
VI. Radzevičius

BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

“OUR HAVEN*
Registered at the G.P.O. Sydney for traainiiaiiae 

by peat as a Newspaper.
LEIDĖJAS: A.L.B. KRAŠTO VALDYBA 

Redaktorius: Vincas Kazokas
13 Percy St., Bankstown, N.S.W. Tel.: 70-8395
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo 

nuožiūra.
Prenumerata: metams £4.0.0, pusei metų — 
£2.0.0, trims mėnesiams £1.0.0. N. Zelandijoje 
ir Anglijoje kaina ta pati. Kituose kraštuose 
metams £5.0.0. Atskiro numerio kaina 2 šil.
Prenumerata adresuojama: MŪSŲ PASTOGE, 

Box 4558, G.P.O. Sydney, N.S.W.
Administracijos tel.: 649-9062.

Skelbimai:
1 colis per 1 skiltį 12/-, bendruomeniniai 10/-.

Už skelbimų turinį neatsakoma.

TRIGUBA
SUKAKTIS

Artėja 24-sios birželio trėmi
mų metinės. Lygiai artėja ir 
25-ji sukaktis, kai Lietuva nūs-
tojo savo nepriklausomybės ir 
vis tebėra pavergta rusiškojo 
imperializmo. Sueina dvidešimt 
penkeri metai, kai visa lietuvių 
tauta nesiliauja kovojusi tiek 
ginklais, tiek ir įvairiais kitais 
būdais, kad vėl būtų laisva ir 
nepriklausoma. 25-ri metai ver
gijos, kančios ir kovų yra ilgas 
laiko tarpas, bet tautos rezisten
cinė dvasia nei šiapus, nei ana
pus nepalūžo-- ji kasdien kloja 
naujas aukas, ji gyvena išsilais
vinimo viltimi, jos daug kartų 
apviltos aįcys vistiek nukreiptos 
į laisvąjį pasaulį, kad šis jeigu 
ne dėl lietuvių tautos, jeigu ne 
dėl pavergtų tautų gerovės, tai 
vien tik savo ateities garantijos 
siekdamas ištiestų ranką ir sus
tabdytų imperialistinio komu
nizmo siautėjimą.

Si sukaktis bus minima visa
me pasaulyje tik su tuo skirtu
mu, kad pavergtoje Lietuvoje ii 
turės vaizduoti visuotinį džiūgesį 
ir dėkoti pavergėjui už pavergi
mą, o laisvajame pasaulyje lietu
vei skausmingai ją priims su 
ryžtu dar daugiau kaupti jėgas, 
už krašto išvadavimą.

Nekalbant, kokie pasiruošimai 
vyksta prievartiniam sukaktuvi
nio "džiaugsmo” išreiškimui pa
vergtoje Lietuvoje, Šią trigubai 
liūdną sukaktį ruošiasi paminė
ti kuo garsiau ir įtakingiau ir vi
so pasaulio lietuviai. Kiek teko 
patirti,Amerikoje jau nuo pernai 
metų tam ruošianmasi. Minėjimo 
tikslas — suburtomis jėgomis 
laisvuose kraštuose demonstruo
ti, kad dvidešimtame amžiuje — 
laisvės amžiuje — įsigalėjo juo
džiausia vergija, kuri yra gėda 
ne vien tik pavergėjui, bet ypač 
ir laisvajam, kuris tą gė
dą toleruoja! Mūsų visų uždavi
nys atskleisti pasauliui, kad ver
gijos gėda lygia dalia krinta ir 
kiekvienam, kurio toji vergija 
dar nesupančiojus. Istorija pas
merks ne vien tik vergijos nešė
jus, bet drauge ir visus tuos, ku
rie pavergimui nepastojo kelio. 
Vaizdžiau kalbant, gėda Kruš- 
iiovui, kad panardė Vengriją 
kraujuje, bet lygiai gėda ir ki
toms valstybėms ir net UNO or
ganizacijai, kurios laikėsi nesiki
šimo politikos ir leido nekaltą 
pražudyti. Ir Piloto neišgelbėjo 
nuo istorinės gėdos rankų nusi- 
plovimas.

Iš kitos pusės turėtume ir mes 
patys gerokai raudonuoti pasi
žiūrėję į save. Juk ne viską pa
darėme, ką galėjome padaryti, 
kad vis dar Sovietų Rusijos pa
vergtųjų tautų klausimas, neina
pasaulinėse konferencijose pir- -------------------------------------------
muoju punktu. Susirūpinę asme- __
mškai savu gebūviu daug kur eivių ne. Ir tai tik dėl to, kad 
apsileidome tose pareigose, kur ateiviai patys tarp savęs nesusi
turėtume būti pirmieji. Nors esą- kalba ir net nesiima iniciatyvos 
me pavergtųjų pusėje, bet drau- jungtinėmis jėgomis bet kokią 
ge esame ir laisvi, o būdami lais- akciją išvystyti. O tokią koncen- 
vi neišvengsime pakaltinimo už truotą jėgą, nukreiptą viena 
pavergtuosius. Priešas veikia kryptimi kovai prieš komuniz- 
drausmingai ir koncentruotai, o mą ir gimtųjų kraštų išlaisvini- 
mes net ir pačiu gyvybingiausiu mą visi ateiviai galėtų išvystyti 
reikalu retai kada įstengiame su- labai didelę. Gaila, kad ateiviai 
slkalbėti. Reikia būti tikriems, kovos dvasią iškeitė į sotų gyve- 
kad ir čia, Australijoje, beveik nimą. Pagalvokime dar šiandie, 
kiekvienoje vietovėje, ar tai bū- ką galime tuo reikalu padaryti, 
tų Sydney, ar Adelaidė, ar ki- kol nėra pervėlu. Negalime tikė
tas kuris miestas, ateivių iš pa- tis, kad tą kovą tęs mūsų vai- 
vergtų komunizmo krdštų susi- kai, jeigu mumyse pačiuose tos 
darytų nepalyginamai daugiau, kovos dvasios bus belikę tik pe- 
negu vietos komunistų, bet ko- lenai.
munistų veikla jaučiama, o ai- V. K-lis

SPROGDINIMAI IŠ VIDAUS
A t“ , 

(KOMUNISTŲ RANKOS MAŽOSE VALSTYBĖSE)

Paslaptingas laivas ir nelauktas 
generolas

Gegužės mėnesio pirmoj pu
sėj Sovietų Sąjungos prekybinis 
laivas nuleido inkarą Mombaso- 
je (Rytų Afrikos respublikoj Ke
nya, kuri nepriklausomybę ga
vo vos prieš 18 mėnesių). Po 
poros dienų šios republikos sos
tinėje Nairobi nusileido SSSR 
lėktuvas su grupe raudonosios 
armijos karininkų, įskaitant vie
ną generolą-majorą.

Tuo pačiu laiku netoli nuo 
Mombasos atviroje jūroje pasi
rodė Anglijos lėktuvnešis HMS 
Albion su specialios paskirties 
jūrų pėstininkų daliniais. Kelios 
tų kareivių komandos, apreng
tos civiliais drabužiais iš lėktuv
nešio buvo perkeltos į krantą 
helikopteriais.

Keli Kenyos ir britų karinin
kai, apstatę uostą kariuomene, 
patikrino Sovietų Rusijos laivą 
ir atrado jame tai, ko tikėjosi. 
Jis buvo pilnas ginklų.

Sovietų Rusija oficialiai nepar 
informavo Kenyos vyriausybės 
apie tai, kad laivas atplaukia 
ir ką jis veža. Niekas čia oficia
liai nieko nežinojo ir apie nepra
šytą raudonosios armijos kari
ninkų vizitą.

Komunistų pasirengimai nu
versti Kenyos vyriausybę ir įgy
vendinti komunistinį režimą Ke- 
nyjoj atidengė amerikiečių žval
gyba. Visas surinktas informaci

Amerikos ambasadorius prie Jungtinių Tautų Adlai E. Ste
venson Berlyne prie garsiosios komunistinės “garbės” sienos. 
Jis pasakė, kad tai “skaudžiausias vaizdas”, kokį jis matęs. 
Jo žodžiais, tai "istorinė cinizmo ir žmogaus degradacijos 
manifestacija”.

jas ji perdavė prezidentui Ke- siūlė Kenyai, kaip “draugiškos 
nyatta, kuris, nieko nelaukda- Sovietų Rusijos dovaną”. Dova- 
mas, kreipėsi pagelbos į Londo- nos buvo mandagiai atsisakyta: 
ną. Lėktuvnešis Albion tuojau ginklai pasenę ir netinka...
pasuko į Kenyos vandenis, o Kenya (7 milijonai gyvento- 
Adene. stovintieji britų aviacijos jų) būtų labai parankus išeities 
daliniai gavo įsakymą būti pa- punktas komunistinei akcijai 
ruoštyje. kaimyniniuose kraštuose: Suda-

Sustiprintas vietos komunistų ne ir Abisinijoj (šiaurėje), So- 
sekimas atvedė prie nelegalių malijoj (rytuose), Tanganykc 
amunicijos sandėlių ne tik pro- (pietuose) ir Ugandoj (vakaruo- 
vincijoje, bet ir pačioj sostinėj se).
— Nairobi. Pasirodo, kad ko- Kinijos “pagelba" 
munistai, besiruošdami pervers- — Aš turiu pakankamai įro- 
mui, ginklų sandėliais sugebėjo dymų, kad Pekino agentai orga- 
paversti ir rūsius didžiulio vy- nizuoja, finansuoja ir tiesiogi- 
riausybei priklausančio pastato, niai vadovauja opozicinei gru- 
kuriame telpa kelios Kenyos mi- pei, kuri nori pakeisti Nigerijos 
nisterijos. valdymosi sistemą ir kraštą pa-

Numatytam perversmui nepa- versti komunistiniu. — Prieš 
vykus, rusų karininkai tylėda- kiek laiko tai pareiškė Vakarų 
mi susėdo į lėktuvą ir, žvalgybos Afrikos respublikos — Nigeria 
palydėti, išskrido atgal. Sovietų — prezidentas Hamani Diori. 
Sąjunga atvežtuosius ginklus pa- Nigeria yra irgi neseniai nepri-

KOMUNIZMO GRASA
Bad Godesberge, Vak. Vokieti- žmogaus laisvėms ir jo pagrindi- 

joje vykusiame ekonomistų šuva- nėms teisėms. Tas komunizmo pa- 
žiavime kalbėjo žinomas ir ne tik vojus pakyla, kai Vakaruose su 
Vakaruose vertinamas, iš šveica- nemaža sėkme atsiranda iliuzijos 
rijos, Ženevos atvykęs ūkio klau- apie tokio pavojaus stoką. Tai sie- 
simų žinovas prof. Wilhelm Roep- tina ir su pramoninių kraštų ūki- 
ke. Gegužės 10 d. pranešime jis ne gerove. Be to, atmintina, kad 
pareiškė, kad komunizmas ir to- mažai išsivysčiusiuose kraštuose 
liau gresia Vakarų vertybėms — masių politinės aistros dažnu at- 
______________________________ veju pakrypsta j simpatijas ko-

munizmui. Dėl to, pagal Roepkę, 
jau tenka kalbėti apie iliuzijomis 
paremto optimizmo bei dvasinio 
chaoso pramoniniuose kraštuose 
saitus su revoliuciniais — anar- 
chiniais reiškiniais mažai išsivys
čiusiuose kraštuose. Toks sąlytis 
yra pats pavojingiausias.

Dėl kai kurių Vakarų pasaulio 
vadų skatinto polinkio “atidaryti 
vartus į kairę” komunizmui pavy
ko pasiekti didelių laimėjimų tarp
tautinėje politikoje bei įsibrauti į 
paskirų Vakarų kraštų vidaus gy
venimą. Pasaulinio masto ekono
mistas pasmerkė ir Vakarų leistą 
“gėdos sienos” Berlyne atsiradi
mą. Nors ir esąs suprantamas 
daugelio kraštų nusivylimas Ame
rikos politika, tačiau tik tvirtas 
solidarumo jausmas tarp Europos 
ir Amerikos tegali apsaugoti nuo 
busimųjų nesėkmių ar nelaimių. 
Jei susvyruotų pasitikėjimas tokiu 
solidarumu, tai tektų vertinti kaip 
vieną iš daugelio laisvojo pasaulio 
"savižudžio veiksmų”. Esą, Vaka
rų vykdomą^, komunizmo “stūmi
mas” iš tikrųjų reiškia laisvojo

Įvykiai
POPIEŽIUS KVIEČIAMA Britų darbiečių vyriausybė pri- 

I LENKIJĄ ? ėmė įstatymą, pagal kurį naciona-
Gegužės mėn. 7 d. į Romą at- lizuojamos didžiosios plieno ben- 

vykus Lenkijos primui kard. S. drovės Anglijoje. Opozicija pa- 
Višinskiui, Londono spaudos reiškė, kad grįžusi į valdžia tu-
(Evening Standard) tariamai Va- rėš šį įstatymą atšaukti. ' 
tikano sluogsnių žiniomis, kard. ★
Višinskis pakviesiąs Šv. Tėvą Iš sovietinių vadų pareiškimų 
Paulių Vl-jį 1966 m. atvykti į daromos išvados, kad artimoje at- 
Lenkiją. Kitais metais Lenkijoje eityje nesitikima greito Vokieti- 
bus minima 1000-ji krikščionybės jos suvienijimo. Kosygino pareiš- 
priėmimo sukaktis. Skelbiama, kimu, Vak. Vokietijos bandymai 
kad Popiežius lankytųsi tik Čen- sujungti padalintą Vokietiją esą 
stachave ir aplenktų Varšuvą, nes ne kas kitas, kaip tik "revanšis- 
tektų vengti politinės demonstra- tų siekimas įsibrauti į sovietinių 
cijos įtarimų. (E) kraštų bloką”.

klausomybę gavusi respublika 
su 40 milijonų gyventojų.

Šio prezidento susirūpinimą 
papildo Maurice Yameogo, kitos 
Vakarų Afrikos valstybėlės — 
Upper Volta — prezidentas, at
sakingas už 4.5 milijono gyven
tojų gerbūvį. Jo nuomone, kinie
čių agentų problema Afrikai es
anti pati svarbiausia, tačiau va. 
dovaujančių asmenų tylėjimas 
esąs labai palankus komunisti
nei kiniečių akcijai.

Azijoje be Vietnamo, Kinija 
pamažu prikišo savo pirštus prie 
Cambodijos, palenkė į savo pu
sę Pakistaną, planuoja pakeisti 
Siamo režimą ir laukia palan
kios progos susitvarkyti su Bur
ma. Siamo užsienių reikalų mi- 
nisteris Thanat Khoman šiomis 
dienomis pareiškė, kad tik ame
rikiečių intervencija Vietname 
apsaugojo Siamą nuo Kinijos.

Lotynų Amerikoje
Lotynų Amerikos kraštų is

torija — nesibaigiančios revoliu
cijos ir didesni ar mažesni per
versmai, kuriuos paskutiniu lai
ku suktai naudoja komunistai 
savo tikslams įgyvendinti.
' Tuose kraštuose veikiančios 
komunistinės organizacijos kol 
kas yra pilnoje Maskvos kont
rolėje ir Kinija dar ten neturi 
didesnės įtakos.

Pavykus paversti Kubą pir
mu aiškiai komunistiniu ir 
Maskvos nurodomų klausančiu 
kraštu Lotynų Amerikoje (lu
tuose kraštuose, kaip Mexikh,

ŠVEICARAI PROTESTUOJA
M. MIHAILOVĄ NETEISUS

Šveicarijoje neseniai suorgani
zuotas Žmogaus Teisių Gynimo 
komitetas (jo pirminnkas — Ciu
richo mokytojas), ryšium su Za- 
dare, Jugoslavijoje įvykusią Mi- 

pasaulio pozicijų silpnėjimą. Vie
nas svarbiausių komunizmo gink
lų, tai įvairiomis priemonėmis 
vykdomas ir daugeliu atvejų pa
vykęs bandymas sukelti sąmyšį 
masėse ir ypatingai intelektualų 
tarpe.

Komunizmas panašus į Hitlerio 
laikų nacionalsocializmą, nes abie- 
ms rūpėjo ar teberūpi pažeisti 
Laisvę ir Žmogaus teises. Tačiau 
komunizmas dar pavojingesnis, 
nes Vakaruose pastebimas gimi
ningumas tarp komunizmo ir šių 
dienų Vakaruose madingų “pažan
giųjų idėjų”. Tie “pažangieji” 
skelbia, kad komunizmo pastangos 
užvaldyti pasaulį tėra antikomu- 
nistų išmislas. Tokie aiškinimai 
pasitarnauja komunizmo pastan
goms žymiai daugiau, negu kari
nio pobūdžio priemonės. (E)

*
Vokietija ir Prancūzija sutarė 

bendrai gaminti abiems kraštams 
karinius lėktuvus.

★
Anglijos karalienė Elžbietą II 

su vyru princu Pilypu atvyko į 
Vak. Vokietija devynių dienų vi
zitui. Visur karalienė labai šiltai 
pasitinkama.

★

Prancūzijos krašto saugumo or
ganai perspėjo visus krašto pra
monininkus saugotis šnipų. Pagal 
tą pranešimą, kuris išsiuntinėtas 
visoms firmoms, Sov. Sąjunga tu
rinti užverbuotų šnipų apie 
35.000 ir Amerika apie 16.000. 

Urugvajus, Chile, Ecuadoras ir 
Peru vyksta bandymai surasti 
vidurio kelią) paskutiniu laiku 
komunistai smarkesnį bandymą 
darė Dominiconų respublikoje.

Amerikiečiai jau ankščiau ži
nojo, kad čia rengiamas per
versmas. Dar pirmomis balan
džio mėnesio dienomis JAV am
basadorius T. Bennett telegrafa
vo iš San Domingo į Vashing- 
toną: “Mažos lapės, kai/kurios 
iš jų raudonos, naikina vynuo
ges. Nėra galimybių garantuoti 
gerą derlių del daugelio nepa
lankių vietos sąlygų. Vistiek bus 
teisinga pasakius, kad mūsų pas
tangų sumažinimas arba neveik
lumas gali vyną apkartinti.”

Dabar aiškinama, kad per
versmas Dominiconų respubli
koje prasidėjo be komunistų. 
Jie įsijungę tik vėliau, kai iš re
voliucinio judėjimo pasitraukė 
keturi vadovaujantieji karinin
kai. Tačiau tas faktas esmės ne
keičia. Kartais komunistai tyčią 
pradžioj iškiša kitokius siekimus 
turinčius žmones, kad vėliau 
nuslėptų savo užmačias.

(Nukelta į psL £)

★
Neseniai Vysk. P. Brazys lankė 

D. Britanijos lietuvius. Vyskupo 
nuolatinė būstinė numatoma Ro
ma, nors jis gali pats pasirinkti, 
jeigu bus reikalo, sau tinkama 
vietą bet kur Europoje. Jo pra
nešimu Londono lietuviams, Vak. 
Vokietijoje yra 21 lietuvis kata
likų kunigas.

hailo Mihailovo byla (mokslinin
kas nuteistas 10 mėn. kalėjimo 
bausme) pareiškė, kad įvykusi 
byla buvusi “teisingumo farsas, 
pažeidęs tiesą ir teisingumą”. 
Zadare paskelbtas teismo nuos
prendis pažeidžia Žmogaus Tei
sių Delaracijos 19 straipsnį, ku
riuo “Kiekvienas žmogus turi tei
sę į laisvą savo nuomonės pareiš
kimą. Į šią teisę įeina laisvė ne
kliudomai savo nuomonės laiky
tis, be ti, laisvė visomis susiži
nojimo priemonėmis priimti ir 
skleisti informacijas bei idėjas”. 
Pažeistas ir Deklaracijos 10 str., 
kuriuo “...kiekvenas žmogus turi 
teisę I prideramą ir viešą teise- 
ną (bylos nagrinėjimą) nepri
klausomame ir bešališkame teis
me...” Jugoslavijos valstybės gal
va (Tito, reikalavęs nubausti M. 
Mihailovą) ir Zadaro apygardos 
teismas yra pažeidę tarptautinę 
teisę, šveicarai prieš tai protes
tuoja ir reikalauja, kad prof. Mi
hailovas būtų tuojau reabilituo
tas. (E)

DANTŲ GYDYTOJAI
O. MIKUCKAITET 80 METŲ
Metų pradžioje Lietuvoje gy

venančiai dantų gydytojai Onai 
Mikuckaitei suėjo 80 metų am
žiaus. 1910 m. ji baigė Petrapily- 
odontologijos kursą ir sugrįžusi 
į Kauną pradėjo praktikuoti. įkū
rus Kaune universitetą ji buvo 
pakviesta j odontologijos skyrių 
prie medicinos fakulteto, kur Ji 
išbuvo iki šiai dienai. Nors ir bū
dama tokio amžiaus ji vistiek te
bedirba net gana preciziškus dar
bus. ,

Sukakties proga Kauno univer
siteto personalas jai surėngė pa- 
gerbtuves, į kur suvažiavo dau
gybė svečių — jos kolegų ir mo
kinių iš visos Lietuvos. Oficia
lūs valdžios organai ją apdova
nojo garbės raštais.
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PASMERKTAS RAŠYTOJAS
(POLITINE BYLA JUGOSLAVIJOJE)

Balandžio 30 d. Zadar mieste, 
Jugoslavijoje, įvykusioje byloje 
jaunas universiteto docentas ir 
rašytojas Mihailo Mihailovas nu
teistas 10 mėn. kalėjimo bausme. 
Dvi dienas trukusioje byloje teis
mas rado, kad kaltinamasis buvo 
įžeidęs svetimą valstybę (Sovie
tų Sąjungą) ir pažeidęs Jugosla
vijoje galiojantį spaudos įstaty
mą, Už kiekvieną nusikaltimą Mi
hailovas nuteistas po penkis mė
nesius kalėjimo. Atskaičius ketu
rias savaites, Mihailovą kalinus 
iki bylos, dabar jo laukia 9 mėn. 
kalėjimas. Prieš Mihailovą nu
kreipti kaltinimai, jo persekioji
mas, reakcija iš prezidento Tito 
pusės, pagaliau, pati byla nuai
dėjo per visą pasaulį. Jau žino
ma, kad jaunas, 31 m. amž. moks
lininkas buvo kaltinamas litera
tūros žurnalo “Delo” š.m. sausio 
— vasario mėn. paskelbęs įspū
džius iš 1964 m. savo kelionės į 
Maskvą, pavadintus “Maskvos va
sara 1964 m.” Vasario mėn. “De
lo” n-ris, su įspūdžių antrąja 
limi, buvo konfiskuotas. Tiek 
goslavijos partijai, tiek pačiai 
vietų Sąjungai nepatiko tai,
Mihailovas iškėlė neigiamuosius 
nustalinimo sovietų literatūroje 
bruožus, pabrėžė Sovietijoje pas
tebimus geresnės ateities lūkes
čius, pastebėjo, kad ne Hitleris, 
bet sovietai buvo genocido (taut- 
žudystos) ir koncentracijos sto-

vykių — naikinimo vietų pradi
ninkais. Ne kas kitas, bet pats 
prez. Tito buvo reikalavęs grieb
tis prieš Mihailovą “valstybinių 
priemonių”. Mihailovas buvo su
imtas, vėliau paleistas.

Šalia kitų kaltinimų, teisme jam 
buvo prikišama, kad jis: sistema- 
tingai nurodęs, jog sovietų spau
da vis rečiau rašanti apie nacių 
stovyklas (norinti, kad būtų iš
vengta palyginimų su sovietų 
žmonių naikinimo vietomis). Mi- 
halovas teisme atsakė, kad jam 
atsiradusios tokios mintys, paste
bėjus universitete studentų dai
nuojamas stovyklines kalinių dai
nas (atseit, naujas sovietinis 
“folkloras”...). Jis teisme tvirti-

kalbėti apie totalitarizmo 
tai visose politinėse sis- 

jos yra tos pačios.
įvertinti Zadaro teismo 

Ar jis laikytinas

no: jei 
formas, 
temose

Kaip
nuosprendį? 
naujuoju Milovan Djilas atveju? 
Pagal iš užsienio gautas žinias bei 
komentarus, galimas dalykas, 
sprendžiant iš buvusių Tito kal
tinimų (esą, Mihailovas įžeidęs 
spalio revoliucijos reikšmę...), 
nuosprendis švelnesnis; negu bu
vo tikėtasi. Teismas pasitenkino 
tik formaliu kaltinimu dėl valsty
bės apšmeižimo — Mihailovas ne
buvo kaltinamas esąs socialisti
nės tvarkos priešas. Teismas buvo 
viešas, posėdžiuose galėjo daly
vauti užsienio atstovai, Mihailo-

vą gynė advokatas ir kaltinama- >
jam buvo leista pasisakyti. ••

Tačiau, ir tariamai normalios ’’ 
bylos eigos nepaisant, netenka “ 
abejoti, kad bylos pobūdis buvo ■ • 
politinis. Juk bylą pradėti buvo 
įsakęs pats prezidentas Tito. Nors ’’ 
byla ir nebuvo panaši į stalini- -- 
nio laikmečio parodomąsias bylas, .. 
tačiau jos pobūdis skyrėsi nuo Va- 
karuose įprastųjų papročių. Pvz. ;• 
kai kaltinamasis pasiūlė pristaty- - - 
ti naujus įrodymus, teisėjas atšo- " 
vė, kad naujus įrodymus patiekus ;; 
būtų vėl... įžeista Sovietų Sąjun- ; • 
ga. Kai Mihailovas apie jo pami- ” ’ 
nėtas pirmąsias sovietų stovyklas ' ’ 
teigė, kad tai “istoriniai faktai”, ■■ 
jam buvo pasakyta: “Nesvarbu, 
ar tai faktai ar ne, aš jūsų klau- ’ 
siu, kodėl jūs lyginate sovietų ir 
nacių stovyklas, jei neturite noro • • 
apšmeižti Sovietų Sąjungos?” Mi- 
hailovo ar jo gynėjo aiškinimai ” 
nebuvo išklausyti. (E) «■
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Geležinę uždangą praskleidus

SIUNTINIUS LIETUVON GERIAUSIAI 
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ BENDROVE

20 metų patyrimas, sąžiningas patarnavimas, ypatingai 
aukštos kokybės prekės, kiekvieną siuntinio gavėją paten
kina Lietuvoje, jei pasiunčiama per TAZAB firmą.

Todėl, jei siunčiate artimiesiems dovanų siuntinius, 
pirmoje eilėje, pavartykite TAZAB firmos lietuvių kalboje 
naujai išleistus siuntinių katalogus, kurie pasiunčiami be
tarpiai kiekvienam, parašiusiam.
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PASKIRSTYTAS LIETUVIŲ
FONDO PELNAS

Lietuvių Fondo Amerikoje pa
grindinio kapitalo pelnas (nuo
šimčiai už 1964 m., viso 5,500 dol. 
paskirta: PLB Kultūros Tarybai 
1,000, kultūrinei premijai; Chica- 
gos skautams remti d-jai 300 dol, 
stovyklavietės įrengimui; Peda
goginiam Lituanistikos institutui 
500 dol, mokomosios medžiagos 
reikalams; “Tėvynės žvaigždu
tės” “Draugo” vaikų skyriui 
100 dol., konkursų reikalams; 
Chicagos Aukšt. Lituanistinei 
mokyklai 300 dol., švietimo prie
monėms įsigyti; Lituanus žurna
lui 400 dol., mūsų iškiliųjų rašy
tojų pristatymui; JAV LB c. v- 
bai 1,000, 3-čio ir 4-to sk. vadovė
liams išleisti; JAV LB c. v-bai 
500 doL, jaunimo vaidinių išleidi
mui paremti; JAV c. v-bai 500 
dol., jaunimo skaitinių išleidimui 
paremti; lietuviškai spaudai.

LIETUVOS DVIRAČIAI 
SOVIETŲ PARODOJE JAV 
Balandžio mėn. iš Lietuvos į JAV 

išsiųsta Šiaulių “Vairo” gamyklos 
vaikų dviračių — “Ereliukų” ir 
“Kregždučių” — siunta. Jie nu
matyti eksponuoti Sovietų Sąjun
gos pramonės gaminių parodoje 
New Yorke. “Tiesa” (hr. 103) 
pastebi, kad tie Sovietų S-gos 
vardu eksportuojami dviračiai esą 
mėgiami Libijos, Suomijos, Pran
cūzijos ir Irako berniukų ir mer
gaičių. (E)

DR. J. POŽĖLA 3 
MĖNESIAMS I PARYŽIŲ

Lietuvos Mokslų akademijos Fi
zikos — matematikos instituto 
direktorius, fizikos — matemati
kos mokslų daktaras Juras Po
žėla atvyko į Paryžių, kur vie
šės trejetą mėnesių. Anksčiau jis 
tarptautinėje fizikų konferenci
joje Paryžiuje yra daręs praneši
mą. Dr. J. Požėla Paryžiuje susi
tiksiąs su užsienio mokslininkais, 
dirbančiais karštų elektronų ir 
kietos plazmos fizikos srityje, su
sipažinęs su jų darbais, pasieki
mais šioje fizikos srityje. (E)

LATVIŲ JAUNIMAS IR 
SOVIETŲ REŽIMAS 

“Labour in Exile” informuoja, 
kad latvių jaunimas esąs neigia
mai nusistatęs sovietinio režimo 
atžvilgiu. Latvijoje, kaip ir kitur 
Pabaltijy, sąlygos kaime sunkios, 
gyventojai keliasi į miestus, o Ry
goje sunku rasti butus, nes ji 
perpildyta imigrantais iš įvairių 
Sovietijos sričių. Geresni butai

dažniau skiriami partiečiams ar 
atėjūnams. Į įvairius pramonės 
darbus siunčiami jaunuoliai turį 
įsijungti į sunkesnius ar nešva
rius darbus. Dėl sunkių buto ar 
darbo sąlygų jaunimo tarpe pas
tebimas 
Dėl to 
niurnas, 
darbą.

i

Vak.

polinkis alkoholizmui, 
kyla jaunimo nusikalsta- 
pastebimi pavėlavimai 

(E)
3 MIL. BĖLIŲ IŠ 

R. VOKIETIJOS
Gegužės mėn. pradžioje

Berlyne paskelbta dokumentacija 
apie R. Vokietijos gyvenimo įvy
kius nuo pastarojo karo pabaigos. 
Nuo 1945 m. iki 1964 m. pabai
gos iš R. Vokietijos ir R. Berlyno 
į Vakarus pabėgo 2.844.430 gy
ventojų, iš jų 20.000 pasirinko 
laisvę 1961 m. Berlyno sieną pas
tačius. Iš viso žuvo 126 bėgliai 
(tikrasis žuvusiųjų skaičius gali 
būti didesnis). Nuo 1949 m. R. 
Vokietijoje dėl politinių priežas
čių kalėjimo bausmėm nuteista 
75.000 gyventojų. Nuo karo pa

baigos iš Vak. Berlyno į rytus 
pagrobti 889 žmonės. Iš 180.000 
gyventojų, 1945-1950 m. kalėjusių 
R. Vokietijos 15-je koncentracijos 
stovyklų, mirė 89.000. Į Sovietų 
Sąjungą deportuota 31.000. Iš 
paskelbtų žinių dar seka, kad 
valst. saugumo įstaiga turi dau
giau kaip 17.000 bendradarbių ir 
56.000 agentų, kurių dalis veikia 

.Vak. Vokietijoje. R. Berlyne kas
met įvyksta 200-250 nusižudymų 
— tai didžiausias nusižudymų 
skaičius Europos miestuose. Toks 
pats nusižudymų skaičius ir Vak. 
Berlyne, nors jame dvigubai dau
giau gyventojų. Vak. Berlynas 
nusižudymų skaičiumi pirmauja 
visoje laisvoje Europoje. (E)

MIRĖ LIETUVIS
Gegužės 1 d. Sydnejuje mašinos 

pervažiuotas po aštuonių dienų li
goninėje mirė Jonas Skirinauskas, 
50 metų amžiaus. Sydney Liet 
Mot Soc. Globos D-jos rūpesčiu 
palaidotas gegužės 20 d.

Kr. V-bos Ekon. komsisija
Susirūpinusi Bendruomenės eko

nomine padėtimi Krašto Valdyba 
ėmėsi žygių šiam klausimui iš
spręsti. Neseniai pavyko sudaryti 
prie Krašto Valdybos patariamąją 
Ekonominę Komisiją, į kurią pa
kviesti: V. Šliogeris (senj.), V. 
Simniškis, S. Baltramijūnas, V. 
Inkratas, L. Karvelis, A. Maura- 
gis, N. Vaičiurgytė, A. Reisgys,

Naujas kapas Canberroje
A. t A. ANTANAS — BUTAVIČIUS

22, Roland Gardens, 
LONDON, S.W. 7 
England.

Pagarba savanoriui
agi

vę nedaugelis karių.
Išvijus bolševikus iš Lietuvos 

1919 m. lapkričio pradžioje jo da
linys perkeliamas prie Radviliš
kio, kur atsirado naujas priešas

Mirtis Canberros mažytę lietu
vių kolonijų sumažino dar vienu 
tauriu lietuviu: gegužės 13 d. ry
te., po sunkios vėžio ligos mirė 
Antanas Butavičius — visų Can
berros lietuvių bičiulis. Velionis 
tylaus, santūraus būdo, pilnas są
mojaus ir sveiko jumoro, buvo 
mėgiamas ne tik kolonijos lietu
vių, bet ir kitataučių. Gegužės

14 d. virš 200 žmonių gražiose 
Canberros kapinėse atsisveikino 
su velioniu. Naujai supiltą kapą 
pridengė gausybė gėlių ir vainikų.

Velionis A. Butavičius buvo gi
męs 1899 m. spalio 28 d. Rygoje, 
kur praleido jaunystę ir mokėsi 
Rygos technikume. Prasidėjus ne
priklausomybės kovoms stoja sa
vanoriu Lietuvos kariuomenėn,

Mirus Lietuvoje, brangiai mamytei — uošvei ir močiutei 

Ponus Liutikus ir visą Jų šeimą 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime

O. V. Liubinai

Antanui BUTAVIČIUI
mirus, 

žmoną, sūnų ir marčią nuoširdžiai užjaučia

Canberros Apylinkės Valdyba

Canberros Sambūrio “Šviesos” Pirmininkui
ANTANUI BUTAVIČIUI 

mirus, užjaučiame
žmoną, sūnų ir marčią ir kartu liūdime

Sambūrio “Šviesos” nariai

dalyvauja kovose ir apdovanoja
mas pasižymėjimo ženklais. Ka
rui pasibaigus dirbo Susiekimo 
ministerijoje, Geležinkelių Val
dyboje ir vėliau Vandens Kelių 
Valdybos valdytoju iki neprikalu- 
somybės netekimo.

Šalia darbo velionis buvo jauni
mo bičiulis ir sporto organizato
rius bei vadovas: Lietuvos ledo 
rutulio steigėjas, krepšinio Lie
tuvoje populiarintojas, vandens 
sporto kėlėjas. Nuo 1936 iki-1941 
m. JTS vadovas, išvykų į užsie
nius organizatorius ir palydovas. 
Kauno ir dauguma Lietuvos spor
tininkų ir sporto mėgėjų pažinojo 
velionį Antano Butenio asmeny
je.

Atsidūręs tremtyje velionis Vo
kietijos stovyklose organizuoja 
sporto vienetus ir jiems vadovau
ja. Emigravus į Australiją apsi
gyvena Canberroje, kur visą lai
ką buvo lietuviškos veiklos puo
selėtojas ir vadovas. Turbūt, nė
ra praleidęs nei vienų žaidynių 
Canberroje, kur dalyvavo lietu
viai, ateidavo į visus tautinius 
minėjimus bei bendruomenės su
sirinkimus, dvejus metus pirmi
ninkavo Apylinkės Valdybai, skai
tė paskaitas, įsteigė Canberros 
Sporto Klubą “Vilką”, suorgani
zavo pirmą ir vienintelį Canber
roje teatro pasatymą 
Paskutinius trejus 
ninkavo Sambūrio 
riui.

Jo šakotą veiklą 
vybei nutraukė žiauri liga. Velio
nis paliko žmoną, sūnų, pagarsė
jusį Australijoje režisorių ir de
koratorių ir marčią, taip pat ge
dinčius jo bičiulius. Nesulaukė 
velionis tėvynės pragiedrulių ir 
jo buvusio — tikslo dar išvysti 
Lietuvą, kurią jis taip mylėjo.

P-

E. Eidėjus, ir Krašto Valdybos vi
cepirmininkas E. Kolakauskas. 
Gegužės 16 d. šioji komisija susi
rinko pirmo posėdžio, kuriame da
lyvavo ir Kr. Valdybos pirminin
kas S. Narušis. Posėdyje visi 
kviestieji (tik du negalėjo daly
vauti) pritarė Krašto Valdybos 
minčiai, kad tokia komisija būtina 
ir visi sutiko aktyviai bendradar
biauti. Čia dalyvavęs visus pas
veikino Kr. V-bos p-kas p. Narušis 
ir palinkėjo sėkmingo darbo. Ko
misijos pirmininku išrinktas Kr. 
V-bos vicepirm. E. Kolakauskas.

Spaudoje dažnai skaitome apie 
asmenis, pasižymėjusius politinia
me, visuomeniniame bei kultūri
niame gyvenime, bet rečiau už
tinkame paminint buvusių karių, 
ypač žemesnio karinio laipsnio, — bermontininkai. L. Vasiliūnas 
nuopelnus.

Čia noriu 
L.K. Algirdo 
Vasiliūną jo 
sukakties proga.

Gimęs 1900 m. 
Kretingos apskr., 
liantis jis vos 18 
mo kupinas, pėsčias iš Kretingos 
vyksta į Mažeikius ir 1919 m. va
sario 16 d. įstoja savanoriu į ka
riuomenę. Mažeikių komendantū
roje. Iš čia jis pasiunčiamas 
Kaunan į 2-rą pulką ir vasario 
28 d. paskiriamas į kulkosvaidžių 
kuopą.

Po poros mėnesių apmokymo 
jis su antro pullko daliniu siun
čiamas į frontą kovoti prieš bol
ševikus. Kovose dalyvauja imant 
Panevėžį ir kitur, iki bolševikai 
buvo išvyti už Dauguvos. Kovose 
pasižymėjo ypatinga drąsa bei iš
tverme. Jei reikėjo eiti j žvalgy
bą, tai jis pirmas savanoriškai 
pasisiūlydavo. Už drąsą kovose 
prieš bolševikus jis apdovanoja
mas Vyties Kryžiumi su kardais 
— tai atžymėjimas, kurį yra ga-

paminėti 2 pėst. D. 
pulko viršilą Leoną 
65 metų amžiaus

gegužės 22 d.
Lietuvai ke- 

metų, patriotiz-

SPROGDINIMAI
(atkelta iŠ psl. 1.)

Kad vynas nepasidarytų tik- tą. Ta organizacija turėjo visą 
rai kartus ir kad pašonėje neat- eilę pasitarimų, kai Kuba ėmė 
sirastų antra Kuba, Amerika raudonėti. Tačiau tada iš tų pa
veikė nesvyruodama. Skubiai iš
kelti amerikiečiai kareiviai sura
kino sukilėlius republikos sosti
nės San Domingo dviejų kvad
ratinių mylių plote. Jie neturi 
susisiekimo su likusiu kraštu, o 
užnugaryje esanti jūros gabalą 
saugoja amerikiečių karo laivai. 
Tačiau sukilėliai yra stipriai

sitarimų nebuvo jokios naudos 
ir Kuba tapo Maskvos satelitu. 
Dabar buvo pasielgta priešingai 
— pirmiau iškelta kariuomenė, 
o paskui pradėti pasitarimai.

Atrodo, kad Dominiconų res
publikoje komunistų įsigalėjimas 
bent kuriam laikui bus atitolin
tas. Įsijungus Jungtinių Tautų 

ginkluoti ir šias eilutes rašant komisijai, prasideda įvairiausi 
padėtis tebebuvo laikoma kritiš- pasitampymai užkulisuose, kom- 
ka. - ' promisų ieškojimas ir . priešta-

Amerikiečių išsikėlimas San raujančių jėgų lyginimas.
Domingo iš karto pasidarė labai 
nepopuliarus. Stipri opozicija 
pasireiškė tiek viduje, tiek už-

dalyvauja kovose prieš bermonti
ninkus imant Radviliškį ■ pasižy
mėdamas drąsa.

Paėmus Radviliškį jis dalyvau
ja žygyje vejant bermontininkus 
iki Lietuvos sienų, Klaipėdos.

Po žygio prieš bermontininkus 
L. Vasiliūnas baigia mokomąją 
kuopą ir pakeliamas puskarinin
kiu. Jo paties prašymu perkelia
mas į 9-tą pulką, kuriame tarna
vo daug jo draugų. 1920 m. spa
lio 8-10 d.d. lenkams puolant Vil
nių L. Vasiliūnas su 9-to pulko 
daliniu dalyvauja miesto gynime. 
Lenkai puolė gana stambiais jun
giniais ir nežiūrint mūsiškių nar
saus pasipriešinimo teko trauktis. 
L. Vasiliūnui su keliais draugais 
keletą kartų teko prasimušti iš 
apsupimo. Traukimasis ėjo per 
Vilnių į šiaurę, kur lenkai buvo 
sulaikyti. Už parodytą kovose su 
lenkais drąsą L. Vasiliūnas buvo 
labai pagirtas įsakyme pulkui. 
Kovose su lenkais jis dalyvauja 
iki paliaubų 
jis dalyvavo 
me.

Pasibaigus 
laisvę L. Vasiliūnas baigia karo 
policijos mokyklą. Paleistas iš ka
rinės tarnybos tarnavo policijoje 
iki Lietuvos okupacijos. Tarnau
damas policijoj jis buvo šaulių 
būrio ir net kuopos vadu. Be mi
nėto Vyties Kryžiaus su kardais 
ordeno jis dar buvo apdovanotas 
Vytauto Didžiojo, kūrėjo — sa
vanorio, Klaipėdos krašto atvada
vimo ir dešimtmečio medaliais ir 
šąulių žymeniu.

Šiandien, nors sulaukęs 65 me
tų amžiaus ir sunkioje eismo ne
laimėje sunkiai sužalotas, jis dva
siniai tebesilaiko stipriai.

Reikšdamas Australijoj gyve
nančių kūrėjų savanorių mintis 
linkiu jubiliatui dar ilgo amžiaus 
ir stiprios dvasios bei sveikatos 

2-ro p. pulko savanori*

sudarymo. Taip pat 
ir Klaipėdos užėmi-

kovoms už Lietuvos

‘Živilę”, 
metus pirmi- 
“Šviesos” sky-

ir meilę lietu-

Suskaldyk ir nugalėk 
Nei Sovietų Rusija, nei Ki- 

sienyje. Tačiau paskutiniu laiku nija, kurios abi siekia komuniz- 
pripažįstama, kad prezidentas mo įgyvendinimo pasaulyje, at- 
Johnsonas neturėjo laiko pasita
rimams ir kad uždelsimas būtų 
buvęs lygiu neveikimui.

Didžiausio pasipriešinimo bu
vo laukiama iš Amerikos Val
stybių Organizacijos. Tačiau 
paskutiniu laiku šios Organiza
cijos atstovai balsų dauguma (14 
prieš) parėmė Amerikos veiks
mus ir nutarė siųsti į Dominico
nų respubilką savo karinius da
linius tvarkai atstatyti. Kaip ži
noma, ši tarptautinė organizaci- džios. Ten labai palanki 
ja, apimanti visus abiejų Ame- papirkinėjimams, kyšiams, 
rikos kontinentų kraštus, buvo bės ir paramos pažadams.

pusavis nesugyvenimas ir nepa
sitikėjimas yra geriausias talki-

viru karu prieš Vakarus negali 
įstoti. Jau vien del to abu kraš
tai pasirinko perversmų organi
zavimus atskirose valstybėse. 
Ypač palanki dirva destruktyvi- 
niam komunizmui naujai nepri
klausomybę laimėjusiuose kraš
tuose, neturinčiuose nusistovėju
sios, savos valdymosi sistemos. 
Tuose kraštuose tiek atskiros 
srovės, tiek atskiros gentys 
sivaržo del pirmavimo ir

tebe- 
val- 

dirva 
galy- 
Tar-

sudaryta Jungtinių Amerikos
Valstybių iniciatyva. Jos tikslas 
bendrai veikti visais klausimais, ninkas abiejų komunistinių ga- 
liečiančiais Amerikos Kontinen- lybių užsimojimams.lybių užsimojimams.

NUMATOMA TIRTI PADĖTJ
SOVIETŲ PAVERGTUOSE 

KRAŠTUOSE
PET Sei-

Atst Rū- 
komisijos

Vašingtone lankiusis 
mo delegacijai patirta, kad, gali
mas dalykas, Kongreso 
mų Užsienio reikalų
Europos pakomisė š.m. gegužės
mėn. pabaigoje ar birželio pra- 
džioje numato atnaujinti “hear- 
ingus” (apklausinėjimus) apie 
padėtį Sovietų pavargtuose Euro
pos kraštuose. Apklausinėjimai 
vyks ryšium-su Atst Rūmuose 
įvestomis rezoliucijomis dėl anti
semitizmo Sovietų Sąjungoje, Pa
baltijo kraštų padėties, jaunimo 
pavergtuose kraštuose ir kt. klau
simai. Būsiąs kreipiamas dėmesys 
j sovietų rusifikacijos užmojus ir 
pabaltiečių prekeldinimus i So
vietų Rusiją. (E)
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ANTANO KRAUSO SUKAKTIS LAIŠKAS REDAKCIJAI

Antanui Krausui ąuėjo amžius, 
kada matai žmogaus nueitą keb
lią, matai jį patį lyg iš granito 
nukaltą. Tai amžius, kada ryš
ku visi jo nusistovėję bruožai, 
kada žinai, kad jis tas, o ne ki
tas, ne kitoks. Nepaprastai dė
kinga medžiaga portretui' Ne 
abstraktiniam, bet realistinio 
žanro. Juk pats sukaktuvinin
kas tegu vydūninkas, tegu susi
žavėjęs teosofų poetiška visatos 
sąranga, visdėlto stipriai žemės 
įsirėmęs. Viskas, kas Antano 
Krauso dirbta, veikta, planuota, drįsti būti sau žmogus, 
yra praktiška, realu, gyvenimiš
ka. Tik neoportuniška, nesava
naudiška, nes visumoje, kas kur 
įbrėžta — tautiniam reikalui, 
žmoniškėjimui, dvasiniam pilnė- 
jimui bei didėjimui. Darbas lie
tuviškam reikalui, lietuviškam 
spaustam žodžiui, lietuvių orga- gyvenimo, tolerancijos, 
nizacinei veiklai, bent jau išeivi- 
joje, medžiaginių dividendų ne
neša, karjeros nežada. Tik be
veik visad ir visur priešingai. 
Ypač jei turi savo individualy
bę, savo tiesų savišką kelią, tai 
greitai ir lengvai pasidarai kai- 
kam rakštis akyje, neparankus, 
nes skyrie-si, net priešas, ne-

nomis jo buto durys neužsida
rė — vis sveikintojai, vis su 
linkėjimais ilgo amžiaus. Sukak
tį paminėjo vietinė ir Amerikos 
lietuvių spauda. Ir ne tik vieno 
kurio plauko, bet be skirtumų.

Gegužės 9 d., sukaktuvių iš
vakarėse, būrelis melbumiškių 
draugų įteikė jubiliajatui daili
ninko V. Rato paveikslą. Ta 
proga jų vardu E. Zižienė tarė 
žodį, kuriame ypač paryškino 
Antano ( Krauso pareigingumą 
bendruomeniniam reikalui. L.B. 
Melbourne skyriaus vardu pas
veikino vicepirm. I. Alekna, 
“Talkos” — L. Barkus. J. Mei
liūnas paskaitė sveikinimus te
legramomis bei laiškais. Tarp

* ’
MIELAS REDAKTORIAU,

Lietuvis “vaidila”

Jau gabaliukas laiko, kaip aš iš
vykau iš Adelaidės, savo “tėviš
kės”. Keista, bet taip jau yra: 
kada tik atsiduriu Adelaidėje ir 
išlipęs iš lėktuvo ar traukinio tvir
tai pastatau ant žemės koją, jau
čiuosi lyg patekęs į gimtuosius Pil
viškius, tik, žinoma, be svyruojan
čių berželių alėjos ir be rūpinto
jėlių pakelėse.

Adelaidėje viešėjau pas savo 
mielus prietelius Valeriją ir Joną

Yra tekę ir Antanui Krausui 
patirti kartelio, nusivylimo. Dė
kui Dievui, atrodo galim sakyti, 
kad viskas tai prildauso praei
čiai. Yra aiškių ženklų, kad mū- jų Pasaulio Lietuvių Bendruo- 
sų bendruomenė ir Australijoje 
yra pasukusi kitu keliu — su- 

, taikos.
Kovūnai buvo įtikinti ar patys

menės pirm. J. Bačiūno su po
nia, ALB pirmin. S. Narušio ir 
buvusio pirm. I. Jonaičio, Kraš- mieji giminės, 
to Kultūros Tarybos pirm. K. —

gelio kitų. Pats jubiliajatas jaus
mingu žodžiu padėkojo atvyku- 
siems ir sveikinusiems raštu, o 
ypač šiltai spaudai — redakto
riams. Tarp svečių buvo ir arti-

besižavint. Mano supratimu, lie
tuviškas teatras jaunimui yra 
drauge ir didelė lietuviška mokyk
la. Gaila, kad turėjau juos palikti 
ir išvykti, bet žinau, kad Jonas 
Neverauskas premjerą išspaus 
jeigu ne birželio gale, tai liepos 
pradžioje tikrai.

žaviuosi Neverauskų trylikame
te dukrele Julyte, kuri su savo lie
tuvaitėmis draugėmis ir autobuse 
kalbasi lietuviškai. Ji planuoja 
jau dabar užaugusi būti lietuvių 
savaitgalio mokyklos mokytoja ir 
taip kaip jos tėvelis statyti vaiku
čiams lietuviškus vaidinimėlius.

★
Malonu buvo apsilankyti pas 

lietuvių bičiulę Miss Dorothy Old
ham, kuri, kaip jau skaitėme 
spaudoje, yra išleidusi lietuvių

Neverauskus. Jonas Neverauskas 
adelaidiškiams gerai pažįstamas 
savo kultūrine veikla, ypatingai 
prasmingu darbu jaunimo tarpe. 
Jau eilė metų, kaip Adelaidės lie
tuvių savaitgalio mokykla mokslo 
metų pabaigoje Jono pastangomis 
susilaukia vaikų vaidinimų, sko
ningai teatrališkai apipavidalintų, 
o pedagoginiu atžvilgiu tikrai ne
įkainuojamos vertės. Gaila, kad 
šie jo vaidinimėliai lietuviškoje 
spaudoje nesusilaukė tinkamesnio 
įvertinimo (gal tik dėl paties Ne- 
verausko perdidelio kuklumo?). Jo 
buvę mokiniai šiandien vaidina ir 
statomuose jaunimo veikaliukuose, 
ypatingai didelis skaičius dalyva
vo “Vaivos” pastatyme. Todėl 
man su Jonu kalbos netrūksta te
atro temomis apie lietuviškus vei
kalus, pastatymus, sielojamės, kad kompozitorių Čiurlionio ir Jakubė- 
lietuviai nevaidina ir lietuviškame 
teatre nemato didelio lietuvybės 
veiksnio. Mūsų šnekų išdavoje Jo
nas pradeda repetuoti mano insce
nizuotą S. Kymantaitės — Čiur
lionienės poemą “Giria žalioji”, 
kurios pagrinde slypi graži lietu
viška paparčio žiedo legenda. Aš 
stengiuosi režisieriui, aktoriams ir 
kitiems pastatymo vykdytojams 
padėti savo patarimais bei pasta
bomis. Rezultate — repeticijose 
malonu stebėti jaunus lietuviukus, 
augusius toli nuo tėvynės, tariant 
mūsų tautosakos perliukus, jais

#____ __ . Dailininkas A. Vaičaitis ir V.
įsitikino, kad uniforminimo, pa- Kavaliausko, Lietuvių Enciklo- Jakutis pagerbė sukaktuvininką 

--->-j pedijos leidėjo J. Kapočiaus, —didelį lietuviškos'knygos my- 
Australijos lietuvių skautų rajo- lėtoją savo sukurtais “Ez Lib- 
no vado V. Neverausko ir dau- ris”. A.Z.

laužimo kelias netinka lietuvių 
bendruomenei išeivijoje, kad 
įvairavimas telpa vienam ir tam 
pačiam lietuviškajam darže, kad 
tas dar jį tik pamargina, pagra
žina. Parodė tą ir Antano Krau- 
so sukaktis. Gegužės 9 ir 10 die

KULTŪRINĖ KRONIKA
PIRMOJI PRADALGĖ. Litera

tūros metraštis 1964 m. Išleido 
Nida Londone. 375 psl. Kaina Ni
dos Klubo nariams 10 angliškų 
šilingų, nenariams — 15.

Ligi šiolei mūsų literatūrinis 
gyvenimas vyko daugiau partiza
niniu keliu: jeigu kuriam iš ra
šytojų pavykdavo prikalbinti lei
dėją arba net savo lėšomis vieną 
kitą veikalą išleisti, tai gerai, bet 
neturime nei literatūros žurnalo, 
nei metraščio. Leidžiami visuome
niniai kultūriniai žurnalai, kaip 
Aidai ar Metmenys jokiu būdu 
neatstoja literatūros žurnalo. Ni- 
dos Knygų Klubas Londone ban
do šią spragą užtaisyti drįsdamas 
išleisti literatūros metraštį ir net 
pasižada, jeigu bus susilaukta 
pritarimo ir pareikalavimo iš 
skaitytojų, tokius metraščius leis
ti kasmet Kiek teko girdėti, jau 
šių metų metraščiui — Antrajai 
Pradalgei medžiaga ruošiama.

Pirmoje Pradalgėje dalyvauja 
33 rašytojai, jų tarpe ir du iš 
Australijos: Pulgis Andriušis ir 
J. A. Jūragis. Visų rašytojų kūry
ba yra šviežia ir nauja, tad visiš
kai malonu knygą paimti į rankas 
ir susipažinti su jausmais ir nuo
taikomis, kuo dabartiniai mūsų 
išeivijos rašytojai gyvena. Patar
tina šią knygą įsigyti kiekvienam

sąmoningam lietuviui. Leidyklos 
adresas: Nida, 1. Ladbroke Gar
dens, London, W.ll. England.

EfGZILINĖ SPAUDOS
PARODA HAMBURGE

Gegužės 3 d. Hamburge iškil
mingai atidaryta Laisvųjų žurna
listų Sąjungos egzilinės spaudos 1 
paroda. Ji veikė iki gegužės 15 1 
d. Lietuvių spaudos skyrių paro
doje sutvarkė teisininkas J. Kai
rys iš Miuncheno. Hamburgo 
spauda parodą plačiai įvertino, 
pažymėdama, kad lankytojus ste
bina egzilų spaudos kiekis, jos 
įvairumas ir reikiamai sutvarky
ta informacija. (E)

Brolį
v.s. ANTANĄ KRAUSĄ, 

sulaukusį 60-ties metų amžiaus, svekiname ir linkime 
ilgų, šviesių ir kūrybingų metų

Sydnejaus Senųjų skautų 
"Liepsnojančios Lelijas” Židinys

no pianoforte muzikos kūrinių 
polokštelę — rečitali, skirdama jj 
visiems lietuviams. Radijofone 
grojamuose rečitaliuose ji ir to
liau žada įjungti lietuviškų kūri
nių. Jai, žinoma, už tai didelis 
ačiū.

išleistas) Lietuvių 
meno albumas — Archi- 
antroji knyga (238 psl.). 

lietuvių liaudies archi- 
sodybų ansambliai, kai-

Lietuvoje 
liaudies 
tektūra, 
Turiny: 
tektūra, 
mų išplanavmas ir apželdinimas.

1964 m. gegužės 4 d. Madride 
mirusio estų diplomato K. R. Pus
ta vertingas archyvas perleistas 
Hooverio vardo bibliotekai Stan
ford© universitete, JAV-se. Uni
versitetas numato įrengti Pabalti
jo tautų skyrių. (E)

MIRĖ LIŪNE JANUŠYTE
jam!”, “Korektūros klaida (hu
moristinis romanas).

Bolševikų okupacijos metais iš
leido vos vieną feljetonų rinkinį 
(“Iki pasimatymo” 1964 m). Šiaip 
daugiau metėsi į vaikų literatūrą 
ir vertimus.

Liūnė Janušytė buvo gabi pa
sakotoja ir puiki humoristė, tik 
jai literatūrinį kelią sunkino leng
vas pasidavimas įvairioms politi
nėms įtakoms.

Gegužės 6 d. Vilniuje mirė ra
šytoja Liūnė Janušytė, gimusi 
1909 m. Kretingoje. Studijavo 
Vyt. Didžiojo universitete Kaune.

Plunksnos darbą pradėjo būda
ma Lietuvos Aido reporterė, vė
liau kaip žurnalistė ilgesnį lai
ką gyveno Paryžiuje (1936-40). 
Daug savo kūrybos, ypa feljeto
nų skelbė periodinėje spaudoje ir 
net išleido eilę knygų. Nepriklau
somos Lietuvos laikais išleista: 
“...ant ko ir pasirašau”, “Važiuo-

PAMINKLAS BRISBANEJE

KANČIOS
KELIU

OSUfHW.

MISIJOMS PRISIMINTI
>iw w«nh» m 
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MISIJŲ PRISIMINIMŲ LENTELĖ švenč. Mergelės Marijos 
bažnyčioje Brisbane, kur šiemet prasidėjo lietuviškos miaijoa 
tralijoje. Lentelę bronze paruošė MINNIS firma dėkingųjų 
baniečių aukomis.

Neturint nuosavos lietuviškos bažnytėllės, nebuvo galima 
tatyti jos šventoriuje misijų kryžiaus. Tai bent prisiminimų
telė bažnyčios sienoje bylos apie pirmąsias misijas lietuviškai šeimai 
Brisbane, kuriose tautiečiai taip nuošrdžiai dalyvavo ir noriai sėmė
si dvasinių jėgų šviesesniam gyvenimo keliui tremtyje, ir kurias 
malonėjo jiems pravęsti Tėvas Jonas Borevičius S.J.

Aus- 
bris-

pas- 
len-

★
Laureatą Pulgį Andriušį užti

kau vieną sekmadienio popietę so
de, prinokusių vynuogių pavėsyje. 
Po brandžios, literatūros kritikų 
gerai įvertintos mūsuose menkai 
puoselėto žanro "short short sto
ries” knygos “Purienos po van
deniu”, Pulgis visu aukštaitiš
ku užsidegimu rašo didelio Ameri
kos lietuvio, kartu Australijos lie
tuvių draugo Juozo Bačiūno bio
grafiją, kurią jis pavadins “Vie
no išeivio istorija”. Jau iš anksto 
galime pasakyti, kad ši Bačiūno 
gyvenimo istorija, išėjusi iš po 
Pulgio plunksnos, bus kartu ir 
aukštos literatūrinės vertės kny
ga-

Kelis kartus buvau nukakęs pas 
skulptorę Ievą Pocienę, žinoma, su 
reikalais, įgaliotas Jono Neveraus- 
ko tartis dėl statomo veikalo “Pa
parčio žiedas” kostiumų eskizų. 
Nors šis p. Pocienei užkrautas 
darbas ir nelabai skulptoriškas, 
bet ji vykdo su meile ir entuziaz
mu lietuviškam reikalui. Ji vis 
dar nepamiršta puikios dail. A. 
Vaičaičio organizuotos parodos 
Melbourne Meno Dienų proga. Jai 
tiko gaila, kad parodoje nedalyva
vo garsus lietuvis skulptorius Vin
cas Jomantas, kurį ji pažįsta tik 
iš jo darbų reprodukcinių nuo
traukų ir kuris, jos įsitikinimu, 
esąs ne tik puikus, originalus, bet 
kartu ir labai lietuviškas savo kū
riniuose.

(Pabaiga psl. 4)

Palik ašaras Maskvoje
PASAKOJA B. ARMONIENĖ

(Tęsinys)

Kad būtų lengviau pakęsti, aš paskoli
nau jai savo veltinius. Mūsų abiejų laimei, buvau 
iš inžinieriaus žmonos gavusi porą gerų veltinių. 
Rusiški veltiniai batai apdengdavo kojas beveik iki 
kelių, pagaminti iš storai suveltos vilnos. Mano įsi
gyta veltinių pora priklausė Kalininienės vyrui ir 
jie man buvo kiek per dideli, bet visi man jų pavy
dėjo. Veltiniai buvo labai svarbūs šiame klimate, 
tačiau juos įsigyti, kaip ir kitus reikalingus ar pa
geidaujamus daiktus, čia buvo nepaprastai sunku.

Indriūnas bedirbdamas apie gyvulius užsikrėtė. 
Jo koja sutino ir pradėjo gangrenuoti. Vieną labai 
šaltą sausio mėnesio dieną stovyklos vadovybė jį at
virame sunkvežimyje išgabeno į ligoninę. Niekam 
iš šeimos neleido vykti kartu su juo. Taip ir dingo 
žmogus be pėdsakų. Nusiminusios žmona ir dukte
rys ne kartą klausinėjo stovyklos administraciją, 
kas atsitiko su juo, bet nieko nesužinojo. Tik po 
kurio laiko, tai buvo jau gegužės mėnesyje, stovyk
los komendanto pavaduotojas atėjo pas Indriūnus ir 
pasakė, kad Indriūnas miręs jau prieš kelis mėne
sius. šeimai nepavyko net sužinoti, kur jis buvo 
palaidotas.

1949 metais, tuoj po Naujųjų Metų, sulaukėme 
gerą naujieną. Vieną dieną buvo paskelbta, kad 
duona toliau nebenormuojama ir jos kaina nuo 
dviejų rublių sumažinama iki 1,75 rublių už svarą. 
Tai naujienai einant iš lūpų į lūpas, visų akys ži
bėjo iš džiaugsmo. Nebereikės badauti, jeigu bus 
pakankamai duonos. Duona, apie kurią čia kalbu, 
nėra tokia kaip čia Amerikoje, kepta iš smulkiai 
maltų, baltintų miltų. Su tokia duona Sibire tikrai 
ilgai neišgyventume. Sibire ir, apskritai, Rytų Eu
ropoje duona yra kepama iš ruginių miltų. Ji kieta 
ir šiurkšti, bet už tai išlaiko visus grūdų vitaminus 
Ir maistingąsias dalis. Negalėjome net patikėti, 
kad galėsime duonos pirktis be jokių suvaržymų, 

pradėjome jos pirktis net atsargiai, kiek kas galė
jome. Pasigaminau net du maišus duonos sausainių. 
Tie maišai liko nepaliesti dvejis metus, kol įsitiki
nau, kad nebėra pavojaus duonos pristigti, ir sužė
riau ją savo karvei. Nežinau, kaip ilgai būtume 
išsilaikę, jei duonos normavimas nebūtų pasibaigęs. 
Aš užjaučiau tuos, kurie Sibiran buvo atvežti 1941 
metais. Jie turėjo su svaru duonos per dieną išgy
venti ištisus devyneris metus, tuo tarpu mes buvo
me netoli mirties jau po septynių mėnesių.

Dar vieną gerą naujieną sužinojau 1949 metais 
vasario 16 dieną, kai gavau iš Galumeto pašto pra
nešimą, jog mano vardu yra atėjęs siuntinys iš Ame
rikos. Kreipiausi į stovyklos komendantą leidimo 
eiti j paštą atsiimti siuntinio. Gandas apie šį ne
paprastą įvykį pasklido žaibo greitumu. Žmonės 
aiškino, jog tai ženklas, kad pasaulis žino, kur mū
sų esama. Tuojau atsirado pakankamai savanorių, 
sutinkančių eiti pėsčiomis su manim šešiolika mylių 
ir atgal, kad padėtų man parnešti siuntinį. Pasi
rinkau savo draugę ir iškeliavome vidurnaktį, tem
pdamos rogutes. Buvo labai šalta ir gilus sniegas. 
Grįžusios vėlai vakare, radome visus barakus be
laukiant mūsų.

Atidarius siuntinį, kuris svėrė apie dvidešimt 
svarų, daugelis stebėjusiųjų verkė. Kažkaip jie 
jautė, kad su siuntiniu atėjo ir dalis laisvės bei ci
vilizacijos. Kiekvienas stengėsi savo pirštais pa
liesti atsiųstus smulkius dalykus, vartaliojo juos 
rankose ir žiūrėjo į etiketes. Dar ir kitą dieną visi 
stovyklos lietuviai lankė mane. Kai kurie buvo tiek 
susijaudinę, kad prašė manęs etikečių ir vyniojamo 
popieriaus, kuriais jie apsikabinėjo barakų sienas. 
Mano siuntinio pasižiūrėti buvo atėjusi net pati ko
mendanto žmona ir ji įsigeidė savo vyrui nupirkti 
visas amerikines cigaretes, sutikdama mokėti už 
jas, tiek kiek aš paprašysiu. Buvo atsiųsti šeši po- 

keliai Camel cigarečių.
Siuntinyje buvo šiek tiek riebalų, pieno milte

lių, sacharino, cigarečių, du gabalai medžiagos, 
skautiškas peilis, siūlų, adatų, žirklės ir kitos smul
kmenos. Labai džiaugiaus maistu, bet dar daugiau, 
kai pamačiau dar ir medžiagų bei siuvimo priemo
nių. Siūlų čia nebuvo kur pirktis, todėl tekdavo ar
dyti skudurus ir iš jų traukyti siūlus. Tai tikrai 
nervus ardąs darbas. Adatų taip pat mažai kas 
teturėjo, ir jos visą laiką eidavo iš rankų į rankas. 
Niekad gyvenime neteko patirti, kaip erzina netu
rėjimas kokio paprasčiausio įrankio ir kaip bloga 
yra neturėti tai, kas tuo metu reikalinga.

Vietinėje krautuvėje negavome nusipirkti pap
rasčiausio daiktelio, net pieštuko ar popieriaus. 
Daugelis pirmųjų laiškų Į Lietuvą išėjo rašyti ant 
beržo tošės. Vėliau laiškams rašyti priemonės atsi
rado su pirmaisiais siuntiniais iš Lietuvos.

Su artėjančiu pavasariu atėjo ir daugiau page
rinimų. Susilaukėme keletos elektrinių piūklų iš 
Rytų Vokietijos ir gerų įrankių iš Čekoslovakijos. 
Vyrai dirbdami galėjo kelis kartus daugiau pada
ryti. Mūsų dideliam nustebimui, darbo normos li- 
konepakeistos ir vyrai parsinešdavo namo uždarbį 
penkis -šešis kartus didesnį negu pirmiau.

Artėjo rinkimai ir mes, būdami teisėti tos sri
ties gyventojai, pagal įstatymus turėjome teisę bal
suoti už kandidatus įvairioms parlamentinėms pa
reigoms. Nieko nenustebinome, jeigu pasirodėme 
pavyzdingais balsuotojais — 100 proc. už komu
nistų kandidatus.

Dabar, kai skaitau laikraščiuose amerikiečių, 
kurie lankėsi Rusijoje, įspūdžius apie tai, kad tenai 
visi žmonės esą laimingi, aš manau, kad jeigu jie 
būtų atsilankę į mūsų stovyklą net ir pačiais sun
kiausiais laikais ir paklausę mus komendanto ar jo 
pakalikų akivaizdoje, ar mes esame laimingi, be 
abejo, mes būtume atsakę, jog esame laimingiausi 
žmonės pasaulyje ir džiaugiamės, galėdami kurti ko
munistinę ateitį. Žmogus yra kažkaip linkęs net ir 
sunkiausiose sąlygose vengti to, kas jo būklę galėtų 
dar pabloginti. Kiekvienas norėtų gyventi ilgiau. 
Koks gi būtų tikslas leistis nukankinamam, jeigu 
dar yra tai, kaip tokios mirties išvengti?

.Pradėjome ruoštis artėjančiam pavasariui. Be
veik visi ėjome pas komendantą prašyti, kad leistų 

įsirengti- daržus daržovėms augintis. Aplink buvo 
nenaudojamos žemės plotai, reikėjo tik išrauti kel
mus. Mažų kyšių pagalba beveik visi gavo leidi
mus, o pašalui išėjus sekmadieniais ir naktimis 
plušome, ruošdami žemę daržams. Smarkesnės šei
mos, turėjusios suaugusių vaikų ir pajėgesnių vyrų, 
įsitaisė net po akrą daržo. Gi moteriškės kaip aš, 
be jokių pagalbininkų, sugebėjo išsidirbti tik po 
menką sklypelį. Neturėjome nei arklių nei trakto
rių tam reikalui, viską kasėme rankiniais kastuvais. 
Iškilo ir sėklų klausimas, nes neturėjome ką sėti. 
Giminės iš Lietuvos atsiuntė žirnių ir pupų sėklai. 
Apsileidę vietos ruseliai netikėjo savo akimis, pa
matę gražiai įdirbtus daržus su vešliai augančiomis 
gėrybėmis maistui. Mūsų daržai mums daug padė
jo, ir antroji žiema atrodė būsianti mums visiems 
lengvesnė.

Vis dar tebedirbau vaikų namuose. Jaučiaus 
laiminga, kad Jonukas buvo vienas geriausių mo
kinių ir visi mokytojai jį pamilo. Tačiau mano sū
nus ir kiti lietuvių vaikai dažnai negalėdavo su
prasti. Mokytojai klasėse mokė, pagal įprastinę 
komunistinės propagandos liniją pasakodami, kaip 
komunistinė sistema esanti gera darbininkams, kaip 
jie nesą išnaudojami, kaip dabar visi žmonės Rusi
joje esą laisvi ir kaip nuolatos jų gerovė kylanti.- , 
Vaikai negalėjo suderinti šių pamokslų su tais fak- ‘r 
tais, kuriuos patys buvo patyrę gyvenime, ir nuo
monėmis, kurias girdėdavo iš savo tėvų.

Mūsiškiai kreipėsi į komendantą ir kitus sto
vyklos valdininkus, kad leistų statytis naujus ba
rakus ir dar papildomą baraką miško gilumoje, kur 
jiems teko dirbti. Keliauti kasdien po šešias ar de
šimt mylių į darbą ir iš jo taip pat pėsčiomis grįžti 
namo, — buvo iš tikrųjų nepaprastai sunkus užda
vinys. Leidimus gavus tuojau prasidėjo džiaugs
mingi statybos darbai, nevengiant nė sekmadienių.

Red. pastaba: Šiuo ir baigiame B. Armonie- 
nės pasakojimą. Skaitytojai, suinteresuotieji to
limesniais autorės išgyvenimais, tepasiskaito jos 
knygą “Palik ašaras Maskvoje”, kurią galima 
užsisakyti knygų platinimo kioskuose, pas A. 
Krausą Melbourne. Netrukus ji bus gaunama ir 
“Mūsų Pastogės” Redakcijoje.

Red.
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SKAITYTOJAI PASISAKO
JAUNIMO KONGRESO REIKAILU

pa- 
ne- 
pu-

Gerb. Redaktoriau,
Iš “Mūsų Pastogės tilpusių 

sisakymų jau išryškėjo dvi 
sveikos tendencijos. Iš vienos
sės sakoma: jaunime, čia vien jū
sų biznįs; jei gerai atliksit, pa- 
plosim, o jei blogai — pasijuok- 
sim.

Iš kitos pusės — neprileiskim 
senių ir neklausykim jų patari
mų, nes tada jie patys susės į lai
vą.

Tai yra dirbtinis konflikto gili
nimas be rimto pagrindo. Kiek
vienas lietuviškas parengimas yra 
visos bendruomenės reikalas ir 
rūpestis. Kaip į krepšinio turny
rą nesiunčįami smuikininkai, taip 
ir į jaunimo kongresą nebus siun
čiami žilabarzdžiai. Tokio pobū 
džio būkštavimai visai nerimti.

Aktualiausia problema, kurią 
reiktų išpręsti nedelsiant, yra fi
nansai. Čia geru pavyzdžiu gali 
būti australų metodai finansuoti 
sportininkų išvyką į Olimpijadą, 
kada į finansų telkimą įtraukia
mas visas kraštas, o patys spor
tininkai tik talkininkauja.

Konkrečiai siūlyčiau: Krašto 
Valdybos jaunimo reikalams na
rys kiekviename lietuvių susibū
rimo centre sudaro jaunimo kon
greso talkos komitetą, j kurį kvie
čiami visuomenininkai ir biznieriai 
tokiu principu, kad turėtų kuo 
didesnės bendruomenės dalies pa-

LIETUVIŲ DAILININKŲ 
DARBAI Į UŽSIENĮ

“Tiesa” (nr. 92) pranešė, kad 
surinkta kelionei į užsienį 217 
lietuvių dailininkų darbų. Į JAV- 
bes, Švediją, Belgiją, Olandiją 
siunčiami tapytojų A. Gudaičio, 
A. Savicko, V. Gečo, M. Cvirkie- 
nės, J. Švažo, L. Katino, A. Mo
tiejūno natiurmortai bei Lietuvos 
gamtovaizdžiai, grafikų J. Kuz- 
minskio, S. Krasausko, L. Bary
saitės, A. Skliutauskaitės, A. Ste
ponavičiaus, P. Rauduvės, S. Ro- 
zino estampai, tematinės graviū
ros, iliustracijos, Vilniaus sena
miesčio vaizdai, R. Krukaitės mo
notipijos, Br. Vyšniausko barel
jefai ir kitų dailininkų darbai bei 
liaudies meistrų audiniai ir ginta
ro dirbiniai. Nepranešta, kurių 
miestų muziejuose ar dailės salo
nuose būsią eksponuoti lietuvių 
dailininkų darbai.

Birželio mėn. Ženevoje, Švei
carijoje, rengiama kas treji me
tai vykstanti tarptautinė kerami
kų paroda Į šią parodą siunčia
ma (aišku, Sovietų Sąjungos var
du...) kauniečių keramikų Pr. Ge
nienės, V. Manomaičio, A. Pivo
riūno, vilniečių A. Ličkutės, O. 
Pučkoriūtės, M. Vrubliausko ir
kitų autorių dekoratyvinės vazos, mezgė gyvas pašnekėsys — jie, 
keraminiai servizai bei dekoraty- taip sakant, laukė svetimo žmo- 
vinės plokštės. (E) gaus. Pasakojo jie apie sunkius

sakyta, kad vyresnieji neturėtų 
laikyti egzaminų už januosius, 
kada jie patys turi pasirodyti. 
Jeigu jaunimas eis ir rodys bent 
kiek suinteresuotumo ir entuziaz
mo, senimas tam šimteriopai pri
tars. Vyresnieji visur rodo ini
ciatyvos ir net priveda prie kraš
tutinės ribos, bet toliau, jūsų, 
jaunime, reikalas: kaip pasiklosit, 
taip išmiegosit!

Viena* fi “»enių

GRĮŽTA
I

STALINAS?
Sovietų A. Tarybos įsaku ge

gužės 9 d. bus kasmet švenčia
ma kaip “sovietų tautos laimėji
mo Didžiajame Tėvynės Kare, 
1941-1945” diena. Šiais metais 
Maskvoje buvo didelis karinis pa
radas ir šventės proga pasakytos 
kalbos turėjo politinės naujovės 
bruožų. Būdinga, kad Lenino pre
mija atžymėtas rašytojas Smirno
vas buvo pasiūlęs, kad Chruščio
vo pašalintasis maršalas Žukovas 
priimtų karinį paradą. Tai neįvy
ko. Žukovas tedalyvavo kaip vie-

nas karo veteranų. Kaip ir anks
čiau, visoje Sovietijoje buvo ke
liami sovietų politinių bei karo 
vadų nuopelnai. Šiais metais iš
keltas sovietinio “pilkojo pilie
čio” vaidmuo, mažiau kalbėta 
apie rusų nuopelnus ir daugiau iš
ryškintas “visų Sovietų Sąjungos 
tautų” indėlis karo metu. Primin
ti net ir piliečių — žydų nuopel
nai.

Karo laimėjimo 20-čio proga 
sovietų generolų ir maršalų pa
reiškimuose pasigirdo visai nau
ja gaida — pabrėžtas Stalino 
vaidmuo antrajame pasauliniame 
kare. Kai kurie generolai (Pav
lenko, Pozdniak) pažymėjo, kad, 
esą, Stalinas ne tik pasirašydavęs - 
įsakymus, bet aktyviai dalyvavęs,. 
paruošiant įvairius karo veiksmų 
planus. Jis suvaidinęs didelį vaid
menį ginant Stalingradą. Iškėlus 
Stalino vaidmenį karo metu, jau 
atpuola 20-jo partijos suvažiavi
mo metu, 1956 m. N. Chruščiovo 
priekaištai Stalinui — karo va
dui nemokšai.

Karo pabaigos minėjimas 
Maskvoje buvo ir proga iškelti 
dabartinio Kremliaus režimo po- 
pularumą ir autoritetą. Tai išryš
kino gegužės 8 d. Kremliaus 
važiavimų rūmuose pasakyta 
Brežnevo kalba. Joje nebuvo 
kių ■ prieš Staliną nukreiptų 
uominų, gi visas, tarp karo 
baigos ir Chruščiovo reformų
vęs laikotarpis Brežnevo įvertin
tas buvęs iš esmės teisingas ir 
sėkmingas. Žukovo, Vorošilovo ir 
Timošenkos nuopelnų paminėji
mas teikia įspūdį, kad norima ga
lutinai atsisakyti nuo nesenos 
praeities nuosėdų. Šiais metais 
buvo būdinga ne tik tai, kad pa
minėti įvairių tautybių karo me
to nuopelnai, bet ir tai, kad įvai
riais ordinais gausiai atžymėti 
valstybės saugumo kariai ir pa
reigūnai : penki iš jų apdovanoti 
“Sovietų Sąjungos Didvyrio” var
du, iš viso įvairius ordinus ir me
dalius gavo 1.632 saugumečiai 
(dabar jie vadinami “čekistais 
didvyriais”). Kai anksčiau karo 
laimėjimo didvyriais buvo laiko
mi generolai ir maršalai, tai šie
met itin iškelta partija. Brežnevo 
kalboje buvo rūsčių žodžių Bon- 
nos ir Vašingtono adresu. Buvo 
būdinga iš komunistų vadovo lū
pų išgirsti tokį JAV valdančių
jų sluogsniu apibūdinimą: “Jie 
nori nurodinėti kitų šalių tau
toms, kokią santvarką jos privalo 
turėti savo namuose, ir mėgina 
ginklu nuslopinti tuos, kurie 
jiems nenulenkia galvos”. (E)

TIESIOGINIS KLAUSIMAS
Tenka tik džiaugtis, kad Jau

nimo Kongreso klausimas staiga 
taip pasidarė aktualus. Praėju
siame M. P. numery be tuo klau
simu vedamojo paskelbti net trys 
pasisakymai ir prašoma, kad tų 
pasisakymų būtų ir daugiau. Ge
rai, pasisakymai reikalingi, bet 
jei mes lauksim nieko neveikda-

sitikėjimą. Kiekvienas dirbantis 
lietuvis kviečiamas tam tikslui 
paaukoti vienos dienos uždarbį — 
tai būtų apie penki svarai. Mūsą 
tarpe nėra 
nierių, kad 
pasiremti.

Kas turi
patvirtins, kad iš loterijų ir šo- mi, kol paskutinysis pasisakys, tai 
kių vakarų per tokį trumpą lai
ką rimtesnės sumos nesurinksi; 
tokie dalykai gali patarnauti dau
giau propogandai ir entuziazmui 
sukelti.

Komiteto surinktos lėšos galė
tų būti panaudotos šiuo principu: 
kandidatu vykti į kongresą ben
druomenės lėšomis gali būti kiek
vienas moksleivis ar studentas, 
kuris kalba lietuviškai ir aktyviai 
dalyvauja bent vienoje lietuviš
koje organizacijoje, kaip chore, 
taut, šokių grupėje, skautuose, jaunimui nebuvo teikiama mate- 
sporto klubuose, ateitininkuose rialinė ar moralinė parama jų už- 
įr pan. Jei kandidatų perdaug, 
atrenkama burtų keliu. Jei šalia 
jų turtingesni tėvai finansuotų 
savo vaikų kelionę ir dirbantieji 
jaunuoliai patys apsimokėtų, jš 
Australijos galėtų vykti gera jau
nimo kuopa. Seniai į laivą nesi- 
braus, o tik palinkės gero vėjo.

H. Keraiti*, Sydney

tiek daug stiprių biz- 
būtų galima vien jais

bent kiek patyrimo,
BLOGAS VARDAS?

gali ir kongresas praeiti.
Iš minėtame numery skaitytų 

pasisakymų peršasi išvada, kad 
jaunimas laukia iš vyresniųjų, 
vad. “senių”, paramos. Ypač 
būdingi “Stud, žodžio” vedama
jame klausimai: ar mūsų jauni
mui bus stengiamasi sudaryti są
lygos, ar būsime vyresniųjų re
miami ir 1.1. Mano akimis, klau
simai neturi jokio pagrindo: kada 
gi vyresnieji jaunimui pastojo 
kelią ką nors veikti? Kada gi

simojimuose? Beveik kiekvienu 
kartu tie “seniai” jaunimą pastu
mia, paragina — darykite, ir mes 
jums padėsime! Bet reikia vieną 
kartą ir jaunimui parodyti bent 
tiek geros valios ir iniciatyvos, 
kad jis pasirodytų vertas ir di
desnės aukos ir paramos. Teisin
gai to numerio vedamajame

Mūsų Pastogės Sporto skyriaus 
kaikuriuose rašiniuose vis užtin
kama pasisakymų apie blogą vie
tos visuomenėje sporto Klubo “Ko
vo” vardą. Kadangi esu vienas iš 
šio klubo steigėjų ir nuolatinis šio 
klubo veikėjas, man “Kovo” var
das buvo, yra ir bus garbingas ir 
kilnus. Nežiūrint mano asmeniško 
įsitikinimo pradėjau tyrinėti ap- 
klausinėdamas kitus. Pasikalbėjus 
su dauguma lietuvių Sydnėjuje įsi
tikinau, kad “Kovo” vardas ne tik 
lietuvių, bet ir australų akimis 
matomas kaip puiki organizacija. 
Stebiuosi, kuo remiami tokie nepa
grįsti teigimai apie sporto Klubą 
"Kovą”?

pa

SKAITYTOJO
Vedamieji “Mūšių Pastogėje” 

savo aktualumu ir kondensuotu- 
mu atkreipė daugelio dėmesį. 
Puiku! Paskutinis dėl mirusiųjų 
registracijos (Nr. 18), skaitau 
yra labai aktualus. Mes turim ži
noti, “kur mūsų sodybos, kur bo
čių kapai”. ,

Manau, kad Krašto Valdyba tu
ri sudaryti specialią šiam reikalui 
komisiją, kuri paruoštų specialų 
statutą, nustatytų tvarką ben
druomenės rėmuose, paruoštų pa
vyzdžius ir spaudai paduotų ke
lias informacijas tuo reikalu. Vie
nu žodžiu, šį reikalą iš pat pag
rindų turėtų įstatyti į tikras vė
žes.

Motinos Dienos proga skaičiau 
“Mūsų Pastogėje” apie motinos 
nuopelnus lietuvių kalbos išlaiky
me. Perskaitęs šiuos rašinius at
siminiau vieną gana nemalonų at
sitikimą vienoje “senųjų lietuvių” 
(apie 30 metų šiame krašte išgy
venusių) šeimoje provincijos 
miestelyje čia Australijoje.

Sužinojęs, jog miestelio pak
raštyje gyvena “senųjų lietuvių”, 
nuvykau kartą jų aplankyti. 
Tarpduryje pasitiko simpatinga 
moteriškė. Pasisveikinau lietuviš
kai. Ji atsakė taip pat lietuviškai. 
Darže apie biteles betupinėjantį 
atradau ir jos vyrelį. Greit užsi-

LIETUVIS “VAIDILA
(Atkelta iš psl. 3)

Malonu buvo skaityti Adelaidės 
australų dienraštyje “Naujienos” 
aktoriaus Algio Gučio pasisekimus 
suktoje apie alkoholikus filmoje, 
kur Algis vaidina pagrindinį vaid
menį. Filmos režisierius Ned Wil
son man asmeniškai gyrė Algio 
sukultą charakterį. Algis Gutis, 
atrodo, nepaprastai pamėgęs teat
rą. Nesulaukdamas lietuviškų pas
tatymų jis vaidina australų mėgė
jų teatruose, kur jau spėjo įsigyti 
režisierių ir'aktorių- tarpe gerą 
vardą. • • •

geresni reikalai ir Australijoje.
Mes lietuviai, būdami drauge ir 

europiečiais, turime įsikibę laiky
tis savo kultūrinio palikimo ir 
rimtuose viešuose koncertuose ro
dyti tiek lietuviškam jaunimui, 
augusiam svetur, tiek svetimša
liams, kad buvome, esame ir liksi
me tikrojo meno šalininkais.

Todėl, mano supratimu, rodyda- 
miesi viešai ir turėtumėme rikiuo
tis šia linkme, žinoma, įterpdami 
į programą vieną kitą ir populia
resnę dainą.

Choras Lituania visus maloniai
AdelaidiŠkiai su dideliu nekant-' ‘nuteikė gražiai padainuodamas St. 

A rbmū laukė atvykstančio Melboiir-t.
no Dainos Sambūrio, kuris “Aust
ralia” salėje kartu su Adelaidės 
"Lituania” choru davė pasigėrė
tiną koncertą.

Melbourno' sambūriečiai dainavo 
tikrai puikiai: išlyginti balsai, ge
ra tarsena, puikus “meza voce” 
dainavimas, subtili interpretacija 
dilgino klausytojų ausis ir širdis. 
Gaila tik, kad programoje buvo 
perdaug pramoginių kad ir lietu
viškų lengvokų dainelių.

Amerikiečių meno kritikas Eric 
Bentley knygoje "Dramaturgas — 
mąstytojas” (Playwright as thin
ker), kalbėdamas apie amerikie
čių teatrą, muziką, meną, sako: 
“Populiarus pramoginis menas 
baigia palaidoti tikrąjį meną. Ne

me

lžė-

APMĄSTYMAI 
kūrimosi laikus prieš daugelį 
tų šiame krašte.

Mums besišnekant į kiemelį
jo jauna moteris. Pasisveikinau 
lietuviškai ir su ja. Ir ji atsakė 
lietuviškai bet moteriškė tuoj įsi
terpė ir įspėjo mane, kad ta jos 
duktė nemokanti lietuviškai kal
bėti. Man kiek nustebus motina 
aiškino, kad jie gyvenę vienų vie
ni šiame miestelyje, nebuvę duk
rai su kuo lietuviškai pakalbėti, 
tad ir neišmokusi, o be to jie ir 
netikėję, kad čia kada nors atvyks 
tiek daug ir tokių apsukrių lie
tuvių...

Duktė, matyti, vis tik kiek su
prato ir atsisukusi į mamą šaltai 
angliškai pasakė: “Mama, jeigu 
tu nuo manęs nebūtum savo kal
bos slėpusi ir manęs nekalbinusi 
angliškai, šiandien ir aš mokėčiau 
savo motinos kalbą ir tau nerei
kėtų aiškintis. Aš būčiau laiminga 
čia kartu pabuvodama su jumis. 
Tarp atvykusių lietuvių sutikau 
daug puikių žmonių, bet aš ven
giu jų, nes man gėda, kad neiš
mokau savo gimtosios kalbos,,. 
Dar ji manęs paklausė, kaip aš 
kalbu su savo vaikais. Aš atsa
kiau, kad tik lietuviškai. Ji nu
eidama dar pridūrė: “Here you 
are!” Dukters kaltinimas motinai 
ir man buvo lyg šaltas dušas 
jutau, kad geriau bus, jeigu 
greičiau apleisiu šį kiemelį.

J. Jurgeli*

ir
aš

ATLYGINIMAI IR KAINOS 
RUMUNIJOJE

Rumunijos pramonėje dirban
čiųjų uždarbis: jaunas specialis
tas per mėnesį uždirba 800 le- 
jų (viena leja, lei lygi apie 10 
JAV centų), inžinierius, didelės 
įmonės direktorius — 3.000 lejų. 
Pramoninių reikmenų kainos yra 
tokios: skalbimo mašina — 2.100 
lejų, lenkų gamybos šaldytuvas
— 2.350 lejų, dulkių siurblys — 
800 lejų, geras radijo priimtuvas
— 2.200 lejų, TV aparatas — 
4.890 lejų. Už kilogramą juodos 
duonos tenka mokėti 2 lejas — 
provincijoje duona gaunama su 
kortelėmis. Pagal rumunų statis
tinius duomenis, Rumunijos žem
dirbiai (66,9 proc. visų gyvento
jų) pramoninių ir kitų reikmenų 
per metus įsigyja už 1.130 lejų, 
miesto gyventojai — už 3.000 
lejų. Būdinga, kad rumunų kol- 
chozininkai vyksta duonos įsigyti 
į miestą. Tie žemdirbiai turi var
go su žibalu — tenka stovėti ei
lėse, tuo tarpu, kai Rumunija 
kasmet to žibalo pasigamina apie 
12 milionų tonų... Viena būdinga 
smulkmena: 1958 m. Rumunija 
įsigabeno iš užsienio 9.320 moto
ciklų, 1962 m. — 19.365, bet 1963 
m. importavo vos 515 motociklų. 
Toks stambus skirtumas išaiškin- 
tinas milicijos organų paskelbtu 
labai dideliu nelaimių, susidūri
mų keliuose skaičiumi. (E)

KAS NAUJO MELBOURNE ?
PARENGIMAI buvo pareikšta padėka bei įteikta 

dovanų už jo taip gražiai praves
tas misijas. Bendruomenės vardu

I.A.

turint galvoje, Valdyba 
kad pagal 
kalendorių 
liepos mėn.

sudarytų pa- 
gegužės, Iš
turėtų įvyk-

d. Studentų

Melbourno Apylinkės Valdyba 
gavo sugestijų, kad lietuviškuo
se laikraščiuose būtų skelbiama 
kas bendruomenėje įvyks laike 
dviejų ar trijų ateinančių mėne
sių. Tą 
praneša, 
rengimų 
želio ir 
ti:

Gegužės mėn 28 
balius.

Birželio mėn. 17 
įvykių minėjimas. Ruošia Baltų 
Taryba.

Birželio mėn... .26 _d.- Soc. Glo
bos Moterų Draugijos balius.

Liepos mėn 17 d. Sporto Klubo 
“Varpas” balius.

Liepos mėn. 31 d. Lietuvių Na
mų metinis susirinkimas.

Apylinkės Valdyba ir ateityje 
duos tokius pranešimus apie įvy
kstančius parengimus. Jei kas 
rengtų kokį parengimą, kuris nė
ra įtrauktas į metinį parengimų 
kalendorių, ar būtų keičiama pa
rengimo data,, prašoma apie tai 
painformuoti Apylinkės Valdybą, 
kad padarius atitinkamą, pataisą 
kalendoriuje ir painformuota 
Melbourno vosuomenė.

LA.

d. tragiškų

MOTINOS DIENA
Motinos pagerbimo minėjimą 

suruošė Parapijos Mokykla. Visos 
esančios salėje motinos jaunimo 
buyo apdovanotos gėlėmis. Pa
grindinę paskaitą apie lietuvių 
tautinį išlikimą tremtyje skaitė 
Tėvas J. Borevičius, ypač iškelda
mas šeimos, bendruomenės bei 
bažnyčios pareigas jaunimo tauti
niame auklėjime.

Meninę Motinos Dienos minėji
mo programą išpildė Melbourno 
lietuviškasis jaunimas.

jos partijos lyderiui Mr. A. Cal- 
well laišką, kuriame atkreipiamas 
jo dėmesys, kad tie puolimai nėra 
pagrįsti, o ir pats opozicijos lyde
ris yra klaidingai informuotas. 
Prie laiško pridėti ir atitinkami 
priedai.

Melbourno Apylinkės Valdybos 
nuomone ir pavieniai lietuviai ga
lėtų siusti opozicijos lyderiui tuo 
reikalu savo laiškus.

LA.

LAIŠKAS OPOZICIJOS 
PARTIJOS LYDERIUI

Sąryšyje su pasirodžiusiais 
“The Australian” laikraštyje 
straipsniais, kuriuose nepagrįstai 
puolama Australijos lietuviai ir 
“Mūsų Pastogė”, Melbourno Apy
linkės Valdyba pasiuntė Opozici-

NAUJA MELBOURNO 
APYLINKĖS VALDYBA 

1965 m. kovo 28 d. visuotiniame 
Melbourno Apylinkės susirinkime 
išrinktoji valdyba pareigomis pa
siskirstė: •

pirmininkas — A. Liubinas, telf. 
379.2515.

vice pirmininkas — I. Alekna, 
telf. 92.2155.
. sekretorius —* Em. šeikienė, 
telf. 42.2367.

iždininkas — A. Bikulčius, na
rys kultūros ir švietimo reikalams 
— H. Malakūnas (Jr.) 65.8468.

Valdybos adresas:
A. Liubinas, 22 Lebanon St., 

Strathmore. Vic.
Melbourno Apylinkės 

Valdyba

Su- 
L. 

jo- 
už- 
pa- 
bu-

VOKIETIJOS KR. TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Balandžio 30 — gegužės 2 d.d. 
Vasario 16 Gimnazijoje, Huetten- 
felde, įvyko PLB Vokietijos Kr. 
Tarybos suvažiavimas. Iš 15 na
rių dalyvavo 13. Atsistatydinus 
PLB Vokietijos Kr. Valdybos pir
mininkui kun. dr. J. Avižai, iš
rinkta nauja Valdyba: J. Barasas, 
kun. Br. Liubinas, A. Meriūnas, 

j E. Simonaitis ir J. Valiūnas. Kon
trolės komisija: K. Bendoraitis, 
J. Laukaitis ir J. Pauliukevičius.

< J Garbės Teismą išrinkti: pirmi
ninku — dr. P. Karvelis, S. An
tanaitis ir J. Venckus. (E)

MISIJŲ DIENOS 
MELBOURNE

Tėvo J. Borevičiaus S.J. veda
mos misijos Melbourne tęsėsi nuo 
gegužės 1 iki 9 d. Į Šv. Jono baž
nyčią kiekvieną vakarą susirink
davo skaitlingas būrys tikinčiųjų 
išklausyti religiniai — tautinių 
pamokslų. Buvo tautiečių, kurie, 
kad ir gyvendami toli nuo Mel- 

venimas tiek daug kartų aprašy- bourne, kiekvieną vakarą dalyvavo ninelAia ir tpi ksmincrmo 
tas spaudoje, užgirtas, verda, kun
kuliuoja ir toliau. Eilė sumany
mų, planų — kaip praplėsti salę, 
padidinti sceną įkinkys į darbą ir 
vėl eilę pasišventėlių tam, kad 
Adelaidės lietuviams jų namuose 
būtų jauku ir malonui Smogiškai 
išsireiškiant, kad susirinkus į bū
rį sunkios nedalios draugams būtų 
kur lietuviškąs širdis pasišildyti.

Na, iki kito karto!
Paulius Rūtenis

Šimkaus “Sudiev, giruže” ir Nau
jalio “Vasaros naktys”. Atrodo, 
kad Adelaidės lituaniečiai daro 
pažangą didžiuliais žingsniais. Ge
ro vėjo!

Apskritai Adelaidės lietuvių gy-
šioje didelėje ir reikšmingoje 
šventėje.

Ypač daug tautiečių dalyvavo 
paskutinėje misijų dienoje — sek
madienį, gegužės 9 d. Pamaldų

ĮDOMŪS faktai Paruošė Scio

Austrės, kaip ir kitos kriauklėsKai Sov. Rusijos vyriausybė 
spaudžia krašto gyventojus,. kad jigai buvo laikomos kaip kvailiausi 

gyviai pasaulyje, besivadovaują 
tik instinktu ir gamtos dėsniais. 
Bet neseniai nustatyta, kad šios 
rūšies gyviai turi net tris smegenų 
centrus savo organizme.

mauicių, o u. i Miiiaiuų, ---------- .
metu gražiai giedojo lietuviškas suveržtų diržus krašto geroves ir 
giesmes Parapijos choras vad. p. socializmo labui, patirta, jog so- 

vietų susisiekimo ministeris val
džios lėšomis nutiesė 25 mylių ge
ležinkelį ligi savo rezidencijos už 

'Misijų vadovui Tėvui J. Borevi- Maskvos, kad svečiai galėtų pato- 
čiui, Motinos Dienos minėjimo me- . , , ..
tu, kuris įvyko tuoj po pamaldų, Pai atvykti i jo dukters vestuves.

ažiai giedojo lietuvis 
giesmes Parapijos choras vad. p. 
P. Morkūno. Solistė M. Aukštikal- 
nienė švelniai pagiedojo Šuberto 
“Avė Marija”.

Misijos baigtos sugiedojus baž
nyčioje Tautos Himną.

Mokslininkų paskutiniu metu 
nustatyta, kad virš 90 proc. visos 
žemės ledynų sukoncentruota An- 
tarktikoje, Pietų ašigaly. Seismo
grafais nustatyta, kad yra vietų, 
kur ledai siekia 14.000 pėdų storio. 
Apskaičiuojama, kad jeigu visi le
dynai žemėje ištirptų, tai jūros 
vandens lygis pakiltų apie 80 
metrų!

4
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Visiems Sporto Klubams
A.L.S.K.S. V-ba nuoširdžiai 

sveikina naujai išrinktas Sp. Klu
bą V-bas, linkėdama jiems sėk
mės suburiant sportuojantį jauni
mą. Džiugu matyti tarp nuolat 
besidarbuojančių v-bose ir visiš
kai naujus asmenis, ir tuos, ku
rie po pertraukos vėl įsijungė į 
žį darbą, kuris reikalauja daug 
laiko ir lėšų, ir dažnai atneša ne- 
užsitamautos ir bereikalingos 
kritikos. Tačiau šiame darbe vi
si randame vieną didelį dvasinį 
atlyginimą, kai matome jog spor
to kl. gynimas platėja ir tobu
lėja A.L. Sp. Kl. tikslas sujung
ti kuo daugiau jaunimo, išauklė
ti pavyzdingą, drausmingą spor
tininką ir lietuvį. Norim atkreip
ti Sp. Kl. v-bų dėmesį tendenci
ją kalbėti svetima kalba sporti
ninkų tarpe. Tas ypatingai ryšku 
Sp. Švenčių metu, kaip Sp. Šv. 
rengiantis klubas, esant reikalui, 
negali su dalimi sportininkų, ypa
tingai jaunių susikalbėti lietuviš
kai. Suprantame, kad aplinka da
ro labai neigiamą įtaką, tačiau 
atėjęs į lietuvišką sporto kl. jau
nuolis savaime, pasąmonėje, su
pranta, kad lietuvių kalba 
nedaloma dalis liet, sporto kl. gy
venimo. Jaunuoliai-ės užmiršę 
(dėl aplinkybių ar tėvų kaltės) 
lietuvių kalbą, pamažu ir išmoks 
kai į juos nuolat bus kreipia
masi sava kalba. Lietuvio jaunuo
lio dvasioj yra daug lietuviško 
išdidumo, tik jį reikia švelniai 
prižadinti, čia ypatingai daug ga
li padėti treneriai, kurie yra nuo
latiniam ryšy su savo grupe, ir jų 
tikslas ne tik išmokinti žaidimo 

yra

Maskvos puolimui data buvo 
parinkta 1941 m. lapkričio 19 d. 
Vokiečių kariuomenė darė viską, 
kad pilnai pasiruošus galutinam 
puolimui. IV-tos šarvuočių gru- 

. pės įsakyme buvo aiškiai pasaky
ta: "Jūsų laukimas baigiasi. Pa
galiau galėsime pradėti naują puo
limą. Mes sutriuškinsime pas
kutines rusų gynybos linijas prie 
Maskvos. Kad užbaigus šį karą 
1941 metais, mes turime sustab
dyti Sovietų Rusijos širdies pla
kimą. Mūsų šarvuočių grupei pa
vesta suduoti lemiamą smūgį. Su
rinkite visas turimas jėgas, visą 
energiją, visus norus sunaikinti 
priešą”.

IV-toji šarvuočių grupė buvo 
puolimo centru tarp čelkovkos ir 
Dorokovo. Spalio pabaigoje vo
kiečiai užėmė Čelkovką, bet rusai 
pasiliko aukštumose ir Stalinas 
atsiuntė iš Mongolijos 82-trą divi
ziją Čelkovkai atsiimti. Šios nau
jai atvykusios divizijos puolimas 
buvo remiamas stipria artilerijos 
ugnimi, pavartojant didelį kiekį 
"Stalino vargonų”. Vokiečiai tu
rėjo atsitraukti.

Armijos generolas Hoepner iš
leistame įsakyme karininkus ragi
no pakelti entuziazmą, įrodyti ka
reiviams, kad bus pasitarnauta 
pergalei.

Lapkričio 17 prie Musino, neto
li Klino, iš artilerijos žvalgybos 
posto vokiečiai stebėjo priešais 
esančią lygumą. Per tris kilo
metrus matėsi
Vokiečiai pasiruošę laukė įsaky
mo pulti.

Staiga visų žiūronai nukrypsta

miško kontūrai.

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI 
kzlp įpilsi ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE [
M WASHINGTON STREET, BEXLĘY, N.S.W. Phone LW 1220
Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir išsimokė j imui. Mae kalbame vokiškai.

plonybių, bet tvirto lietuviško nu
sistatymo. Taip pat neatleistinas 
ir v-bų narių kalbėjimas angliš
kai, kalbant su sportininkais. Su
prantame, kad ne visada galima 
to išvengti, bet juk v-bų tikslas 
tvarkyti lietuviškus sp. klubus. 
Tikimės, kad v-bos atras išeitį 
kaip tą didėjantį anglų kalbos 
naudojimą išjungti. Tai sunkus 
darbas, bet skaitome, kad vienas 
iš pagrindinių. Sporto klubai tu
ri išeiti į gyvenimą ne tik kaip 
sportuojančio, bet ir grynai lie
tuviško jaunimo sambūris.

Kun. J. Borevičius (I-os Š. Am. 
Liet, krepš, išvykos organizaci
nio komiteto narys), laikydamas 
misijas Melbourne, lankėsi pas 
A.L.S.K.S. V-bos pirm. A. Blad- 
zevičių pasikalbėti bendrais spor
tuojančio jaunimo klausimais ir 
prašė perduoti visam Austr. Liet, 
sportuojančiam jaunimui sveiki
nimus nuo org. k-to, išvykoj daly
vavusių ir visų Š. Am. sportinin
kų ir padėką už parodytą nuo
širdumą ir rūpinimąsi krepšinin
kų vizito metu.

A.L.S.K.S. V-ba nutarė kun J. 
Borevičiui, jo lankymosi Austra
lijoj proga, įteikti Š. Am. Liet. 
Sportininkų I-jo vizito proga įs
teigtą br. ženklą. Šis ženklas bu
vo įteiktas 9.5.65 per oficialų at
sisveikinimą, padarytą kun. J. 
Borevičiui Melb. visuomeninių 
organizacijų.

A.L.S.K.S. V-ba nori atkreipti 
dėmesį į kai kurių pereinamųjų 
taurių apgailėtiną stovį. Prašome 
jas, prieš atvežiant į Sp. Šventę 
sutaisyti ir išvalyti. Taip pat pra- 

IS PASKUTINIO KARO

PIRMYN Į MASKVĄ (5)
į pamiškę. Iš ten pasirodė rusų 
raiteliai, pasislėpdami už kalvos.

— Rusų tankai! — kažkas su
šuko.

Per sniegu apdengtą lauką iš 
kairės riedėjo trys T 34. Keista 
bet jų nelydėjo pėstininkai. Ar
tileristams stebintis, staiga pasi
girdo naujas šauksmas:

— Dėmesio! Rusų kavalerija 
puola dešinėj iš miško!

Iš tiesų, tai buvo kavalerija. 
Prieky žvalgyba, paskui saugumo 
dalinys iš 40 ar 50 raitelių. Jau 
lygumoje priskaitoma apie 200 
raitelių, kurie išsitiesė eskad
ronais fronto ilgiu, štai nauja 
raitelių banga pasirodė iš miš
ko. Ar tai sapnas? Vokiečiai ma
to, kaip kavalerijos karininkai iš
sitraukia saulėj blizgančius kar
dus ir staiga pasileidžia zovada į 
vokiečių pozicijas.

“Kavalerijos puolimas, 
čius:
per 2500 metrų! 
bos postas artilerijai, 
balsas iš susijaudinimo 
springsta telefono ragelyje, 
mato arklį prie arklio, pasilenku
sius raitelius prie arklių galvų su 
ištiestais pirmyn kardais. Prie 
žvalgybos posto esantieji kulkos
vaidininkai pasiruošė šaudymui. 
Kulkosvaidininkai, nežiūrint šal
čio, nusėmė pirštines...

Artilerijai duodami tolio ir 
krypties apskaičiavimai. Kulkos
vaidininkas girdi, kaip karininkas 
sako, kad kavalerija tik per 2000 
metrų. Visi sulaiko kvėpavimą ir 
sniegu nuklotame lauke įvyksta 
nematytas spektaklis. Vokiečių

Skai- 
pulkas. Pirmieji daliniai 

praneša žvalgy- 
Karininko 

už- 
Jis

MOŠŲ PASTOGĖ

Detroito Kovas krepšinio meisteris
RAŠO JONAS ŠOLIŪNAS US.A.

KIETA PRADŽIA
Vyrų klasės pirmenybėse turė

jo teisės dalyvauti aštuonetas 
vienetų. Neatvykus Clevelando 
Žaibui pirmame rate nežaidė 
Neo-Lituania. Mūsų nuomone, 
šitoks laimingas neo-lituanų pa
tekimas pusiaubaigmėn be žaidi
mo jiems nepaprastai padėjo pa
kliūti baigmėn.

Viršutinėje lentelės pusėje var
žybas pradėjo garsioji Neris ir 
pereitų metų vicemeisteris To
ronto Aušra. Jei Neris ir vėl at
vyko savo įprastiniame sąstate — 
Varnas, Valaitis, Šimkus, Žvina- 
kis ir Prapuolenis, tai Toronto 
Aušra kovon stojo su daug geres
niu nei 
Aušrą 

Jeigu pernykštėse niekad 
pagijęs 
mąjj Sedlicką ir neblogą Skilnyką 
bei latvį Zentinš (vedęs lietuvai
tę), Aušra atrodė visai gerai. Už
tat Neris sugebėjo išsilaikyti ly
giomis tik pirmame kėlinyje. 
Varnas, įšveitęs 24 (!) taškus iš
laikė Nerį lygiosiomis ir kėlinys 
baigėsi 46:46. Deja, antrame kė
linyje Neris išsikvepia ir neturė
dama pakaitų turi pasiduoti grei
tesniems Aušros gynikams Gudui 
ir Staniuliui, kurie ir pelnė 87:81 
pergalę, šiose rungtynėse Var
nas pelnė 30 taškų, o Žvinakis 18, 
bet Neriai to neužteko. Iš aušriš- 
kių geriausi buvo Staniulis (30), 
Gudas (23) ir Sedlickas 
nyku (po 12).

Antrame susitikime 
Kovas — Čikagos Aras, 
mėtojo jokios abejonės 
Mat, Kovas turėjo visas 
dės, o Aras... jauniklius ir pasiry
žėlius nepasiduoti. Bet Arui šio 
ginklo neužteko, kad parklupdy
tų Kovą. Tik pradžioje Aras 
įstengia pasipriešinti, bet toliau 
viskas priklauso Kovui. Jis ir lai
mi rungtynes 101:79 (51:39) pa
sekme. Šiose rungtynėse 29 taš
kus pelnė čekauskas ir Butka 
(20) Kovui, o Aro eilėse geriausi 
buvo Koskis (21) ir J. Grigaitis 
(19).

Dramatiškiausios pirmojo rato 
kautynės įvyko tarp pereitų metų 
meisterio Waterbury Gintaro ir 
Čikagos Lituanicos. Po permai
ningos kovos laimėjo Gintaras 
81:68. Deja, šios rungtynės Gin-

Detroito Kovas, permainingoje 
baigminėje kovoje įveikęs 
gos Neo-Lituania 106:97, 
naujuoju šiaurės Amerikos 
vių krepšinio meisteriu, 
naujojo meisterio pergalei 
siekti 
čekausko, Skaisgirio ir Butkos 
trijulė. Gi neo-lituanų geriau
sieji buvo Modestavičius, Šilingas 
ir Miknaitis. Nemanau, kad Aust
ralijos lietuviams kaikurie minė
tieji vardai būtų pažįstami.

šįmetinės krepšinio pirmeny
bės buvo vienos iš geriausių. Vyt. 
Grybausko teigimu, jos buvo pra
našesnės net už pereitų metų 
varžybas, kada daugelis žaidikų 
ypatingai stengėsi pasirodyti no
rėdami patekti į išvykoą rinktinę 
Australijon.
pirmenybėse švytėjo paskiri žai- 
dikai, tai šįmet visose rungtynėse 
buvo jaučiamas darnus komandi
nis žaidimas, nes kiekvienas žai- 
dikas norėjo savo vienetui pelny
ti pergalę, o ne parodyti save.

čika- 
tapo 

lietu- 
Mūsų 

at- 
daugiausiai talkininkavo

per- 
tau-

sky

šome pranešti ar prie visų 
einamųjų taurių yra pridėta 
rėš statutas.

“Mūsų Pastogės” sporto 
riuje, be nuolat rašančių kai ku
rių klubų, labai trūksta žinių. Sp. 
Klubų vadovybės turėtų daryti 
žygių kad suteikus daugiau žinių 
šiam skyriuj. Į šį skyrių nebūti
nai turi būti dedama vien tik 
rungtynių aprašymai, bet ir įvai
rios žinios iš sporto klubo gyve
nimo. Jei jau taip sunku suras
ti korepondentą, tai nors nusiųs
ti savo posėdžių charakteringes- 
nes ištraukas, o Sp. Sk. redakto
rius jau mokės jomis pasinaudo
ti.

Linkim lietuviško ir sportiško 
patvarumo!

ALSKS V-b*

artilerija atidaro visą ugnį. Svie
diniai sprogsta vidury zovada le
kiančių raitelių. Kiti sprogsta 
kairėje prieš tankus. Arkliai griū
na ir raiteliai skrieja ore. Snie
gas, juodžemis, dūmai, viskas mai
šosi:

Bet rusai nesitraukia ir lekia 
pirmyn, pasukdami kaimo dešinėn. 
Tačiau artilerija juos persekioja 
iš ore sprogstančių per 8 metrus 
virš jų galvų sviedinių. Baisus 
vaizdas. Raiteliai ir arkliai su
draskyti į gabalėlius. Bet dar ne 
galas. Iš miško pasirodo antras 
kavalerijos pulkas. Vokiečiai ste
bi šią tragediją. Jų artilerija su
naikina ir antrąją bangą, gal net 
daug greičiau negu pirmąją. Tik 
gal kokia 30 raitelių prieky ant 
greitų kazokiškų arklių prasiver
žia pro mirties mūrą. 30 iš 1000! 
Bet juos čia pribaigia kulkosvaid
žių ugnis.

2000 raitelių ir arklių, 2 pulkai 
44-os mongolų kavalerijos divizi
jos liko gulėti raudoname krauju 
įmirkusiame sniege. Keli izoliuoti 
arkliai bėginėja be raitelių po 
lauką...

Gen. Dehner šį momentą pa
sirinko kontrapuolimui. Iš kaimo 
krašto pasirodė vokieių pėstinin
kai puldami mišką.

Nebesigirdėjo nė vieno šūvio. 
Vokiečiai sujaudinti perėjo per 
44-os mongolų kavalerijos divi
zijos kapus, kur įvyko didžiausias 
II Pas. karo metu kavalerijos 
puolimas.

Šita rusų kavalerijos ataka ne
pateisinama žiūrint iš karinio taš
ko. Kodėl paaukoti du pulkus, ne
galint priešui nurauti nė vieno 
plauko?- Vokiečių pusėje nebuvo 
net nė vieno sužeisto. Tas parodė, 
su kokiu pasiryžimu sovietų va
dovybė buvo nutarusi ginti sosti
nę.

Vienas rusų karininkas, buvęs 
prie Teploje kaimo, rašo, kad jo 
bataljonas be artilerijos 
ties negalėjo pulti, nes 
ugnis buvusi per stipri, 
vadovybė davė įsakymą 
nui tuojau pulti, arba visi kari
ninkai bus atiduoti karo lauko 

paspir- 
vokiečių 
Sovietų 
batai j o-

pernykštiniu sąstatu. Už 
žaidė nepaprastai geras, 
nematytas Staniulis bei 
Gudas. Pridėjus patiki-

sti Skil-

Detroito 
Dėl lai- 
nebuvo.
žvaigž- 

VORAI — ŽVEJŲ 
TALKININKAI

Tinklų mezgimas ir taisymas 
tarą tiek nuvargino, jog sekan- užima daug laiko. Vakarų Iriano
čiame susitikime Gintaras buvo pakrančių žvejai labai lengvai iš- 
parblokštas. sprendė šią problemą. Jie padaro

EUROPIETIS SPECIALISTAS
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol Howe, 109 Swaiuton St., 
Melb., C.I. (Priešai* Melbourne Town Hall)

Tel. 63-2231

teismui, šešis kartus bataljonas 
puolė ir šešis kartus štabo buvo 
kartojamas tas pats įsakymas. Pa
galiau iš bataljono liko tik 20 
žmonių...

Kaip matom, Stalinas buvo pa
siryžęs ginti sostinę, nes žinojo 
ką reiškia prarasti Maskvą. Jis 
vieną dieną Roosevelto pasiunti
niui Harry Hopkinsui pasakė.

— Jei Maskva kris, raudonoji 
armija turės evakuoti visą Rusi
ją iki Volgos.

Ir Hopkins Rooseveltui 
kad Stalinas džiaugtųsi, jei 
rikiečių kariuomenė galėtų 
kurioje rusų fronto dalyje 
rodyti, be jokių suvaržymų, po 
amerikiečių vadovybe.

Visa tai rodo, kas Stalinas bu
vo beviltiškoj padėtyje. Roose- 
veltas tada nepasiuntė savo ka
riuomenės į Rusiją ir Stalinas tu
rėjo gelbėtis savomis jėgomis.

Sibiriečių ir mongolų divizijos, 
skubiai atsiųstos Maskvai gelbė
ti, pasirodė esančios geros. Ją 
nebuvo reikalo laikyti 
nes sovietų šnipas dr. 
rėjo pilną užtikrinimą, 
nija nepuls Rusijos.
japonai ketino pulti Pearl Har
bour, norėdami užimti visas Pa- 
cifiko salas. Ir šitas japonų nu
tarimas išgelbėjo Maskvą. Stali
nas turėjo japonams už tai padė
koti.

rašė,

bet 
pasi-

Rytuose, 
Sorge tu- 
kad Japo- 
Priešingai

Gintaro — Lituanicos susitiki
me meisteriui pergalę pelnė ge
ras komandinis žaidimas ir paty
rimas. Gintaro didieji Slomčins- 
kas (16 taškų), Adzima (13) ir 
Jesinskas (13) buvo puikūs talki
ninkai greitiesiems Bazėnui, Švel
nini ir Cirielai gynime. Tuo tar
pu Lituanicos milžinai Jesevičius 
su Milerių nedaug ką galėjo pešti 
ir tik vėliau įėjęs nuostabusis 
jaunis Jankauskas Lituanicą at
gaivino. Tačiau gudrusis Ginta
ras nepasimetė ir rungtynes lai
mėjo 81:68 (33:31). Jesevičius 
šiose rungtynėse pelnė tik 13 taš
kų.

TAIP PRAEINA GARBS...
Aušrai puikiai sukovojus ir lai

mėjus prieš Nerį, ir Kovui leng
vai nukirpus Arą, pusiaubaigmėje 
Aušra dar turėjo vilties parklup
dyti pirmenybių favoritą Kovą. 
Tokios viltys Aušrai neužgęso

GENYS MARGAS
PELĖDŽIUKAI AUKLĖS

Beveik visi paukščiai iš pradžių 
sudeda kiaušinius, o paskui juos 
peri.

O kas gi būtų, jei paukštis imtų 
perėti, tik padėjęs kiaušinį? Tada, 
tikriausiai, jaunikliai būtų skir
tingo amžiaus, nes paukštis kiau
šinius sudeda ne per vieną dieną.

Štai tokie skirtingo amžiaus 
jaunikliai tupi pelėdos lizde. Vie
ni jau išskristi rengiasi, kiti vos 
apsiplunksnavę, o treti tik iš kiau
šinių ritasi, šiaurinės pelėdos, 
kurios veisiasi tundroje, vyres
nieji jaunikliai paprastai išsirita 
birželio mėnesį, jaunesnieji — lie
pos.

Motina — pelėda teperi pir
muosius kiaušinius. Kai išsirita 
pirmieji jaunikliai, motina su tė
vu išskrenda medžioklėn (ir net 
toli — 5 — 10 km. nuo lizdo), o 
kiaušinius šildo vyresnieji vaikai. 
Kai išsirita jaunesnieji, vyresnie
ji broliai, kurie jau tada būna pa
augę, gina juos, atbaidydami prie
šus.

pa

pa-

Pasinaudodama švelniu žiemos 
oru, 2-ji vokiečių šarvuočių divi
zija, vadovaujama gen. Veiel, už
ėmė Lamą, Rusų pasipriešinimas 
buvo pralaužtas. Bet lapkričio 19 
temperatūra krito žemiau 25 c. 
Pradėjo snigti. Lapkričio 25 pik. 
Rodt. užėmė prie Maskvos Peški. 
Staiga jis pamatė puolant keis
tos formos tankus.

— Kas tai per tankai? — 
klausė jis savo adjutanto.

— Nežinau.
Vokiečiai iš prieštankinio 

būklo atidengė ugnį. Du numušė, 
o tretysis pasitraukė. Kada pulk. 
Rodt. apžiūrėjo vieną tanką, 
smarkiai nustebo. Tai buov ang
liškas tankas “Mark III”. Tanko 
viduj šalia angliškų instrukcijų 
prie instrumentų buvo su krei
da padaryti rusiški užrašai. Tai 
buvo pirmoji anglų pagalbos Sta
linui siunta.

Lapkričio 27 Kremliuje vieš
patauja didžiausias susijaudini
mas, Stalinas žiūrėjo į žemėla
pį. Žinios iš fronto buvo blogos, 
šiaurėje vokiečiai perėjo kanalą 
ir dabar nebeliko jokių kliūčių. 
Jei ten nesulaikys, tai Maskva 
kritusi. Stalinas tuoj davė įsiky- 
mą visomis jėgomis atmušti vi- 
kiečius. Ir jam atėjo į pgalbą 
šaltoji žiema, kuri pribaigė ne
pasiruošusius vokiečius.

Jasnoje Poliana, Tosltojaus na- 

net rungtynes pradėjus, nes ji 
Sedlicko bombomis ir staigiais 
Staniulio prasiveržimais pajėgia 
iššokti net pirmavjman. Deja, vi
sos Aušros viltys dingsta tučtuo
jau, kai Kovas atsibunda ir pra
deda rimtai žaisti. Lekia per 
aikštę čekauskas — du taškai, 
kartoja iš po lentos Skaisgiris — 
vėl du taškai ir Lt. Jau pirmame 
kėlinyje Kovas pademonstruoja 
tokią galybę, kad kėlinį užbaigia 
neįsivaizduojamu 63:43 pirmavi
mu.

Antroje žaidimo pusėje Kovas 
neatleidžia, ir likus net 10 minu
čių žaisti Čekauskas pelno šimti
nį tašką! Toliau — tik formalu
mas, nes Kovas suleidžia savo 
atsarginius, kurie taip pat nepės
ti. Aušra krenta skaudžia rekor
dine 123:99 pasekme. Nėra abe
jonės, kad šiose rungtynėse Kovo 
geriausiuoju buvo Skaisgiris (33 
taškai). Gerai talkininkavo ir če
kauskas (26) bei Butka (16) su 
Dzįku(15). Aušros eilėse išsisky
rė Sedlickas (36), Staniulis (25) 
ir Gudas (18).

(.Pabaiga kitame M.P.. Nr.) 

iš bambuko rėmus ir, nunešę juos 
į džiungles, pakabina ant medžių, 
kuriuose gyvena didžiuliai, pana
šūs į paukščius, vorai. Rytą žve
jai parsineša jau gatavus tinklus. 
Stropieji vorai naktį juos numez- 
ga. Vienas toks tinklas lengvai 
išlaiko 2 — 3 kg. žuvies.

VAGYS — SIMULIANTAI
Didelius nuostolius padaro Niu

jorko universalinėms parduotu-* 
vėms ne vagys, o apsimetėliai, ta
riamieji vagys, šių žulikų ypaty
bė ta, kad jie simuliuoja vagystę 
ir tyčia duodasi areštuojami par
duotuvės sekliams. Po to jie patei
kia ieškinį universalinei parduotu
vei už žalą, padarytą jų “geram 
vardui”. Tokių gangsterių veikia 
ištisos gaujos. Per pastaruosius 
dvejus metus jie laimėjo daug by
lų ir gavo iš universalinių parduo
tuvių dideles pinigų sumas.

DRIEŽAS IR PAUKŠTIS 
VIENAME BŪSTE

Uolinėse Naujosios Zelandijos 
salose gyvena žinomasis triakis 
driežas baterija, arba tuatra. Tai 
senovinis padaras, senesnis už se
niai išmirusius driežus — milžinus 
— brontozaurus, ichtiozaurus.

Baterijos kilusios iš pirmųjų 
sausumą užkariavusių reptilijų, 
prieš 200 mln. m. Kitados visų 
stuburinių gyvūnų protėviai buvo 
triakiai: dvi didelės akys buvo gal
vos šonuose, o trečioji, mažesnė, 
viršugalvyje. Ta akis nebuvo rei
kalinga, ir vėliau atrofavosi.

Baterijos trečioji akis išliko. Ji 
turi vyzdį ir tinklainę, bet mato 
blogai: vos teatskirta šviesą nuo 
tamsos.

Baterija — nuostabus padaras 
ir kitais atžvilgiais: ji nemėgsta 
saulės (driežams tai neįprasta) ir 
gyvena po žeme... audrapaukščių 
lizduose. Tūkstančiai audrapaukš
čių lizdenasi Naujosios Zelandijos 
salose. Paukščiai ir driežai (o tai 
nemaži driežai — 75 cm. ilgio) 
taikiai gyvena. Ir neretai viena
me urvelyje lapų kraike gyvena 
dvi šeimos — tuatara ir audra- 
paukštis. Tuatara retai kada die
ną palieka požemį. Kai kada ji, 
prasikasusi “grindis”, padeda čia 
savo kiaušinius. O kitame urvelio 
kampe peri jauniklius audra- 
paukščio patelė. Tuatara miega 
greta, susirietus lanku. Nei paukš
čių, nei paukščiukų ji niekada 
neliečia. (E.L.)

I Pietų Vietnamą Amerika siun
čia vis daugiau ir daugiau pasti
prinimų. Atrodo, reikalai tiek 
tempiasi šiame sektoriuje, kad 
skaitomasi su karo galimybe su 
komunistine Kinija.

muose įsitaisęs savo štabą Gu- 
derianas rymojo prie žemėlapių. 
Lauke siautė didžiausias šaltis, 
tankuose alyva užšaldavo. Nepa
sisekimas visame fronte. Gruo
džio 5-6 naktį jis nusprendė iš 
priešakinių pozicijų atitraukti sa
vo šarvuočius ir pereiti į gynimą
si. Jis turėjo pripažinti faktą, 
kad Maskvos puolimas nepasise- 

(Bus daugiau)
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE NEWCASTLE

CANBERRA
MOTINOS DIENA 
paskutiniuosius kelerius 

Motinos Dienos minėjimų 
ir ruošia vietos skautai.

Per 
metus 
ruošė 
Šiemet šis minėjimas įvyko ge
gužės 9 d. ir žymiai įspūdingiau, 
negu anksčiau.

11 vai. ryte pamaldos Bradon’o 
bažnyčioje, kurias atlaikė ir die
nai pritaikintų pamokslų pasakė 
vietos kunigas. Pamaldų metu 
giedojo choras “Aušra.”

Tuoj po pamaldų tolimesniam 
minėjimui susirinkome į savus 
namus. Minėjimas prasidėjo iškil
minga skautų sueiga, kurios metu 
mažieji L. Jarašius, L. Žilinskas 
ir R. Gružas davė jaunesnių skau
tų įžodį; skauto įžodį davė A. 
Budzinauskas. R. Sipavičius pas
kirtas draugininko pareigoms. 
Skautų iškilmingų sueigų prave
dė Tunto adjutantas B. Jarašius. 
R. Jarašienė šiuo metu eina tun- 
tininkės pareigas.

Pasibaigus iškilmingai sueigai 
susirinkusieji buvo pavaišinti 
karštais užkandžiais, kuriuos pa
ruošė vyresnės skautės, talkinin
kaujant skautėms ir jų gerada
rėms O. Pilkienei ir G. Genie
nei.

Toliau sekė vaidinimas — “Na
melis”, kurį režisavo R. Jarašie
nė ir R. Genienė. Vaidino skau
tai, -tės:

Voverytė, su auselėm kepurytė 
— G. Alytaitė,

Kiškis Piškis — G. Genys,
Lapė Snapė — G. Genytė, 
Stirnelė' greitakojė — N. šve

daitė.
Vilkas Pilkas — R. Borumas, 
Lokys Šleivys —> R. Sipavičius, 
Miškinis — V. Balsytė.
Grybai (mažieji skautukai): L. 

ir P. Jarašiai, L. ir U. Žilinskai, 
A. ir N. Pilkos ir R. Alyta.

Drugeliai — Budzinskaitės, ra
munė — Ž. Borumaitė. Jaunieji 
ir mažieji veikalo vaidintojai pa
rodė, kad jų darbas, noras ir pa
klusnumas pilnai pateisino režiso- 
rių idėtas viltis ir darbų.

Tautinių šokių grupė pašoko 
keletu tautinių šokių, kuriems va
dovavo irgi R. Genienė ir R. Ja
rašienė.

Canberros ir artimų apylinkių 
lietuviai jau seniai buvo matę 
taip gerai ir stropiai suorganizuo
tų Motinos Dienos minėjimų. Pa
dėka pelnytai priklauso vado
vėms: R. Jarašienei ir R Genie
nei.

Apylinkės Valdybos pirminin
kas p. Z. Sipavičius pasveikino

motinas ir paprašė susirinkusiuo
sius atsistojus jas pagerbti. Kaip 
simbolinė dovana didžiulė gėlių 
puokštė buvo skirta motinoms.

Šia proga pirmininkui buvo į- 
teikta taurė , laimėta lietuvių, 
dalyvavusių tautybių pasirodyme 
Canberroj. Pirmininkas perdavė 
taurę liet. Namų pirmininkui p. 
A. čeičiui paprašydamas jų lai
kyti tinkamoje ir saugioje vieto
je.

Nors ir ilgokai užtrukęs minė
jimas visiems paliko gražų įspūdi.

A.

Garbės teismo nariai sutiko pa
likti ir šiai kadencijai.

Susirinkime dar buvo pakalbė
ta apie Bankstowno Liet. Namus, 
išgirsta, kas daroma ir padaryta 
naujo priestato reikalais, prisi
mintas Krašto Tarybos suvažia
vimas ir kiti reikalai. Apylinkės 
narįai, džiaugdamiesi buvusios 
valdybos darbais, skirstėsi tikėda
miesi aktyvios veiklos ir iš nau
josios valdybos.

Ypač tenka pasidžiaugti Banks
towno apylinkės Kultūros Tary
bos veikla

BANKSTOWN SYDNEY
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
Gegužės 16 d. Dainavoje įvyko 

Bankstowno apyl. narių visuotinis 
susirinkimas, praėjęs sklandžiai 
ir darbingai. Susirinkimui pirmi
ninkavo Dr. A. Mauragis, sekre
toriavo B. Stašionis. Apylinkės 
vykdomųjų organų buvo patiek
tos apyskaitos, iš kurių matyti, 
kad valdyba per savo kadencijų 
gražiai ir energingai dirbo ir su
sirinkimo buvo užgirta.

Naujų organų rinkimuose ne
turėta jokio vargo: į valdybų kan
didatų netrūko ir taip naujai ka
dencijai valdybon išrinkti: E. 
Slonskįs, K. Stašionis, P. Saka
lauskas, A. Makaras ir Jonas Ra
manauskas. Nors oficialiai dar 
nepaskelbta valdybos narių parei
gų, bet patirta (jau rašiant šį 
pranešimų), kad apylinkės pirmi
ninku sutiko būti E. Slonslas.

Revizijos komisįjon įeina: V. 
Ruša, E. Eidiejus ir B. Stašionis.

EVANGELIKŲ IŠKYLA
Gegužės 16 — sekmadienį Ter

rigal pajūryje svetinguose p.p. 
Jančauskų namuose gana anksti 
rinkosi Newcastle ir Sydney lie
tuviai evangelikai ir jų svečiai. 
Visi buvo šeimininkų mielai prii
mami ir sodinami prie stalo at
sigaivinimui.

Vieta — pusiaukelis tarp Syd
ney ir Newcastle, tad tuo buvo 
patogu visiems susitikti. Diena 
taip pat buvo puiki, ir susirinko 
gausus skaičius. Svarbiausia, kad 
buvo atvykę ir gana daug gra
žaus jaunimo.

Pakely į Terrigal teko 
įdomų lietuvių judėjimų, 
vai. lyto prie Hornsby 
keli' lietuvių automobiliai
kė besivėlinančių bendrakeleivių. 
10 vai. prie Hawkesbury upės 
pravažiuojant teko nugirsti gie
dant “ilgiausių metų”: paupy su
simetusi grupelė lietuvių pir-

ŠVIESOS VAKARAS
Sambūris Šviesa Sydnejuje bir

želio 5 d. (šeštadienį) 7.30 vai. 
mažojoje latvių salėje (32 Parnell 
Str., Strathfield) rengia įdomias 
diskusijas pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso tema. Pasisako 
pats jaunimas. Šio aktualaus 
klausimo svarstyme ir diskusijose 
kviečiami suinteresuotieji kuo 
gausiau dalyvauti.

Valdyba
METINIS STUDENTŲ 

SUSIRINKIMAS
A.L.S.S. Sydney skyriaus valdy

ba gegužės 30 d. (sekmadienį) 4 
vai. p. p. Dainavos salėje šaukia 
visuotinį Sydney lietuvių studen
tų susirinkimų. Bus aptariami 
svarbūs studentams reikalai, ren
kama nauja valdyba. Visi lietu
viai studentai ir ypač šiais metais 
Sradėjusieji prašomi susirinkime 

alyvauti.

2 d. 
vi

Pamaldos Newcastelio ir spy. 
linkės tautiečiams bus laikomos 
gegužės 30 d. 9.30 vai. ryto _ 
šv. Lauryno bažnyčioje, Broad
meadow. Po mišių vyks gegužinėj 
pamaldos.

Kun. S. Gaideli* S.J.

ste bėti 
Apie 9 
stovėjo 
ir lau-

mam pastoviui į Terrigal sveikino 
bendrakeleivi gimtadienio proga. 
Paskutinieji į Terrigal įvažiavo 
“žvejai”, kurie pamatę didingus 
žvejybos plotus uždainavo gatvė
se senų žvejų dainų “Išbėg išbėgo 
iš Rusnės kiemo...”

Pasivaikštinėje pajūriais apie 1 
vai. iškylautojai vėl susirinko p.p. 
Jančauskų kieme bendriems pie
tums. Dalis paliko ilgiau šneku
čiuotis, kiti išvyko susipažinti su 
apylinke, pasigrožėti gamta. At
rodo, iškyla visiems patiko.

Vitkų matę*

Gegužės 29 d., Father J. O’Reilly Memorial Auditorium, 
Park Rd., Auburn,

įvyks Sydnejaus skautų ruošiamas tradicinis

KAUKIU BALIUS KARNAVALAS
Gros puiki europiečių, šokių kapela.

Veiks turtingas skautų Židino bufetas ir kt.

{ėjimas 15 šil. Pradžia 7 vai. vak.

"Aušros” Tuntas

• PRANEŠIMAS
Pranešame, kad gegužės 

A.L.B. Adelaidės Apylinkės 
suotiniame metiniame susirinki
me išrinktoji Apylinkės Valdyba 
pareigomis pasiskirstė sekančiai: 
Pirmininkas — Z. Vabolis (Telef. 
76-3804) 
veiepirmininkas — G. Rakauskas 
(Telef. 49-8556) 
Sekretorius — V. Patupis 
Iždininkas — A. Galatiltis 
Valdybos narys kultūros reika
lams — D. Maželytė.

Valdybos adresas — Box 1296L 
G.P.O. Adelaide.

PRANEŠIMAS
Birželio 6 d. (sekmadienį) 

vai. p.p. Bankstowno Liet, 
muose šaukiamas apylinkėje ir 
Sydnejuje gyvenančių numizma
tikų (pinigų rinkėjų) ir filatelis
tų (pašto ženklų rinkėjų) susi
rinkimas — pasitarimas. Visi, ku
riems šie dalykai yra prie šir
dies, prašomi minėtų dienų j su
sirinkimų atvykti. Glaudžiau ben
dradarbiaudami galėsime būti 
naudingesni ir lietuviškai visuo
menei.

Iniciatoriai

dio

PRANEŠIMAS

4
Na-

KLAUSYKITĖS RADIJO
Teosofikos paskaitos per ra- 

būna kiekvieną sekmadienį 
3 XY 18 vai. 45 min.

ir
2 GB 21 vai. 45 min.

Šiuo pranešame Melbourne Lie
tuvių Klubo narių žiniai, kad esa
mos M.L.K. Tarybos kadencija 
artėja prie pabaigos. I būsimų M. 
L.K. Tarybų kandidatai, pagal 
statutų, privalo būti siūlomi tokia 
tvarka:

1. Kiekvienas M.L. Klubo na
rys turi teisę siūlyti kandidatus 
į Tarybų.

2. Kandidatai siūlomi raštu.
3. Siūlomi kandidatai turi duo

ti savo raštiškų sutikimų.
4. Siūlomus kandidatus privalo 

paremti savo parašu dar vienas 
Klubo narys.

5. Siūlytojai ir siūlomieji, pa
gal statutų, privalo būti apsimo
kėję metinį nario mokestį, kur) 
gali sumokėti kiekvienam Tary
bos nariui, arba paštu pasiusti iž- 
dininkui p. Br. Vingriui, 70 Man- 
ninigtree Rd., Hawthorn, Vic.

6. Kandidatų pasiūlymus siųsti 
į Laikinųjų Tarybos būstinę viri 
paminėtu adresu, iki birželio 19 
dienos imtinai, kada kandidatų 
sųrašas bus uždarytas.

Pastaba: šiuo klausimu asme
niškų pranešimų nebus.

Be to nariai, kurie metų laiko
tarpyje pakeitė savo adresų, pra
šomi iki birželio 19 dienos pra
nešti savo dabartini adresų.

Melbourne L.K. Taryba

ADELAIDĖJE

GEELONG
TĖVAS BOREVIČUS 

GEELONGE
Gegužės 12 d. susirinkę buvo

me sužavėti Tėvo J. Borevičiaus 
pirmuoju misijų pamokslu. Išsa
miais ir turiningais pamokslais 
atgaivino jis mūsų širdis, sušil
dė mūsų sielas. Jo mintys dvelkė 
tėvynės meile ir Kristaus šiluma. 
Jo pasėtas grūdas klausytojų šir
dyse augs ir neš vaisių.

Skaitlingai rinkdavomės jo pa
siklausyti kiekvienų vakarų. Sek
madienį po iškilmingų pamaldų ir 
paskutinio Tėvo Borevičiaus pa
mokslo mes pasijutome kaip vie
na šeima. Tėvas Borevičius nepa
gailėjo į mūsų širdis alyvos, kad 
gęstantis tėvynės meilės žiburė
lis vėl suliepsnotų. Geelongiš- 
kiams tiesiog trūksta žodžių iš
reikšti svečiui tinkamų padėkų.

Bendriems atsisveikinimo pie
tums po misijų susirinkome visi 
Liet Namuose, kur apyl. p-kas 
Dr. S. Skapinskas tarė žodį nu
pasakodamas apylinkės vargus ir 
džiaugsmus ir kviesdamas neuž
leisti piktžolėmis Tėvo Borevi
čiaus pasėtos gėrio sėklos. Bažny
tinio k-to vardu kalbėjo p. Darg- 
vainis ir choro vardu dirigentas 
p. Kymantas. Dar tarė po žodį 
vietos kapelionas kun. Dr. P. Ba- 
činskas ir šios dienos iškilmių va
dovas p. Bindokas.

Toliau vyko Motinos Dienos 
minėjimas, kurio metu paskaitų 
skaitė svečias Tėvas Borevičius, 
ir jo taiklūs žodžiai giliai smigo 
ne tik vyresniųjų, bet ir jaunųjų 
širdyse.

Minėjimui pritaikintų progra
mų išpildė Geelongo savaitgalio

t

mokyklos mokiniai, vadovaujami 
mokytojų Slavickienės ir žvirb
lienės.

Misijas užbaigėme gegužinėmis 
pamaldomis, kurioms prasidedant 
mielas svečias tarė jautrų atsis
veikinimo žodį.

Sekančių dienų Tėvas Borevi- 
čius dar susitinka su vietos spor
tuojančiu jaunimu ir jam patei
kia vaizdų apie užjūrio jaunimo 
veiklų ir pastangas. Kad pernai 
turėjome tokius šaunius užjūrio 
jaunuolius sportininkus savo tar
pe, tai irgi didele dalimi prie to 
prisidėjo ir pats Tėvas Borevi
čius.

Širšė

VYTIS PAJUDĖJO
Australijos lietuvių sportininkų 

akys metų pabaigoje bus nukreip
tos į Geelongų, kur įvyks XVI-ji 
Sporto Šventė. Jau dabar šiai 
šventei ruošiasi ne tik vietos spor
to klubas Vytis, bet ir visa kolo
nija. Naujoji klubo valdyba ener
gingai griebėsi darbo iš pat pra
džios: jau baigiamas XVI-sios 
Sp. Šventės ženkliuko projektas, 
pradėta rūpintis Naujų Metų ba
lium, kuris turės būti toks nepap
rastas, kad jau dabar įkinkyti ar
chitektai paruošti jam planus. 
Pagyvėjo ir sportinė veikla. Gegu
žės 9 d. buvo rodomas filmas iš 
Amerikos liet krepšininkų gas
trolių Australijoje pereitais me
tais, suaktyvintas lėšų kaupimas.

Gegužės 29 d. 2 vai. p.p. St. 
Marys krepšinio salėje susitiks 
Geelongo “Vyties” vyrai ir mer
gaitės draugiškom rungtynėm su 
Melbourne “Varpo” komandomis. 
Pabaigai susitiks Viktorijos lietu
vių rinktinė prieš estų “Kodu”

Mūsų mielą bičiulį 
JURGĮ ARMINĄ, 

susižiedavusį su 
p. Aleksandra Nina Dubrauskiene, 

nuoširdžiai sveikiname ir linkime, gražiausios ateities.
J. ir T. Kašauskai

IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS
Komunistinės Sovietų Sųjungos 

įvykdytų pirmųjų lietuvių masi
nių (birželio) išvežimų 24-tos 
metinės Adelaidėje bus minima 
birželio 13 d., sekmadienį, se
kančia tvarka:

11 vai. pamaldos Lietuvių Šv. 
Kazimiero bažnyčioje.

p.p. vainiko uždėjimas prie 
paminklo, North T-ce.

Minėjimas Adelaidės 
kur pagrindiniu kal- 
Sir Baden Pattinion 

iki šių metų pradžios 
metų Pietų Australi-

p.p. 
Hali,

3 v.
Karių

4.30 
Town
bėtoju bus 
KBE, LLB 
išbuvęs 12 
jos švietimo ministeriu.

Minėjimų ruošia Adelaidės Bal
tų Taryba. Minėjimo meninėje 
dalyje iš lietuvių dalyvauja so
listė G. Vasiliauskienė ir V. šim- 

LITUANIA

AUSROS 
TUNTE

Mokytojų atostogų metuMokytojų atostogų metu gal 
kas ir ilsis, tik ne “Živilės” d-vės 
skautės. Gegužės mėn. 18 d. 
Bankstowno lietuvių namuose p. 
E. Šliogerienė mokė rankdarbių: 
tautinių juostų audimo ir siuvinė
jimo. Vėliau, tunto skaučių sky
riaus vedėja s. E. Laurinaitienė 
ruošė skautes pat. laipsnių prog
ramos.

Po poros dienų, gegužės 20 d. 
užsiėmimai vyko ta pačia tvarka, 
tik jau dalyvaujant didesniam 
skaičiui skaučių.

Lapių skilties sueiga buv ge
gužės 19 d. sesės Aldonos (Kairai- 
tės) globoje, Clark st., Bass Hill. 
Sueigų pravedė skiltininkė Gra
žina Zigaitytė.

GRAŽUS PAVYZDYS
Po Motinos Dienos minėjimo, 

įvykusio Bankstowno lietuvių na
muose, p. K. Butkus (Funerals of 
Distinction savininkas) paskyrė 
minėjimo rengėjams £25.0.0 dova
nų, kurių įteikė per p. Dr. A. Mau- 
ragį.

Pinigai lygiomis padalinti Syd- 
nėjaus skautų "Aušros” tuntui 
ir ateitininkų — moksleivių būre
liui.

Gerb. p. Butkui, abiejų organi
zacijų vadovai reiškia nuoširdžių 
padėkų už šių dovanų, kuri yra ne 
tik materiali parama, bet ir pas
katinimas naujiems užsimoji
mams.

Motinos Dienos minėjimo 
rengėjai: “Aušros” Tuntas, 
Arkivysk. Matulaičio ateit.

kuopa

latvių ir 
po vienų 

dainų

es- 
es- 
ir

klubo vyrų rinktinę. Po rungtynių 
įvyks šaunus balius Geelongo 
Liet. Namuose, į kurį kviečiami 
gausiai visi: savo atsilankymu pa- 
remsite mūsų sportuojantį jauni
mų.

Rėmėja*

Tūkstantis pasakiškų balionų 
Suoš Brunswicko rotušės salę Mel- 

ourno studentų stipendijos ba
liaus metu. Visi jauni ir seni lie
tuviai iš artimiausių ir pačių toli
miausių kolonijų, norintieji pama
tyti šį stebuklingų spektaklį, ska
tinami žūt būt atvykti į balių.

kaus diriguojamas 
choras.

Jungtinis lietuvių, 
tų choras padainuos 
tų, latvių ir lietuvių
himnus. I minėjimų yra pakviesti 
Adelaidėje gyvenantieji Federa
linio parlamento nariai, visi Pie
tų Australijos abiejų rūmų atsto
vai, konsuliarinis korpas, spau
dos atstovai, įžymiųjų australų 
visuomeninių organizacijų vado
vai ir kiti.

A.B.C. Adelaidės skyrius jau 
pažadėjo paskelbti apie minėji
mų iš anksto per radijų, o minė
jimo dienų atsiųsti TV nolmuoto- 
jų, kad galėtų dar tų pat dienų 
parodyti minėjimo ištraukas laike 
ABC žinių.

Laukiama, jog Adelaidės lietu
viai ir šiemet kaip ir praėjusiais 
metais gausiai dalyvaus minėjime 
ir prisidės prie bendro protesto 
išreiškimo prieš komunistinės So
vietų Sųjungos Lietuvos okupaci
jų ir lietuvių tautos naikinimų.

Vida Brazauskaitė puikiai pa
šoko “Snieguolės šokį”.

Jaunimo choras, vadovaujamai 
Vyt. Straukos, padainavo “Mylė
jau mergelę”, “Liū-lia berneli 
mano”, “Ant kalno gluosnys” ir 
“Per klausučių ūlytėlę”. Jaunimo 
choras buvo entuziastiškai publi
kos priimtas.

Tautinį šokį “Mikitų” atliko 
Brazauskas, Macpanas, Palaitis ir 
Kanas, akordeonu palydint J. Va
siliūnui; vadovas Vyt. Straukas.

Programos eigoje p. V. Radze
vičius skaitė rūpestingai paruoš
tų temų “Tremties lietuvė moti
na”, išryškindamas lietuvės mo
tinos sunkias pareigas tremtyje 
siekiant išauginti' savo vaikus ge
rais lietuviais, o taip pat prisi
mindamas sunkių lietuvės motinos 
dalių pavergtoje Tėvynėje.

Baigiamųji žodį tarė Adelaidės 
Apylinkės Valdybos pirmininkas 
p. Z. Vabolis, o Moterų Sekcijos 
pirmininkė p. G. Straukienė pa
dėkojo visiems programos daly
viams už programos išpildymų ir 
publikai už gausų atsilankymų.

Minėjimo programai vadovavo 
mokytojas J. Neverauskas.

Po minėjimo vyko mainyčio 
suneštinės vaišės, gi Moterų Sek
cija apdovanojo visus vaikučius 
gaivinančiais gėrimais.

(A.L.Ž)

Gegužės 28 d. (penktadienį) 8 vai. vak. ruošiamas tradicinisSTUDENTŲ STIPENDIJOS BALIUS
kuris įvyksta Brunswick Town Hall, Sydney Rd., Bruswick.

Baliui gros “Kaimo muzikantai”. Puikūs valgiai ir gėrimai atgaivins ir palinksmins svečius.

Visi kviečiami atsilankyti!

Bilietai gaunami pas J. Meiliūną JU2216, A. Kęsminą 463955 ir H. Kaladę 686572.

ALSS Melbourne Skyriaus Valdyba

APYLINKĖS VALDYBA
Pakartotinas Adelaidės apylin

kės nariu susirinkimas savo die
notvarkėje turėjo vienų iš svar
biausiu punktu — išrinkti Apylin
kės Valdybų. Šj kartų jau pavyko 
naujų Apylinkės Valdybų išrinkti. 
Kas dar svarbiau, nauja Apylin
kės valdyba yra “jaunesnė” nega 
visos buvusios prieš tai. Asmeni
nis valdybos sųstatas yra toks: 
Zig. Vabolis (’pirm.'), D. Mažely- 
tė,- G. Rakauskas, inž. A. Galai- 
tis ir V. Patupia. Visi šie asme
nys priklauso jaunesniajai kartai, 
kuri atėjo pakeisti jau pamažu 
pavargstančius senesniuosius vi
suomenininkus. Prisiminus, kad 
jau nrieš keletu metu jaunimas 
pradėjo pakeisti senesniuosius žo
džio,' muzikos bei tapybos meni
ninkus ir šiuo metu jau dominuo
ja scena, tai jaunesniuju atėji
mas vadovauti mūsų tautinei ir 
kultūrinei veiklai yra be galo 
džiuginantis faktorius. Tai garan
tija, kad mūsų lietuviškoji veik
la dar nesilpnėja.

Ta pačia proga susirinkimas iš
rinko revizijos komisijų iš K. 
Pociaus, V. Radzevičiaus ir Juozo 
Lanšio. gi j Garbės teismų išrink
ti M. Pocius, A. šerelis, J. Neve- 
rauskas, J. Jonavičius ir V. Pet- 
kūnas. (A.L.Ž.)

PAGERBTA LIETUVĖ > 
MOTINA

Adelaidėje Moterų Sekcija su
ruošė Motinos pagerbimų Lietu
vių Namuose. Išskyrus paskaiti
ninkų p. V. Radzevičių, visa prog
rama buvo ištisai išpildyta vaikų.

Programų pradėjo eilėraščių 
deklamavimu mažieji Paulius 
Dunda, Rimas Vitkūnas, Rasa 
Paškevičiūtė, Karina Aleksandra
vičiūtė ir Vida Gurskytė. Labai 
šiltai publikos buvo priimtas 
“Bielskių choro” pasirodymas, se
sutės Rūta, Dalė, Audrė ir Irena 
Bielskytės, pritariant pianinui, 
choru padainavo net keturias dai
neles (pianinu skambino Rūta).

Toliau eilėraščius deklamavo 
jau kiek paaugesnės mergaitės:___ ____  ____ ____  .. __
Loreta Rudinskaitė (“Lopšinė”), Heskiai, seserys Lena, Olga ir 
Dalia Bielskytė (“Mamytei”), Marie. Gyvenęs Melbourne ir gal
Rūta Bielskytė (“Aš turiu mamy- Mt. įsa. Atsiliepti šiuo adresu: 
tę”) ir Jūratė Juciūtė (“Neregė- M. Heske, 4339 S. Fairfield, Chi- 
lės malda”). cago 32, Ill. U.S.A.

PAJIEŠKOJIMAS
PajieŠkomas Jonas Heskis, gi

męs Dankiškiu km., Tauragės ap- 
skr. Jieško tėvai, Mikas ir Ona
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