
Balandis — Jaunimo Metais tai 
jaunimo spaudos mėnuo. Aktu
alesnės temos neturim, kaip Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongre
sas. Už dviejų mėnesių ir mes 
siusime savo atstovus į jį. Ir mus 
jis liečia.

Jaunimo Kongresas dalį savo 
tikslo jau atsiekė: išjudino pa
saulio lietuvius ruoštis jam, kal
bėti ir galvoti apie jį

Australijos jaunimas po savo 
kongreso Sydney, tartum atgi
mė palengvindamas darbą jau
niesiems vadovams su užside
gimu ir ryžtu dalyvauti pasau
lio L.J. Kangrese. Sydnejus, 
Melbournas, Canberra ir Bris

VELYKOS IR MES

PASISAKYMAS BENDRUOMENEI
J.K.C. K-TO PIRMININKAS J. KONGRESO REIKALAIS

■ Per ilgesnį laikų jau spėjome 
įsitikinti, kad Lietuvoje Velykas 

, turėjome visai skirtingas, negu 
kad čia Australijoje. Kaip Aus
tralijoje visas dėmesys yra sutelk
tas į Kalėdas, taip savu laiku 
Lietuvoje reikšmingiausia šven
tė buvo Velykos. Salia bažnyti
nių apeigų dar buvo praktikuo
jamos ir įvairios folklorinės a- 
peigos, susijusios su atgimstan
čia iš po žiemos miego visa gam
ta, su ūkiniais poreikiais ir prie
taras. Visa tai su bundančiu pa
vasariu šiai šventei pridavė nepa
prasto spalvingumo ir nuotaikos. 
Prisiminkime tik intesyvų pasi
rengimą Velykų šventėms: nekal
bant apie dvasinį atsinaujinimą 
per rekolekcijas ir išpažintis, ta
sai pagrindinis priešvelykinis a- 
psivalymas vykdavo kiekvienuo
se namuose: — būdavo švarina
mas! ne tik namuose, bet ir kie
muose, takeliai smėliu išbarsto- 
mi, seklyčios eglišakiais arba 
Žalumynais iškaišomos, sienos 
perdažomos arba bent naujais 
tapetais ar popieriais išlipinamos 
0 jau namų ruoša — virimai, 
kepimai, margučių dažymai. 
Kiekvienas, net ir patys mažieji 
juto, kad rengiamasi Velykoms. 
Net ir visos mokyklos būdavo 
paleidžiamos Velykoms dviem 
savaitėm atostogų.

Čia atvykę mes pasidavėm 
gyvenamo krašto nuotaikom. 
Kas tiki, tam Velykos ir paliko 
kaip viena iš didžiųjų religinių 
metinių švenčių, bet kitiems jos 
pasidarė tik kaip eilinės nedarbo 
dienos. Gi su Velykom rišiasi ir 
nepeprastai gražūs ir prasmingi 
lietuviški papročiai, kuriuos, pa
laikant lietuvybę lietuviškose šei
mose, reikėtų gyvai palaikyti, 
arba net atgaivinti, nes juk tai ir
gi pozityvi priemonė lietuvišku
mui šeimoje ir visuomenėje pa- 
laikyti, Kad ir tas margučių da
žymas. Australai to neturi, o 
mes galim ne tik patys jais pasi

džiaugti, bet ir prieš kitus pasi
didžiuoti Daugiau skirdami dė
mesio Velykų šventėms su vi
sais lietuviškais papročiais, mes 
gerokai paveiksime ir savo pri
augančią kartą, kad lietuviškuo
se namuose yra kažkas skirtin
go, negu pas kaimynus, kad mū
sų papročiai yra ne tik gražūs, 
kultūringi, bet ir giliai prasmin
gi. Tiesa, čia Velykos įvyksta ne 
pavasariui bundant, bet rudenė
jant, vis tik daug ką galima iš 
anų papročių perkelti ir austra
liškuose lietuviškuose namuose 
ir visuomeniniuose velykiniuose 
parengimuose. Ir čia tai vienur, 
tai kitur rengiami margučių va
karai, bet kad taip viską suren
gus pilnai su lietuviška velykine 
nuotaika ir visais tautiniais mo
tyvais, tai tikrai būtų galima 
net ir jaunuosius pradžiuginti ir 
gerokai nustebinti.

Mūsų veiklos lietuviškumo 
branduolį paprastai sudaro teo
retinė pusė—paskaitos, minėji
mai ir t.t. Betgi lietuviški papro
čiai irgi yra lietuviško praktiš
kojo gyvenimo dalis. Pabandy
kime juos ir čia (vesti gyveni- 
man kiekviena proga. O tai bus 
dar vienas lietuvybės išlaikymo 
akstinas.

Linkėdami savo skaitytojams 
nuotaikingų Velykų švenčių ra
giname visus jas švęsti lietuviš
kai — lietuviška dvasia ir lietu
viškais motyvais.

(v.k.)

Mielus Mūsų Pastogės skyrių redaktorius, bendradar
bius ir skaitytojus sveikiname Velykų švenčių proga linkė
dami su Prisikėlimo dvasia naujo dvasinio atgimimo tiek 
bendruomeniniame, tiek ir asmeniškame gyvenime.

M.P. Redakcija ir Administracija

Mielus Australijos Lietuvius sveikiname. Velykų švenčių proga linkėdami tyro šventi
nio džiaugsmo ir asmeniškos laimės. Velykų Prisikėlimo varpai skelbia ne tik prisikėlimą 
Atpirkėjo, bet žadina prisikėlimą kiekvieno širdyje moraline, dvasine ir tautine prasme, 
šio prisikėlimo ypač lietuviška prasme ir linkime visiems bendruomenės nariams: kad būtu
me darbingi, ištvermingi ir kad mūsų darbai pagreitintų mūsų tėvynės Lietuvos prisikėlimo 
rytą-

Australijos Lietuvių Bendruomenės
Krašto Valdyba

įvykiai pasaulyje
PREZ. DE GAULLE I MASKVĄ

Prancūzijos prezidentas C. de 
Gaulle birželio mėn. ketina lanky-
tis Maskvoje. Sovietai tikisi, kad 
ryšium su šiuo vizitu gali būti pa
sirašyta tarp Prancūzijos ir Sov. 
Sąjungos tarpusavio pagalbos ir 
nepuolimo sutartis. Sovietai taip 
pat užgiria Pracūziją, kad ši iš
stojusi iš šiaurės Atlanto gynybos 
Sąjungos (NATO).

ERDVĖSE

Neseniai paleistas amerikiečių 
erdvėlaivis Gemini 8 turėjo dviem 
dienom ankščiau ,negu buvo numa
tyta, nusileisti ant žemės. Nesėk
mingo skridimo priežastys tiria
mos.

*

22 paras erdvėse buvę du so
vietų šunes sėkmingai nusileisti že
mėn ir dabar tiriama jų sveikata.

★

Neseniai Pracnūzijos bandymas 
paleisti i erdves raketą iš Saharos 
nepavyko.

BRITŲ ASTRONOMAS SIR.
BERNARD LOVELL teigia, kad 
sovietai esą pasiryžę pirmieji nu
leisti astronautą ant mėnulio. Taip 
pat pastebėjo, kad sovietų erdvės 
technikai bandys daugiau pana
šių erdvėlaivių nuleidimų ir ban
dys raketą grąžint) atgal į žemę. 
Pagal jį, sovietai dar šiemet ar ki
tais metais paruoš astronautus 
skridimui apie mėnulj. 

bane paskelbė savo atstovus 
(Adelaidė spėjo savo išrinkti 
prieš AUK).

Vasario 16-tosios minėjimai 
praėjo pavyzdingiausiai. Juos 
pravedė ar talkininkavo jauni
mas. Jau ir parašų rinkimas 
vyksta pilnu tempu Jaunimo Pe
ticijai Jungtinėms Tautoms. O 
ką kalbėti apie sumanų lėšų kau
pimą įvairiuose didmiesčiuose. 
Pinigai kemšami, bet maišas toli 
gražu dar nepilnas.

Reikią pripažinti, nors vyrau
ja jaunųjų iniciatyva, parama 
plaukia ir iš vyresniųjų ar tai per 
valdybas, sąjungas ir net priva
čius asmenis.

NEĮSILEIDŽIA POPIEŽIAUS

Popiežius Paulius VI buvo gegu
žės mėn. pasiryžęs vykti į Lenki
ją ir dalyvauti Lenkijos krikšto 
1000-čio iškilmėse, bet Lenkijos 
ambasada painformavusi Vatika
ną, kad šiuo metu popiežiaus vizi
tas Lenkijoje nepageidaujamas.

★

Pietų Afrikos rinkimuose min. 
p-ko Verwoerd vyriausybė patvir
tinta dar penkeriems metams. Ši 
vyriausybė su premjeru Verwoerd 
yra krašto priekyje nuo 1948 m.

★

Japonai ketina padvigubinti mė
sos importą iš Australijos. Austra
lija numato japonams parduoti 
šiais metais apie 20.000 tonų jau
tienos ir 60.000 tonų avienos.

★

Melbourne dienraštis “The 
Age” savo sausio 29 d. laidoje 
paskelbė pasikalbėjimą su inž. P. 
Dirkiu, kuris Australijos N. Gvi
nėjoj ir Papuoj yra vyr. inžinie
rius Public Works departmente. 
Pasikalbėjime paliesti N. Gvinė
jos planuojami tiesti keliai ir su 
tuo susiję sunkumai. Laikrašty 
pažymėta, kad inž. P. Dirkis yra 
lietuvis ir jau kelinti metai te
nai dirba kaip vyr. inžinierius 
(principal Engineer), šiuo metu 
inž. P. Dirkis laikinai su šęima 
gyvena Sydn'ejuj, kur N.S.W. uni
versitete ruošiasi magistro laips
niui.

MIN. S. LOZORAITIS 
PARYŽIUJE

Min. S. Lozoraitis Lietuvos Ne
priklausomybės šventės proga 
lankėsi Paryžiuje, kur kalbėjo 
per radiją ir Prancūzijos Lietu
vių Bendruomenės suorganizuo
tame susirinkime šventei pami
nėti, S. Lozoraitis su žmona su
ruošė Paryžiuje priėmimą lietu
vių kolonijai, Lietuvos draugams 
prancūzams ir sovietų pavergtų 
tautų atstovams.

Jaunimui staiga parūpo lietu
vybė. Niekad ji taip jam nerūpė
jo, kaip šiais metais, niekad jis 
tiek nebendravo savam tarpe. 
Lietuvybės liepsnelė staiga užsi
degė išeivijos lietuviškame jau
nime. Vyresnieji, saugokite tą 
liepsnelę, pamokykite savo vai
kus pamilti ir Lietuvą. Aukoki
te ir raginkit savo vaikus au
kotis dėl Lietuvos, kad jaunimas 
įsisąmonintų, jog Lietuva nėra 
laisva, kaip Australija, kad tai 
didžiausia neteisybė, kad Lietuva 
turi tokią pačią teisę būti lais
va, kaip ir Vietnamas. Kai viet
namiečiai prašė pagalbos, jiems 
padedama. Tad ir mes thrime

Dabartiniai Lietuvos kultūrinio 
gyvenimo prižiūrėtojai, greičiau
sia iš baimės įsišokti prieš Maskvos 
valdovus, ilgą laiką buvo "išbrau
kę” iš lietuvių literatūros V. Krė
vę. Tik jam mirus pradrįso atsar
giai apie jį užsiminti, vėliau ėmė
si net ir kaikurių jo raštų.

Dabar, pagaliau, V. Krėvė grą
žinamas ir į Lietuvos teatrus: Vil
niaus dramos neseniai ėmė vaidin
ti Krėvės “Skirgailą”, o Šiaulių 
teatras rengia “Šarūną”.

(E)

JUNGTINIŲ TAUTŲ RŪMUO

SE Niujorke galima gauti įvairių 
kraštų alkoholinių gėrimų,. nes 
kai kada delegatai pasiilgsta na
mų ir reikalauja savo krašto gė
rimų. Betkokios politinės krizės 
metu baras būna atidarytas iki 
vėlyvos nakties ir tarnautojai 
privalo dirbti viršvalandžius, šam
panas geriamas specialiomis pro
gomis. Popiežius Paulius VI irgi 
išgėrė stiklą šampano su Jungt. 
Tautų sekretoriato tarnautojais.

JAUNIMO KONGRESO 
FINANSAI

Visi Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Metų, Jaunimo Peticijos ir Jau
nimo Kongreso darbai vyksta gy
vai. Visiems užsibrėžtiems tiks
lams įvykdyti mums reikia ben
dromis pastangomis sutelkti apie' 
45,000 dolerių.

Gauti pinigai bus skirstomi 
taip:

a) Jaunimo Peticijai $ 5,000
b) Kitų kraštų jaunimo

paramai $15,000
c) Parodoms (meno, foto

etc.) $4,000
d) Prieškongresinei sto

vyklai $4,000
e) Paskaitoms, programoms,

salėms $8,000
f) Leidiniams, informaci

jai, pan, $4,000
g) Paštui, telefonui, rek

lamai $4,000
h) įvairioms išlaidoms $1,000

Viso $45,000

prašyti, net garsiai šaukti, kad 
ir mums padėtų, nes mūsų per 
mažai Lietuvą patiems išlaisvin
ti.

Galingiausi lietuvybės garsai 
bus Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso; didžiausias šauks
mas — Jungtinėms Tautoms 
Jaunimo Peticija. Jei tie nepadės, 
reiks dar triukšmingiau belstis 
į pasaulio sąžinę.

Kongreso programa apims ne 
tik politinę dalį. Bus progos 
tiek akademiniams, kultūri
niams, tikybiniams, pramogi
niams, spaudos ir kit. pasireiš
kimams. laimieji lietuviai paro
dys, kad jie nė kiek neatsilikę 
nuo gyvenimo eigos.

Ryšiai su PLJK rengėjais yra 
ypatingai geri. Čia net padėka 
būtų vietoj p. Vytautui Kaman- 
tui, PLB Valdybos Vicepirmi
ninkui, kuris ne tik infomacijas 
siunčia asmeniškai ir per padėjė
jus, bet papildomai pasiuntė vy
čio ženkliukų (lipinamų ant ma
šinų ir langų). Taip pat PLB 
V-ba suteikė stambią materiali
nę paramą Australijos Delega
cijai, sutikdama ją globoti nuo 
pat atvykimo į Los Angeles. 
Reiškia, be nakvynės ir šiaip į- 
vairios priežiūros, sutaupo mū
siškiams kelionės mokesti tarp 
Los Angeles ir Chicago (pana-
šiai kaip nuo Pertho iki Sydney).

Centrinio Komiteto ryšiai su 
skyriais irgi geri. Skyriams leis
ta veikti savistoviai, bet jie grei
tai ir dažnai informuojami vi-x 
sais naujaisiais įvykiais. Cent 
K-tas koordinuoja Australijos 
Delegacijos į PLJK išvykimo, 
dalyvavimo ir sugrįžimo reika
lus.

Cent. K-to santykiai su ben
druomene: svarbesnės informa
cijos talpinamos “Mūsų Pasto
gėje” ir Tėviškės Aiduose”, krei
piamės nuolatinės paramos ir 
susilaukiam vis augančio pritari
mo, be kurio gal seniai būtumėm 
neištvėrę. Glaudžiai veikiama su 
ALB Krašto Valdyba. Aukos 
plaukia net iš tolimų apylinkių. 
Tikimės kelių dolerių ir iš JAV. 
Centrinis Komitetas dės pastan
gas, kad visų miestų išrinkti ats
tovai pasiektų kongresą. Jei ko
kiam skyriui trūktų pinigų, Cent. 
K-tas parems kiek galės.

Jei atsirastų dar tautiečių (jau 
yra apie 10 iš vyresnių, kurie 
kreipėsi į Cent. K-tą), kurie no
rėtų kartu vykti į Jaunimo Kon
gresą ar savo giminių aplanky
ti JAV, ir jiems nuolaida yra iš
rūpinta iki Los Angeles. Grįžta
ma kelionė kainuos tik $630.00. 
Suinterasuotus maloniai prašom 
kreiptis į Centrinį Komitetą 
(Box E6, St. James, NSW) iki 
balandžio 20 d. Pinigus jau pil
nai reikės įmokėti vieną mėne
sį prieš išskridimą (lėktuvų ben
drovės reikalavimas), t.y. gegu
žės mėn. pradžioj.

Šiuo metu turimomis žinio
mis Australijos jaunimą atsto
vaus apie 20 jaunuolių. Dar ne- 
pervėlu ir kitiems prisijungti, 
kurie galėtų savo kelionę 
($630.00) susimokėti patys.

Jaunimo Kongresas yra mūsų 
tautos prisikėlimas. Prisidėkime 
prie jo bent savo parašu ant 
Jaunimo Peticijos ir pagal išga
les pinigine parama.

Romas Cibas Jr.
ALB JAUNIMO KONGRESO 

CENTRINIO KOMITETO 
PIRMININKAS
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LIETUVIAI ADELAIDES FESTIVALY
Lietuviai, dalyvaudami šių metų 

Adelaidės Meno Festivalyje, susi
laukė tikrai nekasdienio įvertini
mo. Buvome daugiau nei kartų 
gražiai paminėti vietos spaudoje. 
Akj patraukė mūsų dailininkai, ir 
apie tai tektų atskirai pakalbėti.

Čia ypatingo dėmesio reikia at
kreipti j pasirodymus taip vadina
mame Tarptautiniame Vakare ko
vo 21 d. Elder Parke. Tai buvo 
Adelaidės lietuvių taut šokių gru
pės, vadovaujamos Br. Lapšienės, 
ir choro Lithunia, vadovaujamo 
muz. V. Šimkaus, pasirodymas. 
Nors sesutės Germantaitės, groda- 
mos akoerdeonais, ir priklauso 
taut, šokių grupei, bet jos yra lai
mėjusios daug pirmaujančių vietų 
P. A. akordeonistų varžybose ir 
dabar pasireiškė taip gerai, kad jas 
tektų laikyti atskiru vienetu, tuo 
labiau, jeigu jos ateity panorėtų 
surengti savo koncertų visuomenei.

Visų lietuviškų programų koor
dinavo jau daug kartų vykusiai pa
sireiškęs režisierius J. Neveraus- 
kas. Pagal jo parašytų apibūdini
mų, angliškai su dideliu nuoširdu
mu perteiktų J. Jonavičiaus, vaka
ro pranešėjas supažindino žiūrovus 
su rodomą “Lietuviškų vestuvių” 
ištrauka. Pasirodymų pradėjo di
delėje estradoje tinkamai mažes
nėmis grupelėmis išsiskirstęs cho
ras Lithuania, dainuodamas “ Oi, 
tu Joneli”. Tautiniai šokiai sudarė 
lyg ir viso pasirodymo branduo
lį, nes atitinkamai supinti buvo Gy- 
vataras, Mikita, pakaitomis su dai
na “Pasisėjau žalių rūtų” ir jau
nųjų sutikimu, kai tėvai juos pri
ima su duona ir druska....
cinis taškas pasiektas, visų pasiro
dymų užbaigiant labai įspūdinga

MIRE TOMAS ŠIDIŠKIS
laikų buvo Lietūkio šaulių būrio 
vadu.

Nuo 1944 m. iki mirties velionis
gyveno V. Vokietijoje, Jis čia su- nepriklausomybę;
organizavo centrinę LTB kartote
kų ir sėkmingai vykdė adresų pa
ieškojimus tarp Europos ir užjū
rio lietuvių.

1950-55 m. velionis buvo Lietu
vių Tautinio Sųjūdžio atstovu 
Vlike ir nuolatiniu jo Vykdomosios 
Tarybos nariu, Finansų Tarybos 
bei Tautos Fondo valdytoju. Ku
rį laikų jis buvo Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus vyr.valdybos vice
pirmininku. 1957-8 m. jis buvo tis pavergtoje tautoje, nes už juos 
Lietuvos Nepriklausomybės Tai- ________________ _____________

Kovo 7 d. Vokietijoje, Jugenhei- 
mo apskrities ligoninėje, po sun
kios vėžio operacijos mirė a.a. To
mas Šidiškis.

Velionis gimė 1904 m. gruodžio 
20 d. Garliavos parapijoje, ūkinin
kų šeimoje Nuo 1919 m. jis mokė
si Kauno “Aušros” gimnazijoje, 
kurių 1926 m. baigė. Po to studija
vo Žemės Ūkio Akademijoje, kur 
įsigijo diplomuoto agronomo var
dų ir teises. Studijas dar pagilino 
Rygoje, ten lankydamas ir baigda
mas linų pluošto rūšiavimo kursus. 
Parašė ir apgynė diplominį darbų 
“Ūkiškasis linų apdirbimas”. 1934- 
39 m. Šidiškis buvo nuolatiniu Lie- 
tūkio linų prekybos skyriaus orga- kos ir Lietuvos Nepriklausomy- 
nizatoriumi ir vedėju. bės Fondo Europos Komiteto na-

šidiškis priklausė Neo-Lithua- rys. Taip pat aktyviai dalyvavo ir 
nios, Jaunosios Lietuvos korpora- bendruomeninėje veikloje. Pasta- 
cijoms, Lietuvių Tautininkų Są- ruoju metu jis dirbo Griesheimo 
jungai ir šaulių Sąjungai. Kurį amerikiečių darbo kuopoje.

A. f A.

ADOLFUI KYZELIUI

mirus, mielą ponią Oną Kyzelienę, sūnų Zigmą bei dukras 
Eleną, Albiną ir Johaną su jų šeimomis giliai užjaučiame.

Eugenijaus ir Sofijos Dryžų Seimą

A. KYZELIUI

mirus, jo žmoną, p.p. Nagjus, sūnų Zigmą ir visus 
velionio artimuosius giliai užjaučiame.

V. Staugirdienė
E. ir J. Veteikiai

A. t A.

ADOLFUI KYZELIUI

mirus, jo žmonai, šeimai ir visiems artimiesiems nuo
širdžią užuojautą skausme reiškia

Kaiaržių Seimą

Mielam prieteliui

ADOLFUI KYZELIUI mirus,

žmoną ir vaikus nuoširdžiai užjaučia

Leonas ir Olga StorpirSčiai

“Subatėle”, kurių darniai atliko 
šokėjai ir choras drauge.

Šokiai ir dainos buvo labai šiltai 
priimti ir susilaukė nemenkesnio 
publikos pritarimo, kaip airių, u- 
kraniečių ar austrų pasirodymai. 
Žiūrovų tarpe buvo daug vietinio 
jaunimo. Antra, dėl ko verta sus
toti prie lietuvių pasirodymo, tai 
pati programa. Ji šiemet buvo su
jungta, ištisinė. Jos išpildymas pa
tvirtina adelaidiškės radijofono ir 
koncertų dainininkės G. Vasiliau- 
skienės-Vaskas mintis, ankščiau 
išdėstytas šiame laikraštyje, kad 
Adelaidėje užtektų meninių pajė
gų tautinių šokių ir dainų ansam
bliui sudaryti. Turint dabartinius 
pasišventusius bei patyrusius va
dovus, to galima buvo tikėtis. Bet 
šis tarptautinis Meno Festivalio 
vakaras parodė, jog viltys pasitei
sina ir, jau galima sakyti, yra įvy
kęs faktas. Dainuota ir šokta dar
niai, susiklausant, patraukliai ir 
gyvai, gracingai. Tiesa, pati gerai 
apšviesta estrada buvo iš dalies 
peršlapusi nuo tik-tik nustojusio 
lyti lietaus, bet ir slidžios grindys 
nebesudarė kliūties: šokta moka
mai ir meniškai brandžiai. Atitin
kamai gerai ir dainuota, kaip teko 
išgirsti iš žinovų.

21 dienos vakaro pasirodyme da
lyvavo airiai, latviai, ukrainiečiai, 
rusai, lietuviai, olandai, austrai, 
kroatai. Kovo 19-tų dienų šoko ar 
dainavo maltiečiai, serbai, vokie
čiui, graikai, rusai, olandai, škotai 
indoneziečiai, lenkai. Labai gra
žus įnašas buvo N. Zelandijos ma- 
ori dalyvavimas, kada jie pagal sa
vo papročius vakaro iškilmes pra
dėjo nuo scenos šviesdami gėlių. 
Taigi, Gerųjų Kaimynų Tarybos

globojami tarptautiniai vakarai 
davė progos visiems pabrėžti savi
tų tautinį chrakterį bei senus pa
pročius ir tuo pačiu jau parodyti 
savo įnašų kultūriniam Australi
jos gyvenimui. Lietuviams būdin
ga, kad marškonis šokėjų drabužis 
išsiskyrė savo baltumu iš kitų tar
po. Jis kartu su spalvotais mote
rų tautiniais rūbais taip gražiai 
derinosi, kad estrada mirgėte mir
gėjo akį glostančių lietuviškos pie
vos žiedų margumu. Visų jau dau
giau negu mėgėjiško lygio pasiro
dymų atbaigė dail. Ievos Pocienės 
paruoštas didžiulis plakatas: neto
li Rūpintojėlio sėdįs piemenukas 
pučia vamzdelį. Tų didžiai simbo
liškų ir charakteringų, mūsų šir
džiai tokį brangų - paveikslą, galu- 
lutinai išryškino užrašas LITHU
ANIA.

Adelaidės Meno Festivalis jau 
skaitomas didžiausiu tos rūšies pa- 
renoimu Australiioie, o snaudoie. 
televizijoje ir per radiją reiškia-

JAUNIMO
Parašų rinkimas Jaunimo Peti

cijai vyksta labai sėkmingai visa
me laisvajame pasaulyje. Darbo 
pradžia yra gera ir džiuginanti.

Australijos lietuvių savaitraš
čio “Mūsų Pastogės” žodžiais: 
“kiekvienas parašas yra tarsi lais
vės šūvis, kuris gali atnešti pa
vergtiems broliams ir tėvų žemei 
laisvę. Kaip totaliai šiandien Lie
tuvoje pavergta tauta, taip totaliai 
mes laisvieji junkimės laisvės ko
von, kuri yra ir teisėta, ir šventa.”

Tad kviečiam visus su dar dides
nių pasišventimu rinkti parašus— 
laisvės šūvius —Jaunimo Petici
jai!
Jaunimo Peticija siekia šių tikslų: 

a) prašyti Jungtines Tautas pas
merkti rusų kolonializmų Europo
je ir grąžinti Lietuvai laisvę ir

b) parodyti pasauliui, kad lais
vėje lietuvių yra daug ir visur;

c) dar daugiau pralaužti tylos 
uždangų visame pasaulyje reika
laujant pavergtai tautai jos tei
sių;

d) į aktyvų Lietuvos laisvės ko
vos darbų įtraukti kiekvienų lie
tuvį, ypatingai priaugančiųjų jau
nųjų kartų, laisvajame pasaulyje;

e) sustiprinti brolių ir sesių Vil

Negailestinga mirtis išplėšė pa
čiame gyvenimo pavasary iš mūsų 
tarpo stud. Algį šnirų. Prieš tris 
savaites jis buvo nusipirkęs naujų 
mašinų. Jų vairuodamas ant posū
kio, netoli Essendono aerodromo, 
Melbourne priemiesty žuvo eismo 
nelaimėje. Paliko liūdinčius: moti
nų Valentinų, tėvų Juozų ir sesę 
Birutę.

Velionis buvo Tobin Brothers 
koplyčioje pašarvotas. Sekmadienį 
būrelis giminių ir artimųjų susi
rinko jon pasimelsti ir atsisvei
kinti su jaunuoliu vos 22 metus te
sulaukusiu.

Pirmadienį, kovo 21 d., įvyko pa
čios laidotuvės. Kun. Pr. Vaseris 
atlaikė šv. Jono bažnyčioje gedu
lingas pamaldas ir suglaustai ap
žvelgė velionio gyvenimų. Nors bu
vo darbo diena, bet bažnyčion su
sirinko gausingas būrelis tautie
čių skaudžioje nelaimėje žuvusio 
Algio išlydėti.

Po pamaldų pajudėjo automobi
lių vilkstinė, sekdama gėlėse sken
dinčių mašinų su karstu į Fawkner 
kapines, čia prie kapo duobės kun. 
Pr. Vaseris sukalbėjo atitinkamas 
maldas ir dar kartų prisiminė ve
lionio nueitų kelių. Leidžiant kars
tų duobėn, suvilgo ne tik tėvelių 
akys, bet ir visi laidotuvininkai, 
net pats dangus liūdėjo. Smarkiai 
pradėjo lyti. Ir taip Algis pačioje 
žydihčioje jaunystėje iškeliavo am
žinybėn.

Stud. Algis šniras studijavo 
trejus metus Melbourne Universi
tete elektros inžinerijų. Jam ta mo
kslo šaka buvo nelabai prie širdies 
ir jis kiek laiko tęsė studijas Mel
bourne Karališkame Institute.

mas įsitikinimas, kad šitos meno 
dienos, globojamos Karalienės Mo
tinos, įgaus netrukus tokios pat 
svarbos, kaip Škotijos Edinburgho 
Festivalis ar Valijos Eistedfodai, 
kur pernai ir lietuvė dainininkė 
yra laimėjusi vienų pirmųjų pre
mijų. Beje, pernykščiame tautinių 
šokių konkurse Vakarų Berlyne 
lietuviai laimėjo antrų vietų Eu
ropoje, kai Lietuvą atstovavo Va
sario 16tos Dienos vardo gimna
zija. Adelaidės Meno Festivalio 
organizatoriai ir vadovai, kviesda
mi ir lietuvius dalyvauti Elder 
Parko pasirodymuose, parodė, jog 
aukštai vertina mūsų tautinių šo
kių grupės Adelaidėje ir Lithuani- 
jos choro meninį lygį. /

Padėka priklauso vadovams p. 
Br. Lapšienei, muz. Vacį. Šimkui, 
visiems dalyviams ir prijaučian
tiems. Kad mūsų tautiniai šokiai ir 
gražios mūsų dainos žavi klausyto
jus, žiūrovus ir meno žinovus vi
same laisvame pasaulyje, parodo, 
kokių meno ir kultūros brangeny
bių mes lietuviai turime ir suge
bame tuos lobius parodyti, kai se
nesni ir jaunesni tautiečiai eina 
ranka rankon išvien.

—aga.—

PETICIJA
nuolat kovoja laisvieji lietuviai.

Jaunimo Peticijai parašai turi 
būti renkami visur ir visada:

a) visuose minėjimuose, susirin
kimuose, parengimuose

b) prie kiekvienos bažnyčios
c) visose krautuvėse, įstaigose, 

darbovietėse
d) mokyklose ir universitetuose
e) aplankant kiekvienų lietuvį 

namuose
f) įvairiomis kitomis progomis
Jaunimo Peticijos tekstas yra 

labai trumpas ir aiškus:
“UNITED NATIONS!

— Condemn Russian colonialism 
in Europe

— Restore Freedom and Inde
pendence to LITHUANIA”

Jaunimo Peticija bus įteikta 
Jungtinėse Tautose taip vadina
mam “24 Komitetui” (Commitee 
of 24 to Investigate Colonialism). 
Jaunimo Peticijos įteikimas bus 
per patį Jaunimo Kongresų (bir
želio 30—liepos 3) arba tuoj po 
Kongreso.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas priims Jaunimo Deklara
cijų, kuri paaiškins, kodėl visi lie
tuviai per jaunimų įteikia Jungti
nėms Tautoms savo Peticijų. Dek
laracija pabrėš dabartinį rusų ko
munistų genocidą Lietuvoje, ypa-

Musų mirusieji
NETEKOME STUD. ALGIO ŠNIRO 

(1943.7.27 — 1966.3.18)
Paskutiniu laiku buvo baigęs spe
cialų kursų kompiuterius aptar
nauti ir tarnavo Motors Spares 
firmoje. Darbu buvo patenkintas 
ir darbovietė džiaugėsi jo sumanu
mu ir gabumais. Dirbdamas ir 
smarkiai taupydamas nusipirko 
seniai svajotų mašinų, kuri tačiau 
jam atnešė mirtį. Jo studijų plane 
buvo įsigyti gamtos mokslų fa

A. A. JUZĖ JARMALAVIClENE
Sydney, 1966-3-21 d., vienuolių 

-seselių prieglaudoje mirė JUZE
FĄ JARMALAVIČIENĖ, 103 
metų amžiaus. Ji buvo skaitoma 
seniausia lietuvė moteris Austra
lijoje.

Kovo 24 d., dalyvaujant sūnui 
Jonui, marčiai Onai’, anūkams, 
proanūkams ir didokam būriui 
lietuvių draugų, šv. Joachims baž
nyčioje Lidcombe, buvo atlaiky
tos šv. Mišios. Ilgametei choris
tei p. Kapočienei vadovaujant 
bažnyčioje visi dalyviai sutarti
nai giedojo šv. giesmes. Po pa
maldų iš bažnyčios atlydėjo į am
žinų poilsio vietų lietuvių kapinė
se Rookwood. Karstas buvo ap
klotas gėlėmis. Matėsi, kad a.a. 
senutė per tų ilgų amžių buvo 
užsipelniusi visų simpatijos.

Laidotuvių apeigas atliko kun. 
P. Butkus.

A.A. velionė gimė ir augo Si
ūlančių parapijoje, Panevėžio'aps. 
laisvai kalbėjo keturiom kalbom: 
lietuvių, rusų, lenkų ir latvių. 
Kiek prieš pirmų pasaulinį karų 
gyveno Rygoje, vėliau grįžo į ne
priklausomų Lietuvų, ir čia visų

Mielus
Juozą, Valentiną ir dukrą Birutę SNIRUS, 

vienatinio sūnaus ir brolio ALGIRDO netekus, 
giliai užjaučiame

Sofija ir Eugenijus Dryžai

p.p. Jarmalavičių šeimą ir artimuosius, 
mirus šimtametei motinai, uošvei ir bobutei

JUZEI JARMALAVIČIENEI,
nuoširdžiai liūdesy užjaučia

O. ir E. Karpavičiai
V. ir A . Laukaičiai

SPAUDOJE

Gyvename baime?
Baimės atvirai pasisakyti klau

simu jau buvo rašyta šiame laik
rašty anksčiau. Panašiai rašoma 
ir kan'adiškiuose “Tėv. Žiburiuo
se.” štai Al. Gimantas pastebi 
savo straipsny “Baimė šiapus ir 
anapus”:

“Sovietinėje Lietuvoje likę tau
tiečiai baimės jausmų kur kas 
dažniau ir ilgiau pergyvena. Ne
žiūrint, kad stalininis teroras yra 

tingai jaunimo atžvilgiu. Jaunimo 
Deklaracija bus kaipo priedas prie 
Jaunimo Peticijos. Kartu bus įtei
kiama ir kita įvairi dokumentą* 
ei j a.

Jaunimo Peticijų ir Deklaracijų 
įteiks Jaunimo Kongreso atstovų 
delegacija, kuri vėliau lankys savo.
kraštų ambasadas prie Jungtinių 
Tautų. Visų valstybių ambasado
riams bus pranešta apie įteiktų Pe
ticijų, duotas deklaracijos nuora
šas, kiti dokumentai, ir jie prašo
mi paremti Jaunimo Peticijų.

Dėl Jaunimo Peticijos įteikimo 
Jungtinėse Tautose procedūros ir 
vėliau lankymosi pas įvairių vals
tybių ambasadorius yra dirbama 
kartu su New Yorke gyvenančiais 
asmenimis ir laisvinimo instituci
jomis.

Jaunimo Peticijos lapų siuntimų, 
surinkimų, informaciją ir kitus pa
našius reikalus tvarko PLB JM 
Talkos Komisijos pirmininkas Vy
tautas Kamantus. (477 Cole Plaza, 
Willowick, Ohio 44094).

P.L. B-nės inf.

kultete diplomų, bet ši viltis stai
ga išplėšta mirties. Velionis buvo 
didelis sporto mėgėjas. Lošė golfą 
ir futbolų. Buvo malonaus būdo 
jaunuolis, šioje skaudžioje nelai
mėje mes jungiamės liūdesy su 
Valentinos ir Juozo Šnirų bei jų 
dukters Birutės giliais išgyveni
mais.

A. Krausas

laikų gyveno. A.a. velionė užau
gino dukrų ir penkius sūnus. Te
begyvena du sūnūs: Jonas Aus
tralijoje ir Domininkas Lietuvo
je. Kiti mirę.

1933 metais velionės vyrui mi
rus, likusi našlė gyveno pas sūnų 
Jonų. Rusams okupuojant Lietu
vų, kaip daugelis lietuvių taip ir 
Jonas Jarmalavičius su šeima pa
bėgo Vokietijon, o 1949 metais 
emigravo Australijon. Senutė 
mamytė, dėl seno amžiaus buvo 
laikinai sulaikyta, ji atvažiavo 
pas sūnų Australijon tik po trijų 
mėnesių. Pažymėtina, kad būda
ma tuo laiku 86 metų amžiaus, 
be didelės priežiūros, viena tarp 
svetimų, laivu atkeliavo Austra
lijon.

Iš pradžių jautėsi stipresnė, 
krapštėsi darželyje ir susitvarky
davo savo kambarėlį, vėliau svei
kata silpnėjo, ir tiktai sūnaus ir 
marčios rūpestingai prižiūrima ji 
taip ilgai gyveno.

Prieš trejus metus a.a. velionė 
sulaukė 100 metų amžiaus. Ta 
proga Sydney Liet. Mot. Soc. 
Globos Draugija, suruošė Banks-

sumažėjęs, fizinis teroras apri
męs, bet niekas negali būti tik
ras, kad jau rytoj jis ir vėl ne
grįš visu žiaurumu. Todėl tas 
baimės jausmas, atrodo, dar vis 
gyvas ir gajus. Jam vėl sulieps
noti ir tapti visuotiniu gal reikė
tų tik vienos nakties, naujos te
roro bangos.

Dabar su baimės tema persi- 
kelsime pas gyvenančius laisvėje 
ir demokratijoje. Čia, gyvenant 
be jokių enkavedistų ir be jokių 
policinių metodų, priežiūrų, mūsų 
tarpe iškyla baimės jausmas. Bai
mė ir kartu nepasitikėjimas vienų 
kitais darosi vis dažnesnis reiški
nys mūsiškių santykiavime, mū
sų tarpusavio ryšiuose. Tampame 
mažiau atviresniais, daromės sla
pukais. Neretai vienaip savo vi-
duje galvojame, kitaip viešai sa
kome ar teigiame 'ar dar karthis 
kitaip ir spaudoje parašome. Ir 
vis dėl tos baimės. Tautietis nu
vyksta giminių aplankyti Lietu
von. Viskas slaptai. Niekam, kar
tais net ir visai artimiems drau
gams, apie tai nepasakojame. Su
žinai, kad pvz. toks ar kitoks iš
vyko Europon trim ar keturiom 
savaitėm. Net ir laikrašty paskai
tai, kad lankėsi ir Romoj, ir Pa
ryžiuj, ir Hamburge. Kai grįžta, 
kartais tik po gero pusmečio, daž
niausiai visai atsitiktinai, sužinai, 
kad jis tėvynėje buvęs. O kaikas 
ir visai nori išsiginti tokio žygio.

Pasirodė toks ar kitoks straips
nis mūsų spaudoje. Tema labai 
aktuali, gyva, deganti. Rodos, ne
galima būtų tylėti, reikėtų pla
čiau nagrinėti, aiškintis. Priva
čiai sutinki visų eilę tautiečių, 
kurie turi savo nuomonę, savo 
argumentus, bet viešumos vengia. 
Baimė. Girdi, dar ko gero komu
nistu apšauks... Ir kenčia lietu
viškieji bendrieji reikalai. Vis ma- 
žiau atvirumo, mažiau išsikalbėji
mo, nuomonėmis pasikeitimo. Vis 
dėl tos baimės.”

town Lietuvių salėje iškilmingų 
sukaktuvių pobūvį su programa. 
Šimtametė senutė gavo daug 
sveikinimų, laiškų ir telegramų: 
Karalienės Elžbietos, min. B.K. 
Balučio, Australijos Generalinio 
Gubernatoriaus Lord De Lisle, 
N.S.W. Gubernatoriaus Gen. 
Lieut. Sir Eric Woodward, N.S. 
W. Premiero, Imigracijos Ministe- 
rio, Savivaldybių ir lietuvių orga
nizacijų, pareigūnų ir daugelio 
kitų. Daug iš jų dalyvavo pobū
vyje.

Per paskutiniuosius trejus me
tus velionės sveikata labai pablo
gėjo ir atmintis sumažėjo, reikėjo 
nuolatinės priežiūros. Tas namuo
se buvo neįmanoma, o be to, 
marčios sveikata, po daugelio me
tų “karšinimo”, visai sušlubavo. 
Namiškių pageidavimu, S.L.M.S. 
G-bos Draugija, darė žygių senu
tei surasti tinkamų prieglaudų. 
Tas nebuvo lengva, kadangi p.p. 
Jarmalavičiai savo kruopštumu- 
darbštumu yra padoriai susitvar
kę ir turi didelį namų, padores
nės prieglaudos perpildytos. Po 
ilgų žygių, pagaliau pavyko prisi
glausti pas vienuoles seseles: 
“Little Sisters of the Poor” Ran
dwick. čia apie metus laiko sese
lių slauginama užmerkė akis.'

Liko dideliame liūdime sūnus 
Jonas, marti Ona, Lietuvoje gy
venantis sūnus Domininkas su 
šeima, anūkai ir pro-anūkai.

Antanas Baužė
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ČIA MŪSŲ PAREIGA IR PRESTIŽAS
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DAR APIE JAUNIMO KONGRESĄ

Nors daug rašoma bei propa
guojama mūsų spaudoje apie ar
tėjantį Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresų (PLJK) Čikagoje, iš 
menkų rinkliavų rezultatų mūsų 
atstovams jaučiama, kad Austra
lijos lietuvių tarpe yra skeptišku
mas ir gal net abejonės šio kon
greso prasme ir atsiekimais.

šias abejones, skaityčiau, dali
nai iškėlė praėjęs Australijos Lie
tuvių Jaunimo Kongresas Sydne- 
juje, nes nori nenori reikia pripa
žinti, kad jisai prabėgo hedonisti
nėj atmosferoj ir nieko konkre
taus neatsiekė. Iš vis akademinis 
jaunimas, nors gal ir netaktiška 
taip išsireikšti, gavo “nerimtų 
žmonių” epitetų visuomenės aky
se, kas rašomu reikalu yra labai 
žalinga. Tai P. Pipas savo “žo
dyje Studentų žodžiui” (M.P. Nr. 
10) gana švelniai apibūdino ir pa
našų įspūdį susidarė daug kas iš 
vyresnės kartos, kas tik sekė kon-
preso eigų. Dėl to suprantama, 
kad kaikurie tautiečiai yra nepasi
rengę pilnai remti atstovų, jeigu 
leidžiamasi spėlioti, kad PLJK 
praeis panašioj formoj.

Į PLJK, kurį visiškai nelogiška 
lyginti su ALJK, vyksta mūsų 
jaunimo rimtesnės jėgos, jauni
mas, kur ir dabartiniu metu dar
buojasi lietuviškoje veikloje Aus

SOVIETAI BIJO SATELITŲ

Politinis prancūzų dienraščio 
“Le Monde” redaktorius Andre 
Fontaine neseniai lankėsi Maskvo
je, lydėdamas užsienio reikalų min. 
Couve de Murville. Grįžęs Pary
žiun jis pareiškė, kad Sov.Sųjunga 
ir Prancūzija sutaria Vokietijos 
sienų ir atominių ginklų srityje. 
Esu Vokietija turi sutikti su Ode
rio — Neissės siena ir atsisakyti 
atominių ginklų. Bet Paryžius — 
Maskva nesutaria dėl Vokietijos 
sujungimo. Paryžius siūlo leisti 
patiems vokiečiams apsispręsti, o 
Maskva apie tai nenori nė girdėti, 
nes sujungimo atveju “visa ryti
nės Europos padėtis taptų netik
ra”. Sujungta Vokietija, pasak 
Maskvos, imtų bendradarbiauti su 
dabartiniais “neramiais satelitais”. 
Čia galima pridurti, kad tuo atve
ju pajudėtų ir Lietuvos klausimas 
kurio sprendimas daug, priklau
so nuo Sov, Sujungus ir Vokietijos 
santykių. Pajudėjimas laisvės lin

tralijoj. Nors kiekvienas, galbūt, 
turim savo nuomones apie atsto
vus, reikia užmiršti savo indivi
dualinius nepasitenkinimus ir 
pripažinti, kad idealių atstovų, 
kurie visiems įtiktų, neįmanoma 
išrinkti.

Galima matyti iš PLJK provizo
rinės programos, kad kongresas 
yra tikrai aktualus ir dėl to rem
tinas. Nenoriu čia vėl kartoti 
kongreso politinės ir kultūrinės 
reikšmės, nes tai jau kiti yra pa
darę. PLJK yra taip pat labai 
svarbus, nes' tenai bus svarstomi 
klausimai, kaip pavz., jaunimo 
padėtis tremtyje ir tautoje, santy
kiai su tauta, jaunimo darbas tė
vynės laisvės kovoje ir t.t. Mūsų 
atstovai, grįžę namo, galės per
duoti ir išaiškinti padarytus 
sprendimus ir nuomones. Tai rei-. 
kia laikyti reikšmingu darbu atsi
žvelgiant, kad dauguma mūsų 
jaunimo yra pasimetę šiais reika- 
tais ir iš vis neturi stiprių įsiti
kinimų.

Jaunimui suvažiavus į kongresų 
iš įvairių pasaulio kraštų užsi
megs kontaktai, pasidalins idėjo
mis ir prasidės tarptautinis ben
dradarbiavimas. Tai, manau, turė
tų turėti teigiamo psichologinio 
efekto. Pataikymas ryšių, ypač 
spaudoje, turėtų jaunimų skatin-

kme Vokietijoj atsilieptų ir Lietu
voje. Užtat Maskva kreivai žiūri 
net į dabartinius V. Vokietijos — 
Lenkijos bandymus tartis. jSoviętų 
užs. r. min. A. Gromyko savo kal
boje, pasakytoje, augščiausiame 
soviete, reikalavo V. Vokietijų keis 
ti savo rytinės Europos politikų. 
Esu Bonna kalba tik apie Lenki
jos kančias karo metu ir užmiršta 
Sov. Sąjungos kančias. Tai esųs 
ženklas antisovietinės V. Vokieti
jos politikos. Dėlto vokiečiai yra 
susirūpinę būsima De Gaulle ke
lione į Maskvų.

SURASTA BOMBA

Po rūpestingų ieškojimų ameri
kiečiai surado prieš keletą mėnesių 
pamestų atominę bombą Ispanijos 
Viduržemio pakraščiuose 2.500 pė
dų gylyje. Paaiškėjo, kad bomba 
nebuvusi pavojinga. 

ti sekti kitų atliktais darbais ir 
eksperimentuoti naujose veiklos 
šakose, šiuo metu mes labai mažai 
sužinom'iš mūsų savaitraščių, ką 
jaunimas atlieka lietuviškoj plot
mėj kituose kraštuose, nes mes 
neturime kitur savų koresponden
tų.

PLJK turėtų taip pat duoti idė
jų mūsų atstovams organizavimo 
srityje, nes pats kongresas, dai
nų šventė ir stovyklos rengiama 
JAV stipriausių lietuvių veikėjų, 
šiuo atveju pastebima daugelyje 
atvejų silpnybių mūsų parengi
muose Australijoj.

Jeigu mes pilnai suprasime 
PLJK tikslų, neturėtų kilti tokie 
pasiaiškinimai kaip pavz., kam 
aukoti, jei siunčiamas atstovas 
daug uždirbus ir be to turėsiąs 
aplankyti Amerikų ir turėti sau 
malonumo. Tai visai neracionalus 
galvojimas. Mūsų atstovai važiuo
ja ne tik sau, bet kaip jaunimo 

Leonardas Andriekus

Prisikėlimas
Kitiems ištarsi daug paguodos žodžių, 
Parodysi regėjimuos šviesių vaizdų — 
Mes, atsiklaupę tyliai pabučiuoti 
Penkių žaizdų —
Laimingi būsim, jei išmokysi
Atskirt Velykų rytmetį
Nuo Didžiojo Penktadienio.
Laimingi būsim, jei galėsime
Atskirti naktį
Nuo dienos.

Tiek metų nesiskubino pražįsti karklai,
Išnykti akyse mirties vaizdai,
O Tu, iš savo kapo atsikėlęs,
Kvieti vardais
Visas vėles nuo senkapių.
Visas vėles nuo žvyrduobių
Į didžiąją Velykų eiseną.
O Tu kvieti, iškėlęs baltą vėliavą,
Ir mus žygiuoti
Su verbų šakelėmis.

Žinau, jog nepamirši jau nė mano vardo
Tarp daugelio gyvų ir negyvų vardų,
Kaip senkapiuose atidarius vėjui
Senus vartus, r
Išleisi mirusius pavasarius
Be žalio šilko aprėdo
Išleisi mano protėvius
Be drobių, juostų, gintaro —
Kai senkapių vartus atvėrus vėjui
Prisikėlimą
Karklai skelbs.

ir faktinai visos Australijos lietu
vių bendruomenės ambasadoriai? 
Jeigu firma siunčia savo tarnau
tojų į konferencijų, tai neatsi
žvelgia, kiek jisai uždirba ir ar ji
sai turės šiek tiek poilsio po kon
ferencijos. Analogiškai turėtume 
traktuoti ir mes savus atstovus.

Be to, čia kyla ir Australijos 
lietuvių prestižo uaklsimas: kuo 
mažiau mes šelpsim ir siųsim at
stovų, tuo lietuviai kituose. kraš
tuose laikys mus šykščiais ir nai
viais.

Esu tikras, kad parėmimas mū
sų atstovų tikrai duos vaisių, nes 
jie grįš su pilnesniu akiračiu ir 
naujomis idėjomis duos naujo im
pulso mūsų bendruomenei. Kiek
vienas, kuris skaito save susipra
tusiu lietuviu ir rūpinasi tautos 
likimu i rateitimi, turi visomis jė
gomis padėti, kad šis mūsų jauni
mo žygis į čikagų būtų sėkmin

gas. V. Martišius

P. Liet. Jaunimo kongresas
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon

gresu susidomėjimas yra didelis 
visame pasaulyje. Norime dar kar
tų paryškinti kai kuriuos PLJK 
momentus. -

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresų šaukia Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba, susitaru
si su lietuvių jaunimo organizaci
jomis, 1966 Jaunimo Metų birželio 
30 — liepos 3 Chicagoje, JAV.

PLJK pagrindiniai tikslai yra:
a) sutelkti išeivijos jaunimų į 

vienų vietų pabendrauti ir susigy
venti,

b) išryškinti jaunimo laimėji
mus tautiniame ir tarptautiniame 
gyvenime,

c) duoti jaunimui tinkamą tau
tiškumo supratimą,

d) uždegti jaunimą ir jo dvasių 
naujiems darbams ir dar didesnei 
kovai už Lietuvos laisvę iki jos ne
priklausomybės atstatymo,

e) parodyti pasauliui, kad rusų 
komunizmas yra didžiausias kolo
nializmo vykdytojas, kad paverg
toje Lietuvoje nėra tos laisvės 
apie kurią visame pasaulyje šian
dien kalbama ir už kurią visų kraš
tų jaunimas kovoja,

f) sujungti viso pasaulio visų 
kartų lietuvius bendrai vieningai 
tautinei veiklai ir kovai už Lie
tuvos laisvę,

g) viso pasaulio žmones nelietu
vius) dar daugiau ir efektingiau 
supažindinti su išeivijos lietuvių 
gyvenimu, darbais, įnašais ir lais
vės kovomis.

PLJK posėdžiai ir programos 
vyks: The Conrad Hilton Hotel 
Chicago, Illinois

PLJK parodos vyks Lietuvių 
Jaunimo Centre: Lithuanian Youth 
Center 5620 So. Claremont Avenue 
Chicago, Illinois 60636

PLJK globoja PLB Valdyba ir 

PLJK Garbės Komitetas į kurį pa
kviesti laisvojo pasaulio lietuvių 
iškilieji bei vadovaujantieji asme 
nys ir Jaunimo Kongresą rengian
čių jaunimo organizacijų pirmi
ninkai.

PLJK ruošimu ir pravedimu rū 
pinasi PLJK Komitetas sudarytas 
iš JAV ir Kanados lietuvių jauni
mo organizacijų deleguotų atsto
vų ir PLB Valdybos kviestų as
menų.

Jokių atstovų nei delegacijų iš 
pavergtos Lietuvos nebuvo kvies
ta ir nebus kviečiama. Jokių žygių 
šiuo reikalu niekas iš PLJK ren
gėjų nedarė.

PLJK programą sudarys:
a) religinis momentas
b) akademinė dalis
c) kultūrinė dalis
d) politinis momentas
e) pramoginė dalis
f) kiti pasireiškimai
PLJK metu vyks įvairios paro

dos. PLJK baigsis su Dainų Šven
te.

Jaunimo Metų ir Kongreso pro
ga išleistas specialus ženklas (sti
lizuota vytis) ir Jaunimo Metų ka
lendorius (redaguotas Stasio Barz- 
duko). Bus išleisti specialūs vo
kai, atvirukai, pašto ženklai, 11.

P.L. B^nšs inf.

AUSTRALIJOS GRAFIKŲ . , 
PARODA WASHINGTONE ,, 

Neseniai Melbourne vyko Aus- 
tralijos grafikų apžvalginė paro
da, kuri bus perkelta ir į Wash«=_ 
ingtoną Amerikoje. Be kitų gra
fikų šioje parodoje dalyvauja ir 
lietuviai H. Šalkauskas (3 darbai, 
V. Ratas (2 darbai) ir E. Kubbos 
(1 darbas). Minėtoji grafikų pa
roda Washingtone įvyks dar šiais 
metais. Tiksli data dar nenusta
tyta.

m
—Per Velykas nelįsk svečiams į akis. Gavęs lauk

tuvių, padėkok ir nueik pas pečių, — aiškino mama 
ir braukė nuo pirštų tešlą.

Aš, kojas sukryžiavęs, sėdėjau prieš ją ir prirei
kus atnešdavau vandens.

—Ar važiuos jie per girią? — klausiau.
—0 kaip! Po egle jie užtiks tapę kepant gardžius, 

už cukrų saldensnius pyragaičius. Ji įduos jų tau 
dovanoms.

—Ką man zuikutis atsiųs?
—Jis dabar kopūstus daigina ir neturi kada apie 

tave galvoti. Bet jei neišdykausi, tai ir iš jo ką nors 
gausi.

Todėl visą Didįjį šeštadienį visiems buvau mei
lus. Ligi priešpiečių net krokdamas vilkau į virtu
vę malkas, painiojausi mergoms po kojų ir iš savo 
gerumo lindau į akis.

—Velykų bobutė — ar ji atvažiuos? — kvočiau 
mamą.

—Vakar ją mačiau sklendžiant keliu gručkinėse 
rogutėse. Jos kumelaitė vaškinė ir tokia maža ma
žutė, lyg peliukė.

—Kaip senutė, neišmušusi tango, įdeda kiauši
nių?

—Ogi dailiai išima stiklą, taip tykiai, jog nė 
vienas vaikas neišgirsta, ir paskui vėl įstato. Ma
tytum, kaip vikriai ji dirba: čia pasisuko, žiūrėk 
— jau kuldena pas Dičjonį. Taip kiaurą naktį ji 
siuva, švintant visi margučiai būna savo vietose. 
Atnešk vandens.

Nuo stalo paėmiau puoduką ir išbėgau. Pakeliui 
užmyniau katei uodegą.

—Apsiauk, bjaurybe! — pasakiau kniauktelėju
siam gyvuliui. — Nelįsk dideliems žmonėms po kojų.

Virtuvėj garo kamuoliai kilo į rasotas lubas. Puo
dai šniokštė, šnypštė, kunkulus mušė. Vanduo pu
tojo, tiško ant įkaitusių rinkių ir čirškė. Malkos 
poškėjo, žarijos spragsėdamos šoko į aslą. O kvaps
nių— devynios galybės! Ir sakykite: ko ten nebuvo? 
Kumpiai, dešros, skilandžiai, žąsys, vargšas negy
vas kurkinas — visi iš eilės, lyg kareiviai, laukė puo
do.

ANTANAS VAIČIULAITIS

Didžiausias stebuklas buvo . . • Ką aš žinojau, 
kuo jį pavadinti? Kad jūs būtumėt matę, kaip mo
terys susirūpinusios iš tešlos kažinką lipdė. Tam 
darbui buvo pakviesta teta Barbora, garsi savo su
gebėjimu viso kaimo naujagimius išpirmos dienos 
nuo verksmo atpratinti ir panašių žmogučių, tik 
ne rėksnių, iš miltų numinkyti. Aš ir dabar tebeti
kiu, kad baisiai sunkus daiktas tokius sutvėrimus 
padaryti. Jei tik jūs būtumėt matę tetą, tetą Barbo
rą! Ant kaktos dideli, kaip žirniai, prakaito tašai, 
ant nosies akiniai tik su vienu stiklu, rankovės augš- 
čiau alkūnių. Ak, jūs niekad nežinosit, su kokiu var
gu ji nukočėjo dvi kojas. Kas per kojos — su pirš
tais, su užkulniais ir išlenktos, kaip pjautuvai! Už
tai su liemeniu didelės bėdos nebuvo: sutaisė ketur
kampį, į vidurį įdėjo obuolių, razinkų, pabarstė 
cinamonais ir ... O, kaip man seilės varvėjo! Ką 
tie inžinieriai ar dailininkai — bene jie būtų išra
dę tokią galvą. Klausykit: dėl jos teta Barbora taip 
bjauriai nusikeikė, kad jos visa velykinė šuniui ant 
uodegos nuėjo. Lengva pasakyti — galva. Bet tos 
akys pačiam pakaušy, kaip astronomo ta nuo viršu
galvio smakro kioksanti nosis, tos beveik kakle iš
pjautos lūpos . . . žodžiu — nežemiškas spindė
jimas!

Baigus šį darbą, sunkus akmuo visiems nusirito 
nuo krūtinės, — ir man, nors nieko neveikiau, tik 
žiopsojau į tetos kaktą ir stengiaus jos prakaito ta
šus suskaityti. Atsivarydavau vis ligi šešiolikos, bet 
toliau viskas susimaišydavo, ir turėdavau vėl iš pra
džios imtis.

Mama jau antrą sykį žiūrėjo į pečių, ar neiškepę. 
Aš, galois pirštų pasistiebęs, mačiau eilę geltonų 
kepalų. Jie kvepėjo taip skaniai, jog aš net apsilai
žiau. Vidury gulėjo ir viską aplink nušvietė tetos 
kūrinys. Niekaip nebūčiau tikėjęs, kad taip išsi
pūs, pastorės ir panėšės į smarkiai ištemptą būg
ną.

Po valandėlės moterys, pirma pasitarusios ir pa
sakiusios tiek gerų nuomonių, kad ilgus metus jų 
būtų užtekę didelei valstybei tvarkyti, iškilmingai 
nuėmė pečdangtę, ją padėjo į kampą ir ištraukė pir

mą kepalą ant pryžados. Paskui neatsitiko nieko 
svarbaus, kol atėjo ano tešlinio žmogučio eilė. Tada 
visos bobos susigrūdo ir, lyg ‘gervės, ištiesė kaklus. 
Aš, nors bandžiau suprakaitavęs tarp jų įsis
prausti, bet tokio atkaklaus mūro nepralaužiau. Jos 
traukė ilgai, tikrai ilgai — per tą laiką katinas 
spėjo suryti pančio ilgumo dešrą.

Pagaliau kepėjų stebuklas ant pryžados. Supuo- 
ulsios moterys po kelis sykius jį apčiupinėjo, aps
paudė, pirštais baksnojo, kur reikia ir kur nerei
kia, ir lydėjo į pirkią pas kitus pyragus.

—Tu, vaikuti, saugok kepalus, o kates, jei lįs, 
mušk negailėdamas.

—Gerai, mamyte.
—Tik žiūrėk, pats kriaukšlių nelaupyk. Gi prie 

žmogučio šiukštu nė piršto nekišk.
Nesunku pasakyti — nė piršto nekišk. Kol galvo

jau apie Velykas, kol spėliojau, ką tėtis kieme vei
kia, ar gaidys tikrai stovi ties langu — dar pusė 
bėdos. Mąsčiau apie moteris virtuvėj, apie šventą 
Roką su karčių vaistų buteliukais paveiksle. Ėmiau 
paeiliui skaityti kepalus. Paskutinis buvo tešlinis 
žmogutis. Ties juo atsidūsėjau. Užsimerkiau, štai 
jis prieš mane staiposi ir juokiasi išsišiepęs, rankas 
į šonus įsirėmęs. Juokiasi bjaurybė ir mane vilioja: 
“Argi tu nepaglostysi man pilvo ir nepalytėsi plo
nų blauzdų?”

Užsilipau ant suolo ir dirstelėjau į jį. Ant jo nu
tūpė musė. Nubaidyti ją! Pakėliau ranką ir pamaži 
artinausi. Pusiaukelėj musė pakilo ir nuzyzė . . . 
Taip, aš to nepastebėjau. Atsargiai pelytėjau tešlinę 
akį ir staiga šoktelėjau atgal. O gal kambary kas 
yra?Ne, dėkui Dievui. Dabar jau drąsiai abiem ran
kom brūkštelėjau žmogučiui per žandus. Kaip sma
gu, net dūšioj šilta.

Vėl atšokau. Įėjo bernas. Jis iš klėties atsinešė 
išeiginius drabužius, nes rengėsi į velypaktį, ir juos 
pakabino kampe ant vinies. Apsiaustas buvo ilgas, 
net žemę siekė. /

Vėl likausi vienas ir ėmiausi savo darbo, tik da
bar jau daug gyviau. Užsiguliau ant stalo, glosčiau 
išsipūtusį žmogučio pilvą, išsišiepusią burną ir 
siaurą kaktą. Jo kaktas buvo kreivas. Nors nelabai, 
bet vistiek negražu, ir daryk, ką darąs!

—Ką tu, berneli, bimbsosi riestu kaip kriukis 
sprandu. Būk geras — aš tave pataisysiu.

Man rodėsi, kad tešlinukas nori tiesaus kaklo, 
labi nori. Kad tik jis galėtų šnekėti, tai prašytų

daug meiliau už rudąją Jievą, kai ji mane vieną 
namie randa ir nori didesnę išmaldą iškaulyti.

Kad darbas sektųsi, užsirepečkinau ant stalo ir 
spustelėjau kaklą. Nieko — nė žymės. Antru sykiu, 
pačiam smagume, žiūriu — kaktas nulūžęs! Kada, 
kaip? Nė netrakštelėjęs! Dabar tai bus . . i •

žmogučio galvą pridėjau prie jo pečių . . . Iš 
tolo nieko nepastebėsi . . . Bet nuo rykštės vistiek 
neištrūksi!

Nė nepasijutau, kaip po berno apsiaustu šmurkš
telėjau. Iš virtuvės ėjo, kažkas ėjo . -. .

—Mano sakalėli, — pašaukė mama, — nubėk pas 
tėtį lenktinio peilio. Kur tu? Ko pas žmogutį nesėdi?

Aš neatsiliepiu.
Mama įėjo į kambarį ir manęs nerado. Paskui 

vėl grįžo į virtuvę. Po kiek taiko pati atsinešė pei
lį ir lauke kelissyk mane šūkktelėjo.

—Žiūrėk, kur jis galėjo dingti? Rodos, pats žino, 
kad turi čia saugoti, — kalbėjo mama viena sau, 
kai vėl atėjo į pirkią.

Šiuo tarpu taip ir liko. Bet paskui manęs vėl 
pasigedo. Moterys klausinėjo viena kitą ar ma
nęs kur nesiuntė, ar neprašė ko atnešti. Jos nieko 
nežinojo. Aš puikiai girdėjau jų šnekas ir dar la
biau bijojau.

Į tarybą jos pasišaukė vyrus, nes jau senokai 
buvau dingęs. Jie sakė manęs nematę ir niekur ne- 
siuntę. Tik po kokios dešimt minučių bernui topte
lėjo, kad anksti rytą prašė manęs nueiti į Besto- 
gius tabako parnešti. Jis išbėgo į kaimynus.

—Sakau, kad tam mūsų vaikui kažinkas yra, — 
kalbėjo mama. — Užpernai vasarą sykį žvilgtelė-. 
jau pro langą, ir o Viešpatie! nutirpau visa: jis, 
užlipęs ant rentinio, žiūri žemyn į šulinį . . .

Atsiminiau, kaip ten buvo. Vis matydavau, kad 
gaidys beveik kasdien užlekia ant rentinio, vaikš
tinėja sau, sparnais plasnoja, gieda ir prisimerkęs 
žiūri žemyn. Pavydėjau gaidžiui. Vieną dieną jį 
nuvijau ir pats užsikrausčiau į jo vietą. Nežinau,

(Pabaiga psl. 4)
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GANA KVAILA ISTORIJA
RAŠO RAPOLAS

prie užpakalio. Negerk, vis negerk. 
Ką Tu man, neduosi? — Trenkė 
durim Petras atsistojęs ir išėjo, 
net pusę stiklo plionkutės palikęs.

Dzidoriuke ko neverkia. Apati

ŽIEMA PRAEJNA —

nė lūpa atkrito, kaip mūsų sarto-
— Gal turi kokio raugo, gaspa- 

dor? Taip maudžia širdį po vaka
rykščiai. Gal plionkutės kokį lašą 
dūšiai atgauti? — klausia manęs 
Petras, nedėlios rytą atsikėlęs. — 
Neatbėgo tas velnio išpera, kuinas 
prakeiktas! Buvau viską gerai nu
žiūrėjęs, bet ne prie to barjero 
pastatė, sumainė džiokėjus; tai ir

buvo atsivedus tokį su morkų sun
ka.

— Kad Tu ir durnas, kaip avies 
uodega. Ne blaivinykus į amži- 
natelsius rašo, o pijokus. — Pasi- 
krapšto Dzidoriuke po savo ridi
kui} ir ištraukia kortelę, kur dide
lėm raidėm užrašyta “Join the 
AA” ir dar kažin ką apie stovė-

dreba.kaip Tavo dabar. Kaip ran
kos, kojos šeikina. Kaip velniai 
rodosi, kaip tam Bušodilgei. Ta
da jau yra tas diditi. Nueitum, 
Petreli, ant vagono užliptum. O aš 
jau tau padėčiau nenukristi. Pri
laikyčiau. Susidėtum pinigo, gal 
trobikę kokią, nuo arklių lošimo 
atkratytų... — ima net maldauti

sios kumelės, ką mažas jodinėjau. 
Dreba. Net gaila žiūrėt.

— Še, — sakau, — išgerk iš 
Petro ’ stiklo. Ma jį galas tą vago
ną. Gerk. Tik pasakyk man, kas 
tie do amžinatelsiai ir kur jie va
žiuoja? čia man nei šiaip, nei taip 
neaišku. —

— Ant pijokystės amžiną atilsį.

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.

man viską sumaišė. Ir buvau nus- 
pėjęs. Nebijok, gaspador, vienas 
kartas nemeluos; aš turiu planą 
išsidirbęs. Dar mudu pagersim!

Petras pas mus ant bordo gy
vena. Geras vyras. Dirba fiteriu 
valdiškam darbe. Ką jis ten fitina, 
tai negaliu pasakyti. Uždirba ne
blogai, ale tos jo algos tai tik fit 
ir nebėra. Petnyčioj gauna, užmo
ka už bordą, atiduoda močiai sko
lą, o subatoj jau arkliukas ir neša 
Petro pinigus ant uodegos. Ar iš- 
loša, ar praloša, vis tąsią; pagi
riom nebelieka. Nedėlioj vėl iš 
močios skolina. Mėgsta nugerti 
Petras. Labai mėgsta. Nereikia 
ir man rankos laužti, nestumiu. 
Arkliukų tai aš bijau. Man širdis 
šiandie irgi tokia, nei šio nei to. 
Turiu malkinėje užkišęs pusgalio- 
ninę juodai dienai. Senoji į baž
nyčią išėjus; nebus kam burbėti. 
Atsinešu, išsikasęs iš skiedrų.

Taigi, mudu su Petru pagirio- 
jam, aš jam padedu tą formos 
gudę studijuot, planus laimei 
svarstom. Tik bar bar į duris. 
Nagi Dzidoriuke, kaiminka.

— Tai begėdžiai, nedėlios rytą, 
dar per pačią sumą, geriat, — 
tuoj ir puola. — Velnias jums 
dūšias apžergęs į peklą nujos. Va, 
vienam jau ėmė rodytis. Net pats 
Luciperio brolis. Gerai, kad žmo
na laiku parėjo: išratavojo. Ir 
jums taip bus.

— Ar tą, kur su mazgote? — 
klausia Petras, man mirktelėjęs. 
— Jau ten to Dilgėlės, ar kaip jis 
ten vadinas, tai boba pati velnias. 
Tokią ant sprando turėdamas, tai 
ir aš tą piktvynį gerčiau. Ne dy- 
vai. Mūsų plionkutė velnių nepri
šaukia. Eikš ir Tu, prisėsk. Iš
gersim, nebūsi tokia pikta. —

— Ne, nepilk man, — piktai at
stumia Petro stiklą Dzidoriukė. — 
Aš įsirašiau į amžina teisius; tai 
ne tik nedėlioj, bet ir šiokią dieną 
j burną neimsiu. Nedurnas bū
tum ir Tu, Petreli, įsirašytum. 
Porą sykių nueitum ir užkeltų ant 
vagono. O paskui jau jie viens 
kitam padeda, kad nenukristų. —

— Apie ką Tu čia dabar kalbi, 
Dzidoriuke, — klausia akis pasta
tęs Petras. Suklusau ir aš. Su 
Dzidoriuke nežinai...

— Jeigu apie blaivinykus vėl, 
tai geriau neaušink burnos. Mor
kų sunką gali pati čiulpti. Apie 
kokį Tu čia vagoną? Į amžiną 
atilsį tai nė rašytis nereikia. Kaip 
užversi kojas, įrašys ir be draugi
jos. — Jau aštriau kalba Petras. 
Jis labai nekenčia blaivinykų. O 
ta Dzidoriukė vis su kokiom ma- 
liodijom. Į gerą kelią vis nori at
vesk Aną sykį mudu su Petru į 
blaivinykus norėjo įrašyt Dar

jimą ant vagono. Neįkandu aš 
angelskai, nelabai ir Petras. Apie 
fitinimą gali pakalbėti, o daugiau 
ne kažin ką. Dar tą gudę apie 
lenktynes vis pastudijuoja. Dzi
doriukė, kaip ir mokyčiausia iš 
mūsų.

— Tos dvi AA tai bile durnas 
gali žinoti, kad reiškia amžiną 
atilsį. — Aiškina Dzidoriukė. — 
Ir jeigu nedžioinysi, tai rašo, kad 
pats vienas neišstovėsi ant vagono. 
Pačius didžiausius pijokus priima. 
Net ir tuos, kur gauna diditi. Va 
čia taip parašyta.

— O kam tas diditi? — klausia 
Petras. — Ar jie blusų turi? Gas- 
padinė buvo parnešus tų diditi 
proškų, kai mudu su gaspadorium 
iš Fitzrojaus to kinuko blusų par- 
nešėm. Tada, kaip Romelio buvom 
nuėję pažiūrėt. Buvom užveisę ge
rai. Per komercijas televizijoj, bū
davo, gaudom pirštus pasilaižyda- 
mi. Sulygstam iš bonkos alaus, ku
ris daugiau. Paskui geriam abudu. 
Nė vienas nepragrajinam. Galima 
sakyt, kad gaspadinė mums gerą 
sportą sugadino su tuo diditi. Ar 
ir Tavo amžinatelsiai irgi?...

— Eik jau, eik, — karščiuojas 
Dzidoriukė. — Protas, kaip neži
nau kas. Diditi vadinas “deliverum 
stremens”. Kaip jau visas kūnas

PADĖKA
Tėvų jėzuitų lietuvių misijos 

statomai koplyčiai Brazilijoje au
kojo:

Geradarė iš Sydney — $30; K. 
Keraitis, Canberra — $10. Alf. Sa
vickienė, Sydney— $10: Elv. Juod- 
virvutė, Canberra — $8; M. Šve
dienė, Canberra — $2 ir J. Dau
baris, Canberra — $2.

Su ankščiau surinktomis auko
mis, iš viso ligšiol suaukota: 
$1.721.25

Visiems mieliems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja Tėvai jėzuitai 
Brazilijoje. Aukas ir toliau ma
loniai prašoma siųsti įgaliotiniui:

Rev. S. Gaidelis 264 Miller Str. 
North Sydney. NSW

Dzidoriukė.
Jinai, mat ant Petro akį turi. 

Senoka jau, bet, žinote, širdis ne 
molio šmotas; vis stuksenąs. Tik 
tas Petras nelabai. Sako nenori po 
sijonu galvos kišti. O dabar tai ji 
visai kreivai nuėjo. Nepatinka 
Petrui, kad jo rankų drebėjimą 
matai. Pyksta, kad jis pats sako, 
bobos jį nori gvaltavot.

—. Žinai ką, Dzidoriuke, — jau 
įpykęs rėkia Petras. — Tu eik po 
paibeliais su tais amžinatelsiais 
ir važiuok į peklą pati ant to vago
no. Velnio brolis man dar nesirodo 
bet Tu ir ta to Dilgės boba su maz
gote, tai tikros velnio seselės. Ar 
aš koks džindžininkas, ar kas? Ko 
čia prisikabinai, kaip vantlapis

O kur važiuoja, tai man dar nesa
kė. Kad Petrelį prikalbinčiau, va
žiuotume abudu. — Išgeria visdel- 
to Dzidoriukė

Daugiausia nieko ir nebeklausiu, 
ba matau per langą maniškę su 
kaimyne O’Conor’e pareinant Rei
kia pėdsakus paslėpt. Galiu ir aš 
gauti tą “deliverum strėnoms”, o 
ką tai reiškia jau ir pats galiu nu
jausti. Ir ne su mazgote, o su ko
čėlu manoji vis grąsina uždelive- 
rint. Vienas kartas gali ir man 
nemeluot.

Dzidoriukė skubiai plauna stik
lus, o aš nešu pusgalionėj dar kiek 
liko į skiedras vėl kavot.

(Taigi, toks mūsų gyvenimas.)

LAIŠKAS IŠ LONDONO
j.

Gprb. Redaktoriau,

parašyti Jums laišką iš Londo
no nėra jau taip lengva dėl dau
gelio priežaščių: Londonas gana 
didelis, senas ir, pasakyčiau, ga
na komplikuotas miestas. Jau ant
rą kartą leidžiu keletą dienų šia
me Karalių mieste, bet pažįstu 
tiktai labai mažą miesto dalelę. 
Gal būt dėl to, kad šiame mieste 
beveik viskas aptverta aukštomis 
mūro tvoromis su geležiniais var
tais, o žmonės dirbtina ir šalta 
didybės nuotaika.

Bet kaip doleris Amerikoje, taip 
svaras Londone pamažu praveria 
vartus, atidaro duris,, nuima pal
tus ir sušildo jausmus. Žmogus 
tikrai apšyli miesto dalyje, kuri 
dėl man nežinomos priežasties pa
vadina Piccadilly Circles, ši mies
to dalis pati gyviausia: čia ga
li pirkti ir parduoti viską pra-

PELENAUSKAS

dedant kūnu ir baigiant siela. I 
akis daugiausia krinta jaunimas; 
jaunų žmonių pilna visur — siau
rose gatvelėse, kavinėse ir res
toranuose. Vidurnakty jauni žmo
nės čia tartum apsvaigę, gal nuo 
laisvės, kuria naudojasi, gal nuo 
alkoholio ar nuo muzikos, kurią 
tik jie vieni tesupranta. Pašalie
čiui stebint šitą jaunimo virdulį 
susidaro įspūdis, kad Londone 
jaunimas bėga nuo kažin ko kad 
bebėgdamas pateko į vieną akli
ną gatvelę ir joje blaškosi nesu
rasdamas išeities.

Vyresnioji karta pasakyčiau, 
Londone daugiau ūžsidarusi, ne
žiūrint, kad miestas turi daug 
puikių parkų, muziejų ir restora
nų, kur šviesiaplaukės padavėjos 
stengiasi atspėti visas svečio min
tis ir jas patenkinti.

Kaip jau pastebėjau, parašyti 
laišką iš Londono sunku, nes jaus
mai kaip ir pats miestas susikry-

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 
raštu nailonas suknelei — 4 jardai; Vyr. arba mot. batukai; 
Itališkas vyr. arba mot. nailoninis lietpaltis; Vyr. arba mot. 
lietsargis; Perlų karoliai arba šilk, kaklaraištis; vyr. arba mot. 
baltiniu pora; ir vasarinė bliuskutė arba vyr. marškiniai.

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

M

9 M

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

ringbone 34 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 i.; Vilnonis nertinukas be rankovių; balti arba lakuoti 
batukai: Švelnaus nailono kelnaitės ir apatinukas su pagraži
nimais: 2 noros nailono kojiniu: itališkas mot. nailoninis liet
paltis: dailus rankinukas ir šilkinė skarelė.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £23.10.0 (anglų valiuta) ;♦!
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- GINDAMAS PASIRINKIMO IR CIVILIZACIJOS " 
:: laisvę j:
'; ateik ir pasiklausyk ”

SIR WILFRID KENT HUGHES ii< ► " ‘<, « ►
ir kitų įžymių kalbėtojų. Dalyvauja ir bažnyčių vadai. “

" Susirinkimas įvyksta balandžio 14 d. 7.30 vai. p.p. Mo- -• 
;; nash Hall, Cm. New South Head Rd. and Vickery Ave., Z 
;; Rose Bayl ”

Augą Australijai pavojai iš vidaus ir užsienio vertė šį ;; 
> susirinkimą skubiai šaukti. Jeigu esi geras australas, būk su- ' ■ 

” sirinkime ketvirtadienį, balandžio 14 d. J

žiuoja: čia pat jauti Europos dva
sią, klasių skirtumą ir anglišką 
santūrumą. Nuotaiką dar daugiau 
prislegia, kai prisimeni, kad pui
kiuose rūmuose, kurie aptverti ge
ležinėmis tvoromis, žmonės žai
džia tautų likimu su tokia pat 
šalta šypsena kaip kad žaidžiama 
šachmatų partija.

Atleisk, Redaktoriau, kad tiek 
trumpai. Daugiau parašysiu iš 
Paryžiaus.

SIUNTINIAI LIETUVON jau 
daugiau kaip 12 metų yra iš ap- 
čiuopiaumiausių lietuvių išeivijos

prausėsi, pliuškino, paskui sėdosi valgyti. 
Pakeliui užsuko Uosio Petras.
—Ar radot vaiką? — paklausė jis.

ryšio su Lietuvoj gyvenančiais 
priemonių.

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 iardo 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 siuntiniu galima pridėti pageidau 
iamu dovanu iš mūsų katalogu arba Jūsų pačių supirktų pre
kių. Jūsų pačiu siuntinius išeksnedijuojame. iš Londono tik 
už £4.0.0. nlius faktinos 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. GarantuotasSeniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir 
gavėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Vi
sos siuntos registruotos ir apdraustos.

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

Mūsų siuntinius galima užsakyti per: COSMOS Trading 
Co., 2 Schofield Str., Vic. Tel. 397-2325 ir per visus skyrius 
visose valstijose.
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Rusų valdžiai dovanai iš svetur 
į jos valdomus kraštus ateinan
čios gėrybės savaime yra naudin
gos. Bet nemalonumas susidaro iš 
to, kad dauguma siuntinių eina į 
Baltijos kraštus, Ukrainą arba į 
Užkaukazės kraštus, tai yra, dau
giausia tiems jos pavaldiniams, ku-
tiems valdžia turi mažiausia pa
sitikėjimo. Be to, siuntiniuose a-

teinančių gėrybių gausa ir ypač 
kokybė irgi nekelia valdžios pres
tižo pavaldinių akyse. Negelbsti 
nei tų dalykų išpravardžiavimai 
“kapitalistiniais skudurais”. To
dėl atvejų atvejais Maskva sudaro 
vis daugiau ir daugiau apsunkini
mų siuntinių siuntėjams: vis labiau
apriboja įsileidžiamų dalykų sąra
šus ir kelia muitus. (E)

ar ilgai žiūrėjau, kaip atsimušu giliai, vėsiame 
šulinio dugne, tamsiai mėlyname dangaus atsispin- 
dyje. Tik staiga mane "iš užpakalio paėmė ir nu
kėlė.

Buvo tai mama.
Grįžęs bernas pasakė, kad manęs nebubę Besto- 

giuos.
—Gal j šulinį įpuolė? — vis labiau liūdo mama.
—Visą laiką netoliese dirbau — būčiau paste

bėjęs, — tarė tėtis.
Visi išėjo. O, kaip neramiai plakė mano širdis! 
Štai jie vėl sugarmėjo pirkion.
—Šuliny jo nėra, — kalbėjo bernas. — Jei būtų

— burbulai muštų. Juk neprigers be niekur nie
ko, kaip uodas.

—Kiek tokiam žvirbiui reikia, — nerimo mama.
— GaJ į prūdą nubėgo . . .

Visi nutraukė pas prūdą.
Paskui, į virtuvę grįžusi, tarnaitė pasakojo kad 

ten vanduo buvo grynas kaip akis: kuo gražiausiai 
matei žuvis plaukiojant ir sliekus ropojant.

Aš sėdėjau po apsiaustu ir verkšlenau. Galvą 
nulenkiau ant kelių. Ėmė snaudulys. Neaiškiai dar 
girdėjau, kas aplink dedasi.
' Namiškiai apžiūrėjo visus pašalius. Praslinko va
landa, praslinko dvi, o manęs kaip nėra, taip nėra. 
Virtuvėj pamiršo kumpius ir žąsis. Užgeso ugnis. 
Puodai nustojo kunkuliavę. Visuos namuos buvo 
neramu. Sutemo Užžibino lempą.

Bernas pagaliau ryžosi eiti į velyknatį. Ilgai jis

—Ne. ?
—Kur jis būtų?
—Dievas žino.
Bernas apsiavė batus. Aš tūnojau po jo apsiaus

tu ir snaudžiau. Manęs neslėgė joks rūpestis.
— Greičiau renkis, — ragino Petras. — Jau ir 

taip vėlu.
—Tuoj, tik užsimetu apsiaustą, — šnekėjo ber

nas.
Tik staiga jis kad riktels:
—O kas čia?
Aš krūptelėjau. Išsigandęs straktelėjau ir žen

giau į vidurį kambario. Prisimerkiau nuo plieskian
čios šviesos ir pravirkau.

Nustebę visi sižiūro į mane. Iš dangaus būčiau 
nukritęs, jie nebūtų taip išsižioję. Atsimenu kaip 
šiandie: mama griebėsi už žiursto, teta Barbora 
pakėlė akinius ant kaktos, Uosio Petras pliaukšte
lėjo delnais sau per kulšis, o bernas susyk kad pa- Vaikų ligos, kaip skarlatina, 
sileis kvatotis, net langai tirtėjo. bronchitas, tymai ir kitos vakarie-

—Kur . . . tešli-i-inis žmo-o-gutis? — suveblenau čių civilizacijoj tėra tik nereikš- 
ir laukiau, kada ims man kailį rykštėmis šveisti. — mingos ligos, tačiau kitų civiliza- 
Aš jam sprandą nusukau . . . cijų žmonėms, suėjus į kontaktą su

Pereitais metais mokslininkai 
pravedė eilę sprogdinimų Amerikos 
rytiniuose pakraščiuose stengda
miesi nustatyti žemės plutos storį. 
Visose kitose žemės srityse moks-

—Kvailiuk, — tarė mama, — tai dėl to mums vakariečiu, jos yra mirtinos. Kai lininkai tuo pačiu tikslu atlieka
tiek klapato įvarei. 1778 m. pirmieji europiečiai pa- įvairius bandymus. Sprogimų atve-

—Aš tavo žmogutį galiu dar dailiau sulipinti, — siekė Havajus, vietiniai mirė šim- ju specialiais prietaisais nustato-
įsikišo teta. tajS- 1848 m. mirė vakariečių vai- ma, kiek giliai siekia sprogimo su

dėtis tylėjo. ką ligomis visi Havajų naujagi- kelti virpėjimai. Tuo remdamiesi
—žinai ką, motin, — pagaliau prabilo jis, — miai. Iš 300.000 Havajų gyvento- mokslininkai nustato žemės plutos

man rodos, kad šiemet Velykos mums bus dar sma- jų 1860 m.tebuvo likę vos 37 000. storumą, 
gesnės negu seniau.

Po to, kai anglų mokslininku 
Sir Francis Bacon 1620 m. atkrei
pė dėmesį, kaip Afrikos vakariniai 
pakraščiai atitinka Pietų Ameri
kos rytinius pakraščius, mokslinin
kai iki šiandie suka galvas apie 
kontinentų slinkimą. Pastebėta, 
kad Grenlandija slenka į šiaurį 
kasmet po 1.26 centimetro. Yra ei
lė teorijų, kad žemynai juda. Ame
rika net išleidus specialius sateli
tus, kad tiksliai išbrėžtų žemėla
pius.
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KLUBU VEIKLOJ
ADELAIDE

Pirmoji vyrų krepšinio koman
da laimėjo prieš East Adelaide 
35-25 (15-0). Vėliau sekė du pra
laimėjimai, būtent, prieš C.Y. 22- 
25 (8-8) ir South 41-47 (14-18). 
Per visas šias rungtynes mūsų ko
mandai pelnė taškų: E. Pocius 30, 
R. Daugalis 29, K. Jaunutis 27, 
V. Levickis 6, E. Gudelis 4 ir A. 
Radzevičius 2.

Atsižvelgiant į sąstatą, su ku
riuo ši komanda dabar žaidžia, 
tai rezultatai nėra blogi, nežiū
rint kad ir pralaimėta

— ★ —
Antroji mergaičių komanda pa

siekė du laimėjimus iš eilės. Nu
galėta Panthers 25-18 (12-3) ir 
South 38-22 (14-8).

Taškai: L Beinoravičiūtė 20, L. 
Kuncaitytė 16, R. Tosvainis 12, K. 
Baškutė 9, ir M. Matiukaitė 6. Ši 
komanda užima pirmą vietą var
žybų lentelėje.

laimėjo*D” grupės komanda 
keturis susitikimus iš eilės. Nuga
lėta P.A.O.C. (43-23 (24-8), Gold- 
etreams 40-39 (17-26), South 27- 
26 (15-7) ir Hanndorf 27-11 (12 
•2). Vyčiai taškus šiose run
gtynėse pelnė: J. Smit 60, G. Deg
root 25, V. Straukas 21, A. Palai
da 16, E. Brazauskas 6, J. Miku
ty" 5 ir A. Reivytis su R. Jablon
skiu po 2.

__ ★ —

“G” grupės komanda pralaimė
jo prieš Cowandills Church of 
Christ komandą 25-31 (17-14). 
Blogai žaista antras puslaikis. 
Renegades komandai laiku neat
vykus į rungtynes laimėta be ko
vos 20-0. Antras laimėjimas pa
siektas prieš Prospect North Meth 
64-14 (29-2). Bendri taškai: A. 
Reivytis 34, T. Ford 21, G. 
drew 18, A. Bernaitis 8, D. 
drew 6 ir L. Macpanas 2.

— A —
Jaunių berniukų iki 14-kos

tą komanda laimėjo prieš latvių 
A.S.K. 15-8 (3-4). Taškus pelnė 
J. Vachiame 8, A. Jaunutis 3, ir 
A. Skiparis su R. Beinoravičium 
po 2.

An-
An-

me-

Mergaičių pirmoji komanda 
pralaimėjo prieš Panthers 20-35 
(8-20). Gerai žaistas antras pus- 
laikis. Laimėta prieš Budapest 38 
•18 (12-7. Per abejas rungtynes 
Vyžiai taškus pelnė: N. Vyšniaus
kaitė 25, G. Krivickaitė 11, A. 
Roocke (Šukytė) 10, M. Lapieny- 
tė 6, V. Jucytė 5 ir E. Pociūtė 1. 
Dėl ansižeidimų abiejose rungty
nėse komanda negalėjo išeiti į 
aikštę pilname sąstate.

Salė ar priestatas
SVARBU PASKAITYTI VISIEMS SYDNEY

kaip sporto salė, užleisti ir pa
likti nežinomam rytojui.

Sportininkai ir jų valdybos 
žino labai gerai, kad vargas ne
turint savo sportinės pastogės.

LIETUVIAMS

Jaunių mergaičių iki 16-kos me
tų komanda žaidė ketvirčio fina
lus su North. Anksčiau šiai ko
mandai per klaidą buvo pralaimė
ta vienu tašku, šį sykį mūsų jau
nės žaidė labai gerai ir laimėjo 
52-31 (24-12). Visos žaidėjos bu
vo kovingos. Nepaprastai gerai 
mėtė I. Beinoravičiūtė. Irena re
alizavo apie 65% mėtymų, kas 
yra jau labai geras procentas ti
kslumo. Taškai: I. Beinoravičiūtė 
24, R. Marcinkevičiūtė 10, V. Ju
cytė su B. Latvėnaite po 8 ir N. 
Marcinkevičiūtė 2. Be šių žaidėjų 
dar žaidė R. Staugaitė. Dabar 
jaunės žais finalus dėl Pietų Aus
tralijos čempijonių vardo.

— * _
Metinio Pietų Australijos Krep

šinio Sąjunvos susirinkimo atas
kaitiniame pranešime kelis sykius 
buvo užgirtas “Vyties” Klubas už 
laimėtas vietas ir jo žaidėjai — 
jos už asmeniškas pastangas ir 
patekimą į Pietų Australijos rink
tines.

Žinoma “Vyties” sportininkė M. 
šiukšterytė trečius metus iš eilės 
atstovaus Pietų Australiją tink
linio rinktinėje, kuri varžysis dėl 
Australijos čempijonato.

Australijos lietuvių stalo teni
so čempijonė, “Vyties” sportinin
kė, vadovė ir veikėja O. Mikalai- 
nytė sukūrė šeimos židinį. Už par
tnerį jinai pasirinko taip pat stalo 
teniso žaidėją Harry Bone. Ves
tuvių svečius daugumoje sudarė 
vytiečiai sportininkai. Pamergė
mis buvo jaunosios sesuo Marytė 
ir stalo teniso žaidėja M. Keršy- 
tė. “Vyties” Klubo Valdyba ir 
sportininkai linki jaunavedžiams 
laimės ir tikisi dar ilgą laiką juos 
matyti aktyvių sportininkų tarpe.

B.N.

Pereeitų metų vidury Sydne
jaus sportininkai ir sportu bcsi- 
sieloją asmenys su dideliu susi
domėjimu sekė buv. sporto klu
bo Kovo Valdybos ir Bankstow
no Namų Valdybos pasitarimus Sakysim, jau ir dabar, įsijungus 
apie sporto salės statymą prie į aktyvias sportininkų gretas jau- 
Bankstowno Lietuvių Namų, ši 
idėja buvo labai graži ir aktuali 
Sydney lietuviams ir ypač jauni
mui, tačiau šiandie, atrodo, vėl 
liko primiršta, o gal tik nustum
ta į šalį visas darbo jėgas sutel
kiant Jaunimo Kongreso ir būsi
mų metų pabaigoje Lietuvių 
Dienų parengimams.

Jaunimo Kongresas, o taip pat 
ir Lietuvių Dienos Sydnejuje yra 
svarbūs dalykai, reikalaują daug 
darbo, tačiau tiek ir vienas, tiek 
ir kitas ateis ir praeis, ir liks tik 
prisiminimai bei gražūs įspū
džiai, o gi mes Sydnejuje kaip

nių komandoms, jau neužtenka 
laiko Newtown Police Club sa
lėje, ypatingai paskutiniu metu 
labai ir labai apkarpius trenira
vimosi valandas sekmadieniais. 
Vargas ir vadovams, vargas ir 
sportininkams, kada kiekvieną 
sekmadienį iš tolimųjų priemies
čių reikia kuone pro tamsą iš
važiuoti, kad salėje galėtum pra
dėjus treniruotis 8 vai. ryto ir tai 
nebūnant tik tam, kad vieną die
ną ir toji pati salė gali būti už
daryta mūsų sportininkams.

Patys sportininkai, neturėda
mi kapitalo, nors ir gaudami žer 

buvome taip ir paliksime be sa- mės iš Bankstowno Namų, ne- 
vo sportinės pastogės. Todėl aš manau, kad dabar galės pradėti 
manau, kad mes negalime ir ne
turime tokio svarbaus dalyko

MELBOURNE
VARPIETĖS PIRMAUJA

šį sezoną Varpo mergaičių 
krepšinio komanda baigė pirmoji.

Pusfinalyje susitiko su North- 
roys komanda. Pradžioje žaidimas 
buvo apylygis, bet padarius gra
žius metimus R. Milvydaitei ir A. 
Šilvaitei, Varpas pirmą puslaikį 
baigė 6 taškų persvara.

Antrame puslaikyje priešas pa
spaudė smarkiau ir likus žaisti 10 
sekundžių, taškų skaičių išlygino. 
Bet vėl R. Milvydaitės geras “pa
sas” D. Statkutei ir su jos sėk
mingu metimu rungtynės laimėtos 
23-21.

Taškus pelnė: R. Milvydaitė — 
12, A. Šilvaitė — 6, D. Statkutė 
— 5, J. Bladzevičiūtė, R. Kliu- 
kaitė, R. Žiogaitė.

Šiais laikais patekti į finalines 
varžybas nėra taip lengva. Tai 
yra nuopelnas visos komandos ir 
jų trenerio R. Račkausko.

Grand finalą loš kovo 30 d. 9.55 
p.m. Ateikite — pamatysite, o 
joms sėkmės!

ką nors konkretaus, nes žmo
nėms aukoti (o čia aukų atžvil
giu turėtų būti labai jau nemaža 
suma) jau tikrai yra atsibodę, 
už ką jų perdaug kaltinti ir nega
lima. Valdyba, kokia ji bebūtų, 
žinoma, stengsis šiokiu ar kito
kiu būdu gauti šiek tiek pinigų, 
bet aš manau, kad be Bankstow- 
no Liet. Namų pagalbos vargu 
ar šis projektas bent kada galės 
būti įvykdytas.

Iki šiol savo principiniame su
tikime Bankstowno Namų Val
dybos salės statymui pritarė, tik 
jie bent laikinai atsisakė būti tais 
finansiniais mecenatais teisinda
miesi, jog jų tikslas yra pirmiau 
pastatyti Namų fasadinį priesta
tą, kuriam jau yra padaryti pla
nai ir pagal rangovų apskaičiavi
mą gali kainuoti mažiausiai apie

20.000 svarų. Tikrai būtų gražus 
namų priekis, atsirastų daugiau 
kambarių atskiroms organizaci
joms, ir jeigu tik šis bankstoiv- 
niškių užsimojimas realizuotųsi, 
tai ir patys Liet. Namai atrody
tų nepalyginamai šauniau. Žino
ma, tas viskas labai puiku, kiek
vienas šeimininkas stengiasi pa
puošti savo namą, kas pakeltų jo 
prestižą. Tačiau šiuo Bankstow
no Liet. Namų atveju būtų gal 
ir netikslu, rimtai pagalvojus, ir 
atsiminus, kokiose sunkiose są
lygose. yra mūsų sportinis jauni
mas, sau neturėdamas jokių pa
talpų.

Anksčiau, kada aktyvieji 
sportininkai daugiau ar mažiau 
būdavo iš kitų, ne Bankstowno 
priemiesčių, tai gal ir patiems 
bankstowniškiams šis klausimas 
nebuvo toks aktualus, bet ta
čiau šiandien, kai Kovo jaunius 
arba jaunes sudaro 95% banks- 
towniškių, manau, kad šis daly-

NEŽINOJO KAD PASKUTINIS
Kaune pareigūnas užsipuolė sa

vo valdinį, kad tas neatėjo į susi
rinkimą.

— O kodėl gi tu neatėjai į pas
kutinį susirinkimą? — piktai pak
lausė jis.

— Jeigu būčiau žinojęs, kad jis 
paskutinis, tai tikrai nebūčiau pra
leidęs, — atsakė užsipultasis.

— Koks yra skirtumas, tarp 
Lenino, Stalino ir Kruščevo?

— Toks, kad Leninas buvo 
marksistas, Stalinas — sadistas, 
Kruščevas — turistas.

“Kovo” frontuose
KOVO VAKARAS

DVI VARPIETĖS 
VIKTORIJOS RINKTINĖJE?
R. Milvydaitė ir D. Statkutė 

pakviestos treniruotis į Viktorijos 
jaunių mergaičių (iki 18 m.) rink
tinę.

Džiugu matyti, kad mūsų jau
nimas atsiekia gerų įvertinimų ir 
australų akyse. Garbė joms ir vi
sam sporto klubui.

(va)

VISKAS PADARYTA TEISĖTAI
mauja, tai tos pamokos visai be 
reikalo. Toliau p. B. Nemeika duo
da mums advokatiškų patarimų, 
kas reikia padaryti su neįteikto
mis dovanomis. Na, ir net nuro
do, kaip tie, kurie nepatenkinti ta 
sportine veikla, turi įlysti į spor
to klubų valdybas ir ten sukelda- 
daini revoliuciją viską iš pagrin
dų pakeisti. Bet aš tai jo pasta
ruoju patarimu nepasinaudosiu. 
Pirmiausia esu tos nuomonės, kad 
visos valdžios yra teisėtos ir jų 
turime klausyti. Toliau, esu ra
mus ’žmogus ir nenoriu sporto 
klubų valdybose kelti kokią nors 
revoliuciją. Tad būkite be baimės, 
palieku visą valdžią tiems, kurie 
yra išrinkti teisėtai, kurie save 
skaito neklaidingais. Toliau p. B. 
Nemeika savo straipsnyje į mus 
kalba jau tikrai diktatorišku tonu. 
Aiškina, kad viskas yra padaryta 
teisėtai, kad įstatus sukūrė žmo
nės, kurie tam per ilgą laiką gavo 
patyrimo, tad geriau tylėkite ir 
nieko nerašykite. Kitaip sakant, 
monopolį, kalbėti visais sporti-

Mūsų Pastogės nr. 8 p. Ku-ka 
taip kalba apie sportininkus: “jie 
savo reikalams turi puslapį kiek
vieną savaitę, kuriuo palyginus ir 
sekant rašinius daugiausia naudo
jasi vien adelaidiškiai. Tūlas pa
sakytų, kad lietuviai sportininkai 
veikia tik Adelaidėje”. Na mielas 
pone, yra tų sportininkų ir visur 
kitur. Tik mes esame ramesni, ty
kesni ir sportinį darbą dirbame 
tylomis. O jei kada nors mes ban
dome nbrs kiek prasižioti, tai tie 
stipresnieji tuojaus nori mus nu
tildyti taip, kad mes toliaus nei 
prasikvėpti negalėtumėm.

Galutinai nuslopinti visų spor
tininkų balsą nori ir p. B. Nemei
ka su savo straipsniu “Pasisaky
mai Sporto Klausimais”, kuris bu
vo patalpintas Mūsų Pastogės nr. 
9. Pirmiausia jis ten visai be rei
kalo išlieja daug rašalo mokinda
mas mus sportinio elementoriaus 
ir supažindindamas su sportine 
konstitucija. Kas įdomaujasi, tai 
tą sportinį elementorių jau seniai 
yra išmokęs. O tie, kurie nesiįdo-

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

BOSE
88 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phon. LW 1220 
Rockdale stotis.

niais reikalais palikite tik mums.
Gyvenant diktatūriniame kraš

te, tai visoki partijos nutarimai 
yra neliečiami ir niekas neturi tei
sės jokių nutarimų kritikuoti ar 
kaip nors kitaip nepasitenkinimą 
pareikšti. Bet mums tenka laimė 
gyventi demokratiniame krašte, 
tad ir ta žodžio laisvė yra visiems, 
kas tik nori ką kalbėti.

Kadangi aš esu vienas iš tame 
straipsnyje minėtų “sporto nusi
kaltėlių”, tai prieš galutinį pa
smerkimą turiu teisės ir šiek tiek 
pasiaiškinti.

Rašydamas sporto skyriui, aš 
visai nekritikavau ir nekėliau 
nuomonės, kad tie ar kiti sporto 
skyrių nutarimai yra neteisėti. 
Palieku visus nutarimus ir toliau, 
kokie yra. Bei jei tie nutarimai 
dėl sporto šventėje neįteiktų do
vanų buvo diktatoriški, nesportiš- 
ki ir nepritinką lietuviškai ir 
draugiškai sporto šventei, tai aš 
ir šiandien tą patį kartoju. Strai
psnyje “Pasisakymai Sporto 
Klausimais”, kaipo pavyzdys man 
nurodyta Olimpinės žaidynės, ku
rių metu neduodamos dovanos 
drausmingiausiam, seniausiam, 
jauniausiam ar pan. Kada jau 
toks pavyzdys nurodytas, tai prie 
to dar labai tiktų ir toks nurody
mas: Per Olimpines žaidynes duo
damos dovanos antros ir net tre
čios vietos laimėtojams. Tad jei 
vadovaujamės Olimpinių žaidynių

Balandžio 16 (šeštadienį) Syd- 
nejaus sportininkai rengia įdomų 
ir dar tokį vakarą, kokio iki šiol 
nėra buvę Sydnejuje. šis sporti
ninkų pasilinksminimas įvyks 
Bankstowno Lietuvių Namuose 
(sekančią savaitę žiūrėkit oficia
lų skelbimą) ir jis vadinsis “Balan
dėlių Vakaras”. Bufete šeiminin
kaus žinomoji Sydnejaus virėja 
Valė Stanevičienė ir jos žinioje ra
sis balandėliai, taip mėgstami tiek 
ir jaunų, tiek ir senų lietuvių. Tą 
vakarą mūsų ponioms tikrai ne
reikės namuose virti, nes koviečių 
mamyčių virti balandėliai paten
kins visus. Šokių metu bus loterija 
ir jeigu laimė laimingąjį lydės, tai 
jis gali pasidaryt net ketvirčiu 
milijono dolerių turtingesnis.

Tat mielieji Sydnejaus sporti
ninkų bičiuliai, jauni ir vyresnie
ji, neužmirškite balandžio 16-ją 
dieną atsilankyti į Kovo “Balandė
lių Vakarą”.

PUIKUS VYRŲ LAIMĖJIMAS 
58:29 (30:12)

Paskutines savo rungtynes ko- 
viečiai žaidė ir laimėjo prieš Glebe 
P.B.C. Iš pačių pirmųjų žaidimo 
minučių koviečiai perima inicia
tyvą ir veda net 12:0. Atrodo, kad 
Kovo vyrai prikrės australams Ve
rą maišą krepšių. Aikštėje visą 
rungtynių laiką matosi aiškuss 
mūsų vyrų pranašumas, ir trene
ris, išėmęs pirmąjį penketą, lei
džia žaisti visos komandos žaidė
jams. Be pačių pagrindinių žaidė
jų šiose rungtynėse labai gerai 
sužaidė Liutikas, kuris labai gerai 
įminėjo sviedinius nuo priešo 
krepšių. Taip pat, atrodo, savo me
timų formą atgauna ir Daniškevi- 
čius kuris parodė eilę puikių me
timų, kuriais jis ankščiau buvo 
pasižymėjęe. Gerai aikštėje suko- 
vojo Sauka, J. Kraucevičius ir 
Čepulis, kuriems gal dar tik trūks
ta aikštėje didesnio laisvumo ir 
tikslesnių mėtymų.

Taškai: Andriejūnas 18, Luko
ševičius 14, Daniškevičius 12, 
Kraucevičius, Liutikas ir Sauka 
po 4, Atkinson 2.

JAUNĖS PRALAIMI

SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, NAW. nuostatais, tai kodėl gi per pra- 
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu. ėjusią mūsų sporto šventę nebu-

Prekėa duodamo* ir U.imokėjimui. Me. kalbame vokHkaL vo iteikta dovana Melbourno Var- 
VWWWVWVUWVWMmwvWMMAMHMKVWWVVVVWwP0 klubo merginoms, laimėjusioms

antrą vietą? O dvana joms buvo 
paskirta.

Kalbant apie nepatenkintus, ar 
gi jau toks didelis nusikaltimas, 
jei kas nors palietė svetimtaučius 
žaidėjus, esančius lietuvių klubuo
se? Jei tik gerai pasiklausysite, 
tai tokių balsų dėl esančių sve
timtaučių girdėsite labai daug. 
Ypatingai tuose sporto klubuose, 
kur svetimtaučių nėra.

Net ir p. B. Nemeika rašo “jei
gu turkai žaistų už Vytį, tai Ade
laidės lietuvių vaikams tas nieko 
nepadėtų”. Bet jei koks nors tur
kas apsiveda lietuvaitę, tai jau 
mes jį palaiminam, paplojam jam 
per petį ir stumiam į sporto aikš
tę, kad jis jau už mūsų klubą žai
stų ir mums naudos būtų... Tai 
štai kur yra tas tariamas kermo
šius, kurio mes niekad nebaigsi
me.

Dirbant kiekvieną darbą tenka 
sutikti visokių kliūčių. Tad ir 
sportinėje veikloje tenka susidurti 
su tokia padėtimi, kokios mes an
ksčiau nesitikėjome. Bet kai gerai 
apgalvosime, tai gal pavyks su
rasti aukso vidurį, bus mažiau ne-

Mūsų jaunės šias rungtynes 
prieš australių komandą pralaimė
jo 12:16 santykiu. Taip kaip ir an
ksčiau kovietės mergaitės aikštė
je gražiai kovoja, patenkinamai 
dengia savo žaidėjas, tik visa bėda 
blogi mėtymai, kas joms ir atneša 
tokius, kartais net apgailėtinus, 
pralaimėjimus. Atrodo, kad prieš 
šią ligą yra tik vienas vaistas, tai 
būtent, daugiau mėtyti sviedinį į 
krepšį. Tikrai, visai paprasta. Tat 
susiimkit, jaunės, ir parodykit, kad 
ir jūs mokat geriau mėtyti. Taš
kai: Saukutė, Intaitė, Kazlaus
kaitė,Kuraitė, Wilson ir Žygaity- 
tė po 2.

JAUNIAI PRADEDA 
PIRMENYBES

jau-Kovas užsiregistravo savo 
nių berniukų komandą į Western 
Suburbs iki 18-kos metų krepši
nio turnyrą. Dar dabar nėra gau
ta tiksli data, kada bus šis turny
ras pradėtas, bet atrodo, kad maž
daug trijų savaičių tarpe ir bus 
žaidžiama Burwood Girls High 
School.

kas pačių Bankstowno lietuvių 
neturėtų būti taip lengvai pra
leistas pro pirštus Ir šiandie, 
kai mūsų jauniai vėl atgyja Syd
nejuje ir kai jie savaitės dieno
mis turi važiuoti į australų tur
nyrus vėlai vakarais kartais net 
į tolimus priemiesčius, tai ma
nau, kad Bankstowno Liet. Na
mų Valdyba ir visi bankstownie- 
čiai turi sutikti su tuo tikru, šių 
dienų gyvenimo padiktuotu fak
tu, jog sporto salė prie Banks
towno Liet. Namų yra daug svar
besnė, negu gražus namų fasa
das.

Būkime realūs ir gyvenime 
šių dienų reikalavimais, nes nbrs 
daugelis mūsų vyresniųjų ir ne
įstengia suprasti sporto, o šiuo 
atžvilgiu dar ir lietuviškojo, svar
bos mūsų jaunuomenei, tačiau 
šie jaunuoliai ir jaunuolės, dau
gumoje gimę Australijoje ir lan
ką australiškas mokyklas, žino, 
kas yra sportas, fizinis auklėji
mas ir kokios reikšmės jis turi 
jaunam žmogui. Jeigu kada šis 
salės pastatymo projektas būtų 
įgyvendintas, tai, manau, Syd
nejuje mes galėtume tiktai di
džiuotis, pastatę dar vieną lie
tuvišką tremties paminklą, ku
rio tiesioginis tikslas visuomet 
būtų mūsų jaunimui.

Nesigilindamas į namų prie
kio problemas, manau, kad pa
čiai Bankstowno Liet. Namų 
Valdybai, jau neskaitant visko, 
ką jie gero padarys lietuviška
jam jaunimui, būtų daug leng
viau statyti sporto salę, kadan
gi ir pati statyba bus paprastes
nė ir svarbiausia, kad šiuo metu 
esant tokiam dideliam salių trū
kumui Sydnejuje, būtų labai len
gva salę išnuomuoti nė tik trer 
niruotėms, bet ir paskiriems tur
nyrams, kas atneštų nuolatines 
pajamas ir tuo pačiu pati salė 
gal dar net su priedu galėtų sa
ve išsimokėti ir gal net ateityje 
padėtų pastatyti tą patį namų 
priekį.

Prieš darydami galutinį savo 
sprendimą gerai pagalvokite, 
bankstowniškiai, ir jeigu kartais, 
o aš to tikrai tikiuosi ir laukiu 
iš jūsų, nuspręstumėte pirmiau 
statyti sporto salę, tai šis jūsų 
ryžtas būtų geriausia dovana 
mūsų ne< tik sportuojančiam, 
bet ir visam Sydnejaus liet, jau
nimui šiais Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Metais!

A. Laukaitis

PAGROBTAS
LIETUVIS

1965 m. rugpiūčio gale iš Vakarų 
Vokietijos išvykęs automibiliu pa
keliauti po Sovietų Sąjungą ir ne-, 
trukus paslaptingai dingęs, kaip 
dabar paaiškėjo, savo kelionę turės 
tęsti dar septynerius metus Sovie
tų Sąjungos kalėjimuose bei pri
verstinio darbo stovyklose. Kovo 12 
dieną Minske'jis buvo apkaltintas 
ir nubaustas už šnipinėjimą.

A. Petrauskas į Vakarų Vokie
tiją iš Lietuvos buvo išleistas 1960 
metų pradžioje. Dabartinės savo 
kelionės metu Antanas Petraus
kas telegrama išsikvietęs į Minską 
savo brolį Praną iš Klaipėdos ir 
pažadėjęs jam irgiišrūpinti leidi
mą persikelti į Vokietiją, bet išsi
taręs, kad brolis “turįs parinkti 
žinių”, čekistai tą susekę. Petraus
kas prisipažinęs, kad jis veikęs pa
gal “pasižadėjimą Vakarų Vokie
tijos žvalgybai”... (Elta)

— ★ —

Vilniuje jau rodomas pirmas 
spalvinis plačiaekraninis (“cine
mascope”) lietuvių filmas-baletas 
“Eglė žalčių karalienė”, muz. Ed. 
Balsio, choreografija V. Grivicko. 
Kritika filmą vadina — Levendos 
tęsinys. (Elta

JEI TAU RŪPI LIETUVIŲ 
REIKALAI, MŪSŲ PASTOGĘ 

SKAITYTI PRIVALAI.

patenkintų ir mūsų sportinė veik
la toliau klestės. O tik to aš ir 
norėčiau.

P. Šalkauskas, Melb.

SUKŪRĖ ŠEIMĄ.

Kovo 26 dieną Sydnejuje vedė 
buvęs Kovo krepšininkas Viktoras

Lukoševičius. Nors šiuo metu jis 
pats ir nežaidžia krepšinio, tačiau 
yra labai artimas draugas su vi
sais koviečiais, ypatingai krepši
ninkais, todėl ir vestuvėse daugu
moje matėsi sportininkų veidai, ku
rie savo buvusiam kolegai vestu
vių proga palinkėjo geriausios sėk
mės ateityje, neužmirštant ir to
liau savojo klubo ir savųjų drau
gų. L...

5



6 MŪSŲ PASTOGĖ 1966 m. balandžio 4 d.
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MELBOURNE BRISBANE
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS 

MELBOURNE
Kovo 12 dieną įvyko A.L.B. Mel

bourno Apylinkės visuotinis susi
rinkimas. Tokie susirinkimai Mel
bourne vyksta kasmet, tačiau šis 
susirinkimas nebuvo eilinis, bet is
torinis. Tai buvo pirmas susirin
kimas Melbourno lietuvių namuo
se.

Kaip ir kiekvienais metais taip 
ir šįmet į susirinkimą atvyko la
bai mažas skaičius tautiečių. Daž
nai tenka klausytis lietuvių veik
los kritikos, kartais net papeikimų, 
bet kai tai veiklai vadovauti ieško
ma žmonių, tai niekaip negalima 
prisiprašyti tautiečių atvykti. 
Kiekvienas aiškinasi: “bijau, kad 
neišrinktų Valdybą”.

Nors į susirinkimą atvyko ne
gausus skaičius žmonių, bet reikia 
paminėti, kad tai buvo bene tvar
kingiausias ir sklandžiausias su
sirinkimas. Be ginčų ir didelių 
S rašymų, buvusioji A.L.B. Mel- 

ourno Valdyba perrinkta ateinan
tiems metams. Valdybos sąstatas:

p.p. A. Liubinas, I. Alekna, Bi- 
kulčius, H. Malakūnas (jnr.) E. 
Šeikienė, kandidatai — Martynas 
Didžys, Algis Šimkus ir O. Bal
trušaitis.

Revizijos Komisijon išrinkti: 
Vincas Ališauskas, L. Barkus, Ma
lakūnas snr., šalkūnas, J. Petrai
tis ir S. Valys.

Garbės Teisman išrinkti: p.p. 
Mikaila, Meiliūnas ir ponia Mala- 
kūnienė.

Pabaigoje išdiskutuoti įvairūs 
reikalai, padėkota Valdybai už įdė
tą darbą ir palinkėta sėkmės atei
nantiems darbo metams.

V.K-ė.

Vienodą ir liūdnoką Brisbanės 
Apylinkės tautiečių gyvenimą 
praskaidrino savo atsilankymu 
gerb. svečias iš Geelongo, kun. Dr. 
Bašinskas.

Kovo 24 d. vakare St Marie’s 
mokykloje. Sth. Brisbane, parodė 
filmų iš didesniųjų kolonijų lietu
vių gyvenimo, o kovo 25-27 d.d., to 
pat vardo bažnyčioje, pravedė mū
sų parapijiečiams rekolekcijas.

Gerb. kun. Dr. Bačinskas savo 
švelniais ir turiningais, šiandieni
nę šeimos buitį gvildenančiais pa
mokslais, pasikalbėjo su vaiku
čiais, jaunimu ir tėvais.

Po sekmadieninių pamaldų ir re
kolekcijų, mokyklinėje patalpoje 
vyko bendra arbatėlė ir kaimyniš
ki pasišnekėjimai.

Esame dėkingi gerb. kun. Dr. 
Bašinskui už mūsų aplankymą ir 
paruošimą Prisikėlimo šventei.

Mūsų Brisbanėje nedaug, tad 
mes iš savo tarpo nė vieno jaunimo 
atstovo į pasaulinį kongresą Chi- 
cagoje neisrėdysime, o prisidėsime 
tik savo sumestine, padėdami ap-

NAUDINGI PATARIMAI
Jeigu, virdami pietus, plaunate 

mėsą ar kaulus, neišpilkite to 
vandens laukan, o palaistykite gė
les. Toks vanduo turi naudingų me
džiagų, kurios skatina augalų au
gimą.

Jeigu tūbelė nuo kremo, dantų 
pastos ar batų tepalo labai sun
kiai atsisuka, pamerkite i šiltą 
vandeni..

Jeigu citrina ilgai gulėjo ir at
rodo suvytusi, ją gali atgaivinti, 
pamerkus kelioms valandoms į šal
tą vandeni.

šokolado dėmes geriausia valyti ;♦! 
šiltu glicerinu. Kai glicerinas iš- $

reikia išskalaudžius, dėmės vietą 
. ti šiltu vandeniu.

Sultingų vaisių 
tuoj pat išplauti 
išvalyti citrinos rūgštimi.

¥Lūpų dažais suteptas nosines 
išvirinkime vandenyje su muilu.

dėmes reikia
vandeniu arba

mokėti kelionės išlaidas tiems jau
nuoliams, kurie ten vyks iš didžių
jų Australijos kolonijų.

Jaunimo Kongresan keliaujan
čiųjų lėktuve rasis, taip pat, ir vie
na brisbanietė. Tai bus Ponia Bar- 
zdienė, kuri pasinaudodama papi
ginta kelione vyks Chicagon savo 
dukters Nijolės ir žento Povilo 
Stelmokų aplankyti.

Turime Chicagoje begyvenantį 
ir vieną “savą”, dar visai jauną, 
gabų ir darbštų vyrą. Tai Sagačių 
Dalius, visu savo protu ir jėgomis 
slidžiais mokslo laiptais besiver
žiąs pačią viršūnę — besiekiąs 
daktaro laipsnio.

Tad gal jis savo draugų ir drau
gių apylinkės vardu, gal sutiktų 
jaunimo kongrese dalyvauti ir ats
tovauti.

Vaidas ir Irena Stankūnai, nu
sibodus begyventi Skautų palapi
nėse, jau greitai įkels koją į savą 
mūrinuką.

Vaidas, sako, girdėjęs gandus, 
būk tai, jei kas savo trobelėje 
apsigyvens, esą galima išvengti 
nuomos mokėjimo.

Corindas Povels.

MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBAS

BALANDŽIO 16 D., ŠEŠTADIENĮ,.

MELB. LIETUVIŲ NAMUOSE, NORTH MELBOURNE, >!
£:

ruošia

MARGUČIU

Programoje: muzika, šokiai, gausi loterija;

margučių premijavimas. Numatytos trys didelės 
piniginės premijos.

Skanūs šilti ir šalti užkandžiai, alus ir kiti gėrimai.

Gros puikus kontinentalinis orkestras.

Maloniai kviečiame visus lietuvius atsilankyti.
Įėjimas aukomis — 1 doleris.

Pradžia 7 vai. vak.

Melbourne Lietuvių Klubo Taryba

“SVETIMOS PLUNKSNOS”
MELBURNE

A.Krausas
Paulei patinka, bet netikėtai ji su
sipažįsta su kitu dailininku mau
dykloj. Su juo bando susitikti tetai 
nežinant Tačiau teta greit pastebi 
ir reikalauja Paulę pasiaiškinti.

Burmistro namuose vieši advo
katas Čiurka su sūnum Pranu, ku
rie radę tikrojo dailininko doku
mentus, veikia jo vardu. Apie tai 
nei teta, nei dukterėčia nežino, kad 
tai ne tas, kurio jos laukė.

Beieškodamas pamestų doku
mentų tikrasis Tamonis atvyksta 
pas Burmistrą, bet jo neradęs na
mie susitinka su jo seserim. Ji iš
girdus Tamonio pavardę, jam ne
tiki ir jį išvaro. Antrą kartą Ta- 
moniui atėjus pas burmistrą, jis 
susipažįsta su advokatu, kurio sū
nus pasisavino jo pavardę. Padė
tis taip susiraizgo, kad jis tampa 
Čiurka iš anksto nežinodamas 
koks nemalonus reikalas iš to išeis.

Tariamasis Tamonis turi tetai 
įrodyti, kad jis yra dailininkas ir 
tapęs Meno Galerijos direktorium 
turi nutapyti paveikslą, bet ir čia 
tėvas ir sūnus griebiasi apgaulės, 
kol pagaliau paaiškėja teisybė. 

__ „__ „__ ,___ , ____ Tikrasis dailininkas Tamonis at- 
su burmistro dukterimi. Namuose" gauna savo dokumetnus ir pasilie

ka su burmistro dukterim Paule, o 
advokato sūnus susilaukia užtar
nauto atpildo. Advokatą čiurką

Į Lietuvių Namus Nth. Mel 
bourne kovo 19 d. mūsų tautiečiai 
rinkosi būrių būriais. Greit beveik 
buvo pripildyta visa salė, o ir bal
kone netrūko žiūrovų. Viso susirin
ko apie 350 tautiečių. Namai pri
sipildė. gyvybės. Vieni užkandinėje 
stiprinosi ir gaivinosi kiti būre>- 
liais sustoję smagiai kalbėjosi ir 
dalinosi paskutinėmis žiniomis ir 
naujienomis iš mūsų bendruomenės 
gyvenimo. Kiti kalbino seniai be
matytus draugus. Kaip smagu su
sieiti tokiam dideliam būriui krū
von ir pabendrauti savo nuosavuo- 
se namuose!

Štai jau trečią kartą šviesos pri
geso, aukščiausias laikas užimti 
vietas. Rampos šviesos scenoje jau 
sušvito, prožektoriai pradėjo veik
ti. Pakilo uždanga ir Melbourno 
Lietuvių Teatro “Aušros” spektak
lis prasidėjo. Vaidinama Adomė
no trijų veiksmų komedija “Sve
timos Plunksnos”.

Komedijos siužetas nelabai su
dėtingas, bet gerai sukurtas. Bur
mistro sesuo Agota stotyje pasitin
ka grįžtantį iš Paryžiaus dailinin
ką, kuris ilgesnį laiką susirašinėjo i. _ • - • • • --_____
pasilikusi Paulė nekantriai laukia 
atvykstančio svečio, kurį ji pažįs
tanti tik per laiškus. Paulė pasi
žadėjusi už jo ištekėti, kad jis pas vadino V. Miliauskas, jo sūnų Pra- 
ją atvažiuos. ną — M. Didžys, burmistro seserį

Išvykdama į Ameriką tariu nuo
širdžią padėką Melbourno Socia
linės Globos Moterų Dr-jai ir jos 
pirmininkei A. Matukevičienei už 
suruoštas man jaukias ir šiltas iš
leistuves, dovanas ir gražius linkė
jimus. Ta pat proga atsisveikinu 
su visais mano artimaisiais, bi
čiuliais ir pažįstamais ir jautriai 
tariu sudieu!

Pagarbiai Jūsų
Marija Batakienė

Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius

švenčių proga degtine

BALTIC VODKA

ADELAIDE
NAUJA VALDYBA

Pranešame, kad kovo 20 d. ALB 
Adelaidės Apylinkės visuotiniame 
susirinkime išrinktoji Apylinkės 
Valdyba:

Pirmininkas Z. Vabolis 
(telf. 76-3804)

Vicepirmininkas G. Rakauskas
(telf. 49-8556) '

Sekretorius V. Patupis 
(telf. 56-5861)

Iždininkas G. Patupis
(telf. 56-3988)

Valdybos narė kultūros reik. 
D.Maželytė

Valdybos adresas — Box 1296L. 
G.P.O. ADELAIDE. S.A.

Sekretorius

AUSROS
NAUJAS TUNTININKAS.

Nuo balandžio 1 d. L.S.B. Aus
tralijos Rajono vadeiva paskyrė 
ps. Rotcą Aušros tunto tuntinin- 
kų. Ps. Rotcas skautauti pradėjo 
Kaune-Šančiuose, vėliau tęsė Vo
kietijoj ir nuo pirmųjų savo gyve
nimo dienų Sydnejuj. Paskutiniuo
sius penkerius metus jis buvo tun
to atstovas prie AASE. Tuntinin- 
ko adresas : 69 Belmar e St., 
Fairfield-East, N. S.W.

Išbuvęs dvejus metus tuntininko 
pareigose ps. J. Zinkus pasitrau
kė,bet ir toliau lieka tunto štabe.

SUEIGOS.
Didįjį Penktadieni, balandžio 

8 d. 11 vai. ryto, Bankstowno lie
tuvių namuose įvyks visų d-vių 
darbo sueiga. Programoje margu
čių dažymas, skautiški užsiėmimai 
ir kt. Kiaušinius ir dažymo reik
menis parūpins tuntas. Pakviesti 
instruktoriai.

Atvelykyje, balandžio 17 d., tuoj 
po lietuviškų pamaldų tuntas vyks
ta į stovyklavietę Ingleburn, kur

tė, burmistro dukterį, Paulę But
kutę — A. . Butkutė, burmistro 
tarnaitę Teklę Grinkutę — M. Mi
liauskienė, dailininką Juozą Tamo- 
nį — A. Šimkus ir žurnalistą Ka
zimierą Burbulą — A. Raudys.

Žiūrovų reakcija buvo pakanka
mai stipri, teigiama bei šilta. Iš
sivystė tamprus ryšys tarp akto
rių ir žiūrovų. Visi aktoriai neblo
gai vaidino, ypač iš jų išsiskyrė V. 
Miliauskas, N. Mališauskaitė, ne
blogai pasirodė M. Miliauskienė, 
A. Butkutė ir A. Šimkus. Naujo- pastatymų! 
kams M Didžiui ir A. Raudžiui TEATRAS"!

trūko laisvumo judesiuose bei iš
gyvenimo vaidmenyse. Veikalą 
režisavo Viltis Kružienė. Ji savo 
darbe parodė nemaža sugebėjimų 
ir talento. Dekoracijos skoningai ir 
gražiai paruošė dail. Gražina Fi- 
rinauskienė

Šis kultūrinis įvykis melbour- 
niškių buvo šiltai priimtas. Karš
ti plojimai, gausios gėlių puokš
tės ir gražūs sveikinimai buvo 
“Aušros” Teatro nariams morali
nis atlyginimas už paaukotas va
landas ir pasišventimą beruošiant 
šį spektaklį. Nepavarkite ir nenu
leiskite rankų ir toliau, nes teatro 
menas yra labai reikalingas. “Sve
timas Plunksnas” melbourniškiai 
teigiamai įvertino ir ilgai dar jas 
prisimins. Mes laukiame naujų 

! Valio “AUŠROS

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka 

Teko neseniai patirti, kad syd-Balandžio 2 d. išvyko lėktuvu į
Europą pasidairyti sydnejiškis p. neiškiai p.p. Jarėmbauskai netru- 
Mensonas. Žadėjo lankytis Angli- kus žada išvykti paatostogauti į 
joje ir eilėje Europos kraštų. Ke- Europą ir kitas matytus ir nema- 
lionėje išbus apie 5 savaites. tytus kraštas.*

Lokalinio laikraščio “The Lea
der” korospondento paklaustas, ko
kio dydžio savo kūrinius žadąs iš
statyti velykinėje keturių dienų 
grupinėje parodoje 67 Oyster Bay 
Rd., Oyster Bay, mūsų dailininkas 
ir tos parodos iniciatorius Leonas ___ _______  -- _ _______
Urbonas atsakęs — nuo 6 inčų iki nas, kaip girdėjom, susilaužė ko- 
6 pėdų! . ;..........................

Agotą Putkutę — N. Mališauskai-

Mielą Melb. Liet. Klubo narį

J. ŠNIRĄ ir jo šeimą,

Melbourne Lietuvių Klubas

tragiškai žuvus jų brangiam sūnui Algirdui, skausme 
giliai užjaučia

Atvykęs dailininkas nelabai

*
Aną savaitgalį Sydnejaus taut, 

šokių grupės vadovė Jūratė Reis- 
gytė specialiai buvo nuplasnojusi 
į Melbourną pasižiūrėti “Svetimų 
plunksnų”. Sako, buvo taip gražu, 
kad bežiūrint teko ir juoktis ir 
verkti 1

*
Į užjūrius išvyksta studijiniais 

tikslais ir Dr. Gytis Dante, grei
čiausiai ne vienas, nes kalbama, 
kad prieš išvykdamas žada dar iš
kelti ir savo vestuves.*

Wollongongiškis St. Baltramijū- 

ją, kuri dabar įmūryta gipse ilges
niam laikui. Bet manote, kad jis 
atostogauja? Šitą “nedarbo” metą 
jis kaip tik išnaudoja studijoms ir 
rašymui. Reikia tikėtis, kad šis tas 
klius ir Mūsų Pastogei.

*
Dail. L. Urbonas pasinaudoda

mas šiuo skyreliu kviečia visus 
lietuvius canberiškius ir jų drau
gus atvykti į jo kūrinių parodos 
atidarymą, kuris įvyks balandžio 
7 d. 6 vai. vak. meno galerijoje “A” 
(“The Town House” Motel, Civic 
Centre, Canberra). Paroda truks 
iki balandžio 29 dienos.*

Nusibodo Krašto Valdybos iž
dininkui p. A. Giliauskui iš pašto 
nešioti siuntas ir laiškus, tad nu
sipirko naują Valiantą. Ta proga 
net savaitę ir darban nėjo, peš

Kovo 26 d. Sydnejaus lietuviai 
gydytojai turėjo atsisveikinimo 
vakarienę su p.p. Jarembauskais, 
kurie ilgesniam laikui išvyksta pa
sidairyti aplink pasaulį, ir su Dr. 
G. Dante, kuris veda ir taip pat 
išvyks povestuvinėn kelionėn į už
jūrius. Vakarienės metu sąraše 
buvo ir “fried sole”, kuris buvo 
lietuviškai suprastas, kaip “keptas 
puspadis su batų tepalo padažu”, 
kiti išsivertė kaip ,ftotorių kepta ,
dūšia”, gi šį retą patiekalą išban- gi reikėjo pasidžiaugti nauju žais- 

, dė tik viena p. Vingelienė. x Buku.

f X X

i
i-

X

i S y d n e j u j e reikalaukite pas M. PETRONĮ
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD. TEL. 74-5727

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

NEPAPRASTAI AUKŠTOS KOKYBES
VYŠNINE — CHERRY VODKA

BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD.

Crn. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A.

• •

NAUDINGA

SKELBTIS “M. P-JE”

TUNTE
bus tunto sueiga, margučių paro
da, margučių ridenimo varžybos ir 
Velykų Bobutė. Išvyka bus baig
ta ankstyvu lauželiu. Pasiimti už
kandžių.

Esant blogam orui programa 
vyks salėje..

trumpą laiką teko daug ką pama
tyti, ir tikrai galėčiau su gryna 
ir kupina sąžine grįžti Australi
jon, pilnai atsigavęs lietuvišku 
menu.

Stebiu čia lietuviškąjį jaunimą 
ir džiaugiuosi girdėdamas juo? 
kalbant tik lietuviškai, gražiai 
lietuviškai. Toje apylinkėje yra 
lietuvių bažnyčia, mokyklos, ligo
ninė, krautuvės, valgyklos ir res
toranai. Parkas pavadintas “Li
thuanian Plaza”.

Linkėjimai visiems “Aušros” 
tunto skautams ir skautėms.

A.

JAUNESNIŲJŲ' SKAUTŲ 
SUEIGA

“Šešupės” ir “Žalgirio” d-vių 
jaun. skautai-ės turėjo savo su
eigą Lidcombe, kovo 20 d. Sueigo
je pradėti pasiruošimai Motinos 
Dienai. Prisiminta d-vių iškyla į 
zoologijos sodą ir čia pat kiekvie
nas turėjo progos savo prisimini
mus užrašyti (rašiniai perduoti 
“Pėdsakiui”). Be nuolatinių “Še
šupės” d-vės vadovių v.s.v.sl. Ra
munės Zinkutės ir psl. Liudos Api- 
nytės pakviesti ir dirba su jaun. 
skaitais skautai Zita Belkutė ir 
Paulius Kabaila.

Alciauskas rašo

Jau gavau pirmuosius "Mūsų 
Pastogės” numerius ir atidžiai 
perskaičiau kiekvieną straipsnelį. 
Nors dar ir trumpas laikas kai 
palikau Jus, bet viskas mane do
mina, lyg dar gyvenčiau drauge. 
Ilgai liks prisiminimai, susirinkę 
per tuos 16 metų, nors išvažiuo
damas ir sakiau — nusibodo Aus
tralija, bet šiuo metu turiu ge
riausius prisiminimus, apie ją.

Balandžio 3 d. būsiu skautinin
kų Ramovės susirinkime, kurį 
praves L. S. S. dvasios vadovas v. 
s. kun. Vaišnys.

Teko apsilankyti Kaziuko mu
gėje. Praleidau visą dieną besi
džiaugdamas įdomybėmis ir bera
gaudamas lietuvišką girą. Susipa
žinau su daugeliu skautininkų — 
vadi jos veikėjų. Jau gavau pasiū
lymų vienetų vadovavimui, bet 
manau, dar reikia daugiau susipa
žinti su šiuo kraštu.

Pereitą sekmadienį lankiausi 
Čikagos lietuvių operoje, buvo sta
toma “La Traviata”. Labai pui
kus pastatymąs, gražios dekoraci
jos ir puikūs solistai. O koks stip
rus choras, nemačiusiam sunku ir 
įsivaizduoti. Tikrai žavintis pas
tatymas. Tikrai nesigailiu tokiu 
laiku čia atsiradęs, nes per tą

IŠKYLA Į PICNIC POINT.

Kovo 27 d. “Živilės” ir "Gedi
mino” d-vių skautai-ės turėjo įdo
mią iškylą prie Georges upės, ku
rią gražiai pravedė draugininkai 
ps. D. Skorulienė ir psl. K. Narbu
tas.

Po trumpo laisvalaikio — piety 
Fitzpatrick Parke, skautai skau
tės buvo padalinti (ir paženklinti) 
j dvi skiltis: “Rožės” ir “Zebrus”, 
tarp jų visą laiką buvo tęsiamos 
varžybos.

Pradėta mazgais. Kiekvienas tu
rėjo apie save apsirišti gelbėjimo
si kilpą ir savoje skiltyje susiriš
ti žvejų mazgu. Antroje stotyje 
skiltys gavo laiškus morze ir tu
rėjo atnešti 9 išvardintus daiktus 
Sekančioje stotyje rastas elektra 
“nutrenktas” (su elektros viela 
rankoje) žmogus. Atliktas gelbė
jimas. Ir paskiausiai reikėjo su
rasti pasislėpusią varlę. Ir taip 
pasiekėm Lambeth Parką, kuriame 
buvo pravesta daug žaidimų. Sus
tojus į ratą sudainuotos kelios dai
nos ir programa užbaigta sugiedo
jus “Ateina naktis”.

Grįžus į išvykimo vietą dar kiek
viena skiltis turėjo aprašyti ši? 
iškylą. Laimėtojais išėjo “Rožių'’ 
skiltis; dalyvavo 16 skautų.

Iškyloje dalyvavo ir talkininka
vo draugininkams (kaip teisėjai) 
p.p. M. Nakutis, Aleksas Berno 
tas ir ps. J. Zinkus.

atvykęs nervų ligoninėn 
prisistato savo kaliny-

Naujai 
pacientas 
nui, senam pacientui:

— Aš esu Napoleonas.
— Atleisk man, bet aš esu Na

poleonas.
Tai nugirdęs psichiatras, mur

ma sau po nosim:
— Lažinuosi, kad vienas iš Jt 

nežino, ką šneka.

mūsų Pastogė
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 
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