
TREČIAS
FRONTAS

Nereikėtų net ir klausti ! atei
tis priklauso jaunimui ir nuo jau
nimo priklauso mūsų lietuviška 
ateitis. Tai yra nepakeičiamas gy
venimo dėsnis. Štai dėl ko rū
pestis savo tautine ateitimi yra 
drauge ir rūpestis mūsų jauni
mu. Tam skelbiami Jaunimo Me
ted, tam koncentruojamas dėme
sys jaunimo veiklai ir jo tauti
niam sąmoningumui.

Nežiūrint kietų gyvenimo są
lygų, Australijos lietuvių jauni
mas nėra jau taip nutolęs nuo 
lietuviškų idealų. Nors esame ir 
negausi kolonija, vis tik mūsų 
jaunimas aktyviai reiškiasi, dir
ba, turi savo organizacijas, ku
rios savo veikla net pasireiškia 
daugiau, negu normaliai būtų ga
lima tikėtis:

Tačiau Jaunimo Metais išky
la dar vienas, ypač jaunimui 
svarbus — šeimų klausimas. 
Šiais metais gal net ir nebūtų 
galima skųstis: ar tai Jaunimo 
Metų proga, ar toks jau nuotaikų 
susikoncentravimas, kad bent iki 
šio laiko buvo sukurta daugiau 
lietuviškų šeimų, negu anksčiau. 
Tačiau nežiūrint, to, atsirandą (ir 
ypač buvo gausu paskutiniaisiais 
heleriais metais), kad lietuviai 
vyrai kūrė savo šeimas su sve
timtautėmis, o to pat meto mer
gaitės, nesulaukusios, kas jas 
vestų iš lietuvių, gal net skauda
ma širdimi tekėjo už svetimtau- 
čių.

Šeima yra lietuvybės celė — 
ląstelė. Jeigu šeima lietuviška, 
reikia tikėtis, kad ir ateitis bus 
lietuviška. Gaila, kad iki šiolei 
tik labai nedidelis lietuvių jau
nuolių procentas šitą dėsnį su
prato. Daugumas pasirinko sve
timtautes arba ištekėjo už sve
timtaučių. Nereikia net ir spė
lioti, ką duos lietuviškai ateičiai 
tokios šeimos. Tiesa, yra ir iš
imčių, netgi labai teigiamų, vis 
tik tokios išimtys pačios taisyk
lės nesulaužo.

Pagal nusistovėjusią Vakarų 
pasaulyje tvarką (Uetuviaf irgi 
prisiskaito prie vakarietiškos 
kultūros) iniciatyvą šeimos suda
ryme turi vyrai: jie pasirenka, 
jie peršasi, jie veda ir šeimyni
niame gyvenime ne tik šeimą iš
laiko, bet ir kontroliuoja. Iš to 
darytina išvada, kad už lietuviš
kas šeimas pirmoj eilėj atsakingi 
vyra. Bet kas gi gaunasi? No
rėdami kuo ilgiau pasidžiaugti 
nesuvaržytu bernystės gyvenimu, 
mūsų jaunuoliai bebernaudami 
persensta o mūsų mergaitės, ne
sulaukdamos, kas jas vestų, teka 
už nelietuvio. Tie gi senberniai, 
pasižiūrėję, kad jau pertemptas 
laikas, renkasi sau šeimos draugę 
net neklausdami jos tautybės ar 
nusistatymo.

Keisčiausia yra tai, kad mūsų 
vedybinio amžiaus jaunuoliai sa
vo asmenine veikla daugumoje 
buvo labai teigiamai užsiangaža
vę kaip sąmoningi lietuviai, ta
čiau lemtingam momentui atėjus 
jie sąmoningai ar nesąmoningai 
nesiskaito su tautine pareiga — 
kurti lietuvišką šeimą, ■— o pasi
duoda impulsyviam prigimties 
reikedavimid. Čia ir yra mūsų 
tragedija. Tragedija ne ten, kad 
lietuvis jaunuolis laikosi veikloje 
pasyviai arba net sunkiai pakal
ba lietuviškai, bet tragedija, kad 
vesdamas svetimtautę mergaitę 
tuo pačiu nutraukia šeimoje savo 
tautinį natūralų tęstinumą, kuris 
yra esminis garantuoti lietuviškai 
ateičiai.

Niekas neskuba ir net neturi

teisės smerkti tokio šeimyninio 
formavimosi. Vis tik tokių miš
rių vedybų tikrai būtų mažiau, 
jeigu subrendęs jaunuolis arba 
jaunuolė prieš jungtuves šalia sa
vo Širdies reikalų pagalvotų ir 
apie savo bei savo šeimos tautinį 
angažavimąsi. Lietuviška šeima 
yra didelis laimėjimas lietuvybei, 
gi mišri šeima yra tautai nuosto
lis.

Mes labai daug žodžių išlie- 
jam lietuvybės išlaikymo arba 
tautos vadavimo klausimais, net 
tuos, kurie šiai akcijai netalki
ninkauja, nevengiame išvadinti 
atitinkamais žodžiais, bet gi ku
riančius nelietuviškas šeimas 
mes net gi sveikiname, lyg tai 
būtų toks jau neatšaukiamai na
tūralūs ir dėsningas dalykas. Ar 
gi nereikėtų šiais, Jaunimo Me
tais, ypač atkreipti dėmesio į lie
tuviškų šeimų kūrimą, kad per 
jas toji šiandie taip akcentuoja
moji lietuvybė turėtų atramą ir 
drauge ateitį. Veltui mūsų kova 
už tautos laisvę ir lietuvybę, jei
gu mes apleidžiame patį pagrin
dinį kovos frontą — lietuvišką 
šeimą. Tulikas čia ne tiek svar
bu: gali būti Jaunimo, gali 'būti 
ir senimo metai, bet nusistatyki- 
me, kad nuo šiol tebūtų kuria
mos tik lietuviškos šeimos. Čia 
neužteks tik nusiteikimo, bet'rei
kėtų išvystyti net gi stiprią akciją 
visu bendruomeniniu mastu. Tai 
būtų trečias frontas mūsų kovoje 
už tautos laisvę ir lietuvybę.

(v. k.)

Melbourno Liet. Namai (tamsesni su įrašu "Methodist Mission") iš fronto. Kai
rėje matytis North Melbourne Town Hall bokštas. Matosi namų tik maža fron- 
tinė dalis, nes viskas yra kiemo gilumoje.

Porą metų pabuvę be savų ben
druomeninių namų Melbourno lie
tuviai suprato ir įsitikino, kad be 
savos pastogės visokia lietuviška 
veikla merdi. Pereitų metų pabai
goje Melb. lietuviai užpirko didžiu
lį pastatą su daugybe patalpų taip, 
kad tinkamai įsikūrus čia galės 
tilpti visas Melbourno lietuvių gy
venimas.

Progai pasitaikius, kai tarnybi
niais reikalais Sydnejuje keletą sa
vaičių viešėjo Melbourno Lietuvių 
Klubo vicepirmininkas p. Vladas 
Bosikis, jis maloniai sutiko kiek 
painformuoti apie Melbourno Lie
tuvių Namus.

— Iš tolo daug kas skaitytojų ne
turi pilnesnio vaizdo apie Melbour
no Lietuvių Klubo neseniai įsigy
tus namus. Gal būtų galima Mūsų 
Pastogės skaitytojams gauti kon
kretesnių informacijų?

AUKŲ VAJUS
Sydnejaus lietuvių jaunimo or

ganizacijos dėjo visas pastangas, 
kad renkant aukas būtų paremti 
jauni atstovai, vykstą į Pasaulio 
Liet. Jaunimo Kongresą, aplan
kyti visus Sydnejaus lietuvius. De
ja, tam pritrūko laiko ir teko j ei
lę tautiečių kreiptis laiškais. Ma
loniai kviečiame visus, gavusius 
aukų lapelius, neatsisakyti parem
ti mūsų jaunimo. Tik visų dos
niomis ir nuoširdžiomis aukomis 
galėsime pasiųsti Australijos atsto
vus į PLJ Kongresą.

Visiems aukotojams laišku bus 
siunčiami pakvitavimai.

PADĖKA
Centrinis Komitetas reiškia 

nuoširdžią padėką asmenims, vie
nokiu ar kitokiu būdu padėjusiems 
Komitetui: p.p. P. Aleknai, H.An
tanaičiui, A. Gabui, A. Giniūnui 
ir p.p. Nagiams.

Taip pat dėkojame p. J. Sarokui, 
kuris paaukojo 331 dolerio vertės 
gintaro išdirbinių pagal jo žodžius: 
“Papuoškite Australijos lietuvai
tes, vykstančias i Kongresą”. Už 
šį ypatingai malonų ir nuoširdų 
gestą gili padėka C. Komiteto ir 
šių lietuvaičių vardu.

MELBOURNO LIETUVIŲ NAMAI
— Visų pirma noriu atitaisyti 

daugelio daromą klaidą: nors Mel
bourno Lietuvių Klubas ėmėsi ini
ciatyvos ir rūpinosi namų įsigiji
mu, bet iš tikrųjų šie dabar turin
tieji namai nėra vien Melbourno 
Lietuvių Klubo namai, bet Mel
bourno Lietuvių Namai, nes juos 
įsigijo visi Melbourno lietuviai, 
jautriai atsiliepdami į Klubo Ta
rybos paskelbtą vajų ir tuos na
mus nupirko savo sudėtais pini
gais. Tad dabar ir ateity jie ir va
dinsis Melbourno Lietuvių Namais. 
O kaip šie namai pateko į lietuvių 
rankas, tai būtų ilgesnė kalba.

Melbourno Liet. Klubo turėti na
mai Thornbury nepatenkįpo lie
tuvių visuomenės reikalavimų. Te
ko juos parduoti ir dairytis pato
gesnių, erdvesnių, tinkamesnėje 
vietoje. Mel. Liet. Klubas, parda
vęs senąsias patalpas, teturėjo tik

JAUNIMO
STUDIJINĖ ANKETA

Visus jaunuolius, gavusius studi
jinę anketą, prašome pasiskubinti 
ją užpildyti ir galimai greičiau 
grąžinti.

PETICIJA
Pirmasis tūkstantis Australijos 

parašų jau išsiųstas į J.A.V. Iki 
šiol C. K-tas yra gavęs iš šių mies
tų Albury — 100, Brisbane — 30, 
Melbournas — 400, Newcastle — 
100 ,Sydnejus — 700, Wollongong 
— 140. Prašome visų rinkėjų už
pildytus peticijos lapus kuo sku
biau grąžinti C. K-tui.

VYKSTA I JAV
Nuo pereito pranešimo šiek tiek 

pasikeitė vykstančių jų į PLJ Kon- 
gresąir JAV asmenų sąrašas. Čia 
paduodamas sąrašas yra galutinis: 
Į PLJ Kongresą 
ADELAIDE — D- Maželytė, E. 
šiukšterytė, A. Stepanas, V. Strau- 
kas.
BRISBANE — E. Sagatys. 
CANBERRA — D. Labutytė. 
MELBOURNE — M. Didžys, L 
Didžytė, N. Mališauskaitė, A. Šim
kus, K. Zdanavičius, R. Žiedaitė. 
NEWCASTLE — G. Kišonas, D. 
Skuodaitė.
SYDNEY — R. Cibas, J. Kola- 
kauskaitė, P. Daukutė -Pullinen, 
J. Pullinen, J. Maksvytis, R. Rač
kauskas J. Reisgytė, N. Vaičiur- 
gytė, R. Zinkutė.

9.000 svarų kapitalo. Su tiek pini
go padoresnio pastato ir tinkames
nėje vietoje nėra ko ir svajoti, bet 
klubo vadovybė suprato, kaip vie
tos lietuviai pasigenda savų patal
pų ir taip p'at pasitikėjo savais 
tautiečiais.

Dabartiniai Melb. Liet. Namai 
yra pačiame , galime sakyti, mies
to centre, vos 15 min. pėsčiomis 
nuo pagrindinės Spencer St. sto
ties.. Juos užtiko žinomas Hansa 
Trading eksporto-importo firmos 
savininkas p. V. Aniulis, kuriam 
klubo vadovybė ir pavedė visas de
rybas. Atsižvelgiant į vietą ir pas
tato dydį jo pradinė kaina - 34.000 
svarų visai neatrodė perdidelė, ta
čiau ačiū p. Aniulio lankstumui ir 
sugebėjimams, pardavėjas smar
kiai nusileido ir atidavė lietuviams 
už 28.000 svarų.

(Nukelta į psl. 2)

KONGRESO
I AMERIKOS JUNGT. 

VALSTYBES
ADELAIDE — A. Morkūnas A. 
A Remeikis.
BRISBANE — O. Barzdienė. 
MELBOURNE — L. Dronseikie- 
nė, I. Kunčiūnienė, V. Laukaitis, 
p. Laukaitienė, L. Vacbergas, B. 
Žiedas.
SYDNEY — P. Alekna, K. Biti- 
nienė, M. Dragunaitienė.

Depozitas už kelionę jau įmokė
tas. Balansas bus įmokėtas jau 
ateinančią savaitę. Dokumentų pa
ruošimas jau baigiamas, ir visas 
kelionės tvarkymas tiek iš lėktuvų 
firmos pusės, tiek iš C. K-to pusės 
vyksta labai tvarkingai.

SYDNEJIŠKIŲ SUSIRINKIMAS
Gegužės 13 d. visi vykstantieji 

iš Sydnejaus buvo susirinkę pas 
R. Cibą bendram pasitarimui ke
lionės bei kongreso reikalais. Į šį 
susirinkimą buvo pakviesta p-lė 
Lydija Juodaitytė, kuri yra Qan
tas lėktuvų palydovė. Ji patiekė 
daug žinių apie kelionę ir davė 
visą eilę naudingų patarimų. C. 
K-tas prašė Quantas, kad p-lė Juo
daitytė skristų mūsiškiu lėktuvu, 
nes būtų ypač malonu ir palydovę 
turėti lietuvaitę. Gaila, ji paskirta 
skristi anksčiau, bet gal galės mū
siškius lydėti grįžtant namo. P-lei 
Lydijai nuoširdus ačiū už išsamias 
informacijas ir norą prisidėti prie 
savųjų.

KELIONĖS VADOVAS
Kaip jau buvo pranešta, K-to 

pirm. R. Cibas yra bendru Austra
lijos Jaunimo Kongreso Komitetų 
(Adelaidės, Brisbanės, Melbourno

AUKOS

AUKOS
/

Melbourno Jaunimo Komitetui 
aukojo:
Melbourno parapijos Choras $66.50
Melb.Sporto Klubas Varpas $20.00
V. Pumputis $30.00
A. Grikepelis $10.00
Matulis $10.00
J. Pelenauskas $10.00
V. Popeliučka $10.00
J. M. Šilainis $10.00
Sakalauskas $ 8.00

Aukotojams nuoširdžiai dėkoja
me. Pranešame, kad spaudoje bus 
skelbiamos pavardės tik tų, kurie 
aukoja virš 6 dolerių.

Melbourno Jaunimo Komitetas

JŪRATEI REISGYTEI
Atsiliepdami į ALB Krašto Val

dybos atsišaukimą Jūratės Reisgy
tės kelionei į Jaunimo Kongresą 
aukų prisiuntė šie asmenys:
M. ir J. Vaškevičiai $10, L. Balsys 
$10, J. Arlauskas $2, A. Rama
nauskas $2, P. Langevičius $2 
(paskutiniųjų keturių aukos gau
tos per p. A. Bikulčių, Vic.), J. 
Bartininkas $10, Canberros lietu
viai per A. švedą suaukojo $131, 
K. Žilinskas, S. A. $10, J. šeštokas 
$2, A. Reutas, Brisb. $2, A. Gude
lis, S.A. $2, M. Nakutis $4, Jz. Ra
manauskas $10, M. A. Statkaitis $5

Privačiai aukojo1
B. Genys $ 2,A. Jantauskas $2 

ir P- Balkus $3.

RINKIMAI
Šių metų pabaigoje bus genera

liniai rinkimai Australijoje ren
kant federalinį parlamentą ir taip 
pat Jungt Amerikos Valstybėse 
bus renkamas kongresas.

REIKALAIS
ir Sydnejaus) nutarimu paskirtas 
kelionės į PLJ Kongresą ir JAV 
vadovu.

GARSINĖ JUOSTA
Garsinė juosta, paruošta Sydne

juje, jau išsiųsta į JAV ir ten bus 
naudojama PLJK reklamai per 
lietuviškas radijo valandėles. Juos
toje įrašyta R. Cibo pasikalbėjimas 
su spaudos atstovais, Canberros 
ir Sydnejaus atstovų (D. Labuty
tė, J. Kolakauskaitė, P. Daukutė- 
Pullinen, N. Vaičiurgytė, R. Zin
kutė) pokalbis su V. Šliogeriu ir 
R. Cibu; J. Reisgytės pokalbis su 
A. Šimaičiu ir J. Paleckio išleis
tuvės” Sydnejaus aerodrome.

NEWCASTLE ATSTOVĖ
Newcastle atstovės Danutės 

Skuodaitės jau surinkti pinigai 
apmokėti pusę jos kelionės į PLJK. 
Newcastle lietuviai parodė didelio 
nuoširdumo per tokį trumpa laiką 
surinkdami lėšas savo atstovei pa
remti.

ADELAIDĖS NAUJIENOS
Gegužės 20 d. įvyko paskutinis 

Jaunimo Kongreso K-to parengi
mas — tarptautinis jaunimo kon
certas. šiame tautinių šokių ir mu
zikos spektaklyje dalyvavo lietu
vių, estų, ukrainiečių, vokiečių ir 
malajiečių taut, šokių grupės, lat- 
vaitė pianistė ir Melbourno jau
nos lietuvaitės daininkės — “Rū
telių” grupė.

Prieš šį parengimą Adelaidės 
J>.K.K-to kasoje buvo 2151.01 dol. 
ALB Jaunimo Kongreso Centrinis 

Komitetas

SVEIKINIMAS
JŪRATEI REISGYTEI

Pereitą savaitę Cicero (Čikago
je) Aukštesniosios Lituanistinės 
mokyklos mokiniai Jūratei Reisgy- 
tei prisiuntė tokio turinio pasveiki
nimą:

"Miela ir brangi Sese,
Mes maždaug tavo vienmečiai 

šios mokyklos mokiniai girdėjom 
tavo žygį ir sumanumą, džiaugia
mės, didžiuojamės ir sveikiname!” 
(Seka 42 parašai)
šiai mokyklai vadovauja žinomas 

lituanistas ir rašytojas Česlovas 
Grincevičius, kuris šiam sveikini
mui pritarė ir tarpininkavo prsiun- 
čiant.

ISPANIJA REIKALAUJA 
GIBRALTARO

Pereitą savaitę Ispanijos užsie
nių reik, ministeris atvyko į Lon
doną pasitarti Gibraltaro grąžini
mo reikalu. Gibraltarą britai turi 
savo žinioje jau 262 metai ir visai 
neketina jo lengvai ispanams per
leisti. Dėl teisių į Gibraltarą jau 
seniai vyksta nuolatiniai ginčai. 
Gibraltaras ypač svarbus strate
giniu atžvilgių, nes iš čia kontro- 
lijuojamas judėjimas Viduržemio 
jūra.

Graikija ir Turkija pasiryžu- 
sios sėstis prie derybų stalo ir tai
kiai spręsti Kipro salos klausimą.

— ★ —
Prancūzija ir Rusija susitarto

sios bendradarbiauti erdvių tyri
mo srity ir netrukus prancūzai pa
leis savo mokslinį žemės satelitą 

.iŠ rusų bazių.
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MELBOURNO JAUNIMO ATSTOVAI Gyvenimas Lietuvoje
Malonu Australijos lietuvių vi

suomenei pristatyti ir Melbourne 
jaunimo atstovus, vykstančius į 
Jaunimo Kongresų Čikagoje, štai 
jie:

IEVA DIDŽYTĖ — gimusi Kau
ne, mokslus baigė Australijoje įsi- 
gydama B. A. laipsnį universitete 

' ir pedagogikos diplomų Dip. Ed. 
Šiuo metu mokytojauja dėstydama 
prancūzų kalbų Kyneton gimnazi
joje. Gyvendama Melbourne pri
klausė Austr. Liet. Stud. S-gai, 
taut, šokių grupei ir aktyviai dir
ba su skautais. Dažnai rašo Į lietu
vių spaudų ' ir paskutiniu metu 
prieš išvykdama dirbti buvo Melb. 
Jaunimo Kongreso Komiteto sekre
torė.

MARTYNAS DIDŽYS — gimė 
Kaune 1942 m. Mokslus baigė Mel
bourne įsigydamas farmacijos di
plomų ir vaistininko teises .Akty
viai dirba su lietuviais skautais ir 
J. Kongreso K-tu. Vasario 16 pro
ga 1966 m. skaitė paskaitų. Atgai
vino Jūros Skautų veiklų ir šiuo 
metu eina tuntininko pavaduotojo 
pareigas. Yra A.L.S.S. narys ir su 
energija bei ryžtu prisideda prie 
lietuviškos veiklos.

AIGIS ŠIMKUS — gimė Kretin
gos apskr. 1935 m. Mokslus bai
gė 1959 m. įsigydamas Dip. of Ci
vil Enginnering Gordon Institute. 
Buvęs Geelongo liet, b-nės pirmi
ninku ir sporto klubo Vyties pir
mininkas. Šiuo metu gyvena Mel
bourne ir vadovauja tautinių šo
kių grupei, yra Melb. Dainos Sam
būrio iždininkas ir Lietuvių Klubo 
ir Neringos narys.

DR. KAZYS ZDANAVIČIUS 
— gimė Kaune 1940 m .Baigęs 
Geelongo High School 1957 m. to
liau tęsė studijas Melb. universi
tete 1964 m. įsigydamas M B BS. 
Priklausė Vyties sporto klubui 
Geelong ir A.L.S.S., buvo keletu 
metų valdyboj ir vienerius metus 
net pirmininku. Dabar praktikuo
ja dirbdamas Melbourne Vaikų 
ligoninėje.

ALGIS KAZLAUSKAS — gimė 
Kaune 1939 m. Baigęs žemesnių
jų technikos mokyklų įstojo į R.M. 
I. T .ir 1960 m. Įsigijo Dip. Mech. 

PADEKA
Nouširdžiu jausmu palydžiu savo padėką: 

mieliems mano brolio Silvos ir savo draugams ir pažįstamiems, ati- 
davusiems broliui Silvai paskutinę pagarbą palydint jį į kapines ir 
dalyvavusiems laidojimo apeigose. —

G. V. Ališauskams, H. R. Baikauskams, E. J. Balčiūnams, V. A. 
Balnioniams, A. V. Baltrukoniams, V. K. Baltokams, G. A. Bal
tučiams, V. P. Baltučiams, J. L. Barkams, G. P. O. bendradar
biams Melbourne, Ą. V. Bieliauskams, M. J. Birietoms, V. A. 
Bladzevičiams su šeima, V. Bosikiui, O. J. Bratiškoms, A. Būgai, 
M. Bulokienei, E. Cypienei, M. Gudelienei, O. V. Jakučiams, 
E. J. Kalnėnams, A. A. Krausams, J. V. Lazauskams, M. Medei- 
šienei, Z. J. Meiliūnams, Melb. Liet. Klubo Tarybai, Z. A. Muce- 
niekams, M. J. Neverauskams, Nežinomam asmeniui, J. Paragie- 
nei su šeima, O.V. Popeliučkoms, Danguolei Pipa, R. Rakūnienei, 
G. A. Ramanauskams su šeima, J. Rimkui, O. V. ir A. Rukšė
nams, E. Ig. Sasnaičiams, E. A. Šeikiams, J. J. Valaičiams, B. 
Vanagui — papuošusiems gėlių vainikais Silvos kapą.

Kun. P. Vaseriui, atlikusiam laidojimo apeigas ir už tartą nuo
širdų žodį Silvos asmeniui.

A. Zubrui, atsisveikinusiam su Silva kapinėse jo bendradarbių 
vardu.

A. Krausui, atsisveikinusiam su Silva “Mūsų Pastogėje”.
“Tėviškės Aidams”, atsisveikinusiems su Silva savo skiltyse.
J. Rimkui, Silvos šeimininkui, leidusiam po laidotuvių pabūti jo 

namuose su Silvos ir mano draugais besidalinant ištikta nelaime.
A. Baikauskienei, V. Balnionienei, G. Baltutytei, Z. Muceikie- 

nei jų pačių sumanymu paruošusioms kavutės ir užkandėlių po lai
dotuvių J. Rimkaus namuose.

ALB Krašto Valdybai, Adelaidės Liet. Sąjungos Valdybai, P. 
Aleknai, J. Arlauskui, V. Augustinavičiui, L. Balsiui, A. Dantai, 
V. Dantai, Iz. Gestartui, J. Grušui, E. Iz. Jonaičiams, L. Karve
liui, J. Kazakevičiui, G. V. Kazokams, E. Kolakauskui, V. Linkui 
su dukra, G. L. Martinkams, J. Meiliūnui su šeima, V. Meiliūnui, 
M. Liet. Klubo Tarybai, Melb. lietuviams teisininkams, Melb. 
G.P.O. lietuviams bendradarbiams, R. V. Oriniams, J. Paragienei 
su šeima, R. V. Pumpučiams, O. V. Raginiams, A. Ramanauskui, 
J. Rimkui, A. Skėriui, V. Simniškiui, T. V. Skrinskoms, A. Šim
kūnui, B. Vanagui, Vilties Draugijos Valdybai ir “Dirvos” Redak
cijai — pareiškusiems man užuojautos per spaudą.

E; M. Batey, O. K. Brindžiams, K. Butkui, E. Čypienei, B. 
Daukui su šeima, V. Didžiui, R. J. Gružauskams, G. A. Janušo- 
niams, R. Iz. Kaunams, B. J. Lapšiams, G. L. Martinkams, T. F. 
Max, V. Meiliūnui, S. Narušiui, R. V. Oriniams, A. J. Pelenaus- 
kams, N. R., O. V. Raginiams, N. J. Rakuzinams, M. Raubienei, 
L. Stašytei, V. J. Snirams, B. J. Tamošiūnams, J. Valakui, L. J. 
Vėteikiams, N. Žygienei, T. J. Žukauskams — mane užjautu- 
siems laiškais.

_ Jonas Valys

Engineering. Studijas tęsė toliau 
Melbourne universitete ir 1963 m. 
įsigijo Bach. Mech. Eng. Už ak
tyvų darbų su skautais pakeltas 
į paskautininkus. Ėjęs vyčių būre
lio vado, draugininko ir tuntininko 
adjutanto pareigas. Reikalui esant 
pavaduoja ir tuntininkų. Yra bu
vęs A.L.S.S. pirmininkas. Pri
klauso tautinių šokių grupei ir 
šiuo metu yra Melb .Jaun. Kong. 
K-to pirmininkas (jau išvykęs į 
Kongresų!).

ANTANAS RAUDYS — gimė 
Plungėj 1931 m. Studijavo R.M. 
LT. radijo technikų ir dabar dir
ba kaip telefono technikas Pašto 
Institute. Priklausė Varpo sporto 
klubui, yra skautas vytis, šiuo me
tu priklauso Melb. Lietuvių Para
pijos ir Dainos Sambūrio cho
rams.

BALYS STANKŪNĄVIČUS gi
mė Kaune 1941 m. Baigęs St. Pat

PALECKIS NAMIE
Justas Paleckis iš trukšmingos 

viešnagės Australijoj grįžo Vilniun 
tykiau, negu kada nors----ne tik
be pasitikėjimų, bet net ir be pra
nešimo spaudoj apie grįžimų. Ge
gužės 1 dienų, kaip niekur nieko, 
Paleckis jau stovėjo paradų priimi 
nėjančios Vilniaus “ponijos” tribū
noj, o gegužės 5 spaudoj pasirodė 
pirmas po sugrįžimo jo pasirašy
tas viešas aktas — aktorės A. Vai- 
niūnaitės-Kubertavičienės “apdo
vanojimas garbės raštu” jos 70-jo
gimtadienio proga.

Bet prieš grįždamas Vilniun, Pa
leckis dar Maskvoj parašė apie 340 
eilučių straipsnį Maskvos Izviesti- 
jose, dėstydamas, kaip viskas Au
stralijoj buvę gražu gerai. Tik 15 
eilučių paskyrė jį ten lydėjusiam 
“sųžinės balsui”, kurį šiais žodžiais 
stengėsi užgniaužti savyje ir nus
lėpti nuo kitų:

“Tačiau kai kurie reakciniai 
spaudos organai, ignoruojami ele
mentaraus padorumo taisykles, ne
praleido progos pradėti antitary
binę kampanijų. Šie laikraščiai 
nieku nesivaržė ir iškraipė pareiš- 

rick’s College Ballarate 1958 m. 
įstojo į R.M.I.T. Meno Mokyklų. 
Yra skautas vytis, Džiūgo Tunte 
draugininkas ir priklauso Jūros 
Budžių būreliui. 1962-63 m. ėjo 
adjutanto pareigas.

RŪTA ŽIEDAITĖ gimė Vokie
tijoje 1947 m. Baigė Balwyn High 
School įsigydama Leaving Certifi
cate .Dabar dirba kaip gailestin
goji sesuo ligoninėje. Priklauso 
A.L.S.S., taut, šokių grupei ir 
skautams — eina draugininkės pa
reigas.

DANA VINGRYTĖ gimusi Vo
kietijoje 1946 m. Baigė Kilmare 
College 1962 m. ir tęsė studijas 
Melb. Universitete. Dabar yra spe
cialių mokyklų mokytoja. Yra vy
resnioji skautė ir jaunesniųjų 
skaučių vedėja, taip pat priklauso 
A.L.S.S., Neringai ir taut, šokių 
grupei.

kimus, taip pat panaudojo provo
kacinius reakcinių emigrantų sau
jelės pasisakymus. Ši antitarybinė 
kampanija galėjo turėti tik vienų 
tikslų — atitraukti visuomenės dė
mesį nuo protestų ir įspūdingų de
monstracijų, kurios metu vyko 
prieš Australijos kariuomenės 
siuntimų į Pietų Vietnamu.”

Kitose straipsnio vietose Palec
kis paminėjo keletu dalykų, arti

Melb. Lietuviu Namai
> I

(Atkelta iš psl. 1)

— O kokiomis sąlygomis nepir
kote ir kaip į tai reagavo pati 
Melb. lieuvią visuomenė?

— Melb. Liet. Klubo vadovybė, 
atsimindama, kad tuos namus per
ka ne vien klubas, bet visi Melb. 
lietuviai, skaitėsi su visuomenės 
nuomone ir tam tikslui buvo su
šauktas plačiosios visuomenės per
kamųjų namų apžiūrėjimas. Gau
siai susirinkusieji entuziastingai 
numatytam pirkimui pritarė vie
ningai. Ypačiai karštai pirkimų rė
mė ir kun. Vaseris, kuris ne tik 
susirinkusiems įtikinančiai kalbė
jo, bet.net kelis kartus ir bažnyčio
je pamokslo metu tikinčiuosius ra
gino visiems vieningai remti Melb. 
Liet. Namus. Įsivaizduokite, kad
per nepilnus tris vajaus mėnesius 
Melbourne lietuviai sudėjo 9.000 
svarų, t.y. antra tiek, kiek pats 
klubas turėjo pardavęs senuosius 
namus. Dabar Melb. lietuviai turi 
savo nuosavybėj namus,už kuriuos 
turi dar banke 11.000 svarų skolos. 
Toji skola visai negųsdina, nes 
namų fronte esančios krautuvės 
vien savo nuoma išmokės tų skolų 
lietuviams nieko nepridedant (iš 
krautuvių gaunama $44 savaitinės 
nuomos). «

— Tad kokio dydžio tas visas 
pastatas?

— Sunku būtų jums iš nuotrau
kos ir įsivaizduoti, nes kaip pa
veiksle matote, to namo tik maža 
dalis matosi fronte. Visas pasta
tas mūrinis T formos ir jo grindų 
plotas sudaro 20.000 pėdų. Nors 
erdvių patalpų ir užtenkamai ,bet 
reiks jas pertvarkyti pritaikant 
mūsų lietuviškiems specifiniams 
reikalams.

— Kokie artimiausi klubo planai 
namų reikalais?

Klubo planuose yra: pertvarky
ti turimus namus iš vidaus, juos 
labiau, kaip minėjau, pritaikinti 
lietuvių reikalavimams ir išorinis 
pertvarkymas,kad jis tiek savo 
originalumu ir patrauklumu išsis
kirtų iš visų aplinkinių namų.

Vidaus projekte numatoma: į- 
rengti koncertinę salę, koncertų 
metu talpinančių apie 600 žmonių 
ir pobūvių metu apie 400; įtaisyti 
namų prižiūrėtojui butų, bibliote
kų, skaityklų, jaunimui buklų, į- 
rengti atskiras vien klubo patalpas 
250-čiai žmonių su bufetu ir įren
gimais pagal Viktorijos įstatymų 
reikalavimus. Visa tai eis palaips
niui pagal išgales.

— Rodos, Melbourno lietuviai tu
rimais namelis 'naudojasi. Ar jau
čiasi, ir kaip tas atsiliepia į lietu
sią gyvenimą?

miausiu laikų vertų rimtesnio su
sidomėjimo.

Kita (55-toji) Tarpparlementi-
nęs Sųjungos konferencija bus šį 
rudenį Teherane, o 1967-tųjų me
tų pavasarinę (56-tųjų) konferen
cijų Paleckis pakvietė rinktis Mas
kvoj, ir kvietimas buvęs priimtas.

Be to, Canberroj buvęs svarsto
mas Portugalijos parlamentinės 
grupės prašymas priimti į sujun
gę, kurį rėmę JAV, Ispanijos, An
glijos ir kitų šalių delegacijos, bet 
anot Paleckio, “mėginimų pratemp
ti šį klausimų ryžtingai atrėmė 
Afrikos, Azijos ir socialistinių ša
lių delegatų dauguma”...

To pasipriešinimo pagrindas bu
vęs tas, kad Portugalija vykdanti 
“pavergimo ir rasizmo politika 
Angolos, Mozambiko ir kitų kolo
nijų tautų atžvilgiu.

Portugalijos prašymas buvęs 
atmestas 43 balsais prieš 26. (Iš 
72 narių 21 nebuvo atsiuntę dele
gacijų į šių konferencijų). To at
metimo pagrindai kelia klausimų, 
argi nėra pagrindo pasipriešinti ir 
Sovietų Sųjungos tolesniam daly
vavimui šioje organizacijoje, ka
dangi ji irgi vykdo pavergimo bei 
savo rūšies rasizmo politikų Pa
baltijo, Kaukazo ir kitų kolonijų 
tautų atžvilgiu. "

Atitinkamai pasirengus, tas 
klausimas galėtų būti iškeltas šį 
rudenį Teherano konferencijoj. Ry
šium su tuo ten turėtų būti per
svarstytas ir 56-sios konferencijos 
vietos tinkamumo klausimas.

Be to, Paleckis pažymėjo, kad 
šioj (Canberros) konferencijoj 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Kongreso delegacija buvusi pati 
gausiausia — 22 asmenys, jų tar
pe 13 atstovų rūmų narių ir sena
torių. (ELTA)

— Jaučiasi ir dar kaip !Tegu 
kalba pavyzdžiai. Paprastai į Melb. 
Dainos Sambūrio koncertus susi
rinkdavo apie 250-300 žmonių, kada 
tas choras turėjo koncertų savo na
muose, klausytojų buvo virš 650! 
Vasario 16 minėjimuose būdavo 
apie 120-200 dalyvių, pereitų kar
tų kai tas mėnjimas buvo sureng
tas pirmų kartų savuose namuose, 
dalyvių buvo per 500! Kovo pa
baigoje į teatro spektaklį atsilankė 
virš 450 žiūroyų ,ko niekad nebū
davo anksčiau. Gaila, viešesnio po
būdžio balių vis dar negalima reng
ti savuose namuose, nes dar tam 
nepritaikintos patalpos. Tam vis 
dar trūksta lėšų. Galima būtų jų

Studentu baliai 
/.

MELBOURNE BIRŽELIO 3 D.

Tai tradicija, kad į studentų 
balius atvyksta ir tie, kurie retai 
šiaip kur pasirodo. Ir tie, kurie 
kitom progom atsikalbinėja, kad 
jau jų baliaus dienos praėjusios.

Žiemų juk ir prasideda balių se
zonas. Studentų, paprastai pir
masis. Mat, supuola su jų atosto
gomis.

Ir Lietuvoje studentų baliai su
traukdavo rinktinę visuomenę. 
Paprastai, rengdavo korporacijos, 
o jų kiekviena turėjo savo filiste
rius, rėmėjus ir šiaip bičiulius. 
Atvykdavo profesūra, valdžios ir 
spaudos žmonės, net augštieji 
dvasiškiai. Ne kartų yra tekę to
kių balių metu išgirsti programo
je ir pačias operos žvaigždes ar 
matyti baleto garsenybes.

Dar prieš Pirmųjį Pasaulinį ka
rų, kai pačioj lietuvoj Vilniaus 
universitetas ruso okupanto buvo 
uždarytas, o Kaune negimęs, mūsų 
stambiausios studentų grupės bu
vo Varšuvos ir Petrapilio univer
sitetuose. Jų baliai būdavo savo
tiška šventė ir visai tų miestų lie
tuvių kolonijai. Suvažiuodavo iš- 
sipuošę karietomis, susikviesdavo 
įtakingus ir lietuviams draugin
gus svetimtaučius.' Apie tai galim 
ir šiandien pasiskaityti mūsų tau
tos kultūros istorijoje. Studentai, 
mat, tais laikais buvo pats jud
riausias ir pažangiausias elemen
tas visoj caristinėj Rusijoj. Tokie 
buvo ir lietuviai studentai. Juk ir 
V. Kudirka, dar studentu būda
mas, ėmė “Varpų” redaguoti. Stu
dentų jis ir sugalvotas buvo. Ne

Du tūkstančiai berniukų iš Lie
tuvos ir Rusijos buvo siūlyti Ma
žojo princo rolei A. Žebriūno ren
giamame filme “Mažasis Princas”. 
Pasirinktas šešiametis Evaldas Mi- 
kaliūnas, iš Vilniaus.
Filmas bus spalvinis ir plačiae- 
kraninis. Scenarijų, pagal Saint- 
Exupery veikalų, parašė pats re- 
žisorius Arūnas'žebriūnas (Veika
lo autorius — prancūzų rašytojas 
ir lakūnas, žuvęs kare, 1944 m.) 
Filme reikalingi tik trys aktoriai, 
iš kurių svarbiausias — Mažasis 
princas. Suaugusiojo (žmogaus 
penkiuose, asmenyse) vaidmeniui 
pakviestas Panevėžio dramos teat
ro aktorius Donatas Banionis, o 
lakūno — gruzinų kino aktorius 
Otaras Koberidze. Filmuos Algir
das Digimas. Dailininkas — Leo
nardas Gutauskas, kompozitorius 
— Teisutis Makačinas. Filmavimas 
iš dalies vyks Vilniaus studijoje, 
iš dalies Kara Kurnu dykumoje, 
Vidurinėje Azijoje. Vilniaus Tie
sos pateikta informacija nemini, 
kokia kalba bus vaidinama. Kitais 
atvejais toks, klausimas nekyla, 
bet šiuo atveju tos informacijos 
pasigendama, nes filmas aiškiai 
taikomas platesnei rinkai, be to 
dalyvauja aktorius gruzinas.

(ELTA)

V. Klova, Pilėnų operos autorius, 
parašė naujų operų — Žalgiris. 
Libreto autorius J. Mackonis. Ope
ra teatre peržiūrėta ir įtraukta 
į repertuarų.

Iš Pilėnų padavimo operoj išėjo 
pasaka apie tam tikrų “tautų drau
gystę”. Žalgirio tema atitinkamų 

tikėtis, kad darbai greičiau pasis
tūmėtų, bet Melb. Liet. Klubas nu
tarė neskelbti jokių namams vajų 
kol vyks jaunimo pasirengimai ir 
rinkliavos kongresui.

★

Pastebėtina dar viena naujovė: 
kadangi namuose vyksta ir susirin
kimai, repeticijos ir visokio pobū
džio veikla, Klubas įrengė ir savo 
išlaikomų “milkbarų”, kur gauna
ma visokių rūšių nealkoholiniai gė
rimai, cigaretės ir šalta užkanda. 
Tai naujovė, ko nė vieni liet, namai 
Australijoje neturi. Milkbarų įs
teigė pats klubo vicepirmininkas 
p. V. Bosikis.

Pastebėtinas dar vienas faktas: 
Klubo vadovybė šiais jaunimo me
tais už jaunimo visokius parengi
mus patalpose jokios nuomos nei
ma.

labai perdėsim, jei sakysim, kad 
studentija buvo pagrindinis Lietu
vos žadintojas, Lietuvos prikėlė- 
jas.

Melbourno lietuviai studentai 
savo balių ruošia birželio 3 d., 
penktadienio vakarų, Bruns’wick 
miesto savivaldybės salėje. Kodėl 
ne Lietuvių Namuose? Salė, deja, 
jau buvo pasamdyta, kol dar na
mai nebuvo nupirkti. Antra — 
tai ir mūsų salė dar nėra tokia, 
kad joje didesnio masto balius 
galėti} įvykti. Dar reikia pertvar
kymo, pagražinimo.

Reikia tikėti, kad be pačių lie
tuvių, studentai į šį balių pasi
kvies ir draugiškų tautinių grupių

NAUJA MELBOURNO

APYLINKĖS VALDYBA
1966 m. Kovo mėn. 12 d. visuo

tiname Melbourno Lietuvių Apy
linkės susirinkime išrinktoji valdy
ba pasiskirstė pareigomis sekan
čiai:

Pirmininkas — A. Liubinas, 
vice pirmininkas — I. Alekna, 
sekretorius — Em. šeikienė, 
iždininkas — A. Bikulčius, 

narys kultūros ir švietimo reika
lams — H. Malakūnas (Jr.). 
Valdybos adresas:

A. Liubinas,
8 Lebanon str., 
STRATHMORE. Vic. 
Tel. 379 1294.

Melbourno Apylinkės Valdyba. 

istorikų irgi, ar net ryškiau tem
piama ta pačia linkme. Kiek auto
riai prie tos linkmės prisitaikė, 
paaiškės tik uždangai pakilus, nes 
tuo tarpu apie operos turinį vie
šai nekalbama.

(ELTA)

Vilniau soperos solistas Virgili- , 
jus Noreika, kurį laikų viešėjęs 
Milane (Ital.) pasitobulinimo ti
kslu, dainavęs vienų kartų Milano 
(La Scala) operos teatre ir dukart 
koncertavęs, gegužės 1 dienų pa
dainavęs Sovietų pasiuntinybės 
svečiams diplomatiniame priėmime 
(dainavęs lietuviškas dainas irda- Į 
bartinių lietuvių kompozitorių kū
rinius), išvyko į Vilnių.

(ELTA)

ŽINIOS

LIETUVAITE METROPOLITAN 
OPEROJE

Pasauly išgarsėjus New Yorko 
Metropolitan opera pakvietė šių 
metų pradžioje dainuoti ir vaidin
ti lietuvaitę Lidijų šukytę, kuri 
kaip daininkė jau buvo pagarsėjusi į 
Kanadoje valst. operoje. Tai yra | 
jau ketvirta lietuvė, patekusi į ,f 
šių garsių operų. Prieš jų buvo: i 
A. Kaskas, P.Stoska ir A. Brazis. J

Lidija Šukytė gimusi okupacijos 1 
metais Kaune, ir pasitraukusi su 
motina iš Lietuvos per Vokietijų 
1950 m. pasiekė Kanadų, kur ji 
baigė universitetų ir dainavimo mo
kyklų. Kovo mėn. Čikagoje staty- | 
toje lietuvių operoje L. šukytė dai- | 
navo Violetos partijų Traviatos | 
operoje.

★

PIETŲ AMERIKOS lietuvių j 
IV-sis kongresas įvyks ateinančių 
metų vasario mėn.Argentinos sos
tinėje Buenos Aires. Visos vietinės 
organizacijos ir spauda jau pradė
jo paruošiamuosius darbus. Pilnai 
dirba ir kongreso rengimo komite
tas, sudarytas iš.įvairių organiza
cijų atstovų.

SĖKMINGAS BANDYMAS
Pereitų savaitę Amerika paleido 

naujų žemės satelitų, kuris keliau
ja aplink žemę ne iš vakarų į ry
tus, kaip kad žemė sukasi bet iš 
šiaurės į pietus. Satelito tikslas — 
stebėti žemės oro atmainas ir jas 
laiku pranešinėti atitinkamoms 
stotims. Tikimasi, kad su jo pagal
ba, bus galima tiksliau nuspėti oro 
atmainas bent dviem savaitėm j 
priekį.

*
Kalbėdamas lenkų maldininkams 

Romoje popiežius priekaištavo Len
kijos komunistinei valdžiai, kad ji 
pastojusi popiežiui kelių atsilan
kyti Lenkijoje ir dalyvauti Len
kijos 1000 metų sukakties nuo 
krikščionybės įvedimo iškilmėse. 
Popiežius užtikrino, kad jo planuo
ta kelionė turėjusi būti vien tik 
religinio pobūdžio.

★
Rytinėje Indijos provincijoje 

maisto trūkumas pasiekė tokias 
formas, kad tėvai parduoda savo 
vaikus arba net ir visai atiduoda 
kad tik gautų kiek maisto. Dau
gelis žmonių tegauna pavalgyk 
vienų ar du kartus į tris dienas.

atstovus, o taip pat profesūros ir 
krašto visuomeninio gyvenimo 
reikšmingus žmonės. Tų jau se
niai reikėjo daryti.

Lietuvių vyresniajai kartai 
skaudu, kad mūsų studentijos pro
centas, palyginus su kitais, gana 
mažas. Latviai, pavyzdžiui, Mel
bourne priskaito studentų iki 200. 
Dar blogiau, kad daugelis neištęsi 
su studijomis. Tačiau mūsų vy
resnieji, kaip ir tėvai, jaunimui 
atlaidūs, kol jie nepasiduoda, kol 
jie kad ir suklupę, bet keliasi. Jie 
ir šių metu baliumi, savo atsilan
kymu, tų parodys. Studentijai ir 
jaunimui dėl visų nesėkmių tenka 
susimųstyti ir padaryti išvadas, 
žinoma, ne baliuje, bet po jo. šių 
metų baliaus pusė pelno skiriama 
jaunosios kartos atstovų į Jauni
mo Kongresų kelionei paremti. 
Melburniškiai studentai ta proga 
daro atstovams ir išleistuves. Ti
kim, juos ir scenoje visus iki vieno 
pamatysiu.

A. Zubras
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K Kovo veikloj
NESĖKMĖ KOVIETĖMS JAUNĖMS NEPASISEKĖ

Įvykusiose N. S. W. moterų Jaunės savame turnyre sutiko 
krepšinio pirmenybėse, po gražių su Empress komanda ir pralaimė- 
kovų, kovietės išsikovojo sau teisę jo rungtynes futbolišku rezultatu 
žaisti geriausių 4-rių komandų 6:7. Pats žaidimas pas mūsų mer- 
baigmėje. gaites vis gerėja su kiekviena sa-

Pirmajam susitikime mūsų mer- vaite, tačiau vis dar labai trūks- 
ginos žaidė prieš Barbarians II ko- ta metimų. Jeigu šiose rungtynėse 
mandą. Prieš kelias savaites savo mergaitės būtų truputį geriau iš- 
pirmenybių susitikime prieš šią naudojusios pramestas geras savo
komandą mūsų merginos buvo iš
kovoję gražią pergalę, tačiau N. S. 
W. pirmenybėse jos nelaimingu 
atsitikimu pralaimėjo 36:35. Gal 
būt didžiausia pralaimėjimo prie
žastis bnvo tai Laimos Motiejū
naitės trūkumas. Nes kaiptik tą 
pačią dieną ji turėjo išskristi į N. 
Zelandiją. Pačias rungtynes be
veik visą laiką vedė mūsų mergi
nos ir tik paskutinėse sekundėse 
australės išsiplėšė pergalę. Taškai: 
Paulauskaitė 10, S. Motiejūnaitė 
6, Meškauskaitė 6, čelkytė 5, 
James 4, Williams ir Kossa po 2.

Dėl trečios ir ketvirtos vietos 
kovietės susitiko žaisti su Canber- 
ros rinktine ir šiose rungtynėse 
jau visiškai nesimatė ankstyvesnės 
kovos dvasios ir rungtynės tapo 
pralaimėtos 36:27, tuo užimant N. 
S. W. valstijoje 4-tą vietą. Taš
kai: čelkytė 8, Paulauskaitė, Meš
kauskaitė irJames po 5, S. Motie- 
jfinaitė ir Williams po 2. 

progas tai ir rungtynės būtų lai
mėtos. Taškai: Kazlauskaitė 4, 
Saukaitė 2.

VYRAI LAIMI ' ..
29:26 (14:12)'

Paskutinės Kovo vyrų rungtynės 
prieš EPPING YMCA buvo gana 
įtempta, ir koviečiai pergalės išplė
šimui turėjo gana gerokai pasi
tempti. Šiose rungtynėse nebuvo 
parodyta didesnio ■ komandinio 
susižaidimo ir daugiausia matėsi 
individualūs Sžadc|ėjų prasiverži
mai (negi vėl pamiršus komandi
nį žaidimą vyrai grįžo prie pa
vienio soliavimo.) Taip pat jau
tėsi ir silpnas priešo žaidėjų den
gimas. Atrodo, savo turnyre vyrai 
tikrai išsikovos teisę žaisti baig
mėje ir, reik tikėtis, kad ir laimė
tojais jie turi labai daug galimybių 
tapti. Taškai: Atkinson 11, Andrie- 
jūnas 6, Lukoševičius ir Krauce- 
vičius po 4, Liutikas 3, Sauka 2.

VARPAS — A. P. I. 30-47

Mūsiškiai po didelių pastangų 
turėjo nusileisti prieš gerai žai
džiantį priešą. Taškai: A. Ališaus
kas 10, Š. Žiedas 8, A. Milvydas 
5, V. Soha 4 ir V. Brazdžionis 3.

VARPAS — CARLTON HOTEL 
23 — 25

Labai žemo lygio rugtynės, nes 
abi komandos darė daug klaidų. 
Taškai: V. Soha 7, A. Skimbiraus- 
kas 6, A. Ališauskas ir V. Braz
džionis po 4 ir V. čekaravičius 2.

VARPAS — DANDENONG 
39 _ 33

Tai vienos iš geriausių rungty
nių šį sezoną. Varpiečiai išvystė
spartų ir deriningą žaidimą prieš 
kietai kovojanti priešą. Taškai: 
V. Soha 12, A. Milvydas 7, V. 
Brazdžionis ir A. Skimbirauskas 
po 6, A. Ališauskas ir š. žiedas 
po 4.

Už Dandenong komandą žaidė V. 
Mačiulaitis. Varpo sportininkai 
pergyveno matydami savo tautietį 
kovojantį už priešą. Ar nebūtų 
geriau, kad Jis, Prokopavičius ir 
židžiūnas, kurie taip pat žaidžia už 
australų komandas (ir visi geri 
krepšininkai) įsijungtų į Sp. Kl. 
“Varpą” ir kartu su savaisiais gin
tų lietuviškas spalvas.

VARPAS — HENDERSONS 
34 — 38

Paskutinėse minutėse priešui pa
vyko laimėti. Taškai: V. Brazdžio
nis 13 ,R. Firinauskas 8, V. Soha 
6, A. Ališauskas 5 ir J. Varkule- 
vičius. 2.

SPORTAS MELBOURNE
JAUN. MERGAITĖS.

VARPAS — VIKINGS 26 — 25 
Visos mergaitės sulošė labai ge

rai, nors priešininkės dėjo visas 
pastangas laimėti. Taškus pelnė: 
N. Stanaitytė 22, Musčinskaitė ir 
Usčinaitė po 2, I. ir S. Smilgevi
čiūtės 0.

Šiai jaunai komandai labai 
trūksta kelių mergaičių, o jų Mel
bourne labai daug. Nejaugi tėveliai 
neranda reikalo ar noro įtraukti 
savo dukrelių į sportininkių eiles.

VYR. MERGAITĖS 
VARPAS — TEENERS 26 — 18 

Pirmas puslaikis laimėtas 8 taš
kais. Pradėjus žaisti antrąjį prie
šas čiut neišlygino, bet mūsiškės 
susiėmė ir užtikrintai rungtynes 
laimėjo. Taškai: D. Statkutė 16,

Apie kortas
KORTŲ ISTORIJA

Viduriniais amžiais Prancūzijo
je buvo jaunametis karalius Karo
lis VI (1380 — 1422). Jo globėjai 
netikusiai valdė kraštą, kėlė mo
kesčius ir tuo provokuodavo vals
tiečių maištus. Tuo laiku anglai 
puolė kraštą ir didikai dėjosi čia 
su savo karaliumi, čia su priešais, 
kur matė daugiau naudos. Visi 
svarbieji Prancūzijos uostai buvo 
anglų rankose: Bordo, šerburgas, 
Brestas, Kalė. Nebuvo santaikos 
net karaliaus šeimoje. Tuo laiku, 
kai vieni priešinosi suirutei, kiti' 
leido dukteris už anglų.

Sulaukęs pilnų metų, Karolis 
>asirodė esąs sumanus ir geras

R. Milvydaitė 8 ir R. Žiogaitė 2.
Malonu buvo matyt, kad p. A. 

Cininienė (buv. šilvaitė) vėl įsi
jungė į krepšininkių eiles, tai bus 
gera pagelba komandai.

“VARPAS” TURĖS MOTERŲ 
TINKLINIO KOMANDĄ

Jau keli metai, kai šios koman
dos nebuvo, ir “Varpas” per sporto 
šventes šioje sporto šakoje neda
lyvavo.

Šią komanda suorganizuoti ir 
treniruoti sutiko didelis tinklinio 
mėgėjas p. L. Baltrūnas. Kiti 
sporto klubai prašomi rimtai šioje 
šakoje treniruotis, nes ateinančio
je sporto šventėje Sydney melbour- 
niškės, be abejonės, bus rimtos 
varžovės. Sėkmės Joms!

(va)

valdytojas. Jis atstatė, nuo valsty
bės vairo netikusius savo gimines 
ir dėdes, o pašaukė vad. Marmu- 
zus, savo tėvo Karolio V Išmintin
gojo patarėjus. Dėl savo kuklumo 
jie buvo vadinami Hommes de peu 
— žmonės, kurie tenkinasi mažu. 
Trumpai jie valdė kraštą, vos dve
jus metus. Bet to užteko, kad ka- 
raliui pelnytų Bien Aime — Myli
mo vardą.

Vėliau karaliaus protas ėmė 
temti ir jis vėl pradėjo vaikėti. 
Prie dvaro įsiviešpatavo jo gimi
nės, itin brolėnas Jonas Drąsusis, 
Burgundijos kunigaikštis, kuris 
1392 m. senus patarėjus pašalino.

Prasidėjo rungtynės, kas bus re
gentu, valdytoju? Jono konkuren
tu buvo karalius tikras brolis Or
leanas Liudvikas. Tarpusavio 
prancūzų karu, žinoma, naudojosi 
anglai. Galiausiai kunigaikščiui 
Jonui pavyko nužudyti dėdę, ruo 
tarpu, kad pats karalius nesikištų 
ir nekliudytų šalies plėšti ir alinti, 
jam buvo sugalvotas naujas žais
las, spalvoti rankomis piešti pa
veikslėliai su keturiais karaliais, 
karalienėmis ir pažais — berniu
kais, su švitalais ir daugybe pai
nių taisyklių, kad jo rtienką protą 
galutinai užtemdytų.

Kraštas skendo maišatyje, prie
šas veržėsi iš visų šonų, liaudis 
neišpasakytai vargo, slegiama mo
kesčių ir ponų neteisybių, be to, 
pasitaikė nederlius, kariuomenė 
tik varu buvo varoma į kautynes, 
didžiūnai lėbavo ir dalinosi valsty
bės iždo likučius, o garsiosios ka
rališkos Valua šeimos palikuonis 
ramiai dėliojo kortas ir sielojosi 
ir džiūgavo dėl “išėjusio ar neiš
ėjusio” pasianso, šalis merdėjo, 
o karalius — vadas šoko, plojo ir 
linksmus šposus krėtė, kai jam pa
vykdavo laimėti “66” partija. Tai 
tokia yra kortų ir jomis lošimo 
istoriją.

Tai negudrus ir netikęs buvo 
silpnapročio karaliaus įprotis. Be 
to, istorija byloja, kad po silpna
valio Karolio VI atėjo dar men
kesnis, dar išlaidesnis jo sūnus 
Karolis VII, kuris, kaip pasako
jama, mirė badu, bijodamas, kad 
jo nenunuodytų sūnus! Ir prirei
kė tiesiog stebuklo, Joannos D’Ark 
(1412 — 1431), paprastos, neraš
tingos piemenaitės įsikišimo, kad 
Prancūziją nuo priešo' užmačių ir 
vidaus suirutės išgelbėtų. Tai, va,, 
prie ko privedė kortų azartas.

(Drg) J. Mkns

Salė ir sportininkai
Nežinau ar tokia laimė ar jau 

nelaimė, kad vis man tenka atsa
kinėti žmonėms, bijantiems net sa
ro pavardės pasirašyti. Aš tikrai 
galiu patikrinti tuos “ponus slapu
kus", po savo straipsniais bijan
čius pasirašyti, kad nei aš nei ki
ti sportininkai nesam jau taip bai
sūs ir savo pavardės nuo mūsų tik
rai nėra ko slėpti.

Perskaičius p. A. G. iš Nth. 
Ryde straipsnį “Kaip su sporto sa
le” tenka sutikti, kad ji ssavo, kaip 
nesportininko galvojimuose yra 
pasakęs keletą teisingų minčių, 
kas liečia būtinumą turėti Sydnė- 
juje Lietuvių Centrą. Gal būt pra
dėjus nuo Jaunimo Centro Banks
towne vėliau ir mūsų vyresnie
siems, pamačius gražų jaunųjų 
darbą, išgaruotų iš galvų tos visos 
beprasmiškos rietenos ir galima 
būtų iš Jaunimo Centro padaryti 
ir Sydnejaus Lietuvių Centrą. Bet 
tas dar yra ateities klausimas ir 
jį palikę ateičiai, svarstytam da
barties degančius reikalus.

0 gi ta dabartis, bent dabar tai 
yra svarbus klausimas sporto sa
lės Bankstowne. Tikrai juokas ima 
skaitant p .A. G. straipsnį. Iš kur 

‘ gi, mielas Pone, ištraukei tuos vi
sus verkšlenimus, salei reikalavi
mus, prašymus padovanoti sporto 
salę ir pan. Niekas nebandė ir ne
mano verkšlenti ar ko nors, kaip 
ubagas prašyti. Reikalas yra tas 
kad bandoma, bent viešai, įrodyti 
panašiems nesportininkams kaip 
pats p. A. G., kad mūsų jaunimui 
sporto salė yra būtinumas jų atei
ties egzistencijos išsilaikymui ir 
kad šiandien mūsų tas jaunimas ir 
tai daugiausiai iš Bankstowno, bū
dami daugumoje ir skautai, ir taut, 
šokių šokėjai ir galų gale sporti
ninkai, turi taip sunkiai vargti, va
žinėjant naktimis į rungtynes ar 
treniruotes.

Einant kokrečiai prie sporto sa
lės statybos, sportininkai arba “Ko 
vo” valdyba negali jokiu būdu pa
ti viena pradėti. Šiuo metu yra pa
daryta, bent provizoriniai salės 
planai ir tol kol Bankstowno Na
mų Valdyba ar visuotinas susirin
kimas nepriims nutarimo statyti 
salę, tol nei sportininkai, nei kas 
kitas jokių konkrečių darbų ne
galės ir pradėti.

Toliau kalbėdamas apie tą pa
čią salę ir beprasmiškai užsipul- 
damas sportininkus p. A. G. pami
ni kad Bankstowno Namų V-ba 
duoda savo žemę, o jūs tik staty
kit čia gerb.Pone, tai jau ne tik 
neeportiškai bet ir ne “gaspado- 

riškai” nukalbėjai. Išeitų, kad ant 
to pačio sklypo būtų du skirtingi 
pastatai ir du skirtingi šeiminin
kai. O kas gi tada atsitiktų jei 
vienas ar kitas šeimininkas savo 
pastatą norėtų parduoti? Apie to
kius nesąmoningus galvojimus tai 
nei kalbos negali būti. Tiek salės, 
tiek ir namų šeimininkai tegali bū
ti tik vieni, o kas juos adminis
truos ir žiūrės' tai priklausys ir 
tik nuo pačių šeimininkų.

Labai malonu, kad p. A. G. pa
gyrė skautus už jų gražų tvarky
mąsi, už jų sugebėjimą įsigyti sto
vyklavietę, kur vasaros stovyklų

PAREIŠKIMAS

PLB Vokietijos Kr. Tarybos pa
reiškimas Laisvo Pasaulio lietu
viams.

PLB. Vok. Kr. Taryba, posė
džiavusi š.m. kovo 30-31 dienomis 
Huettenfelde, Vasario 16-tos Gim
nazijos patalpose, nuoširdžiai svei
kina Lietuvių Bendruomenes vi
suose kraštuose ir linki dar dides
nio vieningumo bei ryžto Lietuvos 
išlaisvinimo darbe.

Taryba dėkoja visiems geros 
valios lietuviams, kurie savo dar
bu ir auka prisidėjo prie Vasa
rio 16-tos Gimnazijos išlaikymo 
ir jai naujų namų pastatymo. Su 
dideliu džiaugsmu praneša, kad 
praeitų metų skolos iš ca. 90.000, 
—DM., tai yra ca. 23.000. dol. 
sumažėjo iki 20.000, DM. ar ca. 
5000 dol. Taipgi ir buvusios sko
los gimnazijos išlaikymui yra vi
sos padengtos. Visa tai buvo gali
ma atsiekti tik visų geros valios 
lietuvių pastangomis ir aukomis. 
Kr. Taryba nuoširdžiai prašo 
kiekvieną lietuvį ir toliau, nepai
sant skleidžiamų gandų, savo au
ka prisidėti prie Vasario 16-tos 
Gimnazijos išlaikymo ir tobulini
mo.

Dėl tikrinimų Vasario 16-tos 
Gimnazijos Kr. Taryba priėmė se
kančią rezoliuciją:

“Išklausiusi Valdybos praneši
mą apie Valdybos veiklą, Taryba 
pritarė Valdybos pastangoms iš
sklaidyti nepalankiems gandams, 
susidariusiems ryšium su Vasa
rio 16 gimnazijos statyba, ir šiam 
tikslui PLB Centro Valdybos su
darytai Tikrinimo komisijai, kuri 
savo uždavinį vykdė 1965 m spa
lių mėn. 9, 10, 23 ir 24 dienomis. 

metu yra pati didžiausia mūsų jau
nųjų lietuvybės mokykla ir iš ku
rių labai daug yra ir sportininkų. 
Taip stovyklavietė yra, bet ar gi 
ją įsigijo tie mažieji skautai? Ne, 
tą prieš eilę metų padarė buvę Lie
tuvos skautai arba skautų tėvai. 
Šiandien gal būt panašus dalykas 
padaryti ir skautams būtų daug 
sunkiau.

Kas liečia sportininkus, tai ir 
jie buvo pradėję prieš maždaug 10- 
tį metų, daugiausiai p. B. šaltmiro 
iniciatyva rinkti pinigus savo pas
tato ar salės statybai, tik gaila, 
kad to darbo iniciatoriai patikėjo

S REIKALU
Dėkodama Tikrinimo komisijai už 
sugaištą laiką ir atliktą darbą, 
Taryba vis dėlto negali susilaikyti 
nekonstatavusi šių apgailėtinų 
faktų:

1. Komisija tuojau po tikrinimo 
nesurašė savo prieitų išvadų pro
tokole.

2. Toks protokolas nebuvo gau
tas Vokietijos krašto Valdyboj, 
praėjus penkiems mėnesiams po 
minėto tikrinimo, ir todėl Valdy
ba negalėjo su juo supažindinti 
nei Kontrolės komisijos, nei Ta
rybos ;

3. Vienas tikrinimo komisijos 
narys p. V. Adamkevičius savo 
asmeninius įspūdžius ir mintis 
apie Vasario 16 Gimnaziją pas
kelbė viešame susirinkime Chica- 
goj ir pasikalbėjimuose su laik
raščiais, kur buvo neatsargiai pa
liesti gyvybiniai Lietuvių Ben
druomenės Vokietijoje ir Vasario 
16 gimnazijos reikalai bei apkal
tinti kai kurie asmens, kurie nė
ra nusikaltę, kai tuo tarpu kiti 
Tikrinimo komisijos nariai tylėjo.

Todėl Taryba yra priversta vie
šai pasakyti, kad PLB Centro 
Valdybos skirta Tikrinimo komisi
ja duoto uždavinio tinkamai ne
atliko, o jos nariai padaugino gan
dus bei įtarinėjimus, kurie Valdy
bos ir Vasario 16 gimnazijos dar
bą tik apsunkino”.

Su tikra pagarba ir dėkingumu 
PLB. Vok. Kr. Tarybos Prezi

diumas ir Rezoliucijų komisija: 
Senj. A. Keleris, T.A. Bernato
nis, Dr. J. Grinius, A. Lingė 
Huetenfeld-Romuva, 1966 kovo 31 
d. 

vyresniųjų išvedžiojimais kam be 
dviejų esamų Bankstowne ir Red- 
ferne n amų dar reikalingi treti 
pastatai sportininkų. Pradėtas 
darbas buvo nutrauktas ir pinigai 
atiduoti namams. Jeigu ne tas, gal 
šiandien ir sportininkai neturėtų 
tos savo didžiausios salės proble
mos ir “Kovas” Sydnėjuje nesuk
tų sau galvos kaip padaryti pinigų 
nuomuojamų salių, registracijų, 
uniformų ir kitko apmokėjimui.

Atmink p. A. G. kad šiandien 
sportininkų egzistencija ne tik 
Sydnejuje bet ir visoj Australijoj 
yra galima tik per tuos kelis spor
to entuziastus, kurie iš visos šir
dies dirba su mūsų jaunaisiais. Ne
žinau kodėl, bet šiandien kaip ir 
kitose organizacijose, taip ir pas 
sportininkus trūksta vadovų ir 
darbininkų, bet ne pačių sportinin
kų. Taip ir man neaišku kur din
go tie visi sportininkai veteranai 
žaidę Lietuvoj, Vokietijoj ir Aus
tralijoj, kad šiandien jų nei su ži
buriu negali prisiprašyti į darbą. 
Taip gi p. A. G., kokios iniciaty
vos galima laukti iš tų kelių spor
tinių idealistų, kurie visas savo 
jėgas sudeda j jaunių vaikų spor
tinį paruošimą, finansų telkimą 
ir daugelį kitokių numatytų ar ne
numatytų darbų, kurių jokiam or
ganizaciniam darbe netrūksta.

Konkrečiai kalbant apie sporto 
salę prie Bankstowno namų aš as
meniškai manau, kad finansiniai 
statybos reikalai gali būti įvykdy
ti, tik paskolos atveju bet jokiu 
būdu ne aukomis, kurios žmonėms

HELIKOPTERIAI Paruošė Verus

Helikopteriai pasirodė labai 
praktiški gelbėjimo akcijoje. Ga
lėdamas nusileisti ir pakilti labai 
mažame plote helikopteris yra ne
pamainomas evakuacijai nelaimės 
ištiktose vietose. Amerikos pa
krančių sargybos turi helikopte
riais aprūpintas gelbėjimo stotis 
visuose pakraščiuose.

LINKSMAS
PRAKTIŠKI PABARIMAI

Jei nori nusikratyti darbu, suda
ryk jam įvairias komisijas.

★

Jei nori būti populiarus, visada 
ir visur kitus girk ir nieko niekad 
nenupeik.

Sena tiesa: kritikuok, sumokėk 
nario mokestį ir po to klausk, ką 
jie su tavo pinigais daro.

Praktiški žmonės nuolat skelbia: 
"mūsų spauda neįdomi”, bet pa

yra įgrisę ir jie jų kratosi. O to
kią paskolą tegali paimti ir gauti 
tik patys Bankstowno Namai, ku
rie tegali būti ir tik tos salės sa
vininkai.

Taip p. A. G. su savo tuščiais 
svaičiojimais pataikei kaip pirš
tu į dangų. Mūsų visų pareiga, 
ypatingai jaunimo tėvų, turi būti 
ne vienas kitų puldinėjimai, už
puolimai ir prikaišiojimai, bet 
bendras darbas ir esamo reikalo 
supratimas, kas šiuo metu, yra 
mūsų jaunimas, kuriam ir sporti
ninkai priklauso ir jie ne su verkš
lenimais ar tuščiais šūkiais nori 
ir trokšta kiek tik beišgalės patys 
darbu o gal ir finansais prisidėti 
prie sporto salės ir Jaunimo Cent
ro įkūrimo Bankstowne. Taip kad 
padėkime jiems.

A.Laukaitis

Daugybė kalnų laipiotojų ir sli 
dininkų buvo helikopteriais išgel
bėta . Gal vienas iš dramatiškiau
sių gelbėjimo akcijų buvo neseniai 
pravesta, kai du kalnų laipiotojai 
buvo įstrigę 18.000 pėdų aukštyje 
Aliaskos McKinley kalne, kur ki
tokiu būdu prie nelaimingųjų pri
eiti nebuvo galima. Jie buvo iš 
nelaimės vietos saugiai išnešti.

KAMPELIS
tys nieku prie jos tobulinimo nepri
sideda.

¥

RŪKYMAS IR AMŽIUS
— Per daug rūkai, — sako gydy

tojas, — mirsi jaunas.
— Pasaka, — atkerta ligonis, 

— mano tėvas visuomet rūkė, o tu
ri 75 metus amžiaus.

— Jei nerūkytų, turėtų dabar 80 
metų, — paaiškino gydytojas.

★

VAGIS IR KOMUNISTAS
Javo saloj minia vijo vargšą 

Pavytas žmogelis sušuko:
— Prašau paleiskite mane gy

vą, aš joks komunistas, aš tik eili
nis vagis.

KAM REIKALINGAS 
BILIETAS?

Markas Tvenas važiavo trau
kiniu ir kažkur užkišo bilietą. Kai 
priėjo kontrolierius, rašytojas nie
kaip nepajėgė surast bilieto. Bet 
kontrolierius atpažino rašytoją.

— Niekis, — pasakė jis. — Bi
lietą man parodysite, kai grįšite 
atgal.

— Geras dalykas, — pasakė Tve
nas, — kai grįšiu atgal... Bilietas 
man būtinai reikalingas dabar, nes 
aš pamiršau kur važiuoju.

1954) 
pravardžiuojamas “angelu sargu” 
helikopteris išgelbėjo nuo 35.000 
iki 50.000 karių ir civilių. Anks
čiau fronte sužeistieji į galvas ar
ba vidurius žūdavo, kol sulaukda
vo pagalbos. Panaudojant heli
kopterius sužeistiesiems perkelti į 
užfrontę aukų skaičius žymiai su
mažėjo.

3
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PERTH

VISUOTINIS APYLINKĖS 
SSSIRINKIMAS

Balandžio 23 d. įvyko Perth apy
linkės visuotinis susirinkimas, kur 
dalyvavo 21 pilnateisis bendruo
menės narys. Susirinkimą atidarė 
valdybos pirm. B. Jasas, patiekė 
darbotvarkę ir susirinkimui vesti 
prezidiumo pirmininku pakvietė A. 
Kateivą, o sekretoriumi A. čižei- 
ką. Perskaičius praeitų metų pro
tokolą nepastebėta neįvykdytų nu
tarimų. Valdybos veiklos praneši
mo nebuvo, bet tas paaiškėjo iš at
sakymų į paklausimus. Pareikšta, 
kad šios valdybos kadencijos pra
džioje buvo jaučiamas gan suma
nus veikimas ieškant galimybių iš 
vietos savivaldybės gauti nemoka
mai lietuvių bendruomenės na
mams statyti žemės. Pradėtas leis
ti informacinis biuletenis “švytu
rys”. Už tai plojimu senai valdy
bai padėkota.

Rev. Kom-jos pirm. A. Statkus 
pareiškė, kad dėl laiko stokos nei 
kasos, nei turimo turto aktas ne
buvo padarytas. Paminėjo, kad 
buvo teirautasi dingusių bylų, bet 
be pasekmių.

Klausimui kilus, kiek skaitlin
ga Perth lietuvių bendruomenė, 
prezidiumo p-kas paprašė senos 
valdybos perskaityti sąrašą. * Są
rašas sudarytas iš ramovėnų kny
gos, daugelio pavardžių neįrašy
ta, bet paaiškėjo, jog Perthe ir

veikimas žymiai pagyvėjo.
Dėl sveikatos pasitraukus M. 

Klimaitienei prie Good Neighbor 
Council lietuvio atstovo nėra, šis 
reikalas paliktas valdybos žinioje.

B. Jasas pareiškė, kad jis tą sa
lę, kur vyksta susirinkimas, yra 
užpirkęs ir įmokėjęs 50 svarų de
pozito. Visa jos kaina — £2.500. 
Paklausti, kas ir kiek prisidėtų 
perkant tą salę, čia pat visi pasi
rašė pasižadėjimus (kiekvienas pa 
gal išgales) skiriamų pinigų su
mai tos salės pirkimui bei lietuvių 
namų statybai, kas sudarė bendrą 
1.300 dol. sumą. Tęsti salės pirki
mą ir rūpintis lietuvių namų staty
mu susirinkimas įgaliojo B. Jašą. 
,Nors susirinkimas užtruko gana 
ilgai, bet nuobodu nebuvo, nes bu
vo pakilus nuotaika nutarus pirk
ti salę ir statytis namus, bei tęs
ti tautinę veiklą, Sus-mas baigtas 
Tautos Himnu.

Naujoji Pertho apylinkės valdy
ba pasiskirstė pareigomis:

Pirmininkė — G. Vyšniauskienė, 
vicepirm. — B .Jasas, sekr. M. 
Lingienė, iždn. F. Grinevičius ir 
narys kultūros bei sporto reika
lams V.Kazokas.

Pirmame savo posėdyje naujoji 
valdyba tarp kitų reikalų palietė ir 
Mūsų Pastogės prenumeratos klau
simą, žinant, jog tai valdyboms 
būtina.

A.K.

SYDNEY
TAUT. ŠOKIŲ SUBATVAKARIS 

Gegužės 14 d. Dainavoje įvyko 
jaukus ir kultūringas Sydnejaus 
taut, šokių grupės suruoštas subat- 
vakaris. Visus subatvakario paruo
šimus atliko patys grupės dalyviai, 
kurie palyginus ir amžiumi ir paty
rimu bene bus patys jauniausi lie
tuviškoje veikloje, tačiau visą pa 
rengimą tektų laikyti visai pavyz
dingu. Salė buvo dailiai išdekoruo- 
ta, stalai svečiams iš anksto pa
ruošti su užkandžiais ir pyragai
čiais.

Programoje grupė pašoko kele
tą smagių tautinių šokių grojant 
akoredeonais p.p. A. Plukui ir B. 
Kiveriui. Pasirodo, kad pati grupė, 
vad .J. Reisgytės, yra darniai susi 
šokusi, kad net toks tautinių šo
kių senas veteranas p. V. Šutas 
gėrėjosi.

Deja, nepasakytume, kad į su- 
batvakarį atsilankė daug svečių. 
Daugumą sudarė pačių šokėjų ar
timieji ir pažįstami. Gaila, kad į 
jaunimo parengimus mūsų publi
ka kreipia mažai dėmesio, nors 
dažnai iš to paties jaunimo ir daug 
reikalaujama. Grojant geram or
kestrui ir besivaišinant su jauni
mu smagiai padalyvauta iki vėlos 
nakties.

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS 
Gegužės 15 d. Sydnejaus Liet.

Klubo patalpose Lidcombe įvyko

Sydnejaus skyriaus “Ramovės” 
narių visuotinis susirinkimas, kurį 
pradėjo skyriaus valdybos p-kas 
p. S. Narušis ir į dienos prezidiu
mą pakvietė pirmininkauti p. A. 
Kutką ir sekretoriauti p. P. Za
rembą.

Skyriaus valdybos pirm. p. S. 
Narušis padarė platų pranešimą 
apie skyriaus veiklą ir supažindi
no su Centro Valdybos aplinkraš
čiais, o iždininkas p. A .Alekna 
pateikė metinę apyskaitą. Revizi
jos K-jai perskaičius aktą po 
trumpų diskusijų metinė veiklos 
ir piniginė apyskaita buvo patvir
tinta.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad ra- 
movėnai be kariuomenės švenčių 
rengiamų minėjimų kitų parengi
mų mažai teturėjo, tačiau finan
sinė padėtis yra gera ir kasoje 
turi giynais 149.59 dol. Be to dar 
savo pinigine parama sušelpė šias 
liet, kultūrines organizacijas pa
skirdama
a) Sydnejaus savait. mok-lai $20,
b) Bankstown savait. mok-lai $20,
c) Dainos chorui $20,
d) skautams $20,
e) Jaunimo Kongreso reik. $80.

Priėjus prie skyriaus vald. or
ganų rinkimų susirinkimas išgyrė 
senosios valdybos veiklą ir sekan
čiai kadencijai patvirtino tą pačią 
valdybą prirenkant dar penktą 
valdybos narį p. P. Zarembą. Revi
zijos K-ja irgi paliko toji pati — 
M. Petronis, V. Danta ir A. An- 
driejūnas.

Klausimuose ir sumanymuose 
buvo iškeltas gana gražus pasiūly
mas, kad reikia paremti Vietnamo

Pranešimai
PLUNKSNOS KLUBO 

NARIŲ ŽINIAI 
Patikslinkime, kad ateinantį še

štadienį Klubo narių susirinkimas 
bus p.p. Karvelių namuose 29 
Prairie Vale, Bankstown, ne tos 
pačios gatvės Nr. 27, kaip kad 
buvo praeitame numery paskelb
ta. Klubo nariai prašomi tai įsi
dėmėti. M.P. Red.

KUR SIŲSTI MEDŽIAGA 
LIETUVOS KARIŲ ALBUMUI 
Neseniai M. Pastogėje buvo pa

skelbta, kad Pietų Australijos 
Lietuvių Archyvas — Muziejus, 
vadovaujamas p. J. Vanago, ruo
šia Lietuvos karių albumą ir ten 
pat buvo paduotas Lietuvių Na
mų adresas. Pasirodo, kad tuo

apylinkėje yra virš 200 suaugusių 
lietuvių.

Atėjus naujos valdybos rinki
mams buvo leista priešrinkiminė 
agitacija. Siūlyta rinkti vieną as
menį seniūno teisėmis nepraėjo. 
Antras siūlymas rinkti valdybą iš 
trijų asmenų ir dviejų kandidatų 
irgi nepraėjo, tad ifusistatyta rin
kti penkių asmenų valdybą, kaip 
iki šiol buvo. Kadangi susirinkime 
dalyvavo aktyviausi bendruomenės 
asmenys, tad daug vargo su kan
didatais nebuvo. I naują valdybą 
pasiūlyti ir vienbalsiai išrinkti: B. 
Jasas, V. Kazokas, F. Grinevi
čius, G. Vyšniauskienė ir M. Lin
gienė. Revizijos komisija palikta 
senoji.

Pabaigai aiškintasi įvairiais ben
druomeniniais reikalais. A. Stat
kus ir A. Čižeika šiais metais ats
tovauja lietuvius Pabaltiečių Ko
mitete... Eilės tvarka šiemet Pabal
tiečių Komitetui pirmininkauja 
lietuvis A. Statkus. Išaiškinta, kad 
lietuviui - pirmininkaujant komiteto

b ■----------- ~

karius, kovojančius prieš komu
nizmą. Pasiūlymą susirinkimas 
maloniai priėmė ir tuoj pagal au
kų lapą sudėjo $43 ir įpareigojo 
valdybą pinigus persiųsti.

Naujoji Skyriaus valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. S. Naru
šis, vicepirm. S. Pačėsa, sekr. P. 
Zaremba, iždn. A. Alekna ir na
rys kult, reikalms J. Kapočius.

Susirinkimas nebuvo gausus, 
bet darbingas.

S.P.
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AUSTRALIJOS LIET. STUD. SĄJUNGOS MELBOURNO SKYRIUS 
birželio 3 d. (penktadienį) 8 vai. vak. ruošia metinį

Studentu Baliu
• I

įI

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
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DEMONSTRACIJOS
DEMONSTRACIJOS PRIE 

SOVIETŲ AMBASADOS 
CANBERROJE

Ryšy su 25-rių metų sukaktim 
nuo masinių vežimų ir genocido 
pradžios Lietuvoje, š. m. birželio 
14 d., šeštadienį, įvyks demonstra
cija prie sovietų ambasados Can- 
berroje.

Iš Sydney ir kitų vietovių bus 
vykstama mašinomis. Neturintieji 
mašinų bus nuvežti. Visi kviečia
mi dalyvauti.

Dėl informacijų prašoma skam
binti: 635 9787, po 6.30 vai. vak. 
630 2309.

J. P. K.

adresu siųstos siuntos buvo grą
žinamos siuntėjui nesuradus adre
sato p. J. Vanago.

Laiške redakcijai p. J. Vana
gas prašo patikslinti, kad visą 
Lietuvos karių ruošiamam albu
mui skirtą medžiagą siųsti jo pri
vačiu adresu:

J. Vanagas, 9 Westbourne St, 
West Croydon, S.A.
Už susidariusius nepatogumus 

dėl paskelbto netikslaus adreso 
malonius Archyvo - Muziejaus tal
kininkus ir bendardarbius malo
niai atsiprašome.

M.P. Red.

LAIŠKAS REDAKCIJOJE
Redakciją pasiekė iš Lietuvos 

laiškas, adresuotas A. Vidman- 
čiui. Laiško siuntėja Puzėnienė iš 
Povilionių km., žižmių pašto, Pa
nevėžio rajono.

Prašome adresatą atsiliepti ir 
laišką persiusime. 4

Red.

PRIIMAMOS AUKOS
Sydnejaus Liet Klubo patalpose 

(39 Church St., Lidcombe) pri
imamos aukos Jūratės Reisgytės 
kelionei į Jaunimo Kongresą. Vi
si, norintieji paremti mūsų šau
nią lietuvaitę, kviečiami asmeniš
kai kreiptis sekmadieniais pas 
klubo budintį p. P. Alekną.

SVARBI PASKAITA
Melbourno Lietuvių Soc. Globos 

Moterų D-ja birželio 12 dieną, sek
madienį, 2 vai. po pietų Lietuvių 
Namuose, 50 Errol st. Nth. Mel
bourne ruošia moterų Popietę — 
Vaišes. Ponia Daktarė Šiurnienė 
maloniai sutiko ne paskaitą skai
tyti, bet atsakyti į visus mūsų 
sveikatą liečiančius klausimus. Ga
lima klausti net ir pašnibždomis, 
jeigu atrodys nepatogu klausti 
balsiai. Maloniai kviečiame visas 
Melbourno ir apylinkių ponias; 
jaunas ir senesnes, dukteris, ma
mas ir bobutes.

D-jos valdyba taip pat turi šio
kių tokių problemų, kurias būtų 
labai pravartu visoms bendrai ap
tarti. Todėl nuoširdžiai prašome 
visas kuo skaitlingiausiai dalyvau
ti.

MLSGMD-jos Valdyba

Susirinkimai
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;

8. 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.

ALB Bankstown’o Apylinkės 
Valdyba

GEELONG
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA

Gegužės 8 d. Geelongo Lietuvių 
Namuose, įvyko visuotinis meti
nis Apylinkės narių susirinkimas. 
Nors susirinkimas nepasižymėjo 
narių gausumu, tačiau praėjo dar
bingai. Susirinkimą atdarė Apy
linkės Valdybos pirmininkas dr. 
S. Skapinskas, pakviesdamas jį 
pravesti p. V. Bindoką ir sekreto
riauti p. K. Šimkevičių.

Iš Valdybos pirmininko prane
šimo paaiškėjo, kad Valdyba gan 
aktyviai dirbo, kiek sąlygos ir lai
kas leido. Savus pranešimus pada-

rė ir Geelonge veikiančios lietu
viškos organizacijos, choras, sa
vaitgalio mokykla, skautai, spor
tininkai. Paliesta ir Jaunimo Kon
gresas.

Susirinkimą kiek tai užtęsė kan
didatų stoka į Valdybą. Dr. S. 
Skapinskui, sulipdžius kandidatų 
sąrašą, paaiškėjo, kad pagal balsų 
daugumą į Valdybą įėjo: dr. S. 
Skapinskas, p. č .Valodka p. V. 
Bindokas, p. A. Karpavičius. Taip 
pat perinkta Revizijos Komisija ir 
Garbės Teismas, nors geelongiškių 
tarpe teismų ir nepasitaiko.

Susirinkimas baigtas Tautos 
Himnu, po ko dalyviai pasivaiši
no kavute. Tuo pačiu metu buvo 
renkami parašai peticijai Jungt. 
Tautoms.

Kitiems besivaišinant kavute, 
naujoji valdyba čia pat sušaukė 
posėdį ir pasiskirstė pareigomis: 
dr. S. Skapinskas — pirmininkas, 
p. V. Bindokas — vicepirmininkas, 
p. A. Karpavičius — sekretorius, 
p. K. šimkevičius — kasininkas, 
p. Č. Valodka — valdybos narys. 
Naujoji Valdyba aptarė skaudžių- 
jų birželio mėnesio įvykių minėji
mo ir Melbourno Teatro Grupės 
kvietimo reikalus.

ALKA

ADELAIDE
MOTINOS DIENA

Šiais metais Motinos Diena pa
minėta gegužės 8 d. Minėjimą pa
ruošė ALB-nės Moterų Sekcija 
Lietuvių Namuose.

Minėjimą pradėjo Moterų Sek
cijos pirmininkė ponia E. Reiso- 
nienė, kuri pasveikino visas moti
nas Moterų Sekcijos vardu. Jos 
žodžiais tariant, ne materialinė 
gerovė yra pats svarbiausias fak
torius, bet laiminga šeima. Ir ne 
kas kitas, tik motina yra svarbiau
sias asmuo šeimoje, meilės ir lai
mės nešėja.

Po to kandidatas į Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą Vyt. 
Straukas skaitė gražiai paruoštą 
ir įdomią paskaitą, kurioje iškėlė 
motinos nuopelnus ir jos reikšmę 
šeimai, tautai ir visai žmonijai.

Toliau sekė keturmetės Gailos 
Klimaitytės deklamacija.

Deklamaciją baigus, buvo pa
kartotas vaidinimas “Žirgonė ir 
Gailė”, kurį režisavo Jonas Neve- 
rauskas. Vaidino Savaitgalio mo
kyklos mokiniai iš viso 17 asmenų. 
Ypatingai puiki buvo pranešėja- 
pasakotoja Julytė Neverauskaitė.

švari lietuvių kalba ir sugebėji
mas deklamuoti buvo pasigėrėtini.

Programai pasibaigus visi daly
viai pavaišinti Moterų Sekcijos po
nių ir mamyčių paruoštais pyra
gaičiais ir kavute. Malonu buvo 
stebėti, kad Moterų Sekcijos po
nioms aktyviai talkininkavo skau
tės — tai gražus pavyzdys.

(ALŽ) (ja)

KIEK AS SUŽINOJAU!

PADĖKA
Tėvų jėzuitų lietuvių koplyčiai 

Brazilijoje statyti aukojo:
P. Žebrauskas, Adelaide — $25.00 
N. N.Geradaris iš Perth W.A — 
$20.00.
P. Petrikienė, Melbourne — $10.00 
Pr. Pauža, Sth. Johnstone N. Qld. 
$10.00.
J. Vikuckis, Townsville, N. Qld. 
$2.00
Dr. J. Petraitienė, Melbourne — 
$1.00. *

Su anksčiau surinktomis auko
mis ligšiol iš viso suaukota: 
$2034.00.

Visiems mieliems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja Tėvai jėzuitai 
Brazilijoje.

Aukas ir toliau maloniai prašo
ma siųsti įgaliotiniui:

Rev. S. Gaidelis 
264 Miller St. 
North Sydney N.S.W.

Ku-ka
— Melbourno lietuvių studentų Loterijoje mūsų žymaus skulp- 

baliuje, Brunswick Town Hall, toriaus Teisučio Zikaro ir moder- 
birželio 3 d. bus atsisveikinta su nisto Adomo Vingio dovanos —

se. Mokyklą tuo tarpu lanko apie 
dešimt lietuviukų, o juos sutiko 
mokyti p. V. Lokienė.

Melbourno Lietuvių Soc. Globos 
Moterų Draugijos Loterija, įvyku
si š. m. gegužės 1 dieną, davė pelno 
$78.65. Visiems prisidėjusiems 
prie loterijos pasisekimo nuošir
džiai dėkojame. Loteriją pravedė 
ponia E. Balčiūnienė.

MLSGMD-jos Valdyba

PRATĘSIAMAS RŪBŲ VAJUS 
Nesurinkus pakankamai rūbų, 

kad galėtume patenkinti bent di
desnę dalį maldaujančių laiškų; 
rūbų vajų pratęsiame iki birželio 
1 dienos. Nuoširdžiai prašome 
Melbourno ir apylinkių lietuvių 
apieškoti dar savo spintas neberei
kalingų rūbų. Ypatingai reikalin
ga vaikiškų rūbelių. Rūbus gali
ma pristatyti į Lietuvių Namus, 
Errol st. Nth. Melbourne šeštadie
niais “Talkos” darbo valandomis 
(tada tikrai atidaryta) ir sekma
dieniais po pietų. Iš anksto nuo
širdžiai dėkojame.

MLSGMD-jos Valdyba

Pajieškojimas
Per vokiečių Raudonąjį Kryžių 

paieškomas Vladislovas Jonas Šu- 
kaitis. Paieško sesuo Albina Šu- 
kaitytė gyvenanti Lietuvoje, šakių 
rajonas, Kidulių paštas ir kaimas. 
Žinantieji apie paieškomąjį arba 
jis pats prašomi atsiliepti nurody
tu adresu arba rašyti tiesiog Mū
sų Pastogei.
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mūsų atstovais į PLJ Kongresą 
Chicagoje. Baliui jie ruošia staig
meną: parodys, kaip susuko galvą 
Australijos premjerui. Pralenks ir 
Jūratę Reisgytę. Pamatys tie, kas 
ateis į balių.

ĮSTEIGTOS MALDOS 
APAŠTALAVIMO SKYRIUS
Balandžio 24 d., Pietų Brisbane, 

parapijos salėje po pamaldų įvyko 
paskaita, kurioje brisbaniečiams 
išaiškintas Maldos Apaštalavimo 
tikslas, narių pareigos ir jų pri
vilegijos. Po to suaugusieji ir jau
nimas buvo pakviesti įsijungti į 
maldos apaštalavimo veiklą. Šiuo 
laiku MA skyrius Brisbane jau tu
ri virš 40 narių.

Esminė šios bažnytinės sąjungos 
nario pareiga yra rytmetinis au
kojimas, kuris vistik jo nesaisto 
po nuodėme. Nors intencijos su
žadinimui MA neprimeta savo na
riams jokios privalomos maldos 
formos, yra naudinga intenciją su
žadinti žodžiais: VISĄ AUKOJU 
TAU, ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS 
ŠIRDIE! Paminėtąją maldelę yra 
nuopelninga pakartoti ir dažniau 
dienos eigoje, nes narys kaskart 
gauna 300 dienų atlaidų.

Kun. S. Gaidelis S.J.

paveikslai. Balių ruošti talkina bu
vęs pirmininkas — M.I.J. lekto
rius arch. Antanas Kesminas.

*
Pirmininkas primena, kad 

Plunksnos Klubo narių susirinki
mas — posėdis šaukiamas gegužės 
28 d. p.p. Karvelių namuose 29 
Prairie Vale, Bankstown. Vakaro 
tema — p. A. Grinienės paskaita 
“Pažink pats save”. Visi nariai 
kviečiami laiku atvykti. Pradžia 
4 vai. p. p .

mūsų Pastogė
t
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Aną sekmadienį Liet. Klubo pa
talpose Lidcombe p. J. P. Kedžio 
iniciatyva buvo pakartotinai paro
dyti filmai iš lietuvių demonstra
cijų prieš J. Paleckį, kurie buvo 
rodyti Sydnejaus televizijose. Su- ; , »■ • . rent*
sidomėjusių filmais buvo virš joj® kaina ta pati. Kituose kraštuose metams £5.0.0 ($10.00).
40-ties. Atskiro numerio kaina 2 šil. (20 centų).

Mindaugo Mauragio ir Violetos 
Vasiliauskaitės vestuvės Adelai
dėje buvusios labai iškilmingos. 
Jaunuosius stipriais ryšiais rišo 
net trys klebonai — Adelaidės, 
Sydnejaus ir Geelongo. Sako sve
čių buvę iš visų Austrailjos kam-
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pų.

Neseniai Wollongonge įsisteigė 
lietuvių savaitgalio mokykla, suor
ganizuota p. Černiausko jo namuo-
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