
TIK PENKI CENTAI
Prieš daugiau kaip dešimtį 

metų Australijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto Valdyba pir
moji įvedė pramoginį mokestį 
(anuo metu šešis penus, o dabar 
būtų penki centai) ui kiekvie
ną parduotą bilietą, ir šituo ke
liu surinktos lėšos būtų panau-
dojamos mūsų kultūriniams rei
kalams. Pradžioje ši aktualija 
buvo priimta palankiai ir daugu
mas ne tik bendruomenės pada
linių, bet ir atskirų organizaci
jų šito nusistatymo laikėsi, ta
čiau ilgainiui šitas dalykas ge
rokai atvėso ir net kaikur užsi
miršo, tik neseniai vėl jį buvo 
iškėlusi p. Pajauta Pullinen be
valydama senas Mūsų Pasto
ges.

Kad mūsų kultūrinis gyveni
mas reikalingas ir stiprios finan
sinės paramos, tai kiekvienam 
aišku. Kiek daug dingsta gra
žių sumanymų ir projektų, kada 
susiduriama su klausimu, kad 
reikės tam ar kitam reikalui 
pinigų ir iš kur jų paimsime?

Aukos visą laiką buvo ir bus 
mūsų lietuviškojo gyvenimo ir 
veiklos pagrindinis pajamų šal
tinis. Bet ir tos aukos bei jų 
rinkimas turi savo ribas. Vieni 
aukoja iš paskutiniųjų, nes žino, 
kad lietuviškiems reikalams lė
šų niekad nėra pertekliaus, kiti 
duoda pripuolamai, o dar kiti iš 
viso nieko neduoda, nors mie
lai dalyvauja ir lietuviškuose 
parengimuose, tarytum jų vienu 
ar kitu atveju nupirktas įėjimo 
bilietas jau padengia visas to 
parengimo išlaidas. Vis tik nusi
pirkęs bilietą asmuo drauge ir 
nusiperka teisę dalyvauti su
rengtoje pramogoje. Tačiau tie 
rengėjai taip pat turėtų pagalvo
ti ne vien tik apie savo intere
sus, kurie gali būti ir yra labai 
reikalingi ir kilnūs, bet ir apie 
kitus dalykus, išeinančius už or
ganizacijos ribų ir lygiai visiems 
būtinus. Kiti numoja ranka sa
kydami, kad menkas tai pinigas 
tie keli arba kelios dešimtys 
penkcenčių, kurie kaip taisyklė 
turėtų įplaukti į Kultūros Tary
bos iždą. Gal jų vienu kartu ir 
nėra daug, bet tik paskaičiuoki
me, kiek per metus suruošiama 
įvairių parengimų per visas Aus
tralijos lietuvių kolonijas. Mažas 
sumas mokant net ir nesi justų, 
bet visiems solidariai šio prin
cipo laikantis ir sąžiningai atsi
skaitant per dešimtį metų jau 
susidarytų graži suma. O tai ir 
būtų užsikabinimas už vieno ar 
kito kultūrinio projekto. Juk 
tiek spaudoje, tiek ir susirinki
muose nuolat kalbame apie kul
tūrinės veiklos praplėtimų, bet 
užsiminus apie išlaidas taip ir 
nutylame. O tam yra labai leng
va ir net gi nekalta galimybė — 
dėtis visiems po nedaug.

A trodo, krautuvėje perkamės 
tik cigaretes galvodami, kad už 
jas tik ir mokam. Bet gi kiek
vienas cigarečių pakelis yra ap
dėtas valstybiniais mokesčiais, 
kurie valstybei neša milijonus, o
atskiras pirkėjas to net ir nejau
čia. Lygiai ir su penkių centų 
nuo bilieto pramoginio mokes
čio. Pramogos dalyvis nesusilai
kys dalyvauti pramogoje, jeigu 
jis buvo pasiryžęs, vien dėl tų 
penkių centų. Ir jis moka, tik su 
šituo principu dažnai nesiskaito 
patys rengėjai. Štai kas yra. 
Kiek pats mūsų gyvenimas pa
gyvėtų ir praturtėtų, jeigu visi 
laikytumės bent elementariausių 
bendruomeninių principų. Tada 
ir Kultūros reikalams kasa pra
turtėtų ne tūkstantinėmis auko
mis, bet tais penkcenčiais, ku
riuos kiekvieno parengimo daly
viai nejučiomis sudėtų ir niekas 
nuo to nesijaustų nuskriaustas. 
Jeigu taip pradėtume dabar — 
ne po daug, o tik nuo penkių 
centų. (v.k.)

SPAUDOS BALIUS
Pranešame mieliems Mūsų Pas

togės skaitytojams, bičiuliams ir 
rėmėjams, kad šiais metais Mūsų 
Pastogės Spaudos balius įvyks 
Sydnėjaus Town Hall salėje 
LAPKRIČIO 11 d., šeštadienį ir 
truks nuo 7 vai. vakaro iki 2 va
landos ryto.

Jau dabar perspėjame visus, 
kad laiką taip pramatytumėt, kad

me i
j
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NEPAKLUSNI ARMIJA
Vėliausiomis žinioms Pietų Ki

nijos didžiausiame Kąnton mie
ste vyksta aršūs susirėmimai. At
vykusieji iš to miesto pasakoja, 
kad kovose dėl miesto kontrolės 
žuvo šimtai žmonių. Susiskaldę 
raudonieji sargai vieni kitų lavo
nus kabina centrinėse mesto gat
vėse ant medžių, ir stulpų.

Sovietų žinių agentūra Tass, 
konstatuoja, kad ševčano provin
cijoje vyksta pilnoj formoj pilie
tinis karas, o bendra politinė pa
dėtis Kinijoje veda į visuotinį pi
lietinį karą.

Politinės padėties rimtumą ga
lima įžiūrėti ir iš oficalių Peki
no pasisakymų. Ten leidžiamame 
“Raudonosios vėliavos” kariškių 
žurnale maoistams pranašauja
mas pavojus netekti visos armi
jos.

Mao Ce Tungas, žinodamas ar
mijos įtaką ir svarbą kultūrinės 
revoliucijos pravedime, ne kartą 
kreipėsi į kariuomenės vadus ir 
paklydėlius, kad šie, kol dar ne 
vėlu, pereitų į Mao pusę. Į to
kius Mao spąstus pateko tik ketu
ri karo vadai iš trylikos. Nega
vus reikalingo pritarimo iš armi
jos Mao Ce Tungas sušaukė po- 
litbiuro posėdį aptarti esamą pa
dėtį ir pritaikyti sankcijjas pa
klydėliams.

Mao Ce Tungas didelio pasirin
kimo neturi: sustabdyti pražūtin
gą proletarų kultūrinę revoliuci
ją arba išvalyti armiją nuo nepa

Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentas L.B. Johnson su savo dabartine vyriausybe. Kairėje 
matosi pirmasis užsienių reik, ministeris (valst. sekretorius) Dean Rusk ir už jo krašto apsau
gos ministeris (Defence Secretary) Robert McNamara.

KRITIKUOJAMAS CASTRO
Jau ir sovietinėje spaudoje pa

sirodė kritikos straipsnių apie Ku
bos diktatoriaus Castro veiklą. 
Neseniai Pravdoje buvo paskelb
ta, kad Castro kišimasis į Pietų 
Amerikos reikalus esąs tik truk
dymas ten veikiančių revoliuci
nių židinių. Po Pietų Amerikos 
vadinamos “solidarumo” konfe
rencijos, įvykusios Havanoje, kur 
buvo susirinkę tik komunistai, 
Castro buvo kietai pasisakęs prieš 
sovietinę politiką Pietų Ameri
koje. — * —

Aną savaitę Australijoje 
lankėsi Japonijos karinė misija 
užmegsti artimesnių ryšių su 
Australijos gynybos organais.

tasai lapkričio 11 dienos šeštadie
nis būtų laisvas ir skirtas tik 
šiam vienkartiniam metiniam 
Mūsų Pastogės baliui. Netrukus 
bus paskelbta, kada ir kur bus gau 
narni bilietai. Salė yra, kaip ži
note, erdvi, talpinanti apie tūks
tantį žmonių. Tad įsidėmėkite — 
Spaudos Balius lapkričio 11 d. 
Sydney Town Hall!

VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
tikimo elemento. Pastarasis pasi
rinkimas itin sunkus, nes armiją 
bevalant pilietinis karas gali įsi
žiebti ir išsiplėsti visoje Kinijo
je.

KINIEČIŲ 
SANTYKIAI SU KAIMYNAIS

Kada “didžioji proletarų kultū
rinė revoliucija’’ prasiveržė kaip 
ugniakalnis Kinijos viduje, jų kai
mynai su pasigėrėjimu stebėjo ki
niečių nežabotus veiksmus. Kiek 
laiko, kaip tikėtasi, neramumai 
Kinijos pasienyje aprimo. Kinijai 
susidarė perdaug vidinių rūpesčių, 
kad galėtų kištis į užsieninius rei
kalus ir ten kelti nerimastį.

Revoliucijos įkarščiui atvėsus 
epidemijos simptomai išsiliejo ir 
į kaimynines valstybes. Sovietų 
Sąjungai kliuvo didžiausia epide
mijos porcija. Pekino radijas be 
paliovos iš naujo pradėjo bombar
duoti Kremlių dažnai pramany
tais, o kartais ir visai teisingais 
kaltinimais. Su “parsidavėliais 
amerikoniškam imperializmui, ku
rie pardavė Kubą ir arabus” at
naujintas šaltasis karas.

Ne vien prieš draugus Maskvoje 
nukreipta kiniečių neapykanta. In 
dija, Japonija, Burma, Pietų Ko
rėja, Hong Kongas, Indonezija 
yra dažnai puolamos Pekino spau
dos ir radijo. Tarp Kinijos ir 
aukščiau išvardintų valstybių san 
tykiai pašlijo kaip tik per raudo
nuosius sargus, šie, instiguojami 
Mao filosofijos, be atodairos pul

STREIKAI PO STREIKO

Sydnejuje spaudos darbuotojai 
(žurnalistai ir dalis spaustuvi
ninkų) vis dar tebestreikuoja ir 
vietinė dienraštinė spauda pasi
rodo labai jau “plona”.

Rugpiūčio 14 d. ištisai streika
vo viešojo susisie'kimo (trauki
nių ir valdiškų autobusų) darbi
ninkų streikas. Tą dieną Sydne
jus buvo perkrautas auto maši
nomis, o daugelis net ir negalėjo 
nuvykti į darbą. Dalis ir mokyk
lų buvo tą dieną uždaros, nes 
negalėjo jų pasiekti nei moki
niai, nei mokytojai.

— ★ —
Amerikiečiai karo lakūnai bom

barduoja šiaurės Vietname kari
nius taikinius net prie pat rau
donosios Kinijos pasienio.

— ★ —
Po pakartotinų protestų komu

nistinė Kinija paleido sovietinį 
laivą ir jūrininkus, kuris buvo pa
tekęs į kiniečių rankas.

— * —
Australijos kariai Vietname be

ieškodami priešo užtiko ir nedi
delį ginklų ir amunicijos fabri

dinėjo užsienio ambasadas ir ap
mušdavo diplomatus. Mao šalinin
kai tokiems veiksmams pritarda
vo. Aplinkybių verčiamos užsienio 
ambasados Kinijoje viena po ki
tos užsidarė. Pereitą savaitę pana 
šūs įvykiai ir Indoneziją privertė 
kraustytis iš Pekino. Atkeršyda
mi kiniečiams Indonezijos studen
tai užpuolė Kinijos ambasadą 
Džiakartoje. Kiniečių “diploma
tai” besigindami peršovė keturis 
demonstruojančius studentus. To 
pasėkoje didžiulė demonstracija į- 
vyko Džiakartoje, reikalaujanti 
nutraukti diplomatinius santykius 
su Kinija.

šiaurės Vietnamas, atrodo, yra 
blogųjų Kinijos kaimynų sąraše. 
Į Pekiną atvykus iš Hanojaus 
pašalpos prašyti delegacija Peki
no spaudos buvo priremta prie 
sienos. Kiniečiai reikalavo aiškaus 
šiaurės Vietnamo nusistatymo: 
ar su Kinija, ar su revizionis- 
tais (Sov. Sąjunga). Vidurio kelio 
nėra!” Gi šiaurės Vietnamui pa
sirinkimas aiškus: visą karą Sov. 
Rusija remia 80%, o tuo tarpu 
Kinija ne tiek remia, kiek trukdo 
sovietinę paramą šiaurės vietna
miečiams.

Naujai pasireiškiančius įvykius 
Kinijoje pasaulis stebi su didžiau
sia įtampa. Vakarų sinologistai 
(specialistai kiniečių reikaluose) 
mano, kai ieškojimas kaltininkų 
kaimynėse valstybėse yra tampriai 
surištas su maoistams nepavyku
sia revoliucija. Maoistai, norėda- 

i

Įvykiai pasaulyje
ką, kur vietkongo partizanai ga
minasi sau ginklų.

— ★ —
žemės drebėjimas Venecueloje 

buvo toks stiprus, kad padaryta 
daug medžiaginių nuostolių ir 
žuvo apie 100 žmonių. Drebėji
mas įvyko prie Caracas miesto ir 
jo apylinkių.

— ★ —
Prancūzijos vyriausybė prita

rė prez. de Gaulle politikai, kai 
jis lankydamasis Kanadoje dar 
labiau pakurstė Kanados prancū
zus, kurie ir šiaip maištauja no
rėdami atsiskirti nuo Kanados ir 
sudaryti savo nepriklausomą val
stybę. Kanados vyriausybė dar 
nenusistačiusi, ar nutraukti san
tykius su Prancūzija, ar palikti 
tokius, kokie buvo.

— ★ —
Neoficialiomis žiniomis patirta, 

kad judrusis dabartinis Vliko pir
mininkas Dr. K. Valiūnas žada 
dar šiais metais aplankyti ir Aus
tralijos lietuvius.

— ir —
Visą laiką eksportavusi kvie

čius Argentina šiais metais pati

APIE
IMIGRACIJA

Pagal Imigracijos Departamen
to duomenis vis dar atvyksta as
menų nuolatiniam apsigyvenimui 
arba tik atostogų iš sovietų pa
vergtų kraštų į Australiją. Jų 
tarpe ir lietuvių.

Departamento statistikos duo
menimis nuo 1959 m. iki 1966 m. 
pabaigos į Australiją atvyko ap
sigyventi 19 lietuvių, estų 39, lat
vių 47.

Per tą patį laiką buvo atvyku
sių tik trumpam la(kui (atos
togų) : lietuvių 4 ,estų 3 ir lat
vių 5.

Rugpiūčio 11 d. Sydnėjaus dien
raštis “The Sydney Morning He
rald” Paskelbė išsamų straipsnį, 
kaip geriausia pagelbėti vietna
miečiams. Straipsnis iliustruotas 
nuotrauka, kur melburniškis gydy
tojas A. Staugaitis teikia medi
cininę pagalbą Vietnamo vaikams, 
Dr. A. Staugaitis tarnauja Viet
name kaip gydytojas kapitono 
laipsny.

Pereitą savaitę buvo patiektas 
Australijos federaliniam parla
mentui svarstyti 1967-68 m. biu
džetas, pagal kurį didelių pakeiti
mų, ypač mokesčių srityje nenu
matoma, nors rekordinės sumos 
pramatytos Australijos gynybos 
reikalams.

ma laimėti vienybę krašto viduje, 
kiršina kaimynus tuo norėdami 
nukreipti žmonių dėmesį nuo esa
mo chaoso į tarptautinius prole
tarų priešus.

NEIŠSPRENDŽIAMI
ART. RYTŲ REIKALAI

Po pralaimėto karo artimuo
se Rytuose Egipto prezidentas 
Nasseris šaukė visą virtinę konfe
rencijų. Taip kaip ir prieškarinė
se konferencijose Nasseris vieny
bės vardan agitavo arabus į “šven 
tąjį karą” ir skandino žydus Vi
duržemio jūroje, taip ir pokari
nėse konferencijose Nasserio šau
kimas arabų vienybės sutinka vis 
daugiau opozicijos.

O kokia vienybė gali būti tarp 
turtingųjų ir vargšų, tarp kapi
talistų ir proletarų? Arabų kapi
talistai (Libija, Saudi Arabija, 
Kuwait) gerai verčiasi eksploa
tuodami ir parduodami naftą va
karams. Tokia prekyba kiekvienai 
valstybei per vieną dieną duoda 
pusę milijono dolerių pajamų. Tuo 
tarpu proletarai (Egiptas, Sirija, 

jų pritrūko ir pasiryžusi impor
tuoti apie 100.000 tonų kviečių iš 
užsienio.

— ★ —
Nežiūrint ideologinių skirtumų 

Sov. Sąjunga ir raudonoji Kinija 
pasirašė naują prekybos sutartį.

— ★ —
Vietnamo karas amerikiečiams 

skaudžiai atsiliepia. Ryšium su 
didėjančiomis karinėmis išlaido
mis numatoma Amerikoje pakelti 
valstybinius mokesčius.

— ★ —
Visa eilė katalikų bažnyčios 

kunigų pasisakė, kad bažnyčia 
panaikintų celibatą ir leistų kuni
gams vesti. Net tuo reikalu buvo 
sudaryta speciali komisija, kuri 
svarstė visus galimumus. Neseniai 
popiežius Paulius VI išleido en- 
ciklikinį raštą, kuriuo katalikų 
kunigų celibatas patvirtinamas ir 
padėtis paliekama tokia, kokios 
bažnyčia laikėsi beveik du tūks
tančius metų. Popiežius tame raš
te apgailestavo, kad atsiranda ku
nigų, kurie kaip tik dėl tos prie
žasties meta kunigystę ir net pa
sitraukia iš bažnyčios.

MUS
— ¥ —

Maskva šiemet su lenininėmis 
premijomis nuo lietuvių nusisuko. 
Teko pasitenkinti tik vietinėmis, 
vadinamomis respublikinėmis, pre 
mijomis. Mažiausia entuziazmo li
teratų sluoksniuose sukėlė premi
ja už “geriausį romaną’^ kjuri 
paskirta eks-enkavadistui, neva 
suliteratūrintų memuarų užrašinė 
tojui A. Gudaičiui-Guzevičiui. Ži
noma, šiais revoliucijos garbini
mo metais nieko kita rašytojai 
negalėjo tikėtis. Kompartija ir 
šiuo būdu parodė, ko jai iš rašy
tojų reikia...

Dailės srityje apdovanojimas 
teko į politinius dignitorius tik 
dabar iškilusiam grafikui J. Kuz- 
minskiui, už estampus dainų mo
tyvais (kuriuos, Japonijoj paro
dytus, supainiojo su rusiškų pa
sakų iliustracijomis).

Filmų režisierius ir R. Vabalas 
ir aktorius V. Blėdis apdovano
ti už “Laiptais į dangų”, dail. Juo
zas Balčikonis už kilimus, kompo
zitorius S. Vainiūnas už kvintetą, 
kuris buvo atliktas ir Montrealy- 
je. Šios dvi pastarosios premijos 
vertinamos kaip nuosekliausios ir 
labiausiai pelnytos. Už mokslinius 
darbus premijuotųjų tarpe mato
mos prof. V. Ruokio, agr. P. Va- 
sinausko, agr. V. Vazalinsko ir 
prof. B. Abraičio pavardės.

— ★ —
Vilniuje išleista A. Sabaliausko 

knyga vardu “Žodžiai atgyja” 
(12,000 egz.), kurioje surinkti duo 
menys apie 19-tojo, amžiaus lietu
viško žodžio tyrinėtojus, lygina- 
mosios-istorinės kalbotyros moks
lininkus. Rinkinyje kalbama apie 
keliasdešimt lietuvių, rusų, latvių, 
vokiečių, lenkų, čekų, suomių, pran 
cūzų, šveicarų bei danų kalbinin
kų, prisidėjusių prie lietuvių kal
bos studijų. (E)

Alžyras) neturėdami alyvos šal
tinių, nori priversti turtinguo
sius nutraukti prekybą su vaka
rais ir vienybės vardan užsivilk
ti elgetos sermėgą.

Nesurasdamas vienybės tarp 
arabų Nasseris bando kitus — 
diplomatinius kelius prieš žydus. 
Kreipimasis į UNO teigiamų vai
sių nedavė. Sovietų “geri norai” 
paremti arabus ginklais ir paža
dais taip pat neduoda atsakymo 
neišsprendžiamai politinei padė
čiai ir iš žydų atsiimti užimtas 
teritorijas. Tad Nasseriui belieka 
tik du pasirinkimai: karo keliu 
įveikti žydus arba Izraėlį pripa
žinti teisėta valstybe. Tačiau jei 
pirmasis kelias arabams neįmano
mas, tai antrasis arabams nepri
imtinas. Žinoma, yra dar kitų di
plomatinių būdų ieškant simpati
jos, tarpininkavimo bei užtarimo 
kitų “neutraliųjų” valstybių tar
pe.

Tais tikslais j Kairo buvo pa
kviestas ir Jugoslavijos preziden
tas Tito. Anksčiau laikęsis neu
traliai, bet po vizito pas Nasserį 
Tito apsisprendė pasirinkti “tei
singąją’’ pusę. Iš Egipto marša
las Tito žada aplankyti ir kitus 
nuskriaustuosius: Siriją, Iraką, 
bet “neutralioji” Jugoslavija ne
siryžta aplankyti Izraėlio ir iš ten 
pasigėrėti taip žydų išgarsintom 
piramidėm.

Amerikiečių šaltiniais pereitą 
savaitę šiaurės vietnamiečiai virš 
savo teritorijos numušo 637-tą 
amerikiečių karo lėktuvą. Daugu
mas lakūnų arba žuvę, arba pa
tekę komunistų nelaisvėn.

— * —
Penkios pietryčių Azijos valsty

bės — Filipinai, Malazija, Tailan
das, Indonezija ir Singapūras pa
sirašė bendradarbiavimo paktą e- 
konominiuose, kultūriniuose ir so
cialiniuose reikaluose. Šiems kraš
tams ypač rūpi pakelti kultūrinį 
ir ekonominį lygį.
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VI. Minvydas

LIETUVOS KAIMAS DABAR ALB Garbės Teismas
PRAMOGŲ MOKESČIO REIKALU

{Pagal komunistų premijuotą Jono Avyžiaus knygą "Kaimas kryžkelėje")
(Tęsinys)

LIEPGIRIŲ KOMUNISTAI dar tik pradeda. Ir visa tai plau
kia j idealisto kišenę tuo metu, 

Šiame Jono Avyžiaus bolševiki- bumo yra tikrai milžiniškas nuo- kai jo valdomi liepgiriečiai nesu- 
niam romane patį autorių ryškiau- tolis. Lygiai taip pat milžiniški duria galų su galais, kai visas 
šiai atstovauja Arvydas Toleikis. nuotoliai skiria marksistines idė- gyvenimas kolektyviniame ūkyje 
Knygoje jis virsta patobulintu jas nuo bolševikinės praktikos. yra nesibaigianti vergija. Juk tas 
garsiakalbiu visai Avyžiaus mark Jaunystėje Toleikis buvęs nepa- pats Toleikis, besidžiaugdamas 
sistiniei filosofijai. sotinamai smalsus žinojimui ir iki savo padėtim, girdėjo Rimšienę

Autorius pristato Toleikį, kaip 18 metų amžiaus “jis buvo per- drožiant į akis, kad čia yra “uba- 
idealų komunistų, kuris buvo iš- skaitęs krūvas įvairių filosofinių gų kolūkis. Tuščių pažadų mai- 
mokslintas ir išauklėtas jau pa- krypčių knygų’’. Jis nežino, ar ja- šas, daugiau nieko. Rytoj bus ge- 
vergtoj Lietuvoj. Partijos bilietų me kada nors įvyko lūžis (į kairę), riau, rytoj bus geriau. Kada tas 
jis įsigijo dėl to, kad partija buvo bet galvoja: “viskas prasidėjo nuo rytojus ateis? Turbūt, kai mūsų 
reikalinga jam tiek pat, kiek jis to, kad naujo gyvenimo srautas nebebus. Šuniui į uodegų tokį ry- 
partijai. Partijai reikėjo užpildy- pamažu įtraukė jį į savo verpe- tojų! Aš ir mano vaikai šiandien 
ti vietų, kurių tegali užimti tik tų”.Tai labai tinka ir pačiam Avy- norime gyventi”.
partijos bilietu atžymėtas veikė- žiui. Šiandien gerai (medžiagiškai)
jas, o Toleikis troško veržtis į Tame sraute besimurkdant ki- gyvena tik Toleikis, Avyžius ir 
priekį betkokia kaina. Avyžius ne- lę daug klausimų, o atsakymų į  
liečia Toleikio įdoktrinavimo juos jis radęs marksistinėj filo-
(brain washing), bet pastebi, kad 
jis marksistines idėjas iščiulpė iš 
knygų.

Persisotinęs marksistine teorija 
ir prisiragavęs praktinių tos te
orijos taikymų .tvyžiaus Toleikis 
paskutiniu laiku (atsidūręs Liep- 
giriuose), anot paties kūrėjo, “vis 
dažniau pergyveno dvasinį sustin
gimų. Jam kartais pasirodydavo, 
kad... apgaudinėja žmones, vedžio
damas juos šunkeliais”. Nebūtų 
pro šalį, jei ir pats autorius, ap
sižiūrėjęs, prisipažintų, kad jis 
taip pat apgaudinėja. Reikia, ta
čiau, pasakyti, kad nei Avyžius, 
nei jo sukurtas Arvydas Toleikis 
dar nėra galutinai apjakę. Kartais 
juodu šiek tiek atsipeikėja, tik 
deja, būdami vergų padėtyje abu 
ne viskų gali sakyti. Juodu sako 
ne tai, kų galvoja ir jaučia, bet 
tai, kas leidžiama sakyti. Dėl to 
tiek visoje knygoje bendrai, tiek 
Arvydo Toleikio poelgiuose ats-< 
kirai jaučiamas tam tikras dva
sinis kataklizmas.

Pergyvendamas dvasinį sustin
gimų, Toleikis bando save įtikin
ti, kad, palyginus su jaunystės 
dienom, jis esųs pražygiavęs mil
žiniškų nuotolį. Negalime su tuo 
nesutikti: nuo jaunystės romantiš 
kūmo iki marksistinių idėjų gru-

t MIRUSIEJI f
A. A. ANTANAS GAVELIS
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les apleido A.A. paskautlninkas 
Antanas Gavelis, B.A.

Velionis buvo gimęs 1921 m. 
gruodžio m. 1 d. Kaune. Mokėsi 
Kauno, Klaipėdos ir Palangos 
gimnazijose. Studijavo Vilniaus, 
Gottingeno ir Adelaidės Universi
tetuose.

1959 m. gugužės mėn. įgijo Ade
laidės universitete vokiečių kalbos 
ir literatūros Bachelor of Arts 
second class of honours, laips-' 
nį.

Paskutiniais metais atsidėjęs 
dirbo stengdamas pasiekti Master 
of Arts diplomų, bet sveikata 
trukdė greitai užbaigti planus.

Antanas Gavelis buvo gerai ži
nomas Adelaidės Lietuvių tarpe; 
savaitgalio mokyklos mokytojas, 
lituanistinių kursų lektorius, “Mū
sų Pastogės’’ bendardarbis ir to 
paties leidinio Adelaidės numerio 
redakcinės komisijos narys, tauti
nių švenčių minėjimuose paskai
tų skaitytojas, scenoje rodomų dai 
nos ir žodžio pynių autorius, Aus 
tralijos Lietuvių Metraščio ko
respondentas, “Blezdingėlės prie

Tragiškai žuvus BRUNONUI ir RITAI JARASIAMS, 

tėvus, brolius, o ypač našlaičius likusius vaikus giliai 
atjaučia ir skaumu dalinasi

A.K. Klimų Seimą, Melbourne.

Tauriam lietuviui ir visuomenininkui

ANTANUI GAVELIUI

mirus, giliausią užuojautą reiškiame jo motinai Vyties 
Kryžiaus kavalierei Paulinai Gavelienei, jo žmonai Irę- 
nai ir visiems jo artimiesiems.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

sofijoj. Toje filosofijoj “jį (kny
goje Toleikį, o gyvenime Avyžių) 
paveikė kilnus savęs atsižadantis 
pusiaukojimo genijus - žmogus, 
žmogus, nusimetęs fizinės ir dva
sinės vergovės pančius, žmogus - 
dievas, žmogus — pilnateisis sa
vo sukurtų vertybių šeiminin
kas” (!?).

Būtų tikrai naivu galvoti, kad 
Avyžius tiki tai, kų jis rašo. Te
orijoj jo Arvydas Toleikis turė
tų būti kaip tik tas gyveniman 
ištemptas pasiaukojimo genijus, 
tačiau tikrovėje jis išaiškėja pa- 
parsčiausiu savanaudžiu, garbė
troška.

Tapęs partijos nariu, Toleikis 
“jautėsi ramus, kaip žmogus, pa
galiau įsėdęs į paskutinį traukinį, 
einantį jam reikalinga kryptimi. 
Kelionė tolima, prieš akis daug 
netikėtumų. Gali negauti mėgsta
mos pupelių kavos ar Kijevo kot
letų”... Čia ir yra tas tikrasis, sa
vęs atsižadantis Toleikis (ir Avy
žius), kuris, kaip iš kitos knygos 
vietos paaiškėja, yra gerai apsi
rūpinęs visom medžiaginėm gėry
bėm. Neskaitant darbadienių, jis 
kaip pirmininkas gauna nuolatinį 
“priedų” — 1500 rublių į mėnesį 
ir banke jau turi sudėjęs 18.000 
rublių, nors “idealistinę karjerų”

Torrenso” ko-red aktorius; “Vil
niaus” Skautų Tunto Tuntininkas. 
“Pėdsekio" korespondentas, Ame
rikoje leidžiamų lietuviškų lai
kraščių korespondentas...

Kadangi visur pasirašinėjo ko
kiu nors slapyvardžiu, ne kartų 
didelis jo darbas galėjo praeiti ir 
mūsų nepastebėtas.

Paskutiniais mėnesiais susita
ręs su leidėjais Amerikoje, Anta
nas vertė į anglų kalbų J. Krali- 
kausko “Šviesa lange” ir savo atei 
ties veiklai planavo vertimus iš 
lietuvių į anglų ir vokiečių kal
bas.

Tremties gyvenimui Antanas 
buvo labai jautrus. Savo sieloje 
jis niekada nesutiko su tremtinio 
"susitaikymu su gyvenimu”. Vi
sų laiką ilgėjosi Lietuvos ir maiš
tavo prieš viską, kas traukia mus 
prie gero materialinio gyvenimo, 
padedančio užmiršti, kas mes, iš 
kur ir kodėl čia esame... Ypač 
buvo priešingas bet kokiam ir bet 
kokioj formoj bendravimui su pa
vergėjais.

Antano didžiausias draugas bu
vo knyga. Tai buvo gimęs moks
lininkas, analizuojąs, ieškąs, sie-

AUSTRALAI PASISAKO
BIRŽELIO TRĖMIMU KLAUSIMU

Melbourno Baltų Komitetas va
dovaujamas p. A.E. Liubino, no
rėdamas supažindinti kuo didesnį 
skaičių įtakingų australų politikų, 
dvasiškių bei visuomenininkų su 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos pa
vergimu ir parodyti neturinčio 
sau lygaus rusų ir parsidavėliu 
vietinių komunistų žiaurumą tre
miant nekaltus ir laisvę bei savo 
kraštą mylinčius žmones į baisią 
Sibiro kančių vergiją, ryžosi tą 
atsiekti per spaudą straipsniais 
ir tam tikslui paruoštu specialiu 
laišku.

Tenka apgailestauti, kad aus
trališkoji Melbourno spauda (di
dieji laikraščiai) vis dar sunkiai 
pasiekiama ypač keliant Baltų 
tautų laisvės šauksmą. Tačiau su 
pasitenkinimu tenka pasakyti, kad 
žymūs politikai, dvasininkai ir 
visuomenininkai gana gerai ir tei
singai supranta pavergtų Baltų 
tautų tragedijų ir mums, tų tau
tų atstovams Australijoje, pareiš
kia ,kad kiek jų galioje bus, pa
dėti tą reikalą kelti viešumon.

kiųs.' Lentynų lentynos namuose 
prikrautos knygų, kurių kiekvie
nas lapelis išskaitytas, išvartytas.

Antanas iškeliavo į Amžinųjų 
Tėvynę iš kur vėl su džiaugsmu 
gali matyti Lietuvos laukus.

O čia, žemėje, liko liūdinti žmo
na Irena, motina Paulina, gimi
nės, draugai, “Vilniaus” tunto 
skautai, Adelaidės lietuviai. Liko 
neužbaigta knyga, neįgyvendinti 
planai. Liko ir šviesus atmini
mas. Ilsėkis Ramybėje.

V.N.

GERGARDO NOVICKIO 
NETEKUS

Neseniai Melbourne mirė paly
ginamai dar jaunas, net penkias
dešimt metų nesulaukęs Gergardas 
Novickis. Nors jis ir nebuvo ak
tyvus vietos visuomeniniame gy
venime, vis tik jis savo laiku daug 
ir prasmingai pasitarnavo Lietu
vai ir lietuvių tautai.

Nors gimęs, augęs ir gimnaziją 
baigęs už Lietuvos ribų, velionis 
Gergardas visą laikų išliko sąmo
ningas lietuvis patriotas. Kaune 
jis studijavo Vytauto Didžiojo 
universitete teisę ir baigė 1937 m. 
Studijuodamas priklausė Neo Li
tuania korporacijai, o univtergi- 
tetą baigęs buvo Neo Lituania 
filisterių narys.

Tobulai mokėdamas keletą sve
timų kalbų ir būdamas talentin
gas jis galvojo apie diplomato 
karjerų. Nepriidėjęs teisininko 
karjeros jis stojo tarnauti kaip 
asmeninis to meto Kauno miesto 
burmistro, vėliau minister™ pir
mininko A. Merkio sekretorius.

Velionio Gergardo tėvai gyveno 
Talline (Estijoj), vėliau Rygoj, 
buvo prekybininkai ir gana gerai 
vertėsi. Antanas Merkys, buvęs 
Lietuvos ministeris pirmininkas, 
palaikė su Novickiu šeima arti
mus bičiuliškus santykius ir gal 
dėl to ir Gergardo karjera pra
sidėjo burmistro A. Merkio įstai
goje.

Gergardas Novickis vokiečių oku 
pacijos metais dirbo kaip advoka
tas ir turėdamas daug pažinčių su

į juos panašūs propagandininkai. 
Propagandininkai turi rasti ir 
randa atsakymus į minėtus Rim- 
šienės priekaištus. Pavertęs Tolei-
kį savo propagandiniu garsiakal
biu, Avyžius drožia:

“Ištiesų reikia būti visai bu
kam, kad tikėtum amžinai ta pa
čia malda, matydamas, jog ji ne
veda į išganymų. Pirmiausia žmo
gui reikia duonos, o ne tuščių žo
džių. Pažadais žųsies nenupenėsi. 
O jūs buvote taip penimi. Augi
note grūdus, bet patys negauda
vote, o jei gaudavote, tai po žiups
nį ir tie patys blogiausiai pastur
lakai, nes geriausius pirmininkai, 
norėdami įsiteikti vyrausybei, iš- 
grūsdavo su gurguole. Paskui įvai
rūs mokesčiai už vaismedžius (!), 
pieno, vilnų prievolės. Net kiaulės 
odų reikėdavo atiduoti. Valstietis 
buvo karvė, kurių visi melžė, bet 
niekas nešėrė. Tai ko stebėtis, kad 
kad vargšė užtrūko?”.

(Pabaiga sek. nr.)

Tačiau geriausia bus patiems 
skaitytojams perskaityti keleto 
Baltų Komitetui prisiųstų laiškų 
ištraukas:

Užsienių Reikalų Ministerio P.
M. ,C. H as luck:

“Australijos Vyriausybė nepri
pažįsta sovietų kolonizacijos ir šį 
reikalą ne kartų yra iškėlusi Jung
tinėse Tautose, kų ir ateityje vy
riausybė ketina tęsti.”

Socialinių Reikalų Ministerio I. 
McSinclair:

“Su malonumu stebiu, kad jūs 
esate patenkinti gyvendami lai
svoje Australijoje. Australija pa
dės tiems kraštams, kurie šių pri
vilegijų (laisvę) yra praradę, kad 
padaryta neteisybė būtų atitaisy
ta”.

Federalinio Parlamento narys 
(Gipslamdo) P. J. Nixon.:

“Perskaitęs jūsų prisiųstų strai
psnį: “Naktis kada trys tautos 
mirė” su užuojauta galite būti už
tikrinti, kad būdamas šios vyriau
sybės narys, darysiu viskų kas 
įmanoma, kad padaryta neteisybė 
būtų atitaisyta ir kad daugiau 
nebepasikartotų”.

Viktorijos Ministerio Pirminin
ko įstaiga:

“Dėkojame už jūsų prisiųstą 
laiškų ir kartu liūdime jūsų mi
nėjimo valandoje”.

Liberalų Partijos (.Viktorijos):
“Dėsime visas pastangas, kad 

panašūs brutalumai daugiau nie
kur pasaulyje nepasikartotų”.

Australijos Darbo Partijos (A.
L.P.):

“Simpatizuojame ir kartu liūdi
me jūsų tautų nelaimės minėji
me. Mes esame tikri, kad prie
spaudoje gyvena lietuviai, latviai, 
ir estai, progai atėjus, vėl išrinks 
sau demokratines vyriausybes, už
tikrinančias jiems pilną laisvę ku
ria taip brangina. Tų pasiekti 
mes visada dedam pastangų, kad 
priespaudoje atsidūrus tautos vėl 
savo laisvę atgautų”.

Demokratinės Darbo Partijos 
(DJj.P.) :

“Mes jaučiame, kad esame sko

VISUR VISAIP
NETIKRAS PRAGARAS

Daug diskusijų gali sukelti 
krikščionių paviljonas pasaulinėje 
parodoje, kuris atsiėjo $1.300.000.

okupacinių įstaigų pareigūnais la
bai daug padėjo lietuviams, ne 
vienų išgelbėdamas nuo kalėjimo 
ar net mirties.

Rusams antrų kartų okupuojant 
Lietuvų velionis Gergardas pasi
traukė į Vokietijų, o 1949 m. pa
siekė ir Australiją.
Gergardas Novickis buvo gerai 

išauklėtas, labai jautrus ir švel- 
nau būdo, neturėjo palinkimo vi
suomeninei veiklai, tad gal dėl to 
ir čia Australijoje mažai joje 
reiškėsi. Tačiau širdy jis buvo 
ir paliko tauriu lietuviu.

Kai kurios apylinkių valdybos 
kreipėsi raštu į ALB Krašto Val
dybų klausdamos, nuo kokių ruo
šiamų pramogų imti iš dalyvių 
pramoginį mokestį (penkis centus 
už kiekvienų parduotų bilietų) kul
tūros reikalams. Esu, tokie pa
rengimai, kaip koncertai, litera
tūros vakarai, teatro spektakliai 
ar įeina į tų kategorijų.

ALB Krašto Valydyba šį klau
simų spręsti buvo atidavusi ALB 
Krašto Garbės teismui, kuris per
žiūrėjęs klausimų nusprendė (iš
trauka iš ALB Krašto Garbės 
Teismo posėdžio protokolo):

Svarstyta A.L.B. Krašto Valdy
bos 1967 m. birželio mėn. 15 d. 
laišku iškeltas klausimas “jog vi
sos Organizacijos ruošdamos ap
mokamus parengimus, ar tai būtų 

lingi šioms tautoms ne vien tik 
prisiminti tą tragiškų jų jubilie
jų, bet kartu ir parodyti austra
lams, kad jie turi kasdieną budėti 
ir būti pasiruošę, kad išvengtų to
kios pat tragedijos čia — Aus
tralijoje”.

Melbourno Katalikų Vyskupo 
Fox:

“Su gilia užuojauta mes kartu 
liūdime jūsų tragiško jubiliejaus 
valandoje. Simpatizuojame ir gai
lime, kad šios trys laisvę mylin
čios tautos turėjo netik savo lais
vę prarasti, bet taip pat ir tokias 
brutalias ir tragiškas 1941 m. bir
želio 14-tos valandas pergyventi. 
Mes dėsim pastangas, kad su šia 
tragedija būtų daugiau supažin
dinti vietiniai gyventojai”.

Anglikonų bažnyčios arkivys
kupo Woods:

“Mes kartu liūdime jūsų tragiš
ko jubiliejaus valandoje ir pilnai 
pritariame, kad šios Baltų tautų 
pergyventos kančios turėtų būti 
plačiau žinomos. Tų įgyvendinti aš 
perduosiu Jūsų prisiųstų straipsnį 
mūsų laikraščiui, kad jis būtų 
atspausdintas”.

Salvation Army Viktorijos Va
do:

“Jūsų prisiųstas straipsnis ma
ne labai giliai palietė savo turi
niu. Aš pilnai tikiu, kad tai yra 
tik vienas iš tūkstančių perduotas 
įvykis. Manau, kad gal būtų įdo
mu jums žinoti, kad Salvation Ar
my veikė taip pat ir Baltų kraš
tuose, bet kaip jūs gerai supran
tate, turėjo savo veiklą sustabdy
ti dėl jums gerai žinomų sąlygų. 
Taip pat pranešu, kad visuose mū
sų skyriuose praeitų sekmadienį 
buvo sukalbėtos specialios maldos 
už kenčiančias dėl karo ir okupa
cijos tautas”.

Iš šių kelių atsiliepimų į Mel
bourno Baltų Komiteto laiškus 
matote, kad dėtos pastangos nenu
ėjo veltui. Manome, kad ši minė
jimo forma daugiau supažindino 
australų su Baltų tautų tragedi
ja, negu kasmetinis minėjimas sa
lėje. Reikia ieškoti ir rasti būdų, 
kad Baltų Tautų tragedija pa
siektų visus australus per didžiuo
sius visų valstijų laikraščius.

Korespondentas

Jis turėjo būti realus dabarties 
gyvenimo vaizdas. Ten yra įreng
tas pvz. “pragaro” aplankymas - 
filmas, pavadintas “Žmogaus 
žiaurumas”. Jame rodomos rasinės 
riaušės JAV, nacių koncentraci
jos stovyklos ir atominės bombos 
sprogimas Hirošimoje. Iš filmo at 
rodo, kad žiauriausi ir blogiausi 
žmonės pasaulyje yra amerikiečiai 
ir vokiečių naciai. Deja, Įtfenka 
apgailėti ir kartu protestuoti 
prieš krikščionių centro paruošto 
filmo vienašališkumą, nes ten nė
ra paminėta dešimt milijonų so
vietų išnaikintų ukrainiečių, lenkų 
žudymo Katyne ir kitų tokių vie
tų, kaip Rainiai, Pravieniškės ir 
t.t., kur bolševikai paliko savo 
pėdsakus. O dabar — Kinijoj ir 
visur kitur, kur tik bolševikai pa- 

Chorų Koncertai, Literatūros ir 
Meno Vakarai, Teatriniai vaidini
mai ir panašūs, turėtų būti įskai
tomi į pramogų kategoriją ir tu
rėtų mokėti kultūros reikalams 
rinkliava nuo pramogų kaip tą 
numato A.L.B. Statuto 62 str., 
punktas (a)”.

“A.L.B. Statuto str. 64 p. 2 
ir 62 str. p. “a” nustato, kad 
nuo pramogų imamas tam tikras 
mokestis kultūros reikalams, 
nors ir nepaaiškina, kas laiko
ma “pramoga”. Tačiau, gyveni
mo praktikoje, (pavyzdžiui, kad 
ir Lietuvos Pramogų mokesčio 
įstatymas) pramogomis laikomi 
ir apmokestinami visi vieši pa
rengimai, kur įėjimas apmoka
mas pagal iš anksto nustatytą 
kainų. Be to, praktikoje, visi 
Bendruomenės organų, padali
nių, institucijų ar organijacijų 
perengimai, ar tai būtų baliai, 
ar koncertai, pirmon eilėn ruo
šiami sutelkti lėšas vienai ar ki
tai visuomeninei ar kultūrinei 
veiklai paremti ir nėra pagrin
do įvesti bet kokį šioje srityje 
laipsniavimą.

Turėdamas galvoje išdėstytą, 
A.L.B. Krašto Garbės Teismas 
mano kad visi vieši parengimai, 
kur įėjimas apmokamas pagal iš 
anksto nustatytų kainą, laikyti
ni “pramogomis” A.L.B. Statu
to prasme ir apmokėtini pra
mogų rinkliava.”

Garbačiauskas 
Pirmininkas

L. Martiniais 
Sekretorius

PASKOLOS
SYDNEJAUS LIET. KLUBUI

(Tęsinys)

Sydnejaus Lietuvių Klubo sta
tybai jo nariai skolina ar aukoja:
V. Danta
J. Gaižauskas

? 240.00
200.00

A. Gaidukas 250.00
J. Gudaitis 150.00
J. Griškaitis 100.00
A. ir V. Jablonskiai 400.00
A. Jablonskis 200.00
S. Jankauskas 200.00
A. Janavičius 100.00
J. Janavičius 20.00
F. Januškevičius 200.00
V. Jaras 200.00
J. Jarembauskas 800.00
I. Jonaitis 200.00
V. Juodsnukaitis 250.00
A. Kabaila 150.00
V. Kanažauskas 150.00
A. ir E. Kapočiai 200.00
J. K. 200.00
A. Kasiulaitis 150.00
K. Kavaliauskas 100.00

Sydnejaus Liet. Klubo valdy
bos nariai kiekveinų sekmadienį 
priima paskolas bei paskolų pa
sižadėjimus, nario mokestį, įsto
jimo į klubą pareiškimus ir tei
kia pilnų informacijų suintere
suotiems laikinose Klubo patal
pose 39 Church St., Lidcombe, 
Tel. 649 8879.

(Skolintojų ir aukotojų sąra
šas bus tęsiamas) 

sirodo. Čia kaip tik išryškėja tas 
pats komunistų propagandos ra
tas: esą kolonizmo skleidėjos yra 
JAV-ės, o apie komunizmų viskas 
gerai arba nieko. Matyt, paviljono 
planuotojai, taikydamiesi prie 
bendros politinės linijos — “ne
erzinti sovietų”, turėjo atsisakyti 
vaizdų, kurie būtų atskleidę šiur
pesnį pragarų.

T.M.
(TJ.)

— ★ —

Nidoje atnaujinta ir atidaryta 
lankytojams buvusi vokiečių ra
šytojo Thomas Manno vila, kurio
je nepriklausomos Lietuvos lai
kais (1931-33 metais) rašytojas 
vasarodavo. Viloje įrengtas T. 
Manno memorialinis muziejėlis 
(nuotraukos, raštų leidiniai vokie
čių, lietuvių ir kitomis kalbomis) 
ir skaitykla. Išorinė namo išvaiz
da atnaujinant išlaikyta, kokia bu 
vo prieš 34 metus.

(®)

2
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KOVO KLUBE

Lietuviai spartakijadoje

kovas — YMCA 54—32
Kovietės merginos lengvai susi

doroja su savo priešininkėmis. 
Laima Čelkytė su australe A. 
Jamieson sumeta po 18 taškų. Bau 
dų mėtyme sekėsi G. Meškauskai- 
tei. Gynime kaip ir visuomet gerai 
sužaidė S. Motiejūnaitė.

KOVAS — AUBURN S.C. 
26—42

■Vyra nepajėgė atsilaikyti prieš 
stipresnį priešininką. Pažangą da
ro naujas kovietis Kazlauskas. 
Blogiausia, jog koviečiams reikia 
žaisti neturint pakaitų.

Žaisdami reservo antroje grupė
je nugalėjo Ashfield komandą 28- 
24. Komanda neteko dar vieno žai
dėjo Jurgiui Kraucevičiui išvykus 
į provinciją darbo reikalais. Jur
gis su savo sunkvežimiu dirba 
kaip kontraktorius.

KLUBO LOTERIJA
Sportininkų kelionės išlaidoms į 

Brisbaną padengti klubas ruošia 
loteriją. Bilietus platina sportinin 
kai ir klubo valdybos nariai. Vie
no bilieto kaina 20 centų.

Sporto klubo valdyba maloniai 
prašo paremti mūsų sportininkus, 
kurie ateinančio mėnesio 29 dieną 
išvyksta į Brisbaną pasirodyti 
Brisbanės lietuviams ir sužaisti 
draugiškų rungtynių su austra
lais. Vyksta vyrų ir moterų krep
šinio komandos, taip pat ir klubo 
jauniai berniukai ir mergaitės. 
Kiekvienas tautiečio nupirktas lo
terijos bilietas parems mūsų spor
tuojantį jaunimą.

Brisbanėje mūsų sportininkais 
rūpinsis Brisbanės Apylinkės val
dyba, kurios pirmininkas p. V. 
Laurinaitis palaiko ryšius su Syd
nėjaus sporto klubo valdyba ir ta
riasi visais reikalais dėl šios išvy
kos. Visų sportininkų tarpe yra 
didelis susidomėjimas šia išvyka 
ir visi laukia išvažiavimo dienos.

(a)

JUOZAS AUDĖNAS

PASKUTINIS POSĖDIS
TĘSINYS

Laikantis tik principo, neabejoti
nai reikia nuo užpuoliko gintis vi
somis turimomis priemonėmis, į- 
jungiant visą tautą į krašto gyny
bą. Karą pradedantysis turi laiko 
pergalvoti ir apsvarstyti ne vien, 
kaip ir kada karą pradėti, bet, 
svarbiausia, ir kaip jį užbaigti. 
Tačiau staigiai užpultuoji Lietu
va buvo prispausta prie sienos 
Vokietijos, kuri tuo metu kariavo 
su didele pasaulio dalimi. Vokie
tija nebūtų mums padėjusi, o iš 
kitur ne tik pagalbos, bet ir gero 
žodžio neteko laukti. Beliko tik 
du galimi keliai:

a) gintis nuo užpuoliko savo tu
rimomis jėgomis, ar

b) žiūrint karo eigoje galimų 
netolimų įvykių, pasiduoti, kad 
tauta kuo mažiau nukentėtų.

Teko apsispręsti ne dėl įvykio 
pradžios, bet dėl jo pabaigos ir 
galimų pasekmių.

Man tuojau prieš akis prabėgo 
I Pas. Karo baisūs krašto sunai
kinimo vaizdai. Būsimasis karas 
su sovietais būtų buvęs kurkas mo 
dernesnis ir daug daugiau naiki
nantis. Šiuo atveju, karas turėjo 
būti visuotinas. Jei gintis nuo už
puoliko, tai reikia gintis iki pasku
tiniųjų. Būtų reikėję ne tik akty
viąją kariuomenę, kurios mes ta
da turėjome tik apie 20,000 vyrų 
(mažesnį skaičių, negu krašte bu
vusios sovietų įgulos) tuojau su
kelti, bet pašaukti kovon šaulius 
(apie 70,000), visą jaunimą ir vi
są tautą—jos pajėgiausią dalį.

Kariauti prieš bolševikus būtų 
ėjusi visa tauta, jei . tik ji būtų 
buvusi pašaukta. Bet šitame vi
suotiniame kare su šimteriopai di
desniu priešu negalėjo būti jokios 
apsigynimo vilties. O tokio karo 
pasekmės būtų buvusios neišpa
sakytai baisios.

ŠACHMATAI
PABALTIEČIŲ TURNYRAS 

SYDNĖJUJE
Šių metų pabaltiečių šachmatų 

turnyras dėl pereinamosios taurės 
įvyks:

Latviai — lietuviai, rugsėjo 10 
d. latvių namuose. Strathfield.

Lietuviai — estai, rugsėjo 24 
d. lietuvių namuose, Lidcombe.

Metinis pabaltiečių šachmatų 
žaibo turnyras dėl Tallin-Riga- 
Vilnius taurės bus pravestas spa
lio 8 d.

Bendram pabaltiečių šachmatų 
turnyrui Sydnejaus lietuvių spor
to klubas pagaminęs gražų šach
matų skydą, dėl kurio galės var
žytis kiekvienas pabaltietis šach
matininkas, kurio oficialus NSW 
šachmatų sąjungos įvertinimas 
(grading) yra neaukštesnis kaip 
1500 taškų.

Visuose aukščiau išvardintuose 
turnyruose, bus pradedama žais
ti 2 vai. po pietų, žaidėjas priva
lo atvykti 15 minučių anksčiau. 
Atskirų pakvietimų į šiuos turny
rus nebus siunčiama.

BAIGĖSI GRADE MATCH 
TURNYRAI

Šiuose labai populiariuose meti
niuose šachmatų turnyruose jau 
eilę metų dalyvauja Sydnėjaus lie
tuvių šachmatininkų dvi koman
dos. Pirmoji komanda “A” klasė
je šiais metais sulošė lygiomis 
vienas rungtynes ir likusias aš- 
tuonias pralošė. Antroji “A” re
serve sužaidė kiek geriau. Vienas 
rungtynes laimėjo, vienas sužai
dė lygiomis ir likusias septynias 
pralošė.

Geriausius rezultatus iš pavie
nių žaidėjų atsiekė P. Kabaila jn. 
Iš keturių žaistų partijų laimėjo 
3i taško.

LIETUVIŲ METINIS 
TURNYRAS

Sydnėjaus lietuvių metinis šach

Tautos ar- valstybės apgynimai, 
jei jis kiek įmanomas, gali būti 
aukojama daugiau, negu pusė 
krašto gyventojų. Bet, lar verta 
tokią didelį auką atiduoti, kuo
met prieš akis stovi ne pergalės 
viltis, bet aiškus ir visiškas pra
laimėjimas?

Šioje vietoje tenka truputį nu
krypti į šalį, į tarptautinę ano 
meto padėtį, didele dalimi lėmusią 
vyriausybės apsisprendimą.

II Pas. Karas jau buvo gerokai 
įsibėgėjęs. Lenkija jau 1939 mt. 
buvo sužlugdyta. Visą 1939-40 me
tų žiemą Vakarų fronte buvo ra
mu. Britai net neskubėjo ginkluo
tis, rodos, lyg neatspėdami Vo
kietijos karo tikslų ar neįvertin
dami jos karinio pajėgumo.

Vokietija vėl pajudėjo 1940 m. 
pavasarį, užpuldama Skandinavi
ją. Balandžio pradžioje be kliū
čių perėjo Danijos sieną, o ba
landžio 8-9 d.d. vokiečiai peržen
gė ir Norvegijos sienas. Nors nor
vegai ir gynėsi, bet netrukus vi
sas kraštas buvo užimtas.

Apsitvarkę su Skandinavijos 
pusiasaliu (Švedijos neliesdami), 
vokiečiai kartu su Suomija plana
vo bendrą žygį prieš sovietus.

Gegužės mėnesį pagyvinusi ka
ro operacijas ir Vakarų fronte, 
vokiečiai peržengė Prancūzijos įsi
tvirtinimus — garsiąją Maginot 
liniją, pasaulyje moderniausią 
tvirtovę, kartu užimdami ne tik 
Prancūziją, bet Belgiją su Olan
dija.

Tuo metu, kai buvo baigama u- 
žimti visa Prancūzija, kelių mū
sų ministerių su kitais valstybės 
pareigūnais, atsitiktinai Min. Ta
rybos patalpose susitikus, priva
čiame pasikalbėjime buvo ilgai 
ir atvirai diskutuota ir tolimesnė 
ano meto karo padėtis. Įdomu, kad

Lietuviai sportininkai suaugu
sių spartakijadoje Maskvoje pa
siekė gražių pergalių, tačiau galu
tiniai rezultatai dar nežinomi.

Pogrupfnių varžybose pluikiai 
sukovojo vyrai krepšininkai. Dra
matiškose rungtynėse buvo įveik
ti "amžini priešai’’ latviai (63:30), 
Turkmėnija (57:44), Tadžikija 
(82:48), Kazakija (54:50) ir kaip 
anksčiau minėjau Baltarusija (70: 
60). Tad į finalinę grupę lietuviai 
įėjo be pralaimėjimo ir atsinešė 
brangų tašką — pergalę prieš lat
vius, kurie taip pat pateko į fina
linę grupę.

Pirmoje finalų kovoje po atkak
lių 40 min. žaidimo pralaimėjo 
ukrainiečiams (51:56), kurie vė
liau tapo spartakijados nugalėto
jais. Nesėkmė lydėjo lietuvius 
prieš Maskvos rinktinę, nes jau 
susitikimo pradžioje susižeidė vie
nas iškiliausių Lietuvos krepšinin
kų — Modestas Paulauskas. Ne
žiūrint šio nuostolio lietuviai su
kovojo iškiliai ir turėjo net rea
lių progų rungtynes laimėti, ta
čiau kelios klaidos prieš rungty
nių pabaigą nusvėrė rezultatą 
priešininko pusėn ir rungtynės 
baigtos 67:72.

Prieš Rusijos federacijos rink
tinę lietuviai startavo dar silpnes
nės sudėties, nes be susižeidusio
M. Paulausko dėl teisėjo įžeidi
mo buvo suspenduotas vidurio puo 
lėjas Gediminas Budnikas. Vis dėl 
to ir tokioje padėtyje lietuviai į- 
veikė rusus net 67:55.

Tačiau šie nuostoliai pasirodė 

matų turnyras bus pradėtas atei
nančią savaitę lietuvių namuose 
Lidcombe. Turnyro laimėtojui klu
bas skiria vertingą dovaną ir lai
mėtojo pavardė įrašoma į šach
matų skydą. Turnyre galį daly
vauti registruojasi pas turnyro 
vadovą Pov. Grosą telefonu 
791415 darbo metu ar vakarais.

VIEŠAS PAREIŠKIMAS
Per studentų parengimo lietu

vių namuose Lidcombe iš klubo 
spintelės dingo vienas šachmatų 
laikrodis. Asmuo, paėmęs laikro
dį, maloniai prašomas gražinti.

V.A.

devynių asmenų, dalyvavusių ta
me pasikalbėjime, nuomonės visiš
kai sutapo galutinėje išvadoje, 
ka Vokietija karą jau pralaimėjo, 
nežiūrint tuometinio Vokietijos 
triumfo. Mums atrodė, kad žlugus 
Prancūzijai, sukils visos pasaulio 
jėgos gelbėtis nuo vokiečių. Tarp 
gyviau savo nuomonę pareiškusių 
buvo A. Merkys, V. Mašalaitis, 
dr. K. Jokantas, E. Galvanauskas, 
gen. V. Vitkauskas, inž. J. Au- 
gustaitis, K. Bizauskas ir aš.

Šis visiškas nuomonių sutapi
mas man padarė didelį ir neišdil
domą įspūdį. Mat, turiu savotišką 
pažiūrą į kolektyvinės nuomonės 
susiformavimą, kuomet ji formuo
jama be jokių vidinių ar kitų 
tendencijų, kuomet ji yra visai 
laisva nuo bet kurių įtakų, norų, 
baimės ir pan. Jeigu klausimas 
kolektyve laisvai svarstomas, dėl 
jo laisvai reiškiamos nuomonės, 
panaudojami prieš ir už vispusiš
ki argumentai, tuomet daugumos 
nuomonės padarytas nutarimas ar 
tik pasisakymas yra teisingas. Tos 
diskusijos mano tokią nuomonę 
dar labiau sustiprino.

Bet to meto Lietuvai buvo ir 
kita karo pusė, kuri buvo daug 
realesnė, negu įsitikinimas, kad 
Vokietija karą pralaimės. Toji ki
ta pusė mums buvo virtusi be
veik realiu faktu: tai Vokietijos — 
Sovietų Sąjungos karo galimybės, 
dėl kurių Lietuvoje, tur būt, nie
kas neabejojo. Tai buvo visai atvi
ra prielaida, nežiūrint visų nacių- 
bolševikų “draugiškų” ir “nepuo
limo’’ sutarčių. Tradicinis vokie
čių ieškojimas erdvės Rytuose 
(Drang nach Osten) Hitlerio kon
cepcijoje buvo jau perdaug stip
riai sukoncentruotas. Juk ne dėl 
ko kito Hitleris ir karą pradėjo,, 
kaip tik dėl erdvės. 

perdideli rungtynėse prieš estus 
ir jiems pralaimėta 60:75. Šis pra 
laimėjimas lietuvius nustūmė į 
ketvirtą vietą. Estai užėmė antrą 
vietą, o latviams teko penktoji 
vieta.

Moterų grupėje lietuvaitės krep 
šininkės nepateko į finalinę gru
pę, tačiau kovodamos antrame po
grupyje įveikė visas varžoves ir 
pateko į septintą vietą.

Finalinėje grupėje pajėgiausios 
buvo latvaitės, iškovojusios aukso 
medalius. Gerai pasirodė ir estės, 
iškovodamos ketvirtą vietą.

Lietuvos irkluotojai (keturvietė 
valtis su vairininku) J. Jagela- 
vičius, V. Sterlikas, A. Bagdona
vičius, Z. Jukna ir V. Mikalaus
kas) iškovojo aukso medalius nu
plaukdami 2000 m. nuotoli per 
6:43,8. Sidabro medaliai teko dvi
vietės irkluotojams — V. Brie
džiui, J. Motiejūnui (vairininkas 
R. Žilinskas), kurie sudelsė star
tuodami. Bronzos medalius laimė
jo naujos sudėties vyrų aštuon- 
vietė.

Bendrai susumavus vyrų irkluo
tojų rezultatus lietuviams atiteko 
ketvirtoji vieta, kurie nuo antros 
vietos (ukrainiečių) atsiliko tik 
dviem taškais.

Aukso medaliai teko ir lietu
viams dvivietės be vairininko ir
kluotojams — B. Nacevičiui ir
M. Vaitkui, tačiau jų medaliai 
buvo įskaičiuoti Maskvos rinkti
nės sąskaiton, nes jie ten atlieka 
karinę prievolę.

Lietuviai automobilių vairuoto
jai S. Malinauskas ir V. Girdaus- 
kas iškovojo aukso medalius zapo
rožiečiu klasėje, o I. Sagadaus- 
kas ir V. Čiutelė — bronzos.

Kaunietis Arūnas Kazlauskas 
daugiadieninėse dviračių lenktynė
se pirmas įveikė kalnuotą 111 km 
nuotolį nuo Sevastopolio iki Jal
tos per 3:15,44, tačiau bendroje 
įskaitoje lietuvių komanda užėmė 
šeštą vietą.

Silpnai pasirodė sunkumų kil
notojai, imtininkai bei gimnastai 
komandiniai, tačiau tikimasi ge
resnių rezultatų individualinėse 
pirmenybėse.

Lietuvius džiugina šiuolaikinės 
penkiakovės komandos pasirody
mas. Jo jojimo, fechtavimo ir šau
dymo varžybų lietuviai pirmauja, 
tačiau galutinę padėtį nulems 
plaukimas ir bėgimas. R. Sidabras 

— ir —
Rugpiūčio 4 d. Maskvoje pasi

baigė visos sovietinės imperijos 
sporto varžybos, vadinamos spar
takiada. Dalyvavo 17 rinktinių: 15 
vadinamųjų respublikų ir Mask-
vos bei Leningrado miestų. At
skirai rungėsi kiekvienos rinkti
nės moksleivių ir suaugusių gru
pės. Moksleiviai pasiekė aštuntą 
vietą, bet suaugusieji vos atsi
laikė dešimtojoj, tad bendra Lie-

Ministerių Tarybos posėdžiuose 
buvo įprasta, apsvarsčius visus 
darbotvarkės punktus, išklausyti 
užs. reik, ministerio infarmacinius 
pranešimus. Be to, Urbšys dažnai 
paskaitydavo ir mūsų atstovų 
svetimuose valstybėse pranešimus. 
Bet svarbesnius pralnešimus jis 
duodavo min. pirmininkui.

Kartą gegužės mėn. Merkys ir 
aš važiavome iš Kauno į Vilnių 
greitąja automatrica. Norėjome 
vietoje susipažinti su atbėgusių 
internuotų lenkų esamąja padėti
mi ir jiems teikiama Tarpt. Raud. 
Kryžiaus pagalba. Kartu turėjo
me aplankyti ir Lietuvos agrono
mų suvažiavimą. Nors kelionė te
truko tik 1 vai. 10 min., visvien 
Merkys išsiėmė ilgoką laišką ir 
davė man paskaityti. Tai buvo 
mūsų atstovo Berlyne Kazio Škir
pos pranešimas. Su dideliu įdomu
mu perskaičiau mūsų nepaprasto 
pasiuntinio ir įgalioto ministerio 
išsamų pranešimą, pilną aktuali
jų ir svarstymų. Kadangi Škirpa 
jau 10 metų buvo išbuvęs Berly
ne, jis turėjo labai plačias pažin
tis ir gerus informacinius šalti
nius tiek kariniame, tiek diploma
tiniame sektoriuje. Todėl ir jo 
pranešimai būdavo svarūs ir išsa
mūs.

Merkys tą pranešimą jau buvo 
skaitęs. Gijeitomis pasidalinome 
mintimis. Atrodė neabejotina, kad 
Sovietų Sąjungos - Vokietijos ka
ras nebe už metų, o tik mėnesių. 
Kiek Vokietijos žygis palies Lie-

: KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1967 M. | 
£ Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje ar- J 
>' tėjančių švenčių proga kiekvienas galime lengvai tai padaryti s*< 
H pasinaudojant BALTIC STORES patarnavimu ir pasiunčiant 
£ jiems dovanų siuntinėlį. $
J Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą siuntinu- $ 
H ką iš Baltic Stores kainoraščio arba užsakyti jam patinkamą 
£ jau paruošta siuntinį, kurie yra labai praktiški ir ten laukiami. ■»! 
J *

MIŠRUS SIUNTINYS 1967. $
31 jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, }♦;

£; 3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam kostiumui, 2 vyriški g 
ŠJ nailoniniai marškiniai, arba 2 bliuskutės, 1 vyriškas arba mo- £< 

teriškas geros rūšies megstukas, 1 vilnonė gėlėta skarelė, 
£ 2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, $ 
$ 1 itališkas nailoninis vyriškas arba moteriškas'lietpaltis, 1 sv. >£ 
>< saldainių ir 20 cigarečių. 'į
£ $ 88.00 (Austr.) >;
s*<

MAISTO SIUNTINYS 1967 $
3 sv. taukų, i sv. arbatos, i sv. geriamo šokolado,

£ i sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dė- !♦! 
J žutė nescafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. ryžių, 1 sv. cukraus, i sv. £ 
H pipirų, i sv. lauro lapų. >♦<
| $ 25.00 (Austr.)

>:< MOTERIŠKAS SIUNTINYS 1967 £
■* 3 jardai vilnonės paltui medžiagos, 3 jardai vilnonės suk-
i»: nelei medžiagos, 1 geros rūšies megstukas, 2 p. nailono arba 
£ vilnonių kojinių, 1 vilnonė gėlėta skarelė, 1 p. odinių pirš- £

tinių, 1 sv. maišytų saldainių. S
$ 62.00 (Austr.) ®

>?< >*<
£ P-3. Vilnonė labai gera medžiaga dviem paltam, 31 J
>• jardo vilnonės vyriškam arba moteriškam kostiumui medžią- 
į g°s- £
>; $ 62.00 (Austr.) J
J Labai praktiški dalykai kuriuos galima dadėti į bet kurį įjį

siuntinį išskyrus maisto. Itališki nailoniniai lietpalčiai, $9.00, H 
£ šveicariški 17 akmenų laikrodžiai, $23.00, vilnonės gėlėtos £ 
J skarelės $3.75, ilgo grojimo įvairios plokštelės. J

Į Baltic Stores Ltd. į
£ (Z. JURAS) £

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

i v>♦’ Greitas ir garantuotas siuntinių pristatymas.
8 ATSTOVAI: |

£ H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk„ Melbourne, Vic. £ 
£ Tel. 546 3416. £
£ ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, S A.

J K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q. J

tuvos rinktinės vieta — devinta, 
pati vidutinė.

Iš paskirų Lietuvos rinktinės 
sportininkų SSSR čempiono var
dą iškovojo V. Jaras, numetęs 
diską 58 m 8 cm. Moterų ietinin- 
kių varžybose trečioj vietoj išsi
laikė B. Kalėdienė, šį kartą nume
tusi ietį 53 m 4 cm. R. Tamulis 
sunkiojo svorio bokso varžybose 
irgi tepasiekė trečią vietą ir su
silaukė net priekaištingų pasta
bų iš Komj. Tiesos koresponden
to. Pussunkio svorio bokso varžy
bose pirmą vietą laimėjo D. Poz

tuvą, per kurią jie neabejotinai 
praeis, nebeteko diskutuoti, nes 
traukinys įvažiavo į Vilniaus sto
tį.

Toji prielaida, kad vokiečių - 
rusų karas neišvengiamas, man 
buvo lyg ir orientacinis tolimes
nės tarptautinių įvykių perspek
tyvos taškas, svarstant sovietų 
duotąjį Lietuvai ultimatumą.

— ★ —

Bet grįžkime atgal į prezidentū
roje tebesitęsiantį vyriausybės po
sėdį.

Kadangi, kaip anksčiau minė
jau, pagrindinis ultimatumo rei
kalavimas buvo įsileisti neribotą 
raudonosios armijos karių skaičių, 
todėl aš, paprašęs žodžio, apie tai 
ir tekalbėjau. Aiškinau, kad mū
sų pasipriešinimas ginklu iššauk
tų karą su sovietais, per kurį Lie
tuva nepaprastai daug nukentėtų. 
Būtų išnaikinta daugybė gyven
tojų, būtų sugriauta daug kas, ką 
per 22 nepriklausomo gyvenimo 
metų esame pastatę ir sukūrę. 
Kartu būtų sunaikintas ir šimtme
čiais kurtas lietuvių tautos kultū
ros lobis. Juk apsiginti patiems 
nėra jokios vilties. Gauti pagal
bos iš svetur—dar labiau beviltiš
ka. Esame ne tik iš visų pusių 
priešo apsupti, bet ir krašto vidu
je priešo ginkluotosios pajėgos 
yra pranašesnės už mūsąsias. 
šiame didžiųjų pasaulio galybių 
kariniame žaidime, mūsų pagrin
dinis uždavinys būtų išsaugoti 

niakas, vilnietis, priklausęs Lie
tuvos rinktinei. Nemaža vilčių 
teikęs bėgikas K. Orentas 5000 
metrų lenktynėse atbėgo tik sep
tintas.

Šios varžybos, kaip ir viskas 
šiemet, buvo rengiamos rusų re
voliucijos garbei. Nedalyvauti 
praktikuojantieji sportininkai ne
galėjo, bet rodos ne visi turėjo 
pakankamai entuziazmo... Mask
vos rinktinė “planingai” užėmė 
pirmą vietą, RSFSR — antrą. 
Taip, be abejo, visiems pato
giau... (Elta) 

kraštą nuo karinio sunaikinimo ir 
tautą savoje žemėje.

Kalbėdamas toliau, pasakiau, 
kad reikia skaitytis su visai aiš
kia ir labai žiauri realybe, kuri 
ištiks Lietuvą ir jos gyventojus, 
išėjus į žinomai pralaimėtiną ka
rą, nors jis ir būtų apsigynimo 
karas. Be to, turėdamas galvoje 
tarptautinę padėtį, pasisakiau, kad 
šitokiose sąlygose kariauti nega- 
liam ir todėl ultimatumą reikė
tų priimti be karinio pasiprieši
nimo. ,

Kai Lietuvos pasienyje buvo su
traukti dideli Sovietų Sąjungos 
kariniai telkiniai, kai mūsų kraš
to viduje svarbiausiose vietose 
buvo sovietinių įgulų didesnės 
ginkluotos pajėgos, negu mes tu
rėjome savo kariuomenės, kai Vo
kietijos kariuomenė supo Paryžių, 
ir kai tebeveikė Berlyno — Ma
skvos nepuolimo ir karo reika
lams medžiagų tiekimo “ašis”, ar 
tokiose sąlygose galėjo Lietuva 
ne tik pergalingai, bet bent šiek 
tiek efektingai gintis prieš Sovie
tų Sąjungos karinį užpuolimą? 
Aišku, kad ne.

(.Bus daugiau)

ĮDOMU
— Pauliuk, ar tau nenuostabu, 

kaip viščiukai išsirita iš kiauši
nio?

— Taip, tėveli, bet dar nuosta
biau,? kaip į kiaušinį patenka!

3
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE LATROBE VALLEY
ATSIŠAUKIMAS KNYGŲ 

VAJAUS REIKALU
Pranešimai

MELBOURNE
SOCIALINĖS GLOBOS 

MOTERŲ DRAUGIJOS
15 M. SUKAKTIS

Liepos 30 d. S.G.M.D-ja Mel
bourne šventė draugijos 15 metų 
sukaktį. I gražiai išpuoštą mažą
ją Liet. Namų salę prigūžėjo 
d-jos narių ir švenčių.

Susirinkimą atidarė D-jos pirm, 
p. E. Šeikienė, pakviesdama šį 
minėjimą pravesti p. Stankūnavi- 
čienę, kuri Garbės Prezidiuman 
pakvietė visas buvusias D-jos V-bų 
pirmininkes: p.p. D. Simankevičie- 
nę, E. Šemetienę, E. Nagulevičie- 
nę, D. Žiliskienę, V. Kuncaitienę, 
V. Baltokienę (dabar kelionėj po 
užjūrius), A. Matukevičienę, E. 
Šeikienę, J. Viliūnienę (gyvena 
Amerikoj). Parapijos kleb. kun. 
Pr. Vaserį ir Melb. Liet. B-nės 
pirm. I. Alekną.

Gražus ir pasididžiavimo vertas 
Garbės Prezidiumas, malonu ma
tyti veidus tų, kurioms D-ja ir 
V-bos patikėjo vadovių pareigas 
ir kurias jos nešė su tikru lie
tuviškos moters atsparumu.

Sudarius prezidiumą D-jos veik 
los pranešima padarė dabartinė 
D-jos pirm. p. E. Šeikienė. Sunku 
tiksliau apibrėžti trumpa santrau 
ka visa D-jos veiklą ir tikslą, 
kaip pirm, padarė savi pranešime, 
kurį pavadino “Darbščios rankos”.

(Pranešimą skelbsime atskirai.
Red.

Nurimus plojimams, prasidėjo 
organizacijų atstovų sveikinimai. 
Iš gausaus sveikintojų būrio ma
tėsi, kiek brangi ir nepamainoma 
Soc. GI. M. D-ja mūsų gyvenime.

Pirmutinis sveikinimo žodį tarė 
kun. Pr. Vaseris, B-nės pirm. I. 
Alekna o vėliau ir organizacijų 
atstovai: Melb. Liet. Katalikių 
Mot. D-jos vardu p. E. Šemetie- 
nė, Melb. Liet. Evangelikų para
pijos vardu p. Baltrukonienė, Ka
talikų Federacijos, Inžinierių S- 
gos Melb. Sk., ir Brolijos — p. 
Mieldažys, “Varpo” Sp. Kl. — p. 
Bladzevičius, “Dainos” Sambūrio 
— p. L. Baltrūnas, “Talkos” — p. 
Barkus, Blaivybės D-jos p. But- 
kūnas, Liet. Klubo — p. Petrašiū- 
nas.

Raštu sveikino Morwellio Soc.

GI. D-jos sk. vardu p. Sodaitienė 
ir atsargos karių “Ramovės” 
Melb. sk.

Po sveikinimų, baigus oficialią 
dalį įvyko trumpa, bet graži me
ninė dalis, kurioje p. Malakūnie- 
nė paskaitė savo sukurtą D-jos 
15-mečiui paminėti eilėraštį. Vė
liau, p. B. Tamošiūnienė, žinoma 
savo daina ir už Australijos ri
bų, dukrai R. Tamošiūnaitei pri
tariant pianinu, paidaiinavo d vd 
dainas: “Lopšinę” — žodžiai V. 
Kazoko, muzika — Zabielos, ir 
“Oi kada”, žodž. J. Tamošiūno.

Atslūgui maloniai įtemptai nuo
taikai susirinkę pasivaišino kavu
te ir užkandžiais, taip skaniai pa
ruoštais, kaip darbščiosios rankos 
gali paruošti.

(«6)

SYDNEY
SYDNĖJAUS MOTERŲ SOC.

GLOBOS D-JOS VAKARAS
Rugpiūčio 12 d. Bankstowno 

Dainavoje buvo suruoštas Sydnė
jaus Liet. Moterų Soc. Globos 
Draugijos vakaras - balius, į kurį 
susirinko tiek daug žmonių, kad 
ne vienam net teko ir pastovėti 
negaunant prie stalų vietos.

Moterų Draugijos rengiami va

karai visados yra patrauklūs ir 
vietinės publikos labai mėgiami. 
Čia ne tik jaučiamas nuoširdu
mas iš rengėjų pusės, bet iš anks
to paruošiama nekasdieninė pro
grama, kuri paprastai vakaro da
lyvių neapvilia.

Taip ir šį kartą programoje bu
vo Sydnėjaus liet, moterų pirmą 
kartą viešai pasirodęs choras, va
dovaujamas p. J. Gaižausko, ku
ris sudainavo tris dainas. Vėliau 
pasirodė jau vieną kitą kartą pa
sirodęs naujas “ansanblis”, vienur 
pasivadinęs “ubagėm, kitur “či
gonėm” o šį kartą “plaštakėm”, 
kurios gerai parodijavo “aukso žą
sį” pritaikindamos vietinio gyve
nimo aktualijas. Vėliau padainuo
ta ir aktualiom temom ir net ke
turios šokėjos “buvo atvykusios 
iš Lietuvos susipažinti su sydnė- 
jiškiu lietuvių gyvenimu”. Deja, 
jos gana karčiai juo nusivylė.

Gausi publika šituos gana ori
ginalius ir naujoviškus pasirody
mus priėmė labai šiltai ir net gir
dėjosi pageidavimų, kad ką nors 
panašaus paruoštų ir net Spaudos 
Baliui.

Kaip minėta, vakaro dalyvių 
buvo gana daug. Matėsi atvykusių 
net ir iš tolimesnių vietovių, kaip 
Wollongong ir Newcastle.

(kor.)

Brangūs tautiečiai, turintieji 
atliekamų, niekieno jau neskaito
mų, lietuviškų bei svetimomis kal
bomis išleistų lituanistinių knygų, 
žurnalų ir laikraščių, visa tai pra
šomi paaukoti ALB Latrobe Val
ley Seniūnijos steigiamos biblio
tekos fondui.

Palėpėse ir namų užkampiuose 
užsigulėjusios knygos tėra tik 
pelėsius veisiantis balastas, o jos, 
surinktos į atitinkamą joms vietą, 
aptvarkytos ir sukataloguotos, to
kiai, kaip Latrobe Valley neskait
lingai ir plačiai išsimėčiusiai kita
taučių tarpe lietuvių kolonijai, 
esančiai toli nuo didesnių lietu
viškų organizacinių centrų, būtų 
didelis lietuviškos dvasios žodžio 
turtas, būtinas lietuvybės išlai
kymui ir jos kultūrinei veiklai 
daugtautybių ateivijos jūroj.

Lietuviška knyga yra didžiai 
mums brangi, knygnešystės me
tais pasišventėlių prakaitu ir 
krauju bei Sibiro kančiom at
pirkta, todėl neleiskime jai pelyti 
be naudos, ir lietuvišku solidaru-

VIEŠA PASKAITA
Katalikų Kultūros Draugija 

Sydnėjuje rugsėjo 3 d. Dainavos 
salėje ruošia viešą paskaitą

“Tautos politinis kelias į nepri
klausomybę”.

Prelegentas — Dr. A. Maura- 
gis. Pradžia 4.30 vai. po pietų.

KNYGŲ VAJUS
Melbourno Lietuvių Kultūros

Fondo biblioteka vėl gavo gražų 
kiekį lietuviškų knygų:

Velionies Juozo Rimo palikimas
— 62 knygos;

Vinco Lazausko dovana — 64 kn

B
JS 
I
i
i
I

SYDNĖJAUS LIET. SKAUTŲ TĖVU IR RĖMĖJŲ KOMITETAS 
I 

maloniai kviečia kiekvieną atsilankyti į rengiamą

PAVASAR/O ŠOKIŲ VAKARĄ
kuris įvyks rugsėjo 2 d. DAINAVOJE (East Terrace, Bankstown)

Pradžia 7.30 vai. vak.

Tą vakarą gros geras orkestras — aktuali programa — geras bufetas ir LINKSMA 
— IR SKAUTIŠKAI IŠRADINGA NUOTAIKA.

įėjimas kiekvienam — vienas doleris.

Be reikalo bijoma
SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ SOCIALINĖS GLOBOS 

DRAUGIJOS PASISAKYMAS
S.L.M.S.G.D-jos Valdyba, neno

rėdama įeiti ir nenori įeitį į bet 
kokias polemikas, trumpai ir aiš
kiai pasisakė į p. V. Simniškio 
straipsnį, iš 12.6.’67. “M.P.” Nr. 
23 ir dabar praneša visuomenės 
žiniai:

N.S.W., labdaros draugijos re- 
gistroujamos Chief Secretary’s 
Dept. (Vidaus Reikalų). Crown 
Land duodamas N.S.W. Lands 
Dept. Special Lease Nr. 75. A. in 
perpetuity, tai yra amžinai, su 
lengvom sąlygom išgyti “free
hold”. Subsidija duodama Common 
wealth Social Services Dept.. 
Kiekviena registruota draugija 
ar klubas pasiduoda valdžios kon
trolei nuo registravimo dienos. 
Draugijos finansinės apyskaitos 
kontroliuojamos ir vedamos “Pub
lic Account” ir patiektos Chief 
Secretary’s Dept, pasibaigus fi
nansiniams metams. Tokia lygiai 
bus ir kontrolė įsigijus “sodybą”. 
Valdžia turi didelę problemą ap
gyvendinant pensininkus, todėl 
ir duodama subsidija labdarin
goms organizacijoms. Jų instruk
cijose paragrafas Nr. 12 nurodo, 
“organizacija kuriai paskirta sub
sidija atsako už pastatymą ir už
laikymą tų pastatų” ir pastatai 
priklauso organizacijai. Šitokiu 
būdu Dept-ui šis darbas atpuola, 
svarbu kad subsidija sunaudota 
tam tikslui kuriam duodama. Kas 
supranta socialinį darbą (services) 
visai aišku.

Mūsų spaudoje seniau buvo ra
šyta ir pakartotinai vėl pranešam, 
kad mes nestatom kokių tai prie
glaudų - institucijų (ubagynų” 
(kaip norėtų kai kas pavadinti) 
seneliams. Šiam amžiuje pensinin
kams statoma buteliai, “unitai” 
gražūs modernūs, su visais pato
gumais, kiekvienam atskiras, kad 
pajustų tikrai namų jaukumo.

Senelių Namų vardas tik iš pra 
džių buvo duotas, bet dabar jau 
vadinsis tik “ sodyba” - village, 
kur galės pensininkai jaukiai sa
vo tautiečių tarpe gyventi. Jų dau 
gelis pajėgūs, žinome, kad pensi
ninkai gauna veltui gydytoją, li
goninę, papigintą transportą ir ki
tas įvairias lengvatas, taigi ir 
čia , kuris sunkiau suserga, gy
dytojas pasiunčia į ligoninę, kurie 
dėl senatvės negali pilnai savimi 
rūpintis, gali naudotis District 
Nursing Association paslauga, jie

parūpina sesutę.
Buteliai bus statomi pagal rei

kalavimus ir finansus, kiek turė
sime pinigų, tiek statysime, taip, 
kad niekad nebus tuščių. Turint 
pakankamai lėšų, vėliau ir sick
bay pristatysime, už šį taipgi ga
lim reikalauti subsidijos. Busimie
ji gyventojai priklausys nuo drau
gijos, ir jos nustatytos tvarkos. 
Užtenka tik pasidairyti kiek tau
tybių pasistatė ir pasiryžusios 
statyti tokias sodybas su pagalba 
subsidijų.

Matome, kaip sunku surinkti di
desnę sumą pinigų bet kokiai pro
pozicijai. Jei mes turime galimy
bių, kur galima greičiau ką nors 
įsigyti, tai turime imti. Išsilaiky
mas nesudarys daug sunkumų, nes 
susidarys iš aukų ir nustatytos 
nuomos. Nors dar šiuo momentu 
per anksti pasakyti, bet numato
me, kad nebus brangiau kaip ki
tur, o pigiau tikrai gali būti. Jo
kio pelno nedarysime, ir tą visą 
tvarką ne vienas asmuo vykdys, 
bet organizacija. Draugijos val
dyba yra gana kompetinga tvar
kytis savo labdaros reikalus, ir 
aptarusi darys kas geriau ir prak 
tiškiau. Jokių paskolų nebus, tai 
ir nereikės nuošimčių mokėti, tik 
metinis žemės mokestis. Draugija 
juridinis asmuo ir gali savo tei
ses ginti bet kurioje valdiškoje 
įstaigoje.

Dabartiniu metu, mūsų žemės 
gavimo prašymas Special Lease 
Nr 75A., perėjęs visas stadijas ir 
jau yra Lands Dept, teisių sky
riuje, ir mes laukiame Lands 
Board patvirtinimo. Buvo prašy-

ta 5 akrai, atrodo gausime 3 akrus 
ar daugiau. Paskirta žemė Nth. 
Engadine, gražioje aplinkoje, apie 
17 mylių nuo Sydney centro, su 
geru susisiekimu.

Likvidacijos atveju, Draugijos 
įstatų Paragrafas Nr. 17 rodo, 
kad turtas atiduodamas atatinka
mai registruotai labdaros orgąA 
nizacijai. Tas vykdoma bendru 
draugijos narų daugumos nutari
mu.

čia norėtume pastebėti, kad 
žemė nėra taip lengvai duodama. 
Patirta, kad didelis trūkumas to
kiems labdaros tikslams žemės, 
Sydney Metropolitan ribose, pra
šymų paduoda galybės, ne tik ki

v ■.
¥ H

mu dalinkimės neišsemiamais jos 
lobiais.

Aktualesni anglų kalboj litua
nistiniai veikalai numatomi pa
aukoti vietos australų bibliote
koms, kur jos savo keliu vykdytų 
Lietuvos ir lietuvio išeivio kultū
rinę ir propagandinę veiklą kita
taučių tarpe.

Knygos renkamos prie jau tu
rimos bibliotekos užuomazgos, 
adresu: Mr. F. Sodaitis, 3 Jenni
fer Str., Morwell, Vic., 3840.

Tikėdamasis brangių tautiečių 
malonaus pritarimo,

F. Sodaitis,
ALB Latrobe Valley Seniūnas

tataučiai bet ir australų įvairios 
labdaros draugijos padavusios pra 
šymus./

Jau laikas būtų atskirti klubus 
nuo labdaros organizacijos. Lab
daros organizacija yra grynai so
cialinis darbas ir visiškai skiria
si nuo bet kokių klubų veiklos, 
kuris mūsų visai neliečia, kitaip 
sakant abieji eina savais keliais.

Tenka nugirsti klaidingų nuo
monių ir be pagrindo būkštavi- 
mų. Apie tolimesnius statymo bei 
žemės gavimo užtvirtinimo reika
lus visuomenė savo laiku bus in
formuota.

SL.M.S.G.D-JOS 
VALDYBA

KIEK AS SUŽINOJAU!
Kas dirigavo moterų chorui aną 

šeštadienį Moterų Draugijos va
karei Vakaro pranešėja net du 
kartus priminė, kad dirigentas 
yra p. Juozas Gaižauskas. Kiek 
man žinoma, to choro vadovas ir 
dirigentas yra p. Jonas Gaižaus
kas.

Bene vienntėlė iš sydnėjiškių 
Jolanta anavičienė sėkmingai reiš 
kiasi keramikoje. Paskutiniu me
tu beveik nėra tokios parodos, kur 
ji neišstatytų savo kūrinių. Štai 
neseniai su savo darbais ji daly
vavo Northside festivalio sureng
toje parodoje Chastwood miesto 
rotušėje. Rugpiūčio 19-20 d. buvo 
surengta keramikos paroda Castle 
Hill priemiestyje, kur ji išsta
čius! taip pat savo naujausių dar
bų.

Šiuo metu Jolanta anavičienė 
įsigijo savo nuosavą molio išdirbi
niams deginimo krosnį, ir todėl ji 
galės daug laisviau ir efektyviau 
dirbti nuo kitų nepriklausomai.

Rugpiūčio 10 d. Lietuvoje mirus brangiam tėveliui

p.p. L. SKAPINSK1ENĘ, B. GRUFĄ
ir jų artimuosius liūdesio valandoje giliai užjaučia ir 
kartu liūdi

Geelongo Lietuvių Choras

Sako, Sydnėjaus sporto klubas 
Kovas stinga savo sekcijoje gerų 
šachmatininkų. Pasirodo, jų yra 
ir netgi gana stiprių. Antai sa
vanoris kūrėjas Juozas Kapočius 
dalyvavęs N.S.W. šachmatų var
žybose iš penkių partijų keturias 
išlošė ir tik vieną pralošė. Ir tai 
buvo žaista ne su eiliniais žaidė
jais.

«

Spaudos balius jau ne už kalnų 
— tik lapkričio 11 d. Sydnėjaus 
Town Hall, šio baliaus proga nu
matomas išleisti ir gyvas, pilnas 
aktualijų bei puošnus "Spaudos 
Baliaus Kukutis”. Jau dabar kvie
čiami visi sveiko jumoro mėgėjai 
ir kūrėjai ruošti ir siųsti šiam 
nekasdieniškam laikraščiui me
džiagos. Siųsti Mūsų Pastogės Re
dakcijai adresuojant “Kukučiui”.

«

Neseniai grįžo iš ligoninės pa
sveikusi kabramatiškė p. Migevi- 
čienė vyresnioji: jai buvo pada
ryta operacija ir dabar vėl jaučia
si gerai. •

Kiek teko nugirsti, jau Sydnė
jaus Liet. Klubas iš savo narių 
surinko pasižadėjimais pradinę pi
nigų sumą, Klubo patalpų staty
bai ir netrukus žada stoti tei
sman, kad būtų pripažinta licen- 
zijuoto klubo teisės.

kelinti metai besidarbuojąs N. 
Gvinėjoje ir taip turėjo gana aukš 
tas pareigas administracijoje, bet 
dabar dar aukščiau palipėjo. Svei
kiname ir linkime kuo geriausios 
sėkmės naujose pareigose.

*
Rugpiūčio 26 d. Geelongo Liet. 

Choras rengia sau lygaus neturė
jusį Kaukių Balių, į kurį tikima
si, suplauks daug svečių iš toli
miausių lietuvių kolonijų.

Dail. Leonas Urbonas įvairių 
reikalų verčiamas nedali nusėdėti 
vietoje: pereitą savaitę išvyko į 
Melbourną ir Adelaidę. Galimas 
daiktas, kad po šios išvykos grei
tu laiku skaitysime apie jo nau
jas individualinės kūrybos parodas 
Melbourne ir Adelaidėje.

Gautomis žiniomis iš Australijos 
N. Gvinėjos, ten dirbąs lietuvis 
inžinierius Petras Dirkis neseniai 
paskirtas Papuoj ir Naujojoj Gvi
nėjoj vyriausiu vandens atsargų 
direktoriumi. Inž. P. Dirkis, jau

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
POPIETĖ

įvyks Lietuvių Namuose rug
piūčio mėn. 27 d. 3 vai. p.p.

Įvairi programa:
Rašytojas Pulgis Andriušis tars 

žodį apie lietuvišą, knygą.
Solistė p. Gučiuvienė padainuos 

Adelaidėje dar negirdėtas dainas. 
Miss Oldham akomponuos p. Gu- 
čiuvienei ir atskirai išpildys lie
tuviškus kūrinius.

Sol. Gučiuvienės paruoštą lie
tuviškos dainos apžvalgą paskai
tys p-lė Viliūnaitė.

J.J. Bačiūno vardo bibliotekai 
paremti ir lietuviškai knygai po
puliarinti įvyks loterijos trauki
mas.

Prie puodelio kavos atsilankiu
sieji turės progos pasiklausyti J. 
Zdaniaus (Zdanavičiaus) muzikos, 
kuri buvo specialiai sukurta tau
tinių šokių šventei.

Prie įėjimo bus parduodama lo
terijos bilietai ir lietuviškos kny
gos.

Maloniai prašome visus kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Bibliotekos Vedėja
(A.L.Ž.)

Tik paklausykit!
Beslampinėdamas palangiais, be

siklausydamas už durų, sako, nie
ko gero apie save neišgirsi. Bet 
apie kitus, ai kiek daug gali iš
girsti, paslaptis sužinoti. Va, kad 
ir apie tą subruzdimą rugsėjo 2 
dieną, šeštadienį, 7 v. vakaro Lie
tuvi ųNamuose, 50 Errol st., Nth. 
Melbourne. Kad “Spragilai” kuls, 
duos visiems per šonus, tą galit 
ir iš laikraščio sužinoti. Ir kad 
šokiams gros smagi, kontinenta
linė kapela kokius norit šokius. 
Galėsit šokti romantišką, svajin
gą tango arba klumpėm ugnį ske
liančią polkutę, o jeigu kas no
rės pats į mazgą susiraizgyti, pa
gros ir tvistą. Tuo jie reklamuo- 
sis ir girsis, nors tai tikra tei
sybė.

Man tik buvo neaišku, ko jie 
prisičiepino prie Seklyčios Rengi
mo Komiteto moteriškių:? Tyli ir 
niekam nieko nesako. Aha, ma
nau sau, yra kas nors, reikia tik 
pašnipinėti. Dabar jau viskas aiš
ku! Vyručiai, ar jūs žinote kas 
bufete bus? Nagi VĖDARAI, ti
kri tikriausiai skerstuviniai vėda
rai. Bulviniai ir kraujiniai. Bus 
ir kitokių gėrybių, bet kas tai 
prieš vėdarus. Nė prisiminti nebe
galiu, kada valgiau vėdarų. Tur
būt, kaip tėvukai buvo skerdę vo
kiečių “užmirštą užregistruoti pe
niukšlį. Oi seniai tai buvo...

Eisime visi vėdaro valgyt ,nors 
ir baimė ima dėl to kūlimo. Atei
kit ir jūs visi, tik perdaug nesi- 
grūskit, nes gali neužtekti. Ge
riausiai iš anksto bilietą pirkit 
ir vėdarus užsakykit, tada garan
tuotai nepritrūks. Girdėjau sakė 
bilietus platins prie bažnyčios. Tik 
neužmirškit; ateikit į kūlimą ir 
vėdaro valgyt Rugsėjo 2 dieną, 
šeštadienį, 7 v. vakaro, Lietuvių 
Namuose.

Ateikit visi ir draugus atsives- 
kit.

Argus

★
Jau pasiekė Australiją "Pasau

lio Lietuvis” (nepagalvokit, kad p. 
J.J. Bačiūnas!) — balandžio — 
gegužės mėnesių laida. Šiame nu
mery daugiau liečiami Pasaulio 
liet, b-nės reikalai ir Pietų Ame
rikos Lietuvių Kongresas. Apie 
Australijos lietuvius paminima tik 
tiek, kiek buvo per tą laiką skelb
ta “Mūsų Pastogėje”.

Teatro “Aušros” dovana—24 kn.
P. Binkaus dovana — nemažas 

kiekis įrištų ir neįrištų žurnalų; 
p. I.G. dovana — 2knygos.

Aukojusiems Melb. Liet. Kult 
Fondas nuoširdžiai dėkoja.

Ta proga primename, kad bi
blioteka veikia kiekvieną šeštadie
nį nuo 4 iki 5 vai. p.p. Lietuvių 
Namuose. Visi tautiečiai kviečia
mi biblioteka pasinaudoti.

Melb. Liet. Kult. Fondas

PATIKSLINIMAS
Anąsyk buvo rašyta, kad į 

Kultūros Tarybos skatinimą stu
dijuoti lituanistiką neakivaizdiniu 
būdu ir siūlomos tam tikslui sti
pendijos paprašė R. Kubiliūtė iš 
Adelaidės, kuri, kaip buvo rašyta, 
baigusi bendruomenės savaitga
lio mokyklą. Iš tiesų R. Kubiliūtė 
baigusi ne bendruomenės, bet šv. 
Kazimiefro parapijos savaitgalio 
mokyklą.

R. Kubiliūtė gavusi stipendijų 
laišku pareiškė padėką Kult. Ta
rybai. Džiaugiamės būsima kva
lifikuota lituaniste ir linkime ge
riausios sėkmės.

Red.

PADĖKA
Sydnėjaus Lietuvių Inžinierių 

ir Architektų Draugijai, padova
nojusiai “Dainavos” salei papuoš
ti dail. V. Rato sukurtą įdomų 
ir vertingą paveikslą nuoširdžiai 
dėkojame.

Šitą inžinierių - architektų žy
gį ypatingai vertiname kaip gra
žų mostą ir sektiną pavyzdį.

“Dainavos” Klubo V-ba

PADĖKA
Dėkojame visiems, prisidėju- 

siems prie mūsų šeimyninio vaka
ro pasisekimo, turtingą progra
mą išpildžiusiems.

Didelė padėka priklauso p. Jo
nui Gaižauskui ir jo vedamam mo
terų chorui, akomponuojant dr. 
R. Zakerevičiui. Pirmą kartą sce
noj pasirodžius jų puikiai skam
bančios dainos visus svečius nu
džiugino.

Didelis dėkui vadovėms ir or
ganizatorėms p.p. D. Skorulienei, 
Aid. Kapočienei su Jų “ubagių- 
čigonių-plaštakių” trupe, kurios 
prajuokino iki “ašarų” ir paskai- 
drino kasdieninį blankumą. “Uba
gių” kombinuota spontaniška rink 
liava, davė Senelių namams-So- 
dybai $68.25. Extra didelis dėkui! 
Artistėms: p.p. L Daudarienei, 0. 
Asevičienei, K. Bitinienei, O. Mei- 
liūnienei, O. Maskvytienei, M. 
Karpavičienei, M. Apinienei, Da- 
niškevičienei, p. J. Maskvyčiui, už 
muziką lydint artistes, p. Skoru- 
liui už meninę talką, p. V. Šlite- 
riui už meniškus apšvietimus 
scenoj, p. M. Apinienei-pranešėjai.

Aukojusiems maisto Bufetui: p. 
p. Bastienei ir p. E. Bliokienei už 
tortus, p.p. Donielienei, Daukie- 
nei, Daniškevičienej, Kapočienei, 
Bukevičienei, Glionertienei, Kive- 
rienei, Grudziskienei, Jarembaus- 
kienei, Penkaitienei, Protienei, Pū 
kienei, Mauragienei, Karpavičie
nei, Paulėnienei, Mikalauskienei, 
Mintvidienei, Reisgienei, šaparie- 
nei, Vaičiurgienei, Vilkaitienei. p. 
p. Jonaitienei, už $4.00, Badaus- 
kienei $2.00, Adomenienei $2.00, 
Montvydienei, Reisgienei, Šaparie- 
šampaną. Talkininkėms: p.p. Ado- 
mėnienei, Jarembauskienei, Mau
ragienei, Pūkienei, Montvidienei, 
Pukui, Daniškevičiui, Skirkai, Mi
kutavičiui. Antras loterijos laimi
kis $25.00, laimėtas p. E. Jonai
tienės aukotas kaip auka. Visiems 
maloniems svečiams įvertinant 
mūsų sunkų darbą didelis, dide
lis dėkui.

S.L.M.S.G. D-jos
Valdyba
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