
VAISINGI PASITARIMAI
SPAUDOS IR RADIJO DARBUOTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

Birželio 6-7 d.d. Tabor Par
moję, p.p. Bačiūnų vasarvietėje 
įvyko spaudos ir radijo darbuo
tojų suvažiavimas. Tai buvo is
torinės dienos, nes tokio pobū
džio suvažiavimas yra pirmas to
kio pobūdžio ne tik lietuvių išei
vijoje, bet ir iš viso lietuvių tau
tos-gyvenime.

Iš kitos pusės spauda ne tik 
formuoja, bet ir apsprendžia vi
suomenines nuotaikas tad mūsų 
amžiaus kritiškuoju metu šisai 
spaudos darbuotojų suvažiavi
mas ir čia vykę pasitarimai bei 
padaryti nutarimai turi didesnės 
reikšmės ir prasmės, negu bet 
kokie kitokie lietuvių plataus 
masto susibūrimai.

SUVAŽIAVIMO KOMUNIKATAS 
SPAUDAI

23-si«is Lietuvos okupacijos me
tais, 1964 — Kr. Donelaičio - - 
metų birželio 6-7 dienomis, Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Val
dybos iniciatyva įvykęs lietuvių 
išeivijos spaudos ir radijo suva
žiavimas Tabor Far moję, Sodus, 
Michigan, JAV,

išklausęs visos eilės referatų ir 
juos aptaręs diskusijose, konsta
tuoja:

Lietuvių išeivija, vesdama sun
kią kovą dėl Lietuvos laisvės ir 
lietuvybės išlaikymo, turi rasti sa
vyj* jėgų tai kovai tesėti ir lai
mėti. Šios kovos sėkmė glūdi or
ganizuoto* lietuvių išeivijos bud
rume ir lietuvių spaudos bei radi
jo talkoje.

Vertindamas visų lietuviškų kul

PASIRENGIMAI 
MENO

DIENOMS
Kuo labiau artėja Meno Dienos, 

tuo didesnio susidomėjimo ir para
mos susilaukia jų rengėjai iš įvai
rių Melbourne organizacinių vie
netų, ypač tų, kurie metų gale ren
gia suvažiavimus bei šventes. Jau 
nuo pat pradžios Meno Dienoms 
Rengti Melbourne komitetas glau
džiai bendradarbiavo su A.L.B. 
Melbourne Apylinkės Valdyba, ku
rios parama lėšomis ir konkrečiu 
darbu komitetui yra labai svarbi ir 
reikšminga. Taip pat yra artimi 
bendradarbiavimo ryšiai su Mel
bourne Sporto Klubu “Varpu” ir 
su A. L. Studentų S-gos Melbourne 
skyriumi. Turėta keli bendri po
sėdžiai, kuriuose nutarta visų metų 
galo susibūrimų parengimus taip 
derinti, kad vieni su kitais nesi- 
kryžiuotų, bet vieni kitus paremtų 
ir palaikytų. Taip A.L.S.S. cent
rinė valdyba yra įtraukusi daugu
mų Meno Dienų parengimų į stu
dentų suvažiavimo programų. 
Sporto šventės atidarymas derina
mas su Tautinių šokių koncertu. 
Gruodžio 27 d., sekmadienį, 2 vai. 
p. p. įvyks Tautinių Šokių koncer
tas, kukiam pasibaigus, toje pa
čioje salėje bus iškilmingas Sporto 
Šventės atidarymas. Tuomi tiki
masi tų sekmadienį sutraukti dau
giau lietuviško jaunimo į vienų 
vietų, o žiūrovams duoti progos 
dalyvauti tiek atidaryme, tiek ir 
koncerte.

Ir sportininkai, ir studentai pri
sideda prie bendros metų galo pa
rengimų programos išleidimo ir 
platinimo.

Ir iš kitų Australijos miestų ro
doma daug susidomėjimo ateinan
čiomis Meno Dienomis. M.D.R.M. 
komitetas gauna eilę laiškų tiek iš 
įvairių organizacijų, tiek ir iš pa
vienių asmenų su įdomiais bei ver
tingais patarimais, pataisomis, su
gestijomis. Nors kartais tų suges
tijų ir neįmanoma praktiškai pri
taikinti, bet gi komitetui jos visuo
met yra vertingos ir darbų turti
nančios.

Meno Dienų rengimas būtų var
giai įmanomas be A.L.B. centrinių 
organizacijų paramos bei darbo 
palaikymo. M.D.R.M. komitetas 
ypatingai brangina nuolatinę pa
ramų ir jo darbo bei pasitaikančių 
sunkumų įvertinimų, rodomų A.L. 
B. Krašto Valdybos, kurios kvieti
mu komitetas susikūrė ir ėmėsi 
darbo. E. Žiiienė
Meno Dienoms Rengti Melbourne

K-to pirmininkė

Siame spaudos ir radijo dar
buotojų suvažiavime dalyvavo 
virš 100 atstovų kurie ištisas dvi 
dienas rūpestingoje šeimininkų 
p.p. Bačiūnų globoje praleido 
besitardami aktualiaisiais lietu
viškos spaudos ir iš viso lietu
viškais reikalais. Be gausių Ame
rikos ir Kanados dalyvių šiame 
sąskrydyje dalyvavo atstovų iš 
Anglijos, net Pietų Amerikos. 
Tie, kurie iš kitur negalėjo daly
vauti, prisiuntė suvažiavimui sa
vo sveikinimus ir pasigėrėjimą 
tokia reikšminga konferencija.

Pats suvažiavimas praėjo la
bai draugiškoje nuotaikoje nežiū
rint, kad suvažiavusiųjų tarpe 
buvo dalyvių skirtingų nuomo

tūrinių, visuomeninių ir politinių 
organizacijų veiklą, su išskirtinu 
pabrėžimu suvažiavimas mano, 
kad Bendruomenė, kuri telkia ir 
derina visas lietuvių kūrybines jė
gas, yra tas organizacinis fakto
rius, kuris kovoje už lietuvybės 
išlaikymą buvo, yra ir bus ypa
tingas veiksnys.

Spaudos ir radijo uždavinys šią 
temą plėsti, gilinti ir skiepyti lie
tuvių išeivijoj, nes Bendruomenės 
tvirtumas laiduos išeivijai stato

LIETUVIU JAUNIMAS SYDNEJUJE
%

Vaizdai iš Jaunimo Dienų Sydnejuje. Viršuje Tautinių Šokių Grupė pasirodo vi
same judrume Jaunųjų koncerte. Dešinėje Ramunė Zinkutė atidarydama Jaunųjų 
koncertą, deklamuoja Adomo Mickevičiaus “Odę Jaunystei”. Žemiau: jaunieji me
nininkai — Kajus Kazokas (kairėje) už savo kūrinį “Stovi pasakų namelis” gavęs 
pirmą premiją ir šalia Eugenijus Meškėnas, gavęs antrą premiją. Dešinėje jaunų
jų ateitininkų choras, vadovaujamas kun. P. Butkaus. Žemiau ištisai bendra jau
nųjų koncerto dalyvių' nuotrauka su Jaunimo Dienų Rengimo Komiteto pirminin
ku p. S. Narušiu (dešinėje). Apačioje sporto klubo Kovo žaidėjai krepšinio rungty
nių metu Bankstowno Liet. Namų aikštelėje; dešinėje jaunųjų koncerto dalyvė pia
nistė Zita Belkutė, laimėjusi už skambinimą pirmą vietą.

Nuotraukos Eug. Karpavičiaus

nių ir pažiūrų.
Tačiau vienas motyvas buvo 

pagrindinis, kuris sudarė viso su
važiavimo nugarkaulį, tai pa
vergtos Lietuvos likimo proble
mos ir mūsų pastangų derinimas 
išlaikant lietuvybę užsienyje ir 
siekiant tautos išlaisvinimo.

Siame suvažiavime buvo iš
klausyta visa eilė referatų, ku
riuos lydėjo kultūringos ir vai
singos diskusijos.

mų uždavinių įvykdymo sėkmin
gumą.

Turi būti plačiai keliamas ir 
nuodugniai svarstomas ilgametis 
lietuvių veiklai prieauglio ugdy-
mo planas ir jo vykdymo būdai, 
nes laiko bėgyje jaunosios kartos 
lietuvių išeivijoje turės vis didė
jantį svorį. Jų planingas verbavi
mas ir paruošimas turi užimti pir
maujančią vietą.

Spaudai ir radijui visada tenka 
didelė užduotis išeivijai išryškin
ti jos siekimus, — ją ne tik infor
muoti; bet ir formuoti jos nuomo
nę, kad šių dienų laisvės kovų at
mosferoje ir kas kart sunkėjan
čios tarptautinės padėties akivaiz
doje, atlikdamas jam tautos skir
tus uždavinius, lietuvis nepalūž
tų.

Šie uždaviniai dar daugiau iš
ryškėja ir reikalauja iš mūsų visų
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organizacijų, o ypač Bendruome
nės, spaudos ir radijo, budėjimo, 
matant mūsų tautos laisvės prie
šų — komunizmo pastangas ardy
ti mūsų laisvės kovos frontą.

Suvažiavimas su dideliu susirū
pinimu konstatuoja šias priešo pa
stangas ir kviečia visus energin
gai tam pasipriešinti.

Išeivija siekia ir sieks su pa
vergtos Lietuvos broliais ir sese
rimis ko glaudžiausio ryšio, bet 
priešinsis tokiems to ryšio keliams 
bei metodams, kurie galėtų būti 
suprasti kaip Lietuvos pavergimo 

pripažinimat.
Visų lietuviškų jėgų išeivijoj 

vienybė ir solidarumas yra būti
nos sąlygos bendram ir darniam 
visuomeniniam darbui, todėl suva
žiavimas .sveikina Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Valdybos pas
tangas, siekiant lietuvių politinių 
jėgų apsijungimo, kartu sveikina 
ir visas politines grupes, randan
čias bendrą kalbą ir besiryžtan- 
čias bendrai dirbti vardan tos Lie
tuvos.

įvykiai
SUDEGINIMAS 

NEBESMERKIAMAS
Popiežius Paulius VI paskelbė, 

kad nėra nuodėmės, jeigu miręs 
katalikas sudeginamas. Popiežiaus 
nuomone, deginimas krematoriume 
mirusio kūno nesąs antireliginis 
aktas ir suderinamas su ekonomi
niais bei higieniškais reikalavi
mais. Ligi šiolei Bažnyčia kūno 
deginimą griežtai smerkė.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
JAPONIJOJE

Birželio 16 d. Japoniją sukrėtė 
stiprus žemės drebėjimas, padaręs 
kraštui daug medžiaginių nuosto
lių, bet žmonių aukų nedaug. La
biausiai nukentėjo Niigata mies
tas, kur sugriauta virš 1000 namų, 
antra tiek apgadinta. 6 žmonės 
mieste žuvę ir apie 40 sužeistų. Iš 
viso šio drebėjimo metu yra virš 
20 žuvusių ir apie 200 sužeistų.

ŠALTAI PRIIMTAS 
KRUŠČIOVAS DANIJOJE

Birželio 16 d. į Kopenhagą atvy
ko N. Kruščiovas, kur išbus Da
nijoje 5 dienas. Tuo prasidėjo 
Kruščiovo 18 dienų vizitacija po 
Skandinavijos kraštus. Danijoje 
Kruščiovas buvo sutiktas daugiau 
negu šaltai. Apie 4000 minia susi
rinko prieplaukoje, iš kurių tik vie
nas kitas šūktelėjo sveikinimus, 
visi kiti tylėjo. Kruščiovą pasitiko 
Danijos ministeris pirmininkas J. 
O. Krag, kurs pasveikino Kruščio
vą ir palydėjo į viešbutį. Po 5 die
nų Kruščiovas su savo visa palyda 
vyks į Norvegiją.

NACIONALIZUOS PRAMONĘ
Britanijos darbo partijos vadas 

Mr. Wilson neseniai pasakytoje 
kalboje pareiškė, kad darbo parti
ja, jeigu laimės rinkimus, naciona
lizuos britų plieno pramonę ir pa
darys eilę kitokių ūkinių reformų.

ANAPUS UŽDANGOS
KARALIAUČIAUS LAIVU I 
SKANDINAVIJOS KRAŠTUS
N. Chruščiovas birželio 15 d. lai

vu iš Kaliningrado (buv. Karaliau
čiaus) uosto išvyko lankyti Skan
dinavijos kraštų — birž. 16 d. pra
sideda jo viešnagė Kopenhagoje, 
Danijoje. Vėliau seks kelionės j 
Švediją ir Norvegiją. Birželio 14 
d. Švedijos bažnyčiose vyko gedu
lingos pamaldos už deportacijų 
aukas.

Pastaruoju metu spauda paskel
bė būdingą žinią apie tai, kad N. 
Chruščiovas atšaukė numatytas 
spaudos konferencijas — jos turė
jusios įvykti visose skandinavų 
kraštų sostinėse. Atsirado ir kiti 
pakeitimai, pvz. danų — sovietų 
parodą Kopenhagoje atidarys ne 
Chruščiovas, bet Gromyko. “Neue 
Zuercher Zeitung” korespondento 
Stokholme teigimu Chruščiovo su

84 METAI MINISTERIUI 
B. K. BALUČIUI

Birželio 2 d. Londono dienraštis 
“Daily Express” paminėjo Lietu
vos atstovo Anglijoje ministerio B. 
K. Balučio 84 metų sukaktį. Pats 
ministeris pareiškė: “Deja, ne ka- 
žinką čia galima švęsti. Aš vis 
dar tebesidarbuoju pagal teisinės 
Lietuvos vyriausybės man suteik
tus įgaliojimus, gautus prieš 1940 
metus, prieš rusams pašalinant 
mano krašte teisėtą valdžią”.

Kaip žinoma, Wilson neseniai vizi
tavo Rusiją ir konferavo su Kruš- 
čiovu.

LYGIOS TEISĖS ČIABUVIAMS 
Australijoje yra apie 40.000 vie

tinių (aboridženų), iš kurių dau
giau kaip pusė gyvena kiltimis 
šiaurinėje Australijos teritorijoje 
ir kurie buvo visą laiką globojami 
draudžiant jiems laisvai judėti, 
gerti alkoholinius gėrimus, įsigyti 
žemės ir šaunamų ginklų. Pereitą 
savaitę Darvino savivaldybė pri
pažino jiems lygias teises reikalau
dama, kad jų vaikai lankytų ang
liškas mokyklas, nes jie patys ne
turi savo rašytinės kalbos.

BIRŽELIO MINĖJIMAI 
AUSTRALŲ SPAUDOJE

Šių metų birželio trėmimų minė
jimai buvo kiek plačiau paminėti 
ir australų spaudoje. Pietų Aus
tralijos sekmadienio laikraštis 
"Sunday Mail” Adelaidėje paskel
bė gana ilgą žurnalisto Peter B. 
English straipsnį apie Pabaltijo 
tautų tragediją rusų okupacijoje 
kiek plačiau ir esmingiau paliesda
mas pačius trėmimus. Straipsnis 
pasirodė kiek sutrumpintas, o jo 
originalią kopiją gavo ir “Mūsų 
Pastogė” kur bus vėliau ištisai at
spausdintas.

Plačiai trėmimų minėjimą apra
šė ir Geelonge dienraštis “Geelong 
Advertiser” paduodamas minėjime 
pasakytų kalbų santraukas ir 
drauge su straipsniu atspausdinęs 
ir Geelongo lietuvių choro nuo
trauką.

ASTRONAUTUS I KARANTINĄ 
Amerikiečių mokslininkas Dr. M.

R. Lemmon siūlo ateityje visus 
astronautus, grįžusius iš erdvių 
ar nuo mėnulio išlaikyti mažiausiai 
tris savaites karantine, kad nepa
kliūtų į žemę nežinomų gyvybių.

manymas atsisakyti spaudos kon
ferencijų turįs ryšio su šnipo We- 
nnerstroemo byla ir su prieš 
Chruščiovą nukreipta birželinio 
komiteto veikla. O Stokholmo 
“Dagens Nyhetėr” nuomone Chruš
čiovas vengiąs paklausimų — esą 
tektų eventualiai atsakyti kur šiuo 
metu yra savo metu Sovietijoje 
dingę švedai kaip Wallenbergas ir 
kiti. (E)

TURKIJOS MIN. P-KAS
Į AMERIKĄ

šio mėnesio pabaigoje Turkijos 
ministeris pirmininkas vyksta į 
Ameriką kur matysis su prez. 
Johnson ir tarsis Kipro reikalais. ' 
Panašiais tikslais turėjo vykti ir 
Graikijos ministeris pirmininkas, 
bet kuriam laikui savo kelionę ati
dėjo.
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Krašto Valdybos p-kas pasisako
(PASIKALBĖJIMAS SU KR. VALDYBOS PIRMININKU p. I. JONAIČIU)

Laikas taip greit nuteka. Jau 
vos beliko pusmetis iki Krašto 
Tarybos atstovų suvažiavimo šių 
metų pabaigoje. Drauge ir da
bartinės Krašto Valdybos kaden
cija eina prie galo. O čia dar vi
sa eilė naujų ir svarbių įvykių 
stovi prieš akis. Visuomenė jau 
seniai laukia autoritetingo pasi
sakymo visais bėgamaisiais rei
kalais. Laužiuosi pas Krašto 
Valdybos pirmininkų p. Jonaitį:

— Pone Pirmininke! Ui trijų 
savaičių krepšininkai jau bus čia! 
U t šešių mėnesių Krašto Tary
ba pradės kalbėti. Meno Dienos 
ir visa kita. Visuomenė tiesiog 
panikoj. Jūsų rankoje visi siūlų 
galai...

— Krepšininkai tai dar ne 
karas, — bando ramiai šypsotis 
p. Jonaitis. — Jo ramiu veidu 
perbėga šypsena, nors jaučiu, 
kad po ta šypsena slypi mas
kuotas vulkanas. Jis mandagiai 
kaip visada, pasodina, ir atlikęs 
rūpestingo šeimininko pareigas 
kalba. — Amerikos krepšininkai 
neišvengiamai atvyksta mūsų 
džiaugsmui. Tiesa, kad Krašto 
Valdybos kadencija artėja prie 
pabaigos. Bet juk mes tų įvykių 
nei laiko nesustabdysime. Apie 
atliktus Krašto Valdybos darbus 
Š'au buvo informuota spaudoje. 
>ios Krašto Valdybos pagrindi

nis užsimojimas buvo įgyvendin
ti darnų sugyvenimą Australijos 
lietuvių bendruomenėje. Reikia 
čia pasidžiaugti, kad mūsų pas
tangos šia kryptimi buvo gana 
sėkmingos. Aprimus tarpusavio 
vaidams ir pats gyvenimas atski
ruose centruose žymiai pagyvėjo. 
Žinoma, negalima vienu mostu 
pašalinti visų įsisenėjusių žaizdų. 
Dar vis pasitaiko teberusenančių 
židinių, kas liudija neapvaldytas

Lietuviai
KOLUMBIJOJE MIRS GEN. 

V. GRIGALIŪNAS — 
GLOVACKIS

Gautomis žiniomis Kolumbijoje, 
netoli Bogotos miesto apie gegužės 
20 d. mirė generolas Vincas Griga
liūnas — Glovackis. Jis buvo gi
męs 1885 m. rugpjūčio 9 d. Jiezne, 
Trakų apskr. Buyo fronte I pas. 
karo metu, dalyvavo Lietuvos ka
riuomenės organizavime. Buvo 2 
pėstininkų pulko vadas. Dalyvavo 
karuose prieš bolševikus ir ber
montininkus. 1930 m. baigė Vy
tauto D. universiteto teisių ir eko
nominį fak. skyrius. Išėjęs į at
sargą vertėsi teisininko darbu. 
1944 m. pasitraukė į Vokietiją ir 
vėliau įsikūrė Kolumbijoje. (E)

BALTŲ DRAUGIJOS 
POSĖDŽIAI KOENIGSTEINE
Fed. Vokietijoje veikianti Baltų 

Draugija birželio 12 — 14 d. d. 
Koenigsteine (Taunus) sukvietė 
aštuntąją darbo sesiją. Ji vyko 
tema: “20 metų nuo sovietų įsiver
žimo į Europą sukakus” (Pabal
tijį 1944 m. užėmus). Svarbesnės 
paskaitos: dr. A. Geručio (Bern) 
apie dvasines Vakarų pasiprieši
nimo pajėgas, mag. Bukš (Stok- 
holm) — “Rusifikacijos politika 
Pabaltijy 1944 — 1964 m.”, prof. 
H. von Rimscha (Erlangen) — 20 
metų trukusio sovietų veržimosi 
Europon apžvalga, V. Valdmanis 
(Aachen) kalbėjo apie europieti- 
nius egzilinio jaunimo uždavinius 
ir kt Be paskaitų buvo ir disku
sijos. (E)

TRADICINĖ JONINIŲ ŠVENTĖ 
HUETTENFELDE

Vasario 16 Gimnazija ir šiais 
metais rengia tradicinę Joninių 
šventę. Ji bus birželio 20 d. 15 
vai. Programoje taut šokiai ir 
dainos, krepšinio rungtynės, Joni
nių burtai, ir žaidimai ir kt Di
desnis lietuvių suvažiavimas šiais 
metais numatomas surengti vėly
vą rudeni, kai jau bus baigtas šiuo 
metu statomas naujasis Gimnazi
jos pastatas. , (E)

HAMBURGE MIRĖ E. ČERKUS
Birželio 1 d. mirė Endrikis čer- 

kus, ilgametis Hamburgo Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas. Daly
vaujant iš JAV ir iš Anglijos at
vykusioms sūnui ir dukroms bei 

ambicijas. Vis pasitaiko lietuviš
koje veikloje dublikacijų, vis vie
na kita aistra prasiveržia įnešda- 
ma disharmonijos į bendruome
ninį gyvenimą. Tenka pasidžiau
gti ir mūsų spauda, kuri liovėsi 
skelbusi kiršinančius pasisaky
mus ir rikiuojasi į konstruktyvų 
bendruomeninį darbą. Tad Kraš
to Valdyba ir toliau laikysis savo 
užsibrėžo tikslo, kad visi lietu
viai sutilptų darniai bendruome
nės rėmuose.

— Bet krepšininkai, pone 
pirmininke. Jie išmušė mūsų 
bendruomeninį gyvenimą iš vė
žių ir tuo gali palikti gilių pėd
sakų...

— Tuo reikia tik nuoširdžiai 
džiaugtis, — šypsodamasis kaip 
balzamu tepa p. Jonaitis. — 
Amerikos lietuvių sportininkų 
vizitas mums yra tiesiog dangaus 
palaima. Jų vizitas turės ir paliks 
toli siekiančių pasekmių ypač 
mūsų jaunimui. Drauge su jų at- 
vyka tikimasi, kad bus reikiamoj 
augštumoj iškeltas mūsų ne vien 
tik sportininkų, bet ir iš viso lie
tuvio vardas šiame krašte. Mūsų 
jaunimas, tikėkimės, turės ne tik 
kuo didžiuotis, bet ir turės pa
trauklų ir sektiną pavyzdį.

Amerikos lietuvių sportininkų 
vizitas ir jo sėkmingumas didele 
dalimi priklausys ir nuo mūsų 
pačių. Mūsų jaunimui ta ameri
kiečių atvyka bus labai efektyvi 
tautinė injekcija prieš abejingu
mą ir atšalimą. Sį Amerikos lie
tuvių mostą laikau labai sveikin
tinu ir kviečiu visus lietuvius vi
sokeriopai prisidėti, kad svečiai 
čia pasijustu savųjų tarpe. Kad 
Krašto Valdyba šiam sportinin
kų vizitui 100% pritaria, jau 
matytis iš to, kad ne tik skatina 
naremti šį mums istorinį įvyki,

pasaulyje
gausiems Hamburgo lietuviams jis 
birželio 8 d. palaidotas Hamburg 
— Ohlsdorf kapinėse.

A. a. E. čerkus buvo gimęs 1892 
m. vasario 13 d. Akmeniškių km. 
Šilutės apskr. Buvo Lietuvos ka
riuomenės savanoriu. 1954 m. iš
rinktas Liet Bendruomenės Ham
burgo apylinkės pirmininku ir šias 
pareigas ėjo iki mirties. Iš savo 
kuklaus palikimo E. čerkus pas
kyrė 1.000, — DM Vasario 16 Gim
nazijai. (E)

KUN. A. BAČKIS — KANONŲ 
TEISĖS DAKTARAS

Birželio 1 d. kun. Audrys Bačkis 
apgynė Romoje Laterano Univer
siteto Bažnytinės (Kanonų) Teisės 
Fakultete tezę apie Romos Katali
kų Bažnytinės Hierarchijos juris
dikcijos varžymus Rusijos imperi
joje nuo 18 amž. pabaigos iki 1847 
m. Konkordato. Tezė įvertinta 
aukščiausiu • pažymiu — summa 
cum Įaudė. Šį mėnesį kun. A. Bač
kis baigs Pontificia Accademia 
Ecclesiastics. 1961m. jis baigė 
Romoje Gregoriano Universitete 
Teologijos fakultetą, o kun. buvo 
įšventintas 1961 m. kovo 18 d. (E) 

SKAUDI SUKAKTIS
Azerbaidžano respublikoje buvo 

minima 150 metų įjungimo į Ru
sijos sudėtį sukaktis. Sovietų Są
jungos kom. partija su vyriausybe 
ta proga pabrėžė, kad buvę išsi
vaduota nuo svetimšalių grobikų, 
likviduotas feodalinis susiskaldy
mas ir... priartėta prie “pažangios 
rusų kultūros”. Esą tik rusų ir 
sovietų globoje Azerbaidžanas su
silaukęs “tikros laisvės ir nepri
klausomybės”.

O kokia tikrovė ir ar Azerbai
džanas gali džiaugtis jo ryšiais su 
sovietais, rusais? 1918 m. gegužės 
28 d. buvo paskelbta visiškai ne
priklausoma Azerbaidžano valsty
bė. Pirmieji ją pripažino turkai, 
vėliau Vakarų sąjungininkai. Ta
čiau 1920 m. balandžio 27 d., vos 
23 mėnesiams praslinkus nuo ne
priklausomybės paskelbimo, į kra
štą įsibrovė 60.000 vyrų raudono
ji armija. Prieš sovietus didvyriš
kai kovojo 17.000 Azerbaidžano 
vyrų. Jie buvo nugalėti ir jau ki-

tą dieną įkurta “sovietinė” Azer
baidžano respublika.

Toliau vyko teroras ir deporta
cijos. Į Sibirą buvo išgabenta 
120.000 krašto nacionalistų su 
dviem pirmaisiais ministeriais pir
mininkais. Tarp 1939 ir 1956 m. 
krašto sostinės — Bakų gyventojų 
skaičius dėl deportacijų iš buvusių 
809.347 gyventojų nusmuko iki 
598.000. 1929 m. arabų rašmenys 
pakeisti lotyniškais, gi 1938 m. šie 
pakeisti rusiškais. Prasidėjo kraš
to rusinimo vyksmas ir jis šiandien 
tebevyksta pilnu tempu. Maskva 
deda pastangas krašto gyventojus 
asimiliuoti ir toliau naudoja tero
ro priemones. Netenka abejoti, 
kad kraštas visiškai nesidžiaugia 
sukaktimi ir jis toliau kovoja prieš 
rusiškąjį imperializmą. Azerbai
džane veikia Tautinis Revoliucinis 
Judėjimas ir šioji organizacija lau
kia dienos, kai kraštas vėl atgaus 
demokratinio ir nepriklausomo 
krašto-teises. (E)

bet net sportininkams paskelbė 
rašinio konkursą ir taip pat nu
mato išleisti specialų Mūsų Pas
togės numerį šiam sportininkų 
vizitui atžymėti.

— Prieš akis Krašto Tarybos 
suvažiavimas, pone pirmininke, 
o dar atstovų neturime. Spaudo
je pasigirsta vienas kitas pasisa
kymas, kad laikas jau ir šiuos 
klausimus pajudinti.

-r- Mūsų bendruomenėje Kraš
to Tarybos atstovų suvažiavimą 
laikau liet, gyvenime esminiu. 
Jis sprendžia visus bendruome
nę liečiančius klausimus ir nu
brėžia direktyvas jos išrinktai 
Krašto Valdybai. Netrukus bus 
paskelbta aplinkraščiais apie 
Krašto atstovų rinkimus, kurie 
turės būti pravesti iki spalio 15 
d. Krašto Tarybos suvažiavimas 
truks keturias dienas — gruo
džio 27-30 d.d. Melbourne. Pir
mąją dieną (sekmadienį) visi da
lyvaujame pamaldose, po td ats
tovų registracija, o 2 vai. p.p. 
bus progos dalyvauti ir Tautinių 
Šokių Festivalyje, kuris, tikima
si, bus ypatingai įspūdingas. To
limesnė Krašto Tarybos posėdžių

J. P. KEDYS

MfiNO PROFESORIUS 
JUNGFERIS

Paskaitęs “Mūsų Pastogėje” ži
nią apie prof. V. Jungferio mirtį, 
jaučiu pareigos pasidalinti įspū
džiais su gerb. skaitytojais, ku
riuos patyriau apie velionį ketve
rius metus bestudijuojant Erlan- 
geno universitete, kur prof. Jung- 
feris skaitė ekonominius dalykus.

J. BUDRIUI — 75 M. AMŽ.

Lietuvos Gen. konsulas New 
Yorke Jonas Budrys neseniai pa
minėjo 75 metų amž. sukaktį. 
Gimęs 1889 m. Kaune, baigęs 
Kauno gimnaziją, Budrys 1907 — 
1915 m. dirbo įvairiose Lietuvos 
ir Latvijos valdžios įstaigose. 
1915 m. buvo mobilizuotas į rusų 
kariuomenę. Budrys — vienas iš 
Klaipėdos sukilimo organizatorių. 
1923 m. buvo aukštuoju įgalioti
niu Klaipėdoje, 1924 — 1925 m. 
— Klaipėdos gubernatorium. Vė- 
lliau dirbo patarėju vidaus reik, 
ministerijoje Kaune ir nuo 1928 
m. perėjo į konsularinę tarnybą. 
1928 — 1933 m. Lietuvos konsulas 
Karaliaučiuje. Nuo 1936 m. lap
kričio mėn. J. Budrys — Lietuvos 
Gen. konsulas New Yorke. Dirb
damas svarbų konsularinį darbą 
sukaktuvininkas dar gyvai reiš
kiasi ir visuomenės veikloje. (E)

LIETUVOJE IŠLEISTOS 
KNYGOS

M. Jackevičius, “Brandenburgo 
Vartai”, Romanas, 1964. 194 psl. 
V. Kubilius, “Naujų kelių beieš
kant”, 1964, 379 psl. J. Riman
tas, “Petras Rimša pasakoja”, 
1964, 387 psl. iliustr. 

eiga bus paskelbta smulkiau 
spaudoje ir specialiame Meno 
Dienų leidinyje.

— O kaip žiūrit į Krašto Ta
rybos atstovų rinkimus apylinkė
se. Iš praeities girdėjome prie
kaištų, kad tokie rinkimai nėra 
šimtaprocentiniai.

— Jeigu jie tokie nėra, tai kal
ti tik mes patys. Kiekvieno są
moningo lietuvio šventa pareiga 
dalyvauti apylinkės ribose vyk
domuose atstovų rinkimuose. 
Tik stokoją tautinio sąmoningu
mo arba palūžę kaip lietuviai ne
mato reikalo nei pareigos daly
vauti rinkimuose arba vengia bū
ti renkami. Todėl ir jų keliami 
priekaištai atsisuka į juos pačius. 
Mūsų sąlygose lietuviu būti ir iš
likti yra daug daugiau, negu tik 
rūpintis savo asmeniškais reika
lais. Toji pati lietuvybė čia už
deda gal būt daugiau pareigų, 
negu jų mes turėjome tėvynėje. 
Rodos, jau toks mažas solidaru
mo mokestis, metams vos 10 ši
lingų tik dirbantiems, ir tai ne 
visų apmokamas. O jis tėra dau
giau kaip simbolis, kaip jungtis 
bendruomenėje, šia proga kvie
čiu visus kuo gausiau dalyvauti 
Tarybos atstovų rinkimuose ir 
drauge pareikšti savo valią, ko iš 
Tarybos atstovų reikia laukti ir 
tikėtis.

(Pabaiga p»l. 3)

Išklausęs pirmąją prof. V. Jung
ferio paskaitą lukterėjau univer
siteto sode kol jis išeis, ir priėjęs 
užkalbinau vokiškai, ar jis esąs tas 
pats prof. Jungferis, kuris profe
soriavo Lietuvoje. “Taip”, atsakė 
profesorius ir toliau prašė kalbėti 
lietuviškai. Nuo čia ir prasidėjo 
mudviejų gana draugiškas kaip 
studento su profesoriumi bendra-
vimas. Būdamas keletą metų lie
tuvių studentų pirmininku, visados 
kviesdavau prof. Jungferį į lietu
vių studentų ruošiamus universi
tete balius ir į kitus lietuvių pa
rengimus stovykloje. Prof. Jung
feris tuo metu gyveno Garmische 
ir virš 100 km važinėjo į paskaitas, 
bet nežiūrint tokio atstumo visados 
stengdavosi dalyvauti lietuvių pa
rengimuose.

Savo paskaitose jis stengdavosi 
vienokiu ar kitokiu būdu Lietuvos 
vardą paminėti ar tai minint ūki
nio gyvenimo faktus, kurių jis ne
trūko, arba iš socialinio taško. 
Vieną kartą kalbėdamas apie gy
ventojų tankumą davė palyginimą, 
kiek gyventojų gyvena viename 
kvadratiniame kilometre Suvalki
joj ir kaimyniniuose Rytprūsiuose 
išskiriant miestus ir pabrėžė, kad 
Suvalkija yra tankiau apgyventa, 
negu Rytprūsiai dargi pažymėda
mas, kad kaikurios vokiečių įstai
gos daro klaidingus pranešimus 
spaudoje ir kitur, šitą jo pareiš-

ANAPUS UŽDANGOS
PAVOJUS ČIURLIONIO 

PAVEIKSLAMS
Nors Lietuvoje didžiuojamasi, 

kad M. K. Čiurlionio muziejuje 
eksponuoti Čiurlionio darbai turi 
didelę, neįkainojamą vertę, bet jau 
ne pirmas kartas nusiskundžiama, 
kad dailininko drobės esančios 
menkose patalpose. “Tiesoje” ra
šoma, kad tos Kauno patalpos su 
M. K. Čiurlionio paveikslais “ne
užtikrina ilgo ir saugaus šių pa
veikslų išlaikymo”. Esanti reika
linga speciali temperatūra, šviesa, 
griežtas drėgmės režimas. '

Neapsieita be Miestų statybos 
projektavimo instituto architekto 
V. Žemkalnio pagalbos. Jis pada
rė specialaus priestato prie dabar
tinio muziejaus projektą. Priesta
tas būsiąs 2 aukštų ir turės apie 
400 kv. mtr. ploto. (E)

CHRUŠČIOVAS PRAŠĖ TITO 
PARAMOS

Birželio 8 — 9 d. d. įvykus Krem
liaus valdovo N. Chruščiovo ir Ju
goslavijos prezidento pasitarimams 
Leningrade sovietų TASS žinia 
patvirtino: plačiai tartasi apie ko
munistų partijų suvažiavimą. Jei, 
kaip pabrėžta Vakarų spaudoje, 
Chruščiovui nėra pavykę gauti Ti
to pritarimo rudens metu siūlomam

;; PAREMKITE IR PRADŽIUGINKITE SAVO GIMINES ;: 
" ‘ LIETUVOJE!!!
" Išnaudokite progą pasiųsdami mūsų specialiai paruoštus ’ I 
•: va s a rinius siuntinius. ::
«„ < ‘

šie siuntiniai yra sudaryti pasiremiant mūsų ilgamečiu
patyrimu ir juose yra, ko dabar Lietuvoje labiausiai reikia. ■ > 

“ SIUNTINYS VA-1. £29. (anglų valiuta). "
” Vilnonė angliška kostiumui medžiaga 31 jardo, kostiu- *; 
-- mui pamušalas geriausios rūšies 21 jardo, vilnonė angliška ;; 
” vasariniam palltui medžiaga 3 jardai, geriausios rūšies pamu- - 
” šąląs 3 jardai, nailoninė suknelei medžiaga 4 jardai, puiki ” 
” šilkinė suknelei medžiaga 4 jardai, vyriški nailoniniai balti- 
” niai, 2 poros nailoninių kojinių moteriškų, 2 poros nailoninių ■■ 
;; kojinių vyriškų, 2 šilkinės labai gražios skarelės ir šilkinis ka- ii 
;; klaraištis.
• ► Su sovietiniu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis
:: tik £29.0.0 ::
:: SIUNTINYS VA-2. £10 (anglų valiuta). ;:

4 svarai (visa galva) olandiško sūrio, 3 svarai grynų ge- ;; 
riausios rūšies taukų, "

” 6 svarai kvietinių miltų, 1 sv. kakavos, 1 sv. arbatos, 1 ;;
; ■ sv. saldainių, 2 sv. ryžių, 2 oz. pipirų, 2 oz. lauro la- «;
• - pų, 2 sv. cukraus.
Z Su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis tik £10.0.0 ”
:: siuntinys v-3.

Trys atkarpos trims kostiumams, vilnonė angliška me- 
” džiaga įvairių spalvų, su muitu ir visomis persiuntimo išlai- Z 
;' domis tik už ",i

£16.15.0.
“ Dėl informacijų .pavyzdžių, kainoračių ir įvairių patar- ;;
• - navimų, prašome rašyti:

į BALTIC STORES LTD.
'■} (Z. JURAS)
“ 421 Hackney Rd., London E. 2, England
” Tel. SH 0-8734 "

Seniausia Anglijoje lietuviška bendrovė, veikianti jau ■- 
" nuo 1938 metų. Duodame geriausias išsimokėjimo sąlygas ir Z 
;; pilnai atsakome už kiekvieno siuntinio pristatymą. ;;
to M ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦MM ♦ ♦

kimą kaikurie vokiečių studentai 
po paskaitos gana kritiškai ko
mentavo.

Antras iš daugelio kitų faktų 
mano atminty įstrigęs įvykis buvo, 
kai mes, būrelis lietuvių studentų, 
pasikvietėme velionį profesorių į 
stovyklą pasisvečiuoti. Stovyklos 
kantinoje užkandžiavome ir besi
šnekučiuodami karts nuo karto ir 
“slyvine” gomurį suvilgydami. 
Profesoriaus paraginti pradžioje 
pradėjome dainuoti. Kai po kele- 
tos linksmesnių dainelių užtraukė
me “Lietuva brangi”, tuo paste
bėjau, kaip prof. Jungferio veidas 
staiga pasikeitė: jis susimąstė ir 
pagaliau apsiašarojo.

Kada besusitikdavome, prof. 
Jungferis pirmas užvesdavo kalbą 
apie tuos gerus laikus nepriklau
somoje Lietuvoje. “Versalis”, 
“Metropolis”, kolegos profesoriai, 
studentai ir kiti draugai būdavo 
suminimi ir vis teiraudavosi, ar 
mes ką nors apie juos hežinome. 
Tačiau jis nepaprastai vertino 
ekonomikos fakulteto profesorių 
Vladą Jurgutį, apie kurį jis šitaip 
kartą išsireiškė: “Esu daug pro
fesorių klausęs kaip studentas ir 
savo gyvenime su daugeliu bend
ravęs, bet tokio fenomeno, kaip 
prof. Jurgutis, neteko kito sutikti”. 
Jis nepaprastai stebėjosi jo giliu 
dalykų pažinimu, atmintimi ir ki
tais mokslininko privalumais.

partijų suvažiavimui Maskvos — 
Pekino skilimui aptarti, tai Tito 
nebuvęs priešingas bendro pobū
džio komunistų konferencijai. Be 
to, Chruščiovui labai rūpi rudenį 
Kaire numatomoji sukviesti neut
raliųjų konferencija, o Tito, In
dijos Nehru mirus, dabar laikyti
nas pačiu ryškiausiu neutraliųjų 
kraštų atstovu. (E)

— Leningrade, Sovietų Sąjungos 
tautų Etnografijos muziejuje ati
daryta lietuvių liaudies meno pa
roda. Parodytos lietuviškos skulp
tūros, juostos, raštuotos drobės, 
medžio drožiniai, keramika papuo
šalai, žaislai. Įvairių žanrų eks
ponatus pateikė apie 250 liaudies 
meistrų. Su eksponatais galės su
sipažinti ir Leningrade susiren
kančio pasaulinio etnografijos kon
greso delegatai. * (E)

Leningrade, etnografijos mu
ziejaus salėse vykstanti lietuvių 
liaudies meno paroda pratęsta iki 
rugpjūčio mėn.

RUMUNIJOJE 10.000
POLITINIŲ KALINIŲ

Pagal Tarpt. Laisvųjų Profesi
nių Sąjungų organizacijos (IBFG) 
pranešimą pastaruoju metu Rumu
nijoje iš kalėjimų ir darbo stovyk
lų išleista keli šimtai politinių ka

Jeigu lietuviai studentai ruošda
vo kokią . ekskursiją ar iškylą, 
dažnai pasikviesdavome ir prof. V. 
Jungferį. Prisimenu kartą stud. 
J. Vizbaras Schweinfurto stovyk
loje suruošė šaunų balių, į kurį at
vyko pats profesorius su žmona 
iš paties Garmischo. Gerai prisi
menu, kad esame velionį profesorių 
pasikvietę į Šviesos stovyklą Ba-
varijoje, kur jis išbuvo visą de
šimtį dienų kartu visur dalyvau
damas programose, net skaitė pas
kaitą “Europos jaunimas kryžke
lėje”.

Nežiūrint, kad prof. Jungferis 
buvo ekonomistas, jis daug laiko 
skyrė ir literatūrai, gilindamasis 
į humanitarines problemas, čia 
neturiu visų jo parašytų veikalų, 
bet kas liečia Lietuvą, tai jis yra 
parašęs net keletą veikalų vokiečių 
kalba, be to vertęs ir iš lietuvių į 
vokiečių kalbą. Su prof. Jungferio 
mirtimi lietuviai neteko didelio sa
vo draugo. O jis lietuviams ir Lie
tuvai yra daug pasidarbavęs.

PROF. V. JUNGFERIO 
MIRTIES DATA

Papildomai pranešama, kad il
gametis Vytauto D. Universiteto 
Kaune profesorius ir lietuvių kul
tūros populiarintojas vokiečių vi
suomenėje prof. Viktoras Jungfe
ris mirė Fed. Vokietijoje, Nuern- 
bergo mieste, Š.m. balandžio 21 d.

linių. Esą tai įvykę siekiant su
daryti palankesnę atmosferą ry
šium su JAV-se prasidėjusiais 
amerikiečių-rumunų pasitarimais. 
Tačiau politinių kalinių skaičius 
Rumunijoje ir toliau sieksąs 
10.000. (E)

*
Gegužės pabaigoje j tarptautinį 

J. S. Bacho vardo vargonų muzikos 
atlikėjų konkursą Leipcige išvyko 
pasižymėjęs vargonininkas — vir
tuozas Leopoldas Digrys. Leipci
ge numatytą išpildyti programą 
Digrys buvo išpildęs Valst. filhar
monijoje surengtame koncerte. Iš
pildyti Bacho, Franko ir kt. kūri
niai. (E)

NAUJAS “PASAULIO 
LIETUVIO” NUMERIS

Neseniai gautas naujas “Pasau
lio Lietuvio” Nr. 6. šiame nume
ryje R. Skipitis rašo apie Pasaulio 
Lietuvių Sąjungą, plati pasaulio 
lietuvių bendruomenės apžvalga, 
kur beveik visas puslapis skiria
ma Australijos Lietuvių Bendruo
menės žinioms, čia primenama, 
kad metų pabaigoje įvyks Mel
bourne Krašto Tarybos suvažiavi
mas ir Meno Dienos, Amerikos 
liet, sportininkų vizitas ir eilė vie- ; 
tos žinių. “Pasaulio Lietuvis" j 
daugiausiai naudojasi “Mūsų Pas
togės” žiniomis, kurią jis . gauna 
oro paštu.

2
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Kr. Valdybos pirmininkas...
(Atkelta iš psl. 2)

— O kokia Jūsų nuomonė, 
p. pirmininke, apie patį atstovų 
suvažiavimą? Ar numatoma ko
kių kelių ir priemonių, kas pa
lengvintų pačių Kr. T-bos atsto
vų posėdžius ir nutarimus?

— Tų kelių yra daug. Jau da
bar laukiame spaudoje pasisaky
mų, organizacijų susirinkimuose 
svarstymų tų klausimų, kurie bū
tų reikšmingi atstovų suvažiavi
me. Keldami sumanymus stenki
mės pažinti pačią bendruomenės 
struktūrą ir lieskime tik tuos 
klausimus, kurie būtų pozityvūs 
ir esminiai pačiai bendruomenei. 
Spaudoje ir tarpusavy iš anksto 
apsvarstyti bendruomeniniai 
klausimai sudarys atstovų suva
žiavime bazę svarstymams ir nu
tarimams.

Lauktume taip pat pasisaky
mų, kokios temos labiau tiktų 
paskaitoms, kuriose išryškėtų 
bendruomenės artimiausi ir toli 
siekią uždaviniai. Čia pagalvoki
me ir apie bendruomenės statu
tą. Ar gyvenimas nėra iššaukęs 
jame kokių nors pataisymų ar 
papildymų. Jau ryšium su II P.L. 
Seimu iškilo užmetimų Krašto 
Valdybai, o vėliau ir ALB statu
tui, kad nebuvo dalyvavusiems 
iš Australijos lietuviams suteik
ti seimo atstovų mandatai. Ši
tie užmetimai padaryti tik neįsi
gilinus į patį statutą. Iš tiesų sei
mo atstovai renkami pagal P.L. 
B-nės konstituciją. Tad prieš da
rant kokius priekaištus reikia ge
rai ir giliai susipažinti su statu
tais.

— Drauge su suvažiavimu vy
ksta ir Meno Dienos. Jūs, p. Pir
mininke, kaip KraSto Kultūros 
Tarybos p-kas, galite ką daugiau 
tuo klausimu pasisakyti?

— Meno Dienos yra aiškus ir 
abejonių nekeliantis dalykas. Jos 
įvyks Melbourne drauge su Ats
tovų suvažiavimu, ir, kaip spėju 
iš Meno Dienoms rengti Komi
teto pareiškimų, jos įvyks gero
kai praplėstos ir gal net įspūdin
gesnės, negu anksčiau. Tai visai 
normalu — gyvenimas savaime 
reikalauja pažangos. Ta proga 
iŠkeltinas ir Meno Dienų vardas. 
Krašto Valdyba gavo Australijos 
Liet. Fizinio Auklėjimo Sąjun
gos (ALFAS) valdybos raštą, 
kur siūloma Meno Dienas pava
dinti kiek bendresniu vardu, nes 
čia šalia meninių pasireiškimų 

vyksta ir visa eilė kitų lietuvių 
sąskrydžių bei parengimų, kurie 
neįeina į Meno Dienų programą, 
dėl ko jie jaučiasi palikę šešėly
je. Skaitau, klausimas yra dis
kutuotinas. Kelkime savo moty
vus spaudoje ir palikime tai ga
lutinai nuspręsti Krašto Tarybai.

Iš viso, spauda yra ir turi bū
ti mūšų bendruomenės tarnybo
je.. tik gaila, kad ne visada ja tin
kamai pasinaudojame. Čia kel
tini ir Lietuvos laisvinimo reika
lai, visi kultūriniai klausimai, 
mūsų vidaus rūpesčiai. Tik, ži
noma, iš kiekvieno pasisakymo 
reikalautina konstruktyvaus siū
lymo ar sugestijos, o nesileisti į 
pašalius.

Apie pačias Meno Dienas čia 
mažiausiai ką turiu pasakyti. 
Melbourne yra sudarytas Meno 
Dienoms Rengti Komitetas, va
dovaujamas pirm-kės p. E. Ži- 
žienės, kuris atlieka visus paruo
šiamuosius darbus ir tuo reikalu 
jau informavo apie savo veiklą 
spaudoje ir esu tikras, kad dar 
daugiau bus tuo reikalu kalba
ma. Belieka tik priminti, kad 
mes visi kuo gausiau dalyvau
tume visuose parengimuose ir 
savo buvimu bei darbu prisidė
tume prie Meno Dienų didesnio 
įspūdingumo ir sėkmingumo.

— Pernai buvo pravestas Ben
druomenės reikalams vajus, da
vęs, kaip spėju, teigiamų rezul
tatų. Ar Šiais metais irgi kas pa- 
naSaus pramatoma?

— Pasaulio Liet. B-nės Sei
mas paskelbė rugsėjo mėnesį 
bendruomenės mėnesiu, kur bū
tų ypač populiarinama bendruo
menės idėja ir su tuo susieti visi 
bendruomeniniai vajai. Tačiau 
b-nės vajus šiais metais pas mus 
nebus vykdomas vien tik dėl to, 
kad pati liet, b-nė ir taip šiais 
metais bus apkrauta su trunkan
čiais įvykiais geroka aukų našta. 
Solidarizuodama mūsų jaunimui 
ir Amerikos lietuvių sportininkų 
atvykai Krašto Valdyba atsisako 
užplanuoto vajaus paragindama, 
kad Australijos lietuviai kiek ga
lint daugiau prisidėtų prie šio is
torinio įvykio, kuris, kaip minė
jau, gali būti teigiamai lemtin
gas mūsų jaunimui. Nors ir ne 
visur pernykštis vajus buvo stro
piai vykdomas, bet jis davė gra
žiu rezultatų ir tuo pačiu pradžią 
bei materialinį pagrindą tolimes

nei kultūrinei veiklai.
Taip pat šie metai yra ir Do

nelaičio metai, ir dėl to reikėtų 
tą mūsų poetų poetą ir pradinin
ką kaip galint tinkamiau pami
nėti. Kristijonas Donelaitis bus 
trumpai atžymėtas Meno Dienų 
Literatūros ir muzikos vakare
Melbourne.

— Dar vienas klausimėlis, po
ne pirmininke: kaip yra News 
Digest — International reikalai? 
Jis gimė Šios KraSto Valdybos 
iniciatyva ir manau, kad ji ir to
liau rūpinasi jo likimu?

— Žinoma, rūpinasi. News 
Digest — International su kiek
vienu pasirodymu progresuoja. 
Skaitytojų tarpe jis vis daugiau 
ir daugiau suranda palankaus at
garsio. Bendradarbių kadras di
dėja, ir žurnalo ateitis giedrėja. 
Nekalbant apie materialinę pa
dėtį, šio žurnalo reikšmė yra 
daug didesnė, negu kas įsivaiz
duoja. Su juo mes savo rankose 
turime daug galingesnį ginklą, 
negu šimtai raštų ir memorandu
mų. Belieka mums visiems tik 
daugiau įsijungti į jo platinimo 
darbą, kad šis žurnalas kuo pla
čiau pasklistų australų ir svetim
taučių tarpe.

— Dėkoju už išsamią infor
maciją, pone pirmininke. Baig
damas noriu priminti, kad dau
gumas lietuvių džiaugiasi ir net 
didžiuojasi, kad Jūs stengiatės 
dalyvauti kur galėdamas lietuviš
kuose parengimuose. Žmonės tą 
ypač iaučia ir giliai įvertina.

— Gal būt. Bet yra tokių, ku
rie įžiūri šičia Krašto Valdybos 
autoriteto nupiginimą. Galų gale 
visiems niekad neįtiksi.

Kazys Binkis

T R O L E T A I

Rūta 
Šypsodamos skina ji rūtą, 
Šypsodamos pina kasas, — 
Šią naktį bernelio juk būta — 
šypsodamos skina ji rūtą... 
Tyliau... Sužinos — tai pražūta... 
Bet kaip sužinos tai ir kas? 
šypsodamos skina ji rūtą, 
Šypsodamos pina kasas...

Rugiagėlės
Vien tik mėlyna akyse!
Žemėj, ore ir danguj 
Daugiau nieko nematysi, — 
Vien tik mėlyna akyse. 
Užsimerksi, pamąstysi, 
Nusijuoksi... O paskui... — 
Vien tik mėlyna akyse, 
Žemėj, ore ir danguj.

A. Krausas

Ugdykime talentus
UGDYKIME JAUNUOSIUS MENININKŲ’TALENTUS TASIRUOSKIME TINKAMAI 

JAUNŲJŲ KONCERTUI, ĮVYKSTANČIAM MENO DIENOSE MELBOURNE.

Mūsų senesnioji karta smar
kiu žingsniu traukiasi iš veiklos 
rato: pavargsta, pasensta, miršta. 
Nemaža mūsų įvairių sričių me
nininkų, rašytojų, iškeliavo į 
Anapus. Tenka rimtai susirūpin
ti prieaugliu, kad nepasidarytų 
spraga. Turime dėti visas pas
tangas, kad natūraliai augtų me
nininkų prieauglis ir kiekvienam 
pavargusiam, pasenusiam ar iš
keliavusiam į Anapilį meninin- 
cui atsirastų jo pavaduotojas. O 
tai labai svarbu, nes menininkas 
palaiko tautinę gyvybę, gyvai iš
reiškia tautos sielą sukurdamas 
nemirštamų meno vertybių. To
dėl turime skirti reikiamą dėmesį 
jaunųjų menininkų talentams ug
dyti.

Tam jau graži pradžia pada
ryta. Meno Dienose Adelaidėje 
į programą buvo įtraukta ir jau
nųjų talentų pasirodymas — su
ruoštas jaunųjų menininkų kon
certas. Jame dalyvavo nemaža 
jaunųjų talentų, iš kurių ryškiau 
pasireiškė pianistai: Klevas Ru- 
dzinskas (Adelaide), Emilija 
Vaičiulytė (Melbourne), Gabija 
Genytė (Canberra), Ramunė Kli- 
maitė (Adelaide), Danutė Jaku
bauskaitė (Melbourne) ir Marytė 
Keršytė. Iš smuikininkų dalyva
vo tik vienas adelaidiškis Vytau

tas Straukas. Deklamacijomis 
gražiai pasirodė Raimonda Jur- 
gelionytė iš Adelaidės. Akordeo
nistus atstovavo Marytė Mani- 
kauskaitė iš Geelongo, Julijona 
ir Rima Germanaitės iš Adelai
dės. Koncerte taip pat dalyvavo 
ir A. Pluko vadovaujamas dvi
gubas mergaičių trio “Bijūnėliai” 
iš Sydnėjaus.

Šių metų Meno Dienose, vy
kstančiose Melbourne gruodžio 
28 d. Nicholas Hall, City, orga
nizuojamas Jaunųjų Talentų pa
sirodymas — Jaunųjų meninin
kų koncertas. Jo programą iš
pildys iškilesnieji talentai iš mū
sų jaunimo tarpo, suskridę iš vi
sos Australijos. Koncerto pro
gramoje numatoma šių šakų pa
sirodymai:

1. Muzika: a) piano, b) akor
deono, ir c) smuiko.

2. Dainavimas: a) solo, b) du
etai.

3. Šokis: a) išraiškos ir b), ba
leto.

4. Literatūra: a) eilėraščių 
deklamavimas, b) prozos dailu
sis skaitymas ir c) sava kūryba.

Numatyta konkursiniai pasi
rodymai atrenkant I — III vie
tas. Programos dalyvių pasiro
dymus vertins sudaryta speciali 
komisija. Laimėjusiems bus iš
duodami pažymėjimai, o kiti da
lyviai kitu. būdu bus įvertinti ir 
pagerbti.

Gegužės mėn. 5 d. visoms 
apylinkių valdyboms bei seniū
nijoms pasiųsti raštai jaunųjų 
talentų atrinkimo reikalu ir pra
šyta, kur galima, suorganizuoti 
jaunųjų menininkų koncertus 
vietose ir atrinkti iš jų dalyvių 
iškilesniuosius talentus, kandi
datus į gruodžio mėnesį įvyks
tantį Jaunųjų Menininkų kon
certą Meno Dienose Melbourne. 
Tokie jaunųjų pasirodymai jau 
kelinti metai organizuojami Ade
laidėje, šiomis dienomis pirmą 
kartą suorganizuotas ir Sydnėju- 
je. Kur nebūtų galima suorgani
zuoti vietinių pasirodymų, o bū
tų vienas kitas talentas, prašoma 
iš jų atrinkti ir be specialaus 
koncerto iškilesniuosius ir juos 
atsiųsti į Melboumą pasirodyti 

Meno Dienose. Raštu buvo pra
šyta padaryti iškilesnių talentų 
atranką iki liepos mėn. 1 d., o to 
negalint padaryti, vėliausiai iki 
rugsėjo 1 d. ir atsiųsti atrinktųjų 
sųraSą su nurodymu kokioje Sa
koje dalyvaus bei smulkesnėmis 
atliekamo dalyko detalėmis (pa
vadinimas, autorius, ir laiko 
trukmė) bei dalyvio nuotrauka.

Laikas greit bėga. Turime su
krusti ir neatidėliojant vienokiu 
ar kitokiu būdu kiekvienoje vie
tovėje, kur tik yra bent vienas 
tikrai talentingas jaunuolis, jau
nuolė, dar mokslus einąs, būtų 
atrinktas ir įtrauktas į Jaunųjų 
Menininkų Koncerto programos 
dalyvių sąrašą. Tikime, kad visos 
apylinkės ir seniūnijos tai sąži
ningai ir prideramai atliks ir lai
ku atsiųs sąrašus Meno Dienoms 
Rengti Komiteto paskirtam Jau
nųjų Talentų koncerto organiza
toriui šiuo adresu: A. Krausas, 
4 Grandview Ave., Maribym- 
ong, Vic.

Senuosius menininkus prašo
me moralinės paramos jaunie
siems, kad mūsų gabesnieji jau
nuoliai ir jaunuolės susižavėtų 
savo gabumais ir su rimtu dėme
siu žengtų savo įgimto talento 
ugdymo keliu. Vietinius jaunų
jų pasirodymus bei Meno Die
nose vykstantį Jaunųjų Talentų 
koncertą turime nevien materia
liai paremti, bet ir moraliai savo 
skaitlingu atsilankymu. Neužten
ka žodžiais deklamuoti apie mū
sų jaunimą ir jo reikšmę, bet ir 
konkrečiai remti skiriant jam 
atatinkamą dėmesį, lankant jų 
pasirodymus bei prideramai įver
tinant jų pastangas, jų menines 
pajėgas. Palaikykime jaunųjų 
entuziazmą menui visom gali
mom priemonėm. Jie jautriai se
ka vyresniųjų laikyseną ir gerai 
atjaučia, ar mes nuoširdžiai juos 
palaikome kelyje į meną, ar tik 
vaidiname susisielojusius. Tėvai 
ir visi kiti bendruomenės nariai 
lankykime jaunųjų pasirodymus, 
kad jiems netektų pustuščiose 
salėse išpildyti savo programų! 
Ugdykime ir laukime menininkų 
prieauglio iš jaunosios kartos!

RAM BY N O APUOKAS

SPAUDOS DRAUDIMAS
40 METŲ RUSAI DRAUDĖ LIETUVIŲ SPAUDĄ (1864 — 1904)

LIETUVIAI PRAŠĖ
GRĄŽINTI SPAUDĄ

Prūsuose spausdintoji lietu
viškoji spauda kėlė visas rusų 
daromas skriaudas ir nepagailė
jo aštrių žodžių rusams. Visa tai 
budino lietuvius ir drąsino juos 
kovai už savo teises. To pasėkoje 
lietuviai pasiuntė Rusijos minis
trams ir pačiam carui ne vieną 
rimtai motyvuotą prašymą grą
žinti uždraustąją lotyniškomis 
raidėmis spaudą.

Minint spaudos uždraudimo 
100 metų sukaktį be abejo yra 
įdomu susipažinti su prašymo 
turiniu, kurį 1898 m. Mosėdžio 
kunigas Juozas Tumas Darbėnų 
valsčiaus lietuvių vardu parašė 
Vidaus Reikalų Ministrui:

“Štai valdžia kovoja su ger
tuvėmis, ji norėtų, kad mes 
negaištame karčiamose. Tik 
kuo mes prasiblaivysime ir nu
siraminsime? Valdžia sako — 
knygomis ir laikraščiais. Taip 
ir mes manome ir trokštame. 
Nebetaukšime niekų karčia
mose prie buteliuko degtinės 
per ištisus šventadienius, skai
tysime knygas ir laikraščius. 
Tik, aiman, kad tų knygų ir 
laikraščių nėra. Rusiškuosius 
mes skaitome ir skaitysime, 
kas pakankamai moka šios 
kalbos. Tik tokių žemaičių la
bai nedaug; visi mūsų apylin
kės gyventojai iš visos Kauno 

.• gubernijos arba nieko rusiškai 
nemoka, arba temoka keletą 

(Tęsinys iš pr. M. P. Nr.) 

žodžių, išgirstų ar girdimų val
sčiaus valdyboje. Jiems vis tą
sią, ar bus ant stalo rusų kny
gų ar ne.

Visai kitas dalykas būtų, 
kad mes turėtume llietuviškų 
knygų ir laikraščių: visi įdo
mautume ir skaitytume, nes 
visiems jos būtų įmanomos, 
visi mokame skaityti savąsias 
lietuviškas knygas, lietuviško
mis raidėmis spausdintas”. 
Apie spaudos uždraudimą lie

tuviai kiek išgalėdami painfor
muodavo pasaulį ir kiekvieną ga
limą progą tam išnaudojo. Kai- 
kurie lietuviai inteligentai buvo 
apie lietuviams uždraustą spau
dą parašę straipsnių tiek libera
liškuose rusiškuose, tiek ir kito
mis kalbomis ėjusiuose Rusijoje 
laikraščiuose. Neabejotina, kad 
didesnės svarbos turėjo užsienio 
spaudoje pasirodę straipsniai 
apie spaudos uždraudimą Lietu
voje. Tas rusus labiau veikė. 
Neabejotina kad visa tai padėjo 
spaudą atgauti.

Didelė ir gera proga buvo 
1900 m. Paryžiuje įvykusioji pa
saulinė paroda, kurioje lietuviai 
turėjo savo skyrių. Lietuviai pa
rodoje buvo išstatę visus spau
dos draudimo metu išleistuosius 
leidinius.

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
SPAUSDINAMOS PRŪSUOSE

Už kelių metų nuo spaudos 
uždraudimo iš Prūsų grįžtantieji 

kontrabandininkai pradėjo atneš
ti lietuviškų knygų, kurios žmo
nių buvo grobstyte išgrobstytos.

Tilžės spaustuvininkai, paste
bėję, kad atvykę kontrabandinin
kai reikalauja lietuviškų maldak
nygių, pradėjo perspausdinti se
nas maldaknyges be jokio pakei
timo. Tokiu būdu kaikurios kny
gos susilaukė daug laidų be jo
kių pataisymų. Pavyzdžiui, Kan- 
tičkos Tilžėje išleistos net 20- 
čia laidų. Paskutinioji laida dar 
buvo atspausdinta net 1928 me
tais Schoenkėš spaustuvėje. Ma
tyti, vokiečiai spaustuvininkai 
dar nebuvo užmiršę tų gerų lai
kų, kada jiems nereikėjo jieškoti 
knygų pirkėjų, o patys pirkėjai 
jieškojo knygų. Nemažai laidų 
susilaukė ir iki spaudos draudi
mo parengti elementoriai: M. 
Akelaičio “Lementorius” ir kun. 
V. Juzumo “Naujas Žiamajtisz- 
kas Elementorius” susilaukė net 
dvidešimt laidų; kun. M. Brun- 
dzos “Lementorius lietuwiszkas” 
— 15 laidų.

Vėliau knygų nešimas iš Prū
sų ir platinimas Lietuvoje perėjo 
į idealistų knygnešių rankas. 
Taip pat pradėta spausdinti ne 
tik senos maldaknygės, bet ir 
naujai parašytos tiek tikybinio, 
tiek pasaulietiško turinio knyge
lės. Vien vyskupas M. Valančius 
1867-1869 m. Tilžėje atspausdi
no 8 savo parašytas knygeles. 
Tose knygelėse vyskupas nuro
dė, kaip lietuviai turi laikytis, 

kaip įsigyti reikalingų raštų, kaip 
paremti lietuvišką spaudą ir jos 
platinimą. Vysk. Valančius pa
rapijose surinkęs pinigus siuntė 
juos per knygnešius į Prūsus lie
tuviškųjų knygų spausdinimui.

Ilgainiui nebesitenkinta kny
gelėm, pribrendo reikalas pasi
rodyti pirmam lietuviškam laik
raščiui — “Aušrai”. Nors Mažo
joje Lietuvoje (Prūsuose) ėjo lie
tuviškų laikraščių, bet jie Di
džiojoje Lietuvoje neprigijo, nes 
buvo spausdinami gotiškomis 
raidėmis. “Aušra, ėjusi nuo 1883 
iki 1886 m. pramynė lietuviškos 
spaudos taką ir jai sustojus jau 
nebeapsieita be laikraščio — ėjo 
kiti: “Varpas”, “Ūkininkas”, 
“Naujienos”, “Žemaičių ir Lie
tuvos Apžvalga”, ‘Tėvynės Sar
gas”.

Laikraščiai sujungė po visą 
Rusiją išblaškytus lietuvius inte
ligentus. Lietuviai inteligentai 
turėjo progos juose bendradar
biauti ir formuoti tautinį ir poli
tini lietuvių veidą. Lietuviškųjų 
laikraščių pasirodymas yra labai 
svarbus spaudos draudimo eta
pas. Laikraščiai sukėlė lietuviuos 
daug naujų idėjų ir vilčių ir tei
kė daug šviežių žinių iš visos 
Lietuvos. Todėl jie ir buvo lau
kiami ir grobstomi.

KNYGNEŠIAI
Šiandie broleliai lygiojoj lankoj, 
Rytoj gal būsim maskoliaus ran

koj. 
Jauni broleliai jautelius jungė, 
O mane jauną maskoliams skun

dė.
Jauni broleliai laukelį arė, 
O mane jauną maskoliai, varė.

Surištos rankos mano ir kojos, 
Tolimą kelią varė nestojus.

Už rašto žodį ir knygą šventą 
Kankino mane baisiai nekaltą. 

Kraujas ant žemės žydėt pradėjo, 
Visi karaliai žiūrėt suėjo.
Kur galvą kirto — Bažnyčią sta

tė, 
Kur kraujas bėgo — rožės žy

dėjo.
(Daina apie knygneSį)

Spaudos draudimo metais kar- 
žygiškiausią pasiaukojimą paro
dė knygnešiai. Knygnešiai pa
čiom tamsiausiom ir lietingiau
siom rudens ir pavasario nakti
mis per tamsius Lietuvos pasie
nio miškus keliavo į Prūsus drau
džiamų knygų parnešti, o par
nešę slaptai jas platino, kad ru
sų “raudonsiūliai” žandarai ne
pastebėtų. Lietuvos knygnešiai 
palei Nemuną, tarp Ragainės, 
Bitėnų ir Tilžės buvo sumynę 
kietą knygnešių taką. Į knygne
šių eiles buvo įsijungę visi Lietu
vos gyventojų sluogsniai: darbi
ninkai, ūkininkai, moksleiviai, 
studentai, kunigai, vyskupai (Vaf- 
lančius), kunigaikščiai (Ogin
skis). Visi gyventojų sluogsniai 
jautė rusišką priespaudą ir jau
tė pareigą prieš ją kovoti. Tai 
buvo tylus, slaptas, bet kietas 
kultūrinis karas.

Lietuviškojo rašto žinovas 
prof. Vaclovas Biržiška rašė: 
“Savaime tas karas pareikalavo 
ir daugybės aukų, kurios surado 
sau amžiną poilsį ne vien savoje 
lietuviškoje žemelėje, bet ir toli
mame Sibire ir kitose Maskolijos 
vietose, tačiau tas kovos ryžtas 
buvo toks masinis ir visuotinis, 
kad tos aukos ne tik nei vieno 
tos lietuviškos knygos kariuome
nės kareivio nuo kovos nenubau
dė, bet atvirkščiai, į kovotojų 
gretas įtraukdavo vis naujas kar
tas, kurios sekdamos anų jau iš 
rikiuotės išėjusių pavyzdžių il
gainiui vis labiau ir labiau plėtė 
kovos tikslus ir uždavinius ir pa

galiau ją pavertė kova jau ne 
vien už savo kultūrą, bet už vi
sos tautos ateitį” (Keleivis, 1954. 
5.12).

Nuo 1868 m. prasidėjo rusų 
žandarų kova su knygnešiais. Ta
da slaptai spausdintų knygų Lie
tuvoje jau buvo tiek paplitusių, 
kad jas pastebėjo ir rusų žanda
rai, su kuriais lietuviai vengi 
betkokių reikalų turėti. Pirmieji 
pagautieji lietuviškų knygų pla
tintojai buvo atiduoti vietos teis
mam bausti. Teismai nerado įs
tatymo, pagal kurį būtų galima 
bausti žmogų už knygų platini
mą, todėl jie buvo išteisinti. Vė
liau žandarų pagautieji knygne
šiai buvo gubernatoriaus admini
straciniu būdu baudžiami. O tos 
bausmės buvo žiaurios: kalėji
mas, Sibiras. Ne vienas knygne
šys, eidamas šias savo garbingas 
pareigas yra žuvęs. Čia patiekiu 
Kudirkos Naumiesčio knygnešio 
žuvimą:

“Kartą ėjo Pranas Riestys su 
knygų nešuliu per sieną. Laimin
gai perėjo Šešupę ir patį Mergu- 
pį iki plento, bet staiga pasirodė 
rusų sargybinis iš po Mergupio 
tilto ir pradėjo vytis. Riestys bu
vo drąsus vyras. Jis nepaklausė 
liepimo stoti, bet pasileido bėgti 
Mergupio upeliu į Neikštų kai
mo vadinamąją plynią, kur žmo
nės kasdavosi durpes. Tačiau ru
sas pasivijo Praną Riestį ir iš už
pakalio perdūrė durtuvu mirti
nai. Ir pundai lietuviškų knygų 
buvo sulieti knygnešio krauju, 
kurias caro žandarai džiaugėsi 
pagavę. Šito įvykio atminimui 
vietos žmonės pasodino du me
džius ant Mergupio upelio kran
to” (Draugas, 1954.4.30).

Knygnešiai turėjo saugotis ne 
tik Lietuvoje, bet ir Tilžėje, nes 
rusai ir ten turėjo daug šnipų.

(Pabaiga psl. 4)
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2 VAL. SU TOLMINKIEMIO KLEBONU
(KRISTIJONO DONELAIČIO MINĖJIMAS ADELAIDĖJE)

100 M. JUZEI JARMALAVICIENE1

— Šiandien man nepaprastai 
malonu Jums pranešti, kad Kultū
ros Lobyno rūpesčiu šioje sekly
čioje mūsų tarpe dalyvauja žy
miausias Sudavijos lygumų gies
mininkas, Darkiemio apskr., Tol
minkiemio bažnytkaimio klebonas 
Kristijonas Donelaitis. — Taip 
pradėjo V. Dumčius “Metų” auto
riaus 250-to gimtadienio minėji
mo programų Liet. Namuose Ade
laidėje.

Adelaidiškis Kultūros Fondas, 
kuriam vadovauja Jonas Mockū- 
nas, šiam minėjimui ilgai ir rū
pestingai ruošėsi. Prelegentas L. 
Pakalnis ilgus vakarus praleido 
apsikrotęs storomis knygomis, 
kad kuo dailiau paruoštų paskaitų 
apie K. Donelaičio kūrybų. Dail. 
Ieva Pocienė studijavo senas gra
viūras, kad atkurtų giesmininko 
veidų, V. Dumčius, padedamas 
dviejų aktorių — J. Venslovavi- 
čiaus ir V. Vosyliaus — sudėstė 
jungiamųsias mintis, iš “Metų” at
rinko deklamuotinus fragmentus 
Visi trys kartu repetavo, vienas 
kitų lygino ir išlygino.

Apie minėjimų buvo plačiai ir 
patraukliai skelbta spaudoje. Mi
nėjimo dienų (birželio 7) salė bu
vo išpuošta, gėlėm išdekoruota, 
kėdės surikiuotos ant stalo at
skleisti ’’Metai” ir atitinkamas že
mėlapis su Tolminkiemiu. Moterų 
sekcijos kavutė užkaista, skanu
mynai supirkti, žodžiu, padaryta 
viskas ir dar šiek tiek daugiau, 
kad adelaidiškiai galėtų pasiska- 
ninti dvasiškai ir kūniškai. Ir visi 
galėjo pasiskaninti, jei būtų radę 
laiko ir noro tų dienų į parengimų

Pasaulio Katalikių Moterų Or
ganizacijų Unijos (UMOFC) 
Tarpt. Biuro ir Komisijų posė
džiuose, kurie įvyko Paryžiuje ge
gužės 4-9 d.d., Pasaulio Lietuvių 
Katalikių Organizacijų Sųjungų 
(PLKOS) ir pavergtų tautų kata
likes moteris atstovavo B. šlepety- 
tė — Venskuvienė. (E)

atvykti. Susirinko tik dalis net tų 
aktyvių adelaidiškių, kuriuos ga
lima sutikti kiekviename minėji
me, susirinime, kiekvienoje tauti
nėje šventėje. Nesimatė ir tų, ku
rie šiaip kartais dar atsimena, 
kad esu lietuvninkai.

★
L. Pakalnis pašventė tikrai daug 

laiko, kol surinko, apipavidalino 
ir apdailino savo mintis apie Do
nelaičio kūrybų. Valanda laiko su
ryja daug žodžių ir atskleidžia 
gausybę minčių.

Puikiai suprasdamas, kad į va
landos rėmus neįsprausi Donelai
čio kūrybinės gilumos ir platu
mos, paskaitininkas apsiribojo tik 
prabėgančiais mintijimais. Vienus 
jų prelegentas paryškino plačiau, 
kituose tenkinosi tik atplaišomis.

' *
V. Dumčius Adelaidėje žinomas 

kaip didelis Donelaičio raštų bran- 
gintojas, kuris beveik atmintinai 
išmoko beveik visas 2924 “Metų” 
hegzametro eilutes. Atvejų atve
jais jis yra bandęs kaikurias ei
lutes perfrazuoti, įpinant į jas 
nūdienio gyvenimo nusidavimus. 
Kartais jis tuos perfrazavimus pa
skaito savo draugams (K. Done
laitis irgi panašiai darydavo), kar
tais gi bando prakišti spaudoje 
(Tolminkiemio klebonas to neda
rė).

Kristijono Donelaičio minėjimas 
Adelaidėje davė V. Dumčiui pro
gos nuo scenos prabilti lūpomis 
Donelaičio laikų būro, kurio “pri
semtose vyžose kliuksi gurgia 
vanduo” ir kurio vežimo ratas 
“braškėdamas ant ašies sukasi 
sunkiai”.

Visom savo jėgom V. Dumčius 
stengėsi duoti gyvų Donelaičio lai
kų vaizdų. Į pagalbų dėl to jis 
šaukėsi ne tik savo vaizduotę, bet 
ir patį “Metų” autorių, kuris čia 
pat, Ievos Pocienės atkurtas ir ap
rėmintas, stebėjo Dumčių, kai jis 
pranešinėjo, kad "atbudo gamta

storų žiemos šarvų sukaustyta”, 
arba kad “Pričkus su nauju urde- 
liu pasirodo ir visus į dvaro mėš
lavežį siunčia”. Ir jis už visus su
sirinkusius atsiprašinėjo Donelai
tį: “Nerūstauk, klebone Kristijo
nai, dėl mūsų perdidelio išponėji- 
mo. Čėsas vislab pakeitė mus. Vy
žos ir pakuliniai padurkai mums 
jau praeitis... Per 250 metų Tol
minkiemio vokietį dvarininkų pa
keitė rusas, dvarų — kolchozas, 
amstrotų — politrukas, pakamo- 
rę, — kompartija, o baudžiaunin
ku liko kaip buvęs tas pats lietu
vis. Ošia Ramintų girios ųžuolai 
sena daina, tuo pačiu unisonu, kų 
ir tau ošė. Azijos mongolui ji sve
tima. Rusai šiandie irgi Tave gar
bina, bet jei Tu gyvas būtum ir 
paklaustum jų, ar negalėtų jie pa
silikti ten, kur juos nuperėjo, jie 
Tave kaip Dočį lenciūgais surištų 
ir į šaltų Sibiru nukištų, kur tu 
sušaltum kaip paskutinis bė
džius”.

Protarpiais “Metų” ištraukas 
gražiai skaitė J. Venslovavičius ir 
V. Vosylius. Pirmasis ypač būdin
gai perdavė atsipalaidavusį švep- 
lio liežuvį.

★

Jau salėn nulipusį ir plačiai be
sišypsantį Dumčių pasveikino lin
ksmų plaučių bičiulis:

— Sveikinu! Laukiau, kad blo
giau išeis...

Ir juodu, pasidavę srovei, nulin
gavo į vestibiulį ne Donelaičio 
raštuose minėtų lašinių bryzo nu
ryti ir išrūgom užsigerti, bet Mo
terų Sekcijos kavutės ragauti ir 
skanių pyragaičių užkųsti.

“Čėsas vislab pakeitė žmogų 
parkų...”

Neilgai trukus Lietuvių Namų 
salė visai ištuštėjo. Būrelis ade
laidiškių, pabuvoję porų valandė
lių su Tolminkiemio klebonu, iš
skubėjo kas sau, palikę jį kabantį 
Liet. Namų scenoje ant juodų 
draperijų.

V.R.

šimto metų žmogus — nėra jau 
toks kasdieniškas įvykis. O vistik 
Sydney lietuvė Juzė Jarmalavičie- 
nė birželio 10 d. perkopo šimtinę. 
Jai pagerbti Sydney Liet. Soc. Glo
bos Moterų Draugija senutei Jar- 
malavičienei pagerbti surengė iškil
mes birželio 14 d. Bankstowno Liet. 
Namuose, kur buvo sukviesta ge
rokai virš šimto žmonių, jų tarpe 
ir eilė australų pareigūnų, kaip 
Concord burmistras su žmona, 
Imigracijos Departamento atstovų 
ir eilė kitų.

Visiems susėdus prie rūpestingai 
padengtų stalų iškilmingai buvo 
įvesta pati sukaktuvininkė, vedama 
sūnaus ir marčios ir buvo sutikta 
atsistojimu ir plojimu.

Atsisėdus senutei prie garbės 
stalo vainikuotoje kėdėje prasidėjo 
oficialioji šventės dalis, kurią pra
vedė p. A. Grinienė. Susirinku
siems svečiams ji pristatė p. Jar- 
malavičienę keliais bruožais nupa
sakodama jos ilgą gyvenimo kelią. 
Toliau svečius sveikino Draugijos

pirm-kė p. O. Baužienė lietuviškai 
ir angliškai ir perskaitė senutei 
adresuotas sveikinimo telegramas. 
Sukaktuvininkę J. Jarmalavičienę 
telegramomis sveikino Anglijos ka
ralienė Elžbieta II, N.S.W. guber
natorius Sir E. Woodward, Imi
gracijos ministeris Mr. Opperman, 
Lietuvos pasiutinys Londone mi
nisteris K. Balutis, N.S.W. prem
jeras Mr. J. B. Renshaw, Mr. T. 
Murphy, M.L.A., K. ir P. Wilkies, 
p. p. M. S. Juraičiai, gen. guberna
torius Australijai Lord de L’Isle, 
L. ir M. Mutton iš Concord ir Mr. 
C. G. Saunders, Bankstown Town 
Clerk. Taip pat laišku sveikino 
ir kun. S. Gaidelis, S. J.

žodžiu senutę Jarmalavičienę 
pasveikino ALB Krašto Valdybos 
p-kas p. Jonaitis, kun. P. Butkus, 
Concord burmistras Mr. Ryder, 
buvęs Concord burmistras Mr. K. 
Wilkies, ALB garbės narys A. 
Baužė ir pavėluotai atvykęs Mr. 
Mutton.

Pavaduodamas savo sukaktuvi-

PADĖKA

Mūsų brangiai mamytei ir bobutei švenčiant šimto metų 
sukaktį Sydney Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija 
suruošė jos pagerbimui birželio 14 d. dideles iškilmes. Už 
tokį gražų mūsų motinos ir bobutės pagerbimą, už plataus 
masto pagerbtuvių suorganizavimą ir suruoštas vaišes minėtai 
Draugijai ir ypač jos pirmininkei p. Onai Baužienei tariame 
nuoširdžiausią padėką. Drauge dėkojame visiems šimtametę 
sukaktuvininę Juzę Jarmalavičienę sveikinusiems, apdovano
jusiems ir ją pagerbusiems savo atsilankymu.

Jarmolavičiai

SKAITYTOJO ŽODIS

SPAUDOS DRAUDIMAS
(Atkelta iš

Rusų policija (žandarai) buvo 
užmezgusi ryšius su Tilžės poli
cija, kad toji išduotų slaptųjų 
lietuviškų laikraščių redaktorius, 
rašytojus, knygnešius. To pasė
koje J. šliupas turėjo iš Tilžės 
išvykti į Ameriką, nes vokiečiai 
atėmė apsigyvenimo teisę. Atro
do, kad Prūsijos valdžia, neno
rėdama pyktis su Rusija, buvo 
pasiryžusi tą spaudą uždrausti. 
Greičiausiai, kad lemiantis spren
dimas leisti ar uždrausti lietuviš
kosios spaudos spausdinimą Prū
suose kartą priklausė nuo Marty
no Jankaus. 1937 metais Ram- 
byno kalne Martynas Jankus pa
sakojo, jog buvęs kaip lietuviš
kosios spaudos ekspertas Prūsi
jos valdžios iškviestas į Kara
liaučių. Prūsijos valdžia norėjo 
susidaryti tikrą vaizdą apie Prū
suose spausdinamą lietuvišką 
spaudą. Martynas Jankus nujau
tė tikrąją iškvietimo priežastį, 
todėl nutarė mušti ant ekonomi
nio taško. Prieš išvykdamas M. 
Jankus painformavo Tilžės spau
stuves, kad ir tos, užklaustos 
apie lietuviškų spausdinių kiekį, 
smarkiai padidintų. M. Jartkus, 
informuodamas Prūsijos valdžios 
pareigūnus, operavo pasakiškais 
skaičiais ir įrodinėjo, kokią dide
lę naudą iš lietuviškos spaudos 
turi Ragainės, Tilžės ir Klaipė
dos spaustuvės, kad jos pergy
venančios žydėjimo laikotarpį. 
To pasėkoje Prūsijos valdžia ne
sikišusi į spaudos reikalus.

Mes žinome, kad nebuvo to
kio kampelio Lietuvoje, kur ne
būtų buvę draudžiamosios spau
dos. Tad galime įsivaizduoti, 
koks milžiniškas skaičius tų pa
sišventusių knygnešių tuo laiku 
buvo. Visų čia neįmanoma ir su
minėti. Pats didžiausias knygne
šys — knygnešių karalius — bu
vo Jurgis BIELINIS. Nors apie 
šį tiesiog pasakiškąjį knygnešį 
daug kas jau yra girdėjęs, net šio 
laikraščio puslapiuose apie jį bu
vo rašyta (1949.12.21), bet ne-
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galim pro jį praeiti tylom minė
dami 100 metų sukaktį nuo 
spaudos uždraudimo, nes spau
dos draudimo laikotarpyje visa 
jo veikla ir pasireiškė.

Jurgis Bielinis matė, kad nesi
derina drauge ir ūkininkauti, ir 
knygas platinti, tad savo ūkį už
rašė žmonai, o pats išėjo knygų 
platinti, tik retkarčiais slapta te
užsukdamas į savo ūkį Biržų ap
skrityje. Sėkmingesniam knygų 
platinimui jis buvo sudaręs Garš
vų knygnešių vienetą. Bielinis 
savo knygnešių tinklu buvo ap
juosęs ne tik visą Lietuvą, bet 
jo siunčiamos knygos pasiekė 
Liepojos, Mintaujos, Rygos ir 
Petrapilio lietuvius.

1897 m. per M. Jankų jis bu
vo savo slaptoje spaustuvėje at
sispausdinęs “Baltąjį Erelį”. Be 
to Bielinis yra parašęs ir išlei
dęs, rodos, penkias politinio eko
nominio turinio anų laikų Lietu
vai labai aktualias knygeles, ku
riose kėlė nepriklausomos Lietu
vos idėją ir žemės valdymo pa
skirstymą. Tai buvo revoliucinės 
idėjos, taip pat nepatikusios oku
pantui rusui.

Bielinis mėgo sakyti, kad mir
siąs tik tada, kada Lietuva bus 
laisva. Jo žodžiai beveik ir išsi
pildė, nes mirė, galima sakyti, 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo išvakarėse — 1918 m. 
sausio 18 d.

Kiti knygnešiai negalėjo viso 
laiko pašvęsti knygų platinimui. 
Jie atlikdavo vakarais, sekma
dieniais, švenčių metu, turguje 
ar bažnyčioje.

Atsistačiusioji Lietuva negalė
jo pamiršti narsiųjų knygnešių. 
Daug jų buvo atžymėta ordinais, 
medaliais ir aprūpinti pensijom. 
Karo muziejaus sodelyje Kaune 
buvo pastatytas knygnešio pa
minklas.

Lietuviškoji knyga savo gar
siuosius nešėjus ir platintojus 
taip pat atžymėjo dviejuose Pet
ro Rusecko redaguotuose “Knyg-

nėšio” tomuose (1926 ir 1928 
m.).

1954 m. švenčiant 50 metų
sukaktį nuo spaudos atgavimo 
Čikagoje buvo paskelbta knyg
nešių registracija. Tada užsiregi
stravo aštuoni knygnešiai. Ne
abejotina, kad tada laisvajame 
pasaulyje gyvųjų tarpe knygne
šių dar buvo daugiau, bet grei
čiausia, kad kiti dėl senatvės ne
užsiregistravo ir niekas jiems ne
padėjo užsiregistruoti.

SPAUDĄ ATGAVUS
Garsusis gimnazijos mokyto

jas Dr. J. Januškevičius gyven
damas Petrapilyje buvo užmez
gęs ryšius su Vyr. Spaudos Rei
kalų Valdyba ir iš jos buvo ga
vęs leidimą dar prieš spaudos 
draudimo panaikinimą Petrapi
lyje leisti “Lietuvių Laikraštį”. 
Tokiu būdu “Lietuvių Laikraš
tis” buvo pats pirmasis legalus 
lietuvių laikraštis spaudą už
draudus. Iš tos pačios' įstaigos 
Dr. J. Januškevičius pats pirma
sis ir sužinojo apie spaudos drau
dimo panaikinimą. Dr. J. Januš
kevičius tą linksmą žinią tuč 
tuojau telefonu pranešė Mairo
niui, ėjusiam Dvasinės Akade
mijos inspektoriaus pareigas Čia 
pat Petrapilyje. Maironis iš 
džiaugsmo šaukęs valio, trypęs 
kojomis ir plojęs rankom. Spau
da grąžinta 1904 m. gegužės 7 d. 
Kaikurie rusiški laikraščiai jau 
sekančią dieną tą naujieną pa
skelbė ir sveikino lietuvius spau
dą atgavus.

Nors spauda jau ir buvo leis
ta, bet Prūsuose ar Amerikoje 
lietuvių leidžiamų laikraščių ca
ro cenzūra neįsileido. Bijojo, kad 
apsukrūs užsienin pasitraukę lie
tuviai užmaskuotai tarp eilučių 
nepravestų į jų pavergtą paverg
tus lietuvius rusams nepalankių 
idėjų. Reiškia, milžinas bijojo 
nykštuko!

Lygiai taip pat ir šiandien tie 
patys okupantai rusai bijo į Lie
tuvą įsileisti užsienyje leidžiamų 
lietuviškų knygų ir laikraščių.

Nors šiandien okupuotoje Lie
tuvoje lotyniškos raidės nėra už
draustos, bet jas pakeisti rusai

PASIŪLYMAI TARYBOS! 
SUVAŽIAVIMAMS

Man menasi 1953 m. Tarybos 
suvažiavimas Adelaidėje. Per tris 
suvažiavimo dienas buvo sudaryta 
Mandatų komisija, išrinktos val
dybos ir keičiamas statutas. Sta
tuto keitimas užėmė 7/8 viso su
važiavimo laiko ir klausimams ir 
sumanymams laiko nelikus buvo 
sugiedotas Tautos Himnas ir visi 
sumanymai atidėti kitam suvažia
vimui. Keičiant Statutą buvo, anot 
P. Andriušio, ištrauktos šoblės ir

jau rengės. Tą buvo pastebėjusi 
net kitų kraštų spauda.

Šimtiniai metai nuo lietuviš
kos spaudos uždraudimo tegul iš 
naujo mums primena anuos 40 
sunkiųjų metų, kuriais lietuviš
koji knyga ir mūsų knygnešiai iš 
Tilžės keliavo į Lietuvos kaimą, 
kur laukė jų išsiilgę žmonės.

Tegul tas prisiminimas sumin
kština mūsų širdis, kad plačiai 
atidarytume savo puikiųjų namų 
frontines duris lietuviškajai kny
gai, žurnalui ar laikraščiui. Nors 
nemanau, kad dar yra lietuvių, 
kurie neprenumeruotų lietuviško 
laikraščio.

Tegul garbingiausioje vietoje 
mūsų seklyčioje atsistoja kultū
ros židinys — knygų lentynėlė, 
o ne koks nors industrijos “bal- 
vonas”.

gerokai pasikapota, bet savo graž- 
bylybę parodyti sugebėjo tik vie
nas advokatas, vienas, teisininkas, 
vienas teisių žinovas, vienas ju
ristas, vienas prityręs juristas ir 
vienas juristas. Kiti, žinoma, tik 
klausėmės plojom ir balsavom. 
Kiek pamenu, svarbiausiu punktu 
buvo nutarta sudaryti komisiją 
statuto pakeitimams tirti.

Prisimenu jau visiškoj šviesoj 
1962 m. Tarybos suvažiavimą 
Adelaidėje. Paskaitos. Jų diskusi
jos glaudžiai susijusios su nūdie
niu gyvenimu. Kažkas buvo užsi
minęs apie statuto keitimus, kaž
kas buvo ištraukęs šobles, kažkas 
bandė demonstruoti savo gražbi- 
lybes, bet meno tvaiku ir lietu
višku nuoširdumu persisunkęs 
karštas Adelaidės oras neįžiebė 
karingos kibirkšties.

Krašto Valdybos P-kąs skaitė 
savo pranešimą apie valandą lai
ko. V-bos Iždininkas turėjo viską 
išspausdinęs ir išdalinęs, bet vis- 
tiek kartojo sugaišdamas gerą va
landą. Kontrolės komisija irgi 
skaitė vėl iš pradžių tuos pačius 
skaičius ir pranešė kur jie su ka
sos knyga sutiko, kur nesutiko. 
Diskusijos dėl pranešimų buvo pa
lyginus trumpos ir įdomios. Džiau
giaus širdy planingu ir tvarkingu 
meno dienų pravedimu, sklandžiu 
Tarybos suvažiavimu ir staiga, ka
da pradėjome gvildenti mokyklų 
klausimą — suvažiavimui pritrūko 
laiko! Peržiūrėjus programą pasi

RAŠTO ISTORIJA

LAIŠKAI — po popieriaus iš
radimo beveik visi laiškai ir raš
tai buvo prityrusių raštininkų 
kopijuojami. Nors tie perrašy
tojai ir dailiai atlikdavo savo 
darbą, bet vistiek buvo labai 
brangi korespondencija.

ninką motiną visiems sveikinusiems 
ir susirinkusiems į šias nepapras
tas iškilmes gražiai padėkojo jos 
sūnus Jonas Jarmalavičius.

Toliau sekė bendros vaišės, ku
rių metu solistė M. Bernotienė nuo
taikingai sudainavo tris daineles.

Nors ir peržengusi šimtmečio 
gimtadienį, senutė J. Jarmalavičie- 
nė jaučiasi gana stipriai. Per vi
są gyvenimą ji tėra sirgusi tik 
vieną kartą, ir tai tik prieš porą 
metų turėjusi plaučių uždegimą, 
po ko, kaip ji pati sakosi, jau nesi
jaučia taip gerai. Ji yra Lietuvoje 
buvusi ūkininkė, kilusi nuo Rokiš
kio, daug mačiusi ir išgyvenusi. 
Ir šiandie ji laisvai kalba be lietu
vių dar rusiškai, lenkiškai ir lat
viškai. Senutės atmintis stebėti
nai gera. Ji dar iš vaikystės prisi
mena net atskirus žmones.

šių iškilmių proga dalyvavo ir 
Sydney didžiųjų dienraščių foto 
reporteriai ir korespondentai, 
šimtametės senutės pagerbtuvės 
tikrai buvo labai rūpestingai ir 
pavyzdingai suorganizuotos, iš ko 
daugelis mūsų net gali pasimokyti. 
Už tokią tvarką ir suorganizavimą 
daugiausia tektų dėkoti p. Bau- 
žienei.

JAUNIEJI MUZIKAI IR 
’ DAINININKAI

Vilniuje gegužės mėn. dvi sa
vaites vyko jaunųjų atlikėjų per
klausa — konkursas. Pasirodė pia
nistai, smuikininkai, violončelis
tai, dainininkai. Geriausiai pasi
rodę jauni muzikai ar vokalistai 
vėliau dalyvaus Rygoje rengia? 
mame sovietinių respublikų kon
kurse. Iš 11 dalyvavusių pianistų 
ypatingai iškelti Giedrė Lukšaitė 
(L. Digrio klasė), R. Kontrimas 
(S. žiūraitienės kl.) ir L. Kopy- 
rina (O. šteibergaitės kl.) (E)

matė, kad valdybų pranešimams ir 
kitiems reikalams buvo skirta 
daugiau laiko, negu mokykloms.

Čia patarimų aš nemanau duoti, 
tik noriu pasiūlyti keletą suges
tijų. Esu dalyvavęs neviename 
anglosaksų ir tarptautinių orga
nizacijų suvažiavime, kur prane
šimus tik diskutuoja ir juos pri
ima ar atmeta. Visi pranešimai iš
dalinami dalyviams iš anksto, kad 
turėtų laiko gerai susipažinus 
juos apsvarstyti. Tokių pranešimų 
diskusijos būna labai kondensuo
tos ir baigiasi labai greitai.

Ar nevertėtų ir mūsų suvažia
vimams taupyti brangų vidurva
sario laiką? Ar nevertėtų į visų 
valdomųjų ir patariamųjų organų 
kandidatų sąrašus sudaryti prieš 
mėnesį ir juos viešai paskelbti. Ar 
nevertėtų, kad į atspausdintą 
Krašto Valdybos pranešimą tilp
tų ir kiekvienos apylinkės Valdy
bos pranešimas, iš ko Tarybos na
riai galėtų matyti ir . kitų apylin
kių džiaugsmus ir vargus? Ar be
užtektų visiems pranešimams, rin
kimams, taisymams, rezoliucijoms 
pusdienio, o visą kitą laiką pa
skirti paskaitoms — , jų diskusi
joms ir kitų problemų svarsty
mams? Ar kartais nežiūrima į su
važiavimą kaip j juridinės ir ad
ministracinės įstaigos diskusijas?

P. Želva

Parudę Vertu

SVAJONĖ — prasidėjus ma
šinos amžiui pradėta sukti gal
vas, kaip išrasti tokį prietaisą, 
kuris pagreitintų raštų rašymą. 
Daugybė bandymų plunksną pa
keisti mašina vis nepavyko.

(Bus daugiau)

CHRISTOPHER SHOLES - 
gerai nusimanė spaudos ir žur-' 
nalistikos darbe. Jis redagavo 
eilę laikraščių ir dirbo įstaigoje, 
kol pasidarė išradėju. Vienas 
iš jo projektų buvo sukonstruk- 
tuoti mašiną, kurios pagalba 
knygos būtų galima leisti seri
jomis.

4



1964 m. birželio 22 d. mūsų pastogė S

JPOPTAM
Redaguoja: Antanas Laukaiti*

38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

Kovietės
“KOVO” MERGINOS 

PARRAMATTA DISTRICT 
A KLASĖS KREPŠINIO 

ČEMPIONĖS
Po gražaus laimėjimo prieš lat

ves finale, kovietės susitiko 
“Grand final” su stipria Satelites 
komanda. Šio klubo stiprumą pa
rodo tas kad jo visos 3 komandos 
A, B ir C klasėje pateko į “Grand” 
finalus.

Salėje susirinko daug žmo- 
nių, kurių tarpe buvo daug ir mū
są tautiečių. Prieš rungtynes jau
čiasi labai didelė įtampa, visi 
spėlioja kas laimės. Kovietės šiek 
tiek didesnės favoritės, nes per 
paskutinį susitikimą su šia koman
da ją nugalėjo 3-jų taškų skirtu
mu.

Rungtynes pradeda centro puo
lime L. čelkytė, puolime L. ir S. 
Motiejūnaitės ir gynime D. Pau
lauskaitė ir J. čepulytė. Pradžioje 
matosi nervavimasis mūsiškių tar
pe. Padaryta po krepšiu bauda ir 
priešininkės vieną baudą įmeta. 
Po to pasidaro didelė staigmena. 
Kovietės lyg ir kokios dvasios 
įkvėpusios puola priešo krepšį. 
Metimas seka metimą, o priešas 
negali nieko prieš mūsiškių kietą 
zoninį dengimą padaryti. Paulaus
kaitė ir čepulytė užvaldo savo 
lentas, greitai perduoda sviedinį 
puolimui, kuris gražiais praėji
mais daro metimus. Po kelių mi
nučių, kovietės veda net 10:1. Sa
tellites padaro kelis metimus ir 
taip puslaikis baigtas 20:10 kovie- 
čių naudai.

Antrame puslaikyje Satelites 
persiorganizuoja. Gynikės, kurios 
labai puikiai mėto pradeda iš to
lo mesti. Vienu laiku kovietės ve
da tik 4-rių taškų skirtumu. Pau
lauskaitė gavusi 4-rias baudas pir
mame puslaikyje, gauna 5-tą ir 
turi palikti aikštę. Treneris A. 
Lapšys perorganizuoja komandą. 
Nors ir neaukšta, S. Motiejūnai-

NORS ANKSČIAU per Sydney 
radijo ir televiziją girdėjom apie 
Amerikos liet, krepšininkų atvyki
mą, bet pereitą savaitę ir didieji 
Sydney dienraščiai paskelbė kroni
kinių aprašymų apie krepšininkų 
atvykimą. Rašoma, kad lietuvių 
rinktinė yra iš “žvaigždžių suda
ryta komanda, kitur aprašyta ko
mandos lygis žaidėjų augštis ir 
paduotas žaidimo kalendorius. Ko
miteto spaudos ir informacijos va
dovas p. Laukaitis mane painfor
mavo, kad tai esą tik pradžia pro
pagandos australiškoje spaudoje.

•KALBANT APIE PROPAGAN
DĄ Sidnėjaus komiteto "Goebel- 
sas* ’skundžiasi, kad jis pats vienas 
susidorot neįstengia, tad pasisam
dė neapmokamą sekretorę ir dar 
įkinkė savo žmoną, kuri jam pade
da perrašinėti straipsnius, nes be 
liet, spaudos straipsniais ir in
formacija jis dar aprūpina ir aus
trališkus laikraščius angliškai, ša
lia visų Sydney dienraščių žinios 
dar duodamos ir North Sydney 
laikraščiui North Shore Times, nes 
šiauriniame Sydnejuje vyks visos 
rungtynės. Informacine medžia
ga aprūpinami ir latvių bei estų 
laikraščiai.
• KAIP TEKO išgirsti, kartu su 
krepšininkais atvyksta ir du geri

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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pirmosios
tė puikiai pavaduoja Paulauskai
tę gynime. Priešas paimtas iš ar
čiau dengti ir tuo jau nebegali iš 
tolo mėtyti. L. Čelkytė, L. Motie
jūnaitė ir J. Čepulytė dar padaro 
puikius praėjimus ir rungtynės 
laimėtos 45:34.

Žaidimas buvo gan sklandus. 
Matėsi daug geresni pasai negu 
anksčiau. Taip pat rodėsi labai di
delis mūsiškių kovingumas, nes 
buvo kariauta iki pat paskutinės 
minutės.

Taškai: L. čelkytė 15, D. Pau
lauskaitė 12, L. Motiejūnaitė 8, 
S. Motiejūnaitė 6, J. čepulytė 4, 
G. Meškauskaitė 0.

X X

IŠVYKSTA TRENERIS

A. Lapšys, “Kovo” merginų 
krepšinio komandos treneris grįž
ta atgal į Adelaidę. Antanas perė
mė merginų komandą iš V. Bin
kio, kuris dabar treniruoja vyrus. 
Vinco padėtus pagrindus, Anta
nas išplėtė suorganizavęs koman
dą į stiprų vienetą. Antano dar
bas atnešė vaisių kai kovietės pir
mą kartą klubo istorijoje iškovojo 
A klasės čempionių vardą Parra
matta District turnyre. Išvykimo 
ir laimėjimo proga merginos savo 
treneriui įteikė gražią dovanėlę.

NAUJAS VYRŲ TRENERIS
Pasitraukus A. Laukaičiui, vyrų 

trenerio pareigas perėmė V. Bin
kis. Vincas yra gerai žinomas kai
po geras stalo tenisininkas, bet 
nors “Kovo” eilėse nežaidė krep
šinio, yra prityręs treneris, sukū
ręs dabartinę merginų komandą. 
Vincas padarė daug pakeitimų ko
mandoje, ypač pozicijų žaidime. 
Žaidimas eina daug sklandžiau, 
tas parodo gražų laimėjimą prieš 
Marrickville Egiptiečius 71-30. 
Antrame puslaikyje priešas buvo 
visai sutriuškintas, nors pirmame 
puslaikyje “Kovas” vedė tik 6 taš
kais.

Sporto nuotrupos
stalo ir lauko teniso žaidėjai, ku
rie, jei tik laikas ir sąlygos leistų, 
norėtų savo jėgas išbandyti su ge
resniais australų teniso žaidėjais, 
kuo, aš manau, turėtų pasirūpinti 
atskirų miestų komitetai ar va
dovai.

KREPŠININKŲ VIZITUI AT
ŽYMĖTI išleidžiamas gražus žen
kliukas, kuriame telpa visų trijų 
valstybių vėliavos. Šis ženkliukas 
bus duodamas ir prie šios kelionės 
prisidėjusiems vietiniams lietu
viams. Šio ženkliuko leidėja AL
FAS valdyba anksčiau buvo pa
skelbus ženkliuko projekto kon
kursą, kurį laimėjo pats vyriau
sias “bosas” Jurgįa Jonavičius, 
kuris skirtą premiją perleido sve
čių kelionės išlaidų padengimui.

AUKOS KREPŠININKŲ kelio
nei padengti renkamos ir Ameri
koje, ir pas mus. Čikagoje Illinois 
liet gydytojų sąjunga šiam rei
kalui paskyrė 100 dolerių, prie to 
prisideda ir atskiri gydytojai. 100 
dolerių aukojo ir "Terra” preky
bos namų savininkas p. V. Civins- 
kas, o Janušaitis, Mažeika, M. 
Rėklaitis ir Čikagos Taut. Sąjun
gos skyrius aukojo po 25 dolerius. 
Sydnejaus Komitetas šiam tikslui 
jau turi surinkęs apie 100 svarų. 
Geriausiai sekasi Sydney apyl.

LIETUVIŲ INASAS AUTRALIJOS
(žiūr. pradžią pr. M. P. Nr.) 

NEW SOUTH WALESVAKARŲ AUSTRALIA
Pertho lietuviams sportinin

kams pasirinkus vardą “Audra'’ 
krepšinio sąjungai užprotestavus 
tas vardas buvo pakeistas į 
“Storm”. Vardas atitiko klubo 
būdą. Audringose krepšinio pir
menybių finalinėse rungtynėse 
1951 m. stormiečiai įveikė “Pa- 
tria”, kurios gretose startavo lie
tuviams dar iš Vokietijos gerai 
pažįstami latviai: A. Rino, F. 
Blicavs, J. Mazalevskis, J. Bern
steins, ir tapo Vakarų Australi
jos meisteriu. Tais pačiais metais 
dalyvavo antroje lietuvių sporto 
šventėje Adelaidėje. Iš tolimos 
provincijos atvykę lietuviai spor
tininkai, žiūrovų karštai ragina
mi įveikė pereitos šventės laimė
tojus — “Varpo” krepšininkus. 
Įvairiu metu Vakarų Australijos 
rinktinėje startavo šie stormie
čiai: S. Ginčauskas, K. Anaitis, 
A. Baikauskas ir V. Klimaitis. Iš
kiliesiems krepšininkams A. Me- 
rūnui, V. Klimaičiui, S. Krutu
liui, V. Marcinkevičiui ir L. ši- 
linskui iš Pertho išvykus Štormo 
veikla aptilo, o šiuo metu ir vi
sai ramu Vakarų Australijos lie
tuvių sporto padangėje.

N.S.W. lietuviai krepšininkai 
pasireiškė anksčiausiai. 1948 m. 
Lithgow mieste V. Šutas subūrė 
pirmą lietuvišką vienetą, vardu 
“Signalas” 1949 m. laimėjo pir
menybes. 1952, 1953 ir 1954 
metus galėtume pavadinti Kovo 
krepšinio laikotarpiu. Treneriui 
V. Daudarui pavyko Sydnejaus 
krepšininkus suburti į damų vie
netą. Kovo krepšininkai V. Šu
tas, D. Kraucevičius, A. Vasaris, 
V. Koženiauskas, A. Laukaitis, 
V. Bernotas ir B. Genys, būdami 
gerai susižaidę tais metais laimė
jo Australijos lietuvių titulą.

Newcastle mieste S. Žukas ei
lę metų reiškėsi kaip pajėgiau
sias krepšinio žaidėjas.

TASMANIJA
Jauniausias lietuvių sporto klu

bas — Hobarto “Perkūnas” į- 
steigtas 1957 m. Perkūnietis A. 
Andrikonis yra nuolatinis Tas
manijos rinktinės žaidėjas.

Sostinėje Canberroje mūsų 
krepšininkai “Lituanians” vardu 
reiškiasi jau nuo 1950 metų kaip 
pirmaujanti krepšinio komanda, 
šiuo metu jaunieji sportininkai

SUJUDIMAS
Taip, Australijos lietuvių tarpe 

labai didelis sujudimas ir tai vis 
dėl krepšinio. Amerikiečiams 
krepšininkams esant viena koja 
beveik jau Australijoje, visiems 
Australijos sporto darbuotojams 
pradeda darytis karšta. Nebūtinai 
dabar reikia būti kokiu nors spor
tininku bosu, kad kur nors pasi
gavę tautiečiai nepradėtų tardymo. 
Užtenka, kad jau dažniau praeini, 
kartais, gal būt, ir užeini į krepši
nio stadijoną, ir jau po pamaldų 
esi statomas prie tvoros pasiaiški
nimams. Aiškinti tenka kiekvie
nam iš naujo nepraleidžiant net ir 
mažiausių smulkmenų. Visiškai 
nesvarbu, kad daug kas žinoma iš 
spaudos, kiekvienas nori išgirsti 
kad ir tą patį bet dar sykį iš pra
džios. Apklausinėjimas pradeda
mas maždaug taip:

— Tai ką, ar jau šimtu procentų 
tikra, kad atvyks amerikonai?

— Na, na ir kada jie bus čia?
— Kiek jų atvyksta?

pirm-kui p. S. Narušiui, kuris pats 
padėjęs penkinę turi jau nemažą 
sąrašą penkiasvarininkų.

IŠ AMERIKOS su sportinin
kais atvažiuoja ir spaudos dar
buotojai. Iš jų tikromis žiniomis 
bus “Draugo” sporto skyriaus re
daktorius ir geras stalo tenisinin
kas J. šoliūnas ir išvykos infor
macijos vadovas, eilės laikraščių 
bendradarbis P. Petrutis. Su 
krepšininkais atvažiuoja ir jų ofi
cialus teisėjas Dr. Gaška.

ANA SAVAITGALI Sydnejuje 
lankėsi Canberros svečių priėmi
mo vadovas V. Martišius, kuris 
sydnejiškius painformavo, jog 
Canberroje svečiai bus tikrai gra
žiai priimti. Jau sueita į kontak
tą su Amerikos ambasadorium, 
kuris labai įdomaujasi šia krepši
ninkų kelione prašė suteikti 
smulkesnių žinių apie komandą. 
Svečiams ambasadoje bus padary
tas oficialus priėmimas ir tiki
masi, kad pats ambasadorius atsi
lankys į rungtynes. Sostinės 
spaudoje, TV ir radijo bus duoda
ma plati informacija ir pasikalbė
jimai su vadovais.

SYDNEJUJE SVEČIŲ LAN
KYMOSI PROGA Bankstowno 
Liet. Namuose bus suruošta liet
uvių dailininkų paroda, į kurią 
svečiai bus nuvežti. Numatoma 
svečiams parodyti Minties spaus
tuvę, kur spausdinama Mūsų Pas-
toge, operos namai, zoologijos so
das, muziejus ir kt.

BE VIEŠO BALIAUS Sydne
juje, kurį ruošia sporto klubas, 
numatoma krepšininkams ir kvies
tiniams svečiams padaryti' vaka
rienę — priėmimą Australia Ho
tel. I šį priėmimą be lietuvių nu
matoma kviesti ir augštuosius

— Ar ilgai jie bus čia?
— Na sakyk, sakyk, kaip gal

voji, ar stipri jų komanda?
Dabar, vizitui artėjant, jau pri

dedami ir tokie klausimai;
— Kada jie žais? Su kuo žais?
— Kiek kainuos bilietai? Kur 

jų bus galima gauti?
Merginos tai daugiausia klausia: 

Ar jie jauni, nevedę?
— O pas ka gi juos apgyvendin

site?
Nemėginki jokiu būdu apsirikti 

kad ir puse inčo žaidėjų ūgio, tuo- 
jaus būsi pataisytas! Atrodo, tau
tiečiai kiek nepatenkinti, — kodėl 
jau tas 6 pėdų II inčų žaidėjas ne
galėjo pasitempti iki 7 pėdų? 
Amerikos lietuvių laikraščiai tylo
mis tą vieną inčą galėjo jau pri
durti — daug geriau skambėtų — 
septynių pėdų! ir baigta. Austra
lų muitininkai tikriausia nebūtų 
matavę, o lova, atrodo, vistiek 
reikės prailginti...

Daugelis klausia, kiek maždaug
virš šimtinės bus atskaityta aust
ralų rinktinėms. Lietuviai žiūro
vai žada kiekvienu sykiu reikalauti 
mažiausia šimto vieno... Gal aust
ralai ir užsitarnavo tos visos py
liavos, kuri jiems greitai artėja. 
Kur čia matyta, mes čia atvykę 
išmokinome juos žaisti šio žaidimo, 
o jie dabar išdrįsta mus įveikti. 
Išsekus mūsų krepšininkų kantry
bei buvo nuspręsta pamokinti 
australus atsikviečiant vyresnius 
brolius iš krepšinio gimtinės. Jau 
dabar visi sau vaizduojasi, kaip 
bus lyginami australams šonai už. 
visas skriaudas...

Neskaitydami “Mūsų Pastogės” 
ir joje Sporto Skyriuje telpančių 
šoliūno straipsnių apie rinktinę 
vargšai australai svajoja laimėti 
prieš “lithuanus”. Tiek to, tegul 
australai nesusivokia, kokia pirtis 
jiems ruošiama... Lietuviai tiki 
Šoliūnu ir ramiausiai laukia “kerš
to dienos” — karts nuo karto pas- 
tyguodami balsus šimtą 
šimtą karo šūkiui. Dabarti
niu metu australai daugiausia at
rodo yra pritrenkti paties fakto 
— kaip lietuviai galėjo pajėgti su
organizuoti tokią milžinišką išvy
ką.

Sydnejaus australų ir amerikonų 
žmones, o taip pat ir australų 
spaudos atstovus.

ĮVYKSTANČIAME PRIĖMIME 
Sydney Town Hall, kurį suruoš 
Sydney burmistras, be svečių iš 
lietuvių pusės dalyvaus apie 30 
asmenų. Numatoma ta proga 
burmistrui įteikti dovaną.

SYDNEJAUS KOVIETES su 
nekantrumu belaukdamos svečių 
ypatingai pasistengė paskutinia
me žiemos turnyre ir laimėjusios 
finalus iškilo į Parramat- 
tos distrikto A klasės čem
piones. Jas Sydney lietuviai 
matys pačią pirmą rungtynių die
ną, kur priešžaismyje jos žais pa
rodomąsias rungtynes.

Rima* Gailiu*

KREPŠINIUI

susibūrę į “Vilko” klubą pasi
tenkina kuklesniais rezultatais.

BALANSAS
Prieš 16 metų lietuvių pionie

rių sportininkų įdiegti daigai 
Australijos krepšiniui davė pui
kų derlių, nors stokojama dides
nių krepšinio salių ir tarptauti
nių rungtynių, šiuo metu lietu
viai krepšininkai Australijoje jau 
nebevaidina to vaidmens, kokį 
turėjome prieš keletą metų. Ne
skaitlingus lietuvius aplenkia au
stralai, latviai ir vengrai savo 
žaidimo lygiu. Mus džiugina, 
kad sportinės organizacijos rė
muose mes vis dar pirmaujame. 
1950 m. pradėtose lietuvių spor

Sportas Adelaidėje
VYTIEČIAI APVYLĖ

VYTIS — C.Y. 37:46 (14:27)
Pirmose šio sezono rungtynėse 

lietuviai krepšininkai pralaimėjo 
katalikų jaunimui. Vytiečiai rim
tai nusiteikė atsirevanšuoti ir į 
kovą stojo pilniausiomis jėgomis, 
nes apgydęs sužeistą kelėną į ko
mandos gretas stojo jaunasis V. 
Stankevičius. Lietuviai žaidžia ko
vingai, o kėlinį užbaigia net try
likos taškų nuostoliu.

Po pertraukos vytiečiai žaidžia 
darniai, bet netikslūs kamuolio 
padavimai ir nesėkmė mėtymuose 
lydėjo lietuvius. Nors rezultatą 
sušvelninti iki 7 taškų ir pavyko, 
bet dėl sužeistos kojos apleidus 
aikštę R. Daugaliui ir dėl 5 pra
žangų pasitraukus J. Gumbini su
žlugo viltys iškovoti pergalę.

Bendrai paėmus, vytiečiai su
žaidė blankiai, tik gal išskirtinas 
L. Urmonas. Levis nekreipė dėme
sio į rezultatų lentą ir abejotinus 
teisėjų sprendimus, atidžiai dengė 
priešo puolėjus ir ištvermingai ko
vojo. Taškai. A. Ignatavičius 11, 
R. Pocius 8, J. Gumbys 7.

VYTIS — NORTH 44:30 (24:12)
Prieš silpnai žaidžiančius North 

krepšininkus lietuviai laimėjo be 
didelių pastangų. Taškai: J. Gum
bys 18, R. Daugalis 10, V. Ramo- 
naitis 8.

Kad svarbusis momentas artėja, 
matyti ir iš svečiams priimti Ko
miteto narių spartėjančių žings
nių. Stengiamasi viską numatyti, 
viskam pasiruošti ir, svarbiausia, 
nieko nepamiršti. Momento svar
bumą stipriau užakcentuojant, tau
tiečiams karts nuo karto pasiūloma 
pasirašyti į aukų lapą, žodžiu, 
didelis sujudimas visoje Australi
jos lietuvių Bendruomenėje, tiesiog 
galima sakyti kad jaučiama artė
jant didelę šventę. Norint būti 
liudininkais didelių įvykių stadijo- 
ne, televizijai ir vaikams prižiūrėti 
bus pasamdomi italai, graikai ir 
kiti, o krepšinį pamatys ir tie, ku
rie tėra girdėję gandus kad toks 
tai žaidimas esąs.

Stipriau sporto bacilų apsėsti 
žada pasiimti kad ir neapmokamų 
atostogų. Tie, kur yra jau visiš
kai tų bacilų pagraužti, atrodo, ir 
sekios amerikiečius krepšininkus 
iš paskos... Ka gali žinoti, galbūt 
jie mėgins atidengti paslaptis, 

SKELBIMAS
DĖMESIO AUSTRALIJOS LIETUVIAMS!

Turim išleidę dvi labai svarbias knygas. Viena yra "Dieviškasis 
Amžių Planas” arba švento Rašto Studijavimas, su braižiniu, 
pirmas tomas, šioje knygoje smulkiai aprašoma kas įvyks visame Pa
saulyje Kristaus karaliavimo amžiuje, šiame tūkstantmetyje, apie ką 
jau buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų.

Dabar mes savo akimis matome, kad tos pranašystės laipsniškai 
pildosi. Aukščiau paminėtoje knygoje aprašoma kokia tvarka ir val
džia bus šioje žemėje ir kokios Palaimos bus suteiktos Jėzaus ir Jo 
Bažnyčios visai žmonijai. Knyga turi 368 puslapius su drobės 
apdarais. Kainuoja tik $1.00.

Antroji knyga — “Laikas Prisiartino” (Švento Rašto Studjiavi- 
mo, antras tomas), nuodugniai aprašo vieną' labai Galingą Sistemą, 
kuri yra nusistačiusi prieš Tiesą. Ten nurodoma metai kada ji ką 
veikė ir kokius darbus ji atliko viduramžiuose ir kaip elgėsi su tais, 
kurie nesutiko su jų mokslu ir dvasia.

Ši knyga turi 358 puslapius, irgi drobės apdarais ir kainuoja $1.00.
Taipgi turime Biblijų, Senojo ir Naujojo Testamento, įvairiomis 

kainomis. Turim Naują Testamentą su gražiu viršeliu, taisyklinga 
lietuvių kalba. Kaina $2.00.

Kitos knygos: “Dangiškoji Manna”, su tekstu kiekvienai dienai 
ir paaiškinimu. Puošniais apdarais, kaina 50 centų. "A u š r o 8 
Giesmės” su 190 gražių giesmių — 50 centų.

Turime ir kitokių mažų knygelių. Pinigus siųskite sylnu su kny
gų užsakymu per Paštą ar Banką. Neturtingiems siunčiame veltui 
mažas knygutes ir Traktatus jų pareikalavus. Užsakymus siųskite 
šiuo adresu:
L.B.S.A. 212 E*»t 3rd Street, Spring Valley, Illinoi*, U.S.A. (61362)

to šventėse, kur pradžioje daly
vavo trys krepšinio komandos, 
dabar susiburia apie 250 lietu
vių sportininkų. Sporto darbuo
tojų įdėtas darbas davė teigia
mus vaisius. Australijos lietuvių 
bičiulis Juozas Bačiūnas savo is
torinėje kalboje atidarant XIII- 
ją lietuvių sporto šventę Adelai
dėje 1962 m. pareiškė planus 
permesti šiaurės Amerikos lietu
vių krepšinio rinktinę į Austra
liją. šimtai lietuvių jaunuolių 
karštai, karštai plojo, nors širdy
je dar abejojo, ar tas pavyks. 
Abejota be reikalo nes broliški 
Amerikos sporto darbuotojai 
planus pavertė veiksmais.

Prieš 16 metų lietuvių pradė
tas įnašas Australijos krepšiniui 
bus apvainikuotas šiemet liepos 
— rugpjūčio mėn. šiaurės Ame
rikos lietuvių krepšinio rinktinės 
vizitu Australijoje. R. Sidabrai

VYTIS — YMCA 64:40
Vytiečiai priėmė priešo pasiūly

tą spartos žaidimą ir kandidatai į 
ketvertuką įveikti įtikinančiai. 
Taškai: J. Gumbys 22, R. Dauga
lis 15, R. Pocius 13.

STALO TENISAS
Pirmenybėse sėkmingiausiai 

rungtyniauja pirmoji vyrų koman
da. Vytis — Public Service 5:4. 
A. Gudaitis 3, P. Urbašius 2. Vy
tis antroji — Hyde Park 4:5. J. 
čižauskas 3, E. Pyragius 1.

Mergaičių pirmoji komanda pra
laimėjo prieš Sagasco 4:5. A. Ur- 
nevičiūtė 2, R. Pacevičiūtė 1, K. 
Pacevičiūtė 1. Vytis II-ji — AiT.C. 
3:6. V. Mikeliūnaitė 1, M. Keršy- 
tė 1, R. Pimpytė 1. •

PAPILDYTOS 
SEKCIJŲ VADOVYBĖS

Su tikslu suaktyvinti sekcijų 
veiklą į krepšinio vadovybę pa
kviesti: J. Milaknis, E. Taparaus- 
kas, M. Siukšterytė, J. Donėla, 
E. Piečitikaitis ir S. Vyšniauskas. 
Stalo teniso sekcijos vadovei O. 
Mikalainytei talkininkaus R. Ja
blonskis, o lauko teniso vadovui 
R. Sidabrui — A. Morkūnaitė. 
Sveikintinas šis Vyties klubo val
dybos žingsnis ne tik pagyvins 
sekcijų veiklą, bet tuo pačiu pa
ruoš prieauglio sporto orga
nizacijai.

R.S.

SPORTO SKYRIAUS
BENDRADARBIAMS!

Vila* kore*pondencija*, žinia* 
ir apraiymu*, norimu* patalpinti 
SPORTO SKYRIUJE, pražau »ių*> 
Ii Sp. Sk. redaktoriui 38 Chelten
ham Rd., Croydon, N.S.W., ne* 
siunčiant tiesioginiai “Mūsų Pas
togės” redaktoriui, gaunasi berei
kalingas trukdymas:*.

Sp. Sk. Redaktorių*

kaip įmesti šimtines.
Daugiausia darbo, rūpesčių ir 

mažiausia miego turi A.L.F.A.S. 
Valdybos Pirmininkas J. Jonavi
čius. Laimė, kad jisai turėjo si
dabrinių plaukų jau anksčiau, o tai 
tikrai būtų tekę pražilti...

Bet iš viso, sakyk tu man, kas 
kada galėjo galvoti, kad iš Ameri
kos lietuviai atvyks pas Australi
jos lietuvius žaisti su australais 
krepšinio ? B. Nemeika
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TRĖMIMU MINĖJIMAI
NUSISEKĘS TRĖMIMŲ 

MINĖJIMAS
Šiais metais ALB Melbourno 

Apylinkės Valdyba suorganizavo 
birželio trėmimų minėjimų tik savo 
tautiečiams. Jis įvyko birželio 12 
d. MU salėje Collingwoode. Pats 
minėjimas buvo dviejų dalių: ofi
cialios ir meninės. Pradėta vėlia
vų įnešimu. Dalyvavo Tautinė, 
“Džiugo” Tunto ir sporto klubo 
“Varpo” vėliavos. Apylinkės Val
dybos vardu taikliu kondensuotu 
žodžiu Jonas Meiliūnas atidarė 
minėjimų. Pagrindinę paskaitų 
apie trėmimus skaitė inž. K. Miel- 
dažys. Ji buvo neperkrauta, kon
densuota, paremta faktais ir vaiz
dingomis skaitlinėmis. Oficialioji 
dalis užbaigta Tautos Himnu ir 
vėliavų išnešimu.

Meninei programai vadovavo 
valdybos narys kultūros ir švieti
mo reikalams Leonas Vacbergas. 
Meninė dalis pradėta p. Prašmu- 
tienės padeklamuotu eilėraščju 
“Broliui”. Jaunosios kartos me
nininkų atstovas Gintaras Kalpo
kas padainavo solo “Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka”. Jam akompona- 
vo stud. D. Jakūbauskaitė. Po to 
Rita Tamošiūnaitė padeklamavo 
B. Brazdžionio eilėraštį. Progra
mos užbaigoje pasirodė Melbourno 
Parapijos Choras, vadovaujamas 
dirigento P. Morkūno. Vien vyrų 
choras padainavo šias dainas: V. 
Banaičio, šerki tėveli juodbėrėlį, 
J. Švedo Šviesių naktį, mėnesienų, 
B. Dvarionio Šienpiūvių dainų. 
Mišrus choras padainavo dvi dai
nas: J. Štarkos Nudavė dukrelę 
ir Bendoriaus O ko jūs liūdit. 
Tenka pasidžiaugti gražiu Parapi
jos Choro pasirodymu. Apskritai 
minėjimo programa buvo neper
krauta, gerai suruošta.

Ateitininkai suruošė sekmadienį 
minėjimų skyrium. Jame paskaitų 
skaitė J. Petraitis. Meninėje daly 
buvo suvaidinta autoriaus ir reži
sieriaus kun. Pr. Vaserio vaizdelis 
“Ar atsimeni namelį”. (fc)

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS CANBERROJE
Minėjimas įvyko birželio 14 d. 

Braddon bažnyčioje 11 vai. išklau
sėme pamaldų, kurias gedulingai 
atlaikė kun. P. Martuzas. Pamal
dų metų bažnyčioje giedojo Can- 
berros lietuvių choras “Aušra”. 
Toliau minėjimas buvo tęsiamas 
Liet Namuose, kurį pradėjo apy
linkės sekr. p. Jablonskis. M. Anu- 
čauskienė pianinu paskambino ke
letu kūrinių, jų tarpe ir jos vyro 
tai dienai paruoštų gedulo maršų. 
Paskaitų skaitė V. Genys, kurį su 
įtemptu dėmesiu išklausė pilnutė
liai prisirinkusi salė. R. Jarašienė 
puikiai padeklamavo S. Neries ei
lėraštį “Vienų vakarų”.

Toliau jauna pianistė G. Genytė 
paskambino keletu dalykėlių, o 
choras Aušra, vad. p. P. Dariaus, 
padainavo kelias tai dienai skirtas 
dainas. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

a.

i

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS 
ADELAIDĖJE

Adelaidėje masinių deportacijų 
23-čios sukaktuvės buvo paminė
tos birželio 14 d. Pietų Australijos 
Baltų Taryba, kuri kasmet tuos 
minėjimus rengia Adelaidės mies
to rotušėje, lygiai kaip ir pabaltie
čiai, kurie metai iš metų juose 
skaitlingai dalyvauja, vieningai 
nori, kad per tuos minėjimus ir 
jų atgarsius patirtų platesni aus
tralų sluogsniai, kokias kančias iš
kentėjo ir vis dar tebekenčia Pa
baltijo tautos.

Kuklūs yra šie norai, bet jų 
įgyvendinimas gana sunkus. Ne
žiūrint to, Baltų Tarybai, kurioje 
lietuvius atstovauja du energingi 
visuomenininkai p.p. V. Linkus ir

nio kolonializmo klausimų reika
laujant laisvo apsisprendimo ir 
Pabaltijo tautoms. Laikraštis 
stambiai pabrėžė, kad pabaltiečiai 
judina laisvės klausimų. Vietinis 
radijas irgi informavo apie trė
mimų minėjimų.

Gal kaikam iš mūsų atrodo, tai 
nėra daug, tačiau tiems, kuriems 
teko ir tenka laužtis į australų 
spaudų, tai labai daug reiškia. Aus
tralams, nesidomintiems kitų tau
tų reikalais, buvo duotas geras 
kųsnis. Jeigu Baltų Taryba pajėg
tų surengti šaunų metinį priėmi
mų vietos spaudos ir radijo atsto
vams, informacijų galėtų būti ir 
daugiau.

Pačiame minėjime vis tik aus
tralų buvo nedaug, nors buvo sten

UŽTIKRINKIME SAU VIETAS

Sydney “Dainos” choro koncertas su soliste G. Vasi
liauskiene jau čia pat (liepos 4 d. Auburn Scilėje). Pasirūpin
kime užtikrinti sau vietas koncerte iš anksto. Pakvietimus 
platina kiekvienas choristas, o taip pat galima gauti pas p. 
P. Nagį 417 Burwood Rd., Belmore, tel. 75 7094 arba pas 
V. Kazoką 13 Percy Str., Bankstown, tel. 70 8395.

Atvykstantiems iš tolimesnių vietovių ir užsisakiusiems 
vietas nurodytais augščiau adresais, vietos bus rezervuotos.

Tokio masto koncertas mūsų gyvenime reta šventė. 
Pianistė D. Oldham net iš Adelaidės specialiai atvyksta daly
vauti šiame koncerte. Ar mes patys pasirodysime blogesni?

J. Lapšys, pavyko prisimušti prie 
vietinės spaudos. Minėjimo dienų 
populiariausias ir vienintėlis Pie
tų Australijos sekmadienio laik
raštis “Sunday Mail” paskelbė ve
damojo vietoje išsamų straipsnį 
apie Pabaltijo tautų tragiškus trė
mimus. Straipsnio autorius skun
džiasi, kad minėtas laikraštis jo 
straipsnį apkarpė, bet vistiek 
straipsnis daugiariopai girtinas.

Minėjimo proga pabaltiečių pa
dėtas vainikas davė akstino ade- 
laidiškiam dienraščiui “The Ad
vertiser” paskelbti nuotraukų, 
vaizduojančių grupę lietuvaičių, 
stovinčių prie paminklo uždedant 
vainikų. Kartu su nuotrauka buvo 
suglaustas ir vienas kitas sakinys 
iš senatoriaus K.A. Laught kal
bos, pasakytos miesto rotušėje mi
nėjimo metu.

gtasi jų daugiau prisikviesti.
Šiemetinė minėjimo programa 

buvo panaši į ankstyvesnių metų 
programas su įvadu (Baltų Tary
bos p-kas estas H. Lamp), su Top- 
mano Requiem (V. Šimkaus diri
guojamas jungtinis estų, latvių ir 
lietuvių choras), su minėjimo rei
kšmės paaiškinimu estas L. Trett), 
su garbės svečio žodžiu (senato
rius K.A. Laught) ir rezoliucijos 
skaitymu (V. Linkus).

Koncertinėje dalyje visi trys 
chorai padainavo po dvi savas dai
nas įpinant solo pasirodymus (te
noras E. Marans ir sopranas G. 
Vasiliauskienė).

Kitas dienraštis “The News” at
kreipė dėmesį į minėjime priimtų 
rezoliucijų, pasiųsta Australijos 
ministeriui pirmininkui prašant iš
kelti Jungtinėse Tautose sovieti-

Vyresnieji pabaltiečiai minėji- 
man renkasi ne vien dėl koncerti
nės dalies, bet visai kitoje padėtyje 
stovi pats jaunimas, kuris apie 
trėmimus težino tik iš pasakojimų. 
Jaunimui gal, atrodo, svarbesnė 
minėjimo koncertinė dalis. Gi aus
tralai, kurių trėmimai nejaudina, 
savo dėmesį koncentruoja tik į 
koncertinę pusę. Todėl ir gaunasi

tokių minėjimų skirtinga sampra
ta.

Nėra abejonės, kad Baltų Tary
ba daro ir duoda, kų ji gali geriau
sio. Ypač svarbu, kad garbes kal
bėtojas būtų aprūpintas atitinka
ma klausimų liečiančia literatūra. 
Iš senatoriaus kalbos neatrodė, 
kad jis būtų apie reikalų pilnai in
formuotas.

Ryšium su minėjimu lietuvių 
tarpe buvo diskutuojama, ar atei
tyje nevertėtų prie tokių minėjimų 
programos prijungti kondensuotų, 
faktais paremtų informacijų apie 
pirmuosius ir nuolatos besikarto
jančius pabaltiečių trėmimus ir šių 
tautų fiziškų naikinimų.

V.R.

DEMONSTRACIJA PRIEŠ
OKUPANTĄ GEELONGE

Šiais metais birželio išvežimų 
minėjimas buvo ruošiamas lietu
vių, vadovaujant energingai apy
linkės valdybai. Savaitę prieš mi
nėjimų pasirodė straipsnis "Geel
ong Advertiser” laikraštyje apie 
komunistų priespaudų Lietuvoje ir 
kituose rusų okupuotuose kraštuo
se, kurį paruošė p. R. Norvydas.

Susitarusi su estų, latvių, lenkų, 
ukrainiečių, vengrų ir kroatų ben
druomenėmis, ALB apyl. v-ba iš
siuntinėjo apie 350 pakvietimų įta
kingiems australams. Pats minėji
mas įvyko birželio 13 d., kurį ati
darė pirmininkas J. Gailius, o po 
jo kalbėjo visų augščiau paminė
tų tautybių reprezentantai. Iš lie
tuvių kalbėjo p. E. žižienė iš Mel
bourno. Minėjime dalyvavo ir vi
sa eilė vietos australų politikų ir 
kultūrininkų.

Po 10 min. pertraukos prasidėjo 
minėjimo koncertinė dalis, kurioje 
be kitų tautybių dalyvavo ir Geel- 
ongo lietuvių choras, vad. p. Ky
manto, sudainavęs pradžioje tris ir 
pabaigoje keturias dainas, akorde
onu ir gitara pagrojo seserys Ma- 
nikauskaitės ir tautinių šokių gru
pė, vad. p. L. Bungardos, pašoko 
tris šokius.

Sekmadienį išvežtųjų intencija 
buvo atlaikytos pamaldos, kuriose 
dalyvavo jaunimas su savo vėlia
vomis. Gilų pamokslų pasakė kun. 
Dr. P. Bašinskas ir pamaldų metų 
fiedojo lietuvių choras. Tos pačios 

ienos vakare per 3GL radijo sto
tį p. S. Lipšienė kalbėjo apie trė
mimus radijo klausytojams Victo- 
rijoje.

Pirmadienio ryte vietos dien
raštis “Geelong Advertiser” patal
pino ilgų trėmimų minėjimo apra
šymų su Geelongo lietuvių choro 
nuotrauka. * čia daug pagelbėjo 
žurnalistas E. Breneizeris.

Pranešimai
PRANEŠIMAS

šiaurės Amerikos krepšininkų 
komandos vadovo Valdo Adamka- 
vičiaus įgaliotas pranešu, vizito 
metu Australijoje svečiai krepši
ninkai ir vadovai dalyvaus tik tuo
se parengimuose, kurie bus orga
nizuojami svečių Priėmimo Komi
tetų.

Į kitų organizacijų ar atskirų 
asmenų ruošiamus parengimus 
amerikiečiai svečiai neturės laiko 
dalyvauti.;

V. Augustinavičius 
Svečių Priėmimo Sydnejuje 

Komiteto Pirmininkas

A. SMETONOS AKADEMIJA
ALB Melbourno Apylinkės Val

dyba organizuoja birželio mėn. 27 
d., šeštadieni, Jerrom Hali, 37 
Spring St. (kampas Spring St. ir 
Flinders Lane, įėjimas iš Flinders 
Lane), City, 7 vai. popiet, pirma
jam ir paskutiniajam Lietuvos 
Respublikos Prezidentui Antanui 
Smetonai pagerbti jo 20 metų mir
ties sukaktuvių proga akademijų. 
Programoje agronomo Jono Mei
liūno paskaita. Meninę dalį išpil
dys Alena Karazijienė, Emilija

8 DĖMESIO! DĖMESIO!
Jūs esate maloniai kviečiamas atsilankyti įAmerikos ir Sydnėjaus lietuvių susipažinimo

J. PELENAUSKAS 
SYDNEJUJE

Birželio 5 — 6 d. d. Sydnejuje 
lankėsi Melbourno apyl. pirminin
kas inž. J. Pelenauskas. Ta proga 
jis matėsi su Kr. Valdybos pirmi
ninku ir tarėsi bendruomeniniais 
reikalais, o drauge ir painformavo 
apie gyvenimų Melbourne ir apyl. 
y-bos užsimojimus. Valdybos rū
pesčiu numatomi prezidento A. 
Smetonos, Kristijono Donelaičio 
minėjimai, na ir Tautos šventės or
ganizavimas rugsėjo 8 d. Apylin
kė turi ir sunkumų ypač bejieškant 
parengimams salių. Liet. Klubo 
namai parduoti ir naujų įsigijimas 
gali dar ilgiau užtrukti. Yra Mel
bourne ir specifinių sunkumų, ypač 
rengiant platesnio masto bendruo
meninius parengimus.

Drauge aptarti ir Krašto Tary
bos atstovų suvažiavimo reikalai. 
Tarybos posėdžiams apyl. valdyba 
patalpas jau yra numačius.

Inž. J. Pelenauskas šalia apylin
kės pirmininko pareigų dar yra 
drauge su p. Stankevičium ir liet 
ben-nės atstovai Baltų Informaci
jos Centre, kuris yra Melbourne. 
Ryšium su lietuvių krepšininkų 
atvyka Baltų Informacijos Centras

i
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(Siaurės Amerikos lietuvių krepšininkų ir svečių vizito proga Sydnejuje)

BALIUS ĮVYKS LIEPOS 11 D. (šeštadienį) FATHER J. O’REILLY MEMORIAL 
AUDITORIUM SALĖJE, AUBURN.
Siame istoriniame baliuje:

ŠOKSITE
V A ISINSITĖS 
ŠYPSOSITĖS 
BENDRAUSITE 
NESIRŪPINSITE

(PARK IR MARY GATVIŲ KAMPAS)

grojant Spaudos Baliaus kapelai.
pigiomis kainomis bufete įvairiais gėrimais 
žiūrėdami į grakščias šokėjas.
su svečiais ir pažįstamais nevarginami loterijų, 
kaip vyksite namo, nes 1 vai. ryte baliui pasi
baigus taxi lauks prie durų.

§ BILIETAI GAUNAMI: Sekmadieniais po pamaldų parapijos salėje iki 2 vai. p.p.; vė-
;; liau Bankstowno namų salėje iki 6 vai. p.p. Bilietus platina A. Šimaitis. Tel. 72 9694.
g Svečių priėmimo Komitetas
« S. L. Sporto Klubas "Kovas”

PAMINĖTI IŠVEŽTIEJI 
SYDNEJUJE

Sydnejuje birželio 13 d. Latvių 
salėje Jungtinis Baltų Komitetas 
surengė birželio trėmimų minėji
mų. Dalyvaujant daugiau kaip 500 
žmonių minėjimų atidarė šio ko
miteto pirmininkas inž. V. Bukevi- 
čius pabrėždamas savo žodyje, ko
dėl mes kasmet išvežtuosius mini
me. Vėliau pakvietė inž. A. Ka- 
bailų, M.C.E., kuris savo paskai
toje iškėlė Sov. Sųjungos ekspan
sinę politikų nurodydamas, kokiais 
keliais ir priemonėm Rusija tų sa
vo ekspansijų vykdo.

Koncertinėje minėjimo daly so- 
S tanas M. Viding padainavo dvi 

ainas ir piano duetu paskambino 
B. Vingilytė ir M. Pelmeneff. Dar 
padainavo Baritonas H. Bergers ir 
toliau sekė chorai: “Dainos” cho
ras, vad. K. Kavaliausko išpildė 
Vanagaičio “Maldų” ir “Laisvės 
varpų1’ ir dainuojant solo partijų 
J. Abromui sudainavo Ūdrio dainų 
iš operos Pilėnai. Pianinu akom- 
ponavo R. Zakarevičius. Latvių 
mišrus choras atliko savo tris dai
nas ir minėjimas užbaigtas estų, 
latvių ir lietuvių tautiniais him
nais.

Sekančių dienų, sekmadienį Lid- 
combe bažnyčioje už išvežtuosius 
buvo laikomos iškilmingos pamal
dos dalyvaujant Sydney vyskupui 
T. Muldoon, kuris pasakė pamoks
lų paliesdamas lietuvių tautos nu
eitų kančios kelių. Pamaldų metu 
ypatingai gražiai giedojo mūsų 
choras, kuo ir pats vyskupas buvo 
nustebintas. Po pamaldų prie baž
nyčios drauge su vyskupu buvo nu
sifotografuota.

ryžtasi išleisti informacinį lapų 
apie baltų tautų geografijų ir poli
tinę padėtį, krepšinio istorijų ir 
baltų pirmavimų šio žaidimo tarp
tautinėse pirmenybėse. Toks lapas 
būtų dalinamas drauge su progra
momis rungtynių metu. Apie šį 
projektų painformuota ir Austr. 
Liet. Fiz. Auklėjimo Sųjungos Val
dyba (ALFAS).

ISNUOMUOJAMA 
nuotakos apranga — vestuviniai 
rūbai nuotakoms ir pamergėms. 
Kreiptis
LORIMA HIRING SERVICE

Tel. 75 7726

DĖMESIO!!!1 * 
" MURRAY’S H. F. STORES, oficialiai atitovaujanti V/O
• • VNESHPOSYLTORG praneša, kad mūsų firmai L E I S T A ° 

: ir toliau siųsti siuntinius, KAIP IR ANKSČIAU. NĖRA JOKIŲ ’ > 
" pakitimų. ::

NEKREIPKITE DĖMESIO į NETEISINGUS GANDUS!
:: SIŲSKITE SAVO SIUNTINIUS PER ■ į

Murray’s H.F. Stores
646 GEORGE ST., SYDNEY

TEL.:26-1768 j;

i

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Kai Sydnejaus liet, choras su sol. 

G. Vasiliauskiene liepos 4 d. eks
tazėm kels klausytojus, tuo pačiu 
metu Melbourno Liet. Dainos Sam
būris drauge su savo bičiuliais ir 
svečiais “Dorchester” salėje puo
taus ir linksminsis. Manau, mel- 
burniečiai neužmirš pakelti taurės 
už savo kolegas sydnejiškius!

*
Eina gandai, kad į N. Gvinejų 

išvykusi p-lė Balsytė iš Canberros 
jau kviečia svečius į savo vestu
ves.

*
Iš pasiruošimų sutikti amerikie

čius sportininkus, reikia spėti, vi
sa Australijos lietuvių bendruo
menė galutinai pasidarys vienin
ga — užmiršę senus ginčus ir nuo
skaudas visi stos į vienų — krep
šininkų komandų!

Amerikoje leidžiama mėnesinė 
knygų serija “Short Story Inter
national”. čia skelbiamos rinkti
nės novelės iš įvairių tautų, šių 
metų balandžio mėnesio laidoje 
šalia kitų paskelbta ir lietuvio Juo
zo Grušo novelė “A Trip with 
Obstacles” (Kelionė su kliūtimis), 
į anglų kalbų versta Stepo Zobars- 
ko ir paimta iš knygos “Selected 
Lithuanian Short Stories”.

*
Sužinojusi, kad į Sydney vyksta 

koncertuoti p. G. Vasiliauskienė, 
“naujalietuvė” pianistė D. Oldham 
pati pasisiūlė vykti į Sydney savo 
lėšomis ir akomponuoti solistei G. 
Vasiliauskienei. Šis pavyzdys, 
kaip ir daugelis kitų, paliudija, 
kad kartais lietuviškiems reika
lams kitataučiai parodo daugiau 
nuoširdumo, negu mes patys.

Pastebėta, kad loterijos liet, pa
rengimuose nepopuliarios (paseki
te tik skelbimus!). Bet Sydnėjiš- 
kis A. Špokas loterijomis nesis
kundžia: vardinių dienai (Anta
nas!) N.S.W. loterijoje laimėjo 
250 svarų!

*
Sužinota, kad neseniai susitveręs 

Canberros lietuvių choras “Auš
ra”, vad. p. Dariaus, pakviestas su
tiko dalyvauti Dainų šventėje me
tų pabaigoje Melbourne. Jau gavo 
gaidas ir intensyviai repetuoja.

*
Neseniai Melbourne koncertavu

si solistė G. Vasiliauskienė turėjo 
virš 500 klausytojų. įdomu, kaip 
pasirodys sydnejiškiai, kai ji drau
ge su “Dainos” choru koncertuos 
liepos 4 d. Auburn salėje.

Ateinantį šeštadienį (birž. 27 d.) 
2 vai. Bankstown Liet. Namuose 
įvyksta Aušros tunto sueiga. Kvie
čiami skautų tėvai ir bičiuliai at
silankyti. Ktv-ka

Vaičiulytė ir Oktetas.
Sekmadienį, birželio mėn. 28 d. 

Šv. Jono bažnyčioje, kun. P. Vase- 
ris atnašaus šv. mišias už Velionį. 
Visos organizacijos prašomos baž
nyčioje dalyvauti su savo vėliavo
mis.

Malonūs Tautiečiai, skaitlingai 
dalyvaukime akademijoje ir pa
maldose, pagerbkime prideramai 
mūsų Valstybės ilgametį Preziden
tą velionį Antanų Smetonų, gar
bingąjį Tautos vyrų.

ALB Melbourno Apylinkės 
Valdyba

“LAISVOJO PASAULIO 
LIETUVIŲ SANTYKIAI SU 

LIETUVA”

Tokia tema “šviesos Sambūrio 
Sydney skyrius Bankstowno Liet 
Namuose ruošia paskaitų birželio 
27 d. Pradžia 6.30 vai. vak. - 

šioje paskaitoje be kita ko bus 
paliesti ir tokie praktiški dalykai 
kaip laiškų, siuntinių siuntimas 
savo artimiesiems, kultūrinių mai
nų ir turistinių kelionių prasmė ir 
daug kitų dalykų. Prelegentas 
J. P. K ėdy s. Paskaita įvyks 
Bankstowno Liet. Namuose. Pra
džia 6.30 vai. ,vak.

"Šviesos" Sambūrio Valdyba

PRANEŠIMAS STUDENTAMS
Paskutiniame susirinkime Syd

ney lietuviai studentai išsirinko 
savo naujų valdybų tokios sudė
ties: pirmininkas V. Stašionis, 11 
Berala Str., Berala, N.S.W., sek-. 
retorius A. Gardis, 11 Mt. Lewis 
Ave., Punchbowl, N.S.W., iždinin
kas M. Mauragis, filisterių atsto
vas S. Grincevičius.. Tame pačia
me susirinkime išrinkta ir revizi
jos komisija, kurių sudaro D. Gro
saitė ir R. Baltramijūnas.

VISIEMS SYDNEY 
LIETUVIAMS STUDENTAMS
Sekmadienį, birželio 28 d. Lid- 

combe bažnyčioje bus studentų Mi
šios. Tuoj po pamaldų visi studen
tai kviečiami į susirinkimų, kuris 
įvyks S. Grincevičiaus namuose 18 
Crawford Str., Berala (dviejų au
kštų namas, numeris neiškabin
tas). Dalyvaukime visi, nes bus 
svarstomi svarbūs klausimai.

A.L.S.S. Sydney Skyriaus 
Valdyba

PRANEŠIMAS

Birželio 27 dienų, 7 vai. vakaro, 
Geelong Lietuvių Namuose, skau
tų rėmėjų būrelis ruošia

BALIŲ.
Gros gera kapela, veiks turtin

gas bufetas, laimę bu sgalima iš
mėginti vertingoje daiktinėje lote
rijoje ir kita. Kviečiami visi Geel
ong apylinkės tautiečiai baliuje 
kuo skaitlingiau dalyvauti. Lau
kiama ir svečių melbourniškių. 
Tad visi į minimų balių Geelonge, 
kur jaukioje lietuviškoje nuotaiko
je praleisite tos dienos vakarų.

Baliaus pelnas skiriamas “Ša t- 
rijos” skautų tuntui paremti.

Iki malonaus pasimatymo.
Rengėjai

ATVYKO IŠ LIETUVOS
Neseniai iš Lietuvos atvyko get- 

longiškio lietuvio Alfonso VoBco- 
vicko motina Morta Volkovickienė 
74 metų amžiaus. Aerodrome ją 
pasitiko sūnus Alfas ir marti Bro
nė, o taip pat ir apylinkės pirm, 
p. J. Gailius, viešnių iš Lietuvos 
apdovanojęs gėlių puokšte.

Vietos australų laikraštis jos 
atvykimų plačiai aprašė drauge 
paskelbdamas atvykusios M. Voi
le okickienės ir jos marčios Bronės 
nuotraukų.

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 Sit., ' 
Melb., Č.I. (Priešais Melbourno Town Hall)

Tel. 63-2231
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