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Australijos Lietuvių Bendruome
nės Krašto Tarybos atstovai kas 
antri metai renkasi savo posė
džiams į vieną iš trijų didžiųjų 
Australijos miestų. Tas miestas 
pavirsta centru ne tik eilės kito
kių suvažiavimų bei susibūrimų, 
kaip sporto šventės, skautų ra
joninės stovyklos, studentų są
skrydžiai ir t.t., bet drauge sten
giasi suruošti plataus masto kul
tūrinį ir meninį lietuvių pasiro
dymą, atspindintį tautinį išeivių 
gyvastingumą ir kultūrinį pajė
gumą.

Pirmasis toks platesnio masto 
pasirodymas su dailės paroda, 
koncertais ir dramos spektakliu 
įvyko 1958 m. Melbourne. Šiuos 
parengimus suruošė Lietuvių 
Kultūros Fondas.

Nuo 1960 m.^tas kas antrų 
metų Lietuvių Meno Dienas vi
su Australijos matu ėmėsi orga
nizuoti Krašto Kultūros Taryba. 
Pirmosios tokios Meno Dienos 
įvyko 1960 m. Sydnėjuje, kur 
pirmą kartą Australijoje ir įvy
ko Dainų Šventė. 1962 m. Meno 
Dienos įvyko Adelaidėje, o šių 
metų gale jos įvyks Melbourne.

AUSTRALUOS 
LIETUVIŲ SVEČIAI

Virš 15-kos metų gyvename 
Australijoje kurdami savo speci
finiai australiškai lietuvišką gy
venimą ir tik iš tolo stebėdami, 
kaip vyksta lietuviškas gyvenimas 
kitur. Ilgainiui mūsų pačių susi
kurtoji lietuviška aplinka daro
si kasdieniška ir mes pasiilgsta
me ko nors naujo, šviežio, ke
liančio mūsų nuotaikas ir dvasią. 
Tenka labai ilgai laukti, kol 
įvyksta mūsų kasdienybėje kokių 
netikėtų permainų. Bet jų atsi
randa.

Šią permainą ir atsigaivinimą 
į mūsų gyvenimą įneša svečiai. 
Per tą 15-ką metų mes jų turė
jome nedaug, bet reikia tik pasi
didžiuoti, kad tie, kurie atvyko, 
paliko mūsų lietuviškame gyve
nime labai gilius pėdsakus, kurie 
metai iš metų gyvai prisimena
mi ir su pasididžiavimu minimi.

Pirmasis iš reikšmingųjų Aus
tralijos lietuvių svečių buvo vys
kupas Vincentas Brizgys. Jo 
viešnagė Australijos lietuvių tar
pe ir šiandie daugelio lūpomis te
beminima. Antras toks didelis 
Australijos lietuvių svečias net 
du kartus buvo J.J. Bačiūnus, 
dabartinis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas, su
prastintai kalbant ,visos lietuvių 
išeivijos prezidentas. Jo viešna
gė Australijos lietuvių tarpe vi
sų pažiūrų lietuvių vertinama tik 
labai teigiamai ir net su pasidi
džiavimu.

Šių metų pradžia irgi nėra iš 
tų "liesųjų”. Pereitą ketvirtadie
nį iš Sydnėjaus išlydėjome sve
čią iš Romos prelatą L ADĄ TU
LA BĄ, kuris Australijos lietu
vių tarpe viešėjo nuo kovo pra
džios. Jis, tiesa, atvyko į Aus
traliją su specialia misija — pra
vesti bent didžiosiose lietuvių ko
lonijose velykines rekolekcijas 
lietuviams, tačiau šios rekolek
cijos tūrėjo šiuo atveju dvigubą 
paskirtį: sustiprinti tikinčiuosius 
religiškai ir ypač padrąsinti mus, 
kaip lietuvius, ištvermėje ir vie
nybėje. Savo rekolekcijų pamo
ksluose jis mokėjo organiškai su
rišti religinius ir tautinius jaus
mus, o už bažnyčios ribų jis ne
vengė, bet greičiau pats įieškojo 
progų susitikti su visais lietuviais, 
vienur tik pravesdamas pašneke
sį su organizacijų vadovais, ki
tur aplankydamas tik atskiras 
šeimas, o kitur net duodamas 
viešas paskaitas.

Su džiaugsmu reikia pripažinti 
kad prel. Lado Tulabos Austra
lijos lietuvių vizitacija tikrai bu
vo šviesus pragiedrulis mūsų gy
venime, o jo pamokslai ir pasa
kytos kalbos paliks mumyse kaip 
toji geroji sėkla, kritusi į gerą 
žemę.

Šio paskutiniojo svečio vieš
nagė mūsų tarpe yra nemažesnės 
reikšmės, kaip prieš jį buvusiųjų

1963 m. vasario pradžioje vie
šėjęs Melbourne ALB Krašto 
Valdybos p-kas p. I. Jonaitis pa
kvietė Krašto Kultūros Tarybos 
narius, gyvenančius Melbourne
— A. Krausą ir E. Zižienę ir 
Kultūros Fondo p-ką A. Mikailą 
sudaryti komitetą 1964 m. Meno 
Dienoms rengti Melbourne. Pa
kviestieji tuoj ėmėsi jieškoti tal
kininkų. Kad jau iš karto galėtų 
prasidėti didžiausio pasirodymo
— Dainų Šventės organizavimas, 
jos rengėju pakviestas Melbour
ne Dainos Sambūrio reikalų ve
dėjas Leonas Baltrūnas. Į orga
nizacinį komitetą pakviesti įėjo 
dail. A. Vaičaitis ir V. Jakutis. 
Pasiskirstyta pareigomis: komite
to pirmininkė Elena Zižienė, k- 
to narys literatūros ir dainos va
karui rengti V. Jakutis, dramos 
vakarui ruošti A. Mikaila, jau
nųjų menininkų koncertui reng
ti A. Krausas, dailės parodai dail. 
A. Vaičaitis.

Tuoj pradėti ir pirmieji orga
nizaciniai darbai — svarstymas 
įvairių parengimų formos, numa
tomų dalyvių, pasirodymų laiko 
ir vietos. Jau po pirmųjų darbo 
mėnesių su besiplečiančiu darbu 
pradėjo augti ir komiteto narių 
skaičius. Numatoma, kad iki pat 
Meno Dienų tas rengėjų skaičius 
vis didės. Centrinis ar koordina
cinis komitetas prasiplėtė jau iki 
septynių narių įėjus E. Ziedie- 
nei sekretore ir B. Vanagui iž
dininku. Melbourne tautinių šo
kių krupės vadovė A. Karazijie
nė apsiėmė suorganizuoti Tauti
nių Šokių vakarą. J. Alekna suti
ko rūpintis svečių apgyvendini
mu; dail. V. Simankevičius įėjo 
į Meno Dienų programos išleidi
mo komisiją, N. Butkūnas ėmėsi 
foto mėgėjų darbų parodos orga
nizavimo. Be to, kiekvienas ats
kiros srities vadovas yra subūręs 
ar dar suburs apie save grupes 
pagelbininkų, kaip atskirų sričių 
komitetus.

Nuotrauka A BudrioRasoti žiedai

svečių. Todėl juo mums, Aus
tralijos lietuviams, yra didesnis 
džiaugsmas ir pasididžiavimas, 
kad tokie augšti svečiai skiria dė
mesio ir laiko mūsų reikalams. 
Gal būt, visai pagrįstai galime 
prisipažinti, kad ir mes čia, A us- 
t rali joje, nesame Dievo ir žmo
nių pamiršti ir gal net šį tą reiš
kiame, kad susilaukiame tokių 
augštų svečių ir dėmesio iš vir
šūnių.

Iš savo pusės mes taip pat tu
rime parodyti dėkingumo: te ne
būna svečių apsilankymai tik die
nos nuotaikų apraiškos: leiskime 
jų pasėtajai sėklai be kliūčių aug
ti ir bręsti mūsų bendruomenė
je, kas liudytų, kad augštųjų 
svečių vizitacija nėra tik pavir
šutiniškas svečiavimasis, bet tu
rįs gilią misiją ir kad mes tą jų 
misiją tinkamai priimame ir įver
tiname.

Šių metų vidury tikimės ir 
daugiau svečių: tai Amerikos lie
tuvių krepšininkų rinktinė, kuri 
atvyksta liepos pradžioje ir išbus 
Australijoje apie 6 savaites. Jų 
vizitacija, tegu ir specifinė, bet

VYDŪNO VARDO PREMIJA
Dr. Vydūno literatūrinė premija 

paskirta Kanadoje gyvenančiam 
(Toronto) Dr. M. Anysui už istori
nį mokslinį veikalą “Senprūsių gi
minių kovos su vokiečių riterių or
dinu nuo 1230 ligi 1283 metų”. 
Remdamasis istoriniais šaltiniais 
autorius dėsto apie prūsų kilmę, jų 
gyvenvietes, kultūrą, kovas už 
laisvę. Veikalą numačiusi išleisti 
Mažosios Lietuvos Bičiulių Drau
gija Čikagoje. Vertintojų komisi
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Meno Dienų programa numa

tyta tokia:
1) Dramos vakaras — 1964 

m', gruodžio 26 d., Šeštadienį, 
Carmelite Hall Middle Park (600 
vietų talpos). Kas bus statoma, 
dar neaišku, bet veikalą sutiko 
pastatyti Sydnėjaus Atžalos te
atras. Kiek teko girdėti, veikalas 
būsiąs naujas, lietuviškas, Aus
tralijoje dar nematytas.

2) Tautinių šokių festivalis — 
gruodžio 27 d., sekmadienį. Šiose 
Meno Dienose tautiniams šo
kiams skiriamas atskiras vakaras 
ir tikimasi ,kad jame dalyvaus 
tautinių šokių grupės iš visų Aus
tralijos lietuvių kolonijų. Progra
ma numatoma iš dviejų dalių: 
pasirodymai atskirų grupių ir taip 
pat visų grupių drauge išpildant 
atskirus šokius masiniu, jungti
niu būdu. Keliems šokiams net 
numatytas vokalinis akompani
mentas. Kad jungtiniai šokiai bū
tų darnūs ir. įspūdingi, juos nu
matoma pravesti ne scenoje, bet 
salės vidury taip ,kad žiūrovai, 
juos matytų iš viršaus. Rengėja 
(p. A. Karazijienė) apžiūrėjo ke
letą tinkamų salių, bet dar galu
tinai neapsispręsta už kurią. Pra- 
matoma eilė retų, nedaug kur 
Australijoje matytų šokių.

3) Jaunųjų menininkų koncer
tas — gruodžio 28 d., pirmadie
nį, pačiame miesto centre Nicho
las Hall (talpa — 500-600 vietų). 
Koncertas numatomas ruošti 
konkursiniu pagrindu: atskirų 
vietovių jaunimo pasirodymuose 
bus atrinkti gabiausi menininkai, 
kurie ir bus pakviesti į šį jaunų
jų koncertą. Geriausiai pasiro- 
džiusieji numatomi atžymėti do
vanomis ir pažymėjimais.

(Nukelta j psl. 2)

lietuvybei turės labai daug reikš
mės ir įtakos, ypač jaunimui.

Mums, Australijos lietuviams 
belieka tik džiaugtis, kad kartas 
nuo karto vis susilaukiame sve
čių. Galėtume, tiesa, ir mes tuo 
pačiu atsilyginti, nes iš tiesų savo 
tarpe turime tokių, kuriuos išlei
dę svetur tegalėtume tik didžiuo
tis, bet ne raudonuoti. Įrodymui 
to tegalime paminėti solistę p. 
G. Vasiliauskienę, kuri davė pra
džią, ir labai sėkmingą ir teigia
mą pradžią. Rimtai pajieškojus 
atsirastų panašaus masto Austra
lijos lietuvių ambasadorių ir dau
giau, ne vien tik iš dainininkų 
tarpo.

Su džiaugsmu reikia pripažin
ti, kad Australijos lietuviai moka 
parodyti širdies savo svečiams ir 
nuoširdžiai priima ne tik juos pa
čius, bet ir jų pabertą sėklą. Te
gu tas būna paskatinimu ir vi
siems kitiems, kurių vizitacija 
tarnaus kaip lietuvybės skatini
mas ir uždegimas mūsų kasdie
nybėje. Visiems ligi šiolei pasi- 
rodžiusiems svečiams iš širdies 
tariame ačiū. (v.k.)

ją sudarė: J. Kardelis, A. Lyman- 
tas, Dr. H. Nagys, E. Nauburas 
ir V. Pėteraitis. Tenka pastebėti, 
kad prie šios premijos solidariai 
prisidėjo ir Australijoje gyveną 
Mažosios Lietuvos Bičiuliai.

— ★ —
* Jūratė Nausėdaitė — Ann Jil- 

liann, jauna filmų artistė, neseniai 
vaidino muzikiniame filme “Jubilė- 
jinis valsas”. Ji yra vaidinusi “Ba
bes in Toyland” ir “Gypsy”.

ANAPUS UŽDANGOS
KINIJA PRIEŠ SOVIETINIUS 

FILMUS
Pekine leidžiamas literatūros 

žurnalas “Wen Yi Pao” paskelbė 
straipsnį griežtai smerkiantį sovie
tinėje filmų gamyboje atsiradusią 
vad. “naująją bangą”. Esą sovie
tiniai filmų gamintojai jau nebe
kreipiu dėmesio j sovietinio filmo 
revoliucines tradicijas. Labiausiai 
kinų kritikuotas sovietinis filmų 
rež. Tšuchraj, pastatęs “41”, “Ka
reivio baladę” ir “Grynąjį dan
gų”. Kinams nepatiko, kad sovie
tiniuose filmuose keliama nuomo
nė, jog karas žlugdąs asmens lai
mę ir meilę. Dabar kinų kritikai 
daro išvadą, kad ir sovietinis pilie
tinis karas buvęs nežmoniškas.

(E)

SLEPIA TRĖMIMUS I SIBIRĄ
Latvijos komunistų oficiozas 

“Ciną” (sausio 29 d.) aprašė Sta
nislavs Zomgale bylą — jis, taria
mai “vengęs dirbti visuomeniniai 
naudingą darbą” nuteistas 5 me
tams ištremti į "tam tikrą sritį, 
kur bus priverstas įsijungti į nau
dingą darbą”. Laisvojo pasaulio 
latvių spauda (pvz. Vokietijoje 
leidžiama “Latvija”) pastebi, kad 
pastaruoju metu tokias bylas mi
nėdami Rygos laikraščiai papras
tai vengia pažymėti, kad nuteis
tieji tremiami į Sibirą. (E)

TREČDALIS MIŠRIŲ VEDYBŲ 
LATVIJOJE

Statistiniais duomenimis trečda
lis visų vedybų Latvijoje yra miš
rios tautybės vedybos. Jų nuošim
tis dar didesnis Rygos mieste. Nu-

ĮVYKIAI
1

GRĄŽINS LAKŪNUS

Atsakydami į amerikiečių notą 
dėl pašauto virš rytų Vokietijos 
lėktuvo ir reikalaujant grąžinti 
gyvus išlikusius amerikiečius lakū
nus, sovietai paskelbė, kad netru
kus du lakūnus perduosiu ameri
kiečiams. Spėjama, kad tuo nori
ma pagerinti įtemptus santykius 
tarp Amerikos ir Rusijos.

BRITAI REIKALAUJA
NUOSTOLIŲ ATLYGINIMO
Spaudos agentūrų pranešimu 

kovo 9 d. į Maskvą atvyko britų 
delegacija. Ji reiškia pretensijas 
į buv. britų nuosavybes konfiskuo
tas sovietams okupavus Pabaltijo 
valstybes ir pradėjus valdyti Ryt
prūsių sritis. Britų pretensijos iš 
viso siekia apie 110 milionų anglų 
svarų. (E)

_ MASKVOJE NUTEISTI 
LIETUVIAI

Vokiečių spaudos pranešimu 
Maskvos teisme šeši lietuviai nu
teisti 15 m. ir septyni 10 metų ka
lėjimo bausmėmis. Jie buvo kal
tinami bendradarbiavę su vokiečių 
okupacinėmis įstaigomis. (E)

43.000 AUTOMOBILIŲ 
AUKŲ

Pereitais metais JAV keliuose 
žuvo 43 tūkstančiai žmonių, 6 proc. 
daugiau, negu 1962 m. Sužeistų 
buvo 1 mil. 600 tūkstančių. Me
džiaginių nuostolių padaryta 7.7 
biliono dolerių.

Automobilių vairuotojų buvo 95 
milionai. Taigi, kas antras JAV 
gyventojas vairuoja automobilį.

rodoma, kad mišriai tuoktis ypač 
linkę nelatvių tautybės gyventojai.

Pačių komunistų laikraščiai ke
lia faktus — metrikacijos įstaigose 
esą labai nešvaru, nuplyšę sienų 
apmušalai ir pan. Rygęs “Ciną” 
(sausio 22 d.) pranešė, kad Latvi
jos sostinėje buvo nutarta įrengti 
“vedybų pilį”, kurioje būsią daug 
patogumų bei puošnesnių įrengi
mų. Ligšiol būta atsitikimų, kad 
dėl gražesnių apeigų net ir ateistai 
vykdavę tuoktis į bažnyčią. Čia 
komunistų organas sušunka “To
kia padėtis toliau neleistina!”

(.E)
★

Pietų Korėjoje dar vis tebestovi 
apie 50.000 amerikiečių karių ir 
juos ten numatoma ir toliau lai
kyti, nes pavojus iš komunistų pu
sės nepraėjęs.

. KRAŠTO VALDYBA . 
PRANEŠA

ALB KRAŠTO VALDYBOS 
BŪSTINĖ -

Pardavus Lietuvių Namus Red- 
ferne, Krašto Valdyba prarado sa
vo būstinę. Dabar Krašto Valdy
bos bylos priglaustos pas Kr. V- 
bos pirmininką inž. I. Jonaitį 70 
Leiland P-de, Belmore, N.S.W. tel. 
UL 6453 ir pas Valdybos sekreto
rių P. Protą 71 Morgan Str., Be
verly Hills, tel. 504462.

“PASAULIO LIETUVIO” 
PLATINIMO REIKALU

“Pasaulio Lietuvis” dabar siun
tinėjamas ne per Krašto Valdybą, 
bet tiesiog platintojams. Šio Pa
saulio Lietuvių B-nės organo at
skiras numeris Australijoje par
davinėjamas po 1/6.

BANDYS ĮKURTI ŪKININKUS
Prancūzijos vyriausybė jieško 

vietos Kanadoje, kur galėtų vie
noje vietoje įkurti apie 1000 pran-* 
cūzų ūkininkų, evakuotų savu lai
ku iš Alžerijos. Radus tinkamą 
rietą Prancūzijos vyriausybė nu
pirktų žemę ir padėtų jiems 
įsikurti.

CHRUŠČIOVO PASIMATYMAI 
SU SATELITAIS

Iš Kinijos grįžusi rumunų dele
gacija turėjo pasitarimus su 
Chruščiovu, dabar atostogaujančiu 
Gagroje ties Juodąja jūra. Tiems 
pasitarimams kovo 15 d. pasibai
gus pasaulio viešoji nuomonė spė
liojo kokia būsianti tolimesnė so
vietų — kinų ideologinio konflikto 
raida. Pasitarimuose dar dalyvavo 
iš Rytų Berlyno grįžęs Miko janas 
ir konflikte.su kinais turįs nemažą 
vaidmenį partijos sekr. J. Andro
povas. Vakarų stebėtojai reiškia 
nuomonę, kad netolimoje ateityje 
kinams viešai puolus (pvz. spau
doje) Sovietų Sąjungą, šioji nedel
sdama atsakysianti. Pažymėtina, 
kad nuo kovo mėn. vidurio Raud. 
Kinijos radijas nuolat transliuoja 
rusų kalba aštrius puolimus prieš 
Sovietų Sąjungą.

Pranešama, kad Chruščiovas 
konflikto su Kinija klausimais ve
siąs pasitarimus su satelitinių 
kraštų vadovais. Kovo pabaigoje 
Kremliaus vadovas vyko į Vengri
ją — minėtas “Vengrijos išlaisvi
nimo” 20-tis ir balandžio 4 d. Bu
dapešte įvyks vengrų kom. partijos 
suvažiavimas. Suvažiuos ir kitų 
satelitinių kraštų partiniai vado
vai. (E)

KITI APIE MUS
* Latvis Janis Zarins, išvertęs į 

latvių kalbą dr. J. Girniaus "Tau
ta ir tautinė ištikimybė”, paklaus
tas, kokia jo nuomonė apie laisvojo 
pasaulio lietuvių kultūrinę veiklą, 
atsakė:

,‘Galima suminėti tik kelis var
dus: Lietuvių Enciklopedija, kuri 
artinasi į pabaigą, Aleksandryno 
tomai, keli dienraščiai, rimtieji 
Aidai ir studentų leidžiamas Litu- 
anus (net mano miestelio kolegi
jos knygyne užtinkamas), tautinių 
šokių parengimai ir dainų šventė, 
dr. J. Girniaus, dr. M. Gimbutie
nės (The Balts) moksliniai vei
kalai ir jų leidiniai. Čiurlionio an
samblis (savo namuose) savo ne
įtikėtina daugybe koncertų, Pasau
lio lietuvių ir muzikologijos archy
vai, du kultūros kongresai. Atei
tininkų kongresas... Tai visa be di
delio galvojimo prisimenu vienu 
atsikvėpimu. Jei tai galėjo įvykti, 
išsilaikyti ir veikti net visai be 
savo valstybės paramos, tai ir no
risi pasakyti, kad lietuvių kultūri
nis gyvenimas tremtyje rodo di
delę jėgą ir yra pilnas ryžto”.

i

SKAITYTOJAMS

Ryšium su Velykų šventėmis 
atsirado techniškų kliūčių ir dėl 
to šis Mūsų Pastogės numeris iš
leidžiamas tik keturių puslapių. 
Sekantis M.P. numeris bus pa
didintas, leidžiamas Melboumo 
apylinkės.

M.P. Red.
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LIETUVOS NOTA AMERIKAI
Ryšium su N. Chruščiovo 1963 

m. gruodžio 31 d. pasiūlymu, pa
darytu visoms vyriausybėms, kad 
būtų pasirašytas tarptautinis pak
tas bet kokiems ginčams spręsti 
taikos būdu, Lietuvos Atstovas 
Vašingtone J. Rajeckas kovo 9 d. 
įteikė notą Valstybės Departamen
tui, kur, nurodęs į Chruščiovo pa
siūlymus, J. Rajeckas pažymėjo, 
kad tų pasiūlymų tikslas yra pri
pažinti teritorialinį status quo bei 
Sovietų teritorinius laimėjimus 
Rytų Europoje. Ta proga Lietu
vos Atstovas priminė, kad Sovie
tų Sąjunga, kaip viena valstybių 
pasirašiusių Jungt. Tautų Dekla
raciją sutiko su 1941 m. paskelb
tos Atlanto Chartos dėsniais. Vi
sų pasižadėjimų nepaisydama So
vietų Sąjunga vis tebelaiko oku
puotomis Lietuvą ir kitas dvi Pa
baltijo valstybes Latviją ir Estiją.

MENO DIENOS
(Atkelta iš psl. 1)

4) Dainų Šventė — gruodžio 
29 d., antradienį tiek architek
toniškai, tiek akustiškai pagar
sėjusiose patalpose “Sydney 
Meyer Music Bowl” — labai gra
žioje gamtinėje aplinkoje netoli 
nuo miesto centro. Vietų po sto
gų iki 2.000, o aplink ant parko 
vejos — neribotai.

Ankstyvoje rengimo stadijoje 
Meno Dienoms Rengti Komite
tas turėjo sunkumų dėl pačios 
Dainų Šventės programos. Chor
vedžiai savo posėdyje Adelaidėje 
buvo nutarę Dainų Šventę pra
vesti per du vakarus, programą 
paįvairinant atskirai vyrų ir mo
terų chorais. Meno Dienoms 
Rengti Komitetas šitą chorvedžių 
projektą ilgai svarstė, bet niekaip 
negalėjo jo įtalpinti į šešių dienų 
programą. Teko prašyti chorve
džių pasilikti prie tokios Dainų 
šventės formos, kaip kad buvo 
pravesta Adelaidėje: pirmoje 
koncerto dalyje dainuoja atskiri 
chorai, o antroje dalyje jungtinis 
choras su dešimčia dainų, numa
tytų ir parinktų chorvedžių posė- 
dye Adelaidėje. Kadangi Dainų 
šventė yra pats didžiausias ir 
įspūdingiausias parengimas, o 
patalpos tam gautos erdvios, nu
matoma tad kviesti kiek galint 
daugiau svečių iš kitų tautybių iš
eivių ir australų dainos žinovų ir 
mylėtojų. ,

J. Rajecko notoje nurodyta į 
buv. užsienio reikalų ministerio 
V. Molotovo 1939 m. spalio 31 d. 
kalbą, kurioje jis buvo pasakęs: 
“Mes pažymime, kad visos tos be
prasmiškos kalbos apie Pabaltijo 
valstybių sovietizaciją tetarnauja 
mūsų bendrų priešų ir visų antiso- 
vietinių provokatorių interesams” 
(“Pravda”, Nr. 303, 1939 m. lap
kričio 1). Vėliau, liudydamas ko
mitete ištirti Pabaltijo valstybių 
įjungimą į Sovietų Sąjungą, buv. 
JAV Valstybės Sekretorius J. 
Foster Dulles, priminęs Pabaltijo 
okupavimą pažymėjo, kad tos “be
prasmiškos kalbos” vis dėlto virtu
sios tikrove.

Toliau priminęs neseniai pas
kelbtus Chruščiovo žodžius apie 
nepriklausomybės reikalą Ripro 
salai (“The New York Times”, 
1964 m. vas. 8), Lietuvos Atstovas

5) Literatūros ir solistų vaka
ras — gruodžio 30 d. Nicholas 
Hail, ten kur anksčiau bus bu
vęs jaunųjų menininkų koncer
tas. Literatūros vakaran numa
toma kviesti mūsų rašytojus skai
tyti savos kūrybos ir jų pasiro
dymus jungti su kelių solistų -- 
dainininkų ar instrumentalistų 
pasirodymais. Šio vakaro tiksli 
programa dar neišdirbta.

6) Naujųjų Metų Balius — 
(gruodžio 31 d. Melboumo miesto 
irotušėje dvi salės su 1.200 vietų. 
'Naujųjų Metų balių Meno Die
noms Rengti Komitetas ruošia 
drauge su Melbourno apylinkės 
Valdyba ir kaip tikisi su Mel- 
ibourno Sporto klubu — Sporto 
Šventės šeimininkais. Visais Me
no Dienų reikalais su Melbourno 
apylinkės Valdyba seniai glau
džiai bendradarbiaujama. Glau
desnio bendradarbiavimo su 
sporto klubu “Varpu” tikimasi 
jam išsirinkus naują valdybą.

7) Parodos. Meno Dienų pro
gramoje įeina ir parodos. Jų bus 
trys: Australijos lietuvių daili
ninkų meno paroda, vaikų meno 
paroda , (iki 12 metų) ir foto mė
gėjų darbų paroda. Parodoms 
patalpos gautos “Artists Society” 
namuose. Kiekvienai parodai nu
matyta atskira salė. Apie šias pa
rodas jau buvo plačiau pasisaky
ta Mūsų Pastogėje (žiūr. A. Vai- 

pabrėžė, kad Chruščiovo žodžiai 
atrodytų nuoširdūs, jei tie dėsniai 
Sovietų Sąjungos būtų taikomi jų 
priklausomybėje esančioms tau
toms.

Sovietų Sąjunga, siekdama pa
teisinti prievartinį Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos įjungimą suorga
nizavo vieno sąrašo “Rinkimus” 
ir į Liaudies Seimo rezoliuciją įra
šė žodžius apie tai, kad “Raudo
nosios Armijos remiama tauta sa-

j- MIRIMAI
MIRĖ PROF. T. PETKEVIČIUS

Kovo 10 d. mirė Kaune 70 m. 
amž. sulaukęs prof. Tadas Petke
vičius. Jis buvo gimęs 1893 m. 
kovo 27 d. Šiauliuose. Gimnaziją 
baigė Šiauliuose, Maskvoje studi
javo teisę, nuo 1927 m. dėstė Lie
tuvos (vėliau Vytauto D.) Uni
versitete tarptautinę privatinę tei
sę. šalia akademinio darbo ėjo 
atsakingas pareigas valstybės tar
nyboje, dalyvavo beveik visose 
svarbesnėse bylose, spręstose 
tarpt, institucijose. Dr. Krivicko 
teigimu velionis nusipelnė, kad 
Lietuva visada išeidavo laimėtoja 
tarptautinėse institucijose, pvz. 
Haagos teisme. Patarėjo vaidme- 
ny velionis buvo ir rezistencijoje 
įprieš vokiečių okupaciją. Antro
sios sovietų okupacijos metu Pet- 
jkevičius buvo" išvežtas ir 8 metus 
(išbuvo Vorkutos koncentracijos 
stovyklose. (E) 

jčaičio str. “Parodos Melbourne”, 
M.P. Nr. 4). Meno Dienoms 
(Rengti Komitetas kreipėsi į Kul
tūros Tarybą paremti šias paror 
das premijomis.

Foto mėgėjų darbų parodą 
rengia N. Butkūnas, pats patyręs 
(fotografas. Jis žada kreiptis į fo- 
itografus ir mėgėjus parodai pa
ruošti padidintų fotografijų įvai
ria tematika.

MENO DIENŲ PROGRAMA

Specialistų komisija — A. 
Krausas, dail. A. Vaičaitis, dail. 
V. Simankevičius — ruošia spau
dai Meno Dienų ir suvažiavimų 
bendrą programą bei darbų pla
ną. Čia numatoma patiekti ne 
vien tik įvairių parengimų eigą, 
bet ir dalyvaujančių grupių bei 
pavieniai pasirodančių nuotrau- 

vo krašte įvedė sovietinę sistemą”.
Notos pabaigoje Lietuvos Atsto

vas pažymėjo, kad prieš Pabaltijo 
valstybes įvykdyta agresija ir jų 
nelegali okupacija yra tarptauti
nis teisingumą pažeidžiąs aktas 
ir jis privalo būti atitaisytas.

Lietuvos laisvės ir nepriklauso
mybės klausimas glaudžiai/ siejasi 
su antrojo pasaulinio karo padari
nių pašalinimu. Tai visos Euro
pos klausimo integralinė dalis ir 
jis privalo tol likti didžiųjų valsty
bių dienotvarkėje, kol jis bus iš
spręstas pagal teisingumo reikala
vimus. (E)

MIRĖ PROF. M. KRIKŠČIŪNAS
■Čikagoje mirė profesorius Ma

tas Krikščiūnas, sulaukęs 78 metų 
amžiaus. Jis visą savo gyvenimą 
skyrė pedagoginiam darbui, kurio 
neapleido ir būdamas už Lietuvos 
ribų. Jo specialybė — matematika 
ir kosmografija.

MIRĖ STASYS LESKAITIS
Vasario 10 d. New Yorke staiga 

mirė laikraštininkas ir rašytojas 
Stasys Leskaitis — Ivošiškis. Ša
lia laikraštinio darbo (redagavo 
Vairą, buvo Lietuvos Aido redakci
jos narys), daug rašė literatūros 
ir teatro kritikų, išleido romaną 
Spūdai (1937). Rašytojas gimė 
1902 m. Jo žmona buvo žinoma 
solistė Vincė Jonuškaitė.

kos su trumpais aprašymais. No
rima, kad šioji programa būtų 
ne tik vadovu per tą pilną veiklos 
savaitę, bet taip pat, kad ji liktų 
visiems branginamu prisiminimu. 
Todėl ypatingai kreipiamas dė
mesys į jos paruošimo estetinę 
pusę. Nuotraukom ir aprašymais 
pažadėję rūpintis atskirų paren
gimų rengėjai.

SVEČIŲ APGYVENDINIMAS
Kadangi tiek į suvažiavimus, 

Sporto Šventę ir Meno Dienas 
tikimasi suvažiuos I rekordinis 
skaičius svečių ir dalyvių, jau 
dabar pradėta rūpintis jų apgy
vendinimu. Meno Dienų Komi
teto narys svečių apgyvendinimui 
p. J. Alekna tikisi į talką kviesti 
tokias Melboumo lietuvių orga
nizacijas, kurios į metų galo su
važiavimų ar švenčių parengimus 
tiesioginiai neįsitraukusios. Bū
simų šeimininkų sąrašai jau pra
dėti sudarinėti.

t PRAGYVENIMAS NUOLAT BRANGSTA, ' t
• > todėl pilnai išnaudok savo sutaupąs investuodamas jas į ’:

1 Baltic Stores Ltd. I ’ v
" (Z. Juras) ;;
” 421, HACKNEY RD. LONDON, E. 2. ENGLAND. -
” 11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, ENGLAND. - ‘ - * *

Tik čia Tavo kapitalas greičiausiai augs nešdamas augš- • ( 
” čiausią dividendą.

Investuojant 1-2 metams mokamas dividendas 5%, gi ;;
;; investuojant 2-3 metams mokama 5i%.
' Už investavimus 5 metams ir ilgiau mokama: ",

7%. ”
'► Tarpininkaujame palikimo reikalų sutvarkyme. ii

Visi investavimai yra apdrausti ir garantuoti nejudomu ;;
turtu.

4 4 4 44-44 4 4-44 4-44-4-4+4-4-4-»44444 4 444444 4-44-»4-4444 44

8-ri metai Skautu Židiniui
Kovo 22 d. Sydnėjaus senųjų 

skautų Židinys atšventė savo aš
tuntąjį gimtadienį. Ta sukaktis 
nebuvo paminėta su triukšmu ar 
šaunia puota, o tik kuklia savo na
rių ir bičiulių sueiga East Hills 
parke Georges upės krante. Tos or
ganizacijos tylus veikimas, tur 
būt, mažai kam žinomas be pačių 
skautų, todėl man, kaip svečiui, 
dalyvavusiam sueigoje, norisi ke
liais sakiniais paminėti patį židinį, 
kuris nėra politinė grupė ar pro
fesinė organizacija.

Sydnejuje židinys buvo įsteig
tas v. skautininko Dr. V. Kišono 
iniciatyva 1956 m. kovo 22 d., su
šaukus steigiamąją sueigą Cam- 
perdowne, į kurią atvyko 10 neak
tyvių, vyresnio amžiaus skautų. 
Išrinkus tėvūnu ps. Z. Staugirdą 
ir kancleriu v. si. I. Dudaitienę, 
prasidėjo veikimas. Kelis kartus 
metuose ruošiamose sueigose dis
kutuojami pagalbos būdai skautų 
veikimui stiprinti. Pats Židinys 
gyvena ne sau, o tik visais savo 
ištekliais ir pajėgumu padeda 
“Aušros” tuntui Sydnejuje. Skau
tiškai veiklai paskatinti^ tunto ge 
riausiam skautui ar skautei 1959 
m. buvo skirta piniginė premija. 
Vykstant į Jubiliejinę stovyklą 
1962 m. vienam skautui Židinys 
apmokėjo kelionės išlaidas. Nu
pirkta dalis stovyklas inventoriaus 
tuntui ir prisidėta stovyklavietę 
išperkant. Pajamoms atskirų pa
rengimų Židinys nerengia, visi pi
nigui surenkami iš nario, mokes
čio. Jau įėjo į tradiciją, kad kas
met ruošiamame skautų kaukių 

baliuje židinio nariai organizuoja 
ir tvarko bufetą, kurio visą pelną 
atiduoda tuntui.

Židinio veikimo ir tvarkymosi 
gairės nustatytos statuto, pagal 
kurį vadovybė renkama slaptu bal
savimu vienerių metų kadencijai, 
bet niekas negali būti renkamas 
daugiau kaip dviem kadencijom iš 
eilės. Per praėjusį laiką Židiniui 
vadovavo: V. Bukevičius, I. Jonai
tis, E. Veteikienė, T. Vingilienė 
ir J. Zinkus. Praėjusių metų va
dovai: A. Dudaitis ir L. Bukevi- 
čienė. 1964 m. išrinkti nauji vado
vai: tėvūnu V. Deikus, kancleriu 
A. Adomėnienė. Visi Židinio na
riai yra buvę aktyvūs L.S.S-gos 
nariai Lietuvoje, tremtyje ir emi
gracijoj, bet dėl savo amžiaus bei 
kitų priežasčių negalintieji daly
vauti visiškai aktyvioje veikloje. 
Gražu, kad ir mažas būrelis senųjų 
skautų (sąrašuose virš 20) išliko 
ištikimi savo įžodžiui ir toliau 
aukojasi skautų organizacijos ide
alų bujojimui. M.P.

PILIUUĖS PRIEŠ PLAUČIŲ 
VĖŽĮ?

Vienas iš vėžio ligos tyrinėtojų 
Amerikoje pareiškė, kad gal būt 
netrukus bus išrastos piliulės, ap
saugojančios rūkorius nuo plaučių 
vėžio. Esą, jau tokios piliulės ga
minamos ir jos būsiančios nebran
gios. To mokslininko (Mr. C. Rū
gins) teigimu, praeis dar eilė 
metų, kol bus susektas tų piliulių 
veiksmingumas.

AKIVARA

BARBĖKI U
(Tęsinys)

Teslienė: Tai ir aš sakau: žuvis ir svečias tre
čią dieną dvokia. Eisime visos.

Puplienė: Tai kad jums vis tie reikalai, bet ką 
jau padarysi! Prašau nepamiršti, kad sekantis po
sėdis eilės tvarka įvyks pas ponią Stygienę.

Stygierįė: Mielai lauksiu, o kartu drįstu ir po
ną daktarą iš anksto užkviesti.

Dagilis: Ačiū, ponia, jei tik laikas leis.
Puplys: Beje, ponios, vos nepamiršau: už dvie

jų savaičių, šeštadienį, kviečiame visas pas mus į 
barbekiu. Atsisakymų nepriimsime. Prašau ir poną 
daktarą šią datą pasižymėti. Lauksim visų! Bū
tinai !

Kirvienė: Kokia proga?
Puplys: Bene progos reikia — šiaip sau trupu

tį pasilinksminti!
Puplienė: Nuo dienos pilkumo atsipalaiduoti — 

ar dar geresnės progos reikia? Būtinai lauksime vi
sų! >

Blakienė: Labai ačiū, o kartu ir sudiev.
Stygienė ir Kirvienė: Ačiū ir sudiev.
Teslienė: Manęs du kartus prašyti nereikės — 

tad. iki pasimatymo!
Puplys: Iki pasimatymo, mielos ponios! (palydi 

ponias iki vartelių)
Puplienė: Sėskite bent jūs dar valandėlei, po

nas daktare! Sakykite, kokia jūsų numonė apie mū
sų ratelį?

Dagilis: Sunkoka būtų tiksliai išsireikšti, arčiau 
nesusipažinus su ratelio veikla, bet man atrodo, 
kad kiekvienas organizuotas veikimas yra girtinas.

Puplys: Teisingai pasakyta! Tai ir buvo mūsų 
mintis steigiant Jaunimo Globos Ratelį. Dirva pla
ti, gi darbininkų maža!

Pauplienė: Jaunimas blaškosi be patarimų, be 
autoritetingų nurodymų, kaip avelės! Todėl ir grie- 
bėmės darbo. O kiek jo yra! Kiek kantrybės, kiek 
pasiaukojimo tenka įdėti — neįsivaizduotina!

Dagilis: Koks yra ratelio konkretus tikslas?
Puplienė: Neįmanoma būtų trumpai čia. visus 

mūsų užsimojimus išpasakoti. Juk suprantame, 
kaip lengva jaunimui paklysti svetimoje aplinku
moje. Mūsų tikslas, tarp kitko, ir yra patraukti 
jaunimą prie lietuviškų niūspeiperių skaitymo, pri
vilioti į savus piknykus, ruošti lietuvškus barbekiu 
ir dencing vakarus. Vienu žodžiu išlaikyti tarp jau
nimo gryną lietuvišką spiritą!

Puplys: Taip sakant, viską lietuviškai! Ir kū
ną ir dvasią ir gryną kalbą! Darbo plenty!

Puplienė: Ir kaip sunku! Vietoje padėkos susi
lauki priešingų rezultatų. Rodos, visą širdį įdedi, 
savo brangaus laiko nesigaili, kad tik jaunimui pa
dėti galėtum, o dar, žiūrėk, tave iškolioja — sako, 
kam ne į savo reikalus lendi! Tiesiog tragedija!

Puplys: Bet čia kaip tik ir glūdi pilnutinė in- 
tiligento asmenybė: pajėgti pakilti virš pilkos mi

nios! Mūsų pareiga kaip tik ir yra nekreipti dėme
sio į nesusipratusiųjų išsišokimus, bet nenutrūks
tamai tęsti nedėkingą, bet labai reikalingą darbą!

Puplienė: Teisingai pasakyta! Ne visas jauni
mas yra taip laimingas, kaip kad mūsų dukrelės — 

Dagilis: Kai ptai?
Puplys: Suprantate, ponas daktare, juk čia mū

sų, intiligentų, yra tiktai mažas būrelis. Daugumoje 
visi paprasti, eiliniai žmogeliai. Na, tai ko iš tokių 
gali ir tikėtis, kad jaunąją kartą tinkamai paruoš
tų? šią spragą užpildyti kaip tik ir yra mūsų, in
tiligentų, šventa pareiga!

Puplienė: Ką čia ir bekalbėti! Štai, jau, rodos, 
mudu su ponu Pupliu labai stengiamės, o ir tai su 
savo Kristina kiek turime vargo! Tai ką jau besa
kyti apie eilines šeimas?

Dagilis: Jei galima paklausti: kokia problema 
su Jūsų Kristina?

Puplys: Nesakyčiau, kad čia tiesioginė proble
ma. čia gal daugiau tiktai praeinantis reikalas.

Puplienė: Ne visai sutinku su pono Puplio nuo
mone. štai, ponas daktare, turime dvi dukreles: Pa
jautą ir Kristiną. Jaunesnioji, Kristina, studijuoja 
meną. Vyresnioji, Pajauta, jau šiais metais baigs 

medicinos studijas. Taigi, abi studentės, seserys, 
bet čia panašumas ir baigiasi. Kristina visai ne
kreipia dėmesio į savo augštą išsilavinimą ir palai
ko kompaniją su jai visai netinkamais asmenimis! 
Tiesiog gėda! Kiek nedėjome pastangų — ir gra
žumu ir piktuoju — niekas nepadeda! Gi, štai, Pa
jauta, tai vienas džiaugsmas! Mergaitė yra korekt 
šimtu procentų. Su žemesniais už save neturi jokio 
reikalo. Tai mergaitė su nusistatymu, tvirto būdo, 
praleidžia laiką rimtoms studijoms ir nesivaiko vi
sokių sportų bei panašių kvailysčių, kaip kad Kris
tina. Mes ne kartą su ponu Pupliu perkalbėjome, 
kad jau kas Pajautą už žmoną gaus, tai neatsi
džiaugs!...

Puplys: Tik viena nelaimė, kad vargšė Pajau
ta, mažai besurasdama sau tinkamų draugų, dau
gumoje nuobodžiauja.

Puplienė: Koks čia pasakymas — nuobodžiauja-' 
Nenuobodžiauja, tik studijas gilina, žinoma, būtų 
jai gera bent retkarčiais su kuo nors rimtomis te
momis pasikalbėti. Man dabar ir kilo mintis, gal, 
sakau, ponas daktaras galėtumėte valandėlę laiko 
pašvęsti ir su ja truputį ar tai mediciną ar kitus 
rimtus klausimus panagrinėti?

Puplys: Auksinė mintis! Ponas daktaras tikrai 
neatsisakys!

Dagilis: Iš principo aš nieko prieš, tik kad 
mano laikas labai ribotas.

Puplienė: Tai jau bent retkarčiais, ponas dak
tare! žinia juk, beveik tos pačios profesijos žmo
nės — padėsite jai šiek tiek dvasiniai atsigauti.

Puplys: Taip sakant, moraliniai sutvirtinti! 
Juk neatsisakysite?

Dagilis: Na,.ką jau, atrodo, neišsisuksiu. Tarp 
kitko, nors čia ir ne mano reikalas, bet gal jūs tru
putį per griežtai teisiate Kristiną?

Puplys: Ne per griežtai — gal net per švelniai, 
ponas daktare!

Puplienė: Ponas daktare, kiek ji mums gėdos 
pridaro!

Puplys: Taigi, rodos, studentė ir tų pačų tėvų 
duktė ir auklėjimą abiems vienodą davėme, bet re
zultatais negalime pasidžiaugti! Jai tik visoki spor
tai galvoje, visokios iškylos ir jeigu kokį berniuką 
susiras, tai būtinai eilinį!

Puplienė: Gi šiandien ponia Kirvienė man tie
siog akysna išpylė, kad Kristina vėl su kokiu tai 
prasčioku valkiojasi!

Dagilis: Gal nėra visai tikslu vertinti žmogų,
1 

jo visai nepažįstant. Ar nebūtų geriau, kad jūs 
patys pasistengtumėte susipažinti su Kristinos drau
gais ir tada turėtumėte galimybės susidaryti tikslią 
nuomonę?

Puplienė: Fui, ponas daktare — taip nusiže
minti! Ką jūs siūlote?

Puplys: Mano yra jau seniai pasakyta dukroms, 
kad palaikytų kompaniją ir draugus pasirinktų tik 
iš sau pritinkančių ir pagal išsilavinimą ir pagal 
visuomeninę padėtį. Taip yra pasakyta, taip ir bus 
padaryta! Tėvai intiligentai, dukros studentės, o 
parves man į namus žentą be diplomo! Kaip svietas 
stovi — šitaip tai nebus! Tik per mano lavoną.

Puplienė: čia tai tėvo kalba! čia, tai pasakyta! 
Pilnai sutinku ir pritariu! Gi, štai, ir mūsų mer
gaitės —

(Iš gatvės ateina Pajauta ir Kristina)
3

Puplys: Ponas daktare, štai čia ir mūsų dukros. 
Mergaitės, susipažinkite su ponu daktaru Dagiliu, 
kuris maloniai teikėsi apsigyventi mūsų mieste. |

Dagilis: Malonu susipažinti!
Kristina: Kristina.
Pajauta: Pajauta. Ponas daktaras — koks ma

lonus siurprizas! Šioje pilkoje mus supančioje ma
sėje, tai, tarsi, miražas dykumoje paklydusiam ke
leiviui.

Dagilis: Panelė jau mane per gerai vertinate 
— kas gi aš, juk tik paprastas žmogelis.

Puplienė: Ką jau čia, ponas daktare! Kur pa
prastas žmogelis, o kur intiligentas!

Pajauta: Tikrai, ponas daktare, jūs užpildysi- 
te didelę spragą, čia tokių žmonių mes labai pasi
gendame.

Dagilis: Netikėčiau, kad tokioms gražioms pa
nelėms stigtų kompanijos? Tur būt, atsiginti sun
ku?

Pajauta: Fui, ponas daktare, kokia čia kompa
nija! Apsaugok, Viešpatie, nuo tokių draugų, su 
kokiais Kristina ryšį palaiko...

Kristina: O ko gi jiems trūksta? Tu vaidini 
kažkokią princesę, tai tau niekas netinka.

Pajauta: Aš nesuprantu tavęs, Kristina! Ne
jaugi tu iš viso neturi savo “aš”? įsivaizduokite, 
ponas daktare, šiandien po pamaldų Kristina prisi
kalbino į sporto aikštę. Tiesiog gėda — kokia ten 
publika! Rėkia, šaukia, dūmus į akis pučia — tie
siog nemalonu. Rimtesnio žmogaus ten nepamaty
si —

(Bus daugiau)

2
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1. Žemiau yra duodamas ofi
cialus S. Amerikos lietuvių krep
šininkų kelionės maršrutas Aus-
tralijoje, kuriuo vadovaujantis 
klubai ir komitetai prašomi iš
dirbti smulkias savo vietovių pro
gramas:

Svečiai atvyksta į Sydnėjų iš 
JAV — liepos 9 d., ketvirtadie
nį, 7.45 vai. ryto.

Sydnejuje:
Nuo liepos 9 d. iki liepos 15 

d., su išvyka į Canberrą liepos 
14 d.

Išvyksta iš Sydnėjaus į Hobar
tą liepos 15 d. 12 vai. dienos. 
Hobarte--

Atvyksta į Hobartą liepos 15 
d. 3.15 vai. po pietų (pakeliui 
sustoja penkiolikai minučių Mel
bourne: nuo 1.30 iki 1.45 vai. 
po pietų). Iš Hobarto išvyksta 
liepos 19 d. 4.30 vai. po pietų.

VALDAS ADAMKAVIČIUS
S. Amerikos lietuvių sportininkų grupės vadovas

sportiška širdimi ir jaunatvišku entuziazmu atsidėjo jos įgyvendi- 
mui. Jo nenuilstamų pastangų ir Siaurės Amerikos bei Australijos 
lietuvių duosnumo dėka š.m. liepos 9 d. Siaurės Amerikos lietu
viai sportininkai jau bus Sydnėjuje, iš kur pradės mėnesio kelionę 
po Australiją, aplankydami Canberrą, Hobartą, Melbourną, Ade
laidę ir Perthą, iš ten grįždami atgal į Sydnėjų. Kaip ir 1959 me
tais, jiems vadovaus V. Adamkavičius.

iš b-nės susirinkimo Adelaidėje
Kovo 15 d. Adelaidės apylinkės 

bendruomenė savo metiniame susi
rinkime išsirinko naujus vykdo
muosius organus.

Apylinkės Valdyba:
M. Pocius — pirmininkas;
■č. Zamoiskis — vicepirminin

kas;
P. Launikaitis — sekretorius;
I. Taunys — iždininkas;
J. Neverauskas — narys kultū

ros reikalams.
Garbės Teismas:

J. Jonavičius;
M. Reinkė;
B. Straukas;
V. Laurinaitis;
A. Vitkūnas.

Kontrolės Komisija:
L. Garbaliauskas;
V. Radzevičius;
A. šerelis.

• • «
Metinis bendruomenės susirin

kimas nebuvo gausus. Dalyvavo 
per 50 solidarumo mokestį susimo
kėjusių adelaidiškių. Palyginus 
su ankstyvesniais susirinkimais 
dalyvavimas krito beveik per pusę. 
Susirinkusiųjų tarpe vyravo nuo
monė, kad susirinkimą adelaidiš- 
kiai pamiršo, nes apie buvo labai 
mažai skelbta spaudoje: nieko ne
buvo Mūsų Pastogėje, o vietinės 
“Adelaidės Lietuvių Žinios” pra
nešė apie jį prieš 15 dienų. Pas
kutiniame šio leidinio numery, ku
ris išėjo prieš pat susirinkimą, 
apie jį nebuvo užsiminta.

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

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

Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir i**imokėjimui. Me* kalbame vokiškai.
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MŪSŲ PASTOGĖ

TAIP ŽAIS J.A.V. KREPŠININKAI
Melbourne:

Atvyksta į Melboumą liepos 
19 d. 6.15 vai. vakaro. Išvyksta 
iš Melbourno liepos 26 d. 1 vai. 
po pietų.
Adelaidėje:

Atvyksta į Adelaidę liepos 26 
d. 2.10 vai. po pietų. Išvyksta iš 
Adelaidės rugpjūčio mėn. 2 d. 3 
vai. po pietų.

Perthe:
Atvyksta į Perthą rugpjūčio 

mėn. 2 d. 7.15 vai. vakaro. Iš
vyksta iš Pertho rugpjūčio mėn. 
7 d. 8 vai. ryto.
Sydnėjuje:

Atvyksta į Sydnėjų rugpjūčio 
mėn. 7 d. 5.35 vai. vakaro (pa
keliui sustoja Adelaidėje 25 mi
nutėms: nuo 2.15 iki 2.40 vai. 
po pietų).

Už Siaurės Amerikos lietu
vių krepšinio rinktinės at
vykimą į Australiją šiais 
metais turime būti ypač dė
kingi dviem asmenims — 
daugumai mūsų gerai pažįs
tamam P.L.B. Pirmininkui 
p. J. Bačiūnui, šio vizito 
idėjos iniciatoriui ir puose
lėtojui, o taip pat Valdui 
Adamkavičiui, kuris yra 
šios idėjos širdis ir variklis 
J.A. Valstybėse. Dar Vo
kietijoje būdamas aktyvus 
ir gerai žinomas lengvaat- 
letas, emigravęs į Ameriką, 
visą laiką stovėjo priešaki
nėse sporto darbuotojų ei
lėse. 1959 metais jis vado
vavo Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinei, jos sėk
mingų gastrolių Pietų Ame
rikoje metu. Kilus Austra
lijos išvykos idėjai V. 
Adamkavičius visa savo

Reikia pasakyti, kad adelaidiš
kių tarpe vėl pastebimas apsnū
dimas bendruomeniniais reikalais. 
Atrodo, niekam neskauda galvos, 
kas bus išrinkti; pavojus kad pa
teks kitokių užsimojimų žmonės, 
jau yra praėjęs. Tokiu būdu tik 
energingi paraginimai ir susirin
kimo išpopuliarinimas tampa bū- 
tenybe.

• • •
Bendruomenės susirinkime, ku

riam pirmininkavo V. Raginis, 
apyskaitinį pranešimą padarė atsi
statydinančios valdybos pirminin
kas V. Petkūnas, o informacinius 
pranešimus apie Adelaidės Lietu
vių Sąjungą — jos ilgametis pir-

LIETUVIAI
NAUJI ABITURIENTAI 

'VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
Kovo 16-17 d.d. sėkmingai išlai

kė sakomuosius egzaminus visi 
penki Vasario 16 Gimnazijos 9 kl. 
moksleiviai, kiek anksčiau atlikę 
rašuomuosius darbus. Tuo būdu 
pirmą kartą per penkeris metus 
Gimnazijos brandos atestatus gau
na visi egzaminus laikę jaunuoliai. 
Naujosios abiturientų laidos lai
mingieji yra šie: Anelizė Alisaitė, 
Birutė Forsterytė, Helmutas Lio- 
renčas, Žibutė Povilavičiūtė ir 
Petras Vaitiekūnas. Atsisveikini
mo su abiturientais iškilmės Va-

Svečiai išvyksta iš Sydnėjaus 
atgal į JAV — rugpjūčio 8 d., 
5.30 vai. vakaro.

Si programa gali būti pagal ap
linkybes pakeista apie ką bus 
pranešta spaudoje.

2. Rungtynių skaičius ir Ame
rikos lietuvių krepšinio rinktinės 
varžovai vietovėse yra nustato
ma susitarus su vietinėmis aus
tralų krepšinio sąjungomis. Tas 
turi būti padaryta iki S.m. gegu
lės 1 d. ir numatytų rungtynių 
tvarkaraščiai kartu su numatoma 
svečių laisvalaikio užpildymo 
programa turi būti prisiųsti AL
FAS Valdybai, kuri juos persiųs 
š. Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinės išvykos į Australiją Or
ganizaciniam Komitetui, Chica- 
goje.

3. Komitetų ryšininkai su aus
tralų krepšinio sąjungomis pra
šomi painformuoti australų są
jungas, kad Amerikos lietuviai 
prieš rungtynes norės pasikeisti 
vėliavėlėmis (penants). Kadangi 
Australijoje tokio papročio nėra, 
bus gera proga jį įvesti.

4. ALFAS Valdyba išleis vi
sai Australijai skirtą bendrą pro

PAKEISTA RINKTINĖ
ALFAS Vaidyba, negalint daly

vauti numatytiems Australijos 
lietuvių krepšinio rinktinėje kai- 
kuriems žaidėjams, buvo priversta 
keisti jos sąstatą. Dabar, pagal 
ALFAS patvarkymus, Australi
jos lietuvių krepšininkų komandos 
rinktinę sudaro: iš Adelaidės — 
R. Daugalis, D. Atkinson, J. Gum- 
bys, S. Visockis, L. Urmonas; iš 

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEM9 
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• * . •& jam giminaičiui ar draugui pagerbti.
•H

mininkas V. Raginis, apie moterų 
Sekciją jos pirmininkė p. M. Pet- 
kūnienė, apie ALB savaitgalio 
mokyklą — jos vedėjas M. Reinkė 
ir apie “Vyties” Sporto Klubą — 
valdybos atstovas A. Merūnas.

Apylinkės pirmininkas trumpai 
apžvelgė visus tuos darbus, ku
riuos teko atlikti kadencijos metu. 
Be įprastinių darbų, surištų su 
bendruomenės atstovavimu ir 
švenčių rengimu, apylinkės pir
mininkui pavyko suorganizuoti 
Adelaidėje knygnešių būrelį, kurio 
nariai rūpinasi platinti antibolše- 
vikinę literatūrą australų tarpe. 
Pati apylinkės valdyba visą eilę 
tokių knygų išdalino vadovaujan-

PASAULYJE
sario 16 Gimnazijoje surengtos 
kovo 24 d.

Vokiečių spauda dažnai infor
muoja apie naujojo Gimnazijos 
pastato statybą. “Mannheimer 
Morgen” dienraštis kovo 16 d. 
paskelbė informacinį straipsnį 
“Auga nauja lietuvių gimnazija”, 
pažymėdamas, kad sėkmingai. vyk
dant statybos darbus į naująjį pas
tatą jau bus galima keltis šių metų 
rudenį. (E)

KILMONYTĖ Į LIETUVĄ
Garsėjanti kino artistė Rūta 

Lee — Kilmonytė su tėvais išskri
do į Lietuvą aplankyti sergančios 
senelės.

Kadangi sovietų atstovybė jai 
nežadėjo greit išduoti dokumentų, 
tai ji paskambino tiesiog į Kremlių 
ir pasikalbėjo su vertėju. Tada 
jau atstovybė tuoj sutvarkė doku
mentus.

R. Kilmonytė buvo pradėjusi 
dažnai reikštis lietuvių subuvi
muose J A V-se.

Be kita ko, pasikalbėjimas su 
Kremlium jai kainavęs apie 70 
svarų. 

gramą — suvenyrą, kuriame tilps 
šio istorinio vizito metmenys, žai
dėjų ir vadovų nuotraukos bei 
biografijos ir kita medžiaga su
rišta su šiuo vizitu. Programa 
bus anglų kalboje. Programos 
bus išsiuntinėtos visiems komite
tams prieš gastrolių pradžią duo
dant užtektinai laiko kiekvienai 
vietovei įsegti į programos vidų 
savo vietovės rungtynių tvarka
raštį su kita, komiteto nuomone, 
reikalinga medžiaga.

5. Kartu su atvykstančiais 
Amerikos lietuviais sportininkais 
numato atvykti taip pat specialūs 
Amerikos lietuvių spaudos bei 
foto ir filmų korespondentai. Jie 
važinės po Australiją kartu su 
sportininkais ir užfiksuos svečią 
vizitą specialiame leidinyje, ku
ris numatomas išleisti Amerikoje 
tuoj po šio vizito.

6. ALFAS Valdyba turi gavu
si propogandinės medžiagos 
(pamfletų ir brošiūrų) iš visos 
Australijos turistų biurų. Si me
džiaga bus išsiųsta p. Adamka
vičiui ALFAS Valdybos ir vieto
vių komitetai prašomi šiuo rei
kalu toliau nesirūpinti.

Melbourno — V. Soha, A. Vaišu- 
tis, š. Urbonas; iš Sydnėjaus — 
A. Lapšys, S. Lukoševičius, A. 
Daniškevičius;. Komandos trene
ris — A. Merūnas (Adelaide).

Negalint dalyvauti kaikuriems 
iš žaidėjų dėl tarnybinių, šeimyni
nių ar kitokių priežasčių, papildy
mus duoda Melbourno Varpas.

tiems Pietų Australijos valdžios 
pareigūnams, parlamentarams ir 
t. t.

Apylinkės valdybos rengtas nau
jų Metų balius, kaip iš iždininko 
pranešimo paaiškėjo, buvo pats 
riebiausias pajamų šaltinis. Jis 
įgalino valdybą paremti Lietuvių 
Namus (£140) ir ALB savaitgalio 
mokyklą (£30). Bendrai, apylin- 
kės valdyba per metus buvo sutel
kus arti tūkstančio svarų pajamų, 
kurias Kontrolės Komisija patikri
no kartu su padarytomis išlaido
mis ir siūlė susirinkimui apylin
kės valdybos finansinę atskaito
mybę patvirtinti.

Įdomus ir naujas buvo Kontrolės 
Komisijos pasiūlymas, kad susirin
kimas prašytų visas tas organiza
cijas ir sambūrius, kurie vienu ar 
kitu būdu renka iš bendruomenės 
narių lėšų ir neturi savo kontroli
nių organų, savo atskaitomybę 
bent kartą metuose duotų patik
rinti apylinkės kontrolės komisijai. 
Susirinkimas šį pasiūlymą priėmė.

Šiais metais kontrolės komisija 
tikrino finansinę atskaitomybę šių 
organizacijų: apylinkės valdybos, 
Adelaidės Lietuvių Sąjungos, Mo
terų Sekcijos, L. V. S. “Ramovės”, 
“Vyties” sporto klubo, ALB sa
vaitgalio mokyklos, ALB Savait
galio Mokyklos Tėvų Komiteto ir 
A.L.F.A.S. valdybos. Yra tačiau 
dar visa eilė kitų organizacijų ir 
institucijų, kurios renka sau lėšų 
iš bendruomenės, bet neturi kon
trolinių organų. Jų finansinės at
skaitomybės patikrinimas būtų 
naudingas pačioms organizaci
joms. '

(Pabaiga psl. 4)

PASIŽYMĖJĘS LIETUVIS 
GYDYTOJAS

Argentinoje gyvenąs lietuvis 
gydytojas Dr. Aldas Šlepetys pa
ruošė medicinos mokslo studijų, 
kuriomis plačiai domimasi. Jo vie
na studijų spausdinama medicinos 
žurnale. Dr. A. Šlepetys yra To- 
enu ligoninės gydytojas ir daly
vavo tarptautiniame gydytojų 
kongrese Kordoboje.
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KOVO NAUJIENOS
SUSIJUNGĖ KLUBAI

Išsiaiškinus pagrindinius neaiš
kumus ir supratus skaldymosi ža
lą bent kuriame lietuviškame pa
sireiškime, Sydnejaus “Kovo” val
dyba ir buvęs naujai įsisteigęs 
Bankstowno “Tauras” draugiškai 
susitarė ir ateityje Sydnejuje eg
zistuos tik* vienas “Kovo” sporto 
klubas. Buvę “Tauro” jaunieji 
krepšininkai, anksčiau užsiregis
travę žaisti australų pirmenybėse, 
“Tauro” vardu, kurį laiką žais, o 
vėliau, pergrupuojant komandas, 
keli vyresnieji pereis į “Kovą”, 
kai jaunių komanda, papildyta 
kitais žaidėjais, atskirai žais aus
tralų ir lietuvių pirmenybėse. Nu
matoma, kad vienas iš buvusių 
“Tauro” valdybos narių įeis į “Ko
vo” valdybą ir dirbs bendrai. Tuo 
tenka tik džiaugtis, kad abiejų klu
bų susijungimas tik išeis į gera ir 
tuo sustiprins sportinį gyvenimą 
Sydnejuje.'

ATSIŠAUKIMAS I JAUNIMĄ
Visi jaunuoliai ir jaunuolės, no

rintieji pradėti žaisti krepšinį ir 
stalo tenisą, registruojasi pas 
“Kovo” krepšinio vadovą V. 
Kraucevičių ar pas Kovo valdybos 
narius. Krepšininkų,-kių treniruo
tės vyksta kiekvieną sekmadienį 
nuo 8.30 vai. ryto Newtown Police 
Boys’ Club salėje Erskinville Rd., 
Newtown. Stalo teniso treniruotės 
tuoj pat po Velykų prasidės 
Bankstown Liet. Namuose. Plačiau 
bus pranešta vėliau. Visi jaunuo
liai, — lės, norintieji žaisti krep
šinį, ateina sekmadienį j Newtown 
salę ir po trumpo laiko jie bus už
registruoti į australų pirmenybes.

NAUJAS TRENERIS
Antrajai “Kovo” komandai 

(jauniams) pakviestas treneris A. 
Vasaris, kuris pirmą sekmadienį 
po Velykų pradės šią komandą 
treniruoti. Buvęs geras “Kovo” 
krepšininkas jis turi daug patir
ties krepšinio žaidime ir galės 

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

646 George St., Sydney, Australia 
(Kampas Liverpool St.) 

TEL.: 26 1768
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY) . |

JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai >$< 
gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per >♦< 

K visiems gerai žiųomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S.$ 
;*Į HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų turi $ 
>*; kontaktą su Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami **' 
>*< kitų skelbimų.
H 15 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu- 

tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntiny* 
>t< gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.
$ Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 

nei vieno siuntinio nepražudė per visą 15 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir me* 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminė*.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.
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SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto

mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra
dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir 
siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro
džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato 
Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 
— 30 dienų.

REGISTRUOTI SKYRIAI:
ADELAIDE, S.A.t MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
82 Avro Ave., Hendon, S.A. Tel.: 45-6629. 

CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
143 Cabramatta Rd. TeL: UB 2082.
PARRAMATTAi MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
293 Chureh St Tel.: 635-9728.
BANKSTOWN; MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
557 Hunter St. Tel.: B 3596.

NEWCASTLE: MURRAY’S HEA LTH FOOD STORES,
93 Northumberland St., Wickham, tel.: 61-5180.
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

94 Elizabeth St TeL: 63-8498.
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
229 Newcastle St. TeL: BA 7842.

daug ką parodyti ir pamokyti jau
nuosius Sydney lietuvius krepši
nio mėgėjus.

IŠVYKA Į CANBERRA
Balandžio 18 — 19 d.d. Sydnė- 

jaus vyrų, jaunių, merginų, o gal 
ir veteranų krepšinio, vyrų stalo 
teniso ir šachmatų komandos iš
vyksta į sostinę Canberra, kur jie 
turės draugiškas rungtynes su sos
tinės “Vilko” sporto klubo ko
mandomis. Ši išvyka yra tradici
nis sportinių jėgų draugiškas su
sitikimas tarp Sydnejaus ir Can- 
berros lietuvių sportininkų. Tiki
mės, kad ir šis susitikimas dau
giau sustiprins draugiškumą tarp 
“Kovo” ir “Vilko” sportininkų.

KOVO ŽAIDYNIŲ LENTELĖ
“Kovo” vyrai ir moterys krepši

ninkai žaidžia “A” klasės rudens 
krepšinio pirmenybėse. Vyrai žai
džia kiekvieną pirmadienį Sydney 
Boy’s High School, Moore Park, 
moterys —r' trečiadieniais Auburn 
Girl’s High School.

Moterų iaidynės:
1.4/64. Kovas — Spartans 8 v.v.
8.4.64. Kovas — Sprites 7 v. vak. 

15.4.64 Kovas — Auburn 1, 7 v.v.
22.4.64. Kovas — Giants 1, 8 v.v.
29.4.64. Kovas — Spars 1, 9 v.v.
13.5.64. Kovas—Satelites 1, 9 v.v.

Vėliau pusfinaliai ir finalai.

Vyrų komandos:
6.4.64. Kovas — Moore Park

7 v. v.
13.4.64. Kovas — Coronation 9 v.v. . 

9 v. v.
20.4.64. Kovas — Sth. Sydney

8 v. v.
27.4.64. Kovas University 7 v.v.
11.5.64. Kovas — N.P.C.B.C. 7 v.v.
18.5.64. Kovas — Moore Park

9 v. v.
Lietuviai, krepšinio mėgėjai, 

maloniai kviečiami atsilankyti ir 
moraliai paremti mūsų krepšinin
kus vyrus ir moteris šiose rungty
nėse. L.

s
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V i IS BENDRUOMENES SUSIRINKIMO
(atkelta iš psl. 3)

Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
pirmininkas V. Raginis pranešė, 
kad Sąjungos valdyba artimoje 
ateityje nenumato jokių Lietuvių 
Namų praplėtimų: visas jos dėme
sys dabar koncentruojamas į skolų 
išmokėjimą. Lietuvių Namų turto 
vertė šiuo metu jau prašoka 
£20.000; jų įsiskolinimas sudaro 
tik penktadalį visos vertės 
(£4.000). Sąjunga jau turi 196 
narius, kurie visi, lygiai kaip ir 
likusioji adelaidiškių dalis, labai 
nuoširdžiai rūpinasi Lietuvių Na
mais ir juos pastoviai remia. Pe
reitais metais bendruomenė tiems 
namams suaukojo virš £1.500. Už
baigus statybas, visi suaukoti pi
nigai skiriami skoloms mažinti. 
Pajamų, kurios gaunamos už salę, 
pilnai pakanka Lietuvių Namų bė
gamosioms išlaidoms dengti. O tas 
išlaidas sudaro savivaldybiniai ir 
valstybiniai mokesčiai, šviesa, ga 
zas. Gaunama iš antro namo nuo
ma yra didesnė, negu bankiniai 
procentai už paskolą, kuri metai 
iš metų mažėja.

nizuoja metinius siuvimo vajus ir 
rengia madų parodų, ruošia norin
tiems vestuvių vakarienes ir t.t.

Reikia pasakyti, kad tiek pelni- 
niai, tiek kultūriniai Moterų Sek
cijos parengimai visada pravedami 
su meile ir pasišventimu. Sekci
jos ponios kaskart suranda kų nors 
naujo, malonaus ir prasmingo. 
Atžymėtinas šiemet pirmų kartų 
surengtas abiturientų pagerbimas, 
kuris buvo su džiaugsmu visoj 
bendruomenėj priimtas.

Taupus savo žodžiuose ALB sa
vaitgalio mokyklos vedėjas M. 
Reinkė painformavo susirinkusius 
apie lietuviškų jaunimo auklėjimų. 
Mokyklų lanko per 50 mokinių. 
Pamokos vyksta keturiose Lietuvių 
Namų klasėse. Mokytojauja 14 
mokytojų. Nuo dabar mokyklos 
kursui išeiti jau reikės 8-rių metų. 
Mokykla naudojasi Lietuvių Namų 
patalpomis ir baldais. Jų remia 
apylinkės valdyba, Moterų Sekci
ja, Studentų Draugija, Mokyklos 
Tėvų Komitetas ir kt.

MŪSŲ PASTOGĖ 1964 m. balandžio 1 d.

Balandžio 4 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro 
LATVIŲ NAMUOSE,

32 PARNELL ST., STRATHFIELD’E, 
JUNGTINIS BALTŲ KOMITETAS 

rengia grandiozinį

PABALTIEČIU POBŪVI
Įdomi tarptautinė programa, Šauni šokių kapela ir pigus 

bufetas. Jokių kalbų ir loterijų nebus — visas laikas skiriamas 
tik pasilinksminimui.
Ateikite — nesigailėsite. Įėjimas tik 10/- asmeniui.

JUNGTINIS BALTŲ KOMITETAS

PRANEŠIMAS
Balandžio 5 d. (sekmadienį) po 

lietuviškų pamaldų Lidcombe, 
skautai ruošia išvyką į savo sto
vyklavietę Ingleburne. Neturintie
ji transporto skautai bus paimti 
iš Lidcombe ir grąžinti į Liverpool, 
Cabramatta, Yagoona ir Banks
town.

Ta pačia proga kviečiami daly
vauti skautų tėveliai, bičiuliai ir 
visi, norintieji praleisti kelias va
landas gamtoje.

“Aušros” Tunto Vadija

Labai įdomus ir turiningas buvo 
Moterų Sekcijos pirmininkės p. M. 
Petkūnienės pranešimas, lietęs 
Sekcijos socialinę globų, plačiašakį 
talkininkavimų visoms Adelaidės 
organizacijoms, motiniškų rūpini
musi ALB savaitgalio mokykla, 
sergančiais ir vargan patekusiais 
tiek vietos, tiek Vokietijoje esan
čiais lietuviais. Jos globų jaučia 
net ir Punsko lietuviai.

Per nepilnus metus Sekcija tu
rėjo apie 1.400 svarų pajamų, kur 
aukos sudaro visai nežymių dalį. 
Tarp kita ko, Sekcija, atrodo, or
ganizuotai aukų jau neberenka. 
Jos narės nuo aukų rinkimo perėjo 
prie darbo. Sekcija laiko balių 
bufetus, pati rengia balius, orga-

“Vyties” sporto klubo atstovas 
A. Merūnas pranešė apie akty
viuosius sportininkus ir jų kulty- 
vuojamas sporto šakas, apie nes
portuojančius klubo narius, kurie 
nelabai noriai atlieka bene sun
kiausių savo pareigų — nario mo
kesčio užsimokėjimų. Jis taip pat 
palietė ir Amerikos lietuvių krep
šininkų gastroles.

Per visų susirinkimo laikų sun
kia našta ant visų pečių gulėjo 
mintis — kaip pavyks surasti kan
didatų naujai apylinkės valdybai 
sudaryti. Ir atėjus rinkimų laikui, 
padėtis pasunkėjo. Po pakartotinio 
susirinkimo p-ko prašymo statyti 
kandidatus, atsistatydinusios apy-

linkės valdybos pirmininkas V. 
Petkūnas pateikė prezidiumui raš
telį, kuriame į valdybų kandida
tais sutinka būti p.p. J. Gylys ir 
J. Strankauskas. Surašius lentoje 
šių dviejų kandidatų pavardes su
sirinkimo pirmininkas paskelbė 10- 
ties Aiinučių pertraukų dalyviams 
asmeniškai pasitarti.

Pertrauka buvo neįtikėtinai nau
dinga ir su džiuginančiais rezulta
tais. Vos tik susirinkimų atnauji
nus dar aštuoni adelaidiškiai suti
ko būti renkami. Sutinkantieji 
kandidatuoti parodė augštų ben
druomeninių reikalų supratimų. 
Didelė dalis tų, kurie vėliau buvo 
išrinkti į naujų apylinkės valdy
bų, dirba kitose gana svarbiose or
ganizacijose ir sambūriuose, (č. 
Zamoiskis, J. Neverauskas, Ig. 
Taunys ir kt.).

Per diskusijas buvo iškilęs Kul
tūros Tarybos reikalas. Susirinki
mas, turėdamas galvoje Adelaidėje 
gerai veikiantį Kultūros Fondų, 
nerekomenduoja apylinkės v-bai 
sudaryti Kultūros Tarybų. Adelai
dės kultūrininkai, susibūrę į Kul
tūros Fondų, dirba gana sėkmin
gai, ir nauja panaši institucija ne
būtų prasminga.

V. Radzevičius

BALANDŽIO 4 DIENĄ, LIETUVIŲ NAMUOSE,
12 FRANCIS GR., THORNBURY, RUOŠIAMAS

Margučiu pobūvis
Gros puikus džazas, geras bufetas, gaivinantieji gėrimai.

! ; . «.»■. Pradžia 7 vai. vakare
: Dėmesio! Margučių dažymo tradicijai palaikyti prašome kiekvieną atsinešti margučių,
’ kurie bus išstatyti parodai. Bus skiriamos dovanos: gražiausiam, stipriausiam nebūtinai dažy- 
• tas, nes reikės susimušti) ir originaliausiam. Eksponatų kiekis neribotas. Seimininkės ir jauni

me, parodykite savo meną margučių dažyme.
MELB. LIET. KLUBO TARYBA

SVEČIAS IS ROMOS
SU SYDNEY LIETUVIAIS

Pereitų trečiaddeniį Bankstown 
Liet. Namuose gausiai susirinko 
sydnejiškiai lietuviai pasiklausyti 
svečio iš užsienio — prel, Dr. Lado 
Tulabos — pranešimo, kuris ne 
tiek buvo susijęs su velykinėmis 
rekolekcijomis, kiek daugiau reko
lekcijų pratęsimas lietuviška pras
me.

Nors gerb. svečias Sydney lietu
viams kalbėjo po rekolekcijų Ver
bų sekmadienį savo žodyje dau
giau paliesdamas lietuviškų gy
venimų okupuotoje Lietuvoje, vis 
tik jis nesigailėjo nei laiko, nei 
pastangų dar kartų susitikti su 
Sydney lietuviais ir artimiau su 
jais susipažinti.

Prel. L. Tulaba savo pranešime 
daugiau kalbėjo apie lietuvius už 
Lietuvos ribų. Pats asmeniškai

PERTH
PASIRUOŠĘ PRIIMTI 

SVEČIUS IŠ AMERIKOS
ALFAS valdybos pageidavimu 

Perth’e yra sudarytas Amerikos 
Lietuviams Sportininkams priimti 
Komitetas. Jį sudaro: pirmininkas 
Z. Budrikis, sekretorius A. čižei- 
ka, nariai — A. Kateiva, E. Kie
maitis, V. Cibulskis, J. Miliauskas 
ir V. Valodka. šis komitetas jau 
turėjo vieną posėdį, kuriame nuo
dugniai buvo apsvarstyta jo veiki
mo eiga. Per Velykas šaukiamas 
bendras susirinkimas, kur visuo
menė supažindinta su komiteto už
daviniais.

A. Čižeika
A.L.S.P. K-to Sekretorius

BLAIVININKŲ DĖMESIUI
Balandžio mėn. 12 d. 3 vai. p.p. 

šaukiamas Melb. Liet. Blaivybės 
Dr-jos narių susirinkimas. Susirin
kimas įvyks D-jos sekretoriaus na
muose — 155 Brunswick Rd., West 
Brunswick, Vic. Atvykę į liet, pa
maldas, prašomi kreiptis į Kiosko 
ved. N. Butkūnų — galėsim gal 
savom mašinom kartu nuvykti. Su
sirinkime bus sprendžiama daug 
įdomių klausimų. Be to bus paties 
šeimininko A. Pociaus pranešimas. 
Nariai prašomi atsinešti savo už
kandžius, nes po susirinkimo (ar 
ir prieš) galima bus gauti vietoje 
arbatos ir kavos.

Kviečiami taip pat ir prijau
čiantieji, ar norintieji į Dr-ją įsto
ti.

Draugijos Valdyba

BANKSTOWNO LIETUVIŲ 
NAMŲ VALDYBA

Balandžio, 25 d. 7 vai vak. Dai
navoje rengia Sydney lietuviams 
šaunų balių. Bilietus jau dabar 

viškuosius židinius, be kurių lietu- valdybos
vybė jei ne šiandie tai rytoj lai-; Į\anHs: M-Zakarą (lOOnslow str., 
■ ■ • Tuną lintnvvhpą1 Canterbury, tel. 785072), A. Le-

vizitavęs beveik visas lietuvių di
desnes kolonijas pasaulyje jis at
skleidė dalį savo įspūdžių ir pa
darė eilę bendresnių išvadų. Savo 
žodyje jis ypač pabrėžė apie lietu-

kytina mirusia.
židinius sudaro Lietuvių Namai, 
lietuviškos parapijos, lietuvių kul
tūriniai centrai. Šalia to, savo pra
nešime prel. L. Tulaba palietė lie
tuvių politinius veiksnius, jiems 
daromas kliūtis ir žadino mūsų 
budrumų, kad kiekvienu atveju 
mūsų tautos priešas nesnaudžia. 
Užkliudyta ir tarptautinė politi
ka, kur prelatas darė savo asme
ninius išvedžiojimus, kurie atitiko 
sydnėjiškių lietuvių nuotaikas ir 
tuo pačiu susilaukė didelio prita
rimo.

Čia įsidėmėtini prelato L. Tula- 
bos žodžiai: Lietuva patekus prie
spaudoje ir pasaulinės politikos 
raida bent iš Amerikos pusės nė
ra labai palanki mūsų klausimui 
išspręsti palankiai. Tačiau padė
tis nėra beviltiška.. “Gal būt Ap
vaizdos surėdymu mes dėlto išblaš
kyti po visų pasaulį, kad, vykdy
dami savo tautinę misijų, gyvena
muose kraštuose surastume ir lai
mėtume draugų, kurie laikui atė
jus stotų už mus”.

Po prel. L. Tulabos pranešimo 
atsirado dar keletas klausimų, ku
riuos jis atsakė plačiai ir nuodug
niai. Su prel. L. Tulaba AL Ben
druomenės vardu atsisveikino Kra
što Valdybos p-kas p. I. Jonaitis, 
padėkodamas už atvykimų ir . sėk
mingų pasidarbavimų Australijo
je. Inf.

lęšių (36 Hoskins Ave, Bankstown, 
tel. 703573), Laurinaitį ir kt. Bi
lietų kaina £1 su pilnu svečių ap
tarnavimu.

PRANEŠIMAS SYDNEY 
LIETUVIAMS

Kaip jau buvo skelbta plačiau 
praėjusiam M. P. Nr-y, Banks- 
towno Kultūros Taryba balandžio 
11 d. Dainavoje stato vaidinimą 
“Žydintis lankų vėjas”. Rež. A. 
Grinienė, šokiai V. R. Saudargie- 
nės, muzikinė priežiūra ir deko
racijos A. Pluko. Vaidina Sydney 
lietuvių jaunimas. Bilietai po 10/- 
ir po 8/—. Vaikams pusė kainos. 
Norintieji iš anksto bilietus įsigyti 
kreipiasi į A. Bučinską 31 Pyramid 
St., Padstow, tel. 779174.

STUDENTAI PRANEŠA
Balandžio 4 d. Dainavoje Sydney 

lietuviai rengia savo tradicinį 
“Initium Semestri”.

Balandžio 19 d. 3 vai. Dainavoje 
šaukiamas Sydney studentų visuo
tinis susirinkimas. Bus renkama 
valdyba ir pasitarta aktualiais 
studentų reikalais.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir pardubda 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)

. , / ; Tel. 63-2231

GEELONG LIETUVIAMS
Balandžio 12 d. Geelong Liet. 

Namuose 3 vąl. p. p. šaukiamas 
Geelong apylinkės visuotinis susi
rinkimas, kur bus ataskaitiniai 
pranešimai ir apylinkės valdomų 
organų rinkimai.

VISKAS KAIP BUVO
yienas universitetų prieš 20 m. 

baigęs asmuo nuvažiavo į univer
siteto bendrabutį ir pasibeldė į 
vienų kambarį.

A. Gustaitis
BLUSA

Jei nori, kopk į Everestą, 
Ar žvelk nuo sandėlio alaus — 
Visur vienocįas vaizdas bręsta 
Pasaulio realaus.

Visur, kur bombos drasko tylą, 
Kur laimi melas ar tiesa, 
Už muš visus aukščiau pakyla 
Paniekinta blusa. 7

Valstybės, rasės ir rasytės 
Per amžius grumiasi su ja, 
O turi Churchillis kasytis 
Mėnulio šviesoje.

Pro durtuvus sargybų lanko, 
Nepaisius žus ar nugalės, 
Net prezidentą ji aplanko 
Nakčia ir be eilės.

Ir kanda SSR pakinkį, 
Ir Kremliuj sudreba kėdė, 
Nes blusos nieks dar nepakinkė, 
Jokia N.K.V.D.

BALANDINIS KAMPELIS
__ LB__ ____________ __

Visa eilė Sydnejaus lietuvių, pa
tyrę, kad Liet. Namai Redferne 
parduoti, nežinodami kur dėtis, 
kol atsiras nauji, jaučiasi tikrai 
pasimetę ir net galvoja steigti 
lietuvių parką garsiajame Sydnė- 
jaus Domaine priešais meno gale
riją: vieša vieta ir net policija ne
turi galios, kol nemato akivaiz
džiai išstatytų butelių.

KAI SERGA SPORTININKAS
Sportininkas: — Kaip augštai 

gali pakilti žmogaus temperatūra?
Gydytojas: — Taip iki 105 laips

nių.
— Sportininkas, valandėlę pa 

mąstęs: — (X koks pasaulinis re
kordas?

V. Dumčius

(FELJETONAS)

Artimiausias lietuviškai tvorai 
atitikmuo bus angliškas žodis 
“two”, atseit, du. Tad nuo čia 
ir pradedu. Kur yra du, ten bū
tinai turi būtį ir tvora. Anaip
tol, ne skyrimui, bet jungimui. 
Kaimynai tvoros atsirėmę parū-

ko, pasiguodžia, pakeikia valdžią 
ar bent apylinkių valdybas. Mo
terys pre tvorą vieną kitai išple
pa paskutines naujienas nuo bu
simųjų (dar už gero pusmečio) 
krikštynų iki sekančių metų ves
tuvių.

o

GERIAUSIA VAIŠĖMS DEGTINĖ ! I

BALTIC VODKA
, ’ , O

Gaminama lietuvio ir yra augščiausios rūšies. Pardavi- I! 
nėjama visoje Australijoje. Sydnėjuje reikalaukite pas J[ 

M. PETRONĮ 152 Liverpool Rd., Enfield, tel. UJ 5727. ;;
BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD. ! I 

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

Taigi, kol nebuvo pastatyta 
Lietuvių Namų tvora, visi buvo
me pernelyg išsiblaškę. Statėme 
namus, rovėme medžius, tvarkė
me Namų sodelį ir keikėme ru
sus, kam jie pastatė Berlyno tvo
rą.

Negavę pasistatyti savo būklo 
ramovėnai, apimti statybos dru
gio, šokosi bent tvorą statyti, nes 
vistiek ką nors reikia statyti, kur
ti, palikti ateinančioms kartoms 
paminklą ir parodyti, kad mes 
tremtyje dykai laiko neleidome 
vėpsodami prie televizijos.

Adelaidės Lietuvių Sąjunga, 
kaip visuomenės opinijos for
muotoja, inž Reisonui pastatė 
ultimatyvų reikalavimą: skubos 
keliu patiekti tvoros projektą. 
Sako, laikas ir medžiaga neturi 
reikšmės. Svarbu, kad tik būtų 
tvora: bent du kartus augštesnė 
už Katalikų Centro, per plytą 
žemesnė už Berlyno ir gerokai 
augštesnė už Parkside ligonbu- 
čio.

Nutarta ir padaryta. Du sa
vaitgaliai ir baigta. Užmetęs pas
kutinę plytą mūrininkas Zakaras 
ir sako savo bendradarbiui Vo- 
ranežiui:

—Jurgi, kaip tu mislini, ar 
čėsais tau nesrodžia, kad ji biškį 
peraugšta?

—Pagal mano sumenijų maž- 
nėtų dviem sprindžiais žemiau, 
— atsako Jurgis.

Vėliau ateina Gylys ir kirkina 
Taunį:

— Reikėjo padaryti kampe 
skylę kulkosvaidžiui, tai būtų vi
sai kaip prie Krivoj Rogo.

Taunys vos kvapą atgaudamas 
bemaišant cementą, atvožia:

—- Prižadėjau viešai Sąjungos 
nekritikuoti. Tvora peraugšta, 
bet to niekam nesakysiu.

Staiga prie naujos tvoros kam
po sustojo mašinėlė. Pro vienas 
duris iškrinta Liaksas, o pro ki
tas Ponas kiškis.

— Sveiki gyvi, vyručiai, — 
prabilo Liaksas: •— Esu labai 
užimtas, todėl į talką negalėjom 
atvykti, nors ir kelis kartus kvies
tas. Bet už tai jums atvežiau 
“Baltijąs” bonką. Ką tik išspaus
ta. Keli jūsų čia? A, penki. Su
dekit po 5 bobus, vieną pridėsiu 
savo, nes mano duosnumas pla
čiai žinomas.

Pasmokavojus visi giliai atsi
raugėjo, pasirėmę tvoros ir su
tartinai pareiškė:

— Leksiunia, 'tu tikras stebuk
ladaris. Šį kartą tau tikrai pasi
sekė — denaturkos kvapo gali
ma sakyti kaip ir nėra.

Išsidalinus paskutinį gurkšnį 
ir aptilus, kiškis, pajutęs savy 
išminties svorį ir reikalą kalbėti, 
pilnas orumo pareiškė:

— Pereitą savaitę paėmiau dė
žę parapijos reikalams, tai man 
pačiam vos bepaliko stokutė. 
Kas tik paragavo, vis gyrė.

Niekas iš talkininkų nedrįso 
prieštarauti p. kiškio išminčiai. 
Vienas iš būrio paklausė: kokios 
ponai nuomonės apie mūsų tvo
rą? ' .

Apmetęs akimis jos ilgį ir 
augštį, ponas kiškis tuoj pareiš
kė:

— Matote, pasakysiu tiktai 
tą, ką jau tikrai žinau: namui 
labiau reikalingas skiepas, negu 
tvora. Ten pasidedi ar tuzinuką 
alaus, ar dėžutę liaksinės, o ant 
tvoros to viso nepadėsi.

Visu urmu jam pritarė. Tuoj 
pasiprašė balso Liaksas:

— Tvora reikalinga tiems, ku

rie nesugyvena. Aš su visais su
gyvenu gerai, visus lygiai remiu 
ir mano plačiai išsišakojusiai 
kultūrinei Veiklai jokios tvoros 
nesudaro kliūčių.

Kažkas dar bandė prasižioti, 
bet pro Lietuvių Namų duris pa
sigirdo skardus ponios Varnaus- 
kienės balsas:

— Vyrai, prašom prie pietai!
Staiga visokios išmintys pasi

baigė. Tvora pasiliko stovėti, pil
ka, stipri, vieniša, ženklinanti 
kiškinės ir liaksinės nuomonės 
ribas.

— Atsiprašau, — tarė svečias, 
aš čia gyvėnau prieš 20 metų ir 
noriu viską vėl apžiūrėti.

— Gerai, — tarė studentas.
Svečias apžiūrėjo kėdes, stalą ir 

pasakė:
— Keista, viskas taip, kaip 

buvo. y
Po to jis atidarė spintos duris 

ir pastebėjo merginą.
— Tai mano sesuo, —. pasakė 

studentas.
---O, viskas taip pat, net ir tos 

pačios melagystės, — pastebėjo 
svečias.

NEĮMANOMA
Aldutė atėjo verkdama pas ma

mą: “Kaip aš galiu užsisegioti 
suknelę, jeigu sagos užpakalyje, o 
aš priekyje.

Mirus
poniai ATIENEI
Vak. Vokietijoje, 

jos sesutei p. I. Kaminskienei 
ir šeimai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

M.M. ir L. Burneikiai
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