
KIEK MUMS
RŪPI
MOKYKLOS

Nors jau baigiasi pirmas Šių 
metų ketvirtis, bet vis tebeskai- 
tome, kad tai dar metų pradžia. 
Mūsų metų pradžios nuotaikas 
patvirtina dar ir tai, kad vis dar 
tebegyvename atostogų nuotai
komis arba vienur kitus . tebe- 
atostogaujame.

Pagal nusistovėjusią Šio kraš- 
to tvarką metų pradžia yra ir 
drauge mokyklose mokslo metų 
pradžia. Prie Šios tvarkos deri
nasi ir mūsų kai kuriose koloni
jose veikiančios lituanistinės sa
vaitgalio mokyklos. Vienur dar
bas jau pradėtas, kitur dar vis te
besidairoma mokytojų ir moki
nių.

Su mokytojais gal ir nebūtų 
tokios didelės problemos — jų 
visados atsiranda, nes niekas ne
klausia sutinkančio mokykloje 
dirbti specialių kvalifikacijų — 
svarbu, kad sutinka ateiti dirbti. 
Bet skaudžiausia problema yra 
mokinių: palyginamai su lietuvių 
Šeimom mokyklas lanko arba 
jose užsiregistruoja perdaug ma
žas vaikų skaičius, štai Sydnejuj, 
kuris skaitomas gausiausias lie
tuviais miestas Australijoje, per 
abi mokyklas tesusidaro vos 
pusSimtis mokinių. Tegu kitose 
vietose mokinių skaičius mokyk
lose palyginamai yra ir didesnis, 
bet vis tiek visumoje daugiau lie
tuvių vaikų palieka už lietuviš- 
kos mokyklos ribų, negu kad jas 
lankančių, žinomą, tai nėra vien 
Šių metų skaudulys; jau nuo pat 
lituanistinių mokyklų įsteigimo 
ne visi tėvai leido savus vaikus 
į UetuviSką savaitgalio mokyklą. 
Gal būt anksčiau tam ir buvo 
pateisinamų motyvų: neturėta 
nei laiko, nei lėSų vaikus į mo
kyklą reguliariai pristatyti, abe
jota tų mokyklų pajėgumu tikint, 
kad “mano vaikas ir nelankęs 
lietuviškos mokyklos bus iŠau- 
gintas lietuviu" ir t. t. Vis tik 
laikai jau pasikeitę — visi yra 
tiek prasigyvenę, kad vaiką gali 
išleisti į liet, mokyklą, o antra, 
per deSimtį ar daugiau metų 
praktikos jau įsitikinome, kad 
tik lankę lituanistines mokyklas 
tie vaikai, dabar jau jaunuoliai, 
yra aktyvūs ir matomi nuolat 
lietuviSkoje veikloje. O kur gi 
kiti? Jų nematėme lituanisti
nėje mokykloje, jų nematome 
ir vėliau lietuviškame gyveni
me. Čia ir yra visa mūsų tra
gedija: deklaruojame milžiniš- 
kus užsimojimus, iŠ raštų bei 
žodinių pasisakymų susirin
kimuose daromės tikrai legen- 
dariniais, bet kad mažuti ar
ba net iš viso nesirūpiname 
elementariausiais dalykais, tai 
tas mūsų nejaudina.

Argi lituanistinis švietimas 
nėra bazė, ant kurios mes pa
tys remiamės ir ja grindžiame 
savo lietuvišką ateitį? Argi nė
ra pirmaeilis reikalas pirma bū
ti lietuviu ir savo jaunąją kar
tą išauginti lietuviais, negu kal
bėti aukštu stiliumi apie įsivaiz
duojamą heroizmą? Jeigu mū
sų organizacijos, nesvarbu, 
kokios jos bebūtų, bent pusę tiek 
dėmesio skirtų lietuviškai mo
kyklai ir lituanistiniam jauni
mo švietimui, negu kad jo ski
riama namams, klubams, repre
zentacijai ir 1.1, šiandie visur

Ž I N
REIKALAS Iš NAUJO

Pastaruoju metu iškilo vėl visu 
aktualumu JAV prezidento Kenne
dy nužudymo klausimas. Nors pra
džioje buvo prieita išvados, kad 
prezidento žudikas veikęs savo ini
ciatyva, bet dabar esą duomenų, 
kad buvęs platesnio masto sąmoks
las, o žudikas buvęs tik įrankis.

— ★ —
Amerikietis mokslininkas Dr. 

Neibur pranašauja, kad dvidešimt 
pirmojo amžiaus pirmoje pusėje 
žemėje išnyks žmonės, nes bus taip 
užterštas oras, kad visa žmonija 
tuo apsinodys ir išmirs.

GRĮŽO VLIKO PIRMININKAS
Dalyvavęs Pietų Amerikos lietu

vių kongrese Vliko pirmininkas Dr.
K. Valiūnas vasario 24 d. grįžo 
į Nev Yorką, Išvykoje jis ne tik 
dalyvavo P. Amerikos Liet. Kon-
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mokyklos bujotų. Kai namams ir 
kitokiems užsimojimams reikia 
pinigų, tai atrandami ir tie, ku
rie seniai nusigręžę nuo lietuvy
bės. Kodėl tokios akcijos nebū
tų galima pravesti ir mokyklos 
reikalu - verbuoti į mokyklas 
jaunimą, kaip kad verbuojami 
pinigai kitiems tikslams? Ūūd- 
niausia yra tai, kad mokykla, 
išskyrus vieną kitą išimtį, nie
kas iš mūsų veiksnių nesirūpina 
išskyrus patį mokyklos vedėją. 
Rūpinamės salėmis, klubais, bet 
kas užsimena apie mokyklos pa
talpas? Jau kelintas kartas su
važiavimuose girdisi, kad rei
kia pasirūpinti lietuviškais ko
mikais mūsų vaikams, o kad mo
kyklos stokoja elementariausių 
mokslo priemonių, tai tas nes
varbu.

Kultūros Tarybos plenumo 
posėdyje buvo užsiminta šiuos 
metus skelbti lituanistinio švie
timo metais. Ir vėl deklaracija, 
lyg toks švietimo reikalas ne
būtų galiojantis pernai ar atei
nančiais metais. Tai jei norime 
ateinančias kartas turėti lietu
viškas, reikėtų visu frontu ir vi
somis jėgomis mestis į lituanis
tinį auklėjimą stiprinant savait
galio mokyklas vaikams, stei
giant atitinkamas lituanistines 
institucijas suaugusniam jauni
mui. Tada tikrai neteks abejoti 
mūsų dabarties ir ateities jauni
nu) lietuviškumu.

(v.k.)

Lietuvos Himno žodžiai mums 
primena — “Iš praeities tavo sū
nūs te stiprybę semia...’’ šiuos tei
singus ir svarbius žodžius pilnai 
paremia istorikai tvirtindami, jog 
praeitis ir dabartis nustato gai
res ateičiai. Iš tikrųjų, mes sa
vo veiklai atramą randame mūsų

BRITŲ 
DIPLOMATINĖ NESĖKMĖ

Didž. Britanijos min. pirminin
kas H Wilson pasirinko patį netin
kamiausią laiką tuoj po Kosygino 
vizito Anglijoje aplankyti Vak. Vo
kietiją. Bonnos vyriausybė svečią 
priėmė labai šaltai ir ne be reika
lo!

Vokiečiai ambicingi žmonės. 
Ypač jautrūs, kada reikalas lie
čia ir taip jų sudarkytą teritori
ją. Pasirodo, Wilsono pokalbiai su 
Kosyginu lietė labai jautrią vokie
čiams vietą, būtent, esamą Oderio 
-Neisės sieną tarp Lenkijos ir Vo
kietijos, kurią rusai norėtų laikyti 
galutine. Britai Kosyginui išsita
rė, kad su tokiu reikalavimu reikė
tų sutikti ir ateity prižadėjo res
pektuoti rusų - lenkų pageidavi
mus. Šito vokiečiams užteko ir sa
vo nuotaikas Britanijos svečiams 
atitinkamai pademonstravo. Paju
tę vokiečių šaltumą Bonnoje anglų
H. Wilson ir G. Brown bandė Vo
kietijos vyriausybės atsiprašyti už 
jų padarytą diplomatinę klaidą. 
Net H. Wilson tvirtino, kad atei
ty gerbs tik vokiečių teritorinius 
reikalavimus.

Pagrindinis Wilsono lankymosi 
Vokietijoje tikslas - ekonominės

I O S
grėsė Buenos Aires mieste (Argen
tinoje), bet turėjo visą eilę pasi
matymų su Pietų Amerikos valsty
bių atstovais ir kalbėjosi Lietuvos 
reikalais.

Uno gen. sekretorius U Thant 
teigia, kad Vietnamas nesąs rak
tas demokratinio pasaulio saugu
mui. Tuo reikalu yra priešingos 
nuomonės Australijos premjeras 
H. Holt.

— A —
Viktorijoje parlamento nutari

mu savižudybė arba pasikėsini
mas žudytis nėra nusikaltimas. 
Tuo tarpu visose kitose Australi
jos valstijose kėsinimasis nusižu
dyti įstatymais baudžiamas.

_ ★ —
Tarp nusiginklavimo konferen

cijos atstovų Genevoje galioja 
įsitikinimas, kad jau ateinančiais 
metais komunistinė Kinija turės 
savo vandenilio bombą.

Atidarytas Adel. Liet. Muziejus -

Adelaidė* Liet. Muziejau* — Archyvo atidarymo metu kalbasi P. L. B. pirm. J.J. Bačiūnas 
(dešinėje) su šio* in*titucijo* steigėju p. J. Vanagu, muziejaus patalpose.
(Ši nuotrauka paskelbta *u gražiu aprašymu Adelaidė* dienrašty “The Advertiser” 1967.
1.30 d. kuri* maloniai leido ją pasinaudoti ir “Mūsų Pastogei”)

VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
Wilsonas Bonnoje sužinojo, kad 

kelias į Bendąją Rinką anglams 
bus vargingas ir nedaug ką žadąs. 
Ypač dabar, kai iš vokiečių pusės 
nesitikima užtarimo.

RINKIMAI INDIJOJE
Parlamentariniai rinkimai Indi

joje pasižymėjo ne tiek savo po
litiniu svarbumu, kiek rinkiminės 
eigos netikėtumais.

Savo gyventojų skaičiumi Indi
ja yra pati skaitlingiausia demo
kratiniame pasaulyje. Pereitos sa
vaitės rinkimuose iš 405 milijonų 
gyventojų balsavo 103 milijonai, 
kurių trys ketvirtadaliai yra be
raščiai. Rinkimų proceso suprasti- 
nimui valstybė įvedė simbolinę 
ženklų sistemą: kryžiukai, žvaigž
dutės, karvių tešmenys ir tt. Iš 
18.000 renkamų kandidatų tik 521 
pateks į parliamentą. Tūkstančiai 
maharadžių, biznierių ir kitų aukš
tesnio luomo gyventojų rinkimuose 
nedalyvavo, nes esą negarbinga

problemos Anglijoje. Jau eilė metų 
kaip Anglija taikstosi įstoti į Eu
ropos Bendrąją Rinką, bet jų sie
kimams Prancūzijos de Gaulle vis 
pastoja kelią. Vokiečiai tuo tarpu 
vis buvo Anglijos užtarėjai. Ir šį 
kartą anglai pirmiausia kreipėsi 
pas vokiečius. Deja, kaip tik ne 
laiku.

Kad galėtų įstoti į Bendrąją 
Rinką anglai net savo svarą žada 
pakeisti į decimalinę sistemą ir sa
vo žemės ūkio produktų kainas pa
kelti prisiderinant prie Bendro
sios Rinkos kainų. O tai būtų pa
gal Wilsoną jų ekonominė savi
žudybė- Tačiau ryžtasi aukotis vie
ningos Europos interesams. Nors 
britai ir kaip meilinosi, vokiečių 
tuo neįtikino.

Vakarų Vokietijai nepatiko Ko
sygino vizitas Anglijoje ir kitais 
atžvilgiais. Tuo labiau, kad anglai 
išgarsino ir šiltai priėmė negar
bingus sovietų siekimus. Kosygi
nui lankantis Anglijoje Vokietijos 
vyriausybei kilo nerimo dėl stai
gios britų - sovietų draugystės. 
Įtarta, ar tokia draugystė nebus 
daroma Vokietijos sąskaiton, ar 
vokiečiai nebus pėstininkais “ga
liūnų” konflikte?

Britai turėjo ir kitą pasiūlymą 
mažinti N.A.T.O. ir Varšuvos pak
to jėgas. Jeigu N.A.T.O. pajėgos 
nebūtų mažinamos, britai pageida
vo didesnės finansinės paramos jų 
esantiems kariniams daliniams 
Reino srityje. Tokam britų prašy
mui vokiečiai atsuko savo kurčią 
ausį. Nesutariant britai turės ati
traukti dalinai arba net visai sa
vo 53.000 karių armiją iš Reino 
srities.

Vakarų Vokietijos vyriausybė 
labai rimtai žiūri į galimą pavojų 
iš britų — sovietų draugystės. Bri
tai ne tik nepritaria Vokietijos 
apginklavimui atominiais ginklais, 
bet su sovietais eina iš vien nepri- 
leisdami vokiečių iš viso prie ato
minės energijos, panaudojimo tai
kingiems tikslams. Kosygino ne
paprastas priėmimas Anglijoje ir 
jo pasakyta agresyvi kalba Vokie
tijos adresu, perspėjo vokiečius, 
kad vakarų pasaulyje vienintelė 
Anglija labiausiai prieš juos nusis
tačiusi. Jie net gi pradeda sutik
ti su de Gaulle, kad anglai nesą 
tikri europiečiai. 

tautos istorijoj ir įvairiuose tauti
nės bei kultūrinės veiklos apraiš
kose o mūsų vaikų ir anūkų atei
ties veikla turės dar remtis atlik
tais darbais.

Šiai atramai sudaryti, t.y. mūsų 
praeities ir dabarties tautinėms ir 
kultūrinėms vertybėms surinkti ir

Trečiąjį vasario sekmadienį (19. 
2. 67.) Adelaidės apylinkės valdy
ba Lietuvių Namuose buvo suren
gusi iškilmingą Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimo 49-tąjį mi
nėjimą, į kurį, nežiūrint karščių, 
atsilankė gana didelis adelaidiškių 
skaičius (salė buvo sausakimšai pri 
pildyta).

Minėjimo programa susidėjo iš 
monsinjoro kun. Dr. P. Jatulio pas 
kaitos, Lituania choro dainų, tau
tinių šokių, deklamacijų ir baleto 
gabalėlių.

Prie minėjimo, pagal tradiciją 
buvo prijungtas ir abiturientų pa
gerbimas, kuriam reikėtų kreipti 
kiek daugiau dėmesio, nes šį kartą 
jis buvo atliktas tik prabėgom.•

Mons. kun- dr. P. Jatulis — pir
masis Adelaidės lietuvių kapelio
nas — paskutinius kelerius metus 
praleido Romoje; Vatikano biblio
tekoje jis kruopščiai renka me
džiagą apie krikščionybės įvedimą 
Lietuvoje.

Sugrįžęs į Adelaidę praleisti sa
vo pirmų atostogų, jis yra mielai 
laukiamas svečias adelaidiš
kių parengimuose (viešuose ir pri
vačiuose). Nepriklausomybės atga 
vimo minėjime jis buvo pagrindi
niu kalbėtoju. Čia jo pasakytiems 
žodžiams netinka paskaitos sąvo
ka. Tai greičiau mišrainė minčių 
apie Lietuvos valstybę (nuo Min

išlaikyti jas ateinančioms kartoms 
prieš keletą metų buvo pradėtas 
organizuoti lietuvių muziejus — 
archyvas Adelaidėje, šio darbo 
pradininkas buvo p. Jonas Vana
gas, pagarsėjęs Lobethal’o muzie
jaus įkūrimu ir sutvarkymu. Jis 
pradėjo perdaug nesireklamuoda- 

balsuoti už materialiai žemiau sto
vintį asmenį. Rinkimuose dalyva
vo net dvi komunistų partijos: 
viena jų Indijos komunistų, matyt, 
Maskvos remiama, kita — Pekino. 
Abi rinkimuose gavo apie 10% 
balsų.

Ministerė pirm-kė Indira Ghandi 
rinkiminėje kampanijoje neteko 
priekinio danties, jai buvo sulau
žyta nosis ir perskelta lūpa. De
monstranto paleistas akmuo nu
bloškė ją nuo rinkiminio pulto. 
Rinkimai truko savaitę laiko ir jų 
metu žuvo 10 rinkėjų ir viena kan
didatė — save susideginusi, šiaip 
rinkimai praėjo be didesnių nuos
tolių.

Rinkimų rezultatams aiškėjant 
Indiros Gandhi vadovaujama Kon
greso partija ir vėl išėjo laimėto
ja, nors ir su maža persvara. Tai
gi, nuo britų atsipalaidavusi prieš 
20 metų Nehru sukurtoji kongre
so partija dar valdys Indiją pen
kerius metus, tik greičiausia ne 
su Indira prieky. Jai primetama 
kaltė, kad partija parlamente pra
rado daug vietų. Gyventojai nepa
sitiki Indiros sugebėjimaisir jai 
priekaištaujama dėl krašte besi
reiškiančių sunkumų ir trūkumų.

Vasario 16-ji Adelaidėje
daugo ir toliau), apie lietuvių emi
graciją, apie tremtinius, apie dva
sinius sunkumus, kurie užgula 
tremtinius ir apie reikalą atlikti 
tremtiniui tenkančias pareigas.

Tarp jo žodžių apie tremtinius 
buvo įpinta filosofo Juozo Girniaus 
tezių, kad “palikti kraštą dar ne
reiškia palikti pačią tautą”, kad 
“tautai priklausome: pačia savo 
būtimi, o ne vieta, kurioje gyvena
me”, kad “jie lygiai priklauso tau
tai, kaip ir tie, kurie gyvena jos 
krašte”.

Anot mons. Jatulio, išemigruo
dami tremtiniai neteko savo da
barties: krašto, giminių, žemių ir 
turtų; neteko didelės dalies savo 
praeities: per šimtmečius eitojo 
kelio, tėvų kapų, savų tradicijų; 
emigracija kartais gali reikštis ir 
ateities netekimu: dingsta užsimo
jimai, gyvenimo tikslas ir veikimo 
prasmė.
Dabartiniu laiku tremtiniais, pa

gal mons. Jatulį, galima laikyti 
visus gyvus lietuvius, pasilikusius 
gimtajame krašte. Jie, negalėdami 
fiziškai pasprukti nuo okupanto, 
buvo nriversti dvasiškai emigruo
ti į savo vidų. Sąmoningesnieji 
iš jų turi aiškų savo tautinį pa
reigos supratimą, bet tas suprati
mas yra užspaustas viduje.

Pasiremdamas profesorium Ere
tu, mons. Jatulis nurodė, kad trem 
ties gyvenimo sąlygų iššauktas nu

Archyvas
mas rinkti įvairias mus liečiančias 
medžiagas, kurias sutvarkęs 1962 
m. pabaigoje patalpino Lietuvių 
Namuose, J. Bačiūno vardo biblio
tekos patalpose. Šis idealistas lie
tuvis ir toliau tęsė kruopščiai sa
vo darbą, nors muziejus — archy
vas negalėjo plėstis, nes bibliote
kos. patalpos buvo tam per mažos.
1964 m. pabaigoje Adelaidės Liet. 
S-gos Valdyba, svarstydama Liet 
Namų užbaigimo planus ir supras
dama muziejaus — archyvo svar
bą, nutarė šiai institucijai pasta
tyti atskiras erdvias patalpas.
1965 m. sausio mėn. įvykęs nepap
rastas Adei. Liet S-gos ir Adei, 
apylinkių narių susirinkimas šiam 
nutarimui pritarė ir patvirtino inž. 
K. Reisono paruoštus planus, šiai 
statybai pravesti buvo gauta iš 
banko 4000 svarų paskolos ir ne
trukus pradėti darbai, kurie už
baigti tais pačiais metais. 1966 
m. vasario mėn., švenčiant Adei. 
Liet. S-gos dešimtmetį muziejaus 
- archyvo patalpos buvo iškilmin
gai pašventintos. Naujoms patal
poms buvo reikalingi specialūs į- 
rengimai ir baldai: stalai, spintos, 
vitrinos, stovai ir tt. Adei. Liet. 
S-ga pasirūpino tuo pagelbstint 
bendruomeninėm organizacijoms ir 
daugybei tautiečių. Tačiau didžiau 
sias darbas teko atlikti pačiam 
Liet. Muziejaus - Archyvo steigė
jui ir vedėjui p. J. K. Vanagui. 
Jis šiam darbui paskyrė daug lai
ko ir sutelkė nemažai mūsų veiklą 
liečiančios istorinės medžiagos, eks 
ponatų, meninkų kūrinių, įvairių 
rankdarbių, albumų, periodikos 
komplektų, knygų ir tt. Žinoma, 
šis darbas nebūtų buvęs sėkmingas 
be nuoširdžios tautiečių pagalbos 
aukomis, darbu ir eksponatais. 
Daug kas atsisakė savo labai bran
ginamų vertybių ir jas paskyrė 
muziejui-

(Nukelta į 2 psl.)

Indijos ekonominė padėtis ir ateity 
sunkiai išsprendžiama. Priežastys 
— gyventojų perteklius bei jų ne
suvaldomas prieauglis ir blogi der
liai... šiuo metu Indijoje vienai 
kvadratinei myliai atitenka 290 
žmonių, kai tuo tarpu komun. Ki
nijoje 184, Sov. Sąjungoje 25, Aus 
tralijoje tik 4.

NAUJI GINKLAI 
VIETNAMO KARE

Neseniai iš komunistų pusės 
pradėta kare naudot naujus gink
lus — rusų gamybos raketas, ku
rios siekia iki 8 mylių ir šaudo
mos grupėmis. Iki šiolei visas 
Vietnamo karas vyko naudojant 
konvencionalius ginklus.

sivylimas daugiausia liečia vien 
mažai gabius, kurie tegalėjo iš
sivystyti tik tirštoj tautinėj at
mosferoj. Tikra gi asmenybė savo 
jėgų svorį jaučia savyje; ji kūry
biška net toli nuo savųjų. Jai Lie
tuva yra ten, kur ji pati yra. Kiti 
net sustiprina savo veikla tremty
je. Čia kalbėtojas nurodė visą eilę 
pavyzdžių (Adomas Mickevičius, 
Jonas Basanavičius, profesoriai 
Šalkauskis, Pakštas, vyskupas Ma
tulaitis - Matulevičius, Dante, 
Bayronas, šatobrianas, Victoras 
Hugo ir kiti). Kalbėtojas priminė 
ir Dantės pareiškimą, kad “yra 
darbų ir veikalų, kuriuos tegali 
brandinti kieta svetimųjų duona ir 
begalinis savųjų pasiilgimas”.

Akcentavęs, kad lietuvių tremti
nių daugumą, sudaro šviesuomenė, 
monsinjoras Jatulis nurodė: Grei
čiausiai tai pati Apvaizda norėjo, 
kad mūsų tremtis svetur atliktų 
tą darbą kurio Lietuvoje pasilikę 
negali dirbti. Dabarties tremti
niai didelės paramos savo darbui 
rado Amerikoje. Galinga jų spau
da ir organizacijos remia ir mus. 
Turime bendrauti su jais. Mūsų 
tremtis įpareigoja mus būti dva
sioje gyvais. Neturime teisės už
sidaryti privatiniame savo kiaute 
ir pasistengti asmeniškų tikslų 
siekimu.

(Nukelta į 6 psl.)
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RAŠO L. BARKUS

DAR EKONOMINIU KLAUSIMU
'KAS ATSAKINGAS UŽ INDELIUS BANKE

teisių apginti. Iš suminėtų pa
vyzdžių ir matome, kad už vals
tybės piliečių visokį turtą atsa
ko ne valstybės vyriausybė, bet 
patys valstybės piliečiai ir gyven
tojai pildydami valstybės vyriau- 
stybės įstatymus, reikalavimus ir

JONAS SOLIO N AS

BE NAMŲ NEGERAI
Kokie tie namai bebūtų — sava gūžta vis geriau, nei svetima 

pastogė. Daugelis pabėgėlių, palikę savuosius namus gimtinėje, at
važiavus Amerikon tuojau sukruto pirktis namus. Šiandien dau
guma buvusių “dypukų” jau vėl turi nuosavus namus. Tačiau čia 
nenorime kalbėti apie privačius namus. Norisi iškelti bendrą na
mų reikalą.

Visi tariame, kad mums — lietuvių bendruomenei savų namų 
reikia. Sutariame tai sutariame, bet dėl to mažai ką darome. Kiek
viena prarasta valanda be lietuviškų namų didesnėje lietuvių kolo
nijoje lietuvybei neša nuostolius,, dar greičiau stumia mūsų jau
nimą nutautėjimo jūron.

Anais senais laikais, kai į JAV atvažiavo bemoksliai tautie
čiai, jie bendrų namų nestatė. Visų pirma — nebuvo reikalo, o 
antra — trūko pinigų.

Senajai emigrantų kartai bendruomenės namus dažniausia 
atsaodavo parapijinės salės. Čia užuovėją rado daugelis lietuvių, 
čia spietėsi visokia veikla. Žinia, ir anais laikais taip pat buvo kal
bama apie savų nmų reikalingumą, bet dažniausia tos kalbos ir pra
žūdavo pavirtusios pažadais.

Po antrojo pasaulinio karo lietuviams pabėgėliams atvykus 
į Dėdės Šamo žemę ir vėl iškilo savų namų klausimas. Kalbų buvo 
dar daugiau, bet konkrečiai tik viena kita kolonija įsigijo savus 
bendruomenės namus. Mandig, dabar jau buvo lėšų reikalas, bet 
nebuvimas organizuotos tvarkos, nepramatymas tokių namų pras
mės.

Todėl ir toliau mūsų tautiečiai savo parengimus ruošė svetim
taučių salėse savais namais visai nesirūpindami. Vis dėl to kai 
kuriose kolonijose vienoki ar kitoki namai buvo įsigyta.

Sakykime, Toronte prie lietuviškos parapijos tėvai pranciško
nai pastatė namus, kurie atitiko daugelį reikalavimų: buvo įrengta 
sporto salė, įvairūs kambariai susirinkimams, svetainė ir kitos 
būtinos patalpos.

Detroite lietuviai po daugelio svarstymų nusipirko senus na
mus iš čekoslovakų. Namai buvo atremontuoti, pertvarkyti. Sava 
gūžta pradėjo vis daugiau sutraukti lietuvių ir į visokius parengimus. 
Tiesa, nemažai tautiečių nuo lankymosi tuose namuose atbaido 
prastas rajonas, kuriame tie namai yra. Vis dė to, rajonas gerėja, 
ir tuo pačiu lietuvių namų apylinkė šviesėja.

New Yorke lietuvišką kultūros centrą žada statyti tėvai pran
ciškonai ir tam reikalui jau renkamos aukos.

Čikagoje turime Jaunimo Centrą, pastatytą ir tvarkomą tė
vų jėzuitų. Šitie jaunimo namai dar neseniai pastatyti. Lig tada 
Čikaga... neturėjo jokio lietuviško centro. Tiesiog neįtikėtina! To
kia milžiniška kolonija, pasaulio lietuvių sostinė be lietuviškų na
mų! Visokiausi koncertai, parengimai vis pas svetimtaučius. Tiesa, 
Čikagoje tada buvo keliolika parapijų salių, tačiau nė viena jų ne
tiko lietuviškam parengimui. Buvo vadinama Lietuvių Auditorija, 
bet jos dydis ir aplinka negalėjo sutraukti daugiau tautiečių.

Čikagos lietuvius nuo šitos gėdos išgelbėjo tėvai jėzuitai, kurių 
centre sutelpa visi lietuviai neatsižvelgiant į jų pažiūras bei įsitikini
mus. Taigi, Čikago dabar turi Jaunimo Namus, kuriais mes neužtar
nautai didžiuojamės. Šitie namai netolimoje ateity bus praplėsti. 
Tam tikslui jau prasidėjo vajus ir tik vienos vakarienės metu su
rinkta apie 40.000 dolerių! Reiškia, lietuviai yra ir gali būti dosnūs, 
jei to nori.

Tad kodėl neturime savų namų kiekvienoje kolonijoje? Atsa
kymas, atrodo, aiškus — nesusiklausymas ir neturėjimas organi
zuotos rankos. Juk Toronte, Čikagoje, New Yorke lietuviškus na
mus pastatė ar statys ne bendruomenė, o lietuviai vienuoliai. Jiems 
pagarba, o mums gėda.

Dėl lietuviškų kultūros rūmų nebuvimo lietuvybė Šiaurės Ame
rikoje silpnėja daug daugiau ir greičiau. Lietuvybės išnykimą gali 
ir turi pristabdyti lietuviški bendruomenės namai. Ir namai, kuriuo
se karaliautų jaunimas. Namai turi būti pritaikyti jaunimo reika
lams. Nesvarbu, kur tie namai bebūtų — Čikagoj, New Yorke., To
ronte, Adelaidėje ar Melbourne, jų pagrindinis tikslas turi būti tar
nyba jaunimui. Kodėl jie turi tokia tarnyba pasižymėti, aiškinti 
nėra reikalo.

Žmogus, išsiskirdamas iš visų 
gamtos tvarinių, nuo pat savo 
atsiradimo pasaulyje reikalingas 
didžiausios socialinės globos. Ši 
prigimtinė savybė ir yra skati
nančiu varikliu žmonėms, šalia 
šeimos jungtis į didesnius so
cialiai ekonominius vienetus. 
Šiai jungčiai evoliucijonuojant 
susiformavo, dabartiniu mūsų 
supratimu, gana tobula organi
zacija vadinama valstybe. Taip 
suvokiamos valstybės autorite
tas laikomas patikimiausiu kas
dieniniuose valstybės gyventojų 
tarpUsaviuose santykiuose. Par 
sikliaudami valstybės globa, jos 
piliečiai ir gyventojai kuria dva
sines bei materialines vertybes, 
kurių apsauga rūpinasi taip su
prantama ir jų įsteigta valstybė. 
Šia samprata vadovaujantis ir 
sakoma, kad už visą valstybės gy 
ventojų turtą, taigi ir už jų san- 
taupumas laikomas valstybėje 
veikiančiuose bankuose, atsako 
valstybė.

Nesigilinant į kitus valstybės 
pilnai egzistencijai būtinus ele
mentus, suminėtina, kad vienu 
tų elementų yra jos piliečiai. Jų 
noro, valios ir sugebėjimo lais
va išdava apsprendžia, sukuria 
ir išlaiko valstybę. Nenagrinė
jant įvairių valstybės valdymosi 
formų, jos piliečiai yra vienu 
veiksmingiausių valstybės ele
mentų, kurie tas valdymosi for
mas sukuria, demokratiniu prin-
cipu vadovaudamiesi tobulina ir 
jas palaiko. Jie išsirenkamai 
valstybei subordinuoja (paklus
ta) savo teises ir pareigas, pa
vesdami jai rūpintis visais valsty
bės, t.y. jos piliečių reikalais. 
Tokio pavedimo įpareigota, vals 
tybės vyriausybė uždeda jos pi
liečiams tam tikrų pareigų vals-
tybės apsaugai bei jos ūkiui rei
kalingų. Beto, nustato vidaus ad
ministracinę santvarką bei mora
linę discipliną. Valstybės ūkiui 
išlaikyti reikalingas lėšas jos pi
liečiai sutelkia savo darbu ir, to

ATIDARYTAS...
(Atkelta iš psl. 1)

Baigiantis 1966 metams muzie
jus - archyvas jau buvo paruoš
tas atidarymui. Jį atidaryti buvo 
pakviestas Pasaulio Lietuvių B-nės 
pirmininkas p. J. Bačiūnas ir 
taip sausio 28 d. įvyko iškilmin
gas Adelaidės Lietuvių Muziejaus 
- Archyvo atidarymas. Tų dienų 
Liet. Namų sodelyje plevėsuojant 
iškeltoms vėliavoms susirinko dau
gybė tautiečių, jų tarpe jaunimas 
ir vaikai. Iškilmes pradėjo Adei, 
apylinkės p-kas p. Z. Vabolis pa
sakydamas gražų ir šiai progai 
pritaikintų atidaromųjį žodį. Po 
jo kalbėjo Adei. Liet. S-gos pirm, 
p. P. Bielskis, iškeldamas šio mu
ziejaus - archyvo svarbų, supažin
dindamas su atliktais darbais ir 
pareikšdamas padėkų muziejaus - 
archyvo įkūrėjui ir vedėjui p. J. 
K. Vanagui ir visiems tautiečiams 
kurie savo darbu ar aukomis įga
lino šio muziejaus - archyvo ati
darymų. Jis taip pat paskaitė tele
gramų su sveikinimais ir linkėji
mais, gautų iš N. Zelandijoje gy

darbo pasėkoje sutelktuoju ka
pitalu, kuris į valstybės iždą su
plaukia įvairių privalomų vals
tybinių bei komunalinių mokes
čių pavidalu, šie mokesčiai, pa
gal valstybės ūkio politikos rei
kalavimus keičiasi. Gerai prisi
mename. staigų ir labai didelį 
prieš keletą metų už parduoda
mas auto mašinas taksos pakė
limą, kuris, greit buvo atmainy
tas. Dabar padidintas žyminis 
mokestis. Amerikoje pakeltas 
6% taxos mokestis.

Lėšos, reikalingos valsybės gy 
ventojų ūkiniams bei komerci
niams reikalams sutelkiamos, 
taip pat, iš pačių gyventojų. Jas 
sudaro žmonių santaupos padė
tos į valstybėje veikiančius ban
kus. Šios lėšos, vadinami priva
tūs finansai, bankų skolinamos 
kitiems tos pat valstybės pilie
čiams esantiem ūkiniuose neda- 
tekliuose. Faktinai, už taupytojų 
banke laikomas ir jo paskolintas 
pinigų sumas atsako skolininkai, 
bankui, įstatymais nustatyta tvar 
ka tarpininkaujant. Iš to mato
ma, faktinoji atsakomybė, kurią 
nustato valstybės įstatymais: tau- 
pytojui atsakingas skolininkas. 
Tokias pat tarpininkavimo, tarp 
taupytojo ir skol-nko, teises vals
tybės įstatymai teikia ne tik vals
tybės, bet joje oficialiai veikian
tiems ir privatiems bankams. 
Pažymėtina, kad šiuo metu vals
tybės bankuose yra $4134 mi

lijonai indėlių, o privačiuose ban 
kuose — $6454 milijonai indė
lių. Tas paryškina už laikomus 
indėlius atsakomybės supratimą. 
Valstybės atsakomybės sąvoka 
yra bendro tikslo siekiantiems 
tarnauti. Valstybės vyriausybė 
nėra jokių vertybių gamintoja, o 
tik jų administruotoja. Jei vieną 
ir tą pačią dieną visi ir visų ban
kų indėlininkai sueitų į bankus at 
siimti visus savo indėlius, ban
kai neturėtų iš ko juos išmokėti, 
nes jų indėliai kitiems išskolinti, 
pagal atitinkamą susitarimą ir 
atsakomybę.

Valstybės atsakomybę verta 
prisiminti paskutiniųjų penkias
dešimties metų laikotarpyje buvu 
šių politinių ir ekonominių su
krikimų. Nekalbant apie prieš re
voliucinu carų Rusijos rublį, o- 
kupacinės Vokietijos ostrublį bei 
ostmarkę, kurių mokamoji vertė 
buvo prilygusi beveik nuliui. Ne
priklausomos Lietuvos litas, ją 
rusams, o vėliau vokiečiams oku
pavus buvo 20 kartų nuvertintas. 
Po antrojo pasaulinio Karo Vo
kietijos reichsmarkes į deutsche- 
markes keičiant( pirmosios pri
lygo beveik beverčiams popier
galiams. Juk ir minimu laikotar
piu už savo piliečių bei gyvento
jų pinigines santaupas buvo at
sakinga valstybė. O, vis tik, ko- 
kėl taip įvyko? O gi įvyko to
dėl, kad valstybės piliečiai nepa
jėgė savo valstybės suvereninių

Lietuviai visur
NEPRIKLAUSOMYBĖS

MINĖJIMAS AMERIKOJE
Lietuvos nepriklausomybės pas

kelbimo sukakties paminėjimas įvy 
ko ir JAV Senate bei atstovų rū
muose, kur keli senatoriai ir rū
mų atstovai pasakė ta proga kal
bas, kurios įtrauktos į JAV Kon- 
kreso užrašus.

Šios šventės proga JAV valsty-

bės sekretorius prisiuntė Lietuvos 
atstovui J- Rajeckui sveikinimą.

Vasario 16 d. Lietuvos pasiunti
nybėje Washingtone buvo sureng
ta priėmimas, apie kurį plačiau 
parašė ir vietos spauda.

BERNARDO BRAZDŽIONIO 
SUKAKTIS

Vasario pradžioje žinomam mū-

Jaunimui skirtuose namuose pagrindinę rolę turi vaidinti 
sporto salė. Jaunimo namai be sporto salės tai yra paminklas jau
nimo laidotuvėms. Tiesa, mes Čikagoje turime Jaunimo Centrą, 
bet kas ten tam jaunimui yra naudingo? Nedaug: koridoriai, tualetai 
ir vienas rūsys. Štai kur jaunimas gali susirinkti. Visa kita tuose 
namuose skirta apsamanojusiam senimui — archyvams sandėliams. 
Dabar tuos namus žada dar praplėsti pristatant daugiau patalpų... 
archyvams.

Duokime jaunimui rankas. Duokime jam sporto salę. Atgai
vinkime dvasią, kuria vokiečiai ir čekai savo tautoms išsaugojo jau
nimą per sporto organizacijas, per sporto sales.

Šiandie yra pats vėliausias lakas pradėti statyti namus. Bet 
tinkamus namus. Namus, kur jaunimas dūktų, džiūgautų. Mums 
reikia gyvos, bet ne archyvinės lietuvybės. Mums reikia gaivalingo 
jaunimo, bet ne kambarių bereikšmiams kivirčiams.

TOKIOS TOKELES

Visur minėjimai. Šįmetiniai Vasario 16-sios minėjimai buvo 
šabloniškai panašūs: vienas kitas mažas šio krašto valdininkėlis su 
kalba ar vienas antras mūsų solistas. Buvo daug rezoliucijų ir svei
kinimų.

Pinigas kaupiasi. Lietuvių Fonde, pinigas gausėja. Vadovai 
praneša, kad netrukus pasiekta 350.000 suma. Sveikiname.

sų poetui Bernardui Brazdžioniui 
kuris šiuo metu yra “Lietuvių Die
nų’’ iliustrouto žurnalo redakto
rius Los Angeles, suėjo 60 metų. 
Tai bene vienas iš produktyviausių 
mūsų poetų, kurio kūryba tiek ne
priklausomoje Lietuvoje, tiek ir i- 
šeivijoje apdovanota aukščiausio
mis premijomis.

Šalia Brazdžionio vardu išleistos 
kūrybos dar jis rašė ir teberašo 
literatūros vaikams, pasirašinėda
mas Vytės Nemunėlio vardu. Tai 
mūsų tarpe jis bene bus stipriau
sias poetas vaikams.

Reikėtų specialaus straipsnio, 
kur būtų galima išskaičiuoti visas 
Brazdžionio knygas ir jas bent vie
nu kitu sakiniu aptarti. Tam skir-
sime vietos vėlau. Šiuo metu norė
tume mūsų populiariausiam poetui 
išreikšti kuo geriausių linkėjimų.

*
Gauta žinia, kad Lietuvoje, Pa

luknės kaime, Skuodo valšč. perei
tų metų spalio 5 d. mirė Marijona 
Andriekutė - Norvilienė, sulaukusi 
101 metų.

venančio žymaus muziejininko ir 
visuomeninko p. Č. Liutiko, ir pak
vietė P.L.B. pirmininkų p. J.J. Ba
čiūnų muziejų - archyvų atidaryti. 
Savo puikioje kalboje p. J. J. Ba
čiūnas sveikino visus, dižaugėsi 
atliktais darbais ir linkėjo toliau 
jį tęsti pabrėždamas, kad taip gra
žiai įrengtas ir sutvarkytas Ade
laidės lietuvių muziejus - archy
vas yra pirmasis visame laisva
jame pasaulyje, nors dar yra lie
tuvių muziejaus Sao Paulo mieste 
Brazilijoje bei muzikologijės mu
ziejus ir pasaulio lietuvių archy
vas Amerikos Jungt. V-se, iš ku
rių tik muzikologija pavyzdingai 
sutvarkyta. Baigęs kalbėti p. J. 
Bačiūnas visiems susirinkusiems 
giedant Lietuvos Himnų perkirpo 
trispalvę juostų oficiliai atidary
damas Adelaidės Lietuvių Muziejų
- Archyvų. Atidarymo iškilmės bu
vo fotografuojamos ir filmuoja
mos- Didžiausias Pietų Australi
jos dienraštis “The Advertiser” 
(1967.1.30) straipsnyje “P- A. 
lietuviai atidarė muziejų” aprašė 
atidarymo iškilmes ir paskelbė ati
darymo nuotraukų. Muziejaus ati
darymas taip pat buvo aprašytas

ir “The Chronicle” (1967.2.2.).
Lietuvių muziejaus - archyvo 

atidarymas yra istorinis įvykis ne 
tik Adelaidės, bet ir visos Austra
lijos lietuvių. Jo svarba mums vi
siems nepaprastai didelė. Tai mū
sų darbus atvaizduojąs veidrodis. 
Jis parodo, kaip mes gyvenome 
anksčiau ir kaip sukūrėme dabar
tines tautinio, kultūrinio ir socia
linio gyvenimo bei pasireiškimo 
formas. Jis padeda suprasti, ypač

svetur gimusiems ir užaugusiems 
lietuviams (ir svetimtaučiams) 
mūsų tautinę veiklą ir kultūrą, ją 
įvertinti ir nustatyti lietuviško gy
venimo gaires ateičiai, šis muzie
jus - archyvas akivaizdžiai kiek
vienam parodo mūsų nenutrūksta
mą ryšį su tėvų ir protėvių žeme 
— brangiąja Lietuva. Tai yra vie
nas iš svarbiausių taškų lietu
viškumo išlaikymui.

P. Bielskis

D. BRITANIJA NUSILEIDO

ji turėjo 14 vaikų, iš kurių tebė
ra tik trys gyvi. Jos gyvenimo is
torija kartojasi. Ji atsimena, kaip 
jos tėvą rusų žandarai gaudė ir 
krėtė jų namus ieškodami paslėptų 
lietuviškų knygų net grindis išlu
pinėdami, taip ir vėl rusams bol
ševikams okupavus Lietuvą jos na 
mus iš pagrindų krėtė ieškodami 
partizanų. Ji žinojo pasakojimų iš 
švedų laikų Lietuvoje, prisiminė 
vysk. Valančių, maro metus, paži
nojo pirmąjį lietuviškų kalendorių 
leidėją L. Ivinskį ir garsųjį knyg
nešį Jurgį Bielinį. šiaip plačiai 
žinoma kaip gera audėja tautiniais 
raštais.

vykdydami valstybės įstatymais 
nustatytus įsipareigojimus.

Grįždami prie savų bankelių 
turime suprasti, kad už juose lai
komus savo pinigus atsakome 
mes patys — bankelių nariai, 
vietos įstatymų nustatyta tvarka. 
Šią atsakomybę nešdami tačiau 
turime vieną išimtinę privilegiją, 
kad mes patys turime pilną tei
sę savų bankelių veiklą laisvai 
kontroliuoti ir koordinuoti. In
vestavę savo pinigus į svetimas 
finansines įmones tos kontrolės 
nebetenkame, arba, kartais, tu
rime labai ribotą. Savimi nepa
sitikėdami, didelių procentų su
vilioti, savas santaupas dažnai in 
vestuojame į svetimų adminis
truojamas finansines įmones, iš 
kurių, kartais, ne tik procentų, 
bet ir viso savo kapitalo neat- 
gauname. Iš spaudos gerai žino
me, kad Australijoje paskutinių
jų poros - trejeto metų laikotarpy 
je visoje eilėje tokių finansinių 
organizacijų buvo “palaidota” 
per šimtą milijonų dolerių. Ar 
nedingo ten ir mūsų tautiečių 
santaupos? Apie tai nutylima, ar
ba, vos “puse lūpų”, kartais, be- 
pasigupdžiama.

Kai ko manoma, kad savų 
bankelių parama mūsų bend
ruomenei neefektyvi ir nereikš
minga. Taip manant gal nepilnai 
įsijaučiama bendruomenės są
vokos definicija. Kaip valstybės, 
taip ir bendruomenės atžvilgiu 
visas dėmėsys koncentruojamas 
j valdančiuosius — į bendruo
menės valdybą: bendruomenės 
narius paliekant tarsi bendran 
veiklos kompleksan neįjugtus. 
Jei pripažįstama, kad lietuvių 
bankeliai ekonomiškai padeda 
savo nariams, kuriais gali būti 
visi lietuviai, tai, išvadoje, jie pa
deda visai lietuvių bendruome
nei. Be to, jie ekonomiškai pa
deda ir lietuvių bendruome
nės institucijoms: mokėdami už 
reklaminius bei informacinius 
skelbimus palaiko savo spaudą, 
propaguodami savo veiklą bei 
kviesdami stoti bankelio nariais 
paremia, sporto ir kitas jaunimo 
organizacijas bei mokyklas. 
Šiems reikalams pinigai gali būti 
nurašomi išlaidų pavidalu. Gale 
metų, iš gauto pelno, taip, pat, 
skiriama savos bendruomenės 
kultūriniams bei kitiems opiems 
reikalams. Kiek vieningai daly
vaudami savose ekonominėse 
organizacijose galėtumėm susi
taupyti, savo laiku, šio laikraščio 
puslapiuose buvo rašyta. Buvo 
suminėta, kad 4000 vietos lietu
vių esant bankelio nariais, per 
metus jie susitaupytų per 
$44,000. Be to, pats bankelis už 
patarnavimus dar turėtų pelno, 
kurio dalis liktų atsargos kapi
talui. Per eilę metų susidariusį 
atsargos kapitalą galima būtų in
vestuoti į nejudomą turtą, tuo 
išsprendžiant Lietuvių Namų įsi
gijimo finansines problemas. Vie 
nu ar kitu būdu turimas atsargos 
kapitalas sustiprintų bankelio 
atsakomybės klausimą.

Beveik pačiose Lietuvos Nepri
klausomybės Dienos išvakarėse 
(vasario 13 d.) Londone buvo pas
kelbta, kad Didžiosios Britanijos 
vyriausybė, Kosygino lankymosi 
metu, susitarė su Sovietų Sąjunga 
dėl atsiskaitymo už D. Britanijos 
piliečių turtą, Sovietų Sąjungos 
konfiskuotą ryšium su Baltijos 
valstybių užėmimu 1940 metais. 
D. Britanijos vyriausybė sutiko 
tas Sov. S-gos skolas savo pilie
čiams apmokėti D. Britanijos ban
kuose užsilikusiomis nepriklauso
mų Baltijos valstybių lėšomis. Tuo

D. Britanijos vyriausybė sutiko 
D. Britanijoj laikytas Baltijos 
valstybių lėšas laikyti Sovietų kon
fiskuotomis vietoj faktiškai kon
fiskuotų D. Britanijos piliečių tur
tų. Aiškinama, jog tai esąs suti
kimas tik su įvykusiu faktu, nes
varstant to teisėtumo. Tas suti
kimas liečiąs tik turtinius reikalus 
ir nereiškiąs pripažinimo teisėtu 
politinio Baltijos valstybių įjungi
mo į Sovietų Sąjungą.

— ★ —
Lietuvos Nepriklausomybės Die

nos minėjimo metas buvo ir Jungto

nių Valstybių sutarties su Sovie
tų Sąjunga dėl konsulatų svarsty
mo šešėly. Šalia eilės kitų priekaiš
tų tai sutarčiai, Senate keliamas 
klausimas, kaip ta sutartis galėtų 
būti suderinta su ligšioline J.A.V- 
vyrausybės politika Baltijos vals
tybių padėties atžvilgiu. Vyriausy
bė teigia, kad Baltijos valstybių 
teisinės padėties ši sutartis nelie- 
sianti ir jų dabartinės politinės 
padėties laikymo neteisėta nesilp
ninsianti.

(E)

Tūlas pasakys, kad toks gal
vojimas yra utopija. Patirtis ta- 
čia rodo,kad ir utopiškos sva
jonės virsta realybe. Daug kam 
atrodė neįvykdoma Amerikos 
lietuviu krepšininkų atvyka į 
Australiją, o iš Australijos iš
vyka 29 lietuvių jaunuolių j Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresą Amerikoje. Su abejonėmis 
buvo galvota ar pajėgsime, dėl 
lėšų stokos, kas antri metai su
ruošti Australijoje Lietuvių Die
nas. Visos tos abejonės buvo nu
galėtos pasiryžimu ir gerais no
rais. Dabar matome, kad kas me
tai Lietuvių Dienos gausėja tiek 
aktyviųjų programos dalyvių, 
tiek atvykstančiųjų į šią šventę 
iš visos Australijos lietuvių skai
čiumi. Siems tikslams išleidžia
ma desėtkas tūkstančių dolėrių. 
Tas rodo, kad mūsų tautiniai 
bendruomeninės veiklos svarbiu 
faktoriumi yra individualius ir 
bendruomeniškai organizuotas e- 
konominis pajėgumas. To ekono 
minio pajėgumo stiprinimo turi
me siekti realiomis, organizucr 
tomis priemonėmis, nebijodami 
darbo ir atsakomybės.

L. Barkus
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Redaguoja: Antanas Laukaitis
73 Holden St., Ashfield, N.S.W. Tel. 71 3475

SPORTO KLUBUOSE
GEELONGO VYTIES KLUBE

Vytiečiai, grįžę iš Sporto Šven
tės atostogavo ir džiaugėsi praė
jusia sporto švente, sausio 21 d. 
vėl rimtai pradėjo treniruotes. Tą 
dieną susirinko gausus skaičius 
jaunuolių bei mergaičių ir su en
tuziazmu pradėjo treniruotis, kad 
sekančioje sporto šventėje netek
tų drebėti prieš “didžiuosius”.

Po treniruotės jaunimas ir spor
tui prijaučiantieji Liet- Namuose 
turėjo iešmynę grojant naujai H. 
Renkausko kapelai.

Sekmadienį, sausio 22 d. kun. 
P. Dauknys šv. Jono bažnyčioje 
atlaikė pamaldas už Geelongo spor
tuojantį jaunimą pasakydamas pri 
tikintą pamokslą.

Nors Geelongo lietuvių skaičius 
ir nedidelis, bet vasaros turnyre, 
kuris prasidėjo vasario 13 d., iš- 
statėm net penkias komandas: vy
rų, kurie žaidžia A klasėje, berniu
kų žemiau 18 m. ir kitą žemiau 16 
m. ir dvi mergaičių komandas. Ti
kimės, kad žiemos sezonui teks su
daryti vyrų antrą komandą. Gai
la, kad neatsiranda entuziastų ki
toms sporto šakoms.

Apmokėjus kelionės išlaidas į 
sporto šventę ir treniruočių salės 
nuomas klubo kasa paliko tuščia. 
Kasos papildymui nutarta, kad 
kiekviena sportininkų šeima, atei
dami j treniruotes, susimokėtų po 
20 centų. Tokiu būdu bent kiek pri- 
sidėsim prie salės nuomos. Gal kai 
kam tokia tvarka ir nepatinka, bet 
valdyba neranda tuo tarpu kitos 
išeities. Būtų gerai, kad atsirastų 
geradarių mūsų sportuojantį jau
nimą paremti, štai pereitais me
tais p. Skapinskienė savo pastan
gomis ir lėšomis pasiuvo 10 unifor
mų mergaitėms ir jas padovano
jo, o jomis jau buvo pasipuošusios 
mūsų sportininkės sporto šventė-

je-
Tikimasi, kad artėjantis sporti

ninkų balius (balandžio 8 d.) pa
pildys klubo kasą, kas mūsų spor
tuojantį jaunimą dar labiau pas
katins dirbti, kad atsiektais rezul
tatais geradariams atsidėkotume.

Visas tris vyrų ir berniukų ko
mandas treniruoja p. S. Šutas, 
mergaites treniruoja p. K. Starins- 
kas, kuriam nuoširdžiai padeda jo 
žmona p. Renata.

Vasaros turnyrą pradėjo vasario 
d. vyresnės mergaitės labai ge- 
rezultatu:

13 
ru

VYTIS I — SEBRES II 
66:2

Priešas visai naujokas, ką įrodo 
taškų santykis. Taškai: M. Savic
kaitė 24, R. Starinskienė 22, V. 
Vaičekauskaitė 6, A. Turner 8, A. 
Andrikonytė 3, D. Skapinskaitė 3.

VYTIS II — E. G. Y. C. 
18:19

Jaunosios mergaitės stojo prieš 
labiau patyrusias priešininkes ir 
pralaimėjo. Taškai: L. Valodkaitė 
4, L. Luckaitė 8, R. Vaičekaus
kaitė, L. Luckutė ir A. Bungardai- 
tė po 2.

BERNIUKAI ŽEMIAU 18 m.
VYTIS — SANTS 44:11

Jaunieji vytiečiai stiprėja su 
kiekviena diena ir duoda klubui vil
čių ateity išauginti drausmingą 
stiprią komandą. Taškus pelnė: K. 
Obeliūnas 12, V. Obeliūnas 11, S. 
Karpuška 9, A. Jakubauskas 8, A. 
Čerekavičius 4, P. Jakaitis 0.

OBE

(PASIKALBĖJIMAS SU P. J.J. BAČIŪNŲ IR MR. RAMSEY, AUSTRALIJOS 
S-GOS SEKRETORIUM APIE 
ZITĄ AUSTRALIJON)

Trečiojo apsilankymo Australi
jon metu p. J. J. Bačiūnas be vi
sų kitų mums reikšmingų reikalų 
turėjo ir galimybių artimiau išsi
aiškinti dėl II-jo lietuvių krepšinin
kų vizito Australijon. Mes, Aus
tralijos lietuviai, dar ir šiandien 
negalime užmiršti tų džiaugsmin
gų dienų, kada su pasididižavimu 
stebėjome jų gražius pasirody
mus, reikšmingus laimėjimus ir tą 
sportinę komandinę dvasią, kuri va
liau dalimi pasiliko ir pas mus 
Australijoje, uždegdama gal ne vie 
no jaunojo sportininko lietuvišką
jį sportinį jausmą, o tuo pačiu 
prikeliant ir kai kurių primigu
sių savo veikloje klubų gyvenimą. 
Todėl nenuostabu, kad tik p. Ba
čiūnų! prasitarus apie norą ir vėl 
pasiųsti Amerikos lietuvius krep
šininkus Australijon, visų sporti
ninkų, o nemažiau ir visų Aus
tralijos lietuvių susidomėjimas ta
po vėl labai didelis.

Prieš išvažiuojant p.p. Bačiū
nams į Australiją jau Amerikoje 
buvo sporto vadovybės kalbama 
apie krepšininkų 1968-jų metų iš
vyką ir apsvarsčius paskirų kraš
tų ir kontinentų galimybes, tapo 
sustota prie dviejų kai kurių P. 
Azijos kraštų, įskaitant Australi
ją, gal ir N. Zelandiją, ir P. Ame
rikos. Jau atvažiavus p. Bačiūnui 
į Australiją, Amerikoje buvo suda
rytas oficialus išvykos komitetas 
kurio narių daugumą ir mes gerai 
pažįstame ir kurio vienas iš vado
vaujančių asmenų yra nepamiršta
mas inž. Valdas Adamkavičius. 
Viename iš paskutiniųjų laiškų p. 
Adamkavičius prašė p. Bačiūną 
vietoje ištirti dabartines galimybes 
krepšininkų išvykai Australijon.

Būdamas Adelaidėje Garbinga
sis Svečias turėjo ilgus pasikalbė
jimus su lietuvių, australų ir ame
rikonų įvairiais pareigūnais, ku
rie jam davė labai naudingų ir 
svarbių patarimų.

šiol Sydnėjuje mes neturėjome sa
vo krepšinio stadiono, kas labai ir 
labai trukdė jam populiarėti, ta
čiau jau dabar prasidėjusi naujo-

ti mūsų naujame stadione. Taip 
pat ir Adelaidėje tuoj bus pradė
tas statyti naujas didžiulis sta- 
di jonas, jau neskaitant, kad 
Wollongong’e pastatyta puiki krep
šinio salė, o taip pat ir jūs, kiek 
girdžiu, tur būt pagauti tos spor
tinės Amerikos lietuvių krepšinin
kų dvasios, norite net savo atski
rą krepšinio salę statyti.

— Ką jūs galėtumėte pasakyti 
dėl konkretaus vizito realizavimo?

— Aš pilnai suprantu, kaip p. 
Bačiūnas mums pavaizdavo, kad

p. Bačiūną kreiptis į Amerikos 
lietuvius sportininkus ir jų vado
vus, ar negalėtų Australijos krep
šinio rinktinė 1968 metais prieš 
ar po Olimpiados Meksikoje su
žaisti draugiškų rugtynių Ameri
koje su lietuvių rinktine o gal ir 
paskirų klubų rinktinėmis. Tas tik
rai sustiprintų dar daugiau mūsų 
vyrų gerus sportinius santykius 
ir parodytų Amerikos lietuvių vi
suomenei australų krepšininkus, 
apie kuriuos ji tik šiek tiek iš jū
sų spaudos girdėjo.

Nuoširdžiai abipusiniame pasi
kalbėjime buvo iš visų pusių aps
varstyta ir išnagrinėta būsima 
krepšininkų viešnagė ir, jeigu tik 
viskas seksis gerai, tai būkime 
tikri, kad sekančiais metais ir vėl 
galėsime džiaugtis mūsų šauniai- 
sais, šį kartą greičiausiai dar ge
resniais Amerikos lietuviais krep
šininkais.

A. Laukaitis

PAVASARINIAI IR VASARINIAI

ADELAIDĖJE
Žinomas buvęs krepšininkas S. 

Urnevičius baigė aukštąjį mokslą 
ir įsigijo Bachelor of Science dip
lomą. Stasys daug dirbo Austra
lijos lietuvių sportinėje veikloje. 
Be žaidimo už Vyties Klubą, po
rą metų jisai vadovavo A.L.FA. 
S. Valdybai eidamas pirmininko 
pareigas. Savo laiku treniruoda
mas Vyties krepšininkus paruošė 
labai stiprų prieauglį. Be krepši
nio Stasys dar labai gerai pasi
rodydavo stalo tenise. Jo dukra 
Aldona anksčiau taip pat žaidė 
stalo tenisą už Vyties mergaičių 
komandą. Dabar Aldona, sekdama 
tėvo pėdomis, lanko universitetą, 
ruošiasi būti dantistė.

SIUNTINIAI 1967 METAMS
Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siutimų 1967 metų 

pavasariui ir vasarai, siūlome du, kurie yra labai praktiški už 
žemą kainą ir j juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reika
linga Jūsų artimiesiems.

Žinoma, taip pat, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti do
vanų siuntinį savo nuožiūra pasinaudodamas mūsų kaino
raščiu.

s

— Jūsų nuomone, p. Bačiūnai, 
ar yra galimybių ir vėl pamatyti 
krepšininkus Australijoje?

— Amerikos lietuvių krepšinin
kų pirmasis vizitas Australijon, jo stadiono statyba ir jis bus baig- 
prie kurio ir aš šiek tiek prisidė- tas per 3-4 mėnesius kas Sydnėju- 
jau, daugumoje tapo įvykdytas je krepšinį padarys daug įdomesnį, 
tik nuoširdžiu Amerikos, Australi- ir jūsų krepšininkai sekantį kartą 
jos ir Kanados lietuvių reikalo jau galės visą savo meną parody- 
supratimu ir aukom, kurios įgali
no mums pasiųsti ir jums pamaty
ti šiuos šauniuosius sportininkus.
Po šio vizito ir paskutiniosios Jau
nimo šventės, jau neskaitant kitų 
mažesnių lietuviškųjų parengimų, 
mūsų lietuviškoji visuomenė, gal
būt, yra šiek tiek finansiniai iš
sisėmusi, nors to negalėčiau pasa
kyti apie Australijos lietuvius, 
kur Adelaidėje priminus apie šį 
vizitą, man buvo pažadėta šiam 
reikalui jau ne $4000.00., kaip pir
mą kartą, bet $6.000. Mano ir
mūsų visų Amerikoje tikslas yra be aukų ar pagalbos iš Valstybės 
šiam antrajam vizitui gauti dides
nės paramos iš Amerikos vyriau
sybės, kuri panašiems reikalams 
turi labai didelį fondą, ir tik gai
la, kad anksčiau nežinojom kelio, 
kaip prie jo prieiti.

— Kokios galimybės yra šį kar
tą gauti piniginę valdžios para
mą?

— Būdamas Australijoje turė
jau pasikalbėjimus su Amerikos 
valdžios pareigūnais ir tikrai 
draugiškoje nuotaikoje jie man 
priminė apie buvusį puikų krepši
ninkų vizitą prieš dvejus metus ir 
nurodė pagrindinius kelius, kaip 
išgauti šios pašalpos. Neužmirš
tant, kad šiuo metu Amerikoje tu
rime bent šešis gerus draugus se
natorius, reik tikėtis, kad pašalpą 
galėsime gauti ir patiems sporti
ninkams galėsime daug efektin
giau padėti.

— Gal kartais žinote, koks nu
matytas kelionės maršrutas?

— Tuo reikalu Adamkavičius 
man plačiau nerašė, tik galvoja
ma, be Australijos įtraukti ir ki
tus kraštus, greičiausiai Filipinus, 
Formosą, o gal ir Japoniją su ki
tomis kaimyninėmis valstybėmis. 
Vienas noras, žinau, bus krepši
ninkų — ne tiek daug rungtynių, 
kaip kad buvo pirmąjį kartą.

I. Kapočiūnaitė apkeliavo per 
pora metų beveik visą pasaulį. 
Labai daug kur buvo, daug ma
tė, daug ir įvairių prisiminimų 
parsivežė. Irena anksčiau žaidė už 
Vytį krepšinį. Dabar pailsėjus gal 
būt įsijungs į tinklinio komandą.

*
Iš Surfer’s Paradise namo pas 

mamą sugrįžo I. Pečiulytė. Irena 
jau žaidžia už Vyties mergaičių 
tinklinio komandą. I anksčiau mėg- 
tą krepšinį įsijungti nedrįsta — 
sakosi, pamiršusi.f

£

S

is provincijos sugįžo R. Andriu- 
šytė. Jinai išlaikė gailest. se
sers egzaminus ir vėl apsigyveno 
Adelaidėje. Rasa jau žaidžia krep
šinį ir tinklinį už Vyties mergai
čių komandas. Jos sugrįžimas bu
vo kaip ir kompesacija už M. 
šiukšterytės iškėlimą į provinci
ją

MOTERIŠKAS (1967).
Nailoninis itališkas sir diržu lietpaltis, 3 jardai vilnonės 

angliškos kostiumui medžiagos, 4 jardai puikios suknelei me- 
džagos, 1 komplektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. geriau
sios rūšies nailoninių kojinių , 1 gėlėta šilkinė skarelė, 1 nai
loninė skarelė, 12 adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trum
pom rankovėm megstukas.

KAINUOJA £25.0.0. (ANGLŲ VALIUTA)

VYRIŠKAS (1967).
Itališkas nailoninis su diržu lietpaltis 31 jardo angliškos 

vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai marškiniai, 1 
terilino kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailo
ninių arba vilnonių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 di
delės špūlės stiprių siūlų, 3 jardai vilnonės paltui medžiagos.

£25.0.0 (ANGLŲ VALIUTA).

JUNGTINIS MOTERIŠKAS (1967) IR VYRIŠKAS (1967) 
SIUNTINYS £45.0.0.

Tebesiunčiame ir visus kitus anksčiau mūsų skelbtus 
siutimus dar vis už tą pačią kainą.

Automobilius, motociklus, dviračius, siuvamas mašinas, 
svaiginamus gėrimus, maistą (sov. gamybos) pristatome iš ko
operatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje..

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

Baltic Stores Ltd
S

*
Į Pietų Australijos vyrų tinkli

nio rinktinę pakviestas Vyties žai
dėjas J. Gumbys. šiuo metu Aus
tralijos tinklinio pirmenybės įvyks 
per Velykas Sydnėjuje. Vyties Klu 
bo Valdyba J. Gumbį pakvietė tre
niruoti moterų tinklinio komandą.

tas

B

Klubo suruoštas barbeque pas p. 
p. Jucius labai pasisekė. Buvo su
sirinkę daug svečių, ypač daug 
jaunimo — sportininkų.

(B. N')

(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. 
ENGLAND. Telef. SHO 8734.

Senaiusia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuo 
pristatymas.

ATSTOVAI:
H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk., Melbourne, Vic.
ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, S A.
K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę pasi
rinkti kas Jam reikalinga iš epecialių krautuvių.

kurie 
ALSK 
Pilką,

esamą
sekreta

Prieš pat apleidžiant Australi
ją, p. Bačiūno kotelyje buvo mažas 
pasitarimas, kuriame dalyvavo 
pats svečias, Australijos Krepši
nio S-gos sekretorius Mr. Ramsey, 
“Kovo” pirmininkas V. Augusti- 
navičius ir A. Laukaitis, 
kartu atstovavo ir naująjį 
valdybos pirmininką P.
gyvenantį Canberroje-

P. Bačiūnui paaiškinus 
padėtį, Krepšinio S-gos
rius Mr. Ramsey padėkojo Aus
tralijos krepšininkų vardu už at
siuntimą pirmųjų krepšininkų į 
Australiją ir už tą sportinę pamo
ką krepšinio sporte, kuri įgalino 
juos Tokijo olimpiadoje net 9-tą 
vietą laimėti.

— Gal galėtumėte, Mr. Ramsey, 
pasakyti savo nuomonę apie gali
mą naują mūsų krepšininkų vizi
tą Australijoje?

— Dar ir šiandien negaliu pa
miršti tų gražių dienų, kada jūsų 
vyrai prieš dvejus metus žaidė 
Australijoje; negaliu pamiršti mo
mentų, kada jūs susitikote su sa
vo užjūrio broliais, kai jūs savo 
oficialaus baliaus Sydnėjuje metu 
savuosius krepšininkus tiesiog aki
mis ant rankų nešiojote, aš nega
liu neprisiminti ir tų momentų, kai 
jie mums Australijoje parodė vi
sai naują žaidimą, tą amerikoniš
kąjį krepšinį ir kai ir vėl jūsų 
žiūrovai juos kone dievino tiek 
aikštėje, tiek ir už aikštės ribų.

Jeigu jums lietuviams tie vyrai 
davė tokio dvasinio pakilimo, tai 
mums australams buvo gera 
krepšinio pamoka, tuo pačiu gal 
pirmą kartą krepšinį taip plačiai 
iškeliant į spaudos, televizijos ir 
radio plotmę. Bendrai kalbant ne
gali būti nei jokios abejonės apie 
tokio antrojo vizito reikalingumą 
tiek jums, tiek ir mums.

— Kokioje dabar padėtyje yra 
Australijos krepšinis?

— Kaip jūs visi gerai žinote, 
krepšinis čia labai dar jaunas spor 
tas ir su tokiais masiniais spor
tais, kaip rugby, kriketas, teni
sas ir pan. dar negali konkuruoti, 
tačiau paskutiniuoju laiku jis tie
siog šuoliais veržiasi pirmyn. Iki

Departamento, būtų sunku šį vizi
tą įvykdyti. Mūsų, kaip ir paskirų 
valstijų Krepšinio S-gos jokio pel
no iš šio vizito nenori, ir mes vi
sas pajamas atiduotume krepšinin
kų išlaidų padengimui, ko manau 
vis tiek neužtektų. Viena išeitis 
tai kaip nors gauti pašalpą iš Ame
rikos valdžios, kas visą padėtį iš 
karto pakeistų ir jūsų vyrai galėtų 
be Australijos dar kitiems kraš
tams, įskaitant ir N. Zelandiją, 
savo krepšinio meną parodyti.

— Užsiminus N. Zelandiją, gal 
jūs ką nors žinote apie jų norus 
matyti lietuvius krepšininkus pas 
save?

— Su N. Zelandijos Krepšinio 
S-gos pareigūnais aš telefonu kal
buosi kone kiekvieną savaitę ir 
jiems užsiminus apie šį vizitą, jie 
norėtų kaip nors krepšininkus ir 
pas save pamatyti.

—Gal kartais turite kokių nors 
daugiau pasiūlymų šiuo reikalu?

— Su Amerikos pareigūnais ir 
ypatingai paskirais universitetais 
mes turime ir palaikome gerus ry
šius. Kadangi jau mums truputi 
anksčiau buvo siūlyta, tai norė
čiau paminėti šios būsimos išvykos 
vadovams, kad bandant gauti pi
nigų ir darant kelionės maršrutą 
ar nereikėtų įtraukti ir P. Viet
namą, kur yra gana daug ir gerų 
kariuomenės krepšinio komandų, 
kurios labai būtų patenkintos jei
gu Amerikos lietuviai su jomis su
žaistų. Aš tikrai tikiu, kad tas daug 
ir padėtų.

Taip pat, kalbant apie lietuvių 
vizitą Australijoje, norėčiau per

Vasario pradžioj Kauno sporto 
salėj vyko Sovietų Sąjungos krep
šinio rinktinės komandos pratybi- 
nės rungtynės su vietinėmis krep
šinio komandomis. Į tą reprezen- 
tacįnę komandą,, besirengiančią 
tarptautinėms rungtynėms, yra 
priimti du kauniečiai iš “Žalgirio" 
krepšininkų, Paulauskas ir Venz- 
bergas. Kauniškiai žiūrovai aiškiai 
palaikė savąsias komandas, o re
prezentacinę sovietinę komandą 
laikė priešais- Labiausia rusų pa
taikūnus pykino tai, kad net ir 
Paulauskui su Venzbergu išeinant 
į aikštę, žiūrovai švilpė: juos laikė 
“išdavikais”, kadangi jie su rusais 
žaidė prieš savąjį “Žalgirį”.

(E)

Visi Adel, sportininkai (moks
leiviai išlaikė egzaminus. Kai ku
rie iš jų gavo pagyrimus — kre
ditus ir t-t. Klubo valdyba numa
čiusi geriausiai išlaikiusius egza
minus sportininkus apdovanoti 
nors ir kukliomis dovanėlėmis. Tai 
tikrai būtų gražus gestas iš Spor
to Klubo pusės, paraginąs sporti
ninkus siekti moksle geresnių re
zultatų.

B.N.

BRANGIAUSIA SKYRYBOS 
KLAIDA

Brangiausiai atsiėjusi skyrybos 
klaida buv padaryta JAV 1962 m. 
lapkrity. Programoje, skirtoje 
skaičiavimo mašinai, buvo praleis
tas trumpas brūkšnelis - defis. Dėl 
to kosminę raketą, startavusią iš 
Kenedžio rago į Venerą, teko sus
progdinti. O ji kainavo 18 mil. do
lerių. M.-G.

Sporto salės reikalais
ATIDARYTA SPORTO darbo jėgos, pritarimo ir noro.
SALĖS SĄSKAITA Numatytos salės statyba, perlei-

Finansinė Sporto Salės Banks- džiant visus darbus statybininkui 
towne Komisija atidarė einamąją ~ . 1 TC_._ * _ _ _
sąskaitą “Lithuanian Basketball 
Stadium Account” vardu The Com 
mercial Banking Co. Ltd. banke 
Bankstowne. Visos aukos ir pasko
los bus talpinamos šiame banke.

IŽDININKO ADRESAS

Sporto Salės Finansinės Komisi
jos iždininkas yra A. Makaras, 
170 Canterbury Rd., Bankstown, 
N.S.W. Tel- 70 4041. Visas aukas 
prašoma siųsti šiuo adresu, už ką 
iš anksto tariame nuoširdų ačiū.

AUKOS DIDĖJA
Suprasdami reikalo svarbumą 

jau savo paskolas įnešė į salės sta
tybos sąskaitą J. Ramanauskas ir 
B. Stašionis po $200.00, A. Maka
ras $100.00.

Sporto klubo rėmėjas ir vetera
nas krepšininkas buvęs “geležinis 
gynėjas” Vyt. Koženiauskas (Šak
nelė) pasižadėjo paaukoti ir pasko
linti salės statybai. Taip pat kaip 
buvęs sklandytojas ir nepamirštąs 
sportininkų M. šutas pasižadėjo 
paaukoti ir paskolinti, o taip pat 
padėti ir aukas rinkti.

A.L.

PASIŪLYMAI SPORTO SALĖS 
STATYBOS REIKALAIS

Didžiausioji kliūtis sporto salės 
statybai, buvo gauti (Municipal 
Council) valdžios leidimą. Ši kliū
tis nugalėta. Leidimas gautas. 
Sklypas yra. Dabar reikia lėšų,

— kontraktoriui, kainuotų maž
daug 28.000 dolerių. Pinigų suma 
gan didelė, bet galėtų būti daug 
žemesnė, jei jaunimas, sportinin
kai ir rėmėjai prisidėtų prie staty
bos darbų. Mažesnius darbus mes 
patys pajėgtume įveikti, dides
niems samdytume sub-kontrakto- 
rius. Australijoje ne tiek brangi 
statybinė medžiaga, kiek darbo jė
ga. Tad ar nevertėtų norintie
siems salės nelikti stebėtojais, bet 
prisidėti savo darbu?

Projektuojamos salės dydis, nes
kaitant sėdimų vietų ir patogumo 
kambarių, siektų 5200 kvadratinių 
pėdų (t.y. 52 skverai). Sporto sa
lė, talpos atžvilgiu, būtų 2.2 kartus 
didesnė už esamą “Dainavos’ ’salę 
gretimais.

Norint įgyvendinti šį pasiūlymą, 
ar nevertėtų nedelsiant sušaukti 
viso jaunimo, sportininkų ir rėmė
jų pasitarimą. Pirmasis “savano
ris” jau sutiko perimti statybos 
priežiūros darbus. Vadinasi, pra
džia gera. Tačiau vienas žmogus 
salės nepastatys, jei mes neateisi
me į talką.

Pasistatydinę ervdią salę mums 
visiems užteks vietos visokiems po
būviams ir parengimams. Nuo šių 
metų galo mums pirmą kartą ne
bereikės belstis į masonų, latvių 
bei žydų duris. Vietos klausimą 
mes galime išspręsti patys visam 
laikui. Mes galime padaryti tai 
ko mes nepajėgėme per pastaruo
sius 18 metų.

Vyt. Bernotas

3



MŪSŲ PASTOGĖ 1967 m. kovo 6 d.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
BRISBANE

PAMINĖTA VASARIO 16-JI
Vasario 25 d. įvyko Lietuvos 

nepriklausomybės paskelbimo mi
nėjimas, kurį surengė apylinkės 
valdyba. Turiningą paskaitą skai
tė p. S. Sagatys. Papildomos pro
gramos nebuvo, tad po paskaitos 
sugiedotas Tautos Himnas ir tuo 
minėjimas baigtas.

Po minėjimo įvyko visuotinis 
apylinkės susirinkimas, kurį ati
darė apyl. pirmininkas p. S. Reu- 
tas. Susirinkimui pirmininkavo p. 
J. Luckus ir sekretoriavo p. P. 
Mališauskas.

Susirinkime išrinkta nauja apy
linkės valdyba tokios sudėties: 
pirmininkas V. Laurinaitis, kasi
ninkas K. Nicys ir valdybos narys 
J. Federavičius. Revizijos komi
siją sudaro p.p. S. Sagatys, V. 
Stankūnas, V. Lorencas. Garbės 
teisme p.p. P. Stankūnienė, F. 
Luckienė ir S. Reutas.

Po susirinkimo įvyko jaukus 
pobūvis.

GEELONG
VASARIO 16-JI GEELONGE
Vasario 19 d. buvo paminėta 

Lietuvos nepriklausomybės pas
kelbimo šventė. Ta proga kun. P. 
Dauknys atlaikė pamaldas ir pa
sakė dienai pritaikintą pamokslą. 
Pamaldų metu giedojo Geelongo 
Liet. Choras, vad. p. Juškos.

Vėliau 14.30 vai. Liet. Namuose 
sekė vasario 16-sios minėjimas, 
kurį pravedė apyl. pirm. Dr. S. 
Skapinskas. Trumpu žodžiu minė
jimą atidaręs paskaitai pakvietė 
svečią iš Adelaidės p. Vasiliaus
ką.

Meninėje dalyje dalyvavo vieš
nia iš Adelaidės solistė p. G. Vasi
liauskienė, Geelongo Liet, choras, 
vad. p. Juškos ir “Suktinis’' vad. 
p. Bungardos. Iškilmingas minė
jimas užbaigtas Tautos Himnu.

Samani*
JAUNIMAS GEELONGE

Raimondas Rimas Šarkis, jau 
seniai Geelonge žinomas kaip ga
bus mokinys, penkerius metus iš
buvęs Belmonto gimnazijoje pir
muoju mokiniu, pereitais metais 
gimnaziją baigė trečiuoju ir ga
vęs valstybinę stipendiją išvyko 
į Melbourną studijuoti medicinos. 
Raimondas dailiai kalba lietuviš
kai, pamėgęs tautinius šokius, 
dainavo kun. P. Bačinsko jauni
mo chore. Studijuodamas ketina

VASARIO 16-JI ADELAIDĖJE
(Atkelta iš psl. 1)

Reikalaudamas eiti lietuvišku 
keliu saugoti lietuvių kalbą ir per
duoti ją bei lietuviškas tradicijas 
ir siekimus ateinančioms kartoms, 
kalbėtojas smerkė liguistinius įta
rinėjimus, niekuo nepateisinamus 
srovinius kivirčus. Visa tai sten
giasi išnaudoti okupantas prieš 
mus pačius. Tik broliškas vienin
gumas, aukšta moralė, kūrybinė 
veikla ir nuoširdus savo pačių iš
rinktos vadovybės darbų rėmimas 
privers tą patį Sniečkų ir vėl kar
toti dar 1963 metais skelbtus Prav- 
doje samprotavimus, kad “užsie
nio buržuaziniai nacionalistai te
bėra uolūs”.

Nurodęs, kad tremtyje jau daug 
pasiekta ir kad dar daugiau gali
ma pasiekti, monsinjoras savo min
tis baigė Bernardo Brazdžionio žo
džiais: “šaukiu lietuvį burtis 
prie lietuvio”.

•
Lituania choras plačiau adelai- 

diškiam pasirodo tik kartą metuo
se su savo metiniu koncertu. Pa
pildomo malonumo choras suteikia 
dažniau pasirodydamas įvairių 
tautinių švenčių proga. Ir chorve
dys ir choristai šiuo atveju garai- 
bingai atlieka savo pareigas.

Šiame minėjime Lituania choras 
pasirodė dvejopai: scenoje sudai
navo tris dainas (Oželį, Vasaros 
naktis, Kur giria žaliuoja) ir vy
rų choras atskirai populiarią A. 
Račiūno daina “ I kovą”, o vėliau, 
sustoję vienoje salės dalyje, savo 
dainomis akompanavo tautinių šo
kių grupei šokant Kalvelį ir Su
batėlę.

Mišrūs klausytojai, mišrios ir 
nuomonės apie dainas. Vieniems 
patinka vienos, kitiems kitos. Vie
ni galvoja, kad “Oželio” visai ne
reikėjo, kiti visom keturiom čia 
Pat ji gynė. Vienam kampe bu
vo tvirtinama, kad tik chorvedys 
parenka dainuosimas dainas, kiti 
galvojo, kad prie choro esąs pro

¥ 
Kiekvienam lietuviui rūpi, kaip gyvena ir kokiomis 

į sąlygomis veikia tautiečiai kituose kraštuose. Geriausiai su- J 
>♦: sipažinsite su lietuvių gyvenimu Kanadoje skaitydami sa- J 

vaitraštį J

| NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" | 
sj r: ‘J
»$ Tai yra savaitraštis visų ir visiems. Jame rašoma apie, lietu- J 
J viy gyvenimą, viso pasaulio naujienos, mokslo, meno, tech- J 
* nikos žinios; yra sveikatos skyrius, kino apžvalgos ir duoda- 

mi įdomūs romanai. Redaguoja Jonas Kardelis. Metams 6 !♦! 
į kanadiški doleriai. Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 7722 $ 
X George Street, LaSalle — Montreal, Canada. J

¥

Melbourne stoti j taut, šokių gru
pę ir studentų sąjungą.

Jonas Klova pereitais metais 
labai gerais pažymiais baigė vi
durinę mokyklą ir gavęs valstybi
nę stipendiją šiais metais lanko 
Channel kolegiją. Jonas taip pat 
gražiai kalba lietuviškai, lankė 
savaitgalio mokyklą ir priklausė 
Vyties sporto klubui.

Jonas Vytautas Obeliūnas, pen
ktus metus lanko šv. Juozapo ko
legiją ir turėdamas valstybinę 
stipendiją ruošiasi į universitetą. 
Kasdieninė kalba lietuvių, lankė 
sav. mokyklą, priklauso sporto 
klubui ir yra geras krepšininkas.

Aldona Martuzevičiūtė penktus 
metus lanko šv. širdies kolegiją 
su Fordo stipendija. Lankė sav. 
mokyklą, bet dabar viešoje veik
loje nesirodo. Matyt, labai užim
ta mokslais.

Agaras

SYDNEY
KAZIUKO MŪGĖ

Kaziuko Mugė yra virtusi tradi
cine švente, kur renkamės laisvai

PAS VIKTORIJOS LIETUVIUS
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ
49-tas Lietuvos nepriklausomy

bės sukaktuves melburniečiai mi
nėjo dvi dienas. Vasario 18 d. 
Liet. Namuose prisirinko pilna 
salė tautiečių su estų ir latvių at
stovais.

Apyl. valdybos pirm. p. Liubi- 
nas minėjimą atidarė, o po to se
kė sveikinimai: estų vardu angliš
kai pasveikino p. Ots, o latvių at
stovas p. Tamuža ilgą ir gražią 
kalbą lietuviškai, kas susirinku
sius net sujaudino.

Tolimesnę minėjimo eigą vedė 
Jaunimo k-to p-kas p. A. Šimkus, 
kuris paskaitai pakvietė vieną iš 
veikliausių jaunimo tarpe — p. A. 
Bladzevičių.

Meninėje dalyje D. Statkutė 
padeklamavo, parapijos taut, šo
kių grupė pašoko “Subatėlę” ir 
“Sukčių”, solo akordeonu grojo 
R. Steponavičius, po to scenon iš- 
trypsėjo A. Šimkaus vad. “Klum
pakojis” pašokęs “Malūną” ir 
“Jonkelį”.

Nors šiais metais nebuvo choro 
dainų, mūsų “Rūtelių” kvartetas 
nuotaikingai padainavo keletą 
dainelių. Pranešėja U. Adamka- 

graminis komitetas, kuris patarėjo 
vaidmenyje siūląs dainas.

Kaip ten bebūtų, Bet Lituania 
choro dainavimas nepasibaigė vien 
pasyviu išklausymu.

Tautinių šokių grupė, kurią ade- 
laidiškiai matė per šias iškilmes, 
atrodo savo pilnoj sudėtyje dau
giau jau nešoks. Kai kurie šokė
jai pasitraukia (patikėkim jais, 
kai jie sako, kad tik laikinai). Pa
sitraukiančių vietoje atsiras nau
jų. Tačiau kas gi užimtų ilgame
tės šokių vadovės p. B. Lapšie- 
nės vietą, jeigu ji pasitrauktų? 
O kalbos šia prasme labai plinta. 
Kokios priežastys verčia ponią 
Lapšienę pasitraukti, ne mums 
spręsti. Tačiau Adelaidėje nesle
piama nuomonė, kad tarp tų prie
žasčių yra ir abejingumas, kurį 
ši energinga tautinių šokių vado
vė patyrė Sydnėjuje.

•
Baleto studijos mokinės lygyje 

šoko Vida Brazauskaitė Babičevos 
paruoštą “Colombine” ir “Klou
nas”. Be abejonės, ji gerai tiktų 
vienai ar kitai kultūrinei popietei, 
bet netinka tautinės šventės pro
gramoje.

Atskirai paminėtina programos 
pranešėja Julija Neverauskaitė. 
Pasipuošus tautiniais drabužiais 
ji iš karto įnešė į sceną kolonijos 
ateitį. Pradėdama savo pranešimą, 
ji visai ramiai pasirinko Mairo
nio žodžius: “Nejaugi tai ne sap
nas...”

Prieš kiekvieną programos nu
merį ji turėjo ką nors naujo ir 
gražaus gražia tarsena pasakyti. 
Ji įspaudė į klausytojų širdis šven
tę, kai prieš kitos jaunos lietuvai
tės Nemiros Masiulytės pasiro
dymą su piano solo padeklamavo 
“Mano sieloj šiandie šventė, 
skambink sese dar linksmiau...”

Pranešdama, kad balerina V- 
Brazauskaitė pašoks juokdarį, pra
nešėja sklandžiai deklamavo: “Nu- 

pasikalbėti, pasižiūrėti prieaugan- 
čio jaunimo, knygą ar rankdarbį 
nusipirkti, vieną kitą stiklą alaus 
su seniai matytu bičiuliu išgerti. 
Šitą tradicinę mugę turėtume vi
si sąmoningi lietuviai palaikyti, 
nes tai yra mūsų tautinės gyvybės 
apraiška.

Kaziuko Mugės pelnas skiria
mas jaunimui remti. Jaunimui rei
kalingi Jaunimo Namai ir tas pel
nas numatytas tų namų įsigijimui- 
Jei visi vieningai remsime, nėra 
abejonės, kad tie namai vieną die
ną bus, ir mes visi džiaugsimės 
ne tik jais, bet ir mūsų sportojan- 
čiu, dainuojančiu, žaidžiančiu ir 
šokančiu jaunimu. Tai mūsų atei
tis, o ateitį kurdami būkime vie
ningi ir sąmoningi jos kūrėjai.

Šiais metais Kaziuko Mugė įvyks 
kovo 12 d., sekmadienį, Dainavos 
Namuose. Veiks skautų vyčių lai
komas bufetas su šiltais užkan
džiais, bus barankų, ranguolių ir 
kitų jomarko skanumynų. Veiks 
loterija; fantus - aukas prašome, 
kas gali ir t uri, paaukoti ir įteik
ti iš ryto p. Br. Geniui Dainavos 
salėje.

Rengėjai.

vičiūtė. Sceną dekoravo E. Jara- 
šuvaitė.

Programa pravesta labai gra
žiai ; žmonės skirstėsi patenkinti 
ir dėkingi mūsų jaunimui.

Antroji šventės dalis vyko sek
madienį lietuviškose pamaldose 
šv. Jono bažnyčioje. Kun. P. Va- 
seris atlaikė iškilmingas pamaldas 
su atitinkamu pamokslu, organi
zacijos dalyvavo su vėliavom, 
moterys tautiniais drabužiais, 
giedojo parapijos choras. Mel
bourno lietuviai gausiai dalyvavo 
pamaldose už tėvynę.

(M.)

APYLINKĖS SUSIRINKIMAS
ALB Melb. apylinkės visuotinis 

susirinkimas įvyko vasario 19 d. 
tuoj po pamaldų Liet. Namuose. 
Dalyvavo apie 100 žmonių, nors 
nario mokestį apsimokėję apie 
400.

Susirinkimui pirmininkavo p. 
A. Bakaitis, sekretoriavo A. But
kutė. Priėmus darbotvarkę visi 
numatytieji punktai praėjo 
sklandžiai, nes kritikuoti nebuvo 
ko: senoji valdyba savo pareigas 
atlikusi sąžiningai, kruopščiai ir 
su dideliu pasišventimu, kas pa
aiškėjo iš pirmininko p. A. Liubi- 
no ir iždn. p. A. Bikulčiaus prane
šimų. Ypatingai pasidžiaugta, 
kad tiek daug narių (330) apsi- 
mokėjo solidarumo mokestį, čia 
nuopelnas p. Bikulčiaus, kuris iš
tisus metus kiekvieną sekmadienį 
ir kiekviena proga neužmiršo at
sisėsti prie savo stalelio ir pasista
tęs lietuvišką vėliavėlę su įrašu 
“čia renkamas ALB nario mokes
tis” maloniai sveikino kiekvieną 
tautietį, atliekantį savo pareigą. 
Gal todėl ir valdybos kasa paliko 
nedaug pasikeitusi: turėdama su
taupiusi 1965 m. 779 dolerius toji 
pati valdyba ir 1966 m. paliko ka
soje 768 dol. šiems metams, nors 
buvo duota ir J. Kongresui, pirk
tos knygos savaitgalio mokyk-

mirė karaliaus šuo - šunelis geras, 
geriausias iš šunų... Ir sušaukė ka
ralius visą dvarą ant šunio šer
menų”. Ji deklamavo apie marki
zų baronų, grafų ir tarnų meilini
mąsi ir jų ašaras prie šunio ka
po. Girdi, “Tik juokdarys vis juo
kino karalių — Turi karaliau 
daug šunų...’’. Po tokios deklama
cijos ir juokdario šokis daug pras
mingesnis...

O iškviesdama chorą dainoms, ji 
deklamavo: “Vai dainos, dainos, 
širdgėloj sužėlę. Vai žydėk, žydėk 
sausa obelele, Tos dainos tau ža
lius lapus supūs”.

Tautinių šokių grupę į sceną 
Neverauskaitė irgi įvedė eilėraš
čiu, kurio paskutinis posmas buvo 
šitoks: “Jaunieji, rikiuokitės šen 
poromis! Jums tokį suktinį sudro- 
šim, kad ligi rudens jie jums mie
go neduos, Ir baigsis vestuvių ker
mošium”.

•
Be Nemiros Masiulytės, kuri pia

ninu skambino V. Jančio Viziją 
ir M.K. čiurlionies Preliudą, An
tanas Stepanas jautriai deklamavo 
Brazdžionio eilėraščius pynėje 
“Išeivio dalis poeto žodžiuose”. 
Abu šie jaunuoliai yra akivaizdi 
parama lietuviškoje veikloje- Kiek 
vienas savo srity gražiai žengia 
į priekį. Masiulytė jau galima drą
siai laikyti progresuojančia pro
fesionale pianiste. Ji, akompanuo
dama vietos solistams, vis dažniau 
ir dažniau pasirodo ir kaip solis
tė. Antanas Stepanas, busimasis 
gydytojas, į talką eina iš meilės 
lietuviškai veiklai. Daug jau mes 
čia turime gydytojų, inžinierių, 
architektų, kurie, būdami taurių 
lietuvių vaikai, atrodo, pradeda pa
miršti, kad ir jie priklauso lietu
viškai šeimai, kad ir jų vieta yra 
ne kur kitur, ne arklių lenkynėse, 
bet lietuviškuose susibuvimuose, 
lietuviškose organizacijose. Laikas 
ir jiems išgirsti Brazdžionio žo
džius:

“Šaukiu lietuvį burtis prie lie
tuvio!”

V. Radzevičius 

loms, surengta priėmimas p. p. 
Bačiūnams ir t. t. Įrišta visi “Mū
sų Pastogės” numeriai komplek
tais ir baigiama įrišti “Tėviškės 
Aidai”. Visi tie komplektai per
duoti Liet. Namuose esančiai bib
liotekai, kurią veda p. Pridotkas. 
Tad nenuostabu, kad susirinku
sieji senajai valdybai taip karštai 
padėkojo.

Naują apyl. valdybą sudaro: p. 
p. I. Alekna, A. Bikulčius, A. Bu- 
lokas, A. Ramanauskas, N. Mali- 
šauskaitė. Revizijos komisijoje 
p. p. J. Petraitis, L. Malakūnas ir 
V. Ališauskas. Garbės teismas 
paliktas tas pats.

Reikia tikrai pasidžiaugti (tą 
ypač pabrėžė dienos pirm. p. A. 
Bakaitis), kad pradėtas bendra
darbiavimas Melbourne tarp visų 
organizacijų ir grupių yra darnus 
ir vaisingas. Tad ir linkime val
dybai tęsti pradėtąjį darbą toje 
pačioje dvasioje ir toliau. Padėka 
priklauso taip pat ir susirinkimo 
dalyviams, kurie kantriai svarstė 
visus reikalus ir išbuvo iki pabai
gos. čia Melbournas tikrai gali 
didžiuotis turėdamas ne tik veik
lią pasitikėjimo vertą valdybą, 
bet ir susipratusius narius.

(M.)

KNYGŲ VAJUS
Atsiliepdamas į Melb. Lietuvių 

Kultūros Fondo vykdomą knygų 
vajų bibliotekos padidinimui Lie
tuvos kariuomenės plkn. V. Šlio
geris padovanojo savo atsiminimų 
knygą “Antanas Smetona...”, ku
rią įteikė per p. A. Krausą. Tai 
pirmoji knyga, paaukota paties 
autoriaus. Be to, pastaruoju metu 
Melb. Kult. Fondui aukojo:

p.p. E. ir J. Dudėnai 24 knygas, 
p. Mečys Davalga 15 knygų, 
p. A. Krausas 6 metų pilnus ir 

kelių metų nevisai pilnus “Kario” 
komplektus.

Melb. L.K. Fondas nuoširdžiai 
dėkoja aukojusiems ir primena, 
kad ir toliau knygos bibliotekai 
mielai laukiamos.

Mielb. Liet. Kult. Fondai

BANKSTOWNO LIETUVIAMS
PRANEŠIMAS

Pranešama, kad kovo 19 dieną “DAINAVA”
4 vai. p.p. (Sekmadienį) Banks- § 2.Būstinės vieta: Sydnėjaus 
towno Lietuvių Klubo (Dainavos Metropoliniame plote.
Namų) Valdyba šaukia Dainavoje § 6- Narių ir lietuvišku organi- 
nepaprastą - visuotinį narių susi- zacijų įnašai yra riboti: kiekvie-
rinkimą, kuriame bus pateikta to
kia darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas.
3. Mandatų Komisijos praneši

mas.
4. Bankstowno Lietuvių Klubo 

įstatų pakeitimo svarstymas.
5. Sporto salės statybos reikalų 

pranešimas.
6. Klausimai ir sumanymai.
7. Susirinkimo uždarymas.
Minėtame susirinkime bus pa

teiktas svarstymui Bankstowno 
Lietuvių Klubo įstatų pakeitimas 
tokiu būdu:

§ 1. LIETUVIŲ KLUBAS

AUKOS
TASM. LIETUVIAMS

AUKOS PADEGĖLIAMS 
TASMANIJOJE 

SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ 
SOCIALINĖS GLOBOS 

DRAUGIJA,
Paskelbus aukų vajų Tasmani

jos lietuviams, nukentėjusiems 
nuo gaisro, praneša visuomenei 
gautas aukas:

Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugija, $60.00.

B. Langevičius, $10.00.
Po $4.00; A. Baužė, J. Janavi

čius, K. Butkus, A. Karpis, F. Ja
nuškevičius.

Po $3.00; J. Ramanauskas, A. 
Lokys.

Po $2.00, E. Migevičius, V. Gi
lius, J. Mikutavičius, A. Česnavi- 
čius, J. Jenčius, A. Vinevičius, 
Kun. P. Butkus, L Milašienė, J. 
Vaškevičius, S. Sankauskas, B. 
Baurius, V. Bukevičius, J. Maks
vytis, A. Mauragis, A. Šidlauskas,
J. Jūragis, E. Dryža, J. Gaižaus
kas, E. Kasparas, J. Karitonas, V. 
Kanažauskas, A. Lingė, E. Kola- 
kauskas, M. Statkuvienė, A. Jan- 
tauskas, N. Žygienė, V. Šliogeris.

Po $ 1.00; P. Donelienė, P. Ba
čiulis, A. Šumskas, K. Danuškevi- 
čius, M. Šumskas, J. Penkaitienė, 
Kazlauskienė, Jankauskas, Svi- 
derskienė, V. Bernotas, N. Vai- 
čiurgytė, A. Narbutas, Ališauskie
nė, S- Zablockienė, Glionertas, J. 
Žukauskas, J. Kazlauskas, G. La- 
manauskienė, P. Doniela, Makaro
vas, J. Kirša, V. Danta, K. Mar
čiulionis, J. Gudaitis, J. Gintalai- 
tė, P. Burokas, V. Račiūnas, E. 
Lašaitis, V. Miniotas, V. Šliogeris 
— Jnr. dvi aukos po $1.00, (para
šai neįskaitomi).

Po; 60 centų: Bačiulienė, Zaka
revičius, M. Glionertienė.

Po; 50 centų: Paulėnienė, V. 
Vaičiurgis, P- Savickas.

Po 40 centų: J. Koliavas.
Aukų vajus tebetrunka.
Visiems aukojusiems širdingai 

dėkojame.
S.L.M.S.G.D.

Valdyba

Pranešimai
“DEVYNI BROLIAI” 

Į MELBOURNĄ
Bankstowno liet. savaitgalio 

mokykla, kaip iš patikimų šaltinių 
patirta, Velykoms vyksta į Mel
bourną ir ten Velykų antrą dieną 
pasirodys melburniškiams lietu
viams su savo vaidinimu “Buvo 
broliai devyni”, kuris jau buvo 
du kartus rodytas Bankstowne 
saviems ir svečiams.

Trijų veiksmų pasaka — vei
kalėlis yra p. A. Saudargienės su
kurtas ir surežisuotas, šio vei
kalo pademonstravimu Melbourne 
rūpinasi p. Leonas Baltrūnas, 
nepamainomas organizatorius.

Ta pačia proga norėtųsi at
kreipti visų Melbourno ir apylin
kių lietuvių, kad Velykų antrąją 
dieną įvyks Bankstowno savait
galio mokyklos spektaklis “Buvo 
broliai devyni” ir kad visi, o ypač 
vaikai, galėtų tą vaidinimą pa
matyti. Sekite mūsų spaudą: 
smulkesnė informacija bus pa
skelbta vėliau.

ALB ADELAIDĖS APYLINKĖS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

šaukiamas 1967 m. kovo 19 dieną 
4 vai- p.p. Lietuvių Namuose, 
Eastry Str., Norwood.

Susirinkimo darbotvarkė-.
1) Susirinkimo atidarymas.
2) Susirinkimo Prezidiumo rin

kimai.
3) Mandatų komisijos rinkimas.
4) Pranešimai: (a) Apylinkės 

valdybos pirmininko, (b) iždinin
ko, (c) Kontrolės komisijos, (d) 
nario kultūros reikalams ir (e) 
Garbės teismo.

5) Kitų organizacijų praneši
mai: (a) Adelaidės Lietuvių Są
jungos Valdybos, (b) ALB Moterų 

nas asmuo ar lietuviška organi
zacija gali turėti nedaugiau kaip 
50 (penkiasdešimt) įnašų.

§ 19 - 20 Panaikinami.
§ 44. Visuotinis narių susirinki-Paroda vyksta Miller Anderson, 

mas renka ir atšaukia patikėtinius galerijoje Hindley St. ir truks iki 
ir nustato “Trusteeship Instru- kovo 8 1.
ment”.

§ 54. Klubo vardu daromam ne
kilnojamo turto pirkimui, jo par
davimui, įkeitimui, paskolos už
traukimui ir visoms kitoms trans
akcijoms reikalingas visuotinio 
narių susirinkimo nutarimas.

§ 64. Klubo įstatai pakeičiami 
tada, kai per referendumą balsa
vusių narių dauguma pasisako už 
įstatų pakeitimą, numatytą para
grafe 31 balsų dauguma.

§ 65. Klubo turtui valdyti ir 
apsaugoti visuotinis narių susirin
kimas renka nemažiau kaip tris 
(3) patikėtinius.

§ 66. Patikėtiniai savo veiksmuo-
se vadovaujasi įstatais, “Trust
eeship Instrument”, visuotinio na
rių susirinkimo nutarimais, tai
syklėmis ir valstybės įstatymais.

§ 82. Klubui likviduojantis, ap
mokėjus skolas ir visas kitas prie
voles likusis kilnojamas ir nekilno
jamas turtas turi būti perduotas 
kitai lietuviškai organizacijai ar 
organizacijoms, kurių tikslai yra 
panašūs šio klubo tikslams ir ku
rių įstatai draudžia pelną ar bet 
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Sekcijos, (c) ALB Savaitgalio mo
kyklos.

6) Pasisakymai dėl pranešimų.
7) Apylinkės Valdybos, Revizi

jos komisijos ir Garbės Teismo 
rinkimai.

8) Einamieji reikalai bei suma
nymai.

9) Susirinkimo uždarymas. Him
nas.

Visus kviečiame gausiai daly
vauti.

Adelaidės Apylinkės Valdyba.

NAUJA MELBOURNO 
APYLINKĖS VALDYBA

Visuotiniame Melbourno Apy
linkės susirinkime išrinkta nauja 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 

pirmininkas Igną* Alekna, 4-79 
Union Street, Brighton, 
vicepirm. Antaną* Ramanauskas, 
51 Gilbank St., Reservoir, tel. 
47 7561, 
sekret. Algimantas Bulakas, 901 
Dandenong Rd., E. Malvern, 
iždn. Alfonsas Bikulčius, 78 Lynd
hurst St., Richmond, 
narys kult. reik, ir ryšininkas su 
jaunimo organizacijomis Nijolė 
Mališauskaitė 11 A Williams Rd., 
Windsor, tel. 514972.

KIEK AS...
Ku - ka

Grįžęs iš kelionių po pasaulį Dr. 
V. Doniela namie rado malonią 
staigmeną: pasirodo, Newcastle 
universitetas jį pakėlė į vyresniuo
sius lektorius. Sveikiname!*
Prieš kiek laiko susisiekimo nelai
mėje skaudžiai nukentėjo banks- 
towniškis p. Sturaitis. Kiek pagu
lėjęs Bankstown ligoninėje jau vėl 
namuose džiaugiasi gyvenimu.

Keistų dalykų tenka nugirsti 
apie Sydnėjaus “Dainos” chorą: 
vieni kalba, kad jis pradėjęs irti, 
kiti sako, kad tik persiorganizuo
ja paleisdamas moteris neribotų 
atostogų, dar kiti vėl kitokių pra- 
jovų prasimano. O tas choras kaip 
niekur nieko: ir minėjimuose dai
nuoja, ir bažnyčioje gieda (o kai 
negieda, tai garsiai viškose pasi
kalba).

Dailininkas L. Žygas Adelaidėje 
neseniai atidarė savo individuali
nę parodą, kurią gražiai įvertino 
vietos dienraštis “The Advertiser”

Girdėti, kad Kaziuko Mugės 
metu Dainavoje bus išstatyta de
vynių pėdų aukščio_ lietuviška 
koplytėlė, gražiai mūsų naujųjų 
dievadarbių išdrožinėta. Manau, 
kad bus verta ateiti pasižiūrėti ir 
su meisteriais susipažinti. Kaziu
ko mugė kovo 12 d. Dainavoje.

Vasario 24 d. Melbourno Lietu
vių Namų didžioji salė buvo iš
nuomota kinui. Pradžioje tik pen
ktadieniais ir šeštadieniais, bet 
jeigu seksis ir visas šešias dienas. 
Kai kurie didžiai susirūpinę mel- 
burniškiai prašo Ku-kos sužinoti, 
kam tie namai buvo pirkti: ben- 
dram lietuvių naudojimui ar italų 
kinui.

kokį tos organizacijos turtą pada
linti organizacijos nariams. Tokį 
nutarimą tegali padaryti tik klubo 
narių visuotinis susirinkimas para
grafo 31 tvarka.

Visi nariai maloniai prašomi ge
rai susipažinti su čia pateiktu įs
tatų pakeitimu ir dalyvauti susi
rinkime.

Bankstowno Lietuvių Klubo 
Valdyba
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