luose. Nuo to mums nuotaika lyg 
ir pasitaisė.

Vėliau važiavom į miesto cen
trą, kur visai nusivarėm nuo kojų 
beieškodamos įvairiausių reikme
nų. Vakare traukiniu vėl atvy
kom čion. Čia apsistojęs vienas 
kanadietis berniokas ir kelios 
mergaitės. Su kanadiečiu nuėjom 
į kiną, nes tikėjomės gero filmo. 
Buvo senas filmas “Maria Wa- 
lewska”, kur vaidina Greta Gar
bo. Liūdna istorija. Grįžom visai 
apsiašarojusios.

Man jau visai akys merkiasi, 
o draugė 
nalizuoja, 
Labanakt.

niūkų, kurie, matyt, laukiniai 
auga ir kvepia... Krašto kalnuo- 
tumas ir ryškus žalumas mums 
visai nepriprastas dalykas prisi
minime palyginus išdegusius se
nus Australijos laukus. Iš kairės 
pasirodo okeanas, plaunąs akme
nuotą pajūrį. Dešinėje vulkamš- 
ki kalnai, apaugę laukinėmis gė
lėmis, medžiais, krūmais ir žalia, 
žalia žole. O čia ganosi joje sto
ros avys. Virš kalnų plaukia išty- 
sęs baltas baltas debesys nuo 
pietų iki tolimosios šiaurės. Tai 
turbūt tas pats 
pamatė pirmieji 
plaukę į šią salą 
“Aotearoa” ilgo 
kraštas.

Net nespėjome
pakrašty, kai vienas geras žmo
gus pasiūlė pavėžinti galiuką. Su 
juo bevažiuojant patyrėme daug 
faktų apie naujazelandiečių gyve
nimą. Ūkininkų yra daugybė; jų 
ūkiai nedideli ir gauna valdišką 
paramą, pavyzdžiui, už tvorų sta
tymą ir kitokius darbus, žemė la
bai gera taip, kad iš mažo ploto 
gaunama daug derliaus. Čia nėra, 
kaip Australijoje, sausros pavo
jaus nei tokių baisių gaisrų. Jūs 
sakytumėt, 
Europoje.

Gal jums 
nos? Mums
braškės, didumo kaip slyvos, kai
nuoja tik 2/6 už dėžutę! Tačiau 
kiti vaisiai ir daržovės palygi
namai gana brangūs. Vyšnios kai
nuoja apie 6/0 už svarą, persi-

debesėlis, kurį 
“maorai”, at 
ir jį pavadinę 
balto debesies

sukristi kelio

kad čia kraštas kaip

įdomios maisto kai- 
svarbiausia, kad čia

viršutinėje lovoje sig- 
kad negesinta šviesa.

gruodžio 8 d.
žemėlapi pastebėsite,

Wangami,
Sekdami 

kad mes pasukom į šiaurę. Iš Wel
lington traukiniu nuvykom iki 
Paekakari (panašiai skamba kaip 
gaidžio giedojimas!). Iš čia, gali
ma sakyti, prasidėjo mūsų tikroji 
kelionė.

Plentu einam svyruodamos po 
sunkia kuprinių našta. Šį vakarą 
mums labai skauda pečiai. Aišku, 
tikimės priprasti prie to, ypač 
kad viskas mums taip nauja ir 
įdomu, kad apie tokius niekus'nė
ra ko rūpintis.

Saulė linksmai 
apsakomai geras, 
na įvairiaspalvių

švietė, oras ne
galia kelio pil- 
kvepiančių žir-

MĖNULIS

kai, aprikosai — 2 ar trys šilin
gai. Apelsinai importuojami iš 
Australijos ir ne tokie skanūs, 
kaip namie. Ir kaina — 6 penai 
vienas! Bananai labai dideli ir 
skanūs, o jie importuojami iš Ek
vadoro! žuvis, jeigu pasiseka 
gauti šviežios, pigesnė, negu na
mie (Australijoje!). Kartais už 
geriausią rūšį mokėsi tik 2 šilin
gus už svarą. Mėsa irgi nėra 
brangi — maždaug 4/- svaras už 
gerą gabalą. Alus visai silpnas ir 
paduodamas šiltas. Gal todėl jis 
ir yra pigus. Pienas, duona ir 
sviestas nepaprastai pigūs, tad iš 
tų trijų produktų papildant braš
kėm, taip ir žadame gyventi.

N. Zelandijoje uždirbant apie 
£20 galima gyventi gana neblo
gai, bet iš to nedaug ką sutau
pysi. Aukšti mokesčiai, brangūs 
drabužiai, labai brangios mašinos 
ir importuoti dalykai sugeria la
bai daug pinigo ir nedaug kas iš 
to belieka.

Mus vežęs žmogus taip išsipa
sakojo, kad vos nepravažiavom jo 
namų. Išsiskyrę toliau vykom la
bai gražiu keliu vis okeano pa
kraščiais. Nuo aukštybių pro mū
sų akis kartas nuo karto šmėkš
telėdavo juodo smėlio ruožas, ku
rį vietiniai vadina “Iron Sand” 
ir yra vulkaniškos kilmės.

Pirmoji kelionės diena
paliko didelį įspūdį, kurio gal per 
gyvenimą neužmiršim. Rytoj tiki
mės pasiekti New Plymouth, o vė
liau patekti į Aucklandą pas lie
tuvius.

mums

Gruodžio 9 d. New Plymoutn
Šį rytą vykom iki miesto ribų 

autobusu. Autobuse moterys ap
sirengusios senoviškai (pagal 
Melbourne madas!), o maori mo
terys dėvi ryškiai gėlėtas sukne
les. Į mus visos žiūrėjo su nuo
staba, lyg kažkas būtų keisto 
matyti mergaites su kuprinėm.

Toliau mus pavežė įvairūs žmo
nės. Važiavom vis į šiaurę Tas
man jūros pakraščiu. Iš naujo 
nustebom pastebėjusios, kad vis
kas žaliuoja ir kokios turtingos 
avių ir karvių ganyklos. Pakely 
visą laiką matėsi iš kairės jūra, 
o iš dešinės žaliuojantys kalnai. 
Iš tolo kaitas nuo karto suspink- 
si Egmonto kalnas, bet jis toks 
kuklus, kad beveik visą laiką 
dangstosi debesimis.

Vakariop pasiekėm New Ply
mouth. Čia policijos stoty pali
kom savo kuprines ir išėjom pa
sivaikščioti po miestą. Labai įdo
mų užtikom parką, kuriame au
ga tokie paparčiai, kokių tėra tik 
Tara Valley, Viktorijoj. Puikiai 
nuaugę, aukšti, kaip miškas den
gia visą upelio krantą. Protar
piais išsikerioję ‘rhododendron” 
krūmai, kurie kaip tik dabar pa
čiame žydėjime. Jie auginami ir 
darželiuose kaip puikūs dekora
tyviniai krūmai.

Atsiimant iš policijos savo kup
rines pats policijos viršininkas 
įsakė vienam jaunam policininkui 
mus palydėti į “youth” hosteli. 
Mums tai tikra prabanga. Hoste- 
lis gražioj vietoj prie pat upės. 
... Nusipirkom šviežios žuvies, iš- 
sikepėm ir ją suvalgėm paupy pc 
didžiuliu žydinčiu medžiu. Viduj 
susipažinom su keliais jaunuo
liais ir mergaitėmis iš kitų kraš
tų. Žinoma, daugiausia keliau
ninkų yra iš Australijos.

Tad iki kito laiško...

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

646 George St., Sydney, Australia 
(Kampas Liverpool St.)

TEL.: 26 1768
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)

JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 
gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų turi 
kontaktą su Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami 
kitų skelbimų.

15 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntinys 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 15 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo, ir mes 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminės.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.

SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto

mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra
dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir 
siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro
džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato 
Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 
— 30 dienų.

REGISTRUOTI SKYRIAI:
ADELAIDE, S.A.s MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

82 Avro Ave., Hendon, S.A. Tel.: 45-6629.
CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

293 Church St. Tel.: 635-9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH

■5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089. 
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH

557 Hunter St. Tel.: B 3596.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH

93 Northumberland St., Wickham.
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

94 Elizabeth St. Tel.: 63-7895.
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.

FOOD

FOOD
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STORES,FOOD 
Tel.: 61-5180.

JUOZAS BUŠOD1LGĖ

GUNDYMAS
LINKSMAS PASAKOJIMAS

žmonai su vaikais ir visais ki
tais šeimyniniais priedais kažkur 
išsitrenkus pasižmonėti ir pasi
gauti naujų pletkų, aš pats sau 
vienas, niekieno netrukdomas si- 
tingrume ėmiau tuštinti pusgalio- 
nį pasiutvynio ir-----------Nei iš
šio nei iš to, ima ir prisistato pas 
mane senas velnias; originali pra
garo išpera.

— Na, pamaniau sau, — dabar 
šėtonas gundys mane...

Bet jis, patogiai įsitaisęs fotely, 
smaluotas kanopas ištiesė ant £200 
man atsėjusio kilimo, krapšto sie
rą iš po panagių, abejingai žvelg
damas į mane.

Nejauki tyla užviešpatauna.
— Gal nori, kad imčiausi ben

druomeninių, parapijinių bei tau- 
tafondinių pinigų eikvojimo? De
ja, kas duos ubagui iš armotos 
šaut? Prie jokių rinkliavų ir fon
dų kol kas dar nesu prileidžiamas,
— bandžiau laužti pirmuosius le
dus.

— Kas man darbo su visokiau
siais ten jūsų pinigais. Vistiek, 
vėliau ar anksčiau kas nors juos 
patvarkys, savęs neskriausdamas,
— apatiškai atkirto velnias, sma
luotas kanopas valydamasis į kili
mo gaurus.

— Tavo laimė, kad namuose nė-

tringauja velnias.
— Tai gal man įsitaisyti kokį 

pinigingą viengungį, kuris padėtų 
pasistatyti antrą mūrinuką? Nė
ra reikalo. Jau tris tokius, pra
ėjus reikalui, esu išspyręs lauk, 
ir daugiau nenoriu jų nė matyti.

— Spardytas sau, jei tau tai pa
tinka.

— Dasiprotėjau! Tu mane vedi 
į paleistuvystės nuodėmę. Pus
nuogiai kūnai raitosi kaip gyva
tės... Visa tai būtų labai malonu..

— Kokie ten kūnai, — pertaru- 
kia mane velnias. Visa tai nuobo-

angelo sargo, 
kad aš užveis- 
rietenas tarp

ir parapinin-

ra žmonos. Ji tau už tai užkurtų 
tokį pragarą, kokio ir pas Liuci- 
pierių neturi, — šyptelėjau pats 
sau, ir kvaršinau makaulę, kokią 
jis šėtonišką kiaulystę ruošiasi 
man iškrėsti?

— Tai gal man tapti rimtu al
koholiku? — klausiu, matydamas, 
kad velnias vis dar neina prie rei
kalo.

— Juo ir būtum, jei neturėtum 
žmonos — savojo

— Gal norėtum, 
čiau kiršinančias 
bendruomenininkų
kų? Niks laimės! Juk aš laikausi 
atokiai nuo visokiausių veiklų.

— Laikykis ten, kur tau patin
ka.

— O gal, tavo manymu, turė
čiau teperenumeruoti tik bendruo
meninę spaudą, atsisakant parapi
jinės?

— Dėl manęs gali prenumeruoti 
Maskvos Pravdą ir Vatikano ofi
ciozą. Man vistiek pat.

— Tai gal gundysi mane papil
dyti svetimoterystę? Tuščios pas
tangos!' Juk šalia savo žmonos 
turiu jos seserį, pusserę ir dar 
priedo uošvę. Velniam man rei
kalingos svetimos moterys?

— Visi tie niekai, kuriuos mali, 
visiškai manęs nedomina, — pos-

PARUOŠĖ VERUS

Mėnulio traukos jėga prilygsta 
viena šeštadaliui žemės 
jėgos.

traukos 
Daiktas, sveriąs žemėje 

_ šešis svarus, ant mėnulio svertų 
vos vieną svarą. Nežiūrint to, 
mėnulis vistiek turi įtakos į že
mės vandenynus: mėnulis yra 
kaip tik toji-priežastis, kuri suke
lia vandenynuose potvynius ir pavėluotai apie 50 minučių, 
atoslūgius. Sausos lygumos — tamsios dė-

Mėnulio trauka turi bangavimo 
taškus — vienas prie pat mėnulio, 
antras atokiai mėnulio pašonėje. 
Šie du traukos taškai arba iškili
mai keliauja aplink žemę, kol 
juos sulaiko žemynai. Jų įtaka 
priklauso nuo mėnulio ir jo padė
ties. Jos poveikiai įtakoja žemę

di-mės mėnulyje apima mėnulio 
delius plotus. Kalnai, slėniai ir 
pakriaušės driekiasi per visą mė
nulio paviršių. Aukščiausios mė
nulio kalnų keterios siekia iki 
26.000 pėdų. Ypač mėnulio pa
viršiui būdingi krateriai, kurie 
siekia nuo kelių metrų iki šimtų 
mylių pločio.

(Bus daugiau)

— Esu jau pensininkas velnias. 
Tegaunu labai mažą atlyginimą. 
Ir tik prisiminimų gainiojamas, 
lankau savo senus klijentus.

Tai taręs, spiovė smala į kilimą 
ir dingo, kaip nebuvęs. O mane

dus dalykas. — Staiga sušunka:
— Po šimts angelų! Galų gale 
katras katrą čia dabar vedam į pa
gundą?

— Po šimts velnių! — netekęs 
kantrybės nusikeikiau, juk ma
čiau, kad tiek daug saldžių pagun- iš snaudulio prižadino šlapios maz- 
dų praslenka pro mano nosį ir 
tolsta nesugrąžinamai. Tad klau
siu:

— Galų gale, pasisakyk, kokių 
velnių čia pas mane dabar sėdi ir 
niekuo nesidomi?

gotės smūgis į veidą. Tai buvo 
žmona! Ir ji rėkė: — Negana, 
kad prisisprogai mums čia nesant,- 
dar ir visą kilimą plonke sulais- 
tei----------

POEZIJOS VEIKALAI
gaunarni Melbourne parapijos kioske arba rašyti

N. Butkūnui 9 Cowper St., St. Kilda, Vic.

Daiktai ir nuorūkos, Leon. Žitkevičius , 
Devynios baladės, K. Bradūn'as .............
Etapai, J. Kėkštas ................. .................
Gintaro takais, J. Narūnė
Jaunoji Lietuva, poema, Maironis .......
Justinas Tumėnas, monogr. ir poezija 
Karaliai ir šventieji, EI. Tumėnienė 
Kai tu arti manęs, D. Sadūnaitė ............
Kelionė, A. Tyruolis ..............................
Kristaliniame karste, J. Aistis .............
Lapkričio naktys, Henr. Nagys .............
Laukų liepsnos, A. Tyruolis, sonetai ....
Liet. Poezijos antologija, Aistis, Vaičiui. 
Lyrika, K. Bintas ..................................
Lyrikos kraitis, Jz. Mikuckis ................
Mėtūgės, Bir. Pūkelevičiūtė ...................
Mėlyni karveliai, Al. Baronas ................
Metų vingiai, Alf. Tyruolis ...................
Naujas veidas, Andr. Norimas ...........
Paukščių takas, A. Radžius ...................
Paparčio vėduoklė, Bal. Auginąs ........
Paslaptis, Kotr. Grigaitytė ...................
Pavasario balsai, Maironis
Pietų kryžius, sonetai, Venc. Ališas ....
Poezija, Jurgis Baltrušaitis ...................
Po svetimu dangum, G. Tulauskaitė 
Pakeleiviai, V. Jonikas ...........................
Pažadinti sfinksai, Alf. Gricius
Ramybė man, Jz. Kėkštas .......................
Relikvijos, Nerimą Narutė ...................
Rudens dugnu, Jz. Kėkštas 
Rudens sapnai, K. Grigaitytė 
Saulėleidžio spindul. Petr. Sagatys 
Saulės Laikrodžiai, Henr. Nagys ........
Saulės vestuvės, Sonė Tamorienė ........
Sielvartos raudos, V. Jonikas 
Sidabrinės kamanos, K. Bradūnas 
Sesuo buitis, Jonas Aistis .......................
šerkšno sidabras, Mykolas Vaitkus 
Sapnų pėdomis, V. Kazokas ...................
širdis pergamente, K. Grigaitytė ...........
Sparnus man meta paukštės, Rutkūnas . 
Stoviu aš parimus, P. Gedvilą ................
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18.- 
16.- 
16.6
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13.9 
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18.-
9.- 

54.6 
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13.9 
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22.9 
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13.9
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30.-
9.- 

18.-
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13.9
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18.-
8.6 

18.- 
13.9
9. • 

18.-
9.- 

18.-
9.- 

18.6
9.- 

13.6
4.6 
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SAVAIS REIKALAIS
Nors jau buvo minėta, bet dar 

kartą primename, kad Australi
jos lietuvių bendruomenės pade.- ■ 
liniai, ir jos ribose veikiančios 
organizacijos, turinčios ką nors 
paskelbti, pranešti arba visuome
nę painformuoti, siųstų savo visus 
pranešimus, skelbimus ir rašinius 
Mūsų Pastogės Redakcijos adre
su: 13 Percy St., Bankstown, N. 
S.W. Visi, redakcijai siunčiamie
ji raštai, siunčiami ALB Krašto 
Valdybos pašto dėžutės adresu, 
turi pereiti per eilę rankų ir taip 
jų eiga gerokai susitrukdo, kad 
net kartais pavėluotai pasiekia 
Mūsų Pastogės Redakciją. Geriau 
ir tikriau laikraščiui startą me
džiagą siųsti tiesiai redakcijos 
adresu.

respektuojami, bet ta 
tiek galima pastebėti, 
informacijos skyreli 

turimomis žiniomis 
labiausiai mėgstamas

Teko nugrsti pastabų, kad kai- 
kurie visuomeniniai vienetai, ir 
net asmenys nėra labai patenkin
ti, jeigu kokios žinelės ar infor
macijos kartais paskelbiamos sky
relyje “Kiek aš sužinojau”, ku
ri jie vadina juokų skyrium.

Mūsų Pastogės Redakcija šiuo 
atveju tik tiek turi pastebėti, kad 
visų suinteresuotų pageidavimai 
ateity bus 
proga tik 
kad šisai 
Redakcijos 
skaitytojų
ir skaitomas ir jis nėra iš tiesų 
“juokų skyrelis”, kaip kad kiti 
neteisingai pavadina, bet tik po
puliarus vietinių žinių skyrelis, 
kur žinios mūsų bendradarbio pa
duodamos kiek originalesne for
ma. Tas kaip tik patraukia skai
tytojo dėmesį. Redakcija turi pa
tikrintus duomenis, kad skyrelis 
“Kiek aš sužinojau" skaitytojų 
yra pirmiausia skaitomas ir dau
gumas organizacijų bei bendruo
menės vienetų net specialiai pra
šo, kad jų svarbesni pagarsinimai 
būtų paminėti šiame žinių skyre
lyje.

M.P. Red.
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’ BALYS NEMEIKA

XVI-JI SPORTO ŠVENTĖ GEELONGE
(Tęsinys)

GARSINASI
Varpo krepšininkai šiek tiek pa

ilsėję po nevisiškai pasisekusios 
sporto šventės Geelonge vėl karš
tai kovoja su australų krepšinin
kais.

Varpas — DEMONS 22:11
Taškus pelnė: Ališauskas 8, So- 

ha ir Kazlauskas po 4, Milvydas, 
Skimbirauskas ir Statkus po 2.

Tai pirmos po atostogų rungty
nės, kas ir matyti iš rezultato.

Varpas — McQueens 38-43
Taškai: Soha 17, Milvydas 8, 

Skimbirauskas 5, Kazlauskas ir 
žiedas po 4.

Pirmų puslaikį baigė lygiomis. 
Neturint sėkmės mėtymuose teko 
pralaimėti.

Varpas — S1*. Kilda Police 41-34
Taškai: Milvydas 14, Ališauskas 

ir Soha po 8, Šimkus 7, Lipšys h* 
žiedas po 2.

Po gražaus žaidimo priešas re
zultatų sušvelnino tik antrame 
puslaikyje.

Varpas — Kodak 34-35
Taškus pelnė: Ališauskas 18, 

Skimbirauskas 6, Soha ir Milvy
das 4 ir Žiedas 2.

Atstovu posėdis ir nauja valdyba
Rašo Robertas Sidabras

Dar prieš XVI-sios Sporto 
Šventės atidarymų gruodžio 27 d. 
pasitarimui susirinko klubų atsto
vai ir sporto šakų vadovai. Po 
nuoseklių pasisakymų atstovai nu
tarė leisti Hobarto Perkūno tink
linio komandai šventėje dalyvau
ti nepilname sustatė, nes į šventę 
atvyko tik penki sportininkai. At
sižvelgiant į Hobarto lietuvių 
bendruomenės neskaitlingumų ir 
perkūniečių įnašų Australijos lie
tuvių sporto sųjūdžiui šį klubų at
stovų nutarimų galime tik pasvei
kinti. Iš tikrųjų tai nebuvo nuta
rimas, o sutarimas “užmerkti 
akis” kas liečia Perkūno tinklinio 
komandų XVI-je sporto šventėje 
nedarant pataisymų švenčių įsta
tuose, kad šia išimtimi nepasinau
dotų kiti sporto klubai.

Metinis Australijos lietuvių 
sporto klubų atstovų posėdis įvy
ko gruodžio 29 d. Atstovams pa
darius klubų veiklos pranešimus, 
diskutuota ir padaryta eilė nuta
rimų, liečiančių sporto švenčių 
trofėjus, užjūrio vizitus, Pertho 
ir Brisbanės lietuvius sportinin
kus. Pakeistas ir pereitų metų 
klubų atstovų nutarimas, kur 
Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizi
nio Lavinimo ir Sporto Valdybos 
padovanotas skydas Australijos 
sportuojančiam jaunimui buvo 
nutarta skirti Australijos lietuvių
sporto vadovybėms atžymėti. Su- einųs ir Kovo valdyboje. Akty- 
važiavimas nutarė minėtų skydų vus šachmatininkas, bet plates- 
pervesti kaip pereinamų dovanų nėję sporto veikloje dar mažokai 
Australijos lietuvių jaunių krep žinomas.
šinio pirmenybių laimėtojams ir VINCAS BINKIS — pirminin 
šiemet jis teko šauniam Varpo kaS) asmuo, į kurį sudėta daug 
prieaugliui. sporto darbuotojų vilčių. Kitiems

Atsižvelgiant, kam šis užjūrio V. Binkis gali atrodyti perdaug 
lietuvių padovanotas skydas bu- ramus ir šaltas, tačiau arčiau su- 
vo skirtas, pataisa teisinga, ta- sipažinus pastebime, kad jam ne- 
čiau dar nereiškia, kad pereitų trūksta energijos ir darbštumo 
metų klubų atstovų idėja buvo ugnies jo prasmingiems sumany- 
beprasminga. Priešingai, šaky- mams vykdyti. Nesiskaitydamas 
čiau, būtų tikslu panašų skydų nei su laiku, nei su asmeninėm 
įsteigti mums patiems, kuriame išlaidom jis ypač rūpinasi Kovo 
galėtume atžymėti praėjusių ir prieauglio verbavimu. Siekiant 
ateities vyriausios valdybos sus- šiam prieaugliui geresnių sųlygų

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

BOSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 
Rockdale stotu.
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marya, N.S.W. 

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

“VARPAS”
Šias kietas rungtynes Varpas 

žaidė be pakaitų, o priešo net 
vienuolika. Faktiškai rungtynės 
laimėtos 2 taškais, bet priešo taš
kų skaičiuotojas nusuko.

ši vyrų komanda lošia du kar
tus į savaitę. Trečiadieniais Vik
torijos pirmenybėse, o ketvirta
dieniais Business Houses "A” gr. 
pirmenybėse. Visos rungtynės vy
ksta Albert Park krepšinio sta- 
dijone. Varpiečiai labai pasigen
da lietuviškos publikos, kas 
jiems būtų didelė moralinė para
ma ir kartu padėti kovoti prieš 
dažnai labai nepalankius mums 
teisėjus, bei taškų skaičiuotojus.

RUNGTYNIŲ LENTELĖ
Vasario mėn. 10 d. — 9.10 v.v.
Vasario mėlt. 16 d. — 10 v.v.
Vasario mėn. 17 d. — 10 v.v.
Vasario mėn. 23 d. — 10 v.v.
Kovo mėn. 2d. — 9.10 v.v. 
Kovo mėn. 3d. — 10 v.v. 
Kovo mėn. 9 d. — 8.20 v.v. 
Kovo mėn. 10 d. — 9.10 v.v. 
Kovo mėn. 16 d. — 7.30 v.v. 
Kovo mėn. 17 d. — 8.20 v.v. 
Kovo mėn. 23 d. — 6.40 v.v. 
Kovo mėn. 24 d. — 7.30 v.v. 
Kovo mėn. 31 d. — 6.40 v.v.

(va)

tatus. Tai būtų ne tik pagarbos, 
bet ir istorinės vertės paminklas.

Klubų atstovai išrinko ir nau
jų A.L.S.K.S. (Australijos Lietu
vių Sporto Klubų Sųjungos) val
dybų. Daugiausia balsų gavo ge 
rai parinkti Sydnejaus Kovo pa
siūlytieji kandidatai: V. Binkis, 
J. Dambrauskas ir J. Krapaus- 
kas.

NAUJOJI VALDYBA

JONAS KRAPAUSKAS — iždi
ninkas su gera patirtim šiose pa
reigose. J. Krapauskas sportuoti 
pradėjo Vokietijoje. Pradžioje 
žaidė krepšinį, bet vėliau pamė
go tinklinį, kur ir dabar pasireiš
kia ne tik kaip pajėgus sporti
ninkas, bet ir aukštai įvertintas 
darbuotojas. Sydnejaus Kovo klu
bui priklauso nuo 1950 metų ir 
paskutinius trejus metus tvarko 
valdybos iždų. Nuo 1957 m. vėl 
įsijungė į koviečių tinklinio žai
dėjų gretas ir kartu jiems vado
vauja. Be to jis taip pat iždinin- 
kauja ir N.S.W. tinklinio sųjun
gos valdyboje.

įvertindama jo prasmingų dar
bų minėta sųjunga 1964 m. pas
kyrė jį N.S.W. tinklinio rinktinės 
vadovu Adelaidės ir Canberrcs 
vizitu.i

JUOZAS DAMBRAUSKAS’ - 
sekretorius, tas pačias pareigas

Sekė Australijos lietuvių rink- Gruodžio 31 d.
tinės (vyrų) susitikimas su pajė- Paskutinė diena pradėta tink- 
giausia Geelongo Saints komart- jįnj0 rungtynėmis. Adelaidė prieš 
da. Priešas turėjo porų aukštų Hobartų laimėjo 15-7, 15-5.
žaidėjų ir stengėsi žaidimų vesti Paskutinėse šventės tinklinio 
per juos. Mūsų vyrai dėjo visas rungtynėse šeimininkai geelon- 
pastangas uždengti tuos aukšta- aiškiai stipriai pasipriešino Mel
agius, bet atsidurdavo sunkumuo- bournui, bet visg pralaimėjo 13- 
se po krepšiu. Mūsiškiai gerai 15 15,13 545.
mėtė iš tolimų distancijų. Pirmas
puslaikis baigtas priešininkų nau- Krepšini*
dai (17-22). Antrame puslaikyje Melbournas pasiekė pirmą ir 
mūsų vyrai pradeda nepaprastai vienintelį laimėjimų prieš Hobar- 
gerai kovoti ir išlygina padėtį. tą ReZultatai: 36-14 (23-10). Taš- 
Po kelių prasiveržimų pereinama kus Melbournui pelnė: A. Skimbi- 
į pirmavimų. Priešininkas deda rauskas 8, V. Soha, A. Kazlaus- 
visas pastangas gerinti padėtį, o kas ir G Statkus po 6, A. Ali- 
mūsiškiai atsako su dvigubu ryž- šauakas su A. Milvydu po 4 ir S. 
tu neišleisti vadovavimo iš ran- žiedas 2 Hobartui: V. Radzevi- 
kų. Visi mūsų žaidėjai sužaidė čius 5> G Kozikas 3, P. Stanwix, 
labai gerai ir tuo pelnė laimėji- R- šikšnius ir M. Kozikas po 2.
mų 42-36 rezultatu. Už rinktinę p0 apylygės kovos pirmame 
žaidė ir taškus pelnė: S. Lukošiū- pUSiaikyje Adelaidės jauniai nu- 
nas 13 (Sydnejus), D. Atkinson galėjo geelongiškius 40-31 (14- 
8, V. Levickis 8, R. Daugalis 7, 12)< Taškus pelnė Adelaidei: A 
(visi Adelaidės) V. Soha 6, (Mel- Jonavičius 15, K. Jaunutis 10, P. 
bourno) E. Lipšys, S. Šutas, R. Kanas 8> A Palaitis 4 ir E. Bra- 
Zenkevičius (Geelongas), S. Ur- zauskas 3. Geelongui: V. Braz- 
bonas) ir A. Andriejūnas (Syd- džionis 11, R. Brazelis 8, V. Zylė 
nčjus). 6, A Cerakavičius, V. Obeliūnas

ir V. čerakavičius po 2.
TINKLINIS Melbourne jaunės be pastangų

laimėjo prieš naujokes sydnejiš- 
Melbournas visų nustebimui kes. Rezultatai: 39-1 (20-0). R. 

pralaimėjo vienų setų prieš Ho- Milvydaitė 26, N. Stanaitytė 8, J. 
bartų, bet lengvai laimėjo du se- Uscinaitė su N. Muščinskaite po 
kančius 7-15, 15-4, 15-4. 2 ir R. Žiogaitė 1. Sydnėjui: I.

Adelaidė pasipriešino Sydne- Kazlauskaitė 1.
j ui pirmame sete bet visiškai pa- Didelę: staigmenų pateikė Gee- 
iro antrame sete ir pralaimėjo longo merginos, nugalėdamos be 
12-15, 3-15. pralaimėjimo ėjusias adelaidiš-

savaitgalio treniruočių bei rung
tynių lankymui jie dažnai nau
dojasi V. Binkio susisiekimo prie
mone, tad nesistebėkime, kad 
jauni koviečiai pamėgo Vincų 
kaip vyresnį brolį. Būdamas re
alistas V. Binkis prieaugliui pa
slaugumo nejaučia kaip naštos 
tuo, duodamas mums visiems gra
žų pavyzdį, nes tokie ir turėtų 
būti santykiai tarp sportininkų ir 
vadovų. V. Binkio populiarumas 
nesiriboja vien Sydnejumi, ir ne
suklysiu pasakęs, kad Vincas su 
silaukė aukščiausio respekto kitų 
klubų vadovų tarpe, kas aiškiai 
pastebima sporto švenčių metu. 
Taktiškas ir su didele patirtimi 
sporto darbuotojas V. Binkis 
sportuoti pradėjo Vokietijoje 
Bambergo stovykloje. Geriausiai 
pasireiškė kaip pajėgus stalo te
niso žaidėjas, tačiau jam nesveti
mas krepšinio ir tinklinio spor
tas. Į darbuotojų gretas įsijungė 
tik pradėjęs sportuoti. Steigiamo 
sporto klubo Kovo susirinkime 
dalyvis. Ilgus metus dirbo klubo 
valdyboje ir jam pirmininkavo 
Eilę metų treniravo Sydnejaus 
krepšininkus nuolatinis sporto 
švenčių dalyvis, pasireiškęs kaip 

VISUR
UNIVERSALI AIKŠTĖ

Vilniuje, prie Žalgirio aikštyno, 
pradėta statyti nauja universali 
sporto salė, kuri galės būti naudo
jama įvairioms sporto varžyboms 
(įskaitant ir ledo rutulį, čiuožimų, 
ledo baletų), o taip pat ir susirin
kimams, kino teatrui, koncertams, 
parodoms, arba ir šokiams. Pri
klausomai nuo dalyko, žiūrovams 
vietų bus nuo 3,900 (ledo sportui) 
iki 5365 (susirinkimams, koncer
tams). Bokso rungtynėse galėsiu 
būti iki 6,vietų ar daugiau. Tuo 
tarpu išbetonuoti tik pamatai. Ka
da bus pastatyta, dar nėra tiksliai 
numatyta. (Elta)

ASTRONAUTŲ PARUOŠIMAS
Amerikos astronautų komandų 

sudarų 28 nariai, kurių treniravi
mas yra įtemptas ir brangus. 
Kiekvienų savaitę jie praleidžia 
50 valandų pratybose, ir tas už
trunka apie penkerius metus, kad 
galėtų būti išleidžiami į erdves. 
Šalia sunkios fizinės treniruotės 
jie turi išeiti specialų techninį 
kursų įskaitant astronomijų ir ge
ologiją.

pajėgus stalo teniso žaidėjas ir 
ne kartų figūravęs individuali
niuose finaluose. N.S.W. stalo te 
niso pirmenybių rezervo A klasės 
žaidėjas.

PIRMININKO PAREIŠKIMAS
Užklaustas apie dabarties ir 

ateities planus A.L.S.K.S. pirmi
ninkas V. Binkis paeriškė: “Mes 
dabar einame geru keliu, tik la
bai gaila, kad Krašto Valdyba 
permažai įvertina sporto organi
zacijos atliktų darbų. Tad vienas 
iš artimiausių mano tikslų bei pla
čiau supažindinti Krašto Valdybų 
su sportininkų atliktais darbais 
ir pastangomis suverbuoti kiek 
galint skaitlingesnį mūsų prie
auglį ir jiems įskiepyti lietuviš
kos liepsnelės. Mes sieksime ver
tingesnio mūsų organizacijai pri
pažinimo. Nors mums daugiau 
reikalinga moralinė parama, ta
čiau stokojame ir materialinės 
pagalbos, nes turime užpildyti 
dar gilių spragų siekdami akty
vesnio išjudinimo Brisbanės, Per
tho ir dalinai Hobarto lietuvių 
jaunuolių tarpe.”

Ateities planai? “Dėsime pas
tangų vėl atsikviesti šiaurės Ame
rikos lietuvių krepšinio rinktinę 
į Australijų, kuri paliko neišdil
domų įspūdį ne tik mūsų jauni
mui, bet ir išjudino visus čia gy
venančius lietuvius”.

VISAIP
Paskutinė Gemini su dviem as

tronautais misija turėjo tikslų 
taip išsitobulinti techniniu ir paty
rimo požiūriais, kad būtų paleng
vintas nusileidimas ant mėnulio. 
Be skridimų su žmonėmis ameri
kiečiai išleido tyrimų tikslais į erd
vę ir visų eilę mechaniškų aparatų 
be žmonių su specialiom misijom.

Astronautų paruošimas Ameri
koje vykdomas įvairiose vietose: 
vienų dienų jis gali būti pravestas 
Amerikos rytiniuose pakraščiuose, 
o kitų dienų visai kitur arba daž
niausiai Erdvėlaivių Centre netoli 
Houston, Texas valstybėje, šiame 
centre kaip kokiame universitete 
sukoncentruota apie 2.200 įvairių 
sričių specialistų neskaitant jau 
technikinio personalo ir darbinin
kų.

DUOK MAN BOLŠEVIKĄ
Kazys Binkis mėgdavo “išmes

ti” burnelę ir dažnai apsilanky
davo “Rambyno” restorane. Kar
tų jis užėjo su Bružu “išmesti”. 
“Rambyne” gi “ūžė” ir daugiau 
žurnalistų. Bružas užsakė po 
,,šnapsiukų”. Kelneris atnešė, kaip

kes, kurios per daug pasitikėjo Įima pagaminti po gražių gairikę 
savo pajėgumu ir neįvertino prie- ir to pilnai užtektų. Po himnų 
šininkių. Pirmas puslaikis pri- sportininkai apleido salę, kurioje 
klausė Adelaidei, bet antrame R. kovojo ir varžėsi penkias dienas. 
Akenytės su V. Vaičiekauskaitės ši sporto įšventė praėjo be di- 
geras žaidimas palaužė adelaidiš- dėlės reklamos, galima sakyti, ty
kes. Geelongas laimėjo: 31-27 kiai, bet visais atvejais sėkmin- 
(11-16). Taškus pelnė Geelongui: gai. Geelongo sporto Klubas pa-
R. Akenytė 16, V. Vaičekauskaitė darė viskų, kų jie galėjo, o jeigu 
10, D. Skapinskaitė 4 ir A. An- kas nors buvo prasčiau, tai tik- 
driukonytė 1. Adelaidei: N. Vys- rai ne jų galioje buvo tai patai- 
niauskaitė 8, G. Krivickaitė su M. syti. Žaidimų salė prasta ir tas 
šiukšterytė po 6, M. Lapienytė atsiliepia rungtynių rezultatams, 
5, ir V. Jucytė 2. Po šio Adelai- bet juk tai geriausia, kokių gali 
dės pralaimėjimo moterų krepši- gauti Geelonge. Teisėjai buvo la- 
nio nugalėtojų reikėjo spręsti pa- bai geri, nors kai kada galbūt 
gal taškų santykį, kadangi ir perdaug techniški, bet tas nepa- 
Melbournas teturėjo vienų pra- kenkė.
laimėjimų. Adelaidei turint ge ■
resnį taškų santykį atiteko čem- Daugiausia taškų pelniusi ko- 
pijonių vardas. x manda (krepšinio):

Sekė paskutinės šventės rung- vyrų: Adelaidės Vytis 165 
tynės tarp Geelongo ir Melbour- moterų: Adelaidės Vytis 89 
no vyrų. Kaimynai kietai varžė- jaunių: Melbourne Varpas 85 
si, visgi laimė sekė šeimininkus jaunių: Adelaidės Vptis 149 (mer- 
geeloingiškius. Rezultajtai: 34-32 gaitės) 
(18-14) Geelongo naudai. Taškus 
pelnė Geelongui: R. Zenkevičius Individualiai:
14, G. Brazdžionis 8, V. Braz- vyrų: R. Daugalis 53 (Adelaidės 
džionis su E. Lipšiu po 5 ir S. Vytis)
Šutas 2. Melbournui: V. Soha 14, moterų: D. Statkutė 33 Melbour- 
A. Ališauskas 8, A. Milvydas 4, no Varpas)
S. Urbonas, S. Žiedas ir E. Stat- jaunių: V. Brazdžionis 25 (Gee-
kus po 2. longo Vytis)

Uždarymui vėl rikiavosi sporti- jaunių mergaičių: N. Vyšniaus- 
ninkai su savomis vėliavomis. Po kaitė 49 (Adelaidės Vytis) 
poros trumpų kalbų šventės vė
liava buvo perduota Sydn’ejaus Daugiausia ir mažiausia baudų 
sporto Klubo globai iki sekančios pelnė komandos: 
XVII-sios sporto šventės Sydne- vyrų: 
juje. Sekė dovanų įteikimas, šis daugiausia — Melb. Varpas 63; 
aktas užėmė gana daug laiko, mažiausia — Sydnejaus Kovas 54: 
Geelongo sporto Klubas ir jo rė- moterų: 
mėjai buvo tokie duosnūs, kad daugiausia — Sydn. Kovas 49;
dovanų — taurių buvo parūpinę 
labai daug. Galbūt, reikia pasa
kyti, daug perdaug. Yra kiekvie
nos sporto šakos pereinama tau
rė ir dėl jos turėtų būti kovoja
ma. Jeigu jau turima lėšų, tai 
ar negeriau būtų apdovanoti ir 
antrų, trečių vietų užėmėjus. Sa
koma, kad pereinama taurė rei
kės atiduoti ir nieko n'eliks pri
siminimui, bet prisiminimui ga-

SPORTO SKYRIAUS

BENDRADARBIAMS IR

KORESPONDENTAMS

Atsitinka dažnai, kad kaikuric 
šio skyriaus bendradarbiai savo 
pranešimus, rašinius ar straips
nius siunčia tiesiai Mūsų Pasto
gės redakcijai aplenkdami Sporto 
Skyriaus redaktorių, matyt, tikė
damiesi, kad siunčiamoji, medžia
ga greičiau pateks į laikraštį. Iš 
tiesų, redakcijai tėra tik apsun
kinimas, nes visą gautą medžiagą 
M.P. redaktorius vistiek turi pri
statyti sporto skyriaus redakto
riui, kas procedūrą tik bereika
lingai užtęsia.

Tad kviečiu visus sporto ben
dradarbius savo rašinius siųsti 
tiesiog Sporto Skyriaus Redakto
riui, kas visą reikalą pagreitins 
ir tuo pačiu bus išvengta eilės ne
sklandumų.

Mūsų Pastogės Redakcija

paprastai, po “normalių” taurelę.
— Kų tu čia, broleli, dabar iš 

mūsų juokauji, — šovė kelneriui 
Binkis.

— Kaip tai kų aš? — įsižei
dė kelneris. — Ko jūs norite?

— O gi duok man bolševikų!..
— Pas mus bolševikų nėra, — 

suabejojo kelneris.
O kleboniškų žinai?
— Kur gi ne. . .
— Tai bolševikas — kaip dvi 

kleboniškos, — paaiškino poetas...

PAAIŠKINIMAS

— Ar tu gali man paaiškinti, 
kas tai yra kapitalas ir darbas?

— Tai labai paprasta. Pavyz
džiui, paskolinate man 100 svarų. 
Tai bus kapitalas.

— O darbas?
— Tai bus jau tavo pastangos, 

kaip tuos pinigus atgauti. 

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!

mažiausia — Melb. Varpas 35;
jaunių:

daugiausia — Geelongo Vytis ir 
Melbourne Varpas po 30;
mažiausia — Adelaidės Vytis 20;

jaunių mergaičių:
daugiausia — Geelongo Vytis 40; 
mažiausia — Adelaidės Vytis 21.

Per metus pažangų tinklinyje 
tepadarė Sydnėjaus Kovas. Visos 
kitos komandos arba paliko vie
toje arba susilpnėjo. Geriausias 
tinklinio žaidėjas neginčijamai 
paliko tas pats — V. Soha.

Krepšinyje vyrų grupėje pa
žangos nematyti. Labai silpni mė
tymai, blogi kamuolių nuėmimai. 
Įjungti jauniai į komandas dar 
žaidžia silpnokai- Vietovės turin
čios jaunių, įdėjus darbo galėtų 
pakelti savo žaidimo lygį.

Moterų komandos nedaug, bet 
truputį progresavo. Turima gerų 
pavienių žaidėjų, bet dar jos ne
spėta prideramai įlydyti į ko
mandinius vienetus, ši grupė tik
rai darys pažangų, jeigu progre
sas nebus bazuojamas ant vyres
niųjų žaidėjų.

Jaunių berniukų neblogi davi
niai, bet daugumoje atrodo jie 
nesusižaidę komandiniai. Visi jie, 
norėdami tobulėti, turi dar labai 
daug ko išmokti, daug treniruo
tis. Visgi, pamaina yra nebloga, 
ir tas turėtų užtikrinti Klubų 
gyvavimų.

Jaunės mergaitės gausiausios 
skaičiumi. Jų tarpe buvo tik pra
dedančių ir jau gerokai pažengu
sių, žaidžiančių už senjorių kla
sę. Visoms labai dar trūksta tech
niškų žinių. Turint energingus 
trenerius ši grupė gali padaryti 
labai didelę pažangų.

Sportininkų tarpusavis sugy
venimas buvo darnus ir gražus. 
To negalima visiškai pasakyti 
apie Klubų vadovus ir kitus pa
reigūnus. Daugeliui dar neįma
noma išsinerti iš savo asmeniško 
kailio, išeiti iš savo kiemo ribų, 
neįmanoma išmokti sportiškai 
priimti ir pergyventi pralaimėji
mus. Labai gera palaikyti savo 
Klubų, savus žaidėjus, bet labai 
nesportiška prarasti galvų pralai
mėjus arba laimėjus. Pralaimė
jus nėra reikalo pykti ant lai
mėtojų, ieškoti įvairių kaltinimų 
ir kabliukų. Visuomet laimi ge 
resnė komanda, geresnis sporti
ninkas. Kad jie būtų geresni, jie 
įdeda daug darbo, treniruočių, 
daug ko. atsisako ir dėlto turėtų 
būti gerbiami.

Taigi, gerbiamieji vadovai, pa
dirbėkite daugiau su sportininkais 
šiais metais, ir Sydnejuje teks 
mažiau ragauti karčių pralaimė
jimo vaisių.

5



MŪSŲ PASTOGĖ 1966 m. vasario 7 d.

WOLLONGONG
JŪROS DIENA WOLLONGONGE 

Sausio 30 d. Wollongonge buvo 
surengta Jūros Diena, kurią ruo
šė Wollongongo Apyl. Valdyba su 
Sydnejaus ateitininkais. Gaila, 
diena buvo gana žvarbi ir daugelį 
iš artimų apylinkių sulaikė nuo 
dalyvavimo, nors, palyginus daly
vių buvo gana apsčiai. Esant blo
gam orui viskas vyko salėje.

Pavakariop prasidėjo gana kuk
li programėlė: ten dalyvavęs ALB 
Krašto Valdybos p-kas p. S. Naru
šis-pasakė šiltų žodį, paskui prog
ramoje sekė individualūs pasirody
mai su dainomis, deklamacijomis 
ir tautiniais šokiais. Programą 
pravedė p. M. Gailiūnas. Toliau se
kė bendros vaišės ir padalyvavi- 
mas.

Wollongongas yra tik apie 45 
mylios nuo Sydnejaus, tad abiejų 
kolonijų bendradarbiavimas jau 
kelinti metai darosi vis artimes
nis. Ypač abi kolonijos tampriau 
rišia jau kelinti metai praktikuo
jama Jūros Diena, į kurią suva
žiuoja ir daugybė sydnejiškių. Gai
la, kad šios gražios šventės nei vie
tinės, nei sydnejiškių pastangos 
tinkamai neišnaudoja, kad ji suži
bėtų jos nuotaikingume, šiaip, ši 
diena beveik nesiskiria nuo kito 
eilinio parengimo. Argi negalėtų 
šią šventę sutartinai rengti abi — 
Sydnejaus-ir Wollongongo lietuvių 
kolonijos įtraukiant daugiau me
ninių pajėgų?

REMIA JAUNIMO KONGRESĄ
Jūros Dienos metu Wollongonge 

buvo pravesta loterija pagelbėti 
vykstantiems į Jaunimo Kongresą. 
Gausiai Jūros Dienoje susirinkę 
dalyviai entuziastingai šį sumany
mą parėmė ir patys jaunuoliai pla
tino bilietus, šios loterijos inicia
torė p. B. Gailiūnienė pati loteri
jai iškepė antį ir dar pridėjo deg
tinės butelį. Keistu sutapimu Mū
sų Pastogės redaktorius ištraukė 
laimingą numerį, ir loterijos laimi
kis atiteko pačiai p. Gailiūnienei. 
Kiek jaunimo reikalams surinkta 
pinigų iš minėtos loterijos paaiš
kės iš atskiro rengėjų pranešimo.

NEWCASTLE
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Sąryšy su Nepriklausomybės 

švente sekančios pamaldos New 
castelio ir apylinkės lietuviams 
vyks vasario mėn. 13 d. 9.30 vai. 
iš ryto. Išpažinčių bus klausoma 
nuo 8.30 vai. Mišios bus atnašau
jamos už tautos ir tėvynės lais
vę.

Po to, parapijos naujoje salėje 
įvyks trumpas minėjimas su pas
kaita: “Organizacinio darbo _ įna
šas mūsų asmeniškame gyvenime.” 
MAS Newcastelio Vytauto Ma
černio kuopa kartu paminės ir sa
vo veiklos penkmetį. Ši kuopa įsi
kūrusi 1960 metų vasario mėnesy
je. Programoje pasirodys Newcas
telio jaunimas.

JAUNIMO METAI JAUNIMAS RUOŠIĄ

Vasario 16 D. Minėjimą
kuris įvyks sekmadienį, vasario 13 d. St. Joachim parapijos salėj Lidcombe. Minėji
mas pradedamas Šv. Mišiom, kurias atnašaus kun. P. Butkus.

Jaunimo organizacijos dalyvauja su savo vėliavom.
paskaitininke: Ramunė Z i n k u t ė .
meninėj daly: jauni akordeonistai, dainininkai, deklamatoriai, pianistai, tauti
nių šokių šokikai ir DAINOS choras.
bus renkami parašai PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO PETICIJAI, kurią 

visų kraštų jaunimas, vykdamas į PLJK, įteiks JUNGTINĖMS TAUTOMS rei
kalaujant Lietuvai laisvės ir nepriklausomybės.

Po meninės dalies bus šiltų ir šaltų Moterų Draugijos paruoštų užkandžių. Visokie at
sigaivinimai. ALB Jaunimo Kongreso Centriniam Komitetui talkininkauja Sydney 
Apylinkės Valdyba.

VISAS PELNAS SKIRIAMAS JAUNIMO KONGRESUI.

★ 
★

AUŠROS
EGZILŲ STOVYKLA

Septintoji A. A. S. E. (Austra
lian Association of Scouts in Exile) 
tarptautinė džiamboretė buvo su
ruošta ukrainiečių stovyklavietėje 
Ingleburn, sausio 29-31 d. d.

Stovykloje dalyvavo estų, ven
grų, latvių, lietuvių, rusų ir ukra
iniečių skautai-ės. Kai lietuviai, 
latviai ir rusai atsiunčia tik suda
rytas reprezentacines skiltis, kitų 
tautybių skautų atvyksta žymiai 
daugiau, o vengrai net ir vilkiu
kus atsivežė (pirmas kartas 
AASE stovyklose).

Pirmoji diena skiriama įsikūri
mui, ir visi daugiausia rūpinasi 
tik savomis pastovyklėmis. Vaka
re, skaučių pastovyklėje įvyko 
bendras lietuvių skautų-čių laužas, 
kurį pravedė psl. L. Apinytė.

Antrąją dieną (sekmadienį) be 
oficialių užsiėmimų dar skiriama 
laiko susipažinimui ir pabendravi
mui su kitų tautybių skautais. Sto
vyklaujantiems katalikams šv. Mi
nias atnašavo atvykęs “Aušros” 
tunto dvasios vad. s. kun. P. But
kus, prieš tai pašventinęs AASE 
įsigytą vėliavą.

Po pietų stovykla atidaroma 
lankytojams, kurių daugumą su
darė stovyklautojų tėveliai ir šei
mos. Atvykę mūsų uniformuoti vil
kiukai ir paukštytės dalyvauja vė
liavų nuleidime kartu su tunto 
kontingentu.

Vakare įvyko tarptautinis lau
žas, kur kiekvienos tautybės skau
tai atliko savo programas. “Auš
ros” tunto skautai-ės davė tris 
pasirodymus, tris dainas ir pašoko 
“Kubilą”. Pati laužo programa 
buvo įvairi ir įdomi. Prisiminus 
ankstyvesnius AASE laužus rei
kia džiaugtis padaryta pažanga.

Tarptautinės skilčių varžybos iš 
įyairių skautiškos programos sri
čių buvo paskutiniąją stovyklavi
mo dieną. Daug vilčių dėta į mūsų 
skautes... bet nepavyko. Tik 54 
taškai, laimėjo rusės, surinkusios 
116 taškų. Tunto gyvenime visuo
met paskutinieji broliai šį kartą 
nustebino savuosius, išėjo ketvir
tieji surinkę 58.25 taškus veng
rai tretieji su 58.83 tšk.) Laimė-

SAUSRŲ GRĖSMĖ

Ne vien tik Australijoj trunka 
sausra, bet taip pat ir kituose 
kraštuose. Pietų Afrikoj užtru
kusi sausra gresia pakirsti krašto 
ekonominį gyvenimą. Ypač nu
kentėjęs žemės ūkis, kurio produk
tų kasmet būdavo dideli kiekiai 
eksportuojami, o šiemet greičiau
sia teks Pietų Afrikai duonos ieš
koti kitur.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

SYDNEY

TUNTE
tojais antrą kartą iš eilės išėjo 
ukrainiečiai — 71.33 tšk.

Prieš stovyklą uždarant paskel
bti “už stovyklavimą” surinkti 
taškai per tris dienas (pastovyklės 
papuošimai, švara, tvarkingumas, 
uniformos, laužai ir t.t). Rusai ir 
ukrainiečiai surinko po 92 tšk., 
estai — 88 tšk., vengrai — 85 tšk., 
lietuviai — 78 tšk. ir latviai — 
70 taškų.

“Aušros” tunto kontingentą su
darė: vadovas — s.v.v.sl. H. An
tanaitis, jo pavad. — s.v.pl. K. 
Narbutas. “Stirnų” skiltis: J. Bo-

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ilgojo savaitgalio metu į Canbe- 

rą buvo užsukęs ir žinomas mel- 
burniškis Albertas Zubras. Matyt, 
neužteko savaitgalio trijų dienų, 
nes nepasiekė nei Sydnejaus, nei 
dalyvavo Jūros Dienoje Wollon- 
gonge. *

Viešnia p. L. Pažemėnienė, pa
viešėjusi Sydnejuje porą savaičių, 
pereitą savaitę vėl išskrido atgal į 
San Francisko. kur gyvena jos 
šeima. *

Jūros Dienos metu Wollongonge 
buvo tikrai šalta ir šlapia, kaip 
tai dienai ir pritinka. Nežiūrint 
to, atsirado entuziastų jūroje pa
simaudyti, bet pasirodė jiems van
duo buvęs per šaltas ir sulindo į 
ramią įlankėlę, kurios pakrantėse 
išrašyti perspėjimai čia nesimau
dyti. Vanduo čia pasirodo šiltas, o 
vulongongiškiai paaiškino, kad į 
tą įlankėlę suleisti vietos kanaliza
cijos vamzdžiai...*

Studentė architektė R. žižytė iš
tisus šiuos metus atliks savo prak
tiką Sydnejuje. Tikėkimės, kad jei 
ne Operos rūmai, tai tikrai Lietu
vių Klubo patalpos šiais metais 
bus apvainikuotos.

4 —
Pereitame M. P. numery visai 

įtikinančiai V. Šopis išaiškino, kad 
lietuviai milijonieriais gali tapti 
tik už 100 svarų. Kokia patraukli 
ir, sakyčiau, lengvai įgyvendinama 
idėja. Bet kas imsis iniciatyvos?
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Pastebėta, kad melburniškis lie
tuvių jaunimas savo parengimuose 
dainuoja eilę negirdėtų naujų lie
tuviškų dainų. Pasirodo, daug nau 
jų dainų juos išmokė pernai atvy
kusi jauna ir energinga lietuvaitė 
iš Lietuvos p-lė Eskirtaitė.

Maloniai kviečiame visus daly
vauti kuo skaitlingiausiai.

MALDOS APAŠTALAVIMAS
Jo Šventenybė dabartinis popie

žius Pauliu sVI vasario mėn. MA 
nariams skyrė sekančias intenci
jas:

b e n d r ą j ą — Kad paliūdy- 
jimai tų, kurie persekiojami, pa
dėtų plėtotis Kristaus Evangeli
jai.

misijų — Kad Japonijoje su
sidomėjimas Kristaus Evangelija 
išsiplėstų ypač tarp inteligentijos.

Paminėtomis intencijomis gali 
pasinaudoti ir NEWCASTLE- 
BRISBANE Gyvojo Rožinio nar- 
riai.

Kun. S. Gaidelis, S.J.

BANKSTOWN
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS 

IR KAZIUKO MŪGĖ
Tradicinis šv. Kazimiero minė

jimas šiemet įvyks kovo 5 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak. Dainavos 
salėje Bankstowne. Paskaitą skai
tys ir programą išpildys jauni
mas.

Kovo 6 d. minėjimas tęsiamas 
Lidcombėj iškilmingose liet, pa
maldose. Po pamaldų vykstama į 
Dainavos salę, kur prasidės Ka
ziuko mugė.

gušaitė, D. Šliogerytė, D. Ado- 
mėnaitė, L. Apinytė, G. Zigaity- 
tė. Rasa Zinkutė ir E. žižytė. 
“Tigrų” skiltis: Audr. Laurinai
tis, A. Sankauskas, J. Biretas, 
P. Kabaila,.Alg. Laurinaitis ir M. 
Mikalauskas.

Be to, į AASE stovyklos štabą 
įėjo ps. T. Rotcas — stov. virši
ninko pavad., ir s.v.v.sl. M. Rudys 
— skautų pastovyklės viršininkas.

Nors šioje stovykloje “Aušros” 
tunto skautams-ėms nepavyko pa
rodyti tikro skautiško sumanumo, 
bet jie buvo nesumušami punktu
alumu. Visur ir visuomet jie buvo 
laiku arba minutę kitą net anks
čiau.

K..

Ar kas iš skaitytojų pastebėjo, 
kad amerikietiško savaitraščio 
“Time” kalėdiniame numery tarp 
kitų skaitytojams sveikinimų savo 
kalbomis, tilpo ir sveikininmas lie
tuviškai “Linksmų Kalėdų”? Žur
nalas “Time” skaitomas visame 
pasaulyje ir leidžiamas virš aštuo- 
nių milijonų tiražu.

• _ * —
Trys ne vien mano, bet ir Mūsų 

Pastogės bičiuliai — G. Maukelė. 
J. Bušodilgė ir J. Mikštas sutar
tinai išvyko paatostogauti ir sau
lėtas dieneles leidžia Pietų Austra
lijos paplūdimiuose, čia būdami 
prisiminė ir mane, plunksnos drau
gą, ir prisiuntė linkėjimų. Ačiū, 
vyrai!

Jūros Dienoje Wollongonge tarp 
kitų svečių pastebėtas buvo ir syd- 
nejiškis dail. Leonas Urbonas — 
basas, nesikirpęs. Matyt, vargšelis 
nusigyveno valgydamas duoną iš 
meno.

★
Viename privačiame pobūvyje 

namų šeimininkė, užimta svečių 
aprūpinimu, neturėjo laiko išsa
miau išsikalbėti su vienu iš svečių 
ir nekantriai pastebėjo: “Būk ge
ras, bičiuli, ir atvyk kada nors kaip 
žmogus...” Anas gi tan žodin — 
“Tai ką, mes šiandie čia susirin
kom ne kaip žmonės, o kaip bie- 
sai?’
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Graikijoj sustreikavus duonos 

kepėjams jų vietas kepyklose užė
mė policininkai, bet policijos kep
ta duona pasirodė niekam tikusi.

_  ★ —
1972 metais pasaulinės olimpi- 

jados tikisi Sydnejus, bet panašių 
vilčių turi ir vak. Vokietijos 
Muencheno miestas. Iš tikrųjų

PROTESTANTŲ 
SUSIRINKIMAS MELBOURNE

Melbounro lietuviai evangelikai 
(protestantai) pasiryžę įkurti sa
vo protestantų parapiją ir tam ti
kslui numato visų protestantų su
sirinkimą vasario mėn. 20 d. 16 
vai. vak.

Anksčiau buvo skelbta, kad mi
nėtą dieną susirinkimas įvyksiąs 
14 vai. atšaukiamas, nes kaip tik 
tą dieną ruošiamas Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas nukel
tas dviem valandom vėliau, o no
rima suderinti, kad dalyvavę pro
testantų susirinkime galėtų daly
vauti ir Vasario 16-sios minėjime.

Tad primename: protestantų su
sirinkimas įvyksta vasario 20 d. 
16 vai. p.p. Liet. Namų koplyčioje 
50 Errol St., North Melbourne.

Iniciatoriai

Mūgėj be kitų įdomybių bus iš
statyta mūsų jaunųjų menininkų 
tapybos darbai, tautodailės rank
darbiai, gintaro papuošalai, me
džio dirbiniai, numizmatikos ir 
pašto ženklų rinkiniai, laikraš
čiai, knygos.

Vsi, kurie turi ir nori ką nors 
išstatyti mūgėj, kviečiami ruoštis 
ir dalyvauti. Dar bus papildomas 
pranešimas.

Visas Kaziuko mugės pelnas 
skiriamas Jaunimo Kongreso rei
kalams. i,

A.L.K. Kultūros Draugija

Minėjimai
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖ

JIMAS CANBERROJE

Vasario 20 d. (sekmadienį) Va
sario 16-sios minėjimas prasidės 
pamaldomis 11 vai. ryte St. Pat
ricks bažnyčioje Braddone. Išpa
žinčių bus klausoma nuo 10 vai. 
Pamaldų metu giedos “Aušros” 
choras.

Oficialioji minėjimo dalis 4 vai.
p. p. Lietuvių Namuose Wattle St., 
Lyncham. Paskaitą skaitys teisi
ninkas V. Martišius tema “Lietu
viai, tautiškumas ir laisvės troš
kimas”.

Canberros ir jos apylinkių lie
tuvius prašome minėjime kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Asmenys norintieji pasinaudoti 
ten pat gaminamais pietumis už? 
sirašo Klube tam tikslui skirtame 
sąraše.

Ca/nberros Apyl. Valdyba 

minėtų metų olimpijados vieta dar 
nenustatyta. — ★ —

Tokie stebuklai tegalimi tik ko
munistiniuose kraštuose. Rytų 
Vokietijos laikraštis praneša, kad 
iš zoologijos sodo pabėgęs vilkas 
buvęs surastas vienoje ganykloje 
besiganąs drauge su avelėmis ir 
beėdąs ne avis, bet žolę. Ku-ka

S. MOTUZO DROŽINYS PAS 
JAV PREZIDENTĄ

Vokietijos senelių prieglaudoje 
gyvenąs senelis St. Motuzas mėgs
ta drožinėti iš medžio įvairias sta
tulėles tautinio ir religinio turinio.
Apie jas buvo savu laiku rašyta ir 
Mūsų Pastogėje. Neseniai, kaip 
Amerikos prezidento Johnsono 
dukra perėjo į katalikybę, viena 
Hamburgo lietuvė jai pas S. Mo
tuzą užsakė lietuvišką kryžių ir jį 
įteikė. Prezidento dukra ir pats 
prezidentas dovana buvo labai su
žavėti ir per generalinį konsulą 
Vokietijoje prisiuntė padėką.

ATNAUJINTI 
BOMBARDAVIMAI 

ŠIAURĖS VIETNAME
Po ilgesnės pertraukos Ameri

kos kovos lėktuvai vėl atnaujino 
šiaurės Vietname karinių taikinių 
bombardavimus iš oro. Prez. 
Johnson pareiškė, kad bombarda
vimai lies tik karinius taikinius ir 
jais bus bandoma sustabdyti kari
nis tiekimas iš šiaurės Vietnamo 
Pietų Vietnamo komunistams par
tizanams. Amerikos ištiesta ran
ka taikytis taip ir paliko neatsa
kyta. Dabar JAV dės pastangų 
skubiai sušaukti UNO Saugumo 
Tarybą, kur patieks platų raportą 
apie Vietnamo karą.

PLUNKSNOS KLUBO 
POSĖDIS

Vasario 12 d., šeštadienį, 5 vai. 
p.p. visi Sydney Plunksnos Klubo 
nariai kviečiami posėdžio pirmi
ninko A. Laukaičio namuose 38 
Cheltenham Rd., Burwood. Prieš 
posėdį šeimininkas ruošia klubo 
nariams barbekiu, o vėliau išgir
sime klubo nario kun. P. Butkaus 
pranešimą iš kelionių po pasaulį 
tema “Pasaulio lietuviai”. Prele
gentas savo pranešimą iliustruos 
filmais ir nuotraukomis. Klubo 
nariai kviečiami laiku susirinkti.

PADĖKA
Tėvų jėzuitų lietuvių misijos 

koplyčiai Brazilijoje statyti auko
jo:

I. Dargvainis, North Geelong — 
£50; Pr. Liubinskas, Wollongong 
— £20; Jonas Skimbirauskas, 
Melbourne — £20; Brauniškių šei
ma, Oakleigh — £10; J. Sasinas, 
Adelaide — £5; Z. Dargvainis, 
North Geelong — £5; K. Tijūnė
lis — Newborough — £5; K. & M. 
Stūraitis, Sydney — £5; E. In- 
gaudis, Adelaide — £3, F. Gužas, 
Melbourne — £2.10; A. Darškus. 
Adelaide — £1.

Su anksčiau surinktomis auko-

Buvusią “Aušros” tunto skautę 
KRISTINĄ ŠURKAITĘ 

ir
MIKE SANDERS, 

sukūrusius šeimos židinį, sveikina ir laimingo gy
venimo linki

"Aušros” Tuntas

VASARIO 16 MINĖJIMAS
MELBOURNE

Pranešame, kad Vasario 16 d.
— Lietuvos Nepriklausomybės 
Šventės minėjimas įvyks vasario 
20 d. šia tvarka:

1. 11.45 vai. iškilmingos šv, Mi
šios šv. Jono bažnyčioje East Mel
bourne. Gerb. kun. P. Vasariui ma-

PAS KAIMYNUS
PADĖTIS LENKIJOJE

Pereitų metų pabaigoj Lenki
jos mieste Krokuvoje buvo iškil
mingai atidaryta 12 milijonų dole
rių vertės ligoninė, kuri yra kaip 
dovana Amerikos Jungt. Valstybių 
Lenkijai. Atidarymo metu, kur 
dalyvavo ir eilė iš Amerikos atvy
kusių kongresmanų ir vakarų 
valstybių diplomatų, vienas lenkų 
komunistinės valdžios pareigūnas 
savo atidarymo kalboje pasidžiau
gė, jog “malonu tokią ligoninę gau 
ti”, bet čia pat pasididžiuodamas 
kalbėjo su pabrėžtu dėkingumu a- 
pie plieno fabriką, gautą iš broliš
kos rusų tautos. Iškilmėse daly
vavę svečiai iš užsienio tuo gero
kai piktinosi.

Tai yra vienas iš faktų, kaip 
Lenkijos komunistinė valdžia la
bai tampriai susirišusi su Rusija. 
Atėjęs į valdžią Gomulka pradžio
je buvo pasisakęs už nacionalinį 
komunizmą, bet ilgainiui jis pasi
rodė daugiau esąs komunistas, ne

mū$u Pastogė 
t
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PAS MENININKUS
Australijos dailininkų grafikos 

paroda numatoma šiais metais 
atidaryti Washingtone, JAV sos
tinėje. Ją organizuoja amerikie
tis Peter Morse, Washingtono. 
Smithsonian Instituto grafikos 
skpriaus direktorius. Jis pernai 
lankėsi Australijoje, susipažino 
su Australijos dailininkų grafikų 
darbais ir instituto galerijai nu
pirko keturis Australijos grafikų 
darbus, iš kurių vienas yra dail. 
Vaclovo Rato. Šioje valstybinio 
masto parodoje p. Ratas pakvies
tas dalyvauti su savo kūriniais. 
Galimas daiktas, kad Australijos 
grafiką vaizduojančių dailininkų 
tarpe bus pakviesta ir daugiau 
Australijos lietuvių dailininkų, 
kurie čia tarp kitų australų gra
fikų yra pirmauajntieji. Organi
zuojant šią parodą Washingtone 
tarpininkauja N.S.W. valstybinė 
meno galerija.

mis, iš viso ligšiol suaukota: 
£531.10.0.

Visiems mieliems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja Tėvai jėzuitai 
Brazilijoje. Aukas ir toliau malo
niai prašoma siųsti įgaliotiniui: '

Rev. S. Gaidelis, 
264 Miller Street 
North Sydney, NSW.

loniai sutikus prašome visas orga
nizacijas pamaldose dalyvauti su 
vėliavomis.

2. 7 vai. p. p. minėjimas (pas
kaita ir meninė dalis) Lietuvių Na
muose 50 Errol St., Nth Melbourne 
Minėjimą praves Melbourne Lietu
vių Jaunimo Komitetas.

Maloniai prašome Ifauitiečius 
tiek pamaldose, tiek ir minėjime 
skaitlingai dalyvauti.

Valdyba
Melbounno Apylinkės 

gu lenkas patriotas ir kraštą ve
da prie to, kad Lenkija kaskart 
vis daugiau ir daugiau darosi pri
klausoma nuo Rusijos. Patys len
kai visumoje yra dideli patriotai 
ir provokarietiški. Visai pagrįstai 
vienas Lenkijos reikalų žinovas 
pastebėjo: šiuo metu Lenkijoje pa
dėtis yra tokia, kad valdžia (ko
munistai) kontroliuoja spaudą, ū- 
kį, bet nepasiekė pačių žmonių. Se
niai Lenkijoje būtų įvykęs pervers 
mas, jeigu vietos komunistinė vy
riausybė neturėtų savo užnugary 
raudonosios Rusijos armijos.

SUKARNO VĖL VIEŠUMOJE

Indonezijos prezidentas Sukamo 
pereitą savaitę vėl pasirodė viešu
moje šimtatūkstantinei miniai pa
sakydamas 25 minučių kalbą, ku
rioje savo senu stiliumi puolė va
kariečius pats prisistatydamas 
kaip prezidentas, Indonezijos 
ginkluotų pajėgų vyriausias vadas 
ir tautos vadas.
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