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LAIKAS
PAGALVOTI

DABAR
Iš kaikurių šiame laikraštyje 

pasisakymų galima susidaryti 
nuomonę, kad pas mus šiuo 
metu yra taip viskas tobula, kad 
betkokios naujos minties kėli
mas arba tam, ką turime, dides
nių bei tobulesnių formų reika
lavimas, yra ne kas kita, kaip 
visuomeninių nuotaikų nuodiji
mas bei dirbančiųjų pastangų 
niveliavimas. Nežiūrint to, vis 
tik drįstu paliesti dar vieną li
gi šiolei viešai nenagrinėtą klau
simą, kuris, gal būt, nėra toks 
aštrus šiandie, tai bus verkian- 
iiai aktualus rytoj, būtent, se
nelių ir invalidų prieglaudos 
klausimas. Sį klausimų svarstyti 
laikas yra labai ir labai pri
brendęs. Jau šiandie yra visa 
eilė asmenų, kuriems pastovi 
prieglauda arba tam panaši ins
titucija yra labai reikalinga. At
eityje atsiras tokių ir dar dau
giau. Juk atvykome į Australi
ją pačiame jėgų pilnume — ne
buvo kaip ir kada net pagalvo
ti apie poilsio namus arba prie
glaudas. O štai šiandie yra visa 
eilė senukų, kurie būtų laimingi 
galėdami užbaigti savo vienat
vės dienas lietuvių tarpe ir net 
turėdami šiokį tokį užsiėmimu. 
0 be to yra visa eilė ligonių, 
nuolatinių ligonių, kurie kartais 
kitur norėtų pagyventi ir 
netgi jiems būtų labai sveika 
pakeisti ligoninės atmosferą. 
Vien tik Sydney Liet. Mot. Soc. 
Globos Draugija kiekvienų di
desnių švenčių metu suka gal
vas, kaip ir kur bent kelioms 
dienoms išleidžiamuosius iš li
goninės padėti, priglausti. Ma
nau, kad tuos pačius rūpesčius 
tolygios organizacijos turi ir ki
tose lietuvių kolonijose. Reika
las būtų lengvai išsprendžiamas, 
jeigu būtų tokia lietuviška instr 
tucija, kaip prieglauda ar poil
sio namai, kuriuos tvarkytų ir 
prižiūrėtų ten gyvenų seneliai 
arba bent dalinai darbingumo 
nustoję ir kiti mūsų bendruo
menės žmonės.

Man atrodo, kad tokių prie
glaudos namų užtektų vienų vi
sai Australijos lietuvių bendruo
menei, ne taip, kaip su ben
druomenės namais, kurie reika
lingi vietos lietuvių reikalams 
(o kartais ir vienuose neišsiten
kama). Nesvarbu, kur jie būtų 
pastatyti ar įrengti, juos pasiek
tų iš kiekvieno Australijos kam
po, nes tokie reikalingi prie
glaudos į juos atvyktų vieną 
kartą ir visam laikui.

Tokių prieglaudos namų įs
teigimas būtų didelis ne vien 
tik socialinis, bet drauge ir tau
tinis patarnavimas bei respek- 
tas tiems mūsų tautiečiams, ku
rių ne vienas savo tautos gėriui 
buvo pašventęs pačias gerąsias 
savo jėgas. Atsiminkime, turi
me savo tarpe visą eilę bevai
kių šeimų, viengungių, kurie at
ėjus laikui turės kur nors glaus
tis. Tad juo geriau, kad jie iki 
galo paliktų savųjų tarpe, justų 
jų globą ir jais rūpinnimąsi.

Kiek teko girdėti, Melbourne 
šiuo reikalu jau rimtai pradėta 
rūpintis. Net yra ir numatyta 
vieta — nemažas žemės plotas 
prie vandens. Jeigu taip visi 
Australijos lietuviai šį klausimą 
vieningai paremtų, netruktų iš
augti gražūs ir patrauklūs lietu
vių prieglaudos ar poilsio na- 

E

ŽODIS PASAULIO LIETUVIAMS
BIRŽELIO TRĖMIMŲ SUKAKTIES PROGA

Birželio 15 d. sukanka 23-ji 
metai, kai dideli Kremliaus ka
riuomenės daliniai, ilgai buvę su
telkti Lietuvos pasienyje ir pa
rengti žygiui, okupavo Lietuvę. 
Ji buvo Europoje pirmoji sovie
tinio imperializmo auka.

Užgrobusi Lietuvą ir sunaiki
nusi jos valstybines institucijas, 
Sovietų Sąjunga vykdė ir tebe
vykdo fizinį ir moralinį Lietuvos 
naikinimą, griaudama ūkį, tauti
nę lietuvių kultūrą ir šimtus 
tūkstančių tremdama žiauriausiu 
būdu į tolimuosius Sibiro kraš
tus. Tokį pat naikinimo būdą so -

ATVIRAS RUSINIMAS
GENOCIDAS — fizinis atskirų 

tautos narių naikinimas, kaip jis 
žiaurus bebūtų .neįstengia nutrinti 
tautos nuo žemės paviršiaus. Tai 
yra tik pagalbinės priemonės. Tik 
tada, kada tautai išplėšiama jos 
savita kultūra, kai netenka tų 
savybių, kuriomis ji skiriasi nuo 
kitų tautų ir kurios jungia at
skirus žmones į vieną tautinę ben
druomenę, tik tada, kada savitos 
kultūros vietą užima svetimi ir 
kitoms tautoms charakteringi 
bruožai, tik tada galim laikyti 
tautą mirusią, nors ji dar kurį lai
ką ir vartotų savo kalbą, bet jau 
svetimųjų primestai galvosenai iš
reikšti. Bolševikų skelbiamoji “so
cialistinio turinio ir tautinės for
mos” koncepcija yra ne kas kita, 
kaip noras Sovietų imperijoje gy
venančias tautas niveliuoti į vie
ną “Sovietų tautą,” kuri savo es
me priimtų didžiarusių kultūrą. 
Tai yra rusifikacija moderniais 
metodais.

Tautžudybė, gabiųjų bei vado
vaujančiųjų deportacijos tėra sa
vo esme pagalbinės priemonės šiai 
niveliacijai vykdyti, atskirų tau
tų pasipriešinimui palaužti.

Bolševikai siekia išrauti iš at
skirų tautų jų tautines specifines 
savybes. Kiek laiko reikia tam 
tikslui pasiekti — sunku pasa
kyti. Caristinė Rusija neturėjo tų 
modernių priemonių kurias savo 
dispozicijoje turi jos paveldėtoja 
Sovietų imperija. Juo labiau, kad 
rusiškosios pravoslavijos ir pan- 
slavizmo vietą užėmė kiekvienai 
tautai savo abtraktinėmis formo
mis prieinama kosmopolitinė ko
munizmo idėja.

Nereikia čia pamiršti naujų 
techninių propagandinių priemo
nių — radijo, kinas, televizija ir 
pan. K.Ž.

mai, nesvarbu, kaip bepavadin
tume. Reikia tik kam imtis kon
krečiai iniciatyvos. Galimas 
daiktas, kad ir vietinės valdžios 
įstaigos arba tam labdaringos 
organizacijos stipriai tokį reika
lą paremtų, nes tas atimtų dalį 
rūpesčio valdinėms instituci
joms. Gi pačiais namais ir jų 
aplinka vargu ar tektų labai 
daug rūpintis, nes juos prižiū
rėtų ir aptvarkytų juose gyve
nantieji.

A trodo, šį reikalą pajudinti 
pats laikas jau dabar. Būtų ge
ra, jeigu tuo klausimu atsirastų 
ir daugiau pasisakymų net su 
konkrečiais pasiūlymais, tad ir 
iniciatoriams, kas jie bebūtų, 
daugiau kas paaiškėtų ir būtu 
lengviau apsispręsti.

V.K. 

vietai naudoja ir kaimyninėse 
Pabaltijo valstybėse — Latvijo
je ir Estijoje.

Mūsų — laisvųjų lietuvių už
davinys Lietuvos žaizdas kelti ir 
viešai pasauliui rodyti. Minėda
mi šias BAISIŲJŲ BIRŽELIŲ— 
okupacijos ir didžiųjų trėmimų— 
sukaktis, savo susirinkimuose ir 
priimamose rezoliucijose REI
KALAUKIME:

1. kad laisvųjų kraštų vyriau
sybės reikalautų Jungtinėse Tau
tose ir kituose tarptautiniuose 
forumuose Lietuvai laisvo apsis
prendimo teisių, kurias jai Ant
rojo Pasaulinio Karo eigoje oku
pantas — Sovietų Sąjunga — at
ėmė ;

2. kad Jungtinių Tautų Specia
lioji Kolonializmo Komisija grei
čiau pradėtų svarstyti sovietinio 
kolonializmo panaikinimą Lietu
voje ;

3. kad didžiosios pasaulio val
stybės greičiau imtųsi žygių An
trojo Pasaulinio Karo padari
niams likviduoti ir tuo pačiu pa
greitinti Lietuvos nepriklausomy-

ji gegužės 11-12 d.d. įvykusios pabaltiečių “viršūnių” konferencijos. Sėdi iš k.: 
estų organizacijų Australijoje p-kas V. Maidre, latvių susivienijimo prezidiumo

, p-kas A. Garša ir A LB Krašto V-bos p-kas 1 .Jonaitis.

Lietuvos diplomatijos šefas ir 
Lietuvos ministeris prie šventojo 
Sosto atskiromis telegramomis pa
reiškė Kardinolui Kamerlengui B. 
Aloisi Masella užuojautą dėl Jo 
šventenybės Popiežiaus Jono 
XXIII mirties.

Kardinolas Kamerlengas Kardi
nolų Kolegijos pavedimu bei vardu 
atsakė S. Lozoraičiui ir S. Gird
vainiui, dėkodamas už užuojautą.

★
Popiežiui mirus Kardinolas 

Valstybės Sekertorius ir Romos 
Kurijos dignitoriai (kongregacijų 
viršininkai, sekretoriai ir .tt.) su 
negausiomis išimtimis, prie kurių 
priklauso Kamerlengas, nustoja 
savo pareigų. Ligi išrenkant naują 
Popiežių, Bažnyčios administraty- 
vinę valdžią ir Vatikano Miesto su
verenumą vykdo Kardinolų Kole
gija, kuriai atstovauja Kardinolas 
Kamerlengas.

★
Ministeris S. Girdvainis dalyva

vo a.a. Jono XXIII laidotuvėse ir 
kartu su kitais akredituotų prie 
šv Sosto diplomatinių misijų še- 

bės atstatymą;
4. kad demokratinių kraštų 

parlamentų nariai ragintų savo 
vyriausybes, kad jų atstovai 
tarptautinėse konferencijose ir 
institucijose ne tik primintų Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos okupa
cijos faktus, bet ir reikalautų 
šiems kraštams laisvės, kaip 
nuolatos reikalaujama kitų žemy
nų tautoms;

5. kad vakariečiais liautųsi ti
kėję, jog kultūrinių bei prekinių 
mainų su Sovietų Sąjunga pagal
ba evoliucijos keliu bus sudaro • 
mos sąlygos sovietinei santvar
kai pakeisti ir tuo pat keliu pa
vergtąja! Lietuvai išsilaisvinti;

6. kad lietuvių išeivija, tragiš
kuosius Birželių įvykius minėda
ma, įsipareigotų dar energingiau 
ir ryžtingiau kovoti dėl Lietuvos 
laisvės, kad besąlyginiai atmes
tų Maskvos agentų, nors ir lie
tuviškai kalbančių, siūlymus su 
jais bendradarbiauti ir tuo pa
čiu užkirstų kelią Lietuvos lais
vinimo frontą skaldyti.

Vyr. Liet. Išl. K-tas

fais buvo Kardinolų Kolegijos su- 
teiktoj audiencijoj, kurioje diplo
matinis korpusas pareiškė užuo
jautą dėl Popiežiaus mirties.

ATSILIEPIMAI APIE POPIEŽIŲ
Birželio 3 d. mirusį popiežių 

Joną XXIII plačiai ir teigiamai 
vertino viso pasaulio politiniai 
vadovai ir įvairiausių pažiūrų 
spauda. Prezidentas J.F. Kenne
dy buvo pažymėjęs: “Jo išmintis 
ir jo gerumu atžymėta galia pa
lieka padrąsinanti palikimą atei
čiai.”

Fed. Vokietijos prezidentas 
Luebke: “Visuotinio bažnyčios 
susirinkimo sukvietimu ir savo 
kova dėl taikos, Jonas XXIII jau 
šiandien yra įžengęs į didžiųjų 
popiežių eiles”. Jungt. Tautų pil
naties posėdžių pirm. Moham
med Zafrullan Khan: “Popiežius 
buvo ir dideliu humanistu, jam 
labai rūpėjo ir pilkojo žmogaus 
gerovė”.

Spauda apie velionį rašė: 
“Joks popiežius nebuvo taip su-

LIETUVIUI PIRMOJI PREMIJA
Neseniai įvykusioje Helena Ru- Canberroje tikisi sutikti ministe- 

binstein konkursinėje portreto pa- H pir-ką Sir Robert G. Mezies ir
rodoje Perthe sydnėjiškis lietuvis 
Vladas Meškėnas laimėjo pirmą 
premiją už savo dvigubą portretą, 
kur vaizduojamas dailininkas ir 
meno kritikas Hawkins su žmona. 
Minimoje parodoje dail. VI. Meš
kėnas buvo išstatęs du savo kūri
nius. Premijuotąjį darbą nupir
ko Melbourne Meno galerija.

Dail. Vladas Meškėans bus be
ne vienas iš pačių pajėgiausių šiuo 
metu portretistų Australijoje. 
Šiuo metu jis su šeima ir pragy
vena vien iš portretų tapybos. 
Nors šis laimėjimas dailininko po- 
puliarizacijai ir reklamai yra di
delis laimėjimas, bet jis nebuvo 
netikėtas: dail. Vladas Meškėnas 
savo kūrybine jėga ir talentu vi
sus kitus laureatus gerokai yra 
prašokęs ir seniai premijos vertas, 
tik jo kuklumas ir reklamos stoka 
daugeliui atvejų pastojo kelią. 
Dabar jo darbais susidomėjimas 
labai didelis. Neseniai jo darbai 
su pačiu dailininku buvo rodomi 
ir televizijoje.

Liepos 1 d. jis vyksta į Can
berra, kur jam iškilmingai bus 
įteikta laimėtoji premija. Dabar 
jis piešia N.S.W. Housing minis- 
terio Landos portretą ,o būdamas 

tapęs su gyvenamuoju laikotar
piu, kaip Jonas XXIII (Le Figa
ro). “Nors bronziniai Vatikano 
vartai jau uždaryti, tačiau Baž
nyčios vartai šiandien* plačiau 
atidaryti negu seniau ir tik dėl 
to, kad yra gyvenęs Jonas 
XXIII”. (Kurier, Viena), “Jokio 
kito popiežiaus tiek nesigailima 
ir ne tik katalikų tarpe, bet ir 
aplamai visame pasauly” (britų 
Daily Telegraph), “Jonas XXIII 
tikrąja prasme buvo, revoliucio
nierius, naujoviškasis popiežius’ 
(Time žurnalas).

Miręs popiežius Jonas XXIII 
buvo iškilmingai palaidotas. Bir
želio 18-21 dd, susirinkusi kardi
nolų kolegija rinks naująjį šv. 
Tėvą. (E)

JIS JAU SOTUS
Vienas iš Australijos komunis

tų partijos tūzų Mr. Rex Chiplin, 
ilgus metus ištikimai ir klusniai 
tarnavęs komunistų partijai, nese
niai dramatiškai pasitraukė iš ko
munistų partijos. Paskutinius dve

sukurti jo portretą.
Per eilę metų jis su savo dar

bais dalyvavo Archibald konkur
sinėse portreto parodose, kur jo 
darbai kritikų būdavo vertinami 
vieni geriausių. Džiaugdamiesi 
dail. Vlado Meškėno gražiu laimė
jimu linkime jam kuo augščiau 
iškilti į meno viršūnes.

DARIAUS — GIRĖNO
30 METŲ 

TRAGIŠKOS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Liepos 17 d. sukanka 30 metų 
nuo DARIAUS-GIRĖNO skridi
mo per Atlantą ir tragiško žu
vimo prie Tėvynės — Lietuvos 
vartų.

Atžymint šių kilnių patriotų 
heroišką žygį ir tragišką mirtį, 
Lietuvos Veteranų Sąjungos “Ra
movė”, Sydney skyriaus Valdy
ba ruošia iškilmingą minėjimą.

Liepos mėn. 15 d. Kun. P. -But
kus atlaikys pamaldas. Liepos 
mėn. 21 d. (sekmadienį), įvyks 
iškilmingas minėjimas.

L.V.S. "RAMOVĖ” Sydney 
skyriaus Valdyba kreipiasi į vi
sas Sydney ir Apylinkių tautines 
organizacijas maloniai prašyda
ma liepos 21 d., nedaryti jokių 
kitų parengimų, o taip pat pra
šomos jaunimo: — studentų, 
sporto, skautų, ateitininkų vado
vybės savo bet kokius parengi
mus, iškilas ir 1.1., atlikti anks
čiau, ar nukelti vėliau, kad no
rintieji galėtų dalyvauti minėji
mo iškilmėse.

L.V.S. “Ramovė”, Sydney Sky
riaus Valdyba maloniai prašo 
tautiniai patriotinėse Dariaus- 
Girėno tragiškos mirties 30 me
tų minėjimo iškilmėse dalyvauti 
ne tik suaugusiems, bet ir jauną
ją kartą, nes Darius-Girėnas 
kaip • tik pačioje jaunystėje tra
giškai žuvo nešdami Lietuvių 
Tautai garbę.

Sekančiame MP numeryje bus 
paskelbtos visos detalės: pamal
dų, minėjimo vieta, laikas ir pro
grama.

L.V.S. “RAMOVĖ", 
Sydney skyriaus Valdyba

SPECIALUS 
MINĖJIMAS

Birželio 23 d., sekmadienį 5 vai. 
p. p. Dainavos namuose Banks- 
towne įvyks tragiškųjų lietuvių 
tautos birželio ištrėmimų minė
jimas. šiom mūsų tautai tragiš
kom dienom atminti ir rusiškojo 
imperialistinio komunizmo au
koms — tremtiniams pagerbti 
yra rengiamas visų trijų ALB 
Sydnejuje apylinkių valdybų jun
gtinis paminėjimas. Rengėjai 
yra pakvietę visą eilę mūšų me
nininkų paruošti turtingą ir die
nai pritaikintą programą. Pas
kaitą skaitys V. Kazokas.

Brangūs tautiečiai prašomi sa 
vo dalyvavimu pagerbti mūsų 
tautos kankinius — tremtinius ir 
parodyti tautinį solidarumą.

Valdybos

jus metus Chiplin praleido Mask
voje kaip Australijos komunistų 
partijos laikraštėlio “Tribune” ko
respondentas. Grįžęs Velykoms na
mo, Mr. Chiplin partijos pareigū
nams įteikęs savo partijos bilietą 
pareikšdamas: "Išgyvenęs dvejus 
metus Maksvoje niekam nelinkė
čiau gyventi tokioje sistemoje”.

Tai yra didelis smūgis Austra
lijos komunistų partijai. Jis parti
joje buvo vienas iš aktyviausių ir 
levoliucioniškiausių narių, orga
nizavęs streikus, demonstracijas ir 
pirmaeilis propagatorius per ko
munistinę spaudą. Iš partijos jis 
pasitraukė balandžio 16 d.

1
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PRISTIGOME AR NEPRISTIGOME?
AR TIKRAI PRISTIGOME KVAPO!

Perskaičius Mūsų Pastogės 18- 
me numeryje V. K-lio straipsni 
“Pristigome kvapo?” ir vėliau i 
tai a. g. ir J. Slavėno atsakymus, 
tenka rimtai pagalvoti ar mes tik
rai pristigome kvapo mūsų da
bartiniame Australijos lietuvių 
gyvenime, ar tik būdami labai 
mažas skaičiumi vienetas ir ne
turėdami perdaug naujų kūrybi
nių ir visuomeninių jėgų, mes tik 
apsipratome su tais pačiais žmo
nėmis; jie pasidarė mums per
daug žinomi, per dažnai mato
mi, kas tuo pačiu juos padarė 
mums ir neįdomiais, nusibosian
čiais?

Nežiūrint mūsų gyvenimo kas
dieniškumo, aš pilnai sutinku su 
V. K-liu, kad šiandieninis mūsų 
gyvenimas palyginus su anksty
vesniais laikais, yra gerokai pr.- 
gęsęs ir visame lietuviškame dar
be jaučiamas lyg ir kažkoks slo
gutis. Bet argi tas yra tik čia 
pas mus, Australijoje ir ar tik 
lietuviškoje visuomenėje? Kas 
seka pasaulio lietuvių spaudų ir 
kam daugiau tenka susitikti kad 
ir čia su kitų tautybių žmonėmis, 
tas gali tikrai pasakyti, kad ne 
tik pas mus lietuvius, bet propor
cingai imant kituose kraštuose 
yra lygiai tas pats, jeigu dar ne 
blogiau, o palyginant tų lietuvių 
nuovargį su kitomis tautybėmis, 
mes galime dar tik pasidžiaugti, 
kad tas emigracinis vėžys, kuris 
mus materialiai daug augščiau iš
kėlė, savo tylųjį darbų dirba pil
nu tempu, diena iš dienos atim
damas ar nuslopindamas mūsų 
aktyvias kūrybines lietuviškojo 
darbo jėgas.

Kaip mes begalvotume, mes tu
rime pilnai sutikti su tuo faktu 
kad būdami emigrantai ir gyven
dami svetimame krašte toli nuo 
savo gimtosios žemės, mes turi
me labai maža vilčių visų mūsų 
lictuviškųjį gyvenimų išlaikyti to
kį patį, kokį mes turėjome Lie
tuvoje ir kokį mes norėtume ir 
trokštume matyti čia. Tas iki šiol 
jokiai didesnei ar mažesnei emi
gracinei grupei nepasisekė pada
ryti ir nemanau, kad kada pasi

NAIKINAMOS SO V. RESPUBLIKOS?
Newsweek žurnalas, atsiliep

damas į pranešimų, kad Estija, 
Latvija, Lietuva, Karaliaučius 
padaromi “Vakarų ūkiniu regio
nu”, rašo:

“Toli pramatantieji ‘kremlino- 
logistai’ spėja, kad per keleris 
metus Sovietų Sąjunga iš naujo 
brėš savo žemėlapį, o gal būt net 
ir vardą pakeis. Jie sako, kad 
Maskva ėmėsi pergrupuoti kraš
tus į naujus ūkinius vienetus, 
nutrinti senąsias tautines bei et
nines sienas. Propagandinis dar
bas jau pradėtas nuo Baltijos 
valstybių — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. Ekspertai mano, kad ru
sai gali pakeisti ir vardų — So
vietinių Socialistinių Respublikų 
Sųjungų, nes respublikos bus din
gusios.

NAIKINAMOS IR TAUTOS!
Jau ne nuo šiandie svarstomas 

tautybių likvidacijos klausimas 
rusų imperijoje. Savu laiku carai 
bandė savo žinioje tautas suru
sinti, neatsisakoma šios progra
mos ir naujoje rusiškos imperi
jos santvarkoje, štai 1961 m. ko
munistų partijos programoje įra
šyta: “Komunizmo pilnu mostu 
kūrimas neš naujų laipsnį tauty
bių santykiams Sov. Sąjungoje. 
Jo požymis bus platesnis tauty
bių susiliejimas, kol bus pasiek
ta pilnutinė vienybė. Susilieji
mas reikš pagrindinį visuomenė
je vyksmą, kurio tikslas yra vi
siškas nutrynimas tautinių skir
tumų ir savitumų. Nutrynimas 
tautinių savitumų, ypač kalbinių 
skirtumų gal būt užtruks ilgesnį 
laiką, negu ištrynimas klasinių 
skirtybių.”

Toks rusas akademikas Kam- 
maris tautybių klausimą viešai 
kelia savo rašiniuose, iš kur ma
tyti, kad ateityje neišvengiamai 

seks, nes nauji gyvenimo papro
čiai, gal būt kitoks gyvenimo 
standartas, kasdieniniai rūpesčiai 
eilinio ir šeimos žmogaus, surišto 
su jo ir visos šeimos geresne eg
zistencija, idėjinį tautinį darbų 
padaro ne pagrindiniu, bet šalu
tiniu, ko pasėkoje daugeljs buvu
sių augšto išsilavinimo ir inte
lekto žmonių, turėję savame 
krašte vadovaujančias pozicijas 
ir kurie šiandie turėtų rodyti pa
vyzdį mūsų priaugančiai kariai, 
visiškai susmuko lietuviškame 
darbe ir užsidarę į neįeinamų lie
tuvybei kiautų ramiai, be sųži- 
nės griaužimo, pasitraukė į tam
sių kasdienybę nutraukdami ir 
paskutinius tautiškumo ryšius.

Nors skaudu tai sakyti, bet juk 
tas tiesa, ir tokie žmonės — o jų 
turime jau nemažai — galima 
būtų pavadinti tik materialinio 
gėrio vergais. Jų lietuvybę ir jų 
tautiškumų tikriausiai sugrųžintų 
tik materialinės naudos pramaty- 
mas, kas be laisvojo savo krašto 
ir be apmokamų darbų yra neį
manoma padaryti. Bet gi ar jau 
labai yra naudingi visuomenei 
tie “veikėjai”, kurie viskų kaip 
tik mato atlyginime ir piniguose?

Mes čia turime nors ir su nuos
toliais apsiriboti ta bendruome
nės dalimi, kuri dar pulsuoja lie
tuviškumu ir kuriems yra svarbu 
išlaikyti mūsų lietuviškas tradi
cijas, lietuviškųjų kultūrų, menų 
ir kt. ne tik mūsų pačių gyveni
me, bet ir mūsų prieauglio, juos 
supažindinant su jų tėvų gimtuo
ju kraštu," kalba, papročiais ir 
visu tuo, kas mums lietuviams 
yra svarbu.

Būtų tikrai per žiauru pasaky
ti, kad mes visi, t. y. aktyvioji 
mūsų bendruomenė jau pristigo
me kvapo. To tikrai nėra ir dar 
gal ilgai nebus. Kvapo, mano su
pratimu, tautinio lietuviško kva
po pristigo tie, kurie visiškai pa
sitraukė iš mūsų bendruomeninio 
gyvenimo ir jau nėra jokių vilčių 
jį atgal sugrųžinti. Tokius žmo
nes nors ir su gailesčiu reikia už
miršti ir nurašyti emigracinėn 
suskaitom Svarbesni yra žmo

turės įsigalėti pilnai (greičiau 
šiai prievartos keliu) vien tik 
rusų kalba, štai jo išvedžiojimai: 
“Socialistinis mūsų tautinių res
publikų darbu pasidalinimas tel
kia sovietų tautas į vieną dau
giatautį kūną, kuris sudaro dau
giatautę bet vieningą sovietų 
liaudį, gyvenančią bendrame plo
te, bendru ekonominiu gyveni
mu su bendrais psichologiniais 
bruožais, pasireiškiančiais vienin
ga socialistine kultūra. Pavidali- 
nasi ir tam tikra kalbos bendry
bė, nes visos sovietų tautybės vis 
plačiau ir plačiau šalia savosios 
ima vartoti rusų kalbų savitarpi
nio susisiekimo ir kultūrinio ug-

SVARSTOMI PABALTIJO KLAUSIMAI
1963 m. gegužės 31 d. France- 

Baltique S-ga Paryžiuje suorga
nizavo Pabaltijo problemomis pie- 
tus-debatus, kuriems pirmininka
vo Prancūzijos Senatorius gen. 
Ganeval. Dalyvavo daug įžymių 
prancūzų ir užsieniečių asmenų, 
Lietuvos min. Prancūzijoje S. 
Lozoraitis ir Pasiuntinybės na
riai.

Maurice Schumann, Prancūzi
jos Parlamento Užsienio Komi
sijos pirmininkas (France-Bal- 
tique Garbės p-kas), patiekė pa
žymėtiną eksposė, kuriame auto
ritetingai išdėstė moralinius ir 
juridinius samprotavimus, dėl 
kurių Prancūzija ir kitos didžio
sios Vakarų demokratijos visuo
met atsisakė pripažinti Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos aneksiją. 
K. Berends, Latvijos Chargė 
d’Affaires, Latvijos, Estijos ir 
Lietuvos vardu pabrėžė, kad Pa
baltijo valstybės sudaro Euripos 
integralinę dalį ir estai, latviai 

nės, kurie visiškai nepristigę 
kvapo yra tik pridusę ir kurie gal 
būt po tam tikros suteiktos pa
galbos dar galima būtų sugrą- 
žfnti ir įstatyti atgal į lietuviš
kos raidos takų. Šių žmonių yra 
nemažai, ir, mano manymu, juos 
susigrųžinti ir jiems pagelbėti ga
li tik tie patys, per eilę metų ro- 
dęsi žmonės, organizacijos, sam
būriai, kuriuos taip plačiai savo 
rašinyje paminėjo J. Slavėnas. 
Šie aktyvieji bendruomenės na
riai, veikdami per įvairias orga
nizacijas, spaudų, bažnyčių, yra 
tikrasis vaistas pagelbėti pridusu- 
siems ir įtraukti mūsų jaunųjų 
kartų, kuri visu lietuviškuoju gy
venimu domisi ir nori būti tos 
pačios mūsų visuomenės dalimi, 
žinoma, jei jie tik randa sau ar
timų ir jų charakteriui savų or
ganizacijų.

Tam pavyzdžių būtų galima 
būtų duoti daug, kas įrodo, kad 
pats svarbiausias reikalas jauni
mo atžvilgiu yra tik tinkamų

PRISTIGOME RAŠALO?
Kai perskaičiau “M.P.” Nr. 18 

vedamųjį “Pristigome Kvapo?”, 
sakau, V. K-lis bus “užviręs ko
šę”: laiškai krūvomis plauks į Re
daktoriaus pašto dėžutę. Reikalas 
rinitas, nežiūrint iš kurios pusės 
žiūrėsi. Jei pajusim kaltumo žy
melę — teisinsimės ir ieškosim 
diskusijose būdų savo klaidoms 
teisinti; jei tai būtų tik “išgalvoti 
arabiški dūmai” — kibsim į V. 
K-lį ir jam “plaukus rausim”.

Praėjo savaitė. Tylu. Po kitos 
atsiliepė p. “a. g.”. Aha, sakau, 
jau prasideda. Tikrai, savaitę 
dar po to net du laiškai atspaus
dinti: p. p. J. Slavėno ir Alb. Po
ciaus. Po to vėl tylu. Ir vėl ma
tome N. 23 V. Kikilį atnaujinant 
klausimų “Pristigome ar nepristi
gome kvapo?” Keista, kad mūsų 
nenorima net užsiminti kelių eilu
čių brūkštelėjimu, apie dabartinę 
“sveikatų”. O gal pristigome ra
šalo?

Gaila, p. V. Kikili, kad Jūsų iš
keltam klausimui iki šiol teišdrįso 
pasisakyti viešai per spaudų vos 
trejatas asmenų, bet esu pilnas 
optimizmo, kad daug kas apie tai 
padiskutavo uždaruose rateliuose. 
Jeigu tai būtų atsitikę, irgi šiek 
tiek atsiekta.

Lietuviškas prisirengimas bet 

dymo tikslams”.
Kaip matome, apie tokius pia

nus kalbama teorijoje tik užuo
minomis, tačiau praktikoje viskas 
vykdoma daug griežčiau ir rea
liau. Net ir šiandie kartas nuo 
karto vis užsimenama apie ru
siškų rašmenų įvedimą naujai in
korporuotoms į Sov. Sąjungą 
tautoms (greičiausiai tas pirmoj 
eilėj paliestų Pabaltijo kraštus). 
Kiti, stebėdami šiandieninį Sov. 
Sąjungoje ūkinį pertvarkymą iš 
respublikų į regijonus, išvedžio- 
ja, kad einamą prie tebegalio- 
jančių respublikų panaikinimo 
(žiūr. augščiau duodamą ištrauką 
iš žurnalo Newsweek).

ir lietuviai, kaip ir kitos Europos 
tautos, turi teisę į nepriklauso
mą gyvenimą. Apie debatus bir
želio 1-2 dd. minėjo “Le Figaro” 
ir kt-. laikraščiai. (E)

MUENCHENE TARTASI DĖL 
PAVERGTŲJŲ 

MANIFESTACIJOS
Gegužės 27 d. Muenchene įvyko 

Baltų Tarybos veikėjų ir ukrai
niečių Tautinės Tarybos vykd. or
ganų pasitarimas. Pasitarime da
lyvavęs Lietuvos Laisvės Komite
to ir PET Lietuvos delegacijos 
pirm. min. V. Sidzikauskas kal
bėjo apie pastarojo meto politinę 
padėtį. Visi dalyviai pasisakė dėl 
padėties jų kraštuose.

Pasitarimo dalyviai sutarė 
1964 m. Fed. Vokietijoje sureng
ti pavergtųjų tautų platesnio mas
to manifestaciją — joje būtų pas
kelbtos atitinkamos deklaracijos, 
įvairių tautybių atstovai netrukus 
apsvarstys manifestacijos suren
gimo būdus. 

priemonių panaudojimas tikslo 
siekime.
Jeigu V. K-lis nusiskundžia (o jis 
turi daug tiesos) mūsų parengi
mų šablonišku vienodumu, mūsų 
organizacijų snūduriavimu ir 
pan., tai tas dar nereiškia, jog 
mes jau priėjome liepto galų ii 
turime pradėti žengti atgal. Tie, 
kurie jau gal pradėjo žengti at
gal, nėra mums pavyzdys ir jais 
neturėtume sekti. Mūsų visų pa
reiga yra rimtai pagalvoti, ar 
mes tarpusavio, nepristigusiųjų 
kvapo asmenų ir organizacijų 
tarpe nedarome pagrindinių klai
dų, kurios mus sušablonina, pa
daro apsnūdusiais ir neleidžia 
pakeisti taip vadinamos V. K-lio 
“tradicinės” kasdienybės. Mės 
turime neužmiršti, kad su kiek
viena diena, su kiekvienais me
tais keičiasi ir mūsų pačių gyve
nimas^ todėl jeigu kas buvo vi
suomenei labai įdomu prieš de
šimtį metų, šiandien jau gal yra 
atsibodę ir atgyventa. Negalime 

kam yra lėtas. Su tuo jau susigy- 
venom. Koncertų, minėjimų, susi
rinkimų, vaidinimų, balių, ir kt. 
ruošėjai niekuomet nesijaudina 
kad salė būna tuščia paskelbto lai
ko metu. Žino, kad žmonių ateis 
— reikia tik palaukti, o tam lauki
mui visi prisidėjom į savo žodynė
lius iki šiol oficialiai dar nepas
kelbtų žodį: “lietuviškas punktu
alumas”, kurio reikšmė aiški kiek
vienam tautiečiui. Tai vieninte
lis dalykas, kurio čia mes prisilai
kome visi. Iš to mūsų taip vis ne- 
prisiruošimo kad ir eiliniam liet, 
reikalui, nenuostabu, kad ir 
kiti svarbesnieji dalykai nukenčia. 
Tik paskaičiuokim metelius, pra
smukusius nejučiom iki mūsų pra
dėtų ruošti Meno Dienų. Argi bu
vo svarbu lietuviui, kad kitų tautų 
tremtiniai (tokie pat kaip ir mes, 
tik kito kraujo) tas šventes turėjo 
nuo beveik pirmųjų apsistojimo 
metų? Gal ir buvo šiek tiek gėdos 
(vienam, kitam), bet štai praėjo 
metų eilės — turim ir mes.

Skaitome toje pačioje lietuviš
koje spaudoje apie kitų tautybių 
atsiektus gražius darbus: senelių 
prieglaudas, bažnyčias, didingus 
namus... Gal ir mes atsieksim? 
Ne kartų užmečiau pavydžių akį į 
Sydnėjuje ukrainiečių pastatytas 
net dvi bažnyčias, galima sakyti 
šalimai. Vienų kartų užklausiau
pažįstamą ukrainietį, kodėl jiems 
dviejų bažnyčių reikia? O jis man 
paaiškino, kad ta didžioji tai “uk
rainiečių iš Kinijos” statyta — 
jie turtingesni, o mažoji tai “D. 
P." iš Vokietijos atvykusių dar
bas. Daugiau nebekvosdamas 
draugo, pagalvojau, kad pas juos 
panašiai bus kaip ir pas mus at
sitikę su Redfernu ir Bankstownu, 
tik tas skirtumas kad mes nesuta
rėm nors visi “D. P.” iš Vokieti
jos. Melburne grožėjausi iš lauko 
ukrainiečių statoma katedra, o 
taip pat italų jau užbaigtąja. Už
sukęs pas kun. Vaserį užsiminiau, 
o jis man paaiškino, kad grįžęs iš 
atostogų irgi galvoja statyti lietu
višką bažnyčią Melburne, jei pa
siseks. Nenusiminiau, tik pagal
vojau, pavėluotai — bet turėsim. 
Adelaidėje lietuviai jau didžiuoja
si šv. Kazimiero bažnyčia. Estai 
turi prieglaudą Sydnėjuje, nors jų 
mažiau negu mūsų, bet sakom ba- 
gotesni esą. štai sklinda gandai, 
kad kun. P. Butkus irgi jau tam 
užmezgęs tinklus.

Taigi, p. V. Kikili, mes jau taip 
to kvapo ne visur pritrūkome, bet 
esame menkesni bėgikai už kitus 
ir mus tik įjudinti reikia, kas ir 
sunkiai sekasi. O kaip pradedame 
judėti susiduriam su kliūtimis. 
Anot J. Ambrazevičiaus:

“Lietuvių nelaimė tebėra ta, 
kad jie praktiniame gyvenime 
arba veikia visai be plano, arba 
amžinai tik planuoja. Planams 
ruošti išsenka energija, ir nebe
lieka jiems realizuoti. Taip bu
vo palaidota daugel puikiausių 
sumanymų.”
Tai taip vis ir pasivėluojant.
Vėluojamės ir dabar neišnaudo

dami progų, bet gal susiprasim, 
pajudėsim, kai kas užkurs gerą 
ugnį po padais, o dabartinės žie
žirbėlės daliai mūsų iš gėdos tik 
skruostelius parusvina.

Nebedažnai jau ir aš nuvykstu 
į Bankstowno Lietuvių Namus, 
nes tos progos retėja. Užtai neži
nau ar sutapimas būna, kad kai 
vis nuvažiuoju, randu kaimyni
niuose Lenkų Namuose kokį tai 
“kunkuliavimą”. Mašinų vis po 
virš tuzino, juokas su muzika gir
dima toliausiai gatvėje. Matosi 
jaunų ir senų. Sakau, jie mus 
irgi gal išjudins. Iš gėdos “senam 
priešui” bandysim nepasiduoti ir 
ką nors geresnio už juos sugalvo
sim. O tada savaitgalį kiekvienas 
iš mūsų irgi rasime progos užsukti 
j savuosius Lietuvių Namus pra
leisti valandėlės laiko. Dabar taip 

mes visą laiką gyventi tik pra
eitimi neatsižvelgiant į šiandie
ninę aplinkumą ir į naujai priau
gusius asmenis, kurie tos praei
ties, tų, gal būt, tuščių dabarti
nėmis akimis žiūrint politinių 
partijų kovų, nesupranta ir kas 
daugumą iš jų stumia šalin nuo 
lietuviškojo gyvenimo. Mano ma
nymu, kad tokiame Sydnėjuje 
yra perdaug paskirų organizaci
jų, kurių dalis, turėdama labai 
mažai narių arba veikdami tik 
popieriuje, trukdo vieni kitiems. 
Aš manyčiau, kad jau atėjo lai
kas mūsų gyvenime padaryti šio
kį tokį persigrupavimą susijun
giant daugeliui paskirų apmiru
sių vienetų ir sudaryti kelias 
stiprias organizacijas, kurios ga
lėtų savąjį darbą, įnešus kaiku- 
rių metodinių pakeitimų, pradė
ti naujais ir stipriais pagrindais. 
Ir tas tikrai neparodytų mūsų 
nusilpimo, bet tik mūsų sustip
rėjimą ir planingą tolimesnį dar
bą. Lygiai tas pats yra ir su pa
skirais minėjimais ir parengi
mais. Neturėdami savo tarpe 
kažko nepaprasto, nors talentin
gų žmonių yra nemažai, mes 
stenkimės bent pagrindinius sa
vo minėjimus, kas maždaug ir 
įvyko per paskutiniąją Vasario 
16-ją, padaryti kuo įspūdinges
nius, įtraukiant į juos daugiau 
naujų nors ir dar mažai žinomų 
vardų, kas jau reikš mūsų pro
gresą, bet ne regresą ir kas pa
gyvins tuos pačius parengimus. 
Geriau padaryti kelis gerus, bet 
ne dešimt blogų ir neparuoštų 

lyg ir nemalonu sekmadienį pasi
ėmus bonką alaus kur ant dulkė
to stalo alkūnes braukyti, nes dar 
matosi, kad toje pačioje salėje p. 
Grinienė vargsta su artistais re
petuodama, tai ir garsiau žodį bi
jai ištarti, kad nesutrukdžius.

Neturime jau taip gerai, kaip 
galvoja p. J. Slavėnas. Atsiekt, 
atsiekiant šį tą, bet darbo sąlygos 
sunkios ir nedėkingos. Mūsų lie
tuviškai veiklai yra daug galimy
bių užsiliepsnoti ir daug ko nu
veikti, bet tų galimybių neišeik- 
vojam. Nekaltinu dabartinių vi
suomenės veikėjų, kad jie neuž- 
tektinai dirba, nes dalis jų yra 
persidirbę. Bet reikia naujų jėgų 
su naujomis galvosenomis ir pasi
ryžimu, dirbti naujais metodais, 
o tuokart galima būtų ir vieną ki
tą kalną pajudinti. Gražiu mums 
pavyzdžiu stovi Canberos statomas 
lietuvių klubas. Maži jie skai
čiais, bet prašau, kaip gražiai iš
naudojo galimybes. Ne viena 
vietovė kur yra daugiau lietuvių 
skaičiais, galės jiems pavydėti — 
mažai saujelei.

Taip, p. J. Slavėnai, “Mūsų

MUSŲ MIRUSIEJI
J. VARSKIO NETEKUS'

Skamba ir gaudžia varpai, 
Skaudų ir liūdną nešdami gandą, 
Vėl paviliojo auką kapai...

Negailestinga mirtis išplėšė iš 
mūsų tarpo brangų, pačiame am
žiaus stiprume, bendruomenės 
narį J. Varškį. Jis 35-sius metus 
eidamas gražiai planavo apie sa
vo ateitį, per agentą darė žygius 
įsigyti nuosavus namus ir tinka
mai įsikurti. Bet inkstams sutri
kus apie porą mėnesių pasirgęs, 
atsiskyrė iš mūsų tarpo ir birže
lio mėn. 7 d. įvyko jo laidotuvės 
Melbourne. Šv. Jono bažnyčioje 
vyko gedulingos pamaldos, kurias 
atlaikė kun. P. Dauknys. Po pa
maldų į kapines išsirikiavo kelio
lika mašinų ir laidotojų būriui 
pasiekus Fawkner kapines, ve
lionis J. Varškys, Žemaitijos sū
nus iš Tauragės, buvo palaidotas. 
Velionis neturėjo giminių Aus
tralijoje. Melbourne Lietuvių 
Klubo pirmininkas J. Valys ir 
Socialinės Moterų Dr-jos pirmi
ninkė p. Matukevičienė bei būre
lis mūsų tautiečių bičiulių bei 
PMG darbo visa grupė su bosu 
prieky, kurioje velionis dirbo, 
paskutinę pagarbą jam pareiškė 
dalyvaudami laidotuvėse. Liko 
velionies brolis Čikagoje, Ame
rikoje.
Velionis buvo tvarkingas, duos- 

niai remdavo visas bendruome
nines bei kultūrines apraiškas. 
Priklausė Lietuvių Klubui, ne 
vien prenumeravo Lietuvių En
ciklopediją, bet ir visuomet tvar
kingai atsiskaitydavo. Taip pat 
tvarkingai sumokėdavo visokius 
nario mokesčius bei negailėjo pi
nigo aukoms Socialinės Globos ir 
kultūriniams reikalams. Melbour- 
niškiai dar ilgai velionį prisi
mins, kuris negailėjo nei laiko, 
nei jėgų talkinti prie statybų 
Lietuvių Namams ir savo arti
miesiems. Velionis J. Varškys bu

minėjimų ir parengimų, kurie 
žmones tki atšaldo ir nuo jų at
baido. Lygiai tas pats būtų go. 
Įima taikinti ir pasilinksmini
mams — vakarams, kurių pasku
tiniu laiku buvo gana apsčiai ir 
kurių daugumas nuvylė rengėjus 
dėl mažo skaičiaus atsilankiusią, 
jų. Atminkime, kad jeigu vakar 
žmonės besąlyginiai lankėsi vi
sur ir visada, tai šiandien jau 
daugumas stato tam tikras sąly
gas, kas, žinoma, yra visai na
tūralu ir dalyvauja tik ten, kur 
yra parodoma ir duodama šia 
tas. Todėl ar negeriau būtų ap
siriboti daug mažesniu skaičiu
mi bet daug geriau paruoštų ir 
įspūdingesnių parengimų — va- 
karų, kas, žinoma, bus įmano
ma tik tada, kai nebus tiek daug 
paskirų organizacijų ir jos pa
čios bus daug stipresnės savyje.

Aš manau, kad pagrindinę sa
vo lietuviškojo gyvenimo krizę 
mes jau pergyvenome ir su pra
sidėjusioms Sydnėjuje ir vėliau 
Adelaidėje Kultūros Dienomis 
mes iš naujo savame darbe at- 
gimėme. Ir jeigu per pirmąsias 
šventes ir pasitaikė vienokių ar 
kitokių klaidų, tai dėl to nusi
minti tikrai nereikia, bet iš jų 
pasimokius reikia stengtis se
kančius parengimus ir suvažiavi
mus padaryti tik tobulesniais ir 
įdomesniais, kas kartu su kasdie
niniu mūsų lietuviškuoju gyve
nimu pilnai įrodys, jog aktyvio
ji mūsų bendruomenė yra tikrai 
dar kvapo nepristigusi.

A. Laukaitis

Pastogė” tikrai nespausdintų “ku
pinų aimanavimų, verkšlenimų, 
dūsavimų, peikimų, baimių, prie
kaištavimų, nedavertinimų”, jeigu 
tam nebūtų reikalo. Reikalo spau
džiama tai atlieka ir reikia tikė
tis, kad straipsniai kaip V. Kiki
lio netaps “galvos daužymu į mū
rą”, bet susilauks rimto dėmesio 
ir bus mūsų išjudinimu. A. Jakš
tas yra tinkamai apie mus išsi
reiškęs:

“Kadangi griauti yra daug 
lengviau, negu statyti, o dar 
lengviau nieko neveikti, tai ir 
nenuostabu, kad nieko neveiki 
jų turim be galo daug, griovė
jų — daugiau, kaip reikia, o 
tikrųjų kūrėjų vos mažytę sau
jelę.

Būdami reti, kaip auksas, jie 
ir brangesni, negu auksas”. 
Pasilieku su viltimi, kad Re

dakcija susilauks tikrai vertingų 
straipsnių, diskutuojančių V. Ki
kilio iškeltas mintis, o lietuviai 
viena diena galės bėgti gera ris
tele pralenkdami visus ir nepri- 
trūkdami kvapo.

A. Bučinskas, Padstow

vo “Mūsų Pastogės” prenumera
torius ir visuomet tvarkingai už 
ją iš kalno atsiskaitė. Tebūnie 
jam lengva Australijos žemelė!

A. Krauni 
iiK

A. A.
, A. STANKEVIČIUS

Birželio 7 d. Royal Perth Hos
pital mirė Aleksandras Stankevi
čius, sulaukęs vos 47 metų am
žiaus, palikdamas žmoną su 
dviem mažamečiais sūneliais: 
Eugenijum ir Jonu. Velionis su
sirgęs išgyveno vos kelias dienas 
ir mirė ligoninėje neatgavęs są
monės.

Velionis Aleksandras Stankevi
čius buvo susipratęs lietuvis ne 
tik pats, bet ir visa jo šeima: uo
liai lankė visas lietuviškas tauti
nes šventes ir lietuviškas pa
maldas, o vaikai lankė parapijine 
sekmadienio mokyklėlę ir šiaip 
dalyvavo visada švenčių progra
mų išpildyme.

Kadangi žmona su mažamečiais 
vaikais paliko be lėšų, tai Perth 
lietuvių apylinkės valdybos ini
ciatyva aukų lapais parinkta au
kų šeimai sušelpti. Džiugu atžy
mėti, kad šiam reikalui tautie
čiai gausiai aukojo.

Velionis palaidotas birželio 10 
d. Perth miesto kapinėse Kara- 
katą. Nors laidotuvės vyko darbo 
dienos metu, bet velionies paly
dėti į kapines susirinko didokas 
tautiečių būrys. Prie atviro kapo 
jautrų atsisveikinimo žodį pasa
kė kun. Kemėšis, bendruomenės 
vardu p. Šidlauskas ir ramovėm; 
vardu p. Čekanauskas. Šv. Patri
ko bažnyčioje kun. Kemėšiui už 
velionį atnašaujant šv. Mišias, 
patarnavo mirusiojo vyresnysis 
sūnus Eugenijus.

Tebūnie tau, mielas tautieti 
lengvas šaltojo Indijos vandeny
no pakrančių geltonas smėlis!

A.D.B.
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Dainų
»

Noria apimti vi»ą pasaulį;
Nori* mylėti Dievą aukščiau*;;
Nori* patiekti amžiną grožį!... 
Ko gi taip liūdna?' Ko gi taip 

ilgu?
Maironį*

Birželio mėn. 9 d. Melbourne 
Kew Town Hall, Melbourne Lie
tuvių Dainos Sambūris suorga
nizavo šaunų metinį dainos ir šo
kių koncertų. Jame dalyvavo ir 
Geelongo Lietuvių Choras bei 
naujai atsikūrusi Melbourne Lie
tuvių Tautinių šokių Grupė, va
dovaujama A. Karazijienės.

Uždangai pakilus pradžiai sus
kamba Australijos Himno garsai, 
kuriems nutilus Melbourne Lie
tuvių Dainos Sambūris, vadovau
jamas dirigento A. čelnos, su
dainuoja penkias dainas: J. Nau
jalio, St. Šimkaus, M. Petrausko, 
J. švedo ir T. Brazio. Dainos 
skambėjo įtikinančiai su išgyve 
nimu, darniai. Kiek silpniau 
skambėjo pati naujausioji daina 
“Šermukšnėlė”. Dainininkų tar
pe matėsi ir naujų veidų. Sam
būrio gretas sustiprino A. Mil
vydas, pasižymėjęs savo stipriu 
balsu dar Vokietijoje, Čiurlionio 
Ansamblyje. Be to Br. Bartašiu- 
tė neseniai atsikėlusi mokytoja iš 
Wodongos įsijungė į sambūrio 
dainininkus. Ji kaip viena iš bal- 
singesnių išpildė solo partijų. 
Linkėtina jai dar didesnės pa
žangos dainos mene. Po melbour- 
niškių dainininkų išsirikiavo sce
noje Geelongo Lietuvių Choras, 
vadovaujamas M. Kymanto, pa
dainuodamas keturias J. Gaubo 
ir vienų Andriulio dainas. Gec- 
longiškiai dainininkai, nors ir 
negausingi, bet turi stiprių ir ge
rų balsų, o ypač tai galima pa
sakyti apie moteris. Tenka pasi
džiaugti, kad svečiai geelongiš- 
kiai gražiai išpildė pasirinktas 
dainas. Gal kiek blogiau tenusi- 
sekė pirmoji daina “Augo Kalne
ly”. šiaip klausytojai svečiams 
nepagailėjo katučių ir šiltai įver
tino dainavimų.

Šventė Melbourne
Po pertraukos antroj progra

mos dalyj pasirodė Melbourne 
Tautinių šokių Grupė. Scenon 
įbėgo pirmieji oželiai mekenda
mi ir žvaliai pašoko “Oželį”. Po 
jo sekė šokiai: Blezdingėlė, Len
ciūgėlis ir Kalvelis. Tenka pasi
džiaugti, kad šokėjai išpildė 
aukščiau minėtus šokius gyvai ir 
su įsijautimu bei miklumu. Tik 
šokiams pasigesta akordeono mu
zikos. Vadovė A. Karazijienė at
liko didelį darbų, atgaivindama 
Melbourne tautinių šokių grupę, 
kuri per tokį trumpų laikų suge
bėjo padaryti didelę pažangų ir 
su laisvumu scenoje pasirodyti.

Tiek geelongiškiai daininin
kai, tiek Melbourne Lietuvių 
Tautinių šokių Grupė buvo ap
dovanoti po puošnių didžiulę gra
žių gėlių pintinę. Dainos sambū
rio administratorius L. Baltrūnas 
padėkojo svečiams daininikams 
už taip pozityvų dalyvavimų 
programoje, o taip pat ir šokių 
grupei bei jos vadovei. Ta pat 
proga pasidžiaugė, kad Melbour
ne jaunimas yra gyvas, nenutau- 
tęs ir negali būti vietos dejo-

NAUJI LEIDINIAI
Vlada. Mingėla. KUNIGAS 

ANTANAS MILUKAS. Jo gyve
nimas ir darbai. Detroitas, Mich. 
1962 m. Kietais viršeliais. Ap
lankas ir dedikacija dail. Jurgio 
Juodžio. Išleista Lietuvių visuo
menės aukomis kun. Antano Mi
luko mnografijai leisti Komiteto. 
384 psl. Kalbos žiūrėjo VI. Kul
bokas. Gaunama pas autorių 153 
E. Parkhurst, Detroit 3, Mich. 
U.S.A. Kaina 6 doleriai.

Mykolas Vaitkų*. BALTIJOS 
GRAŽUOLI (Liepoja),. Atsimi
nimai. Antroji dalis. Nidos Kny
gų Klubo leidinys Nr. 42, 1963. 
332 psl. Gaunama Nidos Knygų 
Klube 1-2 Ladbroke Gardens, 
London, W.ll., England.

tMaironij*. JAUNOJI LIETU 
VA. Poema. 118 psl. Išleido Ni
dos Knygų Klubas 1963 m. Viena 

nėms, čia vyrauja gyvas susido
mėjimas daina ir šokiu. Baigda
mas savo žodį jis pristatė Mel
bourne Lietuvių Tautinių Šokių 
Grupę bendruomenei, paraginda
mas šokėjus remti ir palaikyti.

Po šaunaus šokėjų pasirodymo 
Geelongo ir Melbourne lietuvių 
jungtinis choras padainavo, diri
gento P. Morkūno vadovaujami, 
keturias dainas: J. švedo, J. 
štarkos, J. Karoso ir K.V. Ba
naičio, o dirigento M. Kymanto 
vadovaujami dar keturias dainas: 
A. Vanagaičio, Gruodžio, M. Pet
rausko ir J. Žilevičiaus. Jungti
nio choro dainos skambėjo gra
žiai ir didingai. Tai buvo gera 
treniruotė tiek dainininkams, 
tiek chorvedžiams ateinančioms 
Meno Dienoms Melbourne. Pasi
baigus dainoms dar ilgai nenuri
mo pakilios nuotaikos pagaut: 
klausytojai, kurių buvo netoli 
400. Pranešėja p. žiedienė buvo 
nepamainoma ir su dideliu įsijau
timu pristatė klausytojams dai
nuosimas dainas. Koncertas už
baigtas Lietuvos Himnu. Dalyva
vusieji tikrai išgyveno dvi gaivi- 

iš žinomiausių ir populiariausių 
Maironių poemų.

Vytautai Volerta*. UPĖ TEKA 
VINGIAIS. Romanas. 332 psl. Iš
leido Lietuviškos Knygos Klu
bas Chicago. Aplankas P. Jur
kaus. Kaina 3.50 dol. Gaunama 
4545 West 63rd Street, Chicago, 
29, Ill. U.S.A.

Autorius yra alytiškis, inžinie
rius. šj V. Volerto yra pirmoji 
knyga bet susilaukusi mūsų spau
doje palankiausių įvertinimų.

Vacy* Karaliūnas. KALNŲ 
GIESMĖ. Dienraščio Draugo pre
mijuotas romanas 1963 m. 201 
psl. Kaina 2.50 dol. Išleido Lie
tuviškos Knygos Klubas 1963 m. 
Gaunama 4545 West 63rd Street, 
Chicago 29, Ill. U.S.A.

Kotrina Grigaitytė. RUDENS 
SAPNAI. Dienraščio Draugo pre- 

nančias šviesias valandas ir ne
noriai skirstėsi namo. Melbour- 
niškiai labai dėkingi Dainos Sam
būriui už taip gražiai ir turtingai 
suorganizuotų koncertų.

Po koncerto Lietuvių Namuo
se, Thornbury, įvyko pobūvis 
svečiams geelongiškiams pagerb
ti bei Melbourno Lietuvių Tauti
nių šokių grupei inauguruoti, 
čia praleista nuotaikingai porų 
valandų prie kavos puoduko, pa
dainuojant, besišnekučiuojant. 
Pobūvio metu po gražų ilgesnį 
ar trumpesnį žodį tarė kun. P. 
Bačinskas, dirigentai M. Kyman
tas, ir A. čelna bei administrato
riai Dr. S. Skapinskas ir L. Bal
trūnas. Kaip ir visi Sambūrio or
ganizuojami pobūviai, praėjo il
sis šiltoje ir jaukioje nuotaikoje. 
Visi skirstėsi namo su pakelta 
dvasia. A. Krau*t>* 

mijuotas poezijos rinkinys. Iš
leido Lietuviškos Knygos Klubas 
1963 m. Gaunama 4545 West 63rd 
Street, Chicago 29, Ill. U.S.A. 
80 psl. Kaina 2 doleriai.

PELĖDA. Nr. 1-50. 1963 m. pa
vasaris. Lietuviškas satyros, ju
moro ir savikritikos žurnalas Ka
nadoje. Išeina keturis kartus į 
metus. Prenumerata metams vie
nas doleris. Red. ir Admin, ad
resas: 231 Wallace Ave. South, 
Welland, Ont., Canada.

LIETUVA. Filatelistų Draugi
jos biuletenis Nr. 2 (80) 1963 m. 
vasario mėn. Redaktorius Eug. 
Petrauskas. Adresas: 7742 So. 
Troy Str. Chicago 52, Ill. U.S.A. 
Leidinys skiriamas filatelistams, 
bet jame yra apstu medžiagos, 
įdomios ir visiems kitiems, kurie 
nori kiek nors orientuotis apie 
pašto ženklus; ypač daug dėme 
šio skiriama Lietuvos pašto žen
klams.

★

Amerikoje išleista Lietuvių 
kalbos sintaksė, paruošta žinomo 
kalbininko Leonardo Dambriūno. 
Išleido Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas Lietuvių Tautinio Aka
deminio Sambūrio ir Lietuvių 
Fondo lėšomis. Knyga gaunama 
Ped. Lit. Institute 5620 S. Cla
remont Ave., Chicago 36, Ill., 
U.S.A. Kaina du su puse dolerio.

JIS TEBELAUKIA PAVADUOTOJU
(Prisimenant Antaną Olį) 

RAŠO JUOZAS J. BACIONAS

Prieš penkerius metus mirė 
Amerikos lietuvis, didelis vei
kėjas ir Amerikos gyvenime 
plačiai pasireiškęs advokatas 
Antanai Oli*. šiais metais 
Amerikos lietuviai, ypač čika- 
giečiai, rengiasi šio didžiojo 
.lietuvio mirties sukaktį atitin
kamai paminėti. Kiekvienas 
lietuvis kur jis begyventų ir 
kaip bebūtų reiškęsis, lygiai 
reikšmingas mums visiems, čia 
skelbiame J. Bačiūno straips
nį, kur jis primena tų neuž
mirštamų veikėjų. Red.

Jau penkeri metai, kaip netu
rime Antano Olio savo tarpe. 
Man ypač asmeniškai liūdna per 
anksti netekus vieno iš savo ge
riausių draugų ir nemažiau skau
dus Olio netekimas ir visiems 
lietuviams, ypač amerikiečiams. 
Jam išsiskyrus iš gyvųjų tarpo, 
politinis, visuomeninis ir kultūri
nis Amerikos lietuvių gyvenimas 
labai nukentėjo. Nustojome lyg 
kažkokio dvasinio variklio, bran
daus įvairių lietuviškų žygių vyk
dytojo, sakyčiau, netekome pa
čios stambiausiis lietuviškos figū
ros ne tik tautiniame lietuvių 
bare, bet ir Amerikos politiko ie,

Ameriko* p-ezidenta* A. Linkol- 
nas, prie* 100 metų panaikinę* 

vergiją Amerikoje. 

kur Antano Olio įnašai, įtaka ir 
pajėgumas kol kas mus, kaip 
tautinę grupę yra geriausiai ir 
našiausiai atstovavęs. Per tų 
penkmetį be Olio buvo visa eilė 
lietuviško gyvenimo ir Amerikos 
bei tarptautinėje politikoje įvy
kių, kur jo veikla ir parama bū
tų daug mums padėjusi arba pa
kreipusi mums palankesne vaga.

Amerikos lietuvių tautinis at
budimas ir susipratimas prasidė
jo maždaug vienu laiku, kaip ir 
gimtojoje Lietuvoje, čia per ke
lis dešimtmečius subrendo ir iš
augo visa eilė stambių visuome
nės ir politikos lietuvių veikėjų, 
kurių ne vienas ir ne dešimtis 
vėliau jėgas ir talentus padova
nojo nepriklausomos Lietuvos 
kūrybai.

Ne tik aš vienas prisimenu, 
kad čia mes Amerikoje per pir- 
mųjį ir per antrąjį nepriklauso, 
mos Lietuvos dešimtmetį juto
me, kaip mūsų rinktinės visuo
meninės, politinės ir kultūrinės 
jėgos retėja. Pamažu, ėmė silp
nėti mūsų spauda, knygų leidi
mas, organizacijos. Likę srovi
niai lyderiai vertėsi nesibaigian
čiomis rietenomis dėl Lietuvos 
valdžių. Mes nuolat jutome tik
rų vadų štokų ir dažnas ilgėjo
mės naujo tautinio Amerikos 
lietuvių atgimimo.

(Nukelta į psl. 4) 

100 METŲ NUO VERGIJOS 
PANAIKINIMO

šiais metais sueina lygiai 100 
metų, kai Amerikoje buvo panai
kinta vergija esant tuo laiku 
U.S.A. prezidentui Abraomui 
Linkolnui. Dėl vergijos panaiki
nimo Amerikoje vyko aršus pi
lietinis karas ir jį laimėjo šiau
riečiai, pasisakę prieš vergiją. 
Beveik tuo pačiu metu (metais 
vėliau vergija — baudžiava) bu
vo panaikinta ir rusų okupuoto
je Lietuvoje, dabar vėl įvesta.

ROBERT RAID

ESTAI RUSŲ PRIESPAUDOJE
(IŠTRAUKA IŠ KNYGOS “WENN DIE RUSSEN KOMMEN")

“Raidai, kur gi buvai?”
“Dairiausi, ko iš mūsų žmonių trūksta, drau

ge Roogai”.
Priėjęs prie spintos, paėmęs butelį nugeria ir 

vėl atgal pastato. “Kas iš mūsiškių paimta?”
“Metsas, Kolis ir Titas. Ką tik išsivedė Silvi

ją”
Jo visa figūra išsitempia, smakras pasiduoda 

į priekį. Jis nuleidžia žvilgsnį. “Taip, taip — ke
turi iš mano žmonių!” Ar žinai, ką tas reiškia, 
Raidai? Ne, tu šito nesupranti. Tu galvoji, kad 
visi tie žmonės bus nugabenti. Vargšai, nekalti 
žmonės! Bet juk jie priešo agentai, Raidai! Liau
dies priešai! Aišku tau, ką?”

“Taip, drauge Roogai. Suprantu. Kūdikiai, pa
augliai, seneliai — jie visi šnipai ir priešo agen
tai! Nėra abejonės, drauge Roogai!”

Roogo veidas pabala, akys sužvilga. Jis pake
lia sugniaužtus kumščius. Sučiaupk snukį, Raidai! 
Tu, tu — tu tuo netiki? Juk tai nepataisomas ele
mentas, Raidai! šie žmonės perkeliami į Rusiją. 
Perkeliamos šeimos. Tas mėšlas turi būti paša
lintas! Mums prieš akis karas. Po karo jie vėl 
galės namo grįžti. Aš pats šių naktį dalyvavau”. 
Jis nusikvatoja — karčiai ir dirbtinai. “Aš turiu 
mėšlų išvežti, Raidai!” Jis apsisuka ir eina prie 
durų. “Išeinu, Raidai — mėšlavežys laukia.”

Momentui į įstaigų užsuka Hoffas. Šiandie 
jis nesiskutęs, bet jo nuotaika atrodo puikiausia. 
Prie mano stalo jis sustoja: “Nebijai, Raidai?”

“Ko aš turėčiau bijoti, drauge Hoffai?”
Jis patraukia pečiais ir eina prie durų: “Einu 

vėl prie darbo. Rytoj būsiu tarnyboje”.
Helė paduoda man telefonų: “Tau, Raidai".
“Kaip jautiesi, Robertai?” Girdžiu Elfi bal

sų.
“Ačiū, puikiai. O tu?”

• “Taip pat. Po darbo užsuksiu pas tave j na
mus”.

“Ačiū, Elfi”.
Kliaudija man pamoja: “Tik pasižiūrėk, kaip 

įdomu!”
Priešais mūsų komisarijatą stovi sunkvežimis- 

Iš metalo pramonės skyriaus išvedamos dvi mote
rys, o iš medžio apdirbimo skyriaus vienas tarnau
tojas. Juos į sunkvežimį lydi milcininkas, raudon
armietis ir civilis. Pasižiūriu į Kliaudijų, kuri ste
bi sceną žvilgančiomis akimis.

“Labai įdomu, Kliaudija, ką?”
Rafe

■k

“Taip”, atsako nenukreipdama akių. “Jie visi 
juk nusikaltėliai, Raidai! Reikėtų juos visus su
šaudyti, visus!“ Atsisukus žiūri į mane pašaipiai: 
“O gal tu kitokios nuomonės, drauge Raidai?”

“Ne, ir aš manau, kad jie niekšai ir verti 
mirties.” Turiu minty tokius Pugovus ir jų visus 
uniformuotus ir civilius budelius.

Kliaudija nustemba ir pritaria. “Teisingai, 
Raidai”.

Suskamba telefonas. Pakeliu ragelį: “Raidas.”
“Čia Reiningas. Ar jau atvykę Roogas, Hof

fas ir Valentinas?”
“Ne, drauge Reningai: Roogas ir Hoffas vėl 

išėję. Draugo Valentino šiandie nemačiau”.
“Taip? Sakyk, kur tavo buhalterė?
“Kuri? Kasanskaja? Ji čia.”
“Ne, ne Kasanskaja. Toji estė”.
“Klausi Silvijos? Prieš keletą valandų jų iš

vedė”.
“Išvedė? Ateik tuojau pas mane, Raidai!”
Sustoju prie Herberto: “Mane kviečia Rei

ningas, Herbertai”.
Jis pašoka. “Tu pablūdai! Jie suims tave!”
“Vargu. Jis kviečia mane dėl Silvijos”.
“Kur ji?”
“Tikriausiai jau saugioj vietoj. Bet — jeigu 

po valandos negrįšiu, tu žinok".
“Taip, tu būsi suimtas”.
“Turiu daugiau tau pasakyti: Valentino sąra

še ir prie tavo vardo buvo padėtas kryžiukas, 
kaip minėjau”.

“žinau. Bet juk užmiršai kokios spalvos”.
“Dabar staiga prisiminiau, bent dalinai. Visi, 

kurie šiandien tremiami, sąraše paženklinti rau
donais kryžiukais. Helės ir Lindos vardai paženk
linti mėlynai, o tavo, Margitos ir Tammo — ža
liai. Daugiau aš nežinau.”

Pagalvojęs Herbertas sako: "Pirmiau raudo
ni, paskui mėlyni, ant galo žali. Vadinasi, Margi- 
ta, Tammas ir aš dar turime laiko”.

Nueinu pas Reiningą. Olga sėdi nukaitusiais 
skruostais ir blizgančiomis akimis. Atrodo, ji ma
nęs nepastebi. Kruugas varto bylas. Reiningas pa
kelia savo didžiulę plikę: “Na, kaip ten buvo su 
tavo buhaltere, drauge Raidai? NKVD jos tebe- 
jieško. Sakyk teisybę, kitaip —”

Aš patraukiu pečiais. “Ryte atėjo milicinin
kas, raudonarmietis ir civilis. Aš kaip tik ėjau į 

Valentino kabinetų ir juos sutikau koridoriuje. 
Jie klausė Silvijos, ir aš jų pašaukiau. Tai viskas”.

Reiningas suraukia antakius. “Jie turėjo pir
miausia pas mane užeiti, drauge Raidai!”

“Turėtum tai priminti tiems draugams, ne 
man, drauge Reiningai!”

“Žiūrėjai, kaip jų išvedė?”
“Ne. Aš pasišalinau”.
“Kodėl?”
“Kodėl turiu sekti, kaip trys vyrai išsiveda 

mergaitę?”
Reiningas parodo pageltusius dantis: “Tu esi 

bailys, Raidai! Vyras nieko neturi drovėtis!”
Aš patraukiu pečiais — “Gal būt. Juk tai ne

būtina”.
Staiga Reiningas pašoka ir atsistoja iškeltais 

kumščiais prieš mane; “Tu meluoji, Raidai! NKVD 
tos kekšės neturi!' NKVD jos tebejieško. Tu ją 
paslėpei!”

Žiūriu Reiningui į akis purtindamas galvą: 
“Septyni liudininkai matė, kai jų iškviečiau iš 
kambario, kada NKVD draugai jo pareikalavo. 
Jūs galite raštinėje patikrinti, drauge Reiningai”.

Jis palinksta į mane: “Tikrai?”
“Taip, septynios moterys matė”.
Reiningas grįžta į savo vietų. “Na, tai koman

dos bus apsilenkusios. Viena grupė tų kekšę išsi
vedė, o kita jos jieško. Gali ir taip atsitikti, drau
ge Raidai! Mes šiandie visi palaidais nervais. Šis 
mėšlavežys tikrai sunkus darbas!” Jis man ištie
sia ranką: “Tai viskas, Raidai. Gerai, kad tą merg
šę perdavei draugams”.

Leidžiuosi žemyn. Herbertas pažvelgia į ma
ne ir nusišypso. Savo kabinete pasakau Helei: 
“Būsiu Roogo kabinete. Visus pasikalbėjimus nu
kreipk į ten. Šiandien raštus pasirašau aš”.

Kliaudija pakelia galvą: “Tu — jau įstaigos 
viršininkas?”

“šiandien — taip!”
Sėdžiu Roogo kabinete ir rūkau. Tada pas

kambinu į namus: ‘JMama, kaip jautiesi?”
“Gerai. O tu?”
“Taip pat”. Nebuvo pas mus svečių?
“Ne.”
Padedu ragelį, šiandien turiu daug kur skam

binti. Aišku, visi telefoniniai pasikalbėjimai seka
mi, bet aš kalbu apie tekstilės mašinas, apie siū
lus. Nesuprantačiam tokie pasikalbėjimai nieko 
nesako. Mano bendradarbiai tikrai išsprogdintų 
akis supratę!

Pagaliau 6 vai. vakaro. Tyliai žmonės skirstosi 
namo, šiandie vienas su kitu atsisveikiname; nie
kas juk nežino, ar sekantį rytą pasirodys tarnybo
je. Gal būt niekad nebesimatysim. Dar vis tebe- 
siautoja sunkvežimiai gatvėmis. Dar vis maskvie
čiai tebemedžioja estus. Tiktai aukų skaičius ma
žesnis — žmonės perspėti ir susislapstę. Bet kiek 

ilgai gali mieste išsislapstyti?
Namuose manęs laukia Elfi. Ji baisiai išblyškus, 

bet rami. Tiesiog ja stebiuosi. Elfi, kuri iš pirmos 
dienos klaikiai bijojo rusų, dabar — ji rami. Ko
dėl? Ar tikrai ramybė, ar beviltiškumas?

Ir motina aprimus. Baisus siaubas užgulė Es
tiją, o mes visi tik laukiam, laukiam.

Elfi uždeda savo mažytę ranką man ant kak
tos. “Tu būk drąsus, Robertai, ramus!”

“Ramus? Kas gali šiandie būti ramus? Tūks
tančiai žmonių išplėšiami iš lovų, sukraunami į 
sunkvežimius ir tremiami — gal būt vežami mirti. 
Kaip gali žmogus būti ramus, Elfi?”

Elfi nuleidžia akis. “Robertai, argi tu šito vi
so nesitikėjai ir nepramatei?”

Tyliu. Taip. Man buvo aišku, žinojau, kad to
kios dienos sulauksime. Ir dabar, kai prasidėjo 
masinis trėmimas — aš pradedu pasimesti.

“Taip, Elfi. Tų aš buvau pramatęs, bet tik te
orijoje. Praktika, faktiškasis akcijos pravedimas 
mane pritrenkė kaip žmogų — toji nežmoniška, 
pavyzdžio neturinti brutalybė. Bet — pasaulis 
tyli”.

“Taip, Robertai, pasaulis tyli ir tylės!1”
Drebančiomis lūpomis atsiliepia motina: “Jei

gu vokiečiai kiek uždels, nepaliks namie nė vieno 
esto”.

Kitoje gatvės pusėje sustoja sunkvežimis — 
keturi vyrai puola į namus. Po kelių minučių jio 
išeina išsivesdapii moterį, du vaikus ir vyrą. Jį pa
žįstu. Jis yra parfumerijos krautuvėje pardavėjas. 
Kodėl gi jis užkliuvo? Sunkvežimis dingsta.

Elfi paima mane už rankos: “Padėk ginklą, 
Robertai. Laiko turime. Pašokime”.

“Šokti? Tokiu metu?”
“Taip, Robertai, tik vieną, paskutinį šokį!” Ji 

atsistoja ir uždeda plokštelę. Pro langų matau, 
kaip keturi vyrai pereina kiemą ir įeina į mūsų 
namus. “Juk ta pati plokštelė dar nuo Kalėdų va
karo, Robertai!”

“Taip, mažyte. O dabar jie ateina pas mus”. 
Vienu šuoliu atsiduriu prieškambary. Elfi įjungia 
plokštelę, priėjusi uždeda rankų man ant peties. 
“Šokim, Robertai — tai mūsų paskutinis šokis. Ir 
kol sunkūs žingsniai aidi laiptuose, mudu šokam.

Po kelių minučių vyrai išeina iš namų. Elfi 
nusišypso: “Juk aš žinojau, kad jie ne mūsų atei
na!”

Nueinu pas prižiūrėtoją. “Ko jie norėjo, Kal
ias?

Senis karčiai šypteli. “Tie niekšai norėjo tik 
patikrinti, ar Tarvų buto nenuplėštos bliombos. O 
paskui iššniukštinėjo palėpę ir rūsį. Tja, šiandie 
palėpė tuščia, pone Raidai!”

“Ačiū, pone Kalias”. Apsisukęs sugrįžtu. 
Klaiku taip sėdėti ir laukti.

(Bus daugiau)
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PASIŽMONĖJIMAI SOSTINĖJE
Karalienės gimtadienio ilgam 

Savaitgaliui priartėjus ryžausi 
vykti i Australijos sostinę Can
berra, norėdamas pasimatyti su 
sostinės lietuviais, patirti įų rū
pesčius, susipažinti su ten vyks
tančiu bendruomeniniu darbu. 
Tam sąlygos pasitaikė palankios
— trys laisvos dienos, vardinės 
(net trijų Antanų!) ir dar krikš
tynos sutraukia didesnį skaičių 
svečių vienon vieton ir, naudoda
masis svečio ir niekur nekviesto 
teise visur dalyvavau ir visur 
buvau mielai sutiktas ir nuošir
džiai priimtas.

Atvykęs į sostinę apsistojau 
pas p.p. Martišius, savo senus ir 
mielus prietelius, kurie ne tik 
prižada minkštų lovų, bet net ir 
pečių pakūrena, nes • sydnėjiš- 
kiams, kaip sakoma, Canberros 
klimatas vaidenasi antarktinis. Iš 
čia vykstame pas p.p. Andriuš- 
kas, kur antaninėms (neužmirš
kite — Andriuška yra Antanas!) 
susirenka virš 40 svečių. Jų tarpe 
susiburia didesnė dalis aktyvių
jų Canberros bendruomenės dar
buotojų: pati apylinkės valdyba 
visame sąstate, Liet. — Austr. 
klubo aktyviausi statybos dar
buotojai, skautų vadovai bei pri
vačių verslų iniciatoriai. Svečių 
tarpe sutinku ir Krašto Valdy
bos sekretorių p. P. Protų su po
nia. Vaišingų šeimininkų rūpes
čiu greitai užsimezga kalbos ir 
aktualiausia dienos tema yra 
Canberros Letuvių — Australų 
Klubo pastato statyba. Pati sta
tyba eina tokiu sparčiu tempu, 
kad canberiškiai .nespėja visko 
apkalbėti, iškritikuoti, net įstatų 
išnarplioti. Todėl visai supranta
ma, kad tuo klausimu nuomonių 
pasidalinimas ne vien tik tarpu
savy, bet ir su svečiais yra visai 
natūralūs dalykas. Vieni į namų
— klubo statybų įsijungia visa 
širdimi, nes namai statomi tal
kos principu, įnešus didesnius ar 
mažesnius įnašus. Tačiau yra ir 
tokių, kurie statyba mažai domi
si ir tik dalinai prisidėdami ma
žesniais įnašais, arba net abejin
gi dėl įstatuose suminėto bendro 
Liet. — Austr. vardo. Čia tuo tar
pu tik vienas australas tėra — 
lietuvių geras draugas, kuris te
bėra to klubo nariu — jis nuo
širdžiai dirba ir savo įnašais klu
bų remia, šiaip viskas vykdoma 
lietuvių darbu ir pinigais. Plačiai 
svarstomi įstatai ir greičiausiai 
bus atitinkamu laiku pakeisti ti
kintis, kad nutolusieji įsijungs 
aktyviai į klubų. Reikia pabrėž
ti, kad iš Canberros ir Queen- 
beyan gyvenančių 200 lietuvių 
(įskaitant ir vaikus) didžioji da
lis įsijungs į klubo narius.

Vienas iš aktyviausių klubo 
narių ir rėmėjų — V. Genys — 
suminėjo, kad svarbiausias tiks-

JIS TEBELAUKIA...
(Žiūr. prdžią psl. 3)

Gal mes ilgainiui būtume dar 
daugiau sutrupėję ir sunykę, jei
gu nebūtų pasirodžiusios dvi 
šviesios asmenybės. Viena iš jų 
atvyko iš Lietuvos — tai Anta
nas Vanagaitis, kuris ypač Čika
goje, o per tai ir visose Ame
rikos lietuvių kolonijose pradėjo 
naujų tautinį atgimimų, lietuvy
bės gaivinimų, stiprinimų, jau
nosios kartos prilaikymų prie 
lietuviško judėjimo. Jo Margu
tis — žurnalas ir radijas — tą 
misiją mokėjo atlikti kultūrinė
mis, daugiausia muzikos, dainos, 
meno priemonėmis. Bet ir Vana
gaičiui gal ne taip būtų gerai 
sekęsi, jei jis greitai nebūtų su
radęs jauno draugo, Amerikoje 
gimusio ir augusio Antano Olio. 
Kai jie sujungė jėgas, ir skirtin
gus talentus, mes pajutome, kad 
Amerikos lietuvybės pajėgumas 
bus išlaikytas ir pastūmėtas prie
kin.

Advokato Antano Olio veikla 
visada ėjo dviem kryptim: tauti
nės lietuvių kultūros išlaikymas 
bei ugdymas ir politika, tautinė, 
vienijanti, rami, saikinga politi
ka lietuvių tarpe ir drauge mū
sų politinės įtakos plėtimas vi
sos Amerikos politiniame judė
jime. Olis darniai suvienijo su
derino gero lietuvio ir gero ame
rikiečio savybes ir nuolat teigė, 
kad mūsų aktyviu dalyvavimu 
Amerikos politikoje mes dau
giausiai ir praktiškiausiai galė
sime padėti Lietuvos laisvės by
lai.

Minint Antano Olio mirties 
penkmetį mano didžiausias susi
rūpinimas tebelieka tas pats: ka
da užaugs jam tolygūs pavaduo
tojai, jo darbų tesėjai, o gal ir

RAŠO I. JONAITIS

las — kuo daugiau iš Canberros 
ir Queenbeyan lietuvių prisidėtų 
prie klubo statybos ir pasidarytų 
klubo nariais — savininkais.

P. Alb. Alyta, atsiklausęs šei
mininkų, sukviečia Canberros ak
tyvistus pasitarimui su Kr. Val
dybos p-ku. Paliečiamas aktualus 
klausimas — News Digest — In
ternational. Krašto Valdybos p- 
kas paragina canberiškius nu
pirkti atitinkamą egzempliorių 
skaičių ir išplatinti Canberros 
vald. įstaigose bei atstovybėse. 
Canberiškiai ir čia pabrėžia sa
vo pagrindinį rūpestį — klubo 
statybą ir nenori angažuotis jo
kiems kitiems įsipareigojimams. 
Čia įsiterpia p. Z. Sipavičius, 
skirdamas tam tikslui 21 svarą, 
primygtinai reikalaudamas, kad 
asmeniškai važiuočiau į jo namus 
pinigų atsiimti, šalia to kalbame 
apie kultūros tarybos sudarymą, 
savaitgalio mokyklą, choro orga
nizavimų ir kitus reikalus. Can
beriškiai tvirtina, kad pastačius 
ii- užbaigus klubo pastatą visi ki
ti reikalai lengviau išsispręs. Iš 
viso matėsi canberiškių tarpe 
stiprus vieningumas, nežiūrint 
nuomonių skirtumų paties klubo 
ar kitais' klausimais.

Sutinku viešnią net iš Pertho

JOS RYŽTASI DIRBTI!
(SYDNEY LIET. MOT. S.G. DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS)

S.L.M. Soc. Globos Draugijos 
Valdyba, vadovavusi nuo 1961 m. 
birželio mėn. 18 d., sušaukė 'vi
suotinį susirinkimą naujos valdy
bos rinkimams birželio 9 d. Dai
navos salėje, Bankstowne.

Valdybos pirmininkė p. O. Osi- 
nienė, susirinkimą atidariusi 4 
vai. p.p., pakvietus pirmininkau
ti p. Z. Dryžienę, o sekretoriau
ti p. B. Badauskienę, davė dve
jų metų veiklos apžvalgą. Taip 
pat padėkojo valdybai už sklan
dų bendradarbiavimą, o už uolų 
talkininkavimą šioms narėms: p. 
O. Karpavičienei, p. L. Lelešie- 
nei, p. V. Petniūnienei ir p. A. 
Grigienei.

Iždininkė p. T. Zakarevičienė 
patiekė bendras žinias, liečian
čias iždo stovį dvejų metų laiko
tarpyje.

Kontrolės_ komisijos pirmininkė 
p. S. Makūnienė davė išsamų 
pranešimų apie įvairių knygų 
tvarkymą, turto užlaikymą ir t.t.

Pranešimai: p. Osinienės, p. 
Zakarevičienės ir p. Makūnienės 
sukėlė narių susidomėjimą ir ko
mentarus. Pirmininkaujanti p. 
Z. Dryžienė pasakė trumpą kal- 

dar stambesni Amerikos lietuvių 
kultūriniai ir politiniai veikėjai. 
Stebiu, dairausi, svajoju, bet to
lygaus Olio pavaduotojo dar vis 
kaip ir neįžiūriu. Jo vieta tebė
ra neužimta, tebelaukianti įpė
dinių. Vilčių yra. šiandie turime 
tiek priaugančio ir sąmoningo 
lietuviško akademinio jaunimo, 
kaip dar niekad Amerikos lietu
vių praeityje. Turėtų įvykti pik
tas stebuklas, jeigu iš tokio gau
saus derliaus neišaugtų vyrai ir 
moterys, kurie pavaduotų, tęstų 
ir dar sustiprintų Olių ir Vana
gaičių išpurentų dirvą. Apraiškų 
matyti, ir jeigu jos pasiteisins, 
tai bus maloniausias ir vaisin
giausias Antano Olio paminėji
mas.

Antanas Olis gimė 1898 m. 
rugpjūčio 25 d. Čikagoje. 1921 
m. Čikagos universitete baigė fi
losofiją ir teisę ir pradėjo dirbti 
kaip advokatas. 1946 m. išrinktas 
Čikagos sanitarinio distrikto pa
tikėtiniu, o po šešerių metų dar 
kartų perrinktas ir paskiriamas 
to distrikto pirmininku.

Lietuviškam gyvenimui Olis 
skyrė visas savo jėgas. Pats bū
damas linkęs į muziką organiza
vo muzikos ir dainos transliaci
jas per radiją, o 1934 m. pasau
linės parodos Čikagoje metu pats 
dirigavo simfoninį orkestrą, ku
ris išpildė lietuviškus kūrinius. 
1947 m. Olis respublikonų parti
jos paskiriamas Illinois tautinių 
grupių lyderiu ir jis šią poziciją 
išnaudoja Lietuvos ir lietuvių 
reikaalms. Jis pirmas iškėlė Ame
rikos kongrese 1944 m. tautų ap
sisprendimo teisę. Drauge su ki
tais jis įkuria Balfą šalpos reika- 

— p. Klimaitienę, kuri atvykusi 
atstovavo Vak. Australijos atei
vius Citizenship Convencijoje. Pa
prašyta maloniai sutiko savo įs
pūdžius paskelbti Mūsų Pastogė
je.

Sekmadienis pas buv. Mūsų 
Pastogės redaktorių p. J. Vėteikį. 
Jis čia spėjo gražiai įsikurti. Bū
damas karštas patriotas sielojasi 
lietuviškais reikalais, skaudžiai 
pergyvena dėl kiekvieno nukry
pimo nuo lietuviškos linijos. Jis 
yra Informacijos Talkos narys 
ir pakviestas redaktoriumi nau
jai planuojamo leidinio “News 
Digest International (iš tikrųjų 
jis yra šio leidinio tikrasis ini
ciatorius). Su juo aptariam šio 
būsimo leidinio reikalus.

Lydimas p. P. Martišiaus vyks
tu pas p. Z. Sipavičių žadėtos 
aukos. Namas ištaigingas ii- pui
kiame rajone. Aprodęs savo so
dybą p. Sipavičius aiškina savo 
turimos knygrišyklos organizaci
ją ir rūpesčius. Jo žinioje dirba 
septyni tarnautojai. Džiaugiasi, 
kad biznis’ gerai klojasi. Jo vy
resnysis sūnus jau abiturientas.

Ilgiau čia užtrukti nėra laiko, 
nes skubame į krikštynas ir an
tanines pas p.p. čeičius. Dukre
lės Gabijos krikšto tėvai — Dai- 

bą, išryškindama buvusios valdy
bos sumanumą ir darbštumą, p. 
Baužienė padėkojo p. Zakarevi
čienei už gerą finansinių knygų 
tvarkymą ir sąžiningumą.

Po to sekė naujos valdybos rin
kimai slaptu balsavimu. Narės, 
užpildžiusios lapelius kandidačių 
į valdybą pavardėmis, perdavė 
juos balsų skaičiuotojoms: p. G. 
Kazokienei ir p. V. Jablonskie
nei. Abi ponios, suskaičiavusios 
balsus, susirinkimui pranešė iš
rinktųjų pavardes: p. Baužienė 
p. Dryžienė, p. Grinienė, p. 
Pūkienė, p. Žygienė, p. Kar- 
pavičienė, p. Makūnienė, ir dvie
jų kandidačių: p. Petniūnienė ir 
p. Mauragienė.

Kontrolės komisijon, taip pat 
slaptu balsavimu, taip išrinktos 
dvi narės: p. Badauskienė, p. 
Zakarevičienė.

Susirinkimui pasibaigus visos 
narės sėdosi prie užkandžių sta
lo, o naujai išrinktoji valdyba, 
pasitraukus kiek nuošaliau, pa
reigomis pasiskirstė sekančiai: p. 
O. Baužienė — pirmininkė, p. 
Z. Dryžienė — vice-pirmininkė, 
p. A. Grinienė — sekretorė, p. 
R. Pūkienė — iždininkė, p. N. 
Žygienė — ligonių reikalams, p.

lams ir jam išrūpina iš Ameri
kos valdžios pripažinimą. Rengė 
dailės parodas, surežisavo du 
lietuviškos tematikos filmus, pats 
parašydamas scenarijus. Būda
mas augščiausiai iškilęs Ameri
kos politiniame gyvenime pirmas 
lietuvis, jis ligi pat savo mirties 
laikėsi nuomonės, kad buvimas 
geru Amerikos piliečiu netrukdo 
būti ir sąmoningu lietuviu. Mirė 
1958 m. birželio mėn. 3 d. 

Prunier’s 308
Nedaug kam iš sydnėjiškių lietuvių šis vardas yra žinomas. 

Bet jeigu kas turėtumėt laiko taip bet kurią savaitės dieną nuo 
6 vai. vak. iki l.val. nakties užsukite pasižmonėti. Toli nereikia va
žiuoti: tik iš Kings Cross leiskitės New South Head Rd. žemyn, kol 
privažiuosite Double Bay ir kairėj pusėj matysite Prunier’s 308. 
įėję jūs pateksite į moderniškas erdvias patalpas. Tai Prunier’s 308 
restoranas. Čia jūs galite pasiklausyti puikios europietiškos muzi
kos (kapela groja kiekvieną vakarą — sekmadieniais uždaryta), 
pasišokti, jeigu turite draugą ar draugę, gausite gerą vakarienę 
irgi europietiškų stiliumi na ir išgerti pagal savo skonį taurelė
mis. Viduje nuotaiką yra tikrai jauki, netgi intymi. Jūs galite ne
trukdomas atlikti savo biznio reikalus, pasikalbėti, pabendrauti. 
Jeigu jūs norite alum atsigaivinti, greito užkandžio gauti, jūs pa
kylate laiptais į pirmą augštą, kur yra baras — barbeque.

Nors patalpos ir kuklios, bet vietų kiekvienu atveju gauti 
nėra sunku. Žinoma, kiekvienu atveju geriau užsitikrinti užsisa
kant paskambinus telefonu FM 4344. Taip pat čia kievieną ant
radienio vakarą vyksta svečiams programa.

Besikalbant su šeimininku paaiškėjo, kad čia galima iš anks
to susitarus rengti šeimynines ar uždaresnio masto visuomenines 
šventes, partijas. Ir tai nėra labai brangu — (mama vos 25 šil. 
už trijų patiekalų vakarienę asmeniui. Žinoma, gėrimai savu ke
liu.

Ir lietuviai galėtų šią jaukia vieta kiek atidžiau susidomėti, 
juo labiau, kad su vienu to lokalo šeimininku jūs galite maloniai 
pasikalbėti savo gimtąja kalba. Bet kuriuo laiku užsukęs jūs visai 
nesistebėkit sutikęs vieną kitą lietuvį, gal net savo pažįstamą. Ei
lei lietuvių šioji vieta seniai jau ne naujiena. (skl.)

va Labutytė, Krašto V-bos jau
nimo reikalams narė ir Viktoras 
Martišius, viąnas iš aktyviųjų 
Canberra bendruomenės jaunimo 
atstovų. A. čeičys su V. Geniu 
yra bene didžiausios Canberroje 
statybos įmonės savininkai ir 
rangovai. Šiuo metu turi pasira
šę kontraktą daugiau negu vieno 
milijono svarų sumai. Kaip aiš
kina p. čeičys, firmą pavyko iš
plėsti laimės ir sėkmės dėka (čia 
mes pasakytume — sumanumo ir 
iniciatyvos dėka!’) ir gauti stam
besnius užsakymus. Tai bene pa
ti didžiausia lietuvių savininkų 
statybos firma Australijoje. 
Mums tenka tik pasidžiaugti ir 
net didžiuotis, kad taip palygi
nus per trumpą laiką jų vadovau
jama firma taip sparčiai išaugo.

Neaplenkiu ir p. Alytos — apy
linkės p-ko. Jis su entuziazmu 
pasakoja apie apylinkės lietuvių 
vieningumą bei sąmoningumą. 
Nors apylinkė ir maža savo skai
čiumi, bet nudirbama gana daug 
visuose frontuose. Nėra ir nesi
jaučia jokio susiskaldymo. Tik 
vieno pravažiuojančio svečio can
beriškiai buvo raginami nemokė
ti solidarumo mokesčio ir neskai
tyti Mūsų Pastogės, bet jo sėtoji 
sėkla canberiškių tarpe neprigi
jo. šiuo metu Canberros apylin
kės valdybą sudaro: p. A. Alyta, 
p. M. Martišienė ir p. A. Andriuš
ka. Iš organizacijų svarbiausia 
yra skautų tuntas, vadovaujamas 
*ktn. P. Pilkos, kuriame susem
tas veik visas apylinkės jauni
mas (turi virš 50 narių), čia vei
kia ir skautų tautinių šokių gru
pė, vadovaujama p. R. Jarašienės. 
Aktyviai veikia ir Sambūris 
Šviesa, kurio p-kas A. Butavi- 
čius.

Užsuku ir pas buvusius sydnė- 
jiškius p.p. Švedus — čia irgi 
antaninės. Abu p.p. švedai pa
tenkinti savo darbu, dailiai įsi
kūrę, laimingi canberiškių tarpe. 
Kviečia ir mane čia atsikelti. A. 
Švedas aktyviai įsijungęs į klu
bo statybą ir kitokią visuomeni
nę veiklą. Jiems daug rūpesčių 
sudaro kaip liepa išaugusi duktė 
Nijolė, kurios autobusų konduk-

O. Karpavičienė — ūkio reika
lams ir p. S. Makūnienė — ypa
tingiems reikalams.

Arbatėlės metu, buvusi valdy
ba palinkėjo naujajai sėkmės ir 
ištvermės, prižadėdamos likti 
veikliomis narėmis, patarimų tei
kimu ir talkininkavimu. Naujoji 
valdyba padėkojo visoms narėms 
už pasitikėjimą, gražius likėji- 
mus ir pažadus padėti darbe.

Sekančia dieną, birželio mėn. 
10 d. Dainavoje, senoji ir naujo
ji valdyba, posėdžio metu aptarė 
einamuosius reikalus, naujajai 
valdybai perdavė įvairius raštus, 
raktus ir turtą.

Naujoji valdyba, aptarus atei
ties uždavinius bendrais bruo
žais, nusprendė spaudoje pas
kelbti sekančiai: visus skubius ir 
svarbius, Draugiją liečiančius rei
kalus aptarti su D-jos pirminin
ke p. O. Baužiene telefonu: LX- 
2608, arba su vice-pirmininke p. 
Z. Dryžiene telefonu: 70-2801.

Ligonių reikalais kreiptis į p. 
N. Žygienę telefonu: 72-2899.

Korespondenciją adresuoti : 
S.L.M. Soc. Globos Draugijai, 
Box 1653, G.P.O. Sydney.

A. Grinienė .. .

PAPILDYMAS
Pereitame Mūsų Pastogės Nr. 

skelbiant aukojusių Sydney Liet. 
Mot. Soc. Globos Draugijai są
rašą buvo netyčia išleistas p. 
Bernotas, aukojęs vieną svarą. 
Gerb. p. Bernotui už jo prisiųs
tą auką nuoširdžiai dėkojame.

S.L.M.S.G. D-jos Valdyba

^^Lictuuiai—
LIETUVIŲ DAILININKŲ 

PARODA PARYŽIUJE
Dailininkų Prano Gailiaus tapy

bos ir Antano Mončio skulptūros 
paroda buvo atidaryta gegužės 7 
d. M-me Marie-Jaqueline Dumay 
galerijoje Paryžiuje (rue de Bona
parte). Į parodos atidarymą at
silankė prof. dr. Jurgis Baltrušai
tis su ponia, Paryžiaus Liet. Ben
druomenės pirm. kun. J. Petro
šius, Lietuvos Pasiuntinybės sekr. 
A. Liutkus, Dr. Deveikė, dail Ka
siulis ir gausus Paryžiuje gyve
nančių lietuvių bei jų prietelių 
pracūzų būrys. Vėliau atsilankė 
Paryžiuje viešinti J. Tubelienė. 
Lankytojai, ir kritikai Prano Gai
liaus ir Antano Mončio kūrybą 
įvertino palankiai. (E) 

toriai nepripažįsta jaunesne kaip 
14 metų ir nuolat reikia aiškin
tis, kad ji yra jaunesnė ir gali 
naudotis papigintu mokinės bi
lietu. Nijolė geriau norėtų turė
ti suaugusios bilietą, negu vis 
aiškintis. Pas Švedus svečių susi
rinkę virš 30. Daugumas — skau
tų vadovai. Sktn. Keraitienė sa
kosi tik dėl nuovargio metams 
pasitraukusi iš skautų eilių, p. 
Keraitis suorganizavęs jūros 
skautus — būdžius. Visi jau ati
tinkamai uniformuoti, tik trūks
ta vandens, bet ir šis rūpestis po 
poros metų išsispręs. Kol nėra 
vandenų, rūpinamasi dėl valties 
— kokią įsigyti: burinę, motori
nę ar irklinę.

Paklausiu p. Švedo, koks skir
tumas tarp Bankstowno ir Can
berros liet, namų statybos (jis 
buvo vienas iš Bankstowno namų 
organizatorių ir statytojų). Jo 
manymu Bankstowno namus sta
tant jis daugiau įdėjęs širdies, 
nes tuo metu nebūta geros or
ganizacijos ir kvalifikuotų dar
bo vadovų, gi Canberros klubo 
darbuotojams nereikia galvos 
kvaršinti — tereikia tik raume
nų.

★
Pirmadienį nuvykstu į klubo 

statybą. Pasitinka mane klubo 
p-kas p. P. Pilka, didžiausias tal
kininkas darbais ir pinigais p. V. 
Genys, statybos darbų vadovas p. 
F. Gružauskas. Talkaujančių tą 
dieną apie dešimtis. Sklypas di
džiulis — frontas apie 150 pėdų, 
o ilgis virš 350. Dar jis turi šone 
geroką išsikišimą — tinkamą vie
tą dvigubai teniso aikštelei. Vie
tos marios — ir krepšinio aikš
telei, ir automobiliams “papar- 
kinti”. Salės dydis 50 x 30. To
liau mokyklai kambarys, skautų 
būklui, virtuvė, sandėlis. Iki šiol 
išleista £4000. Jau išvarytos sie
nos, uždengtas stogas, sudėti lan
gai ir durys ir išlietos betonu 
juodgrindės. Belieka tik vidaus 
įrengimai ir baldai, kurie kai
nuos dar apie £6000. Iš narių su
rinkta £2.000. Paskolos gauta 
£5.000. Bendrai imant, klubo sta
tyba kainuos žymiai pigiau vien 
dėl to, kad p.p. Genio ir čeičio 
rūpesčiu medžiagos gaunamos ge
rokai papigintai. Kai kada jie 
atsiunčia į talką ir savo firmos 
darbininkų. Be to, už medžiagas 
jie patys ir kredituoja. Tikimasi 
klubą pilnai užbaigti Kalėdoms, 
tik rūpestis kaip iš viso seksis ir 
kaip skolas išmokės.

Pasižiūrėjus į atliktus darbus

PAPARČIO ŽIEDAS
Vienas iš gražiausių lietuvių 

papročių — Joninės. Joninės — 
tai jaunatviškas veržimasisi į 
laimę, džiaugsmą, kuris su visa 
įvairiaspalviais žiedais pasipuo
šusia gamta alsuoja gyvybe. Jo
ninės — šventė gamtoje!'

JaU išvakarėse jaunimas būrių 
būriais renkasi į piliakalnius, al
kvietes, salas ar ošiančias pamiš
kes, kur sukuriami laužai, skam
ba sutartinės, žaidžiama, pinami 
vainikai, buriama ateitis. Seni
mas prisirinkęs gyduolių taip pat 
nukupetuoja prie jaunimo prisi
minti jaunų dienų, pasidžiaugti 
savu atžalynu — jaunimu.

Vidurnaktį, sako, pražįstus pa
parčio žiedas, ir kas jį surandąs, 
surandąs ir laimę. Tačiau suras
ti paparčio žiedą, o ir laimę nėra 
lengva, nes jį saugo devynios 
galybės pabaisų.

Bene įspūdingiausiai Joninės 
buvo švenčiamos Rambyno kal
ne, į kur suplūsdavo minių mi
nios žmonių iš abiejų Nemuno 
pusių. Dar ir šiandieną regiu 
minioje žilagalvį Rambyno “sar
gą” patriarchą Martyną Jankų, 
dvasios milžiną Vydūną, tilžiš
kius Jagomastus ii’ daugelį kitų.

Giliai įsmigo širdy jų pasaky
tos mintys, kad tėvynė tikrai 
pražys paparčio žiedu, jei visi 
lietuviai būsime taurios dvasios,

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTE
Antroji JAV ir Kanados Lie

tuvių Tautinių šokių šventė 
įvyks liepos 7 d. Čikagoje. Se
nokai nustatytas repertuaras, ku
rį visos grupės repetuoja. Užsi
rašę dalyvauti 28 grupės suau
gusiųjų šokėjų, apie 700 žmonių 
ir 10 grupių lituanistinių m-lų ' 
bei ansamblių šokėjų, apie 400. 
Kad visų grupių šokėjų judesiai 
būtų suvienodinti, šiuo metu yra 
daromi grupių suvažiavimai. Toks 
suvažiavimas gegužės 25 d. įvyko 
Detroite ii- jame dalyvavo Cleve- 
lando, Rochesterio, Grand Ra
pids, Toronto, Hamiltono ir Det
roito grupių vadovai bei šventės 
rengimo k-to nariai. Birželio 1-2 
d.d. suvažiavimas vyko New 
Yorke, birželio 8-9 d.d. — Los 
Angelese ir, pagaliau, prieš pat 
šventę, Čikagoje. Pažymėtina, 
kad tautinių šokių šventę globo
ja Čikagos miesto burmistras Ri
chard Daley. (E)

NAUJAS V. ALANTO 
SCENOS VEIKALAS

Justo Pusdešrio vadovaujamas 
Detroito Dramos kolektyvas “Al
ka” gegužės 25 d. labai gerai su
vaidino naują stiprų Vytauto 
Alanto veikalą, 2 v. pjesę “Ky
la vėtra ūkanose”, vaizduojantį 
partizanų žygius Vilniuje, antro
sios bolševikų okupacijos prad
žioje. Neseniai 60-ties metų amž. 
sukaktį atšventęs rašytojas rank
raštyje dar turi stambų istorinį 
romaną iš Mindaugo laikų ir ke
letą kitų kūrinių. V. Alantas ku
ria, nežiūrint, kad dirbančiam 
sunkoką fizinį darbą sąlygos kū
rybai ir nėra palankios. (E)

VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Vokietijos lietuvių suvažiavi
mas šaukiamas birželio 22 d. Va
sario 16-sios gimnazijos patalpo
se. Suvažiavimą šaukia Vokieti
jos Lietuvių B-nės Krašto Val
dyba.

ir išsikalbėjus su klubo statyto
jais, kurie su tokiu pasišventimu 
ir užsidegimu viską vykdo, turė
dami tik vieną mintį — dirbama 
lietuvybei ir jos tęstinumui, net 
ir skeptikas turėtų įtikėti, kad 
mes dar ilgai išliksim vykdyda
mi savo tautinę misiją šiame 
krašte.

Išvykstu p.p. Martišių apdova
notas jų sodo obuoliais, išvažiuo
ju dėkingas visiems canberiš- 
kiams už nuoširdumą ir malonius 
įspūdžius. Kviečiu ta proga visus 
atsilankyti į Mūsų Pastogės 
Spaudos Balių Sydnėjuje rugpjū
čio 31 d. Teisybę sakant, jie ma
no kvietimą jau priėmė tik su 
sąlyga, kad sydnėjiškiai atvyktų 
į klubo ruošiamą balių rugpjū
čio 3 d., kurio visas pelnas ski
riamas klubo statybai. Reikia ti
kėtis, kad daugumas sydnėjiškių 
šiuo pakvietimu mielai pasinau
dos.

vieningi, jei sutelktin'ai dirbsime 
josios gerovei.

Tremtinė moteris savo jautria 
širdimi giliau pajuto Joninių 
prasmę, ryškiau pramatė reika
lą šventę atgaivinti net ir čia.

Melbourne Lietuvių Moterį} 
Soc. Globos Draugija jau kelinti 
metai švenčia Jonines. Ir šiais 
metais jos visus kviečia į Jonines 
birželio 22 d. Lietuvių Namuose, 
kur, anot jų, paparčio žiedu su- 
žydėsianti mūsų širdžių drau
gystė.

Rimas Vėtra

LAISVES PAVILJONAS
Ateinančiais metais įvykstan

čioje pasaulinėje parodoje New 
Yorke numatomas statyti Lais
vės Paviljonas, kuriame galės sa
vo eksponatus išstatyti ir paverg
tosios Rytų Europos tautos. Lie
tuvių, latvių ir estų atstovai su
tarė ir prašė parodos rengimo 
komiteto skirti šioms tautoms 
vietas viena šalia kitos. Tuo rei
kalu buvo paskelbtas atsišauki
mas į viso pasaulio lietuvius siųs
ti eksponatus parodos rengimo 
komisijai (žiūr. M.P. Nr. 19).
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KREPŠINIS ADELAIDĖJE

B

A. Lapšiui išvykus į Sydney,
D. Atkinson’ui į N. Zelandiją, A. 
Ignatavičiui perėjus žaisti į re
zervą, R. Petkūnui ir S. Visoc
kiu! išėjus į “atsargų”, žymiai 
susilpnėjo pirmoji Vyties krepši
nio komanda. Dar pridedant, kad 
J. Gumbys kelias savaites atos
togavo Viktorijoje ir neatvyko į 
rungtynes prieš latvius, repre
zentacinės Vyties komandos są
statas toks: R. Daugelis kapito
nas, V. Stankevičius, V. Ramo- 
n«itis, L. Urmonas, R. Pocius, S. 
Zablovskis, E. Gudelis ir rezerve
E. Pocius. Netikėtai iš pareigų 
pasitraukus R. Petkūnui, klubu 
valdyba daro žygių šių jaunų re
prezentacinę komandų pavesti 
prityrusio trenerio priežiūrai.

VYTIS — A.L.S.
(latviai) 49:102 (26:52)

Skaudžiai pralaimėta, bet re
zultatas ne visai prilygo kovos 
eigai. Vytiečiai parodė neblogų 
žaidimų prieš augštaūgius lat 
vius, bet netikslūs metimai ir 
blogi kamuolio nuėmimai nuo 
krepšio lentos privedė prie “šim
tinės”. Žiūrovus stebino V. Stan 
kevičiaus žaidimas. Staigūs ka
muolio nuėmimai ir tikslios pa 
zuotės išryškino jį iš komandos 
draugų tarpo. Permažai daryta 
pakaitų ir to pasėkoje augštaū- 
gis R. Pocius jau antro kėlinio 
vidury buvo "išsekęs”. Taškai: 
R. Daugalis 24, R. Pocius 13.

Šiose rungtynėse nepaprastai 
taikliai mėtė latvių puolėjas Edy 
Cepliti* ir savo komandai pelnė 
net 52 taškus. Tuo pagerino Pie
tų Australijos District klasės 
rekordų priklausiusį A. Ignata
vičiui, kuris rungtynėse prieš 
Port 1957 m. pelnė 36 taškus.

V I S T I K JIE ATVYKS!
J.A.V.. LIETUVIŲ KREPŠININKŲ GASTROLĖ AUSTRALIJOJE

ALFAS-gos Valdyba šiuo raš
tu nori painformuoti Australijos 
Lietuvių sporto klubus apie iki 
šiol atliktų susirašinėjimų su 
JAV lietuvių sporto vadovybe 
viršminėtu reikalu.

Pirmas laiškas gastrolių reika
lu buvo gautas š.m. balandžio 
mėn. 15 d. Jame buvo šiaurės 
Amerikos Lietuvių Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Sųjungos, Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto Komi
teto raštas įgaliojantis p. Vladų 
ADAMKEVIČIŲ vesti susiraši
nėjimų, tartis ir atlikti visas ki
tas funkcijas reikalingas viršmi- 
nėtas gastroles įvykdyti. Prie 
šio rašto buvo pridėtas p. Adam- 
kavičiaus laiškas, kuriame tei
raujamasi apie gastrolių laikų, 
rungtynių skaičių ir vietoves bei 
paliesta finansinė gastrolių pu
sė. ALFAS Valdybos atsakymas 
į šį laiškų buvo tik bendro po
būdžio ir jame stambiais bruo
žais atsakyta į paklausimus. Po 
to, balandžio 29 d., buvo gautas 
antras laiškas, kuriame smulkiau 
išsikalbėta gastrolių reikalais ir 
finalizuota JAV lietuvių krepši
ninkų atvykimo data.

Po mūsų pirmo atsakymo p. 
Adamkavičiui mes turėjome il
gesnį pasitarimų su P. Australi
jos krepšinio sųjungos atstovu ir 
per jį taip pat su Amateur Bas
ketball Union of Australia, ku
rios parama ir bendradarbiavi
mas yra viena iš svarbiausių šių 
gastrolių sėkmingo pravedimo 
garantijų. Žemiau duodame šio 
susirašinėjimo ir trišalių pasita
rimų svarebsniuosius punktus, 
kurie, su mažesniais ar didesniais 
pakeitimais, turėtų sudaryti šių 
gastrolių pagrindines gaires:

PŪKINĖS KALDR.OS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilsi ir užvalkalai 63” (160 em.) platumo, galima gauti firmoje

BOSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale atstu.
'SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marya, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prokėa duodamos ir iaaimokėjimui. Moa kalbame vokiškai.
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Antroji vyrų komanda žaidžia 
Metro A rezervo klasėje. Sąsta- 
tas: G. Rakauskas kapitonas, E. 
Pocius, P. Alkevičius, A. Kitas, 
J, Mikužis, A. Bernaitis, R. Ru- 
dzinskas, G. Statnickas. Koman
dų žymiai sustiprino neseniai iš 
provincijos grįžęs Algis Ignata
vičius.

★
Vytis — North 50:40. Taškai; 

A. Ignatavičius 25, G. Rakaus
kas 8.

★
Vyties jauniai iki 18 m.: G. 

Šimkus, kapitonas, V. Levickis, 
A. Radzevičius, A. Vasiliauskas, 
V. Šerelis, E. Matikulas. Gerai 
progresuoja ir yra vilties, kad 
netolimoje ateityje G. Šimkus ir 
V. Levickis papildys reprezenta
cinės komandos gretas. Nuo jų 
nelabai atsilieka A. Radzevičius 
ir A. Vasiliauskas. Treneris Kęs
tas Jaciunskis.

★
Vytis — Norwood 33:35. Taš

kai: V. Levickis 15, G. Šimkus 11.
★

Vyties jaunučiai iki 14 m.: K. 
Jaunutis kapitonas, A. Jaunutis, 
A. Jonavičius, P. Kanas, P. Ar
lauskas, G. Jonavičius ir Skipa- 
ris. Pirmieji išvardinti sudaro pa
grindinį penketukų ir pirmeny
bėse žengia be pralaimėjimų. 
Treneris Aleksas Merūnas.

★
Vytis — latviai 65:4. Taškai: 

P. Kanas 18, K. Jaunutis 15, A 
Jonavičius 14.

MERGAITĖS
Marijai Kelertaitei — Atkin

son išvykus susilpnėjo mergaičių 
pirmoji komanda. Sųstatas: M. 
Šiukšterytė kapitonė, R. Andriu-

1. JAV krepšininkai gastro
lėms į Australijų atvyks 1964 
metų liepos mėnesio pradžioje. 
Tas buvo nutarta š.m. balandžio 
mėn. 20-21 d.d. Clevelande įvy
kusiame š. Amerikos lietuvių 
sporto vadovų pasitarime.

2. Jų ekspedicija sudarys 12 
žmonių — komandos vadovas, 
treneris ir 10 žaidėjų.

3. Gastrolės užtruktų maždaug 
5 savaites, neįskaitant kelionės 
iki Australijos ir atgal.

4. ALFAS Valdyba, Pietų Aus
tralijos krepšinio sųjungai reko
menduojant, siūlo sekantį provi
zorinį gastrolių planų, kuris ga
lės būti keičiamas visoms pu
sėms jo priimtinumų apsvarsčius.

Sydnėjuje — 3 rungtynės (2 
x State team, 1 x Australijos 
Olimpinė rinktinė).

Melbourne — 2 rungtynės (2 
x State team).

Adelaide — 2 rungtynės (1 x 
State team, 1 x Australijos Olim
pinė rinktinė).

Newcastlyje — 1 rungtynės
(State Team).

Hobarte — 1 rungtynės (Sta
te Team).

Be to vienerios rungtynės 
prieš Australijos lietuvių rinkti
nę, kurioms vietų nustatytų klu
bų atstovų suvažiavimas šių me
tų Sporto Šventės metu.

Viršminėtas planas duotų sve
čiams po 2 rungtynes per sakai
tę, ko jie ir pageidauja. Galuti
nė gastrolių programa galės taip 
pat būti nustatyta (bendradar
biaujant su ABUA) klubų atsto
vų suvažiavime šių metų Sporto 
Šventėje.

5. JAV lietuviam^ krepšinin
kams važinėjant po Australijų

MŪSŲ PASTOM

Klubui reikia reformai 
I

(B. NEMEIKOS PAREIŠKIMAS, PADARYTAS ADELAjIDĖ,S SPORTO KLUBO “VYTIES”
METINIAME SUSIRINKIME GEGUŽĖS 26 D.)

Tai, ką čia kalbėsiu, nebus 
priekaištas arba kaltinimai bu
vusiai valdybai. Kaip ankstyves
nės, taip ir buvusioji valdyba tik
rai turėjo gerų norų ir tikslų. 
Dirbant šį nedėkingą darbų ne iš 
blogos valios buvo ir klaidų. Kaip 
žinoma, kritikuoti lengva, o dirb
ti sunku. Labai dažnai mes vi- 
sažinantieji kritikai, plačiai ati
darę burnas, nubaidome ir tuos 
retus pasišventėlius, dirbančius 
sporto klubui. Tačiau laikui bė
gant išryškėja mūsų veiklos klai
dos ir trūkumai. Iš praeities tu
rime mokintis ir stengtis nekar
toti buvusių klaidų.

Turbūt kiekvienas klubo narys 
su susirūpinimu seka ir mato mū
sų organizacijos smukimų, čia 

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

; Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
- akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai.,
. šeštad. 9-13 vai.
■ 8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St.,
' Melb., C.I. (Priešais Melbourno Town Hall)

Tel. 62-2231

šytė, I. Pečiulytė, D. Radzevičiū
tė, K. Baškutė, L. Kuncaitytė ir 
iš Sydney atvykusi L. čelkytė. 
Treneris Romai Petkūnas.

★
Vytis — Torrens 32:27. Taš

kai: R. Andriušytė 15, M. šiukš
terytė 11.

★
Jaunosios vytietės pralaimėji

mo nepatyrusios pasirodė žy
miai pranašiau už latvaites ir 
įveikė jas 78:6. Taškai: N. Vyš
niauskaitė 34, B. Latvėnaitė 14 
ir M. Lapėnaitė 10. Be augščiau 
paminėtų sportininkų už šių ko
mandų žaidžia: M. Matiukaite 
kapitonė, G. Krivickaitė, A. Kri- 
vickaitė, B. Kmitaitė, M. Keršy- 
tė ir Germanaitė. Treneris Ana- 
tolijus Kitas.

R. Sidabras

jais rūpintųsi vietiniai sporto 
klubai, reikalui esant kviesdami 
paramon Apylinkių Valdybas ar
ba sudarydami specialius sve
čiams priimti komitetus. Klubai, 
komitetai ar jų įgalioti atstovai 
būtų atsakingi už svečių priėmi
mų, apgyvendinimų ir visapusę 
jų priežiūrų. Kiekviename mies
te, kur svečiai apsistos turės bū
ti surastos lietuvių šeimos (nėra 
abejonės, kad tokių atsiras 
daug), kurios patogiai priimtų 
svečius, juos maitintų ir prista
tytų savomis arba samdytomis 
priemonėmis į treniruotes bei 
rungtynes nustatytu laiku. Toks 
svečių apgyvendinimas lietuvių 
šeimose sutaupys viešbučių išlai
das (kurios per visas gastroles 
Australijoje sudarytų apie £1200 
— 1500). Šiam planui mielai pri
taria p. Adamkavičius, pažymė
damas tačiau jo žaidėjų pervai- 
šinimo problemų (kuri iškilo Pie
tų Amerikos gastrolių metu ir 
kaštavo JAV lietuvių rinktinei 
vienas pralaimėtas rungtynes). 
Į šį reikalų visi klubai, skirsty
dami svečius į. šeimas, turės at
kreipti ypatingų dėmesį.

6. Kelionės finansavimas. JAV 
lietuvių sporto vadovybė supran
ta, kad prie šios kelionės išlaidų 
padengimo mes galėsime prisidė
ti tik tokia suma, kuri susidarys 
iš pajamų už rungtynes, apmokė
jus visas vietos išlaidas. Todėl 
ir yra labai svarbu taupyti kiek
vienų penų (iš čia išplaukia ir 
svečių apgyvendinimo lietuvių 
šeimose reikalas), kad mūsų įna
šas į bendrų kelionės apmokėji
mo sųmatų būtų kuo didesnis. 
Australų krepšinio pareigūnai 
sutinka, kad visas pelnas eitų 
šių gastrolių kelionei apmokėti. 
Todėl vienas iš svarbiausių už
davinių yra platus šių gastrolių 
išreklamavimas, kad sutraukus 
kuo didžiausių žiūrovų skaičių. 
Reikia tikėti, kad vietinės lietu
vių kolonijos masiniai atsilan
kys į rungtynes, kad ateis net 
ir tie, kurie krepšinio iš viso nė
ra matę. Adelaidėje tikimasi į 
rungtynes sutraukti po 1000 žiū
rovų, kas, jei pav. bilietas kaš
tuotų po 7/6, duotų £375 už 
rungtynes. Panašūs, jei ne ge
resni rezultatai turėtų būti ir 
Sydnėjuje bei Melbourne.

Mūsų visų tikslas yra, kad mū

trumpai pamėginsiu paliesti kai- 
kurias blogybes, privedusias prie 
šios padėties ir kas, mano nuo
mone, turėtų būti daroma norint 
iš šios balos išbristi.

Ligi šiol iš visų jėgų stengia
masi suburti galimai daugiau 
jaunimo į sporto klubą. Tas iš 
dalies pavyko. Vykdydami šį dar
bą visai pamiršome sportininko 
asmenybės auklėjimą sportiškuo
se rėmuose ir sveikoje sportinėje 
dvasioje. Mes siekėme kiekybės, 
o visai pamiršome kokybę. Re
zultate turime didelį skaičių žai
dėjų, o ant pirštų skaičiuojame 
tikrus sportininkus. Reikėtų su 
žiburiu jieškoti sportininko, ku
ris gyvenime taikytų sveikus fi
zinio auklėjimo ir lavinmo dės

li. TAMULIS — EUROPOS
BOKSO ČEMPIONAS

Maskvoje gegužės 26 d. iki bir
želio 2 d. įvykusiose Europos 
bokso (mėgėjų) pirmenybėse 
Sovietų Sąjungoje boksininkai 
laimėjo šešis čempionų vardus, 
du laimėjo Lenkija ir po vienų 
Vengrija ir Čekoslovajika. šešių 
Europos čempionų tarpe buvo ir 
lietuvis — kaunietis boksininkas 
Ričardas Tamulis (antrasis pus- 
vidutinis svoris). (E)

SPORTO ŠVENTĖ AMERIKOJE

Balandžio 20-21 dienomis Cle
veland mieste Amerikoje įvyko 
tryliktosios šiaurės Amerikos lie
tuvių krepšinio ir tinklinio rung
tynės. Dalyvavo virš 250 lietuvių 
sportininkų iš Kanados ir U.S.A. 
Tai yra kažkas panašu į Austra
lijos lietuvių sportininkų metines 
sporto šventes.

sų broliai iš JAV turėtų čia ge
riausias sąlygas ir pademonstruo
tų aukštos klasės žaidimų (kuo 
mes neabejojame). Svarbu taip 
pat, kad visoje priešgastrolinėje 
reklamoje, o taip pat ir jų metu 
būtų plačiai minimas ir pabrė
žiamas Lietuvos ir lietuvių var
das ir visais kitais būdais kelia
mi lietuvybės reikalai.

Toks šiuo metu bendrais ir la
bai stambiais bruožais yra JAV 
lietuvių krepšinio rinktinės gas
trolių Australijoje vaizdas. Klu
bų vadovybės prašomos prisiųs
ti ALFAS valdybai savo pasiūly
mus viršišdėstytais reikalais, 
kad galima būtų susidaryti pla
tesnę, visus atstovaujančių nuo
monę ir ja vadovautis tolimes
niuose pasitarimuose su JAV 
lietuvių sporto vadovybės įgalio
tiniu.

Dar kartų pabrėžiame, kad ga
lutiniai ir visus klubus įparei
goja nutarimai šių gastrolių rei
kalais bus padaryti klubų atsto
vų suvažiavime šių metų Sporto 
Šventės metu, Melbourne.

J. Jonavičius, 
ALFAS Valdybei Pirmininkai

*
Traukiny senas kolchozininkas 

pasakoja bendrakeleiviui:
— Žinai, širdele, jaunystėje 

mano boba, kai tik baltinius 
skalbdavo, tai vis prašydavo jai 
padėti, o dabar, ačiū Dievuliui, 
ji man liepia nuogai, nusivilkti, 
lipti ant krosnies ir ten pabūti, 
kol ji juos išskalbs ir išdžiovins.

»
Komunalinio buto gyventojui 

Galkinui skambinant, reikėjo 
skambutį paspausti 7 kartus. Kai 
Galkinas mirė, jo 13 metų sūnus 
prie durų pakabino raštelį tokio 
turinio:

— Galkinui neskambinti, nes 
jis išsikėlė į geresnį pasaulį.

Kitą dienų Galkino sūnus bu
vo suimtas. Motina buvo apkal
tinta sūnų paskatinus taip para
šyti, o gyventojus pasodino į ka
lėjimų už neprartešimą. 

nius. Taigi, tenka žvelgti atgal 
į tuos trylika klubo veiklos metų 
ir pagalvoti, ar mes iš dalies at
siekėme tikslo ir einame teisin
gu keliu.

Kaltė glūdi mumyse, mūsų ge
rume. Žaidėjams pataikavome, 
kiek išmanydami. Galvojam, kud 
atliekame gerų darbų klubui ir 
lietuviškumui, šitokį vadovų ei 
gesį sportininkai suprato kaip 
privalomų visiems valdybos na
riams, treneriams ir sporto va
dovams. Užtekdavo jaunuoliui ar 
jaunuolei pačiupinėti kamuolį ir 
iš penkiasdešimt įmesti du meti
mus, na, ir prasidėdavo glosty
mo ir per laikraščius garbinimo 
ciklas. Toks pradėjęs sportuoti 
jaunuolis pasijusdavo, kad žemė 
sukasi aplink jį arba jų, kad jau 
jis viskų žino ir moka ir niekas 
daugiau negali nieko pamokin
ti. Ir taip įgaudavo ragus. Dėl 
visų nesėkmių žaidime toliau jau 
būdavo kalti kas nors kiti, dau
giausia treneris, tik jau jokiu 
būdu ne žaidėjai ar žaidėjos. Kai 
kurie vadovai ar valdybų nariai, 
norėdami būti populiarūs žaidėjų 
tarpe dar padėdavo žaidėjams 
kelti ragus pritardami jų užgai
doms.

Mes patys, buvę valdybų na
riai, išsiauginome sportininkus, 
kurie pradėjo diktuoti mums, net 
visiškai nesiskaitydami su mūsų 
pagedavimais. Atsiradusį mūsų 
tarpe asmenį, kuris reikalaudavo 
geresnės drausmės, apšaukdavo
me reikalo ir jaunimo nesupran
tančiu. Priėjome net prie tokių 
komedijų, kad trenerio . tinkamu
mų sprendė ne valdyba, bet pa
čios žaidėjos pabalsuodamos. 
Dėl to praradome daug gerų tre
nerių, kaip Urnevičius, Merūnas, 
Jaciunskis ir kiti. Buvo valdybos, 
vadovai, treneriai, bet viskam 
vadovavo žaidėjų užgaidos. Atro
do, kad nueita gana ir gana toli 
ir kad pats laikas pasakyti — 
užteks!

Niekas nenori iš sporto klubo 
padaryti drausmės stovyklos. Ne
įmanoma įvesti spartakietiško re
žimo, bet vistiek klubas neturi 
būti silpnavalių ir silpnabūdžių 
susibūrimo vieta. Nebijokime pla
čiai atidaryti duris ir langus. Te
gul skersvėjis išpučia pelėsių 
kvapų iš “Vyties” sporto klubo. 
Tokiems, kurių sportinis žody
nas susideda iš žodžių “negaliu”, 
“nepajėgiu”, “nenoriu”, “neži
nau” ir pan., neturėtų būti vie
tos sporto klube. Atrinkime tik 
gero sportiško elgesio ir tikrus 
sportininkus, nebijokime suma
žinti komandų skaičiaus ir pe
reiti į žemesnes divizijas. Nebi
jokime pašalinti kad ir geriau
sius žaidėjus ar žvaigždes, jeigu 
jie nesilaiko sportiško režimo ir 
yra blogas pavyzdys kitiems, 
ypač jauniesiems sportininkams.

Sportininkai turi liautis gal
voję, kad žaisdami jie daro ma
lonę valdybai, vadovui ai- trene
riui. Laikas suprasti, kad jie žai
džia savo malonumui ir savo

DAINŲ ŠVEN■

VILNIAUS DAINŲ ŠVENTĖ 
PARTIJOS GARBINIMO

ŽENKLE

Gegužės 25 d. Vilniuje įvykusi 
10-ji dainų šventė, su 11.000 me
no saviveiklos ugdytojų, turėję 
pavaizduoti Vilniaus gamyklų pa
siekimus meno srity, šalia vy
riausių dirigentų: K. Kavecko,
A. Budriūno, V. Bartusevičiaus,
B. Dvariono, B. Bekerio, J. Gu
davičiaus ir kitų, estradoje or
kestrams dirigavo įvairių įmonių 
vyrai ir moterys, šalia chorų, pa
sirodė ir simfoninis orkestras, 
kaimo kapela, šokėjai, šalia so
vietų ir pavergtos Lietuvos him
nų, toje šventėje išpildyta V. 
Muradelio daina “šauniajai par
tijai dainuojam šlovę”, italų dar
bininkų daina “Raudonoji vė
liava”, pionieriai atliko chore
ografinę kompozicijų “Balandžiai 

naudai. Nebijokime jų grasinimų 
išstoti iš klubo. Tikras sportinin
kas neišeis, o pelų nereikia gai
lėtis. Geriau yra jau dabar pa
daryti operacijų negu sulaukti lė
tos mirties.

Tenka iš sportininku ii* sporti
ninkių reikalauti ne tik pastangų 
pakelti žaidimo lygį, bet ir to
bulinti asmenybes siekiant spor
tiškų idealų. Užtenka, kad dalis 
mūsų vadovų išgeriame ir rūko
me, teisindamies, kad tai praė
jusio karo pasėkos ir panašiai, 
bet griežtai reikalaukime iš spor
tininkų nevartoti šitų nuodų. Vi
si pobūviai, rengiami sportinin
kams, besųlyginiai turi būti be 
alkoholinių gėrimų. Griežtai už
drausti rūkyti treniruočių, var
žybų metu, ir bendrai sporto sa
lėse ir aikštėse bei uniformose. 
Pavyzdžiu turi būti vadovai ir 
treneriai.

Daugelis pasakys, kad įvedus 
tokių drausmę visi sportininkai 
išbėgios, tie, kurie nebuvo verti 
sportininko ar sportininkės var
do. Klubui bus daug didesnė nau
da iš likusių kelių ar keliolikos 
ir vadovams bus malonumas su 
tokiais sportininkais dirbti. Nie
kas tada negalės nieko prikišti 
mūsų adresu. Būsime pavyzdys ' 
visiems, ir tėvai mielai leis vai
kus į tokį sporto klubų. Nebus 
tada vargo sudaryti valdybų, gau
ti vadovų ir trenerių. Valdyba 
turi suteikti daug didesnes tei
ses vadovams ir ypatingai tre
neriams. žaidėjai tėra paprasti 
pėstininkai — žaidžia savo malo
numui, taigi nėra reikalo apie 
juos šokinėti. Pati valdyba, va
dovai ir treneriai yra žmonės, 
pasišventę dirbti kitų labui, sau 
turėdami nuostolius. Jiems visuo
met priklauso pagarba ir jų žodis 
turi būti lemiamas.

Dovanos ir pagyrimai turėtų 
priklausyti ne tik tiems, kurie 
gerai žaidžia, bet ir tems, kurie 
yra pavyzdingi savo elgesiu, ne
geria ar nerūko. Tokių, nors la
bai mažai, visgi turime. Tokie 
sportininkai turi būti statomi ki
tiems pavyzdžiu, ypatingai jau
niesiems.

Dėmesys turėtų būti nukreip
tas į jaunuosius sportininkus. Jų 
komandos būtinai turi turėti tre
nerius ir iš pat pradžių reikia 
juos auklėti sveikoje sportinėje 
dvasioje. Būkime su jais drau
giški, pasirengę visuomet jiems 
padėti, tik jokiu būdu hepatai- 
kaukime jų užgaidoms, nes tai 
atneš karčių vaisių.
Jeigu nemėginsime daryti refor

mų, tai visas mūsų darbas bus 
veltui. Mes šuoliais krisime že
myn, kadangi elgsimės priešin
gai mūsų klubo obalsiui, įrašy
tam klubo vėliavoje — sveikame 
kūne sveika siela.

Menka bus nauda, Jeigu ko
manda žais labai gerai, bet patys 
žaidėjai bus dvasios invalidai. 
Tokios komandos dienos bus su
skaitytos ir ateitis labai liūdna. 
Komanda gali žaisti prasčiau ir 
žemesnėje klasėje, bet jeigu jos 
žaidėjai laikysis sportiškų prin
cipų, bus paklusnūs! sportinei 
drausmei, ji bus sveika kūnu ir 
dvasia. Tada ir kelias į laimėji
mus bus atviras.

B. Nemrika

TE VILNIUJE
lėkite”, dar buvo įsiterpęs S. 
Bendoriaus harmonizuotos lietu
vių liaudies dainos “Mergužėlė, 
lelijėle” akordas, pagaliau, visi 
chorai atliko V. Laurušo dainų 
“Darbo rankos laimę kuria”. 
Tūkstančiai dainininkų “laimę” 
minėjo ir kitoje dainoje apie 
“šlovingųjų partijų”, kuri ug
džiusi mūs kartų, kai “laisva ir 
laiminga manoji šalis”...

Nusiskųsta, kad dėl lietaus kai 
kurie šventės numeriai nebuvę 
atlikti. (E)

LENKIJOJE ATOMINĖ 
ELEKTRINĖ?

Lenkijos energetikos institute 
projektuojama pirmoji Lenkijoje 
200 tūkstančių kilovatų galingu
mo atominė elektrinė. Numato
ma, kad tokių elektrinę bus pra
dėta statyti 1975 metais Pamū
rėje Baltijos pakrašty.
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MOsų PASTOGĖ
gegužės 1 <1. gavo diplomus.

Gegužės 11 d. studentas Arū
nas Statkus atšventė savo dvide
šimt pirmų gimtadienį.

*
Gegužės vidury į Pcrthų suva

žiavo visos Australijos universi
tetų studentai krepšininkai ir čia 
įvyko krepšinio turnyras. Syd
ney komandoje žaidė lietuvis stu
dentas Grudzinskas, o Pertho

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
NEWCASTLE

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Pabaltijo Tautų Komiteto 
stangomis suruoštas Birželio trė
mimu minėjimas šiais metais pra
sidėjo birželio mėn. 8 d. 11.30 
vai. prieš piet Newcastelyje, prie 
centrinio pašto, kur lietuvių, 
latvių ir estų valdybų pirminin
kai, palydint tautietėms-(čiams) 
tautiniuose rūbuose, uždėjo gyvų 
gėlių vainikų prie paminklo žu- 
vusiems kariams.

Lietuvius atstovavo P. Brūzga 
ir p.p. J Burokienė ir M. Zaka
rauskienė.

Birželio 9 d. 9.30 vai. Broad
meadow katalikų bažnyčioje buvo 
laikomos kun. kap. Gaidelio tai 
dienai skiriamos pamaldos. Po 
pamaldų, ten pat parapijos salė
je įvyko tolimesnė minėjimo pro
grama.

Minėjiman susirinko didelis bū
rys mūsiškių, o taip pat latvių ir 
estų. Tarp kitų, dalyvavo ir 
kviestiniai kitų tautybių atstovai 
ir miesto majoras Perdue. Salėje 
buvo išstatytos pabaltiečių ir 
Australų vėliavos.

Minėjimų atidarė estų v-bos 
p-kas G. Kaljot, kuris ir skaitė 
paskaitą gyvai atvaizduojančią 
pabaltiečių transpoi’tacijoš eigų 
Sibiran 1941 m.

Po to kalbėjo miesto majoras 
Perdue, 
prietėlius netik 1 
kultūrinę veiklą, 
tautiniais 
yra gerai 
ku Pabaltijo tautų likimu ir to-

pa

kuris būdamas mūsų 
netik kad seka mūsų

" ‘domisi mūsų 
pasirodymais, bet ir 
susipažinęs su tragiš-

dėl pilnai mus užjaučia, ką ir pa
reiškė savo kalboje. Taip pat jis 
nurodė, kad pabaltiečiai, įsijun
gę savo naujos tėvynės progreso 
darbe, tapę geri piliečiai, ir yra 
australų vertinami ir gerbiami.

Po to buvo sugiedota Austra
lijos himnas.

Meninę programos dalį išpildė 
lietuviai ir latviai. Pirmiausiai 
latvė Mrs Neilon padainavo 3 
dainas. Po to mūsų meninės pa
jėgos atliko programų: R. Dum- 
šaitė, Z. Zakarauskienė, M. Za
karauskienė, Z. Zakarauskaitė, 
D. Skuodaitė ir p. Burokien'ė su
dainavo dvi dainas: “Lietuva 
Mano, Brangi Tėvynė” ir “Yra 
Šalis”. Eilėraštį anglų kalba sakė 
Z. Zakarauskienė.

Lietuviškos programos pabai
goj buvo suvaidinta scenos vaiz
delis (anglų kalba) Sudiev Tė
vyne”. Trumpas jaudinantis ak
tas, vaizduojantis rusų kareivius 
su ginklais ir durtuvais ateinan
čius paimti ištrėmimui Sibiran 
motinų su dukrele, kurios tėvas 
yra jau ištremtas anksčiau. Vaiz
delio tekstas režisūra ir pastaty
mas p. V. Nekrošiaus. Vaidino 
Motinų — D. Skuodaitė, jos duk
rų — K. Gasparonytė; rusų ka
reivius V. Nekrošius ir V. Buro
kas. Programų, anglų kalba, pra
nešinėjo — M. Zakarauskienė.

Minėjimo pabaigai latvių jau
nimas davė scenos vaizdelį su dai
nininke.

Šis minėjimas buvo filmuoja
mas NBN No. 3 televizijos sto
ties ir rodoma birželio 10 d. 6.30 
vai. vakaro, tos pat stoties žinių 
perdavimo metu.

Šia proga, visiems prisidėju-

siems prie minėjimo paruošimo 
bei programos išpildymo, nuošir
džiai dėkoja Apyl. Valdyba.

Dalyvi*

ŽINELĖS IŠ PERTH
Balandžio 27 d. kun. L. Kemė

šis pakrikštijo du brolius dvynu
kus Ričardų ir Edmundų Repše- 
vičius.

le
Baigusieji Vakarų Australijos 

universitetų lietuviai 
E. Klimaitis

studentai
ir R. Karabevičius

Ill • 
si/

komandoje studentas E. Klimai
tis. Vietos australų spaudoje abu 
lietuviai studentai buvo paminė
ti kaip geri žaidėjai. Sydney ko
manda išėjo varžybose pirmoji.

Gegužės 31 d. ramovėnai su
rengė gegužines pamaldas savo 
būstinėje 78 Kimberley Str., W. 
Leederville.

★
Birželio 1 d. Perth apylinkės 

valdyba surengė pasilinksminimą 
su vaidinimu ir turėjo pelne-, 
nors bijota, kad nesuves galo su 
galu.

★
Birželio 3 d. Marija Klimaitie- 

nė lėktuvu išskrido į Canberrą 
atstovauti ne anglų kilmės emi
grantus Citizenship Convention.

NAUJIENA!

DEŠIMT METŲ WOLLONGONG APYLINKEI

Birželio 22 d. įvyksta Wollongong apylinkės dešimt
mečio paminėjimas.

Minėjimo programa:
1. 3 vai. p.p. pamaldos Wollongong katalikų kated

roje. Pamaldas laikys kun. P. Butkus.
2. 4.30 vai. minėjimo aktas Parapijos salėje.

Sveikinimai.
3. Meninė dalis: dainuoja solistai p.M. Bernotienė ir 

p. E. Vilnonis. Baletą pašoks jaunosios šokėjos Ramona 
Juozaitytė ir seserys Rimutė ir Marytė Černiauskaitės. Pia
ninu paskambins G. Juozaitis; eilėraščius padeklamuos D. 
Paiakarnytė ir Pužaitė.

4. Bendri pietūs. Friendly Soc. salėje, Burreli St.
5. Pasilinksminimas. Gros kontinetalinė 4 asmenų ka

pela. Sydnejiškiai nepraleiskite progos aplankyti gražųjį pa
jūrį ir savo gerus kaimynus.

įėjimas £1. Pakvietimai bus galima gauti vietoje. 
Minėjimą tele vizuos W.I.N. kanalas 4.

ALB Wollongong Apylinkės Valdyba

NAUJIENA!
PIRMĄ KARTĄ SYDNEJUJE ILGAPLAUKIŲ IR TRUMPABARZDZ1Ų

LAIKAS: birželio 29 d. (šeštadienį). Pradžia 7 vai. vak.

VIETA: Macabean mažoji salė (kampas Darlinghurst Rd., ir Burdon Str., 
Darlinghurst. Netoli Sydney Technical College).

ĮĖJIMAS — gera valia ir pasiryžimas pasirodyti jaunu tarp jaunų arba vyresniems 
atjaunėti plus 10 šilingų.

RENGĖJAI: Sydney Sambūris Šviesa ir studentai.
VAKARO METU: muzika, šokiai, niekad nematyta originali programa.

LIEPOS 6 D. (ŠEŠTADIENĮ) DAINAVOJE

ŠVYTURIO” TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS RENGIA

ŠOKIU VAKARI
PROGRAMOJE:

Latvių 
Vengrų 
lietuvių

Gros vokiečių

tautinių 
tautinių 
tautinių

kapela.
Pradžia

šokių grupė,, 
šokių grupė, 
šokių grupė.

Veiks pilnas bufetas.
7 vai. vak.

Kviečiame visas ir visus! Esame tikri, kad būsite sužavėti!

Švyturio Valdyba

KIEK AS SUŽINOJAU!
Birželio 8 d. eismo nelaimėje 

sunkiai sužeistas Petras Ropė, 
Sydney apyl. valdybos sekreto
rius, Dainos choristas. Jis dar 
tebeguli Bankstown ligoninėje.

*
Bankstown apyl. valdybos bir

želio 8 d. suruoštame šokių va
kare Dainavoje buvo pravesta lo
terija, kurioje leistų Australijos 
Lietuvių Metraštį laimėjo kape
los muzikantas vokietis. Jis jokiu 
būdu nesutiko metraščio perleis
ti kitam prisiekdamas, kad mo
kysis lietuviškai ir pats metraštį 
skaitysiąs.

Visai ne juokais kažkam šių 
ALB Krašto Valdybų pavadino 
skrajojančia, šiais metais Kr. 
V-bos p-kas jau dukart buvo nu
skridęs į Melbournų, o ilgojo sa
vaitgalio metu net trys valdybos 
nariai buvo išvykę į Canberra: 
Daiva Labutytė, P. Protas ir pats, 
p-kas I. Jonaitis.

APYLINKĖ NAUJUOSE BĖGIUOSE

Birželio 2 d. Redfern Liet. Na
muose įvyko ALB Sydnėjaus apy
linkės visuotinis susirinkimas ir 
valdybos rinkimai. ? šis metinis 
susirinkimas buvo ypatingai džiu
gus, nes pirmą kartą po ilgo lai
ko susirinko toks gausus apylin
kės narių skaičius.

Išrinktoji nauja Sydney apy
linkės valdyba pasiskirstė parei
gomis: pirmininkas Simą* Naru- 
•i*, vicepirmininkas Vyteni* Šlio
geris, kultūros reikalų vedėjas 
Vlada* Patašiui, iždininkas Vla
da* Šablevičių* ir sekretorius 
Petra* Ropė.

Ši valdyba, gavusi veiklos nu
rodymus iš visuotinio susirinki
mo ir pirmininkaujama gerb. vi-

suomenininko ir veikėjo p. S. 
Narušio, yra numačiusi dirbti 
tautinio ir kultūrinio suaktyvė
jimo visuomenėje ženkle. Valdy
ba dės visas pastangas įjungti 
į bendrų visuomeninį darbų vi
sus, o ypač mažiau aktyvius apy
linkėje gyvenančius tautiečius. 
Valdyba ruošiasi visai eilei pas
kaitų aktualiomis mūsų bendruo
menei temomis tenkinant tautie
čių kultūrinius reikalavimus ir 
jungiant apylinkės įvairių pasau
lėžiūrų narius į glaudų šeimy
niškų bendradarbiavimų mūsų vi
suomenės ir tautos labui. Toliau 
valdyba stengsis suruošti eilę pa
silinksminimų, ekskursijų j įdo
mesnes vietoves ir iškylų gam-

VILIOJANTIS KVIETIMAS
Sydnėjuje vaikščioja gandas 

apie kažkokį tai kultų — ilga
plaukių trumpabarzdžių mintytų
jų. Pasirodo, ruošiamas nuosta
bus ir ypatingas linksmavakari* 
beveik pačioje Kings Cross’# 
džiunglėje. Rengėjai tai mums ge
rai žinomi šviesiečiai ir studen
tai su savo pokštais bei jumoru. 
Pavyko gauti labai jaukių ir tin
kamų salę šio vakaro prašmat
nybėms — tai Macabean pastato 
rūsyje. Jau vien tik patalpos su
kels tinkamų nuotaikų ir sukti 
žemyn vedų laiptai, žalios durys 
ir aplink mirksinčios žvakutės 
vilios visus tautiečius, kurie jau
čiasi jauni ir drųsūs nuo 15 iki 
80 metų imtinai. Rengėjai tiktai 
šaukia — tautiečiai, ateikite visi 
ir pasijusite jauni! Giliau pasi
klausinėjus sužinota, kad yra pa
darytos ypatingai gražios, turtin
gos ir labai tinkamos dekoraci
jos bei plakatai šio vakaro salės 
papuošimui. Programai ruošiasi 
matyti ir dar visai jauni veidai. 
Girdėta, kad vienas numeris bus 
net su pilnom dekoracijom ir 
specialiais rūbais, atveriantis 
mums kiekvieno vyro sielos pa
slaptis. šalia to bus juokingų 
aktualijų, kupletų bei pokštų. 
Tad ateikite visi ir būsite links
mi birželio 29 d., šeštadienį 7 
vai. vak. Macabean patalpose Col
lege Str. ir linksminsimės iki 2 
vai. ryto.

M.P.R.

toje. Sydnėjaus apylinkės valdy
ba augštai vertina ir remia visas 
lietuviškas organizacijas, tad, 
stengdamasi praturtinti mūsų 
bendruomenės kultūrinį gyveni
mų, prašo šių organizacijų ir vi
sų pavienių bendruomenės na
rių tolygaus entuziazmo ir šei
myninio bendradarbiavimo.

V.V.Š.

TRADICINIS

*
Gegužės 24 d. Lietuvoje mirė 

bendruomenės aktyvaus nario Jo
no Zinkaus tėvelis Pranas 
kus.

Zin-
*

Kad Ku-ka dar daugiau 
notų ir kad M. Pastogė jam 
giau vietos skirtų Bankstown' 
apyl. v-bos ruošto vakaro metu 
birželio 9 d. gauta aukų. M. P- 
gei aukojo: P. Ropė £1, V. Ko- 
ženiauskas £2 ir J. Šopys £1.0.5. 
Ačiū, vyrai!

*
Liepos 20 d. Geelonge ruošia

mas grandiozinis spaudos balius, 
iš kurio gautas pelnas bus pas
kirstytas lygiomis “Mūsų Pasto
gei”, "Tėviškės Aidams" ir "Gee
longo Lietuvių Biuleteniui”. Pak
vietimai arčiau gyvenantiems bus 
platinami asmeniškai, bet kiekvie
nas, perskaitęs šį skelbimą malo-

suži- 
dau-

niai kviečiamas atsilankyti liepos 
20 d. 7 vai. vak. Geelongo Lietu
vių Namuose.

*
Antaninių proga p.p. Andriuš- 

kų namuose varduvininko svei
kinti susirinko apie 40 svečių, jų 
tarpe ir Krašto valdybos p-kas J. 
Jonaitis. Besisvečiuojant ir be- 
sivaišinant neišvengiamai prasi
dėjo kalbos apie klubo reikalus. 
Ten pat susirinkusių tarpe buvo 
pravesta rinkliava klubo reika
lams ir surinkta virš 50 svarų. 
Antaninės ne tik p. Andriuškai, 
bet ir Klubui!' Ku-ka

JONINIU LAUŽASt

Melbourne Socialinės Globos Moterų Draugija birželio 22 d., 
šeštadienį, ruošia Laužą Lietuvių Namuose, 12 Francis Grove, 
Thornbury. Bus įdomi programa: garsus vyrų oktetas, solo 
pasirodymai ir paparčio žiedo jieškojimas. Ponių paruoštas 
gausus bufetas. Gros puikus orkestras. Visi kviečiami. Pradžia 
6 vai. Įėjimas aukomis — suaugusiems 10 šil.

Socialinės Globos Moterų

Draugijos Valdyba.
SOLISTĖ G. VASILIAUSKIEaNĖ 

AMERIKOJE
Ne, ji dar tebėra Australijoje, 

bet jos koncertų programa Ame
rikoje ir Kanadoje jau beveik 
tvirtai sustatyta. Adelaidiškė Ge
novaitė Vasiliauskienė išvyksta į 
Ameriką maždaug šešiems mėne
siams birželio 25 d. iš Sydney ir 
Amerikoje bei Kanadoje turės 
apie 12 koncertų. Jos koncertu ir 
maršrutais rūpinasi Australijos 
lietuvių bičiulis J.J. Bačiūnai. 
Šiuo laiku solistės programa be
veik pilnai užpildyta. Prieš išvyk
dama iš Australijos ji dar kon
certavo Adelaidėje (tik lietu
viams) ir per Adelaidės valst. 
radijofonų Gastrolėje išbus apie 
6 mėnesius.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas Adolfas Varkalis, 

paskutiniojo karo metu pasitrau
kęs iš Lietuvos. Pajieško jo šei
ma, likusi Lietuvoje. Jis pats ar
ba apie jį žinantieji praneškite: 
J.J. Bachunas, Sodus, Mich., 
U.S.A.

PATIKSLINIMAS
Sydney Apylinkės pirmininko 

ir L.K.V. Ramovės Sydney sky
riaus pirmininko p. S. Narušio 
telefonas 535455. Pereito M.P. 
Nr. Ramovės kertelėje paskelb
tas p. Narušio telefono sumeris 
nebuvo tikslus.

JAUKUS POBŪVIS
Birželio 8-tos dienos šeštadie

nio vakare malonūs p.p. Vaičiur- 
giai suruošė jaukų priėmimų sa
vo namuose savo dukros Nijolės 
universiteto baigimo proga (Ni
jolė šiais metais baigė Sydney 
universitete ekonomikų). Suva
žiavo labai gražus būrelis jaunų 
filisterių, studentų ir artimų pa
žįstamų pagerbti ir drauge pasi
džiaugti su savo miela kolege ir 
drauge Nijole. Vaišių metu prie 
turtingo ir puošnaus stalo vie
nas kalbėtojas pareiškė: “Nijolė 
— tai dar vienas paradoksas bei 
vyriškų įsitikinimų laužytoja. 
Mergaitė graži ir puiki, o štai 
kartu ir sunkias specifines studi
jas sėkmingai užbaigusi”.

Vakaras, naktis ir beveik ry
tas praėjo labai džiugioje ir lin
ksmoje nuotaikoje. Buvo padai
nuota daug gražių lietuviškų dai
nų, šokome polkų su ragučiais, 
įsismaginę šokome net ir ispaniš
kų flamenco solo ir kitaip. Vienai 
kolegei net ir batelis sulūžo ne
atlaikęs greitojo ritmo. Vos tik
tai su kelintais rytmečio gai
džiais svečiai pradėjo skirstytis 
namo. Visi buvome labai dėkingi 
p.p. Vaičiurgiams už šaunų po
būvį ir džiaugėmės tinkamai pa
sveikinę savo mielą kolegę filis- 
terę Nijolę. V.V.Š.

PRANEŠIMAS 
CABRAMATIŠKIAMS

ALB Cabramatta apylinkės 
valdyba šaukia visuotinį metinį 
susirinkimų birželio 30 d. K. But
kaus baldų krautuvės patalpose 
(88 John Str., Cabramatta).

Paskelbtu laiku nesusirinkus 
daugumai po pusės valandos su
sirinkimas bus pradėtas ir laiko
mas teisėtu neatsižvelgiant daly
vių skaičiaus.

Susirinkimo dienotvarkė: susi
rinkimo atidarymas, susirinkimo 
Sirmininko rinkimas, mandatų 

omisijos sudarymas, apylinkės 
valdybos organų pranešimai, pa
sisakymai dėl pranešimų, apylin
kės valdybos rinkimai, kontrolės 
komisijos rinkimai, einamieji rei
kalai, susirinkimo uždarymas.

Tikimės, kad šame susirinkime 
dalyvaus ir Krašto Valdybos p- 
kas. Valdyba kviečia Cabramatta 
apylinkės narius kaip visada vie
ningai ir gausiai dalyvauti.

Cabramatta Apylinkė* Valdyba

PRANESIMAS

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1963 m. 
gegužės 2 d. Hobarte Tas.) St. Johns ligoninėje mirė Pet
ras Januševičiuš ir palaidotas Carhelian Bay kapinėse.

Velionis buvo kilęs iš Staroliškių km., Smilgių valšč., 
Panevėžio apskr. Seimą palikusi Lietuvoje.

Nuliūdę draugai ir pažįstami

Mano mielam draugui

a.a. ALEKSANDRUI STANKEVIČIUI

staigiai mirus, jo žmonai Marijai, sūnums Eugenijui, Jonui 
ir artimiesiems reiškiu giliausią užuojautą.

B. B ai kaus kas
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