
TALKA JAUNIMUI -
talka savo tautai

Vyt. Janulis, Chicago, U.S.A.

Iki Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso teliko tik trys mė
nesiai. O, užsimojimai nemaži. 
Reikia surinkti 45,000 dolerių 
rengimo išlaidoms padengti ir 
100,000 parašų Jungtinių Tautų 
peticijai. Žinoma, juo bus su
rinkta daugiau, tuo geriau. Kaž
kas neseniai spaudoje neoficia
liai paminėjo, kad reikėtų su
rinkti vieną milijoną parašų pra
šančių — reikalaujančių laisvės 
Lietuvai — galo rusų kolonija- 
lizmui Pabaltyje.

Šimtą tūkstančių parašų gali
ma surinkti beveik neišeinant iš 
savo lietuvių tarpo, bet jei no
rima daugiau (o tai būtų pra
vartu) neišvengiamai reikės 
kreiptis už lietuviškos visuome
nės ribų. Čia kaip tik atsiranda 
labai plačios galimybės ne tik 
gauti aaug parašų, bet tuo pačiu 
supažindinti ar priminti savo 
krašto gyventojams rusiškojo 
kolonializmo priespaudą Lietu
voje. Malonu girdėti kad paski
ri individai jau darbuojasi už 
lietuviškos visuomenės ribų. Ei
lė lietuvių studenčių ir studentų 
jau senokai renka parašus savo 
universitetuose.. Tą mums reikė
tų kuo plačiau išvystyti, nes uni
versitetuose būna sukoncentruo
ta daug žmonių, kurie yra prie
šingi įvairiausio plauko koloni- 
jalizmui ir priespaudai. Taip pat 
girdėti, kad kai kurie žmonės 
renka parašus savo darbovietėse 
ar gyvenamos vietos aplinkoje. 
Australijoje ir Naujoje Zelandi
joje vienas kitas asmuo pradėjo 
rinkti parašus peticijai sekma
dieniais prie bažnyčių. Čia taip 
pat labai geras metodas, nes bū
na didelis žmonių susitelkimas. 
Kai tuo tarpu tikinčiųjų ir tikė
jimo persekiojimas Lietuvoje ir 
bendrai visoje Sovietų Rusijos 
imperijoj sukels prašomųjų peti
ciją pasirašyti žmonių simpati
jas. Sėkmingumo dėlei prieš ren
kant parašus prie bažnyčių rei
kėtų painformuoti tų bažnyčių 
(čia turima galvoj ne lietuviškų) 
administratorius. Reikalą gerai 
pristačius gal net būtų galima 
išgauti tam tikros kooperacijos 
— pranešimo pamokslo metu, 
kad po pamaldų yra renkami 
parašai ar net tiesioginio para
ginimo pasirašyti peticiją.

Išvardinta tik keletas pavyz
džių, kurie jau praktikuojami, 
reikėtų juos geriau išvystyti ir 
suorganizuoti kiekviename kraš
te, kiekvienoje vietovėje kur tik 
egzistuoja sąmoningas pasiryžęs 
Lietuvai padėti lietuvis. Išlėkime 
iš savo orbitos į platesnę visuo
menę, bet tik greičiau...

Drauge su parašų rinkimu yra 
platinamas Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso simbolis sky
delis su Vytim — mūsų tautos 
herbu. Paprastai jis lipdomas 
prie automašinos lango. Tokių 
automašinų su Vytim Šiaurės 
Amerikoje jau keli tūkstančiai. 
Net ir svetimšaliai pradeda jas 
pastebėti. Viename, universitete 
pažįstamas sako — “I skw a 
Lithuanian car”. Klausiu kodėl 
galvoji, kad ten buvo lietuviška 
mašina? Atsakymas — “it had 
your national sign”. Miestuose 
ir greitkeliuose jų galima vis 
daugiau sutikti pravažiuojant. 
Nepažįstamas lietuvis pravažiuo
damas ar lenkdamas pradeda 
signalizuoti ir pamoja ranka pa
stebėjęs skydelį su Vytim. Tai

būna lietuviškas pasisveikini
mas, jis mus suartina, sujungia 
ir stiprina.

Norėčiau pasiūlyti dar kele
tą vartotinų priemonių, kad Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Metais 
tas skydelis pasklistų dar plačiau 
tarp mūsų ir dar labiau mus vi
sus jungtų bei rodytų, kad čia 
gyvena lietuvis ar lietuvė, jau
nas ar senas, vienos ar kitos pa
saulėžiūros, bet lietuvis. Skyde
lius galima lipinti prie gyvena
mo namo durų ar langų. Tai bū
tų savo rūšies tautinė manifes
tacija ir taipogi ženklas, kad tie 
namai ar butas šį tą paaukojo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresui. Šeimose, kuriose yra vai
kų, tai būtų tam tikra tautinio 
auklėjimo priemonė, paskatini
mas ir pasididžiavimas. Eidami 
pro šalį namų su Vytim ant lan-

Pasitikėkime
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės Valdyba, 1966 m. kovo 
4 dienos posėdy apžvelgusi pa
rengiamuosius Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso darbus, kon
statavo, kad jie vykdomi visu in
tensyvumu ir pozityvia valstybi
ne bei tautine, lietuviška linkme. 
Todėl Valdyba nuoširdžiai linki 
laisvojo pasaulio lietuvių jauni
mui. ir toliau sėkmingai tęsti 
gražiai pradėtą darbą, vykdant 
didžiuosius savo užsimojimus 
telktis draugėn, bendradarbiauti 
ir angažuotis lietuvių tautos bei 
Lietuvos ateičiai.

Šia proga PLB Valdyba pa
kartotinai kreipiasi į laisvojo 
pasaulio lietuvius ir jų organi
zacijas, prašydama jaunimo pa
stangas remti ne tik moraliai, 
bet ir materialiai, nes dideli dar
bai reikalingi taip pat ir didelių 
lėšų. Mūsų jaunimas, 1966 ko
vo 6 pradėdamas lėšų telkimo 
vajų Jaunimo Metų ir Jaunimo 
Kongreso uždaviniams įvykdyti, 
tikisi ir laukia kiekvieno lietu
vio aukos, skiriamos pagal išga
les ir nuoširdumą. Džiugu, kad 
jam į talką ateina visų kraštų 
lietuvių bendruomenės, lietuvių 
organizacijos ir paskiri asmenys.

PLB Valdyba savo nusistaty
mą santykių su pavergtąja Lie
tuva klausimu išreiškė bendru 
veiksnių sausio 22-23 Clevelan- 
do konferencijos pareiškimu. Ta-

GEN. KONSULAS DĖKOJA
Į ALB Krašto Valdybos pasvei

kinimą Lietuvos generalinis kon
sulas Čikagoje P. Daudžvardis 
prisiuntė Krašto Valdybos pirmi
ninko vardu tokią padėką:

Didžiai gerb. pone Pirmininke,
Nuoširdžiai dėkoju už sveikini

mus ir linkėjimus mano amžiaus 
ir tarnybos sukakčių proga. Ypa
tingai buvo malonu gauti sveiki
nimus iš tolimos Australijos, ku
rioje tautiečiai yra naujai įsikūrę 
ir labai gyvai dirba bei kovoja 
dėl Lietuvos teisių ir laisvės. Jū
sų jauna kolonija nemažai pade
da ir senai Čikagai. Jūs esate 
dažnai primenami tų, kurie jus 
jau lankę ir jūsų veiklumą jutę. 
Linkiu jums nuolatinio stiprėji
mo ir visų kovų laimėjimo.

Su tikra pagarba
Petras Daudžvardis 

Lietuvos gen. Konsulas 

go ar durų, tėvai galėtų pasa
kyti — žiūrėk, vaikeli, čia gy
vena lietuviai, Vytis mūsų tau
tos herbas. O lietuviškų simbo
lių svetimoje aplinkoje reikia ne 
tik vaikams ir paaugliams, jų 
reikia ir mums. Kad kai kas ne
pagalvotų, kad tokia praktika 
yra ekscentriška ar neįprasta, 
galima priminti, kad Amerikos 
Raudonas Kryžius ir kitos lab
daringos organizacijos vartoja šį 
metodą. Ant durų ir langų nerem
tai matosi atitinkamos organiza
cijos ženklas su užrašu *' / 
gave” (mes davėme). Mes lietu
viai irgi duokiine Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresui ir kar
tu pavartokime šį metodą savo 
tautiškumui manifestuoti ir ug
dyti jį savo vaikuose. Būtų ge
ra, kad lietuviai gyvenantieji 
Šiaurės Amerikoje pasiųstų sky
delį su Vytim savo draugams ir 
prieteliams kituose kraštuose, 
taip, kad šiais metais mūsų 
tautos herbas pasklistų po visą 
pasaulį ir kad šie metdT tikrai 
taptų Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Metais Padėdami jaunimui pa
dėsime sau ir savo tautai.

Jaunimo Kongreso Centrinis Komitetas Sydnejuje--
Sėdi iš kairės: Jūratė Reisgytė, Nijolė Vaičiurgytė, Pajauta 
Pullinen. Stovi: V. Šliogeris, R. Cibas (pirm.), A. Simaitis, 
A. Choda.

DARBAI KITUOSE J. KOMITETUOSE

savo jaunimu
čiau ją pasiekia gandai, mūsų 
visuomenėje ir toliau skleidžia
mi norint pakenkti Jaunimo Me
tų ir Jaunimo Kongreso pasise
kimui. Šių gandų yra tokių ab
surdiškų, kaip kad komunistinio 
jaunimo delegacijos kvietimas iš 
Lietuvos ir kt., kad jie nedaro 
garbės nei jų kūrėjams, nei 
skleidėjams. Jų absurdiškumas 
taip pat daro negalimą net rea
gavimą į juos. PLB. Valdyba, 
reikšdama pasitikėjimą patrioti
niam išeivijos lietuvių jaunimui, 
skiriančiam pagal Jaunimo Me
tų šūkį savo jėgas ir žinias lais
vai Lietuvai Tėvynei, tokio pat 
pasitikėjimo jaunimui laukia ir 
iš visos sąmoningosios patrioti
nės laisvojo pasaulio lietuvių 
visuomenės.

PLB Valdyba

JAUNIMO KONGRESO K-TO 
ADELAIDĖS SKYRIAUS 
VEIKLOS APŽVALGA

Aukų vajus eina labai palengva. 
Iki šiol apvažinėta maždaug 120 
šeimų ir surinkta tik $ 324.80. 
Tikėtasi, kad jei kiekviena Adelai
dės lietuvių šeima paaukotų po 
$6, t.y. po $2 kiekvienam atstovui, 
tai visi kelionpinigiai ir būtų su
rinkti. Būtų tikrai idealu ir tei
singa, kad visuomenės išrinktus 
atstovus visuomenė ir nusiųstų į 
Kongresą ir nereikėtų prisidėt di
desnėm sumom iš savo kišenės. Juk 
jie ne savais reikalais važiuoja! 
Jie atstovauja visus. Pagaliau $6 
yra mažas procentas metinės algos 
aukojant nepalyginamos vertės 
jaunimo žygiui. Jaunimo Metais 
remkime jaunimą!

Šalia vajaus Adelaidės Komite
tas įvairiais kitais būdais stengia
si atsiekti savo tikslą, t.y. sudaryt 
lėšų ir pasiųst tris atstovus į Kon
gresą. Komitetui padeda nemažai 
įvairios lietuviškos organizacijos. 
Per Naujų Metų balių loterijos pa
jamos — virš $80 ėjo į Kongreso 
fondą. Naujus metus užtat pradė
jome su $460 savo kasoje. Lietu
vių Katalikių Moterų Draugija su
ruošė mugę, kurios pelnas — $38 
taip pat pervestas fondui. Aną sa
vaitę ALB Apylinkės Valdyba per
davė Komitetui labai mielą čekį —

Jaunimo kongreso reikalais
CENTRINIO

KOMITETO SĄSTATAS

C. K-te įvyko du pasikeitimai: 
studentus, vietoje J. Kolakauskai- 
tės, dabar atstovaus N. Vaičiur- 
gytė; studentus ateitininkus, pa
sitraukus V. Karpytei — A. Cho- 
da.

Tad nuolatinis ALB Jaunimo 
Kongreso Centrinio Komiteto 

. ye sąstatas yra šis: R. Cibas (pirmi
ninkas), A. Šimaitis (vice-pirmi- 
ninkas), V. Šliogeris (įždinin- 
kas), sekretoriatas: A. Choda, P. 
Pullinen, J. Reisgytė ir N. Vai
čių rgytė.

AUSTRALIJOS ATSTOVAI 
PLJK PROGRAMOJE

Tenka pastebėti spaudoje bei 
pokalbiuose visų susidomėjimą 
vykstančiais į PLJ kongresą 
Australijos atstovais, ir dažnai 
keliamas klausimas, kuo jie prisi
dės prie PLJK programos. Pagal

$200. Ateity ateitininkai sendrau
giai ruoš viešą transliaciją Vytau
to Klovos operos “Pilėnai” ir gau
tą pelną taip pat numato Komite
to fondui.

Pats K-tas suruošė dvi “barbe
cue” jaunimui. Pirmoji suruošta 
pajūry. Esant blogam orui ji ne
pasižymėjo gausumu, bet atvyku
sieji smagiai praleido laiką. An
troji suruošta p.p. Radzevičų kie
me buvo “liaudies dainų” pobūdžio. 
Pakviesta Irene Petrie, gerai žino
ma Adelaidėj “folk” dainininkė ir 
the Linden Three”, kuriems vado
vauja Valdas Reinke. Šie artistai 
puikiai padainavo ir smagiai nu
teikė gausiai susirinkusius klausy
tojus (paminėtina, kad Irena Pet
rie yra lietuvė — Irena Petrikaus- 
kaitė, bet gimus ir užaugus išei
vijoje, iki šiol nebendravo su lie
tuviais).

Vasario 16-sios minėjimo metu, 
nors jo ir nepravedė jaunimas, pas 
kaitą skaitė Kongreso K-to pirmi
ninkė Daina Maželytė.

Ateity numatoma ruošti geguži
nę — “vyno ragavimo vakarą”, 
tarptautinį jaunimo koncertą, ba
lių ir Lt. Kviečiame visus adelai- 
diškius į visus parengimus kuo 
gausiau atsilankyti.

Iš visur sudėjus pinigus Adelai
dės Komiteto Fondas jau turi pir
mą tūkstanti — $1031.27. Tas džiu

dabar 
PLJK 
projektas yra paruoštas ir pagrin
diniai kalbėtojai jau parinkti. 
Vienas iš jų yra Dr. V. Doniela. 
Numatomuose diskusiniuose pa
rengimuose, seminaruose ir pra
nešimuose apie savo kraštus 
Australija taip pat dalyvaus. At
stovai pasiruoš, kai bus patiektos 
tų parengimų temos. Iki šiol ga
lutinė programa dar nėra gauta 
iš PLJK komiteto, bet jos tiki- 

. masi netolimoje ateityje. Kai te
mos bus gautos, bus pasiskirstyta 
tarp vykstartčiųjų ir pranešta 
spaudoje.

turimas žinias, gautas iš 
organizatorių, programos

JAUNIMO METŲ ABĖCĖLĖ
Gražu, kad Jaunimo Metų pasi

sekimas rūpi daugeliui. Vienai 
autorei (V. čečetienei) parūpo 
metų idėjinį turinį išreikšti pir
mųjų raidžių prasmenimis, tad ji 
sukūrė tokią Jaunimo Metų abė
cėlę;

gina komitetą, bet realiai žiūrint 
tas sudaro tik trečdalį tikslo — 
siekiama $3.000. Komiteto viltis 
gali paversti realybe vien tik nuo
širdūs Adelaidės lietuviai.
JAUNIMO KONGRESO KOMI-.. 
TETAS ADELAIDĖS SKYRIUS

ATITAISYMAS

Skelbiant aukas Jaunimo Kon
gresui pereitame M. P. numery A- 
delaidės Komiteto paskelbtoji su
ma buvo svarais, o turėjo būti do
leriais. Už klaidą atsiprašome.

Red.

AUKOS J. K. KOMITETUI 
MELBUORNE

. (Tęsinys)
£30 aukojo Melbourne Apylin

kės Valdyba.
Po £5 aukojo: Vyt. Aglinskas, 

p.p. Grigaičiai. Z.Marengolcas, E. 
Seženis, J. Skimbirauskas, Dr. S. 
Statkus, J. Tamulevičius.

£3: — But... (pavardė neišskai
toma-.

£2.10 — Dr. J. Mikolojūnas.
Po £2: A. Bakaitis, A. T. Bikul- 

čiai, D. čižauskas, R. Alis, K. Bal
tokas.

Melb. Jaunimo Kongreso K-tas

J — Jaunatvė
A — Aukojimasis
U — Užsidegimas
N — Nuoširdumas
I — Idealizmas
M — Moralė
O — Optimizmas
M — Mokslas
E — Entuziazmas
T — Tautiškumas
A — Aktyvumas
I — Idėjos *-

(Pasaulio Lietuvi* Nr. 20)
Jaunime! 

šią abėcėlę 
užtikrinta!

ALB

— Išmok ir vykdyk 
ir Lietuvos ateitis būs

Jaunimo Kongreso 
Centrinis Komitetą*

JAUNIMAS IR
SPAUDA

Paskaičius Jaunimo Metų pro- 
gramą pastebėjau, kad balandžio 
mėnuo yra skiriamas spaudos rei
kalams. “BALANDIS — Lietuviš
kos spaudos svarba jaunimui. Ska
tinama laikraščių ir žurnalų pre
numerata, knygų skaitymas ir 
parama spaudai. Jaunimas trau
kiamas į skaitytojų ir bendradar
bių eiles. Keliama jaunimo spau
da”.

Deja, reikia sutikti su faktu, 
kad ne visi jaunieji skaito lietu
viškus laikraščius (ar bent laik
raštį). Priežaščių ir pasiteisinimų . 
tam randa visokiausių: žinios pa
senusios, lietuviškai sunku skai
tyti, turinys niekam tikęs, ir t.t. 
Dėl žinių, kurios būna mūsų laik
raščiuose — žinoma, daugumas 
vietinių ar politinių naujienų jau 
būna skaityta, bet negi jaunimui 
neįdomu ir nerūpi kas lietuviš
kame gyvenime ir veikloje girdi
si? Kaip lietuviai svetur bei Lie
tuvoje gyveną? Atrodo, kad 
kiekvienam jaunam ar vyresniam, 
kuriame dar lietuvybės kibirkštė
lė yra, šie dalykai turėtų būti 
įdomūs. Na, dėl laikraščių ver
tingumo, tai, man atrodo, kad 
Sydnėjaus dienraščiai “Mūsų Pas
togei” tegul nei negalvoja pri-
lygti.

Šalia palaikymo savos spaudos 
jos skaitymu, iškyla klausimas jo
je bendradarbiavimo. Yra, tiesa, 
jaunųjų, kurie parašo, bet jų 
reikėtų daug daugiau. Norėtųsi 
kreiptis į vyresniuosius, kad jie 
mėgintų jaunimą su spaudos dar
bu daugiau supažindinti. Be abe
jo, yra žmonių jaunųjų tarpe tu
rinčių minčių bei idėjų, kurias 
norėtų spaudoje pareikšti. Ta
čiau dėl įvairiausių priežasčnį — 
ar tai grynai kuklumo, ar lietu
vių kalbos nevisai stipraus valdy
mo, ar dėl nežinojimo kaip tas 
mintis raštu išreikšti, jas ir pa
lieka savyje ir nepasidalina su 
kitais per laikraštį. Čia daug 
galėtų padėti vyresnieji, moką 
ir suprantą spaudos darbą. Ar 
negalima būtų pravesti kokių 
nors trumpų kursų, ar bent kelių 
paskaitų ar pasikalbėjimų apie 
rašybą, laikraščius ir spaudą? 
Jaunesnieji, kad ir to norėtų, ne 
visi per save to išmokti galėtų. 
Reikia pagalbos, kurią tik prity
rę vyresnieji gali duoti. Juk netik 
straipsnių rašymą, bet ir patį 
laikraščių redagavimą ir tvarky
mą kada nors turės perimti šių 
dienų jaunieji. Reikėtų jau da
bar juos tam darbui pradėti ruo
šti.

P.P.

1
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A. MAURAGIS

LAIKO REIKALAVIMAI
Laikas turi savo reikalavimus: ] 

savo madas, savo skonį, savo reikalais jau esu rašęs mūsų 
meną, savo pažiūras ir t.t. Tik spaudoje, ir džiugu buvo mąty- 
vieni dalykai greitai keičiasi, ga- ti, kad Sydnejaus visuomenė tais 

reikalais buvo giliai persiėmusį, 
tik taktinė dalykų eiga, gal būt 
buvo nevisai tinkama, ir todėl 
tie dalykai pusiaukelyje sustojo. 
Dabar vėl iš naujo ryžtuos tuos 
dalykus plajudinti, nes matau, 
kad mes pradedame atsilikti. 
Mes atsitikome nuo Adelaidės 
ir Melboumo ne tik savo mo
kyklomis, bendruomeniniais na
mais, bet ir tautine veikla. O ko
dėl? O todėl, kad mes iki šiol 
gyvename decentralizuotą ben
druomeninį gyvenimą, turime 
tris apylinkes ir nei vieno auto
riteto. Kas vieniems autorite
tas, tas kitiems niekis. Krašto

Įima sakyti, su metų laikais, ki
ti tveria dešimtmečius ir šimt
mečius. Jei kas laiko šauksmo 
neišgirsta, visada, kaip taisyklė, 
atsilieka, o kartais sukilimais ir 
revoliucijomis yra nušluojamas 
nuo žemės arenos.

Laikas stato ir mūsų ben
druomenei reikalavimus, ir rųgs 
tai turime gerai įsiklausyti ir 
suprasti, kokie tie jo reikalavi
mai. čia nekalbėsiu apie ben
druomenę apskritai, o tik patie
siu jos dalį — Sydnejaus lietu
vių bendruomenę, kuri turi sa- 

. vo specifines sąlygas ir reika
lavimus.

Gyvenimas Lietuvoje
RAGINAMA STATYBA

Nors yra viešai, net teismuose, 
pripažinta, kad iš legalaus uždar
bio Lietuvoj dabar neįmanoma pa
sistatydinti namų (išskyrus nebent 
ypatingai privilegijuotus naujo
sios klasės didžūnus), visdėlto Vil
niaus valdžia nutarė gundyti 
(“kombinatorius”?) statydintis in
dividualius namus. Yra paskelbti 
nuostatai, kad sklypai individua
liai statybai skiriami iš miestų 
(kuriuose ši statyba neuždrausta) 
bei gyvenviečių žemių ir valstybi
nio žemės fondo “neterminuotam 
naudojimui”. Sklypų dydžiai mies
tuose nuo 300 iki 600 kvadratinių 
metrų, užmiesčiuose — atskirais 
nutarimais nustatyto dydžio. Na
mų savininkai įpareigojami apžel
dinti ir sutvarkyti “savo” sklypus, 
įrengti šaligatvius, juos prižiūrėti 
pagal nustatytas taisykles.

Tuo pačiu metu paskelbtas kitas 
nutarimas: jei individualaus namo 
savininkas laiki namą (ir sklypą) 
“neūkiškai”, tai pareikalaujama 
atitinkamai susitvarkyti, o termi
nui praėjus ir nesutvarkius, na
mas per teismą gali būti neatly
ginamai atimtas ir perduotas į vie
tinio sovieto fondą. Net ir “sukom
binavusiems” lėšų namui statydin
tis, teks kelis kart pagalvoti apie 
grėsmingą tų dviejų potvarkių 
"kombinaciją”. (ELTA)

NAUJA UŽTVANKA
Kauno pramoninių įrengimų pro

jektuotojams pavesta projektuoti 
užtvanka Šešupėje, prie Marijam
polės (vad., Kapsuko), ties žemės 
ūkio technikumu.

Užtvanka reikalinga aprūpinti 
augantį miestą vandeniu. Užtvan
ka sudarys prie miesto 6 kilometrų 
ilgumo ir iki puskilometrio pločio 
ežerą. Šešupei bus pridėta vandens 
iš Metelio, Obelijos ir Dusios ežerų 
(pro Žuvintą ir Dovinės upelį, — 
ta proga bus papildytas ir senkan
tis Žuvinto rezervatas). (E)

LIETUVA 5-ČIO PLANE
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 beveik 
pastatytąsias, jau pradėjusias 
veikti įmones, būtent Elektrėnų 
jėgainę Kėdainių chemijos kombi
natą, kuro aparatūros gamyklą 
Vilniuje, televizorių gamyklą Šiau
liuose, šaldytuvų gamyklą Alytuje 
medvilnės kombinatą ir trikotažo 
(mezginių) fabriką.

Pramonei ir elektros gamybai 
numatomas tikslas — 1970 metais 
gaminti 1.7 karto daugiau, negu 
dabar (ty., vidutiniškai didinti

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

BOSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 
Rockdale stotis.
SKYRIUS: Flaminge Corner Shop, 181 Queen St, St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prakiš duodamos ir ilašmokėjimui. Mes kalbamo vokiškai.
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Prieš porą metų panašiais Valdyba mėgina mūsų reikalus 
' " derinti ir būti tuo autoritetu, bet

argi tai jos pareiga?
Prieš kiek laiko tuos pačius 

sunkumus turėjo ir mūsų lietu
viškoji parapija Sydnejuje, kol 
kapelionas, norėdamas labiau 
patarnauti žmonėms, lankėsi ir 
laikė pamaldas kiekviename, 
priemiestyje, kur tik susirinkda
vo kiek daugiau žmonių. Nesi
jautė, kad turime lietuvišką pa
rapiją, nes trūko centro, trū
ko pastovių pamaldų, į kurias 
visi lietuviai katalikai įpareigo
ti lankytis. Visai kitaip reikalai 
atsistojo, kai buvo rasta tinka
ma vieta ir apsistota prie vienų 
lietuviškų pamaldų. Tuoj atsi
rado religinis ir tautinis aktyvu
mas. Kodėl neturėtume tuo pa
vyzdžiu pasinaudoti ir sueiti sa
vo tautiniais reikalais į vieną 
centrą?

Praktiškai jau ir dabar mes 
sudėtinėm jėgom daug darbų 
atliekame: visos didžiosios šven
tės yra organizuojamos visų tri
jų Sydnejaus apylinkių, o taip 
pat didesni svečių susitikimai ir 
iškilmės.

Bet koks nepatogumas gau
nasi, kai reikia valdyboms su
sitarti, kiek laiko sugaišinama, 
kai visa tai gali attikti vienos 
apylinkės valdyba be kompro
misų ir susitarimų apsunkinimo. 
Gaunasi toks nepatogus balas-

gamybą apie 12% kasmet). Elek
tros variklių gamybai uždavinys 
— padidėti 4 kartus, prietaisų ir 
automazavimo priemonių — dau
giau kaip du kartus, audinių 2.5 — 
2.8 karto, trikotažo iki 2 kartų, 
žemės ūkio gamyboje reikalauja
ma padidinti tik pieno gamyba iki 
1.7 — 1.8 karto ir sūrio iki 2 — 
2.1 karto. Pabrėžtas reikalas di
dinti linų pluošto ir bulvių gamy
bą.

Plano projektas priimtas komu
nistų partijos centro komitete Mas
kvoj ir bus pateiktas partijos su
važiavimui tvirtinti. Lietuvių vaid
muo tuose planuose — vykdyti tai 
ir taip, kaip Maskvoj nustatyta.

(ELTA)

PREMIJOS LIETUVOJE
Premijos konkursuose propagan

dinės literatūros kūriniams Vilniuj 
skiriamos _apyšykščiai. Tiesa, susi
dėjusi Žemės ūkio darbuotojų pro
fesine sąjunga, paskelbė konkur
są apybraižoms ir apsakymams a- 
pie žemės ūkio profesinių sąjun
gų kūrimą, j ų“kovą už naują ko
munistinės visuomenės žmogų” ir 
kitus panašius dalykus.

VASARIO 16JI URUGVAJUJE
Uragvajaus lietuvių ir Lietuvos 

draugų pastangomis, Vasario 16 
dienos proga kelios to krašto radi
jo stotys net porą savaičių teikė 
informacijų ir komentarų apie Lie
tuvos nepriklausomybės atsteigi-, 
mo raidą, laisvos valstybės laimė
jimus, Lietuvos tragediją dėl so
vietinės okupacijos ir apie lietu
vių pastangas tėvynei išlaisvinti.

Laisvės Balso ir kitose radijo 
programose visa eilė kalbėtojų, pra 
dedant senatorium A. Polla ir ats
tovu A. Grišonu, Lietuvą tolydžio 
minėjo. Patriotiškai jautrus buvo 
vietos jaunimo sukurtas radijo 
montažas iš Lietuvos istorijos.

Itin palanki buvo spauda. As
tuoni Montevideo dienraščiai ke
liais atvejais dėjo straipsnius, pra
nešimus ir nuotraukas Lietuvos 
temomis.

Priėmimas Lietuvos pasiuntiny
bėje buvo reikšmingas tuo, kad ja
me pirmą kartą dalyvavo naujasis 
nucijus arkiviskupas Alfredo Bru- 
niera, pats Urugvajaus Užsienių 
reikalų ministras Vidai Zaglio su 
viceministru ir kitais aukštaisiais 
kanceliarijos pareigūnais. Greta 
JAV, Vokietijos, Kinijos ir Parag
vajaus ambasadorių, gausiai atsi
lankė ir kitų šalių diplomatiniai 
atstovai, oJtaip pat spaudos ir ra
dijo bendradarbiai. Kaikurios am
basados atsiuntė sveikinimus su 
gėlėmis. Pažymėtinas Brazijos am
basados sveikinimas.

Vasario 19 d., Montevideo prie
miesty Cerro, kur gyvena daugu
ma lietuvių, šventė buvo pradėta

Už apybraižas siūlomos premi
jos----viena 100 rublių, dvi po 75
rublius, trys po 50.

Už apsakymus — vienuolika pre
mijų: viena 300 rublių, dvi po 200, 
trys po 100 ir penkios, po 50. Jei 
skaičiumi jos ir pralenkia priva
čių išeivinių organizacijų ar pas
kirų asmenų sudaromas premijas, 
tai dydžiu net nususilygina. Net 
ir 300 rublių, jei “tarybinėj sant
varkoj” ir sunkiau uždirbami, ne
gu “kapitalistinėj”, pavyzdžiui, 
250 dolerių, tai jų vertė toli gražu 
negali susilyginti.

(ELTA)

vakarinėmis mišiomis už Lietuvą 
savoj bažnyčioj. Po pamaldų buvo 
gausus susirinkimas atnaujinto
se Kultūros Draugijos patalpose. 
Nepaisant transporto streiko, šį
met į iškilmes susirinko daugiau 
lietuvių, nei kitais metais. Po atst. 
A. Grišono kalbos, solidarumą su 
lietuviais pareiškė dar keli kalbė
tojai, jų tarpe lietuviams draugin
gas žurnalistas J. P. Martinez B.

Iškilmių programoj dainavo Ai
do choras (vad. Vyt. Dorelis) ir 
šoko tautinių šokių ansamblis Gin
taras. Keli jaunuoliai, atvykę į iš
kilmes iš Argentinos, perdavė Ar
gentinos lietuvių sveikinimus.

(ELTA)

SIBIRO SKYRIUS
^LIETUVIŲ ARCHYVE

Kai 1940 m. bolševikai okupavo 
Lietuvą, jos gyventojus 1941 m. 
masiniai pradėjo tremti į Sibirą. 
Įvairia forma tas trėmimas tebe
vyksta iki šiai dienai.

Nuo tų masinių trėmimų pra
džios šį pavasarį sueina 25 metai. 
Ta proga Pasaulio Lietuvių Ar
chyvas organizuoja specialų sky
rių — “Sibiro lietuviai”, į kurį 
rinks visa tai, kas nors iš dalies 
atvaizduotų tų tremtinių kančios 
kelią: fotografijas, (gyvenviečių 
kapų, asmenų ir kt.), laiškus, iš 
ten gautus dalykus ir kt.

Reta šeima neturi Sibire savo 
artimųjų, su kuriais palaikė ar 
dar ir palaiko ryšius. Kas norėtų 
palikti istorikams medžiagos apie 
Sibiro kankinius, labai prašomi 
siųsti į organizuojamą “Sibiro 
Lietuviai” skyrių minėtus ar pa
našius dalykus šiuo adresu: Pa
saulio Lietuvių Archyvas, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, Ill. 
60636.

★

Belgijoje policija paskelbė 24 
valandų streiką, kad permažai ap
mokama ir kad nepakankamai 
ginkluota. Streiko metu veikė tik 
būtiniausi policijos daliniai.

tas, kuris užmuša iniciatyvą, ir 
todėl mes atsiliekame, nes dir
bame trise tą patį darbą, ką ga
li lengviau vienas atlikti. Kitais 
žodžiais sakant, bereikalo eik
vojame jėgas.

Mes Sydnejuje turime dar vie
ną savo rūpestį, surištą su apy
linkių veikla, tai mūsų namai. 
Turime dvejus tautinius namus: 
vienus remia Sydnejaus apylin
kė, kitus Bankstowno, vieni ne
pradėti statyti, kiti neužbaigti, 
ir taip mes vargstame, ir varg- 
sime nežinia kiek ilgai. Jei būtų 
viena apylinkė, tada ir Banks- 
townas būtų Sydnejuje, ir susi- 
jungiųio klausimas nebūtų toks 
aštrus, nes po vienų kitų metų 
nebetiktų bankstowniškių, jie 
taptų sydnejiškiais. Tuo būdu 
mes grečiau prieitume prie vie
nybės ir sutarimo. Laikas to iš 
mūsų reikalauja. Laikas atėjo 
mums persiorganizuoti ir atgim
ti, jei nenorime atsitikti.

PRANCŪZIJA PASITRAUKIA 
IŠ NATO

Skelbiama, kad Prancūzija apsi
sprendus pasitraukti iš Šiaurės At
lanto Valstybių karinės Sąjungos 
(NATO). Galimas daiktas, kad šis 
Prancūzijos žygis *vers perrikiuoti 
vakariečius savo karines jėgas ir 
keisti planus. Savo pasitraukimą 
Prancūzija šalia kitų motyvų grin
džia ir tuo, kad pati atominė galy
bė ir jai nesą ko priklausyti kitų 
komandai. Kiti motyvai: Amerika 
šiandie neturi atominio ginklų mo
nopolio, kas pakeičia sąlygas va
karų gynyboje; Europa jau nėra 
tarptautinių krizių centras, ir ne
ramumų židiniai susidarę kitur, 
ypač Azijoje, kas nesaisto Šiaurės 
Atlanto tautų.

KANADA ATIDARO DURIS 
JAPONAMS

Kanados vyriausybė suinteresuo
ta krašto progresu ieško ateivių 
ne tik Europoje, bet ir Azijoje. 
Japonijoje Kanados vyriausybė į- 
steigė specialią imigracijos įstai
gą Tokyo mieste, kad palengvintų 
japonams išemigruoti į Kanadą. 
Tos įstaigos vedėjas yra lietuvis 
Vytautas Meilus, kuris pats kaip 
ateivis Kanadą pasiekė tik 1949 
metais. Pirmoj eilėj Kanada susi
rūpinusi ateiviais specialistais.

SUDIE VINCUI NAVICKUI
(1888.9.22 — 1966.3.2)

Kovo 2 d., trečiadienį, ankstybą 
rytą, širdies smūgiu mirė senelių 
prieglaudoje, Nazareth House, 
Melbourno priemiesty E. Camber
well, Vincas Navickas. Paliko jo 
žmona Valentina, su kuria jis prieš 
penkis metus, 1961 m. sausio 22 d. 
atvyko iš Raudonosios Kinijos į 
Melbourną. Sydnejuje dar gyvena 
jo duktė Marija su šeima, žymiai 
ankščiau atvykusi.

Penktadienio rytą, 7 vai. įvyko 
gedulingos mišios šv. Dominiko 
bažnyčioje, o 9. 30 vai. išlydėjimas 
į Spring Vale kapines. Po tylių pa
maldų keturios mašinos sutalpino 
visus laidotuvininkus. Prie kapo 
duobės lenkas dvasiškis sukalbėjo 
atatinkamas maldas. Susikaupimo 
tylą nutraukė velionies žmonos 
graudus raudojimas. Suklupome 
prie kapo paskutinei velionies pa
garbai. Iš lietuvių tebuvome mudu 
su mano seserimi Marija ir įmes
dami po grumstelį žemės duobėn 
atsisveikinome su Žemaičių krašto 
sūnum, velionįmi Vincu Navicku. 
Vienas gėlių vainikas ir trys puokš 
tės papuošė velionies kapą.

Velionies žmonos ir seselių vie
nuolių vyresniosios kviečiamas 
po laidotuvių nuvykau į prieglaudą 
suraminti netekusios savo vyro 
našlės. Mat ji rusė ir nemoka ang
lų kalbos. Negali susikalbėti su vie
nuolėmis be vertėjo. Tad porą va
landų teko man su ja pabuvoti, 
pakalbėti ir raminti.

Velionis Vincas Navickas gimė 
1888 m. spalių mėn. 22 d. Varniuo
se. Kiek pasimokęs gyveno Kaune 
ir tarnavo rusų gubernatoriaus 
raštinėje. Vėliau persikėlė dirbti 
Geležinkelių Valdybon ir išvyko 
toli nuo savo krašto į Rytus, kur 
ištarnavo 20 metų kaip minimos 
žinybos buhalteriu. Po to įsikūrė 
Charbine ir įsteigė parfumerijos 
fabriką “Stella”. Neblogai prasi
gyveno. Mat šis Mandžiūrijos mies-

Naujos knygos ir plokštelės
B. Zabiela, Klaida (romanas) ....................................................... 2.00
V. Biržiška, Aleksandrynas III t............................................................. 5.00
B. Kvikly*, Mūsų Lietuva II t. (prenumeratoriams) .................. 0.90
D. Sadūnaitė, Kai tu arti manęs (eilėraščiai) ......................... 0.90
B. Pūkelevičiūtė, Aukso žąsis (premijuotas veikalas) .............. 1.80
J. AUtis, Poezija, 420 pusi., puošniai išleista ............................. 5.40
P. Naumiestiškis, Baisusis birželis, 3 dramos veik..................... 3.15
A. Kairys, Viščiukų ūkis (komedija) ........................................ 2.70
R. Spalis, Tarp dangaus ir žemės (feljetonai) ......................... 0.90
N.E. Sūduvis, Vienų Vieni. 25-rių metų rezistencijoje .............. 3.60
Armonienė, Palik ašaras Maskvoje ............................................... 2.70
A. Rūta, Kelias į kairę (prem. romanas) ................................. 2.70
PLOKŠTELĖS:
Brazis, Kur banguoja Nemunėlis ............................................... 5.20
Vaznelis, Dainų ir arijų rečitalis ................................................... 5.70
Stempužienės naujausia plokštelė “Dainos” su Stuttgarto or

kestru D. Lapinskui dir. mono ............................................... 5.70
stereo ................................................ 6.50

ir visa eilė vertingų knygų ir plokštelių bei lituanistinius veikalus 
anglų, vokiečių ir kitom kalbom parūpina:

“Tėvynės Garsų” knygų ir plokštelių platinimo centras, 
4 Grandview Are., Maribyrnong, Vic.

įvykiai pasaulyje
LĖKTUVŲ NELAIMĖS

Kovo 7 d. Japonijoje nukrito 
keleivinis britų lėktuvas Boeing 
707 su 124 keleiviais. Visi žuvo. 
Sudaryta speciali komisija išaiš
kinti katastrofos priežastis. At
kreiptinas dėmesys į šio tipo 
sprausminius keleivinius lėktuvus, 
nes daugiausia iš jų įvyko nelai
mės. Tik pasekime: 1960 m. virš 
New Yorko susidūrus dviem lėk
tuvam žuvo 134 žmonės.

1966 m. vasario 4 d. prie To
kyo Japonijoje nukrito Boeing 
707 lėktuvas ir žuvo 133 asme
nys.

1962 m. birželio 3 d. prie Pa
ryžiaus nukrito Boeing 707 ir žu- 
vu 130 asmenų.

1963 m. birželio 18 d. Japoni
joje nukrito kariškas C124 Globe- 
master su 129 keleiviais.

1956 m. birželio 30 d. Ameri
koje susidūrus dviem lėktuvams 
žuvo 128 žmonės.

1965 m. gegužės 20 d. Egipte 
nukrito lėktuvas su 119 asme
nų.

1963 m. lapkričio 19 d. Kanado
je lėktuvo nelaimėje žuvo 118 as
menų.

1966 m. sausio 24 d. nukrito 
707 Šveicarijoje su 117 žuvusių.

1962 m. birželio 22 d. Vakarų

VINCAS NAVICKAS

tas, rusams išvedus transibirinę 
geležinkelio liniją smarkiai didėjo 
ir turi 700.000 gyventojų (1954). 
1911 m. Charbine įsikūrė lietuviška 
Aušros draugija, nuo 1919 metų 
veikė Lietuvos konsulatas, 1935 m. 
buvo įkurta Lietuvos piliečių drau
gija, turėjusi savo chorą, skaityk- 
lą-biblioteką. Draugija turėjo apie 
500 narių. Veikė lietuvių kalbos 
kursai. Charbino lietuviai Vasario 
16-tosios šventę paminėdavo net 
gatvių eitynėmis. Grynų lietuviš
kų šeimų čia nedaug tebuvo. Velio
nies pirmoji ir antroji žmona buvo 
rusės.

Lietuvos konsulo dr. Jatulio pa
kviestas velionis Vincas Navickas 
išbuvo mūsų respublikos konsulato 
sekretorium 7 metus. Sovietams 
konsulą dr. Jatulį areštavus, ve
lionis ėjo ir konsulo pareigas, kol 
Lietuvos Konsulatas buvo sovietų 
uždarytas.

Kaip tūkstančiai mūsų tautiečių, 
nustoję savo profesijų ir turto, 
taip ir velionis, 1961 I. 22 iš
lipo iš laivo Melbourne su žmona 

Indijoje nukrito Boeing 707 su 
113 aukų.

Iš minėtų didžiųjų oro susisie
kimo nelaimių didesnė dalis yra 
Boeing 707 lėktuvai.

NUVERSTAS PREZ. SUKARNO
Po pereitų metų sukilimo Indo

nezijos administraciją perėmė ka
rinės viršūnės, kurios yra antiko
munistinės. Prezidentas Sukarno, 
kuris buvo toks narsus prieš revo
liuciją, bet revoliucijai nepasise
kus, jo narsa buvo kiek atvėsusi, 
bet jis nebuvo nušalintas iš pre
zidento pareigų. Tačiau paskuti
niuoju metu jis buvo vėl pradėjęs 
kelti galvą ir net iš pareigų at
leido gen. Nasution. Vyriausybės 
veikloje kaip buvęs taip ir pasili
kęs užsienių reik, ministeris Su- 
bandrio, aiškus prokomunistas. 
Paskutiniu metu studentų mitingai 
prieš vyriausybę ir ypač atleidus 
gen. Nasution, privedė prie to, kad 
Kariuomenės vadas gen. Suharto, 
kietas antikomunistas, perėmė ga
lutinai krašto vairą į karines ran
kas nušalindamas ir patį preziden
tą Sukamo. Spėjama, kad gen. 
Nasution vėl bus pakviestas į nau
ją vyriausybę.

Šitokios permainos Indonezijoje 
antikomunistine prasme yra geras 
ženklas ne vien tik Australijai, bet 
ir kitoms Azijos tautoms, kurios 
šiuo metu neapsisprendusios arba 
kurios kovoja su komunizmu.

UŽTIKTA NAFTOS
Tasmanijos jūroje Viktorijos 

vandenyse užtikta dideli kiekiai 
naftos. Kadangi šie atradimai esą 
netoli naftos perdirbimo fabrikų, 
tai jos ekspoatacija bus pelnin
ga-

Valentina ir dviem lagaminėliais 
ir apsigyveno dominikonių vienuo
lių išlaikomoje prieglaudoje. Ne
buvo jie pamiršti ir lietuvių. ALB 
Krašto Valdyba siuntinėjo nemo
kamai “Mūsų Pastogės” laikraštį, 
L.K. Federacija aprūpindavo taip 
pat nemokamai "Tėviškės Aidais”. 
Velionis buvo vienas uoliausių 
Krašto Valdybos Bibliotekos skai
tytojų. Jį materealiai šelpė PLB 
pirmininkas J. Bačiūnas, Melbour
no Socialinės Globos Moterų ir Ka
talikių Moterų dr-jos. Velionis bel
dėsi ir į BALFO duris ir iš jo su
silaukė finansinės paramos. Kun. 
P. Vaseris ir kun. P. Butkus bei 
kiti dvasininkai rėmė jį moraliai 
ir materialiai. Velioniui sunkiai 
sekėsi suprasti, kad tūkstančiais 
mūsų tautiečių susilaukė žymiai 
skaudesnio likimo. Paskutiniuoju 
metu iš Londono mūsų ministeris 
B. K. Balutis, sulaukęs jau 86 me
tų, atsiuntė velioniui simbolinę 
penkinę ir išsamiai išaiškindamas 
Lietuvos diplomatinės tarnybos na
rių padėtį.

Velionis dažnai prisimindavo sa
vo jau seniai bematytą tėviškę, e- 
sančią tarp dviejų gražių ežerų ir 
supamą apaugusiomis berželiais 
kalvomis. Jis vis tikėjo, kad Lietu
va vėl prisikels ir jis galės sugrįž
ti į Lukšto ežero bangų skalaujamą 
Tėviškę. Aš grįžęs iš laidotuvių 
jaučiaus atlikęs savo skautišką 
pareigą tautiečiui ir artimui. 0 
skautų įstatai šviesiau sužibo, kaip 
gavus aukščiausią sąjungos žyme
nį — Gedimino Vilko ordeną ar 
vyr. skautininko laipsnį.

A. KRAUSAS

2
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Sportas Adelaidėje
Vyties pirmoji vyrų komanda 

pralaimėjo dukart iš eilės. Pra
laimėta prieš Budapest 28 — 41 
(8 — 24) ir prieš West 31 — 50 
(6 — 19). Per šias rungtynes 
Vyties komandai taškus pelnė R. 
Daugalis 23, D. Atkinson 19, K. 
Jaunutis 14, E. Pocius 2 ir L. Ur
monas I. Silpnas komandos pasi
rodymas teisinamas, kad negali 
komanda dėl įvairių priežasčių 
žaisti nuolatiniame pilname sąs- 

4ate.
— it —

"D” grupės komanda vieno taš
ko skirtumu pralaimėjo prieš 
Ventures. Rezultatai: 25 — 26 
(9 — 15) vytiečių nenaudai. Taš
kai: V. Straukas 9, J. Mikužys 8, 
P, Kanas 6 ir J. Smit 2.

— ★ —
“G” grupės komanda pasiekė 

du laimėjimus. Nugalėta Good
wood Indians 39 — 13 (22 — 6) 
ir Stats 14 — 8 (7 — 4). Per abe
jas rungtynes Vyčiai taškus pel
nė: A. Reivytis 16, D. Andrew 14, 
G. Andrew 9, T. Ford 8 ir G. Ka
minskas 6.

ŽIEMA PRAEINA—
8

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

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

mot. nailoninės kojinės; Viln. angliška medžiaga vyr. arba. ______ .. _ . .
mot. kostiumui — 34 jardo; Itališkas nepermatomas gražių 

!♦! raštų nailonas suknelei ■— 4 jardai; Vyr. arba mot. batukai; 
[♦; Itališkas vyr. arba mot. nailoninis lietpaltis; Vyr. arba mot.

lietsargis; Perlų karoliai arba šilk, kaklaraištis; vyr. arba mot. 
>J< baltinių pora; ir vasarinė bliuskutė arba vyr. marškiniai.
• Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £30.0.0 (sv. sterl.)

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

ringbone 31 j; Vyr. nailoniniai išeiginiai marškiniai; Vyr. 
pusbačiai; Vyr. ital. nailoninis lietpaltis; Vyr. prie kostiumo 
pritaikintas kaklaraištis; Vyr. nesusidėvinčios kojinės; 6 gra-

JŪRATĖ (III)

žios nosinės: ir Biro amžinas pieštukas.
Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £23.10.0 (anglų valiuta) 
Mot. kostiumui arba vasariniam paltui 3 j. vilnonės 

angį, medž.; itališko nepermatomo puikaus nailono suknelei 
— 4 j.; Vilnonis nertinukas be rankovių; balti arba lakuoti 
batukai: švelnaus nailono kelnaitės ir apatinukas su pagraži- 
nimais; 2 poros nailono kojiniu: itališkas mot. nailoninis liet- 

} paltis; dailus rankinukas ir šilkinė skarelė.
*< Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £23.10.0 (anglų valiuta) 
• Jungtinis Kastyčio ir Jūratės siuntinys kainuoja tik 

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

kimo turėiusieji siuntiniai: V-3 — 104 jardo angį. viln. medž. 
trims kostiumams už £16.15.0: P-3 — 9 j. trims paltams viln. 
angį, medžiagos už £20.0.0; N-4 — 16 jardu nepermatomo 
nailono graiausiu raštų 4 suknelėms už £15.0.0; ir M-13 
vertingas aukšto kaloriteto maisto siuntinys 22 Ibs už £10.0.0 
(anglu valiuta).

Prie visu išvardintų siuntinių galima pridėti pageidau 
iamu dovanu iš mūsų katalogu arba Jūsų pačiu supirktų pre
kių. Jūsų pačių siuntinius išeksnedijuojame. iš Londono tik 
už £4.0.0, plius faktines sovietinio muito išlaidos. Tokius 
siuntinius galite mums siusti žemau nurodytu adresu pažymė
dami mūsų tranzitinio sandėlio ženklą prie adreso: B.O. 
11690/64.

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

GREAT BRITAIN.
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir 

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

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

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

£

8

B

8
i

Jaunių iki 16-kos metų koman
da pralaimėjo latviukams A. S. 
K. 21 — 30 (4 — 12). Taškai: 
P. Shaw 10, A. Riauba 5, P. Ar
lauskas 4, ir L. Alekna 2.

Mergaičių pirmoji komanda 
nors ir pralaimėjo prieš Port 
Adelaide 23 — 33 (10 — 15) ir 
Adelaide 22 — 52 (8 — 22) . bet 
savame žaidime parodė stiprią 
pažangą ir ateinančiam žiemos 
sezone prieš šias rinktines Pietų 
Australijos komandas tikrai žais 
daug brandžiau. Taškai per abe
jas rungtynes: G. Krivickaite 14, 
V. Jucytė II, M. Lapienytė, A. 
Roocke (Šukytė), M. šiukšterytė 
ir N. Vyšniauskaitė po 5. Susiti
kus su Pietų Australijos čempio
nėms North komanda žinant pra
laimėjimą iš anksto, — nerodyta 
jokio pasipriešinimo ir pralaimė
ta net 9 — 63 (0 — 35). Taškai: 
A. Roocke (Šukytė) 4, V. Jucytė 
su E. Posiūte po 2 ir M. Lapieny
tė I.

— ★ —
Antroji mergaičių komanda, 

iki šiol ėjusi be pralaimėjimų, iš

ATEINA! 

eilės pralaimėjo dvejas rungty
nes. Prieš A. S. K. 19 — 30 (6 
— 14) ir West 18 — 22 (4 — 8) 
Taškai: R. Tosvainis 13, L. Kun- 
caitytė 9, K. Baškutė 8, M. Ma- 
tiukaitė 5, I. Beinoravičiūtė 2.

— ★ —
Jaunių mergaičių iki 16-kos me

tų komanda triuškinančiai laimė
jo prieš J — Blue 75 — 2 (36 — 
2). Taškai: I. Beinoravičiūtė 22, 
V. Jucytė 20, R. Marcinkevičiūtė 
17, N. Marcinkevičiūtė II ir B. 
Latvėnaitė 5,

Antras laimėjimas pasiektas 
prieš Luhrs Road 42 — 2 (15 — 
0). Taškus pelnė: V. Jucytė 21, 
R. Marcinkevičiūtė 10, I. Beino- 
ravičiūtė su B. Latvėn'aite po 
ir N. Marcinkevičiūtė 2.

— ★ —
Berniukų iki 14-kos metų koman
da pasiekė labai svarbią pergalę 
prieš antroje vietoje stovinčią 
Mars. Brothers komandą. Laimė
ta 22 — 18 (13 — 2). Nors an
tras puslaikis dėl nuovargi^ žais
tas silpnai, bet pirmame puslan
kyje pelnyti taškai užtikrino per
galę. Taškai: A. Jaunutis 13, R. 
Beinoravičius 6, A. Skiparis 2 ir 
A. Pauliukevičius I.

— ★ —
Jaunutis pakviestas žaisti už P. 

Australijos jaunių iki 18-kos me
tų rinktinę. Iki 16-kos metų 
rinktinę pakviestas žaisti A. Jo- 
navičius.

Ilgametis Vyties krepšinio žai
dėjas L. Urmonas vedė Astridą 
Vingelis (latvaitę). Vytiečiai ir 
Klubo valdyba linki Leonui lai
mingo šeimyniško gyvenimo. .

Ilgesnį laiką išsinarinusi koją 
nežaidus: krepšininkė E. Pociūtė 
vėl sugrįžo į Vyties mergaičių 
pirmąją komandą. B.N.

4 VYTIETĖS P.A. 
RINKTINĖJE

Gina Krivickaite žaidžia centro 
puolėja. Labai mėgsta krepšinį, 
neapleidžia treniruočių. Rungty
nių metu pavojinga po krepšiu, 
puiki kovotoja, žaidžiant stengia
si atiduoti viską, ką gali savai 
komandai.

★
Nijolė Vyšniauskaitė — krašto 

puolėja. Turi puikų metimą iš vi
dutinių distancijų. Visuomet pa
vojinga puolėja neblogai apval- 
džius kai kurios judesius. Ją den
gianti žaidėja visuomet turės daug 
darbo.

*
Virga Jucytė krašto puolėja. 

Labai judri, turinti puikų išlaiky
mą. Niekuomet neapleidžia treni
ruočių. žaidžia ir už jaunių ko
mandą. Savo veržlumu ir kovin
gumu visuomet pavojinga prieši
ninkėms.

★
Marytė Lapienytė žaidžianti gy

nime. Labai kovinga, gerai nui
minėju kamuolius nuo lentų. Kar
tais panaudojanti ilgus metimus. 
Taip pat niekuomet nepraleidžia 
treniruočių. Turi labai gera kon
diciją, vienodai žaidžia visas 
rungtynes.

“Kovo”
NESĖKMINGA SAVAITĖ.

Paskutinioji savaitė koviečiams 
tiek vyrams tiek ir moterims buvo 
tikrai nesėkminga ir tapo pralai
mėta ne tiek dėl blogesnio žaidimo, 
bet daugiau dėl nesisekime mėty
ti.

Savo paskutiniame susitikime 
Kovo jaunės pralaimėjo rungtynes 
Emperors australių komandai 8:9. 
Kaip pati pasekmė sako, tai žaidi
mas vyko daugiau aikštėje, negu 
prie krepšių. Abejos komandos y- 
patingai gerai dengė savo prieši
ninkes ir tos nerasdavo geresnių 
progų daryti metimų, nors mūsų 
mergaitės tą vakarą labai blogai 
mėtė, kas galutinai ir nulėmė jų 
pralaimėjimą vienu tašku. Taškus 
pelnė: Wilson 6 ir Kazlauskaitė 2.

VYRAI — ARNCLIFE SCOTS 
37:41 (14:20

Vyrai šias rungtynes pradėjo 
savo pilnu sąstatu ir su naujuoju 
komandos žaidėju — treneriu buv. 
adelaidiškiu Don Atkinson. Žaidi
mas pradedamas šaltai ir apgalvo
tai, nors australai, kaip ir daugu
mas jų komandų, veržiasi prie 
krepšio galvotrukščiais ir praeida
mi daro sau sėkmingus metimus. 
Nors mūsų pats žaidimas aikštėje 
yra daug gražesnis ir stilingesnis, 
tačiau paskirų žaidėjų dengimas

1965 m. sporto Įvykiai
VIOLETA NEŠUKAITYTĖ, 

14 m. amžiaus Toronto Vyties 
sportininkė rugsėjo mėn. tapo Ka
nados moterų stalo teniso čempi- 
jonė. Pirmenybių finale Violeta 
įveikė savo draugę E. Sabaliaus
kaitę.

Jaunoji Kanados čempijonė se
kančią dieną pademonstravo savo 
pajėgumą rungtynėse prieš JAV 
rinktinę ir įveikė jų meisterę P. 
Martinez.

L. BALAIŠAITĖ ir R. MIK- 
NEVIČIUS apgynė pernai iško
votus Lietuvos stalo teniso čempi- 
jonų titulus.

Gerai pasirodė lietuviai koman
dinėse Sov. Sąjungos stalo teni
so pirmenybėse. Mergaitės ir vy
rai užėmė antras vietas ir ben
droje įskaitoje tapo pirmieji. Lie
tuvius atstovavo L. Balaišaitė, V. 
Padaigytė, A. Morkūnaitė, I. Bra- 
žiūnaitė, R. Boreikaitė ir A. Sau- 
noris, R. Miknevičius, V. Jurge
levičius, M. Duškesas, S. Sima
kovas.

KĘSTUČIUI ANDZUILIUI, 
futbolo teisėjui iš Kauno suteik
ta tarptautinio teisėjo kategorija. 
K. Adziulis, teisėjavęs Švedijos, 
Lenkijos ir Vengrijos stadionuo
se spaudoje buvo palankiai įver
tintas po tarpvalstybinių rungty
nių Rytų Vokietija — Vengrija.

GRACIUS REMEIKIS, 10 m. 
amžiaus Kauno sportininkas rug
pjūčio mėn. iškovojo Lietuvos lau
ko teniso jaunučių iki 14 m. čem- 
pijono titulą. Jaunas teniso meis
teris yra sporto veterano Alfonso 
Remeikio anūkas, A. Remeikis 
pirmas Lietuvos lauko teniso čem- 
pijonas (1928, 1930) dar šiuo me
tu aktyviai kultyvuoja šį sportą 
reprezentuodamas Adelaidės Vy
ties klubą ir 1962 m. net iškovojo 
Australijos lietuvių čempijono ti
tulą sulaukęs gražaus 56 m. am
žiaus.
AUSTRALIJOS SPORTININ

KAI liepos mėn. atžymėjo Šiau
rės Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinės vizito vienų metų jubi
liejų. Šia proga Adelaidės Vyties 
ruoštame pagerbime buvo pade
monstruotas kanadiečio Jono Bu- 
lionio gastrolių reportažinis fil
mas. Sydnejaus Kovas ir Melbour
ne Varpas šią sukaktį atžymėjo 
pobūviais, kurių metu buvo apdo
vanoti buvusios A.L.F.A.S. Val
dybos sidabriniais ženkleliais nu
sipelnę sportininkai ir darbuoto
jai.

VYTAUTAS GRYBAUSKAS, 
vienas iškiliausių išeivijos lietu
vių sportininkų, dabar gyvenantis 
Čikagoje, vasaros atostogas su 
šeima praleido Europoje. Apsilan
kius Prancūzijoje, kur jau 1949 
m. — 52 m. jam teko žaisti ir tre
niruoti Mulhouse krepšininkus, 
Vytautas buvo nepaprastai pager
btas ir paprašytas su buvusiais 
komandos draugais pasirodyti

fronte
yra blogas, ir vienas australų ge
ras metikas daro metimą po meti
mo. Visą puslaikį australai veda 
savo naudai, kai mūsiškiai nega
li surasti savęs ir žaidžia gana pa
laidai. Antrąjį puslaikį koviečiai 
daro spaudimą nuo pirmųjų minu
čių ir santykį švelnina iki dviejų 
taškų. Rungtynių pabaigoje, likus 
maždaug trims minutėms, santy
kis darosi tik vieno taško skirtu
mu, ir atrodo, mūsiškiai turi daug 
galimybių rungtynes laimėti. Ta
čiau pačiam gale gaunasi didelis 
įtempimas — susijaudinimas, pra
randama kelis kartus sviedinys, 
kąpriešas išnaudoja ir rungtynes, 
tik didelės laimės dėka, laimi dvie
jų metimų skirtumu. Taškai: An- 
driejūnas 16, Atkinson 10, Luko
ševičius 7, Liutikas ir Sauka po 2.

BARBERIANS 2 — KOVAS 
46:14

Nuo šios komandos ir Barbe- 
rians I visada gauna pylos. Vien 
tik vardas “Barberians” nugąsdi
na ne tik kovietes, bet ir kitas 
komandas ir jau į aikštę išeinama 
su įsitikinimu, kad vistiek bus 
pralošta.

Šiaip kovietės sužaidė neblo
giausiai, tik trūko fizinio pajėgu
mo prieš šias komandas. Nemė
ginta daugiau mėtymų nes ka

(Tąsa iš pr. M.P. Nr.)
krepšinio aikštėje.

VILNIAUS “ŽALGIRIO” mo
terų aštuonvietė valtis iškovojo 
Europos čempijonių vardą. Irklia- 
vimo pirmenybės įvyko rugpiūčio 
mėn. Duisburge, Vak. Vokietijoje. 
Aštuonvietės sąstatas: A. Čiuky- 
tė, š. Babulytė, R. Tamašauskai
tė, A. Margenytė, L. Semaško, S. 
Kurkutytė, I. Bačiulytė, A. Pere- 
verchova ir vairininkė N. Griš- 
čenkova. Treneris E. Vaitkevičius.

Nemažiau sėkmingai po savai
tės ten pat pasirodė ir brolio R. 
Vaitkevičiaus treniruojama Vil
niaus „Žalgirio” vyrų keturvietė 
be vairininko, taip pat iškovojusi 
aukso medalį Europos vyrų pir
menybėse. Keturvietėje valtyje 
startavo: Z. Jukna, A. Bagdona
vičius, V. Sterlikas ir J. Jege- 
lavičius.

VOLDEMARAS BLATKAUS- 
KAS, targiškai žuvęs auto katas
trofoje iškiliausias Brazilijos 
rinktinės krepšininkas, kuriems 
dvejus metus pavyko laimėti pa
saulio čempijonų vardą, įamžintas 
Brazilijos krepšinio istorijoje. Pi- 
rasikabos miesto krepšinio stadi- 
jonas pavadintas V. Blatkausko 
vardu. Būdinga, kad šiame lietu
viui pagerbti stadijone kaip re
tais atvejais varžovais susitiko 
Lietuvos ir išeivijos krepšininkai. 
Rungtynėse prieš Sov. Sąjungos 
rinktinę, kurios pagrindiniame 
penketuke startuoja M. Paulaus
kas, Pirasikabos klubą atstovavo 
lietuvis vidurio puolėjas Mindau
gas Radvila.

KAUNO VYRŲ RANKINIO 
rinktinė įveikė Sov. Sąjungos 
rinktinę kontrolinėse runtynėse 
prieš pasaulio pirmenybes. Kauno 
žiūrovų audringai skatinami lie
tuviai po permainingos kovos V. 
Eizitavičiaus metime paskutinėse 
sekundėse rezultatą persvėrė 25: 
24. Už Kauno rinktinę žaidė: K.

SPORTO NUOTRUPOS
DON ATKINSON, įžymusis 

Adelaidės krepšininkas ir lauko 
tenisininkas, apie kurio atvažia
vimą jau anksčiau esu “pranaša
vęs”, jau Sydnejuje ir net su ko- 
viečiais pirmas savo rungtynes su
žaidė ir su komanda išplėšė gra
žų laimėjimą. Žmona Marytė dar 
taip lengvai negali atsiplėšti nuo 
Adelaidės ir į Sydnejų atvažiuos 
truputį vėliau. Su Don-o ir Mary
tės persikėlimu į Sydnejų, kovie- 
čiai krepšininkai tikrai gavo di
delę paspirtį ir ateinančioje spor
to šventėje bus stipresni varžovai. 
Sveikinant naujuosius koviečius, 
belieka jiems tik palinkėti gražaus 
įsikūrimo Sydnejuj.

NORS NAUJOJI KOVO valdy
ba po savo pirmojo posėdžio ir yra 
gana paslaptinga, tačiau visvien 

muolius mūsiškės nuo lentos ypa
tingai gerai nuiminėjo. Taip pat 
pasuotės buvo neapgalvotos ir 
priešininkėms pavyko keletą kar
tų pavogti akmuolį ir staigiais 
prasiveržimais laimėti taškų.

Teisėjavimas buvo labai blogas, 
nes pavyz., priešo komanda gavo 
tik tris baudas per visas rungty
nes. O mūsiškės net 5. Taškus pel
nė: D. Paulauskaitė 6, James 4, 
L. čelkytė 4.

SYDNEY RAJONO A KLASĖS 
MOTERŲ PIRMENYBIŲ 

' PROGRAMA
Pirmenybės įvyks North Sydney 

Boys High School Gymnasium 
(Falcon St.)
Trečiadieniais:
7 v.v. 9.3.66 Kovas Barberians I
7 v.v. 23.3.66 Kovas — Newtown 
7 v.v. 13.4.66 Kovas — Barber. 2 
Sekmadienį
12.45 v. p.p. 24.4:66 Kovas — 

Satellites
Trečiadieniais:
9.20 v.v. 27.4.66 Kovas — Scar

borough Park
7 v.v. 11.5.66 Kovas — Barberi

ans I
7 v.v. 18.5.66 Kovas — Newtown

Jau susitarta, kad kaikurios 
rungtynės bus žaidžiamos Chanel 
10 studijose ir kai bus galutinai 
susitarta, bus praneštos tada.

Z.M.

R. Sidabras

Lekeckas, A. Mecežinskas, V. Ei- 
zitavičius, A. Samuolis, A. Ken- 
stavičius, P. Kisielius ir P. Pet- 
rėnas.

DETROITE gruodžio 11-12 d.d. 
buvo pravestos Š. Amerikos pajė
giausio lietuvių stalo teniso “de
šimtuko” pirmenybės, čempijonų 
tapo Čikagos A.S.K. Lituanicos 
reprezentantas J. Kavaliauskas, 
po jo sekė P. Gvildys, (Toronto), 
Z. Varnas (Detroito), J. šoliū- 
nas (Čikagos) ir B. žemaitis 
(Cik.).

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
JVI-ji Sporto Šventė įvyko gruo
džio 27-31 d.d. Geelonge. 200 lie
tuvių sportininkų varžėsi krepši- 
nyje, tinklinyje, stalo bei lauko 
tenisuose ir šachmatuose.

Susumavus komandinėse pir
menybėse klubų užimtas prizines 
vietas pranašiausiai pasirodė Ade
laidės Vytis, surinkęs 23 taškus, 
toliau Melbourne Varpas (16) 
Geelongo Vytis (15), Sydnejaus 
Kovas (5) ir Hobarto Perkūnas 
(0).

MODESTAS PAULAUSKAS, 
Kauno “Žalgirio” krepšininkas 
Vilniuje leidžiamo laikraščio “Sp
ortas” skaitytojų pripažintas ge
riausiu 1965 m. lietuviu sporti
ninku. M. Paulauskas, kuriam dar 
tik 20 m., plačiai žinomas Euro
pos krepšinio mėgėjų, iškiliai pa
sirodė JAV ir Pietų Amerikos 
gastrolėse. R. Tamulis bokso 
čempijonas užėmė sekančią pozi
ciją geriausių sportininkų sąraše. 
Toliau eina D. Pozniakas —*■ bok
sininkas, A. Aleksiejūnas, K. O- 
rentas, — abu nuotolių bėgikai, 
L. Bailaišytė — stalotenisininkė, 
A. Zurza — boksininkas, F. Ka- 
roblienė — ilgesnių distancijų bė
gikė, L. Vinčaitė — krepšininkė 
ir B. Burokas — ieties metikas.

R. Sidabras

viena ausim teko nugirsti, kad ba
landžio 16 d. sportininkai rengia 
savo pobūvį ir jis bus toks, kokio 
dar nei viena Sydnejaus organi
zacija nebuvo surengus. Aš tik 
siūlau jauniems ir seniems, o ypa
tingai viengungiams ir tiems vy
rams, kurių žmonos nemoka ar 
pritingi lietuviškai virti, sekti Ko
vo skelbimus, o atsilankius tik
rai nieks neapsivils.

KOVO BUVĘS KREPŠININ
KAS VIKTORAS LUKOŠEVI
ČIUS (garsiojo krepšininko “či- 
keno” brolis) nutarė, kad svorio 
pridėjus jau daugiau krepšio (o 
gal kartais tik laikinai) neapsi
moka žaisti ir vietoj to geriau 
mestis į “moterystės stoną”. Di
džioji jo gyvenimo diena įvyks šio 
mėn. pabaigoje ir Sydnejuj tai 
bus tikros sportinės vestuvės. Ge-
ros sėkmės ateityje.

ATEINANČIŲ VELYKŲ metu 
į Adelaide su N.S.W. tinklinio 
rinktine kaip jos menadžeris va
žiuoja Kovo tinklinio vadovas ir 
valdybos narys Kostas Krapaus- 
kas. Nors dar ir ne visai tikromis 
žiniomis Velykų švenčių metu į 
Adelaide numato patraukti ir du 
sydnejiškiai sportininkai — “mei
lės kankiniai”, kuriuos per Kalė
das Adelaidės gražuolės taip už
būrė, kad ir dabar kaip apsnūdę 
vaikšto. Ar tik už Atkinson šei
mą nereikės dviejų sydnejiškių 
prarasti?

KAI AMERIKOJE, VAŠING
TONE vyko paskutinioji kurčių- 
nebylių pasaulinė olimpiada, tai 
Sov. S-gos rinktinėje buvo ir lie
tuvaitė Lidija Ruzgytė, kuri Čia 
laimėjo 1 aukso, 1 sidabro ir 2 
bronzos medalius.

Rimas Gailius

“VARPO” KOVOS
VARPAS — V.P.I. 47-28

Taškai: A. Milvydas 16, V. Soha 
ir Š. Žiedas po 8, A. Šimkus ir E. 
Lipšys po 6 ir V. Brazdžionis 3.

VARPAS — RENO 47-24
Taškai: A. Milvydas 20, A. Šim

kus 10, V. Soha 7. A. Kazlauskas 
6, Š. Žiedas ir V. Brazdžionis po 2

VARPAS — S.S. BANK 40-34
Taškai: V.Brazdžionis 15,V. So

ha 12, A. Skimbirauskas 9 ir Š.
žiedas 4. (va)
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNE

MELBOURNO LIETUVIŲ, 
BROLIJA

Senelių prieglaudos reikalais 
daug kas sielojasi, bet prie rea
laus darbo mažai kas prisideda. 
Darbas yra didelis, reikalauja dau 
gelio lėšų pastogės įkūrimui ir dar 
daugiau jos išlaikymui Gal būt 
reikėtų pakaltinti organizatorius, 
kad jie neišvysto tinkamos veiklos, 
nepritraukia daugiau žmonių. Bet 
organizatoriai nori teisintis, kad 
jie savo veiklų laikinai buvo sus
tabdę. Svarbiausia priežastis — 
Melbourne Lietuvių Namų pirki
mas. Žmonės labai paveikia, kai 
aukų prašo vienas, bet kas atsitik
tų, jei du ar trys tuo pačiu metu 
norėtų duosnumą patikrinti. Tik
riausia negautų nė vienas.

Brolija nenori nė vienai organi
zacijai trukdyti. Atkaklumu mažai 
ką galima pasiekti. Reikia viską 
dirbti nuosaikiai, tvarkingai. Be 
to, viskas dar yra organizacinėje 
stadijoje, vadovaujamasi laikinai
siais įstatais. Ieškoma būdų, kaip 
palankiau spręsti prieglaudos rei
kalus.

Iki šio laiko visa veikla rėmėsi 
tik keliais asmenimis. Į brolijos 
susirinkimus atvykdavo vos keli 
žmonės. Pritrūkdavo žmonių net 
valdybai sudaryti. Tik vienų kartų 
buvo progos pasidžiaugti, kai buvo 
suorganizuota iešmynė Woodende. 
Atsilankė apie 130 tautiečių. To
kio skaičiaus nebuvo tikėtasi. Visi 
smalsiai domėjosi baigiamu staty
ti namu, kuris paskolintas prie
glaudos reikalams dešimčiai metų. 

-Pažymėtina, kad didelę atvykusių 
dalį sudarė akademinis jaunimas, 
kuris vakare prie laužo pravedė 
sutartines dainas ir šokius. Vadi
nasi. susidomėjimas yra gyvas, rei
kia tik dirbti.

Prieglaudos reikalams dabarti
nis laikas yra labai palankus. Au
kų vajus lietuvių namams jau yra 
praėjęs, namai atidaryti lietuviš
kai veiklai. Brolija yra prisidėjusi 
prie namų) išpirkimo. Brolija kaip 
ir kitos organizacijos gali lietuviš
kais namais pasinaudoti, šaukti 
susirinkimus, ruošti savo progra
mas.

Melbourno Lietuvių Brolija šau
kia savo narių visuotinį metinį su
sirinkimų balandžio 3 d. (sekma
dienį) 4 vai. p.p. Lietuvių Namuo
se 50 Errol St North Melbourne. 
Kviečiami susirinkime dalyvauti 
visi lietuviai, kuriems rūpi senelių 
prieglaudos organizavimas. Broli
jos nariais gali būti visi, kurie su
moka įstojimo mokestį 50 centų ir 
metinio mokesčio 50 centų. Jokių 
kitų įsipareigojimų neturi. Ypatin
gai kviečiami dalyvauti pensinin
kai, bet kviečiame ir Jus prisidėti 
prie sėkmingo senelių prieglaudos 
organizavimo. Susirinkime bus pa
rodyta Brolijos veikla ir bus nusta
tytos gairės tolimesnei organiza
cijos veiklai.

Brolijos Valdyba

JUSTAS KUNCAITIS 
SVEIKSTA

Prieš kiek laiko plkn. Itn. Lietu
vos nepriklausomybės kovų sava
noriui Justui Kuncaičiui, 65 m. 
amžiaus, buvo padaryta labai rim
ta operacija. Ligonis šiuo metu 
jau namuose ir pamažu taisosi. 
Linkime kuo greičiau pasveikti.

ADELAIDE
_NAUJA ADELAIDĖS LIET.

S — GOS VADOVYBĖ
Vasario 27 d. įvyko Adelaidės 

Lietuvių Sąjungos visuotinis susi
rinkimas, kur buvo padaryti atas
kaitiniai pranešimai ir išrinkta 
nauja S-gos vadovybė. Sveikatos 
sumetimais atsisakęs įeiti į valdy
bą ilgametis Sąjungos pirm. p. 
Raginis. Susirinkime jis išrink
tas Sąjungos amžinuoju garbės 
pirmininku. Naują Sąjungos val
dybą sudaro: pirm. P. Bielskis, vi- 
cepirm. A. šerelis, I sekr. L. Mar- 
tinkus, II sekr. S. Dunda, iždn. Č 
Ostrauskas, parengimų vadovu 
Marcinkevičius ir turto globėju J. 
Norkūnas. Susirinkime dalyvavo 
95 pilnateisiai S-gos nariai. Jam 
pirmininkavo V. Petkūnas ir se
kretoriavo V. Laurinaitis. Adelai
dės Liet. Sąjunga turi 196 narius, 
iš kurių 29 yra amžinieji nariai. 
Nuo pat įsisteigimo dienos Adelai
dės Liet. S-gos rūpestis ir užda
vinys buvo įkurti Adei aidės Lie
tuvių Bendruomeninius Namus ir 
jais rūpintis. Pirmąjį savo uždavi
nį Sąjunga įvykdė su kaupu — 
namai pastatyti ir įrengti pavyz
dingai.

RUOŠIAMAS BUV. LIETUVOS 
KARIŲ ALBUMAS

Lietuvių muziejaus — archyvo 
vedėjas p. J. Vanagas planuoja 
sudaryti Lietuvos karių ir LVS 
“Ramovės” narių albumą. Tuo pa
čiu kreipiamasi j visus buv. Lietu
vos karius paaukoti nuotraukų u- 
niformose ar tai pavienių karių, ar 
grupinių įrašant kitoje nuotraukos 
pusėje, ką ta nuotrauka vaizduo
ja, kokio dalinio, kurių metų ir t.t. 
Nuotraukas siųsti liet, archyvo ve
dėjui p. J. Vanagui 6 Eastry St., 
Norwood, Adelaide, S.A.

GEELONG
DELEGUOJAMAS 

LENKIJON
Kovo 6 d. Geelonge, šv. Jono 

bažnyčioje kun. Dr. P. Bašins
kas atlaikė atsisveikinimo Mišias, 
kurių metu giedojo moterų cho
ras.

Po pamaldų p.p. Ivaškevičių 
ūkyje buvo atšvęstos šaunios kun. 
P. Bašinsko išleistuvės dalyvau
jant Melbourno ir Geelongo ben
draminčiams svečiams. Suspausta 
širdim ir ašarojančiais skruostais 
pakeltos taurės ir pasakytos kal
bos palinkint kapelionui laimin
gos kelionės Europon.

Kun. Dr. P. Bačinską lenkai 
savo lėšomis siunčia Lenkijon — 
kongresam šiuo metu kun. Dr. 
Bačinskas laiko velykines rekolek
cijas eilėje lietuvių kolonijų Aus
tralijoje.

★
Per paskutinį pusmetį apie pen

ketui Geelongo choristų buvo pa
darytos operacijos, kurie pasveikę 
vienas po kito grįžta vėl į choro 
eiles. Neseniai sėkmingai padary
ta gerklės operacija choristui K. 
šimkėvičiui, kuris taisosi.

★
ATVYKO IŠ LIETUVOS

Kovo 1 d. iš Lietuvos atvyko pas 
savo sūnų į Ballarat (Vic.) Uršu
lė Balsevičienė. Jos antrasis sū
nus gyvena Adelaidėje. '

Apie jos atvykimą gražiai apra
šė Geelongo dienraštis “Geelong 
Advertiser” kovo 2 dienos laidoje. 
Laikrašty rašoma, kad įvažiuoti į 
Australiją Australijos vyriausybė 
buvo išdavusi leidimą prieš penke
rius metus, bet visi trukdymai bu
vę iš sovietų Rusijos pusės.. Pati 
Balsevičienė spaudos atstovui pa
reiškusi, kad Sov. Sąjungoje lais
vės nėra ir piliečiams trukdoma 
išvykti, nes jie gerai žino gyveni
mo sąlygas, kurios Rusijoje visai 
nepagerėjusios ir gyvenimas yra 
sunkus kaip ir buvęs. Kadangi ten 
nėra privačios iniciatyvos, tai pa
tiems piliečiams neįmanoma ką 
nors pagerinti.

Prane
LITERATŪROS VAKARAS 

MELBOURNE
Balandžio 2 d., šeštadienį, 5 

vai. vak. Lietuvių Namuose North 
Melbourne įvyks

Literatūros — meno vakaras
Literatūrinėje programos daly

je dalyvaus: L Didžytė, M. Mala- 
kūnienė, Mantas, J. Mikštas, Pau
kštienė ir B. Zabiela. Gali būti ir 
daugiau, nes dar keli pakviesti ir 
iki šiol negauti atsakymai

Koncertinėje dalyje dalyvaus: 
solistai B. Tamošiūnienė, Zdanavi
čius ir Nijolė Mališauskaitė su 
mergaičių kvartetu.

Rūpinamasi į programą įtrauk
ti bent po vieną muzikos ir ba
leto reprezentantą. Tikimasi, kad 
jų bus.

Vakaro pelnas skiriamas atsto-

MENO PARODOS.
Sydnejiškis dail. Leonas Urbo

nas rimtai ruošiasi Velykoms: 
kaip tik apie tą metą rengiamos 
jo dvi parodos:

1. Individualinė paroda Canbe- 
rroje, “Gallery A” (“The Town 
House” Motel, Civic Centre, Can
berra, A. C. T.). Paroda truks 
nuo balandžio 7 d. iki balandžio 
29 d. Parodos atidarymas balan
džio 7 d., ketvirtadienį, 6 vai. va
karo. Parodoje bus išstatyta 30 
darbų, plastikos dažų ir akvare
lės technikos.

2. Grupinė paroda. Ji irgi ati
daroma balandžio 7 d. ir truks 
keturias dienas, specialiai Vely
koms ir vyks privačioje studijoje 
67 Oyster Bay Rd., Oyster Bay. 
Parodos lankymo laikas: ketvir

tadieni (balandžio 7d.) 6 — 10 
vai. vak., penktadienį, šeštadienį, 
sekmadienį ir pirmadienį (balan
džio 8 — 11 d. d.) nuo 10 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro.

Parodoje bus išstatyti penkių 
dailininkų darbai — skulptūros, 
tapybos ir keramikos. Akvareli- 
niai darbai ir piešiniai bus su
krauti aplankuose.

PAIEŠKOJIMAS

Amerikoje gyvenanti ponia M.E. 
Zelmikaitienė dabar vėl ištekėjusi 
ir vadinasi Gensbigelienė paieško 
Australijoje gyvenančios ar gyve
nusios Bronislavo ir Bronislavos 
Venslauskų šeimos, kurie 1959 m. 
gyveno apie Liverpool, N.S.W.

Jie patys arba apie juos žinan
tieji prašomi atsiliepti arba suteik
ti žinių šiuo adresu: E. Gensbigelis 
819 W. 33rd St., Chicago 8, Hl., 
60608, U.S.A, arba rašyti Mūsų 
Pastogės Redakcijai.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mieliems prieteliams, mane ligoje aplan

kiusiems: p.p. Pankevičiams, Mikailams, Kaunams, Takučiams, 
Tamošauskams, Bitėms, Tamošaičiams, Barkams, Dudėnams, Ba- 
kaičams, Zdanavičiams (Geelong), Markoniams, Plečkauskienei, 
Nagulevičienei, Pankevičienei, Valiui, Krasauskui ir Socialinės 
Globos Moterų Draugijai.

Lygiai dėkingas visiems prieteliams, kurie, raštu ir žodžiu 
perdavė geriausius linkėjimus greičiau pasveikti ir užmiršti ligo
ninę.

Justas Kuncaitis

vų kelionei į Jaunimo Kongresą 
Čikagoje, šio vakaro rengėjas — 
vietinis P.L.J.K. Komitetas.

JAUNIMO KONGRESO 
KOMITETO KASA.

Šiuo metu P.L.J.K. Komiteto 
melbourniškėje banko sąskaitoje 
yra $508.12. Į šią sumą įeina 
$240, surinktų Vasario 16-sios mi
nėjimo proga ir $60 gautų iš vieti
nės apylinkės valdybos. Pasiųsti 
melburniškiams atstovams, dalį 
kelionės jiems patiems susimo
kant, (o taip pat visas išlaidas 
Amerikoje), vis dėl to reikia virš 
$2.000. Taigi, dar daug trūksta. 
Metiniame Melbourno apylinkės 
susirinkime provizorinėje sąmato
je numatyti dar pridėti $200. Tad 
tuo atveju trūktų $1.300. Pradė
ta lankyti su rinkliava po namus. 
Tačiau tokia rinkliava nėra tokia 
sėkminga, kaip tikėtasi.

Jei kas norės padidinti savo pa
ramą, tas galės tai padaryti ba
landžio 2 d.' Literatūros — meno 
vakaro metu įteikdamas savo au
ką ar paramą bet kuriam P.L.J. 
K. Komiteto nariui. Galima ir sek
madieniais po pamaldų. Kai kas 
paremia ir kitu būdu, ruošiant 
tam reikalui privačius pobūvius.

PAREMTA “MŪSŲ PASTOGĖ”
Adelaidės Apylinkės Valdyba 

neseniai prisiuntė $30.00 parem
dama “Mūsų Pastogę”. Už šią 
gražią paramą Adelaidės Apyl. 
Valdybai nuoširdžiai dėkojame.

ALB Krašto Valdyba

Rekolekcijos Sydnėjuje
Be galo graži Kūrėjo dovana yra žmogaus jaunystė, kuri ta

čiau taip skubotai ir negrįžtamai praeina. Bet to paties Kūrėjo 
yra mums duota dar labiau nuostabi siela, kurią galime visad iš
laikyti gyvą — jauną ir veiklią — jei tik naudosime neabejotinai 
tikras — Kristaus paliktas priemones.

Tad šiais Jaunimo' Metais — kuo dažniau atsinaujinkim tais 
Sielos Gyvybės Sakramentais — o ypač per šias jaunimo metų 
rekolekcijas, kurias praves Kun. Dr. P. Bačinskas, per 15 metų 
budėjęs prie mūsų tremties gyvenimo pulso bei sielojęsis mūsų 
dvasinio gyvenimo problemomis.

Sydney lietuviam* rekolekcijos — balandžio mėn. 1-3 d.d. 
St. Joachim's bažn. Lidcombe (John St.)

Balandžio 1 d. — penktadienį — rekolekcijų pradžia. .Nuo
6 vai. išpažintys. 7,30 vai. konferencijos, Šv. Mišios ir Komunija, 
vėl išpažintys.

Balandžio 2d. — šeštadienį, išpažintys nuo 5 vai. 6,30 vai. 
Konferencija. 7 vai, šv. Mišios, Komunija, rekolekcijų pamoks
las. Išpažintys.

Nuoširdžiai prašomi visi kuo daugiau atlikti išpažintis jau 
šiais pirmais vakarais, nes visą laiką būsime tik du kunigai (Kun. 
Dr. P. Bačinskas ir Kun. P. Butkus), kad išvengus varginančio 
laukimo sekmadienį.

Balandžio 3d. — Verbų Sekmadienį — užbaigiamoji reko
lekcijų diena. Išpažintys nuo 9 vai. iki pamaldų. 11,30 vai. iškil
mingos rekolekcijų pamaldos, giedant “Dairios” chorui, rekolek
cijų pamokslas ir visų bendra Komunija. Prašoma neiti Komuni
jos kitose Mišiose ar kitose bažnyčiose.

Trumpoj pertraukoj — salėj bus galima gauti užkandžių ir 
kavos. Po jos užbaigiamoji Konferencija ir Palaiminimas — at
laidų laimėjimas.

PASTABOS:
Prieš pradedant rekolekcijas — kovo 31 d. — ketvirtadienį,

7 vai. vak., Bankstowno salėje Gerb. Svečia* parodys spalvotų 
filmų iš kultūrinio-religinio lietuvių gyvenimo Australijoj. Kvie
čiami visi.

Australų parapijos klebonas prašė šeštadienio vakare (2 bal.) 
pastatyti mašinas gatvėje, nes nuo 7,30 vai. parking’ą užplūsią

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Ku-ka

čiavimu, per metus visame pasau
lyje išleista 400.000 atskirais pa
vadinimais knygų.

*

Vienas kitas mano bičiulių kar
tais bent privačiai iškelia idėjų. 
Štai pavz., vienas iš Albury siū
lo, kad mūsų jaunimas, vykstąs 
į Pasaulio Liet. Jaunimo Kongre
są, sudarytų tam tikrą, Australi
jos liet, jaunimo almanachą — 
albumą su foto nuotraukom ir 
aprašymais, ką mūsų jaunimas 
baigęs, nuveikęs, pasiekęs,, para
šęs, kuo pasižymėjęs. Tai būtų 
anot mano bičiulio, reikšminga 
atestacija, atsivežta į Jaunimo 
Kongresą. Sakyčiau, mintis įdo
mi, ką?

*
Demokratijos šauksmas iš Aus

tralijos pasiekė ir amerikonų au
sis. Antai, pernai Mūsų Pastogė
je pasirodęs vedamuoju straipsnis 
“Daugiau demokratijos" ištisai 
buvo perspausdintas “Dirvos” 
gruodžio 29 d. numeryje.*

Toji pati “Dirva” pereitų metų 
pabaigoje gražiai paminėj’o ir buv. 
ALB Krašto Valdybos pirmininko 
p. B. Daukaus 65 metų sukaktį. 
Taip pat tame laikrašty buvo pas
kelbta ir pernai metų Bankstowno 
savaitgalio mokyklos mokslo metų 
užbaigtuvių fotografija.

Aną sekmadienį Sydnejaus lie
tuviai žuvininkai ryžosi išbandy
ti savo laimę jūroje: nusisamdę 
laivą apie dvylika entuziastų dar 
su tamsa išplaukė į jūrą. Vakare 
sutiktieji suko kalbą kitur. Matyt, 
laimikis buvo menkas.*

Kaziuko mugėje Bankstowne be 
sydnejiškių matėsi veidų ir iš kitų 
tolimų vietovių, kaip Wollongong, 
net Melbourne. Tačiau svečiai ne
išstatė savo prekių. Matyt, beve
lijo patys pabūti eksponatais.

Spalio mėnesio viduryje Frank
furte įvyko XVI-ji Tarptautinė 
Knygų paroda, kuri sutraukė 
1.500 leidėjų, išstačiusių daugiau 
kaip 160.000 knygų. Trečdalis iš
statytų knygų buvo naujai išleis
ti kūriniai, o du trečdaliai — per
spausdinimai. UNESCO apskai-

Nuo kovo 15 iki kovo 25 d. Syd- 
nejuje Dominion Gallery (192 
Castlereagh st.) vyksta Contem
porary Art Society dailės paroda. 
Iš lietuvių joje dalyvauja dailinin
kai E. Kubbos. H. Šalkauskas, V. 
Ratas ir L. Urbonas.

#
Mėnulio gyventojai pasirodo an- 

tisovietiško nusistatymo: nutūpusį 
ant mėnulio sovietų liunarą taip 
patvarkė, kad jis staiga nustojo 
kalbėjęs ir fotografavęs. Oficialiai 
aiškinama, kad išsibaigė baterijos, 
nors jos turėjo būti saulės krau
namos !

*
Jau šiandie atsiranda ir lietu

vių, kurie dairosi pas agentus, be
ne galėtų įsigyti vieną kitą skly
pelį mėnulyje. Vieno kabramatiš- 
kio nuomone, gal patys į mėnulį 
ir nenuvyksim, bet įsigyti jame 
nuosavybės būtų visai ne pro šalį.

6. 1941 m. užėję vokiečiai įvedė 
markę, nuvertindami rublį. Ban
kai rublių į markes nekeičia.

7. 1944 m. grįžę bolševikai grą
žino rublį. Markė nuvertinama ir 
į rublius nekeičiama.

8. Po karo sovietai stabilizavo 
savo valiutą, įvesdami naują rub
lį, vertą 10 senų rublių.

Kiekvienas valiutos keitimas — 
išskyrus įvedimą lito — vyko be 
ilgų aiškinimų ar paruošimo, bet 
kas kartą- pilietis likdavo žiauriai 
apiplėštas. Pas.

600 jo parapijiečių — salėj vykstančiam lošimui.
Rekolekcijų išlaidoms padengti bus I-ji rinkliava Verbų 

Sekm. ir vakarinėse Mišiose.
— Verbų Sekmadienį (bal. 3 d.) trumpo* rekolekcijos ir 

Wollongong’e. Nuo 3,45 vai. p.p. išpažinty*, 4,30 vai. pamokslai, 
Sv. Mišios, bendra Komunija. Po pamaldų filmų vakaras salėje.

Su nuoširdžia krikščionio ir lietuvio meile kvieskime visus — 
ypač tuos, kurie jaučiasi atskirti ar nutolę, kad visi švęstame 
sielos jaunatvės ir tikro džiaugsmo Velykas!

Valiutų kaita Lietuvoje
*

Vasario 16-sios susibūrimo pro
ga Brisbanėje Kl. Stankūnas pra
vedė keistą rinkliavą — tai Romo
je teologiją studijuojančio K. Sa
kalausko barzdos skutimo išlai
doms padengti. Sąrašėly figūravo 
apie 20 pavardžių, pasižadėjusių 
“barzdaskutystės” reikalams skir
ti po 1 dolerį kas mėnesį.

*
Šių metų “Dirvos” Nr. 2 mato

me ir mūsų Krašto Valdybos p-ko 
p. S. Narušio stambią nuotrauką 
su pasisakymu Jaunimo Metų ir 
Kongreso reikalu. Apie Australi
jos liet jaunimo kongresą toji 
pati “Dirva” papasakojo savo 
skaitytojams naudodamasi “Mūsų 
Pastogės” informacijomis.

*
Kiek teko nugirsti, kanberiškis 

V. Martišius netrukus ketina ga
lutinai persikelti į Sydnejų. Atsi
menant lietuvišką taikingumą 
Sydnejuje lietuvis advokatas gal 
ir labai reikalingas.

Esame liudininkai šio krašto va
liutos keitimosi, kuris vyksta gana 
sklandžiai. Tai ir ne nuostabu, nes 
tam buvo ilgai ruoštasi daug aiš
kinta, kad apsaugotų žmones nuo 
nuostolių

Šia proga mūsų vyresnio am
žiaus tautiečiai prisimena, kiek 
kartų valiuta keitėsi Lietuvoje.

1. Prieš pirmą pasaul. karą Lie
tuvoje buvo rusų rublis — labai 
tvirta valiuta, išsilaikiusi pastovi 
virš 100 metų, t. y. nuo Lietuvos — 
Lenkijos valstybės padalinimo 
(1795 m.), kai ji buvo čia įvesta. 
1915 metais vokiečiai užėmę Lie
tuvą vieton rublio įvedė savo mar
kę. žmonių indėliai bankuose žuvo. 
Nuvertintas rublis kurį laiką li
ko apyvartoje, bet jokie bankai jo 
nekeitė į markes. Netrukus vokie

čiai išleido vad. ostmarkę, kuriuos 
vertė palaipsniui smuko.

2. 1919 m. didelę Lietuvos dalį 
užėmę bolševikai atnešė Kerenskio 
ir sovietų rublį, visiškai menkaver
čius, kurių niekas nenorėjo imti.

3. Išvijus bolševikus apyvartoje 
liko ostmarkė, Nepriklausomos 
Lietuvos pavadinta auksinu (100 
skatikų) ;augant infliacijai ji pra
rado savo vertę.

4. 1922 m. įvesta savo valiuta — 
litas, pagrįstas auksu vertės: 10 
litų 1 amerikinis doleris. Bankai 
keitė markes į litus dienos kursu.

5. 1940 metais užgrobę bolševi
kai įvedė sovietų rublį. Indėliai 
bankuose žuvo. Nuvertintas litas 
bankuose keičiamas į sovietinį rub
li-

VISAIP...
MOKSLININKAS IR KARALIUS

Pas vieną galingą karalių tarna
vo mokslininkas. Kartą karalius 
paklausė mokslininko vieno dalyko, 
bet šis nežinojo ir atsakė:

— To aš, karaliau, tai nežinau.
— Tu gauni iš karaliaus atlygi

nimą už savo mokslą ir nežinai da
lyko, kurio aš paklausiau, — tarė 
nepatenkintas karalius.

— Taip, karaliau, bet juk tams
ta man moki už tai, ką aš žinau, 
bet ne už tai, ko nežinau, — pasi
teisino mokslininkas.

— ★ —

Petraitienė sunkiai sužeista po 
eismo nelaimės paguldyta ligoni
nėn. Apžiūrėjęs gydytojas diktuo
ja sekretorei:

— Dešiniosios kojos kaulas ski
lęs, pirmas ir antras šonkaulis su
laužytas...

Paskui jis kreipiasi į pacientę:
—Kiek jums metų?
— Dvidešimt septyni, daktare.
— Parašykit, — diktuoja gydy

tojas sekretorei: — Laikinas at
minties praradimas...

Remkime savą 
spaudą

Mielus “Mūsų Pastogės” bendradarbius 
ir “Minties” spaustuvininkus 

Zigmą Kyzelį, E. ir P. Nagius, mirus tėvui ir uošviui

ADOLFUI KYZELIUI, 

nuoširdžiai užjaučia

Mūsų Pastogės Redakcija 
ir Administracija

mūsų Pastogė 1
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