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MOKYKLOS IR 
MES DEŠIMTMEČIO VAINIKAS ESTIJOS DIENA

Vasario mėn. mokslo metai 
prasidėjo visose Australijos mo
kyklose. Nuo to neatsilieka ir 
lietuvių savaitgalio mokyklos. 
Džiaugsmingas faktas, kad tų 
mokyklų turime, nors jų nedaug, 
o ir tos pačios veikiančios labai 
negausios savo mokiniais.

Ko gi lietuviškai savaitgalio 
mokyklai reikia? Mokytojų? Pa
talpų? Ne. Mūsų visas lietuviš
kas darbas remiasi idalistais ir 
tokių dar kol kas netrūksta. Bet 
daugiausia idealizmo parodo 
kaip tik savaitgalio mokyklų mo
kytojai, kurie šalia kitų veikėjų 
paprastai stovi šešėlyje ir nie
kad nei veržiasi į priekį, nei šar
vo atliekamu darbu viešai di
džiuojasi. Taip, mokytojų dar 
netrūksta, netrūksta taip pat ir 
mokykloms patalpų, ypač ten, 
kur yra lietuvių namai.

Savaitgalio mokykloms pir
miausia trūksta mokinių! Ir čia 
negali būti priekaištų nei moky
tojams, nei patalpoms, o tikrai 
reikia kiek atsigręžti į save pa
čius. Savaime aišku, kad pats 
vaikas nezirzins tėvams galvos, 
kad leisk mane į lietuvišką mo
kyklą, bet tėvai patys turi būti 
tiek supratingi ir sąmoningi, kad 
kiekvienu atveju lietuviškos mo
kyklos lankymas yra naudingas 
ir prasmingas ne vien tik vcakui 
asmeniškai, bet ir visai bendruo
menei, pačiai lietuvių tautai. Ne
išleiskime iš akių tokio nepalau
žiamo dėsnio: jeigu šiandie bū
tų tuščios mokyklos, tai rytoj 
jau bus tuščios ir salės.

Tik pasekime gyvenimo prak
tiką. Daugely vietų jau virš pen
kiolikos metų veikia lietuvių sa
vaitgalio mokyklos. Atrodo, kad 
jos nedaug ką galėjo duoti dirb
damos į savaitę po porą valan
dų, bet šiandie jau matome tų 
mokyklų rezultatus. Tie jaunuo
liai arba jaunuolės, kurie sąži
ningai lankė liet, savaitgalio mo
kyklą, šiandie yra aktyvūs ir mū
sų visuomeniniame ar kultūri
niame gyvenime. Jie veikia ar 
tai su organizacijom, ar net va
dovauja, ypač tie, kurie prana
šesni, bet svarbiausia — visi iš
ėję iš savaitgalio mokyklos suo
lo, nenubyrėjo ir neišėjo su sve
timaisiais, bet jie visi yra mūsų 
tarpe: veikia ar bent aktyviai da
lyvauja. Tie gi kiti, nematę lie
tuviškos mokyklos, beveik visi 
nuklydę ir neturi kontakto su 
lietuviais. Daugelis tokių tėvų 
norėtų matyti savo vaikus su sa
vaisiais, bet jau pervėlu juos 
prisišaukti. O tai buvo savu lai
ku lengva ne tik pripratinti, bet 
net ir įauginti į lietuvišką ben
druomenę.

Nekalbant apie kitas koloni
jas, pažvelkime tik į Sydnejų. 
Tiesa, čia veikia dvi mokyklos, 
bet per abi susidaro vos apie 80 
mokinių. Skaitomės didžiausia 
Australijoje kolonija, o liūdna 
prisipažinti, kiek mūsų vaikų 
lanko liet, mokyklas. Negalima 
prileisti, kad ši kolonija būtų be
vaikė. Greičiausiai čia galioja ne 
vien tėvų apsileidimas, bet ir 
pačios savaitgalio mokyklos neį
vertinimas.

Į viską idealiai žiūrint ir sie
kiant, galima būtų lituanistinį 
švietimą perkelti net į australiš
kas gimnazijas, jeigu tėvąį_ ar 
atitinkamos mūsų pačių lietuviš
kos institucijos imtųsi iniciaty
vos suburti daugiau lietuvių mo
kinių į vieną kurią gimnaziją. 
Sudarius švietimo departamen
to nustatytą mokinių kontingen
tą būtų gedima reikalauti, kad bū-

Darbščios ALB Moterų Sekcijos 
bitelės (jaunos ir ne taip jau jau
nos adelaidišės pasišventėlės) anų 
dienų išprausė išblizgino Lietuvių 
Namus Adelaidėje, kad tiesiog bu
vo miela žiūrėti. Jos tarsi prisimi
nė -kadaise duotų Lietuvių Na
mams pažadų: “Išpuošime tave, 
kaip jaunamartę”. Ir tie lietuvių 
bendruomenės namai tikrai gra
žiai atrodė š. m. vasario 6 dienų, 
kai į juos suplaukė, sulingavo ade- 
laidiškiai, kad atšvęstų Adelaidės

Jaimimo kongreso 
reikalais

ŽINIOS IŠ J.A.V.
Jaunimo Metų proga Čikagoje 

Jaunimo Centre bus ruošiamos ke
lios parodos, kurių tarpe bus ir 
spaudos paroda. Bus mėginama 
parodyti įvairių periodų lietuvių 
jaunimo spaudų. Viena sekcija 
bus dabartinė lietuvių jaunimo 
spauda, kurioje kviečiama daly
vauti ir Australija. Taip pat bus 
mėginama parodyti ir lietuvių 
jaunimo mokslinius atsiekimus — 
bus renkamos tezės visų nuo 1950 
metų gavusių daktaro laipsnius.

ALB Jaunimo Kongreso Centri
nis Komitetas dės visas pastan
gas, kad Australija abiejose sekci
jose būtų gerai reprezentuota.

PARENGIMAI
Buvo minėta, kad Sydnejaus 

Filisterių būrelis rengs vakarų 
vasario mėnesį. Čia įvyko klaida, 
už kurių atsiprašome — S. Fi
listerių Būrelis vakarų ruoš ne va
sario mėn., bet vėliau. Sekite 
spaudos pranešimus, kur bus nu
rodyta vieta ir laikas.

ALB Jaunimo Kongreso 
Centrinis Komitetas

CANBERROS ATSTOVĖ
Canberros Apylinkės Valdyba 

nutarė pasiųsti vienų atstovų į 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresų — Daivų Labutytę.

Pinigai jos kelionės bilietui jau 
renkami.

tų įvesta ir lietuvių kalba su lie
tuviu mokytoju. Bet ar kada mes 
tai suprasime ir prie to prieisi
me? Kalbėti apie lituanistiniu': 
kursus būtų jau kita tema. (v.k.)

ADELAIDĖS LIETUVIŲ S-GOS DEŠIMTMEČIO VAINIKAS — ADELAIDĖS LIETUVIŲ NAMAI

RETOS IŠKILMĖS ADELAIDĖS BENDRUOMENĖJE

Lietuvių Sujungęs dešimtmečio ir 
Lietuvių Namų užbaigimo iškil
mes.

Adelaidės Lietuvių Sųjunga 
(ALS) ir Adelaidės Lietuvių Na
mai ALN) sudaro vienų ir neatski
riamų pasididžiavimo vainikų, ku
rio pynimas užtruko dešimtį metų.
Iškilmėse nebuvo stebuklų, nebu

vo staigmenų. Visi, kurie tų dienų 
ėjo į Lietuvių Namus, ėjo pasidi
džiuoti ir pasidžiaugti sutelkto 
darbo ir pasiaukojimo vaisiais.

PAPILDYTAS J. K.
CENTRINIS KOMITETAS

Į J.K. Centrinį Komitetų koop
tuota Jūratė Reisgytė, tautinių šo
kių Sydnejaus grupės vadovė.

AUKOS
Nuoširdžiai dėkojame mūsų rė

mėjams:
1) Pasaulio Lietuvių Inžinierių 

ir Architektų S-gos Sydnejaus 
Skyriui už paaukotus $20.00;

2) 1965-jų metų Kūčių vakarie
nės rengėjams už $15.85 aukų;

3) Wollongong Apylinkės Val
dybai už $33.50 aukų.

ALB Jaunimo Kongreso 
Centrinis Komitetas
PADĖKA

Praėjus Nepriklausomybės Šven
tės Minėjimui reiškiame padėkų 
visiems mieliems tautiečiams, kurie 
taip gausiai atsilankė į pamaldas 
ir meninę dalį ar prisidėjo prie 
minėjimo pravedimo.

Ypatingų padėkų reiškiame kun. 
P. Butkui, “Dainos” chorui, p .p. 
Kavaliauskui ir Kiveriui, Jaunimo 
Organizacijoms, kurios dalyvavo 
su vėliavomis per pamaldas, p-lei 
Ramunei Zinkutei, visiem prog
ramos dalyviams ir įvairiais atve
jais (auka, darbu ir t. t.) padėju
sioms: p. p. Biretienei, Česnavi- 
čiūtei, Dailidžiams, Grybams, E. 
Karpavičiui, Kataržiui, D. Mei- 
liūnaitei, Nagiui, Pauliukienei, 
Račkienei, Regusienei, Sankauskui 
Subačiui, S.L. Moterų S. G. Drau
gijai ir p-kei p. Baužienei, R. Za
karevičiui, B .žaliui ir daugiausiai 
talkininkavusiems — A. L. B. Syd
ney Apylinkės Valdybaį.

ALB Jaunimo Kongreso 
Centrinis Komitetas

ALS steigėjai (34), jos garbės 
nariai 20), amžinieji nariai (28), 
aukų rinkėjai (60) ir Lietuvių Na 
mams per dešimtmetį nepailstamai 
aukojo (20.000 svarų pajamų) 
adelaidiškiai šių dienų ypatingai 
ryškiai pajuto, kaip per dešimtme
ti jie sustiprėjo, kiek daug padėjo 
lietuviškam judėjimui bujoti.

Iš ryto visi tyliai sudėjo malde
les už mirusius ALS narius (9), 
kurie nesulaukė vainiko užbaigimo 
dienos. Po pietų tie patys žmones 
jau savuose Lietuvių Namuose nu-
silenkė įvairiais keliais iš gimto
jo krašto atklydusioms lietuviš
koms vėliavoms ir palydėjo jas į 
specialiai skirtas Lietuvių Muzie
jaus patalpas. Ne vienas pagalvo
jo, kad gal kada nors jos iš čia 
garbingai bus sugrųžintos į Lietu- 
vų.

Atrodo, kad iškilmių organizato
riai suprato, jog darbai patys už 
save kalba ir dėl to kalbėta buvo 
labai trumpai. Pradėjęs minėjimų 
apylinkės pirmininkas p. Vabolis 
tuojau pat žodį perdavė ALS pir
mininkui Raginiui, kuris vienu a- 
tsikvėpimu šviesos greičiu pralėkė 
pro visų dešimtmetį nors jis iš pa
ties pirmininko ir visos valdybos 
pareikalavo nežmoniškai daug dar
bo, pasiryžimo ir ištvermės. Kai 
dabar, kada viskas užbaigta, kų 
gi ir kalbėsi, kų prie darbų pridė
si. Užbaigėme šiandien namus, ku
rie visai nepanašūs į skardinį pas
tatų, nupirktų už £6000. Jis tada 
susidėjo iš vidutinio didumo salės, 
siauručio tamsaus sandėliuko už
pakalyje ir mažutėlio kampe pri
remto kambariuko, šiandien gi Lie 
tuvių Namai, neskaitant 50% pa
didintos salės, turi dešimts atski
rų patalpų, pritaikytų specifi 
niams tikslams, turi žymiai padi
dintų scenų; atsirado jaunimui 
skirta sporto aikštė ir atskiras na
mas. Ir viso šio turto vertė, rinkos 
kaina, jau siekia arti £30.000 
($60.000). Visi adelaidiškiai apie 
tai žino, jie telkėsi, kad to pasiek
tų ir pasiekė ko norėjo.

Šiandien su visu tuo apsiprasta; 
Lietuvių Namai tapo būtenybe ir 
niekas jau negalvoja kitaip. Čia 
bendruomenės mokykla, čia organi
zacijų susirinkimai, valdybų posė
džiai, čia repeticijos, koncertai, 
minėjimai, pagerbimai; čia jauni
mo ir senimo pasilinksminimai; čia 
viskas, kų galima pavadinti lietu
višku bendruomeniniu judėjimu.

Tačiau į reikalų svečiai žiūri vi-

Vasario 24-ji yra Estijos ne
priklausomybės paskelbimo 
šventė, kurią laisvieji estai 
švenčia su dideliu ryžtu šiandie 
prarastą nepriklausomybę Esti
jai vėl atkovoti.

Estiją kaip ir kitas Pabaltijo 
valstybes ištiko tas pats likimas. 
IŠ viso nedidelė estų tauta (1939 
m. buvo 1 mil. 135 tūkstančiai), 
o karo ir pokario laikotarpy įs
kaitant visas deportacijas, per
sekiojimus ir pagaliau dalies es
tų pasitraukimą į demokratinius 
kraštus, pačioje Estijoje bepali
ko estų labai skystai. Prasidėjus 
vokiečių — rusų karui 1941 m. 
estai dar daugiau nukentėjo nuo 
deportacijų ir mobilizacijų, nes 
reikia atsiminti, kad Lietuvoje 
rusai neturėjo laiko pravesti vi
sų numatytų užsimojimų, nes jie 
iš Lietuvos buvo išstumti per 
tris dienas, tuo tarpu Estija vo
kiečių buvo užimta tik rugpiū- 
čio pabaigoje, beveik trimis mė
nesiais vėliau. Per tą laiką bol
ševikai ne tik spėjo išvežti numa
tytuosius, bet net ir pravesti mo
bilizaciją, kas ypač daug susė- 
mė estų jaunimo ir išsklaidė po 
Rusiją.

Išeivijoje estų priskaitoma 
apie 65 tūkstančiai. Daugiausia 
estų pateko į Švediją, bet ir jie, 
kaip ir lietuviai, yra pasklidę po 
visą pasaulį. Tačiau vis tiek 
šiandie estų Švedijoje priskaito
ma apie 22.000 ir čia jų yra 
politinis ir kultūrinis centras. 
Antras didesnis estų centras yra 
Kanada su 16.000 estų, apie 
15.000 Amerikos Jungt. Valsty
bėse ir po mažiau kitur. Austra
lijoje priskaitoma apie 5.000.

Ypač estų yra gyvas kultūri
nis veikimas. Švedijoje ir Kana
doje veikia stambios estų kny
gų leidyklos, kurių leidiniai, at
sižvelgiant į. laisvųjų estų skai
čių, yra milžiniški — po 5 ar 
net 10 tūkst. tiražo. Estų kny
gos leidžiamos prenumeratos ke
liu, ir beveik nėra estų šeimos, 
kuri neprenumeruotų estiškų lei
dinių. Šia prasme jie tikrai ga
li būti pavyzdžiu lietuviams.

Su estais lietuviai palaikė ga- 

sai kitaip. Iškilmėsna atvykęs 
Krašto Kultūros Tarybos pirmi
ninkas p. K. Kavaliauskas iškėlė 
adelaidiškius kaip ant šakių. Anot 
jo, adelaidiškiai pirmieji, kurie tu- 

na glaudžius santykius dar ne
priklausomybės laikais, bet tie 
ryšiai dar labiau sustiprėjo da
bar kovojant prieš bendrą priešą 
ir turint tą patį likimą ir tuos 
pačius tikslus.

Keturiasdešimt aštuntųjų Es
tijos nepriklausomybės paskel
bimo metinių proga sveikiname 
bendro likimo brolius linkėda
mi jų vilčių išsipildymo.

TARTU UNIVERSITETO 
DIDIEJI RŪMAI

GAISRAS TARTU 
UNIVERSITETE

Gruodžio 21 d. 1965 m. kilo gais
ras Tartu (Estijoj) universiteto 
didž. rūmuose, prasidėjęs fizikos 
laboratorijoje. Ugnis sunaikino 
bibliotekas ir kitus skyrius. Pats 
pastatas dalinai apgadintas. Ypač 
nuo ugnies nukentėjo speciali es
tų kalbos biblioteka ir archyvas. 
Kalbama, kad rusai patys padegę 
norėdami sunaikinti estų kultūri
nius paminklus.

Internacionalinio garso buvo 
Tartu universitetas įsteigtas šve
dų karaliaus Gustavo Adolfo 1632 
metais.

PiLi

ri tikrai bendruomeninius namus. 
Adelaidiškiai pirmieji, kurie gali 
drąsiai sakyti, kad tie namai pri
klauso jiems visiems. Adelaidiš
kiai pirmieji, kurie gali visą lietu
višką judėjimą sutelkti vienoje vie
toje. Jis palietė ir eibes kitų sričių 
kuriose adelaidiškiai, girdi, stip
riai pirmauja. Dėl šventos ramy
bės bus geriau nutylėjus, kad ne
kiltų. pavydo. Pakanka jo ir po 
kiekvienos sporto šventės.

(Nukelta į psl. 2)

SVEIKINIMAS LIETUVIAMS
Estų organizacijų Taryba Aus

tralijoje prisiuntė ALB Krašto 
Valdybos p-ko S. Narušio vardu 
sveikinimą lietuviams Lietuvos 
nepriklausomybės šventės proga.

Sveikinime rašoma:
“Mielas Pone Niaruii,
Priimkite iš estų organizacijų 

Tarybos sveikinimus ir linkėjimus 
švenčiant Lietuvos ’nepriklauso
mybės paskelbimo metines.

Mes tikime, kad kovoje už lais
vę Lietuva drauge su kitom pa
vergtom tautom atgaus nepriklau
somybę ir kad teisingumas perga
lės priespaudą. '

H. Salasoo, vicepirmininkas
H. Sumbak, sekretorius

u
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MŪSŲ PASTOGĖ 1966 m. vasario 21 d. 
—

“MES NORIME LIETUVAI LAISVES“
Šitokia tema prabilo į virš 500 

žmonių auditoriją jauna studentė 
Ramunė Zinkutė Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo minėjime 
Sydnejuje.

Jaunoji prelegentė pačioje pra
džioje pabrėžė, kad Lietiivos ne
priklausomybės paskelbimo aktas 
skirtingas nuo kitų Pabaltijo vals
tybių aktų, nes Latvija ir Estija 
tik deklaravo savo nepriklausomy
bę, o “Lietuvos Taryba skelbia at
statanti Lietuvos valstybę”.

Perbėgdama per Lietuvos istori
ją R. Zinkutė išryškino faktą, kad 
per šimtmečius Lietuvos valstybės 
įkūrimas ir jos išlaikymas buvo 
susijęs su didelėmis kovomis ir 
aukomis. Ypač tos žūtbūtinės ko
vos pasireiškė atstatant Lietuvos 
valstybę po Vasario 16-sios akto. 
Prelegentė kalbėjo:

“Nepriklausomybės kovose 
smarkiai reiškėsi ir Lietuvos jau
nimas: savanorių pulkuose šalia 
artojo apkase gulėjo gimnazijos 
suolus apleidę moksleiviai, studen
tai ir nemokyti kaimo jaunuoliai. 
Jie savo amžiuje dar nebuvo matę 
nepriklausomos Lietuvos, o savo 
duoklę už jos laisvę atidavė su di
džiausiu pasiryžimu”.

Užgrobus Lietuvą bolševikams 
prasidėjo partizaninis karas.

“Partizanų būriuose matosi bu
vę kariai, šauliai ir ypatingai gau
siai dalyvauja moksleiviai, studen
tai ir kaimo jaunimas. Toks buvo 
anų dienų jaunimas.

“Ar šiandie jaunimas yra ki
toks? Ar jis siekia Lietuvai lais
vės? Ar jau kova pralaimėta? 
Drįstu atsakyti — ne!

“Iš anapus geležinės uždangos

troškimas
Mindau-
Lietuvos

laisvąja-

Jaunimo Metais ir yra 
viso laisvojo pasaulio 
jaunimas. Ruošiamos 
minėjimai, kongresai, 

peticijos į Jungtines

Pasaulis is arti

DEŠIMTMEČIO
(Atkelta iš psl. 1.)

Tai, ką adelaidiškiai šiandien 
turi, ne iš dangaus iškrito. Dėl to 
reikėjo smarkiai suktis ir energin
gai dirbti, aiškiai žinant ko sie
kiama ir ko norima. Energinga bu
vo lemtingojo dešimtmečio ALS 
valdyba (trys pagrindiniai šulai: 
V. Raginis, nuolatinis pirmininkas 
arch. inž. K. Reisonas, kaip vice
pirmininkas, visų projektų auto
rius, statybų vadovas ir eilinis mū
rininkas, kurį adelaidiškiai visai 
pagrįstai vadina Lietuvių Namų 
tėvu, L. Martinkus, ištikimas de
šimtmečio sekretorius). Veiklūs 
buvo visi valdybos talkininkai, o 
adelaidiškiai parodė didelį tauti
nį susipratimą. Visų jų dėka prieš 
dešimts metų ištartas žodis šian
dien tapo kūnu.
• *

Kaip ir dera iškilmės oficia
lią dalį pakeitė meninė dalis, kuri 
taip pat buvo santūri ir konden
suota. Ją pradėjo “naturalizuota 
lietuvė” 
Bramso 
užleido 
Gučiui.
jis priminė, kad “Yra šalis” ir 
kad toje šalyje tebėra “Smūtkelis” 
(Fausto Kiršos). Ištikima savo 
vyro palydovė solistė A. Gučiu- 
vienė į Lietuvių Namų sceną iš
nešė “Beaustančią Aušrelę” (E. 
Gailevičius), nuotaikingai perdavė 
nusidavimus, kai “Tėvas su mo
čiute savo” į veselią išvažiavo 
(VI. Jakubėno) ir po to Venecijos 
daina (Mendelsono) pertraukė su
sirinkusių ryšius su Lietuva.

Andriušiškai išporinęs specia
lų Lietuvių Namams sukurtą Fel
jetoną, Pulgis Andriušis nusilen
kė muzikui V. Šimkui, kuris su 
Lituania choru poatostoginėj nuo
taikoj apdainavo Jonelį, dirstelėjo 
į lietuviškos žiemos bėgmę, pa
vaizdavo lietuvišką berželį, primi-

reikalais, kurie nesiriboja 
tik Adelaidės kolonija. Ta- 
prie visuomeninių vaišių, 
kad ir šios, Moterų Sekcija

ši organizacija, kaip Adelaidės 
Moterų Sekcija. Abejoju, ar kur 
nors kitur yra grupė ponių, ku
rios tiek daug ir taip nuoširdžiai 
dirba. Jas visas apjungė bendras 
tikslas ir poilsio jos visai nežino. 
Beveik kas savaitė Lietuvių Na
muose vyksta vienokios arba kito
kios (viešos ar privačios) iškil
mės. O toms iškilmėms visas vai
šes lietuvišku nuoširdumu paruo
šia Moterų Sekcijos ponios. Pa
jamomis, gautomis ruošiant pri
vačias vaišes, jos šiek tiek padi
dina Sekcijos iždą, kad galėtų lan
kyti ir šelpti ligonius, globoti 
bendruomeninę savaitgalio mo
kyklą ir rūpintis kitais sociali
niais 
vien 
čiau 
kaip
prisideda ne tik savo darbu, bet 
iš dalies ir savo ištekliais. Lietu
vių Namuose jos susidarė tokias 
sąlygas ir taip išsipraktikavo, kad 
per trumpą laiką sugeba paruošti 
vaišes ir porai šimtų žmonių. O 
juk mes visi dar atsimename lie
tuviškas vaišes.

Prieš aštuntą valandą adelai
diškiai jau buvo godžiai palinkę 
prie visų skanumynų ir, nelaukda
mi raginimų, energingai rūpinosi 
kūniškais reikalais. Juo toliau, 
juo darėsi sunkiau L. Martinkui 
priprašyti, kad stabtelėtų smagu
riauti silkutėmis su grybukais, 
kad paliktų vėlesniam laikui kim
štą žuvį, kiaulieną ar vištieną, 
kuri visada apvilgoma vienokios 
ar kitokios rūšies stipriąja.

Nors ir neilgam, smaguriavi
mus vistiek reikėjo pertraukti. Be 
organizatorių, savo žodelį čia pri
jungė Lituania choro dirigentas 
V. Šimkus:-“pakaks plėstis į šo
nus, dabar kilkime aukštyn!” Ne
žinia ar daug kas suprato maes- 

nė vasaros nakties tylą, po kurios mintį^ tačiau ^daug kas tikrai 
sekė neblogi vėjai “ir nieko dau
giau”...

Vėliavų nuleidimas, Himnas, 
Malda už Tėvynę užantspaudavo 
beveik tris valandas trukusias de
šimtmečio iškilmes.

*
Iki pusės aštuonių vakaro ade

laidiškiai buvo laisvi, bet ne ALB 
Moterų Sekcija. Per tą laiką jos, 
apylinkės valdybos pareigūnams 
talkininkaujant, turėjo pakeisti 
Lietuvių Namų salės vaizdą. Tuo
jau pat buvo išrikiuoti, baltom 
staltiesėm aptiesti ir gėlėm pa
puošti stalai. Tarsi magiška laz
dele mostelėjus, ant stalų atsirado 
eibės patiekalų, išsirikiavo stikle
liai, bonkos. Visą salės kampą už
ėmė gomurį dilginantieji tortai ir 
kitokie skanėstai, kuriuos mielai 
galima suryti ir be kavutės gurk
šnio.

Nežinau ar kur nors yra pana-

PŪKINĖS KALDROS

Miss Dorothy Oldham su 
rapsodija ir vėliau vietą 
aktoriui-režisieriui Juozui 

Pr. Vaičaičio eilėraščiu

kėlė aukštyn stikliukus. Po to re
žisierius Gučius pranešė naujieną: 
Teatras Adelaidėje dar nėra mi
ręs.” Galimas daiktas, kad p. Ka
valiauskas tuo patikėjo. Ir tai 
būtų vienintėlis iš visos gausybės 
svečių. Adelaidės klebonas kun. 
A. Kazlauskas pareiškė viltį: 
“Kada nors ir Katalikų Centras 
panašiai susitvarkys.” Mūsų dva
sios vadovas yra labai realus 
žmogus.

Laikui bėgant ir gėrybėms į- 
gaunant naujas formas, pradėjo 
aiškėti, kad ir vakarienė susidės 
iš dviejų dalių. Kai jau niekas ne
turėjo noro prašyti žodžio, atsi
rado noras visiems kalbėti su vi
sais. Dabar jau Šulcas atstatė 
ceremonijų meisterį Martinkų ir 
pats paėmė valdžią į savo rankas. 
Jis tuojau pat nuvertė nuo sosto 
Lituania chorvedį Šimkų. Jo vie
tą, Šulcui kviečiant, užėmė "Dai-

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

BOSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phono LW 1220 
Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir išaimokėjimui. Me* kalbame vokiškai.

atvykusieji pasakoja apie jauni
mo priešinimąsi okupacijai ir nu
tautinimui. Jų laisvės 
yra toks pat stiprus, kaip 
go ir Nepriklausomos 
laikų jaunimo.

“O kaip apie jaunimą
me pasaulyje? Ar jų širdys dar 
plaka nepriklausomybės idėja? 
Atsakymas teigiamas. 1966 metai 
paskelbti 
išjudintas 
lietuviškas 
paskaitos, 
siunčiamos
Tautas reikalaujant Lietuvai lais
vės. Vyksta demonstracijos, ypač 
Amerikos Jungt. Valstybėse, ku
rios plačiai aprašomos Amerikos 
spaudoje. Visur jaunimas reika
lauja ir agituoja, kad komunistinė 
priespauda būtų sunaikinta ir pa
vergtos tautos atgautų laisvę. Jau 
išsipildė dalis mūsų Himno žodžių-

“Iš praeities tavo sūnūs te stip
rybę semia”.

Bet šiuo metu mums tik liko ko
va, kurios pabaigoje turi išsipil
dyti Himno žodžiai —

“Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi”.

Ši tikrai graži R. Zinkutės pas
kaita, kur ji mokėjo apimti ne tik

Stud. R. Zinkutė
Nuotrauka A. Chodos

praeitį, bet tinkamai įpinti ir da
bartį su jaunimo tikslais ir aspi
racijom, kelia tik pasigėrėjimo. 
Ypač pabrėžtinas faktas, kad R. 
Zinkutė jau augus ir mokiusis čia, 
ir šalia tėvų rūpestingo tautinio 
auklėjimo tėra baigusi tik Banks- 
towno lituanistinę savaitgalio mo
kyklą. O koks gilus jos tautinis 
sąmoningumas! Tai yra pavyzdys 
ne vien tik mūsų jaunimui, bet ir 
tėvams.

Aną šeštadienį Sydney Plunks
nos Klubo nariai buvo gausiai su
sirinkę pas savo pirmininką p. 
Laukaitį ir čia šeimininkų gražiai 
pavaišinti atvirame ore vėliau su
sirinko vidun pasiklausyti klubo 
nario kun. P. Butkaus įspūdžių iš 
kelionės aplink pasaulį. Prelegen
tas daugiau ribojosi susitikimais 
su lietuviais.

Sekant jo kelionės maršrutą 
pirmas susitikimas buvo su Romos 
lietuviais. Čia daugiau pastoviai 
gyvena mūsų dvasiškija, turinti 
vienokias ar kitokias pareigas Va
tikane, nekalbant apie Lietuvos 
atstovus (min. Lozoraitį ir min. 
Girdvainį), šv. Kazimiero kolegi
joj studijuoja ir keletas lietuvių 
klierikų ir laikomas bendrabutis 
— viešbutis, kur nuolat sustoja 
bepravažiuoją lietuviai. Kun. But
kaus teigimu, Romoje lietuviai tu
ri gerą vardą ir gražiai lietuvius 
reprezentuoja.

Prancūzijoj lietuvių yra labai 
mažai, tačiau vieni su kitais palai
ko kontaktą, nors didesnės veiklos 
prie tokių sąlygų išvystyti neįma
noma. Ypač daug širdies į lietu
višką gyvenimą įdeda Prancūzijos 
Liet. B-nės p-kas kun. J. Petro
šius.

Vokietijos lietuvių veiklos ir 
gyvenimo širdis yra Vasario 16- 
sios gimnazija. Neskaitant paties 
mokslo židinio joje vyksta visokie 
lietuvių suvažiavimai, studijų die
nos ir kt. Šiaip Vokietijos lietuvių 
daugumą sudaro negalėję išemig
ruoti, seneliai, paliegėliai, ligo- 
nys.

Sydnejau* jaunimo dali* rikiuoja*: vasario 16-«io* minėjimui Nuotrauka A. Chodos

Kas tas Penkovskis?
Visa eilė už geležinės uždangos 

sukurtų veikalų slapta buvo per
gabenta į vakarus ir išspausdinta. 
Taip 4juvo su Pasternako, Tertzo, 
Tarsis, Achmatovos raštais, o šio
mis dienomis Amerikoje iš spau
dos išėjo užrašai sušaudyto už va
kariečiams žinių teikimą rusų pul
kininko Olego Penkovskio, pava
dinti “The Penkovskiy Papers” iš
leido Doubleday & Co, Garden Ci
ty, N. Y., 411 pusi., $5.95).

SLAPTA IŠ SSSR IŠGABENTI 
UŽRAŠAI

Susidomėjimas šiuo leidiniu toks 
didelis, kad JAV didmiesčių dien
raščiai jau iš anksto spausdino 
šios knygos ištraukas, ypač at
skleidžiančias Kremliaus vadovau-

nos” dirigentas Kavaliauskas. O 
choristai, pasijutę šiek tiek lais
viau, naujo dirigento klausė rū
pestingiau, negu kietojo Šimkaus. 
Pastarasis, netekęs sosto, persi
metė į kupletų kūrimą ir čia pat 
tuos kupletus išdainavo su “be
balsiais choristais”. Kliuvo iš jo 
Moterų Sekcijai ir senienų muzie
jui.

Vidurnakčiui artėjant, pamažu 
skirstėsi svečiai, o Moterų Sekci
jos ponios pasikeitė vakarinius 
tualetus, aukštų kulnų batelius 
pakeitė minkštom šliurelėm, prisi
segė žiurstus ir pradėjo stacijas 
nuo stalų ik virtuvės. Pakniubš- 
dom jos bėgo su maisto likučiais, 
su kalnais viščiukų kaulų, su rie
besniais kumpio gabalais, su ke
liais grybų trupiniais, pasislėpu
siais už silkės uodegos, su beveik 
nepaliestais ananasais, į apelsinus 
susmaigstytais sūrio gabalėliais, 
marinuotais svogūnėliais..

Tuojau prasidės nauja diena ne 
tik svečiams, bet ir Sekcijos 
nioms, kurios vos paryčiu iš 
pajudės.

V. Radzevičius

supuvi-

paties 
slapta

Varencovas. Už pasižymėjimą 
pulk. Penkovskis buvo apdovano
tas gausiais medaliais.

jančiųjų žmonių moralinį 
mą.

Ši knyga sudaryta iš 
pulk. Penkovskio užrašų,
išgabentų iš Sovietų Rusijos, iš jo 
teismo bylos eigos, paskelbtos 
Maskvoje ir iš periodinėje spaudo
je Europoje, JAV-se ir Sovietijoje 
pasirodžiusių žinių apie pulk. Pen- 
kovskį. Į anglų kalbą tą medžia: 
gą išvertė į Vakarus (į Vieną, 
1954 m.) perbėgęs buvęs sovietų 
žvalgybos majoras Petras Deriabi
nas, kuriam JAV suteikė politinio 
pabėgėlio teises. Kaip knygos įva
de sako Fr. Gibney, tasai pulk. 
Penkovskis buvo individualus su
kilėlis, kuris pašventė savo 
bę kovoje prieš supuvusią 
turą.

Pulk. Olegas Penkovskis
žinias vakarams ne už pinigus, o 
iš įsitikinimo. O žinių jis turėjo 
gerų. Jis žinojo Sovietų žvalgy
bos tinklą; jo žiniomis apie 60 pro
centų Sovietų atstovybėse esančių 
tarnautojų yra karinės ar valsty
binės žvalgybos nariai.

JO PERDUOTOS SVARBIOS 
PASLAPTYS

gyvy- 
dikta-

teikė

Pasiryžęs stoti kovon prieš rau
donąją diktatūrą, jis per britų 
prekybininką Greville Wynne tei
kė Vakarų valstybėms žinias apie 
Sovietų Rusijos priešlėktuvinę gy
nybą, apie naujas karines medžia
gas “naujas atomines medžiagas, 
raketų technologiją, tyrimus toli
mosiose erdvėse, karinių įrengimų 
nuotraukas. Įvairias labai svar
bias žinias vakariečiams jis teikė 
nuo 1961 m. balandžio mėnesio iki 
1962 m. rugpjūčio mėnesio. Jo 
žinios daug padėjo vakariečiams 
orientuotis kai buvo įtampa dėl 
Berlyno sienos, dėl raketų Kuboje.

PERTEIKĖ APIE 5,000 
SLAPČIAUSIŲ NUOTRAUKŲ

IŠAUGĘS SOVIETINĖJE
ATMOSFEROJE

Olegas Penkovskis buvo gimęs 
1919 m. balandžio 23 d., taigi — 
jau po revoliucijos, išauklėtas so
vietinėje atmosferoje. Jis buvo 
gavęs platų Sovietų karinį išmoks
linimą: baigęs karinę diplomatinę 
akademiją, Frunzės karo akademi
ją (generalinio štabo aukšt. mo
kyklą)’, Dzeržinskio artilerijos 
akademiją, kur jis ėmė specialų 
raketų kursą, buvo raudonosios 
armijos pulko vadu, II Pasaulinio 
karo metu buvo maršalo S. Varen- 
covo (artilerijos vado I Ukrainos 
fronte) pavaduotoju; pasiliko ar
timu maršalo draugu, kai tas tapo 
raketų viršininku. Penkovskio 
žmona buvo įtakingo Sovietų gene
rolo duktė; pats Penkovskis drau
gavo su SSSR karinės žvalgybos 
viršininku gen. I. Serovu, turėjo 
ryšių su Aukščiausia Sovietų kari
ne tarnyba, kurios nariu buvo gen.

Nors jo tėvas buvo ties Rostovu 
užmuštas kai kovojo prieš komu
nistus, bet pats Olegas Penkovskis 
buvo išauklėtas komunistinėje dva
sioje ir nuo 1940 m. pats buvo 
kompartijos narys. Dėl to labai 
įdomu, kaip toksai žmogus galėjo 
ryžtis teikti slapčiausias žinias net 
pvz. apie neramumus Sovietų fab
rikuose, darbininkų maištus, rei
kalaujant geresnių sąlygų, Sovie
tų helikopterių trūkumus, sovietų 
raketų vietas. Jis vakariečiams 
yra perteikęs apie 5,000 slapčiau
sių nuotraukų, svarbių karinei, 
politinei, ekonominei žvalgybai, ši

NAUJI LEIDINIAI

Pasaulio Lietuvis. Nr. 19, 1965 
m. lapkritis gruodis. Tai kalėdi
nis P.L. numeris, pasiekęs Aus
traliją tik dabar. Jame yra visos 
eilės lietuvių veikėjų atsiliepimai 
ir pasisakymai apie Jaunimo Me
tus ir Jaunimo Kongresą, plati 
įvairių kraštų bendruomenių ap
žvalga, sukaktys ir įvykiai.

Anglijos lietuvių veikla gana 
stipri: jie kaip bendruomenė gerai 
stovi ekonomiškai (du lietuvių 
klubai Londone, šalia miesto Lie- , 
tuvių Sodyba), leidžia net du lai-' 
kraščius (Europos Lietuvį ir šal- i 
tinį), išlaiko Nidos knygų leidyk
lą. Londono lietuviai ir sudaro 
Anglijos lietuvių bendruomenės 
branduolį. Kaip lietuviai gyvena 
kituose miestuose ar provincijoje, 
kun. Butkui nebuvo progos pama
tyti.

Puikiai ekonomiškai ir net kul
tūriškai įsitaisę Kanados lietuviai. 
Jų veikla panaši į Australijos lie
tuvių veiklą, nes ir sąlygos pana
šios: didelė dauguma naujų atei
vių, tad konflikto tarp senųjų ir 
naujųjų beveik nesijautė. Ypač 
Kanados lietuviai gali pasidi
džiuoti savo jaunimu — prieaug
liu. Mat, pradžioje Kanada teįsi- 
leido tik jaunus vyrus arba nete
kėjusias merginas. Vėliau ten su
sitikę sukūrė lietuviškas šeimas ir 
Kanados atžalynas yra tikrai lie
tuviškas.

Kiek ilgiau kun. Butkus sustojo 
kalbėdamas apie Amerikos lietu
vius. Jie gausiausi savo skaičiumi 
ir geriausiai įsikūrę. Vis tik jam 
įsidėmėtina buvo, kad Amerikos 
lietuvių tarpe nesijaučia gerai or
ganizuotos ir centralizuotos lietu
viškos veiklos. Jo teigimu, ten 
daug veikiama ir daug padaroma, 
bet visi veikia kas savo šviesa. 
Gal dėl to ten dažniau įvyksta ir 
tarpusaviu konfliktų. Šiaip, kun. 
Butkaus nuomone, lietuviškos vei
klos centrus sudaro ne lietuvių 
namai, kurių Amerikoje nėra, o 
lietuviškos parapijos.

Bendras įspūdis — visur lietu
viai nenuleidę rankų, vienur gy
venimas sunkesnis, kitur patoges
nis, bet lyginant su Australija, 
mes čia irgi neturėtume skųstis 
nei gyvenimu, nei lietuviška veik
la.

Toks supažindinimas su kitų 
kraštų lietuviais klubo nariams 
buvo gana įdomus. Prelegentui pa
baigus bendri pašnekesiai prie ka
vos puoduko truko gana ilgokai 
p.p. Laukaičių rūpestingoje globo

se.
je.

užrašų knyga ir atskleidžia, kaip 
tas buvęs raudonosios armijos po- 
litrukas atsigręžė prieš Kremliaus 
diktatūrą>

PIRMOSE FRONTO LINUOSE 
PRIEŠ SOVIETŲ 

DIKTATŪRA

Jis tris kartus buvo išvykęs į 
Paryžių ir Londoną, vis perteik
damas karštų informacijų. 1961 
m. spalio 9 d. savo slaptuose užra
šuose jis atžymėjo:

— Aš turiu tęsti dar metus ar 
dvejus SSSR generalinio štabo 
tarnyboje, kad galėčiau atskleisti 
mūsų bendrojo priešo niekšiškiau- 
sius planus ir sąmokslus. Aš ma
nau, kad šiais sąmyšių laikais 
mano, kaip šios srities kario, vieta 
yra pirmose fronto linijose.

SOVIETŲ ŽVALGYBOJE NUO 
1949 M.

Jis tikrai buvo “pirmose fronto 
linijose”, nes nuo 1949 m. jis dir
bo Sovietų žvalgyboje, kurios ži
nioje buvo sabotažai, subversija ir 
kiti slapti veiksmai. Kaip knygos 
įžangoje rašo Frank Gibney, Pen- 
kovskio siekimas buvo pulti pa
čiuose pagrinduose Sovietų saugu
mo jėgas, kol bus pasiekta, kad 
rusų tauta galės vesti taikų, nor
malų gyvenimą, kurio ji pelnosi. 3

SENSACINGAI ĮDOMI KNYGA
Deja, jo darbai buvo išaiškinti 

ir jisai 1963 m. gegužės 11 d. Mas
kvoje buvo nuteistas mirti. Jis 
prisipažino teikęs žinias vakarie
čiams. Spėjama, kad buvęs jo su
sitarimas su sovietų pareigūnais, 
kad už jo atvirą prisipažinimą bus 
atsisakyta nuo represijų prieš jo 
šeimą.

Tų Penkovskio slaptų ryšių su 
vakariečiais susekimas sukrėtė So
vietus. Buvo pašalintas ir degre- 
duotas vienas maršalas, vadovavęs 
taktinėms raketoms, Sovietų kari
nės žvalgybos vadas Serovas buvo 
perkeltas į kitą postą, pažemintas, 
apie 800 Maskvos šnipų tuojau bu
vo atšaukta iš užsienio valstybių.

Dėl viso to Penkovskio užrašų 
knyga darosi sensacingai įdomi.

(Drg.) J. Pr.

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!
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“KOVO” RŪPESČIAI VISUOTINIS “KOVO” 
SUSIRINKIMAS

KAS AMERIKOJE?
PRAEITŲ METŲ pabaigoje į- 

vyko vyriausios J.A.V. lietuvių 
sportinės vadovybės SALFASS 
konferencija, kurioje buvo na
grinėjama įvairūs Amerikos lie
tuvių sportiniai reikalai. Pagrin
de aiškintasi sąjungos organiza
ciniais, lietuviškumo, profesiona
lizmo, tarpusavio santykiavimo, 
moralės ir kt. reikalais. Išklausius 
referatų ir išdiskutavus patiektas 
mintis būvi prieita tokių išvadų:

Lietuvių sportinės sąjungos na
riais gali būti asmenys, turį ne
mažiau 50% liet, kraujo. Siū
loma panaikinti praeito suvažia
vimo (1965.2.6-7.) nutarimą, ku
riame sakoma, kad sąjungos na
riais gali būti turį 25% lietuviš
ko kraujo. Jei kiltų koks neaiš
kumas dėl sportininko 50% lietu
viškumo, pats sportininkas priva
lo pristatyti įrodymą, kuris pa
tenkintų centro valdybą. Šiuo me
tu esantieji sąjungoje nariai, ne
turį 50% liet, kraujo, atskirais 
nutarimais gali būti paliekami 
sąjungoje.

Kalbant apie klubų veiklą nu
tarta daugiau dėmesio kreipti į 
klubinę veiklą, ypatingai pabrė
žiant lietuviškus klubų momen
tus. Sporto klubai turėtų dau
giau dėmesio kreipti į savaitgali
nes mokyklas, ten surandant sau 
tinkamo prieauglio. Reikėtų nai
kinti įsigalėjusią pažiūrą, kad 
sugavus pavienes universitetų 
“žvaigždes”. Klubų veikloje be 
kai kurių rungtynių jie mažai ką 
gali duoti. Visi klubai ir jų na
riai privalo įsitikinti, kad jie yra 
tik pagalbinė priemonė mūsų pa
grindiniam uždaviniui — lietuvy
bės išlaikymui.

Kalbant apie sportininkų mora
linius reikalus, buvo siūloma, kad 
kiekvienai išvykai dešimčiai jau
nuolių būtų paskirta bent vienas 
vyresniųjų vadovų (geriausiai iš 
pačių tėvų), kuris būtų atsakin
gas ne tik kelionės ir žaidynių 
metu, bet ir jaunių sportininkų 
laisvalaikio (šokių, pasilinksmini
mų, nakvynės) metu. Prieauglio 
klasių pasilinksminimų metu ne-

SUSIRINKIMAS
Kaip matome šiame numeryje, 

tai š.m. vasario 27 dieną Banks- 
towno Namuose įvyksta visuoti
nis “Kovo” narių ir rėmėjų susi
rinkimas. Visiems sydnejiškianis 
sportininkams, rėmėjams ir jau
nųjų tėvams šis susirinkimas tu
ri būti privalimas, nes nuo jo na
šumo ir išrinkimo naujosios spor
tinės valdybos Sydnejuje, labai 
daug priklausys ir visas darbas, 
ypatingai gale metų busimasis 
sporto šventės paruošimas. Jaus- 
kime savo tikrą pareigą šiame 
susirinkime dalyvauti ir bendrai 
aptarti visas artėjančios šventės 
kliūtis, kad galėtume ir mes me
tų gale parodyti Sydnejaus lie
tuvių sportininkų stiprybę ir ga
limybę nebūti niekuo menkes
niais už kitus klubus ir kitas lie
tuvių kolonijas.

B

ŽIEMA

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.

LAUMĖS JUOSTA (1)

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 31 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)

pardavinėti jokių alkoholinių gė
rimų. Nedrausmingi sportininkai 
gali būti baudžiami vietoje už sa
vo blogą elgesį, net neleidžiant 
žaisti tolimesnėse rungtynėse. 
Spaudos reikalu buvo nusiskųsta 
per maža klubų informacija pa
skiriems laikraščiams. <

Išvykų reikalais išgirsta V. 
Grybausko pranešimas iš jo kelio
nės po Prancūziją ir galimybes 
tame krašte, eventualiai Europo
je, sužaisti š. Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinei. Taip pat pa
sisakyta dėl kitų kraštų ir kitų 
sporto šakų. Kelionei į Europą 
daugelis suvažiavimo dalyvių ne
pritarė. Buvo pasiūlyta leisti rin
ktinei žaisti po pačią Ameriką 
kam gyvai pritarta. Šis pasiūly
mas bus arčiau ištirtas.

Australijos išvykos apyskaita 
ir dokumentai, savaitę prieš suva
žiavimą pasiekė c. valdybą ir su
važiavimo metu perduota revizi
jos komisijai, kuri viską patikri
nus duos viešą pranešimą sąjun
gos ir visuomenės žiniai.

Dėl išvykų fondo naudojimo 
pareikštas nepasitenkinimas jo 
visišku užšaldymu. Buvo pasiū
lymų jį panaudoti ir kitų sporto 
šakų iškiliems vienetams važiuo
jant, kad ir į Amerikos pirmeny
bes. čia irgi nemažiau galima lie
tuvio vardą garsinti.

Šiuo metu c. valdybos žinioje 
yra filmas, kuriame užfiksuota 
rungtynės tarp buv. Amerikos 
liet, rinktinės ir Pietų Australi
jos rinktinės. Filmas pagamintas 
Australijos TV stoties. Jis jau 
buvo rodytas Chicagoje ir Cleve- 
lande. Siūloma šį filmą kuo dau
giau parodyti Amerikoje. Filmo 
reikalais rūpinasi V. Birieta.

J JŪRATĖ (III)

Mot. kostiumui arba vasariniam paltui 3 j. vilnonės 
H angį, medž.; itališko nepermatomo puikaus nailono suknelei 
* — 4 j.; Vilnonis nertinukas be rankovių; balti arba lakuoti 
į batukai; švelnaus nailono kelnaitės ir apatinukas su pagraži- 

nimais: 2 poros nailono kojiniu: itališkas mot. nailoninis liet- 
J; paltis: dailus rankinukas ir šilkinė skarelė.
J 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.

Tebesiunčialhi mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasise- 
:*i kimo turėiusieji siuntiniai: V-3 — 101 jardo angį. viln. medž. 
£ trims kostiumams už £16.15.0; P-3 — 9 j. trims paltams viln. 
J anei. medžiagos už £20.0.0; N-4 — 16 jardu nepermatomo 
J; nailono graiausių raštų 4 suknelėms už £15.0.0; ir M-13 

vertingas aukšto kaloriteto maisto siuntinys 22 Ibs už £10.0.0 
(anglu valiuta).

:♦< Prie visu išvardintų siuntinių galima pridėti pageidau 
jamų dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų pačiu supirktų pre- 

J kių. Jūsų pačių siuntinius išeksnedijuojame iš Londono tik 
už £4.0.0, plius faktinos sovietinio muito išlaidos. Tokius 

>; siuntinius galite mums siųsti žemau nurodytu adresu pažytnė- 
£ darni mūsų tranzitinio sandėlio ženklą prie adreso: B.O. 
M 11690/64.

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

GREAT BRITAIN.
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir 

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

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 J 
,, Co., 2 Schofield Str., Vic. Tel. 397-2325 ir per visus skyrius 
i visose valstijose.
C' >:

v

ADELAIDE
Nors labai mažais rezultatais 

bet vis dar Vyties pirmoji ko
manda laimi. Po Sporto šventės 
tenka žaisti be visų žvaigždžių. 
Nežaidžia J. Gumbys, D. Atkin
son, V. Levickis ir dar kai kurie 
kiti nereguliariai pasirodo, žai
džiant prieš Norwood komandą te
ko papildyti A. Palaičiu iš “D” 
grupės, kad sudarius penketuką. 
Nors tik vieno taško persvara vis
gi pajėgta laimėti. Rezultatai: 
31 — 30 (20 — 17). Taškai: K. 
Jaunutis 15, R. Daugalis 14 ir E. 
Gudelis 2.

“D” grupės komanda pralaimėjo 
prieš Wakerville Meth. 17 — 35 
(4 — 10). Taškai: P. Kanas 10, 
G. Degroot 4, J. Mikužys 2 ir R. 
Jablonskis I.

“G” grupės komanda laimėjo 
prieš Adelaide Deaf 37 — 17 (18 
— 10) rezultatais. Taškai: G. 
Andrew 14, A. Reivytis su T. Ford 
po 8, D. Andrew 7.

Jaunių berniukų komanda iki 
16-kos metų pralaimėjo 17 — 23 
(6 — 17) prieš North. Taškai: A. 
Jonavičius 10, A. Riauba 3, L. 
Alekna ir P. Shaw po 2.

Moterų pirmoji komanda pra
laimėjo prieš -South. Rezultatai: 
18 — 26 (7 — 12). Taškai: G. 
Krivickaitė 7, V. Jucytė 5, A. Ro- 
ocke (Šukytė) 3, M. Lapienytė 2 
ir M. šiukšterytė I. Žaista be pa
mainų ir galbūt tas labai daug 
prisidėjo prie pralaimėjimo. An
trame puslaikyje, likus žaisti 5 
min. teskyrė du taškai, bet vietoje 
pasispaudus suirta.

BJV.

Dabartinė “Kovo” valdyba, ži
nodama svarstomųjų reikalų svar
bą, kas gali nuvarginti susirinki
mo dalyvius, po susirinkimo ruo
šia ten pat atsigaivinimo alutį. 
Tat visi sporto prieteliai iki pa
simatymo “Kovo" visuotiniame 
susirinkime.

DARBAS PRASIDĖJO
Po gana trumpų vasaros atos

togų koviečiai krepšininkai ir 
krepšininkės pradėjo savo inten
syvų darbą sporto aikštėse. Jau 
pirmenybėse yra užregistruota ir 
pradėjo žaisti vyrų, moterų ir 
jaunių mergaičių komandos. Jau 
nių berniukų komanda dar ne
užregistruota, bet eina prie sa
vo tvarkymosi pabaigos ir greitu 
laiku taip pat pradės žaisti.

Pirmasis ir pats gražiausias lai
mėjimas buvo išplėštas mūsų jau
nių mergaičių prieš gana neblogai 
žaidžiančias australaites. Mūsų 
merginos visą laiką kovojo labai 
kietai, kas joms ir leido pirme
nybių pradžioj atsiekti laimėjimą 
11:9. Taškai: Kazlauskaitė 4, In- 
taitė 4 ir Wilson 3.

Kovo moterys šiais metais žai
džia dviejose pirmenybėse: Wes
tern Suburbs “A” klasėje ir Syd
nejaus pačių geriausių komandų 
šešetuke. Pirmasis koviečių susi
tikimas su “Wywem” komanda 
pasibaigė nesėkmingai, ir jos pra
laimėjo 21:18. Po ilgesnių atos
togų ir pasikeitus treneriui ko- 
vietės moterys dar nėra savo J- 
prastinėje formoje, bet reik tikė
tis, jos savo formą greitai atgaus 
ir aikštėje vėl pasirodys pilnu sa
vo pajėgumu.

Vyrų komanda, atrodo, šiais 
metais pasiruošusi atbusti iš sa
vo ilgesnio letarginio miego. Nuo 
pat pirmųjų dienų komandą šiais 
metais paėmė treniruoti vetera
nas A. Laukaitis. Taip šiais me
tais į komandą po ilgesnės per
traukos grįžo (jaunis) A. Daniš- 
kevičius, kuris anksčiau yra bu
vęs vienas iš geriausių koviečių 
žaidėjų. Jo buvimas komandoje 
ją padarė daug pajėgesnę ir ats
paresnę. Pirmąsias savo rungty
nes “A” rezerve koviečiai laimė
jo prieš “Sioux” australų koman
dą 33:30 (16:10). šios rungtynės 
buvo koviečių labai gražiai sužais
tos, aikštėje visiškai nesikarščiuo- 
jant, nebandant daryti solistinių 
prasiveržimų, bet parodant gra
žų komandinį žaidimą. Ypatingai 
gražius metimus parodė Andrie- 
jūnas, kai komandoje kovingumo 
pavyzdys buvo dar tik neseniai 
pradėjęs žaisti Sauka, kuris įga
vęs truputį daugiau žaidybinio 
patyrimo ir laisvumo žaidime, pa
sidarys labai gera paspirtis šiai 
vyrų komandai. Taškai: Andrie- 
jūnas 18, Daniškevičius 6, Krau- 
cevičius I — 5, Sauka 4, Krauce- 
vičius ir Čepulis, nors taškų ir ne- 
įmetė, bet buvo geri kovotojai 
aikštėje.

Vasario 12 dieną Kovo vyrai da
lyvavo Sydnejaus geriausių ko
mandų turnyre, kur, dar tik po 
atostogų jie susitiko dviejose run
gtynėse su Paratels ir Newtown 
P.B.C. komandomis. Pirmąsias 
rungtynes prieš Paratels austra
lus, kur žaidė ir du šios valstijos 
rinktinės žaidėjai, koviečiai pra
laimėjo 40:28, nors dar likus žais
ti paskutinėms keturioms minu-

dienio dieną. Pagal susitarimą yra 
pradėtos treniruotės:

VYRAMS IR MOTERIMS kiek
vieną sekmadienį nuo 8.30 vai. 
ryto iki 11 vai. ryto ir

JAUNIAMS IR JAUNĖMS nuo 
1.15 vai. p.p. iki 3.30 v. p.p.

Ateityje nematoma toje pačio
je salėje pravesti ir tinklinio tre
niruotes.

Jaunų berniukų ir mergaičių 
tėvai prašomi savo vaikus leisti 
įsijungti j krepšinio vienetus 
Sydnejuje, kur jie, trenerių pa
ruošti, bus išmokinti šio tautinio 
mūsų sporto ir vėliau, įsijungs į 
komandas, turės garbę atstovauti 
lietuviškas Kovo spalvas australų 
ir mūsų lietuvių varžybose ir 
sporti šventėse.

ŽAIDIMO TVARKARAŠČIAI

KOVO MOTERŲ “A” KLASĖS, 
žaidynių vieta kiekvieną pirma
dienio vakarą Canterbury Boy’s 
High School, Holden St., Canter
bury.

28.2.66 9.30 p.p.
Kovas — Barbarians 3.
7.3.66 8.30 p.p.

Kovas — Barbarians 2.
14.3.66 7.30 p.p.
Kovas — Newtown
21.3.66 6.30 p.p.
Kovas — Scarborough Park
28.3.66 6.30 p.p.
Kovas — Giants
4.4.66 7.30 p.p.

Kovas — Barbarians 1.

KOVO VYRŲ “A REZERVO” 
KLASĖS. Žaidynių vieta kiekvie
ną trečiadienio vakarą Burwood 
Girl’s High School, Queen St., 
Burwood.

23.2.66 9.15 p.p.
Kovęs — Epping YMCA.
Vėlesnis tvarkaraštis bus pa

skelbtas vėliau.

KOVO JAUNIŲ MERGAIČIŲ 

komanda žaidžia kiekvieną pir
madienio vakarą Homebush High
school (netoli traukinių stoties).

21.2.66 — 8.30 vak.
28.2.66 — 7.30 vak.
7.3.66 — 9.30 vak.
14.3.66 — 7.80 vak.
21.3.66 — 8.30 vak.
28.3.66 — 7.30 vak.
4.4.66 — 9.30 vak.

18.4.66 — 9.30 vak.

KAZIUKO MUGĖ 
IR SPORTAS

Kovo 6 dieną (sekmadienį) 
Bankstowno namuose įvyks jau 
tradicija virtusi Kaziuko mugė, 
kurią praveda Sydnejaus jauni
mo organizacijos, šiais metais ši 
mugė ypatingai bus svarbi, nes 
esant jaunimo metams visas gau
tas šios mugės pelnas bus pas
kirtas jaunimo atstovų pasiunti
mui į Jaunimo Kongresą Ameri
koje.

Kaip ir kiekvienais metais kar
tu su kitomis jaunimo organiza
cijomis programos išpildyme 
svarbų vaidmenį vaidina ir spor
tininkai. Jeigu tik pavyks sutrau
kti veteranus iš po vasarinių 
atostogų, tai numatoma suruošti, 
revanšines runktynes su Kovo

Vasario 27 d. 2 vai. p.p. “Dai
navos” salėje Bankstowne įvyks 
Sydnejaus Lietuvių Sporto Klu
bo “Kovo” VISUOTINIS SUSI
RINKIMAS.

Dienotvarkėj®:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Pirmininko ir sekretoriaus 

rinkimai.
3. “Kovo” pirmininko praneši

mas.
4. Revizijos komisijos praneši

mas.
5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. Pranešimas su aptarimais dėl 

1966-jų metų Sporto šventės Syd
nejuje.

7. Klausimai ir sumanymai.
8. Valdomųjų organų rinkimai.
9. Susirinkimo uždarymas.
Narių ir narių-rėmėjų dalyva

vimas susirinkime būtinas. Taip 
pat maloniai kviečiami ir visi 
sporto klubui prijaučiantys ir ypa 
tingai jaunųjų sportininkų tėvai.

S.L.S.K. "Kovo" Valdyba

vyrais. Prieš pat Kalėdas turėto
se rungtynėse veteranai, nors ir 
gerai žaisdami, turėjo pasiduoti 
jauniesiems koviečiams, nors da
bar, gerai pailsėjus, padėtis gali 
ir pasikeisti, šių revanšinių run
gtynių su susidomėjimu ir vėl 
laukia sydnejiškiai krepšinio mė
gėjai. Tikėkimės, kad veteranai 
pasistengs ir parodys, ką jie ga
li.

Mugės metu be visų kitų pasi
rodymų bus pravestas ir vietoj 
“Žaibo” šachmatų turnyras, ku
riame galės dalyvauti kiekvienas 
šachmatų mėgėjas ir, nors ir ne- 
žaisdamas bent kokiuose turny
ruose galės išbandyti savo jėgas 
su kitais pajėgiaisiais šachmatų 
žaidėjais.

JUDO IR JUJITSU
“Kovo” pirmininkas H. Meiliū

nas, pats būdamas vienas iš šių 
sporto šakų ekspertų, yra susita
ręs su Pašto V-bos Institutu ir 
skelbia, jog visi jaunuoliai jau
nuolės nuo 7 iki 16-kos metų, no
rintieji išmokti šių sporto šakų 
japoniškose imtynėse ir individu
aliam apsigynime, gali užsirašyti 
per H. Meiliūną 102 Milford Rd., 
Hurlstone Park, N.S.W. Tel. 
55-2289 į šių šakų treniruotes, ku
rios vyksta kiekvieną šeštadienio 
rytą nuo 10 iki 12 vai. ryto. įsto
jamasis mokestis yra 50 centų ir 
už kiekvieną treniruotę po 20 cen
tų.

SUMANUMAS
Gastronomijos mokytojas klau

sia mokinį:
— Kas yra virtuvės šefas?
— žmogus, sugebantis išgalvo

ti kelioliką pavadinimų vienam ir 
tam pačiam patiekalui.

MENKAS NUOSTOLIS
Laike ilgos ir nuobodžios pas

kaitos klausytojai ima nekan
trauti ir garsiai kalbėtis tarp sa
vęs. Susierzinęs paskaitininkas 
šaukia:

— Prašau tylos! Juk ir aš pats 
negirdžiu, ką sakau.

Balsas iš salės:
— Menkas nuostolis ir jums.

tėms, taškų santykis buvo po 24. 
Australų didesnė žaidybinė patir
tis ir mūsų žaidėjų pasikarščia
vimai leido paskutinėse minutėse 
santykį pakelti net iki 12 taškų 
skirtumo.

Panašiai atsitiko ir su Policijos 
Klubo komanda, kuri sau pergalę 
7-nių taškų skirtumu irgi išplėšė 
tik paskutinėse minutėse. Nors 
šios abejos rungtynės ir buvo pra
laimėtos, tačiau tokio komandos 
kovingumo, ir, reik pasakyti, gero 
žaidimo jau seniai nebuvo pas 
Kovą matyti, kas leiddžia tikėti, 
kad gerai padirbėjus ateityje Ko
vo vyrai galės pasidaryti pajėgus 
vienetas.

KREPŠINIO TRENIRUOTĖS

1 

X

I

l 
X

X

Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius

švenčių proga degtine

BALTIC VODKA

Gaminama lietuvio Adelaidėje ir ekspertų pripažinta 
augščiausios rūšies. Gaunama visoje Australijoje.
SPECIALIAI ŠVENČIŲ PROGA IŠLEISTA

NEPAPRASTAI AUKŠTOS KOKYBES

VYŠNINE — CHERRY VODKA
Sydnejuje reikalaukite pas M. PETRONJ

152 LIVERPOOL RD., ENFIELD. TEL. 74-5727Kovo valdyba, krepšinio vado
vai ir treneriai kviečia visus jau
nuolius ir jaunuoles įsijungti i 
Sydnejaus lietuviškąjį krepšinio 
gyvenimą, šiais metais koviečiai 
gavo teisę naudotis Newtowno 
Police Boy’s klubo sale, Erskine-
ville Rd., Newtown, visą sekma- »+»»»♦»»♦♦♦♦»♦»♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦I♦»♦♦♦♦<♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦

BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD.

Cm. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

MŪSŲ PASTOG* 1066 m. vasario 21 d.

PAMINĖTA VASARIO 16-JI
Sydnejuje' Lietuvos Nepriklau

somybės šventės paminėjimas bu
vo pravestas Jaunimo Komiteto 
talkininkaujant Sydney Apyl. 
Valdybai ir įvyko vasario 13 d. 
Lidcombe parapijos salėje.

Tą dieną įvyko iškilmingos liet, 
pamaldos, kuriose dalyvavo jauni
mo organizacijų vėliavos, giedojo 
“Dainos” choras. Labai jautrų ir 
giliai patriotišką pamokslą tikin
tiesiems pasakė kun. P. Butkus.

Pats minėjimas įvyko prie baž
nyčios esančioje parapijos salėje. 
Žmonių tikrai prisirinko labai 
gausiai — seniai jau turėjome to
kį gausų žmonių susibūrimą vie
noje vietoje. Galbūt, patraukė 
daugelio dėmesį tas faktas, kad 
šį minėjimą rengia kaip tik jau
nimas.

Minėjimą pradėjo trumpu žo
džiu ALB Jaunimo Kongreso K-to 
p-kas p. R. Cibas. Labai vietoje 
minėjimo pradžioje buvo p-lės D. 
Labutytės paskaitytas Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo ak- 

• tas, kurį išklausė visi dalyviai at
sistoję. Toliau sekė stud. Ramunės 
Zinkutės paskaita — Mes norime 
Lietuvai laisvės. (Apie šią paskai
tą skaitykite atskirai..

Tolimesnė minėjimo eiga buvo 
pravesta jau daug kartų išbandy
tais keliais: jaunesniųjų deklama
cijos (L. Apinytė, Rasa Zinkutė), 
piano solo (B. Vingilytė, L. Bara
vykas, V. Inkrataitė), akordeo
nas (E. šurka), moksleivių atei
tininkų dainos (vad. kun. P. But
kus), Aušros tunto jaunųjų skau- 
tų-čių chorelis, vad. L. Apinytės, 
pagaliau tautinių šokių grupės 
keturi šokiai ir minėjimas užbai
giamas “Dainos” choru. Tiesa, 
programoje dvi dainas solo pa
dainavo klier. 
skambindamas

Programai 
Kolakauskaitė.

Minėjimas 
tvarkingai ir i

pos džiaugtis jaunųjų darbo vai
siais.

Po minėjimo dar keletą valan
dų užtruko grupiniai ir privatūs 
pašnekėsiai prie vaišių stalo, kur 
gėrybėmis pasirūpino Sydney Lie
tuvių Mot. Soc. Globos Draugija.

(buvęs)

NEWCASTLE POPIETĖ — IŠLEISTUVĖS

GEELONG

Savickas, pats 
pianinu, 
vadovavo stud. J.

pravestas tikrai 
_____„... __ sklandžiai, tik gal 
kiek gerokai užtęstas. Tai liudi
ja, kad mūsų jaunimas pasiimtą 
uždavinį išpildė be priekaištų. 
Jaunimo užsiangažavimas teikia 
vilčių, kad ir ateity jų parengimai 
bus brandūs. Tiesa, daugelis mi
nėjimo dalyvių tikėjosi kiek ori
ginalesnės programos, tačiau ir be 
to visi labai džiaugėsi, kad tiek 
organizavimas, tiek pravedimas 
buvo vien jaunųjų. Ir patys vy
resnieji galėjo lengviau atsikvėp
ti — pagaliau atėjo laikas, kad 
mes galime be rūpesčių ir įtam-

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS
Jaunimo Metai! Tai šūkis, 

kis ir įvykdymas. Jais pradėjome 
šiuos metus ir tiesiame ilgus ba
rus, nors jie ir ne taip lengvai ga
li tiestis. Jungtinėmis jaunimo 
jėgomis šiais metais pravesta Gee- 
longe Vasario 16-sios minėjimas.

Ši diena pradėta pamaldomis 
jas atnašaujant kun. Dr. P. Ba
šinskui. Jis pamoksle nusakė Jau
nimo Metų tikslą, jų tautinę dva
sią ir reikšmę jaunimui. Pamal
dų metu giedojo Geelongo liet, cho
ras, vad. R. Zenkevičiaus.

Minėjimas pradėtas 2.30 vai. 
Liet. Namuose. Jį atidarė apyl. 
p-kas Dr. S. Skapinskas apibūdin
damas šį minėjimą ir pabrėždamas 
jaunimo metų siekiamus tikslus, 
ragino visus kiek galint prisidėti 
aukomis, kad pradėtas darbas lik
tų vaisingas. Patį minėjimą pra
vedė labai gražiai jaunasis K. Sta- 
rinskas. Paskaitą skaitė irgi jau
nasis A. Pisarskis.

Scenoje pasirodo visiems gerai 
pažįstami jaunuoliai su kun. Dr. 
Bačinsku, kuris ištisus penkerius 
metus juos vežiojęs ir mokęs lietu
viškos dainos. Taip jis sudarė 
Geelongo jaunimo chorą, kuris 
dažnai rodėsi minėjimuose ir kon
certuose. Su jais aplankytos ir 
kitos artimos kolonijos. Dabar jie, 
per tuos penkerius metus išaugo 
jaunuoliais, ir jų vadovas nutarė 
su jais atsisveikinti ragindamas 
juos įsijungti į Geelongo Liet. 
Chorą ir tęsti pradėtąjį darbą. 
Tad šį paskutinį kartą vadovau
jami kun. Dr. P. Bašinsko jie pa
dainavo keturias daineles, o sesės 
Veronika ir Marytė Manikauskai- 
tės irgi padainavo porą dainelių 
duetu gitara pritariant Veronikai. 
Taut, šokių grupė pašoko tris šo
kius, o Geelongo liet, choras, vad. 
R. Zenkevičiaus, skambiai sudai
navo tris dainas. Minėjimas baig
tas Tautos Himnu.

Po minėjimo visus dalyvius apy
linkės valdyba pavaišino kavute ir 
pyragais.

Širšė

šie-

VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS
Vasario 16 minėjimas įvyko 

Broadmeadow. Jis pradėtas iškil
mingomis pamaldomis vietos kata
likų bažnyčioje, kurias atlaikė 
kun. S. Gaidelis, S. J. Labai įdo
mus buvo- Laisvės dienai pritai
kintas pamokslas Dr. J. Girniaus 
knygoje “Tauta ir tautinė ištiki
mybė” iškeltomis temomis. Pa
maldų metų bažnyčioje plevėsavo 
Aušros Vartų Marijos vėliava.

Toliau minėjimas buvo tęsia
mas katalikų salėje. Čia apylin
kės p-kas S. Žukas pasakė kalbą ir 
kvietė visus dalyvius pasirašyti 
peticiją, kad Lietuvos laisvės byla 
būtų svarstoma Jungtinėse Tau
tose.

Į garbės prezidiumą p. Žukas 
pakvietė visus lietuvius, tarnavu
sius laisvos Lietuvos kariuomenė
je. Kun. S. Gaidelio paskaita “or
ganizacinio darbo įnašas asmeniš
kame žmogaus gyvenime” buvo 
pilna labai vertingų minčių bei 
sugestijų visiems Australijos lie
tuviams. Pageidautina, kad ši 
paskaita būti; ištisai paskelbta 
mūsų spaudoje.

Meninę minėjimo programą pa
ruošė ir pravedė Newcastle atei
tininkai M. Rimgaudienei talki
ninkaujant. Buvo pastatytas gy
vasis paveikslas, vaizduojąs ken
čiančią Lietuvą, (vaizdavo R. Jaz- 
butytė), o už scenos moterų cho
ras niūniavo “Lietuva brangi...” 
Lietuvaitės R. Bajelytė, D. Nekro- 
šiūtė, L. Nekrošiūtė ir K. Gaspa- 
ronytė pašoko išraiškos šokį, vaiz
duojantį kenčiančios Lietuvos lais
vės ilgesį. Po to D. Skuodaitė 
padeklamavo, o V. Jazbutis pas
kaitė J. A. Jūragio poezijos. S. 
Žuko vedamas moterų choras su
dainavo dvi daineles.

Gražiai skambėjo dainos, dekla
macijos ir giliai įspūdingas buvo 
gyvasis paveikslas, už ką visi 
Newcastle lietuviai giliai dėkingi 
jauniesiems ateitininkams. Minė
jimas baigtas Tautos Himnu.

Tuoj po šio minėjimo prasidėjo

Melbourne Lietuvių Soc. Glo
bos Moterų D-ja vasario 27 die
ną, sekmadienį, 2-rą valandą po 
pietų Lietuvių Namuose, 53 Er
rol Street Nth. Melbourne ruošia 
popietę — vaišes. Kartu ir p. M. 
Bulakienės, išvykstančios į Ame
riką išleistuves.

Programoje p. S. Stankūnavi- 
čienės paskaita, atsisveikinimo 
žodis su p. M. Bulakiene ir meni
nė dalis.

Nuoširdžiai kviečiame visas 
Melbourne ir apylinkių lietuves 
moteris dalyvauti.

MLSGMD-jos Valdyba

Melbourni Lietuvių Soc. Glo
bos D-ja balandžio mėn. ruošia 
daiktinę loteriją. Ponios, turin
čios fantų loterijai, jau dabar 
gali perduoti D-jos valdybos na
rėms.

MLSGMD-jo* Valdyba

antrasis — Newcastle ateitininkų 
V. Mačernio kuopos penkmečio su
kaktis. Kuopa buvo įsteigta 1960. 
2.28. Perskaityta kuopos veiklos 
istorija. Gauta daug sveikinimų 
raštu, žodžiu ateitininkus sveiki
no apyl. p-kas ir chorvedis S. Žu
kas. Reikia pastebėti, kad mūsų 
ateitininkai, būdami vienintelė 
apylinkėje jaunimo organizacija, 
yra tikrai daug pasidarbavę lietu
vybei. Mes iš širdies sveikiname 
Newcastle ateitininkus penkmečio 
veiklos proga ir dėkojame visiems 
už nuveiktus darbus kviesdami 
ateityje dar ryžtingiau veikti ir 
dirbti kenčiančiai tėvynei ir Dievo 
garbei.

M. Šeškus

Buvusį “Aušros” tunto skautą ir vadą 
s.v.s. RIMGAUDĄ DAUKŲ 

ir
ONG KHENG CHUAH 

sukūrusius šeimis židinį, sveikina ir laimingo 
gyvenimo linki

“Aušros,” Tuntas.

Tapybos darbai bus įvertinti 
žinomų mūsų menininkų ir atžy
mėti premijomis.

Mugėj bus suorganizuota gausi 
fantais loterija. Jos sutvarkymu 
ir tapybos darbų išstatymu rūpi
nasi Br. Genys.

Visi kurie turi ir nori ką nors 
mugėj išstatyti, prašome 
ir dalyvauti.

Prie salės, palapinėj 
skautiška virtuvė, kurioj 
skautai gamins valgius, o

ruoštis

visus šokėjus rūpestingai 
repeticijas, o drauge krei- 
visą lietuvišką jaunimą ir 
tėvus, kad kuo daugiau

PRANEŠIMAS
TAUT. ŠOKIŲ ŠOKĖJAMS

Sydnejaus Liet. Tautinių šokių 
grupė savo repeticijas turės ne 
šiokiadieniais, bet sekmadieniais 
7 vai. vak. Bankstowno Liet. Na
muose.

Grupės vadovė p-lė J. Reisgytė 
kviečia 
lankyti 
piasi į 
ypač j
jaunimo stotų į grupę ir šoktų. 
Lietuvių tautiniai šokiai yra mū
sų tautinė kūryba, kuria pagris
tai galime didžiuotis prieš kitus ir 
gražiai reprezentuotis.

Smulkesnes informacijas apie 
tautinius šokius, repeticijas ir vi
sa kita teikia grupės vadovė p-16 
J. Reisgytė skambinant telefonu 
Nr. 70 3978.

Šv. KAZIMIERO MINĖJIMAS 
IR KAZIUKO MŪGĖ 

Tradicinis šv. Kazimiero minė
jimas įvyks kovo 5 d., šeštadienį, 
7 v.v. Dainavos salėje. Bankstow- 
ne. Paskaitą skaitys, programą iš
pildys ir minėjimą praves jauni
mas. Jiems talkins vietos rašyto
jai su savo kūryba.

Kovo 6 d., sekmadieni, minėji
mas tęsiamas Lidkombe, iškilmin
gose liet, pamaldose, kuriose gie
dos Dainos choras, o ateitinin
kai ir skautai dalyvaus su savo 
vėliavomis.

Po pamaldų vykstame į Daina
vos salę, kur prasidės K. mugė. 
Mėgėj, be kitų įdomybių, bus iš
statyta: mūsų jaunųjų menininkų 
tapybos darbai, tautodailės rank
darbiai, gintaro papuošalai, me
džio dirbiniai, numizmatikos ir 
pašto ženklų kolekcijos, laikraš
čiai ir knygos.

veiks 
patyrę 
mugės 

dalyviai "juos įvertins. Atsilankiu
siems nereiks alkti nei trokšti.

Visas mugės pelnas skiriamas 
Jaunimo Kongreso reikalams.

A.L.K. Kultūros Draugija,

PRANEŠIMAS
Kovo 4 d., penktadienį, 8 vai. 

vak., Morwell’io Town Hall mažo
joje salėje įvyks ALB Latrobe 
Valley Seniūnijos ruošiamas Lie
tuvos Nepriklausomybės šventės 
minėjimas, kuriame maloniai pra
šomi dalyvauti Melbourne, Sale’s 
ir vietos lietuviai.

Po oficialiosios dalies ten pat 
vyks pasivaišinimas ir šokiai.

Seniūnas

SKAUTŲ ŽIDINIO SUEIGA
Vasario 29 d. 3 vai. p.p. Syd- 

nejaus liet, skautų žemėje (Ingle- 
burn) šaukiama senųjų skautų Ži
dinio sueiga.

Visiems Židinio nariams daly
vavimas būtinas. Kviečiame taip 
pat sueigoje dalyvauti Aušros 
tunto vadovybę, skautus vyčius, 
Skautų Tėvų ir Rėmėjų Komite
to narius ir kitus tautiečius, su
interesuotus skautų veikla.

Esant lietingam orui Židinio su
eiga įvyks tą pačią dieną Sydney 
Liet. Klubo patalpose 89 Church 
St., Lidcombe tuoj po liet, pa
maldų.

Padėkos
PADĖKA

Sydnejaus lietuvių tautinių šo
kių grupė reiškia gilią padėką p. 
Jonui Beiteliui, kuris grupei pa
rūpino kepurių papigintomis kai
nomis. Už šią malonią paslaugą 
nuoširdžiai dėkojame.

Grupės vardu J. Reisgytė
Vadovė

Židinio vadovybė

Dėkojame p. p. Alkevičienei už 
bufeto paruošimą ir Mataitienei 
už aukotą loterijai tortą.

Dėkingi p. Suckeliui už paauko
tą antj ir p. Gailiūnienei už jos 
iškepimą, kuri buvo leidžiama lo
terijai Jaunimo Kongresui parem
ti. Drauge tariame ačiū ir visiems 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu prie 
tos šventės prisidėjo. Nuoširdus

I

■j

AUŠROS
PAKEITIMAS PARENGIMŲ 

KALENDORIUJE
Pranešame, kad skautų ruošia

mas Kaukių Balius — karnavalas 
įvyks Auburne, gegužės 21 d. 
(šeštadienį), bet ne gegužės 28 d. 
kaip nurodyta kalendoriuje.

Visų suinteresuotų atsiprašome 
už šį datos pakeitimą ir kartu 
prašome pasižymėti Sydnejaus 
parengimų kalendoriuje.

“Aušros” Tunto Vadija.

PRADEDAME DARBĄ
Pirmoji po stovyklos visų drau

govių sueiga įvyko Bankstowne, 
vasario 5 d. Išsirikiavusioms 
draugovėms, ps. D. Skorulienė pa
aiškino susirinkusiems šios suei
gos tikslą: dažniau susitikti, pa
ruošti rankdarbius Kaziuko mu
gei ir pasiruošti Vasario 16-tos ir 
šv. Kazimiero minėjimo progra
moms. Toliau, draugovės atskirai 
darė ir mokėsi rankdarbių Kaziu
ko mugei, talkininkaujant skau-

TUNTE
tams vyčiams ir visuomet su skau
tais keliaujančiai instruktorei po
niai Šliogerienei.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ
Kovo 5 d. minėjime skautai-tės 

prisideda prie programos.
Kovo 6 d. tuntas organizuotai 

dalyvauja pamaldose. Kaziuko 
mugėje skautai-tės talkininkauja 
mugės rengėjams.

PLAUKIMO KARNAVALAS
AASE plaukimo karnavalas 

įvyks kovo 6 d. (sekmadienį) 6.45

vai. v. Bankstowno plaukimo ba
seine. Dalyvauja šešių tautybių 
skautai-tės.

Praėjusių metų plaukimo kar
navale mūsų skautės laimėjo I-mą 
vietą.

IŠKYLA Į ZOOLOGIJOS SODĄ
Kovo 26 d. (šeštadienį) “Šešu

pės” ir “Žalgirio” draugovių jau
nesniesiems skautams-ėms numa
tyta iškyla į Zoologijos sodą. Jau 
susitarta su Zoologijos sodo admi
nistracija, kuri pažadėjo didelę 
nuolaidą skautij grupei. Visi vyks
ta uniformuoti. Smulkesnių in
formacijų duos draugininkai.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!

RED. ŽODIS
Atkreipiame gerb. skaitytojų 

dėmesį, kad su šiuo “M.P.” nume
riu išleidžiame Australijos liet. 
Skautų Sąjungos laikraštį “Pėd
sekį”, kuris iki šiolei buvo leidžia
mas atskirai rotatoriumi kiekvie
ną mėnesį. “Pėdsekiui” susijun
gus su “Mūsų Pastoge” bus sten
giamasi, kad jis pasirodytų taip 
pat kiekvieną mėnesį kaip atski
ras skautų organas “Mūsų Pas
togės” rėmuose ir globoje.

Skautai yra plačiausia lietuviš
kojo jaunimo organizacija, atlie
kanti milžinišką mūsų jaunųjų 
atlietuvinimo darbą, ir mūsų visų 
pastangos ir pareiga jiems, kaip 
galint pagelbėti.

“Mūsų Pastogės” skaitytojai 
drauge su šiuo laikraščiu gauna 
“Pėdsekį” veltui. Mes kviečiame 
gerb. skaitytojus, ypač tėvus, ku
rie turi skaityti pajėgiančių vai
kų, kad juos supažindintų su 
“Pėdsekiu”, negalintiems kad pa
skaitytų arba kad galinčius pa
skatintų skaityti ir su šiuo jauni
mo priedu susipažinti.

Esame tikri, kad šį mūsų ryž
tą daugumas skaitytojų palaikys 
pritardami ir net paremdami.

' “M.P.” Redakcija

Suinteresuotieji įsitikino, kad 
Australijoje yra gana gausu ku
piškėnų, būtent, lietuvių iš Ku
piškio ar jo apylinkių. Šių metų 
pabaigoje Lietuvių Dienų atlai
duose šaukiamas ir kupiškėnų su
važiavimas Povilo Aleknos sody
boje. Apie šio kupiškėnų suvažia
vimo datas ir detales tikimės iš
girsti vėliau, 
t *

Adelaidės Liet. Bendruomenės 
savaitgalio mokykla šalia lituanis
tinių ir tautodailės dalykų dar 
žada įvesti ir fizinio auklėjimo 
pamokas. Kreiptasi į sporto klu
bą, kad tam tikslui skirtų moky
toją.

*
Girdėjome, kad Adelaidėje ga

lutinai užbaigti bendruomeniniai 
namai, kurie kainavo apylinkės 
lietuviams $20.520. Šie pinigai su
dėti tautiečių aukomis. Pavyzdys, 
kaip reikia savo tautinį židinį kur
ti! *

Aname M.P. numery buvo iš
kelta taikli idėja kaip padėti skur
stantiems tautiečiams Pietų Ame
rikoje arba kaip įpilti į mūsų ben
druomenę šviežio lietuviško krau-

jo. Gal šią idėją realizuoti geriau
siai tiktų Adelaidės Lietuvių Są
jungai, nes ji jau užbaigė ir pa
dovanojo bendruomenei namus ir 
gali likti be darbo.

*
Nesistebėčiau, jeigu šventas pa

vydas būtų pagavęs dirigentą p. 
Kavaliauską Nepriklausomybės 
šventės minėjime: jaunųjų skau- 
tų-čių choras susilaukė daugiau 
plojimų, negu Austrailją apke
liavusi “Daina”!

*
Sekant Studentų suvažiavimo 

ir iš vienos pusės ir Sporto Šven
tės iš kitos pusės aprašymus, vis 
dėl to drausmingumo atžvilgiu 
simpatijos kryptų sportininkų 
naudai. Studentai turėjo savo su
važiavimo programą, bet ja mažai 
domėjosi (paskaitos, diskusijos), 
tuo tarpu niekur nepasakyta, kad 
sportininkai būtų kur nors prasi
lenkę su savo programa arba nusi
žengę drausmei. Ku-ka

MOKSLO METŲ 
PRADŽIA 

SYDNEJUJE
Po vasaros atostogų Sydnejuje 

abi lietuvių savaitgalio mokyklos 
— Bankstowno ir Lidcombe — 
mokslo metus pradeda vasario 27 
d., sekmadienį. Bankstowno sa
vaitgalio mokykloj pamokos prasi
dės ir vyks kiekvieną sekmadie
nį 9 vai. ryto Bankstown Lietu
vių Namuose. Pamokos truks iki 
11 vai.

Lidcombo savaitgalio mokykloj 
pamokos vyks kiekvieną sekma
dienį nuo 9.30 vai. ryto iki liet, 
pamaldų prie bažnyčios parapijos 
mokyklos patalpose.

Visi lietuviai tėvai prašomi va
sario 27 d. nurodytu laiku savo 
vaikus pristatyti į vieną arba ki
tą mokyklą, kur kam patogiau.

Kiek patirta, ne visos lietuvių 
šeimos leidžia savo vaikus į lie
tuvišką savaitgalio mokyklą. O 
tai yra didelis tėvų apsileidimas. 
Nelankę savaitgalio mokyklos vai
kai vėliau paaugę neturi kontak
to su lietuvišku jaunimu ir taip 
jų lietuvių tarpe beveik ir nesu
lauksi. Iš kitos pusės ir patiems 
vaikams visados yra naudingiau 
kelias valandas praleisti mokyklo
je, susidraugauti su lietuviais vai
kais ir dar šio to išmokti, negu 
pradykinėti gatvėje, šiais jauni
mo Metais nusistatykime, kad visi 
lietuviai vaikai lankytų lietuviš
ką savaitgalio mokyklą.

PADĖKA
Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės Pirmininkui ir mielam Aus
tralijos lietuvių bičiuliui p. J. Ra
čiūnui, paaukojusiam knygų: 
"Blezdingėlės prie Torrenso” 10 
egz., “Vanagaitis” 6 egz., Dr. J. 
Grinius “Mano viešnagė Ameriko
je” 5 egz. ir “Retenybė” 5 egz. 
naujai įsisteigusiam Sydnėjaus 
Lietuvių Spaudos Centrui, su di
džia pagarba ir dėkingumu reiš
kiu nuoširdžią padėką.

Jūsų malonus dėmesys mano 
kukliame “knygnešystės” darbe 
suteikia man tik pasididžiavimą.

P. Alekna 
Spaudos Centro Vedėjas

PADĖKA
Poniai Jablonskienei, paauko

jusiai Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
steigiamai bibliotekai 14 įvairių 
knygų, reiškiame nuoširdžią pa
dėką.

Sydnėjaus Lietuviu 
Klubo Valdyba

PADĖKA
Rengiant JūrosDieną drauge su 

Sydney ateitininkais nuoširdžią 
padėką reiškiame visiems, prisidė- 
jusiems prie programos išpildymo.

ačiū.
ALB WOLLONGONG APYLIN

KĖS VALDYBA \

PADĖKA
Mano 70 metų sukakties proga 

nuoširdžiai dėkoju visiems, mane 
sveikinusiems ir linkėjusiems: 
kun. P. Vaseriui, ALB Melbour
ne Apylinkės ir A.L4C Federa
cijos valdyboms, abiem Melbourne 
lietuvių chorams, moksleiviams ir 
sendraugiams -ateitininkams, Gy
vojo Rožančiaus Kuopelei, Liet. 
Stud. Sąjungai, Džiugo Tunto 
skautams, Sporto Klubui “Var
pui”, “Talkos” kooperatyvui, Lie
tuvių Brolijai, Lietuvių Klubui, 
Kultūros Fondui ir Blaivybės D- 
jai. Taip pat dėkoju Melbourne 
“Ramovei” už turiningą paveikslą 
“Savanorį” ir p.p. Bikulčiams ir 
L. Balsiui už asmeniškas dova
nas.

Ypatingą gi padėką reiškiu 
Melbourne Liet. Atsargos Karių 
“Ramovės” pirm. p. V. Šalkūnui 
už suruoštą sausio 22 d. savano
rių — kūrėjų pagerbimą, kurio 
metu buvo drauge paminėta ir 
mano 70 metų sukaktis.

Jūsų visų pareikšti sveikinimai 
ir linkėjimai/ pakėlė mano nuotai
ką ir uždegė mano širdyje ryžtą 
gyventi ir dirbti, kiek tik jėgos 
leidžia, savo tautos gerovei ir 
brangios tėvynės naudai. Ačiū.

Rr. Paškevičius

PAJIEŠKOJIMAS
Paieškomas Adomas Venclavi- 

čius, sūnus Motiejaus, apie 56 
metų amžiaus. Paieško sesers duk
tė Marytė Vitkauskaitė iš Lietu
vos. žinantieji apie paieškomąjį 
arba jis pats prašomi atsiliepti 
šiuo adresu:

Marytė Vitkauskaitė, Lietuva, 
Prienai, Medelyno g-vė Nr. 2

PRANEŠIMAS
Blaivybės Draugija (Melbour

ne) organizuoja 150 mylių iškylą 
į gražių reginių vakarų Viktoriją, 
kur galima bus žuvauti, kralikus 
medžioti ir kt. Sustojimas ir nak
vynė — pas lietuvį stambų ūkinin
ką (farmerį), kuris aprodys savo 
ūkį ir duos informacijų ūkininka
vimo reikalu. Išvykstame savom 
mašinom vasario 26 d. 7 vai. ryto. 
Grįžtame 27 d. po pietų, pagal su
sitarimą. i Norintieji prisidėti, 
?jauti kelionės planą, ar ieškantie- 
i mašinose vietos — kreipiasi į 

N. Butkūną sekmadienį, Parap. 
Kioske, ar namuose telefonu 
94 4671.

M.LJ3.Dr-jos Valdyba

PRANEŠIMAS
Sydney apylinkės Valdyba pra

šo pranešti, kad po Lietuvos ne- 
prieklausomybės minėjimo Lid
combe betvarkant salę atrasta vi
sa eilė pamestų ar užmirštų daik
tų. Jie visi sukrauti Lietuvių Klu
bo patalpose 39 Church St., Lid
combe. Kas ko pasigenda, prašo
ma kreiptis pas Klubo budintį j į.

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

S5 RALSTON ST., ST. KILDA 
Tel. 5H088

musu Pastoge
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 
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