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A. ZUBRAS

JAUNIMO KONGRESAS
REIKŠMINGIAUSIAS ĮVYKIS IŠEIVIJOJ

Nėra abejonės, kad šių metų 
jaunosios kartos kongresas Chi- 
cagoje bus pats reikšmingiausias 
įvykis po II-jo Pasaulinio karo 
visam mūsų išeivijos reiškimesi.

Vyresnioji karta daugumoje 
jau siekia tos ribos, kada lietu
viškosios išeivijos vairas vis dau
giau ir daugiau turi pereiti į jau
nosios kartos rankas. Jos tat bal
so kongreso metu su didžiausiu 
susidomėjimu klausysis dar vis 
daugeliu atvejų pajėgi ir paty
rusi, nors ir retėjanti vyresnioji 
karta. Jos pulsą bandys pajusti 
pavergta tauta; su dideliu susi
rūpinimu jo klausysis ir tie Lie
tuvoje, kurie dabar yra įsijungę 
į vadovavimą ir per toli nuėję, 
bepataikaudami maskviškiam 
okupantui. Ne mažesnio susido
mėjimo jis kels ir Kremliaus val
dovams bei TSRS komunistų 
partijai.

POLITINĖ REIKŠMĖ
Maskva itin jautri jaunosios 

kartos nuotaikoms ne tik pas 
save, bet apskritai pasaulyje. 
Komunizmą juk jie laiko moks
liškai tikru ateities ūkinio, politi
nio idėjinio gyvenimo pakaita
lu, todėl patraukliu tiems, kas 
ateina. Ji tat visom kalbom po
stringauja pasauliui, kad išvada
vusi Pabaltijį iš buožių vergijos 
ir atnešusi laimę liaudžiai. Se
nuosius politinius emigrantus 
Maskvos ir jiems tarnaują Vil
niaus raudonieji bosai visais bū
dais juodina, kad tik sumažinus 
jų reikšmę. Jie bėgę, nes nete
kę šiltų vietų bei iš liaudies pa
siglemžto turto, bendradarbiavę 
su vokiečiais; partizanus Lietu
voje vadina tiesiog banditais. 
Niršta, kai jiems kas primena, 
kad tai yra buvę ar tebėra kovos 
etapai dėl laisvės, dėl tautinės 
individualybės išlikimo. Jei tam 
tikru momentu lietuviai ir tikė
josi per vokiečių-rusų karinį su
sikirtimą atgauti tautai ir asme
niškai egzistencijai laisvę, tai vi
sai natūralu. Dėl išlikimo panau
dojamos ir kraštutinės, net be
viltiškos priemonės. Juk ir Mas
kva kritišku momentu net su 
ginklu bendradarbiavo su jų 
anksčiau ir dabar taip kolioja- 
mais Vakarų buržuazinių demo
kratijų kraštais, tikriausiais ko
munizmo priešais!

Jei raudonųjų kaltinimai ir 
šmeižimai mūsų vyresniosios 
kartos išeivijos atžvilgiu tik bur
bulas bei noras save pateisinti, 
tai jaunajai kartai net ir visi šie 
dirbtini priekaištai atpuola. Chi- 
cagos kongresas todėl mūsų pa
vergtos tautos bosams bus tikra 
rakštis akyje, nes jis tikrai ne
nutylės tautos pavergimo fakto. 
Be abejo, todėl šį kongresą bei 
jo organizatorius ir dalyvius puls 
Maskva ir jai parsidavę mūsų 
pačių tautiečiai Vilniuje. Jų ta
čiau toks žygis aiškiai rodys ki
tataučiams ir mūsų jaunajai kar
tai, kad Maskva yra tikras gro
buonis, bet ne teisybės bei hu
maniškumo apaštalas, kaip kad 
nori dėtis. Seniai jau yra išryš
kėjęs naujos rūšies, su komunis
tine priedanga rusiškasis impe
rializmas, bet ne visiem. Yra vis 
dar tokių, kurie nori TSRS lai
kyti demokratiniu kraštu ar įžiū
rėti laipsnišką demokratėjimą, 
kurie mielai prisimena TSRS 
1936 metų konstitucijos §17, 
pagal kurį sąjunginės respubli
kos galinčios net išstoti iš sąjun-

gos, jei tik panorėsiančios, šitą jai kartai mokslinti bei šviesti, 
tat Maskvos ir jų propagandistų jei tik ši nesiblaško ir tikrai 
melą kituose kraštuose visai aiš- šviesėjimo siekia. Tenka tačiau 
kiai turėtų demaskuoti ir čika- 
giškis lietuvių jaunosios kartos 
kongresas.

KULTŪRINE PRASMĖ
Tikėkim, kad kongresas padės 

išryškinti ir kultūrinės vertybės 
reikšmę grumtynėse dėl tautos 
laisvės, kurią taip aiškiai pa
brėžė Viktoras Martišius Vasa
rio 16 proga “Mūsų Pastogėj”. 
Tikras kultūrėjimas ir dvasinis 
augimas tegalimas tačiau laisvė
je, nes tik tokiose sąlygose indi
vidas į plotį ir traukia mases 
paskui save, nes tik laisvas tau
tinės bendruomenės reiškimasis 
suteikia klimatą individualinei 
kūrybai tautos ribose ir jas pra
augančiai.

pastaroji ir labai sunkiai nusa
koma, tačiau visų jaučiama. Be 
to šaltinio neįmanoma didelio 
lietuvio rašytojo, nes pirmoj ei
lėj jam reikia giliai mokėti kal
bą ir įsijausti į tautos psichę, su
vokti tautos aspiracijas ir kon
fliktus; be to šaltinio nesulauk
sim nei didelio masto kitos rū
šies menininko. Tiesa, Gelgau
das (Sir John Gielgud) yra pa
saulinis Sakespeare veikalų vai- 
dyla ir išreiškėjas, bet tai tik po 
ilgo, jau kartų įsigyvenimo Ang
luose. Jokūbas Šernas (gimięs 
1925 m. Kaune) visdėlto “Tro
jos Elenos” filme lieka lietuviš
kas, bet ne graikiškas Paris. Iš
imtį sudaro gal baleto vaidylos 
ir dainininkai. Išeivio sąlygos 
trukdys išaugti į didelio garso 
politiką, nes tam reikia neapsi
mestos, bet tikros ištikimybės 
kraštui, kuriuo retai virsta adop- 
tuotoji pastogė. Būnant kito kra
što politiku, gali tekti užsimerk
ti dėl savojo sentėvių, net jį iš
duoti, kaip kad gali atsitikti JAV

Paprastai kultūra bujoja atsi- lietuvių laimės politikui, kai su- 
rėmusi tautinio pagrindo. Išeivi- sikirstų JAV, Rusijos ir Kinijos 
jos jaunoji karta, gyvendama ir interesai.

Išeivijoje mūsų jaunoji karta bręsdama tarp svetimųjų, neiš- . ............................ . . .
tas sąlygas dalinai turi. Nesigai- vengiamai nutolsta nuo tikrųjų mūsų išeiviams mokslo, pramo- 
li tėvai, taigi vyresnioji karta tautinių kūrybinių šaltinių, net nėš ir ūkio srityse.
nei savo vargo nei pinigų jauna- nuo pačios tautos dvasios, tegu (Nukelta į psl. 2)

viena giliai įsidėmėti, kad kultū
rinis augimas neeina lygiagrečiai 
nei su diplomų skaičiumi, nei 
būtinai su moksliniais laipsniais, 
tuo mažiau su profesinėmis po
zicijomis, o jau visai nepakeliui 
su iki paryčių besitęsiančiomis, 
perdažnomis pramogomis ir iš
gertais bokalais. Kul turėjimas 
reiškiasi ir auga per kūrybinį 
vyksmą, todėl jis nesustojamai 
progresyvus, todėl jis ne knygi
nis, ne išmoktinis, kurio, pap
rastai, pakanka kabinetui, įstai
gai, net dažnai ir universiteto 
katedrai.

Laisviausias kelias į platybes

MENO DIENOMS RENGTI K-TAS 
SYDNEJUJE

PASITRAUKĖ SYDNEY 
OPEROS RŪMŲ ARCHITEKTAS 

Danų architektas Utzon, kuris 
laimėjo konkursą pastatyti Syd
ney operos rūmams, po disputo 
su vietine vyriausybe nuo kovo 
14 d. pasitraukia. Lokalinė Syd- 
nejaus vyriausybė paskelbė, kad 
operos statyba pagal Utzon pla
ną bus vykdoma ir toliau.

Kiek kainuoja Sydney operos 
rūmai? 1957 m. originali staty
bos sąmata buvo $7.200.000. Po 
metų toji sąmata pakilo iki $9. 
625.000, toliau kilo pamečiui:

1959 m. $ 9.760.000
1961 m. $17.940.000

Įvykiai
$27.500.000
$34.809.500
$48.381.000

1962 m.
1964 m.
1965 m.
Jeigu taip ir toliau sparčiai bus

vykdoma statyba ir kils kainos, 
tai dar po dešimties metų Syd
ney operos rūmai kainuos pasa
kiškas sumas.

Amerikos uostų darbininkai nu
tarė boikotuoti visus laivus kurie

J. KONGRESO REIKALAIS

palaiko prekybinius ir transporto 
ryšius su šiauriniu Vietnamu. 
Amerikos vyriausybė nenuleidžia 
rankų, kad Vietnamo karas būtų 
baigtas derybų keliu. Neseniai bu
vo pareikšta, kad amerikiečiai su
tinka prie derybų stalo priimti ir 
vietkongo (vietos komunistų) at
stovus, jeigu tas būtų priimtina 
šiauriniam Vietnamui.

— * —
Specialiu dekretu popiežius pas

kelbė, kad tikintieji galį mėsą val
gyti ir penktadieniais, bet konkre
čiai šitą reikalą tvarkyti palikta 
vietinei bažnyčios hierarchijai.

Vasario 20 d. Bankstown Lietuvių Namuose ALB Krašto 
Kultūros Tarybos pirmininko p. K. Kavaliausko iniciatyva buvo 
sušauktas organizacijų atstovų ir kviestinių narių susirinkimas, 
kur buvo sprendžiami metų pabaigoje įvykstančių Meno Dienų 
reikalai. Svarbiausias šio susirinkimo tikslas buvo pramatytoms pa
reigoms išrinkti arba pakviesti atitinkamus asmenis. Susirinkimas 
buvo tiek darbingas, kad čia pat buvo sudarytas Meno Dienoms 
Rengti Komitetas, kurio branduolį sudaro:

Komiteto pirmininkas — p. K. Kavaliauskas,
Komiteto sekretorius — p. J.A. Jūragis ir
Komiteto iždininkas — p. B. Stašiortis.
šalia to, sudaryta nakvynių Komisija atvykstančių svečių ap

gyvendinimui. Į komisiją įeina Sydney, Bankstown ir Cabramatta 
apylinkių skirti tam reikalui atstovai, o jos pirmininkas yra p. 
Slonskis.

Meno Dienų parengimų meniniai vadovai. Kiekvienam Meno 
Dienos© parengimui pramatyti meniniai vadovai, kurie yra atsa
kingi už parengimo programą.sąstatą ir apipavidalinimą. Tam tiks
lui išrinkta —

Dainų šventės meninis vadovas p. K. Kavaliauskas,
Tautinių šokių ir atskirų chorų koncerto — p.p. B. Lapšienė 

ir J. Reisgytė.
Jaunųjų talentų koncerto — p-lė D. Labutytė.
Literatūros ir muzikos vakaro — V. Kazokas,
Teatro spektaklio — p. V. Kružienė iš Melboumo,
Meno parodos — dail. V. Ratas ir
Foto parodos — V. Vosylius iš Adelaidės.
šalia meninių vadovų pramatyti ir kie-kvienam parengimui 

administratoriai. Jais yra:
Dainų Šventės — A. Kramilius,
Taut, šokių ir atskirų chorų koncerto — p. T. Reisgiertė,
Jaunųjų talentų koncerto — A. Reisgys,
Literatūros ir muzikos vakaro — administratorių pasikvies 

pats meninis vadovas p. V. Kazokas,
Teatro spektaklio — 5. Skorulis,
Foto parodos — kviesti p. J.P. Kedį
ir Naujųjų Metų Baliaus — p. B. Stašiortis.
Lietuvių Dienų Sydnejuje programos suredagavimb ir išleidi- 

Komisija, kuri rūpinsis jos estetiniu apipavidalinimu ir išleidi-mo ]
mu: V. Kazokas, M. Slavėnienė, J.A. Jūragis ir R. Cibas. Meninei 
programos priežiūrai komisija pasikviečia dailininką savo nuožiūra.

Meno Dienų parengimai įvyks šia tvarka: 
gruodžio 26 d. teatro spektaklis, 
gruodžio 27 d. literatūris — muzikos vakaras, 
gruodžio 28 d. jaunųjų talentų koncertas, 
gruodžio 29 d. tautinių šokių ir atskirų chorų koncertas, 
gruodžio 30 d. Dainų šventė ir 
gruodžio 31 d. Naujų Metų sutikimo balius.
Šiame posėdyje sudaryta taip pat ir Meno Dienoms propagan- 
komisija, kurios vadovu yra Komiteto pirmininkas p. K. Ka-

EKSTRA PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Australijos delegaciją į Pasaulio Lietu

vių Jaunimo Kongresą sudaro virš 15 žmonių.
Kelionės lėktuvu papiginimas išrūpintas visiems A.L.B. 

nariams, kurie norėtų drauge keliauti į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Vaikams žemiau 12 metų kelionė pusė kainos.

Australijos delegacija vyksta 6 savaitėm, nuo birželio 
vidurio iki liepos pabaigos. Kad gavus papiginimą visi prtvalo 
vykti ir sugrįžti kartu.

Suinteresuoti keliauti tik į vieną pusę papiginimo gauti 
negali, bet gali vykti kartu.

Gaunama nuolaida yra 30 procentų.
Visi suinteresuoti kreipiasi į Centrinį Komitetą adresu: 

Box E6, St. James, N.S.W.

dos
valiauskas.

Smulkiau apie Lietuvių Dienas Sydnejuje ir specialiai meni
niais parengimais bus nuolat skaitytojai ir visuomenė informuoja
ma Mūsų Pastogėje.

Inf.

Remkime savą 
spaudą PASISAKYMAI

FINANSINĖ PADĖTIS

Šiuo metu ALB Jaunimo Kon
greso C. Komiteto kasoje yra 616 
dolerių. Kad būtų galima pasiųs
ti į kongresą visas keturias atsto
ves (dviem apmokant visą kelionę, 
dviem tik pusę), reikia 2.400 dole
rių. Taigi, ketvirtis tos sumos 
jau yra. Malonu matyti, kad dau
gumas tautiečių bei organizacijų 
pagal visas išgales remia kongre
so reikalą. Prašome ir kitų, iki 
šiol dar neprisidėjusių, būti dos
niais. Aukų rinkimas vyksta lan
kantis į namus. Rinkėjai pasis
kirstę rajonais ir anksčiau ar vė
liau visi Sydnejaus lietuviai bus 
aplankyti. Kovo 13 d. skautai 
rinks aukas Bankstowno rajone. 
Tikimės, kad visi nuoširdžiai pri
sidės prie kongreso kasos padidi
nimo.

Dėkojame senųjų skautų “Liep
snojančios Lelijos” Židiniui už 20 
dol. aukų.

KELIONĖ Į JAV
Kaip jau anksčiau skelbta, visi 

Australijos lietuviai gali vykti j 
JAV ir Pasaulio Liet. Jaunimo 
Kongresą su Australijos delegaci
ja papiginta kaina. Dėl smulkes
nių informacijų prašome žiūrėti 
mūsų ekstra pranešimą.

ALB Jaunimo Kongreso 
Centrinis Komitetas

AUKOS JAUNIMO 
KOMITETUI MELBOURNE 
Vasario 16 d. minėjime pradėtos 

rinkti aukos Viktorijos atstovams 
į Pasaulio Liet. Jaunimo Kongre
są. Ateinančiomis savaitėmis jau
nuoliai aplankys kiekvieną Mel
bourne lietuvį su aukų lapais pra
šydami paramos šiam svarbiam 
reikalui.

Šiam reikalui jau aukojo:
Po $20: A. Krausas, A. Lastas, 

A. Zubras; po $10: V. Ališauskas, 
Dr. Kaunas, J. Pletkaitis, A. Ra
manauskas (Reservoir), B. Vana
gas, B. Vingrys.

Aukotojų sąrašas bus tęsiamas 
toliau.

Melb. Jaunimo Kongreso 
Komitetas

Maskvoje buvo sulaikytas ir ne
leistas platinti prancūzų komunis
tų laikraščio “L’Umanite” tas nu
meris, kur stipriai kritikuojama 
sovietų rašytojų pasmerkimas.

J.A.V. prez. L.B. Johnson kalba prie Laisvės statulos, ku
ri sveikina visus ateivius nuo 1886 m. Dabar Amerikoje iš
leistas naujas imigracijos įstatymas, pagal kurį senoji tauti
nių kvotų sistema pakeista ir dabar į JAV ateiviai įleidžiami 
atrankos keliu atsižvelgiant į jų sugebėjimus ir išsilavinimą.

ATSAKYMAS I JAUNIMO 
PROTESTĄ

Šių metų vasario mėn. 28 d. 
"Mūsų Pastogė” atspausdino Jau
nimo Komiteto protestą, kuriame 
paliečia Tautos Fondą.

16-to vasario minėjimo proga, 
renkant aukas ant staliuko buvo 
didelio formato užrašas: TAUTOS 
FONDUI AUKOS.

Juridinė šio reikalo padėtis yra 
tokia: pagal Tautos Fondo statutą 
surinktas aukas Tautos Fondo At
stovybė gali perduoti tik Vyriau
siam Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetui ir niekam kitam be jo pa
tvarkymo.

Iš savo pusės Tautos Fondo At
stovybė kreipsis į VLIKą prašyda
ma atkreipti dėmesį į mūsų jauni
mo prašymą, kad pagal galimybę 
jį paremtų.

Tautos Fondo Atstovybė
Australijoje

A.L.B. Jaunimo Kongreso Cent
rinis komitetas, susipažinęs su 
Tautos Fondo paaiškinimu, savo 
protestą atšaukia ir ginčą laiko 
baigtu.

J. K. C. Komitetas

1
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JAUNIMO KONGRESAS gyvenimui, tas bendruomenėje pręsti. Žodžiu, programinės nau- 
nemarus, nes gyvybės siūlas bio- jajai generacijai ir reikšmingos 
loginio proceso vis pratęsiamas. ' ' ' ' * ’ ’
Kartu išryškėja ir reikalas neat
siskirti tautos, išlaikyti lietuviš- 

to rusinimas ir vengimas suda- ką šeimą, auginti vaikus lietu- 
ryti sąlygas natūraliam vietinių viais, prisidėti prie dabartinių 
gyventojų prieaugliui — vis tai tautinių uždavinių sprendimų ir 
momentai, dėl kurių mūsų iš- pasiruošti ateities galimiems žy- 
eivija privalo budėti. Jaunoji giams. Žaliasis jaunimas ir tie, 
karta turėtų tuos reikalus aiškiai kurie klaidžioja ir kongrese ne
suvokti, dėl pažeidimų organi- bus, kongreso dvasią vis dėlto 
zuotai reaguoti. Tai pareiga sa- pajus, kur jie bebūtų. Tas paža- 

palankesnes kultūrinio reiškimo- vajai tautai. Tikėkim, kad šiuos dins bei stiprins jų apsisprendi- 
si sąlygas turėtų būti artimiau- reikalus kongresas iškels ir ke- mą, jų priklausomybę lietuvių 

1.x—. . . ... , ^diskutuos tautai.

(Atkelta iš psl. 1)

Pagrinidnis mūsų lietuviško
sios kultūros klestėjimas, o ir 
paskirų individų kultūrinėje 
plotmėje iškilimas telauktinas 
tik tautoje, taigi Lietuvoje, bet 
ten trūksta tam sąlygų — lais
vės. Padėti lietuvių tautai išsi
kovoti bei išlaikyti kiek galima

individų kultūrinėje

sias ir šiuo istoriniu nĮomentu liūs bei priemones išdiskutuos 
svarbiausias lietuviškos išeivijos 
uždavinys. Kultūrinių instituci
jų programų ir veiklos prievarta
vimas marksizmo-lenininzmo 
“dogmai”, istorijos, literatūros 
ir statistikos klastojimas, kalbos 
rusinimas ir nuolatinė grėsmė 
įprastiniam raidynui, rusų kal
bos paraleliškai įvedimas Vil
niaus universitete (teisinantis, 
kad tai dėl rusų kilmės studen
tų), paneigimas teisės menui ir Su tuo kils kongreso dalyviuose tarnauja raudonajam okupantui, 
literatūrai laisvai ir nepasaulė- ir reikšmės pajautimas. Kas jau- Ar tai daro sąmoningai, ar su- 
žiūriškai plėtotis, apskritai kraš- čiasi reikalingas ir reikšmingas

ir nutars.

pavergtai tautai kovoje už išliki
mą. Tai pirmoj eilėj, nes nepri
klausomybės atgavimas bent 
šiuo metu atrodo dar tolimas. 
Jei naujoji generacija nusistatys 
aiškias gaires padėti pavergtai 
tautai bei jos kultūrinei plėtrai, 
jei visad visomis jėgomis užstos 
kiekvieną politiniais sumetimais 
teisiamą bei tremiamą ar tokį, 
kuris atviriau išdrįso pasisakyti 
bei užprotestuoti dėl tauti
nės kultūros ar 
pažetdimo, tai tada 
tikrai pajus, kad jų

dėl 
lietuvybės 

tauta 
krau

jo broliai laisvajam pasaulyje 
atsakomybė padeda jiems išlikti. Kai išliks 
organizato- tauta, tai ji palankiomis istori- 

vienos

RENGĖJŲ ATSAKOMYBE
Didelė užtat 

krenta kongreso 
riams, bet ne mažesnė ir daly- nėmis sąlygomis atgaus 
viams. Nėra kalbos, kad kuo ar kitos rūšies tautinę ar net po-

KONGRESAS IR 
ASIMILIACIJA

Kongresas, į kurį suplauks 
per kelis tūkstančius jaunosios 
kartos atstovų, turės nepaprastos daugiau dalyvaus kongrese, tuo litinę nepriklausomybę, 
reikšmės lietuvio jėgai ir reikš- jis bus įspūdingesnis. Tik ir čia 
mei emigracijoje pajusti. Būryje, reikia apdairumo. Ir iš jauno- 
skaičiuje visais laikais, bet ypač sios kartos, ypač JAV yra tokių, 
demokratiniais įžvelgiama jėga, kurie aiškiai ir nedviprasmiškai

Nėra kalbos, kad organizato
riai šiuo metu berengdami, o vė
liau kongrese ar po jo ne kartą 
turės susikirtimų su vyresniąją 
karta. Kas priimtina ir kas iš
mintinga, kas nuoširdžiai patari
mo formoje pasiūloma, tai tik 
nesubrendėliams yra atmestina.

MELBOURNO PARAP. KIOSKE
NAUJAI GAUTA KNYGŲ:

BAISUSIS BIRŽELIS, 3 dramos veikalai: B. birželis, Varpinė ir 
Siaurės pašvaistė, ir Iš baisiųjų pergyvenimų okupanto valdžioje. 
Lengvai pastatomi ir įdomūs žiūrėti. Parašė Pranas Naumiestiškis, 
378 psl. Kaina $3.15.

AUKSO ŽĄSIS, Birutės Pūkelevičiūtės 3 v. komedija. Pagal šį 
veikalą yra sukurtas pirmas išeivių spalv. filmas, kuris po kiek laiko 
bus rodomas ir Australijoj. Įsigytinas suvenyras. 159 psl. Kaina $1.80.

EILĖRAŠČIAI, Henriko Radausko poezijos rinktinė, perredaguo
ta, pertvarkyta, perrašyta. Gražus leidinys 237 p. Kaina $4.50.

LIETUVOS ISTORIJA, V. Daugirdaitės Sruogienės, VI-oji laida, 
gražiai Terros išleista, gausiai iliustruota su 5 žemėlapiais, 414 psl. 
Kaina $5.40.

THE BALTS, Ancient Peoples an'd Places, by Marija Gimbutas. 
Gili pabaltiečių senovės studija; Harvardo un-to archeologijos lekto
rės rimtas kūrinys. Dr. Glyn Daniel gražiai išleistas, su 78 fotografi
jom, 47 brėžiniais, 11 žemėlapių. Kaina $6.75.

LITHUANIA UNDER THE SOVIETS, Portrat of a Nation 1940 
— 65, redaguota ir daugumoje prirašyta V. Stasio Vardžio Wisconsin 
-Milwaukee un-to politinių mokslų profesoriaus. Rimta dabartinės 
Lietuvos padėties studija įvairiais atžvilgiais, ši knyga gera dovana 
politiniai neišprususiems australams. 299 psl. $6.35.
Knygų užsakymus siųsti: N. ButkŪnas, 9 Cowper Str., St. Kilda, Vic.

DAR APIE ŠVENTRAŠČIO 
PIKTNAUDOJIMĄ

neiškreipęs.
du išvedžiojimai, pa-
šv. Raštu, yra visai

žmogui būdinga vei-

Gerbiamas autorius “Mūsų Pa
stogės” Nr. 6-o vedamajame ir 
savo prieraše, to paties laikraščio 
sekančiame numeryje, nuošir
džiai stengiasi išsiaiškinti, kad jis 
Šventraščio 

Deja, jo 
sinaudojant 
nepriimtini:

1. ...“tik 
karnas”...

2. ...“veiksmu viskas pasiekia
ma, laimima, sukuriama, atkovo
jama”.

Dėl pirmojo:
Vedamojo straipsnio gerb. au

torius, atrodo, biblinio “žodžio” 
įmasmės dar vis nesupranta, čia 
Dievas pristatomas kaip “Žodis”, 
bet juk Jis ir actus purus — pats 

~ kaip gali- 
ž m o - 

veiksmas?

veiksmas — kartu. Tai 
ma teigti, kad “tik 
g u i yra būdinga 
(pabraukta mano).

Be to, žmogus yra animal ra
tionale, o ne — animal agens (ne 
veiksmo gyvulys, kokiu jį gerb. 
autorius bando padaryti).

svarbus dalykas, vis tik toli gra
žu dar he viskas.

Vien tik savimi ir savo veiks
mais pasitikėjo, pav., pilistimas 
Goljatas ir šis jo išdidumas kaip 
tik baigėsi tragiškai. Gi nuolan
kusis Dovydas buvo visai kitų pa
žiūrų ir nusistatymo. Kada Pilis
timas gyrėsi savo jėga ir prana
šumu, niekindamas Dovydą, šis 
jam tarė: “Tu ateini prie manęs 
su kalaviju, jietimi ir skydu, aš 
gi einu prie tavęs vardan karei- 
vijų Viešpaties; šiandien Vieš
pats paduos tave į mano ranką,” 
1 Kar 17,45. Ir po to Dovydas 
taip smogė Pilistimui akmenimi 
iš vilpstynės, kad Goljatas tuč
tuojau pargriuvo veidu ant 
mės.

Ir mes turime panašiai kaip 
vydas parodyti daug drąsos,
gebėjimo ir vikrumo kovoje su 
mūsų dienų bedieviškuoju “Pilis- 
timu”, tačiau iš kitos pusės turi
me sudėti visas viltis Dievuje. 
Tik Jis vienas gali užtikrinti 
mums pergalę ir gali “atiduoti 
priešą į mūsų rankas.”

Kadangi kaip tik per publicis
tinius straipsnius yra bene leng
viausia ir patogiausia skleisti "ex- 
travagantiškas idėjas, priden
giant jas šventraščio autoritetin
ga skraiste, radau šįkart būtiną 
reikalą atsiliepti.

Kun. S. Gaidelis, S.J.

že-

Do-
su-

klaidinti ir nesugebėdami įžvelg
ti tikrovės, tai jau kitas reikalas. _ m a c-
Jų dalyvavimas kongrese vargu Tačiau yra daug siaurumo ir je”’škaitytojains pasisakyti “kerte- 
ką teigiamą įneštų. nepakantrumo tarp vyresniųjų.

Tuščias noras būtų matyti Jaunimo kongreso rengėjai jokiu 
šiuo metu kongrese delegatus iš būdu neturėtų kongreso paver- 
pavergtos Lietuvos. Kas būtų sti auditorija, kur tik vyresnieji 
išleistas, tas bus įsipareigojęs ar diktuotų ir sakytų pamokslus, 
įpareigotas taip elgtis ir kalbėti, 
kaip įsakė maskviškis bosas. Su 
jais nebus laisvo ir atviro dialo
go. Kitomis sąlygomis Maskva 
dar nė vieno niekur nėra išlei
dusi, jei neturėjo kokių nors kitų pasigendama. Jaunimo kongre- 
tikslų. sas turi atspindėti jaunosios kar-

Kongreso rengėjai yra, tiesa, tos pulsą, mąstymą ir veiksmą. Iš 
jau pasirinkę pagrindinius kalbė- to ir vyresniesiems bus tik nau- 
tojus, kuriems nieko negalima da: pamatys reikalus kitaip ar iš 
primesti. Dėl temų, berods, dar kito taško. Generacijų pažiūros 
vis tebesitariama. Jos tokiame dažniausiai susikerta, bet vėl su- 
kongrese turi būti aktualios, iš- sitinka, kai neatsižadama pakan- 
šaukiančios pasisakyti bei apsis- trumo ir pasikliaunama laikui.

Senųjų autoritetų, laikui bėgant, 
ne vienas yra supilkėjęs, jei ati
trūko nuo gyvenimo, jei tik se
na tepuoselėjo. Stabų neprivalo
ma garbinti, jei gyvybės juose

Skaitytojai apie “M. P.”
Nors ir nėra “Mūsų Pastogė- 

ikyti kerte
lės (būtų gerai, kad ji vėl būtų 
grąžinta), bet skaitytojai randa 
progų pasisakyti vienu ar kitu 
klausimu prisiųsdami “M.P.” pre
numeratas. štai vieno kito nuo
monė paties laikraščio reikalais:

*
“Dažnai gėriuosi vedamaisiais, 

kurie yra mūsų bėgamojo gyve
nimo aktualijos ir klausimai ir jie 
stuktelia į skaitytojų širdį ir gal
vą bei priverčia susimąstyti savo
mis problemomis. Ačiū. Mūsų 
Pastogė yra malonus savaitinis 
svečias, kurio laukiu ir vėl lau
kiu.”

J.M., Melbourne

“Siunčiu prenumeratą ir pride
du dar porą dolerių “Kiek aš su
žinojau” skyreliui. Jūsų ir mūsų 
mielas Kuka taip moka paduoda-

JAUNIMAS ČEKOSLOVAKIJOJE

mas žineles suintriguoti, kad šį 
skyrelį pirmiausia skaitome. No
rėtume, kad šis skyrelis būtų kuo 
daugiau praplėstas”.

L.V., Perth

“Norėtųsi “Mūsų Pastogėje” 
skaityti kuo daugiau informacijų 
apie vietinį gyvenimą, o mažiau 
“pamokslų”. Mes esame visi lietu
viai, . ir pamokslais mūsų lietu- 
viškesniais nepadarysite. Laikraš
tis turi pirmiausia informuoti, ir 
tik paskiau mokyti. Bet pagaliau 
suprantama — visiems vis tiek 
niekad neįtiksi”.

V.S., Brisbane

“Norėčiau kuo daugiau matyti 
“Mūsų Pastogėje” pasaulinių į- 
vykių aprašymų ar apžvalgos. 
Nors mes ir skaitome vietos aus
tralų laikraščius, bet daugiau pa
tikime žiniomis, skaitytomis “Mū
sų Pastogėje”.

J.B., Bankstown ■

Dėl antrojo:
Sakinys: ...“veiksmu viskas pa

siekiama, laimimą, sukuriama, 
atkovojama” — skamba kaip ko
kio totalitarinio režimo progra
ma. O kiek daug per savo užsimo
jimus, pav. naciai ir kiti totalita
rinių režimų šalininkai istorijos 
tėkmėje yra atsiekę, tai nesunku 
atspėti.

Deja, paminėtasis gerb. auto
rius bene per visą savo straipsnį 
vienašališkai akcentuoja tik veik
lą, kaipo aukščiausiąjį idealą ir 
Vasario 16-sios minėjimų svar
biausiąjį turinį.

Tikrumoje, žmogus savo veiklo
je yra labai ribotas padarinys. 
Be širdies žodžio — maldos, be 
Dievo palaimos ir pagalbos, be 
Vasario 16-sios pamaldų reikš
mės tinkamo įvertinimo, be nuo
širdaus atsidavimo ir pasitikėji
mo maloninga Dievo Apvaizda, 
be tylios aukos, kantrybės ir pa
našiai, jis negalės apsieiti, nei 
ką didingo atsiekti. Ką lietuvis 
ligšiol yra atsiekęs ar sukūręs, 
tai jis nuveikė tik Dievui talki
ninkaujant.

Bandyti per spaudą vienašališ
kai išpūsti tik išorinę veiklą, kaip 
gerb. autorius per savo Tautos 
Šventei skirtąjį vedamąjį daro, 
reikštų stumti tautiečius į “vei
klos herezijos” pinkles, kur tik 
dievinamas išorinis veiksmas ir 
exaltuojamas pats žmogus, tarsi 
koks superman’as, tariamai viską 
nuveikiąs ir atsiekiąs.

Siuomi jokiu būdu nenorima 
pasisakyti prieš tautinę veiklą. 
Gink, Dieve, ne D Pabrėžiu — yra 
būtina išvystyti tautinę veiklą 
kuogeriausiai, reikia darbuotis 
intensyviai ir apjungti visas mū
sų jėgas tautos ir tėvynės vadavi
mo darbui. Tai pilnai suprantama 
ir be atodairos turi būti vykdo
ma.

Vis tik, būtų pigu irjiet pavo
jinga perdėtai ir vienašališkai re
klamuoti vien tik veiklą, perver
tinant žmogaus galias ir pakan
kamai neįvertinant kitų svarių 
faktbritį? Nors veikla yra perdėm

Prieš karą Čekoslovakijos sos
tinė Praha buvo vadinama auksi
niu miestu — jos bažnyčių bokš
tai, žvilgantieji pastatų stogai ir 
džiugi gyventojų nuotaika ste
bindavo turistus. Karo 
metais džiaugsmą užgožė skaudi 
Trečiijo Reicho okupacija, vilties 
likučius skausmo tvane paskan
dino sovietinis imperializmas, pa
laidojęs Čekoslovakijos nepri
klausomybę pokario laikotarpyje. 
Staliną aklai garbinęs režimas 
Čekoslovakiją ilgus metus laikė 
tamsiame kalėjime, bet pastaruo
ju metu pastebimas varžtų atlei
dimas — turistai jau atvyksta i

Prahą. 1964 m. Čekoslovakiją ap
lankė 370.000 turistų iš Austri
jos, Vokietijos, -Prancūzijos, An- 
klijos ir kitų kraštų, o 1965 m. 
jų

“Siunčiu prenumeratą ir porą 
svarų auką, kad “M.P.” stiprėtų 
ir tobulėtų. Mūsų Pastogės laukiu 
kiekvieną savaitę ir perskaitau iš
tisai, žinoma, pradedant žinelė
mis “kiek aš sužinojau!”

D.V., Adelaide

beveik 500.000.

ILGI PLAUKAI — 
PROTESTO ŽENKLAS

Kaip vertinami skautai
“Aušros” vadi ja, norėdama suži

noti nuomones, pastabas, o tai pat 
ir pastebėtus trūkumus skautų 
veikloje, sausio ir vasario mėn. 
prašė pasisakyti kai kuriuos skau
tų tėvus, visuomenininkus ir kita
taučius skautų veikėjus. Buvo 
prašyta ir neigiamų pasisakymų, 
didesnis dėmesys, darant ką galint 
į kuriuos kaip tik būtų atkreiptas 
kad pataisius esamus trūkumus. 
Tačiau atsiliepimai buvo geri arba 
patenkinami. Pagal girdėtus pa
sisakymus įvertinimas yra toks:

Viešai skautai-ės pasirodo 
drausmingi, mandagūs ir klusnūs, 
ypatingai tai pastebėjo kitataučiai 
ir mūsų tunto vadovai (kaip lan
kant lenkų stovyklą ir A.A.S.E. 
džiamboretėje). Kitaip sakant, 
išvažiavę j svečius gėdos nepada
rys. Tarpusavyje mėgsta kalbėti 
šio krašto kalba, nors daugumas 
gerai moka lietuviškai. Gerai mo
ka ir dainuoja lietuviškas dainas, 
domisi lietuvių tautiniais šokiais, 
bet nori šokti tik skautų grupėje. 
Skautų tarpe mažiau pastebimas 
pareigingumas, kaip pas skautes.

Priklausantieji kitoms organi
zacijoms, ar turintieji privačias 
pamokas savaitgaliais ir rečiau 
ateinantieji į sueigas nuo skautų 
atšąla ir dažnai, vėliau atvykę į 
sueigas pajunta pažangumo stoką.

Skautiškos žinios arba jų pritai
kymas praktikoje yra silpnesnis 
kaip kitų tautybių skautų, tai ma
tėsi A.A.S.E. džiamboretėje.

Stovyklos yra būtinos. Gauta 
daug džiuginančių pasisakymų, 
kad po stovyklos grįžę namo skau
tai-ės geriau ir noriau kalba lietu
viškai ir yra savarankiškesni. Gi
riasi išmoktomis gudrybėmis, dai
nuoja lietuviškas laužų dainas. 
Viena jaunesnioji, skautė, grįžusi 
iš-stovyklos, dar iki sausio pabai- 
gos namuose turėdavo vėliavos pa- • 
kėlimą ir nuleidimą giedant Tau- padėka.

tos Himną, žinoma, keliamą vė
liavą pavaduodavo rankšluostis — 
iš kur gausi trispalvę namuose.....

Iš nupasakotų stovyklos įspū
džių ir vietos gyventojų berniukai 
ir mergaitės (daugiausia per savo 
draugus) kreipėsi prašydamiesi 
būti priimtais į mūsų tuntą. Jie 
pažadėję ir lietuviškai išmokti. 
Gaila, bet jiems teko paaiškinti 
ir pasiūlyti stoti į vietos skautų 
vienetus. L.S.S. nariais gali būti 
tik lietuvių arba mišrių lietuviškų 
šeimų vaikai. Lietuvių kalba yra 
būtina.

Visiems, pareiškusiems savo 
nuomonę apie Sydnėjaus skautus, 
tariame širdingą ačiū, stengsimės 
ir toliau jūsų neapvilti.

Tai pat dėkojam visiems savo 
parama mus stiprinančius skautų 
tėvus, rėmėjus, lietuviškoms orga
nizacijoms, o ypač ir A.L.B. Kraš
to Valdybai.

K. ADENAUER DĖKOJA

LIETUVIUI

Konrad Adenauer, buvęs Vak. 
Vokietijos vyriausybės galva iki 
pereitų metų, neseniai atšventė 
savo 90 metų sukaktį. Ta proga 
Vokietijoje senelių prieglaudoje 
gyvenąs lietuvis drožinėtojas St 
Motuzas išpjaustė lietuvišką kry
žių ir savo bei visų toje prieglau
doje (Vechta) gyvenančių lietuvių 
vardu pasiuntė sukaktuvininkui 
Adenaueriui su atitinkamu pa
sveikinimu. Netrukus minėtas 
lietuvis St. Motuzas gavo atsaky
mą iš paties Adenauerio su gilia

Turistai pasakoja apie kasdien 
augantį nerimą ir nepasitenkini
mą Čekoslovakijos jaunimo eilėse. 
Prahos gatvėse kiekvienam užsie
niečiui į akis krinta jaunuolių ap
ranga ir jų išvaizda. Madingiausi 
drabužiai — iš Vakarų įvežtos 
amerikietiškos kilmės kaubojiškos 
kelnės, odiniai palaidinukai, o 
plaukų nešioseną yra užvaldžiusi 
britiškųjų “bytnykų” — Beatles 
mada. Sakoma, kad šiandien tų 
ilgaplaukių sąvėlų Čekoslovakijo
je yra daugiau, negu pačioje An
glijoje.

Prieš metus laiko Prahos milici
ja buvo pradėjusi gaudyti sąvėlas 
ir kirpti jiems plaukus savo nuo-' 
vadose, bet tai būta beviltiškų 
pastangų, nes tokia neprotinga 
kompartijos akcija tik padidino jų 
skaičių —■ jaunimas ilgus plaukus 
pradėjo auginti protesto ženklan. 
Greit ilgaplaukių sąvėlų eilės pa
sidarė gausesnės už visos Čekoslo
vakijos milicininkų gretas, ir kom
partija buvo priversta uždaryti 
“kirpyklas” nuovadose. Komu
nistams liko vienintelė paguoda — 
ilgais plaukais reiškiamas protes
tas gerokai sumažino politinių de
monstracijų skaičių. Seniau kiek
vieną kompartijos suorganizuotą 
šventinį paradą sekdavo nelegalūs 
jaunimo susibūrimai Prahos par
kuose, kur būdavo kritikuojamas 
sovietinis komunizmas, vietinis re
žimas ir reikalaujama laisvės. Da- 
bargi parkuose antikomunistinių 
prakalbų nebegirdėti, bet kiekvie
name žingsnyje komunistams akis 
bado kapitalistinio pasaulio “byt
nikų” ilgi plaukai, skelbiantieji 
jaunimo opoziciją komunistinei 
santvarkai.

LAUKINIS RITMAS IR 
GITAROS

Ilgi plaukai nėra vienintelis 
protesto ženklas — kompartiją 
dar labiau skaudina iš Vakarų im
portuota Beatles muzika. Vien 
tik Prahoje šiandien jau yra apie 
200 šios muzikos mėgėjų grupių, 
pasivadinusių angliškais vardais: 
“’Hell’s Devils”, “Heavens An
gels”, “Hurricane”, “Olympic”,

“George and the Bethovens” ir t.t. 
Šlageriai Prahos kavinėse ir šokių 
salėse dainuojami angliškai, nors 
dauguma tų čekoslovakiškų “byt
nikų” nemoka anglų kalbos.

Pradžioje kompartija buvo pas
kelbusi karą visiems vakarietiškos 
muzikos pamėgdžiotojams, bet 
pastebėjo, jog sąvėlų pamėgtasis 
ritmas ir jų gitaros yra tikros 
aukso kasyklos valdžios kontro
liuojamam pramogų verslui. Jų 
koncertai duoda daugiausia pelno 
ir netgi atneša užsienio valiutos, 
kai sąvėloms leidžiama išvykti už 
Čekoslovakijos ribų, šiandien tie kas specialiai “M.P. 
čekoslovakiški ilgaplaukiai yra 
dažni svečiai Sov. Sąjungos sateli
tiniuose kraštuose, o retkarčiais 
jie pasirodo ir šiapus geležinės už
dangos.

Gerb. Redaktoriau, 
su šiuo laišku siun

čiu $8 čekį Mūsų Pastogės prenu
meratos 1966 m.

Jūsų straipsniams duodu didelės 
vertės ir skaitau atsidėjusi nė vie
nos minties nepraleisdama. Lin
kiu ilgus metus nenuilstamai dar
buotis šioje srityje.

P. Č-nė. Essendon. Vic.

Redakcijos pastaba'. Skelbiame 
kaikurias skaitytojų laiškų ištrau
kas norėdami parodyti jų nuotai- 
Iros onani’aliai TClkalU. Ptt“
vardžių neskelbiame, nes tie laiš
kai nebuvo skirti viešumai. Bū
tų malonu daugiau išgirsti skai
tytojų pasisakymų ne vien tik lai
kraščio. bet ir mūsų visuomeni
niais — bendruomeniniais klausi
mais. Lauksime. M.P. Red.

KARIUOMENE TRAMDO 
ĮSIKARŠČIAVUSIUS

Ritmo įaudrintas Prahos jauni
mas dažnai praranda savitvardą 
— salėje ima skraidyti kėdės, 
virsta stalai, dūžta langų stiklai. 
Prasideda savotiška prieš kompar
tiją nukreipta revoliucija, neapy
kantos išliejimas suvalstybinto 
turto sąskaitom Todėl kiekvieno 
ilgaplaukių “bytnikų” pasirodymo 
metu salėje ar kavinėje budi kele
tas automatiniais ginklais apsi
karsčiusių karių, kurių pareiga 
yra sutramdyti įsikarščiavusius 
jaunuolius. Daugiausia 
kompartija yra turėjusi 
Devils” grupe — šių 
velnių” išėjimas scenon 
sada sukeldavo chaosą.
karių apsauga neįstengdavo atsta
tyti tvarkos. Kompartija buvo 
priversta griebtis drastiškų prie
monių: “velniai” buvo pasiusti į 
psichiatrinę ligoninę, kur ilgokai 
buvo tiriama jų protinė sveikata, 
o po to jiems buvo uždrausta kon
certuoti.

ATVIRI STUDENTŲ ŽODŽIAI

vargo 
su “Hell’s 
“pragaro 

beveik vi- 
Net ir 50

Hamburge leidžiamo žurnalo 
“Stern” bendradarbiai turėjo il
gesnį pasikalbėjimą su Prahos 
studentais. Jie nesibaido netgi 
kavinėse pasakyti teisybės į akis, 
nors kompartijai labai karčius jų 
žodžius girdi prie kitų stalų sėdin
tieji asmenys. Į žurnalistų įspėji
mą studentai šyptelėdavo:

— Jie yra tokios pačios nuomo
nės apie kompartiją kaip ir mes...

Visi Čekoslovakijos studentai 
gauna mėnesinę 500 kronų stipen
diją, o už vyrišką eilutę jiems ten
ka mokėti 1.500 kronų. Škoda 
fabriko pagamintas automobilis 
neprieinamas net 1.800 kronų už
dirbančiam inžinieriui — už jį vie
tinėje rinkoje reikalaujama 40.000 
kronų.

Sutiktam užsieniečiui studentas 
primena:

— Mums komunizmas nereika
lingas, nes mes jau 1938 m. turė
jome 
visoje 
monė 
net ir 
kraštų, žemės ūkis žydėjo gyven-' 
tojai buvo patenkinti. O dabar;.. 
Dabar mes esame viską praradę...

Kiekvieną jaunesnį turistą gele
žinkelių ir autobusų stotyse užkal
bina - merginos, jieškančios pažin-

augščiausią gyvenimo lygi 
rytų Europoje. Mūsų pra- 
savo modernumu pralenkė 

daugeli vakarų EuroposIlgaplaukių sąvėlų muzika pa
tinka ne tik jaunimui civilinėje 
aprangoje, bet ir kario uniformo- 
je. Kariuomenės eiles aptarnau
ja tam tikslui specialiai angažuo
tų 50 kūtvėlų. Jie įsileidžiami ir 
į kompartijos kontroliuojamų pro
fesinių sąjungų parengimus, kur ties ir jungtuvinio žiedo, kuris 
jų koncertai taip pat gana dažnai 
baigiasi muštynėmis, o kareiviams 
skirtuose koncertuose kartais net 
karininkams tenka bėgti nuo sce
nos, jeigu jie nelaiku pamėgina 
nutraukti koncertą.

joms suteiktų galimybę išvykti į 
laisvąjį Vakarų pasauli ir užmirš
ti Prahą, kadaise vadintą auksiniu 
miestu. ;

Vyt. Kastytis
(T.Ž.)
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Už 25 pėdų, išilgai, pradedant 
matuot nuo durų, pagal kairę sie
nų, yra kambario kampas. Pasu
kim i dešinę ir atskaičiuokim 32 
pėdas, bet paskutinę pėdų dėkit 
skersai, jeigu dėvit batus 9 nu
merio. gausime kitų kampų. Vėl 
pasukime į dešinę, bet neskai- 
čiuotot daugiau ,nes jau žinom, 
kad bus 25 pėdos. Dabar, iš gat
vės pusės, visų priekinę sienų už
ima langas, kuris tęsias ligi du
rų, bet ir durys yra, niekas kitas, 
bet stiklas. Jeigu pažvelgsit j 
viršų tai lubas rasit virš galvos, 
12 pėdų augštyje. Žiūrint iš lau
ko, vitrinoje, iš dešinės pusės 
profiliu j gatvę stovi, dievišku 
šypseniu ir lietuviškais tautrū- 
biais pasipuošus, nepaprasto, no
riu pratęsti žodį: rte-pap-ras-to, 
(mat viengungis ėsu) grožio lie
tuvaitė. Ir ne kas kitas, bet ta iš 
Amerikos, pasižymėjusi kino ir 
televizijos artistė! (Ak, kaip jos 
vardas?) Turiu, mano brangūs 
skaitytojai, truputį pataisyt. Lan
ge stovi tik jos, bet gyvo dydžio 
ir, skaitytojau, būtinai spalvotas 
paveikslas. Ant jos balto liekno 
kaklo, geltoni kaip ir jos plaukai, 
kabo tikrai gintaro karoliai.

Vos įžengus pro duris, dirstelė- 
jus į kairę sienų, pasijunti kaip

kampo prie durų, kur mes dabar 
stovime, pušys stiepias, ir jų vir
šūnės dingsta kažkur lubose, bet 
toliau jos vis mažėja, palikdamos 
vis daugiau vietos dangaus mėly
nei, kol visai miškas baigias smė
lėtam krante, prie pat jūros. Da
bar pasitraukim nuo durų (gal 
kas norės įeiti) ir pasisukini vei
du į dešinę pusę. Susidūrę su mū
sų gražuolės mėlynom akim, pa
sidžiaukim jom, tik labai trumpai. 
Prašau! (Aš pats kiek ilgiau už
truksiu). Savo svajingas akis, 
(galvoju apie vyrus) pro mergai
tės petį, atkreipkim į paveikslų 
antroje sienoje. Samanoti plėmai, 
kaip žalios oazės pilkoj, šiaudinėj 
dykumoj, puošia šiaudinį stogų 
mažos bakūžės, apkerpėjusiais sie
nojais, bet šviežiai dažytom lan
ginėm. Prie namelio auga ir žy
di, ar tai gėlės, ar tai saulėgrą
žos, dideliais geltonais žiedais, 
kurie siekia veik, namelio stogų. 
Siauras takelis, palikęs bakūžę, 
vingiuojąs į pakalnę ir vėl bai-

IDEALUS PAVEIKSLAS
ARBA ŽODŽIAI APIE NIEKĄ

gias, kaip ir miškas, smėlėtam 
pajūry. Prie takelio ir toliau kal
nely, auga ar tai krūmai ar tai 
medžiai, bet mart nebuvus Palan
goj, sunku atpažint. Jie dalinai 
nustelbia dvi moterėles, kurias 
meų^ matom tik iš nugaros, be
skubančias žemyn.

Kadangi abi sienos mus jau nu
vedė pajūrin, tad pakelkim akis į 
viršų. Galinėje sienoje, j tų bega
linę mėlynę, kur dangus susilie
ja su jūra. Ir palengva, pro bal
tas būręs žvejų laivelio, pro švel
nias putojančias bangeles, leiski
mės sierta žemyn, ir žengdami pa
lengva į priekį mes atsidursim 
kambario gale, prie baltos tvore
lės, kur 3 pėdų plotyje, tarp sie
nos ir tvorelės, paveikslo vande
nį sutinka tikras smėlis, geltonas 
smulkus smėlis. O tam smėlyje, 
visam kambario plotyje, tai vie
nur, tai kitur lyg tai vandens iš
plautas medžio kelmas, gintaro 
šmotas, ar jūros kriauklė guli. 
Prie pat tvorelės už stiklinių vir
šum medžio stalo, stovi ilgas suo
las, o po stiklu ant suolo, tartum 
lūpų raudonu pieštuku, apvedžio
ta Lietuva angliškam žemėlapy. 
Prie žemėlapio taip pat padėta

JAUNIMO PAREIGOS LIETUVYBEI
Besitęsiantis Lietuvos paver

gimas rodo, kad ateities kovą 
už laisvę turės toliau vesti da
bartinis jaunimas.

Todėl yra labai aktualu lie
tuviškam jaunimui aiškiai sup
rasti savo pareigas lietuvybei.

Visų pirma, jaunimas turėtų 
stengtis išlaikyti lietuvybę. Tai 
būtų daugiau asmeniškas įsipa
reigojimas tapti tikru lietuviu. 
Norint tokiu tapti, jaunimui tek
tų sąmoningai ir visapusiškai ug
dyti lietuviškumą.

Svarbiausia reikėtų kiek ga
lint gerint vartojamą lietuvių 
kalbą — ja kalbėti su draugais, 
sekti lietuvišką literatūrą ir skai
tyti lietuvišką spaudą.

Kalbos išlaikymas yra vienas 
iš svarbiausių jaunimo uždavi
nių; ttktai mokant lietuvių kal
bą galima pilnai su lietuviais 
bendrauti, ir tiktai per ją gali
ma suprasti lietuvių tautos dva
sią. 

trumpa gintaro istorija. Atsisukę 
atgal dar pasigrožėkime gyva 
augmenija, abiejose kambario pu
sėse, kuri susilieja su paveikslu, 
padarydama jį lyg gyvų. Ausyse 
skamba lyg tai švelnutė muzika, 
o skruostus glosto, tarytum ra
mutis vėjelis, pasislėpęs kažkur 
pušų viršūnėse.

Pačiam kambario viduryje, tri
jų lentynų augščio, stiklo kvadra
te, sėdi dvi jaunos, tautrūbius dė
vinčios mergaitės. Kadangi pa- 
žioplinėt atėjom, tai akis į jas pa
kelkim labai droviai ir trumpam, 
o visų dėmesį atkreipkim į gin
taro gaminius, gražiose atvožto
se dėžutėse išdėstytus. Apžiūrė
ję vitrinas dar kartų tegul žvilgs
nis aplekia aplink, tuomet atsi
dustom giliai iš visos krūtinės ir 
lai pasididžiavimas paglosto jūsų 
sielų. Sudėję lūpas nuolaidžiam 
šypsniui, ir pro duris išsineštom 
lauk j smalsuolių krūvų. Palikim 
šypsenų veide net ir išgirdę pa
stabų mūsų lango gražuolės var
du: — Look, Rūta Lee! — Lithu- 
bloody-anian!

Palaukit dar trumpų valandėlę, 
mano kantrieji skaitytojai, aš la
bai trumpai paaiškinsiu jums,

Jaunimas taip pat turėtų susi
pažinti su lietuvių tauta.

Tam būtų reikalinga susipa
žinti su lietuvių tautos istorija, 
svarbesniais tautos veikėjais, ra
šytojais, ir vadais.

Dabartiniu metu jaunimui yra 
stačiai būtina pilnai žinoti esa
mą Lietuvos padėtį.

Jis turi pasistengti išsiaiškin
ti, kaip šita padėtis atsirado ir 
kokia dabartinė padėtis Lietuvo
je.

Lietuvos padėties pažininmas 
turėtų paskatinti aktyviai išlai
kyti lietuvybę ir rūpintis atkreip
ti pasaulio dėmesį į pavergtą tė
vynę.

Antras jaunimo uždavinys yra 
dalyvauti visuomeninėje veiklo
je. Jaunimui tai reikštų dalyva
vimą lietuviškose, organizacijose. 
Neužtenka tiktai save laikyti lie
tuviu, reikia dar juo aktingai bū
ti. O tam progos atsiranda ben
draujant su kitais lietuviais. 

kaip atsirado tas lietuviškas kro- 
melis Karalienės gatvėj?

Ponas Piemenaitis, australų lie
žuvi gelbėdamas, bei sau, nuo 
apeliavimo, laikų taupydamas, nu
metė i prisiminimus tų “aitis”, o
pasiliko, kaip nukirpta avis, trum
pas australiškas Piemen, dažnai 
“Pie man” arba “Pie eater”, pra
vardžiuojamas) kuomet buvo iš
rinktas į augščiausių lietuvybės 
postų, apžvelgęs pustuščių salę, 
ramiu balsu prabilo: — Mano 
Brangūs Tautiečiai!1 Man atrodo, 
jog jau yra pats laikas pertvar
kyti mūsų veiklų, padarant jų jau
nų ir gyvų, įdomių ir patrauklių, 
Ji turi , būti originali, reta savo 
grožiu, sukelianti pasididžiavimų 
ir viliojanti jaunimų. Mes nėsam 
šio krašto atmata, bet atvirkščiai, 
likimas mums jį suteikė, tad sa- 
vinkimės jį bei viskų tempkim ant 
savo kurpalio. Viskų, kartoju, vi
skų, kų darysim, turi būt nauja 
sava idėja, savo grožiu čiabu
viams reta ir nematyta. Tuomet, 
tik tuomet, kaip jau būsim tikri 
del pasisekimo, mes užvilksim lie
tuviškų drabužį, arba užlipysim 
savo etikėtę...!

Pakaks jau. Tas kromelis gal 
ir bus vienas iš tų jo lietuvybės 
suknelių apie kurias ponas Pie
men gale kalbos minėjo!

Brangūs Skaitytojai, čia ir vėl 
tik idėja, neturinti nieko bendro 
su tikrove. V. Sopia.

Organizacijose jaunimas susi
pažįsta, atranda bendrą kalbą, 
susidraugauja. Nuo šitokio ben
dravimo priklauso ateitis, nes tik 
visuomeninis gyvenimas tegali 
išlaikyti lietuvybės gyvastingu
mą.

Iširus visuomenei, iširtų ir 
spauda, politinė veikla, nebūtų 
organizuoto veikimo.

šalia lietuviškos veiklos, da
barties jaunimui teks suvaidinti 
ypatingai svarbią rolę Lietuvos 
laisvės atgavimo darbe.

Užaugęs svetimuose kraštuo
se, jaunimas žino gyvenamo 
krašto kalbą, pažįsta to krašto 
žmones ir politinį gyvenimą.

Tad jis yra gerai pasiruošęs 
kreiptis į šią visuomenę ir reika
lauti Lietuvai laisvės ir nepri
klausomybės.

Jaunimas šiam darbui turėtų 
tš anksto pradėti ruoštis.

Jaunimo metų proga kaip tik 
turėtų būti atkreiptas dėmesys į

KIEK GI DUOSI?
KIEK PAREMSIM JAUNIMO ATSTOVUS?

Viename pobūvyje teko nugir
sti tokį pokalbį.

— Tai kiek duosi, kai atvyks 
su rinkliava dėl jaunimo atstovų 
į Čikagiškį kongresų?

— Reikės duoti svarų.
— Ir pasakei! Būtum čia mums 

mažiau ant stalo sudėjęs, jei taip 
jau skūpauji. Kiek jie surinks, 
jei po svarų duosim! Mūsų kolo
nijoj apie 300 lietuviškų pasto
gių, tai vadinas 300 svarų. Nė 
vienam pilnai kelionei neužten
ka.

— Patys dirba, tai tegu ir susi
moka.

— Na, ir vėl! Negi jie savo 
reikalu važiuoja. Kongresas — 
visų lietuvių reikalas. Ten bus 
nutarti keliai dėl ateities mūsų 
veiklos, net po mūsų galvos. Ir 
tai ne mūsų senių, o žodis jauni
mo.

— Bet jaunųjų ne vienas ge
riau uždirba už mane.

— Negi visi važiuojantieji jau 
dirba? Yra juk ir studentų, ku
riuos išlaikyti tėvams nemažai 
kainuoja. Miklių Jurgis, tiesa, 
dirba, bet pirmi metai. Tik Vik
toras Tamošaitis antrus, bet pir
ko išsimokėtinai mašinų.- Jauni
mui nemažai išeina, ypač tiems, 
kurie dalyvauja lietuviškoj veik
loj.

— Tai tegu neperka mašinos.
—Tau ir šertam reikia, o jau

nas, sakai, tegu neperka!
— Reikės, kaip matau, dau

giau duoti.
— Gerai, kad susipratai. Ne

užmiršk, kad kelionė tai dar ne 
viskas, šešias savaites reikės pra
gyventi Amerikoje. Ten niekas į 
namus nepriima. Reikės patiems 
mokėti už viešbutį, už valgį. No
rės ir į kitų miestų pavažiuoti. 
Kelionei lėktuvu per 400 svarų, 
o kiek reikia dar kišenėj turėti?

— O kodėl lėktuvu, o ne lai
vu?

šį svarbų klausimą.
Aišku, neužtenka minėti tik

tai jaunimo pareigų.
Vyresnieji ir jų veikla neturė

tų nustoti jaunimui būti paska
tinimu domėtis lietuvybe.

Gražina Norvilaitė,

Paryžius

— Tai negi pusmetį paaukosi, 
žmonėms darbas, mokslas.

— Tavo teisybė! O kišenėj tai 
porų šimtų reikia turėti.

— Na, matai! Ir pats buvai 
galvojęs su svareliu, sakykim, 
dviem doleriais, prisidėti prie pa
ties svarbiausio lietuvių išeivijos 
įvykio. Juk iš Chicagos lietuvių 
balsas nuskambės ir iki Kremliaus 
sienų. Nepatiks rupūžėms, kai ir 
jaunieji į juos ims badyti pirš
tais. Mus tai pabėgėliais vadina, 
vokiečių simpatikais. O kų jie ga
li jaunimui prikišti? Nieko. Daug 
grįžtų į tėvų žemę, jei tik Mask
va pavergųtas tautas iš kalėjimo 
paleistų. Taip ir pasakys mūsų 
šaunieji atstovai Chicagoje!

Visgirdas

NAUJI LEIDINIAI
NEWS DIGEST — INTERNA

TIONAL. Nr. 1, 1966 m, Trimė- 
nesinis politinis antikomunistinis 
anglų kalba žurnalas. 64 psl. Kai
na 30 c.

šiame numery surinkta apsčiai 
įdomios ir aktualios dokumenti
nės medžiagos apie komunizmų, 
sov. Sąjungų ir vietos Australi
jos gyvenimų. Taip pat paminėta 
Lietuvos ir Estijos nepriklauso
mybių sukaktys.

Sausio - vasario ACEN NEWS 
(Pav. Eur. Tautų Seimo Naujie
nos) įdėjo Algirdo Budreckio 
straipsnį “Įsiliepsnojusi mintis” 
— apie lapkričio manifestacijos 
poveikį, kaip atoveiksmį prieš 
Sov. S-gos bandymų išgarsinti 25 
metų Baltijos kraštų pasisavini
mo sukaktį. A. Kūtt, ekonominės 
-socialinės komisijos pirmininkas 
(estas) nagrinėja Kosygino re
formų (palietusių ir Baltijos kra
štus). Yra ir eilė taiklių politinių 
anekdotų iš pavergtųjų kraštų. 
Prenumerata $3.00 metams. Ad
resas: 29 West 57 St. New York, 
N.Y. 10019. (Elta) -

Geelongo Biuleteni*. Nr. 9 1966 
2.10. Geelongo apylinkės Valdy
bos leidinys, skirtas Vasario 16- 
sios paminėjimui. Ats. redakto
rius A. Karpavičius. Išleista ro
tatorium. Iliustracijos R. Giedrio.

ALĖ RŪTAsporas as
Metinio vakaro apsvarstymas buvo baigtas. 

Poeto Egidijaus kambary lingavo dūmai, sviro pe
leninės, nuobodžiavo pusiau nugertos skardinės 
alaus: tuščiosios staipės! kampe, žiopsodamos į spin
toje suvarytas knygas ir vyrų po stalu ištiestas 
kojas.

— Taip ir bus, draugai, šį kartų teprabyla 
jaunimas. Tesrūva modernusis žodis. — Susirinki
mo aidu atsiliepė visu apvaliu veidu šypsųs pirmi
ninkas, pataikaujamai siekius susirinkusiųjų pagy
rimo.

— Palaukit! — Ištiesė dešinę Egidijus. — Pa
laukit. O gal pakviestom ir Ksaverą? Gal geriau 
pakvieskim ir jį... Jauno poeto šypsena nuslėpė 
neištartus motyvus, staiga pakeitusius jo pirminį 
nusistatymą.

— Kaip tai? — Išplėtė vienas akis.
— Na, ponai! Negi svarstysim visa iš pra

džių? Programoje — tik naujausioje žodžio atsto
vai. Kam dabar tas čiobrelinis poetas? — Jaudi
nosi liesas vyrukas.

Pirmininkas nosine nusišluostė kaktą ir dar 
švelnesniu balsu, kaip pirma, kreipėsi į kultūrinės 
sekcijos vadą Egidijų:

— Drauguži, nėra tau lygaus mūsų mieste. Nei 
kitur. Ksaveras? Jis čia nė netiktų. Ką gi jis naujo 
pasakys šalia mūsų pakviestųjų?

Kelios galvos linktelėjo. Raitėsi naujo dūmo 
melsvuma. Kampe trinktelėjo į grindis dar viena 
išgerto alaus skardinė.

— Na, žinot. Vietinis rašytojas. Tegu. Kelio
lika senių daugiau atsilankys. Mums reikia ir pel
no. Atsiminkit, tai kultūriniams reikalams paremti.
— Egidijus vis šypsosi, pro langą žvelgdamas į 
blankią prietemą, kurioje skandino jam vienam te
žinomus tikslus, dėl ko kviestinas visuomenės mė
giamas poetas, jo draugų tarpe linksniuojamas se
nobiniu ir čiobreliniu.

— Ar programa nepasidarytų per plati? — Su 
apsimestu rūpesčiu atsisuko dar pirmininkas.

— Juk sirgo Ksaveras. Gal negalės dalyvauti?
— Gurkšnį alaus nugerdamas, tyliau ištarė antras.

— Po šitos knygos nieko naujo iš jo nebelauk. 
Žmogus dairosi į saulėlydžius, o raštais — jau am
žių baigė. — Metė tvirtus žodžius trečias.

— Nieko naujo nedavė ir šitoje. Ei, kam jums 
Ksaveras? Užbaikit kartą tuos parapijinius laikus 
ir tas temas.

— Nekviestom. Arba galim kviesti, jei tikimės, 
kad neateis. — Tuštėjo skardinėlėse alus, blanko 
pasisakymai prieš.

— Tegu. — Tyliai, bet tvirtai užbaigė Egidi
jus. — Tegu dalyvauja. Jei serga senis, duktė pa
gydys ir atves.

Tais poeto žodžiais metinio vakaro apsvarsty
mas buvo tikrai baigtas.

Pakviestas poetas Ksaveras į vakarą atėjo. 
Duktė parūpino šaltmėtinių saldainių, kad skaitant 
balsas būtų aiškesnis, nurinko nuo eilutės visus 
pūkelius, už parankės į salę įvedė. Lakštutė ėjo gre
ta liguisto poeto šypsodama, grakščiai, žvilgsniu 
apmesdama gausiai susirinkusius, širdžiai sunkiai 
dunksenant: “ar tėvui pasiseks, ar pasiseks?”

Ksaveras atsisėdo pirmoje eilėj, linktelėjo pa
žįstamiems. Žvelgdamas į scenos viršų galvojo: 
“Taip, taip. Jie neišsiverčia be manęs. Ar būtų su
sirinkę tiek žmonių, kad ir į metinį vakarų, jeigu 
programoje nebūtų mano vardo?”

Kitoje salės pusėj sėdėjo Egidijus ir jo drau
gai. Aplink juos ir ypač salės gale telkėsi naujo 
žodžio gerbėjai. Egidijus ir vienas antras draugų 
nežymiai linktelėjo Ksaverui. Kiti nė nežiūrėjo į 
tradicinių eilių rašytojų, nors neišmanė naujo ir se
no žodžio, bėgdami paskui tuos, kurie garsiai skam
ba.

Metinio vakaro tikslas, ne turinys pripildė sa
lę pilkų ir margų žmonių Tikslas — kultūrinę įstai
gą praplėsti, kad jaunimas turėtų vietos susibur
ti. “Reikia paremti jaunimą”, kartojo ir lengviau 
traukė dolerį, smalsiai žengdami į salę pamatyti, 
kurie jų draugų patriotiški ir palankūs jaunajai 
kartai.

Lengvai ūžė minia įspūdžiais, kasdieniais rei
kalais ir programos aptarinėjimais. Paskutinis ka
klaraiščio pataisymas, plaukų paglostymas ir pas
kutinė, gražiausiai nustatyta šypsena. Linktelėji
mai draugams, žvilgsnis į programą, paskui — su
stingimas orioje pozoje lyg... “Palaukit! Aš čia vis
ką suprantu, ir būkit laimingi, jei sulauksit mano 
pritarimo!”

Prasidėjo meninė vakaro programa. Pirminin
kas paskelbė dalyvaujančių vardus, prie kiekvieno 
prisegdamas po skambų pagražinimų. Pirmuoju į 
sceną buvo iškviestas Ksaveras.

Sulinkusiais pečiais ir liesas, nors ne per se
nas, aukštai pakelta galva lipo scenos laipteliais po
etas. Keli lapai jo pirštuose virpėjo, bet žvilgsnis 
buvo gilus plačiais toliais ir metų įraižytu griežtu
mu. Veido raukšlės susimąsčiusią kaktų ir suspaus
tas lūpas apsupo beveik rūstumu. Poetas nežy
miai linktelėjo vis dar gausiai plojančiai publikai, ir 
jam praskriejo mintis: “Kaip Tėvynėj, kaip anais 
laikais... Dar aš jiems reikalingas, dar jų širdis sa
vo eilėmis prisišaukiu...”

Lakštutės mėlynos akys buvo pakeltos į tėvų. 
Jos veidu slankiojo rūpestis ir nuoširdus kažko lau
kimas. Ir ji šnibždėjo viduje: “Laikykis, tėveli, lai
kykis ... Suprasim tave ar ne, kad nors tau liktų 
įspūdis, jog supratom. Išgujo tave iš Tėvynės, tai 
nors laikykis tarp saujelės savųjų...”

Egidijaus galva buvo palinkusi ant rankos. Jo 
akys glostė Lakštutės garbanas aplink spindintį 
veidų, jos lūpų profilį, jos tiesų liemenį. Jis ne
kantriai žvilgterėjo į Ksaverų scenoje ir mųstė: 
“Esi vertas dėmesio tik dėl dukters. Na, berk sa
vo poterius greičiau! Po tavęs ateina didesnė žo
džio jėga... Ei, seni, šįvakar būsi blankiu fonu mū
sų ryškioms raidėms...”

Ksaveras deklamavo apie Lietuvos dangų ir jo 
širdy kylančius debesis su saulėlydžio atšvaitais, 
apie meilę, gegužių išgiedotų riešutynuose, apie auš
rų ir vieversį virš gimtinės laukų. Jo galva vis 
kilo, veidas išblyško, ir lapai rankoje aiškiai vir
pėjo. Tyla salėje paskatino Ksaverų dar aiškiau 
deklamuoti, pabrėžiant savo ilgesio tonus ir ištęsia- 
mai piešiant gimtinės vaizdų nuotrupas.

Salėje kažkas pusgarsiai atsikvėpė. Pakreipti 
veidai, atloštos galvos nebūtinai sugaudė poeto žo
džių prasmę, bet širdys ištirpo giedančiuose tonuo
se ir Tėvynės ilgesy.

“Kad tik ne per daug susijaudintų... Graibs- 
tysis paskui už širdies...” — Baiminosi Lakštutė, 
bet jos lūpos nejučia šypsojos, širdis pastebimai 
dunkseno po gintariniais karoliais.

“Sentimentalu iki šleikštumo’.’, tyliai šnibžte
lėjo draugas Egidijui.

Ksaveras giliai nusilenkė. Publika prapliupo 
katutėmis. Susimųstęs, pakelta galva, kaip apeigas 
atlikęs kunigas, ėjo nuo scenos poetas. Jo žingsniai 
dabar buvo tvirtesni, negu ateinant, nors kakta 
paraudusi ir lūpos šypsančios. Pirmosios eilės plo

jo ir plojo, kol jis pasiekė savo vietą greta Lakš
tutės.

Toliau skaitė kažkas prozinį dalyką, ir publika 
atslūgo nuobodžiauti. Iš mandagumo vis d^r atidos 
pozęje pakreiptos galvos ir akys įsmeigtos į skai
tytoją, bet mintys bėgo atgal į namus ir sklaidėsi 
reikaluose. Skaitytojui baigus, jo gilius nusielnki- 
mus, žinoma, palydėjo plojimai. Santūrūs, negar
sūs. Skaitytojo draugai paskutinėse eilėse pliaukš- 
kėjo ilgiau, tarytum norėdami sukelti audrą šau
kšte.

Daugiausia dėmesio susilaukė poetas Egidijus. 
Jo drąsus žengimas į sceną buvo palydėtas gausių 
katučių ir net valiavimų bei švilpimų salės gale. 
Pats Egidijus nieko nemąstė vien tirpo pakilime ir 
pasitenkinime. Tik labai giliai virptelėjo nedrąsa, 
bet jo laikysena rodė savimi pasitikėjimą ir šaltą 
abejingumą plojantiems.

Lakštutė atidžiai sekė jo žingsnius ir gausiai 
plojo. Paskui, žvelgdama į tėvą ir į scenoje drąsiai 
stovintį, lyg dievaitį, Egidijų, staiga pagalvojo: 
“Kokie jūs visi išdidūs, poetai! Atrodo jums: tik 
aš ir pasaulis, o ne — mes ir pasaulis”.

Ksaveras niūriai nuleido galvą. Jo rankos te
bevirpėjo iš susijaudinimo. Jo ausis kurtino ploji
mų ūžesys, ir jis stebėjo iš šono dukterį, sunerimu
sių, plojančią, išraudusią... Gerklė tebespringo sa
vų eilių graudumu, ir širdis dunkseno sustingusi, 
negarsiai, lyg nepritardama šiems plojimams.

Egidijus atsikosėjo ir pakėlė rankose baltus la
pus; tik retkarčiais pažvelgdavo į juos, drąsiai vie
ną pakeisdamas kitu. Jis deklamavo daugiau, negu 
skaitė. Ir ne deklamavo, o skambiu balsu kalbėjo 
apie savo aš erdvių platybėse, apie sproginėjančių 
ugnių laukus pasąmonėj, apie tylą didelių upių 
krantuose. Po kiekvieno jo iškalbėjimo pakildavo 
salės gale katučių audra. Egidijus žengė porą 
žingsnių J scenos kraštą ir staiga nutildė salę apo- 
kaliptinės temos didybe. Ir nubudo visi klausytojai 
ir pakėlė galvas, kai Egidijus užbaigė pasaulio ju
dėjimus, užgesino žvaigždes ir surinko planetas. Ir 
jo kalbėjimuose augo jėga, kai jis deklamavo apie 
angelo trimitą, sublizgusį kitose saulėse, apie vėjų 
užmigimą tyloje ir apie atėjimą Viešpaties paklaus
ti: “Žmogau, ką atnešei iš gyvenimo? Ką padarei, 
kas būtų verta padėti ant paskutinio aukuro?”

Ir ne žmogus, o angelas atsakė Viešpačiui Egi
dijaus lūpomis. Atsakė klausimu: “Ar atnešė jis 
širdį, kuri mylėjo? “Egidijaus lūpomis nusikvato
jo šėtonas taip, kad atskambėjo ironija visose sau-

(Bus daugiau)
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LAIŠKAI IŠ N. ZELANDIJOS

IV. Zelandijos stebuklai
IEVA DIDŽYTĖ

Temtant štai ir vėl atsidūrė
me naujoje vietoje. Mano drau
ge Lilija sako, kad reikia rašyti 
kasdien, nes kitaip atprasime nuo 
rašymo. Aš jums nė pusės tiek 
neparašau, kiek ji savo namiš
kiams. Bet manau, kad kiek svar
besnius įspūdžius perduodu, 
kiek vaizdžiau 
nuotraukomis.

Anos dienos 
Hamiltone man

o
viską perduosiu

Iš Tauranga į Roterua mus pa
vežėjo p. Hartley, kuris naktį 
praleido hotelyje ir anksti atsku
bėjo mūsų pasiimti, šį kartą ke
lias dalinai South Pacific pakran
tėmis, dalinai per miškus, o pas
kui Rotorua ežero pakraščiais.

Pats miestas didelis, pilnas tu
ristų. O tie turistai — keisti pa
vidalai: visokiausios aprangos, į- 
vairiausio aukščio ir pločio su

tarp 
duo-

Waitomo urvai 
vaidenasi ir šian-- viena bendra ypatybe — foto apa- 

die. Kaip jau minėjau, tada bu
vau be galo mieguista. Dabar kiek 
atgijus vakarykščiai Waitomo ur
vų vaizdai, Hamiltonas man vai
denasi, kaip rūkuose. Dabar ga
lėčiau prie Waikareao upės kran
to išbūti visą naktį. Jau temsta, 
bet oras gaivinantis, malonus.

Su p. Hartley keliavome visą 
dieną. Jis dažnai turi progų pa
keliauti kiek ir toliau .tarnauda
mas svarstyklių firmoje. Kelias iš 
Hamilton į Tauranga įdomus tarp 
didelių kalnų su žaliais slėniais. 
Pravažiavom daug turtingai at
rodančių ūkių ir visur tos puikios 
įsiganiusios avys ir karvės, be- 
braidžiojančios iki kelių po veš
lią žolę.

Taurangoje mums surado kam
bariuką čia pat prie upės. Šiuo 
metu miestelis gana ramus, bet 
visi sako, kad per šventes čia 
esanti viena iš populiariausių 
šiaurės salos vasarviečių. čia 
daug galimybių ir vandens spor
tams. Iš čia netoli ir gerai žino
mas Maunganui kalnas prie pat 
okeano, kur galima maudytis, vai
kščioti ir laipioti. Mes, deja, ne
spėsime ten užsukti.

Keisti bet gražūs tie maorietiš- 
ki vietovių pavadinimai. Netolie
se vienas miestelis vadinasi “Te 
Pūke”, kitas “Maketu”. Vienas 
slėnis vadinasi Ngamuawahine. 
Pajūriai — Pahoia, Waihi, Ohope 
ir pan. Iš pradžios, negalėjome 
atsiminti nė vieno tų vardų, bet 
dabar, po nuolatinio žiūrėjimo į 
žemėlapius, pradedame tas vietas 
pažinti, ir vieną nuo kitos atskir
ti.

Vos beįžiūriu, ką rašau, tad 
sakau iki. Kažin, kur būsiu rytoj 
šiuo metu. Gyvename tikrai kaip 
čigonės, tik ateities išburti, 
sipažinsiu, tikrai nemokame.

ratu! Mudvi nesiskaitėme turis
tėmis ir žiūrime į juos kaip į 
priešus, kurie suteršia gamtą, pa
kelia prekių kainas ir perka su
venyrus. Žinoma, mes sutikome 
ir kalbėjomės su keliais turistais 
kelionės metu ir turiu pasakyti, 
kad pavieniai jie pasirodo visai 
gerai ir patikimi, net gi įdomūs, 
lygiai kaip ir mes visi...

šioje apylinkėje tiek įdomu, 
kad čia žemės paviršius yra la
bai silpnas ir skylėtas, kaip kan
džių suėsta kojinė. Iš tų skylių 
veržiasi sulfuru atsiduodu garai. 
Vietomis tose duobėse burbuliuo
ja verdantis vanduo arba verdan
tis molis. Tikriausiai jau girdė
jote, kad ten, kur neperkaršta 
prieiti, galima valgius virti te
kiuose natūraliuose katiluose.

Aplink Rotorua pasivaikščioju
sios užtikome daugelį tokių vie
tų. Apžiūrėjome visą maori kai-

asfaltuota 
per asfal- 
karšti ga- 
lyg mažy-

mą. Čia seni biedni namai 
karštų prūdų ir garuojančių 
bių. Maori vaikai visur ant tvo
rų sėdinėja, šmirinėja po krūmus. 
Aš prie vieno verdančio prūdo po
zavau, kol Lilija nustatė foto apa
ratą mane nufotografuoti, ir 
staiga vanduo taip smarkiai su
burbuliavo, kad mane aptaškė ir 
nuplikino, šiame kaimelyje aplan
kėme maori drožinėtoją, bet iš tų 
gražių dalykų nieko negalėjome 
nupirkti, nes būtų buvę persun- 
ku gabentis kartu. Kaimelio cen
tre graži bažnytėlė ir 
aikštė su statula. Nęt 
tą buvo prasiveržę tie 
rai ir aikštė skylėta,
čiais vulkanais pradurta. Čia dvi
račiais trankėsi maori jaunimą.^ 
Rudais veidukais, juodais plau
kais bet naujoviškais drabužiais 
visi nusitrenkė kažin kur — gal 
į Rotorua miestą.

Dar liko kelios valandos iki va
karo, kada reikėjo atsiimti kup
rines iš stoties. Jau seniai buvo
me atsisveikinusios su p. Hartley. 
Ryžomės dar nuvažiuoti prie šal
tinio, kur galima žuvis tiesiog iš 
rankos pamaitinti. Vieta kelios 
mylios už miesto tankiame papar
čių slėny. Prieš įeinant kioskas. 
Bobelė labai stengėsi mums įsiū
lyti suvenyrų, bet veltui. Mes tik 
nusipirkome po maišelį kepenė-

lių žuvims ir be palydovo nuėjo
me į nurodytą vietą. Žuvų pilna, 
kaip skruzdėlių ant cukraus. Vie
na šalia 
spaustos 
dėžutėse.
tikinome, 
vandens gabalą mėsos, 
kapt ir man net į pirštą įkando! 
Išsigandus paleidau mėsgalį, ku
ris teko kuklesnei žuvytei. Džiau
giuosi, kad man nenukando viso 
piršto. Žymė ir dabar tebėra, bet 
nesakysiu, kad neskauda. Dau
giau neužsiėmiau su žuvimis. 
Viską įmečiau iš karto ir baig
ta. Draugei kiek geriau pavyko, 
bet po mano nepavykusio ban
dymo ji buvo kiek atsargesnė.

Kiek pavėluotai grįžome į sto
tį. Dar išsiprašėme, kad mums 
atiduotų kuprines. Tada susirū
pinome nakvyne? Skambinau vie
nai lietuvei, kur čia gyvenanti, 
bet neatsiliepė. Laimei, sužinojo
me, kad mieste yra "youth hos
tel” ir ten nuvažiavome. Tokių 
liuksusinių patalpų ir nesitikėjo
me — stori minkšti kilimai, elekt
riniai įtaisymai virtuvėje ir vo
nioje ir tikros lovos su pilna pa
talyne. Ir tik už tris šilingus. 
Gaila, kad jis buvo pilnas, ir 
mums teko įsitaisyti ant grindų. 
Po vakarienės visas mūsų būrys 
nuėjome į miesto maudykles pa
plaukioti šiltame šaltinių vande
nyje. Vėliau dar užsukome į res
toraną kiek atsivėsinti.

Taip ir atspėjote — jums ra
šau savo guolyje ant grindų. Tie
są pasakius ant divono. kuris min
kštas kaip matracas. Saldžių sap
nų, pasauli!-----------

ŽIEMA PRAEINA—

pri-

TURISTŲ CENTRE
Pusryčius valgėme sėdėdamos 

upės, pakrašty. Musių nesijautė 
taip, kaip kad būtų namuose 
(Australijoje). Iš viso čia beveik 
musių nepastebime, nei uodų, nei 
kitokių piktų vabzdžių. O gyva
čių, kaip žinote, šiame krašte nė
ra.

kitos, beveik taip 
trinasi, lyg būtų 
Ar kanda? Tuojau 
Vos spėjau iškelti 

kai

su- 
jau 
jsi- 

virš 
jau

ATEINA!

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 (I)
Susegamas vilnonis mot. arba vyr. nertinis; Vyr. arba 

mot. nailoninės kojinės; Viln. angliška medžiaga vyr. arba 
mot. kostiumui — 31 jardo; Itališkas nepermatomas gražių 
raštu 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-

LAIŠKAS IŠ SAN FRANCISCO

PRO CIGARO BUMUS
Gerb. Redaktoriau,

Esu tikras, kad gaunate daug 
laiškų iš žmonių klajojančių po 
pasaulį, kurie dažniausiai tą patį 
dalyką vaizduoja skirtingai, gal 
kartais kiek sentimentaliai, kar
tais chronologiškai.

Šiame laiške nebandysiu kar
toti, kas buvo jau kitų aprašyta 
ir net Mūsų Pastogėje paskelb
ta, nesu pajėgus keliomis eilutė
mis išdėstyti skirtumų tarp gyve
nimo lygių Amerikoje ir Austra
lijoje, bet tik prabėgomis rašau, 
kaip man Amerika atrodo žiūrint 
pro konjako stikliuką ar cigarų 
dūmus.

Kiekvienas svetys, įvažiuoda
mas į Ameriką muitinėje gauna 
brošiūrą, kurios pirmame pusla
pyje pats prezidentas maloniai 
prabyla:

“J visus žmones iš visų kraštų! 
Nė vienas, kuris įkelia koją į 
Jungtines Valstybes neturi jaus
tis svetimas, nes Jungtinės Vals
tybės yra tauta, sudaryta iš tau-

Skaitytojai pasisako
VYRAI MORAI, VIENYKIMĖS

Kai du stos, visados daugiau 
padarys, — rašė anuo metu Dr- 
V. Kudirka. —’

Gi šiandien “Mūsų Pastogės” 
Redakcija straipsnyje “Vienos su
kakties proga”, sveikindama “Tė
viškės Aidus” su jų dešimtmečio 
sukaktuvėmis, (M.P. Nr 6 (875) 
iškėlė abiejų Australijos lietuviš
kųjų laikraščių susijungimo min
tį.

Vienybės ir stiprybės vardan 
šitą susijungimo idėją palikti be 
atgarsio būtų nedovanotina.

Kaip prie to susijungimo priei
ti, kad susijungus nenukentėtų nė 
vieno laikraščio prestižas, galime 
spaudoje pagvildenti ir pasitarti. 
Tegul bus leista ir man pačiam iš
kelti čia vieną pasiūlymą.

Sakysime, susijungę du laikraš
čiai turi dvi antgalves: pirmoji — 
“Tėviškės Aidai ir Mūsų Pastogė”, 
antroji — “Mūsų Pastogė ir Tė
viškės Aidai”. Vieną savaitę iš
eina laikraštis “Tėviškės Aidai ir 
Mūsų Pastogė”, kurio pirmąją da
lį užpildo “Tėv. Aidų”, o antrąją 
— "Mūsų Pastogės” redakcija, o 
antrąją savaitę sulaukiame laik
raščio “Mūsų Pastogė ir Tėviškės 
Aidai”, kurio pirmoji dalis ar pir
moji pusė būtų “Mūsų Pastogės”, 
antroji — “Tėv. Aidų” redakcijos 
užpildyta. Ir taip kartotųsi kiek
vieną antrą savaitę.

Susijungus tikriausiai ir laik
raščio puslapių skaičius padidėtų. 
Būtų galima pakelti ir atitinka-

mai prenumeratą. Juk daug ma
loniau skaityti vieną bet stiprų 
laikraštį sumokant pavyzdžiui už 
jį 5 svarus metams, negu prenu
meruoti du labai panašius laikraš
tėlius ir mokėti 8 svarus.

Kai “Mūsų Pastogė” tiesia ran
ką “Tėviškės Aidams” užmirštant 
“kas aš” visi ir visomis jėgomis 
tieskime kelią, kad ta išganinga 
gerb. “Mūsų Pastogės” redakcijos 
idėja dar prie mūsų gyvų galvų 
įsikūnytų.

Ir kuo greičiau tos sąjungos 
pasieksime, tuo stipriau savo tau
tinį pastatą Australijoje params- 
tysime.

Prašome daugiau pasiūlymų!

Corindas Povele, Brisbane

JAUNIMO ATSTOVAMS

didžiuosiuose Aus-. Jau visuose 
tralijos lietuvių centruose yra pa
rinkti jaunuoliai lietuviai atsto
vauti šio krašto lietuvių jaunimą 
Pasablio Lietuvių Kongrese. Taip 
pat paskelbta ir šio kongreso pro
gramos metmenys (1965 m. M.P. 
Nr 49). Turint šiuos duomenis: 
programą ir jos dalyvius, atro
do būtų laikas patirti kaip pasi
ruošę šioje programoje dalyvauti 
mūsiškiai būsimo kongreso daly
viai.

Parenkant šiam kongresui daly
vius tikimasi iš jų geriausio pasi
ruošimo ir pozytyvaus darbo kon
greso programos išpildyme. Tad

tų, rasių ir pažiūrų”.
Aš susidariau įspūdį, kad ame

rikonai ne tik gerbia savo prezi
dentą, bet jį ir myli — jo žodis 
jiems daugiau negu įsakymas. Vos 
iškėlus koją pro vartus, negras 
griebia čemodanus, kinietė siūlo 
meilę, amerikonka nežinia kokiam 
tikslui rodo auksinių dantų eilu
tę, — žodžiu, nuotaika kaip ro
juj: visur žalia dolerių spalva.

Vienam stikliuką išgerti sunku, 
o tokiam mieste, kaip San Fran
cisco, kur praleidau penkias nak
tis, tikra problema. Gyvenimas 
virte užverda, kai vietoje žvai
gždžių sužiba dangoraižių langai 
ir jeigu tuo “pavojingu” laiku 
nebespės užsirakinti ir grandine 
užkabinti viešbučio durų, manau, 
kad j Jungtines Valstybes užkly
dęs Marso pilietis irgi nesijaus 
vienišas ar svetimas, kaip kad 
brošiūroje tvirtina pats preziden
tas.

Ryte, kai miestas palengva skęs
ta migloje, gyvenimas Amerikoje 
irgi įdomus, nes žmonės kaip įsi
siūbavusios bangos, nesiduoda 
lengvai užliūliuojami.

Nebandysiu spėlioti, kodėl, bet 
gatvėse paryčiui Amerikos did-

miestyje pagal mano statistiką 
visuomet daugiau moterų visokių 
tautybių, spalvų ir įsitikinimų.

Būtų tiesiog nemandagu nesu
tikti su paties prezidento žo
džiais, pasakytais pirmame bro
šiūros puslapyje — jis tik gal 
primiršo paminėti vieną smulk
meną, kad svečiui, kuriam visi 
maloniai šypsosi, anksčiau ar vė
liau teks atsilyginti visiems ge
rai pažįstama žalia dolerių puo
kšte.

Saulei pamažu kylant mieste 
triukšmas pradeda tilti, konjakas 
nustoja svaiginančios galios, bur
na vis apkartusi nikotinu. Staiga 
kaip iš sapno pabudęs jauti, koks 
svetimas šis miestas su šiukšlių 
pilnomis gatvėmis, kinietės meile 
ir amerikonkos auksinių dantų 
eilute.

Nuotaika visai pašlyja, kai min
tis, prasiskverbusi pro gęstančio 
cigaro dūmus primena, kad žmo
nėms su mūsų likimu visi kraštai .................. .. ......._ ........ _
ir visi miestai bus lygai svetimi 
ne tik rytoj, bet po metų, po de
šimties metų, o gal ir visą gyve
nimą.

JŪRATĖ (III)
žios nosinės; ir Biro amžinas pieštukas.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £23.10.0 (anglų valiuta)
Mot. kostiumui arba vasariniam paltui 3 j. vilnonės 

angį, medž.; itališko nepermatomo puikaus nailono suknelei 
— 4 i.; Vilnonis nertinukas be rankovių; balti arba lakuoti 
batukai: švelnaus nailono kelnaitės ir apatinukas su pagraži
nimais; 2 poros nailono kojiniu; 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. 
and. medžiagos už £20.0.0; N-4 — 16 jardu nepermatomo 
nailono graiausiu raštų 4 suknelėms už £15.0.0; ir M-13 
vertingas aukšto kaloriteto maisto siuntinys 22 Ibs už £10.0.0 
(anglu valiuta).

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti pageidau 
jamų dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų pačių supirktų pre
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 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. Garantuotas 

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.

Jūsų
J. Pelenauskaa

Artojėliai, kareivėliai lietuviškos kariškos

K

ir

Turime išeivijoje sutverę Lietu
vių Veteranų Sąjungų, kurios na
riais gali būti visi lietuviai bu
vę kariai. Pridėtinis s-gos pava
dinimas “Ramovė” įtaigoja min
tį, kad ši organizacija kariauti 
nesirengia, atseit jai priklausyti 
nepavojinga. Buvimas nariu neuž
krauna nepakeliamų pareigų. Sta
tute surašyti organizacijos tikslai 
patriotiški ir gan patrauklūs.

Nepaisant to matome, kad ten, 
kur įsisteigė sąjungos padaliniai, 
tik dalis buvusių Lietuvos kariuo
menės karių įsirašė nariais. Ne
tektų stebėtis, jei veteranų sąjun
gai būtų abejingi atlikę vien ka
rinę prievolę; sakytum ryšys su 
kariuomene nespėjo sutvirtėti. 
Bet nesuprantama, kodėl, lieka 
nuošaliai profesionalai kariai, bu
vę vyresnieji ir jaunesnieji vadai.

Pasiklausinėjęs išgirsti — įvai
riausių pasiteisinimų.

— Kokia iš to nauda... — Rei
kia manyti turima galvoje ne al
ga ar pensiją.

— Visokių ten prisirinko... — 
Tai jau snobas, kuris dedasi esąs 
už “visokių” ribos.

Yra ir pašalinių: — Vaikų žai
dimas —; — Folkšturmas —;

— Lietuvoj taip vadinosi ponų 
karčema — ir pan.

Kai kada atsitinka ir keistų da
lykų. Pav. kai kur tautinių šven
čių metu veteranai pakviečiami 
išsirikiuoti pagerbti vėliavas. Ra-

turėjus Vyčio Kryžių ir t.t. Ra- 
movėnai atsiduria keblioje padė
tyje: viešai pagerbti buvusį gink
lo draugą ar paboti jo valią likti 
nežinomu?

Kariuomenės šventės minėji
muose girdime gražių deklamaci
jų, paskaitų, jausmingų montažų, 
bet niekad
dainos, nors mūsų choruose kol 
kas dar yra (!) nemažai buvusių 
karių. Lietuvoj dabar tų dainų 
taip pat nesigirdi. Ten jos už
draustos. šia proga prisiminė kaž 
kur skaityta kario atsiminimuose 
kai 1919 metų pradžioje žygiuo
jantiems savanoriams orkestras 
grojęs krakoviaką arba kuopa dai-

navusi “..pasėjau kanapę..”; mat, 
nei maršų nei kariškų dainų lie
tuviai nemokėję.

Australijos kariuomenės šven
tėj Anzac Day matome žygiuo
jant tūkstančius veteranų. Mato
mai šis “žaidimas” jiems “apsi
moka”. Prileiskim būtų reikalo ar 
progos įtikinančiai pasirodyti ir 
Lietuvos kariuomenės vetera
nams. Paklauskime patys savęs, 
kiek mūsų išsirikiuotų?

Argi turėtumėm tiesiogine pras
me priimti mūsų liaudies dainos 
posmą.

—... Man nereikia kareivėlio, 
Tik mair reikia artojėlio...—

Kareivėlis

PADĖKA
jau dabar norėtųsi išgirsti, kurie 
ir kokioje programos dalyje mū
siškiai jaunuoliai dalyvaus. Prog
ramoje numatytų temų pasirinki
mas, pagal sugebėjimus, ir jų ko
ordinavimas, kad nebūtų kartoja- 
masi, yra vietos Centrinio Komi
teto kompetencija. Juntama ta
čiau, kad visi vietos lietuviai įdo
maujasi kaip ir kokiais kultūri
niais ginklais apsišarvavę mūsų 
jaunuoliai ir jaunuolės į šį kon
gresą vyksta. Manytina, kad ne
bloga būtų paskiruose atstovavi
mo centruose su juos atstovaujan
čiais jaunuoliais vietos visuome- movėnai stoja rikiuotėn, kiti lieka 
ninkams bei kultūrininkams susi
tikti ir plačiau išsišnekėti, pati
riant iš atstovautojų šiam didžiam 
ir reikšmingam žygiui deramą pa
siruošimą.

“baleri-

Vrž. Melbourne

publikoje. Ir spokso veteranai vie
ni į kitus iš priešingų pusių, lyg 
būtų dar vienas lietuviškas vidaus 
frontelis! Arba: numiršta senes
nio amžiaus tautietis. Ir tik tada 
paaiškėja jį buvus savanoriu, net

Sydnejaus Liet. Moterų Soc. 
Globos D-jos Valdyba dėkoja vi
siems mieliems svečiams, kurie ne
žiūrint blogo oro, taip gausiai at
silankė į mūsų rengiamą “Tradi
cinį Užgavėnių Blynų Vakarą”.

Dėkojam jaunosioms
noms” vadovaujant p. D. Skoru- 
lienei ir p-lei L. Apinytei už pui
kų programos išpildymą, p-nui 
Sankauskui už muzikos pravedi- 
mą ir pranešėjai p-lei Jūratei 
Reisgytei, p. A. Gasiūnui už sėk
mingą lėlės varžytinių pravedimą; 
p-lėms D. Keraitytei, J. Reisgy
tei ir p. Rimui Reisgiui už salės 
dekoravimą.

Aukojusioms bufetui tortus: p. 
p. Ankudavičienei, Aid. Kapočie- 
nei, Kondrackienei. Kitą maistą 
ir blynus: p.p. Aleknienei, Auglie-

nei, Badauskienei, Bernotienei, 
Bielienei, Čuješ, Donelienei, Ga- 
siūnienei, Grybam^, Jablonskie
nei, Kapočienei, Kuprienei, Mau- 
ragienei, Osinienei, Petniūnienei, 
Pūkienei, Reisgienei, Šaparienei, 
Simniškienei, Skirkienei, Vilkai- 
tienei, Žygienei.

P.p. Admėnienei, Dryžienei, Ja- 
rembauskienei ir tautiečiui, vi
siems aukojusiems po $2 bufetui.

Visiems už fantus loterijai; p.p. 
Butkui ir Glionertams už lėles, 
loterijai. Talkininkėms: p.p. Do
nelienei, Dryžienei, Čelkienei, Bie
lienei, Karpavičienei, Mauragic- 
nei, Montvidienei, Pūkienei, ir p. 
Kapočiui.

Ypatingas dėkui už didelį pa
tarnavimą p. Pūkui.

S.L.M.S.G. D-jos Valdyba
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Nauja “Kovo“ Valdyba

Buv. valdybos

Vasario 27 d. Bankstowno Lie
tuvių Namuose įvyko Sydnejaus 
Lietuvių Sporto Klubo “Kovo” 
metinis-visuotinis narių ir rėmė
jų susirinkimas.
pirmininkui p. H. Meiliūnui, ati
darius susirinkimų ir pakvietus 
susirinkimo pirmininku p. Lioner- 
tų ir sekretorium p. K. Protų, 
buv. pirmininkas padarė platų ir 
išsamų pranešimų apie praėjusių 
metų sportinę veiklų, darbų ir 
visus vargus, iš kurių paaiškėjo, 
jog valdyba su visais sporto sek
cijų vadovais gana plačiai buvo 
išvysčiusi savo darbų ir ypatingai 
jaunių subūrimų, ko pasėkoje jau 
pradėjo žaisti ir treniruotis jau
nių berniukų ir mergaičių koman
dos. Kaip ir visuomet, taip ir 
praėjusiais metais, didžiausias 
sunkumas buvo pinigų telkimas, 
nors valdyba savo veiklų užbaigė 
su pelnu. Pirmininkas paaiškino 
kad jau yra padarytas planas 
sporto salės statymui šalia Ban
kstowno namų, ir sekančios val
dybos tikslas bus šį planų atiduo
ti miesto savivaldybei patvirtinti' 
ir, vėliau, jeigu atsiras finansinės 
galimybės, šių salę ir statyti. 
Baigdamas savo žodį buv. pirmi
ninkas p. H. Meiliūnas nuoširdžiai 
padėkojo visiems valdybos na
riams, sekcijų vadovams ir vi
siems sportininkams ir rėmėjams 
už jų nuoširdų ir gerų bendra
darbiavimų.

Revizijos Komisijos aktų per
skaitė A. Laukaitis, iš kurio pa
aiškėjo, kad “Kovas” per savo 
paskutinius metus turėjo pajamų 
virš 440 svarų ir išlaidų 433 sva
rus. Pridėjus praeitų metų kasos 
likutį 53 svarus, valdyba kasoje 
paliko virš 58 svarų. Daugiausiai 
pinigų išleista salėms, unifor
moms, registracijoms ir pan., taip 
kad normalūs metai sportinei Ko
vo veiklai išlaikyti pareikalauja 
apie 500 svarų, kuriuos vienokiu 
ar kitokiu būdu valdybos privalo

1965 m. pasaulio stalo teniso 
pirmenybių Liublianoje metu vy
kęs tarptautinis stalo teniso fe
deracijos (ITTF) kongresas nu
tarė šiek tiek papildyti tarptau
tines stalo teniso taisykles.

Žemiau supažindiname su šiais 
papildymais:

Varžyboms neleidžiama panau
doti stalų, ant kurių galų baltais 
dažais padaryti užrašai (firminiai 
ir kito pobūdžio). Smūgiuotam 
kamuoliukui nukritus 'žemiau sta
lo plokštumos linijos, šie užrašai 
gali trukdyti žaidėjui. Daryti 
įvairius užrašus kitomis spalvo
mis leidžiama.

Iki šiol varžyboms dažnai buvo 
panaudojami stalai, neparuošti 
dvejetams — nebūdavo išilginių 
vidurinių linijų, kurios dalija sta

to varžybų 
skubiai nu- 

sklandžiai 
to, linijos 

lą į dvi puses. Dėl 
metu šios linijos buvo 
brėžiamos ir trukdė 
vykdyti varžybas. Be 
nubrėžtos kreida, dažnai buvo ne
tikslios, varžybų metu jos nusi
trindavo. Dabar nutarta, kad ant 
visų panaudojamų varžyboms sta
lų turi būti baltais dažais nubrėž
tos 0.3 cm pločio vidurinės lini
jos. Žaisti vienetus jos netruk
do., j

Nutarta unifikuoti stalų spalvą. 
Stalai turi būti tamsiai žalios ma
tinės spalvos, šviesiai žali, juodi 
ar tamsiai mėlyni stalai nebenau-

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

BOSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phon. LW 1220 
Rockdale stotie.
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Quoon St., St. Marya* NAW. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu matu.
Prekės duodamos ir Usimokėjiraui. Mes kalbama vnlrWIral
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per darbo metus padaryti.
Klausimuose ir sumanymuose 

buvo daugiausiai keliami klausi
mai apie ateinančią sporto šventą 
Sydnejuje. Paaiškėjo, kad trūks
tant tinkamos salės negalima 
rengti bendro N. Metų baliaus 
kartu su Meno D. K-tu, tokiu at
žvilgiu sportininkai, tikimasi, kad 
juos palaikys ir visos kitos jauni
mo organizacijos, darys savo ats
kirą N. Metų sutikimą. Šiaip jau 
dabar nuo pat pirmųjų savo dar
bo dienų visi sportininkai ir rė
mėjai pradės rengtis kuo geres
niam busimosios šventės pravedi- 
mui.

Naujosios valdybos rinkimai 
buvo vykdomi slaptu balsavimu ir 
į naująją valdybą išrinkta ir vė
liau pareigomis pasiskirstė šie as
menys: A. Šimaitis — pirminin
kas, Z. Motiejūnienė — vicepir
mininkė, V. Augustirtavičius — 
sekretorius, K. Karpauskas — iž
dininkas ir A. Laukaitis — spau
dos ir informacijos atstovas. Na
riais — kandidatais liko: S. Ju- 
raitis, J. Maksvytis ir 
jūnas (jnr.)

Revizijos komisijon 
Petronis, K. Protas ir
nas. šiame susirinkime dalyvavo 
virš 40 narių ir rėmėjų, nors bu
vo tikėtasi, kad ypatingai dau
giau dėmesio į susirinkimą at
kreips jaunųjų vaikų tėvai, iš 
kurių tik vienas kitas teatsilan- 
kė.

Su nauja ir gana stiprios su
dėties “Kovo” valdyba, tikėkimės, 
kad sportinis darbas bus pradė
tas ryžtingu žingsniu ir, užmir
šus anksčiau pasitaikiusius bent 
kokius nesusipratimus, bus pa
čiam vidujiniame Kovo gyvenime 
ir ateinančioje šventėje atsiekti 
patys geriausi rezultatai, kas 
sportini gyvenimą vėl iškels į pir
maujančias vietas Sydnejuje.

A.L.

A. Andrie-

įėjo: M.
H. Meiliū-

Naujovės stalo tenise
dotini.

Iki šiol varžybų metu kartais 
kildavo nesusipratimų, nes įvai
riai buvo traktuojamas klausimas, 
kada teisėjas turi sustabdyti žai
dimų, jei prie stalo atskrieja ka
muoliukas nuo gretimo stalo. Nu
tarta, kad žaidimas stabdomas tik 
tuo atveju, kai pašalinis kamuo
liukas tiesioginiai trukdo žaisti — 
užkrenta ant stalo, pataiko į žai
dėjų, patenka jam po kojomis ar 
sutrukdo teisėjui stebėti susitiki
mų.

Pasitaiko, kad žaidėjas padavi
mo metu mėgina išblaškyti varžo
vų: daro grimasas gestikuliuja, 
ironiškai juokiasi ir pan. Teisėjas 
tokius žaidėjus turi griežtai įspė
ti.

Apšvietimas virš stalo ir aplink 
jį turi būti ne silpnesnis, kaip 400 
liuksų, o prie aikštelės kraštų — 
ne mažiau negu per pusę silpnes
nis. Apšvietimo stiprumas ma
tuojamas 76 cm aukštyje nuo 
grindų.

Jei viena susitikimo partija 
vyksta ilgiau kaip 15 minučių, tai 
sekančioje partijoje įvedama 12 
smūgių taisyklė (padavęs kamuo
liukų žaidėjas turi laimėti taškų 
per 12 smūgių; jei jam prireikia 
daugiau smūgių, taškas pralaimė
tas). Smūgius skaičiuoja specia
lus teisėjas. Partija, kuri užsitę
sė ilgiau, kaip 15 minučių, baigia-

XVI-jai Sporto šventei pasibai
gus paliko jų nepatenkintų. Tų 
savo nepasitenkinimų jie išreiškė 
Sporto Skyriuje laiškais. Savo at
spalvį nepasitenkinimams dar pa
sistengė priduoti R. Gailius.

Tiems, kurie dirba Klubų vado
vybėse, viskas aišku. Visi tie ne
pasitenkinimai tai tik asmeniški, 
pavienių asmenų įsitikinimai. Vi
suomenei, skaitančiai Sporto Sky
rių, tokie asmeniški nepasitenkini
mai gali sudaryti kitokį įspūdį. 
Daugelis gali pagalvoti, kad Klu
bų Sųjungų ir Klubus valdo koki 
tai “despotai”, kurių vienintelis 
tikslas yra — skriausti sportinin
kus. Atrodo, kad daugeliui neži
noma, kaip iš viso tvarkosi Aust
ralijos lietuvių sportinis veikimas, 
šis nežinojimas duoda pagrindo 
dažniausiai niekuo nepagrįsto, ieš
koti kaltininkų, kur jų nėra.

Australijos lietuvių sporto Klu
bai yra susijungę į Australijos 
Lietuvių Sporto Klubų Sųjungų. 
Ši Sųjunga yra aukščiausias cen
trinis mūsų Klubų organas. Jo 
valdyba renkama iš trijų asmenų 
(pirmininko, sekretoriaus ir iždi
ninko) vieneriems metams. Rin
kimai vyksta metiniam Klubų at
stovų suvažiavime. Kandidatus 
turi teisę pasiūlyti kiekvienas 
Klubas. Rinkimai vykdomi slaptu 
balsavimu. Klubų atstovų suva
žiavimas praktikoje nustato vi
siems metams gaires, kurių prisi
laikydama Sųjungos Valdyba va
dovauja Australijos lietuvių spor
tiniam veikimui.

Pati Sųjungos valdyba neturi 
teisės savo nuožiūra leisti įstatų, 
potvarkių, taisyklių ir panašiai.

VARPAS — A.M.P.T. 44-37
Taškai: V. Brazdžionis 11, A. 

Skimbirauskas 10, V. Soha 8, Š. 
Žiedas 7, A. Šimkus 6 ir Pisars- 
kis 2.

VARPAS — METRO 37-31
Taškai: V. Soha 11, š. žiedas 

10, A. Milvydas 8, A. Šimkus ir 
E. Lipšys po 3 ir A. Kazlaus
kas 2.

ma be 12 smūgių taisyklės (anks
čiau taisyklė buvo įvedama ir toje 
partijoje, kuri užsitęsė — prasidė
jus 16-tai minutei).

Leidžiama paduoti kamuoliukų 
iš bet kurios vietos už galinės lini
jos ir jos menamo tęsinio. Iki šiol 
paduoti galima buvo už galinės li
nijos tik tarp menamų šoninių sta
lo linijų tęsinių.

žaidžiant dvejatą, partneriai 
turi keistis vietomis, keičiantis su 
varžovais stalo pusėmis. Jei, pa
vyzdžiui, žaidėjai A ir B susitinka 
su žaidėjais X ir Y, pirmoje par
tijoje paduoda A, o priima X, tai 
po to paduoda X, o priima B ir t.t. 
Tačiau antroje partijoje žaidėjai 
turi sustoti taip, kad A priiminėtų 
X padavimus. Jei pirmas padavi- 
nės Y, tai priimti padavimų turi 
B. Jei žaidžiama iš 3 laimėtų par
tijų, tai 3 ir 4 partijose sustojama 
taip, kaip anksčiau nurodėme 1 ir 
2 partijoms. Trečioje partijoje A 
padavimus turi priiminėti X, o 
ketvirtoje X padavimus priima A.

Lemiamos — trečios ar penktos 
— partijos pradžioje žaidėjai sus
toja taip, kaip buvo sustoję pir
mos partijos pradžioje. Pasikei
tus vietomis po skaičiaus 10, daly
viai sustoja taip, kaip buvo susto
ję prasidedant antrajai partijai.

— Mano bičiuli, man gaila ta
vęs.

— Mano žmona nusipirko labai 
brangių skrybėlę ir rytoj žadėjo 
aplankyti tavo žmoną...

Svečias apleisdamas viešbutį, jo 
patarnautojui:

— šiųnakt aš pagavau 50 blusų.
— Ar negalėtumėte čia ilgiau 

pasilikti?

A.L.S.K. VALDYBA

Valdyba gali pasiūlyti kaip ir 
Klubų valdybos projektus. Kad 
tie projektai virstų įstatais, pri
valomais visiems Klubams, jie tu
ri būti daugumos Klubų balsavimu 
priimti.

Nauji įstatai, potvarkiai, arba 
senų pakeitimai, daugumoje daro
mi Klubų atstovų suvažiavime. 
Tam tikrais atvejais balsavimai 
gali būti pravedami ir paštu. 
Kiekvienas naujo įstato pasiūly
mas plačiai išdiskutuojamas, pri
imamas arba atmetamas.

Pačioje pradžioje mūsų Sporto 
Švenčių, jas apibrėžti neturėta įs
tatų. Tos Šventės tada buvo dau
giau kaip ir rungtynių pobūdžio. 
Kildavo labai daug ginčų — kiek
vienas aiškindavosi kaip kam pa
togiau, 
ta prie 
Švenčių 
statutų
kelias įvairiems ginčams, pačiai 
Šventei pridavė orumo kaipo gerai 
organizuotam parengimui.

šventėms plečiantis priei- 
būtinumo sudaryti Sporto 
įstatus — statutą. Tokį 
sudarius tapo užkirstas

INDIVIDUALINĖS DOVANOS

Aš čia ta teise pasinaudosiu, su
trauktai pareikšiu savo samprota
vimus laiškuose iškeltais klausi
mais.

Pirmiausia dėl p. P. Šalkausko 
laiško. Pasiūlymą panaikinti as
meniškas dovanas padarė ne dau
giausia taurių pelnąs Klubas 
(Adelaide). Po ilgų diskusijų bu- našiai, 
vo prieita nuomonės, kad, tokios 
dovanos vietoje naudos dažnai pa
kenkia. Pasitaiko, kad dovanoja
ma dovana sukelia pavydo kitų 
tarpe, ypatingai kai ji atitenka 
tam pačiam asmeniui kelis sykius 
iš eilės. Sakykime, kad dovana 
skirta drausmingiausiam Šventės 
sportininkui. Sportininkas gali 
būti drausmingas Sporto šventėje, 
o labai blogas pavyzdys savame 
Klube, namuose. Praeitis parodė, 
kad jaunimo nepritrauksi jam sal
džiai pataikaudamas, kiekviena 
proga apdovanodamas už tai, kad 
jis atlieka, ką ir turi atlikti be jo
kių dovanų. Daugiausia asme
niškų dovanų gavę sportininkai 
šiandien išklydo į lankas ir visos 
dovanikės — šuniui ant uodegos.

Kiekvienam Klubui niekas ne
draudžia apdovanoti savų sporti
ninkų, tik iš to nėra reikalo daryti

SVETIMTAUČIAI SP. ŠVENTĖJE

eilė 
su 
Iš

Antras laiškas nors ir nepasira
šytas pavarde, iškelia rimtesnes 
problemas, čia liejamos krokodi
lo ašaros dėl Klubų priimto nuta
rimo griežtai laikytis Sporto Šven
tės statuto, kas liečia žaidėjų kva
lifikacijas. Įvesti australus į mū
sų Sporto šventes norėjo Perth 
sporto Klubas. Jų motyvai buvo, 
kad jiems trūksta lietuvių žaidėjų. 
Laiško (R. Gailiui) rašytojas, išsi
jojęs šventės aprašymus, užkliūna 
už nieko dėto D. Atkinsono. To
liau dar duoda gudrių patarimų 
apvesdinti lietuvaites su austra
lais teniso čempijonais...

Niekam ne paslaptis, kad 
mūsų sportininkų—kių vedę 
svetimų tautybių partneriais, 
jų kai kurie išmoko lietuviškai, vi
sur dalyvauja mūsų veikloje ir 
žaidžia už mūsų Klubus. Daugeliu' 
atvejų jie yra ištikimesni mūsų 
Klubams, negu kai kurie lietuviai. 
Jie stengiasi prisitaikyti prie mū
sų, ir mums norint ar nenorint 
yra mūsų pačių dalis. Mums juos 
atstumti, reikštų įžeisti ne tik 
juos, bet ir jų antrųsias puses, 
mūsų pačių tautietes—čius. Miš
rioms vedyboms dažnėjant ir iš
kilus per Sporto Šventes šiai pro
blemai buvo priimtas nutarimas, 
įvestas į Sporto Švenčių statutą 
paragrafas, nusakąs sportininkų 
kvalifikacijas. Šis nutarimas lei
džiąs mišrių šeimų nariams daly
vauti mūsų Sporto Šventėse, pri
imtas jau labai seniai. Nežinau, 
kur buvo R. Gailiui laiško rašyto
jas, kada šis reikalas buvo svars
tomas. Labai jau jam ilgai truko 
numatyti galimybes, kad galima 
bus daryti biznį su vedybomis... 
Man atrodo, jeigu jau kas atėjo į 
mūsų sportišką šeimą, prisitaikė 
prie mūsų, tai mums tik gėda abe
joti jų norais ir jausmais.

Keičiantis sųlygoms, kai kurie 
įstatų punktai teko pakeisti, pato
bulinti, pritaikyti esamam laikui. 
Tai tiek, labai suglaustai apie or
ganizacijų ir -bendrų įstatų leidi
mų. Nors tuos įstatus sukūrė žmo
nės, dirbu ilgų laikų su Sporto 
Klubais ir tam turį patyrimo, vis
gi, netobulumų įstatuose gali pa
sitaikyti. Tiems, kuriems tie įsta
tai nepatinka, reikalinga įsijungti 
į Klubų valdybas ir dėti pastangų 
juos tobulinti.

įstatymiškai visi padaryti nuta
rimai, parėdymai, ar tai liečiu as
meniškas dovanas, ar australus 
žaidėjus, yra teisėti. Už tuos nu
tarimus yra atsakingi visi Austra
lijos lietuvių sporto Klubai, bet ne 
kokie nors “bosai”.

Atrodytų, kad čia ir vertėtų už
baigti. Jeigu kam dar kas neaiš
ku, tai gali pasiaiškinti su savo 
Klubų valdybomis. Iš kitos pusės, 
kaip atvirų laiškų rašytojai, taip 
ir kiekvienas kitas gali turėti savo 
nuomonę.

kermošiaus per Sporto Šventes. 
Apdovanoti jie galima namuose, 
kur jie turėjo ir tų garbę nusipel
nę. Olimpinių žaidymų metu nieks 
neduoda dovanų drausmingiau
siam, geriausiam, jauniausiam, 
seniausiam, aukščiausiam, že
miausiam, gražiausiam ir dar pa-

Aišku p. P. Šalkauskas turėjo 
gerų norų ir aš tikiu, kad Mel
bourne Klubas jam už tai padėko
jo. Į barų kų nors vesti jam nėra 
reikalo. Bus labai geras būdas 
paremti sportininkus parūpinant 
Klubui sportinį inventorių, nepa
siturinčiam sportininkui nupirkti 
aprangų ir 1.1. Teko girdėti, kad 
tai p. P. Šalkauskas dažnai ir pa
daro.

Suprantama, jeigu dovanos bu
vo nupirktos anksčiau, tai jų pir
kėjams gavosi finansiniai nuosto
liai. Negalint jų įteikti viešai, jų 
pirkėjai jas galėjo įteikti priva
čiai, kam buvo numatę. Nebūtų 
buvę “pompos”, bet tikslas tas 
pats. Be reikalo čia taikomi kar
tūs žodžiai Adelaidės sporto Klu
bui. Adelaidės Klubas tik laikėsi 
jam privalomo visų Klubų atstovų 
nutarimo. 

Visiškai kitas dalykas yra paša
linių australų ar kitų tautybių 
įjungimas į mūsų Sporto šventes, 
šventės iškart prarastų savo tiks
lus, harakterį, siekimus, ir išvirs
tų į kokį tai bazarų, atsiduodantį 
šiek tiek lietuviška — buvusia 
Sporto Švente.

Yra didelė problema mažoms 
kolonijoms sudaryti komandas 
Sporto Šventėms. Atrodytų pa
ėmei australų ir viskas išspręsta. 
Kas taip galvoja, siūlo tokias 
lengvatas, tas iš viso nesigilino į 
mūsų Lietuviškų sporto Klubų ir 
Sporto Švenčių tikslų.

Sportinės veiklos pagrindas yra 
suburti savo jaunimų į savus lie
tuviškus Klubus. Aš tikras, kad 
Perthe yra mažiausiai dviems ko
mandoms užtektinai vaikų. Tas 

p žmogus, kuris suburs tuos vaikus 
į lietuviškų Klubų, atliks labai di
delį darbų. Tie, kurie nori Klubų 
sudaryti iš keleto savų ir kitų pri
lipdytų, neaišku, kam pasidarbuo- B. Nemeika

Lietuvės rinktinėje
I Pietų Australijos jaunių 

mergaičių (iki 18 metų) rinktinę 
pateko net keturios vytietės. Ši 
garbė atiteko G. Krivickaitei, N. 
Vyšniauskaitei, V. Jucytei ir M. 
Lapienytei. Visos šios žaidėjos 
žaidžia Vyties pirmoje mergaičių 
komandoje, kuri dalyvauja Pietų 
Australijos pirmenybėse aukš
čiausioje klasėje. Klubo Valdyba 
džiaugiasi savo žaidėjų sėkme ir 
tikisi, kad jos čia nesustos, bet 
stengsis dar nesykį patekti į Pie
tų Australijos išrinktųjų dešim
tukų.

Visos šios žaidėjos dar yra jau-

si. Nereikia norėti sukurti čempi- 
jonų komandas. Lietuviškumui 
bus geresnė nauda iš lietuvių vai
kų sudarytos komandos nežiūrint 
jos pajėgumo.

Davus sutikimų svetimšaliams 
žaisti mūsų Sporto šventėse dau
gelis pradėtų jų medžiokle dau
giau rūpintis, negu savų, lietuvių 
vaikų organizavimu. Sakykime, 
kad ši teisė būtų duota tik ma
žiems klubams. Gal būtų šiokia 
tokia nauda ketvertui žaidėjų, bet 
skriauda būtų porai šimtų... Pir
miausiai, kaip jau minėjau, nebū
tų stengiamasi surasti lietuvių 
vaikų ir juos įjungti į savus Klu
bus. Paskiau, sakykime, didesnės 
vietovės Klubas gauna pylos nuo 
australais atskiestos komandos. 
Aišku, Klubo žaidėjai ir vadovai 
bus nepatenkinti, prikaišios ir rei
kalaus sau teisės verbuoti svetim
šalius žaidėjus. Tikriausiai, lie
tuviai žaidėjai, užtemdyti austra
lų žvaigždžių, pareikštų savo ne
pasitenkinimų. Taigi, atsidarytų 
durys turgui, verbavimui ir ki
toms machinacijoms. Dėl kelių 
asmenų įskiepyti į mūsų Sporto 
šventes svetimų elementų būtų nu
sikaltimas. Gautųsi, kad už lietu
viškai pavadintus, lietuvių išlaiko-, 
mus Klubus, žaistų svetimšaliai. 
Kai kas pasakys, kad gerai, garsi
na mūsų vardų. Man atrodytų kad 
jeigu turkai žaistų už Vytį, tai 
Adelaidės lietuvių vaikams tas 
nieko nepadėtu išlikti lietuviais, 
nežiūrint kad jie ir Australijos 
čempijonais būtų...

Nors ir kaip gaila būtų mažes
nių vietovių, jų keliems asmenims 
negalima pataikauti, nes tas pa
kenktų didesnių vietovių Klubams. 
Mes turime iš Amerikos pavyz
džių. Ten įvedus visokias lengva
tas lietuviški Klubai susmuko if 
dabar jau turi vadovybė prieš tai 
priimti įstatus. Amerikoje yra 
puikių sportininkų lietuvių, bet jie 
žaidžia už mokyklas, o savi klubai 
merdi. Dabar ir ten bus stengia
masi verbuoti savus jaunus vaikus 
į lietuviškus klubus. ,

Kaip Perth, taip Hobart ar 
Brisbane prie gerų norų pajėgs 
sudaryti iš lietuvių komandas. 
Nepajėgiant sudaryti krepšinio 
komandų, dar yra lauko ir stalo 
tenisas. Ten užtenka mažesnio 
skaičiaus žaidėjų. Blogiausiu at
veju, savo žaidėjus gali atsiųsti 
kaip svečius, jie tikriausia būtų 
labai gražiai priimti. Pasiskolinę 
žaidėjų iš kitų klubų netgi kad ir 
atsivežę svetimšalį jie gali sužais
ti draugiškas rungtynes bet, aiš
ku, jiems laimėjimai varžybose 
dėl čempijonato nebūtų užskai
tomi.

Savuose Klubuose beveik visi 
turi svetimtaučių. Jie priimti dau
gumoje laikinai, pakol atsiras lie
tuvių. Taip dažnai sudaroma ko
manda ir galimybė keliems lietu
viams žaisti, pakol priauginama 
pakaitalų. Keli asmens didesnio 
Klubo nenutautins, bet ir tai rei
kia turėti saiko. Klubų, susidedan
tį iš mažesnio skaičiaus keli sve
timšaliai 
Dings to 
su laiku 
das.

labai greitai paveiks. 
Klubo tautinis tikslas ir 
tepaliks lietuviškas var-

Kadangi Sporto šventė yra kaip 
ir lietuviško sportuojančio jauni
mo metinė manifestacija, tai pali
kime ja ir toliau lietuviška.

Skųsdamiesi R. Gailiui pasira
šykime savo pavardę. Tada, vi
siems bus aišku, kas tas nus
kriaustasis, beieškąs kokių tai iš
eičių, kurios turi duoti daug nau
dos visiems?

nesnės kaip 16 metų. Kai kurios 
dar neturi 15-kos. Visos beveik 
kartu pradėjo žaisti krepšinį maž
daug prieš trejus metus. Reikia 
atsiminti, kad šioms žaidėjoms pa
siekti savo žaidimo lygį daug pa
dėjo jų treneris A. Merūnas.

B.N.

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

35 BALSTON ST., ST. KILDĄ 
Tel. SU083

*
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE NAUJIENA!

BRISBANE
VASARIO 16-JI BRISBANĖJE 
Brisbanės apyl. Valdybos su

ruoštas Vasario 16-sios minėji
mas įvyko vasario 26 d. vakare 
jaukioje Ashgrove Memorial sa
lėje.

Tautine vėliava papuoštoje pa
talpoje minėjimą atidarė apylin
kės v-bos pirm. S. Reutas sugie- 
dant Marijos giesmę.

Sukvietus garbės prezidiumą 
(J. Rudys, V. Račiūnas, J. Sadu- 
kas), P. Kviecinskas skaitė p. V. 
Kazoko minėjimui paruoštą pas
kaitą — Vasario 16-ji šiandien. 
Tautinę dvasią budinančią puikią 
paskaitą dalyviai išklausė ypatin
gai susidomėję.

Oficialią dalį užbaigus Tautos 
Himnu, Vyt. Liorencas, akordeonu 
pritardamas, išpildė “Ko liūdi, 
putinėli” ir “Kur giria žaliuoja”. 
Toliau p. Platkauskienė deklama
vo “Vasario 16-ji”, mažų mergai
čių penketukas tautiniuose rūbuo
se pašoko “už jūrų marių”, Vyt. 
Liorencas paskambino gitara ir 
vyresnio amžiaus mergaitės irgi 
tautiniuose rūbuose labai grakš
čiai pašoko Žiogelį ir Kalvelį.

Visas šokėjas — mažąsias ir vy
resniąsias šokiams paruošė p. 
Platkauskienė, o akordeonu prita
rė p. V. Liorencas. Visi šokiai 
išpildyti tikrai pasigėrėtinai. Mi
nėjimo programėlė, nors ir neil
ga, bet buvo labai gyva ir džiu
ginanti. Aiškiai jautėsi, kad gre
ta širdies išpildytojai buvo įdėję 
ir daug darbo. ,

Po pertraukėlės vyko šokiai. 
Grojo savi muzikantai ir abu apy
linkės valdybos nariai: Vyt. Lo
rencas akordeonu, J. Andriulis 
būgnais ir būgneliais. Protarpiais 
salėje nuskambėdavo skambi lie
tuviška daina.

Šia proga norisi paklausti — o 
kur buvote jūs, visi kiti broliai 
lietuvėliai, kokiais prievartos dar
bais apsunkinti kad nė Vasario 
16-sios minėjime nepasirodėte? 
Juk jei ne toks aplūžimas, bent 
dvigubai daugiau ir tų parašų po 
peticija Jungtinėms Tautoms bū
tume padėję.

Širdingiausia minėjime dalyva
vusių padėka Brisbanės apylinkės 
Valdybai, p. V. Kazokui už tokią 
iškilią paskaitą, p. Platkauskie- 
nei, Liorencui ir visoms visoms 
tautinių šokių išpildytojoms.

Corindas Povels

ADELAIDE
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Adelaidės lietuviai Vasario še
šioliktąją paminėjo gausiu dalyva-

Linksma naujiena Melbourno 
Liet. Evangelikų parapijai!

Su Dievo padėjimu rinksimės 
jau trečią kartą toje pačioje kop
lyčioje (Melb. Liet Namuose, 50 
Errol St, North Melbourne) lie
tuviškoms pamaldoms! Tik šį kar
tą turėsime jau ir kunigą, kuris 
praves ir atliks visas apeigas.

Mat, Sydnėjaus Ev. Parapijos 
kunigas Kosticenas, nors būda
mas ir labai užsiėmęs savo para
pijoje, išgirdęs mūsų prašymą ir 
didį pageidavimą, neatsisakė ir, 
nebodamas ilgos ir varginančios 
kelionės, prižadėjo atvažiuoti į 
Melboumą ir pasimelsti su mu
mis, palaiminti mūsų pirmuosius 
žingsnius jau šį mėnesį — kovo 
20 d.!

Tad pirmos pamaldos su kunigu 
įvyks KOVO 20 DIENĄ 6 V AL. 
VAKARO.

Mes tikime, kad mažoji mūsų 
koplyčia bus perpildyta, kad tą 
vakarą neliks namuose nė vieno 
evangeliko!

Mes prašome visus — senus ir 
jaunus — ateikite!

Pažvelkite į žemėlapį — kiek 
žingsnių, vos kelios mylios jums 
tereikia nueiti ligi Lietuvių Na
mų koplyčios, o paskui suskai
čiuokite, kiek mylių yra nuo Syd- 
nejaus į Melbourną, ir atgal... Ar 
teks ir mums pritaikinti Ev. Lu
ko 14;16-23?

Duokime garbę Viešpačiui visi, 
ateikime visi!

Melbourno Liet Ev. Parapijos 
Komitetas

Pagal K. Inčiūros eilėraštį “Tė
viškė”, kurio posmą po posmo 
skaitė ponia Jane Vabolienė ir p. 
J. Neverauskas, “Lituania” cho
ras, vadovaujamas V. Šimkaus, iš
sidėstęs scenos pasieniais, eilėraš
čio mintis iliustravo atitinkamo
mis dainomis.

Tautinius šokius išpildė ponios 
B. Lapšienės vadovaujama tauti
nių šokių grupė. “Subatėlei” pri
tarė choras. Šokiams akordeonu 
grojo p-lė Germanaitė. /

Minėjimas baigtas Tautos Him
nu ir vėliavų nuleidimu prie Lie
tuvių Namų.

Scenos apšvietimu pasirūpino

ruošė dail. Stasys Neliubšys.
Minėjimui pasibaigus sekė Mo

terų Sekcijos ponių paruoštos abi
turientams ir tėvams vaišės, ku
riose taip pat dalyvavo kviesti 
svečiai. Be to, Moterų Sekcija pa
kvietė visus minėjimo dalyvius į 
Užgavėnių Popietę, kuri turėjo 
tikrai gražų pasisekimą.

(ALŽ) (ja)

vimu ir gražiai suorganizuota pro
grama vasario 20 d.

Ryte, 10 vai. vėliavos buvo pa
keltos prie Lietuvių Namų, o 10.45 
vai. šv. Kazimiero koplyčios šven
toriuje. Iškilmingos pamaldos šv. 
Kazimiero koplyčioje 11 vai.

Po pietų, 4 valandą, iškilmingas 
minėjimo aktas įvyko 
Namuose.

Adelaidės Apylinkės 
pirmininkas Z. Vabolis pradėjo 
minėjimą. Jis priminė 
šešioliktosios prasmę i ' ” . 
reikalą vesti nepaliaujamą kovą 
už Lietuvos išlaisvinimą.

Po to lietuvius šios šventės pro- _____
ga pasveikino Estų ir Latvių ben- Vytas Vosylius, o dekoracijas pa- 
druomenių atstovai. —“ J-” ----- xt_k..vx.._

Sekė p-lės Dainos Maželytės 
rūpestingai paruošta paskaita 
“Tautinės sąžinės apyskaita”. 
Kiekvienas lietuvis Vasario 16- 
tosios akivaizdoje turi padaryti 
savo sąžinės apyskaitą, ką ir kiek 
jis yra padaręs Lietuvos išlaisvi
nimui per praėjusius metus.

Po paskaitos meninę dalį pradė
jo Rūta, Dalė, Audrė ir Irena 
Bielskytės, gražiai išpildžiusios 
“Laisva tebūnie Lietuva” ir “Mes 
sugrįšim į tėvynę”. Pianinu pri
tarė Rūta Bielskytė.

Ir šiais metais abiturientų pa
gerbimas, kurį suruošė Moterų 
Sekcija, buvo sujungtas su Vasa
rio 16-tosios minėjimu. Sekcijos 
pirmininkė p. E. Reisonienė, svei
kindama abiturientus, išryškino ir 
tokio pagerbimo prasmę. Ji yra 
dvejopa: pirmau tai tąsa Lietuvoje 
buvusios tradicijos, nes baigimas 
gimnazijos ir gavimas 
atestato pradeda naują 
gyvenimo lapą; antra, 
toks pagerbimas reiškia 
lių įsijungimą į lietuvių 
menę.

Baigusius gimnaziją 
sveikino Valdybos pirm.

PRANEŠIMAS

Lietuvių

Valdybos

Vasario 
ir būtiną

brandos 
jaunuolio 
tremtyje, 

jaunuo- 
bendruo-

taip pat 
Z. Vabo- 

Hs, ALB Sav. Mokyklos vedėjas 
p. Reinkė, abiturientų tėvų vardu 
p. St. Urnevičius, ALB Savait. 
Mokyklos tėvų komiteto vardu p. 
V. Bielskienė, šv. Kazimiero sav. 
Mokyklos vedėjas kun. P. Dauk
nys, o taip pat kun. A. Kazlaus- 
lc&s<

Dovanos, lietuviškos knygos, 
įteiktos šiems abiturientams: Alg. 
Kasčiukaičiui, Birutei Šveikaus- 
kaitei, Aldonai Urnevičiūtei, Vyg. 
Maželiui, Janinai Gibslytei. Kęs
tučiui Krivickui ir Gintautui Ka
minskui.

Abiturientų vardu už pagerbi
mą ir sveikinimus padėkojo A. Ur- 
nevičiūtė.

Po trumpos pertraukos sekė Jo
no Neverausko sudaryta, dainų, 
eilėraščių ir tautinių šokių pynė.

PAS VIKTORIJOS LIETUVIUS
BLAIVININKŲ D-JOS IŠKYLA

Vasario 26 — 27 d. d. Melbour
ne veikianti Blaivininkų Draugija 
suruošė dviejų dienų iškylą į Ot
way Ranges pas lietuvį ūkininką 
prie Yuulong vietovės į vakarus 
nuo Apollo Bay.

Nors pirmąją iškylos dieną oras 
pasitaikė truputį šaltokas ir iš ry
to iškrito keli lašai lietaus, bet su
važiavo gražus būrelis tautiečių. 
Pirmoji diena buvo paskirta ūkio 
apžiūrėjimui, uogavimui ir me
džioklei. Geriausiai sekėsi uogau
tojams. Medžiotojų laimė buvo 
nevienoda. Vienas nušovė keturis 
kralikus, kitas tik pririštam tepa- 
taikė, o kai kas nieko negavo.

Mūsų busimieji dvarininkai 
ypatingai domėjosi ūkiu ir įvai
riausiais klausimais “vargino” šei- . 
mininkus, norėdami sužinoti visas 
ūkininkavimo paslaptis.

Lietuvis ūkininkas p. K. Bal- 
kauskas prieš 15 metų pradėjo 
ūkininkauti nedideliame ūkelyje 
kaip ir visi naujakuriai tik su ke
letu svarų depozito, šiandien "iš
laisvinęs” porą kaimynų jau turi 
virš 500 akrų ūkį. Turi pora trak
torių, auto, gerą sunkvežimį ir 
krūvą kitų ūkio mašinų.

Augina karves, avis ir porą de- 
sėtkų bekonų. Nuo sodybos pui
kus jūros vaizdas. Nors žemė kal
nuota, bet esant prie jūros ir gau
nant daug lietaus, žolė net vasario 
mėn. žalia. Vandenį motoras trau
kia iš nuosavo upelio. Turi savo 
elektrą ir melžimo mašinas.

Antrąją iškilos dieną, sekmadie
nį išaušo gražus saulėtas rytas. 
Iškilos prisiminimui sodyboje pa
sodinome keletą medelių, o mūsų 
foto mėgėjai mėgino savo apara
tus. Kas su filmą viduje, kiti ir 
visai be filmos (pamiršo įdėti), 
bet visi fotografavo.

Baigus medelių sodinimą, šei
mininkui vadovaujant visi vyko 
apžiūrėti gražių pajūrio apylin- ,

kių, kurios prie Apollo Bay ir prie 
Cape Otway yra tikrai žavingos.

Vakare teko atsisveikinti vai
šingus šeimininkus ir pasukti savo 
mašinas link Melbourno. Teko pa
likti švarų jūros ir kalnų orą. Rei
kėjo vėl grįžti. į mūsų “big smoke” 
ir savo prakaitu fabrike pelnytis 
duoną kasdieninę.

Būtų gera, kad ir kitos mūsų 
organizacijos padarytų panašias 
iškilas pas mūsų tautiečius, gyve
nančius provincijoje.

Alb. P.

LITERATŪROS — MENO 
VAKARAS MELBOURNE

Priešverbinį šeštadienį, balan
džio 2 d., vietinis Pasaulio Jauni
mo Kongreso Komitetas ruošia 
Lietuvių Namuose, North Mel
bourne, Literatūros — meno va
karą. Programai sudaryti ir jai 
pravesti pakviestas Albertas Zub- 
ras, talkinant Nijolei Mališaus- 
kaitei. Programoje bus savi groži
niai kūriniai bei kūrinėliai ir so
listų bei kvarteto dainos. Vakaro 
proga pasirodys jaunesnioji ir vy
resnioji karta drauge.

Programa, numatyta, prasidės 
5 vai. Po to, kas norės, pasiliks 
gretimoje salėje kavos puodukui 
— tai įspūdžiams pasidalinti bei 
programai aptarti.

Visas vakaro pelnas skiriamas 
atstovų į kongresą kelionei parem
ti.

30 TOMŲ LITUANISTIKOS
A. Krauso rūpesčiu Valstybinė 

Viktorijos Biblioteka įsigijo šio
mis dienomis 30 naujų lituanisti
kos tomų. Jų tarpe mūsų klasikų 
Vinco Krėvės, Balio Sruogos ir V. 
Mykolaičio-Putino raštus po 6 to
mus lietuvių kalboje. Tai didelis 
laimėjimas. Knygų fondas labai 
jau praturtėjo lituanistikos veika-

Giliai užjaučiame

ALGIRDĄ GRIGAITĮ,

jo tėveliui Amerikoje mirus.

Melbourne) G.P.O. Lietuviai Bendradarbiai. ..

Praneškme visuomenei, kad iš 
suruošto mūsų blynų vakaro, gau
ta pelno viso: $278.90 (£139.9.0).

Pravedamą loterijoj “tape-recor
der” išlošė mėlynas bilietas Nr 

55. nupirktas p. J. Petrich, 
Louise St., Summer Hill.

Sydney Liet. Mot.
Socialinės Globos Draugija

17

REKOLEKCIJOS 
CANBERROS LIETUVIAMS

Š.m. kovo mėn. 11, 12 ir 13 d.d. 
gavėnios rekolekcijos Canberra 
lietuviams, kurias praves kun. 
Dr. P. Bašinskas.

Kovo 11 d. — penktadienį ir ko
vo 12 d. šeštadienį vakare reko
lekcijos vyks St. Mary’s koplyčio
je Braddon. Nuo 7 vai. vak. išpa
žintys, o 7.30 vai. Šv. Mišios, Ko
munija ir Konferencijos.

MELBOURNO LIETUVIŲ TEATRAS 
“AUŠRA”

SPEKTAKLIS

SVETIMOS PLUNKSNOS
3-jų veiksmų

LIETUVIŠKA KOMEDIJA.

Įvyks kovo 19 dieną. Pradžia. 6 vai. vak. 

MELBOURNO LIETUVIŲ NAMUOSE 

50 Errol street, NORTH MELBOURNE.

lais. Jų jau susidarė 150 tomų. 
Valstybinė Viktorijos Biblioteka 
šiuo metu turi turtingiausi litua
nistikos rinkini iš visos Australi
jos.

RASTA KNYGŲ RETENYBĖ
A. Krausas lankydamasis Mor- 

wellyje pas mūsų tautietį M. Pro- 
sinską buvo maloniai nustebintas 
jo sūnaus nupirkta pas bukinistą 
Melbourne knyga, spausdinta 1627 
mt. Leidene, Olandijoje. Tai isto
rinis lotynų kalba parašytas ke
lių autorių veikalas: Republica, 
Sine Status Regni Polonie, Litua- 
nie, Prussie. Livonie etc.

Apie Lietuvą straipsnį
Aleksandras Guagnini, atrodo ita
las. Daromos nuotraukos titulinio 
ir turinio puslapių. Netrukus 
susirišta su mūsų istorikais 
reikalu.

rašė

NAUJA LIETUVIŠKA 
PARAPIJA

bus 
tuo

Vasario 20 d. Melbourne Lietu
vių Namų koplyčioje buvo protes
tantiškos pamaldos ir parapijos 
steigiamasis susirinkimas.

Organizatorių vardu sakomoje 
įžanginėje kalboje p. Normantas 
linkėjo geriausios sėkmės parapi
nėje veikloje ir įnešti savo kultū-

rįnį įnašą į bendrą lietuvių gyve
nimą; taip pat jis sveikino ir Lie
tuvių Klubo vardu linkėdamas lie
tuviams protestantams geriausios 
sėkmės. Išvardinus pavardėmis 
mirusius protestantus jie buvo pa
gerbti tylos susikaupimu.

Turįs tam patyrimo p. Tautvai- 
šas pravedė pamaldas. Jis pasakė 
trumpą pamokslėlį, skaitė ištrau
kas iš Švento Rašto ir vadovavo 
giedojimui.

Po pamaldų išsirinkus pirminin
kauti p. Malakūną ir sekretoriauti 
p. Malakūnienę, susirinkimas bu
vo tęsiamas toliau. Dienos pirmi
ninkas atkreipė susirinkimo dėme
sį į vaikų auklėjimą lietuviškoje 
dvasioje. Tai jau aišku, kad prie 
šios parapijos veiks vaikams mo
kyklėlė.

I parapijos tarybą išrinko p. 
Malakūnienę, p. šeštoką, p. Bal- 
trakonienę ir p. Pažerackienę. Pa
rapija vadinsis Viktorijos Lietu
vių Evangelikų Liuteronų Parapi
ja, tačiau ji burs į bendrą veiklą 
Dievo garbei ir lietuviškumui iš
laikyti bei stiprinti visų rūšių pro
testantus lietuvius. Pamaldoms pa- 
rapijonys rinksis kiekvieno mėne
sio pirmą sekmadienį 11 vai. ryto.

Sekančios pamaldos įvyko kovo 
6 d. 11 vai. ryto.

Protestantas

GEELONGO ŽINIOS
Jaunasis Udo Grufas, bežais* 

damas kriketą gavo į dešinę vei
do pusę taip smarkiai, kad netik 
aplankė ligoninę, bet joje ir per
nakvojo. *

Poniai žvirblienei buvo pada
ryta vidurių operacija. Dvi savai
tes išbuvusi ligoninėje pagaliau 
grįžo į namus ir toliau gydosi na
muose šeimos priežiūroj.*

Vasario 18 d. į amžiną poilsio 
vietą palaidota ponia Ona Kuz- 
mickienė, ponios Šutienės mamytė. 
Į laidotuves susirinko gausus bū
rys n. Šutų draugų ir prietelių 
užuojautai išreikšti kapas apdeng
tas puikiais vainikais.

Savaitgalio mokyklos komitetui 
atsistatydinus, buvo kreiptasi į 
apyl. Valdybą, prašant sušaukti 
susirinkimą išrinkti Mokyklos ko
mitetui.

Vasario 27 toks susirinkimas 
sušauktas, kurį atidarė apyl. V- 
bos pirm. Dr. S. Skapinskas nu
šviesdamas kritišką mokyklos da
bartinę padėtį ir jos būtinumą 
toliau ugdyti lietuvišką dvasią per 
savaitgalio mokyklos mokytojus, 
kurie pasišventę ir paaukoję savo 
laika diegia lietuvybę mažųjų sie-laiką diegia lietuvybę mažųjų 
lose.

Svrse

IŠLEISTUVĖS
Kun. Dr. P. Bačinskui, išvyks

tančiam atostogų, Geelongo Baž
nytinis Komitetas ruošia išleistu
ves. kurios įvyks Velykų antrą 
dieną, t.y. balandžio 11 d. tokia 
tvarka: 1) 3 vai. p.p. šv. Mišios;

2) 4 vai. p.p. Geelongo Liet. Na
muose arbatėlė ir atsisveikinimas 
ir 3) kun. Dr. P. Bašinskas ma
loniai sutiko parodyti filmą.

Visus geelongiškius ir toliau 
gyvenančius tautiečius maloniai 
kviečiame šiose išleistuvėse daly
vauti.

Geelongo Bažnytinis Komitetas

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Geelongo Dr. V. 

Kudirkos savaitgalio mokykla sa
vo mokslo metus pradės kovo 13 
d. Geelongo Liet. Namuose 2 vai.

Mokytojauti pakviesta ir su- 
p. Šimaitienė.

Geelongo Dr. V. Kudirkos 
Savaitgalio Mokyklos Tėvą 

Komitetas

p.p. 
tiko

TĖVŲ SUSIRINKIMAS
Vasario 27 d. įvyko Dr. V. Ku

dirkos savaitgalio mokyklos tėvų 
susirinkimas, kuris nors ir nebu
vo gausus, bet nebuvo sunkumų iš
rinkti komitetą, kurį sudaro: 
pirm. V. Bindokas, iždin. J. Gai
lius ir sekretorius Šimaitis.

B.

PAIEŠKOJIMAS
Kristina Zbierijauskaitė iš Lie

tuvos paieško Anelės Urnevičienės 
(Gylytės) ir Regina Naujokaity- 
paieško O. Rožaitienės.

Paieškomosios arba apie jas ži
nantieji prašomi atsiliepti šiuo ad
resu: V. Kasputis, 21 Cambridge 
St., Leederville, W. A.

Kovo 13 d. — sekmadienį reko
lekcijų užbaigimas St. Patrick’s 
bažn. Braddon. Išpažintys nuo 10 
vai. 11,30 vai. šv. Mišios, bendra 
Komunija ir užbaigiamosios kon
ferencijos. Maloniai kviečiami vi
si.

Prieš rekolekcijas — kovo 10 d. 
ketvirtadienį 7.30 vai. vak. Lietu
vių Klubo salėje kun. Dr. P. Ba
šinskas rodys spalvotą filmą iš lie
tuvių gyvenimo Australijoj.

Kun. P. Butkus

PATIKSLINIMAS
Mūsų Pastogės Nr. 6 proginia

me rašiny “Tėviškės Aidų” sukak
ties proga buvo paminėta, kad p. 
B. Zumeris iš minėto laikraščio 
redaktoriaus pareigų buvęs atleis
tas. Pats p. Zumeris tvirtina, kad 
jis nebuvęs atleistas, o pats pasi
traukęs. Už šį netikslumą suinte
resuotuosius maloniai atsipra
šome. M.P. Red.

PADĖKA
Š. m. Vasario 16 dienos proga 

Sydnejuje surinkta Tautos Fondui 
aukų 82 dol. 29 c. (£41-2-9). Vi
siems aukojusiems reiškiame nuo
širdžią padėką.

Tautos Fondo Atstovybė
Australijoje .

PADĖKA
Tėvų jėzuitų lietuvių misijos 

koplyčiai Brazilijoje statyti au
kojo:

Geradarė iš Sydney —$100; J. 
Jurkšaitis, Erskineville — $8 ir P. 
Pranckus, Bathurst — £2.

Su anksčiau surinktomis auko
mis, iš viso ligšiol suaukota: 
$1,543.

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

MALDOS APAŠTALAVIMAS
Jo Šventenybė popiežius Paulius 

VI kovo mėn. Maldos Apaštalavi-

mo nariams laimino sekančias in
tencijas:

bendrąją — Kad neturto dvasia 
mūsų Bažnyčioje būtų kaskart la
biau įvertinta.

misiją — Kad skurdas Azijoje 
būtų sušvelnintas bendromis visų 
krikščionių pastangomis.

Aukščiau paminėtomis MA in
tencijomis gali pasinaudoti Bris- 
banės ir Newcastelio Gyvojo Roži
nio nariai.

Pamaldos
Sekančios pamaldos Newcaste

lio ir apylinkės lietuviams bus lai
komos kovo 13 d. 9,30 vai. iš ryto 
šv. Lauryno bažnyčioje, Brodme- 
dove. Jos bus skiriamos šv. Kazi
miero garbei.

Išpažinčių bus klausoma nuo 
8,45 vai. prieš Mišias.

Kun. S. Gaidelis S. J.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Vasario 17 d. grįždamas iš dar

bo wollongongiškis S. Baltramie- 
jūnas lyjant paslydo garaže ir su
silaužė kairės kojos kaulus virš 
pėdos. Koja jgipsuota ir dabar 
Mūsų Pastogės skaitytojas S. Bal- 
tramijūnas laikosi namuose ir to
kioje padėtyje gal teks išbūti še
šias ar daugiau savaičių.

Pasirodo, kad paskutiniu metu 
lietuvių kojos pasidarė labai tra
pios. štai jau antras mėnuo įgip- 
suota ir Mūsų Pastogės adminis
tratoriaus p. B. Stašionio kairė 
koja. Yra ir daugiau panašių nu
tikimų. Visiems linkime greit pa
sitaisyti.

★
Melburniškis Kazimieras Kaz

lauskas, anksčiau Carltone turėjęs 
milkbarą, kiek pailsėjęs vėl su 
žmona Veronika grįžo į biznį: Els- 
terwick priemiestyje, 420 Glen- 
huntly Rd. įsigijo delikatesų krau
tuvę. Dabar džiaugiasi, kad turi

PADĖKA
Poniai Čelkienei už 18 įvairių 

knygų ir p. Makaronui už laik
raščius paaukotus steigiamai Syd- 
nėjaus Lietuvių Klubo bibliotekai 
ir skaityklai nuoširdžiai dėkojame.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
Valdyba

savaitgalius laisvus, nes tikras 
milkbaras jiems užimdavo visas 
savaitės dienas.

VISUOTINIS MELBOURNO 
APYLINKĖS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS 
Melbour- 
susirinki- 
d. 
50

3 vai. 
Errol

1. Su-

Pranešame, kad ALB 
no Apylinkės visuotinis 
mas šaukiamas kovo 12 
p.p. Lietuvių Namuose 
St, North Melbourne.

Susirinkimo darbotvarkė: 
sirinkimo atidarymas, 2. Manda
tų komisijos sudarymas. 3. Susi
rinkimo pirmininko rinkimas. 4. 
Valdybos pranešimai: a) pirmi
ninko, b) iždininko; 5. Kontrolės 
komisijos pranešimas. 
Teismo pranešimas,
valdybos, kontrolės komisijos 
garbės 
nymai, 
macija 
rymas.

Apylinkės Valdyba kviečia tau
tiečius skaitlingai susirinkime da
lyvauti įvertinant praeitų metų 
veiklą ir nustatant gaires ateities 
veiklai. /

Melbourno ApyL Valdyba

6. Garbės 
8. Naujos 

ir 
teismo rinkimai. 9. Suma- 
pasiūlymai bei kita infor- 
ir 10. susirinkimo užda-
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