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TAVO PARAŠAS 
-ŠŪVIS UŽ 

LAISVE

įvykiai pasaulyje Jaunimo kongreso reikalais
INDIJA ATSISAKO A-BOMBOS KOMUNISTINĖE KINIJOJE

Indijos min. p-kė Mrs. Gandhi 
pareiškė, kad Indija nesigamin- 
sianti atominės bombos apsigyni
mui prieš Kiniją ir Pakistaną. 
Jos teigimu net jeigu Indija ir tu
rėtų savo atominių ginklų, tas 
vistiek nepastotų kelio norintiems 
atakuoti Indiją.

— •* —
gynybos 

tvirtina, 
atominių

Paskelbus Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Metus ir Saukiant Jau
nimo Kongresą Pasaulio _JJet. 
Bendruomenės vadovybės ir Jau
nimo Kongreso Rengimo Komi
tetas nusprendė paruošti petici
ją Jungtinėm Tautom su laisvų
jų lietuvių parašais, kad šiandie 
pavergtai Lietuvai būtų grąžina
ma laisvė ir nepriklausomybė. 
Šios peticijos rūpestis tenka pa
čiam jaunimui-- jaunimas turi su
rinkti kaip galint daugiau para
šų, o patį peticijos tekstą paruo
šus turės priimti metų vidury 
įvykstąs lietuvių jaunimo Kon
gresas ir su parašais ji bus_į- 
teikta Jungtinėm Tautom.

Šitas užsimojimas tikrai turės 
būti reikšmingas. Juo labiau, 
kad tuo ginklu tegali kovoti tik 
laisvieji lietuviai. Iš pavergtos 
tėvynės nesitikėkime sulaukti 
milijoninių parašų, nes tam budi 
okupantas su savo armijom. Tik 
laisvieji lietuviai gali prabilti 
pasauliui apie Lietuvai padarytą 
skriaudą ir reikalauti, kad jau 
trečią dešimtmetį trunkanti 
skriauda turi būti atitaisyta.

Mes visi patetiškai deklępnuo- 
jame, kad mūsų uždavinys -^ra 
tęsti kovą už Lietuvos išlaisvi
nimą. Tiesa, šioji kova tuo tar
pu nėra kruvina — ji pasireiš
kia tik memorandumais, demar- 
šais, dentinstracijomis ir paga
liau pastangomis palenkti ir pa
veikti gyvenamųjų kraštųj vy
riausybes, kad Lietuvos klausi
mas nebūtų užmestas, bet nuo- 
lafj ir nuolat judinamas, ypač 
tokiomis progomis, kada vyksta 
debatai tarptautiniuose forumuo
se apie bet kokios rūšies kolo
nializmą.

Viena iš tokių priemonių yra 
ir peticija Jungtinėms Tautoms 
Lietuvos laisvinimo reikalais. 
Jau peticijai parašą ant specia
lių blankų pradėti rinkti visame 
pasaulyje lietuvių tarpe su Va
sario 16 dienos švente. Tačiau 
to dar neužtenka: ne visur to
kie minėjimai buvo įmanoma 
surengti ir turėtuose minėjimuo
se ne visi tautiečiai suskubo at
vykti ir dalyvaudami pasirašyti. 
Bet yra dar vienas būdas — ap
lankyti visas lietuvių šeimas 
privačiuose jų namuose ir išgau
ti jų parašus. 
Atrodo nedidelis daiktas pasira
šyti, bet kai tų parašų daug, tai 
jie ir daug sveria1 Tai yra vie
nas iš laisvųjų lietuvių ginklų 
pralaužti tylos uždangą ir gar
siai prabilti reikalaujant paverg
tai tautai jos teisių. O mes tą 
galim padaryti, nes visi trokš
tam laisvos Lietuvos.

Nereikia sutikti, kad su Vasa
rio 16 d. minėjimu parašų rin
kimas jau užbaigtas. Priešingai, 
jis tik pradėtas ir jų rinkimui 
turime laiko iki gegužės 15 die
nos. Pas mus Australijoje dides
nėse kolonijose parašų peticijai 
rinkimu rūpinasi vietiniai Jauni
mo Komitetai, bet ten, kur to
kių komitetų nėra, turi rinkimu 
pasirūpinti vietiniai bendruome
nės organai, ar apylinkių valdy
bos, ar seniūnai. Nepasitenkin
kime vien tik savais — kalbinki
me, kad pasirašytų ir kitataučiai 
laisvės kovotojai bei mūšų tau
tos simpatikai. Juo tokių parašų 
bus daugiau, juo peticijos reikš
mė ir svoris bus didesnis. __ _ ______ ___ _____ _

Už lietuvybę ir lietuvių tautą junkimės laisvės kovon, kuri yra 
mes visi moraliai esame įparei- ir teisėta, ir šventa.
goti kovoti. Kiekvienas parašas

min. Mr. 
kad Kinija 

ginklų šie-

Amerikos 
McNamara 
pasigamins 
kiančių 500-700 mylių per trejetą
metų. Dar užtruksią 10 metų, kol 
Kinija turės tokius ginklus, kad 
galėtų atakuoti Amerikos konti
nentą.

Rusija reikalauja, kad ateinan
čioje UNO sesijoje Rytų Vokieti
ja būtų priimta į UNO ir dalyvau
tų pilnateisiu nariu.

PERSHĖJIMAS 
KELIAUTOJAMS

Amerikos vyriausybė oficialiai 
perspėjo, kad kiekvienas, vykstąs 
į Sov. Sąjungą ar satelitinius 
kraštus, tai daro savo rizika. 
Amerikos vyriausybė esanti bejė
gė pagelbėti į sunkumus pateku
siems piliečiams.

Rusai užtiko Uzbekistane dide
lius aukso klodus, kaip skelbia 
sovietų spauda, 
produkciją nieko

Bet apie aukso 
nesakoma.

Paryžiaus poli-Pereitą savaitę 
cija valė visą miestą nuo plėši
kaujančių ir chuliganų. Kaip 
skelbia spauda, paskutiniu metu 
Paryžiaus gatvėse vakarais gy
ventojams pasidarė labai nesau
gu.

ūkininkai yra skatinami mažiau 
valgyti, kad būtų sutaupoma dau
giau maisto komunizmui ir revo
liucijai. Komunistų laikraštis Pe- 
kinge prašo susilaikyti nuo val
gymo tuos, kurie nelabai sunkiai, 
dirba. Moterys, kurios paruošia 
maistą, yra raginamos taupyti — 
nekepti pyragų švenčių dienomis 
ir nekreipti dėmesio, jeigu vyras 
nori pasmaguriauti. Ijdomu,’ 
skiepijama ideologija nugalės 
kį?

vis labiau plečiasi, bet paskutiniu 
laiku pastebėta, kad lėktuvų ne
laimių gerokai sumažėjo. Net gi 
tvirtinama, 
keliavimas 
laivais.

kad šiandie lėktuvais 
esąs saugesnis, negu

pasitraukęs į vakarus

ar 
al-

VIETNAMO KOVOS
Paskutiniu metu Vietname 

ras stipriai paaštrėjo. Pietų ■ 
namiečiaį su sąjungininkais perė
jo į puolimą ir daugely vietų su
naikina komunistų lizdus ir įsi- 
stiprinimus. Pereitą savaitę vyko 
aršios kovos į šiaurę kur buvo 
apsuptas ir sunaikintas ištisas 
šiaurės vietnamiečių pulkas.

Pas mus
VISAME PASAULYJE trūk

sta darbo jėgos. Didžiausias trū
kumas jaučiamas Europoje. Vo
kietijon vyksta 3000 darbininkų 
iš Tunisijos. Virš 1.5 mil. užsie
niečių jau dirba Vokietijoje: vis
kas daroma, kad būtų pagreitin
ta mechanizacija, tačiau vistiek 
dar trūksta 750.000 darbininkų.

memo- 
no-

“Aš PAMIRŠAU” greitu laiku 
nebebus pasiteisinimas. JAV da
romi bandymai sužadinti atmin
tį. Atrodo, bus išrasta ir
ry pili”. Galbūt tada žmonės 
rėš pamiršti, bet negalės.

— ★ —
Paryžiuje Ugnė Karvelytė

Lauer dirba vienoje žymiausių 
prancūzų knygų leidyklų — Gal- 
limard, kur eina užsienio sky
riaus vedėjos — direktorės parei
gas. Ji atsakinga už parinkimą 
knygų svetimomis kalbomis, ku
rios verčiamos į prancūzų kalbą. 
Drauge ji bendradarbiauja vokie
čių Koelno radijuje. Vienas pla
čiausiai skaitomų Prancūzijoje 
moterų žurnalų “Eile” paskelbė 
su mūsų lietuvaite platų pasikal
bėjimą. Ji yra žinomo visuome
nininko Dr. P. Karvelio duktė.

yra tarsi laisvės šūvis, kuris ga
li atnešti pavergtiems broliams 
ir tėvų žeei laisvę. Kaip tota
liai šiandie Lietuvoje pavergta 
tauta, taip totalled mes laisvieji

(v-k.)

i ka- 
viet-

ŽEMĖS DREBĖJIMAI
Pereitą savaitę užregistruotas 

silpnas žemės drebėjimas Japoni
joje ir kiek stipresnis 
dijoje.

N. Zelan-

min. pir- 
į Maskvą

Pereitą savaitę britų 
mininkas buvo nuvykęs 
tartis politiniais reikalais, ypač 
dėl Vietnamo karo. Į šiuos pasi
kalbėjimus sudėtos viltys nepasi
teisino.

Šiais laikais pati masiškiausia 
susisiekimo priemonė yra aviaci
ja. Jeigu anksčiau tarpkontinen- 
tinis susisiekimas buvo palaiko
mas daugiausia laivais, tai šian
die tik lėktuvais. Ir nors lėktu
vais keleivių transportas ' kaskart

ir kitur
Atrodo, kad lietuviams Austra

lijoje neužtenka decimalinės pini
ginės sistemos. Kiti reikalauja, 
kad būtų įvesta ir matų bei sai
kų decimalinė arba metrinė sis
tema. štai melburniškis p. J. Nor
mantas jau kiek kartų skelbė sa
vo nuomones ir laiškus australiš
koje spaudoje, kad šia kryptimi 
būtų padaryti atitinkami žygiai.

— ★ — ’
Bostoniškis “Keleivis” sausio 26 

d. numery paskelbė ištisai Mūsų 
Pastogės vedamąjį straipsnį “Ko 
reikia jaunimui”. Malonu pasi
džiaugti, kad tai vienas, tai ki
tas išeivių lietuvių laikraštis ci
tuoja Mūsų Pastogę, o dažniausiai 
net ištisus straipsnius perspaus
dina.

VASARIO 16-TOJI LATROBE 
VALLEY

Kur tik eini, visur mūsų jauni
mas. Štai ir Latrobe Valley se
niūnijoj kovo 4 d. Vasario 16-sios 
minėjimą pravedė jaunimas, vado
vaujamas Algio Kazlausko. Mar
tynas Didžys skaitė paskaitą — 
Jaunimo Metai —. Poetas J. 
Mikštas — šilainis paskaitė eilė
raštį, skirtą Jaunystei. (Beje, po
etas truputį vyresnis). Panelės 
Rūta Žiedąitė ir Ramutė Eskirtai- 
tė labai gražiai sudainavo duetu. 
Gintaras Kalpokas padainavo solo 
keletą dainų, kurios iš publikos 
susilaukė ovacijų. Algio Šimkaus 
vadovaujama tautinių šokių grupė 
pašoko keletą tautinių šokių. Mi
nėjimas baigtas Tautos Himnu.

Latrobiečių širdys visuomet at
viros lietuviškam reikalui, ši kar
tą dar duosniau prisideda jauni
mo atstovų kelionei į Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresą. Džiau
giasi jaunimas, džiaugiasi ir Lat- 
robiečiai mūsų jaunimu. Taip ir

1944 m.
sov. inžinierius V. Kavčenko, ne
seniai nusižudė New Yorke. Pa
sitraukęs į laisvę V. Kravčenko 
parašė anuo metu sensacingą kny
gą “Aš pasirinkau laisvę”, kurią 
smarkiai puolė anuo metu pran
cūzų komunistų laikraštis ir iš 
to kilo pagarsėjusi byla. Vėliau 
pasirodė atskiru leidiniu jo bylos 
eiga ir dar kita knyga — “Krav
čenko prieš Maskvą”

Švedijoje uoliai svarstoma, ko
kią valdymo formą tauta turinti 
pasirinkti — monarchiją ir res
publiką. Neseniai balsavimai pa
rodė, kad švedų tauta pasisako 
už karalių, bet tuo reikalas dar 
nebaigtas. Sudaryta speciali ko
misija, kuri turės galutinai pa
rengti viską iš pagrindų, kaip 
Švedija ateinančiuose rinkimuose 
turės apsispręsti.

Sovietinės raketos, pereitų me
tų gruodžio mėn. paleistos Vene
ros planetos kryptimi, kovo pir
mą dieną turėjo praskristi pro 
Venerą ir įsijungti į saulės or
bitą.

Vasario 16 d. visame pasaulyje 
buvo pradėta rinkti parašai Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Peticijai. 
Gauti lapai su parašais bus sudė
ta į bylas atskiromis valstybėmis 
ir įrišti. Kongreso metu Čikagoje 
jaunimas priims deklaraciją pra
šydamas Jungtinių Tautų grąžinti 
Lietuvai laisvę ir nepriklausomy
bę. Jaunimo Peticiją į Jungtines 
Tautas New Yorke nuveš speciali 
Jaunimo delegacija, sudaryta iš 
visų kongrese dalyvavusių valsty
bių lietuvių jaunimo atstovų. [

Sydnejuje parašai irgi jau pra
dėti rinkti. Prašome visų tautie
čių ne tik jaunimo peticiją pasira
šyti, bet taip pat prašome kreiptis 
į latvius, estus ir į šio krašto gy
ventojus, draugus bei pažįstamus, 
kad ir jie savo parašais paremtų 
mūsų laisvės kovą.

Pasirašyti galima kiekvieną 
sekmadienį prie- Lidcombe bažny
čios spaudos kioske pas p. Zabloc- 
kienę ir Lietuvių Klube 39 Church 
St., Lidcombe. Kas norėtų petici
jos lapų gauti ir parašų parinkti, 
prašome kreiptis į R. Cibą tel. 
75 6578 arba į ALB Krašto Valdy
bos pirmininką p. S. Narušį tel. 
53 5455.

Peticijos pasirašymą skaitykime 
visų pareiga, nes juk visi Lietu
vai trokštame laisvės. Tegul pa
saulio atstovai Jungtinėse Tautose 
pamato, kad visi lietuviai rūpinasi 
šiuo reikalu. Kuo daugiau bus

parašų surinkta, tuo įspūdinges
nis ir vertingesnis bus šis Jungi
nėms Tautoms įteiktasis dokumen
tas.

AUKOS

Iš arti ir toli plaukia aukos į 
Kongreso aruodą. Albury apylin
kė prisiuntė $34.75, už ką apylin
kės valdybai ir visiems aukoju
siems ' alburiečiams nuoširdus 
ačiū.

Melbourne Kongreso Komitetas 
savo kasoje turi jau $508.12. At
rodo, visur darbas vyksta sparčiai 
ir sėkmingai.

Adelaidės jaunimo komitetas tu
ri savo kasoje jau £1031.27.

Jaunimo Kongreso Centr. 
miteto kasoje šiuo metu yra 
$759.26.

Ko- 
jau

mū-Sydnejuje įvykusi Kaziuko 
gė praėjo labai gražiai ir sėkmin
gai. Rengėjams ir rėmėjams reiš
kiame nuoširdžią padėką. Apie 
gautą pelną paskelbsime vėliau.

ALB Jaunimo Kongreso
Centrinis Komitetas

'f

AUSTRALIJOJE
DAUGIAU KARINĖS 

PAGALBOS VIETNAMUI
Pereitą savaitę Australijos mi- 

nisteris pirmininkas Mr. H. Holt 
padarė federaliniame parlamente 
pirmą viešą pareiškimą krašto 
vidaus ir užsienio reikalais po to, 
kai pasitraukė Sir R. G. Menzies 
ir Mr. Holt tapo min. p-ku.

Liesdamas vidaus reikalus, Mr. 
Holt pareiškė, kad federalinė pa
galba bus greit suteikta sausros 
ištiktiems ūkininkams šalpos ar 
paskolos forma, šiam 
matoma skirti lėšų iki 
lerių.

Modifikuojamas ir
mas imigracijos įstatymas, 
pradėjus veikti neeuropiečių kil
mės ateiviams sulyginamos teisės 
su europiečių imigrantų teisėmis 
ir jie gali prašyti Australijos pi
lietybės po penkerių metų nelauk
dami 15 metų, kaip buvo iki šiol.

Numatoma griebtis visokių prie
monių, kad krašto ekonominis gy
venimas būtų kaip galint stabi
lesnis, kad neiššauktų krizės ir

reikalui nu-
100 mil. do-

suprastina- 
Jam

norisi pasigirti praeiviui; — žiū
rėkite, užaugo mūsų vaikai ir 
mums jau nieko blogo nebeatsi
tiks. Mūsų tautos laisvės kova 
stipriose, jaunose rankose. —

Po meninės dalies vaišės ir šo
kiai. Seniūnas F. Sodaitis su po
nia bėgioja, vaišina svečius. Po
niai Monikai vis per mažai valgo, 
vis ką nors naujo neša. Bet mes 
jau išlepinti Latrobiečių vaišingu
mu, todėl taip sunku skirstytis.

Dėkinga viešnia
— A —

Plkn. Leitn. Justui Kuncaičiui, 
nepriklausomybės kovų savano
riui, neseniai padaryta rimta vi
durių operacija. Operacija pavy
ko ir ligonis grįžęs iš 
sveiksta namuose.

ligoninės

Pasaulio Liet. B-nės 
su Jaunimo Kongreso 
darys žygių, kad ir tie lietuviai 
jaunuoliai, kurie tarnauja Ameri
kos kariuomenėje svetimuose 
kraštuose, gautų galimybės atvyk
ti į Jaunimo Kongresą.

Vadovybė 
Komitetu

NAUJA LIETUVIŲ 
RAŠYTOJŲ D-JOS 

VALDYBA
bedarbės.

Karinėn tarnybon numatma pa
šaukti kasmet apie 8.500 vyrų. 
Ypač karines pajėgas stiprinti 
verčia įsipareigojimai Vietname. 
Ligi birželio mėn. Australija nu
mato savo karinius Ulinius Viet
name patrigubinti. Tam priešina
si opozicija ir opozicijos vadas Mr. 
Calwell reikalauja tuo reikalu vi
sos tautos 
durno).

Dar šių 
min. p-kas
lankyti Vietnamą ir kitus pietry
čių Azijos kraštus.

atsiklausimo (referen-

metų pirmoje pusėje 
Mr. Holt numato ap-

Laisvojo pasaulio Lietuvių Ra
šytojų Draugija neseniai turėjo 
korespondentinius savo valdybos 
rinkimus ir sudaryta nauja Rašy
tojų Draugijos Valdyba iš Čika
goje gyvenančių liet, rašytojų: 
D-jos pirm. Aloyzas Baronas, vi- 
cepirm. P. Gaučys, sekr. Albinas 
Valentinas ir iždn, Anatolijus 
Kairys. Valdybos nariu pasiliko 
Jeronimas Ignatonis.

Prieš tai buvusi Draugijos Val
dyba turėjo savo sostinę Los An
geles mieste su pirm, poetu B. 
Brazdžioniu.

Pramonė Lietuvoje
kalas didinti linų pluošto ir bulvių 
gamybą.

Plano projektas priimtas kom
unistų partijos centro komitete 
Maskvoj ir bus pateiktas partijos 
suvažiavimui tvirtinti. Lietuvių 
vaidmuo tuose planuose — vykdy
ti tai ir taip, kaip Maskvoj nusta
tyta. (ELTA)

Naujame Sov. S-gos penkmečio 
plane per ateinančius penkerius 
metus Lietuvai numatomos tik ke
turios naujos įmonės: dar vienas 
cukraus fabrikas, dirbtinės minkš
tosios odos gamykla, putliųjų ver
palų fabrikas ir žvejybos laivų re
monto dirbtuvių, dalis. Šiaip pra
monės plėtimo srity numatoma 
baigti statyti bei įrengti jau be
veik pastatytąsias, jau pradėju
sias veikti įmones, būtent, Elek
trėnų jėgainę, Kėdainių chemijos Times” knygų priedas, 
kombinatą, kuro aparatūros ga
myklą Vilniuje, televizorių ga
myklą Šiauliuose, šaldytuvų ga
myklą Alytuje, medvilnės kombi
natą ir trikotažo (mezginių) fab
riką.

Pramonei ir elektros gamybai 
numatomas tikslas — 1970 metais 
gaminti 1.7 karto daugiau, negu, 
dabar (t. y., vidutiniškai didinti 
gamybą apie 12 proc. kasmet). 
Elektros variklių gamybai uždavi
nys — padidėti 4 kartus, prietaisų 
ir automatizavimo priemonių — 
daugiau kaip du kartus, audinių 
2.5 — 2.8 karto, trikotažo iki 2 
kartų. Žemės ūkio gamyboje rei
kalaujama padidinti tik pieno ga
myba iki 1.7 — 1.8 karto ir sūrib 
iki 2 — 2.1 karto. Pabrėžtas rei-

Kaip praneša “The New York 
Sovietų 

Sąjungoje išleista dviejų autorių: 
Kafkos ir Pasternako knygos. 
Kafka iki šiol Sov. Sąjungoje bu
vo uždraustas (išskyrus kelias 
noveles paskelbtas periodikoje), 
tad jo novelių rinkinys buvo su
tiktas su nusistebėjimu.

Pasternakas, nežiūrint to, kad 
jo kūryba buvo įvertinta Nobelio 
premija. Sov. Sąjungoje vis buvo 
ignoruojamas. Tik šį sezoną pasi
rodė jo poemų rinkinys, turintis 
daugiau kaip 700 puslapių. Įžan
gą Pastemakė poemų rinkiniui 
parašė Andrei Siniakovsky, kuris 
neseniai buvo suimtas ir apkal
tintas už tai, kad Vakaruose Ab
ram Tertz slapyvarde išleido 

, prieškomunistinio pobūdžio kny
gų-

1
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1 MŪSŲ PASTOGĖ 1966 m. kovo 14 d,

Rekolekcijos St. Mary’s bažn. Merivale ir VASARIO 16-ji VOK. SPAUDOJE
Peel gatvių sankryžoje.

“Klaidų atžvilgiu žmonės yra 
negailestingi, nes jie neturi ga
lios padarytą blogį atitaisyti. 
Dievas yra gailestingas, nes Jis 

gali sieloms grąžinti jų tu
rėtąjį nekaltumą, nes Jis, kad 
ir kaip žemai siela būtų nupuo
lusi, gali ją padaryti tokią ty
rą, lyg ji niekuomet nebūtų nu
puolusi”.

Charles de Faucould.

Kuris mūsų galėtų didžiuotis 
esąs nepadaręs mažiausios klai
dos? Kuris mūsų nėra pajutęs 
žmonių negailestingumo? Kuris 
mūsų nenorėtų vėl ’grįžti į nekal
tumo dienas ir atsinaujinti savo 
jaunystę kaip erelis?

Velykinės rekolekcijos yra vie
na geriausių progų susimastyti ir 
peržvelgti savo gyvenimo praei
ties žingsnius ir nutiesti naujus 
"kelius, nuoširdžiu asmeniškų klai
dų apgailėjimu, kurs ir atnauji
na sakramentinėje išpažintyje 
mūsų nekaltumų.

Šių metų rekolekcijos — pir
mosios po visuotinio Bažnyčios su
važiavimo prabils į mus atsinau
jinimo ir naujojo dabarties krikš
čioniškojo stiliaus gyvenimo min
timis bei vaizdais. Jos palies svar
biausias sritis: naująją būtį ti
kėjime, jaunimo kovas ir kelius 
į laimėjimą, šeimos problemas, 
sunkumus, tėvų ir vaikų santy
kius, ir krikščioniškojo gyvenimo 
begalinį sušvitėjimą dabarties sū
kuringame pasaulyje.

Iš visos savo širdies gilumos, 
maloniai kviečiu visus ir kiekvie
ną asmeniškai: atvykite ir nepra
leiskite nė vienos dienos Jums 
skirtų rekolekcijų. Rekolekcijų pa
sisekimas yra daugiausia Jūsų 

rankose ir ryžte nuoširdžiai ir iš
tvermingai jose dalyvauti. Skel
biamas žodis gali pasiekti tik 
tą, kurs ateina jo išgirsti. Amži
nasis Žodis — Kristus gali tik 
tą padaryti laimingą, atnaujinti 
jo būtį, kuris ateina prie Jo per 
Jo pasirinktus žodžio našėjus. Vi
si darbai yra svarbūs, bet svar
biausias tas, kurs liečia mūsų am
žinąją paskirtį: “Juk ką padėtų 
žmogui, jei jis laimėtų visą pa
saulį, bet prarastų savo sielą” 
Mk. 8,36.

Tikėdamasis prabilti į visus re
kolekcijose, nuoširdžiai ten Jūsų 
laukiu ir pasilieku maldoje už Jus,

Visa širdimi Jūsų, 
Kun. dr. P. BaUnskas.

REKOLEKCIJŲ TVARKA 
NEWCASTLE IR BRISBANE 

LIETUVIAMS
(Rekolekcijas veda Kun. dr. P. 

Bašinskas.)

NEWCASTLE: Rekolekcijos vyks 
Šv. Lauryno bažn. Broadmeadowe.

17 d. kovo — Ketvirtadienį, 
7 vai vak. filmų vakaras.

18 d. kovo — Penktadienį:
6 vai. vak. išpažintis.
7 vai. 30 min. šv. Mišios, konfe
rencija per Šv. Mišias ir po šv. 
Mišių, išpažintis.

19 d. kovo — šeštadienį:
2 vai. po pietų išpažintis.

4 vai. po pietų Šv. Mišios, 
konferencija per šv. Mišias ir po 
šv. Mišių, išpažintis. .

20 d. kovo — Sekmadienį: 
Nuo 9 vai. ryto išpažintis.
11 vai. 30 min. ryto Šv. Mišios, 
konferencija, bendra šv. Komuni
ja, baigiamoji konferencija.

ALĖ RŪTA

(Žiūr. pradžia pr. M. P. Nr.)

24 d. kovo — Ketvirtadienį, 7 
vai. vak. filmų vakaras.

25 d. kovo — Penktadienį:
6 vai. vak. išpažintis.
7 vai. 30 min. vak. šv. Mišios, 
konferencija, per šv Mišias ir po 
šv. Mišių, išpažintis.

26 d. kovo — šeštadienį:
5 vai. vak. išpažintis.
6 vai. vak. šv. Mišios, konferen
cija, per šv. Mišias ir po šv. Mi
šių, išpažintis.

27 d. kovo — Sekmadienį: 
Nuo 9 vai. ryto išpažintis.
11 vai. rytą šv. Mišios, konferen
cija, bendra šv. Komunija, bai
giamoji konferencija.

Ii
N.B. Filmai bus spalvoti neju- 

domi — slides ir judomi, 8 mm 
garsiniai filmai iš Australijos lie
tuvių gyvenimo.

Kun. S. Gaidelis, S J.

i

Vasario 16 -ji pasaulyje
Dešimt senatorių ir 59 atstovai/ miamas geriausiais linkėjimais. 

Kaip svarbiausią to rėmimo ženk
lą, daugelis kalbėtojų pabrėžiamai

tai yra, dešimtadalis senato ir be
veik 14 proc. atstovų rūmų narių 
specialiais pareiškimais atžymėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės Dieną 
Jungtinių Valstybių Kongrese šių 
metų vasario 16 dieną. Tos dienos 
Kongreso Užrašų laidoj jų pareiš
kimai užima 28 puslapius (Con
gressional Records, Vol. 112, Wed- 
nsday, February 16, 1966, Nr. 26).

Iš tų septynių dešimčių kalbų 
(su kun. Pr. Valiukevičiaus iš Ro- 
chesterio įžangine malda) ryšku, 
kad JAV Kongrese Lietuvos pro
blema žinoma išsamiai, Lietuvos 
nepriklausomybės siekimas giliai 

suprantamas, užjaučiamas ir re-

Apie Vokietijoje veikiančią lie
tuvių Vasario 16 Gimnaziją gana 
dažnai skaitome savo spaudoje. 
Žinom, kad joje kultyvuojamos 
lietuviškos tradicijos, skiepijama 
lietuviškoji kultūra, dėstomi litu
anistiniai dalykai. Viskas daroma 
kiek tik įmanoma svetimo krašto 
sąlygose. Nereikia pamiršti, kad 
tautinė mokykla svetimame kraš
te taip pat privalo pildyti gyve
namo krašto mokyklų įstatymus ir 
potvarkius, kad mūsų Vasario 16 
gimnazija yra susilaukusi iš Vo
kiečių stambios finansinės para
mos, tad neabejotina, kad yra šio 
to verta.

šį sykį noriu pažvelgti į gim
naziją supančių miestų vokiškąją 
spaudą, pažiūrėti, ką ji rašė apie 
šių metų vasario 16 d. minėjimo 
iškilmes, vykusias toje pačioje 

priminė, kad Jungtinės Valstybės 
nepripažįsta ir toliau nepripažins 
dabartinio svetimos valdžios Lie
tuvoj viešpatavimo teisėtumo.

(E)
— ■* —

Argentinoj Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimą, lietu
vių surengtą Buenos Aires mieste, 
ryškiai atžymėjo Buenos Aires 
dienraščiai La’Nation ir La Razon.

— ★ —
Brazilijoj ta proga išsamų 

straipsnį apie Lietuvos nepriklau
somybės sukakties reikšmę paskel
bė Sao Paulo dienraštis El Globo.

(Elta)
— -k —

Prancūzijos lietuvių žinios. Nr. 
32, 1966 m. vasaris. Leidžia Pran
cūzijos Liet. Bendruomenė Pary
žiuje. Rotatorinis leidinys 18 psl. 
Turiny rašiniai vasario 16-sios 
proga, apie Jaunimo Metus ir 
Jaunimo Kongresą ir kt.

gimnazijoje.
“Rhein — Neckar Zeitung” 

Heidelberge (18.2.1966) paskyrė 
ketvirtį puslapio dviem nuotrau
kom. “Mannheimer Morgen” (19. 
-20.2.66) tam pačiam reikalui pa
šventė pusę puslapio ir didelę gra
žią minėjimo nuotrauką iš vaidi
nimo “Lietuvos kalvarijos”. Nuo
traukoje matome tautiniais rūbais 
apsirengusią verpėją ir šalia jos 
juostų audėją.

“Badische Volkzeitung” Karls
ruhe (18.2.66) prirašė apie ket- 
virtį puslapio, ir “Odenwalder 
Zeitung” paskelbė dvi nuotrau
kas iš minėto vaidinimo ir dar 
prirašė apie 18 eilučių per dvi 
skiltis.

Iš minėtų laikraščių sužinome 
kad Vasario 16 d. iškilmėse gim
nazijoje dalyvavo daug aukštų vo
kiškosios valdžios atstovų, ameri
kiečių armijos ir lietuvių ben
druomenės atstovų. Iškilminę kal
bą pasakė Vokietijos Liet, ben
druomenės pirmininkas inž. J. Va
liūnas, kuris savo žodyje nušvie
tė Lietuvos pavergimą, jaunimo 
reikšmę tautos iškilimui ir suny
kimui ir baigė “Mes nenustosim 
vilties savo mielą tėvynę vėl iš
vysti laisvą ir nepriklausomą”. 
Po jo kalbėjo Vokietijos Bundes
tago (seimo) atstovas Dr. D. Rol- 
Imann iš Hamburgo, kuris pa
brėžė, kad Vokietijos vyriausybė 
nemano varžyti čia gyvenančių 
lietuvių tautinių aspiracijų, o 
priešingai, pagal išgales net jas 
remia. Jis taip pat pastebėjo, šią 
dieną pavergtos Lietuvos lietuviai 
prisimena savo širdyse, ją mini 
ir raudonoje armijoje priversti
nai tarnaują lietuviai. Lietuviams 
Vasario 16-ji esanti prisiminimų, 
liūdesio ir vilties diena.

Ne pirmą sykį žinomasis Vasa
rio 16-sios gimnazijos mokytojas 
Fr. Skėrys atsiunčia vokiškų 
laikraščių iškarpų, liečiančių Va
sario 16 gimnaziją. Išvardintie
ji vokiškieji laikraščiai kiekvieną 
gimnazijos parengimą aprašo ne
taupydami vietos nei išlaidų kli

šėm. Kaip matėm, net keturi vo
kiečių laikraščiai lietuviams pui
kiai pasitarnavo — juos parek
lamavo.

Mes čia Australijoje ir dides
nius minėjimus surengiam ir kar
tais net valdžios atstovus pasik- 
viečiam, o vietinėje spaudoje daž
niausia nebūna nei eilutės. Liūd
na! Dovilanas

Vasario 16 d. gimnazija vėl su
darė progos trims Vokietijos laik
raščiams (Weinheimer Nachrich- 
ten, Badische Volkszeitung — 
Karlsruhe ir Rhein — Neckar Zei
tung — Heidelberg) viešai pakal
bėti apie Lietuvą. Jie atspausdi
no nuotraukomis pailiustruotus 
aprašymus apie Gimnazijoje įvy
kusią Vasario 16 dienos šventę.

šventėje dalyvavo keletas sve
čių — amerikiečių ir vokiečių pa
reigūnų, jų tarpe dr. Rollmann, 
Hamburgo atstovas Vokietijos 3 parlamente.

— Šis vokiečių parlamentaro 
pakvietimas, — kalbėjo dr. D. 
Rollmann, — tarp ko kita liudija 
ir tai, koki geri nuoširdūs yra jū
sų santykiai su valstybe, kurioje 
gyvenate.

Toje kalboje ir iškilmės aprašy
muose labai išryškinta Vasario 16 
dienos reikšmė lietuviams (paly
ginta su Amerikos liepos 4 ir 
prancūzų liepos 14), esamoji Lie
tuvos padėtis, ir stiprus solidari- 
zavimas su lietuvių laisvės sieki
mu. Pastebėta, kad vokiečiai pui
kiai supranta tą geidimą, nes ir 
jie patys dėl savo krašto padalini
mo pergyvena panašų jausmą.

Lietuvių intencijų išryškinimą 
papildė ir aprašymas iškilmes pa- 
pildžiusio vaidinimo. Vaidinta 
gimn. dir. kun. B. Liubino pareng
tas trivaizdis “Lietuvos Kalvari
jos” — trys simboliniai momentai 
iš Lietuvos istorijos.

Papildomai iš Vokietijos prane
ša, kad Lampertheimer Zeitung 
vasario 19 dieną Lietuvos Nepri
klausomybės Dienai paminėti pas
kyrė ištisą puslapį. (ELTA)

Švilpimai ir katutės, valiavimai, šauksmai iš
budino ir skeptiškiausius poezijai. Egidijus žengė 
nuo scenos, lyg nuo saule apšviesto debesio.

“Taip, vakaras, deja, priklauso šiam paskuti
niam dalyviui”, mąstė Ksaveras, glamžydamas sa
vo popierius. — “Nejaugi mano dienos jau praėjo?” 

Jis mėgino susigrąžinti dukters dėmesį kažko
kia pastaba, bet Lakštutė lydėjo akimis Egidijų.

Plojimų triukšme vienas prislinko prie Lakštu
tės ausies ir pranešė: “Nepabėkit Egidijus kviečia 
jus, panele...” Lakštutė nuleido galvą ir paraudusi 
svajojo apie pakvietimą.

Ksaveras glamžė savo lapus, galvodamas apie 
seniau buvusius literatūros vakarus, apie vakarie
nes, dovanas, komplimentus... Galvojo apie savp ei
lėraščių temas, ant kurių vis daugiau liejosi tul
žies, kurie skaitant jam pačiam nebeteikė džiaugs
mo... Ir tačiau jis turėjo rašyti. Turėjo taip rašyti, 
kaip rašė, nes tai buvo jo ilgesys ir malda, jo gyvy
bės kvapas ir jo vilčių šaltiniai. Dabar mintys su
kosi ir apie Lakštutės dėmesį anam ir apie mirusią 
žmoną, apie buvusias dienas ir jo eilėraščių besi
keičiančius tonus... Mažas grūdelis pavydo Egidijui 
neįleido į jo širdį šaknų. Tik graudžios mintys su
kosi galvoje, lyg pavakario dulkės sodžiaus keliu
ke: “Tai kas, kad šitas gal ir užims mano vietą va
karuose ir knygynuose? Perdegs ir jo dienos. Ir ne
žinia, kieno derlius bus surinktas, o kieno sudžius 
laukuose...”

Pro mintis plojimai baigėsi, ir jie atsistojo. 
Dairydamasi į šalis, ėjo Lakštutė su tėvu stūmėsi 
link salės durų. Ksaverui šypsojosi apskriti, raukš
lėti veidai, tiesėsi pažįstamų dešinės. Atlėkdavo žo
džiai:

— Puikiai, poete! Ačiū. Sugrąžinot valandėlei 
mus į gimtinę.

— Bravo, Ksaverai! Kol pats dainuoji, ir mūsų 
širdys neapsineš svetimomis dulkėmis.

— Pone Ksaverai, ačiū, ačiū! — Purtė poeto 
ranką plati ir plačiai dekoltuota ponia. — Ačiū už 
tyrą poeziją!

Ksaveras šypsojosi, tylėdamas linkčiojo galva. 
Sujaudinta širdis dunkseno:

"Ar jie mane supranta? Nežinau. Bet aš jiems 
reikalingas”.

— Tėveli? — Staiga prašneko Lakštutė. — 
Ar tu parvažiuotum vienas, su kaimynu? Aš tik, 
štai, su juo kalbėjausi. Pažadėjo tave iki pat namų... 
Viskas bus tvarkoj... — Jos balsas tilo.

— O kur tu? —‘Dusliai atsiliepė Ksaveras.
— OI Aš... čia mane kvietė draugai...
— Kokie draugai? — Klausė dar tėvas, bet 

greit susigriebė, kad negerai — veržtis į mergaitės 
paslaptis. — Na, vis tiek. Gerai, žinoma, kad aš 
parvažiuosiu.

— O, tai gerai, tėveli! Tai sudie! Tu labai gra
žiai šiandien pasirodei. Tikrai! — Lakštutė pamojo 
ranka ir nusprūdo į kitą pusę.

Prie Ksavero prisistatė kaimynas, kuris turėjo 
parvežti, žingsniuojant pro automobilių eiles, seny
vas žmogelis nuobodžiu balsu kalbėjo:

na, ir, žiūrėk, jau mūsų pažįstamo sūnus rašinėja, 
ir jis, sako, knygą išleisiąs... Ir ką tu pasakysi! Kad 
ėmė tas vyrukas šaukti apie angelus ir vėją, apie 
mylinčias širdis, šėtoną... Aš tai iš viso tų poezijų 
nesuprantu, bet jie, jauni, tai žino viską geriau... 
Ir jeigu taip drąsiai scenoje laikosi, ir toks galin
gas balsas, tai, brolau, sakyčiau, reikia tuos jau
nus palaikyti...

Ksaveras nelabai klausėsi kaimyno kalbos. Jo 
mintyse plūduriavo tolimų laikų atminimai, kai jis 
buvo jaunas, ugningas poetas, uždegęs savo žmonos 
ir kitų mergaičių širdis, patraukęs ir sužavėjęs skai
tančiuosius... Vaidinosi jam knygų ir atskirų jo 
eilėraščių pavidalai, tai vėl — sujaudinta ir plo
janti Lakštutė, nedrąsus jos balsas, pasiūlęs jam 
važiuoti su kaimynu... Ir pro monotonišką bendrake
leivio kalbą bei pro chaotiškas mintis Ksaveras aiš
kiai nugirdo balsus, jaunus balsus, prasiveržian
čius pro skersinę sustatytų automobilių eilę, gal 
per dvi eiles. Jis nematė kalbančiųjų, bet žodžiai, 
kad ir pro kaimyno bubėjimą, pasiekė jo ausis ir dar 
labiau — sąmonę:

“Lakštute, paskubėk! Taip, į vakarienę. Pro
gramos dalyvių vakarienę... Tėvas? Ko nori, pir
muoju pradėjo... Bravo Egidijus! Kritika? Kvaily! 
Plojimai — dalis kritikos. Lakštute, ei, kur tu? 
Eikš, mergele. Tik dėl tavęs, pasirodo, ir tėvas bu
vo kviestas, gavo pagarbos... Kad ir nekiek...

Atrakindamas mašinos duris, kaimynas vis po
rino:

“...ir žinai, brolau, šiaip ar taip, jaunimas yra 
mūši} tautos ateitis...”

Ksaverui spengė ausyse ir stigo oro. Jis žiojosi, 
kvėpė giliai, išsigandęs kėlė galvą aukštyn. Pava
sario nakties dangus buvo šviesiai mėlynas, su ne
ryškiomis žvaigždėmis. Viena žvaigždelė ėmė riedė
ti dangumi žemyn. Ilgai Ksaveras kvėpė orą dirbti
niu godumu ir su didele jį užplūdusia baime, kol

JAUNIMO METAI LIETUVOJE
Lietuvoj šie metai nevadinami 

Jaunimo Metais, bet jaunimo są
jūdžių atgarsis jau ir Vilniuje gir
dimas. Pats Sniečkus komjaunuo
lių suvažiavime prabilo:

— Mes negalime pamiršti, kad 
buržuazinė propaganda dabar iš 
esmės visą savo veiklą daugiausia 
stengiasi nukreipti į jaunimą, 
stiprina savo atakas prieš kom
jaunimą. (Komj. Tiesa, 1966/33)

Ta pačia proga Sniečkus įverti
no ir išeivijos informaciją apie 
tai, kas dedas Lietuvoj:

— Reikia pažymėti, kad pasta
ruoju metu priešiškoji propagan
da vykdoma žymiai lanksčiau, ne-
gu prieš kelerius metus. Jei anks
čiau buvo bandoma paprasčiausiai 
neigti mūsų laimėjimus ir skleisti 
nepagrįstus gandus, tai dabar 
dažnai jie elgiasi kitaip, žinoma, 
neatsisakydami ir nuo savo senų 
šmeižikiškų metodų. Dabar bur
žuaziniai nacionalistai jau nenei
gia visko paeiliui, o daugelį mūsų 
laimėjimų pripažįsta, tačiau aiš
kina juos sau naudinga kryptim.

Pensijos amžiun žengiančio 
Sniečkaus kalboj (sausio mėnesio 
pradžioj jau įžengė į 64-tuosius 
metus) prasiveržė susirūpinimas 
jaunimu, nebe visiškai pasiduo
dančiu kontrolei:

— Tai, matot, pone Ksaverai, rašot, deklamuo- 
jat, o mes paskaitom, paklausom. O tas laikas ei

Taip išsitaręs, kad jaunimas 
kartais prideramai nevertina jo ir 
jo partijos “milžiniškų pasieki
mų”, Sniečkus prašyte prašė kom- 
somolą nenueiti kokiais nors kitais 
keliais:

— Dabar ypatingai svarbu, kad 
kiekvienas jaunuolis ir mergina 
brangintų mūsų vyresniosios kar
tos iškovojimus, būtų įsitikinę mū
sų santvarkos pranašumu.

Kad dažnai taip nėra, paaima
navo . ir Kamšalovas, svečias iš 
Maskvos, tenykštis vyresnysis 
komsomolo vadas:

— Neretai jaunuoliai vienodai 
atsižvelgia į visus užsieniečius. 
Susidurdami su jais savo šalyje 
arba užsienyje, nemato skirtumo 
tarp mums artimų ir klasiniu at
žvilgiu svetimų žmonių. Ir nere
tai tampa bejėgiais buržuazinės 
propagandos akivaizdoje.

(ELTA)

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
“MŪSŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATOS ADRESU:
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO MONOGRAFIJA
Garsus Čiurlionio Ansamblis, į- 

sisteigęs Vilniuje 1940 metais, to 
paties maestro Alfonso Mikulskio 
vadovaujamas, po ilgų kalvarijų 
Vakarų Europoje, tremtyje, kur 
lietuviška daina ir tautiniais šo
kiais taip daug pasitarnavo Lie
tuvos vardui išgarsinti, dabar virš 
15 metų dainuojąs ir kankliuojąs 
Clevelande ir plačioje Amerikoje, 
šiais metais susilaukė savo kultū
rinės veiklos SIDABRINIO JU
BILIEJAUS.

juos iš šios istorinės knygos. Ku
rie patys dalyvavote Ansamblyje, 
šis leidinys bus jums Ansamblyje 
išgyventų metų malonus prisimi
nimas. Kiti knygoje rasite savo 
artimųjų, giminių ir pažįstamųjų 
nutraukas.

Gražiai išleista monografija 
tiks dovana jūsų artimiesiems, ki
tur gyvenantiems šeimų nariams 
ir draugams.
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spengimas ausyse praėjo. Sunkiai susilenkdamas, 
sėdosi jis į mašiną. Akyse ir užsimerkus mirgėjo 
žvaigždės, ir toji mažutė vis teberiedėjo į dangaus 
pakraštį.

Lakštutės išplėstos akys dairėsi į draugus, ir 
jos veidai kaito. Ji vėl klausė: “Į programos daly
vių vakarienę? O kodėl tėvo nepakvietėt?”

“Jis netinka tarp mūsų. Kas praėjo, praėjo”. 
— Buvo atsakymas.

Ir ji matė šypsenas. Jai nepatiko Egidijaus 
žvilgsnis į ją ir į draugus, mėtančius pastabas apie 
jos tėvą.

“Ar atnešė jis širdį, kuri mylėjo?” — Tuo pa
čiu metu ataidėjo Lakštutei patikusios Egidijaus 
eilės. Jos veidai raudo labiau. Sąmonėj išaugo atsa
kymas ir klausimas: “Kas tada yra meilė? Apie ko
kią širdį klausė angelas ir apie kokią meilę?”

Kažkokia jėga apsuko ją ir pastūmėjo žengti 
atgal. “Lakštute”, — šaukė ją, — “kur tu eini?” 
Neatsiliepė ir neatsigręžė. Toliau bėgte bėgo pro au
tomobilių eiles ir suskubo nutverti durų rankeną, 
kaimynui dar nepajudėjus, laukiančiam laisvo pra
važiavimo.

Lakštutė atsisėdo, prisiglaudė prie tėvo peties 
ir ilgai neatsakė į nė vieną klausimą.

— Turime atminti ir tai, kad
dabartinio jaunimu pasaulėžiūra, Tog sukakties proga> Ciuriionio 
įsitikinimai, pažiūros ir— būdo Ansamb]i0 darbams įvertinti ir 
bruožai buvo formuojami pokario įamžinti> greitu laiku ige;s Sidab. 
metais. Jie nepraėjo tos gyveni- rinio Jubiliejaus Monografija, kū
mo ir kovos mokyklos, kuri teko rią kiekvienas lietuvis turi gali. 
vyresniajai kartai. Kartais jau- mybę .gigyti atminčiai> savo gei. 
nimui atrodo, kad mūsų milžiniški mog bibliotekai pratUrtinti.
pasiekimai iškovoti lengvai. O kas
lengvai gaunama, tas kartais pri- Kurie neturėjote progos čiurlio- 
deramai neįvertinama. niečius arčiau pažinti, pažinsite

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 
Rockdale stotis.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Marya, N.S.W.

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

WWWWWWWWWWVWWWM%A/WWV%A/WWWWWWWW\

I

RĖMĖJAI —
PRENUMERATORIAI

Monografijos leidimui paleng
vinti ir pagreitinti, kviečiami gar
bės rėmėjai, rėmėjai ir prenume
ratoriai :

Garbės rėmėjai aukoja ne ma
žiau kai $50.00

Rėmėjai ne mažiau kaip $25.00
Prenumeratos kaina ne mažiau 

kaip $5.00
Iš anksto užsisakiusių organiza- | 

ei jų pavadinimai ir pavardės bus | 
paskelbta leidinyje.

Kitur gyveną čiurlioniečiai ir j 
čiurlionietės prašomi parinkti I 
prenumeratorių ir rėmėjų.

Užsakymams ir aukoms prašo- | 
ma naudoti pridėtus kuponus ir | 
vokus, įrašant pilnus ir aiškius | 
adresus.

Čiurlionio Ansamblis, 
10908 Magnolia Drive, 
Cleveland, Ohio 44106, U.S.A. S
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MŪSŲ PASTOGb1966 m. kovo 14 d.

Redaguoja Andrius Garelis, 11 Mount Lewis Ave., Punchbowl, N.S.W. Nr. 3 (1966 m.)

krito po medžiais ir pradėjo 
knarkti. Man buvo paaiškinta^ 
kad čia visi sugūžėjo linksmintis. 
Na, ir tikrai keletas iš jų, tikrai 
linksmai knarkė, šeimininkei su
sirūpinus, kad miegantieji kara
laičiai neperšaltų ir negautų plau
čių uždegimo apsiėmiau “Vikidai- 
los” pareigas ir pradėjau svečius 
išvarinėti namo. Nemažai pastan
gų padėjus krankliai tapo paža
dinti — labai nepatenkinti nega
vę ilgiau pasilinksminti, jau auš
rai brėkštant skirstėsi namo. Pa
sirodo, kad taip buvo vargta ištisų 
savaitę.

Akademiniai nusiklausymai
Rūta žiedaitė ne tik gražiai dainuoja, bet Įr gerų širdj turi: “lais

vu laiku” (reiškia, kad nedainuoja) ji ruošiasi būti gailestingoji se
suo ligoninėje.

★
Jonas Meiliūnas iš Melbourne atšventė savo 21-jį gimtadienį. Vi

siems buvo taip smagu, kad susėdus ant lovos padainuoti, toji ėmė ir 
sugriuvo. Gaila, kad nebuvo galima kaltės kitiems primesti — Jonas 
pats matė ir nesišypsojo!

★
Didžioji Ausis nugirdo balsų iš melburniškio Jono gimtadienio: 

“...buvo du svečiai... abi mergaitės, abi iš Adelaidės...” Vardų taip ir 
nepavyko nugirsti.

★

ŽODIS “STUDENTŲ ŽODŽIUI”

Rytojaus dienų leidausi į skautų 
stovyklų. Ten būsimieji skautai 
laiku gula ir keliasi ir punktualiai 
dalyvauja visuose užsiėmimuose.

Besisukinėjant man Jaunimo 
Kongrese užmynė ant mazolio 
“Studentų žodžio” redaktorius ir 
išprievartavo pažadų parašyti į 
Jo redaguojamų Mūsų Pastogės 
skyrių. Pažadi patiešini — neduo
di negriešini, sako aukštaičiai, 
bet išmokęs Jaunimo kongrese 
pareigingumo ir punktualumo, ne
noriu turėti skilvyje graužučio ne- 
išpildęs redaktoriaus noro.

stogę” redaguojant privaloma vis
kas žinoti, susirandu jo buveinę. 
Gaila, tik kieme tingiai šuva am
telėjo, lyg prašydamas; būk geras 
ir netrukdyk man tokių karštų 
dienų pavėsy miegoti.” Grįžtu vėl 
j Dainavų. Kaip dykumoje, net ir 
kukabūros ir tos aplink nematyti. 
Patikrinu pakvietimų, praeivio 
paklausiu, ar tikrai šiandie tre
čiadienis ir vėl laukiu. Atsimi-

jamas pačių organizatrių alus, vi
si linksmi bet įgėrusių nėra. Ke
lionė kultūringa, įdomi, smagi, 
baigėsi jau po vienuoliktos. Kiek
vienas būtų išsinešęs geriausius 
atsiminimus jei ne dar viršpro- 
graminė programa. Pasirodo, visi 
rimtieji parengimai dienos metu 
ir visi pasilinksminimai vakarais 
buvo išspausdinti ir išdalinti su
važiavusiems ir dar be to rotato-

Stoviu klausydamas jaunų balsų 
giedant tautos himnų ir klausiu 
savęs, ar ir šitie dabar drausmin
gi ir pareigingi vaikai pasidarys 
tokie, kokie suvažiavo j jaunimo 
kongresų.

Taigi, pone redaktoriau, prašei 
dabar turi, gal skaitydamas ir 
raukysies — nepatiks,, bet noriu 
padiskutuoti jaunimo susibūrimus 
nevengdamas ir blogųjų pusių. 
Mūsų Pastogės Nr. 3 šiais metais 
rašo kad apie praėjusius įvykius, 
kaip kad ir apie mirusius arba 
gero arba nieko. Su tuo nesutik
siu. Nebandysiu čia nieko ir barti, 
nes tie, kuriuos reiktų barti, vis- 
tiek neskaitys. Labai dažnai mū
siškė spauda bara tautiečius, kad 
neskaito savos spaudos. Išeitų, 
kad bara tuos, kurie skaito, nes 
kas neskaito, tai tų barimų vis- 
tiek neperskaito. Atėjus į minė
jimus ar pobūvius vėl išgirsi auk
saburnius plūstant salėje esan
čius, kad nelankomi minėjimai, 
nesidomima lietuviškumu, bet tų, 
kuriuos reiktų barti, nėra ir jie to 
negirdi. Taigi, ir šitas eilutes 
skaitys tie, kurių tikrai barti ne
reikia, bet noriu duoti jums, jau
nimo vadovai ir parengimų orga- 
nizuotojai, keletu minčių bei blo
gų pavyzdžių, iš ko galima būtų 
kitus parengimus rengiant turėti 
medžiagos posėdžių diskusijoms ir 
pagalvojimui.

įDar gerokai prieš prasidedant 
šiems daug žadantiems jaunimo 
metams, gaunu iš Australijos Jau
nimo Kongreso komiteto pakvieti
mų dalyvauti Kongreso parengime 
“Atsakykite mums.” Reiškia, ma
ne jau prie senių priskaitė, jei no
ri kad jaunimui atsakyčiau. Aš 
pats nuo pat atvykimo dienos į 
kengūrų žemę niekaip negaliu nie
kur pritapti. Spaudoje ir diskusi
jose girdėti vis senimų ir jaunimų 
minint. Bandžiau prie jaunimo 
šlietis, nes vis dar tebesijaučiu tik 
kų iš piemenų amžiaus teišsoriplio- 
jęs. Dalyvauju su jaunimu, laks
tau, kartais ir nebesuspėdamas, 
paskui juos, bet pastarieji mane 
jau seniu laiko. Gerai. šliejuos 
prie senių. Patenku į Krašto Ta
rybos suvažiavimų, o ten nei žo
džio ištart negaunu: “Girdi, jau
nuoli, tu per jaunas čia mums se
niems teisininkams, juristams se
niems vilkams kų nors pasakyti.

Metai krovė savo skaitlines ir 
jaunimui ir senimui, o aš vis ir 
tebelikau viduryje, nei šis nei 
tas. Dabar pastatytas jau į suno
kusios žmogystos padėtį svarstau: 
jeigu jaunimas, šaukia — reik vy
kti. Nevyksi, sakys — jaunimo 
nesupranta, mūsų neremia. ' Spio- 
vęs į darbus ir atostogas dar sau
lei netekėjus leidžiuos jaunimo 
Kongreso parengiman, kuris turė
jo prasidėti 10 vai. ryto Dainavo
je.

180 mylių rangyto kelio. Skubi
nu, nukapoju semitrailerius, snau
džiančias moterėles į turgus be
važiuojančias. O jau į Sydnejaus 
priemiesčius įvažiavęs keikiu ma
šinų gamintojus ir beveik sutin
ku su Sydnėjaus kelių exspertais, 
kad nieko nėra blogo su Sydnė
jaus keliais, tik mašinų per daug 
prisiveisė. Kelias minutes prieš 
dešimtų įvažiuoju į Dainavos kie
mų. Išskyrus kaimynų, kuris sma- 
radindamas visų Bankstwnu šiu
kšles degino, nei gyvos dvaselės. 
Jau ir po dešimtos, niekas nė 
krust. Rūpestis ima: gal visi išmi
rė, ar parengimų atidėjo. Turė
damas kišenėje redaktoriaus adre
sų ir žinodamas, kad “Mūsų Pa-

niau, kad Gražina čia netoliese 
gyvenanti, o kadangi Gražina ne
tik kad graži, bet ir veikli, sakau, 
ji man padės išsiaiškinti kas Jau
nimo Kongresų nutiko. Bet surask 
be adreso. Buvau prieš desėtkų 
metų. Ieškok ir rasi, na ir aš su
radau. Duryse pasirodo akis trin
damas dvimetrinis Rimas ir aiš
kina, kad jie tik kų baigę šokti 
ir neužilgo kai kas vis dėlto vyks 
į tų numatytų parengimų. Paren
gimas prasidėjo tik 90 minučių 
pavėluotai. Nustebęs dairaus: kur 
suvažiavęs jaunimas? Registruotų

riniai atspausdinta parytinė pro
grama, kuri vykdavo privačiuose 
namuose. Tų minėtų vakarų (ne
visi — protingesni nuvažiavo ilsė
tis) sugūžėjo į Daivos kiemų. Pra
alkus atvykusieji stvėrėsi užkan
džiauti. Begalybė dešrelių ir ska
niai paspirgintų! Gaila, duonos 
mažai kam kliuvo. Pasisotinę už
suko patefonų ir pora porų skal
bykloje stumdėsi — neva tai šo
ko. Pora porų susėdę palei sienų 
laikėsi už rankučių, karts nuo 
karto lyžtelėdami vienas kito lū
pas, o du trečdaliai atvykusiųjų

KAZYS BORUTA

Laisvo vėjo valia

Laisvo vėjo valia drumstis, 
Žalio šilo — gausti.
Tau ir man negali niekas 
Gausti drumst uždrausti.

Argi aš ne vėjas?
Argi aš ne šilas?
Tegul skamba žalias šilas.
Tegyvuoja valia vėjo.

Vasarojui reikia vėjo, 
Reikalingas garso šilas,

. Reiškia tokių teisių turi 
Mano neramus troškimas.

Drumskit, vėjai, vasarojus, 
Aš jums drumsti draugas. 
Aš drumsčiu tą žalią javą, 
Kur krūtinėj auga.

Sugrįžusio Canberros atstovo 
paklausiau, kokiuose parengimuo
se jis dalyvavęs? Atsakymas aiš
kus — visuose parytiniuose, kele- 
toje vakarinių ir net atidaryme 
buvęs. Negaliu suprasti, jei rim
tesnių parengimų niekas nelanko 
jais nesidomi, tai kam juos trauk
ti j programų, kam prelegentams 
ruoštis, kam sales samdyti ir kam 
popierių gadinti skelbiant. Jeigu 
suvažiavimo programos būtų susi- 
dėjusios tik iš atidarymo ir pasi
linksminimų, skaitau, visi daly
vautų ir tikslas būtų atsiektas. 
Bet jeigu jau numatoma progra
ma, manyčiau, kad suvažiavusie
ji turėtų jausti šiek tiek parei
gos joje dalyvauti. Ar nevertėtų 
įnešti nedalyvavusiems baudų, 
viešų paskelbimų ir kitokių sank
cijų nors truputėliui drausmės į- 
nešti? Aš manau, jog kiekvieno 
studento savigarba reikalauja, 
kad jų suvažiavimai būtų pras
mingi ir pasisekę. Kų daugelis da
bar grįžę iš suvažiavimo galite 
papasakoti savo tėvams ir kole
goms? Aš jaučiu, kad daugelis iš 
jūsų nutylite, kad tokiame suva
žiavime buvote.

P. Pipas

Sydnejiškiai smarkiai ruošiasi Initium Semestri. Bus net laikraš
tėlis. Prieš dvejus metus programa buvo švelni — sukritikavo. Pernai 
šiek tiek per dantį patraukta — plojo. Šį kartų turėtų net lubos lin
guoti !

*i
Kas sako, kad studentai niekam nepadeda? Artų šeštadienį net 

keli padėjo pakuoti “News Digest — International” žurnalų!
★

Girdėjau, kad studentai džiaugiasi, jog Bateau Bay savaitgalis 
bus neseniai turėto suvažiavimo pratęsimas. Lažinuos dėdamas 9 cen
tus prieš 4 svarus, kad iš Brisbanės neatvažiuosP O gal?

' ' * A
Melburniškiams čia įdomu: Rasai Sydnejus patinka, bet Mel- 

bourn'as vis tiek savas miestas. Ji griežtai atsisako lyginti Sydnejų su 
Melbournu. Savo praktikų Rasa žada atlikti statybos ministerijos ar
chitektūros skyriuje.

★

Ir sydnejiškiai neatsilieka su vedybomis. Balandžio mėn. išteka 
Dalia Grosaitė už Algimanto Burneikio, o po to važiuojam Adelaidėn 
į Mindaugo Mauragio ir Violetos Vasiliauskaitės vestuves. Atrodo, 
Mopsio net Norfolk Island neišgelbėjo!

★
Melbourne kvartetas (merginos, kurios sužavėjo suvažiavimų sa

vo dainomis), pasivadino “Rūtelės” ir dainavo Vasario 16 d. minėjime. 
Ar ne laikas ir Sydnejaus “Bijūnėliams” vėl sužaliuoti?

*
Romai šeštokaitei geriau patinka Graikija, negu Londonas. Leng

va suprasti: Graikijoje kiekviena žemės sauja istorijos pilna.
* ' w

Vytautas Straukas važiuoja pasiimti savo mašinos, kuri pakeliui 
į kongresų (aišku, ir į studentų suvažiavimų) pradėjo kūliais verstis.

★
Kalbant apie Adelaidę Didžioji Ausis labai laukia, kada ten įsi

steigs paštas — nereikės taip įtemptai klausytis.
★

Pagyvenęs keletu metų N. Gvinėjoj inž. P. Dirkis vėl sugrąžo į 
mokyklos suolų ir N.S.W. universitete pradėjo studijuoti ir ruoštis 
magistro laipsniui. Matyt, Gvinėjos juodukams jis pasirodė permažai 
mokytas.

★
Stasys Grincevičius aiškiai dar ant žemės vaikščioja ir nepasida

rė astronautu: siunčia visiems linkėjimų iš Muencheno (Vokietijos).
Didžioji Ausi*

Kult, naujienos

šimtas su keliais, o matosi vos de- 
sėtkas. Mane nuramino vienas iš 
rengėjų: Nenusimink — girdi, j 
vakar dienos parengimų, kuris 
prasidėjo dviem valandom vėliau, 
negu numatyta, atėjo tik pusė čia 
susirinkusių. Klausimai, kuriuos 
turėjome atsakyti, gausūs, įdo
mūs ir turiningi. Reiškia, kai kam 
rūpi lietuviškumas ir veikla. Pa
vakaryje į pasivažinėjimų laivu 
jau renkasi ir punktualiai ir 
daug. Matai, laivas ne salė — ims 
ir nuplauks be manęs, tad reik 
skubėti. Rengėjai patys netikėda
mi, kad jau visi susirinkę dar lū
kuriuoja, bet jau nieks nesirodo ir 
tik su pusės valandos pavėlavimu 
išplaukiame. Jaunimas guvus, šne
kus. Stebiu grupeles ir stebiuos, 
kad veik didesnė pusė tarpusavy
je lietuviškai šnekasi. Orkestras 
be perstojimo griežia tvistus, 
stompus ir net valsiukus su pol
komis. Dalis šoka siautėja, dalis 
dainos mylėtojų susibūrę laivo 
priekyje skardina Sydnėjaus uos
to įlankų lietuviškomis dainomis. 
Visi šventadieniškai nusiteikę, 
tvarkingai sportiškai apsirengę, 
bet porų palaikiau, kad iš beprot
namio pabėgę. Vienas su kareiviš
ka kepure ant kažkada plauto 
megstuko su didžiausiu numeriu 
užsivilkęs nuplėštom rankovėm ir 
išplėšta nugara lietpalčiu. Neži
nau kų jis tuo norėjo parodyti, ir 
paklaustas pats nežinojo kų atsa
kyti.

Padoromis kainomis pardavinė-

Pranešimai
INITIUM SEMESTRI

Tradicinis ALSS Sydney Sky
riaus vakaras — Initium Semes- 
tri įvyksta jau ateinantį šeštadie
nį kovo 19 d. Dainavos salėje. 
Vakaro programoje fuksų krikš
tas, akademiškos ir visuomeniš
kos aktualijos, svečiams patiekia
mos vaizdiniu būdu.

BATEAU BAY

Balandžio 22-25 d.d. Sydnėjaus 
Skyrius ruošia savaitgalį gerai 
pažįstamame Bateau Bay. Bus 
rimta ir taip pat linksma progra
ma. Mokestis — $5 asmeniui į- 
skaitant ir maistų. Smulkesnė in
formacija bus pranešta laiškais.

Ypatingai kviečiami studentai 
iš Adelaidės, Brisbanės, Canber- 
ros ir Melbourne. Visais informa
ciniais reikalais kreiptis į kol. Ju- 
ditų Kolakauskaitę 32 Cornwall 
Rd., Auburn, tel. 649 9379.

ALSS SYDNEJAUS SKYR.
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Sydney Skyriaus Valdyba šau
kia savo metinį visuotinį susirin
kimų kovo 20 d. 5 vai. p.p. Lietu
vių Klubo patalpose 39 Chruch 
St, lyidcombe. Dalyvavimas būti
nas visiems studentams. Bus 
svarstomi svarbūs reikalai.

ALSS Sydney Skyriau*
Valdyba

PLEČIAMA .KRAŠTO V-BOS 
BIBLIOTEKA

‘ Krašto Valdyba šiais metais 
paskyrė 200 dolerių bibliotekai 
praplėsti. Knygoms užpirkti pas
kirta 123 doleriai ir plokštelėmis 
77 doleriai. Kai bus jau gautos 
visos užsakytos knygos ir plokšte
lės, patieksime “M. P.” jų sųrašų. 
Bibliotekų remia ir visa eilė mūsų 
sųmoningų tautiečių. Šiomis die
nomis Dr. V. Didžys padovanojo 
labai vertingų ir stambų veikalų, 
išleistų Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos, Istorijos Instituto 
“Prūsijos Valdžios Gromatos, Pa
graudenimai ir Apsakymai Lietu
viams Valstiečiams”. Didelio for
mato, 665 pusi. Veikalas sudary
tas Povilo Pakarklio, redaguotas 
K. Jablonskio. Ypač besidomin
tiems Lietuvos istorija tas veika
las gerai pasitarnaus. Bibliotekai 
trūksta St. Raštikio atsiminimų 
veikalo I tomo “Kovose dėl Lietu

vos”. Knyga išparduota, negau
nama. Kas jų padovanotų, būtu
me labai dėkingi. Dr. V. Didžiui 
už taip brangių dovanų gražiai 
dėkojame. Visais Krašto Valdy
bos Bibliotekos reikalais kreiptis 
jos vedėjo adresu: A. Krausas, 4 
Grandview Ave., Maribyrnong, 
Vic.

Lietuvių Katalikų Mokrio Aka
demija, kurios būstinė Romoje, 
1965 m. gale išleido pirmų savo 
metraščio tomų. Turinyje: prof. 
A. Liuimos, S.J., Bažnyčia kaip 
regima mistinio Kristaus kūno 
išraiška; dr. J.L. Navicko — 
žmogaus esmė intencionalinių 
aktų šviesoje; prof. dr. Z. Ivins
kio — Pirmasis Lietuvos karalius 
Mindaugas ir jo palikimas; dr. J. 
Vaišnoros, — MIC — Petras 
Kriaučiūnas, lietuvių tautinio at

gimimo pradininkas Sūduvoj; dr. 
V. Gidžiūno, OFM — Iš Simno 
istorijos; dr. S.A. Bačkio — So
cialinis krikščionybės pajėgumas; 
prel. M. Krupavičiaus — Nauja 
pasaulio santvarka; prof. dr. J. 
Pikūno — Mokymo mašinos ir 
testavimo pasėkos mokslo dėsty
me; A. Ružancoyo - Ružanieco — 
Lietuvių išeivių katalikų z religinė 
knyga; nekrologai — kun. V. But
vilai, kun. dr. I. česaičiui, kun. 
M. Merkeliui, vysk. V. Podolskiui, 
dr. L Skrupskeliui, arkiv. J. Skvi
reckui, prof. K. Šalkauskui, A. 
Tumėnui, kan. dr. S. Ūsoriui, 
msgr. A. Viskantui; kurt. R. Kra
sausko — LKMA veikimo ir dar
bų apžvalga; A. Liuimos, S.J. — 
knygos asmenvardžių ir vietovar
džių rodyklė. Spausdinta Romoje. 
Kaina $6.00. Užsisakoma šiuo ad
resu : Rev. R. Krasauskas, Via An
tanėlio da Messina 36, int. 3, Ro
ma 10, Italy. (Elta.)

ĮDOMŪS FAKTAI PARUGĖS B. WILSON

Yellowstone nacionaliniame 
parke Amerikos vakaruose visus 
lankytojus stebina “dainuojan
tis” Yelliwstone ežeras. Neišaiš
kinti garsai, tarsi tolimas daina
vimas ar telefonų vielų švilpimas 
arba bičių spiečiaus ūžesys gir
disi virš minėto ežero. Ypatingai 
aiškiai tokie garsai girdisi anks
tyvais rytais, kai giedra ir be vė
jo.

Dar vis tebesiaučia skėriai ir Skruzdės susikalba kvapais, 
grasina derliui vakarinėje Azijoje Atradus kur maisto skruzdė pa
ir Afrikoje. Didžiuliai skėrių leidžia specialų kvapų bebėgda- 
spiečiai buvo pastebėti ir perei- ma į savo skruzdynų. Kitos ūž
tais metais. Vienas spiečius gali uodusios paseka jos keliais ir 
turėti bilijonus skėrių, kurie sve- taip susidaro stiprus specifinis 
ria apie 20.000 tonų ir tiek pat kvapas. Kada maistas išsibaigia, 
suėda kasdien. Dykumų skėriai skruzdės daugiau to kvapo nepa
deda kiaušinius šlapioje žemėje leidžia, ir taip jis greit dingota, 
ir išsiperėję keliauja su vėju, kad rteklaidintų kitų skruzdžių 
Kovai su skėriais naudojamos į- darbininkių, 
vairios priemonės, įskaitant net 
dirbtinius satelitus.
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LAIŠKAI IŠ N. ZELANDIJOS

VELNIO BALA
RAŠO IEVA DIDŽYTĖ

Sunkvežimis su grietine mus Geri žmonės mūsų pasigailėjo
ši rytą nuvežė pro didelius pušy
nus į vieną įspūdingiausių N. Ze
landijos vietovių — Wairakei. čia 
natūralių karštų šaltinių garai iš
naudojami elektros gamybai. Sar
gas mums paaiškino, kaip vienas 
didžiulis fabrikas veikia įkinkęs 
garo energiją. Siek tiek supras
damos reikalą su didesniu intere
su žiūrėjome į visus vamzdžius ir 
garą išleidžiančius kaminus, ku
riais čia “papuoštas” didelis že
mės plotas. Sargas mums tol ne
leido toliau eiti, kol visko nebuvo 
išaiškinęs. Tada nurodė, kaip pa
tekti į vadinamą “Geyser Val
ley”, kur visas slėnis tiesiog ver
da ir šaudo garais.

ir pavėžėjo toliau ligi Lake Tau
po, šiaurinės salos didžiausio eže
ro. Buvom numėčiusios čia išsi- 
nuomuoti laivelį ir pameškerioti. 
Bet pakilo vėjas, apsiniaukė dan
gus ir mūsų sumanymai nuėjo 
vėjais. Vietoj to pavalgėm “fish 
and chips” ežero pakrantėj ir ke
liavom toliau tikėdamos ligi va
karo pasiekti Napier. Tai 96 my
lios per Huiarau kalnus.

Laimė ir vėl su mumis, nes 
mudvi beeinančias pastebėjo du

Paėjėjus keletą mylių pro pu
šyną ten ir atsidūrėme. Matyt,
tolimas kelias buvo, atbaidęs tu
ristus, nes čia nesimatė nė vie
no žmogaus. Slėnis apstatytas 
laipteliais ir tvorelėmis, kad bū
tų saugiau apžiūrėti burbuliuo
jančius kraterius ir šulinius. Vaiz
dai neįtikėtini! Žemėje, arba tie
siog uoloje atsivėrusios milžiniš
kos skylės, kuriose įvairiaspalviai 
moliai burbuliuoja, kaip-- puode 
tiršta košė. Vienur taip smarkiai 
verda, kad girdisi žiaurus ūžimas 
iš požemio ir apima baisus jaus
mas, kad žemė kiekvienu momen
tu atsivers ir prarys savo degan
čioje burnoje.

Ėjom vis tolyn ir tolyn laipte
liais, tilteliais, kartais aukštyn, 
kartais žemyn, ir vis keistesni, 
baisesni vaizdai. Sieros dujų kva
pas labai stiprus visur, panašus 
į supuvusių kiaušinių. Girdėjau 
kad labai sveika tokiu oru kvė
puoti, tai ir pati stengiausi stip
riau jo prisigerti. Vargšei Lilijai 
tas kvapas nesiderino su jos jaut
ria uosle. Ji visa pabalo ir vos 
nenualpo. Ir sunku pasakyti, ar 
tai nuo nuovargio, ar nuo kva
po, ar nuo bendros baimės, kurią 
tokie žemės stebuklai įvaro. Abi 
pasijutome labai mažos ir vieni
šos prieš tokią nežinomą jėgą, 
spurdančią mums po kojų. Bėgte 
bėgome atgal tais pačiais laipte
liais, kol visai išprakaitavusios 
kritom ant gėlėtos pievos paplen
tėj...

ATOSTOGOS
Nesvarbu, ar mano angelas sar

gas ar pats kipšas gundytojas šių 
metų atostogoms atlydėjo mane 
Pietų Australijos pavandenynėn, 
bet šiom savo atostogom esu pa
tenkintas. šimtaprocentiniai! Ne
sėkmių lyg ir nebuvo, o šiaip sekė
si nuostabiai gerai.

Pavyzdžiui, vos tik man įmer
kus beždžioniškai apžėlusias ir 
reumatizmo išsukeliotas blauzdas 
Glenelgos paplūdymio sūryman, 
tuojau nuo manęs atsipalaidavo 
du mano neapsakomai įkyrūs ir 
nuobodūs atostoginiai draugai, 
apie kuriuos savo metu “Mūsų 
Pastogės” Ku-ka savam populia
riam skyriuj jau yra prasitaręs. 
Vieną iš jų pavergė Glenelgos Fa
mily Hotel skysčiai, o antrą — tū
la dar iš nedaugelio Pietų Austra
lijos byčių “top — less” gražuolių 
kažkur nusitempė, kaip aviną, ža
dėdama jame sukurstyti rimtus 
poetinius įkvėpimus ar kažką tam 
panašaus. Kaip mano bičiuliams 
ten sekėsi, ir dabar dar neteko su
žinoti. O pačiam, vėl jau alsuo
jant Yallourno anglies kasyklų 
rudom dulkėm, malonu prisiminti 
atostoginius įspūdžius. Žinoma, 
tik ne labai malonu vėl į rankas 
imti kirką ir svajoti apie pirksimą 
Cadilaką, nuosavą namuką bei 
apie ne svetimą žmonelę...

Taigi, gerokai savo griešną ir 
angliakasio prakaitu trenkiantį 

australiukai iš Melbourne univer
siteto! Jie išsinuomavę mašiną 
visai savaitei ir tiksi šia naktį 
pasiekti Wellingtoną, dar 200 my
lių toliau už Napier. Su jais per
važiavom tuos kalnus ir saulei 
raudonai besileidžiant už jų vir
šūnių buvom paleistos prie Youth 
Hostel durų.

čia daug jaunimo iš įvairių 
kraštų. Mūsų visas būrys apžiū
rėjo miestą ir pajūrį prie nakti
nių žiburių. Tą vakarą turbūt iš
vaikščiojome apie šešias mylias^ 
Dar Aucklande nupirkti mano 
sandaliai jau prakiuro, o Lilija 
skundžiasi, kad jos kojos jnebe- 
klauso... Vis tik dar pajėgė įsi- 
rangyti į viršutinę lovą.
Sekantį laišką rašysiu turbūt jau 
iš sostinės. Iki kito karto!

JUOZAS BUŠODILGB

kūną įsūdęs jūros druska ir apsis- 
vilinęs duosnios saulutės spindu
liais, vieną tvankią šeštadienio po
pietę ėmiau ir užsukau vienon 
Adelaidės karčiamon, kurios vieną 
sieną garbingai puošia mūsų Vy
tis ir kur, beveik, be didesnių gin
čų įmanoma susikalbėti lietuviš
kai.

— Čia tai puiki patrijotinė idė
ja, — pamaniau sau, — tik man, 
kaip geram tautiečiui, nors ir pa
keitusiam savo pavardę, ar duos 
čia papigintai nugerti? — suabe
jojau.

Ir davė! Ir mano abejonė buvo 
bereikalinga. Viską matančioji 
lietuviškoji akis mane pastebėjo, 
ir man, kaip svečiui, atvykusiam 
iš Viktorijos, nemokamai leido ge
resnei pradžiai išmesti škotiškojo 
samagono kupinoką stiklą.

— Čia- tai geras dalykas! — 
paskubom sumečiau, ir — stiklas 
liko švariai tuščias... Tuojau pat 
prasidėjo tikrosios linksmybės, 
nes susirinko apsčiai troškulio 
kankinamų tautiečių. Gerta iki 
atsakančiai padoraus apsvaigimo 
ir kalbėtasi su vietos mūsojo spor
to garsenybėm — komentatoriais: 
Nemeika, Edu ir su kitom neeili
nėm asmenybėm, čia pat malo
niai buvo pasidalinta įspūdžiais 
bei anekdotais ir su ne per seniai 
baigusiu globalinę savo kelionę J. 
Donela. Nors tada kažkaip nesu

sipratau to padaryti, tai nors da
bar sakau jam: “Ačiū Tau, mielas 
Bičiuli, už taip vaizdžius ir įdo
mius savo kelionės įspūdžius, ku
riais mielai gėrėjosi ir domėjosi 
visi “Mūsų Pastogės” skaitytojai”.

Sekmadienio rytą, trupučiuką 
prablaivėjęs, tupėdamas ant malo
naus pavėsio globojamo suoliuko 
prie Lietuvių Katalikų Centro 
bažnytėlės, meldžiausi ir atgaila
vau už jau papildytas ir už dar 
būsimas atostogines nuodėmes. 
Neatsisakiau ir porą šilingu įmes
ti Kiškio atkišton lėkštelėn. O po 
pamaldų, norint njan paduoti ran
ką klebonui, kažkodėl ne labai no
riai jis man padavė savąją. Ir 
labai gaila, kad man, užsidengus 
saulės akiniais, neatpažino jis ma
nęs. Kažką svarbaus norėjau jam 
pasakyti, bet jis jau buvo dingęs.

Su naujai pristatoma sale, jos 
sienų bei scenos dekoracijom atsi
tiktinai mane supažindino kruopš
tasis dailininkas Kudirka, čia jo 
ir vietos parapijiečių įdėta daug 
gražaus ir prasmingo darbo, kuris 
ir ateities kartoms liudys apie ne 
vien tik sau čia gyvenusius atei
vius lietuvius. Čia pat domėjausi 
nuostabiai gražių nėrinių,, tauti
nių juostų ir lėlių subtilia parodė
le, kurios lankytojai, metę porą 
šilingų, paremia Lietuvių Jaunimo 
Kongresan vykstančius mūsų at
stovus. Ir kas gi man labiausiai 
toje parodėlėje patiko? Nagi, jos 
gyvas eksponatas, Daina M-tė, pa
kėlusi savo jaunatviškus sparne
lius Lietuvių Jaunimo Kongresam. 
Geriausios sėkmės, Dainele, Tau ir 
Tavo bendrakeleiviams!

Tarp kitko, teko dalyvauti ir 
pakartotiname Lietuvių Namų 
šventinime ir jų ne eiliniame ap
laistyme. Apie tai jau buvo rašy
ta mūsų profesionalų žurnalistų, 
tai man čia savo dvilėkį jau nėra 
kur kišti. Su nepakeičiamu Pul- 
giu Andriušiu, VI. Dumčium ir ki
tais tautiečiais, pravedus “lietu
vybės išlaikymo labui” tam tikrą 
mezliavą, sutvarkyti du sminga- 
mojo skysčio buteliai, nenobodžiai 
pasikalbėta su praeitin nugarmė
jusių metų mielais pažįstamais 
bei pažįstamom. O, linksmajai 
daliai baigiantis, pastebėjęs, kaip 
“Adelaidės Lietuvių Žinių” redak
torius, J. Arminas, su’ šių, lietu
viškųjų namų menine dvasia ar
chitektu p. Reisonu, jo Poniai pa- 
dedant, tampo kėdes ir stalus, 
tvarkydami salę, “daviau ir aš X 
jiems savo ranką”, žinoma, nepra- •£ 
sitardamas, kad tam darbui mane

paskatino, svečiams išsiskirsčius, 
ant stalų likusios nesunaikintos 
skystosios gėrybės...

Deja, diena po dienos mano 
atostogos grėsmingai artėjo prie 
galo. Ak, juk viskas šiame pa
sauly turi savo pabaigą... Ką gi 
daugiau galėčiau iš šių savo atos
togų prisiminti? Na gi, Murray 
upės slėny grakščiais vasarna
miais prie uolotų šlaitų prilipusią 
Colootę. Čia, žvejybos, medžiok
lės ir maudymosi originaliam gam
tos rojuj, verkiančiais, akinančiai 
žaliais, gluosniais apžėlusioj upės 
pakrantėj ne vienas mūsų tautie
tis prilaiko savo jaukų vasama- 
miuką, ir, nugriebdamas atlieka
mą nuo kasdieninio darbo dieną, 
atskuba čia užmiršti kasdienių 
rūpesčių bei kitko, kas leidžia ste
buklingai atpalaidoti negailestin
go gyvenimo pertemptus nervus, 
čia ir mane mano šių metinių 
atostogų Geroji Fėja savo rūpes
čiui ir mano džiaugsmui buvo atsi
gabenusi.

Man žvejoti nesisekė, bet šiaip 
taip bandžiau savom jėgom laiky
tis ant grėsmingai gilios ir, mano 
laimei, nesriaunios upės pavir
šiaus. Buvo karstytas! saulės 
įkaitintom uolų pašlaitėm, kokias 
tik kaubojiškose filmose tegalima 
matyti. Buvo valgyta didesniais 
kiekiais šviežios skanios žuvies. 
Buvo daug kalbėta su patraukliais 
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Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius

švenčių proga degtine
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BALTIC VODKA
Gaminama lietuvio Adelaidėje ir ekspertų pripažinta 

augščiausios rūšies. Gaunama visoje Australijoje.
SPECIALIAI ŠVENČIŲ PROGA IŠLEISTA 

NEPAPRASTAI AUKŠTOS KOKYBES

VYŠNINE — CHERRY VODKA
S y d n e j u j e reikalaukite pas M. PETRONJ

152 LIVERPOOL RD., ENFIELD. TEL. 74-5727

BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD.

Cm. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A
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šeimininkais apie viską ir apie 
nieką. Buvo sunkiai spėliotas tik
rasis mano šių atostogų Gerosios 
Fėjos vardas... Mimoza? Saulės 
apšviesta Saulutė?... Bet ji man 
buvo Geroji mano Fėja, nes sau
gojo mane nuo hotelių, kartais net 
savo sūnų pastatydama sargybon, 
kad tik neturėčiau progos atsipa
girioti... Ten ir atgal kelias rai
tėsi kaip virvė kišenėj, bet laimin
gai grįžta Adelaidėn ir... Yallour- 
nan — Ak, ir dabar dar mielai 
prisimenamos, kažin ar kada be- 
pakartojamos atostogos...

ŠVEICARIJA YRA daug ko 
garsi: savo šokoladu, laikrodžiais, 
Alpėmis, demokratija, bankais ir., 
nedavimu moterims teisės balsuo
ti. Paskutinių 46 metų laikotarpy
je jau 23 kartas tas klausimas 
buvo svarstomas ir atiduotas bal
savimui (vyrų). Kiekvieną kartą 
vyrai pasakė “ne”.

— ★ —

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

55 BALSTON ST., ST. KILD A 
Tel. 52W83
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MIKO IR ROZALIUTĖS PASTOGĖJE

Visi keliai i namus veda!
Aną dieną mudu su Rozaliute 

susėdę sodely po gluosniu svars
tėme pasaulio politikos problemas: 
apie karą Vietname, apie pabėgu
sius iš Pentridge du kalinius, apie 
kriketą, kelionę į mėnulį, koks ar
klys kam laimę atnešė... ir t.t. ži
note, apie tai, ką bendrai čia kas
dien vietiniai laikraščiai rašo. Lie
tuviški tokių dalykų nežino, tad 
retai ir akį užmeti į juos... Pa
lieku Rozaliutei. Ji jau ir skaity
tas ir neskaitytas popierius vis į 
kamarą krauna — gal reikės 
kam..

Taigi, saulutė šviečia, musėlai- 
tės dūzgia, vištos kudakuoja, šuo 
su katinu ritinėjas — tikra kaimo 
idilija! O dar čia Kalėdų atosto
gos, tad ką beveiksi žmogus Jau
nam bepigu — jie į piknikus, į 
pajūrius skuodžia, visi turi auto
mobilius. O ką veiksi senas būda
mas?

Apėjai savo trobelę bent tris 
kartus, prasimynei taką tarp žolių 
tai dienai ir džiaukis gyvenimu! O 
jei dar pakeli galvą per tvorą į 
kaimyno sklypą, pasižiūri ir pa
tikrini, ar gerai jo agurkai ir ko
pūstai auga — tai dienai šnekos ir 
užtenka.

Žinoma, niekas nedraudžia 
aplankyti ir kito kaimyno už ke
lių gatvių, bet ten jau žmonės 
darbštesni — daržai žaliuoja, me
džiai bujoja. Lietuvišku kruopš
tumu ten visą savaitę vis kokį 
nors medį arba sodina, arba net 
sušilę rauna, plauna ir į malkų at
sargas kapoja... Vadinas, užimti. 
Mes lietuviai taikaus būdo, tad
kaip gi trukdysi. Pamatęs piūk- 
lus švytuojant ir išgirdęs kirvius 
kauškant, zimbini namo į savo 
kiemą ir vėl tęsi pradėtąją šneką

RAŠO SKRUZDĖLYTĖ

su savo nuosava žmona. Negi pa
sikarsi žmogus sekmadienį.

Taigi, aną dieną išsinešiau ne
pradėtus ir nebaigtus skaityti lai
kraščius į kiemą. Sakau, bent 
akis nuo saulės prisidengsiu, tik 
žiūriu ir pats netikiu — pasičiu
pęs lietuviškus! Net gi didelėm 
raidėm per visą puslapį vis ta pa
ti naujiena —

"Melbourno lietuviai turės dide
lius ir patogius namus! Visi i 
Ąalką, visi duokime! Visi po plytą, 
visi po kitą... Aukokite, paskolin
kite, kas kaip galite... Štai čia są
rašas tų, kurie jau danė..”

— Močiau, močia, — sakau pa
šokęs: — ta juk pirmoji visada 
viską skaitai, kodėl man nieko ne
sakei, kad lietuviai lietuviškus na
mus perka pačiame Melbourno vi
dury prie Viktorijos marketo? Ar 
mes ne lietuviai?

— Iš tų šiaudų nebus grūdų, 
— ėmė ginčytis Rozaliutė — Ar 
žinai, kiek kaštuoja? Ne! Tai va, 
ir pasakysiu — 29.000 svarelių! 
Atras, mat, akla višta grūdą! O 
kas užmokės?

— Visi, žinoma, visi — čia 
taip rašoma: “Duokit visi...” —r 
dėstau faktus ant laikraščio pasi
remdamas, bet manoji net klausy
tis nemėgina.

— O kokia naudai iš to mums, 
mano dieduli?

Dievaži, jau neiškenčiau ir pa
kėliau balsą ir aš, — tegu bent 
kartą leidžia ir man sakinį užbai
gti. — Tu vis tos naudos, — sa
kau, — žiūrėk, jau laikas bus į 
žemę lįsti, o tu vis kaip ta višta 
po kiemą kapstais ir tos naudos 
ieškai... Argi į kapines nusineši? 
Tik pagonys degindavosi su visu 
savo turtu, čia ne tokia mada. O

kam paliksi? Negi katinui ar šu
niui, kaip čia daro persenę austra
lai? Gėda ir žmogui būtų pasa
kyti penkioliką metų išgyvenę 
vos kelis svarelius esame paauko
ję lietuvybės išlaikymui... Jei jau 
ir šį kartą būsime kieti ir godūs, 
ar nebūsim kaip tie “prakeikti vie
nuoliai”, kurie per savo godumą ir 
šiandie tebeklajoja Gruzijos kal
nuose su aukso maišais ant pečių, 
juk atsimeni...

Mano Rozaliutė šį kartą nuščiu
vo, susitraukė į kupstą — vadi
nas, susimąstė. Pataikiau, mat, į 
gerąją jos širdies pusę — ginčų 
nebebus! Šiaip jau mano Rozaliu- 
tę sunku įtikinti. Jai turi būti 
viskas aišku, kaip ant ' delno: iš 
kur, kas, dėl ko, kokiu tikslu? Pa
mėginkit, broleliai, kada nors ją 
įtikinti, kad du ir du lietuviai su
darys keturis lietuvius! Tuoj iš
kils klausimai kas tie du ir kas tie 
du? Seni, jauni? Kieno jie vai
kai? Ir rezultate problema bus iš
spręsta maždaug šitaip: du seni 
lietuviai plius du seni lietuviai, 
bus keturi seni lietuviai. Bet du 
jauni lietuviai, sudėti su dviem 
jaunais lietuviais — keturi aus
tralai! Taigi, sutikęs tokius, žmo
gau gali ir savo vaiko neatpažin
ti... Bet tai jau kita istorija.

— Jei jau apie plytas šneka, — 
pradėjo vėl Rozaliutė, — tai ma
tyt, namai iš mūro... Lentos pūva, 
reikia dažyti, o plyta patvaresnė*. 
Gal ir neblogai būtų turėti kokį 
mūrinuką Melbourne; Nusivedei 
kaimyną australą, bakstelėjai j 
sieną ir sakai: “Look, mate, this
building belongs to me...”

— Kaip skamba,, tėvai, a? Būtų 
kuo ir prieš kaimyną pasirodyt, ir 
į laikraštį parašyt..

— Ko tūnai, kaip maišas kie-
me, kodėl nepajudini savo kaulų 
ir nenuvažiuoji apžiūrėti? Ar lau
ksi, kol šaukštai jau bus po pietų? 
Ar nori, kad namus tau atneštų į 
panosę parodyti?

Manęs du kartus tai jau ragin
ti nereikėjo. Kas žino, gal jau vi
sos plytos bus tautiečių vardais 
išrašytos ir mums beliks kur nors 
eilutė pačioje pastogėje, kur nei 
žvirblis dėmesio neatkreips. Juk 
puikiai atsimenu, kaip tokioje Bi
rutės kalno koplyčioje kiekviena 
plyta buvo vardais . išbraižyta, 
kaip mudu du (abu jauni su Ro
zaliute abu žygiams pasiryžę!) 
karstėmės visomis sienomis, kol 
suradome vietelę, kur galėjome sa
vo vardus įamžinti... Seni laikai, 
bet svajonės tos pačios! Bent sim
boliniai nori žmogus ką nors pa
liesti ranka ir sakyti — va, čia 
štai buvo mano ranka padėta! čia 
yra kas nors mano... Tegu žino pa
saulis, kas aš, koks aš...

Tokių ir panašių minčių vedamas 
pasirišau šlipsą ir kaip -Petras 
Kurmelis marčios, iškeliavau Lie. 
tuviškų Namų apžiūrėti.

Rozaliutė dar iki vartų pasivi
jusi pridėjo:

— Ir neužmiršk sužinoti, kiek 
kainuoja tramvajaus bilietai! Juk 
kai išeisim į pensiją, pinigais ne
galėsime švaistytis. Pamėgink pės
čiomis nuo Nth. Melbourno sto
ties nueiti...

— Pa, — sakau, — viską pa
darysiu, tik neberėkauk. Matai, 
kad jau kaimynai pro langus žval
gosi...

Mano bobutė, - amžiną jau duok, 
Viešpatie, atilsį, vis sakydavo: 
“Visi keliai į Rymą veda” — reiš
kia, paklysti negali. Gal lietuviš
kam liežiuviui Rymo vardas buvo 
mielesnis, kaip Romos, gal jis gi
lesnę prasmę turėjo, kas atspės, 
bet kiek prisiminti galiu — visur 
lūpose girdėdavau tą patį patari
mą: “Nebijok, visi keliai į Rymą 
veda!” Ten buvo bažnyčių šven
tovė, ten buvo popiežius, ten tu-

rėjo visi keliai susibėgti. Gal ten 
ir žemės centras? Kaip gi kitaip!

Kaip gera būtų, kad šiandie mū
sų mintys, mūsų keliai vestų į ko
kį nors visiems mums mielą, arti
mą centrą, kur viskas būtų mū
sų, būtų mums — visas veikimas 
vienoje vietoje!

Kad visi keliai vestų mus į di
delius lietuviškus namus 1

Svajonė ar ne? Važiuoju tos 
“svajonės” apžiūrėti ir stebiu apy
linkes bei priemiesčius. Štai ir 
North Melbourno stotis. Dievaži, 
ir gražumas! Visos atkrantės gė
lėmis apsodintos, krūmais, net 
dvyliką palmių suskaičiuoju abie
jose stoties pusėse! Kopiu į kalne
lį ir įtraukiu orą — ogi kvepia! 
Kvepia biskvitais (mat prie pat 
stoties yra garsusis “Guest Bus- 
cuits” fabrikas. Taigi, net aklas 
būdamas galėtum atsekti, kur iš
lipti — vien iš kvapo...

— Nu, nu, sakau, pamatysime 
toliau...

Gatvės ramios, plačios, jokio 
judėjimo. Paeinu tiesiai, pasuku 
į kairę ir štai jau tramvajaus bė
giai. Dar galiukas — Errol St. 
ir va per 15 minučių prie Nr. 50.

Gatvė plati, krautuvių vitrinos, 
čia pat paštas ir North Melbour
ne Town Hall su laikrodžiu. Net 
pasistiepti nereikia, kad galėtum 
matyti Royal Melb. Hospital, 
Children Hospital, Royal Park ir 
universiteto pastatus. O prie Vic
toria St. juk ir Victoria Market 
— turgus, į kurį kiekvienas bent 
kartą savo gyvenime yra buvęs. 
Taigi, vieta kaip ant delno padė
ta.

Visai netoli ir kita tramvajaus 
linija, kuri ateina iš anapus Yar- 
roš per William St. pro turgų, pro 
zoologijos sodą. O kur dar autobu
sai, kurių krypčių nespėjau nusta
tyti...

O tiems, kurie turi savo susi
siekimo priemones, visos gatvės 
taip ir subėga į North Melbourno 
kalvą. Tik važiuokite, ponai, prie 
balto bokšto ir būsite mūsų cent

ro prieangyje.
Plytų tai nesimato — nudažytos 

ružavai. Švyti senas vardas — 
“Methodist Community Centre”. 
Bereikia tik pakeisti pirmą žo
dį, ir jau visi žinotų, kad čia Lie- 
tuvių Bendruomenės Centras.

Nudažus priekį tokia pat spal
va ir pakeitus tą verandą tokia 
pat, kokią dabar turi gretima 
krautuvė, atrodytų, kad pusė gat
vės drauge su laikrodžio bokštu 
jau priklauso mums. Neono švie
sos jau galėtų drąsiai mirkčioti 
visiems
Lietuvių Namai — Lietuvių Na
mai — Lietuvių Namai-------

Reikia tik surasti žmonių me
cenatų, kurie savo vardą įamžin
tų paaukodami bendrai išorinei 
išvaizdai pagerinti, pirmam įspū
džiui, kuris yra juk visuomet stip
riausias, tikrai didingam sudary
ti, t.y. perdažyti, verandą pa
keisti be tų stulpelių, didesnes 
lempas, neono šviesų iškabas, va
rio lentas prie durų...

— Ei, Mikeli, juk svajoji, kaip 
savo kieme atsistojęs, sakau pats 
sau. Tu juk vienos plytos išpirk
ti atvykai. Nesi dar savininkas 
nei tos... Eik į vidų, žiūrėk to
liau.

Ir einu koridoriais, kišu kalvą 
už kiekvienų durų, lipu laiptais 
aukštyn ir žemyn — net galva 
taip apsisuka, kad nebežinau ir 
į kurią pusę eiti. Atrodo taip er
dvu, tjek daug kambarių, vietos 
— ir žaidimams ir bufetams. O 
jau salė kaip tikra kino salė: ky
la aukštyn, turi balkonų, nerei
kia per prieky sėdinčių galvas 
stieptis ir nesvarbu kur atsisės
tum — visur matomumas tas 
pats. Pone Karaliau — misliju — 
čia tai tikras patogumas! čia ir 
koncertą, ir tautinį šokį, ir paš- 
kaitą galėtume pravesti, ir žiūro
vams nereikia raityti kaklų, kad

(Pabaiga psl. 6)
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“KOVO”
ŽENKLIUKO KONKURSAS
Kovo valdyba, norėdama atžy

mėti Sydnejuje įvykstančią šių 
metų gale 17-ja Australijos lietu
vių sporto šventę, jos prisimini
mui nutarė išleisti specialų sporto 
šventės ženkliuką, kurio pagami
nimui skelbia ŽENKLIUKO PRO
JEKTO KONKURSĄ.

Šiame konkurse gali dalyvauti 
visi savo projektus siunčiant pir
mininko A. Šimaičio adresu 36 
Sussex St., Cabramatta, N. S. W. 
Projekto laimėtojui paskirta pini
ginė premija. Projekto įteikimo 
paskutinis terminas yra birželio 1 
diena.

NAUJI KOVO SEKCIJŲ 
VADOVAI

Savo pirmajame posėdyje nau
joji Kovo valdyba pakvietė šiuos 
vadovus paskiroms sporto sekci
joms:

Krepšinio — A. Laukaitis ir D. 
Krausevičius.

Tinklinio — K. Krapauskas.
Stalo teniso — A. Šimaitis (lai

kinai).
Šachmatų — V. Augustinavi- 

čius.
Lauko teniso (dar galutinai ne

susitarta).
Šie paskirų sporto šakų vadovai 

atsakingi už savo vadovaujamas 
sporto šakas ir visais šių sporto 
šakų reikalais paskiri žaidėjai 
prašomi kreiptis tik į savo vado
vus. Šie vadovai ateinančios spor
to šventės metu Sydnejuje bus 
savo šakų vyriausi šventės orga
nizatoriai ir vadovai.

KREPŠINIO KOMANDŲ 
TRENERIAI

Kovo krepšinio komandų trene
riais pakviesti: Vyrų — D. Atkin
son, Moterų E. Bennett, Jaunių 
berniukų A. Laukaitis ir padėjėju 
Sauka, ir jaunių mergaičių A. 
Andriejūnas (jun.).

Kovo valdyba ir krepšinio vado
vas kreipiasi į visus Sydnejaus 
tėvus, prašydami leisti savo jau
nus berniukus ir mergaites į krep
šinio treniruotes, kurios jauniams 
įvyksta kiekvieną sekmadienio po
pietę nuo 1 vai. p. p. Newtowno 
Police Boys Club salėje, Erskinvi- 
lle Rd., Newtown.

SKAUTAI IR PLAUKTI MOKA!
Kovo 6 d. Bankstowno plaukimo 

baseine įvyko jau tradicija vir
tęs Sydnejaus Exilų Skautų 
plaukimo karnavalas, kuriame 
dalyvavo • šešių tautybių skautų ir 
skaučių plaukikai, būtent: rusai, 
ukrainiečiai, vengrai, estai, lat
viai ir lietuviai. Tris valandas 
užsitęsęs karnavalas iš viso turė
jo 46-šias rungtis, iš kurių laimė
tojams individualinių ir estafeti
nių rungčių buvo pagal vietas 
duodami taškai. Varžybų gale, su
dėjus laimėtojų taškus, nugalė
tojais tapo: 1. ukrainiečiai 136 
tšk., 2. rusai 119 tšk., esta£ 113 
tšk., vengrai 109 tšk., lietuviai 56 
tšk., ir latviai 33 tšk. MERGAI
ČIŲ: estės 104 tšk., rusės 80, ven
grės 67, ukrainietės 56, lietuvės 
54 ir latvės 8.

Nors mūsų "jaunieji skautai ir 
skautės teužėmė tik penktąsias 
vietas, tačiau jų individualus pa
sirodymas buvo tikrai gražus ir 
taškų santykis būtų buvęs daug 
aukštesnis, jeigu lietuviai skautai 
ir skautės būtų galėję išstatyti in
dividualinius ir komandinius plau
kikus visose varžybų rungtynėse, 
ką daugumoje padarė pirmųjų ke
turių vietų laimėtojai. Pasimo
kius iš šios klaidos, kitais metais 
skautų vadovai jau turėtų plau
kikų sąstatą sudarinėti mažiausiai 
tris mėnesius prieš šį karnavalą, 
kad paskiri dalyviai, žinodami 
apie būsimas varžybas, galėtų jau 
iš anksto pradėti ruoštis, o tada, 
pamatysim tikrai, kad ir rezulta
tai bus daug geresni.

Visas karnavalo pravedimas,

VEIKLOJ
STALO TENISO 
TRENIRUOTĖS

Šios sekcijos vadovas praneša, 
kad stalo teniso treniruotės vyks
ta kiekvieną antradienio vakarą 
nuo 7.30 v. v. Bankstowno Liet. 
Namuose. Norintieji žaisti ar 
pradėti kultivuoti šią sporto šaką 
su malonumu laukiami antradie
nių vakarais Bankstowne.

VYRAI LAIMI
Paskutinį savo susitikimą Kovo 

vyrai krepšininkai turėjo prieš 
Burwood Policijos Klubo krepši
ninkus. Šiose rungtynėse pirmą 
kartą koviečius atstovavo žinomas 
adelaidiškis krepšininkas D. At
kinson, kurio įsijungimas tikrai 
pakels koviečių komandą daug 
aukščiau jų dabartinio lygio ir, 
jeigu bus prieitas komandinis su- 
sižaidimas, tai reik tikėtis, Kovo 
vyrai turės daug galimybių per
eiti į aukščiausią krepšinio klasę 
Sydnejuje.

Šias rungtynes koviečiai prade
da. lėtu puolimu, bet pirmasis pus
lankis jiems gana nesėkmingas, 
žaidėjai aikštėje negali surasti 
savęs, metimai nesiseka ir neuž
dengtas priešo komandos puikus 
metikas . kinietis daro metimą po 
metimo. Pirmasis puslankis bai
giasi australų naudai 18:12. Ant
rame puslankyje, treneriui pada
rius taktinių pakeitimų, jau iš pa
čių pirmųjų minučių matosi visai 
kitas žaidimo vaizdas. Gražūs 
Andrijūno ir Lukoševičiaus meti
mai taškų santykį tuoj pat išly
gina ir visą žaidimo laiką kovie
čiai veda, nors žaidimo viduryje 
centro puolėjas Liutikas ir turėjo 
dėl baudų palikti aikštę. Žaisda
mas gynime Atkinson daro stebė
tinai puikius sviedinio perdavimus 
puolėjams, kurie tai dažnai išnau
doja ir kelia taškų santykį savo 
naudai. 'Rungtynės baigiamos 
54:42 Kovo naudai. Taškai: An
driejūnas 30, Lukoševičius 14, At
kinson 6, Kraucevičius ir Sauka 
po 2.

MERGINOS — AMOCO 38:24
Po pirmojo netikėto pralaimėji

mo, merginos šį kartą pasispaudę 
ir gana lengvai laimėjo. Nors 
kovietės dar nesuranda savo buvu- 

punktuali pradžia ir visa varžybų 
tvarka buvo itin pavyzdinga ir 
galėtų būti pavyzdžiu mūsų ir ki
tų tautybių bet kurioms sporti
nėms varžyboms. Iš lietuvių ofi
cialiais pareigūnais buvo skautai: 
T. Rotcas, V. čižauskas ir K. Nar
butas, kai berniukų dalyvių gru
pei vadovavo H. Antanaitis ir 
mergaičių R. Zinkutė. Žiūrovų 
tarpe matėsi gana gražus būrys 
lietuvių, kurie buvo didelė mora
linė paspirtis jauniesiems plauki
kams.

Nors šiose pirmenybėse ir buvo 
atsiekta eilė naujų šių varžybų 
rekordų, tačiau dar iki šiol nesu
mušti šie buv. lietuvių skautų 
plaukikų rekordai: 1960 metais 
pastatytas skautų iki 18 metų A. 
Skirkos 55 jardų krūtine (30.07)., 
1960 m. pastatytas S. Dryžos 55 
jardų nugara (43.0) iki 14-kos 
metų, 1964 m. iki 16 m. Makausko 
pastatytas 55 jardų (43.3) nuga
ra, lietuvaičių skaučių 1965 m. 
4 x 55 jardų laisvu stilium esta
fetė iki 14 m. (3.35,4) ir lietuvių 
skautų virš 18 metų 4 x 55 jardų 
laisvu stilium estafetė laimėta 
1960 metais (2.15,0) ir berniukai 
iki 12 metų 1960 m. buvo pasta
tę estafetės 67 jardų rekordą lais
vu stilium.

KARNAVALO REZULTATAI
Pirmajame užplaukime lietuviai 

skautai iki 12 metų: Karpavičius, 
Kaminskas, Janavičius ir Šlioge
ris 67-nių jardų estafetėje išsiko
vojo trečiąja vietą, kai laimėtojais 
tapo vengrų ketveriukė, juos pa

sios geros žaidimo formos, bet rei
kia tikėtis, kad vadovaujamos 
griežto trenerio, jos greitai pa
sieks savo fizinį stiprumą ir tuo 
pačiu pagerės ir jų žaidimas. Ma
lonu matyti, kad visos merginos 
tiek “A” klasės, tiek ir jaunės, re
guliariai lanko savo treniruotes ir 
stengiasi pagėrėti.

KOVAS — BARBARIANS 3, 
25:24

šiose rungtynėse įvyko nesusi
pratimas (nepastabumas taškų 
skaičiavusio) nes kovietės tikru
moje laimėjo 28:24. Pirmajame 
puslaikyje žaidimas buvo gana ly
gus ir jis baigiamas 13:13. Žaidi
me didžiausia negerovė buvo tai, 
kad teisėjai buvo nekvalifikuoti ir 
žaidimą leido išvystyti į stumdy
mosi rungtynes, ypatingai kai 
priešo komanda buvo pranašesnė 
savo ūgiu ir mūsiškėms buvo gana 
sunku nuiminėti sviedinius nuo 
savo krepšių. Šiose rungtynėse 
opozicija turėjo daug geresnius 
savo tolimus metimus. Nors am
žiumi ir buvo jaunesnė ši koman
da, tačiau savo “karingumu” jos 
pralenkė kovietes ir barbarių var
das tikrai joms pritinka. Taškus 
pelnė: Paulauskaitė ir James po 7, 
S. Motiejūnaitė 6, L. Motiejūnai
tė 3 ir Meškauskaitė 2.

VYRŲ ŽAIDYNIŲ 
TVARKARAŠTIS

16.3.66. — Kovas — Burwood Po
lice B. C. I 7.35 v. v.
23.3.66. — Kovas — Glebe Police
B. C. 6.45 v. v.
6.4.66. — Kovas — Guildford Lea
gues Club 6. 45 v. v.
13.4.66. — Kovas — Sioux 7.35 
v. v.
20.4.66. — Kovas — Spars (lat
viai) 8.25 v. v.
27.4.66 — Kovas — Epping YM 
CA 9.15 v. v.,
4.5.66 — Kovas — Burwood P. B.
C. II 9.15 v. v.
11.5. 66. — Kovas — Arncliffe 
Scots 8.25 v. v.
18.5.66 — Kovas — Burwood P. 
B. C. I 7.35 v. v.
25.5.66 — Kovas — Glebe P. B. C. 
6.45 v. v.
8.6.66 pusfinaliai
15.6.66 finalai
22.6.66. didysis finalas

Vyrų rungtynės vyksta Bur
wood Girls High School, Queen St. 
Burwood.

JAUNĖS — DODGES 
18:9 (6:4)

Po paskutiniųjų jaunių koman
dos reguliarių ir įtemptų treni
ruočių ir nuoširdaus ir rūpestingo 
jaunojo Andriejūno treniravimo, 
Kovo jaunosios krepšininkės pro
gresuoja. Paskutinėse savo rung
tynėse prieš ūgiu aukštesnes aust- 
rales jaunosios kovietės, nors pir- 

sekant ukrainiečiams. Toje pačio
je estafetėje mūsų mergaitės pa
sirodė geriau ir laimėjo antrąja 
vietą. Mergaičių iki 12 metų esta
fetę sudarė: Laukaitytė, Karpavi
čiūtė, Kasperaitytė ir Janavičiū
tė. 25-kis jardus laisvo stiliaus 
plaukime iki 10 metų taip pat ant
rąją vietą laimėjo lietuvis M. Ka
minskas tik per puse galvos pra
laimėjęs estukui. Berniukų iki 12 
m. 55 j ar d. krūtine Šliogeris lai
mėjo 4-tą vietą, kai tą pačią dis
tanciją Laukaitytė nugara atplau
kė ketvirtąja. Nugara Šliogeris 55 
jardus atplaukė ketvirtuoju. Lais
vu stilium iki 12 metų 55 jardus 
penktąja atplaukė L. Karpavičiū
tė, kai tą patį nuotolį laisvu sti
lium berniukų grupėje atplaukė 
E. Karpavičius, karnavale užim
damas vienintelę pirmąją vietą. 
Jo plaukimo laikas buvo 42.1, kai 
karnavalo rekordas priklauso Tu
šiukui I. Churkin, atplaukusiam 
1965 m. tą nuotolį per 37.0. Krū
tine iki 14 m. 55 jdr. Bogušaitė 
atplaukė penktąja, kai iš berniukų 
K. Kazokas taip pat atplaukė 
penktuoju. Iki 16-kos metų 55 jds. 
krūtine U. riazokaitė atplaukė 
trečiąja ir Laurinaitis ketvirtuo
ju. Iki 18-kos metų krūtine Buke- 
vičius atplaukė ketvirtuoju

Laisvu stilium iki 14 m. K Ka
zokas atplaukė penktuoju ir S. 
žižytė taip pat penktąja. Iki 16- 
kos metų laisvu stilium Kapočius 
— 4-tas ir Šliogerytė — 5-ta, iki 
18-kos metų Bogušaitė 3-čią ir Bu- 
kevičius — 5-tas. Nugara 55 jds. 
iki 14-kos metų Bogušaitė 3-čią.

1965 m. SPORTO ĮVYKIAI
RAŠO R. SIDABRAS

Pereitais metais lietuvių sporto 
gyvenime buvo daug reikšmingų 
įvykių. Tiek Lietuvoje, tiek išei
vijoje mūsų sportininkai pasiekė 
aukštų, tarptautinėje plotmėje ge
rai įvertintų rezultatų.

Pasinaudodamas man prieina
mais sporto žinių šaltiniais bandy
siu čia suglaustai suminėti svar
biausius 1965-jų metų mūsų spor
to įvykius.

Irena Macijauskaitė — Piotrov- 
ski, Kanados lietuvaitė Vankuve
ry pagerino pasaulio rekordą už
darose patalpose nubėgdama 300 
jardų per 37.5 sek. I. Macijaus
kaitė, gimusi 1941 m. Skaudvilėje, 
atstovavo Kanadą Tokyo olimpija- 
doje. 100 metrų bėgime.

mąjį puslaikį ir buvo aikštėje 
truputį pasimetusios ir negalėjo 
pralaužti australių kietoko dengi
mo, tačiau antrąjį puslaikį savo 
trenerio pamokintos nedaryti tų 
pagrindinių dažnai pasitaikančių 
klaidų, pradėjo žaidimą vesti nuo 
pačių pirmųjų žaidimo minučių ir 
įstengė iš individualaus žaidimo 
pereiti į komandinį, kas joms ir 
atnešė pelnytą laimėjimą. Taškai: 
Wilson 7, Saukutė 6, Intaitė 3, 
Mickutė ir Kuraitė po 1.

JAUNIAI — JAUNĖS 29:14 
(12:2)

Kaziuko mugės proga Banks
towno namų aikštelėje įvyko drau
giškos rungtynės tarp Kovo jau
nių berniukų ir mergaičių. Nors 
Kovo jauniai berniukai kaip ko
manda ir žaidė pirmą kartą, ta
čiau paskiri jų žaidėjai jau žai
džia kai kuriose mokyklose ir jų 
aukštesnis ūgis nulėmė žaidimo 
persvarą pirmąjį puslaikį. Ypa
tingai koviečių jaunių tarpe pasi
žymi jaunasis Genys, kuris pats 
vienas sumetė kone du trečdalius 
visų taškų. Jaunės mergaitės 
aikštėje sukovojo labai ryžtingai, 
tik perėjus centro liniją kaikurios 
iš jų turėtų ilgiau palaikyti svie
dinį, o ne kaip karštą bulvę tuoj 
pat be jokio tikslo mesti į krepšį, 
labai dažnai visai į jį net nepatai
kant. Taškai: Genys 18, Milašas 
4, Sirvys3, Mickus 2, Laurinaitis 
2. Mergaitės: Paplauskaitė 7, Sau
kutė 2, Kuraitė 2, Zigaitytė 2, In
taitė 1.

KOVO SEKRETORIAUS 
ADRESAS

Kovo valdyba praneša, kad visą 
susirašinėjimą klubo reikalais 
prašom siųsti sekretoriaus V. Au- 
gustinavičiaus adresu 76 St. Geor
ge,s Cresc., Drummoyne, N.S.W.

PADĖKA
Kovo valdyba nuoširdžiai dėko

ja p. P. Aleknai už paaukotus 
sportininkams $10.00. Tai nėra 
pirmas kartas, kada p. Alekna 
savo svariu žodžiu ar nuoširdžia 
materialine auka paremia Sydne
jaus sportininkus. Jo pavyzdys 
galėtų būti paskatinimas ir ki
tiems Sydnejaus lietuviams neuž
miršti savojo sydnejiškio sportuo
jančio jaunimo, kurio materialinė 
padėtis visuomet yra sunkiame 
stovyje. Nuoširdus sportiškas 
ačiū.

Kovo Valdyba

Nugara iki 16 m. Kapočius 6-tas 
ir Adomėnaitė 5-ta.

Estefetėje 4 x 55 jds. laisvu 
stilium mergaitės iki 14 m. Bogu
šaitė, Laukaitytė, žižytė ir Rasa 
Zinkutė laimėjo trečią vietą. Ber
niukai iki 16 m. šioje estafetėje 
atstovaujami Kapočiaus, Bireto, 
Laurinaičio ir Kazoko laimėjo 
trečią vietą, kai mergaitės — 
Kazokaitė, Šliogerytė, Adomėnai
tė ir Bogušaitė išplėšė antrąją 
vietą. Tie patys berniukai, atsto
vavę iki 16-kos metų grupę, plau
kė ir iki 18-kos metų grupėje ir 
laimėjo trečiąją vietą, tik vietoj 
Bireto pasikeičiant Bukevičiui.

šiose visose varžybose mūsų 
jaunieji ir jaunosios skautės pa
rodė didelį užsidegimą ir ryžtą 
atsiekti savuosius laimėjimus. 
Sveikinant jaunuosius skautus 
plaukikus ir plaukikes, telieka 
jiems visų žiūrovų lietuvių var
du tik padėkoti už jų gražų pasi
rodymą ir ateityje, įdėjus dar 
daugihu darbo, atsiekti dar daug 
geresnių rezultatų.

A.L.

Violeta Nešukaitytė, 13 m. Ka
nados lietuvaitė, Detroite (JAV) 
iškovojo Amerikos stalo teniso 
čempijonės iki 14 m. amžiaus titu
lą. Ji taip pat pasiekė baigmę 
mergaičių iki 16 ir 18 metų grupė
se, tačiau pralaimėjusi finaluose 
turėjo pasitraukti į antras vietas.

Kęstutis Orentas, Lietuvos 
sportininkas kovo 28 d. Leningra
do žiemos stadijone pagerino pa
saulio uždarų patalpų rekordą 
5.000 m. bėgime, distanciją įveikęs 
per 14.05,4 min.

Elena Sabaliauskaitė reprezen
tavo Kanadą ir Laima Balaišytė 
sov. Sąjungą pasaulio stalo teniso 
pirmėnybėse Liublijanoje, Jugos
lavijoje. Lietuvaitės nepasiekė 
stambių pergalių, tačiau Australi
jos atstovų teigimu buvo populia
rios ir mėgiamos sportininkės pir
menybių metu.

ROMAS ARLAUSKAS, Ade
laidės L.S.K. Vyties sportininkas, 
atstovaudamas Australiją kores
pondentinėse pasaulio šachmatų 
pirmenybėse užėmė trečią vietą ir 
tuo pačiu įgijo šachmatų didmeis- 
terio vardą. Oficialiai jam did- 
meisterio vardas pripažintas spa
lio 4 d. Budapešte IV-to pasau
lio korespondencinio šachmatų 
kongreso metu.

DETROITO KOVAS iškovojo 
Š. Amerikos 1965 m. lietuvių krep
šinio čempijonų titulą finale įvei
kęs Čikagos Neo Lituania 106:97. 
Trečią vietą užėmė Toronto Auš
ra, laimėjusi prieš Waterbury 
Gintarą 102:99.

Krepšinio specialistų nuomone 
lietuviai pirmenybėse pademons
travo labai aukštos klasės žaidi
mą. Geriausias šių varžybų , pen
ketukas: Čekauskas, Skaisgiris, 
(Kovas), Staniulis, Sedlickas 
(Aušra), ir Modestavičius (Neo 
Lituania). Gerai pasirodė Butka, 
Miknaitis, Burkauskas, Gudas, 
Varnas, Slomčinskas, Ciriela bei 
Jankauskas, Šilingas ir Adzima.

ANTANAS SKIPARIS, Ade
laidės L.S.K. Vyties pirmininkas 
įgyvendino praktišką metodą telk
ti klubui lėšų įsteigdamas meti
nę loteriją. Loterijos traukimas 
vyksta kiekvieną savaitę su dides
niais laimikiais metų gale. Su 
metiniais bilietais joje dalyvauja 
100 klubo narių ir prijaučiančių, 
kuriems kas savaitę sudėjus po 
du šilingus gaunasi graži 520 sva
rų suma. Iš šios sumos 310 sv. 
išmokama laimėtojams premijų 
pavidale, o visa kita palieka klu
bo kasoje. Praktiškas ir sektinas 
pavyzdys.

ŠIAURĖ AMERIKOS KREP
ŠINIO pabaltiečių pirmenybėse, 
kurios įvyko gegužės mėn. Čika
goje, laimėjo lietuvių rinktinė, 
įveikusi latvius net 138:82!

Lietu
VARGAS SU PENSIJOM

Viena iš gėrybių, kuriomis bol
ševikinė sistema didžiuojasi apdo
vanojusi Lietuvos žemdirbius, yra 
senatvėn žengiančių - kolchozo dar
bininkų aprūpinimas pensijomis. 
Patys aprūpintieji tą dovaną kiek 
kitaip vertina: “Atėmė arklį, o 
paguodai duoda ašutą iš jo uode
gos”. Paėmė žemę ir visą ūkio 
inventorių (geresniu atveju, pa
liks senstančius gyvenamuosius 
namus), paliko be turėto pragyve
nimo šaltinio, o senatvėj duoda 12 
rublių mėnesiui, tai yra tiek, už 
kiek ir savaitę nelengva pragy
venti.

Bet ir tas pats pensijų išmokėji
mas, pasirodo, apipintas primity
vaus biurokratiškumo rezginiu. 
Ne tiek tos paguodos pensinin
kams pensijas gauti, kiek vargo 
kaimų laiškininkams tas pensijas 
išdalinti.

Čekių sistemos nėra, ir ji ne
būtų praktiška, nes kaimuose nėra 
nei bankų, nei kitų vietų, kur če
kius būtų galima iškeisti. Pensi
jos turi būti įteiktos grynais pini
gais. Išnešioti pavesta laiškinin
kams, kurie drauge su laikraš
čiais, laiškais, iš paštų atsiima ir 
savo apylinkės pensijas. Bet pen
sijos ne laikraščiai, ne laiškai: jų 
negalima palikti ant slenksčio, jei 
adresato nėra namie. Tokiu atve-

EDVARDAS VIRBICKAS, an
ksčiau žaidęs futbolą už Adelai
dės Vyties klubą, o vėliau šį spor
tą kultyvavęs Kanadoje, Ameri
kos Jungt. Valstybėse, Meksiko
je, Turkijoje, Portugalijoje ir Is
panijoje. Sėkmingai žaisdamas vi
durio puolėju garsioje “Real Mad
rid” komnadoje, E. Virbickas fut
bolo pasaulyje žinomas kaip Ed
die Virba, atkreipė Austrijos 
meisterio Rapid klubo dėmesį. Už 
šį 26 m. lietuvį sportininką Ra
pid sumokėjo Real Madrid klubui 
30.000 svarų.

RIČARDAS TAMULIS, boksi
ninkas iš Kauno gegužės mėn. ry
tų Berlyne iškovojo 1965 m. Eu
ropos čempijono titulą antrame 
pusvidutiniame svoryje, šis bok
sininkas, Tokyo olimpijadoje iško
vojęs sidabro medalį, Europos 
čempijonų tapo trečią kartą.

Sėkmingai pasirodė ir vilnietis 
kariškis Donas Pozniakas, iškovo
jęs titulą pussunkiame svoryje.

RIMANTAS BAGDONAS ge
gužės mėn. Suomijoje Tampares 
mieste imtynėse iškovojo pasau
lio čempijono vardą. R. Bagdo
nas baigęs Kijevo kūno kultūros 
institutą dirba kaip treneris Vil
niaus jaunimo sporto mokykloje.

MODESTAS PAULAUSKAS, 
Kauno “Žalgirio” puolėjas Euro
pos krepšinio pirmenybėse sume
džiojęs 130 taškų, buvo rezulta- 
tingiausias Sov. Sąjungos rinkti
nėje. Pirmenybės įvyko birželio 
mėn. Maskvoje ir jas laimėjo šei
mininkai jau aštuntą kartą.

LEDIJA RUZGYTĖ — Vilniaus 
sportininkė liepos mėn. kurčių ir 
nebylių pasaulinėje olimpijadoje. 
Vašingtone (JAV) iškovojo 4 me
dalius trumpų nuotolių bėgimuose. 
L. Ruzgytei aukso medalis teko 4 x 
100 estafetėje, sidabro — 200 m.
(26.6) ir bronzos — 100 m. (12.8) 
bei 80 m. bėgime su kliūtimis.
(12.6)

(Bus daugiau)

MOKOSI IŠ LIETUVIŲ
Žinomas vengrų diplomatas, da

bartinis Pavergtųjų Europos Tau
tų Generalinis Sekretorius Mr. 
Gasper kreipėsi į Komitetą Lietu
vos Nepriklausomybei Atstatyti su 
prašymu gauti informacijų ir pa
tarimų kaip suorganizuoti masinę 
demonstraciją New Yorke. P. 
Gasper pats dalyvavo lapkričio 13 
Madison Square Garden, ir yra 
susižavėjęs ir nustebęs lietuvių 
pajėgumu suorganizuoti tokią ma
nifestaciją. Vengrai panašią ma
nifestaciją nori suorganizuoti š. 
m. spalio mėn., kada sukanka 10 
metų nuo vengrų revoliucijos. 
KLNA šiame pasitarime atstova
vo Romas Kezys.
------------------------------------- 1------------------- ---

v o j e
ju laiškininkui tenka eiti kitą kar
tą. Be to, pensijos išmokamos ne 
vieną dieną kas mėnuo, bet įvai
riai. Sako, tame pačiame kieme 
pasitaiko trys pensininkai, bet 
kiekvienam po tuos kelis rublius 
atsiunčiama vis kitą mėnesio die
ną... Laiškininkai skundžiasi, 
prašo kaip nors kitaip pensijų iš
mokėjimą sutvarkyti, bet ir jie ne
žino, kaip būtų geriau. Ne visi 
pensininkai pajėgūs kas mėnuo 
keliauti į tolimą paštą ar kitą įs
taigą patys pensijų atsiimti. Su
sisiekimo priemonių jie neturi. 
Kam kitam juos pavaduoti, — rei
kia įgaliojimų ir gaišti darbo me
tu: tokių pensijų gavimas pasida
rytų kone brangesnis už pačių 
pensijų vertę...

(ELTA)

Sunkvežimio šoferio atlygini
mas Lietuvoj — 63 rubliai 80 ka
peikų mėnesiui, arba 36 kapeikos 
už valandą. Skaičiuojama, kad 
algą gaunąs šoferis per mėnesį 
vidutiniškai turi būti darbe 175 
valandas, arba 25 dienas po 7 va
landas. Tokį patį atlyginimą (36 
kapeikas už valandą), kaip paaiš
kina Taryb. Mokytojas (1966/14), 
tegali gauti ir instruktorius — 
mokytojas šoferių kursuose.

(ELTA)

z
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
BANKSTOWN

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Kovo 5 d. Dainavos salėje buvo 

suruoštas šv. Kazimiero minėji
mas, kuris buvo pradėtas malda į 
šv. Kazimierą. Maldą sukalbėjo 
kun. P. Butkus. Toliau sekė gana 
kondensuota ir rūpestingai pa
ruošta stud. H. Antanaičio pas
kaita apie patį šventąjį. Tolimes
nėje minėjimo programoje girdė
jome poetus A. Prižgintaitę ir J. 
A. Jūragį, skaičiusius savos kūry
bos, L. Barkutė dailiai padekla
mavo eilėraštį — maldą į šv. Ka
zimierą. Vadovaujami V. Pušaitės 
moksleiviai ateitininkai pašoko 
Kepurinę ir žiogelį, o jaunosios 
skautės pašoko Rugučius. Pabai
gai ateitininkų chorelis, vad. kun. 
P. Butkaus, padainavo tris dai
nas. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

Pabaigoje Dr. A. Mauragis Kat. 
Kult. Draugijos vardu padėkojo 
visiems minėjime dalyvavusiems 
ir programos vykdytojams. Minė
jime dalyvavo virš penkiasdešim
ties asmenų.

KAZIUKO MŪGIĖ
Ir šiais metais Dainavoje jau 

tradicija virtusi Kaziuko mugė 
buvo gana įvairi ir nuotaikinga. 
Tuoj po pietų Bankstowno Liet 
Namai ir kiemas buvo perpildyti 
mugės dalyviais. Lauke prie na
mų buvo skautai pasistatę savo 
palapinę, kur skautišku būdu bu
vo paruošti mugės dalyviams ska
nūs užkandžiai. Viduje salėje vie
name kampe vyko skautų sureng
ta loterija, kurioje kiekvienas bi
lietas buvo laimingas, pakraščiais 
kairėje tautodailės parodėlė su 
juostom, audiniais ir siuviniais, 
Gudaičio ir Lašaičio medžio dro
žiniai, ant stalų iškloję savo tur
tus turėjo numizmatikai, filatelis
tai, p.p. Zablockienės ir Aleknos 
knygų kioskai, kitoje pusėje jau
nųjų dailininkų darbai, iš kurių 
pažymėtini N. Meškėnaitės, U. 
Kazokaitės, Vaičiurgio ir kitų. 
Scenoje nuolat sukosi “laimės ra
tas” ir t.t. žmonių kaip avily — 
vieni ateina, kiti išeina taip per 
visą mielą dienelę. Sporto aikšte
lėje jaunieji sportininkai pravedė 
varžybas, o svečiai dairėsi, vaiši
nosi ir smagiai šnekučiavosi. Oras 
mugei buvo labai palankus, tad 
ir lankytojų netrūko. Visas mugės 
pelnas pramatytas Jaunimo Kon
greso Komitetui.

MELBOURNE
NETENKAME DARBŠČIOS 

NARĖS
Ponia Marija Bulokienė kovo 

26 dieną išvyksta į Jungtines 
Amerikos Valstybes pas savo duk
terį Reginą Garbenienę. Ten jos 
taip pat laukia dar asmeniškai ne
pažįstamas anūkas.

Būdamos pačios daugumoje mo
tinos ir bobutės, džiaugiamės kar
tu su p. Bulokiene, bet tuo pačiu 
Melb. Lietuvių Soc. Globos Moterų 
D-ja netenka labai mielos ir 
darbščios narės. Ponia M. Bulo
kienė dirbo Soc. Globos D-joje nuo 
pat D-jos įsisteigimo. Ilgoką lai
ką buvo D-jos valdybos narė, ligo
nių lankytojos pareigose. Su atsi
davimu ir nuoširdžia meile p. Bu
lokienė ėjo šias pareigas; ar tai 
ligoninėse ar kalėjime, lankė su 
tikrai motiniška meile. Jos širdis 
nežino nusikaltėlių, tik nelaimin
gus. Ypatingai psichiatrinių ligo
nių buvo mylima, kurie ją vadin
davo mama ir nekantriai laukda
vo.

Sibire netekusi savo vyro, p. 
Bulokienė viena augino ir mokė 
savo vaikus, bet visuomet rado lai
ko ir labdarybės darbui. Joks dar
bas nebuvo per sunkus, jokios pa
reigos ne perdidelės. Neatsisaky
davo dirbti bufetuose, paprašyta 
iškepti pyragą bufetui, atnešdavo 
du, nepriimdama atlyginimo už 
produktus. O kur dar kiti įvairūs 
darbai artimo labui. Sunku ir be; 
suskaičiuoti. Nėra masto artimo 
meilei ir pasiaukojimui išmatuoti 
— nėra ir atlyginimo.

Melbourne Lietuvių Soc. Globos 
Moterų D-jos vardu, dėkoju Tams
tai, p. Bulokiene už nuoširdų ben
dradarbiavimą, už visuomet 
kruopštų pasiimtų pareigų atliki
mą ir linkiu viso ko geriausio 
Tamstos ateities gyvenime.

Neišeini Tamsta iš mūsų D-jos, 
lieki pavyzdžiu sekančioms mūsų 
darbininkių gretoms ir amžina 
mūsų D-jos garbės nare.

A. Matukevičienė
MLSGMD-jos Pirmininkė

Melbourne Lietuvių Soc. Globos 
Moterų Draugija, š. m. gegužės 1 
dieną ruošią loteriją. Maloniai 
prašome visas d-jos nares ir rėmė
jas paaukoti fantų, kuriuos gali
ma perduoti p. E. Balčiūnienei, 
295 Victoria st. Abbotsford, p. J. 
Petrašiūnienei, Jacqueline Rd. Mt. 
Waverley ir p. V. Morkūnienei 33

Eskdale Rd. Caulfield. Arba prie 
bažnyčios kiekvieną sekmadienį 
vienai ar kitai iš valdybos narių.

Taip pat nuo balandžio 1 d. iki 
gegužės 15 d. skelbiame rūbų vajų 
Punsko lietuviams sušelpti. Rū
bus galima atnešti į Lietuvių na
mus arba susitarti su kuria valdy
bos nare. Būtume labai dėkingos, 
jei nereiktų valyti. Nebūtina la
bai geri rūbai, bet norėtume, kad 
būtų švarūs. Iš anksto nuošir
džiai dėkojame.

MLSGMD-jos valdyba

CANBERRA
KLUBO SUSIRINKIMAS 

Vasario 27 d. įvyko Canberros 
Klubo visuotinis susirinkimas.. 
Jam pirmininkavo A. čeičys ir 
sekretoriavo R. Katauskas. Iš pir
mininko pranešimo galima buvo 
pastebėti, kad klubas kasmet gero
kai progresuoja. Svarbesni atlik
tieji darbai: pristatytas naujas 
bilijardo kambarys, įrengta scena, 
sutvarkytas klubo frontas ir su- 
verbuota daugiau klubo narių.

Klubo iždininkas p. A. Danta 
savo pranešime smulkiai išdėstę 
finansinę padėtį. Tenka pasi
džiaugti, kad nors ir buvo daug 
pinigo išleista klubo pagerini
mams, bet ir skola sumažėjo.

Gan ilgokai padiskutuota klubo 
narių iškeltais klausimais bei su
manymais, bet juk tam ir visuo
tinis susirinkimas.

Čia pat išrinkta ir nauja klubo 
valdyba: A. Andruška pirminin
kas, J. Janulaitis vicepirm., R.

PRANEŠIMAS
Kovo 20 d. 6 vai. vak. p. J. Lek- 

niaus namuose, Morwell, 104 Com
mercial Rd., šaukiamas A.L.B. 
Latrobe Valley lietuvių visuome
nės susirinkimas, kuriame malo
niai prašomi dalyvauti visi vie
tos lietuviai.

Darbotvarkė:
1) Susirinkimo atidarymas,
2) Seniūno pranešimas.
3) Finansinio stovio patikrini

mas ir tvirtinimas,
4) Seniūno rinkimai,
5) Einamieji reikalai.

F. Sodaitis
Latrobe Valley Seniūnas

Daukus sekretorius, A. Danta iž
dininkas, A. Balsys socialinių pa
rengimų sekretorius, L. Anučiaus- 
kas klubo bendros tvarkos prižiū
rėtojas, P. Darius klubo baliaus 
organizatorius ir P. Pilka licenzi
jos laikytojas.

Linkime naujam klubo komite
tui sėkmingų metų!

CANBERRA'
Sekančios pamaldos Canberros 

ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos sekmadienį, kovo 27 d. 11,15 
vai. ryto, šv. Patriko bažnyčioje, 
Bradone.

Išpažinčių bus - klausoma nuo 
11,15 vai. prieš pamaldas. Visi 
maloniai kviečiami atsilankyti.

Kun. S. Gaidelis S.J.

PER SALVATION ARMY 
PAIEŠKOMI:

Vaclovas JanauskSns, gyvenęs 
Hanau (Vokietijoje) ir 1949 m. 
Melbourne.

Frank Kukas, automechanikas, 
gyvenęs Adelaidėje, vedęs ir tu
rįs dukterį Zitą.

Abiejų asmenų paieško Vaclo
vas M. Kantaiįavičius, gyvenąs 
5704 So. 32nd Street, Omaha, Ne
braska, U.S.A.

Žinantieji apie juos arba patys 
paieškomieji prašomi atsiliepti p. 
V. M. Kantanavičiaus adresu arba 
rašyti suteikiant žinių Salvation 
Army: Colonel Norman Pack, 
Salvation Army Missing Persons’ 
Bureau, P.O. Box 6, Brickfield 
Hill, N.S.W.

PAJIEŠKOJIMAS
Paieškomas Jonas Kučinskas, 

sūnus Prano, gim. 1928 m. Šiau
liuose. Paieško motina, gyvenan
ti Lietuvoje. Pramoša atsiliepti 
šiuo adresu: V. Andrekus, 26 
Hampton Rd., Vic. Park, W.A.

INITIUM SEMESTRI — INITIUM SEMESTRI — INITIUM SEMESTRI

Visi keliai...
(Atkelta iš psl. 4) 

pamatytum, kas kalba... Ir Hebe- kantatas, muziką, kuri tiktų kįek-

KOVO 19 D. DAINAVOJE ĮVYKSTA AKADEMINIO

JAUNIMO RUOŠIAMAS

ORIGINALI STUDENTIŠKA PROGRAMA

AKTUALIJOS — BOHEMIŠKA NUOTAIKA

Pradžia 7 vai. vakaro. Pabaiga — ? ? ?

Kviečiami visi — seni ir jauni, ii arti ir toli!

“AUŠROS” 
TUNTE

IŠKYLA Į ZOOLOGIJOS SODĄ
Vasario 26 d. “Šešupės” ir “Žal

girio” d-vių jaun. skautai-ės turė
jo įdomią iškylą į Zoologijos sodą, 
vadovaujant draugininkams v. s. 
v. si. R. Zinkutei, s. v. v. si. H. 
Antanaičiui ir adjutantei psl. L. 
Apinytei. Iškyloje dalyvavo 23 jn. 
skautai-ės ir dar vadovai. Grįž
tant namo draugininkai išdalino 
paruoštus popierio lapus su įvai
rių žvėrių kontūrais, jaun. skau
tams reikia juos išspalvoti.

Kelionėje lietuviais skautais su
sidomėjo dvi Sydnėjuje beatosto
gaujančios amerikiečių šeimos. Jie 
vadovus apipylė klausimais ir do
mėjosi gražiu lietuvių susiorgani- 
zavimu .Australijoj.

SERGA SKAUTĖ
Jaunesnioji skautė Liucija Ge

nytė jau kelios savaitės “atosto
gauja” namuose su sugipsuota ko
ja. Stebėtina, koją nusilaužė griū
dama lygioje vietoje, pastumta 
draugės mokykloje.

Nesiseka Liucijai. Dėl ligos, ji 
gerokai pavėlavo ir į tunto vasa
ros stovyklą.

ŽIDINIO SUEIGA
Vasario 27 d. skautų stovykla

vietėje Ingleburne įvyko senųjų 
skautų Židinio sueiga, į kurią at
silankė rekordinis skaičius židi- 
niečių. Sueigą pravedė tėvūnas V. 
Deikus, padedant kanclerei A. 
Adomėnienei. Dr. A. Mauragio 
paskaita lietuvybės klausimu su
kėlė įdomių ir ilgų diskusijų. Vie
nų metų kadencijai išrinkti nau
ji vadovai: tėvūnu — V. Bukis, 
kancleriu — Milda Karpavičienė.

Po užkandžių, jaunesniosios 
skautės (židiniečių dukterys), va
dovaujamos skaučių Eglės žižytės 
ir Rasos Zinkutės, rikiuotėje su 
daina atvyko į laužavietę, pakvies- 
damos visus laužui. Gražu žiūrė
ti, į laužą įsijungė dideli ir ma
ži. Mažieji išeina su dainomis ir 
keturiais pasirodymais, solo pa
dainuoja Laura Karpavičiūtė ir 
Raimondas Kapočius (4 metų), 
židiniečiai neužsileidžia: Žalys 
čia pat sukuria eilėraštį, Du- 
daitis liepia dainuoti apie ke
purinę ir neleidžia sakyti 
žodžių. Laužą pravedė Ramu-

reikėtų iš anksto kepurėmis už
imti vietų priekyje, kaip kad da
roma Middle Park, kur grindys 
lygios...

Tik va, naujas lietuviškas už
dangas, sienose dailininkų murals 
— paveikslai, gera sound sistema 
sui mikrofonais, geresnio apšvie
timo — ir jau įsivaizduoju, kaip 
atrodys šie namai, ši salė po de
šimties dvidešimties metų...

Mūsų akys gal ir to nematys, 
bet jaunieji, kurie jpk gyvens, 
jie matys, jie turės, jie naudo
sis.. Ir biblioteka — skaitykla, ir 
bilijardaį, ir bufetas — svetainė, 
ir alutis tiems, kurie jį mėgsta. 
Kodėl ne? O viršuj, ten kur tie 
maži langučiai, gal kas ir kelis 
kambarėlius įruoš, kad netikėtai 
atvykęs keleivis lietuvis rastų 
bent vienai nakčiai nakvynę sa
vuose lietuviškuose namuose 
drauge su informacija, kur toliau, 
ką daryti. Visi keliai į namus, vi
si keliai aiškūs ir iš namų...

Einu per patalpas, specialiai 
įruoštas vaikų darželiui — ar 
naudosis jomis kas nors ateity? 
— mąstau. Ar bus ir mokykla šio
se patalpose?

Ir įsivaizduoju skubančius ir 
bėgančius jaunus veidus, girdžiu 
jų juoką, jų dainas, rodos, klau
sausi “hit parades” dainuojant 
lietuviškai — mūsų liaudies dai
nos naujai iš jaunų lūpų, prita
riant gitaroms ir būgnams...

Gyvenimas eina pilnu tempu 
pirmyn. Dailininkai ir menininkai 
nebelaiko savo kūrinių garažuose 
ir paloviuose, bet vos spėjęs už
baigti atneša į lietuvių namus vi
siems pasigėrėti, pakritikuoti ar
ba net parduoti...

Taip besvajodamas įžengiau ir 
į koplyčią ir vos nesušukau — 
Rozaliut, žiūrėk, ką atradau!

Koplytėlė, kurioje gali susi
kaupti nurimti ir pasikalbėti pats 
su savimi ir su savo Dievu...

Čia reikėtų susirinkti paminėti 
mūsų mirusiųjų po kiekvienų lai
dotuvių iš kapinių sugrįžti čia 
ir atsisveikinti su išėjusiu nariu 
lietuviu tautinėje dvasioje. Mūsų 
kompozitoriai sukurs giesmes,

vienam. Draugai ir artimieji iš
klausys ir uždegs žvakelę, o sie
noje bus įrašytas dar vienas var
das — tas viskas taip mažai te
kainuotų — tik turėti taperekor- 
derį ir garsiakalbius...

— Amen, — pats pridėjau lyg 
maldą mintyse būčiau atkalbęjęs 
pats už save ir savo Rozaliutę ši
toje mažoje ir jaukioje koplyčio
je O dar pagražinus ją lietuviš
kame stiliuje... O, Dieve, būk ma
lonus!1

Tiek daug tų įspūdžių, tiek 
džiaugsmo, kad norėjosi tik lėkt 
greičiau namo ir atraportuoti sa
vo gerajai žmonelei viską nuo pra
džios iki galo. Šokęs į tramvajų 
ir užsimokėjęs šilingą per septy
nias minutes jau buvau Flinders 
St. stotyje ir savo traukinyje.

— Močia, močia! — šaukiu dar 
iš tolo, pamatęs ją laukiančią 
prie vartų. — Jei tu būsi dar to
kia stipri ir energinga kaip da
bar, tai galėsi ir užbėgti ir nu
riedėti atgal iki North Melbburno 
kvepiančios stoties pėstute, o jei 
negaila bus šešių penų, atveš kaip 
pensininkę ligi pačių mūsų namų 
durų tramvajai! Ar bereikia pa
togiau ir geriau! O jei dar su 
Dievo palaima ateity mūsų lietu
viška bažnyčia nusipirktų ar ten, 
ar apylinkėje sau nuolatinę vie
tą, visas veikimas, visos funkci
jos būtų tame pačiame rajone, ir 
mes vėl būtume viena didelė šei
ma — ir pažintume vieni kitus, 
ir draugautume, nes kasdien bū
tų progos susitikti. Ką tu į tai 
pasakysi, a? Tik nesakyk — kol 
saulė patekės, mums rasa ir akis 
išės! — matai, kad viskas kryp
sta į gerąją pusę: ir metai ramūs 
ir taikingi, ir žmonės darosi'ge
resni, ir pradžia laiminga — visi 
keliai veda į vieną... Reikia tik 
gero noro ir dar pastangų ir... pi
nigų.

— Nu, — sako nušvitusi Roza- 
liutė, —jei jau duos kiti, duosi
me ir mudu. Ar gi mes ne lietu
viai!

— Amen, — pridėjau aš. — O 
dabar klausyk: papasakosiu, ką 
mačiau —-------

KIEK AS SUŽINOJAU!
Balandžio 7 d. atidaromos dvi 

dail. L. Urbono parodos: viena 
jo vieno Canberroje ir kita sudė
tinė su kitais kaimynais dailinin
kais prie pat jo namų Oyster Bay. 
Tikslesnė informacija seks vėliau.

*
Melbourne liet, jaunimas balan

džio 2 d. rengia grandiozinį lite
ratūros vakarą Liet. Namuose. 
Vakarą suorganizuoti ir pravesti 
talkon pakviestas A. Zubras.

*
Canberroje, į p.p. Labučių na

mus, susirinko daugelis kanberiš- 
kių, tiesa ir sydnejiškių, sveikinti 
Kazimierą Labutį vardinių proga. 
Įdomu ir neįprasta kai sveikini
mai ir linkėjimai teko Kazimierui, 
o dovanos (vokuose grynais dole
riais) jo dukrai Daivai, kurią 
kanberiškiai deleguos atstovauti 
juos Jaunimo Kongrese Amerikoj. 
Atrodo, p-lė Daiva Ameriką tikrai 
pasieks, nes “dovanų” sunešta 
daug, o iš savo pusės ji pasižadė
jo neapvilti kanberiškių.

*
Neramumai vyksta visame pa

saulyje, o neseniai mokinių “maiš
tas” įvyko ir Bankstowno liet, sa
vaitgalio mokykloje: vyresniųjų 
klasė, patyrusi, kad šiais metais 
vietoj buv. jų mokytojo B. Stašio- 
nio numatytas kitas, jie staiga su
organizavo mokykloje demonstra
ciją su šūkiais ir plakatais reika
laudami p. -Stašionio. Demonstra
cijos baigtos, kai mokyklos vedė
jas prižadėjo pakalbinti p. Stašio- 
nį ir šiems metams.

*
Rodos, nedaug tų Kazimierų

Sydnejuje, bet vardinių proga taip 
ir pasiskirstė sydnejiškiai tai šen, 
tai ten. Bene šauniausios Kazi- 
mierinės buvo Cabramattoje pas 
p. K. Butkų. “Dainos” choro diri
gentas kaip tik savo vardinių pro
ga kiek sunegalavo.*

Didžiausias rūpestis sydnejiš- 
kiams studentams buvo, ne kaip 
surengti, bet kada surengti Ini- 
tium Semestri. Rinktasi tai ta, 
tai kita data, bet pagaliau apsis
pręsta už kovo 19 d. Dainavoje. 
Įdomu, kas padėjo jiems apsis
pręsti ! *

Įtemptai sekdama skautų plau
kimo varžybas Bankstowne viena 
ponia pastebėjo šalimais sėdin
tiems kaimynams: “Aiškiai matyt, 
kad lietuviai yra ne vandenų, o 
žemdirbių tauta!”

*
Adelė Masteikienė iš Inalos 

(Brisbane), prabuvusi ligoninėje 
virš keturių mėnesių po sunkios 
auto nelaimės, sugrįžo į namus ir 
palengva stiprėja.*

Algis Mališauskas, teisindama
sis norįs paragauti alaus, prisi
šliejo prie senių. Mamos ragina
mas dėtis prie jaunimo, Algis ne
sutiko. Sako, jam įdomu pakal
bėti su “priešistoriniais” žinovais!*

Apie šešerius metus pragyvenę 
pas p. p. Reutus, Red Hill, p. p. 
Perminai persikėlė į savo sklypą 
prie Gailės, kur miškelio pavėsiuo
se iš lėto lipdosi sau pastogę. Jie į 
Brisbanę atsikraustė iš Anglijos.

Ku-ka

GEELONG
PIRMIEJI LIETUVIŲ NAMAI!

Gavusi Mūsų Pastogės Nr. 7, 
kurio pirmąjį puslapį puošia Ade
laidės Lietuvių Namų nuotrauka, 
perskaičiau antgalvę “Dešimtme
čio vainikas”. Sakau, reikia pasi
žiūrėti, koks gi tas vainikas. Pui
kus vainikas, bet dar puikesni na
mai, kurie tikrai pagirtini, ir Ade
laidė gali iš tiesų didžiuotis.

Perskaičius Krašto Kultūros 
Tarybos pirmininko p. K. Kava
liausko iškilmėse pasakytus žo
džius, širdį kažkaip nusmelkė ir 
manau kad p. Kavaliauskas pra
važiavo pro šalį. Žinoma, nėra 
reikalo sukti iš kelio ir daryti vin
gį, kada kelias tiesus, bet tuo pa
čiu apsilenkiama su tikrove — ne 
Adelaidė pati pirmoji įsigijo ir 
užbaigė savo Namus be skolų, o 
Geelongas. ši trijų šimtų dūšių 
kolonija užbaigė be skolų savo Na
mus su visu tų namų inventorium 
jau 1959 m. ir marmuro lentoje 
tai atžymėta juos šventinant vys
kupui V. Brizgiui jo vizitacijos 
metu Australijoje. Keista, kodėl 
tos akys taip greit pastebi dide
lius, o neįžiūri mažų.

Širšė iš Geelong o

nė Zinkutė, akordeonu dainoms 
pritarė K. Narbutas.

ALČIAUSKAS AMERIKOJE
Jau kelios savaitės kaip , buvęs 

“Aušros” tunto tuntininkas ps. 
Alčiauskas pasiekė J.A.V. Los 
Angeles mieste jį sutiko buvę syd- 
nėjiškiai p.p. Dambrauskai. Genu
tė (skaučių tunto adjutante Los 
Angeles) su kitomis skautėmis rū
pinosi jam aprodydamos žymesnes 
miesto ir apylinkių vietas įskai
tant ir Hollywoodą. Matė lietuviš
ką filmą “Aukso Žąsis”. Praleidęs 
savaitę Los Angeles, vasario 7 d. 
pasiekė galutinę apsistojimo vie
tą Chicagą. Vasario 13 d. buvo 
pakviestas skaučių “Neringos” d- 
vės sueigon, kur dalyvavo ukrai
niečių ir amerikiečių skautės ir 
skautai. Jis numato aplankyti ir 
kitus skautų skaučių vienetus Či
kagoje.

Taip ir eina dienelės belankant 
mūsų didžiosios šeimos brolius ir 
seses.

inf.

‘s Jaw* < J

KUPIŠKĖNŲ DIENA
(A.L.B. SUVAŽIAVIMO METU)

Visi iš Kupiškio ir kahninystąs miestelių, visi kas do moka 
kalbąt kupiškėnų tarmąj Šaukiami suvažiovimąn. Čia bus gegužy- 
na, sodely, pas Alėknų iš Plundakų: pasikalbąsma, padainuosma, 
atsiminsma sanas prabągusias adynas.

Už tai prošom visus, kas nori ir žoda būt, parašyt loiškus lig 
šių matų spolio paskutinąs dienos unt šio odreso:

ALGIS PLUKAS
C/o. Court House Hotel,

i Taylor Square
DARLINGHURST — CITY, SYDNEY, N.S.W.

Iniciatoriai

m ūsu Pastogė
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