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mZXs DEMOSTRACIJU ATGARSIAI
Prieš akis turėdami paminė

jimą prieš dvidešimt penkerius 
metus įvykusių Lietuvoje ir visa
me Pabaltijy trėmimų pravartu 
dar kartą atsiminti neseniai su
rengtas tegu ir negausias lietuvių 
demonstracijas prieš J. Paleckį, 
okupuotos Lietuvos vad. prezi
dentą.

Tos demonstracijos, kaip mi
nėta, skaičiais nebuvo gausios, 
bet jos vyko labai tinkamu mo
mentu. Ir jomis buvo labai daug 
atsiekta. Neskaitant jau australų 
spaudos, apie Šias demonstraci
jas plačiai aprašė ir didžioji už
sienio spauda, net jas įtraukė į 
savo žinių biuletenius ir garsioji 
pasaulyje Reuterio žinių agentū
ra, iš kurios semiasi žinias viso 
pasaulio spauda ir radijas.

Šių demonstracijų pasėkoje 
viešumoje vėl iškilo lietuvių var
das, Lietuvai padaryta skriauda 
ir Sovietų Rusijos imperialisti
niai agresyvūs aktai. Pabrėžtina 
ypač dar ir tai, kad tuoj po mi
nėtų demonstracijų . Australijos 
jederalirdame parlamente rasta 
reikalo Šiuos įvykius pasvarstyti, 
kur parlamentaras W.C. Went
worth ta proga pasakė labai kie
tą ir taiklią kalbą, iSkeldamas 
Pabaltijo tautų pavergimą ir pa
brėždamas sovietų Rusijos agre
siją prieš silpnesnius.

Atrodo, kad sujudintas ramus 
politinis snūduriavimas, ypač pa
taikaujant Sov. Rusijai ir ieškant 
su ja kultūrinio ir politinio ben
dradarbiavimo pasaulinėje politi
kos rinkoje, dar nenusčiuvo. Mes 
pamatėme, kad australų ir pa- 
šaulio spauda nebijo pavergtųjų 
klausimu pasisakyti. Ir tas pa
drąsina mus pačius, kad pana
šaus pobūdžio demonstracijų ne- 
bjiotume ir jomis kaip demokra
tine priemone kaip galim daž
niau pasinaudotume.
štai prieS akis birželio trėmimų 

minėjimai. Prie dvidešimt penke
rius metus trys Pabaltijo kraš
tai paplūdo dšarose ir kraujuje. 
Kiek pasaulis apie tuos įvykius 
žino? Gal būtų buvę ir pastebėta 
ir gal būt būtų net tinkamai re
aguota, bet tuo laiku vyko karas, 
ir karo gaudesy teriojamų Pabal
tijo tautų agonijos dejonės nebu
vo išgirstos ir protestuotos. So
vietų Sąjungai pasidarius laisvo
jo pasaulio sąjungininku kare 
daug kas jai pataikaujant buvo 
nutylėta. Bet dabar kiek plačiau 
apie Sov. Rusiją rašoma ir iške
liama tokios tiesos, kuri kitiems 
atrodo fantastiška. šitoji tiesa 
apie sovietinę Rusiją, apie rusiš
kąjį komunizmą, apie valdymo 
metodus pasidarė labiausiai gau
doma sensacija. Tą liudija kas
dien vis pasirodą nauji leidiniai 
iš sovietinio gyvenimo, kurie 
šiandie turi gal dar didesnį skai
tytojų rinkoje pareikalavimą, 
kaip kad tuoj po karo įvairūs ra
šiniai apie nacių Vokietiją, tą 

. patvirtina ir lietuvės B. Armo- 
nienės knygos pasisekimas.

Tai primenant tuo norėta iš
reikšti, kad ir birželio trėmimų 
minėjimai tinkamai paruošti ir 
gyvenamų kraštų visuomenėje 
pristatyti, atkreiptų dėmesį ir 
spaudos, ir autoritetų. Juo la
biau, kad šitai liečia ne vien mus 
pačius — rusų imperializmo nu- 
skriaustdosius, bet lygiai ir visus 
kitus,, kaip perspėjimas, kad tai, 
kas įvyko Pabaltijy, galėtų neiš
vengiamai įvykti ir visur kitur, 
štai dėl ko ir norėtųsi priminti, 
kad tokie trėmimų minėjimai ne
užsibaigtų tik tarpusaviu pasi
skundimu, bet kad priverstinai

REUTERIS APIE LIETUVIŲ DEMONSTRACIJAS AUSTRALIJOJE

Ne vien vietiniai, bet ir užsie
nio žurnalistai žinią apie tą įvy
kį paskleidė į visą pasaulį. Reuter, 
pasaulinio masto žinių agentūra 
(Londonas) taip pranešė viso pa
saulio spaudai ir kitoms žinių 
skleidimo institucijoms apie įvykį 
Sydney aerodrome:

“Sovietų parlamentinės delega
cijos vadovas tapo suviliotas pasi
rašyti peticiją, reikalaujančią pa
naikint komunistų partiją Lietu
voj. Tai įvyko šiandien, triukšmin
goj spaudos konferencijoj Sydney 
aerodrome.

“Peticiją pateikė 16 metų mer
gina, kuri paprašė autografo.

“Ji gavo parašą iš Mr. U. L Pa
leckis’ (Paleckio vardo ir tėvavar- 
džio raidės paimtos iš jo rusiškų 
dokumentų), lietuvio, kurs vado
vavo sovieų delegacijai Tarppar
lamentinės Sąjungos konferencijoj 
kurioj dalyvavo pereitą savaitę 50 
valstybių atstovai.
„Mr. Paleckis buvo sušaukęs atsi
sveikinamąją spaudos konferenci
ją, pakalbėti apie parlamentinės 
konferencijos darbus. Apie 150 lie
tuvių studentų sąjungos narių de
monstravo prie aerodromo patalpų, 
mosuodami plakaitais ir smerkda
mi jį, kaip išdaviką ir žudiką.

girdėtų ir žinotų visas pasaulis 
ir iš to žinojimo pasimokytų. 
Nuslėptas ar nutylėtas nusikalti
mas yra drauge bendradarbiavi
mas su nusikaltėliu. Vokiečių 
tautai buvo pilnai pritaikintos 
sankcijos už padarytas karp me
tu skriaudas, kodėl visa tai netai
koma kitam tos pat rūšies nusi
kaltėliui ir netgi pačius kaltinin
kus proteguojama. Pabaltijo tau
tų skriauda yra viso pasaulio 
žaizda ir gėdos dėmė, kad visa 
tai galėjo įvykti šiame amžiuje. 
Tas turėtų būti iškelta ir paro
dyta visomis demokratinėmis 
priemonėmis. O tai įmanoma.

(v.k.) 

VIKTORAS PETRAVIČIUS PABĖGĖLIAI

Gegužės 12 d. dailininkas sulaukė 60 m.

“Mr. Paleckis aštriai tarė miniai: 
Iš kur jūs žinot tikrą padėtį Lie
tuvoj? Daugumas jūsų nesat te
nai net gimę.

“Reporteriams jis sakė, kad bu
vę nacių laikų karo nusikaltėliai, 
gyvenantieji Sydney, esą atsikin- 
gi už ‘šį pašėlimą’.

“Mergaitė, prasikverbusi pro 
minią ir gavusi Paleckio parašą, 
Miss Jūratė Reisgys, pasakė, kad 
dokumentas bu v. peticija, reikalau 
j anti ‘išlaisvinti Lietuvą nuo rusų’.

“Ji sakė, kad peticija pasiraši
nėjama visam pasauly ir liepos mė
nesį bus įteikta Jungtinėms Tau
toms. Tikimasi gauti du milijonai 
parašų.

“Australijos Lietuvių Studentų 
Sąjungos pirmininkas Mr. Henry 
Antanaitis pareiškė: ‘Mes tą daly
ką planavom ilgą laiką ir mes ti
kimės, kad tai atgaivins domėji
mąsi pavergtomis Rytų Europos

Didieji remia Jūrate
J. J. BAČIŪNO ASMENINĖ 

DOVANA
Jūratės Reisgytės kelionės į 

Jaunimo Kongresą fondan 100 dol. 
asmeniškai paaukojo Pasaulio 
Liet B-nės pirmininkas p. J. J. 
Bačiūnas.

Taip pat pranešama, kad Mar
gučio radijas, kuriame vadovau
ja inž. V. Adamkavičius, paskel
bė, jog J. Reisgytė bus Čikagos 
lietuvių garbės viešnia.

VYSKUPAS REMIA 
JŪRATĘ REISGYTĘ

Gautomis ekstra žiniomis iš JAV 
J. E. Vysk. Vincentas Brizgys pas
kyrė savo asmeninę dovaną $100 
sydnejiškės Jūratės Reisgytės ke
lionės išlaidoms į Jaunimo Kon
gresą. Teko girdėti, kad ir visa 
eilė Amerikos lietuvių veikėjų, su
sižavėję J. Reisgytės veržlia as
menybe, žada paremti ar jau sa

tautomis’.
“Lietuva, vakariniame Sovietų Są
jungos pasienyje, buvo aneksuota 
1940 metais, okupavus ją sovietų 
kariuomenei. Po mėnesio ji buvo 
paversta sovietine respublika”.

Nėra duomenų, kaip plačiai šis 
REUTERIO pranešimas paskel
btas, bet yra tikra, kad jis yra 
gautas visų kontinentų dienraščių, 
radijo bei televizijos redakcijose ir 
visose užsienio reikalų ministeri
jose. (ELTA)

IR ANGLIJOJE PAMINĖTOS 
DEMONSTRACIJOS

Kaip Dr. I. Venclovas iš Londo
no rašo, lietuvių demonstracijas 
prieš Paleckį Canberroje ir Sydne- 
juje plačiai aprašė visi Londono 
didieji laikraščiai neaplenkdami 
nė Jūratės Reisgytės, išgavusios J. 
Paleckio parašą peticijai Jungti
nėms Tautoms.

va įnašais parėmė, kad tik ji galė
tų dalyvauti Jaunimo Kongrese.

Australijos lietuviai taip pat 
stipriai ją remia. Reikia manyti, 
kad Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese Jūratė bus viena iš po
puliariausių ir patraukliausių 
kongreso dalyvių!

•
VOKIETIJOS KRAŠTO 

VALDYBA
Kovo 31 d. Vokietijos Liet. B-nės 

Krašto Taryba išsirinko naują 
Krašto Valdybą tokios sudėties: 
pirm. inž. J. K. Valiūnas, vicepirm. 
Erdmondas Simonaitis, iždn. mok. 
F. J. Skėrys, sekr. J. Barasas ir 
narys kun. A. Bunga.

K. LOZORAIČIO VESTUVĖS
Lietuvos Diplomatijos Šefo min. 

Stasio Lozoraičio sūnus Kazimie
ras neseniai vedė Italijos prince
sę Pignatelli Colona.

Jaunimo Kongreso programa

BIRŽELIO 19 — 25 dienomis, Dainavoje vyksta Jaunimo 
Vadovų Studijų Savaitė.

BIRŽELIO 25 dieną, Chicagos Jaunimo Centro patalpose 
vyksta Jaunimo Kongreso rengiamų Parodų atidarymas.

BIRŽELIO 25 — 30 dienomis vyksta Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Stovykla Dainavoje.

BIRŽELIO 30 dieną prasideda Pasaulio Lietuvių laimimo 
Kongręsas ir atidaro a.a. Vyto Valaičio foto paroda Chicagos Con
rad Hilton viešbutyje. (V. Valaičio paroda vyksta “Normandie 
Lounge” salėje.)

7:30 vai. vak. pristatymas svečių, “Waldorf Room” salėje.
7:30 vai. vak. PU Kongreso atidarymas, “Waldorf Room” 

salėje.
8:00 vai. vak. paskaita: Jaunimo reikšmė tautoje ir išeivijoje, 

“Waldorf Room” salėje.
9:00 vai. vak. Miss Lithuania rinkimai, “Williford Room” sa

lėje.
10:00 vai. vak. šokiai, “Williford Room” salėje.
LIEPOS 1 dieną vyksta antroji PLJ Kongreso diena.
9:30 — 11:00 vai. ryte, Lietuvių Jaunimas Pasaulyje^ prane

šimai iš kitų kraštų, “Waldorf Room” salėje.
11:00 — 1:00 vai. po pietų paskaita: Kaip mes keičiamės sve

timoj aplinkoj, “Waldorf Room” salėje.
1:00 — 2:30 vai. po pietų, pietų pertrauka.
2:30 — 5:00 vai. po pietų vyksta sekcijos atskiruose kamba

riuose:
1. “American Lithuanians in U.S.A, (anglų kalba)
2. “Sporto Sekcija”
3. “Jaunimas, jo Organizacijos ir Visuomenė” (Simpoziumaą)
4. “Laisvinimo Darbas ir Jaunoji Karta” (Simpoziumas)
5. “Moksleiviu Sekcija”
6. “Religinė Sekcija”
7. “Lituanistiniai Mokslai”
8. “Komunizmo Metodika”
9. “Karių ir Veteranų Sekcija”
8:00 — 10:00 vai. vak. vyksta meninė vakaro programa.
10:00 vai. vak. Šokiai, “Continental Room” ir “Williford 

Room” salėse.
LIEPOS 2 dieną vyksta trečia ir paskutinioji PU Kongreso 

diena.
9:30 — 10:30 vai. ryte, paskaita: Žvilgsnis į pavergtą IJetuvą, 

“Waldorf Room” salėje.
10:30 — 12:30 vai. po pietų vyksta simpoziumai atskiruose 

kambariuose.
1. “Lietuvos ir Rytų Europos Padėtis” (taikomas vidurinei 

kartai).
2. “Gyvenimas Lietuvoje”.
3. “Kultūrinis ir Religinis Pasireiškimas Krašte”.
12:30 — 1=30 vai. po pietų, pietų pertrauka.
1:30 vai. no pietų vyksta sporto rungtynės Marquette Parke.
1:30 — 3.30 vai. po pietų.
1. “Tautinė Ištikimvbė Svetur”, dalyvauja paskirti ideologi

niu oreanizacijų atstovai.
2. “Bendruomenės Tšeiviioie”. naskaita.

4:00 vai. po pietų, vyksta PU Kongreso uždarymas su na
skaita: Lietuvių Jaunimas Pasaulio Idėjų Plotmėj, “Williford 
Room”salėje.

7:00 vai. vak. vvksta PU Kongreso banketas “Grand Ball 
Room” salėje. Po banketo — šokiai.

LIEPOS 3 diena vvksta sekantys ivykiai:
10:00 vai. ryte, vvksta Sv. Mišios Šv. Kryžiaus parapijos baž

nyčioje. Chicagos “Town-of-Lake” anvlinkėie.
10:15 vai. ryte vvksta Šv. Mišios Marilos Gimimo parapijos 

bažnvčioie. Chicagos “Maronefte Park” anvlinkėie.
Protestantu Pamaldi! data ir laikas bus naskelhtas vėliau.
3:00 vai. no pietų, visi kviečiami dalvvauti Treč'oroie Dainų 

šventėje, kuri vvksta “International Amnhitheatre” rūmuose, Chi- 
ca^oie. šventės renaėiai: Jungtinių Amerikos Valstybių ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenė.

Pastaba: Kai kurie, programos punktai gali pasikeisti.

AUKOS
AtfKOS J.K. CENTR. K-TUI

Jaunimo Kongreso Centrinio 
Komiteto Sydnejuje prieš išlei
džiant laikraštį kasoje jau buvo 
1910 dolerių. I šia sumą įeina ir 
žemiau išvardintos stambesnės au
kos.

Atstovams į Jaunimo Kongresą 
aukojo:
S. Narušis $20, . V. Bukevičius 
$10, dantų gyd. A Wallis $10, S. 
Grincevičius senj. $10, Sydney 
skautų Aušros Tuntas $100, stu
dentų Initium Semestri parengi
mo pelnas $150, studentų, susirin
kusių pas p.p. Šatkauskus mez
liava $7, L.S. S-gos Australijos 
Rajono Vadas $20, J .Sakalas $10, 

S. ir L. Petrauskai $10, J.B. iš 
Woomera West $10, Brisbanės 
skautų gautas pelnas iš Motinos 
Dienos minėjimo $44.

Kanados min. p-kas ryžtasi į- 
gyvendinti Vietname taiką kvies
damas suinteresuotas puses sės
tis prie konferencijos stalo ir sus
tabdyti karo veiksmus. Jo pasiū
lymuose nieko nėra naujo, kas su- 
intryguotų.

Kinijos min. p-kas ču en Lai pa
reiškė, kad Amerikos pastangos 
įgyvendinti taiką Vietname yra 
tuščios. Jo teigimu Vietname tik 
tada bus taika, kai amerikiečiai 
pasitrauks iš Vietnamo ir kai Viet
namo koumnistai galės kalbėti vi
so krašto vardu.

i
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ATEINA!JONO VANAGO ATSIEKIMAI KURIANT LIETUVIŲ ARCHYVĄ ADELAIDĖJE

8
koms knygoms.

Archyve, taip pat yra medžią-

ŽIEMA PRAEINA—

Mieli tautiečiai, dabar pats laikas aprūpinti Jūsų gimi
naičius Lietuvoje vasarine apranga. Idant Jums nereikėtų 
sukti galvos kombinuojant, kas siųstina, mes čia sudarėme 
kelis specialius siuntinius, kuriuose yra visa tai, kas vertinga, 
reikalinga, naudinga, gražu ir vienkart džiugu gauti.

PENKERI DARBO METAI

Jonas Vanagas

gul dabar džiaugiasi ir dirba, ta Australijoj išleistoms lietuviš- 
Mes geriau kilbukus gaudysime koms ar lietuvių autorių angliš- 
arba ešerius viliosime. Mes ge
riau kitų darbus pakritikuosime.
Geriau, pasiginčysime dėl jau- gos apie Sydnejaus, Melbourne, 
nimo kongreso ir jo naudos (pa
aukoto svaro ženkle). Pagaliau, 
sukirsime pokeriuką, ištuštinsi
me bonkelę... Juk tokie platūs 
lietuviško darbo barai!

O Jonas Vanagas vis teberan- 
kioja, tebedėlioja būdingesnius 
istorinius dokumentus, senienas, 
visai nepagalvodamas, kad mes 
patys tampame senienomis, ar
chyvine medžiaga...

Prancūzai sako, kad apetitas 
atsiranda bevalgant. Vanago trys iš Lietuvos gautos vėliavos 
siekimai išsiplėtė bedirbant. Per sudaro pirminius muziejaus eks- 
tuos penkerius metus jis sukūrė 
ne tik Lietuvių Archyvą, bet ir 
Lietuvių Muziejų.

Archyvan Vanagas sutelkė 
daug medžiagos apie įvairias lie
tuviškos veiklos sritis. P.*” “ 
kruopštumu surinkta daug doku- 

_ mentacijos, liečiančios lietuviško 
žmogaus laurai puošia ne tik jį palikome Jono Vanago vieno jaunimo sportinę veiklą. Pasigė- 
patį, bet ir jo kaimynus. Jono dykumose. Mes mielai pritarėme retina lietuviško skautavimo do- 
Vanago nupelnytus laurus p. A. planams įrengti Lietuvių Na- kumentacija. Darbas varomas į 
Baužė prisegė mums visiems muose specialias patalpas, skir- priekį su tautinius šokius liečian- 
adelaidiškiams. Ir mes mielai tas Lietuvių Archyvui-Muziejui. *’ 
juos priimam, jais didžiuojamės, Ir lėšas sudėjome, kad tos pa
keliame aukštyn galvas ir iššau- talpos būtų greičiau pastatytos, 
kiančiai dairomės aplinkui: pa
žiūrėkite ką mes turime!

Mes didžiuojamės, o darbą 
paliekame Vanagui. Tegul ar
chyvas-muziejus praryja .visus 
laisvalaikius, tegul jis, pagaliau, 
ir atsirandančias išlaidas paden- 
gia iš savo kišenės.

Sunku pasakyti, kada ir kokie 
vėjai įpūtė Jonui Vanagui mintį 
kurti Adelaidės Lietuvių Archy
vą. Kiekvienu atveju tai buvo 
seniai, nes prieš penkerius me
tus Jonas Vanagas energingai 
kibo į darbą, kad žodis taptų 
kūnu ir kad, berods, iš nieko iš
augtų pasigėrėjimo verta ir vie
nintelė visoj Australijoj institu
cija.

Po penkerių metų Lietuvių 
Archyvą-Muziejų Adelaidėje pir
mą kartą apžiūrėjo žinomas lie
tuvių veikėjas sydnejiškis A. 
Baužė ir Archyvo svečių knygo
je savo įspūdžius šitaip susuma
vo:

“Mieli Adelaidės Lietuviai! 
'-.Stebiu ir džiaugiuos Jūsų nuvei
ktais darbais. Jūsų darbai kalba 

■patysuž save, nes jie yra pada
ryti labai dideli ir jie atžymi mus 
ir mūsų tautą. Linkiu Jums daug 
ištvermės nenuilstamai dirbti ir 
toliau. Jūsų A. Baužė”.

'■ Paprastai taip jau yra: vieno
Norėdami šiek tiek save patei

sinti, mes galime sakyti, jog ne-

čia medžiaga ir su medžiaga apie 
lietuviškos dainos populiarinimą 
Australijoj. Atskirai grupuojami 
ausrtalų pasisakymai lietuvių ir 
Lietuvos reikalais.

Archyve yra pavyzdingai su- 
‘ i visa

kad jos būtų gražios ir vertos Jo
no Vanago užsimojimų. Iškasė
me net specialius požemius, iš- 
cementavome, išdažėme, o pas- tvarkyta ir gražiai įrišta 
kui, raktus atidavę Vanagui, pa- Australijos lietuvių periodika 
tys, nusiplovėm rankas ir išsi- nuo pirmųjų iki paskutinių die- 
skirstėme kas sau. Vanagas no- nų. Ir ji čia pasiekiama rankosskirstėme kas sau. Vanagas no- i
rėjo patalpų savo muziejui — te<- ištiesimu. Atitinkama vieta skir-

PALECKIUI GRIZUS \ UIO
I

* Lietuvoj apie Paleckio įvykį 
Australijoj viešpatauja oficiali ty
la. Bet neoficialiai jau gali būti 
kalbama, nes iš radijo girdėtą ži
nią patvirtino Maskvos Pravda ir 
tą patvirtinimą, nors ir nežymiai, 
pakartojo vilniškė Tiesa ir Soviets- 

. kąją Litva.
Nors “parlamentarai” iš Austra

lijos išskrido balandžio 19 d., taigi 
turėjo pasiekti Maskvą balandžio 
20 ar 21, nei apie Canberroj vy
kusią konferenciją, nei apie dele
gacijos sugrįžimą jokių pranešimų 

■nebuvo (apie išvykimą pranešė 
TASS). Tik balandžio 24 d. Mas
kvos Pravdoj pasirodė Australijoj 
pasitikusio korespondento straips
nelis — mėginimas įvykį nušviesti, 
kaip nereikšmingą “moterų būre
lio” sukeltą vaidą. Balandžio 26 
dieną tą straipsnelį persispaudino 
Tiesa (lietuviškai išsivertusi) ir 
Sovietskaja Litva (rusiškai). Nei 
tą dieną išėjusi Komjaunimo Tie
sa, nei lenkiškasis Czerwony Sztan- 
tar, juo labiau kiti laikraščiai nie-

■ ko apie tai nepaminėjo. Nei ba
landžio 27 dieną dar niekas nepra
sitarė, ką veikia ir kur yra “drau
gas Paleckis”. (Tą dieną tik pas
kelbtas pranešimas iš Telšių, kad 
“draugas Paleckis iškeltas kandi
datu” į Maskvos sovietą — mat da
bar rengiami to sovieto "rinki
mai”).

Pravdos korespondento (J. Jas- 
nėyo) rašinėly ryškiai atsispindi 
Kremliaus “parlamentarų” pergy
ventas ir paties Paleckio jau an^ iš pusantro šimtų studentų de- 
ksčiau išsiduotas menkavertišku- monstracijos --------1— i-«—
mo kompleksas. Paleckis jau pir
momis dienomis Australijoj pa
reiškė nepasitenkinimą “stoka pa
garbos” svečiams iš Maskvos. Jis 
pyko, kodėl policija nesudraudžia 

■ demonstrantų, jis “atsižodinėjo” 
demonstrantams, pamiršęs savo 
padėties “orumą”, jis ir žurnalis
tams skundėsi, išmetinėjo, net pra
sitarė, esą, “pas mus tokių daly
kų negalėtų įvykti”... — čia ir yra 
skirtumas, — atsakė vienas lai
kraštis vedamajame straipsnyje.

Reikalavimas sau pagarbos ir 
nusiskundimas, kd jos nebuvo tiek, 
kiek norėjosi, yra ir Pravdos ben
dradarbio svarbiausios, susikirti-

nio persunktos mintys, bandomos 
paslėpti po vargais negalais iš
spaustu ironišku pasišaipymu.

Valdiniai rusų ž. urnalistai, rei
kalo priversti netylėti apie nema
lonų dalyką, bando skaitytojo dė
mesį ne patraukti, o nukreipti į 
šalį kokia nors su dalyku nieko 
bendro neturinčia antrašte. Ir Pa
leckio įvykiui Pravda uždėjo an
traštę “Damy s listovkami”, tai 
yra, Damos su lapiūkščiais (ar 
atsišaukimėliais). Tiesa išsivertė: 
“Damos su popieriaus lapeliais”...

Užbėgdamas už akių Paleckiui, 
Pravdos korespondentas skuba 
pranešti namo, kad “Vietinei vieša
jai nuomonei didelį įspūdį padarė 
aktyvus tarybinių parlamentarų 
dalyvavimas Tarpparlamentinės 
Sąjungos tarybos sesijoje ir apla
mai pirmas jų 
jų”

To “didelio 
laikraštininkai
čius nebuvėlius troško išsiklausi- 
nėti apie jų įspūdžius Australijoj. 
Bet —

“Staiga čia pasirodė tarybinės 
delegacijos neprašytos dalyvės”. 
(Pažymėtina: Reuterio korespon
dentas aiškiai sako, kad Paleckis 
sukvietė spardos konferenciją, 
Jasnevas — kad korespondentai 
“atėjo interviuoti”, bet jeigu atsi
rado neprašytų dalyvių, tai lai
kraštininkai, mayt, buvo prašyti...)

“Iš kur atsirado šios triukšmin
gos damos?” — klausia Jasnevas,

vizitas j Australi-

įspūdžio” vedami 
išvykstančius sve-

pagaminęs kelias 
“triukšmingas damas”. Ir atsako: 
“Jas čia atsiuntė įniršusi lietu
viškųjų ‘perkeltųjų asmenų’ grupė 
kurią rikiuoja nepribaigti hitleri
ninkų agentai, iš Lietuvos pabėgę 
vermachto gurguolėje ir galų gale 
pasiekę Australiją, šie žmonės jau 
seniai neteko bet kokių ryšių su 
savo tėvyne, daugelis iš jų netgi 
užmiršo lietuvių kalbą”...

Taip “sulikvidavęs” namiškių 
akyse demonstracijos reikšmę, pra
nešėjas prieina prie neišvengiamo
jo reikalo:

“Staga jų tarpe pasirodė ele
gantiškai apsirengusi mergina 
baltomis pirštinėmis, baltu ranki-

STEPONĄ VALĮ ir šeimą,

jo mylimam tėveliui mirus Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame.
P.J. B.L. BartaSiai
.Wodonga

Pertho, Geėlongo, N. Zelandi
jos lietuvius.

Jeigu jums kartais atsirastų 
noro ką nors patirti apie lietu
vių išgyvenimus po vokišku ba
tu Archyve atrastumėte atitinka
mai sutvarkytą ir šios srities me
džiagą.

Lietuviški pinigai, lietuviškų 
pašto ženklų kolekcija, gintaro 
dirbiniai, lietuviški audiniai, 
įvairūs tautodailės išdirbiniai,

ponatus.
Muziejui labai reikalinga lie

tuvių dailininkų kūrinių, skulp
tūrų, drožinių. Jonas Vanagas 
tikisi, kad kiekvienas Australi- 

Dįdeliu joj gyvenąs ar gyvenęs dailinin
kas bus atstovaujamas muziejui 
bent vienu savo kūriniu.

Dailininkų įnašas būtų labai 
reikšmingas, be visa ko, ir tauti
nės propagandos atžvilgiu. Ade
laidės lietuvių Archyvas-Muzie- 
jus yra atitinkamai užregistruo
tas Adelaidės universitete ir jo 
medžiaga bus prieinama univer
siteto profesoriams, besidomin
tiems lietuvišku menu, lietuvių 
kultūra, jų kalba ir t.t. Be to, jis 
užregistruotas ir Turizmo Biure 
ir virsta vieta, kuri bus reko
menduojama aplankyti į Adelai
dę atvykstantiems svečiams.

Vanagas planuoja išstatyti mu
ziejuj normalaus dydžio mane
kenus, aprengtus tautiniais dra
bužiais, lietuvio kario, šaulio 
uniformomis.

Šis vienintelis visoj Australijoj 
lietuvių archyvas-muziejus svar
bus ne tik adelaidiškiams, bet ir 
visiems Australijos lietuviams. O 
visi Australijos lietuviai turi kuo 
ir kaip praturtinti šią reprezen
tacinę instituciją.

VI. Radzevičius

nuku. Ji prasibrovė pro australie
čių žurnalistus tiesiog prie drg. 
Paleckio. — Atleiskite, norėčiau 
gauti jūsų autografą, — maloniai 
šypsodamosi ji ištiesė šva^-ų 
bloknotą ir iš anksto paruoštą 
pieštuką, šios merginos vardas ir 
pavardė Jurat Reisgis” (Taip pa
rašė rusiškai. Tiesa Jūratės vardą 
ištaisė).

Toliau: “Užimtas pokalbio su 
žurnalistais, drg. Paleckis atsakė 
maloniais žodžiais savo gimtąja 
kalba (Tik ką sakė, kad “dauge
lis iš jų netgi užmiršo lietuvių 
kalbą, o čia — jauna mergina, ma
tyt, ne angliškai ar rusiškai krei
pėsi į Paleckį, jei tas atsakė “sa
vo gimtąja kalba”).

“Grakščiai žengdama, mergina 
pasitraukė. Tačiau nei drg. Pa
leckis, nei greta jo sėdėję ausralie- 
čių korespondentai tuo momentu 
nežinojo, kuriuo tikslu buvo atėju
si ši mergina baltomis pirštinė
mis”... Taip ir nesujudėjo Pravdos 
korespondento ranka parašyt, ar biasi trijų desperatiškų priemonių 
Paleckis pasirašė tame “blokno
te”, ar ne... Dedasi, tartum nieko 
daugiau ir nematė, kaip tik bal
tas pirštines ir baltą rankinuką. 
Čia glūdi ir korespondento ban
dymas pateikti Paleckio teisinimo- 
si stretegijos projektą: neprisipa
žinti pasirašius, arba bent palikti 
tą vietoj migloj... Korespondentas

tik skuba aiškintis, kad : “Auto
grafo prireikė antisovietiniams 
agentams tam, kad paskui galėtų 
išgalvoti mitų, esą, tarybinės de
legacijos vadovas pasirašė ... neš
varią “peticiją”, adresuotą Suvie
nytųjų Nacijų Organizacijai lietu
vių tautos atskalūnų ir išdavikų 
vardu”...

Tačiau “mitas” visiems paaiškė
jo ne kada nors “paskui”, o ten 
pat, peticija su J. Paleckio para
šu tuojau pat tapo nufotografuota 
ir visi mato, kad vienintelis jos 
sutepimas tėra... J. Paleckio aiš
kiai autentiškas (lengvai atpažįs
tamas parašas.

Peržengęs tą sunkiausią praneši
mo slenksti, korespondentas grie-

įvkiui “užglostyti”:’
1) Tvirtina, kad tik 

“reakcinis laikraštis” išspausdino 
sensacingą pranešimą, ir kad tas 
laikraštis tesižavi “mergina balto
mis pirštinėmis” (iš tikrųjų nei ta
me nei kituose laikraščiuose nie
kas nepastebjo nei pirštinių, nei 
rankinuko. Tik rusas, matyt, nuo

vienas

Jos tikrai vyks J. Kongresan
AUKOS JŪRATEI REISGYTEI IR DAIVAI LABUTYTEI

JŪRATĖS REISGYTĖS 
KELIONEI Į J. KONGRESĄ

Sydney Apylinkės Valdyba iš 
savo kasos paskyrė jos kelionei 
50 dol. Taip pat šios Valdybos 
iniciatyva ’ buvo surinkti pinigai 
Šviesos parengime, kurie su auko
tojų vardais buvo paskelbti praei
tame M.P. numery.

Privačiai aukojo 2 dol. p. H. 
Karvelienė, Bankstown ir $10 Gai- 
liūnai, Bulli.

Pagal paskelbtą aukų vajų ALB 
Krašto V-bos adresu (Box 4558 
G.P.O., Sydney) aukų prisiuntė 
šie asmenys:
N. žygienė ir K. Butkus, 

Cabramatta
Aleksas Bukauskas, Vic.
Jonas Lapšys, S.A.
B. Vingrys, Vic.
A. Jakštas, 
A. Krausas, Vic.

St. Gotšeldas
A. Reutienė, Qld.
Z. Sipavičius, A.C.T.
B. ir J. Jonavičiai, S.A.

Aukos bus ir toliau skelbiamos.

$ 5.00 
$20.00 
$20.00
$ 2.00

v
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$30.00 
4.00 
2.00 
5.00 
5.00 
5.00

$ 
$ 
$ 
$
$

Canberros atstovei D. Labuty
tei, vykstančiai į Jaunimo Kon
gresą Amerikon, kelionės išlai
doms padengti aukojo: 
Lietuvių klubas, $100.00
Aukos iš “Kazimierinių” 

pobūvio, 
A. čeičys, 
P. Pilka, 
P. Velioniškis, 
J. Janulaitis, 
V. Genys, 
Skautai Budžiai — Trakų 

įgula, 
M. Labutienė, 
J. Baltaragis, 
P. Kinas, 
P. Gružauskas,

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

$
$
$
$
$

LAUMĖS JUQSTA (J)
Susegamas vilnonis mot. arba vyr. nertinis; Vyr. arba 

mot. nailoninės kojinės: Viln. angliška medžiaga vyr. arba 
mot. kostiumui — 31 jardo; Itališkas nepermatomas gražių 
raštu nailonas suknelei — 4 jardai; Vyr. arba mot. batukai; 
Itališkas vyr. arba mot. nailoninis lietpaltis; Vyr. arba mot. 
lietsargis; Perlų karoliai arba šilk, kaklaraištis; vyr. arba mot. 
baltiniu pora; ir vasarinė bliuskutė arba wr. marškiniai.

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

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

ringbone 31 j; Vvr. nailoniniai išeiginiai marškiniai; Vyr. 
pusbačiai; Vyr. ital. nailoninis lietpaltis: Vyr. prie kostiumo 
pritaikintas kaklaraištis; Vyr. nesusidėvinčios kojinės; 6 gra-

JŪRATĖ (III)
žios nosinės; ir Biro amžinas pieštukas.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £23.10.0 (anglų valiuta)
Mot. kostiumui arba vasariniam paltui 3 j. vilnonės 

angį, medž.: itališko nepermatomo puikaus nailono suknelei 
— 4 i.; Vilnonis nertinukas be rankovių: balti arba lakuoti 
batukai: švelnaus nailono kelnaitės ir apatinukas su pagraži
nimais; 2 poros nailono kojiniu: itališkas mot. nailoninis liet
paltis: dailus rankinukas ir šilkinė skarelė.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £23.10.0 (anglu valiuta)
Jungtinis Kastyčio ir Jūratės siuntinys kainuoja tik 

£44.0.0 nes susitaupo £3.0.0 pasiuntimo išlaidų.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasise

kimo turėjusieji siuntiniai: V-3 — 101 jardo angį. viln. medž. 
trims kostiumams už £16.15.0: P-3 — 9 j. trims paltams viln. 
angį, medžiagos už £20.0.0; N-4 — 16 jardu nepermatomo 
nailono graiaųsių raštų 4 suknelėms už £15.0.0; ir M-13 
vertingas aukšto kaloriteto maisto siuntinys 22 Ibs už £10.0.0 
(anglu valiuta).

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti pageidau 
jamų dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų pačių supirktų pre
kių. Jūsų pačių siuntinius išeksnedijuojame iš Londono tik 
už £4.0.0, plius faktines sovietinio muito išlaidos. Tolaus 
siuntinius galite mums siųsti žemau nurodytų adresu pažymė
dami mūsų tranzitinio sandėlio ženklą prie adreso: B.O. 
11690/64.

BALTIC STORES LTD
421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. 

GREAT BRITAIN.
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Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir J 
gavėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Vi- A 
sos siuntos registruotos ir apdraustos.

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

Mūsų siuntinius galima užsakyti per: COSMOS Trading 
Co., 2 Schofield Str., Vic. Tel. 397-2325 ir per visus skyrius >; 
visose valstijose. ’ g
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tokių “retenybių” negalėjo akių 
ati traukt...

2) Skuba pasiguost, kad “dori 
australieČiai”, jų tarpe ir Austra
lijoj gyveną emigrantai iš Lietu
vos “kitaip galvoją”: atsiuntę te
legramų ir laiškų Paleckiui, ku
riuose sveikinę “Lietuvos respub- nio delegaciją, ir, konkrečiai, elgi- 
likos prezidentą”, linkėję sėkmin
gai atlikti misiją Australijoj, ir, 
žinoma, piktinęsi laikraščių rašy
mais, kuriuose tėvynė esanti pur
vais drabstoma... (Tai po ką tik 
dėstyto pasididžiavimo, kad lai-

kraščiai apie sovietinę delegaciją 
plačiai ir palankiai rašę!)

3) Piktinasi australiečių laiky
sena (kurių “dideliu įspūdžiu” ką 
tik buvo pasididžiavęs). Esą: 
“Kaip suprasti elgimąsi australie- 
tiškų šeimininkų, priėmusių užsie

P. Martišius,
V. Martišius,
A. Danta,
T. Žilinskas,
P. Katauskas,
P. Klygis,
T. Grinčelis, 4
P. Keršulis,
Aukotojas prašęs pavardės 

neskelbti,
A. Aly ta,
J. Jablonskis,
J. Vėteikis,
A. Andruška,
Z. Anučiauskas,
Z. Sipavičius,
V. Biveinis,
K. Makūnas,34.00

30.00 L. Vrubliauskas,
25.00
25.00
20.00
20.00

A.
J.
A.

20.00 
20.00 
10.00
10.00 
10.00

p. Laurinonis,
P. Dabrega, 

Genys, 
Augutis, 
Fleury,

F. Gružas,
A. Kaspariūnas,
V. Žilinskienė,
R. šilinis,
L. Budzinauskas,

$ 10.00
$ 10.00
$ 10.00

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

$ 
$ 
$ 
$ 
$

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00
10.00 ■ 
10.00 
10.00

$10.00
$ 5.00 
$ 5.00 
$ 5.00 netoli sostinės Sofijos.

mąsi australiečių parlamentinės 
grupės, Tarpparlamentinės sesijos 
organizatoriams pažadėjusios rei
kiamą svetingumą? Niekas iš ją 
netgi nepalaikė reikalingu atvykti 
į aerųdromą svečią išlydėti, jau 
nekalbant apie tai, kad užtikrintą 
elementarią tvarką”...

Kol Paleckis aiškinasi, ką dabar 
daryt, Lietuvoj žmonės jau žino, 
kas atsitiko: per tiek laiko, jau 
moka skaityt ir Pravdą, ir Tie
są... (ELTA)

P.
L.
P-
N.
K.

R. Katauskas, 
Balčaitis, 
Čepas, 
šumyla, 
Volkas, 
Keraitis,

A. švedas,
A. Zubras (iš Melbėumo) $ 
p. Pečiulevičius, 
J. Voveris, 
J. Daubaris,
A. Balsys,
B. Jarašius, 
J. Žilinskas,

$ 5.00
$ 5.00

$ 5.00
$ 5.00
$

$
$

$
$

4.00 
8.00 
2.00 
2.00
2.00 
2.00

$ 2.00 
$ 2.00
$ 2.00 
$ 10.00

Viso $640.00

Bulgarijoje išgriuvo viena už
tvanka, ir nelaimėje žuvo daugiau 
kaip 50 žmonių. Užtvanką buvo
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MŪSŲ PASTOGE

Knyga, žurnalas ir laikraštis 
yra nepaprasta priemonė žmogaus 
dvasiniam budrumui žadinti, jo 
sąmoningumui šviesinti ir turtinti. 
Po visų pasaulinių audrų mes 
atsidūrę tremty, pasiekėme Aus
tralijos krantus išvargę ir ištroš
kę ramybės ir pusiausvyros. Ne
žiūrint įsikūrimo rūpesčių, Tėvy
nės ilgesį giliai išgyvendami ieš
kojome ir šiame tolimame krašte 
savo lietuviškai širdžiai ir sielai 
peno. Vos savo lagaminus iškraus- 
tę, susirūpinome lietuviško žodžio 
skaityba. Pradėjome steigti biblio
tekas ir kaupti krūvon lietuviškus 
leidinius, čia patiekiu trumpų 
vaizdų, kaip Melbourne vyko bi
bliotekų steigimas, jų augimas ir 
lietuviškų leidinių plitimas iki 
šių dienų, per praėjusius 15- ka 
metų.

LIETUVIŲ KULTŪROS 
FONDO BIBILOTEKA.

Jau 1949 m. įsteigus LKF Mel- 
bourno Skyriui buvo sisirūpinta 
bibliotekos steigimu ir pradėta lie
tuviškas knygas telkti. Tautiečiai 
nuoširdžiai tų gerų sumanymų rė
mė ir mielai aukavo atsivežtas 
knygas dar iš Vokietijos. LKF 
Melbourno skyriaus, vadovaujama 
A. Krauso, P .Aleknos ir I. Ges- 
tarto, paskelbtasis knygų vajus 
sėkmingai pasisekė. 1951 m. vasa
rio 18 d. pradėjo veikti LKF Bi
blioteka ir jos pirmuoju knygy- 
ninku buvo Povilas Alekna. Jis il
gus metus tvarkė ir skaitytojus 
gerai aptarnaudavo išduodamas 
kiekvienų sekmadienį knygas. Bi
blioteka veikė prie šv. Jono para
pijos mažojoje salėje. Pirmajam 
knygyninkui P. Aleknai į Sydnė- 
jų išvykus, biblioteka rūpinosi ir 
kruopščiai jų vedė I. Gestartas. 
Ji veikė gerai ir turėjo nemaža 
skaitytojų. Tautiečiams įsigijus 
savus namus Thombury, į ten bu
vo perkelta ir LKF Biblioteka. Jos 
vedėju pakviestas ats. pulk. A. Pri- 
dotkas, kuris naujai jų pertvarkė, 
suskirstė ir užvedė kartotekų. Bi
bliotekos mecenatas K. Baltokas 
padirbdino puošnių didelę spintų 
su stiklais ir jų padovanojo LKF 
Bibliotekai. Thornbury Lietuvių 
Namus pardavus, biblioteka buvo

LITUANISTINIAI VEIKALAI AUSTRALIJOJE
A. Krausas

perkelta pas jos mecenatų K. Bal
tokų. Iki šiol tos bibliotekos vei
kimas nenutrūko ir knygininkas A. 
Pridotkas nusipirkus lietuviams 
beveik miesto centre erdvius na
mus, ji netrukus bus perkelta į 
naujas patalpas.

Ji turi apie 600 knygų. A. Krau- 
sui tarpininkaujant LKF Valdyba 
pernai iš bibliotekos knygų fon
do duplikatų paskyrė New Castlio 
Lietuvių Bibliotekai didesnius kie
kius knygų. Melbourniškiai A. 
Krausas ir I. Gestartas taip pat 
parėmė knygomis čia paminėtų 
bibliotekų Tarpbibliotekinis pasi
keitimas knygomis sveikintinas ir 
pageidautinas.
• Prie Melbourno Parapijos Mo
kyklos veikia mokyklinio amžiaus 
vaikams biblioteka, kuri gražiai 
pasitarnauja lietuviškai skaitybai 
skatinti. Lituanistinės sekcijos se
niūnas yra sutelkęs visas lietuvių 
kalba pasirodžiusias knygas vai
kams ir jaunimui. Ta jaunųjų 
biblioteka naudojosi Maribyrnon- 
go Savaitgalio Mokyklos mokiniai 
astuonių metų laikotarpy, kol čia 
veikė mokykla. Dabar ta jaunųjų 
biblioteka ketama perkelti į naujai 
įsigytus Lietuvių Namus.

ALB KRAŠTO VALDYBOS 
BIBLIOTEKA.

1964 m. gegužės 5 d. ALB Kraš
to Valdyba savo posėdy nutarė įs
teigti lituanistinę bibliotekų ir pa
kvietė Antanų Krausų jos vedėju. 
ALB Krašto Valdybos Biblioteka 
pradėjo veikti 1964 m. rugsėjo 
mėn. 21 d. Jos tikslas palengvinti 
darbų savaitgalio mokylos moky
tojams, tautinių šokių grupių va
dovams, chorų dirigentams, stu
dentams ir gimnazistams, rašan
tiems darbus, susietus su mūsų 
tautos apraiškomis, (vaidintojų 
grupėmis, politikams, paskaitinin
kams, laikraštininkams bei rašan
tiems studijas, susijusias su Lie
tuva. Tam tikslui kaupiamos litu
anistinės knygos lietuvių ir sveti
momis kalbomis. Per pirmuosius 

metus jau parūpinta apie 300 vei
kalų. Grožinė literatūra joje ne
kaupiama. Prie bibliotekos veikia 
ir diskoteka. Joje kaupiamos ver
tingos plokštelės, įgroti vaidini
mai, operos, choro koncertai, dai
nų šventės, o ypač tos plokštelės, 
kurių laidos išsisėmusios ir nebe- 
gaunamos. Visi leidiniai ir plokš
telės skolinnamos organizacijoms 
ir privatiems asmenims, kurie 
kreipiasi į Krašto Valdybos Bi
bliotekų. Skolinama nemokamai 
vienam mėnesiui. Pavėlavusieji 
grųžinti nustatytu laiku siuntas 
moka po vienų šilingų už pavėluo
tų dienų. Iš skolintojų reikalauja
ma gero siuntų įpakavimo ir ap
mokėjimo pašto išlaidų.

šiomis dienomis biblioteka susi
laukė naujų rėmėjų, kurie savo 
padovanotomis knygomis pratur
tino jų naujais bei vertingais lei
diniais bei rankraščiais. J. Vizba
ras apmoka Br. Kviklio keturių 
tomų stambų veikalų “MūSŲ LIE
TUVA”. J. Krikščiūnas paaukojo 
lituanistikos retenybę prof. dr. G. 
Gerulio “Mosvid - Die aeltesten li- 
tauischen Sprachdenkmaeler bis 
zum Jahre 1570”, P. Rūtenis, pa
aukojo savo pritaikintų scenai 
Čiurlionienės “Paparčio Žiedų, Au
šros” Teatras Moljero “šykštuolį”, 
nurašytų vienos lietuvaitės Lietu
voje. Mūsų tautietis Verbyla iš
vykdamas į Amerikų paskyrė bi
bliotekai didelį pundų žurnalo “Ka
rys”. PLB pirm. J. Bačiūnas, VI. 
Jakutis, I. Gestartas, A. Krausas 
ir A. Munčelis iš Tasmanijos at
siuntė bibliotekai vertingų leidinių 
išvardijimas užimtų per daug vie
tos šiame laikrašty. Ponia Irena 
O’Dwayer paaukavo 1 sv. grynais 
ir scenos veikalėlio “Petro Pamp
lio piršlybos” rankraštį. Tuo būdu 
ALB Krašto Valdybos Biblioteka 
papildoma vertingais ir naujai
siais leidiniais, čia mecenatams, 
bibliotekos brangiems rėmėjams gi
li padėka. Laukiame ir kitų tautie
čių paramos. Knygas ir* aukas 

siųsti bibliotekos vedėjo adresu: A. 
Krausas, 4 Grandview Ave., Ma- 
ribyrnong, Vic. Tiek knygos, tiek 
plokštelės eina apyvarton. Siuntos 
paštu ir oro keliu pasiekia senelių 
prieglaudas, ligonines, pensinin
kus, jaunimų, paskaitininkus, net 
australų profesorius bei krašto 
valdžios pareigūnus. Paskutinie
ji ypač domaujasi po įtemptų įvy
kių Azijoje, mūsų tautos išgyve
nimu bei jos okupacijos eiga.

Prie bibliotekos veikia labai sėk
mingai lituanistikos veikalais ap
rūpinimas universitetų ir viešųjų 
bibilotekų fondus naujaisiais lei
diniais. Aprūpinama Adelaidės,

Knyga apie Lietuva
Retai užtinkama svetimų auto

rių parašytų ištisinių veikalų apie 
Lietuvų. Todėl ir norim pristatyti 
lietuviams danų rašytojo Age 
Meyer Benedictsen 
parašytų knygų Lithuania 
“The Awakening of a Nation”. A 
s.tudy of the past and present of 
the Lithuanian people.

Rašytojas A.M. Benedictsen 
yra baigęs kalbotyros ir istorijos 
mokslus Kopenhagos universitete. 
Šias žinias gilino Leipzigo, Var
šuvos ir Maskvos universitetuose. 
Studijų tikslais aplankė daugelį 
pasaulio kraštų. 1893 metais ap
keliavo ir Lietuvų, kuri tuo laiku 
buvo caristinės Rusijos ir kaize
rinės Vokietijos pavergta provin
cijų dalimi. Būdamas istorikas ir 
kalbotyrininkas jis žvelgė į tuo
metinę Lietuvos padėtį iš šių dvie
jų aspektų, nepraeidamas tačiau 
nepastebimai ir pro socialiniai 
ekonominius bei politinius klausi
mus.

1895 m. jis parašė apie Lietuvų 
veikalų danų kalba, kuris 1924 m. 
buvo išverstas į anglų kalbų anks
čiau minėtu pavadinimu, apimųs 
apie 250 puslapių.

Sydnėjaus, Canberros, Melbourno 
bibliotekos, šis darbas pareikalau
ja daug kantrybės ir pastangų, bet 
dalį leidinių pasiseka įpiršti už 
pinigus, kitus tenka ir dovanoti.

Biblioteka palaiko ryšius su ki
tų tautybių bibliotekomis: latvių, 
kroatų ir kt.

Melbourno universitetų ir Val
stybinė Biblioteka aprūpinta ne
mažais kiekiais vertingų leidinių. 
Vien Valstybinė Biblioteka jau tu
ri apie 80 tomų lietuviškų veika
lų bei Lietuvių Enciklopedijos vi
sų rinkinį. Kas to darbo nėra dir
bęs, sunku tam įsivaizduoti, kiek 
tai energijos, kantrybės ir pas
tangų tenka pašvęsti. Tiek Mel
bourno lietuviškosios bibliotekos, 
tiek australų bibliotekos (univer
sitetų ir Valstybinė) labai gerai

šioje knygoje peržvelgiama se
novės lietuvių tikyba, lietuvių kal
bos grožis bei jos žodinis turtingu
mas. Gausu lietuvių liaudies dai
nų vertimų. Tautinių šokių pava
dinimuose minimas dabar jau ne
begirdimas šokis "Kirvis” (68 p.) 
Aprašomos lietuviškų vestuvių bei 
laidotovių apeigos. Gražios ir ro
mantiškos Lietuvos gamtos fone 
nušviečiama nuo seno čia gyvenan
čio lietuvio vargana dalia, kurių 
tepalengvina Lietuvos kaimuose 
skambančios, daugumoje liūdnos, 
lietuvių liaudies dainos. Knyga 
gausiai iliustruota vietos gyvento
jų, lietuvių tautinių drabužių, ar
chitektūrinių pamainklų ir kito
mis nuotraukomis.

Didžioji veikalo dalis skirta pa
vergtos lietuvių tautos išgyveni
mams svetimųjų priespaudoje nu
sakyti. Čia paryškinamas dviejų— 
Rytų ir Vakarų kultūrų susikirti
mas ir skirtingas tų kultūrų pri
metimo būdas pavergtiesiems lie
tuviams.

Nepaliktos nepastebėtos ir kitos 
Lietuvoje gyvenančios tautinės ma
žumos: lenkai ir žydai. Nepagailė
ta jų atžvilgiu teisingo ir kartaus 

veikia ir lengvai aptarnauja litu
anistikos veikalais. Mums melbour- 
niškiams labai keistas pono ^v.k. 
Mūsų Pastogės 1965 m. nr. 37 ve
damajame melboumiškiams pasiū
lymas “paskubomis steigiant na
mus” susirūpinti pirma bibliote
kos įsteigimu. “Gal pradžioje ir 
būtų sunku sudaryti pakankamų 
knygų skaičių, bet tai įmanoma, 
suskolinti iš privačių asmenų bent 
pradžiai.” Ponas v.k. bent 15-ka 
metų pavėlavo su tokiu savo pasiū
lymu- Pradžia padaryta prieš 15- 
ka metų ir su aukotomis knygomis, 
bet ne skolintomis knygomis! Tu
rime mecenatų, paaukavusių per 
100 tomų.

Melbourne turime nevien gerų 
bibliotekų, bet čia veikia labai ge
rai Parapijos Spaudos Kioskas ir 
“ Tėvynės Garsų” lietuviškų plo
kštelių ir knygų platinimo centras. 
Jie aprūpina naujausiais leidiniais 
ir tautiečius, gyvenančius kitose 
valstybėse. Daug susilaukiama už
sakymų iš N.S.W., kur knygų pla
tinimas iki šiol buvo apverktinoje 
būklėje.

Apskritai Melbourno lituanisti
kos šaltiniai yra veiksmingi ir gau
sūs. Jų gaivesys pasiekia ne tik 
plačius Australijos plotus, bet ir 
Naujųjų Zelandijų ir Naujųjų 
Gvinėjų.

žodžio, išryškinant jų naudojamus 
įžūliai suktus būdus lietuviams nu
tautinti ir ekonomiškai žlugdyti.

Pagaliau rašytojas randa nors 
dar labai silpnų prošvaisčių, kurios 
savais “Aušros” spinduliais ir 
“Varpo” garsais pradeda žadinti 
lietuvių tautų prisikėlimui. Tai 
laikotarpis, kuriame lietuviai gyve
no beveik prieš šimtų metų.

Gera būtų ypač lietuviams jau
nuoliams šį veikalų perskaityti, 
kuris tėra anglų kalba. Taip pat 
rekomenduotina ir kitataučiams, 
norintiems žinoti apie buvusių ir 
dabar vėl esamų pavergtų Lietuvų. 
ši veikalų galima gauti Melbourno 
Universiteto Bibliotekoje. Ten dir
bančios p. šnirienės dėka galėjau 
ir aš jį perskaityti. Vertėtų pasi
teirauti, gal ir kitose didesnėse bi
bliotekose galima būtų jį užtikti.

L. Barinis
A.

JAUNIMO PASISAKYMAI
Pasaulio Liet. Jaunimo Kongreso Rengimo Ko

mitetas numatęs išleisti specialų kongreso leidinį, 
kur bus ir skyrius apie Australijos lietuvių jaunimų. 
Šio skyriaus redakcinė komisija — A. Butkutė, M. 
Didžys ir A. Kazlauskas — vykstantiems į kongresų 
Australijos liet jaunimo atstovams patiekė 8 klau
simus. Tuo norėta atstovams padėti pasiruošti, kad 
lengviau ir pilniau galėtų įsijungti į Kongresų ir jo 
darbus.

1. SU KOKIA NUOTAIKA VAŽIUOJATE I
JAUNIMO KONGRESĄ?

— Tikėdamas, kad Kongresas duos daug gerų vai
sių — R. Cibas, Sydney.
— Kaip į didelį ir svarbų savo gyvenimo žygį — 
/. Didžytė, Melbourne.
— Tikėdamas išgirsti nemaža idėjų tolimesnei lietu
viškai veiklai — A. Šimkus, Melbourne.
— Su noru gerai atlikti atstovės pareigas — 
R. Zinkutė, Sydney.
— Tikėdamasi pažinti daug lietuvių jaunimo — 
R. Žiedaitė, Melbourne.

2. KO TIKITĖS IŠ PASAULIO LIET. JAUNIMO
KONGRESO?

— Išeivijos lietuvių jaunimo susivienijimo ir pra
džios bendromis jėgomis kovai už Lietuvos laisvę — 
R. Cibas.
— Bus progos bendrai aptarti ir paruošti planų lie
tuvybės išlaikymui — M. Didžys.
— Per Kongrese sukeltas diskusijas ir priimtas re
zoliucijas ,per dalyvių bendravimų ir pašnekesius 
galima tikėtis, kristalizuosis išeivijos lietuvių jau
nosios kartos pažiūros apie tautybės supratimų, lie
tuvių tautos žmonių vietų ir pageidautinų organi
zacijų šių dienų pasaulio aplinkybėse, apie prakti
nius, žingsnius įžvelgtai padėčiai pasiekti — 
A. Kazlauskas, Melbourne.
, — Tikiu, kad Kongresas padės naujai lietuvių 
kartai susirasti savo vietų kartu išliekant lietuviais 
ir dirbant dėl lietuvių tautos išlikimo ir jos išlaisvi
nimo — B. Stankūnavičius, Melbourne.

t — Glaudesnio lietuviško bendradarbiavimo — 
J. Maskvytis, Sydney.

— Tikiuosi dvasinio lietuviško atnaujinimo. Juk 
bet kokiam darbe entuziazmas po ilgo laiko gali pra
dėti nykti; žmogus įeina į vėžes, iš kurių sunku iš
bristi. Reikia ko nors stipraus ir naujo, lyg kokios 
kraujo transfūzijos, kad vėl visomis jėgomis galė
tum kibti į darbų — P.Daukutė-Pullinen, Sydney.

3. AR YRA ESMINIŲ NUOMONIŲ SKIRTUMŲ 
TARP VYRESNIOSNIOS IR JAUNESNIOSIOS

KARTOS? JEI TAIP, TAI KOKIŲ?
— Tarp vyresniosios ir jaunesniosios kartos 

nuomonių skirtumų yra. Vyresnioji karta, turėdama 
atminty gyvų Lietuvų, laiko savaime suprantama 

būtenybe lietuvybę išlaikyti ir Lietuvų išlaisvinti. 
Jaunesnioji karta kaikada paklausta, ar tai iš viso 
įmanoma, ar verta kovoti prieš nenugalimų gyveni
mo eigų? Norėdama išlikti lietuviška, ji turi savyje 
kovoti tarp dviejų tendencijų: noro būti kaip kiti, 
kaip gyvenamojo krašto jaunimas, neišsiskirti su 
savo tautybe, iš kitos pusės noro būti lietuviu neuž
mirštant savo kilmės, dalyvaujant lietuviškoj veik
loj. Taigi, tenka prisitaikinti prie dviejų pasaulių. 
Tuo tarpu vyresnioji karta priklauso senam lietu
viškam pasauliui dabartyje pilnai neįsijungdama 
nei Lietuvoje, nei jų adoptavusiame krašte — 
I. Didžytė, Melbourne.

— Vyresnioji karta, gyvenusi Lietuvoj, yra 
skaudžiau patyrusi laisvės praradimų. Jos antiko
munistinė nuotaika yra stipri ir be kompromisų. 
Jaunesnioji karta šiuo atžvilgiu yra mažiau griežta, 
nes yra daugiau paveikta angliškos — amerikoniš
kos spaudos, kuri linkusi nutylėti komunistų žiau
rumus ir kartais tikėti jų “taikos” propagandai — 
M. Didžys, Melbourne.

— Tarp vyresniosios ir jaunesniosios kartos 
pradeda ryškėti nuomonių esminiai išsiskyrimai, ky
lu iš skirtingų pergyvenimų ir ateities interesų. 
Jaunesnieji daug glaudžiau įsitraukę ir sutapę su 
gyvenamo krašto aplinka bei žmonėmis, ir todėl 
gali matyti savo ateitį jųjų tarpe — A.Kazlauskas, 
Melbourne.

— Esiminių skirtumų tarp abiejų kartų nėra;; 
gal jų atsiranda tik veiklos metoduose — J.Maks- 
vytis, Sydney.

— Esminių skirtumų, kas liečia lietuvybę, lie
tuviškų veiklų, Lietuvos laisvę, galvojančių ir susi
pratusių lietuvių tarpe (ar jie būtų vyresni, ar jau
nesni nėra ir negali būti. Nuomonių išreiškimo for
ma ,tiesa, gali skirtis. Pas pirmuosius kartais ji 
nuspalvinta tam tikro laiko atsiminimais, pas an
truosius kartais jaunatvišku noru viskų pakeisti. 
Jei gaunasi darbe nesusipratimų, tai ne dėl to, kas 
darytina, bet kaip — Pajauta Daukutė-Pullinen, 
Sydney.

4. KURIA KRYPTIM IR KOKIŲ PASISAKYMŲ 
LAUKIATE IŠ KONGRESO?

— Kritiško žvilgsnio įvairiom lietuvybės temom 
— R. Cibas, Sydney.

— Tikiuosi, kad Kongreso dalyviai nebijos iš
reikšti savo tikrų minčių ir nesijaus privalų laikytis 
kitų, iš augščiau nustatytų gairių. Į tokius klausi
mus pvz., ar mums išeivijoj reikia išlikti lietuviais, 
kaip mes Lietuvai galime geriausiai padėti, tikiu, 
kongresas suformuluos savo atsakymus žiūrint į juos 
jaunimo akimis, kuris Lietuvos nėra matęs ir gal 
niekados nematys — M. Didžys, Melbourne.

— Sujungti visų lietuviškų išeivijų vieningam 
ateities darbui — J.Maksvytis, Sydney.

— Man atrodo, kad stipriausias Kongreso pasi
sakymas bus politinis: numatomoji priimti deklara

cija dėl laisvės Lietuvai. Tautiniu ir kultūriniu at
veju pasisakymai būtų lyg nereikalingi — pats fak
tas,kad kongresas vyksta, yra geriausias pasisaky

mas šiais klausimais — P.Daukutė-Pullinen, Sydney
— Atsakymų, kaip sujungti lietuviškų jaunimų, 

ko siekti ir kaip užsibrėžtus uždavinius įvykdyti — 
A. Šimkus, Melbourne.

5. KOKIA JŪSŲ NUOMONĖ DĖL IŠEIVIJOS IR
TAUTOS?

— Jei tremtiniai ir nebegrįžtų .savo tėvynėn, 
tauta visvien turi teisę būti nepriklausoma — R. 
Cibas, Sydney.

— Kiek esu girdėjusi, australai gerbia lietuvius 
ir bendrai pabaltiečius kaip darbščius ir sųžiningus 
žmones. Tačiau to neužtenka. Išeiviai turi pasiekti, 
kad jie visi pilnai suprastų, kuo mes skiriamės nuo 
tų emigrantų, kurie atvykę iš laisvų kraštų — 
I. Didžytė, Melbourne.

— Tauta, ar ji būtų geografinėm ribom apibrėž
ta, ar jos nariai po pasaulį pasklidę, vis tiek lieka 
vienas nedalomas vienetas — P. Daukutė-Pullinen, 
Sydney.

— —Kad išeivijoj tęstųsi tauta, būtina, kad 
vaikai kalbėtų lietuviškai — R. Zinkutė, Sydney.

— Išeivijos jaunosios kartos prisitaikymas nau
jajame krašte nėra taip lengvas, nes likdami ištiki
mi savo kilmės tautai, jos papročiams ir kultūrai, 
susikerta su gyvenamojo krašto gyventojų nuotai
komis. Turi įtikinti save ir gyventojus, kad jų tau
tinė skirtybė su protu ir darbu visos žmonijos nau
dai — B. StankūnaviMus, Melbourne.

6. AR ESATE PATENKINTAS - TA KONGRESO 
PARENGIAMAISIAIS DARBAIS? KO DAR

PAGEIDAUTUMĖT?
— Bendrai, taip. Tik atrodo, kaikurie paren

giamieji darbai artėja iki panikos. Gal reikėjo anks
čiau pradėti — R. Cibas, Sydney.

— Kongreso Komitetas ir visi talkininkai atlie
ka milžiniškų darbų. Jei ir pats Kongresas praeis 
su tokiu pat pasisekimu, kaip šie darbai, tie žmo
nės turėtų užsitarnauti visų lietuvių pagarbų ir pa
dėkų — P. Daukutė-Pullinen, Sydney.

— Paskirų vietovių kongreso komitetų parengi
muose matosi vadovaujančių asmenų bei kitų padė
jėjų nepakankamas pasiruošimas tokiom progom. 
Tas, žinoma, palieka skeptiškų nuotaikų visuomenė
je — A. Šimkus, Melbourne.

7. KAIP JŪS VERTINATE AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ JAUNIMĄ BEI JO DARBUS?
— Būdamas labai neskaitlingas, vargu ar atei

tyje galės rasti užtenkamai paskatinimo laikytis 
lietuviškoj draugijoj, jei neatsiras visuomet įtakin
gų ir energingų visuomeninkų, kurie pravestų pa
trauklių veiklų — I. Didžytė, Melbourne.

— Čia lietuvių jaunimas perdaug nesijaudina 
dėl Lietuvos likimo. Santykiai draugiški, bet aukš
tesnių idealų nesiekia. Tų patį galima pasakyti ir 
apie australų jaunimų — M. Didžys, Melbourne.

— Labai puikiai. Turime veiklius jaunuolius

Australijoje — J. Maksvytis, Sydney.
— Paėmus pasaulinėj plotmėj (kiek tenka pas

kaityti) paskutinėj vietoj nesame: greičiau vienoj iš 
pirmaujančių — P. Daukutė-Pullinen, Sydney.

— Jaunimas yra neblogas, bet jam būtinai rei
kalingi kruopštūs ir tinkami vadovai. Tam atsiekti 
būtinai reikalinga parama iš vyresniųjų. Pabrėžiu
— parama, ne dirigavimas — A. Šimkus, Melbourne.

8. KOKIE, JŪSŲ MANYMU, PAGRINDINIAI 
UŽDAVINIAI MŪSŲ IŠEIVIJOS JAUNIMO IR 

AUSTRALIJOS SPECIAL AI?

— Išlaikyti lietuvybę pirmoj eilėj kuriant lie
tuviškas šeimas, sustiprinti santykius ir suaktyvin
ti tarpusavio veiklų Australijoj ir pasauliniu mas
tu; iškovoti Lietuvai laisvę— R. Cibas, Sydney.

— a) Įsigilinti į Lietuvos praeitį ir jos nepri
klausomybės netekimo aplinkybes, kad galima bū
tų bet kuriuo metu išaiškinti reikalų kitataučiui, 
b) Išmokti gerai lietuviškai. Sugebantieji turi paš
vęsti laiko jaunesniųjų mokymui, c) Domėtis lietu
vių kultūra: senovės, nepriklausomybės ir šių laikų. 
Pasisavindami ir pamildami savo tautos kultūrinius 
lobius ypač literatūrinėje srityje turėsim turtų, 
kurį branginsim ir mokėsim išsagoti. Neturėdami 
Lietuvos žemės, turėsime nors jos kultūrines verty
bes — I. Didžytė, Melbourne.

— Pažinti įvykius, privedusius prie Lietuvos 
laisvės praradimo. Kada jaunimas pats per savo pas
tangas supras, per kokias klastas ir sutarčių lau
žymų Lietuva nustojo savo nepriklausomybės, jam 
atsiras noro tas skriaudas atitaisyti. Jaunimas turi 
stengtis iš tėvų pasisavinti visas gėrusias lietuvių 
kultūros ypatybes ir puoselėti bei ugdyti jas santy
kiaujant su kitais — M. Didžys, Melbourne

— Laikytis kartu, nesvarbu, kur bebūtumėm — 
J. Maskvytis, Sydney.

— Iš jaunimo pasidaryti sųmoningais, subren
dusiais lietuviais, galinčiais bet kada perimti lie
tuvių bendruomenės bei lietuvių tautos vairų. Ne
bėgti nuo pareigų ir negalvoti, kad vyresnieji nie
ko neišmano, o visad bandyti surasti bendrų kalbų
— P. Daukutė-Pullinen, Sydney.

— Skleisti lietuvių kultūrų ir menų ne tik tarp 
savųjų, bet ir tarp kitataučių — A. Šimkus, Mel._ 
bourne.

— Išlikti kiek galint daugiau lietuviškai kalban
čiais — R. Zinkutė, Sydney.

— Galvoju, kad Lietuva dar ilgų laikų nebus 
laisva ir vis bus reikalinga žmonių, kuri dėl jos 
rūpintųsi, už lietuvių tautos likimų kovotų. Tad mū
sų tikslas — kuo ilgiau Australijoje išlaikyti lietu
vybę. Yra tik vienas būdas išlaikyti — gyventi lie
tuviška kultūra. Chorai, muzikos kapelos, tautinių 
šokių grupės, teatras, skautai, sportininkai turėtų 
gerai būti susiorganizavę ir visur remiami, kad im
ponuotų ne tik tarp saviškių, bet ir tarp kitatau
čių. Visa tai patrauks jaunimų, net tų, kuris bus pa
miršęs lietuviškai. Jei jis bus suinteresuotas lietu
viška veikla, tai jis vis tiek bendraus su lietuviais 
ir patys lietuviais vadinsis — R. Žiedaitė, Melbourne
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KAIP MINĖSIM ĮSIREMTUOSIUS?
SKAITYTOJŲ PASISAKYMAI

MŪSŲ TAUTOS GEDULO DIENA

minėjimai 
palaikytini, 
rengia Pa

mo pagreitinimui.
Mūsų minėjimuose mes ir augan

čioj! karta girdint savąja kalba 
paskaitas, deklamacijas bei raštų 
ištraukas tų asmenų, kurie asme
niškai pergyveno buvusį terorą, 
melą, žiaurumus prieš mūsų arti
muosius ir mus pačius. Tai yra 
mūsų mintys, mūsų pergyvenimai 
ir jokia kalba to neperduos! audi
torijai, kuri pati anais laikais da
lyvavo raudonųjų eitynėse, buvo 
tų įvykių liudininkais ir pergyve
no tai savo kailiu.

Mūsų Pastogės 16 ir 17 nume
riuose paliesti birželio trėmimų 
minėjimai. Norėčiau ir aš tuo rei
kalu įsiterpti.

Iki šiol tie minėjimai Sydneju
je buvo rengiami Baltų Komiteto 
bendrai, gi lietuviai rengdavo dar 
atskirai, ir, reikia pasakyti, kad 
tie mums uždari minėjimai pra
eidavo gedulo ženkle ir. palygina
mai gausūs dalyviais.

Mano nuomone, tie 
abu reikalingi, ir abu

, 1. Baltų Komitetas
baltijo tautų bendrą minėjimą 
gal daugiau pademonstruoti trijų 
valstybių vienu laiku išgyventus 
trėmimus, tų tautų bendrą likimą 
pabrėžiant Pabaltijo solidarumą, 
na, ir atvirai sakant, parodyti šio 
krašto vyriausybei ir žmonėms, 
kad štai net trys valstybės buvo 
ir yra teriojamos bekompromisinio 
rusiško imperializmo, per komuniz
mą, Tai yra kaip ir įspėjimas 
šiam kraštui, kad budėtų ir nesi
leistų užliūliuojami saldaus komu
nizmo melo. Toks Baltų Komiteto 
darbas yra labai reikšmingas, bū
tinas ir sveikintinas. To Komite
to veikla tuo neturėtų užsibaigti, 
bet turėtų būti išplėsta daug dau
giau, kas iki šiol vargiai ar pasi
tvirtino. Labai lauktina, kad bend
ras minėjimas be paskaitų ir įta
kingų asmenų dalyvavimo virstų 
politine demonstracija, kurią atžy
mėtų vietinė spauda, radijas ir te
levizija.

2. Lietuviams minėjimai rengti- 
ni atskirai ir toliau, nes jie turi sa
vo sentimentų, kuriems oficialiuose 
Baltų Komiteto minėjimuose nie
kad nebuvo ir negalėjo būti vietos. 
Jie rengtini ir toliau, nes anų me
tų birželio mėnesio įvykiai Lietu
vos istorijon įrašė kruviniausią 
puslapį (nenoriu to paneigti lat
viams ir estams). Savuose minė
jimuose susirinkę mes išgyvename bet nesusirinkus tarpusavy raudo- 
vėl tas klaikias nevilties dienas, 
vėl pergyvename siautusį baimės 
jausmą, o mumyse vėl atgyja be- 
kompromisinės kovos- už laisvę 
ryžtas. Tai lyg atsinaujinimas dau
giau dirbti bei aukotis pavergtos 
tėvynės išlaisvinimui ar išlaisvini-

Mes savuose minėjimuose tikrai 
pasijuntame esą broliais vienodo 
likimo ištiktais, išvyti iš savo 
krašto baimės, kuriai palygi
nimo nėra žmonijos istorijoje. Mes 
tai tikrai intymiau pergyvename 
(kaip lankydami savųjų kapines, 
M. P. Nr. 17) ir ne vienas vyres
nės kartos atstovas nubraukia 
slaptą ašarą. Jaunoji karta (kurią 
daugiau reiktų įtraukti į tuos mi
nėjimus) matydama gilų liūdesį 
vyresniųjų veiduose, giliau respek-

tuoja įvykius, apie kuriuos atsi
tiktinai yra skaitęs laikraštyje ar 
knygose. Be to, joks svetimas pas
kaitininkas ar kitoks kalbėtojas, 
kuris svetima kalba (dažnai iš
kreipdamas faktus) kalbėjo į mus 
apie anas kruvinąsias dienas, nie
kam didesnio įspūdžio nepadarė, o 
tik mus pradžiugino mintis, kad ir 
jis yra informuotas šiek tiek apie 
mūsų išgyventą nelaimę.

Išvadoje siūlau ir toliau rengti 
trėmimų minėjimus lietuviams ats
kirai. Jie gali būti uždari mums 
vieniems. Įspūdžiui pagilinti kvie
sti paskaitininkus (jei galima) ve
teranus, kurie vienaip ar kitaip 
buvo asmeniškai paliesti anų dienų 
įvykių ir tai būtų lyg ryšys tarp 
šių ir anų nelemtųjų dienų.

Mūsų nėra daug ir nereikėtų no
rėti, kad apie tai kalbėtų radijas, 
televizija ar rašytų didieji lai
kraščiai. Mes susirinkę į kruvinų 
birželio dienų minėjimą pergyve
name anas klaikias dienas; tai mū
sų gedulo diena, o tą dieną vyres
nioji ir jaunesnioji karta priva
lome minėti giliu liūdesiu ir susi
kaupimu. B. Stašionis

tina sekančiame pasitarime pir
muoju punktu šį klausimą įrašy
ti ir p.p. kaimynams aiškiai pa
sakyti, kokių minėjimų lietuvių 
bendruomenės dauguma pageidau
ja. Jeigu tokiame susirinkime mū-

sų pasiūlymas būtų griežtai atmes
tas, tai p.p. kaimynams galime 
pasakyti, kad dabartiniais minėji
mais mes nesame suinteresuoti ir 
bandysime vieni patys ką nors nau
jo savomis jėgomis padaryti.

Šį reikalą būtina ne pašnekesio 
formoj, bet aiškiai nutarimo ir 
protokolavimo būdu vienaip ar ki
taip nuspręsti ir apie tai painfor
muoti plačią Sydnejaus lietuvių vi
suomenę ir, žinoma, Baltų Tarybą.

J. P. Kedys

DAR APIE TRĖMIMŲ 
MINĖJIMUS

BIRŽELIO MINĖJIMŲ ESMĖ IR PRASMĖ

šiuo klausimu esu rašęs jau ei-latvių salėj, 
lę metų, bet nematant jokių page
rėjimų Sydnejaus minėjimų pro
gramoj lyg buvau nutaręs dau
giau šio reikalo nejudinti.

Tačiau paskutinėmis savaitėmis 
pasirodę pasisakymai “M. P.” vėl 
mane sugundė primesti “trigrašį”.

Išvežimai yra politinė bausmė 
mūsų tautai. Visi tiesioginiai pa
liestieji išvežimuose yra politiniai 
kankiniai. Dalis tų kankinių dar 
yra išlikusių gyvų ir laukia iš mū
sų pagalbos. Taigi iš čia sena ir 
aiški išvada, kad išvežtųjų minė
jimai privalo aiškiai turėti politinį 
tikslą pagelbėti dar gyviems esan
tiems kankiniams ir visai tautai,

ti ir lieti ašaras, kai apie tai ne 
tik Lietuvos bolševikai nieko neži
no, bet ir Sydnejaus ir Australi
jos visuomenė. Šių minėjimų pa
grinde turi būti reikalavimai rezo
liucijų formoj, eisenos miesto gat
vėse su plakatais, bet ne raudos

Prieš keletą mėtų esu tuo reika
lu kalbėjęs su lietuvių atstovu 
Baltų Taryboj. Jis pareiškė, kad ir 
jojo yra tokia pati pažiūra, bet kai 
jis bando pravesti per posėdį, tai 
latviai ir estai nenori ir klausyti.

Jeigu jau taip yra su mūsų bro
liais kaimynais, tai yra dar viena 
galimybė, kuri, nežinau, ar kada 
nors buvo bandyta, ar ne.

Mano turimomis žiniomis kartas 
nuo karto posėdžiauja pabaltiečių 
bendruomenių pirmininkai Syd- 
nejuje. Mano supratimu šis išveži
mų minėjimų klausimas turėjo 
būti jau seniai pirmininkų posė
džių metu iškeltas ta prasme, kaip 
lietuvių bendruomenės dauguma 
pageidauja. Tiesą pasakius, aš tuo 
reikalu Krašto Valdybos pirminin
kui prieš gerą pusmetį telefonu 
net buvau priminęs. Nežinau, ar 
kas nors buvo konkrečiai ir forma
liai svarstyta, ar ne. Jei dar nieko 
iki šiol nėra padaryta, tai yra bu

KAIP SU SPORTO SALE?
(NESPORTININKO PASISAKYMAS)

TRĖMIMAI — TARPTAUTINIS KRIMINALAS

Paskutinuiose dvejuose “Mūsų 
Pastogės” numeriuose buvo svars
toma: kaip minėsime išvežtuosius? 
Iš to, kas buvo pasakyta spaudoje, 
turime dvi nuomones: pirmoji, kad 
užtenka vieno Pabaltiečių minėji
mo; kita, kad neužtenka. Nuomo
nės buvo ir viena ir kita gerai pa
grįstos, ir čia kartoti jų nerei
kia. Dabar tenka apsipręsti už 
vieną, ar už abu minėjimus kaip 
iki šiol kad yra buvę. Aš pasisa
kau už antrąją, L. D. nuomonę, 
nes ją skaitau reikšmingesne.

Plečiant antrosios nuomonės ar
gumentaciją reikėtų dar pridėti, 
kad birželio išvežimai yra ne tik 
teisingumo aiškus pažeidimas, ne
tik apiplėšimas žmonių-kriminalas 
bet ir kraujo nuleidimas iš tautos 
kūno, nekalbant jau apie sužvėrė
jusi elgesį — taigi genocidas.

Birželio išvežimai yra toks aiš
kus tarptautinis kriminalas, toks 
žiaurus genocidas, kad Sovietų Są
junga niekados negalės nusiplauti 
krauju suteptų savo rankų. Mūsų 
pareiga tai parodyti pasauliui, 
tam reikalinga propaganda, de
monstracijos, rezoliucijos ir Pa
baltiečių minėjimai, kuriuos pri-

reikalas buvo pradėtas, tai ir vi
suomenė nepaliko jų užsimojimams 
kurčia ir akla. Jeigu skautai būtų 
tik šūkavę ir laukę, kol jiems kas 
padovanos stovyklavietę, tai ir da
bar jos neturėtų.

Reikia pasidžiaugti, kad mūsų 
visuomenė yra jautri ir duosni, bet 
pirma reikia iniciatorių su konkre
čiais planais, užsimojimais. Tada 
tikrai atsiras ir aukotojų, ir dar
bininkų. Vien šauksmas — duoki
te, pastatykite, padovanokite — 
yra tuščias, nes jis į nieką nenu
kreiptas. Kas į jį atilieps ir imsis 
konkretaus darbo: apylinkės ar
Krašto Valdyba, parapijos komite- «gydys vyresnieji. Tegu jos imasi 

mūsų jaunimas. Dažnai prisipažįs
tame, kad Jaunimo Metams pa
minklą turį pastatyti vyresnieji,

sporto salė, bet ir praplėsti Lie
tuvių Namai su klubu ir kitais 
lietuviškiems poreikiams patogu
mais. Jeigu neužtektų turimo plo
to, galima pripirkti daugiau, ypač 
atsikratant nepalankiais kaimy
nais. Turint konkretų ir vieningą 
užsimojimą jį įgyvendinti nebūtų 
sunkumų. Mūsų žmonės, kaip mi
nėta, yra jautrūs ir nebijo aukos, 
tik svarbu, kad už viso to maty
tųsi rezultatai.

Negalima tikėtis, kad Sydneju
je prasidėjusi namų reikalu žaiz
da pati savaime išgis arba kad ją

la? Moterų Soc. Globos Draugija 
irgi tuščiai nešūkavo, kad pasta
tykite mums senelių namus, o mes 
juos eksploatuosime ir adminis
truosime. Ne, ji konkrečiai pradė
jo žygius ir atkakliai juos stumia 
pirmyn, o visuomenė remia. Tad

HELIKOPTERIAI

jie net iniciatyvos 
viską gautų.

Idėja tikrai labai 
daryti Bankstowno
Sydnejaus lietuvių jaunimo centru,

neparodę jau

ideali — pa- 
Liet. Namus

Jau kelintame Mūsų Pastogės 
numery aktyviai keliamas sporto 
salės klausimas Sydnejuje. Bet jis 
tik keliamas, o niekad negirdėti, 
kad tuo reikalu būtų kas nors kon
krečiai daroma. Mane tik stebina 
keista mūsų sportininkų laikysena 
— sportininkams salė esąs gyvy
binis lietuvių-jaunimui reikalas..; 
Pastatykite mums sporto salę... 
Bankstowno Liet. Namų kiti pro
jektai galį dar palaukti, o mums 
reikia salės... Padovanokite spor
tininkams salę... ir Lt. Ir tokiais 
šūksmingais reikalavimais šituo 
konkrečiu reikalu mūsų sportinin
kų veikla ir užsibaigia. Atrodo,
kad visi kiti nieko neturi veikti ir tas, skautai ar savaitgalio mokyk- 
tik laukia, kad kas iškeltų mintį, 
ir taip viskas pradės rūkti kaip 
iš pypkės.

Kiek man žinoma, Sydnejaus 
sportininkai tokios salės pasigen
da ir ta mintimi žaidžia jau ne 
nuo šiandie, bet kad jie patys im
tųsi kokių nors žygių bent reika- kuo gi išskirtini sportininkai, kad 
lui išjudinti, tai apie tai nieko ne
sigirdi. Įdomiausia dar ir tai, kad 
Bankstowno Liet Namų Valdyba 
net nesiginčydama jiems duoda že
mės, ir jeigu dar jos pritrūktų, tai
sutinka pripirkti iš kaimynų skly- ’bet gi nereikia visko krauti tik ant 
pų galus — tik statykite. Mano 
galva, tai jau atkrinta didelis rū
pestis — kur tokią salę statyti ir 
kaip norimoje vietoje įsigyti že
mės. Bet mūsų sportininkams to 
neužtenka: duodi žemės, tai pasta
tyk ir salę, o tada jau mes pašei
mininkausime!

Nenoriu čia mokyti mokytesnių, 
bet tik priminsiu gražų. pavyzdį 
kitos svarbios mūsų jaunimo orga
nizacijos: skautams irgi buvo gy
vas reikalas stovyklavietės, kaip 
kad sportininkams salės, bet nete
ko girdėti iš jų pusės tokių primyg
tinų reikalavimų — duokite! Jie 

’ patys ėmėsi iniciatyvos, o kai jau

vienų pečių: Bankstownas duoda 
žemę, tad jis turįs ir pastatyti sa
lę. Kur gi pačių sportininkų ini
ciatyva ir konkrečios tuo reikalu 
pastangos? Aš pasakyčiau dar 
daugiau: parodant geros valios 
Bankstownas galėtų pasidaryti ne 
tik jaunimo, bet ir viso Sydnejaus 
lietuvių centru. Sąlygos tam labai 
idealios, nes pats Bankstownas 
kaip miestas darosi reikšmingu 
Sydnejaus metropolijos centru. 
Bankstownas Sydnejuje tuo tarpu 
yra vienintelis atsparos punktas, 
kuriuo dar galima remtis. Paro
dant geros valios ir vieningumo, 
<įja išaugtų ne tik reprezentacinė

Yra trys pagrindiniai helikopte
rių modeliai: 1. paprastas malūn
sparnis, 2. dvigubas malūnsparnis 
ir 3. sprausminis malūnsparnis. 
Pirmasis modelis turi mažų prope
leri uodegoje vairavimui. Dvigubas 
malūnsparnis gali skristi įvairiom 
kryptim, pirmyn ir atgal. Spraus- 
miniais motorais aprūpinti helikop
teriai yra naujausi ir greičiausi.

Kiekviena priemonė dėl mūsų 
tautiškumo išlaikymo ir pavergtos 
tėvynės laisvinimo yra gera ir 
remtina. Mano iškeltas pasiūlymas 
(Mūsų Pastogė Nr 16) atsisakyti 
atskiro uždaro lietuviško minėjimo, 
bet visiems įsijungti į pabaltiečių 
minėjimą, yra pagrįstas noru iš
vengti lygiagretumo ir turėti ge
resnius minėjimo rezultatus.

Pabaltiečių Komiteto dabarti
niai ruošiami minėjmai nėra užda
ri ( kaip kad rašo mano oponentas 
L. D. (Mūsų Pastogė Nr. 17). Šis 
komitetas, kiek žinau, kasmet kvie
čia vyriausybės atstovus, reporte
rius, parlamentarus ir kitus au
stralų veikėjus. Čia svečiai aprū
pinami literatūra ir, dalyvaudami 
kartu su mumis skaitlingame, mi
nėjime, patiria mūsų jausmus bei 
išgyvenimus ir pasidaro mūsų 
draugais. Ir štai iš tokių, dalyvių 
neseniai N. S. W. steito ir Fede
ralinės Valdžios parlamentuose 
tam tikra proga buvo iškelta Pa- 
baltės tautų okupacija ir tai pas
kelbta australiškoje spaudoje. Tik 
dažnas ir asmeninis kontaktas su 
žymiais politikais gali palaikyti 
gyvą mūsų tautos laisvinimo reika
lą. Pagaliau. Pabaltiečių Komite
tas bando išeiti ir j viešumą: 196S 
m. spalio 30 d. Sydney Town Hall 
buvo suruoštas viešas bendras visų 
trijų tautų chorų koncertas. Žino
ma, būtų gera, kad ateityje Syd
ney Pabaltiečių Komitetas savo 
veikloje pasektų Adelaidės pabal
tiečių pavyzdžiu.

Jeigu mes, lietuviai, jau daly
vaujame Pabaltiečių Komitete, tai 
neužtenka pasiųsti savo atstovų, 
bet visų mūsų tautinė pareiga 
skaitlingąj dalyauti minėjimuose ir 
nuoširdžią! prisidėt prie programos 
sudarymo" ir jos išpildymo. Kaip 
nemalonu jaustis, kada dėl mažo 
dalyvių skaičiaus, minėjimo pa
baigoje Lietuvos Himnas gieda
mas vos keliolikos asmenų. Pa
galiau, dalyvavimas su kitomis 
tautybėmis turi tam tikrą psicho
loginę reikšmę. Mūsų tautinė sa
vigarba kenčia, kai mūsų pasiro
dymas pasitaiko silpnesnis, ir atei
tyje stengiamės pasitempti ir tuo 
pačiu keliame savo pasirodymų 
lygi-

Pabaltiečių minėjimuose paskai
tos esti aukšto lygio. Be tragiškų 
išvežimų paminėjimo paskaitose iš
keliamos ir kitos aktualios proble
mos, būtent: ar mažos tautos turi 
teisę egzistuoti, ar geras lietuvis, 
latvis, estas gali būti geras Aus
tralijos pilietis, kokie komunizmo 
tikslai bei priemonės ir t. p. Labai 
būtų naudinga, kad į tokius pami
nėjimus ateitų daugiausia tėvų su 
priaugančiu jaunimu, kuriam ne
užilgo teks perimti tautos laisvi
nimo darbą.

Mano oponentas pasigenda jau
trumo ir intymios atmosferos pa
baltiečių minėjimuose. Bet mes tu
rime nemaža lietuviškų paminėji
mų, kur toks intymumas yra. Sa
kysime, yra labai jautrus Motinos 
dienos paminėjimas, į kurį ateina 
tėvai su savo vaikais ir čia galima 
iškelti lietuvės motinos vargus bei 
kančias Sibire ir motinos uždavi
nius čia išeivijoje. Taipogi vien 
tik lietuviams turime tautos, nepri
klausomybės minėjimus, kariuome
nės šventę ir t. p. kuriuos švenčia
me jautriai, artimai ir broliškai.

Negalime abejoti, jog Pabaltie
čių Komiteto veikla politiniu atž
vilgiu yra reikšminga. Kiek žinau, 
nei estai, nei latviai atskirų minė
jimų nedaro. Aš manau, kad ir 
mes, lietuviai, turėtume irgi pa
sekti jų pavyzdžiu.

R.V.

valome lankyti, aktyviai dalyvauti. 
Bet tai yra turimos energijos iš
spinduliavimas iš savęs į gyvena
mąją erdvę, kad ją paveiktume.

Bet to neužtenka, mes greitai 
ištuštėsime, jei nepapildysime sa
vęs nauja jėga. Iš kur ją gauti? 
Kaip ją papildyti? Ji ateina su 
malda, su nauju pasiryžimu, su gi
liu susikaupimu. Turime rūpintis 
tų įvykių niekados neužmiršti, per
duoti iš kartos į kartą legendomis, 
dainomis, maldomis, kaip skau
džiausią tautos tragediją. Ir tai 
kaip tik, galime atlikti savųjų tar
pe, savo minėjimuose kartu visi su 
savo šeimomis dalyvaudami.

Dar vienas aspektas labai svar
bus tokių, savųjų tarpe, minėjimų. 
Mūsų kova nebaigta, mes vedame 
laisvinimo akciją, tam reikalui va
dovauja VLIK’as ir tai kovai lė
šas telkia Tautos Fondas. Mūsų 
visų pareiga tą kovą remti. Ir bir- skaitlingą^ dalyauti minėjimuose ir 
želio išvežimų minėjimai yra ge
riausia proga tą savo tautinę pa
reigą atlikti atiduodant auką. 
Reikėtų ir mažuosius prie to pri
pratinti, kad ir jie savo maža au
ka prisidėtų, tai, be abejo, turėtų 
didelės auklėjamosios reikšmės.

A. Kaimietis

DANUTĘ DAVALGAITĘ 
ir

GAVIN JOHN RAFFERTY, 
sukūrusius gražią šeimą, sveikiname ir linkime daug 
laimės ir sėkmės naujame gyvenime.

V. N. B raželiai.
K. A. Podenai.

Išlydėtas A Kazlauskas
Šiomis dienomis paskubomis at

sisveikinom su vienu iš veikliausių 
jaunimo atstovų — Algiu Kaz
lausku, kuris išvyko Amerikon il
gesniam laikui. Kai jis pasakė 
paskutinį sudiev, mes pamatėm ir 
pajutome, ko netekome — išleido-

bet iš kitos pusės lygiai Jaunimo 
Metai įpareigoja, ir jaunimą. Syd
nejaus lietuvių jaunimas tikrai pa
teisins save, jeigu imsis iniciaty
vos konkretiems darbams: jeigu 
jie tik panorės, tai turės ne tik 
sporto salę, bet net įsteigs Sydne
jaus Lietuvių (ne vien tik jauni
mo) Centrą, kuriuo jie ir patys ga
lės didžiuotis, ir susilauks užtar- ėmėsi 
nauto pagyrimo iš vyresniųjų, ku
rie savu laiku patys nemokėjo sa
vo tarpe susikalbėti. Pripažindami 
sportininkams primatą jų organi
zacijos gausumu, iš jos ir tikimės 
konkrečios iniciatyvos ir aktyvu
mo, bet ne vien verkšlenimų ir 
tuščių šūksnių.

me patį Jaunimo Komiteto Pirmi
ninką !

Australija nustojo energingo 
savo nario, o mes vadovo!

Visai Melbourne liet, bendruo
menei Algis jau nuo mokyklos 
(ypač lietuviškos) buvo gerai pa
žįstamas. Jis buvo pavyzdingas 
skautas stovyklautojas, tunto ad
jutantas, tautinių šokių šokėjas. 
Bestudijuodamas inžineriją buvo 
Melb, Liet. Stud. Sąjungos 
mininkas.

Paskelbus Jaunimo Metus 
Melbourne niekas perdaug
domėjo PLJ Kongresu, Algis sa
vo pastangomis sukvietė visų jau
nimo

Pir-

kai 
nesi-

organizacijų atstovus ir 
iniciatyvos tą idėją propa- 
Iš to susirinkimo ir susi- 
Melbourno Jaunimo Kon- 
Komitetas, kuriam jis pats

x A. G., 
North Ryde

guoti. 
tvėrė 
greso 
vadovavo Nors tas Komitetas bu
vo Melbourne įsteigtas vėliau, 
kaip kitose Australijos vietose, 
bet dėka Algio jis greitai atsisto
jo ant kojų. Algis nuolat davė 
naujų idėjų ir sekė, kad paskirtos 
pareigos kiekvieno nario būtų stro-

Paruošė Verus

piai vykdomos ir užduotas darbas 
atliktas laiku. Melbourne lietu
viai pradėjo judėti ir stebėtis bei 
džiaugtis, kad jaunimas pasidarė 
toks aktyvus.

Taigi, visi pagyrimai turėtų, 
sekti pirmiausia Algiui, nes jo 
nuopelnas, kad Melb. Komitetai 
per pusę metų spėjo surinkti viri 
$1400 jaunimo atstovams pasiųs
ti. (Pats jis išvažiavo savo lėšo
mis.) Algiui vadovaujant Melb. 
J. K-tas suruošė Vasario 16-tos 
minėjimą, diskusijas, šokių vaka
rus ir gegužines, ir prisidėjo prie 
literatūros vakaro — viską tam, 
kad sukauptų pinigų.

Mes palikusieji, tęsime jo pra
dėtą darhą. Mes tikime, kad Algis 
Amerikoje suras savo energijai 
dirvą ir įsijungs į lietuviško jau
nimo eiles su tokiu pat entuzias- 
mu kaip ir čia. Melb. J. K. K-tai

Helikopteris vairuojamas pačiais 
malūniniais sparnais juos atitin
kamai sukiojant arba nustatant 
tam tikrą kampą norint kad jis 
arba kiltų, arba leistųsi, arba 
skristų horizontaliai.

Nors helikopteriai savo greičiu 
ir negali lygintis su paprastais 
lėktuvais, vis tik jų judėjimo grėi-

jiemstį labai išvystė pritaikius 
sprausminius motorus. Amerikos 
karo aviacijos helikopteris Lock
head XH-51A, pritaikius jam 
sprausminį motorą, savo išbandy
mo metu išvystė 272 mylių greitį 
per valandą. Šis modelis esąs pats 
greičiasias šiuo metu helikopteris 
pasaulyje.

TĖVŲ JĖZUITŲ LIETUVIŲ 
KOPLYČIAI BRAZILIJOJE

STATYTI AUKOJO:
B. Jostmanis, Adelaide — $104;
M. V. Miliauskai, Melbourne —$1® 
T. Seliokienė, Melbourne — $5:
P. Zubrickienė, Melbourne — $2;
P. Sadauskienė, Melbourne — $1.

Su anksčiau surinktomis auko
mis ligšiol iš viso suaukota 
$1966.00.

Visiems mieliems aukotojam’ 
nuoširdžiai dėkoja Tėvai jėzuitai 
Brazilijoje. Maloniai prašoma au
kas ir toliau siųsti įgaliotiniui:

S. Gaidelis
264 Miller St.,
North Sydney N. S. W.
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Geelongo Vyties klube
NAUJA "VYTIES” VALDYBA 

Gegužės 1 d. Liet. Namuose įvy
ko metinis sporto klubo "Vyties” 
susirinkimas, į kurį atsilankė gau
siai narių ir rėmėjų. Susirinkimui 
pirmininkavo p. J. Gailius, sekre
toriavo p. M. Janulis. Sudarius 
mandatų komisijų iš p.p. G. Valai
tienės, R Akenytės ir L. Valodkai- 
tės, klubo pirm. p. A. Bratanavi- 
čius padarė išsamų metinės veiklos 
pranešimų, iš kur paiškėjo valdy
bos veiklumas ir susirinkusieji 
valdybos darbus užgyrė. Iš kasi
ninko C. Valodkos pranešimo pa
aiškėjo, kad surengtoji XVI-ji 
Sporto šventė Geelonge nuostolių 
neatnešė, o klub surengtieji du ba
liai klubo finansus dešimteriopai 
pakėlė. Valdybos veikla ir finansi
nė atskaitomybė susirinkusiųjų bu
vo priimta.

Sekcijų pranešimus padarė: 
krepšinio—L. Bungarda, K. Sta- 
rinskas ir S. šutas; tinklinio — 
Vyt Breneizeris; stalo teniso — 
St Valaitis; šachmatų J. Manikau- 
skas ir A. Bratanavičius.
Iš sekcijų vadovų pranešimų ga
vosi vaizdas, kad geriausiai lai
kosi mergaičių ir berniukų koman
dos, kurias sudaro vien lietuviukai 
ir daro sparčių pažangų. Jau ba
landžio paskutinę savaitę žaisdami 
jauniai — berniukai ir mergaitės 
—laimi prieš vietos australų ko
mandas, kas dar daugiau užde
ga jaunas širdis.

Vyresniųjų komandos žymiai su
silpnėjo, nes daug vyresnio am
žiaus sportininkų—kių darbo ir 
aplinkybių verčiami persikėlė j 
Melbournų. Atsirado pasiūlymų 
steigti "Vyties” klubo skyrių Mel
bourne...

Renkant naujų klubo valdybų te
ko keletą kartų prirašyti kandida
tų lentų ir vėl trinti, kol pagaliau 
buvo išrinkta penkių asmenų val
dyba tokiose pareigose: pirm. A. 
Obeliūnas, 58 Kilgour St., Vic., 
vicepirm. L. Valodka, sekret. M. 
Janulis, kasininkas C. Valodka ir 
sporto reikalų vedėjas E. Lap- 
šys.

Naujųjų valdybų išrinkus tuo
jau pasipylė įvairiausi klausimai 
ir pasiūlymai. Norisi į vieną at
kreipti dėmesį — pasiūlyta, kad 
ateityje sporto švenčių metu būtų 
ruošiami pasišokimai kas vakarą 
laisvu laiku nuo programos. Gal
vojama, kad tokiu būdu jaunimas 
išvengs privačių "partijų", šokda
mi vienas kitą arčiau pažins, pa
laikys glaudesnius ryšius, o spor
to vadovai prižiūrėtų, kad viskas 
vyktų tvarkingai, šiai minčiai su
sirinkimas vienbalsiai pritarė ir 
įgaliojo naują valdybą tuo reika
lu susisiekti su centro valdyba.

Atsirado siūlytojų, kad sporto 
švenčių metu klubams taškai būtų 
skiriami ne tik už sportą, bet ir 
už tvarkingas unformas, elgesį, 
sportišką žygiavimą, kas pakeltų 
sportininkų moralę ir susiklausy
mą.

Geelongo sporto rėmėjai jau me
džiagas nupirko ir ruošia mergai
tėms puikias išeigines uniformas, 
o valdyba gal pakvies kokį puska
rininkį pamokyti rikiuotės, žodžiu, 
su nauja valdžia Geelongo sporto 
Klubas “Vytis” XVII-je sporto 
Šventėje tikisi pasirodyti visoje 
didybėje.

Susirinkimas' praėjo labai sklan
džiai ir baigtas Tautos Himnu.

Buvęs

Su tuo Geelongu tai tikrai neaiš
ku. Prieš kelias savaites Sporto 
Skyriaus redaktorius aiškinosi 
dėl Geelongo kapeliono kun. Dr. P. 
Bašinsko pasakytų žodžių apie 
sportininkus. Daug kas perskai
tė, pakraipė galvas ir taip sau pa
liko nežinioj. Ir štai aną savaitę 
"Tėviškės Aiduose” ir žodžiu buvo 
paminėtos visos sportininkų “kal
tės Geelonge. Man ir daugeliui ki
tų nebuvusiems paskutinėj šventėj 
Geelong taip ir neaišku, kieno gi 
teisybė, kai tuo tarpu buvę šven
tės rengėjai Geelongo Vytis ir Aus
tralijos Liet Sp. Klubų buv. Val
dyba, kuri lyg tai ir buvo fakti- 
nasis šventės rengėjas, sėdi lyg 
vištos ant kiaušinių ir bijo pratarti 
žodį. Jau pats laikas būtų žinoti, 
kas galų gale yra teisus!

¥
Kovo Merginų komandos žaidėja 

L. Motiejūnaitė po eilės sunkių 
žaidimo ir mokslo metų nutarė pa
ilsėti ir gautas ilgesnes atostogas 
praleisti N. Zelandijoj, į kur ji 
praeitą sekmadienį ir išskrido. Vi
si koviečiai, linkėdami Laimai ge
riausios sėkmės N. Zelandijoj, pri
sibijo tik, kad jai neatsitiktų tas 
pats, kaip ir buv. komandos drau
gei J. čepulytei, kuri, pamačiusi tą 
kraštą jau ir sugrįžt į Australiją 
nenori!

¥
Kovo Valdyba per paskutinį sa

vo posėdį Lidcombe Liet. Namuose 
netikėtai sugavo veteraną šachma
tininką V. Koženiauską, kuris jau 
ilgesnis laikas nebuvo prisėdęs prie 
šachmatų lentos. Prispyrus į kam
pą po ilgų šnektų ir pamokslų pa
galiau “šaknelė” sutiko vėl akty
viai įsijungti į Sydnejaus šachma
tininkų eiles. Kodėl pametęs šach
matus, jis teisinosi, kad šachmatai 
jam sukelia “uleerius”. Kažin, ar 
taip jau teisybė.

*
Sydnejiškės merginos krepšinin

kės prieš porą savaičių dalyvavu
sios Wollongong N.S.W. krepšinio 
pirmenybėse ir savo grupėje lai
mėjusios I-ją vietą turėjo gražių

pergyvenimų. Norėdamos sutaupy
ti pinigų (o jų taip mažai jos pri
laiko) ir gyvendamos dviejų lovų 
kambary viešbutyje miegodavo po 
tris ar keturias ir kiekvieną rytą 
tarnaitei ateinant tvarkyti kam
barių kai kurios turėdavo ilgokai 
užtrukti koridoriuose ar kitose ge
rose vietose. Ką gi gali padaryti, 
kad “Kovas” toks neturtingas, nors 
už laimėjimus krepšininkėms pri
klauso tik didelė pagarba.

/ *
Nežinia, kas ten atsitiko Adeali- 

dėje, kad tik po neseniai įvykusių 
rinkimų “Vyties” valdybos sekre
torius B. Nemeika savo pareigų 
atsisakė ir iš valdybos visai pasi
traukė savo vietą perleisdamas E. 
Taparauskui. Nors ir ne valdžios 
žmogų bet sydnejiškiai tikisi vis- 
tiek sutikti “Karambą” Sydneju- 
je!

_★
Kovo sekretorius V. Augustina- 

vičius, nors pokeriuko “sporte” 
yra vienas iš ekspertų, tačiau po
kerio mašinų nekenčia kaip velnias 
kryžiaus ir Kovo kasininkui priža
dėjo sumokėti 30 dolerių klubo ka- 
son, jeigu jį kas pamatys traukiant 
vienarankio “bandito” rankeną. 
Kaip ten bus, kaip nebus, bet Kovo 
kasai būtų naudingas šis 20-ties

dolerių “jackpotas”.
¥

Neturėdami savo salės koviečiai 
krepšininkai-kės į turnyrus turi 
važinėti po visą didįjį Sydnejų. 
Tik su pagalba pasišventusių tre
nerių įmanoma, ypatingai jaunuo
sius krepšininkus pristatyt į rung
tynes ir dažnai į treniruotes, štai 
jaunasis Andriejūnas taip prikem
ša savo jau nejauną mašiną jauno
siomis krepšininkėmis, kad net 
stogas kilnojasi, kai tuo tarpu 
bankstowniškis Sauka irgi neatsi
lieka su bankstovniškiais berniu
kais juos pristatinėdamas į rungty
nes. O ką gi kalbėti apie vyrus ir 
moteris ir treniruotes, per kurias

PRANEŠIMAS
Australijos Lietuvių Sporto 

Klubų Sąjungos Valdyba, perė
mus iš Svečių Priėmimo Komite
to (1964 metų) visus dokumen
tus, knygas ir užbaigiamojo po
sėdžio protokolą ir remdamiesi 
buvusios A.L.F.A.S. nutarimais, 
viešai praneša, kad Sydnejaus 
Svečių Priėmimo Komitetas yra 
pilnai atsiskaitęs su Australijos 
Lietuvių Sporto Klubų Sąjunga.

A.L.S.K.Š. Valdyba

jau visi i Newtowno salę nesutel
pa ir turi jaunieji 'vargti duobėtoj 
Bankstowno aikštelėj nesvarbu, ar 
tai būtų lietinga, ar vėjuota diena. 
Bankstowno salė tai būtų tikras 
išganymas mūsų jaunimui.

★
J. čepulytė, buv. Kovo krepši

ninkė ir jau kiek laiko gyvenanti 
N. Zelandijoj, kitą mėnesį išteka 
už kanadiečio ir numato dar ir po 
vestuvių pagyventi kiek N. Zelan
dijoj, kur jos busimasis vyras ats
tovauja savo firmą. Sėkmės, Jane, 
ir laimingo šeimyninio gyvenimo!

★
Kovo merginų komanda tai tik

rai nelaiminga (žinoma, tik ne 
žaidime, kur jos yra vienos iš ge
riausių Sydnejuje), bet savo žaidė
jų netekimu, štai, nustojus vienos 
ir kitos krepšininkės atrodo, grei
tu laiku koviečiai neteks ir Danos 
Paulauskaitės, kuri su savo šeima 
pakelia sparnus išvykti į Ameriką. 
Ką gi padarysi. Gerai tik, kad yra 
puikus jaunių prieauglis!

★
Visiems gerai žinoma Amerikos 

negrų Harlem Globetrotters krep
šinio komanda, kuri ateinančiais 
metais vėl lankysis Australijoje, 
šiemet švenčia savo 40-ties metų 
jubiliejų. Iki šiol jie yra aplankę 
88 valstybes ir iki šiol atsiekę 
8.434 laimėjimus ir 322 pralaimė
jimus.

Rimas Gailius

OLIMPINIAI KLAPATAI
OLIMPINIAI RŪPESČIAI

Iki vasaros olimpinių žaidynių, 
kurios vyks 1968 metais Meksikos 
sostinėje Mechike, atrodo, dar daug 
laiko. Tačiau neįprastos daugelio 
šalių sportininkams vietos sąlygos 
jau dabar kelia didelį mokslininkų 
ir sporto specialistų susirūpinimą. 
Yra ir kitokių “problemų”, susiju
sių su olimpinėm žaidynėm.

TRYS PROBLEMOS
Švedijos lengvaatlečiai neseniai 

grįžo iš Mechiko. Stokholmo lai
kraščio “Idrotsbladet” korespon
dentas paprašė komandos vadovo, 
žymaus švedų sportinio veikėjo 
Sveno Tofelto papasakoti apie pro
blemas, kurias turi išspręsti spor
tininkai, ruošdamiesi 1968 metų 
olimpinėms žaidynėms, štai ką 
atsakė S. Tofeitas:

“Mano nuomone, yra trys pro
blemos, su kuriomis turi skaitytis 
visi sportininkai, besiruošiantieji 
kelionei į Mechiką. Ir neteisūs tie, 
kurie kalba tik apie vieną proble
mą — aklimatizaciją”.

1. Pirmoji problema — dienos 
režimas, laiko paskirstymas, ši 
problema iškyla kiekvienam žmo
gui, atlikusiam ilgą ir tolimą ke
lionę į kitą pasaulio kraštą. Ją 
nesunku išspręsti. Reikia 3-4 die
nų, kad priprastum prie meksikie
čių laiko.

2. Labai svarbu ir tai, kad Me
ksikoje baktereologinės sąlygos 
mums yra visiškai naujos. Dėl 
šios priežasties daugelis, atvyku
sių į Meksiką, tarp 5-10 dienos 
skundžiasi negalavimu, skilvio su
trikimu .

Todėl mūsų gydytojai turi at
rasti specialų vakciną ir pasirū
pinti, jog sportininkui negrėstų 
skilvio ligos. Reikia prdurti, kad 
žinoma, mes naudosimės sava vir
tuve, kuri būdinga šiaurės valsty
bių gyventojams. Tarp kitko, Me
ksika šiuo atveju nėra išimtimi — 
taip būdavo per visas olimpines 
žaidynes. _

3. Ir pagaliau — praretinto oro 
poveikis organizmui, arba, kaip 
jau priimta sakyti, aklimatizaci
jos problema. Kiek reikės laiko, 
kad {pastūmei prie naujų sąlygų?

Dabar į šį klausimą aš negaliu at
sakyti. Mūsų fiziologas Bengtas 
Šaltinas surinko nemaža duomenų, 
bet juos dar reikia apdoroti... Bū
tų labai gerai, jeigu mums pavyk
tų iki žaidynių ilgiau pasitreniruo
ti kalnuose. Apie tai mes tariamės 
su Austrija.

PARDUODAMAS . . . 
OLIMPINIS ORAS

Nors iki olimpinių žaidynių dar 
toli, bet jau šiuo metu atsiranda 
mėgėjų, kurie šias žaidynes nori 
paversti pasipelnymo šaltiniu. 
Naudodamasis tuo, jog pastaruo
ju metu apie Mechiko aukštikal
nių orą labai daug rašoma įvai
riose šalyse, kažkoks Lojo neseniai 
pradėjo pardavinėti Meksikos sos
tinės orą. Suspaustas oras parduo
damas plastmasiniame įpokavime, 
ant kurio puikuojasi olimpiniai 
žiedai ir paskutiniojo actekų kara
liaus Kuatemoko portretas. Vieno 
tokio pokelio kaina 2,5 pezo (apie 
20 JAV centų). Spaudos konfe
rencijoje Lojo pareiškė, jog jis, 
kaip suvenyrus, per mėnesį par
duoda po 2500 pokelių ir tikisi žy
miai išplėsti savo prekybą artė
jant olimpinėms žaidynėms. Be to, 
pasakė Lojo, jis kreipėsi į atitin
kamus organus, siekdamas užregis
truoti savo monopolinę teisę parda
vinėti orą.

Kaip bebūtų keista, bet Meksi
kos spaudoje išsivystė gyva disku
sija dėl šios naujosios tėvyninės 
gamybos “prekės” eksporto. Lai
kraštis “EI Sol”, pavyzdžiui, yra 
tos nuomonės, jog parduodamą orą 
reikia kvėpinti pačiu geriausiu me- 
ksiketišku odekolonu. Bet jam 
prieštaraujama : pirkėjai, girdi 
gali susidaryti melagingą įspūdį, 
jog Meksikos sostinės oras be kve
palų neskaniai kvepia. Kai kurie

Kaune prieš kiek laiko turėjęs 
progos apsilankyti lietuvis iš Va
karų atpasakoja pasikalbėjimą 
Laisvės Alėjoj:

— Kodėl sugrąžinot šiai gatvei 
buržuazinių laikų vardą?

— Todėl, kad... buvo įsakyta ne- 
bevadinti gatvių gyvųjų vardais...

Kovo
KOVIETĖS LAIMI

Po gražaus pasirodymo Wollon- 
gonge Kovo merginos savajame 
turnyre žaidė prieš Barbarians III 
ir laimėjo 55:10 (31:4). Nors re
zultatas ir gana aukštas, bet prie
šininkės nebuvo tokios silpnos. 
Gražūs praėjimai, kuone visų žai
dėjų puikūs metimai atnešė joms 
pelnytą laimėjimą. Taškai: Čelky- 
tė 14, S. Motiejūnaitė 13, L. Mo
tiejūnaitė 9, Meškauskaitė 8, 
James 6, Kossa 5 ir Williams 2.

*
N. S. W. PIRMENYBĖSE

Gegužės 7-8 d.d. Sydnejuje įvy-
ko moterų NSW krepšinio pirme
nybės ,kur be sostinės Canberros 
komandos dalyvavo atskirų mies
tų ir distriktų geriausios koman-
dos. Kovietės, Wollongong® tapu-

klube
sios savoj grupėj nugalėtojomis 
irgi turėjo teisę dalyvauti šiose 
pirmenybėse.

Pirmąsias savo rungtynes jos 
turėjo žaisti prieš Illawara rinkti
nę. Nors ir geriau žaisdamos jos 
šias rungtynes pralaimėjo 32:25 
(12:8). Pralaimėjimas buvo dau
giau taktiškas, nes pralaimėjus ko- 
vietės atsistojo geresnėje lentelės 
pusėje ir turėjo daugiau galimybių 
patekti į baigmę. Taškai: Paulaus
kaitė ir Williams po 6, Motiejū
naitė ir čelkytė po 4, S. Motiejū
naitė ir Kossa po 2, Meškauskaitė

KOVAS-GOULBURN
45:31 (19:16)

Antrąsias N. S. W. pirmenybių

rungtynes kovietės turėjo prieš 
stiprią Goulbum miesto rinktinę 
Pirmasis puslaikis buvo visą laiką 
labai įtemptas, ir nors kovietės ir 
vedė žaidimą svo naudai, tačiau 
priešinfnkių didelė sparta ir noras 
žaidimo vyravimą perimti j savo 
rankas, darė visą puslaikį labai 
įtemptą.

Antrajame puslaikyje kuone 
10-tį pirmųjų minučių žaidimas 
apyilgis, tik vėliau į pabaigą mū
sų merginos daro vieną po kito 
gražus metimus ir rungtynes bai
gia net 14 taškų persvara.

Visas rungtynes kovietės žaidė 
labai šaltai, nesijaudindamos ir 
nepamesdamos galvos, kas dažnai 
atsitikdavo anksčiau. Su šiuo lai
mėjimu kovietės išsikovojo sau 
teisę į pusfinalius. Taškai: Pau
lauskaitė 15, čelkytė 11, S. Motie
jūnaitė 9, L. Motiejūnaitė 7, 
James. 3.

laikraščiai paprasčiausiai Lojo va
dina sukčiumi, — tik pagalvokit, 
pardavinėti orą! Ginti sūnų-pirk- 
lį per spaudą stojo motina. Ji pa
reiškė: “Jis tiksliai ir aiškiai pa
rašė ant įpokavimo: “Meksikietiš
kas oras”, Juk jis nesistengia šią 
prekę parduoti kaip ką kitką. Kas 
nenori pirkti oro, tegul neperka”.

Meksikos nacionalinis olimpinis 
komitetas taip pat išreiškė savo 
pažiūrą į prekybą oru. Jis parei
kalavo, jog pirklys nuo savo pro
dukcijos įpokavimo nuimtų šven
čiausią sportininkui emblemą — 
olimpinius žiedus. Komiteto atsto
vai veikė taip ryžtingai ir princi- 
pialiai, jog valdžia oficialiai už
draudė Lojo spausdinti ant oro po
kelių olimpinę emblemą. Ar pirks 
turistai orą be olimpinių žiedų? 
Paties nuomone, “tai rimta prob
lema”.

“OLIMPINĖSE SĄLYGOSE”
Gruzijos Kūno kultūros institu

to ir fizinės kultūros mokslinio 
tyrimo instituto moksliniai darbuo
tojai atliko grupės sportininkų 
stebėjimus 2448 m. virš jūros ly
gio aukštyje. Dabar Gruzijoje su
darytas specialus aklimatizacijos 
komitetas, kuriame fiziologai ruo
šia treniruočių režimo rekomenda
cijas sportininkams, būsimiems 
olimpinių žaidynių Mechike daly
viams.

Mokslininkai stebėjo 50 imtynin- 
kų, lengvaatlečių, futbolininkų, 
sunkumų kilnotojų ir gimnastų 
Chra-Ckaro perėjoje (Mažasis 
Kaukazo kalnagūbris). Visi spor
tininkai palyginus lengvai įveik
davo trumpalaikius krūvius — 
sunkumų kilnojimą, sprintą, pra
timus ant arklio. Tuo tarpu ilga
laikius krūvius — imtynes, ilgų 
nuotolių bėgimą, laisvuosius pra
timus ir pratimus ant žiedų — pa
kelti atletams būdavo žymiai sun
kiau. Pulso dažnumas pirmosio
mis treniruočių dienomis padidė
davo 6-7 smūgiais per minutę, ryš
kiai pakildavo kraujo spaudimas.

Sportininko organizmas šitose 
aukštumų sąlygose pilnutinai 
įprasdavo tik po 10-15 dienų. Ta
čiau fiziologai pastebėjo, jog kiek

vienam sportininkui reikalingas 
savas aklimatizacijos laikotarpis: 
pasirodo, kiekvieno organizmo re
akcija į aukštumos pesikeitimą in
dividuali.

Savo bandymus Gruzijos moksli
ninkai ir sporto specialistai nuta
rę tęsti šią žiemą ir ateinančią va
sarą.

O KAIPGI SPAGETI?
Busimosios olimpiados žaidynių 

vietos aukštumas (2230 metrai 
virš jūros lygio) kelia sportinin
kams ir daugelį kitų problemų. 
Pavyzdžiui, italams — gastronomi- 
nę. Pasirodo, jog, esant žemes
niam atfosreros slėgimui, kai van
duo užverda prie mažesnės tempe
ratūros, sunku kaip reikiant išvirti 
spageti — tautinį italų valgį.

Italijos nacionalinio olimpinio 
komiteto generalinio sekretoriaus 
Marijo Šeini nuomone, yra dvi išei
tys: arba paruošti specialią spage
ti rūšį, verdančią prie žemos tem
peratūros, arba vežtis su savimi į 
Mechiką specialius padidinto slėgi
mo virtuvės katilus . . . Bet spa
geti, pasakė M. Šeini, bet kokiu 
atveju Italijos olimpiečiai turi tu
rėti.

AKLIMATIZACIJA NAMUOSE
Japonijos nacionalinis olimpinis 

komitetas išsiuntė į Mechiką spe
cialią sporto gydytojų delegaciją, 
vadovaujamą profesoriaus Michi- 
jo. Jai buvo duotas uždavinys iš
tirti sportininkų aklimatizacijos 
sąlygas Meksikoje. Neseniai komi
sija grįžo iš Japonijos. Kokias ji 
padarą išvadas?

Pagrindinė išvada, kaip pažy
mėjo savo pareiškime profesorius 
Michi jo, yra ši: aklimatizacijai 
reikia ruoštis jau dabar, savo ša
lyje, nelaukiant, kada ateis laikas 
važiuoti į Mechiką. Šia kryptimi 
Japonijoje jau daromas didelis 
darbas. Daugelio sporto šakų fe
deracijos ieško lėšų, kad galėtų 
įrengti treniruočių stovyklas kal
nuose. Vienok surinkti reikalingą 
sumą labai sunku. Išeitį rado japo
nų imtininkai, kurie treniruojasi 
su kaukėmis. Specialistų tvirtini

mu, kaukės puikiausiai imituoja 
deguonies trūkumą aukštumų są
lygose.

Michijo sutiko su meksikiečių ko
misijos, sudarytos žaidynių komi
teto. Išvadomis, jog sportininkų 
aklimatizacijai Mechike reikės 
dviejų savaičių. Vienok jis pabrė
žė, jog tie atletai, kurie dalyvaus 
tik žaidynių pabaigoje ir aklima
tizuotis galės apie mėnesį laiko, 
turės žymiai geresnes sąlygas 
startams, negu tie, kuriems teks 
žaidynes pradėti.

★

VYRAI - OZARKS 54:27 (22:12) 
Kovo vyrai savo pirmenybėse la

bai lengvai įveikė naujai įsisteigu
sią Ozarks komandą. Panaudodami 
salės spaudimą, vyrai aikštėje da
rė ką norėjo, nors savo sviedinio 
perdavimuose buvo daroma labai 
daug klaidų, kas prieš geresnę ko
mandą būtų kainavę nemažai taš
kų.

Taškai: Andriejūnas 16, Atkin
son 12, Lukoševičius 10, Daniške- 
vičius 8, Kraucevičius II-6, Sau
ka 2.

KOVIEČIAMS NESISEKA
Riga Shield turnyre paskutinės 

rungtynės žaistos su Ashfield ko
manda ir pralaimėta 7-3 santykiu. 
Iš keturių turnyre dalyvavusių 
komandų koviečiai užėmė trečią 
vietą. Šiose rungtynėse padarė 
staigmeną kovietis V. Liūgą, įvei
kdamas NSW meisterį L. Fell.

KOVAS — CHATSWOOD 1-4 
šio mėnesio pradžioje prasidėjo 

svarbiausi metiniai tarpklubiniai 
šachmatų žaidimai, vadinami Gra
de Mathes. Dalyvauja 80 koman
dų, kurios pagal pajėgumą su
skirstytos į grupes. Pirmoji kovie- 
čių komanda aukščiausioje grupė
je padarė blogą pradžią pralaimė
dama labai aukštu rezultatu. Vie
nintelį tašką užpelnė sužaisdami 
savo partijas lygiomis V. Liūgą ir 
V. Augustinavičius.

KOVAS — BLACKTOWN 1-4
Antroji koviečių komanda, ku

rią sudaro vien tik lietuviai, pir
mose rungtynėse turėjo pasiduoti 
geresniems priešininkams. Klubui 
tašką pelnė P. Grosas.

SUGRĮŽO V. KOŽENIAUSKAS 
Po ilgų atostogų į koviečių pir

mąją komandą sugrįžo senas šach

matininkas V. Koženiauskas. Klu
bo valdybai davė pažadą, kad 
ateityje žais už sporto klubą vi
suose turnyruose. V. Koženiaus
kas yra vienas iš sporto klubo 
steigėjų, keletą metų dirbęs klubo 
valdybose ir sėkmingai žaidęs 
krepšinį.

ŠACHMATŲ LAIKRAŠTIS
Nuo šių metų pradžios pradėtas 

leisti šachmatų laikraštis visai 
Australijai, pavadintas “Chess in 
Australia”. Minėtame laikraštyje 
skelbiamos pavardės visų regis
truotų žaidėjų ir jų pajėgumas 
(Grading). Vakarų Australijos, 
sąrašuose yra vienintelė lietuvio 
pavardė. Tai 18 metų jaunuolis 
Jonas Slidžiūnas. Labai gabus 
šachmatininkas, žaidžia už aus
tralų Metropolitan Chess Club.

PASVEIKINIMAS ,
Sporto klubo valdyba ir šach

matininkai sveikina šachmatinin
ką Jurgį Baikovą, sukūrusį šeimą 
ir linki daug laimės ateities gyve
nime. Jurgis prieš keletą metų la
bai daug dirbo sporto klubo labui. 
Šiuo metu aktyviai reiškiasi šach
matuose.

V. A.
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birželio 3 d. (penktadienį) 8 vai. vak. ruošia metinį
NEWCASTLE

MINĖTA MOTINOS DIENA
Gegužės 1 d. Newcastle lietuviai 

paminėjo Motinos Dieną dviejose 
vietose: ryte bažnyčioje, kur pa
maldas atlaikė kun. "P. Martuzas 
pasakydamas dienai skirtą turi
ningą pamokslą, ir vakare Moti
nos Dienos minėjimas buvo tęsiar 
mas K. Jazbučio sodyboje South 
Wallsende.

Čia pirmą kartą Newcastle lie
tuvių istorijoje buvo atlaikytos 
gegužinės pamaldos privačiame 
name. Jas atlaikė kun. P. Martu
zas prie išstatytos Aušros Vartų 
Marijos vėliavos — paveikslo.

Po trumpo apyl. p-ko S. Žuko 
žodžio kiek ilgiau apie motinų pa
dėtį šių dienų visuomenėje kalbėjo 
Dr. M. šeškus. Pagrindinė kalbos 
mintis — motinos gali sėkmingai 
pakeisti vyrus daugely profesijų, 
bet įvairios vaikams auklėti su
kurtos institucijos negali visiškai 
pakeisti motinų auklėjamosios rei
kšmės šeimose.

Meninėje minėjimo dalyje C. 
Christensen padeklamavo eilėraš
tį “Vainikas Mamytei”, o R. Ba- 
jelytė eilėraštį “Mamytei”. Po to 
Newcastle liet, choras, vad. S. Žu
ko, sudainavo dvi dainas. Be to, S. 
Žukas rodė spalvotą filmą iš vie
tos lietuvių gyvenimo.

Baigiantis minėjimui pirm. S. 
Žukas- įteikė Danutei Skuodaitei 
— Newcastle liet, jaunimo atsto
vei į Jaunimo Kongresą $300, su
rinktų iš vietos lietuvių (didesnė
mis sumomis aukojo: Newcastle 
apyl. Valdyba $100, Newcastle lie
tuvių choras $60, vietos ateitinin
kų kuopelė $10, Soc. Globos Mo
terų K-tas $10, ir po mažiau veik 
visi vietos lietuviai).

Visos motinos buvo pavaišintos 
nemokamais gausiais tortais, py
ragaičiais ir kava, o vyrai apmo
kamomis dešrelėmis ir alum.

Po to dar ilgai buvo šokama ir 
dainuojama sutartinės dainos.

Atsilankiusiųjų minėjiman bu
vo gana daug. Jų tarpe buvo ir du 
svečiai: kun. P. Martuzas iš Syd
ney ir Adelaidės Apyl. P-kas 
Z. Vabolis su žmona.

skautės motinos, remiamos kitų 
motinų pagamino ir vaišino retais 
pietumis: kepta bulvių tarkainė — 
kugelis, prie jo tinkama sriuba. 
Atsidėkodami dalyviai lengvesne 
ranka nepagailėjo cento ar dolerio 
reikalingoms išlaidoms padengti. 
Baigiantis programai scenon buvo 
pakviestas apyl. p-kas A. Andriuš- 
ka, kuris savo žodyje supažindi
no susirinkusius kiek smulkiau su 
Canberros atstovės vykimu į Jau
nimo Kongresą Amerikoje, o taip 
gi ir lėšų reikalu, čia pat buvo 
įteikti ir pinigai — čekis kelionės 
išlaidoms padengti — 640 dolerių

D. Labutytė jautriu žodžiu pa
reiškė padėką ir pažadėjo savo 
pareigą pilnai atlikti. Plojimais 
palydėti jos pažadai ir palinkėta 
laimingos kelionės ir sugrįžimo.

Susirinkusieji praleidę keletą 
valandų skirstėsi įnamus.

Pasigendame tų, kurie su tokiu 
dideliu “įkarščiu” aiškino parei
gos jausmą patys nesilankydami į 
šios rūšies ar ir reikšmingesnius 
minėjimus.

A.

P-

Kor.

CANBERRA
PAMINĖTA ^MOTINOS DIENA

Gražiai praėjo Motinos Dienos 
minėjimas, prasidėjęs pamaldo
mis St. Patriks bažnyčioje, į ku
rias atsilankė nemažas skaičius 
tautiečių ir svečių iš kitų valstijų. 
Tą dieną pamaldas laikė kun. P. 
Martuzas specialiai atvykęs iš 
Sydney. Pamaldų metu giedojo 
“Aušros” choras, vad. P. Dariaus. 
Pasibaigus pamaldoms minėjimas 
buvo tęsiamas Lietuvių Namuose. 
Skautų paruošta programa kurią 
pravedė P. Pilka. Po trumpo savo 
įvado susirinkusiuosius pakvietė 
atsistojimu pagerbti mirusias mo
tinas, tremtyje žuvusias ar nepa
siekusias trėmimo vietos — Sibi
ro taigas.

Toliau mažieji skautai-tės atliko 
programą: V. Balsytė — laiškas 
motinai, L. Žilinskas — eilėraštis, 
G. Alytaitė — eilėraštis, M. Gru- 
žauskaitė paskambino pianinu, U. 
Žilinskas — eilėraštis, broliai A. ir 
M. Pilkos atliko piemenų pasikal
bėjimą, A. Vaitas pagrojo akor
deonu, V. Balsytė paskambino pia
ninu.

Programai vykstant vyresniosios

SYDNEY
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS
Sekmadienį, gegužės 8 d. Sydne

juje įvyko Motinos Dienos minėji
mas, kurį suruošė Sydnejaus lietu
viai ateitininkai ir skautai. Tą die
ną pamaldose organizuotai dalyva
vo ateitininkai ir skautai, bažny
čioje giedojo Dainos choras. Vė
liau vakare Bankstowno Liet Na
muose buvo surengtas gražus mi
nėjimas. Gausiai susirinkus pub
likos, minėjimą atidarė trumpu 
žodžiu kun. P. Butkus ir Motinos 
garbei visi sugiedojo posmelį /Ma
rija, Marija”. Toliau sekė ateiti
ninkų programa. Minėjimui pa
ruoštą žodį paskaitė p-lė N. Vai- 
čiurgytė, o toliau sekė moksleivių 
ateitininkų chorelis, vadovaujamas 
kun. P. Butkaus. Chorelis padai
navo 4 dainas, iš kurių vieną — 
O atsimeni namelį — dainuojant 
buvo drauge ir deklamuojama. De
klamavo A. Milašaitė ir V. Pušai
tė. “Tu negrįžai” dainą padaina
vo keturios mergaitės gitara akom- 
ponuojant K. Laukaičiui. Visam 
choreliui akomponavo A. Plūkas. 
Pranešinėjo B. Aleknaitė

Skautiškoje programoje visiems 
jauniesiems skautams-tėms išėjus 
scenoje mergaitės sudainavo su 
plastiškais judesiais “Lietuva

S

Brangi” (akomponavo Z Belkutė 
pianinu), mažytis R. Antanaitis 
padeklamavo, labai išreiškingai 
skautės su A. Sankausku pašoko 
“Lenciūgėlį”, o mažesnis R. Kapo
čius padainavo solo. Dar A. San- 
kauskaitė pašoko solo, Rasa Zin- 
kutė padeklavavo ir šliterytė pasa- 
ėk trumpą eilėraštį Užbaigai Vik
torija Janavičūtė padėkojo vi
siems. Ji drauge buvo ir skautiškoj 
programoj pranešėja.

Minėjimas buvo palyginamai la
bai nuotaikingas ir gausūs daly
viai juo tikrai džiaugėsi.

SKANDALINGAS BALIUS
SYDNIĖJUJE

Kada pirmą kartą išgirdau pa
siūlymą suruošti linksmą pobūvį 
Lietuvių Klubo patalpose Lidcom- 
be, man pasidarė nejauku: prisi
minė banguota skarda, surūdiję 
rėmai, varvantis stogas ir ant ce
mentinių grindų kai kur alyvos 
dėmės. Negalėjau atsikratyti min
ties, kad į tą vakarą žmonės su
važiuos apsirengę . kombinzonais, 
kad kur nors kampe blykčios švei- 
cavimo aparatūra ir po salę vaik
štinės mechanikai su raktais ran
kose.

Net kai puošėme salę, tas jaus
mas man nebuvo dingęs. Nors Al
gis Plūkas ir buvo visiškai opti
mistiškas, aš negalėjau jo entu
ziazmu pilnai persiimti. Vis gal
von ateidavo mintis, kad ko gero 
visi žmonės pilnai sutiks, jog va
karas tikrai skandalingas ir su 
skandalais paprašys atgal pinigų.

Bet žiūrėk! Užsidegė žvakės, už
geso elektra ir be jos negailestin
gos šviesos salė staiga pradėjo 
atrodyti labai jaukiai. Šviesa bu
vo ideali: jos buvo permažai, kad 
matytųsi skarda ir geležiniai rė
mai, visiškai pakankama tačiau, 
kad matytųsi dekoracijos ir juo
kingi piešiniai.
Dar malonesnę staigmeną padarė 

svečiai: visi atėjo gerai nusitei
kę, nė iš vieno neteko išgirsti 
kandžių komentarų, nebuvo ne vie
no zirzeklio, kuriam vis kas nors 
būtų negerai.

Programa (Algis Plūkas retai 
kada būna tokioje geroje formo
je) buvo gera ir susilaukė gero 
priėmimo, kaip pridera. Svečių ir 
taip gera nuotaika pakilo dar dau
giau, ir vakaras pasibaigė tikrai 
pasigėrėtinai.

Kitą rytą salę išvalius ir nuė- siama 2.30 vai. po pietų Lietuvių 
mus dekoracijas teko išgirsti prog- Namuose. Tuntui išsirikiavus pats 
ramą, įrašytą juostelėje. Tuomet tuntininkas s. A. Karpavičius ati-
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Studentu Baliu
JAUNIMO ATSTOVŲ Į KONGRESĄ - IŠLEISTUVES

BALIUS — IŠLEISTUVĖS ĮVYKS BRUNSWICK TOWN HALL, SYDNEY ROAD.
Gros geras visiems žinomas latvių orkestras. Šilta vakarienė su gerais ir įvairiais gėrimais.

BALIAUS PELNAS JAUNIMO KONGRESO ATSTOVAMS.

Visi kviečiami atsilankyti. Tai paskutinė proga asmeniškai pasimatyti su atstovais ir juos 
finansiniai ir moraliai paremti.
Bilietus galima užsisakyti pas J. Meiliūną 47 2216, A. Klimą 48 2815, T. Kaladę 68 6572

A.L.S.S. Melbourno Skyriaus Studentų V-ba

buvo diena, ir prieš akis vėl buvo 
skarda ir alyvos dėmės. Nors 
mintyse aiškiai galėjau girdėti 
orkestro skambėjimą, matyti sce
noje dainuojančias merginas ir 
girdėti jų skaidrius balsus ir 
spalvingus rūbus, matyti links
mai besisukančias poras, bet bu
vo sunku įtikėti, kad viskas įvy
ko čia pat prieš kelias valandas. 
Prisiminė ta pasaka, kur iki vi
durnakčio lūšnelė buvo pavirtusi 
puošniu rūmu, o laikrodžiui išmu
šus 
ką

dvyliką viskas vėl grįžo į 
kasdienybę...

pil-

GEELONG
ŠV. JURGIO ŠVENTE

Pasaulio Skautų Globėjo Šv. Jur
gio šventę Geelonge gan iškilmin
gai atšventė “Šatrijos” skautų 
tuntas. Šventė pradėta balandžio 
24 d. pamaldomis Šv. Jono bažny
čioje, Nth. Geelong. Šv. Mišias už 
skaptus atnašavo bei pritaikytą 
tai šventei skautiškos prasmėjs 
pamokslą pasakė naujasis tunto 
Dvasios Vadovas kun. ps. P. Dauk
nys. Mišių metu giedojo visi baž
nyčioje susirinkusieji. Skautai da
lyvavo uniformuoti su tunto vė
liava. Didelė dauguma priėmė šv. 
Komuniją. Pamaldos baigtos Lie
tuvos Himnu, ko čia seniai nesi
girdėjo panašių švenčių metu baž
nyčioje.

Antroji šventės dalis buvo tę-

SYDNEJAUS SKAUTŲ RUOŠIAMAS

KAUKIU BALIUS
ĮVYKS GEGUŽĖS 21 D. FATHER O’REILY MEMORIAL AUDITORIUM SALĖJE 

AUBURNE (prie Park Rd. ir Mary St. sankryžos). Pradžia 7 vai. vak.
Prie žvakių šviesos bus išpildoma grandiozinė programa: fantais gausi loterija... čigonų 

burtai... naktinio klubo kontinentalinis “Combo” orkestras.
Svečių malonumui ir vaišingumui veiks gausus bufetas, koktail baras, įvairus spiritinių 

gėrimų pasirinkimas.
GRAŽIAUSIOS KAUKĖS BUS PREMIJUOJAMOS.

ĮĖJIMAS — vienas svaras asmeniui. Moksleiviams pusė kainos.
Kviečiami visi — seni ir jauni, iš arti ir toli!

BALIAUS PABAIGA 1 vai. ryto "A u S r o s“ Tuntas

SUSIRINKIMAI
PRANEŠIMAS

A. L. B. Sydney Apylinkės Val
dyba , 1966 m. gegužės 29 d. 1,30 
vai. (tuojau po pamaldų) Lid- 
combe parapijos salėje, šaukia vi
suotinį metinį susirinkimą.

Skirtu laiku nesusirinkus reika
laujamam narių skaičiui, susi
rinkimas įvyks po pusės valandos, 
t yra 2 v. p. p. ir bus skaitomas 
teisėtu nežiūrint dalyvių skaičiaus.

SUSIRINKIMO 
DARBOTVARKĖ:

1. Susirinkimo atidarymas ir 
dienos pirmininko rinkimai;

2. Mandatų Komisijos tvirtini
mas; 'x

3. Apylinkės Valdybos metinis 
veiklos pranešimas;

4. Apylinkės Valdybos iždininko 
pranešimas;

5. Apyl. Kontrolės Komisijos 
pranešimas;

6. Diskusijos ir visų narių pa
sisakymas dėl pranešimų ir veik
los ir finansinės atskaitomybės 
tvirtinimas;

7. Garbės teismo pranešimas;
8. Apylinkės Bibliotekos reika

lai ir jos perdavimas Lietuvių Klu
bui;

9. Valdomųjų organų rinkimai; 
Valdybos, Kontrolės Komisijos ir 
Garbės Teismo.
10. 1966-67 metų sąmatos sudary

mas ir einamieji reikalai; apylin
kės turtas ir jo stovis.

11. Susirinkimo uždarymas.
SYDNEJAUS APYLINKĖS 

VALDYBA

VISUOTINIS APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

A. L. B. Bankstown’o Apylinkės 
Lietuvių metinis visuotinis susi
rinkimas šaukiamas gegužės 29 d. 
(sekmadienį), 4.00 vai. p.p. Ban- 
kstowno “Dainavos” salėje.

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų Komisijos rinkimai.
4. V-bos pir-ko, iždininko, nario 

Kultūros Reikalams, Revizijos 
Komisijos Garbės Teismo prane
šimai.

5. Diskusijos dėl apyskaitinių 
pranešimų ir tvirtinimas.

6. Referavimas dėl vienos apy-

dėl 6-to dienotvar- 
nutarimo padary-

valdybos organų

9.
10.

linkės steigimo Sydnėjuje.
7. Diskusijos 

kės punkto ir 
mas.

8. Apylinkės 
rinkimai:

a) Apylinkės Valdybos, 
Revizijos Komisijos 
c) Garbės Teismo.
Einamieji reikalai 
Susirinkimo uždarymas.

Visų narių dalyvavimas būtinas. 
Prieš ir susirinkimo metu bus ren
kamas nario mokestis. Nesant pa
kankamam narių skaičiui už pus- 
valandižio bus šaukiamas antras 
susirinkimas toje pat vietoje ne
žiūrint į dalyvių skaičių.

ALB Bankstown’o Apylinkės
Valdyba

mą vietą ateinantį šeštadienį 
skautų kaukių baliuje Aubume? 
Rūpestis tikrai didelis, nes neži
nia, ar bus premijuojamos natūra
lios, ar dirbtinės kaukės.*

Prieš dvejus metus Macquarie 
galerijoje Sydnejuje mūsų daili
ninkas L. Urbonas pasirodė su sa
vo I-ja tapybos darbų individuali
ne paroda, šiemet birželio 15 d. jis 
pasirodys jau su savo V-ja paro
da (trečia šioje galerijoje). Pa
klaustas ar jis tik nesiruošia Syd
nejuje parodyti balandžio mėne
sį sėkmingai vykusios Canberroje 
parodos, jis atsakė, kad Austra
lijos sausra dar jo vaizduotės ne
išdžiovinusi, ir visi darbai numa
tytoje parodoje bus nauji ir nie
kur nerodyti!

Lengva vyro tautybę atspėti jam 
susitikus su moterimi: anglas pas
paudžia jai ranką, prancūzas ją 
pabučiuoja, amerikietis skiria pa
simatymą, o rusas siunčia tele
gramą į Maskvą klausdamas ins
trukcijų, kaip pasielgti.

PLUNKSNOS KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Pluksnos Klubo pirmininkas 
skelbia, kad klubo narių posėdis 
numatomas gegužės 28 d., šešta
dienį, p.p. Karvelių namuose 27 
Prairie Vale, Bankstown. šalia 
bėgamųjų Klubo reikalų posėdžio 
programoje p. A. Grinienės pra
nešimas psichologine tema “Pa
žinkime patys save”.

Visi Klubo nariai kviečiami lai
ku susirinkti. Pradžia 4 vai. p.p.

PATIKSLINIMAS
Pranešame visiems Bankstown 

apylinkės nariams, kad numatytas 
visuotinis apylinkės susirinkimas 
įvyks ne gegužės 22 d., kaip kad

darė sueigą, pasveikindamas skau
tus ir svečius šios šventės proga. 
Dvasios vadovas kun. ps. P. Dauk
nys išsamiai savo pašnekesyje 
nušvietė skautų tikslusir skauta- 
vimo reikšmę ugdant tobulesnę 
asmenybę. Oficialioji dalis buvo 
baigta giesme “Marija, Marija”.

Laužą pravedė s. A. Karpavičius 
su savo nepailstama pagelbininke 
si., M. Manikauskaite, pakviesda
mas Dvasios vadovą, kun. ps. 
Dauknį vienu degtuku uždegti pa
tį laužą. Laužas supleškėjo dar nei 
degtuko neprilietus. Mažoji Ramu
nė per anksti įjungė elektrą...

Pati laužo programėlė trumpa 
tačiau vykusiai pravesta, paliko 
dalyviams pasigėrėtiną įspūdį. 
Šventėje dalyvavo nemažas skau
tų tėvų ir bičiulių skaičius. Lau
žas užbaigtas bendru rateliu su- 
giedant tradicinę “Ateina naktis”.

Po minėjimo skautai ir svečiai 
pasivaišino saldumynais ir kavu
te, o norintieji ir pasišoko.

Tą patį vakarą buvo pravestas 
skautų vyčių įžodis.

Tenka tikėtis, kad sulaukus to
kio energingo skautiškos minties 
asmens kaip kun. P. Dauknys, sus
tiprės ir pats skautiškas veikimas.

ALKA

tional News Review” Nr. 3 pas
kelbė nuotrauką is lieuvių demons
tracijų prieš Paleckį Canberroje. 
Nuotraukoje aiškiai matyti plaka
tai su įrašais. -

Brisbanietis E. Sagatys laimin
gai sugrįžo iš kelionės po N.S.W., 
kur aplankė p.p. Ivinskius New
castle i rdalyvavo Sydnejaus stu
dentų savaitgaly. Susižavėjęs pa
sakojo, kaip sydnejiškiai priver
tė “ekscelenciją prezidentą” Pa
leckį pasirašyti vekselį 
laisvei išpirkti...

Lietuvos

130.000 
gyvento- 

4.000 indų,

KIEK AS SUŽINOJAU!
Dr. I. Venclovas, prieš metus 

išvykęs į Londoną specializuotis 
kaip chirurgas, jau baigia laiky
ti chirurgo specialybės egzaminus 
ir po kiek laiko vėl grįš į Sydnejų. 
Sako, labai pasiilgęs ne tik tėvų, 
bet ir visų Sydnejaus lietuvių. Jo 
motinai p. Venclovienei neseniai 
buvo padaryta apendicito operaci
ja ir ji taisosi namuose.

★
Gautomis žiniomis Clevelande 

(U.S.A.) p. A. Banys pats vienas 
surinko peticijai daugiau kaip 
2.000 parašų. Jis renka parašus 
visur — krautuvėse,- mokyklose,

Ku-ka
universitetuose, gatvėje.

Dr. V. Doniela rašo iš Vokieti
jos klausdamas, iš kur gauta ži
nia, kad jis Jaunimo Kongrese 
pakviestas skaityti paskaitos. Jis 
prisipažįsta, kad į jį tuo reikalu 
niekas nesikreipęs ir pats niekam 
jokių pažadų nedavęs.

Gegužės 27 d. Sydnejuje numa
tomos šaunios lietuviškos vestu
vės: veda archit Vyt. Šalkūnas 
Nijolę Žvirzdinaitę. Vyt. Šalkūnas 
yra melburnietis, ten baigęs mok
slus, bet dirba Sydnejuje.

įdomu, kokia kaukė laimės pir-

buvo paskelbta praeitame M. P. 
numery, bet gegužės 29 d. tą pa
čią valandą ir toje pačioje vietoje. 
Sekite pakartotinius Apylinke 
Valdybos pranešimus.
Bankatoumo Apylinkės Valdyba

DAIL. L. URBONO PARODA
Gerai Sydnejuje žinomas dail 

Leonas Urbonas birželio 15 d. ren
gia savo individualinę kūrinių pa
rodą Macquarie galerijoje King 
St. ir Kent gatvių kampas. (An- 
driew House). Parodoje numato
ma išstatyti apie 30 kūrinių ir ji 
truks iki birželio 27 d. Pats ati
darymas įvyks birželio 15 d. 5 vai. 
p.p.

PAIEŠKOJIMAS
Skubiu ir svarbiu reikalu paieš

komas Jonas Juška, turimomis 
žiniomis gyvenęs Yallourne, Mel
bourne ir Tasmanijoj. Jam arba 
žinantiems jo dabartinį adresą, 
kreiptis į Latrobe Valley Liet Mot- 
Soc. Globos D-ją: Mrs. M. Sodaitis 
3 Jennifer St., Morwell, Vic.

PADĖKA
“šviesos” Sambūrio Valdyba 

nuoširdžiai dėkoja Algiui Plūkui, 
Jutai Kolakauskaitei, Vidai Griš- 
kaitytei, Ramunei Zinkutei ir Da
nai Andriejūnaitei bei Andriui 
Garoliui už jų pagalbą berengiant 
“Skandalingą Balių”. Be jų ener
gingumo, skonio ir darbštumo va
karas jokiu būdu nebūtų pavykęs. 
Taip pat norime išreikšti padėka 
Henrikui Šalkauskui ir Evai Kub- 
bos už pakvietimų paruošimą.

Didelis ačiū p. Povilui Aleknai, 
be kurio pagalbos salės reikaluose 
nebūtume išsivertę. Dėkojame taip 
pat Aliui Migevičiui už talką pa
ruošiant salę.

Sambūrio “Šviesos” Valdyba

Australijoje gyvena 
spalvuotųjų (ne baltųjų) 
jų: 20.000 kiniečių, 
18.000 kitokių neeuropiečių, 40.000 
pilnakraujų vietinių aboridženų ir 
50.000 mišrių.

Geelongiškės Aldonos Lipšytts 
vestuvės įvyko balandžio 30 d. su 
Juzef Scano. Aldona užaugusi 
Geelonge susipratusių lietuvių šei
moje daug laiko praleido kultūri
nėje veikloje. Jeigu anksčiau gana 
dažnai minėjimuose ir koncertuo
se pasirodydavo oktetai, kvartetai 
ir duetai, tai būdavo ir Aldona: 
savo altu ji stiprino dainą tiek 
pavienių, tiek ir chore.

Linkime ateity Aldonai nepa
miršti lietuviškos dainos kad ir 
ne Geelonge gyvenant.

Šaunios vestuvinės vaišės at
švęstos p.p. Lipšių ūkyje. Links
mintasi dvi dienas ir dvi naktis 
pagal lietuvišką įprotį.

Nugirsta, kad povestuvinei ke
lionei jaunieji pasinešę į Romą, 
į Europą. Viso geriausio, Aldona, 
naujame gyvenimo kely!

Širšė

mūsų Pastogė

Visi savo sukaktis ar jubiliejus 
stengiasi kaip nors plačiau išgar
sinti, gi Sydnejaus lietuvių Dai
nos choras gegužės 14 d. savo 
dešimtmečio jubiliejų nuo krikšto 
įvedimo atšventė slaptai ir tik sa
vųjų tarpe. Šis sąmokslas prieš 
bendrą tvarką paaiškėjo tik prasi- 
tarius p. V. Bosikiui, kuris į tą 
Dainos puotą pateko kažkaip suk
tu keliu.

Pasaulio Liet B-nės p-kas p. 
Bačiūnas iš tolo gėrisi Australijos 
liet, jaunimo pasirengimu Kon
gresui ir savo laiške p. B. Daukui 
pastebi, kad “jaunimo reikalai vi
sam pasauly vystosi gerai, o ypa
tingai tai Australijoj...” Saky
čiau, iš tolo viskas atrodo gražiau 
ir idealiau...

Žurnalas “Australian Interna-
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