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Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimas Kanadoje praėjo 
darniai ir įspūdingai. Tai, saky
tume, Pasaulio Liet. Bendruome
nės triumfo dienos. Neskaitant 
nuotolių ir sunkumų, Siame sei
me buvo atstovautos visų Jaraš
ių bendruomenės. Čia aiSkiai 
matėsi lietuvių solidarumas ir 
vieningumas: sąmoningas lietu
vis, kur jis bebūtų, jaučiasi pri
klausąs UetuviSkai Seimai, lietu
viškai bendruomenei, kuri la
biausiai atitinka mūsų aspiraci
jas ir siekimus. Neturint savos 
valstybės ir norint ne tik išlai
kyti lietuviSkąjį gyvastingumą, 
bet drauge ir vesti kovą už. gim
tąjį kraStą, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė vienintelė turi sa
vy tą moralinį autoritetą apjung
ti visus pasauly išsisklaidžiu- 
sius lietuvius ir jiems vadovauti. 
Paskutinysis seimas akivaizdžiai 
parodė, kad toji moralinė galia 
bendruomenės rankose ir kad ji 
neturi jokių kitų interesų, o tik 
UetuviSkuosius. Jeigu vienur ar 
kitur atsiranda balsų ar net prie
štaravimų pačiai bendruomenei, 
tai tas tik liudia, kad tokie as
menys ar tokios organizacijos 
siaurus organizacinius reikalus 
stato augščiau lietuviškųjų.

Kaip žinia, pati liet, bendruo
menė niekad ir niekur nesikišo 
į jos ribose veikiančias kitas lie
tuvių organizacijas, turinčias 
specifinius tikslus ir uždavinius, 
bet ji kviečia dirbti ir talkinin
kauti kaip tik tuose reikaluose, 
kurie vsiems yra bendri ir svar
būs. Atskirų organizacijų veikla 
papildo bendruomenės darbą at
skirose detalėse, bet ten, kur už
simojimai daug platesni ir dides
ni, čia jau reikalingas bendruo
menės autoritetas, kuriam be 
prievartos paklusta visi sąmonin
gi lietuviai ir organizacijos. Tie
sa, yra vienur kitur išimčių, ku
rios tik patvirtina tą bendruo
menės autoritetą, bet jo nesu
griauna. Sį jos autoritetą juo la
biau užakcentuoja neseniai įvy
kęs Pasaulio Lietuvių Seimas, 
kuris pajėgė sukviesti apie 70 
atstovų iš viso pasaulio. Tuo tik
rai su pasididžiavimu tegalime 
tik džiaugtis, nes iš visų paverg
tųjų kraštų pabėgėlių ir emi
grantų, atrodo, tik vieni lietu
viai turi tokią visuotinę ir viena
lytę organizaciją. Čia yra ne tik 
mūsų kaip lietuvių pasididžiavi
mas, bet ir galybė, laiduojanti 
mūsų ateitį ir mūsų darbų sėk
mingumą.

SPAUDOS 
VAJUS

Jau baigiasi Mūsų Pastogės 
vajaus mėnuo. Kitas sakytų, kad 
tie vajai vargu ar save pateisina, 
nes per tą penkioliką metų Aus
tralijoje lietuvių daugiau nubyrė
jo, o ne priaugo, o tie, kurie lie
tuvišką laikraštį skaito, jį ir skai
tys. Teisybė, bet yra lietuvių, 
kurie dėl vienų ar kitų priežas
čių nutraukė arba nepalaiko kon
takto su lietuviais, ir tai daugiau 
pačių sąlygų verčiami, o ne dėl 
kokių kitų priežasčių. Lietuviš
koji spauda gal būt vienintėlė, 
kuri galėtų tą kontaktą užmegsti 
ir juos pačius jei ne realiai, tai 
bent dvasiniai įjungti į lietuviš* 
ką gyvenimą. Taip pat yra ir to
kių, kurie teigia, kad skaitau vie
ną laikraštį ir to man utženka.

Antrasis Pasaulio Lietuvių Sei
mas įvyko Toronto mieste, Kana
doje š.m. rugpjūčio 31 ir rugsėjo 
1 d.d. Į seimų suvažiavo 64 atsto
vą iš visų pasaulio kraštų, išsky
rus okupuotų Lietuvų. Au»tralijų 
atstovavo šiame seime J.J. Ba
čiūnai ir ankičiau gyvenę* Aus
tralijoje J. Vaičaiti*. Be šių tikrų 
“australų” seime klausytojo tei
sėmis dalyvavo net trys: kun. P. 
Vaseris, sol. G. Vasiliauskienė ir 
Kristina čėsnaitė, kuri drauge 
buvo ir Mūsų Pastogės atstovė.

SEIMO PREZIDIUMAS
Seimo prezidiumas buvo suda

rytas mišrus iš įvairių šalių ats
tovų: seimui pirmininkavo trys 
pirmininkai: kun. Dr. J. Aviža iš 
Vokietijos, Dr. P. Lukoševičius iš 
Kanados ir J. Jasaitis iš JAV. 
Sekretoriavo jaunoji karta: V. 
Judzentavičiūtė, A. Šapokaitė ir 
B. Biretienė, visos kanadiškės iš 
Toronto. Be darbo prezidiumo į 
prezidiumų įėjo eilė kitų kraštų 
atstovų, jų tarpe ir Australijų 
atstovavęs J.J. Bačiūnas.

Seimui sveikinimų susilaukta iš 
viso pasaulio. Jų nebuvo įmano
ma visų perskaityti, o pasitenkin
ta tik paminėjimu, kas sveikina. 
Visą pirmos dienos posėdžių prieš
pietį užėmė fonnaliniai darbai 
ir sveikinimai, po piet sekė pra
nešimai, kurie daugeliu atvejų 
buvo perilgi ir nuobodoki. Gra
žiausiai pasielgė Australijos Liet. 
B-nės atstovas J.J. Bačiūnas, ku
ris ALB Krašto Valdybos prane
šimų seimui multiplikavo ir pa
skleidė suvažiavusių tarpe; pana
šiai padarė ir Argentinos atsto
vas, atsivežęs ir paskleidęs seimo

Įvykiai pasaulyje
SUKILIMAS BRAZILIJOJE
Rugsėjo 12 d. Brazilijoje buvo 

ruoštas sąmokslas nuversti dabar
tinę Brazilijos vyriausybę, tačiau 
sukilimas nepavykęs — vyriausy
bei lojali kariuomenė prasidėjusį 
sukilimą numalšino. Akcijoje vie
nas iš sukilėlių žuvęs ir keletas 
sužeistų.

GIMĖ NAUJA VALSTYBĖ
Po ilgų derybų ir net grasinimų 

pereitą pirmadienį įsisteigė pietry
čių Azijoje nauja federalinė vals
tybė — Malajų Azija, į kurią įei
na Malajai, Singapūras, šiaurinis 
Borneo ir Barawak. Šių giminingų 
kraštų federaciją sudaryti ėmėsi

Mes nenorime atkalbinėti žmo
nių, kad skaitytų tik šitą laikraš
tį, ir atsisakytų kito — mums 
tik džiaugsmas, kad skaitomas 
nors vienas lietuviškas laikraš
tis. Tačiau nebūtų joks nusidėji
mas, jeigu sąmoningą lietuvišką 
šeimą lankytų nevienas, o keli 
lietuviški laikraščiai. Juk šian
die mes jau nesame tokioj skur
džioj padėty, kad būtų sunku iš
simokėti už lietuvišką spaudą. 
Yra tokių lietuvių, kurie nepa
sitenkina vietine liet, spauda, o 
išsirašo dar eilę liet, spaudos iš 
Amerikos ar kitur. Mes beveik 
kiekvienas kasdien perkame ir 
skaitome mažiausia po du aus
trališkus dienraščius ir nekėlia
me klausimo, kad užtenka vie

dalyvių tarpe gražų informacinį 
leidinį “Lietuviai Argentinoje”. 
Šioje popietėje buvo išklausytas 
St. Barzduko referatas Pasaulio 
Liet. B-nės reikalu, o po to sekė 
diskusijos dėl pranešimų ir pa
ties referato.

ANTROJI SEIMO DIENA
Antrų dienų pradžioje buvo su

sumuota vakarykščiai darbai ir po 

Lankydamasis Berlyne Amerikos prez. Kennedy apžiūrėjo ir 
Berlyno sieną, kurią jis pavadino “ryškiausiu komunistinės 
sistemos nuosmūkio įrodymu”.

iniciatyvos Malajų vyriausybė, no
rėdama sudaryti realesnę jėgą 
prieš besiplečiantį ir atskiroms 
valstybėms gresiantį komunizmą 
tiek iš Kinijos, tiek ir iš Indonezi
jos pusės. Šiai naujai valstybei 
susikurti aktyviai talkininkavo ir 
UNO • generalinis sekretorius U 
Thant.

NUSODINTAS SAUDI
ARABIJOS KARALIUS?

Saudi Arabijos karalius Saud 
paprašė Libanono vyriausybės, 
kad jam būtų leista nuolat apsigy
venti Libanone. Tuo tarpu kara
lius Saud, kuris yra vienas iš tur- 

no, ir be abejo, visados randa
me kitame laikrašty šio to dau
giau, ko neskaitėme kitame. Net 
jeigu keliuosee laikraščiuose ir 
apie tą patį dalyką rašoma, bet jis 
vis tiek paduodamas iš kitokio 
taško, kitaip aiškinamas ir klau
simas kitoje šviesoje pastatomas. 
Tad kviečiame visus skaityti 
kiek galint daugiau lietuviškos 
spaudos, per ją labiau įsisąmo
ninsime, turėsime platesnį akira
tį į tiesiog mus liečiančius klau
simus. Kai dėl Mūsų Pastogės, 
tai jos puslapiai skiriami išimti
nai lietuviškiems reikalams. Tad 
juo prasmingiau, kad kiekvienas 
bendruomenės narys skaitytų ir 
savo bendruomenės laikraštį.

žv.k.)

JIE SPRENDĖ GYVYBINIUS LIETUVIŲ REIKALUS

to sekė J. Kardelio, “Nepriklau
somos Lietuvos” redaktoriaus pa
skaita — Peticija Jungtinėm Tau
tom (apie paskaitas parašysime 
vėliau, Red.), šių dienų daugiau
siai laiko buvo skirta Lietuvos 
laisvinimo klausimais. Nutarta po 
ilgesnių diskusijų, kad PLB-nė 
stoja į politinį darbų, o kokia for
ma, palikta nuspręsti PLB-nės 
naujai valdybai.

tingiausių ir absoliučiausių mo
narchų šiais laikais, šiuo metu gy
dosi Europoje, tačiau sosto įpėdi
nis princas Feisal su broliais pa
siryžę neįsileisti karaliaus Saud į 
Arabiją. Anksčiau' prieš karalių 
Saud buvo įvykdyta eilė pasikėsi
nimų.

TAIFUNO AUKOS
Pro Filipinus neseniai praūžęs 

taifūnas nusinešė 17 žmonių gy
vybių. Audros metu krašte pada
ryti milijoniniai nuostoliai.

40 ŽUVO LĖKTUVO 
KATASTROFOJE

Pirėnų kalnuose nukritus kelei
viniam lėktuvui žuvo 36 keleiviai 
ir lėktuvo įgula iš keturių. Iš 
skridusių lėktuvu nė vienas neišsi
gelbėjo.

POŽEMINIAI SPROGDINIMAI
Amerikoje Nevada dykumos po

žemiuose buvo įvykdyta požemi
niai atominiai sprogdinimai, kurie 
kaip žemės drebėjimas sukrėtė na
mus apie 70 mylių spinduliu. Ka-

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad rugsėjo 13 d., 
penktadienį mirė Katoomboje “Imperial” Guesthouse 

savininkas EDVARDAS VALEVIČIUS, 
sulaukęs 45 m. amžiaus ir palikęs žmoną ir du sūnus.

Gedinti šeima ir artimieji

NAUJA PLB-NĖS VALDYBA
Nors ir vėlai užsitęsė posėdžiai, 

vis tik tų pačių dienų išrinkta ir 
nauja Pasaulio Liet. B-nės Valdy
ba, kurios būstinė bus Clevelande 
JAV. Į valdybų įeina: V. Kaman
tai, St. Barzduka*, A. Mikulskį*, 
A. Na*vyti* ir J.J. Bačiūna*. Val
dyba pasiskirstys pareigomis su
grįžusi į Clevelandų. Po rinkimų 
priimta 18 rezoliucijų (jas pa
skelbsime vėliau, Red.).

SPAUDOS PARODA
šioje parodoje buvo surinkta 

viso pasaulio lietuviškoji spauda 
ir laisvajame pasaulyje pasiro
džiusios ne tik lietuviškos kny
gos, bet knygos ir svetimomis 
kalbomis apie Lietuvų. Daugiau
siai šiai parodai pasidarbavo Aug. 
Kuolas. Spaudos paroda tikrai 
buvo įspūdinga ir išsami.

LITERATŪROS IR 
MUZIKOS VAKARAS

Seimo proga Liet. Rašytojų 
Draugija surengė muzikos ir li
teratūros vakarą, kuriame daly
vavo virš 700 žmonių. Programų 

SVEIKINAME MELBOURNO APYLINKĘ JOS PENKIO
LIKOS METŲ SUKAKTIES PROGA IR LINKIME DAR 
GAIVALIŠKIAU VYSTYTI SAVO VEIKLĄ ATEITY. 
DRAUGE DŽIAUGIAMĖS, KAD MELBOURNO APY
LINKĖ PER 15 METŲ SAVO VEIKLA IR DARBAIS 
BUVO VIENA IS AKTYVIAUSIŲ IR STROPIAUSIŲ 
APYLINKIŲ.

ALB KRAŠTO VALDYBA

r j-j- į-f-f f — r - - — **

lifornijos seismografai (žemės 
drebėjimo sekliai) užregistravo, 
kad žemės drebėjimas trukęs apie 
15 minučių.

GAISRO PAVOJAI
Su prasidėjusiu pavasariu iški

lo miško gaisrų (bush fire) pavo
jai. Perspėjame tautiečius, kad 
jau dabar yra draudžiama degin
ti šiukšles ar kitokias liekamas 
dienos metu atvirame ore (ne 
specialioje krosnyje), nors oficia
lus įstatymas reikalauja, kad 
draudimas galioja nuo rugsėjo 
22 d. iki kovo 22 d. Atvirame ore 
galime laužus kurti tik nuo 7 vai. 
vakaro.

INDIJA TURI SAVO RAKETAS
Neseniai Indija sėkmingai iš

bandė savos gamybos priešlėktu
vines ir prištankines raketas. Ra
ketų gamyboje prisidėjo patys in
dai, treniruoti šioje šakoje svetur.

DIDYSIS BRAZILIJOS
GAISRAS

Pereitą savaitę Brazilijoje pra
sidėjęs miškų gaisras persimetė 
į turtingas kavos plantacijas ir 
farmas. Daugiau kaip 300 žmonių 
žuvę liepsnose ir apie pusė mili
jono liko be pastogės. 

atliko: atidaromąjį žodį tarė Ra
šyt. D-jos atstovė Alė Rūta, po 
jos skambino Andrius Kuprevi
čius. Toliau savos kūrybos skaitė 
rašytojai Vytautas Alantas, poetė 
Kotrina Grigaitytė, poetas Kazys 
Bradūnas ir rašyt. Alė Rūta.

DAILĖS PARODA
O’Keefe puošnioje salėje buvo 

atidaryta lietuvių dailės paroda, 
kurioje su savo kūriniais dalyvavo 
21 lietuvis dailininkas iš viso pa
saulio. žinoma, daugiausia iš 
USA, ir Kanados, bet buvo muiti
ninku su savo darbais ir iš Pietų 
Afrikos (Pranas Domšaitis), iš 
Prancūzijos (V. Kasiulis), iš Ar
gentinos (Jonas Rimša), taip pat 
ir iš Australijos: Vaclovas Ratas 
(2 kūriniai) ir Henrikas Šalkaus
kas su dviem kūriniais. Išleistas 
puošnus ir gausiai menininkų dar
bais iliustruotas parodos katalo
gas, kuriame atspausdintas ir H. 
Šalkausko vienas iš parodoje iš
statytų darbų (Jautis). Parodų 
atidarė Lietuvos atstovas Ameri
koje J. Rajeckas. Ji truks 6 sa
vaites. (Nukelta į psl. 3)

RASINĖ ĮTAMPA AŠTRĖJA
Amerikoje rasinė įtampa tarp 

baltųjų ir negrų aštrėja. Prez. 
Kennedy intervencija šiame rei
kale nedaug ką gelbsti. Atrodo, 
kad visas reikalas atsidurs sena
te ir kongrese.
ii

PRANCŪZIJA RUOŠIASI 
ATOMINIAMS BANDYMAMS 
Prancūzai sparčiai ruošiasi ato

miniams bandymams Pacifike, dėl 
ko Australai labai susirūpinę ir 
pareiškę protestus. Esą, didelė 
tautų dauguma piktinasi prancū
zų kėslais.

MATYSIS TITO SU KENNEDY
Jugoslavijos prezidentas Tito 

numato ateinantį mėnesį vizituo
ti Jungtines Amerikos Valstybes 
ir matysis su prez. Kennedy. 
Greičiausiai po pasimatymo su 
Kruščiovu jis nori vaizduoti tar
pininką tarp Rytų ir Vakarų.

BOMBARDUOTA KUBA
Kubos pabėgėliai ir laisvės ko

votojai skelbiasi bombardavę iš 
lėktuvo vienų cukraus fabriką 
Kuboje ir jį sulyginę su žeme. 
Drauge buvo paskleista ir proklo- 
macinių lapelių. Dvimotoris lėk
tuvas, pakilęs iš slaptos bazės 
centrinėje Amerikoje.

BALSAVIMAI ALZIRE
Pereitą savaitę Alžire pravesti 

generaliniai balsavimai, kur tau
ta pasisakė už naują konstituci
ją. Balsavimuose absoliutinę dau
gumų laimėjo Ben Bella su savo 
partija (Nacionalinis Išlaisvinimo 
Frontas). Naujoji konstitucija 
garantuoja asmens, spaudos, tikė
jimo ir žodžio laisVę. ’*
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laisvės”.
Paskutiniuoju kalbėtoju buvo 

prof. Dragan, iškeldamas posakio 
“laisvė tautoms, laisvė indivi-

> JJ».K.

A.BV REIKALAUJA
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖS AUSTRALIJOJE

Rugsėjo 7 d. ABN (Antibolše- 
vikinio Tautų Bloko) Delegatūra 
Australijai ir N. Zelandijai su
ruošė ABN 20 metų įsisteigimo 
paminėjimų.

Iškilmės vyko Sydney kroatų 
namuose, kurie buvo išpuošti pa
vergtųjų tautų vėliavomis ir an- 
tibolševikiniais kovos šūkiais. Mi
nėjimui pirmininkavo “kroatų iš
laisvinimo sąjūdžio” sekretorius 
F. Lovokovičius. Atidarydamas 
susirinkimą pirmininkas apgai
lestavo, kad šios iškilmės sutam
pa kaip tik su užpuolimu kroatų 
benedruomenės tiek iš Australi
jos vyriausybės, kariuomenės va
dovybės, tiek ir saugumo organų 
bei policijos. “Čia yra darbas in
filtruotų komunistų agentų įvai- 
riose žinybose, kurie per jas vei
kia tarptautinio komunizmo la
bui, bet tik ne Australijai”. Kroa-
tų puolimas, tęsė toliau F. Lovo- 
kovičius, yra lygus puolimui visų 
tautybių ir visų emigrantų, nes 
šiandien yra puolami vieni, rytoj 
bus eilė kitiems, todėl visi pa
vergtųjų tautų nariai turi eiti 
vieningai ir ypatingai per ABN 
eiles.

Sekančiu kalbėtoju buvo pats 
ABN pirmininkas Dr. Untaru. 
Jis trumpai peržvelgė ABN 20 
metų sunkios kovos periodą pa
brėždamas: “Brangūs svečiai ir 
kovos draugai, nepatikėkite iš 
šalies peršama koegzistencijos pa
saka, dar mažiau pasitikėkite su
tartimi, kuria sustabdomi atomi
niai bandymai, šie pasakojimai ii 
panašios sutartys neduos paverg
toms tautoms laisvės — jos 
tik laisvę nutolina nuo mūsų

Inž. VYTAUTUI 2IŽIUI mirus, 

jo žmoną Eleną ir šeimą giliai užjaučiame

Gražina ir Stepas Kovalskiai

Inž. V. ŽIŽIUI mirus,

Mielą Ponią E. Žižienę ir vaikus užjaučia ir kartu liūdi

/. V. ir R. Žitkevičiai

Mielai p. 2I2IENEI ir ŠEIMAI,

netekus brangaus vyro ir tėvelio, reiškiame gilią užuojautą 
/

Slavickų Seimą

Melb. Liet. Dainos Sambūrio narį 

ARŪNĄ 2I2Į,

liūdintį dėl tėvelio mirties, nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Melb. Liet. Dainos Sambūris

ATSIIMKITE PINIGUS
Sydney dienraščiai paskelbė 

N.S.W. loterijos sąrašus tų as
menų, kurie neatsiėmė išloštų pi
nigų. Jų tarpe yra ir eilė lietu
viškų pavardžių, kurias Čia skel
biame tikėdamiesi, kad skaityto
jai galės atsiimti savo laimėtus 
pinigus.

1962 m.
5099 61133 Karpavičius, O £5 
Opera H. 62 73475 Povas, B. £12 
5085 26052 Lukoševičius J. £ 5 
5051 73558 Giniotis, A. £5
5063 16356 Katauskas W. ir J.

Stumplies J. £10 
5068 12480 špokas, R. £5 
5077 13649 Stančiauskas, T. £5 
5028 60290 Žantiotis, S. £5 
4950 66550 Katinas, A. £5 
4936 88722 Žilinskas, C. £5 
4938 30388 Žilinskas, £5 

kenčiančių tautų. Tik pasauliniu 
mastu vedama bekompromisino 
kova prieš komunizmą pateisins 
mūsų viltis, ką ABN ir vykdo”.

Po to pirmininkaujantis prista
to susirinkimui Liberalų partijos 
parlamento narį Mr. W.C. Wenth- 
worth, kaip šios dienos svečią 
kalbėtoją ir žymų antikomunsti- 
nj veikėją bei ABN geradarį. 
Mr. W.C. Wentworth savo išsa
mioje kalboje pabrėžė:

“Šianden pasauliui pavojus yra 
didesnis, kaip 1938-9 m. Naciz
mas ir fašizmas jau žuvę, tačiau 
tarptautinis komunizmas, paver
gęs apie tūkstantį milijonų žmo
nių, graso visam pasauliui. Šioje 
grėsmėje turime prisiminti du

Didelės viltys, kurias sukelia 
Vakaruose Maskvos sutartis dėl 
dalinio branduolinių ginklų bandy
mų sustabdymo, priminė man ma
no pirmą susitikimą su Prancūzi
jos užsienio reikalų ministeriu P. 
Lavaliu Ženevoj 1935 metų rudenį. 
Nuėjęs pas jį prašyti prancūzų vy
riausybės diplomatinės paramos 
prieš Hitlerį, kuris atvirai grąsino 
Lietuvai dėl tariamų Klaipėdos 
Krašto autonomijos statuto pažei
dimų, aš radau pas Lavalį tokią 
nuotaiką, kuri neatitiko padėties 
rimtumo. Mudviem atlikus įpras
tus mandagumo įvadus, jis pradė
jo pasikalbėjimą šiais žodžiais: 
“Taigi, Lietuva svajonių kraštas...” 
Aš jį čia pat nutraukiau, sakyda
mas, jog ne Lietuva, bet Vakarų

4856 52110 Gilandas, O. £5
4839 84420 špokas, R. £5
4818 25114 Stanevičius V. £30
4765 95885 Buzinskas, S. £5
Spec. 783 49611 Kazlauskas P. £10
1961 m.
Spec. 738 13353 Avižius P. £10
4655 79432 Žiogas, Paul £10
Opera H. 12 21019 Daukus R.A.

£12
1960 m.
Opera H. 9 62569 Naujokas, G. 

£12
Spec. 671 3778 Rakauskas, J. £5 
Spec. 674 22862 Selkys J. £10 
Spec. 665 32116 Kazlauskas, Bru

no, £5
Spec. 552 18522 Baltrušaitis, J. £10
4156 8247 Bačiulis, K. £10
4180 20280 Rodavičius, R. £5
4116 21626 Mačulskis, V. £10 

skirtingus dalykus: viena, mes 
turime išlaikyti savo tautinius 
skirtumus, tačiau mes privalome 
visi jungtis į bendrą frontą prieš 
komunizmą. Ši žmonijos pabaisa 
turi būti žmonijai išaiškinta, pa
rodyta ir bendromis jėgomis nu
galėta, kitaip mes prarasime visą 
savo ateitį. Jūs kaip politiniai pa
bėgėliai iš už geležinės uždangos 
ir turėdami didelį patyrimą, daug 
ką galite padaryti Australijos 
gyventojų tarpe.

Geriausias pavyzdys, kaip toji 
sistema funkcionuoja, rodo Ber
lyno siena, išsitiesusi šimtus my
lių per Europą, kad apsaugojus 
kalinamus milijonus žmonių nuo

NEPUOLIMO PAKTAI
RAŠO MIN. ST. LOZORAITIS
Europa atrodo linkusi svajoti. 
Kai dėl mūsų, tai mes aiškiai ma
tome pavojų, kurį Hitleris sudaro 
ne tik Vokietijos kaimynams, bet 
ir visai Europai; Hitlerio grąsini- 
mai Lietuvai yra to bendro pavo
jaus ženklas; dabar yra aukščiau
sias laikas prieš jį veikti.

Lavalis tuojau pakeitė savo 
lengvą toną ir tolimesniame pasi
kalbėjime parodė tinkamą Lietu
vos padėties bei laikysenos supra
timą. Dėka jo nusistatymo ir 
energingos prancūzų parlamento 
pirmininko E. Herriot paramos, 
Klaipėdos konvencijos signatari
nės valstybės kreipėsi į Tautų Są
jungos Tarybą ir į Berlyno vy
riausybę, paliūdydamos mūsų vy
riausybės gerą valią vykdant Klai
pėdos konvenciją.

Nuo to pasikalbėjimo su Lavaliu 
yra praėjęs daugiau kaip šimtme

NETEKOME INŽ. V. ŽIŽIO
Dar jąją aS jaučiu...

Pasauly gyvas dar...
Bet kas tai? Salta man...

Tamsu... Sudie... tįabar.
Dar liečia spindulys... Tai 

saulė džiaugsmą lieja...
Jūs liekate, o aS —

keliauju pas Kūrėją...
Mykolas Vaitkus

Rugsėjo 1 d. rytą atsiskyrė iš 
šio pasaulio ilgai sunkios kaulų 
vėžio ligos kankintas Lietuvos 
aviacijos kapitonas inžinierius 
Vytautas Simanas žižys. Jau šių 
metų pradžioje velionis pasijuto' 
nesveikas, bet dirbti nustojo tik 
gegužio vidury. Tris su puse mė
nesio išgulėjo ligos perblokštas: 
namuose, vėliau St. Georges li
goninėje, Kew, McCallum Insti
tuto ligoninėje, Melbourne, o iš 
čia pergabentas į Austino ligoni
nę Heidelberge, kur jo amžiaus 
diena užtemo.

Pirmadienį ir antradienį Tobin 
Bros, laidojimo direkcijos koply
čioje, Nth. Melbourne tarp 7-8 
vai. vakare buvo budėjimo valan
dos, kurių metu šeimos nariai, 
giminės, bičiuliai, buvusieji gink
lo draugai bei nemaža tautiečių 
atsisveikino su velioniu giliam 
skausme ir susikaupime.

Trečiadienį įvyko laidotuvės 
prasidėjusios Šv. Jono bažnyčio
je, E. Melbourne gedulingomis 
pamaldomis, kurias atlaikė ir pa
mokslą pasakė Melbourne lietu
vių katalikų kapelionas kun P.

1959 m.
Special 486 64117 Rodavičius R. £5 
1957 m.
Spec. 434 65252 Mažeika M. £10
Spec. 395 92404 Kulinskas, Mrs.

B. £10 
1956 m.
Spec. 291 53225 Želnys P. £10
Spec. 286 227652 Arlauskas, Juo

zas £10
1955 m.
3230 30007 Janavičius A. £5
3263 53485 Pranas B. £5
1954 m.
Spec. 190 81161 Bražulaitis, E.

£5
2861 5722 Šukys Vladas £10
2861 5724 Šukys, Vladas, £5 

dams” prasmę pareikšdamas: “Aš 
prašau Australijos vyriausybę pa
sekti J.A.V. pavyzdžiu ir paskelb
ti Pavergtųjų Tautų Savaitę Aus
tralijoje. Jeigu laisvas pasaulis 
eis kovos keliu, komunizmas ne 
tik nesudarys pavojaus, bet ir 
pats subyrės. ABN daro žygius 
sušaukti tarptautinį pasaulio kon
gresą kovai su komunizmu”. Jis 
turės įnešti daug kovos dvasios 
įvairiose tautose”.

Kalbėtojams susirinkusieji, ku
rių buvo apie 600 įvairių tauty
bių, daugeliu atvejų sukėlė ova
cijų, nuotaika buvo labai pakili.

Meninėje dalyje ukrainiečių 
stygų ir instrumentų orkestras 
pagrojo keletą nuotaikingų daly
kų, o mišrus vyrų ir moterų cho
ras padainavo 4 dainas.

čio ketvirtadalis. Pasaulis yra 
pergyvenęs daug sunkių sukrėti
mų, kurie visi — įskaitant ir Hit
lerio padarytą karą — buvo Sovie
tų Sąjungos tiesiog sukelti ar gili
nami. Ir nežiūrint visa to, tas pa
linkimas nepakankamai įvertinti 
tikrovę, kuris savo laiku lydėjo 
Hitlerio ruošiamos katastrofos no- 
kimą šiandieną pasireiškia Vaka
ruose Sovietų Sąjungos politikos 
atžvilgiu, komunistinio vėžio at
žvilgiu, kurio padariniai jau sie
kia nuo Indonezijos ligi Kubos. 
Maskvos sutarties pasirašymas 
įvertinamas labai optimistiniai, 
kaip sovietų vyriausybės didelis 
nusileidimas, dovana Vakarams, 
kaip didelis žingsnis pirmyn. Ta
čiau toks įvertinimas yra tolimas 
nuo tikrovės. Prieš pasirašydama 
sutartį sovietų vyriausybė daug 

(.Nukelta į pel. 4)

(1911.1.13 — 1963.9.1)

Dauknys. Į Laidotuves susirinko 
tiek daug tautiečių, kad beveik 
užpildė visą bažnyčią. Po pamaldų 
ilga mašinų virtinė pasiekė Carl- 
tono kapines. Prie kapo atnešus 
karstą ir iš visų pusių apsupus jį 
daugybe vainikų, gėlių puokščių, 
organizacijų atstovai atsisveikino 
su velioniu ir išreiškė užuojautą 
našlei Elenai žižienei ir šeimai 
bei artimiesiems. Atsisveikinimo 
žodį tarė: K. Baltokas, Lietuvių 
Klubo vardu, VI. Jakutis bičiulių 
vardu, A. Krausas ALB Krašto 
Valdybos ir Krašto Kultūros Ta
rybos, J. Pelenauskas ALB Mel
bourne Apylinkės Valdybos, J. Ja
nulaitis ramovėnų ir A. Bakaitis 
LK Federacijos vardu. Laidotu
vės užbaigtos kun. Dr. P. Bašins
ko žodžiu ir malda. Velionis karo 
aviacijos kapitonas V. žižys, išgy
venęs net porą lėktuvo avarijų, 
niekuomet nepagalvojo, kad teks 
atsigulti svetimam krašte. Tebū
nie jam lengva Australijos žemė!

Jūsų laikraščio bendradarbiui 
pasisekė iš ddžiulės krūvos (apie 
40) gėlių vainikų išskaityti šių 
asmenų ir organizacijų korteles 
bei kaspinus: Brangiam Tėtei — 
vaikai, Mikailų šeima, Kabailų 
šeima, ALB Krašto Valdybos ir 
Krašto Kultūros Tarybos, Paten
tų Įstaiga (velionies darbovietė), 
Meno Dienoms Rengti Komitetas, 
M.K. Čiurlionio Diskusijų Klubas, 
Salės Lietuviai, Rindzevičių šei

AČIŪ SPAUDOS BADAUS TALKININKAMS
A.L.B. KRAŠTO VALDYBA DĖKOJA

A.L.B. Krašto Valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems “Mūsų Pasto
gės” Spaudos Baliaus, įvykusio š.m. rugpjūčio mėn. 31 d. Father John 
O’Reilley Auditorium, Auburn, geros valios tautiečiams, kurie tiek 
daug prisidėjo savo savanorišku darbu, maisto ir loterijos daiktų au
komis, ruošdami iškilmingą “Mūsų Pastogės” Spaudos Balių, sutrauk
dami iš visų Australijos kampų ir užsienio į minimą spaudos puotą 
daug svečių.

Ypač didelę padėką reiškiame šiems rėmėjams bei talkininkams:
1. Apylinkių Valdybų Pirmininkams p.p. S. Narušiui, A. Lele- 

šiui ir Ant. Statkui, kurie suorganizavo, surinko ir pristatė maisto 
produktus ir loterijai daiktus ir pravedė loteriją;

2. Maisto bufeto vadovei p. M. Statkuvienei ir jos uolioms talki
ninkėms, kurios savo triusu ir maisto gėrybių aukomis paruošė puikų 
maisto bufetą baliaus svečiams, štai jų pavardės: p.p. M. Migevičie- 
nė, Alb. Zygaitienė, Motuzienė, A. Auglienė, Bielienė O, Dambraus- 
kienė, A. Mikutavičienė, L. Deikienė ir Kurklienė.

3. Salės dekoratoriui p. Alg. Plūkui ir salės paruošimo bei tvar
kos palaikymo ir kitų darbų talkininkams: p.p. V. Dantai, V. Šable
vičiui, VI. Patašiui, P. Laurinaičiui, K. Belkui, A. Makarui, A. Du- 
daičiui, V. Stašioniui, E. Lašaičiui, P. Ropei, F. Januškevičiui,
Edai Kymantaitei, V. Simanauskui.

4. Taip pat didelė padėka loterijos daiktų aukotojams: p.p. Sau- 
dargams, menininkams E. Kubbos, V. Ratui, H. Šalkauskui, Dr. Bag-
donavičienei, M. Cibulskienei, L. Lelešienei, M. Zakarienei. šapro- 
nienei, K. Butkui, P. Aleknai;

5. Nuoširdi padėka aukojusiems maisto produktus: Delikatesų 
krautuvių firmoms: Ignui Pranuliui, Simniškiams, Mikalauskams, 
Andrėjūnams, Grosams, Januškevičiams, Kedžiams, Grybams, A. Bla- 
žinskui, Narbutams (jun.), Privatūs asmenys aukojo šie: p.p. Venc
lovienė, Dr. V. Barkus, Dantų Gyd. Grudzinskienė, Badauskienė, Bu- 
kevičienė, šniukštienė, Adomėnienė, Daudarienė, Asevičienė, Maks- 
vytienė, V. Narušienė, Osinienė, Skorulienė, L. Aleknienė, Vaičiur- 
gienė, Meiliūnienė, Jarembauskienė, Laurinaitienė, M. Jančiauskie- 
nė, Zinkevičienė, Malaitienė, A. Mikutavičienė, O. Dambrauskienė, 
Daukienė, Gedminienė,. V. Ramanauskienė, O. Kavaliauskienė, V. 
Jasiūnienė, J. Keraitienė, šimborienė, G. Kazokienė, Marašinskienė, 
M. Migevičienė, L. Deikienė, I. Dudaitienė, K. Bitinienė, Z. Cilvinie- 
nė, Petniūnienė, G. šapronienė, A. Bastienė, E. Kiverienė, M. Stat
kienė.

Taip pat dėkojame visiems mieliems svečiams, kurie savo gausiu 
atsilankymu pagerbė “Mūsų Pastogės” tradicinį Spaudos Balių pa
remdami jį materialiai. Gal būt čia vieną-kitą geradarį ir apleidome 
nepaminėję, tad iš anksto atsiprašome, nes tai įvyko ne iš blogos va
lios, bet dėl neapsižiūrėjimo.

Dar kartą visiems nuoširdžiai dėkojame už tuos visus Jūsų aukų 
darbus ir pareikštą nuoširdžią pagarbą ir meilę “Mūsų Pastogei”.

A.L.B. KRAŠTO VALDYBA

ma, Kazlauskų šeima, Bladzevičių 
šeima.

Vytautas Simanas žižys gimė 
1911 m. sausio 13 d. Siesikuose, 
Ukmergės apskr. susipratusių lie
tuvių šeimoje. Jo tėvas buvo kny
gnešys ir būsimą Lietuvos Res
publikos prezidentą A. Smetoną 
aprūpino “Auszros” laikraščiu. Už 
jo pasidarbavimą lietuvių tautai, 
velionio tėvas buvo Lietuvos val
stybės įvertintas ir jam, kaip 
knygnešiui, buvo paskirta pensi
ja. Velionies motina nevien dide
lį būrį savo vaikų užaugino, bet 
savo didžiu ryžtu ir meile vai
kams paveikė savo vyrą, ir abu 
išleido, visus savo vaikus į mo
kslus. Ir Vytautas, baigęs Uk
mergės gimnaziją, įstoja 1929 m. 
į Pirmojo Lietuvos Prezidento 
Karo Mokyklą ir ją 1931 m. sėk
mingai baigia ir pakeliamas į jau
nesniojo leitenanto laipsnį. Tar
navo karo aviacijoje, Šiaulių gru
pėje (grupę sudaro 3 eskadrilės, 
36 lėktuvai taikos metu), kuriai 
vadovavo pulk. Liorentas. Be sa
vo tiesioginių, kaip lakūno žval
go pareigų, ėjo dar ir kitas pa
reigas: grupės foto ir radijo sek
cijų vadovo bei grupės žinių ka
rininko. Velionis tarnavo vienoje 
eskadrilėje su aviacijos kapitonu 
J. Selioku. Jo teigimu velionis bu
vo labai draugiškas su bendradar
biais, aštraus proto, gabus ir są
mojingas. Jis nerūkė ir buvo blai
vus, negirtuokliavo. Draugų buvo 
mėgiamas.

Su pilotu Moliu skrisdami išgy
veno lėktuvo avariją laimingai. 
1938 m. velionis išlaikė aviacijos 
kuopos vado vietai užimti egzami
nus ir buvo pakeltas į aviacijos 
kapitono laipsnį. Karo aviacijoje 
ištarnavo iki bolševikmečio. 1940 
m. vedė Šiaulių gimnazijos mo
kytoją Eleną Kabailaitę. 1944 m. 
iš Lietuvos pasitraukė Vokietijon, 
čia studijavo mškininkystę ir tar
navo savo išsimokslinimui arti
mesnėje žinyboje tuo palengvin
damas sunkias šeimos tremties 
dienas.

1949 m. emigravo su šeima 
Australijon. Gyvendamas Sale 
mieste, įsteigė čia ALB apylinkę 
(1952 m.) ir jai Vadovavo, čia bū

damas pradėjo studijuot komuni
kacijos inžineriją, kurią baigė per 
minimalinį laiką — ketverius me
tus Karališkame Technologijos In
stitute Melbourne. Paskutiniuo
ju metu velionis dirbo Patentų 
Įstaigoje inžinierium.

Velionis buvo susipratęs tautie
tis, visuomenininkas. Be jo įstei
gtos Sale Apylinkės, jis priklau
sė ir buvo nariu šių organizacijų: 
Lietuvių Klubo Tarybos (1958-59) 
LKF narys ir paskaitininkas, Lie
tuvių Architektų ir Inžinierių 
S-gos, Veteranų S-gos Ramovė, 
M.K. Čiurlionio Diskusijų Klubo 
bei Melbourne Lituanistinių Kur
sų ir Savaitgalio Mokyklos Tėvų 
Komiteto narys (1957-58 m.) Jo 
mėgiamiausios temos paskaitoms 
buvo iš Lietuvos istorijos, kurias 
kruopščiai paruošdavo archeologi
jos šviesoje.

Visuomet susisdelojęs lietuvy
bės reikalais ir su savo žmona iš
augino pavyzdingą, lietuviškos 
dvasios šeimą: sūnų Arūną, jau 
baigusį pedagoginius mokslus 
Melbourne Universitete, Humani
tariniame fakultete, dabar jau 
mokytojaujantį vienoje Melbour
ne gimnazijoje, dukrą Rasą ant
rus metus studijuojančią archi
tektūrą Melbourne Universitetą 
ir jauniausią dukrą Eglutę, dar 
pradžios mokykloje besimokančią.

Iš tėvo velionis paveldėjo di
delę meilę knygai, o ypač lietuviš
kai knygai, šiandien daugelio mū
sų intelektualų lentynose pamaty
sime knygų svetimom kalbom, bet 
lituanistinių veikalų, net pagrin
dinių neužtinkame. Velionies bu
tą puošė nemaža biblioteka, ku
rioje užtinkama Lietuvių Encik
lopedija, pagrindiniai lituanisti
kos veikalai, istoriniai leidiniai. 
Nevien jis prenumeravo daug 
spaudos, bet ir tvarkingai už ją 
atsiskaitydavo. Buvo be galo dar
bštus, ištvermingas, kruopštus bei 
kuklus. Vengė triukšmo, mylėjo 
ir labai brangino savo šeimą.

Jo šios žemės palaikus palaido
jom, bet jo dvasiniai polėkiai tro
škimai ir per visą gyvenimą puo
selėta meilė tautai liks gyva jo 
vaikuose ir mūsų bendruomenėje. 
Jo šeima, vadovaujama ir ugdoma 
našlės išliks tikrai gyva savo 
Tautai ir ras gyvastingą tęstinu
mą žengiančiai j laisvės rytą!
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1968 m. rugsėjo 18 d. MŪSŲ PASTOGĖ

PRIEŠ AKIS DAINŲ ŠVENTE
Pasibaigus pokariniam emigra

cijos laikotarpiui, daugumoje lie
tuviai susikoncentravo į didesnius 
miestus, kur balsingesnieji ir dai
ną daugiau mylintieji tautiečiai 
susibūrė į lietuviškus chorus, per 
kuriuos mūsų dainos ir šiandien 
jaudina ir graudina plačiąją mūsų 
visuomenę, o australai stebisi ir 
grožisi mūsų dainų harmoningu
mu, mūšų moterų tautinių rūbų 
spalvingumu ir tautinių raštų tur
tingumu. šie Australijos lietuvių 
chorai yra gyvi mūsų kultūros 
liudininkai ir per juos turme pro
gos papasakoti australams apie 
mūsų kraštą, žmones, jų gyveni
mo būdą, papročius ir nušviesti 
jiems tikrąją mūsų tautos padėti- 

1960-ji metai Australijos lietu
vių chorų gyvenime yra istoriniai 
metai, nes tuo laiku jvyko pirmo
ji Australijos lietuvių Dainų šven
tė. Tokias šventes pageidauta ir 
toliau organizuoti. Žemiau pride
du lentelę, iš kurios matysite ka
da, kur ir kiek chorų dalyvavo 
mūsų Dainų šventėse:

1. — 1960 m. — Sidnėjuje — 
keturi chorai.

2. — 1962 m. — Adelaidėje — 
penki chorai.

3. — 1964 m. — Melbourne — 
šeši chorai (dar jvyks).

1964 m. Il-je Dainų šventėje 
Melbourne numatoma, kad daly
vaus net šeši chorai (Adelaidės, 
Geelongo, New Castle, Sydnėjaus, 
Melbourne Parapijos ir Melbour
ne Liet. Dainos Sambūrio cho
rai).

Turint galvoje, kad geografi
niai Melbournas yra Australijos 
lietuvių bendruomenės centre ir 
kad artimoje kaimynystėje gyve
na tautiniai labai aktyvūs Gee
longo lietuviai, galima tikėtis, kad 
j II-ją mūsų Dainų Šventę atsi
lankys rekordinis klausytojų skai
čius.

Įdomu pabrėžti, kad jau dabar 
Melbourne Konservatorija papra
šė rezervuoti 20 vietų Konserva
torijos vyresnio kurso studen
tams, o Konservatorijos Direkto
rius sutiko būti garbės svečiu ir 
suteikti raštišką Dainų šventės 
{vertinimą.

Nors dar iki šios šventės arti 
pusantrų metų laiko, pirmieji 
šventės organizaciniai darbai jau 
atlikti ir visi augščiau išvardin
tieji chorai aprūpinti busimosios 
šventės jungtinio choro gaidomis. 
Tad jau šiandien chorai repetuo
ja programoje numatytas dainas, 
kurios II-sios Dainų šventės me
tu Adelaidėje visų chorvedžių 
buvo pramatytos, štai jos:
1. Pjovėjas .............. J. Kačinskas
2. Bėkit, bareliai ......  J. švedas
3. Per girią giružę

.................. Harm. A. Račiūnas

1. Dr. V. Daugirdaitė — Sruo
gienė, Lietuvos kultūros istorijos 
bruožai. Paskaitos, skaitytos Ped. 
Lituanistikos Institute. Leidinys 
išleistas Varpininkų Filisterių 
Draugijos lėšomis. Čikaga, 1962. 
Veikale nagrinėjama lietuvių tau
tos kilmė, jos proistorė, dvasinis 
mūsų protėvių gyvenimas, Lietu
vos istoriniai laikai, jos žydėjimo 
ir smukimo laikotarpiai, švietimas 
ir kultūra, Mažosios Lietuvos kul
tūrinis gyvenimas ir kita. Kai
na $2.

2. Domas Velička (red..), Bend
rinės lietuvių kalbos kursas. Čika
ga, 1962. Šio leidinio turini sudaro 
dvi prof. dr. Pr. Skardžiaus studi
jos ir Domo Veličkos speciali šiam 
kursui sintaksinė santrauka “Sa
kinio struktūra ir jo skyryba”. 
Pirmojoj studijoj “Lietuvių kalba, 
jos susidarymas ir raida” prof. 
Skardžius nagrinėja lietuvių kal
bos senumą, jos santykius bei gi
miningumą su kitomis indoeuro
piečių kalbomis (senovės indų, 
graikų, lotynų, slavų ir kt). Ant
rojoj studijoj autorius nagrinėja 
dabartinės lietuvių kalbos pobūdi, 
rašomosios kalbos raidą, bendrinę 
kalbą ir jos vartoseną, bendrinę 
tarti, rašybą, normines lytis, žody
ną, svetimybių rašymą, sintaksės 
dalykus ir kt. Kaina $2.

3. Leonardas Dambriūnas, Lie
tuvių kalbos sintaksė. Trečioji,

4. Burtai
Muz. J. Naujalio, žod. Maironio

6. Op, op
Muz. J. Gruodžio, ž. A. Vištelio

6. Po augštus kalnus .... Banaitis
7. Vasaros Naktys

Muz. J. Naujalio, žd. Maironio
8. Aš mergytė

............................. Paulauskas
9. Vėjo dukra .......... St. Šimkus
10. Verkė mergelė .... A. Račiūnas

Visos šios dainos bus pirmą kar
tą dainuojamos jungtinio choro. 
Be šių dainų;-kiekvienas choras 
padainuos po dvi pačių pasirink- 

LITUANISTINIAI LEIDINIAI
papildomoji laida. Išleista Lietu
vių Fondo ir Lietuvių Tautinio 
Akademinio Sambūrio lėšomis. Či
kaga, 1963. Kaina $2.50.

4. Vincentas Liulevičius, Lietu
vos kaimyninių kražtų Jstorijos 
bruožai. Čikaga, 1963. Leidinys iš
leistas JAV Lietuvių Bendruome
nės Centro Valdybos lėšomis. Ins
titute einamas istorijos kursas, 
kur nagrinėjama Rusijos, Lenki
jos, Vokietijos ir Latvijos valsty
bių istorija ir tų kraštų santykiai 
su Lietuva nuo seniausių laikų. 
Kaina $2.

5. Kan Mikalojus Daukša, Pra
kalba. Redagavo Domas Velička. 
Daukšos “Postilės” prakalbą iš 
lenkų kalbos išvertė Aleksandras 
Dundulis. Daukšos gyvenimą ir jo 
veikalus aprašė stud. Dalia Indrei- 
kaitė. Sukaktuvinis leidinys, išleis
tas kun. B. Suginto ir Vilniaus 
Krašto Lietuvių S-gos Čikagos 
Skyriaus lėšomis M. Daukšos mir
ties 350 metų sukakčiai paminėti. 
Leidinys iliustruotas. Dviem spal
vom. Čikaga, 1963. Kaina $1.

6. Domas Velička (red.), Mar
tynas Mažvydas. Sukaktuvinis lei
dinys, išleistas Mažosios Lietuvos 
Lietuvių Draugijos lėšomis Maž
vydo mirties 400 metų sukakčiai 
paminėti. Čikaga, 1963. Pagrin
dinį leidinio turinį sudaro pirmo
sios lietuviškos knygos fotokopija. 

tas dainas. Tokiu būdu pirmųjų 
trijų Dainų švenčių programos 
stilius bus išlaikytas vienodas, kas 
suteiks galimybės ir Melbourne 
lietuviams išgirsti Lietuvių Dai
nų šventę tokią, kokia ji buvo 
Sydnėjuje ir Adelaidėje.

Kas antri metai Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Kultūros Taryba organizuoja 
Australijos lietuvių Meno Dienas. 
Mūsų Dainų šventės yra šių Me
no Dienų parengimų dalis.

Atsižvelgiant į tautiečių didelį 
domėjimąsi Meno Denomis, rei
kia manyti, kad Melbourne lietu
viai dės visas pastangas, kad 
trečiosios Meno Dienos Melbour
ne būtų dar įspūdingesnės.

ELBE

Įvadą parašė Domas Velička, Maž
vydo gyvenimą ir jo veikalus ap
rašė stud. Martynas Lekšas, pir
mosios lietuviškos knygos žodyną 
sudarė stud. Vacys šaulys ir Alek
sandras Dundulis. Leidinys ilius
truotas. Dviem spalvom. Kaina $3.

Leidiniai gaunami Ped. Litua
nistikos Institute, 5620 S. Clare
mont Ave., Chicago 36, Illinois.

Artimiausioj ateity užplanuota 
išleisti šie kalbos mokslo bei kiti 
programiniai leidiniai:

1. Prof. dr. Pranas Skardžius, 
Lietuvių kalbos akcentologija 
(spaudai paruošta).

2. Pranas Pauliukonis, Lietuvos 
istorijos metodika (spaudai pa
ruošta, ir mecenatas jau turimas: 
Lietuvių Tautinis Akademinis 
Sambūris).

3. Domas Velička (red.), Kons
pektinė lietuvių kalbos metodika 
(spaudai paruošta).

4. Vincentas Liulevičius, Pasau
lio lietuvių istorija (spaudai pa
ruošta).

5. Prof. dr. Petras Jonikas, Lie
tuvių kalbos fonologija ir fonetika 
(ruošiama spaudai).

6. Prof. dr. Jonas Balys, Lietu
vių liaudies pasaulėjauta. Tauto
sakinė studija lietuvių tautos cha
rakteriui pažinti ruošiama spau
dai).

Instituto Vadovybė

P.L.B. SEIMAS
(Atkelta iš psl. 1)

PASKUTINĖ DIENA
Paskutinę seimo dieną, sekma

dienį buvo suorganizuotas To
ronto katedroje iškilmingos pa
maldos, kuriose dalyvavo virš 
2000 žmonių. Pamaldas laikė vysk. 
V. Brizgys, o pamokslą sakė mons. 
V. Balčiūnas iš Romos.

Pa pamaldų įvyko iškilmingoji 
seimo akademija O’Keefe Centro 
didžiojoj salėj. Čia paskaitą skai
tė istorikas prof. S. Sužiedėlis — 
lietuvių tautos likimas laiko ir 
istorijos perspektyvoje, šioje aka
demijoje dalyvavo ir kanadiškiai 
svečiai: sveikino Toronto burmis
tras, Kanados federalinės vyriau
sybės atstovas, Ontario ateito va- 
riausybės atstovas. Ypač reikš
mingas buvo senatoriaus Connolly 
žodis, kuriame jis išreiškė viltį, 
kad lietuviai turį daug duoti ne 
tik Kanadai, bet ir visam pasau
liui, nes jie šiandie sutinkami vi
sur. Laisvės kova vykstanti visur 
ir lietuviai teisėtai už ją kovoja.

KRĖVĖS
RAŠTAI

Lietuvių enciklopedijos leidykla 
jau išleido Vinco Krėvės Vl-jį raš
tų tomą, kuriame atspausdinti 
“Dangaus ir Žemės sūnūs”. Di
delis ir labai gražus tomas, api
mąs 470 puslapių.

“Dangaus ir žemės sūnūs” — vi
so amžiaus Krėvės — Mickevičiaus 
kūrybos darbas, rašytas ilgus, il
gus metus. Tikras rašytojo kūdi
kis, gimdytas dideliu pasiaukoji
mu.

šito tomo turinyje: I. Žemės 
vingiais: Ankščiau, negu amžiai 
gimė, Priešaušrio metu, žvaigždės 
spinduliuose, Neramios dienos, 
Esėjų šeimoje, žvejų pasaulyje 
Tesi palaiminta, žemės dulkės, 
žadėtojo keliai, Paskutinės liūto 
dienos ir Dievo ramybėje užgeso 
jo dienos.

II. Dalis: I ramybės uostas, Gy
venimo sūkuriuose, Tėviškės pa
dangėje, Amžinojo didybės sosto 
papėdėje, Pašaukimo valanda, Je- 
huda iš Hamalos, Barraba, Jona- 
tano sūnus, žmonių žudytoju pra
mintas ir Dievo sūnų tarpe.

III. Fragmentai: Jehuda iš Ha- 

Kanada tegali tik didžiuotis lie
tuviais. Dar kalbėjo ir Kanados 
ministeris Yaremko. Naujosios P. 
Liet. B-nės valdybos vardu žodį 
tarė St. Barzdukas, išreiškęs pa
dėką torontiškiams, nes čia buvo 
sudaryta pirmoji Pasaulio Liet. 
B-nės valdyba.

PABAIGOS KONCERTAS
Pasibaigus iškilmingajai Seimo 

Akademijos daliai, įvyko koncer
tas, kuriame dalyvavo: solistės A. 
Stempužienė, L. šukytė ir solis
tai St Baras ir V. Verikaitis; iš 
instrumentalistų smuikininkas Iz. 
Vasyliūnas. Užbaigtas koncertas 
jungtiniu Toronto “Varpo” ir Ha
miltono parapijos choro dainomis. 
Šiame koncerte dalyvavo apie 
3000 klausytojų.

(U.)

Smulkesnės detalės iš Pasaulio 
Lietuvių seimo bus skelbiamos 
vėliau, Red.).

maldos, Mokytojai, Minioje, Aud
ros sūnus, Atmestasis, Gundymai, 
Getsemano sode, Sinedrione.

VI. Variantai ir nuotrupos: Je
huda iš Hamelo, Sužibusios viltys, 
Jonas Krikštytojas, Dievo sūnūs, 
Gundymai, Tyruose, Paaiškinimai, 
Biografinės pastabos, Krėvės gy
venimo ir kūrybos datos, “Aš no
rėjau atvaizduoti tų milžinų sielą”. 
Krėvės kūrybinis žodis, Krėvės 
raštų žodynėlis.

— Rugpiūčio 9 d. Vilniaus radi
jo žiniomis, pasikalbėjus su aukš
tojo ir spec. vid. mokslo komiteto 
inspektoriumi Tervydu paskelbta, 
kad šiuo metu pavergtoje Lietu
voje veikiančios 79 specialios vid. 
mokyklos priimsiančios 14.770 mo
ksleivių. Palyginus su praėjusiais 
mokslo metais priėmimas pakilęs 
labai nežymiai. Nusiskųsta, kad 
700 moksleivių priimta į statybi
ninkų specialybes — jos esą dar 
nesančios populiarios jaunimo 
tarpe. Rugsėjo 1 d. atidaromas 
Kalvarijos miesto maisto pramo
nės technikumas — jame bus pie
no gamybos ir technologijos spe
cialybės. (E)

ROBERT RAID

ESTAI RUSU PRIESPAUDOJE
(IŠTRAUKA Iš KNYGOS "WENN DIE RUSSEN KOMMEN”)

“Nemeluok, Šulo. Tu tenorėjai tik karjerą pa
daryti. Tai ir viskas! Jeigu mūsų estų vyriausybė 
tau būtų davusi gerą vietą, tu būtum pasidaręs 
galvą pametusiu nacionalistu! Bet juk tu buvai 
netinkamas — ir dėl to negalėjai pasistūmėti prie
kin! Tada tu parsidavei rusams — nes bet kokia 
kaina norėjai prasimušti — padaryti karjerą! Ir 
štai tavo įgytojo portfelio kaina — Alfas, Viliu, 
Arno, Kalle, Voldi, Olevas, Peeteris, Aasi ir Karee- 
lis. Brangi kaina, Šulo! Pagaliau ir to neužteko. 
Iš tavęs išplėšė portfelį ir į rankas įbruko naganą 
— netekai sekretoriaus vietos ir patapai žudiku! 
Tapai sadistišku žudiku ir seksualiniu iškrypėliu!”

Šulo atsiremia baliustrados ir veidą pridengia 
rankom. “Netiesa, Raidai! Aš nenorėjau viso to 
ir to net nelaukiau! Aš norėjau laisvės, lygybės, 
teisingumo! Nenorėjau nei žudynių, nei trėmimų, 
nei prievartavimų! Juk negalėjau žinoti, ką rusai 
padarys su mumis ir mūsų kraštu”.

“Tikrai? Sakai, to pats nenorėjai? Ar jau 
užmiršai, ką mes visi tau kalbėjome? Užmiršai 
Justo žodžius? Netikiu! Tu nieko nepamiršai! 
Tu tik paprasčiausiai mums netikėjai arba nenorė
jai tikėti. Tavo akyse rusai buvo idealūs”.

"Teisingai — jūs buvote perspėję dėl rusų. 
Bet — kodėl gi aš jums turėjau patikėti? O ko
dėl ne komunistiniams šūkiams? Sakyk, Robertai! 
Juk buvo visiškai aišku, kad norite ginti senąjį pa
saulį — jūs visi turėjote ką ginti ir išsaugoti. O 
aš? Aš nieko neturėjau ir tik sveikinau, kas ateina 
naujo! Sveikinau, nes ir pats norėjau šį tą turėti! 
Aš tikėjau, kad komunistai mums visiems — net ir 
man atneš laisvę, lygybę, teisėtumą. Aš patikėjau 
ją pažadams ir įtikėjau į jų idealus”.

Aš tik nusispjaunu. “Ir vėl meluoji, Šulo! 
Kaip paprastai, tu sujauki teisybę su melu. Ne
vaidink idealisto! Dar kartą tau sakau — tu nieko 
neturi, nes niekur nebuvai tinkamas, net nežiūrint 
to bet kokia kaina norėjai tapti šiuo bei tuo! 
Štai dėl ko tu parsidavei! Tai yra nuoga, atvira 
tiesa! Tu niekad nebuvai tiek kvailas, kad būtumei 
patikėjęs komunistiniams šūkiams! Laisvė? Argi 
tu nebuvai laisvas, Šulo? Lygybė? Argi mes ne 
visi buvome lygūs? Teisingumas? Argi tau nebu
vo duota tos pačios teisės, kokias mes visi turė
jome? Argi tu nebuvai laisvas pilietis laisvoje vals

tybėje? Argi tu nebuvai lygiateisis žmogus sava
me krašte?”

Šulo nuleidžia rankas ir pasižiūri į mane: 
“Bet tu negali užginčyti, kad komunizmas blogas 
ir neteisingas?”

Nesuvaldomas apmaudas užvaldo mane. “Liau
kis, pagaliau, su tais skiedalais, Šulo! Kas gi čia 
kalba apie komunizmą? Komunizmas kaip idėja 
gal ir gera ir teisinga. Bet juk tik teorija, nere
ali pasaulėžiūra, kokių yra ir daugiau, ir net geres
nių! čia kalbama ne apie komunistinę pasaulėžiū
rą, bet apie didžiosios Rusijos imperializmą, šitą 
net ir pats žinai, tu šlykštus parsidavėli!”

Šulo ranka sugriebia naganą: “Užčiaupk bur
ną, Raidai!”

“Tai šauk gi pagaliau, tu niekingas baily! Tau 
vistiek už tai bus užmokėta!”

Šulo dreba visu kūnu, bet nuleidžia rankas. 
“Aš — aš negaliu, Robertai”.

“Kodėl gi tu negali šauti, tu — driskiau?”
“Nes aš negaliu... žudyti”.
“Meluoji, Šulo!”
“Nes tu teisus, Robertai!”
Aš atsikvepiu. “Pagaliau, Šulo. Pagaliau, 

tu kalbi teisybę”.
Jis tik linkteli galva. Jo skruostai dar labiau 

sukritę. “Tai baisu, Robertai. O būtų daug ge
riau, jeigu ne tu, o aš būčiau teisus!”

“Matai, pats prisipažįsti, kad esi ne tame kely. 
Eikš, Šulo, dar ne vėlu!”

“Kur? Aš neturiu kito kelio!”
"Tikrai tau dar yra vienas kelias, Šulo! Eik į 

miškus! Kovok mūsų pusėje. Eik ir kovok paga
liau už laisvę, už lygybę, už teisingumą! Kovok už 
savo kraštą ir savo tautą!”

Jis tik papurto galvą. “Šito aš negaliu, Ro
bertai, tikrai negaliu!”

“Matai! To ir to negali! Bijai, kad miško 
broliai gali tave vietoje nudėti? Ar baidaisi, kad 
tavieji naikinamųjų batalionų draugai gali tave 
nutverti? Manau tau aišku, ko galima tokiu at
veju tikėtis. Nesvarbu vienaip ar kitaip vistiek 
kartą tave nudobs, Šulo! Kaip pasiutusį šunį paties 
tave. Eik į miškus ir kovoki”

“Aš negaliu, Robertai. Jau vieną kartą perbė
gau nuo jūsų pas raudonuosius. Aš negaliu vėl 

sugrįžti”.
“Ir vėl meluoji, Šulo! Net kiti, įsitikinę komu

nistai išėjo į miškus ir prisijungė prie miško brolių. 
Tie vyrai tikrai komunizmu tikėjo ir buvo nuvilti. 
Eik ir tu ir atitaisyk, kur esi prasižengęs! Gal būt 
iš tiesų buvai tik suklaidintas — kiekvienas žmogus 
gali suklysti. Dabar žinai savo kelią — eik juo! 
Ir jei tau teks žūti, bent žinosi, kad kritai teisiųjų 
pusėje ir už teisingą reikalą”.

Šulo stovi žado netekęs. Vaiduokliškai prie
blandoje šviečia ji išblyškęs veidas. “Ne, Robertai. 
Aš nieko neturiu ir esu vienų vienas. Aš nieko 
neturiu, kur turėčiau grįžti — ir man dėl to gėda!”

“Tu nesi vienas, Šulo. Jeigu tik panorėsi grįž
ti į tikrą kelią, tu turėsi mus — savo draugus. 
Jeigu mūsų pusėje kovosi, mes tave vėl priimsime, 
užmiršime praeitį. Šiomis dienomis vyksta lemiama 
kova, Šulo. Kiekvienas iš mūsų galėjo paslysti, ir 
nieko nėra be kaltės ir nuodėmės”.

Šulo staiga nusikvatoja. Klaikus šisai jo juo
kas, su beprotybės priemaiša. “Draugai? Aš tu
rėjau draugų, Raidai, taip, bet aš juos išdaviau! 
Man nėra jokio kelio grįžti pas jus, nes du žuvu
sieji visuomet stovės man skersai kelią”.

“Ir vėl kokią nesąmonę prasimanei!"
“Taip, du žuvusieji! Nori žinoti kas, Raidai? 

Gerai, tau pasakysiu. Aš pats Aasi ištrėmiau, pats 
jį iš lovos ištraukiau ir nuvežęs į stotį įkišau į gy
vulinį vagoną. Gerai — patsai to nenorėjau, bet 
tik vykdžiau įsakymą. Pakeliui Aasi mirė”.

“Tą aš žinau. Toliau!”
“Antrasis — Raimas”.
Mano rankos čiumpa Šulo už pečių. Savo pirš

tuose jaučiu jo kaulus. “Kas atsitiko su Raimu? 
Tu — tu Raimą nužudei?”

Jis iš lėto pakelia akis. “Ne! Ne aš jį užmu
šiau. Tai buvo žydas Goldmanas ir dar du rusų, 
politrukai iš mano bataliono. Bet aš ten pats buvau 
ir mačiau, kaip jis buvo plėšomas ir kankinamas. 
Aš jo negyniau, Robertai. Nešoviau hei į Goldma- 
ną, nei į politrukus, lygiai ir nepaleidau malonės 
šūvio Raimui ir tik leidau jam baisiose kančiose 
lėtai numirti”.

Mano rankos bejėgiškai nukrinta.
“Matai, Robertai, šie du draugai visados sto

vės. tarp manęs ir jūsų, nes aš dėl to kaltas”. Jis 
nusisuka. "Aš eisiu savo keliu ligi galo, Robertai. 
Dieve duok, kad šis kelias būtų kuo trumpesnis”.

Jis pasisuko laiptais augštyn. Pribėgęs su
griebiu jį už apikaklės. “Šulo! Dar vieną — pas
kutinį žodį! Kai rytoj vėl išvažiuosi su naikina
muoju batalionu, prisimink, kas tave prie to privedė. 
Atmink, kad rusai, tik rusai iš tavęs padarė nusi
kaltėlį ir — vykdyk jų įsakymus ir toliau, jeigu 
dar galėsi!”

Dar palieku prie baliustrados. Netgi aš iš 
tikrųjų verkiu?

★
“Priverk duris, Raidai!” Roogas stovi augš- 

tas savo mėlyname kombinzone, plačiais kampuo
tais pečiais, o prie šlaunies didžiulis naganas.

“Mes vieni, Raidai?”
“Malininas ir čiubakova dar tebėra komisa- 

raijate, drauge Roogai!”
“Sėskis, Raidai!” Roogas prieina prie spin

tos, iš išsitraukia butelį ir stato ant stalo. “Mudu 
atsisveikinsime, Raidai!”

Be žodžių žiūriu į jį. Nenatūraliai kietas ir 
net sustiręs atrodo jo veidas. Akys, atrodo, visai 
nepriklauso šitam veidui. Dvi — negyvos akys.

“Taip, Raidai, šiandie mes atsisveikiname”. 
Jis atkemša butelį, geria ir siūlo man. "Greičiausia 
visam laikui”.

“Išvykstate į frontą, drauge Roogai?”
Man pasivaideno lyg šypsnys jo lūpose. “Į 

frontą? Ne visai, Raidai. Aš gavau uždavinį, ku
rį vykdant maža vilčių sugrįžti. Kaip bus, taip — 
uždavinį reikia įvykdyti! Gal dar matysimės, Rai
dai, bet gal ir ne”. Išgėręs atsisėda. “Toks jau 
gyvenimas, Raidai. Jeigu vokiečiai ateitų į Talliną, 
manęs jau čia nebebus. O jeigu jie ir neateitų,, ta
da — tavęs čia nebus, Raidai. Artėja pabaiga, 
Raidai — vienokia ar kitokia!”

“žinau, drauge Roogai”.
Roogas atsistoja. “Sakai — žinai? Puiku, 

Raidai! Gal būt tau išeis į naudą, kai būsi viską 
praėjęs — visas niekšybes, kvailystes, visą purvą 
perbridęs!”

“Argi tas buvo būtina, drauge Roogai?”
Akimirkai jo veidas pagyvėja. “Ne, tai nebuvo 

būtina, Raidai, ne! Aš tau sakau tai, gal būt, dėl 
to, kad šiandie esame taip arti — . ,
Bet palikime tai, Raidai. Mes esame juk vyrai, bet 
kartais ir vyrai turi valandų, kada jie nori kalbėti. 
Matai, Raidai, aš kilęs iš labai skurdžids šeimos. 
Mano jaunystė buvo prakeiktai sunki. Jau 14 me
tų atsiradau pas komunistus. Metų metus už tą 
idėją kovojau ir jai dirbau. Sėdėjau estų kalėji
muose ir prancūzų koncentracijos stovyklose. Ko
vojau ir žudžiau Estijoj, Ispanijoj. Ir niekad nesi
gailėjau, Raidai, niekad!”

"O dabar, drauge Roogai?”
“šiandie? šiandie esu lygsvaros netekęs. No

rėjau komunizmo Estijoje, savo krašte, savoje tau
toje. Stengiausi būti garbingas, Raidai — tu juk 
žinai!”

"Taip, žinau”.
(Bus daugiau)
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“TALKOS” REIKALAI
METINIS BANKELIO SUSIRINKIMAS

visų savo paktų taip nuodug- 
ir brutališkai sulaužiusi kaip

Sąjunga. Jos tarptautinių

idėja bus 
ji bus nu-

N e p

metų sabotavo atitinkamus Jung
tinių Amerikos Valstybių ir Did
žiosios Britanijos pasiūlymus, nors 
abi tos valstybės savo iniciatyva ir 
be jokios kompensacijos iš sovietų 
pusės buvo sustabdžiusios ilges
niam laikui branduolinių ginklų 
bandymus. Be to, sovietai pasi
laikė laisvę tęsti svarbius požemi
nius bandymus be jokios tarptau
tinės kontrolės. Maža to, Maskvos 
sutarties pasirašymo aplinkybės 
parodo, jog iš viso bet kurios tarp
tautinės kontrolės šioje srityje 
problemą sovietai laiko palaidotą. 
Galop, negalima išleisti iš akių ir
tos aplinkybės, kad. kadangi Sov. 
Sąjungos teritorija labai didelė, 
sovietinių bandymų sukeltas oro 
radioaktyvumas yra pirmiausiai ir 
vyriausiai pavojingas jiems pa
tiems. Tad nustodami patys save 
nuodyti, sovietai nedaro jokios 
nuolaidos ai- dovanos Vakarams.

Kai dėl lūkesčio, kad Maskvos 
sutartis atidaranti geras perspek
tyvas svarbiems susitarimams su 
sovietais, tai tas lūkestis taip pat 
nepagrįstas. Sakoma, kad sutar
tis esanti žingsnis pirmyn. O ku
ria kryptimi?

Kryptį yra nustatęs Chruščio
vas, reikalaudamas, kad būtų su
darytas nepuolimo paktas ar pasi
keista nepuolimo pareiškimais tarp 
Atlanto pakto valstybių ir vadin. 
Varšuvos sutarties dalyvių. Šis 
reikalavimas neturi nieko bendro 
su taikos užtikrinimu.

Nepuolimo paktai su Sov. Sąjun
ga ir jos statytiniais sovietų už
valdytuose kraštuose yra bereika
lingi ir kenksmingi. Jie yra be
reikalingi, nes jau Jungtinių Tau
tų statutas draudžia puolamąjį 
karą. Tad, jeigu šio draudimo ne
pakanka kuriam Organizacijos na
riui nuo puolimo sulaikyti, būtų 
didelė iliuzija manyti, kad tas na
rys gerbs kokius papildomus ne
puolimo susitarimus. Tai ypačiai 
taikytina Sov. Sąjungai. Jokia 
kita valstybė nėra pasiūliusi ir su
dariusi tiek nepuolimo paktų kaip 
Sov. Sąjunga, kuri juos dargi pa
tobulino sutartimis dėl puoliko de
finicijos. Ir jokia kita valstybė 1

nėra 
niai 
Sov. 
santykių istorija yra pirmiausiai
jos sunaikintų nepuolimo paktų 
griuvėsių laukas. Latvija, Estija, 
Latvija, Suomija, Lenkija, Čekos
lovakija, Rumunija yra tam ryš
kūs neatremiami įrodymai. Ant 
šitų griuvėsių statyti iliuzorinį 
apsisaugojimo nuo sovietų puoli
mų pastatą būtų ne tik bergždžias, 
bet ir kenksmingas bei pavojingas 
dalykas. Visa Sov. Sąjungos tarpt, 
politikos istorija parodo, jog jokia 
sutartis ir supersutartis nėra so
vietų sulaikiusi nuo puolimo. Jie 
veda karus, kai tik gali tai be rizi
kos sau padaryti. Dabar jie negali 
rizikuoti jokio rimtesnio karo. Ar 
gausios šypsenos ir rankų spaudi
nėjimas kuriuos esame matę Mas
kvos sutarties derybų nuotraukose 
yra pakeitę Sov. Sąjungos politi
ką? Gal ji dėl to yra staiga pasi
keitusi? Na, jeigu toks stebuklas 
būtų įvykęs, tai kaip tik nepuoli
mo susitarimai nebūtų reikalingi! 
Kaip reaguotų pasaulio viešoji 
nuomonė į žinią, kad Jungtinės 
Valstybės sudaro nepuolimo paktą 
su Kanada ar Didžiąja Britanija, 
su Prancūzija ar Italija? Tikrai 
gardžiu juoku, nes karo tarp tų 
valstybių eventualumas tegali bū
ti liguistos vaizduotės padarinys. 
Tokiu pat juoku, bet dėl kitų prie
žasčių, tegalima priimti dabartinį 
Sov. Sąjungos reikalavimą suda
ryti su ja nepuolimo paktą. Dau
gelio metų ir daugelio valstybių 
patyrimas parodo, kad nepuolimo 
paktų Sov. Sąjunga nelaiko sau 
privalomais pasižadėjimais, bet 
panaudoja juos kovai prieš laisvus 
kraštus. Sov. Sąjungai nepuolimo 
paktai tėra priemonė propaguoti 
jos tariamam taikingumui, sukelti 
pas savo kontrahentus (tai yra, 
pas būsimas aukas) saugumo iliu
zijai ir sudaryti priekabėms spaus
ti savo kontrahentus, kaltinant 
juos nepuolimo paktų pažeidimu. 
Tokia buvo sovietų taktika praei
ty ir tokia ji tebėra dabar. Su 
tuo skirtumu, kad šiandieną sovie
tai, reikalaudami nepuolimo pakto, 

Brangus Ku-ka,
štai ir po Spaudos baliaus. Gai

la, kad negalėjom susitikti ir pa
dalyvauti. O gal ir aš kaltas, kad 
tokioj gausybėj žmonių Tavęs ne
suradau. Buvai ten ar nebuvai, 
bet vistiek noriu su Tavimi pasi
dalinti baliaus įspūdžiais. Visi (ir 
aš jų tarpe) gyrė, kad balius bu
vęs labai puikus ir daugelio lū
kesčiai pasitvirtino. Tik gaila, kad 
tokiame sausakimšame baliuje 
buvo spragų — trūko senų spau
dos balių veteranų canberiškių 
p.p. Pilkų ir Andriuškų.

Pirmiausia turiu Tau pasakyti, 
kad aš ypatingai to baliaus lau
kiau ir troškau, kad tik jis grei
čiau įvyktų, kol dėl jo mano gra
žus šeimyninis gyvenimas dar ne
sugriuvo. Pareinu, būdavo, namo
— pietūs nevirti, viskas suversta, 
skiaučių pilna asla. Siuvama ma
šina ūžia, birbia dienomis ir nak
timis: žmonelė tik siuva, tik taiso, 
tik stengiasi. Pats perėmiau visus 
šeimyninius darbus — vaikus pa
guldyti, pietus pašildyti, į krau
tuvę sulakstyti. Kdnčiau dantis 
sukandęs — kad tik toji velniava 
greičiau praeitų. Dar to negana: 
savaitę prieš balių žmonikė pra-. 
dėjo dėtis plaukus: Tik įsivaiz
duokit — į galvą prikišo visokių 
gelžgalių, naktimis pradėjo nebe
miegoti ir duotis po kambaiius. 
Kartą neiškentęs ir klausiu: “Kas- 
gi pasidarė, brangioji, kad nebe
miegi?” O jinai — “Galvą spau
džia, negaliu prie pagalvės pri
glausti” Ak, tos moterys, viską 
daro, kad viena 
gražesnės!

Pagaliau atėjo 
tadienis. Iš ryto 
sus laikordžius — juk pavėlavus 
autobusas ant kelio nelauks, o 
pėsčias nenukinkuosi — čia tau 
ne į Šiluvos atlaidus!

Susikrovę viską, kas neišpasa
kytai baliui būtina, išskubėjom 
ant centrinio kelio. Kokia laimė mūsų mielas Zakaras SP unifor-.
— autobuso sustojimas prie pat 1 moję.

už kitą būtų-

ir lauktasis šeš- 
patikriname vi-

ba- 
pa- 
su- 
čia, 
su- 
di-

karčiamėlės durų. Viskas taip ir 
sutverta žmogaus patogumui! O 
laiko turime dar geroką pusvalan
dį. Ir sakau nusikosėjęs: “Žinai, 
dūšele, aš ne iš tokių stovėti prie 
karčiamos durų ir neužeiti”. Re
tai kada žmona mano pasiūly
mams pritaria, bet šį kartą įvyko 
stebuklas — “užeikim”, sako.

Nespėjus tinkamai pasidrąsinti, 
autobusas jau ir čia. O jis pilnas 
ir visi saviškiai — kaimynai, ben
dradarbiai, bet ir jie kažkaip 
taip atrodo, šventiškai.

Laimingai prisikasėm prie 
liaus durų. Visi tik atsidūsta 
lengvėjimo dejone, o aš net 
sunku: “Štai ir mes”! Bet 
broleli, jau spūstis. Prie stalo 
sikrimtęs ir pasilenkęs prie 
džiulio lapo kažką tik brauko, tik 
rašo “M.P.” redaktorius. Iš pra
džių nesupratau, bet tik vėliau 
paaiškėjo, kad jam šiandien pati 
sunkiausia pareiga — kaip sutal
pinti ir susodint visus svečius, kad 
jie būtų patenkinti ir kad pačiam 
ausys nedulkėtų. Viduje svečius 
pasitinka Krašto Valdybos pirmi
ninkas, taip išsipustęs — atpažint 
negalima. Prisistato ir sporto pir
mininkas Pačėsa — senas priete
lius nuo neatmenamų laikų. Jis 
vis pirmutinis ir visur suspėja. 
Pasigavęs nepaleidžia — tūpk, 
sako, prie mūsų stalo Taip ir nu- 
tūpėm. Juk ir sporto balius nu
matomas toje pačoje salėje. .

Kiek daug reikia pamatyti, su
sitikti, o salės didumėlis, o sve
čių gausumėlis. Pakeliu snapą į 
muzikantus, kurie ką tik pradėjo 
stygas stygavoti — nagi scenoje 
virš jų trys didžiulės galvos beka
bančios. Vidurinis aiškiai “M. 
P.” redaktorius, pro didžiulius 
akinius ne rašo, o diriguoja “Mū
sų Pastogę”. Kiti mane pamokė, 
kad kairėje tai Krašto Valdybos 
p-kas visu savo svoriu prisėdęs tą 
Mūsų Pastogėlę, o dešinėje tai 

Tavo
Gailiu* ■

siekia dar papildomų tikslų. Bū
tent, pirma, sukelti pavergtose 
tautose įspūdį, kad Vakarai nus
toja domėtis jų laisvės atstatymo 
problema, atitolinti tas tautas nuo 
Vakarų ir jas, tai yra 100 milionų 
žmonių Rytų ir Centro Europoje 
palaipsniui nustatyti prieš Vaka
rus. Antra, sustiprinti vadin. 
“Vokietijos demokratinės respub
likos” tarptautinę padėtį. Grei
čiausiai sovietai šiuo tarpu siekia 
ne tiek Ulbrichto “respublikos” 
pripažinimo, kiek jos įvesdinimo į 
tarptautinius santykius. Maskvos 
sutartis ir sovietų reikalaujamas 
nepuolimo paktas atidaro tam la
bai gerą kelią. Turint galvoje vis 
didėjantį Vakarų politinį atbuki
mą, lengva numatyti, kad jeigu 
ateity būtų sušaukta kokia Mas
kvos sutarties dalyvių konferenci
ja ir Bundeskancleris Adenaueris 
būtų priverstas atsisėsti prie vieno 
stalo su Ulbrichtu, — nedaug kas 
kvaršintų sau galvą, kad ponas 
Adenaueris yra teisėtas Vokietijos 
atstovas, o Ulbrichtas tėra sovietų 
įrankis bei kvislingas. Trečia, 
nepuolimo paktas būtų sovietams 
priemonė sustiprinti spaudimą 
prieš Vokietijos Federalinę Res
publiką, kaltinant ją tariamu “mi- 
litarizmu”, ir paversti Vakarų

TAUTOS ŠVENTĖ 
ADELAIDĖJE

Šiųmetinė Tautos Šventė Ade
laidėje (8.9.63) praėjo šiek tiek 
kitaip, negu jos organizatoriai 
(Apylinkės valdyba) buvo projek
tavę. Pasiruošimai buvo pradėti 
gana seniai ir užsimojimai buvo 
platesni. Specialiai šiai šventei 
Pulgis Andriušis parašė originalų 
scenos montažą “Vainikavimo Iš
vakarės”, o Teatro Mėgėjų Sam
būris, kuris pelnytai buvo liaupsi
namas už Vaivos pastatymus, ap
siėmė tą vaidinimėlį inscenizuoti.

Mašina, taigi buvo užsukta, ta
čiau toliau jau niekas nesirūpino, 
kad ji suktųsi. Niekas iš rengėjų 
iki paskutinės dienos nežinojo, 
kad “mašina”, pilnai neapsisu
kus, tuojau sustojo. Kitaip esant, 
būtų buvusi paskelbta kitokia pro
grama...

Tik minėjimo dieną paaiškėjo, 
kad vienintėlis Mėgėjų Sambūrio 
režisierius J. Neverauskas, neti
kėtai ligos prislėgtas, negalėjo 
pravesti repeticijų. Teoriškai, 
Adelaidėje yra režisierių visa eilė, 
tačiau, atrodo, kad į kitus*režisie
rius niekas nesikreipė ir visą rei
kalą palaidojo, dar jam negimus. 
Su vaidinimu buvo supinti tauti
niai šokiai, lietuviškos dainos. Vis
kas turėjo būti labai dailu, labai 
gražu, bet išėjo kitaip. Iš viso pa
siruošimo, arba, tikriau sakant, 
nesiruošimo vaidinimui pasiliko 
tik originalios ir tikrai įspūdingos 
V. Samulio dekoracijos, kurios di
dingai puošė sceną minėjimo me
tu.

Paskubomis keičiant programą, 
Apylinkės valdybos pirmininko V. 
Petkūno žodis išsirutuliojo į im
provizuotą paskaitą jaunimui, ko
dėl Tautos Šventė švenčiama rug
sėjo 8 dieną ir kaip ji būdavo pra
vedama Lietuvoje nepriklausomy
bės laikais.

Meninėje dalyje pasirodė solis
tė M. Pečiulienė ir pirmoji tauti
nių šokių grupė, vadovaujama p. 
B. Lapšienės. Nors ir tautinių šo
kių grupei, kuriai akomponavo se
sutės Germanaitės, teko pašokti 
daugiau šokių, negu buvo numaty
ta, tačiau didžiausią meninės pro
gramos dalį puikiai ant savo pe
čių išnešė smarkiai tobulėjąs Li- 
tuania choras, vadovaujamas mu
ziko V. Šimkaus. Pilnutėlė Lietu
vių Namų salė, atrodo, būtų dide
liu malonumu išklausiusi dvigubai 

Išeinu pirmam šokiui su savą
ja. Bet koks čia šokis — kur be
pasisuksi, vis užkliudys! jei ne 
pečiu, tai žvilgsniu prietelius ar 
pažįstamus. O moterys, moterys 
— jų dailumas ir jų rūbų pra
šmatnumas!'

Netrukus stalai dekoruojami bu
teliais. Juo tolyn, juo dalykai ge
ryn: veidai kaista, žmonės links
mėja, kalbos pagyvėja. Staiga 
muzika nutrūksta, sudunda būg
nai. Kas gi čia dabar? Salės vi
dury pasirodo “Ieva”, lygiai iš 
rojaus, tik kiek su kutosėliais. Po 
jos dar kita, pavydėdama povui 
plunksnų, pati jomis apsikaišė. 
Vaizdavau nepatenkintą, nors 
širdyje tikrai džiaugiausi — spau
dos balius niekados neapvilia! Bet 
kur gi tas mano Ku-ka? Ar jis 
irgi gėrisi žemės grožybėmis?

I . “Ievos” netrukus vėl grįžo į 
|rojų. Iriuosi prie stalo, troškulio

Berlyną “laisvuoju ir neutralizuo
tu” miestu, kuriam sąjunginių 
kariuomenės dalinių buvimas bū
tų nereikalingas, nes nepuolimo 
paktas sudarytų pakankama “sau
gumo garantiją”. Galop, nepuoli
mo paktas turėtų atgarsių net 
tolimoje Kuboje. Kadangi sovie
tų vyriausybė yra pakartotinai 
pareiškusi savo pasiryžimą “ginti” 
Kubą, sovietų reikalaujamas pak
tas sustiprintų Kubos raudonosios 
diktatūros padėtį ir dar daugiau 
susiaurintų Amerikos galimumus 
veikti prieš Kubos pavertimą ko
munistinio veržimosi į Pietų Ame
riką baze.

Tokiu būdu Maskvos sutartis 
dė dalino branduolinių bandymų 
sustabdymo ir sovietų reikalauja
mi nepuolimo susitarimai sudaro 
toli siekiantį manevrą, gal svar
biausią iš manevrų, kuriuos so
vietai buvo ligšiol padarę Vaka
rams sukladinti ir naujai komu
nizmo ekspansijos fazei paruošti. 
Šis manevras būtų labai paleng
vintas, jei Vakaruose prigytų le
genda, kad esama ideologinio kon
flikto tarp “blogų” raudonųjų ki
niečių ir “gerųjų” sovietų. Negali 
būti kabos apie tai, kad dvi komu
nistinės valstybės dėl ideologinių 
skirtumų prieitų prie tokio įtem
pimo, kuris šiuo tarpu egzistuoja 
tarp Sov. Sąjungos ir raudonosios 
Kinijos. Tikrosios to įtempimo 
priežasties reikia ieškoti konkre
čios politikos srityje. Todėl reikia 

tiek dainų, kiek choras sudainavo. 
Niekas tada tikrai negalvojo, kad 
choras buvo išvargęs po sėkmingo 
vakarykščio koncerto australų vi
suomenei (Legacy šeimoms). Jū
sų bendradarbiui neteko garbės 
šiame koncerte dalyvauti ir todėl 
platesnė informacija apie jį neį
manoma. Be to, minėjime choras 
dainavo daugiau, negu jis ruošėsi 
dainuoti. Ir todėl nenuostabu, kad 
choras atsipalaidavo nuo lietuviš
ką dainą staiga pamėgusios visuo
menės... Tautos Himnu, kuris ne
tikėtai buvo sugiedotas vietoje bi- 
sų...

Stebint tautinius minėjimus, ne
galima nusikratyti minties, kad 
visas sunkumas krenta tiems, ku
rie daugiausia dirba. Nežinau kaip 
kitur, bet Adelaidėje tai choras 
ir tautinių šokių grupės turi būti
nai išnešti viską ant savo pečių. 
Žiūrint iš kultūringo taško, spe
cialūs dainos ir tautinių šokių kon
certai būtų daug daugiau naudin
gesni, negu jų iščiulpimas minėji
muose, kurie, kiekvienu atveju, tu
rėtų būti sutelktų jėgų pasirody
mas, paimant iš kiekvieno po tru
putį.

Pilną dainos ansamblio pajėgu
mą galima nustatyti tik specialia
me jo koncerte. Lygiai tas pats 
liečia ir tautinių šokių grupes. Bet 
kai tiems ansambliams tenka vis
kas išdainuoti ir viskas iššokti 
kasmetiniuose minėjimuose, spe
cialiems koncertams nedaug kas 
lieka. Ir pati visuomenė, pagaliau, 
taria, kad ji dhoro prisiklausė, 
tautinių šokių prisižiūrėjo...

V. Radzevičius

Rugpjūčio 31 d. Lietuvių Na
muose, 12 Francis Grove, Thorn- 
bury įvyko metinis Lietuvių Ko
operatinės Kredito Dr-jos “Tal
ka” narių susirinkimas. Pirminin
kas L. Barkus atidarė susirinki
mą ir buvo sudaryta balsams skai
čiuoti komisija. Susirinkimas pa
tvirtino paskutinio susirinkimo 
protokolą. Po to sekė pranešimai. 
Apie veiklą išsamiai pranešė Dr- 

numalšinti, užkliūvu už redakto
riaus. “Kaip reikalai, viršinin
ke?. O jis: “Tai gal po lašiuką. 
Pagaliau visi susodinti. Kitiems 
metams jau vėl reikės dairytis ki
tos, erdvesnės salės”. “Tu man, 
sakau, daugiau ir nepasakok, kad 
pasigendi M. 
Žiūrėk, kaip 
trata!”

Dar lašelis, 
nusileidžia 
muzikantai. Negi jau pabaiga? 
Kartą mętuose ir taip trumpai. 
Kad dar nors valandėlę!

Nors jau ir praslinko kelios 
dienos po baliaus, bet nuotaika 
ir namuose vis dar balinė. Bran
gus Ku-ka, nors ir nesutikau Ta
vęs baliuje, bet primenu, kad dar 
daugiau, sužinotum baliuje daly
vaudamas.

Pastogės rėmėjų, 
remia, net sienos

dar šokis, 
užuolaida,

Staiga 
dingsta

JAUNIMAS IR BENDRUOMENĖ
“Mūsų Pastogės” 33 numerio 

vedamajame “šeimų skilimo klap
simu” autorius (v.k.) palietė tėvų 
ir vaikų santykius lietuviškose 
šeimose. Reikalas visais laikais 
aktualus ir judintinas, tik, gaila, 
kad apsiribota vien šeimomis. 
Vienas sakinys tame vedamajame 
skamba taip: “... šeimų skilimas 
į dvi stovyklas liudija tokių tėvų 
stoką tautinio sąmoningumo ir — 
kas liūdniausia — visišką nesido- 
mėjimą savo vaikais...” Teisingai 
pasakyta! Tą patį galime prikišti 
ir mūsų bendruomenei, kuri iki 

manyti, jog Maskva ir Pekinas 
šiuo tarpu nesutaria dėl tolimes
nių komunizmo ekspansijos etapų. 
Raudonoji Kinija spėjamai nori 
tęsti atvirą Azijos užkariavimą, 
tuo tarpu kai Sov. Sąjunga laiko 
esant praktiškiau paruošti dirvą 
ekspansijai, užmigdant kuriam 
laikui Vakarų budrumą.

Pabaigai aš grįžtu prie mano 
susitikimų su Lavaliu 1935 metais 
Ženevoje. Kai Tautų Sąjungos se
sijos gale aš vėl nuėjau pas jį pa
dėkoti už prancūzų vyriausybės 
suteiktą Lietuvai paramą, jis da
vė man patarimą Hitlerio nepro
vokuoti, bet kartu ir nenusileisti 
jo neteisėtoms pretenzijoms, — 
kad nesusidarytų pas nacių vadą, 
pasakė Lavalis, “pagundų psicho
logija”. Kaip žinoma, savo vėles
nėje laikysenoje Hitlerio atžvilgiu 
Lavalis nepasekė šia išmintinga 
taisykle. Tačiau man atrodo, jog 
“pagundų psichologijos” klausi
mas yra aktualu^ civilizuotojo pa
saulio santykiams su Sov. Sąjun
ga. Spaudos pranešimais einant, 
Chruščiovas priimdamas Kremliu
je gausius Amerikos ir Anglijos 
delegacijų narius, išsišoko stačio
kišku sąmojum, klausdamas, “kas 
čia daro invaziją?” Tai yra ženk
las, kad tas niekšiškiausių invazijų 
politikos atstovas mano galįs labai 
daug sau leisti Vakarų atžvilgiu. 
Ypačiai gi jis tikisi galįs nutildyti 
tarptautiniame gyvenime laisvės 
bei teisingumo balsą, kuris yra 
vienas svarbių ginklų prieš komu
nizmo skverbimąsi. Tačiau civi
lizuotasis pasaulis turi visų gali
mumų pamokyti laisvės priešą, 
kad jis klysta. Tam pirmoje eilėje 
reikia nenutylėti, neužmiršti ir 
nepalaidoti sovietų pavergtų tau
tų laisvės bylos. Tokia Vakarų 
laikysena nebūtų nei mielaširdin- 
gumas, nei labdarybė, bet tiktai 
natūralūs apsigynimo aktas. Nes 
dabartinėmis aplinkybėmis nekyla 
karo ar taikos klausimo. Proble
ma yra ši: ar laisvės 
pasaulyje išlaikyta ar 
marinta.

Stasys
(Šis straipsnis atspausdintas 

taip pat Berlyno laikrašty “Der 
Tagesspiegel” ir Bazelio “Bas
ler Nachrichten”).

jos “Talka” pirm. L. Barkus. 
Apyskaitiniais metais į Talką įsto
jo 29 nariai, šiuo metu joje yra 
81 narys. Paskutiniais metais na
rių skaičius padidėjo 53%. Įnašų 
yra 715 svarų. Turėta 2422 sva
rus indėlių, už kuriuos išmokėta 
74 svarai palūkanų. Iki balandžio' 
30 d. buvo mokama 4%, o nuo ge
gužės 1 d. 3į metinių palūkanų. 
Šiais metais nutarta mokėti 5% 
metinių palūkanų.

Iš pelno paskirta Sporto Šven
tės pravedimui 7 sv. Likusia pel
nas paskirtas j atsargos kapitalą.

Išduota 14 paskolų 4400 svarų 
sumai. Nuo Talkos darbo pradžios 
išduota viso 20 paskolų 5550 svarų 
sumai. Iki gegužės 31 d. buvo 
imama už paskolas 8%, o nuo lie
pos 1 d. 7i% metinių palūkanų. 
Šiais metais už paskolas buvo 
gauta 200 svarų palūkanų. Ne- 
apyvartoje pinigų sumos laikomos 
Commonwealth banke Talkos są
skaitoje.

Įsigyta nedegama nauja spin
ta (seifas) už 62 svarus. Valdyba 
tiek spaudoje, tiek žodžiu sten
gėsi populiarinti Talkos tikslus. 
Lietuvių Studentų S-gos Melbour
ne Skyriaus pakviestas Talkos 
valdybos narys Juozas Šniras stu
dentų susirinkime padarė prane
šimą apie kooperatinę veiklą ir 
jos prasmę.

Valdyba tarpininkavo ir išrūpi
no savo nariams draudimo įstai
gose nuolaidų net iki 22%.

Talka palaikė ekonominio po
būdžio ryšius su šiomis vietos 
lietuvių organizaejiomis: Mel
bourne Lietuvių Klubu, ALB Mel
bourne Apylinkės Valdyba) Lie

SKAITYTOJO BALSAS
šiol nėra parodžiusi didelio suši- 
domėjo jaunimo veikla.

Reikia pripažintų kad bendruo
menė, bent sportininkus, remia 
medžiaginiai gana duosniai. Spor
tininkai už tai jaučia gilią padė
ką, nes be šios paramos klubų 
veikla būtų labai ribota ir nebū
tų įmanoma suorganizuoti dabar
tinio masto sporto švenčių. Ta
čiau vien tik medžiaginės para
mos šeivijos lietuviškam jaunimui 
neužtenka. Geroje šeimoje neuž
tenka, kad vaikai būtų sotūs ir 
apsirengę. Jei šeimoje nebus vi
dujinės, ją rišančios šilumos — 
užaugę vaikai bus svetimi savo 
tėvams. Tas pats pavojus gręsia 
ir mūsų bendruomenės gyvenime. 
Tautiečiai skaitlingiau atsilankę 
į sporto švenčių atidarymą ar į 
rajoninę skautų stovyklą, kurios 
lietuvių kolonijose įvyksta tik kas 
kelinti metai, mano, kad to jau ir 
užtenka santykių palaikymui su 
jaunimu. Taip galvodami galime 
skaudžiai apsirikti, nes nuo da
bartinių vyresniųjų ir jaunimo 
santykių priklausys ateities Aus
tralijos lietuvių bendruomenės 
kokybė ir kiekybė.

Džiuginantis reiškinys, kad jau
nimo organizacijos to bendradar
biavimo pačios jieško ir tam tiks
lui atsiekti organizuoja jaunimo 
šventes. Sportininkų, skautų ir 
ateitininkų iniciatyva Adelaidėje 
šemet spalio 6 d. įvyks jau ket
virta jaunimo šventė. Tokia šven
tė pernai buvo suorganizuota ir 
Sydnėjuje. Reikia tikėti, kad šiuo 
pavyzdžiu paseks kitos lietuvių 
kolonijos. Būtų tikslingiausia, jei 
šias šventes globotų Krašto Val
dyba ir jos visose lietuvių koloni
jose būtų švenčiamos tą patį sek
madienį, pavadinant jį “Austra
lijos lietuvių jaunimo diena” nr 
panašiai. Krašto Valdyba turėtų 
paraginti vietines Apylinkių Val
dybas šią šventę visokeriopai rem
ti. šių švenčių proga, jaunimo 
organizacijoms pristačius, reikėtų 
atžymėti ypatingai nusipelniusius 
jaunimo veiklos darbuotojus. Bū
tų gražu ir jaunimui pakeltų ūpą, 
jei bendruomenė įteiktų dovanas 
veikliausioms jaunimo organizaci
joms. Vienu žodžiu, jaunimo šven
tės turėtų mums atstoti Nepri
klausomybės laikais švęstas ka
riuomenės ir visuomenės susiar
tinimo šventes, nse dabartinį mū
sų jaunimą galima drąsiai prily
ginti anų laikų kariuomenei. Nuo 
šios kariuomenės paruošimo pri
klausys kokią kovą ji tęs Lietuvos 
laisvinimo labui.

Neužtenka su jaunimu ben
drauti tik jaunimo šventės dieną 
— atsilankykime dažniau j jauni
mo ruošiamus parengimus, sto
vyklas bei sportininkų varžybas. 
Jaunimas, pastebėj’ęs tautiečių 
susidomėjimą j‘o veikla, jaus pa
reigą atsilyginti tuo pačiu, daž
niau atsilankydamas į vyresnių
jų ruošiamus parengimus. Tokiu 
keliu prieisime prie vyresnės kar
tos ir jaunimo draugystės ir j 
ateities perspektyvas galėsime 
žvelgti giedresniu žvilgsniu.

R. Sidabras, Adelaide

Kalbėtojas prakalbą sakė kelias 
valandas, kol pagaliau susiprato, 
kad per ilgai užtruko (aiškiai bu
vo lietuvis) ir ėmė atsiprašinėti 
publikos:

— Atleiskite, bičiuliai, aš tru
putį per ilgai užsišnekėjau, tačiau 
matote, nepasiėmiau su savim 
laikrodžio.

— Ką tas turi bendro? — šūk
telėjo "nukentėjęs” iš publikos. — 
Yra gi kalendorius jums už nuga
ros. * 

tuvių Brolija Melbourne ir Slidi
ninkų Klubu “Neringa”. Turėta 
ir su užsienio giminingomis orga
nizacijomis ryšių.

Atskaitomybės pranešimą pada
rė atskaitomybės vedėjas ir val
dybos narys Juozas šniras bei 
perskaitytas revizijos pranešimas. 
Pasisakyta dėl pranešimų ir pa
tvirtinta apyskaita.

Į dviejų pagal statutą pasitrau
kiančių valdybos narių vietą per
rinkti Liudas Barkus ir Juozas 
šniras. Ir šiems metams valdybon 
įeina: buv. pirmininkas L. Bar
kus, vicepirm. Vytautas Baltuš
ka, sekretorius Bruno Zdanis, at
skaitomybės vedėjas J. šniras. ir 
valdybos narys J. Kalnėnas. Po 
rinkimų valdyba dar nepasiskirs- 
tė naujai pareigomis.

Susirinkime daug kalbėta ir ra
ginta visiems iš anksto surašyti 
testamentus, nes vien praėjusiais 
metais tik iš keletos mirusiųjų 
turto teko Melbourne apie septy
nis tūkstančius ne giminėms ir 
ne lietuviškiems reikalams. Vien
gungių testamentus sutinka val
dyba saugoti savo seife.

Iš mažos gilės išauga tvirtas ir 
galingas ąžuolas. Linkime mel- 
boumiškei Talkai su kiekvienais 
metais augti ir stiprėti, o tautie
čiams daugiau paslankumo ir pri
sirengimo stoti į Talkos narių ei
les, kad Sau ir lietuviškam reika
lui daugiau pasitarnautume.
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SPORTAS ADELAIDĖJE
JAUNIMO ŠVENTĖ

Vyties sporto klubas, skautams 
ir ateitininkams talkininkaujant, 
rengia ketvirtą jaunimo šventę 
Adelaidėje spalio 6 d.
šventė pradedama 11 vai. ryto 
pamaldomis šv. Kazimiero koply
čioje, kur jaunimas dalyvauja or
ganizuotai. Po pamaldų koplyčios 
šventoriuje įvyks sporto klubo 
daiktinė loterija.

Oficialus jaunimo šventės ati
darymas 2 vai. po pietų Lietuvių 
Namuose. Vėliavas iškėlus, į jau
nimą žodį tars ALFAS V-bos pir
mininkas Jurgis Jonavičius. šven
tės programą išpildys sportinin
kai. Aikštelėje pasirodys krepši
ninkai ir tinklinio žaidėjai. Salėje 
įvyks individualinės Adelaidės 
vyrų ir moterų stalo teniso pir
menybės, bei šachmatų turnyras. 
6 vai. vakare skautai ir ateitinin
kai ir tautinių šokių grupė atliks 
meninę programą. Jaunimo šven
tė baigiama šokiais ir žaidimais.

Šventės metu bus atžymėti pa
vyzdingiausi “Vyties” sportinin
kai. Veiks sportininkų mamyčių 
užkandos ir lengvų gėrimų bufe
tas.

Tikime, kad į šią šventę su jau
nimu pabendrauti tautiečiai atsi
lankys skaitlingai.

I

1000 KALĖDINIU SIUNTINIU BE UŽDARBIO
< (

Turėdami galvoje tą didžiulę paramą, kuria mes naudojomės praeitais metais, DAR KARTĄ (jau septinti metai) 
visiems lietuviams kaip dovaną atiduodame savo uždarbį nuo 1000 (tiktai) SPECIALIŲ KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ.

Kadangi mums prekybiniai metai buvo sėkmingi, tai esame pajėgūs pasiūlyti šių metų KALĖDINIAMS SIUNTI
NIAMS BE UŽDARBIO NAUJAS GEROS RŪSIES EKSPORTINES ANGLIŠKAS MEDŽIAGAS, specialiai mums 
gamintas, ŽYMIAI GERESNĖS RŪŠIES, patrauklesnes ir ŽEMESNĖMIS KAINOMIS negu ankstyvesniais metais.

KREPŠINIS

Pietų Australijos krepšinio mė
gėjai nusivylė, nes Filipinų krep
šininkai, silpnokai pasirodę Syd- 
nėjuje ir Melbourne, nutraukė 
gastroles Australijoje. Programo
je buvo numatytas jų pasirodymas 
Adelaidėje ir Perthe, bet dėl silp
nos žaidėjų formos ir susižeidimų, 
svečių krepšinio vadovas pasirin
ko kelią į namus. To pasėkoje 
Pietų Australijos krepšinio va
dovybė, kuri šiam vizitui buvę 
įdėjusi daug pasiruošimo darbo, 
įteikė protestą Filipinų konsului 
Canberroje.

VYTIS — PANTHERS 18:28

Nelaiminga savaitė vytiečiams 
finaliniuose žaidimuose. Pralai
mėta net trijuose frontuose.

Pirmiausią nesėkmę patyrė jau
nosios lietuvaitės krepšininkės. 
Prieš kelias savaites “Panthers” 
krepšininkės buvo įveiktos 25:20, 
o šį kartą joms pralaimėta net 
10 taškų skirtumu. Negalima-pa
sakyti jog vytietės sužaidė blo
giau. Ne, jos parodė gražų žaidi
mą ir netrūko kovos dvasios Tu
rinčios daugiau patyrimo, vyres
nės amžiumi ir aukštesnio ūgio 
priešo krepšininkės pasiekė pel
nytą pergalę. Jaunųjų lietuvaičių

KOVAS — HONG KONG 
STUDENTS' 51 — 46

Pradžia gana sunki, nes kinie
čiai labai gražiai žaidžia, puikiai 
valdydami sviedinį. Vienu laiku 
priešas net veda 10 taškų ir atro
dė, kad.mūsškiams gali būti gan 
blogai. Antrame kėlinyje imta 
kiečiau dengti ir išvystytas labai 
greitas tempas, kuris išblaško 
priešą. I rungtynių pabaigą Ko
vas visai veda žaidimo eigą, ir lai
mėta tik 5-kiais taškais. Žaidė: 
D. Kriaucevičius, A. Daniškevi- 
čius, S. -Lukoševičius, A. Andre- 
jūnas, R. Reisgys, A. Lapšys, J. 
Kriaucevičius, K. Protas, V. Lu
koševičius.

lemiamoje kovoje pasižiūrėti su
sirinko netik gausus būrys tautie
čių, bet atkrepė didelį dėmesį sta
diono žiūrovų tarpe. Taškai: N. 
Vyšniauskaitė 13, M. Lapienytė 
3 ir A. Krivickaitė 2.

STALO TENISAS

VYTIS — HYDE PARK 4:5
Pirmoji vyrų komanda pusfina

lio rungtynėse netikėtai pralai
mėjo. Taškai: A. Gudaitis 2, P. 
Urbašius, J. Čižauskas.

Nesėkmingos pusfinalio rungty
nės buvo ir jaunosioms vytietėms. 
Pralaimėta taip pat minimaliniu 
rezultatu prieš E.T.S.A. 4:5. Taš
kai: B. Mikužytė 2, A. Umevi- 
čiūtė 1, R. Pacevičiūtė 1. Lietu
vaitės parodė kietą pasipriešini
mą iš 19 setų laimėjusios 9 ir 
bendroje sumoje atsiliko tik 8 
taškais.

Šiomis rungtynėmis vytiečiai 
užbaigė 1963 m. stalo teniso ko
mandinių pirmenybių sezoną.

R. Sidabras

“KOVO” NAUJIENOS
KOVAS — ROVERS 53 — 34

Rungtynės gan lengvai laimė
tos prieš silpnesnį priešą, nors 
pirmame kėlinyje žaidimas buvo 
gan lygus, žaidė: D. Kriaucevi
čius, J. Kriaucevičius, A. Lapšys, 
A. Andrejūnas, S. Lukoševičius, 
V. Lukoševičius, R. Reizgys.

Amerikietė sportininkė Doris Fuchs laimėjusi 4 aukso meda
lius Panamerikos sporto žaidynėse Brazilijoj. Šiose žaidynėse, 
kurios įvyko Sao Paulo, dalyvavo apie 2.500 sportininkų iš 
24-rių vak. pasaulio kraštų.

KOVAS — NEWTOWN 42 — 37
Po sunkios kovos, laimėta prieš 

seną priešą Newtown. Nors ir lai
mėta, mūsiškiai gan blogai sužai
dė antrame kėlinyje. Ypač šluba
vo puolimas. Pereitas rungtynes 
prieš Hovers susižeidęs koją, ko
mandos kapitonas D. Kriaucevi-

ŠACHMATAI ADELAIDĖJE

Po 12 ratų A kl. Vyties šach
matų komanda vėl užėmė pirmą 
vietą su 32 t., nugalėjusi ilgame
tį S.A. komandinį čempioną lat
vių klubą Matisons triuškinančiu 
rezultatu 4š:J. Vietos laikrašty 
Advertiser parašyta, kad tokio 
pralaimėjimo dar neturėjo nuo 
klubo įsisteigimo dienos. 

čius nežaidė; komandai vadovavo 
A. Lapšys. Kiti žaidėjai buvo: J. 
Kriaucevičius, K. Protas, A. Da- 
niškevičius, S. Lukoševičius, A. 
Andrėjūnas, R. Reisgys, V. Luko
ševičius.

Kovo vyrų komanda šiuo laiku 
įregistruota į City of Sydney A 
klasės turnyrą, kuris įvyksta Syd
ney Boys High Shod, Cleveland 
Street, Moore Park, pirmadienių 
ir antradienių vakarais.

Turnyro tvarka:
16.9.63 (pirmadienis) 8 vai. Ko

vas — La Salle
23.9.63 (pirmadienis) 7 vai. 

Kovas — Trieste.
30.9.63 (pirmadienis) 9 vai. 

Kovas — Kangaroos
14.10.63 (pirmadienis) 9 vai. 

Kovas — Moore Park.
15.10.63 (antradienis) 6.30 vai. 

Kovas — South Sydney.
28.10.63 (pirmadienis) 8 vai. 

Kovas — Moore Park II
5.11.63 (antradienis) 7.30 vai. 

Kovas — Tamarama
18.11.63 (pirmadienis) 9 vai. 

Kovas — Coronation.

NAUJAS TRENERIS
Ilgametis merginų treneris V. 

Binkis, negalėdamas toliau tęsti 
trenerio darbo, iš tų pareigų pa
sitraukia. Merginas treniruoti 
perims A. Lapšys. Vincas pasi
traukęs palieka tikrai didelį įdėtą 
darbą; tą parodo dabartinis mer
ginų gražus žaidimas.

B kl. komanda nugalėjo šių me
tų komandinį čempioną Norwood 
I rezultatu 4:1.

B kl. yra ketvirtoj vietoj.
C kl. laimėjo prieš W.P.C.T. 5:0 

ir užima antrą vietą. Pirmoj vie
toj yra komanda dar neturėjusi 
eilės nežaisti vienų rungtynių. Ga
limybių yra užmti pirmą vietą,
jei nebus nenumatytų kliūčių.

Rugsėjo 20 d. 8 v.v. Lietuvių 
Namuose, Norwood* ruošiamas 
rugsėjo 8 d. šachmatų žaibo tur
nyras. Dalyvaus, Adelaidės esami 
ir buv. šachm. čempionai, A kl. 
žaidėjai ir stipriausios lietuvių pa
jėgos. Lietuviai sudarys atskirą 
grupę. Kviečiami visi dalyvauti. 
Bus taip vadinamas ir socialinis 
vakaras ir turnyro laimėtojai 
gaus vertingų dovanų.
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KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 1, kurį sudaro: 
jardai sunkiojo rajono 1 moteriškam kostiumui ar 
suknelei ir švarkučiui, žaliai balto, rausvai balto ar 
rudai balto 
jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai 
mėlyno ar juodo 
jardai poplino, balto 
pora žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių 
KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO už siuntinį 
Nr. 1 yra tiktai
£ 9.19.6 svarais sterlingų, įskaitant visus mokesčius.

2)

3)

4)

5)

3

4

3

1

jardai paltinės medžiagos 1 vyriškam ar moteriškam 
žieminiam paltui, gelsvos, žalios, mėlynos, tamsiai 
mėlynos ar juodos
jardai sunkiojo rajono 1 moteriškam kostiumui ar 1 
suknelei ir švarkučiui, žaliai balto, rausvai balto ar 
rudai balto
jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai 
mėlyno ar juodo
pora žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių

KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO už siuntinį 
Nr. 3 yra tiktai

£ 10.10.0 svarais sterlingų, įskaitant visus mokesčius.
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KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 4 (dvigubas 
siuntinys Nr. 3), kurį sudaro:

6i jardų gabardino ar vilnono 2 kostiumams, pilko, ru
do ar tamsiai mėlyno

6 jardai paltinės medžiagos 2 vyriškiems ar moteriš
kiems žieminiams paltams, gelsvos, žalios, mėlynos, 
tamsiai mėlynos ar juodos

8 jardai sunkiojo rajono 2 moteriškiems kostiumams 
ar 2 suknelėms ir 2 švarkučiams, žaliai balto, rausvai 
balto ar rudai balto

6 jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai 
mėlyno ar juodo

2 poros žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių 
KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO už siuntinį 
Nr. 4 yra tiktai

£ 31.10.0 svarais sterlingų, skaitant visus mokesčius.

XIV-TAI SPORTO ŠVENTEI 
ARTĖJANT

Stovint prieš XIV-tąją Austra
lijos Lietuvių Sporto Šventę ir 
žvelgiant į praeitį, atsiveria ma
lonus balansas: iki šiol įvykusiose 
šventėse dalyvavo maždaug 2500 
lietuvių sportininkų — merginų ir 
vyrų, o per tą patį laiką jas ap
lankė apie 12000 žiūrovų, šie skai
čiai kalba patys už save: mūsų 
Sporto šventės yra pačios didžiau
sios ir skaitlingiausios lietuvybės 
išraiškos šiame žemyne.

šių metų pabaigoje mūsų spor
tininkai vėl suskris draugiškom 
varžybom į Melbourną, kur nuo 
šventės atidarymo iki paskutinės 
jos minutės pulsuos pakili lietu
viško sporto dvasia, čia bus už- 
megstos naujos pažintys tarp jau
niklių, susitiks praėjusių švenčių 
draugai, džiaugsis veteranai pri
augusių jaunųjų būrį matydami. 
Tik šių švenčių dalyviai pajunta 
ir supranta tą ypatingą visus ri
šančią nuotaiką, kuri gyvena juose 
dar ilgą laiką po to, kai nuaidi 
paskutiniai šventės garsai.

ALFAS Valdyba nori per spor
to klubus į šias šventes, įtraukti 
kiek galint daugiau lietuviško jau
nimo. Tuo tikslu į šių metų šven
tę yra įjungtas jaunimo krepši
nis berniukams ir mergaitėms. 
Ateityje tikimasi šventėje turėti

visas sporto šakas, kuriose klubai 
išstatys jaunių komandas.

Pati įspūdingiausia šventės ce
remonijų dalis, be abejo, yra daly
vių paradas ir jos atidarymas, 
kuriam labai daug spalvingumo 
duoda tautiniai šokiai. Kaip per
nai Adelaidėje, taip šiemet Mel
bourne yra pakviestos dalyvauti 
Australijos lietuvių tautinių šokių 
grupės.

ALFAS Valdyba visų klubų pa
dedama tikisi galėsianti šias mū
sų šventes stiprinti ir tobulinti. 
Šių metų šventės vietovės centri
nė geografinė padėtis turėtų įga
linti joje dalyvauti visus Austra
lijoje veikiančius sporto klubus — 
Geelongas yra beveik ten pat, o vi
siems kitiems į ją vykstantiems 
susidarys maždaug vienodas kelio 
atstumas.

Tikime, kad į šią Sporto šven
tę suskris rekordinis Australijos 
lietuvių sportininkų būrys ir kad 
joje užmegsta bičiulystė įjungs 
naujus dalyvius į vis didėjančią 
sportuojančio lietuviško jaunimo 
šeimą. Tikime taip pat, kad Mel
bourne lietuviai, visi kaip vienas, 
tvirtai parems savo “VARPO” 
klubą jo didelėse pastangose šią 
lietuvybės ir sporto šventę ruo
šiant.

Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Valdyba

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 2 (dvigubas
siuntinys Nr. 1), kurį sudaro:

jardai sunkiojo rajono 2 moteriškiems kostiumams
ar 2 suknelėms ir 2 švarkučiams, žaliai balto, raus
vai balto ar rudai balto
jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai
mėlyno ar juodo
jardai poplino, balto
poros žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių

KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO už siuntinį
Nr. 2 yra tiktai

£ 15.15.0 svarais sterlingų, įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 3, kurį sudaro:
3} jardų gabardino ar vilnono 1 kostiumui, pilko, ru

do ar tamsiai mėlyno
Paprašiusiems pasiųsime ORO PAŠTU nemokamai visų medžiagų pavyzdžius į bet kurį pasaulio kraštą. NAUJIEMS 

KLIJENTAMS, jeigu jie paprašys, pasiųsime taip pat savo VISĄ ILIUSTRUOTĄ katalogą ir standartinių ir maisto 
siuntinių kainoraščius.

Mūsiškius KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽDAR- BIO gali užsisakyti kiekvienas lietuvis, vis tiek, ar jis būtų 
mūsų klijentas, ar kurios nors kitos firmos. TAČIAU MES, NORĖDAMI prieš visus IŠLAIKYTI BEŠALIŠKUMĄ, 
ESAME NUSTATĘ, KAD IŠ KARTO VIENAS ASMUO GALI. UŽSISAKYTI NE DAUGIAU KAIP PO VIENĄ 
KIEKVIENO TŲ SIUNTINIŲ. Priiminėsime po £ 1.0.0 užstato iš tų, kurie norės užsitikrinti bet kurį mūsiškį kalėdinį 
siuntinį be uždarbio, ir lauksime galutinio užsakymo iki 8 savaičių.

Esame įsitikinę, kad jums aišku, jog bet kurioje kitoje fi rmoje už tokius kaip šie mūsų siuntiniai jūs mokėtumėte bent 
dvigubai tiek. Dėl to nedelsdami tuojau siųskite užsakymus, kad mes galėtume siuntinius pristatyti gavėjams Kalėdoms.

Kadangi daugelis mūsų klijentų užsakinėja mūsų kalėd inius siuntinius be uždarbio tuojau pat, kai tik pasirodo mūsų 
skelbimai, tai norime pasakyti, kad visiems savo klijentams (net ir tiems, kurie neprašo) pasiunčiame visų medžiagų pa
vyzdžius, kai tik išleidžiame siuntinius.

MES GARANTUOJAME:
1. Kiekvienas siuntinys pasieks gavėją.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąŽname pinigus arba ne

mokamai pasiunčiame kitą tokį pat siuntinį.

3. Sumokame visus mokesčus, dėl to gavėjams Lietu
voje, sulaukusiems siuntinių, nieko jau nebereikia 
mokėti.

4. Siunčiame visas medžiagas tik pagal pavyzdžius.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
341, LADBROKE GROVE LONDON, W. 10, ENGLAND

¥

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 Melbourne Town Hall)

Tol. 62-2231

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, NJ3.W.

Rockdale stotis.
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir UsimoUjimui. Mos kalbame vokiškai.
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MŪSŲ PASTOGĖ 1968 m. rugsėjo 18 d.

HŪSU PASTOGĖ
LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

GEELONG
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Kaip ir paprastai Rugsėjo 8- 

sios minėjimas prasidėjo gražiai 
choro palydėtomis pamaldomis.

Po pietų Liet. Namuose prasi
dėjo pats minėjimas. Įžangos žodį 
tarė apyl. p-kas p. V. Ivaškevi
čius, trumpai apibūdindamas mi
nėjimo prasmę ir ta proga pasi
džiaugdamas gražiu Geelong lie
tuvių sugyvenimu, išreiškė viltį, 
kad geelongiškiai ir toliau liks 
ištikimi tai tarpusavio toleranci
jai ir tuo būdu taps lyg ir pavyz
džiu kitoms kolonijoms, Kurios 
deja, nelabai tuomi gali pasidžiau
gti.

Po svečio iš Melbourne p. Petrai
čio paskaitos sekė meninė dalis, 
kurių pradėjo mokyklos mokiniai 
su scenos montažu. Nors pats 
montažas ir vykusiai praėjo, bet 
jis labiau tiko kokiai mokyklos 
šventei ar skautų sueigai. Tau
tos šventės proga tikimasi ko nors 
geriau ir pilniau paruošto. Vie- 
nintėlė paguoda gal tik tas, kad 
Geelongo lietuviai patyrė savo tar
pe turį talentingų šokėjų — R. 
Mačiulytę, kuri, atrodo, šokiui 
gimus.

Toliau sekė naujojo vadovo p. 
L. Bungardos vadovaujami tauti
niai šokiai. IŽinant sunkumus, 
kuriuos jam teko nugalėti orga
nizuojant naujų grupę, malonu 
buvo matyti pilnų scenų šokėjų, 
kurie palyginamai per trumpų 
laikų spėjo paruošti net penkis 
šokius. Tai tikrai didelis p. Bun
gardos nuopelnas. Dar keli pasi
rodymai, ir grupė gali drųsiai žiū
rėti į ateity ruošiamas Meno Die
nas.

Pabaigai vėl išgirdome mūsų 
mielų chorų. Išgyvenę krizę cho
ras ima atsigauti: jo eilėse mato
si vis daugiau ir daugiau naujų 
veidų. Sųstatas stiprėja, balsai ly-

H » M »♦♦■»■♦♦♦♦♦ »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»■»:;
SYDNĖJAUS SKAUTŲ TĖVŲ IR ;•

” RĖMĖJŲ KOMITETAS t',
;; ruošiaįdomų

:: PAVASARIO ŠOKIU VAKARA : 
:: • - 
“ kuris įvyks 1963 m. rugsėjo 21 d. "Dainavoje”, 
:: EAST TERRACE, BANKSTOWN. f.
"» Gros gera Bralių šokių kapela.

Programoje dalyvauja (9 vai. v.): Seserų duetas ir syd- 
«”, nėjiškiams gerai pažįstamas aktorius, kuris rūpinasi ir progra- ■ 
; I mos pravedimu. !
“ Vakaro pradžia 7 vai. v. ;;
’’ Įėjimas 10 šil.; moksleiviams 5 SU. ;;
:: PELNAS SKIRIAMAS SKAUTIŠKAI Al VEIKLAI i:
:: paremti.

Nutikimai Perth’e
IŠLIEDOME ŪKININKUS

Rugpjūčio 31 d. vakare p. Lin- 
gienės namuose atšvęsta dviejų 
lietuvių ūkininkų (mūsų mastu, 
sakytumei, dvarininkų) išleistu
vės.

Lietuviai suskato kibti į Vaka
rinės Australijos žemelę bandy
dami savo laimę. Lietuvis juk su
augęs su savo žeme ir čia mieste 
nerimsta, nors miesto sųlygos, ro
dos, ir būtų lengvesnės. Štai ir 
p Baronas su savo nemaža šeima, 
susitarę su p. A. Rimkum, bend
rai įsigijo maždaug už 70 mylių 
nuo Perth 400 akrų ūkį. Kų Jie 
ten gamins, pamatysime vėliau, 
kai nuvyksime aplankyti, nors 

ginasi, ir visas choras sudaro vie
nų darnų junginį. Po galingai nu
skambėjusio Tautos Himno tau
tiečiai postringavo dalindamiesi 
įspūdžiais, o kai moterys paruo
šė kavų ir ant stalų užkandžių 
lietuvių namų languose dar ilgai 
negęso žiburiai.

M.D.

SIDABRINĖS VESTUVĖS
Geelongiškiai p.p. Karpolavičiai 

rugsėjo 7 d. iškilmingai atšventė 
savo sidabrines vestuves. Šių ves
tuvių apeigas bažnyčioje atliko 
kun. Dr. P. Bašinskas dalyvau
jant gražiam būreliui geelongiš- 
kių prietelių ir draugų. Apeigų 
metu gražiai pagiedojo jubiliatų 
duktė p. S. Lipšienė, pritariant 
vargonais p-lei G. Varenkaitei.

Toliau vestuvių puota buvo tę- 

Maloniai kviečiami visos V I C T O R I J O S tautiečiai atsilankyti į linksmą £

* J U B I L E J I N Į LIETUVIŲ >

I BENDRUOMENĖS BALIU... I
I " I

Pažadame linksmą nuotaiką, malonias staigmenas, gerus užkandžius ir įvairiausius gėrimus.!^ 
>' Gros mums melbourniSkiams gerai žinomas kontinentaliais orkestras.
■♦’Balius įvyks — į

| RICHMOND TOWN HALL 8
>: M
£ RUGSĖJO 21 DIENĄ (šeštadienį) 7 VAL. VAK. £
j* 8
>* Bilietai gaunam pas kiekvieną valdybos narį arba galima telefonu užsakyti. Tel. 79-2417 £

KIEK AŠ SUŽINOJAU!

dabar sako ten esųs pieno ir kiau
lių ūkis. Besivaišinant ir bedai
nuojant taip ir prabėgo keletas 
valandų. Prieš atsisveikindamas 
mažiukas Baronas dar padeklama
vo porų eilėraščių.

Su geriausiais linkėjimais at
sisveikinome su būsimais ūkinin
kais.

A. Vembutai

PAGERBĖME
SAVO KAPELIONĄ

Rugpjūčio 25 d. St. Jacobs pa
rapijos salėje Perth apylinkės 
valdyba suruošė vaišes dešimtme
čiui atžymėti, kada į Perth atvy
ko kun. Kemėšis. Svečių prisirin- 

siama “jaunavedžių” ūkyje, esan
čiame apie 3 mylias nuo Geelon
go, kuri truko pagal liet, papro
čius dvi dienas. Vestuvėse daly
vavo virš 30 svečių.

Sukaktuvininkai p.p. Karpolavi
čiai vedė 1938 m. rugsėjo 3 d. 
Panevėžyje. S. Karpolavičius.Lie
tuvoje buvo geležinkelietis.

Šios šventės proga nebuvo už
miršta ir mūsų lietuviškoji spau
da. Maloniu šeimininkės sutiki
mu p. Č. Valodka pravedė rink
liavų “M.P.” ir “T.A.” paremti. 
Šiam tikslui aukojo: po £1 p.p. 
Karpolavičiai, J. Gailiai, V. Valod- 
kai, V. Braneizeris; po 10 šil. p.p. 
Adriukoniai ir Kymantai; 6 šil. 
p. Lipšys (senj.); 5 šil. kun. Dr. 
P. Bašinskas ir 2 šil. p. Gvildienė. 
Viso surinkta £ 5.13.0. Ilgiausių 
metų p.p. Karpolavičiams.

Svečias

Nors Canberros Liet. Klubas 
dar ne visai įrengtas, tačiau jau 
dabar matosi, kad čia bus įreng
tas ir Canberros lietuvių kultūri
nis centras Antai p. K. Makūnas 
klubo bibliotekai padovanojo visų 
komplektų Liet. Enciklopedijos, 
o p. Daubarienė keliolika liet, 
knygų.

*
Kaip iš skelbiamo sųrašėlio ma

tyti, mūsų žmonės bando laimę 
loterijose, bet pinigai neatrodo 
labai reikalingi. Patartume išloš
tus pinigus skirti Mūsų Pastogei”.

*
Pereitą šeštadienį, rugsėjo 14 

d. p. Marija Statkuvienė iš Cab- 
ramattos, kuri taip sočiai ir ma
loniai vaišino svečius neseniai 
praėjusiame spaudos baliuje, na
muose pati sau surengė vaišes, 
pasikviesdama savo artimuosius 
bičiulius ir kaimynus: tai buvo jos 
vardadienio puota. Svečiai, kurių 
buvo virš 20, besivaišindami ir 
belinkėdami šeimininkei ilgiausių 
metų, dar sudėjo 10 svarų Vasa
rio 16-sios gimnazijai Ilgiausių 
metų p. Statkuvienei!

*
Įsikniaubę į kasdieninius dar

bus visai nematome, kaip keičiasi 
Australijoje metų laikai ir, sako
me, kad čia nėra jokių laiko per-

ko pilna salė.
Vaišes — minėjimų pradėjo val

dybos pirmininkas p. Valodka. 
Pasveikinęs kun. Kemėšį ir jo pa
gerbti susimkusius tautiečius, pa
prašė tarti žodį vietos parapijos 
kleboną prel. Lenanan. Toliau 
kalbėjo p. A. Klimaitis, kuris iš
ryškino, kas ir kaip buvo daro
ma, kad turėtume čia savų lietu
vį kunigą. Vos tik įsisteigus Perth 
apylinkei (berods, Perth apylin
kės pirmas lietuvių susirinkimas 
buvo sušauktas p. Klimaičio na
muose), kurios valdybų tada su
darė Ž. Sidaras (Sidaravičius), 
V. Kairaitis (miręs), R. Rukšėnas, 
V. Marcinkus (abu išvykę iš 
Perth) ir A. Anaitis ėmė rūpin
tis pasikviesti lietuvį kunigų. Bet 
šiai valdybai iki kadencijos galo 
neįvykdžius savo sumanymo, ne- 
atlaidžiai ėmėsi to reikalo antroji 
apyl. valdyba šiame sustatė: Ga- 
siūnas (išvykęs iš Perth), V. Kai
raitis, Knystautas, J. Baltramo- 
naitis (abu išemigravę į USA) 
ir Burneikis. Tačiau tik trečiajai 
apyl. valdybai pavyko išgauti 1953 
m. gegužės 17 d. iš vietos vyskupo 
sutikimų atsikviesti lietuvį ku
nigų. Šią pastarųjų valdybų anuo
met sudarė V. Kairaitis, Vyšniaus
kas, V. Knystautas, J. Baltramo-

MELBOURNE PASIDAIRIUS
BALTŲ DAINŲ 

KONCERTAS MELBOURNE 
Lapkričio 10 dienų Melbourne 

Lietuvių Dainos Sambūriui tenka 
organizuoti jų tradicinį, metinį 
dainų koncertą, kuris paprastai 
sutraukdavo daugybę klausytojų. 
Kaip jau žinoma, melbourniškiai 
lietuviai yra dideli lietuviškos dai
nos mėgėjai ir niekada nepralei
džia progos pasiklausyti gerų kon
certų.

Šiais metais vietoj ištisinio sa
vo dainų koncerto Dainos Sambū
ris organizuoja grandiozinį Baltų 
tautų dainų koncertą, kuriame 
dalyvaus Melbourne latvių miš
rus choras, Melbourne estų mote
rų choras ir patys rengėjai — 
Melb. Liet. Dainos Sambūris. Šis 
koncertas dar tuo bus būdingas, 
kad be atskirų chorų koncerto 
pabaigoje visi trys chorai drauge 
padainuos po vieną latvišką, es
tišką ir lietuviškų dainelę.

NAUJOS JĖGOS MELB. 
DAINOS SAMBŪRYJE

Neperseniausiai, Melb. Dainos 
Sambūris susilaukė naujų jėgų ir 
dabar repetuojamos dainos skam
ba dar galingiau. Naujieji Sam
būrio nariai: A. Bulokas, A. Šim
kus, R. Sližys ir R. Žvinakis. Ma
lonu pabrėžti, kad visi išvardin
tieji yra jaunosios katros atsto
vai.

mainų. Šiemet pavasaris prasiver
žė labai gaivališkai. Kas nematė 
jo gamtoje, tas pavasario sutikt 
teateina ateinantį šeštadienį į 
skautų tėvų rengiamą pavasario 
šokių vakarą Bankstowne. čia iš
gyvensime tikrą pavasarį dvasio
je ir širdyje.

*
Domitės menu ir jo išsivysty

mu? Tad ateikite pasiklausyti dai- 
lin. Algirdo Šimkūno paskaitos 
“Nuo Alkamiros urvų iki Gugen- 
heimo muziejaus”. Viešą paskaitą 
ruošia Sambūris “Šviesa” Lietu
vių Namuose Redfern rugsėjo 21 
d. 7 vai. vak. Dail. Šimkūnas sa
vo paskaitą iliustruos paveikslais 
epidiaskopo pagalba. Po paskai
tos diskusijos.

*
Pereitą šeštadienį Sydney lie

tuviai studentai suruošė Redfern 
Liet. Namuose įdomų diskusijų 
vakarą tema “Politika ir moralė”. 
Gyvai ir įdomiai savo prielaidas 
dėstė D. Kairaitis, A. Gardis ir 
V. Patašius. Po pranešimų ir ke
lių pastabų iš auditorijos toliau 
vyko karštos diskusijos prie sta
liukų tuo pačiu klausimu. Visi la
bai džiaugėsi turiningu vakaru, 
ypač vyresnieji, kurie gal daugiau 
domėjosi mūsų jaunosios kartos 
mentalitetu ir savo minčių dės
tymu lietuviškai, ir aišku, neap
sivylė.

*
Ateinantį šeštadienį, rugsėjo 

21 d. žinoma mūsų dailininkė Eva

naitis ir V. Kasputis. Ypač daug 
nasidarbavo valdybos narys p. 
Knystautas. čia tenka pažymėti, 
kad šiame reikale aktyviai ir nuo
širdžiai talkino anuometinė Kraš
to Valdyba. Be Krašto Valdybos 
pagalbos ir patarimų gal dar būtų 
ilgai tekę laukti lietuvio kunigo.

Paskutiniuoju kalbėjo p. Kuz- 
mickis. Jis savo kalboje gražiai 
apibūdino kun. Kemėšio asmenį 
ir jo veklą per tą dešimtmetį.

Visiems kalbėjusiems ir susirin
kusiems nuoširdžiai padėkojo pats 
kun. Kemėšis.

Toliau jau sekė vaišės ir jau
nimo pasilinksminimas. Malonu, 
kad šį vakarą taip gausiai dalyva
vo ir jaunimas.

Besibaigiant vaišėms turėjome 
ir trumpas pamaldas čia pat esan
čioje bažnyčioje, kurias laikė kun. 
Kemėšis.

Didelis dėkui priklauso apyl. 
valdybai, ypač ponioms Liutikie
nei ir Šidlauskienei už taip gra
žiai paruoštas vaišes ir kavutę.

A. Vembutaa

ELENAI ŽIŽIENEI, ARŪNUI, RASAI ir EGLUTEI 

tebūnie leista nors maža dalimi dėtis prie Jūsų taip 
gilaus skausmo.

Vingių Seimą

Ponią E. Zižienę, Arūną, Rasą ir Eglę 
brangiam vyrui ir tėvui

V. ŽI2IUI
i.

mirus, nuoširdžiai užjaučia

V. ir R. Aniuliai

Printed by Mintis Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore, Sydney, 
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ATSISAKYTA KONCERTO
Rugsėjo 21 d. Frankstone turė

jo įvykti dainų koncertas į kurį 
ir Melb. Dainos Sambūris buvo 
pakviestas dalyvauti. Kadangi tą 
pačią dieną įvyksta Melb. Liet, 
apylinkės metinis balius, nuo mi
nimo koncerto Sambūris turėjo 
atsisakyti. ELBE

BLAIVININKŲ 
PERSIORGANIZAVIMAS

Praėjusiais metais prie ALB 
Melbourno Apylinkės susiorgani
zavo blaivininkų sekcija, kuriai 
vadovavo seniūnas J. Normantas 
talkinant A. Krausui. Pradėta 
propoganda per spaudą už blaivy
bę, pademonstruota Lietuvių Na
muose vaisių ir daržovių sunkos 
spaudimas, verbuota nariai. Blai
vybės klausimas buvo iškeltas ir 
Lietuvių Mokytojų konferencijo
je, į kurią buvo atvykę iš Victo- 
rijos valstybės. Iš jų keli sutiko 
būti nariais.

Blaivininkų sekcijos seniūnas 
J. Normantas sušaukė blaivinin
kų susirinkimą A. Krauso namuo
se rugpjūčio 25 d. Susirinkimui 
pirmininkavo N. Butkūnas. Sek
cijos seniūnas J. Normantas skai
tė paskaitą apie sveiką gyvenimo 
būdą ir pademonstravo keletą pa
vyzdinių maisto produktų bei gė
ralų. Susirinkusieji dalyvavo gy
vai diskusijose ir padėkojo už iš
samią ir aktualią paskaitą. Nutar
ta blaivininkų sekcijai persiorga
nizuoti į Blaivybės Draugiją, ku
rios valdybon išrinkti: N. Butkū
nas, J. Normantas ir A. Pocius. 
“Tėviškės Aidai” susirinkimo ap
rašyme sako, kad tai buvęs blai
vininkų steigiamasis susirinki
mas, kas neatitinka tiesos. Jau 
visus metus veikė organizuota 
blaivininkų sekcija prie ALB Apy
linkės Valdybos. Tad negalėjo 
dabar įvykti steigiamasis susirin
kimas, o tik persiorganizavo.

Po susirinkimo nusifotografuo
ta ir sveikai pasivaišinta.

(▼•)

PADĖKA
Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 

D-jos narei, p. Vaičiurgienei ir 
sūnui Valdui, globojusiems mane 
ligoje, nuoširdžiai dėkoju.

I. Olšauskienė

“KOVO” SUSIRINKIMAS
Rugsėjo 22 d. (sekmadieni) 2 

vai. p.p. Lietuvių Namuose Red- 
ferne, šaukiamas Sydnėjaus Lie
tuvių Sporto Klubo “Kovo” narių 
ir rėmėjų visuotinis susirinkimas. 
Nustatytu laiku nesant kvorumo, 
reikalingo susirinkimui, po 30 
min. susirinkimas skaitysis teisėtu 
neatsižvelgiant į atvykusių narių 
skaičių.

Darbotvarkė
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo rinkimai.
3. Valdybos pranešimas.
4. Sydnėjaus Sporto Klubo “Ko

vo” įstatų tvirtinimas.
5. Sporto Klubo reikalai.
6. Klausimai — sumanymai.
7. Susirinkimo uždarymas.
Darbotvarkė gana svarbi, todėl 

pageidaujama, kad šiame susirin
kime nariai ir rėmėjai kuoskait- 
lingiausiai dalyvautų.

S.L.S.K. -Kovo" Valdyba

Kubbos Barry Stem galerijoje, 
28 Glenmore Rd., Paddington, 
turės vienos dienos savo kūrinių 
parodą, kurioje bus įstatyti smul
kesni kūriniai (žemiau 20 gn. ver
tės). Paroda truks nuo 10 vai. 
ryto iki 5 vai. vak.

*
Kaip jau buvo minėta, p. Ba

nys Canberros Liet. Klubui pado
vanojo gražų motorinį laivelį. Kol 
dar neįvyko biblinis tvanas, Can
berra! maža vilčių susilaukti gau
sesnių vandenų, kur būtų galima 
tuo laivu naudotis, tai Klubo val
dyba nutarė tą laivą išleisti lote
rijom Ku-ka

PASTANGOS 
GERESNIEMS NAMAMS

Lietuvių Klubo Valdyba daro 
žygių nupirkti geresnius ir pato
gesnėje susisiekimo vietoje Lie
tuvių Namus. Nepasisekus nu
pirkti Caulfielde namų-kino sa
lės, rugpjūčio mėn. 31 d. buvo su
šauktas Lietuvių Klubo narių su
sirinkimas Tarybos užpirktame 
name Northcotėje. Susirinkimas 
buvo gausingas, dalyvavo 147 na
riai. Beveik vienbalsiai pasisakė 
už geresnių namų įsigijimą ir pri
tarė, rado tinkamais Northcotės 
kino teatrą, esantį prieš rotušę. 
Savininkai prašė 27.500 svarų. Su
sirinkimas sutiko mokėti tik 20000 
svarų. Patirtomis žiniomis savi
ninkai nusileidžia iki 22000 sva
rų. Vadinas, padarė nuolaidą 5500 
svarų sumai. Iki šiol Taryba turi 
specialiame pagerintiems namams 
pirkti fonde apie 1500 svarų gry
nais ir su pasižadėjimais 4300 šv. 
Pardavus turimus namus tikimasi 
gauti 8000 sv. Šių namų nupirki
mas dar neaiškus. Turint tik apie 
12000 sv., dar tenka sutelkti 10000 
sv. Tai priklausys nuo pačių na
rių paskolos. Bankinė paskola 
būtų nepakeliama. Kalbamasis ob
jektas turi didelę salę talpinan
čią apie 1000 asmenų, tris krau
tuves, moderniškai įrengtus pato
gumus bei kieme pastatėlį. Džiu
gu pastebėti, kad susidomėjimas 
geresniais ir patogesnėje Vietoje 
namais yra gana gyvas. Yra ne
maža ir entuziastų, kurie nevien 
žodžiais, bet ir grynais arba pa
sižadėjimais įnešė į fondą apva
lias sumas.

Jei visi Lietuvių Klubo nariai 
parodys deramą dėmesį naujų 
namų įsigijimui, susilauksime ge
resnių namų. Kelių mėnesų laiko
tarpy paaiškės, ar melbourniškiai 
sugebės įsikurti geresniuose, re- 
prezentaciniuose namuose, ar pa
sitenkins turimais kukliais name-

“Ramovė” Australijos Skyriai 
Lietuvių Veteranų Sąjungos

BROLIŠKAS 
LAIŠKAS

Gerbiamai Melbourno Apylinkės 
Valdybai

Jūsų trumpas ir sausas prane
šimas, "kad Tautos šventės minė
jimas Melbourne ne dėl Apylinkės 
valdybos priežasčių nebus rengia
mas", turėjo atsiliepti ir atsiliepė 
kiekvieno tauraus lietuvio širdy
je, kaip tolimus laidotuvių varpų 
skambėjimas...

Nesisaviname teisės ir neturime 
jokių įgaliojimų ką nors tardyti, 
bet:

kovojančio, save gerbiančio, my
linčio tėvynę ir tautą lietuvio, 
nepraradusio vilties ir niekada 
nebuvusio dvasinėje vergystėje 
vardu

prašome viešai, drąsiai ir teisin
gai paskelbti šio laikarščio skilty
se tas priežastis, kurios sutrukdė 
surengti Tautos šventės minėjimą 
Melbourne.

Daugybės pasiaukojančių pa
stangų ir vargingos tremties isto
rijos kūrimo ativaizdoje, neabejo
tinai pamokančios reikšmės turis 
nustatymas taško, nuo kurio pra
sideda "kelias atgaV’I

L.V.S .“Ramovė” Australijos 
Skyrių vardu

Č.J. Zamoiskis,
Pietų Australija

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiame 

Krašto Kultūros Tarybos Pirmi
ninkui p. Henrikui Keraičiui už 
padovanotą Bankstowno Lietuvių 
Namams spalvotą Vytauto Didžio
jo paveikslą, kuris buvo išstaty
tas Dainavoje Tautos šventės mi
nėjimo metu.

Gerb. p. P. PROTUI,

jo tėveliui Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą 
reiškia

BoguSų Seimą

Mielą prietelių POVILĄ PROTĄ ir jo SEIMĄ, 

mirus Lietuvoje jo tėveliui, giliai užjaučiame.

Gražina ir Steponas 

Kovalskiai
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