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MES SKOLINGI!
Prieš akis J 941-jų metų bir

želio didžiųjų trėmimų sukaktis. 
Kasmet stengiamės kuo iškil
mingiau ano meto liūdno likimo 
savo brolius prisiminti o drauge 
ir visus tuos, kurie panašiai nu
kentėjo vėlesniuose pokariniuo
se trėmimuose, kurie, kaip liu
dytojai teigia, buvę dar žiaures
ni ir masiškesni už minėtų metų 
birželinius.

Minėti ištremtuosius, jų ne
užmiršti ir drauge pristatyti pa
sauliui, kaip baisiai okupantas 
skriaudžia pavergtas tautas ir tai 
ne idėjinio komunizmo, o gry
nai rusiško imperializmo var
dan, — visa tai yra liudijimas, 
kaip mes giliai pergyvename jų 
beviltišką situaciją ir kaip mes 
stengiamės net įtikinti kitus, ko
kiomis priemonėmis okupantas 
ruošia dirvą savo iš anksto su
planuotam užimtų kraštų kolo
nizavimui. Ištremtųjų brolių 
kančios ir kapai kalba visam par 
šauliui apie baisią neteisybę, bet 
daugiausia jie pasako mums, jų 
artimiesiems, jų nelaisvę, kančia 
ir mirtimi išpirktiesiems.

lie tremtiniai, ir mes save va
diname tremtiniais. Bet koks 
skirtumas! Bet koks neaprėpia
mas skirtumas! Jų tremtis kan
čia ir katorga, mūsų gi tremtis 
— laisvė. Tad ar gali vien žo
dis “tremtis” sulyginti ir vienon 
plotmėn statyti abiejų pusių 
tremtinius? Ar galime mes pa
tys save ir juos laikyti bendro li
kimo broliais?

Neskaitant tautinės giminys
tės ryšio yra vienas nesugriau
namas tiltas tarp jų ir mūsų — 
tai kaltės ir skolos tiltas, kuris 
net ir atbukusias sąžines verčia 
susipurtyti ir nusilenkti pagar
bos ir dėkingumo ženklan. Jie 
buvo pirmieji tremiama, tremia
mi prievarta, žiauriausiu bruta
lumu. Jų kupini siaubo žvilgs
niai smigo į mus perspėdami — 
nesėdėkite sudėję ranku, kad 
nebūtumėt netikėtai užklupti, 
kaip kad mes buvome užklupti! 
Ir vien tik jų perspėti ir jų pa
vyzdžiu mes nesame su jais, o 
čia. O buvome juk visi lygūs, ir 
nežinia, kieno valia ar lėmimu 
keliai išsiskyrė priešingom kryp
tim. Jeiou ne iu nelaimė, mes 
visi greičiau būtume kentėję 
nriesnaudą namuose, negu trau
kėsi iš savo krašto. Ju skau- 
dž’oti misiia neliko be vaisių. Iš
tremtieji savo istoriniu pavyz
džiu likusiuosius perspėto, ir 
mes esame iu likimo rezultatai. 
Tremtiniu baisaus likimo su
krėsti vieni griebėsi ginklo, kiti 
ti, kaip mes. pasukome į Vaka
rus ne vien tik kad išliktume gy
vi, bet kad ir būtume šaukliais 
prieš tironija ir neteisybe. Gink
lo broliai tik sustingusiomis ran
komis nuleido ginklus, mes gi 
tebėsame ir savos misijos dar 
neužbaigėme. Tremtinių šauks
mas mus stumte stumia prie ak
cijos, prie darbų, kad tokie trė
mimai daugiau nepasikartotų. 
Neužtenka mums mėgautis savo 
atsitiktine laime ir susikurtais 
patogumais, nes iš tiesų ne uŽ 
savo nuopelnus esame laisvi ir 
katorgoje neprievartaujami. Tai 
jie, anų dienų ištremtieji savo 
lemtim šią laimę išpirko! Šioji 
išpirkimo kaina ir yra mūsų kal
tė ir skola, kuri rišia mus su 
anais tremtiniais nenutraukiama 
grandine; ji yra drauge ir neat
šaukiamas rodiklis, kuria krypti
mi mūsų akcija turi būti nu
kreipiama. Ar mes tremtinių 
balsą gir dime ir ar tinkamai sa
vo misiją įsisąminame? Mūsų

Komunistinis vėžys pašonėje
SMARKIAI PARAUDONAVĘ VĖJAI INDONEZIJOJ)

SOKARNO
KOMUNISTŲ VEŽIME

Olandų įsteigtai Indonezijos 
komunistų partijai (PKI) šven
čiant savo gyvavimo 45 metų 
sukaktuves, pasitvirtino spėji
mai, kad prezidentas Šokamo 
ankščiau ar vėliau atsisės į ko
munistų vežimą.

Prieš kiek laiko dar draudęs 
komunistines demonstracijas, fak 
tiškasis Indonezijos diktatorius 
dabar ne tik leido Indonezijos 
komunistams surengti viešą jubi
liejų su eisenomis, plakatais ir 
uždegančiom prakalbom, bet ir 
pats aktyviai dalyvavo. Kartu 
su savim į iškilmes jis atsivedė 
savo vyriausybės narius, o ta 
proga pasakytoje kalboje, kaip 
paprastai “triuškino” Malaziją, 
koliojo vakariečius ir įsidėmėti
nai naudojo komunistų šūkį 
“pirmyn! pirmyn!... (draugai nu-

žemintieji). PKI tą šūkį priėmė 
kaip raginimą vietos komunis
tams veržtis į priekį.

Indonezijos komunistai, norė
dami labiau susieti Šokamo su 
komunistiniu judėjimu, jo i 
veikslą pakabino greta savo va
do Aidit paveikslo ir dar apgau
bė juos komunistiniais “apašta
lais” Marksu, Leninu, Stalinu. 
Vakariečiams nusistebėjimo su
kėlė raudonosios Kinijos vado 
Mao Tse-tungo paveikslo nebu
vimas, nes ligšiol vyravo nuo
monė, kad Indonezijos komu
nistai linksta į Pekino pusę.

Pasaulinė spauda, užsiėmusi 
kitais, labiau degančiais rūpes
čiais, kol kas į paskutinius įvy
kius Indonezijoj nekreipia dides
nio dėmesio. Tačiau lietuviams, 
puikiai pažįstantiems komunis
tus ir jų užmačias, prezidento 
Šokamo įrėpliojimas į komunis-

NEŽINOMAJAM
(Lietuvos partizanų daina)
Atlikęs pareigą Tėvynei, 
Narsus kary, tu pražuvai, 
Nors mums į laisvę kelią skynei, 
Nežino nieks, kas tu buvai. . .
Laimingo nesulaukęs ryto, 
Narsus kary, tu pražuvai, 
Tu užgesai, kai laisvė švito, 
Laimėjai kovą, bet ne sau. . . 
Akis ne motina užspaudė, 
Prie kapo neverkė sesuo. . . 
Kai lauke granatos gaudė, 
Raudojo ūkants ruduo. . .
Atėję giminės prie kapo, 
Nežino, kad tai tu esi. . . 
Tau motina Tėvynė tapo, 
O tavo broliai — mes visi. . .
Tauta tau gražų vardą skyrė — 
Nežinomu Kariu tapai.
Garbė per amžius tau, Didvyri, 
Mirtim mums laisvę atpirkai.

Vietnamo komunistai maišti
ninkai patekusi nelaisvėn šveica
rą fotografą žiauriai nukankino: 
išbadė akis, subadė peiliais ir ga
lop pribaigė.

★
Iš Australijos greitu laiku nu

matomas eksportuoti alus į 
Ameriką. Beveik visi amerikie
čiai, neišsiriant ir pernykščių lie
tuvių krepšininkų, labai giria 
Australijos alų. Derybos tebe
vyksta.

★
Australijoje gyvenąs vengras 

gydytojas Dr. E. Gellert, panau
dodamas iš specialių Australijoje 
augančių žolių sultis, galvoja ra
dęs būdą pagydyti ligi šiol nepa
gydomą leukemiją — kraujo vėžį. 
Paruoštas serumas pasiųstas j 
Ameriką tolimesniems tyrimams. 
Bandymas su pelėmis davęs neti
kėtai gerų rezultatų.

★
Pietų Vietnamo pagalbon ko

voje su raudonaisiais ir N. Zelan
dija pasiuntė savo kariuomenės 
su pilnu apginklavimu. Tokiu bū
du ir N. Zelandija, kaip ir Aust
ralija užsiangažavo šiai kovai.

abuojumas lietuviškiems reika
lams ir traukintasis iš kovos 
fronto būtų įrodymas mūsų di
džiausio nedėkingumo tiems, 
kurie šią laisvę mums suteikė.

(k. v.)

tų vežimą sako daugiau, 
paviršiaus gali atrodyti.iš

negu

PKI PAJĖGUMAS
Pačioj Indonezijoj komunistų 

pa- partija nėra pati stipriausia ir ne 
taip jai mėgiama. Tačiau nega
lima nedavertinti komunistų su
gebėjimo paimti valdžią į savo 
rankas visai nesiskaitant su dau
gumos norais ir siekimais.

Dar prieš dešimtį metų stip
riausi buvo Nacionalistų Fron
tas. Per visuotinius 1955 rinki
mus nacionalistai pravedė parla- 
mentan 65 atstovus, surinkę 8.4 
milijono balsų. Antroje vietoje 
tada stovėjo (musulmonų) par
tija su 59 atstovais (7.9 mil. bal
sų). Trečią vietą laikė kita mu
sulmonų partija 
Nahdatul Ulama
(6.9 mil. balsų). Komunistai tu
rėjo pasitenkinti ketvirta vieta 
su 49 atstovais (6.1 mil. balsų). 
Bendras atstovų skaičius — 260.

Atrodo, kad per paskutinį de
šimtmetį komunistai Indonezijoj 
savo pozicijas sustiprino. Jie 
ypatingai iškilo į viršų paskuti
niu laiku, kai Šokamo pradėjo 
agresyvinę politiką. Komunistai 
geriau negu kitos partijos pasi
naudojo Šokamo svajonėmis va
dovauti “naujai iškylančioms Af- 
rikos-Azijos jėgoms”. Taip pat 
jie buvo pirmieji “Malazijos 
triuškinimo” rėmėjai. Jokiais 
saitais nesurišti, jie taip pat bu
vo pirmieji, kai diktatoriui rei
kėjo paspausti europiečius “ma
sių pasipiktinimu.” Jie paskubė
jo užimti žibalo bendroves ir gu
mos plantacijas, < nepamiršdami, 
žinoma, čia įsodinti savos par
tijos žmonių.

Įgavę daugiau jėgos, jie nepa
miršo priminti, tos pačios “ma
sės”, kurios dabar remia Sokar- 
no, jei komunistai panorės, jį 
patį apšauks “slaptu imperialis-

— Nahdatul 
su 54 atstovais

ORO, VANDENS, DUONOS!
Oro, vandens ir duonos! Ar nebūtų gana to šauksmo jūsų 

nužmoginimui aptarti? Aną birželio valandą jūs tapote XX am
žiaus antihumaniškumo dokumentais, jūs tapote kaltintojais, — 
ir jūs įteiksite bylą istorijos tribunolui.

Jūs, žmonės iš birželio, — jūs turėjusieji gyvenimą, ir jūs 
gyvenimo nebeturintieji, — ar jūs įteikėt savo skausmo ir kraujo 
bylą: tobulą kankinimo metodų ir žudančio ilgesio bylą istorijos 
tribunolui? Jūsų atsakymą girdžiu — jis per skaudus pakartoti.

Oro, vandens ir duonos! Ar nebūtų gana to šauksmo jūsų 
nužmoginimui aptarti? Ar ne-būtų gana tų žodžių visų nužmogintų- 
jųnužmoginimui aptartimužmogintųjų gimtoje žemėje, nužmogintų
jų tremtyje, nužmogintųjų vorkutose, nužmogintųjų Varšuvos ghet- 
tose, nužmogintųjų koncentracijos stovyklose, nužmogintųjų visoje 
Europoje? Oro vandens ir duonos!, — taip šaukė balsas vagone 
j Sibirą. Oro, vandens ir duonos!, — taip šaukė instinktas kon
centracijos stovykloje. Oro, vandens ir duonos!, — taip šaukė 
žmogus, nuvarytas į ghetto. Bet oras, vanduo ir duona priklauso 
išrinktiesiems pergalei. Veltui šaukėte, nes buvote išrinktieji 
kančiai.

Kuri tironija jus nužmogino, kuri totalistinė sistema jus iš
skyrė aukomis, kurios kalbos žodžiais jūs buvote prakeiktoji tau
ta, prakeiktoji rasė ir prakeiktieji svetimšaliai, kurio infemo vė
liavos plevėsavo 'virš jūsų nužmoginimo, —- ne tai bus svarbu is
torijos teismui. Oro, vandens ir duonos!, — štai kas svarbu is
torijos teismui.

Ar žemės rutulį ant savo pečių prilaikąs titanas nesuvirpėjo, 
kai antspaudu ir laku patvirtino jūsų nužmoginimo dokumentą, — 
štai kas svarbu istorijos teismui. Ar nors viena ranka, pakilusi jus 
užduoti, nenukrito bejėgė, lyg stabo ištikta, — štai kas svarbu 
istorijos teismui.

Ir tūkstančiai jūsų, ir milijonai jūsų — vorkutose, koncen
tracijos stovyklose, ghettose, kalėjimuose, kankinimu kamerose, 
— tūkstančiai ir milijonai jūsų atsakys visom pasaulio kalbom, 
atsakys žemaičiu ir aukštaičių tarmėm, atsakys Izraelio kalba, at
sakys lenkų kalba, atsakys vengrų kalba. Atsakysite jūs, nužmo
gintųjų respublika, dauviatautė nukankintųjų valstybė. Ir jūs, dau- 
giaveidė minia iš birželio, atsakysit mirštančia kalba. Ištarsit ir 
jūs aukštaičių, žemaičių tarmėm — oro, vandens ir duonos! Ir 
istorijos tribunole jūs sėdėsite teisiųjų pusėje.

Algimantas Mackus

tų pakaliku”, ieškančiu asmeni
nės garbės. Spaudimas buvo da
romas palaipsniui. Pradžioje ko
munistai reikalavo uždaryti 
prieškomunistinius laikraščius, 
nors jie rėmė patį Šokamo. Po 
to sekė reikalavimai tramdyti 
antikomunistines organizacijas, 
ir, pagaliau, Šokamo turėjo vie
šai išgarbinti komunistus, kaip 
pavyzdingą partiją ir dar dviem 
komunistams duoti ministerių 
portfelius.

Kad komunistai išplaukia į

pirmą vietą politiniame Indone
zijos gyvenime, aiškiai matyti iš 
kitos Šokamo kalbos, pasakytos 
valdžios partijai — Nacionalis
tiniam Frontui. Čia jis aiškiai 
pareikalavo, kad nacionalistų 
partija sektų komunistų pėdo
mis ir naudotų komunistų meto
dus agituojant mases. “Pieškite 
gražų paveikslą, kad žmonės 
dirbtų už jį, — pareiškė Sokar- 
no, — sėkite pasitikėjimą žmo
nėse ir organizuokite juos taip, 
kad jie turėtų jėgos siekti savo 
tikslo”. Nė vienam lietuviui ne
reikia aiškinti, kokie yra komu
nistų tikslai ir kokiomis priemo
nėmis jie tų tikslų siekia.

BABILONO BOKŠTAS SU 25
KALBOM IR 250 TARMIŲ
Indonezija sudaro tikrą tautų 

mišinį. Tų 100 milijonų Indo
nezijos gyventojų negalima lai
kyti nei vienalyte tauta, nei ben
drus tikslus turinčių tautų jun
giniu. Indonezijai priklausančios 
tautelės ir gentys kalba 25-kio- 
mis skirtingomis kalbomis su 
250 tarmių, kurias naudojantie
ji tarpusavyje irgi nekaip tesusi
kalba.

Nors 80 procentų visų gyven
tojų yra musulmonai, tačiau ir 
šios tikybos normos , atskirose 
vietose yra gana skirtingos. Ta
čiau vistiek tikyba tėra vienin
telis saitas Indonezijoje.

(Nukelta i psl. 2)

TAUTŲ BROLYB® SOV. SĄJUNGOJE

Kalbama, kad Kinijos raudo
nųjų vadas Mao Ce Tung sunkiai 
serga, bet kiniečių komunistinė 
spauda tas žinias paneigė. Vis tik 
tvirtinama, kad nuo balandžio 
pradžios Mao niekur viešai nepa
sirodė.

★
Pereitą savaitę Vak. Vokietijos 

kancleris Dr. L. Erhard išvyko i 
Ameriką penkių dienų vizitui pas 
prez. Johnson. Tiek Amerika, 
tiek ir Vokietija siekia abiejų 
kraštų glaudesnių santykių.

1
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VI) I. REIKALAIS
ir kitų 
nariams, 

ir 
la-

JUOZUI K1VERIUI

Sekdami dabartinės pasaulio 
politikos įvykius, neabejojame, 
kad komunizmas visais keliais ir 
būdais slenka į Vakarų pasaulį, 
vienur insifiltruodamas, kitur te
rorizuodamas, o dar kitur jėga 
užimdamas naujus kraštus. Kai 
prieš kelioliką metų palikome D. 
P. stovyklas Vokietijoje, atrodė, 
kad tikrai tolstame nuo raudono
jo teroro, kad jau bent mūsų vai
kai bus saugūs nuo to siaubo, ku
rį mes patys išgyvenome, tačiau 
dabar ir vėl atsiduriame komu
nistinio pavojaus pašonėje, ypač 
kad ir šio krašto gyventojų da
lis, dažnokai net intelektualai, ir 
studentija įtaigojama raudonomis 
bei ružavomis idėjomis.

Prieš kelias savaites skaičiau 
“Mūsų Pastogėje”, kad prie Kraš
to Valdybos yra naujai sudaryta 
ekonominė komisija, tačiau jau 
seniai niekur neminimas Krašto 
Valdybos padalinys — Informa
cijos Talka, kurios uždavinys bu
vo dirbti 
bą.

Prie 
Valdybos 
šį tiesiai
- Ką 

mano ir
vos laisvinimo 
man atrodo, kad dabartinės politi
nės įtampos metu ii sritis turėtų 
Krašto 
ti? Ar 
macijos 
veikia?

— Informacijos 
Valdybos padalinys, 
dabar, — atsakė Krašto Valdy
bos pirmininkas: — perėmusi 
naujas veiklos formas, padiktuo
tas laiko ir gyvenimo aplinkybių 
bei sąlygų. Kaip žinote, prieš 
maždaug dvejus metus Informaci
jos Talkos narių iniciatyva ir jų

Lietuvos laisvinimo dar-

progos susitikęs Krašto 
pirmininką p. S. Naru- 
ir paklausiau:

dabartinė Krašto Valdy- 
daro sprendžiant Lietu- 

problemas, kai

Valdybai labiausiai rūpė- 
tebeegzistuoja dar Infor- 
Talka ir ką ji šiuo metu

Talka, kaip 
egzistuoja ir

juridine bei finansine atsakomy
be buvo pradėtas leisti ir dabar 
tebeleidžiamas solidus ir rimtas 
žurnalas anglų kalba “News Di
gest — International”. Pradžia, 
suprantama, yra visada sunki, 
ypač kad žurnalo leidimui netu
rėta jokių specialių fondų. Ne
žiūrint to, žurnalas tesėjo ir pui
kiai užsirekomendavo sukelda
mas nemaža susidomėjimo ne tik 
Australijos mažumų, patekusių į 
šį kraštą iš už geležinės uždan
gos, bet australų tarpe ir net to
limuose užjūriuose. Reikia džiaug
tis ir didžiuotis, kad žurnalas 
skaitomas jau didoko skaičiaus 
australų, jų tarpe federalinės vy
riausybės narių, parlamentarų, 
senatorių, laikraščių redaktorių 
ir kitų, nors redakcinėj kolegijoj 
dominuoja lietuviai ir atsakingi 
leidėjai yra tik lietuviai.

— Ar ALB Krašto Valdyba tu
ri galimybės daryti įtakos į žur
nalo turinį bei sekti leidėjų pas
tangas jį leidžiant?

— Leidėjai ir redaktoriai mano 
giliu įsitikinimu yra lietuviai pat
riotai, ir žurnalo turinys yra už- 
girtinas, kaip drąsus pasisakymas 
prieš komunizmą. Žurnalo leidi
mas nėra grindžiamas pelno prin
cipu ir už darbą jį redaguojant 
ir administruojant iki šiol nėra 
niekas atlyginamas. Jo leidimo fi
nansinė padėtis yra kontroliuoja
ma valdinio auditoriaus, atsako- 
mingo už lėšų paskirstymą ir pa
naudojimą, kaip yra visos ne pel
no organizacijos Australijoje. 
Leidėjai iš savo pusės pakartoti
nai yra pareiškę, kad Krašto val
dybai yra atidarytos durys pa
tikrinti žurnalo atskaitomybės 
knygas bei sąskaitas, tačiau ma
no pilnai pagrįstomis žiniomis šio 
žurnalo leidimas ne tik neneša 
pelno, bet yra remiamas asmeni-

įsiparei- 
Lietuvos 
negalėtų 
kad pa-

bent jų finansinius sun- 
nedateklius?

klausimas nėra 
praėjusi Krašto

užmirš- 
Valdy- 
kad ir

ne leidėjų atsakomybe ir jų su
gebėjimu vienur ar kitur gauti 
didesnę ar mažesnę paramą. Jei 
atsirastų pelno, tai jis teeitų tik 
žurnalo didinimui ir gerinimui.

— Ar Krašto Valdyba 
gojusi nešti dalį naštos 
laisvinimo reikaluose, 
paremti žurnalo leidėjų, 
lengvintų 
kumus ir

— Šis 
tas. Jau
ba yra perėmusi žurnalą 
nedidele suma, šioji, manau, taip 
pat galėtų paremti, jei bus kreip
tasi į ją ir pagrįstai išaiškinta su 
žurnalo leidimu susiję sunkumai.

— Ar Krašto Valdyba negalė
tų paprašyti mūsų tautiečių Aus
tralijoj, kad jie aktyviau remtų 
žurnalą užsakydami jį įtakin
giems australams ar užsiprenume
ruodami patys ir duodami paskai
tyti savo pažįstamiems 
čių tarpe?

— Ši idėja yra gera 
Mano nuomone, visai

Idtatau-

ir reali, 
nesunku 

būtų paremti žurnalą tampant, jo 
nariu — rėmėju sumokant tik 
vieną svarą metinės prenumera
tos. Leidėjai mane informavo, kad 
jeigu 1000 lietuvių taptų nariais 
— rėmėjais, tai žurnalo ateitis 
būtų užtikrinta ir leidėjai galėtų 
daug plačiau operuoti, turėdami 
galimybės veltui išsiuntinėti žy-

miai didesnį egzempliorių skaičių 
įtakingiems australams 
užjūrinių vyriausybių 
kad antikomunistinės kovos
Lietuvos laisvinimo dvasia juo 
biau jų tarpe paplistų.
....— Kaip Jūs, p. Pirmininke, 
prantate, kaip anksčiau išsireiškė- 
te, Informacijos Talkos veiklos 
pakitimą?

— Labai paprastai. Kap jau 
minėjau, Informacijos Talkos na
rių didžiausias atsiekimas — 
“News Digest — International” 
leidimas. Tatai realus ir garbin
gas Lietuvos laisvės kovos gink
las. Pradžioje šis ginklas tebuvo 
oficialiai patentuotas tik Lietu
vių Informacijos Talkos vardu, 
tačiau, kad jis plačiau pasklistų, 
į redakcinį kolektyvą buvo įtrauk
ta kitų tautų žurnalistų, ir žur
nalas pradėtas formaliai leisti 
Internacionalinio Informacijos 
Centro vardu, nors iš tikrųjų jis 
liko ik šiol, ir tikiu, liks ateityje 
tik lietuvių juridinėj ir faktinėj 
priklausomybėj.

— Šia proga, p. Pirmininke, no
rėčiau išgirsti Jūsų nuomonę dėl 
N.D. — I. turinio ir jo ateities.

— Mano linkėjimai žurnalui — 
tęsti tą pačią antikomunistinės 
politikos liniją dažna proga pri
menant okupuotos tėvynės kan
čias. Kas liečia patį žurnalo lei
dimą, mano nuoširdus prašymas 
visiems Australijos lietuviams: 
paremkite žurnalą savo prenume
rata ir auka. Aš noriu netolimoj 
ateity išsikalbėti su Krašto Vai
dybos kolegomis, kiek ir kokia 
prasme mes galime padėti “N.D. 
— I.” leidėjams ir redakcijai. Iš

mirus, jo žmoną Viktorią giliai užjaučia

S. ir L. Petrauskai

ANTANUI BUTAVIČIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai ir sūnui.

V. ir M. Petkūnai su dukra Aldona

KOMUNISTINIS
(Atkelta iš psl. 1)

20 m. Vilniaus konservatorijai
Balandžio 8 d. sukako 20 metų, 

kai pokario metais Vilniuje buvo 
atidaryta Valst. konservatorija. 
Konservatorijos rektorius J. Kar- 
navičius pažymėjo, kad pradžioje 
joje dėstė profesoriai K. Galkaus- 
kas, K. Kaveckas, E. Laumenskie- 
nė, L. Dauguvietytė, docentai J. 
Švedas, J. Gaudrimas, J. Čiurlio
nytė ir kiti. Neapsiėjo ir be 
marksizmo — leninizmo katedros 
— ją organizavo P. Girdzijauskie
nė. Buvo pakviesta dėstytojų ir iš 
Maskvos. 1949 m. Vilniaus ir 
Kauno konservatorijos buvo su
jungtos j vieną — Valst. konser
vatoriją. Į dėstytojų tarpą įsijun
gė iš Kauno atvykę profesoriai B. 
Dvarionas, St. Vainiūnas, A. Staš- 
kevičiūtė, pedagogu virto ir K. 
Petrauskas. Prieš konservatorijų 
sujungimą, 1945 — 1949 m. kon
servatoriją Vilniuje baigė V. Mik-

Tamošaitis su studentais (liaudies 
instrumentai), šiais metais Rygo
je

A.
M. 
kis

penkių respublikų konkurse I 
II vietas studentai: dainininkė 

Vasiliauskaitė, smuikininkas 
Šmitas, violončelistas A. Šivic- 
ir pianistas E. Krasauskas.

Šiuo metu Valstybinėje konser
vatorijoje mokosi 556 studentai, 
dirba 160 pedagogų. Joje ruošia
mi ir teatro aktoriai. Konserva
torija rengia koncertus, ekspedici
jas muzikiniam folklorui rinkti, 
veikia neakivaizdinis skyrius. 
Konservatorijos sukaktis atžymė
ta balandžio 8 d. Vilniuje sureng
tu iškilmingu vakaru — koncertu.

(E)

štaitė, dabar Lenkijoje, Lodzėje 
dirbanti J. Petraškevičiūtė, R. Si
paris ir kt. Mokėsi vėliau buvę 
tarptautinių konkursų laureatais 
E. Paulauskas, K. Kalinauskaitė, 
J. Fledžinskas.

1950 —1964 m. laikotarpy kon
servatoriją baigė 774 diploman
tai, kai kurie jų laikomi meno 
meistrais, kaip kompozitoriai E. 
Balsys ir V. Klova, dainininkai V. 
Adamkevičius, E. Saulevičiūtė, E. 
Čiudakova, styginių instrumentų 
katedros vedėjas S. Sondeckis, A. 
Arminas ir kiti. Konkursuose bu
vo laureatais dainininkas V. No
reika, altistas P. Radzevičius, P.

riausybei reikalaujant, Ulama 
pateikė vardinius savo narių są
rašus, kuriuose yra per 6 mili- 

Iš antikomunistinių organiza- jonai asmenų. Komunistai, ku
rijų paskutiniu laiku aktyviau rie tvirtina turį 3 milijonus na- 
pradeda reikštis Moslem Nahda- rių, tokių sąrašų dar nesugebėjo 
tul Ulama (religiniai mokytojai sudaryti.
arba religiškai apmokyti). Vy- Ulama partijos instrukcijas 
_____________________________  vykdančios jaunimo organizaci

jos antikomunistinei kovai kai 
kuriose vietose suteikė gana ašt
rias formas. Ulamo jaunimas 
nesitenkina demonstracijom ir 
šūkiais “sutriuškinti ateistus”, 
bet pradeda naikinti (padeginė
ti) komunistų sodybas ir užpul
dinėti pavienius komunistų va
dus. Šios rūšies susirėmimai 
ypač jautrūs Javos salos rytinė
je dalyje. Reikia atsiminti, kad 
Java yra tirščiausiai apgyven
dinta Indonezijos sala, kurioje 
telpa 2/3 visų Indonezijos gy
ventojų. Rytinėj Javoj tiek ko
munistų, tiek Ulamos vadai jau 
yra priversti laikyti savo asmeni
nes sargybas.

Šokamo jsisėdimas į komunis
tų vežimą gali būti pavojingas 
musulmonų antikomunistiniam 
judėjimui. Tą judėjimą bus leng
va apšaukti kontrevoHuciniu. 0 
komunistai jau seniai spaudžia 
vyriausybę, kad ji imtųsi griež
tesniu priemonių prieš musul
moniškas organizacijas, kurios 
nuodijančios mases “religiniais 
prietarais”.

A NTIKOMUNISTINIS 
JUDĖJIMAS

savo pusės pareiškiu, kad būsiu 
laimingas, jei nusiųtoji mano as
meninė auka suteiks galimybės 
man tapti garbės prenumerato
rium.

J. Tautvyda*

ANAPUS GEL UŽDANGOS
M1RĖ- LENKŲ RAŠYTOJA 

MARIA DOMBROWSKA
Gegužės m. 19 d. Varšuvoje mi

rė žymiausioji vyresniosios kartos 
76 m. amž. lenkų rašytoja Ma
ria Dombrowska. Rašytoja yra 
kovojusi už Lenkijos nepriklauso
mybę, nuo 1924 m. įsijungė į li
teratūros kūrybą, savo trijų da
lių romanu “Dienos ir naktys” 
(1928-1933) pasiekė ir pasaulinį 
garsą. Ji buvo autoritetu ir reži
minių ir griežtos opozicijos prieš 
valdžią gyventojų tarpe. Pernai 
ji pasirašė Vakaruose pagarsėju
sį 34 lenkų intelektualų raštą, nu
kreiptą prieš cenzūrą. Visų oku
pacijų bei režimų laikais rašytoja 
buvo skriaudžiamųjų ir 
jamųjų pusėje.

persekio-
(E)

IRAGENTAS “007” 
SOVIETAI

Sovietų Tass korespondentas V. 
Čiuksejevas pareiškė sovietų nuo
monę apie Vakaruose populiarų 
lan Flemingo herojų James Bond 
— agentą 007. Pažiūra pakarto
ta ir “Komj. Tiesoje” (rir. 87) 
Esą, Fleming savo romanuose

pasisako, “kaip šaltojo karo šauk
lys, aršus viso, kas tarybiška, ne
kentėjas”. Pagal Tasso korespon
dentą, “antitarybinė tematika” 
turinti paklausą tam tikruose Va
karų sluogsniuose. To antisovie- 
tinio detektyvo aukso gyslą at
kakliai naudoją ir kino gaminto
jai. Pateikiamas ir ketvirtojo J. 
Bond filmo “Thunderball” (Žaibo 
blykstelėjimas) turinys: nusikal
tėlių gauja, Maskvos siundoma, 
bando pagrobti atomines bombas 
iš vieno NATO aviacijos pada
linio... Visi tie Flemingo roma
nai ar agento “007” filmai esąs 
antisovietinis triukšmas. Tass pa
sipiktino ir britų “Daily Express” 
dienraščiu, kuris per 11 numerių 
pateikęs Flemingo paskutinę kny
gą “Žmogus su auksiniu pistole
tu”. Ir tai buvęs antitarybinis jo
valas. Suprantama, kad T. Flem
ing ar J. Bond filmai įtraukti į 
pačius juodžiausius sąrašus. Kas 
tas Fleming, jo romanai Lietu
vos, Maskvos, Kijevo ar Alma 
Atos skaitytojams jau gerai žino
ma iš Tasso pykčio blykstelėjimu.

(E)

vimo planą ir 1941 m. buvo pas
kirtas išvežimų viršininku. 1944 
m. vadovavo kalmukų, Čečėnų, in- 
gušų ir Krymo totorių deporta
cijoms. R. Vokietijoje yra depor
tavęs žmones į urano kasyklas. 
Už žmonių naikinimą ir kitus 
“nuoplnus” Sierovas (dabar 60 m. 
amž.) buvo apdovanotas Lenino 
ir kitais ordinais. Dabar yra ži
nių, kad ir jam gali būti iškelta 
byla. (E)

LENKIJOS KULTURIN1KAI 
UŽ LAISVŲ

Lenkijos kultūrininkai ir parti
jos santykiuose pastaruoju metu 
jaučiamos paaštrėjusios nuotai
kos. Varšuvos rašytojai neseniai 
reikalavo panaikinti mirties baus
mę, pakeisti veikiantį baudžiamą
jį procesą, panaikinti specialiuo
sius teismus ir sustabdyti prieš 
rašytojus, menininkus nukreiptą 
partijos cenzūrą. Rašytojų nuta
rimai gegužės mėn. buvo priimti 
didele Rašytojų sąjungos Varšu
vos skyriaus narių dauguma. Įpy
kusi partija pavedė Radijo ir te
levizijos komiteto
rašytojui S’okorskiui pradėti ašt
rią kampaniją prieš kolegas-rašy- 
tojus. Puolimai pradėti Varšuvo
je leidžiamame savaitraštyje 
“Kultūra” (ji skirtina nuo len-

pirmininkui,

AUKOS TAUTOS FONDUI
SEROVAS PAŠALINTAS I§ 

PARTIJOS
Iš Maskvos gautomis žiniomis, 

balandžio mėn. gen. Ivan Siero-

100 MYLIŲ NUO 
AUSTRALIJOS

Indonezija yra artimiausias 
Australijos kaimynas. Australi
ja administruoja pusę Naujosios 
Guinejos salos, kurios antroji 
pusė jau priklauso Indonezijai. 
Išstūmę olandus iš vakarinės sa
los dalies, jie ankščiau ar vėliau 
stums iš rytinės dalies ir austra
lus. Tada jos žinion pateks ant
ra savo didumu pasaulyje sala 
(341.424 kv. mylių plotas). O iš 
tos salos iki Australijos šiauri
nių krantų tėra 100 mylių oro 
keliu.

1964 metais pavieniai asmenys 
aukojo: Juozas Ramanauskas 9-0- 
0; A. Mauragis — & 2-18-0; J. 
Karitonas — £ 1-0-0; D. Burnei- 
kis — £ 1-0-0; M. Gailiūnas — 
10/—; TF igaliotinis Launcesto- 
ne atsiuntė surinkęs: V. Lazdaus- 
kas — £1-0-0; J. Lipčius — £ 1-0- 
0; P. Ligeikis £ 1-0-0; S. Virbic
kas — £ 1-0-0; P. Stiklius — £ 
1-0-0; J. Stepšys 6/—; D. Nar
vydas — 10/—; P. Mūrininkas 
— 6/—; P. Laurinaitis 2/—; A. 
Bartkevičius — 5/—; K. Petravi
čius — 10/—; A. Bačiulis —. 10/ 
—; B. Jankus — 10/—; J. Mar-

I
t 
Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius X
T švenčių proga degtine

BALTIC VODKA

X X

Gaminama lietuvio Adelaidėje ir ekspertų pripažinta A

• • •• *t*

augščiausios rūšies. Gaunama visoje Australijoje. X

A

S y d n e j u j e reikalaukite pas M. PETRONJ £

152 LIVERPOOL RD., ENFIELD. TEL. 74-5727 |
BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD. X 

Cm. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A. ❖

kevičius — 10/—; J. Mališaus
kas — 3/—; A. Gilba — 10/—; 
P. Rankenas — 2/—; P. Niaura 
— 4/—; V. Rinkevičius — 10/—.

Surinkta aukų Sydnejuje Vasa
rio 16 d. proga, pagal aukų lapą £ 
12 — 10 — 0; Melbourne — £ 26- 
8 — 0; Adelaidėje — £ 9-10-0. 
Surinkta aukų Sydnejuje birželio 
tragiškų įvykių proga: £ 17-0-0; 
Melbourne — £ 11-10-0; Brisba- 
nėje — £ 23-11-0; Adelaidėje — 
£ 10-10-0; TF Melbourne skyrius 
prisiuntė aukų surinkęs rugsėjo 
tautos šventės proga £ 10-11-0 ir 
Kalėdų švenčių proga £ 18-18-0.

1965 metų Vasario 16 d. proga 
surinkta aukų: Melbourne — £ 
43-10-0; Sydnejuje — 36-12-4; 
Adelaidėje £ 22-0-0.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai 
dėkojame.

TF Atstovybė Australijoje.

vas pašalintas iš Sovietų Sąjun
gos kom. partijos narių. Jis 1954 
tn. vadovavo sovietų slaptajai po
licijai (saugumui), nuo 1926 m. 
buvo partijos narys, 1956-1961 m. 
partijos centro komiteto narys. 
Dabar į nemalonę patekęs gene
rolas pasižymėjo 1939-1940 me
tais įvykdęs nusikalstamus darbus 
Pabaltijy.

Jis buvo sudaręs Pabaltijo val
stybių “prieškomunistinių ir 
priešrusiškųjų asmenų” likvida-

kų išeivių žurnalo “Kultūra” Pa
ryžiuje). Prieš rašytojus “maišti
ninkus” nukreiptas argumentas: 
jie neturį teisės reikšti noro keis
ti pagrindinę partijos liniją ir 
valdžios politiką. Palymėtina, 
kad, Varšuvos rašytojams balsuo
jant, 150 pasisakė už cenzūros 
panaikinimą ir baudž. proceso 
straipsnių pakeitimą. Balsavusių 
prieš buvo vos dvylika. Tai lai
koma liberaliniu jėgų laimėjimu.

(E)

APKLAUSINĖJIMAI LATVIŲ 
KOLCHOZE

Pagal “Sovietskaja Latvija” 
duomenis ( viename kolchoze ap
klausinėti 495 asmenys. Jų tarpe 
tikinčiųjų rasta 71, tai sudaro 
14,3 % apklaustųjų. Paaiškėjo 
kad iš 495 asmenų visas trečda
lis per metus nėra skaitęs jokios 
knygos, 49 % nėra matę filmo, 
75 % nėra išklausę jokios pas
kaitos. (E)

LIETUVIAI
LIETUVIŲ JAUNIMO ŽYGIS 

Į VAŠINGTONĄ
Gegužės mėn. 15 d. įvyko lietu

vių jaunimo žygis į Vašingtoną. 
Jo tikslas buvo demonstruoti, pa
remti prezidento L.B. Johnsono 
kovą prieš komunizmą. Demons
tracijoje ties Baltaisiais Rūmais 
dalyvavo daugiau kaip 2.000 iš 
įvairių JAV miestų atvykusių lie
tuvių januolių, buvo apie 500 pla
katų. Lietuvaitės kreipė dėmesį 
tautiniais drabužiais. Demonstra
cijai vadovavo A. Mažeika iš Ne.v 
Yorko. Lietuvių jaunimas padėjo 
vainiką prie prez. Lincolno kapo 
— čia prel. J. Balkonas atkalbė
jo maldą ir buvo sugiedota “Ma
rija, Marija”. Speciali lietuvių 
jaunimo delegacija buvo priimta

PASAULYJE
Baltuosiuose Rūmuose. Lietuvių 
žygis buvo atkreipęs JAV spau
dos ir televizijos dėmesį. Demons
tracija buvo įspūdinga ii- pasižy
mėjo tvarkingumu. (E)

LIETUVIŲ PASIRODYMAI 
NEW YORKO PASAULINĖJE 

MUGĖJE
New Yorko pasaulinėje mugėje 

šiais metais lietuviai pasirodys 
keliomis progomis: birželio 13 d., 
prisimenant kenčiančią Lietuvą, 
bus iškilmingos pamaldos Vatika
no paviljono koplyčioje, iškilmės 
prie lietuviškojo kryžiaus ir me
no pasirodymas New Yorko valst 
paviljone. Lietuviai drauge su es
tais ir latviais dar dalyvaus rug
sėjo 5 d. rengiamoje Pabaltijo 
tautų dienoje. (E)

Jau dabar Australijos santy
kiai su Indonezija neturi pavyz
džio istorijoj. Australija savo 
kariais gina Malaziją nuo Indo
nezijos ginkluotų užpuldinėji
mų. Indonezija rengia demons
tracijas prieš Australiją, tačiau 
abu kraštai tebepalaiko diplo
matinius santykius. Australija 
ruošia Naujosios Guinejos gy
ventojus nepriklausomam gyve
nimui, o Indonezija neslepia, 
kad salos gyventojai norį prisi
jungti prie Indonezijos.

Gaudamas vakarinę salos dalį 
Šokamo pasirašė su Jungtinėm 
Tautom, iš kurių jis dabar išsto
jo, sutartį, kad bus atsiklausta 
vietos žmonių, ko jie nori: ne
priklausomos valstybės ar prisi
jungimo prie Indonezijos. Dabar 
Šokamo iau viešai tvirtina, kad 
tokio atsiklausimo' nereikia, nes 
visi norį prisijungti. Stiprus ju
dėjimas už nepriklausomybę pas
tebimas tarp salos papausu, kurių 
dalis dabar priklauso Indonezi
jai, dalis Australijai. Indonezi
ja tą judėjimą slopina ir vadus 
persekioja. Gelbėdamiesi, jie bė
gai į Australijos pusę, tačiau 
australai, kad... nesupykintu Šo
kamo. tuos politinius perbėeė- 
llius paprasčiausiu būdu graži
na atgal. Mes irgi pataikavom 
savo kaimynams komunistams, 
biioiome iuos užpykinti, bet iie 
vistiek surado progą visą mūsų 
kraštą praryti.

-'.sa
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JUOZAS ERETAS

Tremtis ir jos prasmė
Tremtis — atsiskyrimas nuo sa

vųjų ir gyvenimas svetimoje že
mėje — visuomet yra skaudi. Dėl 
to ji skaudi ir lietuviams — egzi- 
liečiams.

Ji skaudi pirmiausia dėl to, kad, 
iš viso, netekimas savo tėvynės 
yra didelė nelaimė. Juk' tai reiš
kia ne tik netekti savo dabarties: 
krašto ir giminių, žemės ir turtų; 
bet ir netekti savo praeities: per 
šimtmečius eitojo kelio, tėvų ir ka
pų, bendrakeleivių ir tradicijos. 
Tai gal net reiškia netekti savo 
ateities: užsimojimų, gyvenimo 
tikslo ir veikimo prasmės. Net ir 
tada, kai visa to nustojame tik lai
kinai, emigracija yra tikra nelai
mė. Suprantama, emigruoti reiš
kia tam tikra prasme numirti.

Tremtis lietuviui itin skaudi dėl 
to, kad jis, būdamas ūkininkas ar
ba kilęs iš ūkio, visa savo prigim
timi yra suaugęs su savo žeme — 
maitintojėle. Dėl tos priežasties 
lietuvis nėra ir joks svieto perėjū
nas, nomadas. Jis sėslus. Žemė 
jam tampa brangiausia visų me-
džiagiškų turtų. Bet ji jam reiš
kia kur kas daugiau, negu tik že
mės gabalas — ji tam tikroji tė
vynė, nes caro viešpatystės jis to
kia nelaikė, žemė buvo jo “vals
tybė”, jo visuomeninė bei mora
linė atrama. Dėl to jis tik pasku
tinės bėdos verčiamas jų paliko. 
Kokie jausmai tuomet jaudino jo 
širdį, galima spręsti iš seno posa
kio: “Jis nusiminęs, it žemę par
davęs”.

Reikia pridurti, kad ir likę Lie
tuvoje dabar išgyvena panašių 
dramų, juk žemės suvalstybinimas 
yra ne kas kita, kaip ūkininko api
plėšimas ir jo pavertimas kolcho- 
zininku — yra jo garbės pažeidi
mas bei socialinio rango panieki
nimas.

Kur kas lengviau išvykti mies
telėnui, ypač neturinčiam žemės 
ar kitokio nejudomo turto, saky
sim, namų. Būdamas dažniausiai 
tik buto nuomininkas, jis papras
tai lengvai palieka savo miestų, 
net savo kraštų. Dėl to į Čikagą 
lengviau persikelti iš Berlyno, ne
gu iš Sintautų.

Lietuviui tremtis dar yra ir 
psichologinė nelaimė, kadangi jis 
jai nebuvo pasiruošęs. Praeityje 
jis tokio reiškinio nepažinojo, to
dėl ir karo metu apie tai negalvo
jo.

Tiesa, po nepasisekusių 1831 ir 
1863 metų sukilimų prieš caristinę 
Rusiją, jis buvo liudininkas, kaip 
daug lenkų turėjo bėgti, o su jais 
nemaža ir lietuvių. Bet šieji be-

veik visi jau buvo sulenkėję, kaip 
pvz., Adomas Mickevičius. Tikrie
ji lietuviai tik vėliau pradėjo emi
gruoti — tarp Muravjovo siautėji
mo laikų ir Pirmojo pasaulinio ka
ro. Tačiau reikia įsidėmėti, kad 
lietuviai tuomet išvyko individu
aliai — nemasiniai, savu noru — 
nepriverstinai, ne iš lietuviškos 
valstybės, o iš nekenčiamos Rusi
jos. Dėl to šie išeiviai kur kitur 
rado geresnes gyvenimo sąlygas ir 
nesijautė tikrais tremtiniais — 
egziliečiais. Taigi, lietuvis iki 
Antrojo pasaulinio karo nežinojo 
tremties tikra to žodžio prasme. 
Bet jis nė nemanė emigruoti, ka
dangi istorija jam buvo skyrusi 
visai kitokį uždavinį: ginti savo 
kraštų ir atkurti savo valstybę.

Uolios visų piliečių pastangos 
tarp dviejų pasaulinių karų atsta
tyti tėvynę bei valstybę lietuvį 
taip pririšo prie savo krašto, kad 
kokia nors okupacija jam atrodė 
visai negalima. Todėl jis okupa
cijai, kaip ir emigracijai, visai ne
buvo pasiruošęs. Tremtis jį tren-
kė, it žaibas iš saulėto dangaus. 
Nelaukti nuostoliai yra visų bai
siausi.

ISTORIJA ŽINO DAUG 
TREMČIŲ

Tremtis yra eilinis reiškinys is
torijoje, nes tautos visada paten
ka į situacijas, kurios verčia jos 
vadus ir veikėjus, kartais net gru
pes ir ištisas mases, palikti savo 
kraštą. Tokių bėgimų skaičius yra 
toks didelis, kad jie užpildo žymią 
istorijos dalį. Suprantama, kad 
tai patys skausmingiausi jos pus
lapiai, nes tremtis išdrasko ne tik 
šeimas, bet ir tautas, ir jos ske
veldras išbarsto po svetimuosius, 
kurių tarpe tremtiniai patenka į 
pavojų nutausti ir dingti be pėd
sakų.

Dažniausiai atskiri veikėjai turi 
palikti gimtąją žemę ir, būtent, 
tada, kai jų politinės pažiūros 
prieštarauja valdantiesiems. To
kių prieštaravimų visuomet bus. 
Dėl to tų politinių emigrantų eilė 
niekada nenutruks. Jų tarpe už
tinkame itin daug patrijotų, besis
tengiančių išvaduoti savo tėvynę 
nuo svetimų užgrobikų. Atsimin
kime prancūzų Chateaubriand ir 
Victor Hugo, taip pat italus 
Mazzini ir Garibaldi. Itin charak
teringas šiuo atžvilgiu Mazzini. 
Kad niekas nekliudytų jo kelio į 
besivienijančios Italijos respubli
kų, jis atsisakė šeimos, pelningos 
vietos, patogios visuomeninės pa
dėties. Tremtis, kurioje jis išbuvo 

25 metus, jam buvo “santo sacrifi- 
cio” — šventa auka tėvynei.

Kartais ištisa religinė grupė ar 
bažnytinis vienetas, atskalūnai, 
turėdavo bėgti ar savo noru pasi
traukti, kaip Anglijos puritonai, 
Airijos katalikai, Prancūzijos hu
genotai, Italijos valdensai, Rusi
jos duchaborai.

Atsitikdavo, kad dideli žemval
džiai turėdavo bėgti. Prisiminki
me lenkų sukilimus.

Atsitiko, kad 70-tais metais po 
Kristaus gimimo, Titui užėmus 
Jeruzalę, buvo ištremta iš savo tė
vynės visa žydų tauta, iki šios 
dienos iš tos tremties nesugrįžusi.

Reikia manyti, kad visada bus 
tremčių, nes tos priežastys glūdi 
beveik nesikeičiančioje žmogaus 
prigimtyje.

AR VISA TREMTYJE BLOGA?
Bloga yra tik tada, jei tauta į 

visų jai daromų žalą nebereaguo- 
ja, jei ji, nemoralumo atrofuota, 
su juo apsipranta ir rezignuodama 

pasiduoda. Iš tokių paiidavėlių 
sunku belaukti ko nors pozityvaus.

Visai kas kita yra su maištau
jančiomis tautomis, nes moralinis 
jos sveikatingumas ir idėjinis ga
jumas visuomet turės teigiamų 
pasekmių. Reikia sveikinti tautas, 
kurios išugdo emigrantus.

Pikčiausias egziliečių priešas 
yra laikas, nes jis negailestingai 
retina jų eiles, nesirūpindamas jas 
papildyti naujomis. Vienok ir šitą 
priešą galima nugalėti, kaip įsak
miai parodo armėnai, žydai, airiai, 
nes visos šios tautos turi jau savo 
valstybes, nors šimtmečiais joms 
įkurti nebuvo jokių galimybių.

Tremtiniai pabaltiečiai bendroje 
emigrantų istorijoje, užima visai 
skirtingą vietą, jie beveik ištisai 
priklauso prie šviesuomenės. Pa
baltiečiai savo kraštus paliko dėl 
tikybinių ir politinių įsitikinimų. 
Pasilikusieji okupacijoje visai ne
gali šia linkme pasireikšti. Ap
vaizda sudarė šiai išskirtinai išei
vijai sąlygas dirbti tą darbą sve
tur. Taigi mūsų Jurgio Matulevi
čiaus, Stasio Šalkauskio, Vidūno 
pasekėjų išsigelbėjimas turi mis
tinę paskirtį mūsų tautos išlikime.

Mistiškas mūsų tremties pobū
dis įpareigoja visus egžiliečius. 
Dėl to mes neturime teisės užsida-

MILIJONAI
Prie Jungt. Tautų veikia spe

cialus skyrius, kuris rūpinasi pa
saulio tremtiniais. J T įstaigose 
suregistruota per 10 mil. Vien In
dijoje yra du milijonai tremtinių 
iš Pakistano; Hong Konge — pus
antro milijono pabėgėlių iš Kini
jos; milijonas tremtinių pasitrau
kė iš šiaurės į pietų Korėją, be
veik tiek pat yra P. Vietname 
šiaurės vietnamiečių, milijonas 
arabų laukia grįžimo valandos 
prie Izraelio sienų. Europoje dar 

ryti privatiniame savo kiaute ir 
pasitenkinti asmeniškų tikslų sie
kimu, apsiribojančiu dažnai tik 
gerbūvio užsitikrinimu bei pato
gumų jieškojimu. -Tas neretai mus 
nubloškia į gėdingą lėbavimų, ku
riame mes išduodame savo pas
kirtį.

Talentams pasireikšti reikia ne 
tik daug veiklių bendraminčių, bet 
ir apsčiai laiko. Juk reikia žinoti, 
kad didžios asmenybės tik lėtai 
formuojasi. Kartais reikia net ke
lių generacijų, kol prinoksta nors 
viena įžymybė. Jei tad jos iškart 
nesimato, mes neturėtume nekant-

TREMTINIU
i

yra 113.000 tremtinių, kurių tar
pe keli tūkstančiai lietuvių. Jie 
negalėjo (kiti nenorėjo) niekur 
kitur pastoviau įsikurti. BALFas 
daugeliui jų padeda pinigais, dra
bužiais, vaistais Jr pan.

Kiek lietuvių tremtinių yra 
Lenkijoj, sunku pasakyti, nes 
daugelis ten gyvena svetimom pa
vardėm; bijodami persekiojimo 
“tapo” lenkais. Sov. Rusijoj, ypač 
Sibire, taip pat dar yra tūkstan
čiai lietuvių.

rauti, nes pirma sąlyga kūrybiš
kumui ugdyti yra kantrybė.

Taip pat neturi mūsų bauginti 
faktas, kad daugiašakė mūsų kul
tūra negali būti ugdoma be kovų. 
Kurti visuomet reiškia kovoti: ko
voti už įforminimų, pripažinimų 
mūsų darbų.

KOKIA KALBA KURTI?
Bet kokia kalba mes turėtume 

kurti tremties mums skiriamus 
darbus? Pirmiausia turime išsi
aiškinti kalbos esmę ir jos užda
vinį.

Kalba visų pirma yra įrankis, 
leidžiąs mums santykiauti su ap
linka. Mūsų kontaktų ratas darosi 
juo platesnis, juo daugiau kalbų 
mes mokame. Dėl to dar romėnai 
tvirtindavo: “Kiek moki kalbų, 
tiek kartų esi žmogus”. Tad verta 
išmokti kalbų, ypač pasaulinės 
reikšmės turinčių.

Kalba yra brangiausias tautos 
turtas. Žmogus jos pagalba žen
gia į pasaulį ir jai padedant susi
pažįsta su gyvenimu. Jis atkuria 
pasaulį savyje. Mūsų kalboje tad 
atsispindi visa mūsų buitis. Su 
vokiečių poetu Arndt’u galima 
tvirtinti: “Kalbos gelmėse užtin
kame visus tautos savumus”. Iš 
tiesų: tauta ne vien kuria, bet tie
siog tampa kalba.

Dėl to tremtiniai turi suprasti, 
kad dingimas svetimos kalbos jū
roje reiškia he ką kitų, kaip atsi
sakymą nuo tautinio kultūros dar
bo išviso.

Į pavojų netekti savo kalbos ir 
tuo pačiu netekti "gyvybės ir gar
bės” patenka kiekviena emigraci
ja. Įsidėmėtina, kad pabėgęs nuo 
revoliucijos prancūzas Rivarol 
Hamburge pradėjo leisti naują 
prancūzų kalbos žodyną, nors jo 
kalbai negrėsė joks pavojus. Emi
grantinės grupės visada skuba 
gelbėti savo kalbų.

Negalime pamiršti, kad anks
čiau ar vėliau savo darbo vaisius 
turėsime parnešti Lietuvon. Ta
čiau tai bus tegalima, jei tiek te
nykščius, tiek čionykščius jungs 
ta pati kalba.

ANTANAS GIEDRIUS

RACHELE
Mano mielasis, jeigu tu nori, aš apsakysiu tau 

savo gyvenimo praeitį. Sėskis priešais mane ir pa
siklausyk. Aš kalbėsiu iš grynos širdies, nes taip 
trokšta tavo širdis, ir sakysiu tau žodžius, kuriuos 
atvirai tars mano burna. Mano apsakymas tarpais 
vėl skaudžiai sukrės man širdį, bet aš bandysiu 
kalbėti ir sakyti tau neilgo dar mano amžiaus iš
gyventas dienas ir valandas. Sakau — išgyventas, 
nes juk ne visų laiką mes išgyvename, o tik labai 
trumpas akimirkas, palyginus su visu mūsų buvimu 
šiame pasaulyje...

Aš augau vienoje mažoje Europos šalyje su 
puošniomis upėmis ir ežerais, su žalsva jūra ir gels
vais tos jūros pakrančiais, su žaliuojančiomis ūki
ninkų sodybomis ir kukliais miestais. Kadaise ta 
šalis buvo didelė ir galinga, ir daug žemės valdovų 
akių buvo į ją nukreiptos. Deja, nelemto likimo 
dėka ji sunyko, ir teliko jos tik vienas branduolys... 
dar mažiau. Bet aš norėčiau pasakyti, kad ta šalis 
ir dabar tebėra didelė, tiktai ne žemės plotais, ne 
žmonių milijonais, o sena ir nuostabia savo kalba, 
gražiais papročiais ir žmonių svetingumu. Tai ten 
aš augau, toje šviesioje šalyje.

Mano tėvai buvo pirkliai ir gyveno nedideliame 
miestukyje prie didžiausios tos šalies upės. Buvau 
viena duktė ir turėjau tris brolius. Tėvai ir broliai 
labai mane mylėjo ir lepino, bet ir mokė eitį į gy-. 
venimą.

Pirmutinis mano mokslas buvo išmokti savo 
tautos kalbų ir papročius. Antras mano mokslas 
buvo išmokti tos šalies žmonių kalbų. O tam daug 
pastangų ir nereikėjo: kaimynystėje daug buvo vai
kų, kurie kalbėjo ana kalbą. Mano tėvai leido ma
ne su jais draugauti, ir, septynerių metų būdama, 
aš jau gražiai kalbėjau abiem kalbom.

Tada tėvai išleido mane į mokyklų. Mokykloje 
turėjau išmokti ir senosios mūsų protėvių kalbos.

Aš turėjau gabumų ir norėjau mokytis. Mano 

tėvai sakė, kad aš galėsianti būti gydytoja. O aš 
pati dar negalvojau, kas norėčiau būti. Man jau
nystė žydėjo, ir aš džiaugiausi spalvingu savo pa
vasariu.

Mūsų mieste viena tebuvo gimnazija. Tėvai 
išleido mane į tų vienintelę, kur ėjo visi tos šalies 
vaikai, čia, neskaitant kitų mokslų, išmokau dar 
dvi svetimas kalbas. Dabar aš mokėjau penkias 
kalbas, o geriausiai iš jų — tos šalies kalbų, kur 
gimiau ir augau. Niekas nebūtų galėję pasakyti, 
kad aš nebūčiau buvusi tos šalies duktė.

Aš supanašėjau su tos šalies mergaitėmis, kaip 
supanašėja dvi nevienokio lino drobės, patiestos ša
lia viena kitos baltinti. Tos šalies mergaitės buvo 
ir geriausios mano draugės.

Girdėjau sakant, kad aš graži. Iš motinos bu
vau paveldėjuši dailų liemenį ir lino sėmens plau
kus, iš tėvo — rusvai mėlynas akis ir smulkius bal
tus dantis. Mano šypsena buvo tos šalies mergaičių 
šypsena, o jų šypsena priminė saulės šypsenų, kai 
pavasario dienomis pažvelgia ji pro baltus pūkinius 
debesėlius.

Mes ruošdavom pasirodymus su vaidinimais. 
Mes šokdavom tos šalies tautinius šokius. Aš pasi- 
puošdavau jų tautiniais drabužiais ir šokdavau, šok
davau... Man lėkė iš žiūrovų tiek pat meilių šyps
nių, kiek ir kitoms tos šalies mergaitėms. Niekas 
nebūtų galėję pasakyti, kad aš ne jų sesuo.

Ar aš buvau patenkinta? O, taip, mano miela
sis! Aš buvau sužavėta. Aš džiaugiaus, aš krykš
tavau ir spaudžiau prie savo širdies tos šalies mer
gaites, kaip tikras savo seseris. Nelengva tau būtų 
suprasti, kaip mes mylėjomės.

Ne be to... ne be to, mielasis: aš turėjau ir drau
gų. Iš jų tarpo, žinoma. Šaunių buvo berniukų, 
šaunių vyrų! Jų akys veriančiais žaibais žėrėjo, 
jų veidai kaito pavasario ryto aušros rausvumu. 
O jų jėga veržėsi iš visos jų išvaizdos, iš viso dar
naus kūno.

Mano mielasis, aš matau šešėlį tavo veide. Bet 
atleisk man: tu pats norėjai, kad apsakyčiau tau 
savo gyvenimo praeitį.

Kai baigiau septynias klases, į tų šąli įsiveržė 
svetima kariuomenė ir pastatė savo valdžių. Ta 
valdžia buvo vadinama raudonąja. Ji buvo kieta ir 
žiauri. Mes visi nuliūdome. Visų šalį apėmė neri

mas, tarytum juodas grėsmingas debesis būtų pa
kibęs ant visų galvų.

Buvo tokių, kurie ir džiaugės. Man gėda sakyti: 
daugiausia džiaugėsi mūsiškių. Kiti ir pataikavo 
raudonajai valdžiai, ir tokių daugiausia buvo mū
siškių. Jie buvo spitri kaip kurmiai, kurie nemato 
saulės spindulių.

Mano širdis pasidarė baugi, baugi kaip ir tų, 
su kuriais buvau susigyvenusi, kaip su savo seseri
mis ir broliais, kaip su širdingais draugais.

Mes nustojome linksmai dainavę ir žaidę. Mes 
viską darėme verčiami, kaip tas šunelis, šokinamas 
per lazdutę, kad liepia jo šeimininkas. Šunelis per
šokęs nesmagiai apsilaižo, o mes atsidustam...

Praėjo visi metai. Per tuos metus daug sau
valių padarė raudonoji valdžia, neįmanomai žiau
riai apiplėšė ir nuskriaudė visą šalį.

O vieną naktį... ginkluoti tos valdžios patikė
tiniai, trankydami ir laužydami namų duris, tūks
tančius senų ir jaunų žmonių ir lopšeliuose gulin
čių vaikelių kėlė iš miego, pusnuogius ir išsigandu
sius sodino į aklinus vagonus ir be poilsio, be mais
to ir vandens lašo vežė tūkstančius mylių į spei
guotus kraštus, kad negalėtų gyventi ir išlikti...

Likusieji dabar pasijuto, lyg milžiniškas juo
das paukštis būtų ant visos šalies ištiesęs savo 
sparnus, grėsmingai išsižiojęs ir visus besitaikstąs 
sudraskyti...

Vienų ankstybų rytų iškilo baisus karas. Iškilo 
karas, ir į tą šalį įsibrovė kita kariuomenė, atėjo kiti 
valdytojai. Jie atėjo kaip išvaduotojai, bet neatrodė 
meilūs. Mano gimtosios šalies (aš taip ir sakysiu 
— mano gimtosios šalies) gyventojai džiaugėsi, kad 
išvaryti anie, bet nesidžiaugė ir šitais, kuriuos vadi
no rudaisiais.

Mano tėvai pradėjo būgštauti, kad rudieji atė
jūnai nekentė mano tautos. Aš niekur negalėjau 
eiti iš namų. Tėvai manęs iš akių nepaleido. Aš 
ilgėjausi savo draugių, bet negalėjau su jomis susi
tikti, negalėjau jų pasiekti.

Ir vienų kartų atėjo pas mane Ramutė. Tai 
kad apsidžiaugiau! Maniau, kad nuspausiu jų be- 
myluodama.

Bet ji atėjo nesmagi, susirūpinusi.
— Akele, — tarė man, — mieste gali kilti ne

malonių įvykių. Eiva pas mane. Juk žinai, kokie 

nepalankūs rudieji...
Žinojau. Mes visi žinojome. Bet mano tėvai 

neleido manęs. Ramutė meiliai išbučiavo mane ir 
išėjo. Man rodėsi, kad aš mačiau ištryškusias aša
ras iš jos akių. Aš sugrįžau į savo kambarį ir ap
siverkiau.

Tų pačių dienų daug vyrų ir moterų surinko 
mieste rudieji ir sustatė gatvėje į eilę. Tuos žmones 
rudieji apkaltino, kad pataikavę ir tarnavę raudo
najai valdžiai. Jų tarpe buvo daugiau mūsiškių.

Mano tėvai buvo susirūpinę ir išsigandę. Aš, 
šalto nerimo apimta, kiūtojau susigūžusi ir nežino
jau, ką daryti. Dabar būčiau bėgusi pas Ramutę, 
bet man gailėjo tėvų. Motina neramiai vaikščiojo 
po visus kambarius, kur sustodama, kur prisėsdama. 
Tėvas sėdėjo po langu, ėjo į gatvę ligi namų slenks
čio ir vėl grįžo atgal. Vieną kartų buvo nuėjęs pas 
kaimyną ir ilgiau užtruko. Motina dejuodama lau
kė, o kai sulaukė, tėvas nė vieno žodžio nepratarė ir 
vėl atsisėdo po langu.

Vakare išgirdom, kad juos visus sušaudė... tuos, 
kuriuos buvo suėmę ir sustatę gatvėje. Juos nuvarė 
į mūsų tautos kapines ir liepė išsikasti ilgų duobę. 
Paskui sustatė ant duobės krašto, kad nušauti jie 
patys įgriūtų į duobę. Bet pirmiau rudieji dar pa
sityčiojo iš jų: liepė tarp savęs pasipešti, o kas kitų 
nuveiksiąs, tas išliksiąs gyvas. Vieni pešės, kiti ' 
nenorėjo peštis. Galiausiai visus sušaudė, ir visi 
sugulė į tą patį kapų...

Mudvi su motina apsikabinova ir .tylėjova 
dūsaudamos. Tėvas garsiai giedojo šventas gies
mes ir protarpiais šaukė: "Adonai! Adonail...”

Po valandėlės kažin kur krito bombos, kažin 
kur šaudė. Mudvi su motina stipriau apsikabinova 
viena kitą, o tėvas raudodamas giedojo šventas 
giesmes ir šaukėsi Dievo. Aš patylomis verkiau, 
matydama ir girdėdama tėvo skausmų...

Ir vieną dieną jie atėjo į mūsų namus... du 
vyrai su šautuvais ant pečių, su rimbais rankose. 
Mano motina, dar jiems nematant, spėjo paslėpti 
mane po sofa. Jie klausė, kur kiti šeimos nariai, 
ir tėvas atsakė: "Išvažiavo”. Jie apėjo visus 
kambarius, lipo į palėpes ir rūsius. Paskui iš
kraustė visas spintas ir paėmė mūsų brangenybes. 
Tada pasakė tėvui ir motinai: “Eime!”

(Bua daugiau)

3
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EKONOMINIAIS KLAUSIMAIS
.. Mūsų bendruomenės veikloje 
ekonominiai reikalai visada yra druomenės pajamų šaltinių (apie vistiek būtų buvusios 
kasdieninių rūpesčių eilėje. Lėšų juos nėra reikalo kalbėti) ver- jei gėrimams, pav. vietoj 
stoka — tai stabdžiai, kurie ir tetų pasvarstyti dar eilę naujų, 

kurie, tinkamai išryškinti ir iš
populiarinti, galėtų sukelti vi
suomenės susidomėjimą ir pri
tarimą. Štai keletas pavyzdžių: 
mes mėgstame, švęsti gimimo 
dienas, vardines, išleistuves, su- 

veiklos būreliai galėtų visai ki- tiktuves, įvairių įvairiausias su- 
taip atrodyti. Todėl visai supran- kaktis — vedybų, darbo veiklos 
tama, kodėl Krašto Valdyba su- ir galybes kitų, pradedant sa- 
darė patariamąją ekonominę ko- vaitėms, metais ar jų dešimtimis; 
misiją, kurios pirmasis posėdis mes keliame, puotas per sužie- 
įvyko gegužės mėn. 16 d. (M. dotuves, vestuves, krištynas, pil- 
P. 1965 m. geg. 24). Patariamo- nametystės sukaktis, mokyklų 
sios komisijos veikla plačiajai baigimus, diplomų aplaistymus; 
visuomenei kol kas nėra žino- mes švenčiame Motinos, Tėvo 
ma, greičiausia ji dar tik apsiri- dienas; mes siunčiame, vežiame, 
boja planavimu. Todėl, atrodo, nešame šiomis progomis dova- 
kaip tik tinkamas laikas pasisa- nas, gėles, atvirukus. Prisimin- 
kyti ir bendruomenės nariams, kime tik Kalėdas — persikrei- 
Gal į vieną kitą mintį ar siūly- pę tempiame pundus pundelius 
mą bus tos komisijos atkreiptas vertingų, o ir niekam nereikalin- 
dėmesys ir gal tas bus naudin- gų daiktų. O jei kam siunti, va
ga rengiant bendrą ekonominių dinasi, turi ir iš jo gauti. Ir pra- 
reikalų tvarkymo planą. sideda lenktyniavimas. O kiek 

Mūsų bendruomenės vyriau- tam išleidžiame pinigų? Nese- 
sieji organai galios uždėti ben- niai teko išgirsti iš vieno pažįs- 
druomenės nariams privalomus tarno, kad esą dukters vestuvės

■ mokesčius neturi. Bet jei tokią kainavo apie 500 svarų. Man pa
galių kas nors ir suteiktų, tik- abejojus dėl tokių didelių išlaidų 
riausia ja niekada nebūtų pasi- prasmės, buvo atsakyta: juk ves- 
naudota. Mūsų bendruomenės tuvės esti kartą per visą amžių, 
lėšų šaltinis —- tiesioginė ar ne- Tiesa, dažniausia taip būna. Bet 
tiesioginė auka, plaukianti iš ar nebūtų galima atžymint šitą- 
grynos, savo tautą ir tėvynę my- jvykį šimtais butelių šampano, 
linčios širdies. Mūsų širdys rašo brendžio, dėžėmis alaus ar kito- 
aukos dydžio, jos dažnumo kių gėrimų taip pagalvoti: nu- 
nuostatus ir įsipareigojimų vyk- pirksim keliais buteliais mažiau 
dymo taisykles. Auka yra ne- gėrimų, o skirtumą, pagerbiant 
išdžiūstamas šaltinis, tačiau au- progą ir asmenis, paaukosim 
kotojai aiškiai turi žinoti, kokia bendruomenės reikalams. Ar ne- 
jų aukos paskirtis ir kad tikrai būtu tiksliau taip, galvoti (ir da
ta auka bus panaudota tinkamai. ryti( visomis kitomis progomis

geriausius norus, puikiai pareng
tus planus palieka neįvykdytus. 
Jeigu lėšų klausimas būtų leng
viau sprendžiamas, mūsų viso- 
keriomis mokymo priemonėmis, 
mūsų spauda, organizacijos,

Be dabar esamų mūsų ben- ir šventėmis? Sakysim vestuvės 
šaunios, 
.200 

svarų būtų buvę išleista 150 
svarų, o 50 svarų — bendruo
menės reikalams.

Pereikime prie mirties atvejų. 
Mirus brangiam mūsų šeimos ar 
bendruomenės nariui palydime 
jį į amžino poilsio vietą, o ka
pą apkrauname vainikais, gėlių 
puokštėms su ilgais, skambiais 
įrašais kaspinais. Bet praeina 
mėnuo kitas — palydėtasis ap- 
mirštamas, puikiosios gėlės su
vysta, sudžiūsta, kaspinai išblun
ka ir ant kapo lieka tik šiukšlių 
krūva, vėjo purtoma ir nešioja
ma. Mylinti ranka kapą aptvar
ko, o anų vainikų ir gėlių liku
čius numeta į atmatų dėžę. Ar 
nebūtų prasmingiau ir tinkamiau 
velionis pagerbtas, jei vietoj tų 
nykstančių ženklų būtų padary
ta atitinkama jo garbei ir atmi
nimui auka?

Įsigilinę į savo kasdieninį ir 
nekasdieninį gyvenimą aukai 
progų rastume labai ir labai 
daug. Tokią auką galėtų daryti 
rengėjai ir svečiai. Tik vienu bu
teliu gėrimų mažiau, tik vieną 
dėžutę cigarečių mažiau surūky
kime — nebus skriaudos sau, 
o tuo padaryta auka, tarsi, gy
vensime lietuviško visuomeni
nio gyvenimo veikloje. Kiekvie
name subuvime, vaišėse, aiš
kiai matomoj vietoj, pav. ant

stalo atliekamo peno (cento) dė 
žutė. Kol prie šio, papročio pri 
prasime, ant dėžutės galėtų bū 
ti lapelis su užrašu. Be jokių ra 
ginimų ar priminimų šis papro 
tys galėtų prigyti.

Kaip 
rinktos 
komos?

Visų 
dybos turėtų būti vedama spe- 
cialinė Garbės ir atminimų kny
ga. Į tą knygą smulkiai turėtų 
būti įrašoma aukotojo pavardė, 
vardas, kokia proga, kokiam 
asmeniui pagerbti ar progai at
minti surinkti ir aukojami pini
gai. Toji knyga būtų įrodymas 
ir pastovus priminimas ir auko
tojo asmens ir aukos tikslo. Pav. 
vietoj vainiko mirus tokiam ir 
tokiam asmeniui, jam pagerbti 
ir atminti £ Keisis mūsų or 
ganizaciniai organai, keisis ben
druomenės, bet knyga ir jos įra
šai tebebus. Kai Krašto Valdyba 
naudos pinigus ar tai Tėvynės 
vadavimo reikalams ar mūsų 
tautinei ar kultūrinei veiklai rem
ti, tame darbe dalyvaus ne tik 
tie, kurie dabar yra, bet ir tie, 
kurių atminimui padaryta auka.

Knygos įrašai tam tikrais tar
pais turėtų būti viešai skelbia
mi ir visa piniginė atskaitomybė 
kontroliuojama bendruomenės 
statuto nustatyta tvarka. Skelbi
mai, kurie skelbiami spaudoje, 
turėtų būti tokio pobūdžio, kad 
nebūtų vien formalus pakvita
vimas, bet ir asmens ar progos 
pagerbimas.

J. Slavėnas

čia minėtais būdais su 
aukos turėtų būti tvar

pirma prie Krašto Vai

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

PAČI Fl KO SALOSE
Fiji lijo beveik visą d ieną. 

Penkiese nusisamdę taksi apva
žinėjom dalį salos ir Suva mies
tuką. Visur žalia, medžiai, gėlės 
ir, spalvoti krūmai. Aplankėm vie
tinių kaimelį. Gyvena gana var
gingai. šiaudinis vieno kambario 
namukas be baldų. Miega ant žo
linių dekučių. Oras maloniai šil
tas, tad daugumas basi. Kaimelis 
prižiūrimas metodistų misijonie- 
rių ir, atrodo, skirtas turistų lan
kymui. Yra nemaža vaikų, kurie 
stengiasi pasigauti turistą ir jį 
pavedžioti, bet jie malonūs ir vi
sai neįkyrūs.

Suva miestas nemažas — apie 
40.000 gyventojų, iš kurių apie 
65% indų kilmės, 10.00 baltųjų ir 
likusieji vietiniai. Miestelis gana 
simpatiškas. Iš paviršiaus jokių 
rasių skirtumų nesimato. Gatvėse 
daug žavesio teikia indės su savo 
spalvinga sari.

Indai man primena lietuviškus 
žydelius: biznieriai, krautuvinin
kai ir tautiškai sąmoningi.

Mūsų taksistas indas, su kuriuo 
prieš išvažiuojant teko gana kie
tai derėtis, pasirodo gana malo
nus vyrukas. Trijų valandų kelio
nėje taip susidraugavom, kad bai
giant nusivežė pas save namo ir 
net pavaišino čiabuvių g ėrimu 
“kava”. “Kava” yra augalo šak
nys, išdžiovintos ir sugrūstos. 
Prireikus užpili vandens ir gauni 
šnapsą. Skonis ir išvaizda kaip 
drumzlino vandens,
gėrėm, tad nepatyrėm 
mo.

Mieste visi pirkom 
rius, foto aparatus ir
čia yra maždaug trečdaliu pigiau 
negu Australijoje. Gera vieta įsi
gyti suvenyrų prieplaukoje, kurie 
prieš pat laivui išplaukiant pasi
daro nepaprastai pigūs.

Fiji palikom tris keleivius, ku
rie laivą pasivijo uosto greitlai- 
viu ir buvo susodinti į laivą.

Tarp Fiji ir Havajų praplaukia
ma taip vadinama tarptautinė Da
tos linija. Keliaujant rytų kryp
timi prisideda dar viena diena. 
Taip mes turėjome du ketvirta
dienius. Įdomu buvo klausyti 
Australijos radijo transliacijų iš 
didžiojo Penktadienio, nors mums 
dar buvo ketvirtadienis ir tai jau 
antras!

Havajus pasiekėm ryte. Laivą 
su havajietiškom dainom pasitiko 
graži dainininkė. Vėliau, lipant 
iš laivo havajietės merginos su

Lenkas pabėgėlis
Gegužės 16 d. į Vakarus pasi

traukė lenkų karinės misijos Vak. 
Berlyne vedėjas, pasiuntinys ir 
gen. majoras Vlad. Tykocinski. 
Jis iš amerikiečių paprašė azilio 
teisės ir po kelių valandų buvo 
nuskraidintas į Fed. Vokietiją. 
Lenkų diplomato pabėgimas j Va
karus lenkų ir rytų vokiečių tar
pe sukėlė nemaža erzelio, o Va
karuose keltos to pabėgimo prie
žastys.

Iš Berlyno gautomis žiniomis, 
buvusios dvi pagrindinės to žygio 
priežastys: tai Lenkijoje įsivyra
vusios antisemitinės nuotaikos 
(Tykocinski — žydas) ir antra, 
labiau ryškėjus Lenkijos vid. 
reikalų ministro Moczar’o, drauge 
ir slaptosios policijos įsigalėji
mas. Tykocinski pareiškė, kad jis 
ir toliau liekąs komunistu ir siek
siąs dirbti Lenkijai ir svetur gy
vendamas. Bėglys yra 45 m. amž. 
profesoriaus sūnus. Karo metu 
jis buvo karininku lenkų divizi
joje, sovietų fronte. Pokario me
tais turėjo įvairias diplomatinio 
pobūdžio pareigas V. Vokietijoje, 
Austrijoje, Korėjoje, Romoje, 
New Yorke (J. Tautose), buvo 
lenkų užsienio reikalų ministro 
kabineto šefas. Nuo 1957 m. va
dovavo lenkų karinei misijai V. 
Berlyne.

Dar prieš Tykocinskio pabėgi
mą, gegužės 5 d. į Vakarus pasi
traukė lenkų ambasados R. Ber
lyne attachė Radonskio 19 m.

amž. sūnus. Jis pasiprašė azilio 
teisės ir nurodė, nenorįs toliau 
gyventi komunistinėje santvarko
je. ( (E)

PAGALBON 
GIMNAZIJAI

LAIŠKAS ALB KR; V-BOS 
PIRMININKUI

SYDNEY APYLINKES GYVENIME

Dabartinė Sydney Apylinkės Valdyba. IS k.: iždn. A. 
Bačiulis, vicepirm. V. Bitinas, pirm. V. Miniotas, 
narys kult. reik. K. DaniSkevičius ir vald. sekr. V. Ra
čiūnas.

MIELI SYDNĖJAUS 
APYLINKĖJE GYVENANTIEJI 

TAUTIEČIAI
A.L.B. Krašto Valdyba aplink

raščiu Nr. 2. įpareigoja apylinkių 
Valdybas artimiausiu laiku aplan
kyti tautiečius, gyvenančius apy
linkės ribose, šiais tikslais: 1. 
įteikti Krašto Valdybos asmeninį 
laišką; 2. surinkti solidarumo mo
kestį; 3. sudaryti tikslius lietuvių 
sąrašuš — kartotekas; 4. suregis
truoti mirusius ir 5. parinkti au
kų Tautos Fondui.

Tad mieli tautiečiai, apylinkės 
Valdyba prašo iš anksto atvykusį 
Valdybos narį priimti, suteikti 
prašomų žinių ir ta proga užsimo
kėti garbingą tautinį solidarumo 
mokestį ir, kiek išgalėsite, paau
koti Tautos Fondui.

Jeigu kuris nors tautietis, gy
venantis apylinkės ribose, pasiry-

Didžiai Gerbiama* Valdybe* 
Pirmininke,

PLB Vokietijos Krašto Taryba, 
posėdžiavusi š.m. balandžio mėn. 
30 — gegužės 2 d.d. Vasario 16 
Gimnazijos patalpose Huettenfel- 
de, nuoširdžiai sveikina Austra
lijos Lietuvių Bendruomenę ir jos 
Valdybą. Dėkojame taipgi už vi
sokeriopą pagalbą Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenei ir ypač už 
Vasario 16 Gimnazijos ir jos nau
jų namų statybos rėmimą.

Su dideliu džiaugsmu galime 
Jums pranešti, kad Gimnazijai 
jau pastatyti nauji namai, pašven
tinti ir perduoti naudojimui. Ta
čiau mūsų Bendruomenę slegia 
sunki 90.000 DM arba 23.000 dol. 
skola už nesumokėtas statybos 
sąskaitas. Šią skolą būtinai * turi
me sumokėti ligi š.m. liepos mėn. 
1 dienos. Todėl mūsų viltys yra 
nukreiptos i Jus ir j geraširdžius 
Australijos lietuvius.

Mes Jabai prašome A.L. Ben
druomenės Krašto Valdybos pa
dėti mums šias skolas apmokėti. 
Mes stengiamės Vasario 16 Gim
naziją, kuri yra gyvas Lietuvos 
laisvės simbolis, išlaikyti ir tobu
linti, tačiau be Jūsų visų pagel- 
bos to negalėsime padaryti.

S,u tikra pagarba ir nuoširdžiu 
dėkingumu

PLB Vok. Kr. Tarybos 
Perzidiumas

Tėv. A. Bernatoni*
J. Križčiūna*
J. Stankaiti*

žęs išvykti atostogų ar šiaip ku-

Nedaug jo 
jo stipru-

transisto- 
kitka, kas

Amerikos žemynu buvo, Vancou
ver uoste, Kanadoje. Juostų įp- 
laukėm vėlai vakare. Nors gero
kai lijo, bet atsirado entuziastų, 
jų tarpe ir aš, apžiūrėti miesto.

SYDNEY RAMOVĖNAI REMIA JAUNIMĄ

kiekvienu keleiviu fotografavosi.
Iš 800.000 Havajų salyno gy

ventojų apie 3/4 gyvena Oahu 
saloje, čia yra Honolulu, Vaikiki 
ir garsusis Pearl Harbour. Joje 
auginama daug cukrinių nendrių 
ir ananasų. Nemažiau svarbūs ir 
turistai. Netoli uosto įrengtame 
aerodrome lėktuvai leidžiasi ir 
kyla kaip bitės. Pragyvenimas čia 
maždaug ketvirčiu brangesnis, ne
gu pačioje Amerikoje. Mane 
smarkiai sukrėtė alučio stiklas, 
kuris kaunuoja nuo 45 centų iki 
vieno dolerio. Apie kitus gėrimus 
net nepasvajojau!

Oahu salą apvažiavom turisti- .Miestas kiek senoviškas ir gero- 
niu autobusu. Matėme tikrai pa
trauklių vietų, bet yra daug skur
do, šiukšlynų. Vaikiki nuo Hono
lulu skiria apie 5 mylios. Miestas 
kurortinis ir yra ko pasižiūrėti. 
Pats pajūris yra labai puikus, bet 
nė kiek neblogesni tokie Bondi ar
ba Manley Sydnejuje. Pats kli
matas sutraukia daug vasarotojų. 
Taip vadinamame “International 
Market Place” kiekvieną vakarą 
vyksta havajietiškų dainų ir šokių 
koncertai. Įėjimas nemokamas. 
Pačių havajiečių saloje tėra likę 
apie 7.000, ir jų svarbiausias už
siėmimas šokti ir dainuoti savo 
tautines bei sumodernintas dai
nas.

Laivas išlydėtas taip pat su ha
vajietiškom dainom ir 
Aloha, Aloha. . .

Pirmas kontaktas su

muzika.

šiaurės

kai atsilikęs palyginus su austra
liškais. Į akis krinta daug “barų”, 
kurie atidari iki vėlyvos nakties. 
Rimčiau su miestu ir apylinkė
mis susipažinta keliaujant turis
tiniu autobusu. Šiuos Įspūdžius 
rašau jau būdamas Čikagoje, bet 
Vancouver kaip miestas savo gro
žiu iki šiol sau lygių neturėjo.

Sydnejiškės p. Z. Vičiulienės 
paprašytas aplankiau jos seserį p. 
Z. Kaulienę. Pasiskambinus jis 
atvyko manęs pasiimti iš laivo. 
Pas juos pasivaišinom ir buvome 
pavežioti ir po tokias vietas, ku
rių nebuvom matę keliaudami tu
ristiniu autobusu.

Vancouver mieste esą apie ke
liasdešimt lietuvių, bet jų veiklos 
nesijaučia. Anksčiau turėję sa
vaitgalio mokyklą, bet pritrūkus 
mokytojų turėjo užsidaryti. Šiaip

L. V. S-gos “Ramovė” Sydney 
skyriaus Valdyba, gegužės 30 d. 
savo posėdyje nutarė ir šiais me
tais materialiniai paremti jauni
mo organizacijas iš savo kuklių 
daugumoje surinktų iš Ramovėnų 
nario mokesčio sumų:

1. Jaunimo atstovams vykstan
tiems j Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą 1966 metais Chicagoje 
£25.0.0.

Tautinių šokių gru-
Mrs Cox-Osinaitės

Skautų tuntui, vad.

riais kitais sumetimais nebūtų na
mie surandamas, maloniai prašy
tumėm pirmai progai pasitaikius 
užeiti pas artimiausiai gyvenantį 
valdybos narį ir atlikti tautinę pa
reigą. Tuo tikslu skelbiame Syd- 
nėjaus apylinkės Valdybos nuo
trauką ir narių adresus: Apylin
kės Valdybos P-kas V. Miniotas, 
18 Brussels Str. Homebush, NSW. 
Tel. 73 0689.

Vice — p-kas V. Bitinas. Tel. 
96 3394. North Sydney, iždinin
kas Algis Bačiulis, 29 Windsor Rd. 
Dulwich Hill. NSW. Tel. 56 7234. 
Sekretorius Vytautas Račiūnas 
172 Barcom Ave. Darlinghurst 
Narys kultūros reikalams K. Da- 
niškevičius, 135 Slade Rd., Bard- 
wel Park. NSW. Tel. 50 3126.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

NAUJI LEIDINIAI
Pasaulio Lietuvi*. Nr. 14, 1965 

m. Kovas. Šiame numery plati pa
saulio lietuvių bendruomenės ap
žvalga, daug žinių iš Australijos. 
Įdomus reportažas iš Pietų Ame
rikos lietuvių kongreso.

Biuleteni*. Lietuvių Kriščionių 
Demokratų Sąjungos Centro ko? 
miteto informacinis leidinys Nr.2 
Šiame numery paminimas buv. 
prezidentas A. Stulginskis jo 80 
metų proga, pristatoma popie
žiaus Pauliaus VI-jo enciklika 
“Ecclesiam suam”, apie pragied
rulius ir šešėlius VLIK’e ir įdomi 
kitokia informacija. Hektogra
fuotas leidinys, leidžiamas Ame
rikoje, 1224 E. 84th St, Cleve
land, Ohio 44103, U.S.A.

Albina* Baranauskas. KARK- 
LUPĖNUOSE. Dienraščio “Drau
go’ ’šių metų pradžioje premijuo
tas romanas. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas 1965.

Autorius A. Baranauskas jau 
gražiai užsirekomendavo savo ap
sakymu rinkiniu “Sniego platu
mos”. Šiame romane rašytojas 
vaizduoja lietuviško kaimo buitį 
gana originaliu ir sodriu pasako
jimu. Šalia kitų mūsų dabarties 
žymių pasakotojų kaip P. Andriu
šis, M. Katiliškis, A. Baranaus
kas užima gana svarbią poziciją. 
Knygos kaina 2.50 dol. Viršelis 
Pauliaus Jurkaus. Knyga gauna
ma “Draugo” administracijoje 
4545 West 63rd St., Chicago, Ill. 
60629, U.S.A.

jie ruošia minėjimus ir stengiasi 
vieni su kitais palaikyti ryšius, 
pabendrauti, kiek leidžia sąlygos. 
Vietos lietuviai Kanada patenkin
ti ir, p. Kaulienės žodžiais, ji ir 
nenorėtų niekur kitur gyventi, 
kaip tik Vancouveriy.

Juozas Donela

Chorui

Sydney

2. Sydney 
pei, vad. 
£10.0.0.

3. Sydney
J. Zinkui £10.0.0.

4. Sydney savaitgalio mokyklai 
Lidcombe £10.0.0.

5. Bankstowno savaitgalio mo
kyklai £10.0.0.

6. Sydney Dainos 
£10.0.0.

VISO £75.0.0.
L. V. S-gos “Ramovė”

skyriaus Valdyba yra nusistačiusi 
visomis priemonėmis remti Kraš
to Valdybos sumanymą, kad pa
siuntus nors kelis jaunimo atsto
vus iš Australijos į Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresą Chicago
je, nes tai bus pirmas tokio masto 
Pasaulio lietuvių atstovų suskri-

dimas, kur turės progos padisku
tuoti ir pasvarstyti tautinius rei
kalus ir jaunimo organizacijų są
lygas įvairiuose pasaulio kraš
tuose.

Iki sekančių metų birželio mėn. 
kada jaunimo atstovams teks 
vykti į Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą, ši £25.0.0 sumą Ramo
vėnų bus padintą kejis kartus.

Paskirtieji £25.0.0 bus įnešti 
į Krašto Valdybos specialiai ati
darytą Jaunimo reikalams sąskai
tą.

Sydney Ramovėnų Valdyba

ĮDOMŪS FAKTAI PARUOŠĖ B. WILSON

30!

Gauruotasis Aliaskos jautis po 
savo išoriniais gaurais turi prie 
pat odos labai švelnią ir ilgo 
pluošto vilną Kašmiro ožkų koky
bės. Suaugęs toks jautis sveria 
apie 1000 svarų ir gali duoti apie 
6 svarus tos retos vilnos į metus, 
kai Kašmiro ožka jos tepagamina 
tik tris uncijas. Dedama pastan
gų tuos jaučius prijaukinti ir lai
kyti vien tik dėl vilnų.

Žmonija sunaudoja apie 132.000 
milijonų galonų vandens per die
ną. Kasdien geriamo vandens pa
reikalavimas vis didėja ir bijoma
si, kad gėlo vandens gali pritrūk
ti. Amerika pirmoji eksperimen
tuoja, kaip jūros vandenį pavers
ti geriamu. Jau yra atlikta eilė 
sėkmingų bandymų, bet jūros 
vandens destiliacija vis dar labai 
brangi.

žmogaus skonio pajutimas ski
riasi nuo visų kitų juslių. Moks
lininkai nustatė, kad žmogaus lie
žuvio ne visos dalys reaguoja į 
keturis skonio pajutimus. Kartu
mas jaučiamas užpakaline liežu
vio dalimi (fig.l), rūgštumo po
jūtis lokalizuotas liežuvio šonuo
se (2), sūrumas — pačioje liežu
vio viršūnėje (3) ir saldumas vi
su liežuvio priekiu (4),

4
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Didi pergalė

Kovo merginos laimi

Pasiuntimui į Naująją. Zelan
diją Pietų Australijos krepšinio 
komandos finansavimui Adelaidė
je buvo surengtas žaibo turnyras, 
kuriame dalyvavo Vyties trys vy
rų ir viena mergaičių krepšinio 
komandos. Vyrų komandoms sekė
si prastai ir jos greitai iškrito iš- 
tolimesnių varžybų. Prieš prade
dant žaisti komandos buvo suri
kiuotos pagal stiprumą ir stip
resnės silpnesnėms turėjo duoti 
forų.

Mergaičių komanda pirmame 
susitikime nugalėjo C.Y. koman
dą ir susitikusi su vengrikių Bu
dapešto komanda po atkaklios ko
vos pasiekė vienu tašku pergalę. 
Laimėta buvo 26-25, nors prieši
ninkės pradėjo su aštuonių taškų 
pasoga. Finaliniame susitikime su
sitikta su Polonia komanda, kuri 
yra taip pat treniruojama A. Me
nino. Po kovingo ir gražaus žai
dimo laimėjo vytietės, patiesda- 
mos Polonia 23 - 21 rezultatu. Lai
mėtojos buvo apdovanotos krep
šinio kamuoliu. Reikia pažymėti, 
kad per šį susitikimą — turnyrą 
nežaidė Vytis pilname pajėgume, 
kadangi trūko žaidimą diriguo
jančios gynėjos M. giukšterytės. 
Jaunosios žaidėjos nors ir be ka
pitonės žaidė labai gerai.

NUGALĖTA PIETŲ 
AUSTRALIJOS RINKTINĖ...
Nepratusią pralaimėti mūsų 

mergaičių pirmą krepšinio koman
dą jėgų išbandymui pasikvietė
Pietų Australijos jaunių (iki 17 
metų) krepšinio rinktinė. Toje 
rinktinėje, galima sakyti, pirmais 
smuikais groja dvi Vyties žaidė
jos Gina Krivickaitė ir Nijolė 
Vyšniauskaitė, šios žaidėjos ta 
proga žaidė už savo Vyties ko
mandą Rungtynės buvo labai gra
žios, sužaistos pavyzdingai. Bu
vusių žiūrovų nustebimui mūsų 
krepšininkės be joms įprasto grei
čio ir kietos gynybos pademons-

FAKTAI
TARPTAUTINĖ POLICIJA

1924 metais kelių Europos vals
tybių ir JAV kriminalinė policija 
įsteigė bendrą tarptautinių krimi
nalistų kartoteką, į kurią įeina 
daugiausia narkotikų spekuliantai. 
Tas faktas davė pradžią tarptauti
nei policijai, vadinamai “interpol”.

Su “Interpol” bendradarbiauja 
76 valstybių kriminalinė policija, 
o metinis Paryžiaus Centralės iš
laikymas metams kainuoja 160,000 
dol.. Tai nedaug, nes kartotekoje 
figūruoja apie 12,000 gengsterių 
šefų, o vienas šefas dažnai valdo 
keliasdešimt ar net kelis šimtus 
asmenų.

Interpolio apskaičiavimu, nar
kotikais spekuliuojančių gengste
rių metinė apyvarta siekia kelių 
bilijonų dolerių.

PRAŠOME PASKUBĖTI

Ryšium su pakeliamais muitais 
siuntiniams Lietuvon, visus, no
rinčius pasiųsti siuntinius, prašo
me atsiųsti užsakymus iki š. m. 
birželio mėnesio 15 dienos. Vėliau 
jau reikės mokėti padidintus mui
tus, kurie ypatingai pasikeičia vi
sų rūšių skarelėms, megstukams, 
kojinėms, kilimams, užtiesalams ir 
kit

Užsakymus siųsti: Tazab & Co. 
Ltd. 22, Roland Gardens, London, 
8.W. 7. England. (SWb.) 
WWVWA\\WA\WAVAVAWAV»VAV>AVAWAV.

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

ROSE
58 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 
Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 QneOn St., St. Mary*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Preke* duodam* ir išefanohėjimuL Mee Ir*Theme rokiškei.

WWVWWUWWVWWWVWVWWWWWWWVWWWWtAA

travo gražius derinius, gera su- 
sižaidimą. Nors puslaikis buvo 
pralaimėtas 17-18; bet lemiamas 
žodis priklausė vytietėms. Pasiek
tas svarbus daug ką pasakąs apie 
pačias žaidėjas ir trenerį laimė
jimas. Galutinis rezultatas 36-34; 
taškus pelnė: N. Vyšniauskaitė 
16, G. Krivickaitė 10, M. §iukš- 
terytė ir M. Lapienytė po 4, V. 
Jucytė 2, be šių žaidė A. Krivic
kaitė. Po rungtynių Pietų Aus
tralijos rinktinės trenerė pareiš
kė susižavėjimą Vyties komandos 
žaidimu ir atrodo dar norės su
sitikti revanšui prieš išvykstant į 
Melbourną Australijos pirmeny
bėms.

★
Daugiametė ir dabartinė Aus

tralijos lietuvių stalo teniso čem- 
pijonė Adelaidės L.S.K. Vytis sta
lo teniso vadovė Onutė Mikalai- 
nytė susižiedavo su Harry Bone 
iš Perth. Į sužieduotuvių pobūvį 
buvo susikvietusi savo artimas 
drauges ir draugus.

★
Buvusi garsi krepšininkė M. 

Kelertaitė dabar Atkinson po pa
darytos pertraukos belaukiant 
įpėdinio vėl pradėjo lankyti krep
šinio treniruotes. Krepšinio pakol 
kas žaisti nežada, bet galvoja

Detroite įvykusios š- Amerikos 
lietuvių krepšinio pirmenybės pa
tvirtino tai kas buvo neseniai sa
kyta: Detroito Kovas neturėjo 
daug vargo laimėti meisterystę, 
nes turėjo Dziką. Jaunių A klasės 
baigmėje išlindo chicagiškiai, B 
klasės pirmenybes nesunkiai lai
mėjo Cicero Ateitis, o mūsų švel
niosios, silpnesniosios lyties nuga
lėtojomis tapo gražiosios Toron
to aušriokės.

Turime pripažinti, kad geriau
siai pasirodžiusiu vienetu jaunių 
pirmenybėse buvo Hamiltono Ko
vas. Jis telaimėjo itk trečiąją vie
tą, bet prie geresnės tvarkos ir 
bent trupučiu laimės, Hamiltonas 
galėjo būti mūsų naujuoju jau
nių meisteriu.

Pirmame susitikme Hamiltonas 
nuostabiai lengvai nukauna ne- 
taip jau silpną Detroito Kovą, 
net 90:65! Tai dviejų Hamiltono 
virtuozų gynikų — Meškausko 
(34 taškai) ir Vinerskio (30 taš
kų) nuopelnas. Tačiau ir kiti Ha
miltono žaidikai puikiai derinosi 
prie mūsų geriausiųjų gynikų.

Aras į pusiaubaigmę pakliuvo 
po kietos kovos prieš Clvelando 
žaibą, kurią Aras laimėjo 52:43. 
Arui Žaibo rungtynės vos nekai
navo meisterystės. Mat šiose 
rungtynėse susižeidė du pagrin
diniai žaidikai A. Klausa ir Rim
kevičius.

Salėje greitasis Hamiltonas pir
mavo per visas rungtynes ir tik 
pačioje rungtynių pabaigoje Aras 
įstengė Kovą prisivyti, bet nieka
da jo nepralenkė. Nei Hamilto
nas, nei Aras nepajėgė parodyti 
ką nors padoresnio, nes žaidimo 
sąlygos buvo tikrai blogos. Aras 
negalėjo išnaudoti savo ūgio pra
našumo (ypatingai buvo čia ne
efektyvus didysis Rath), o Hamil
tono greitieji Vinerskis ir Meš
kauskas neturėjo progos išvysty
ti viso greičio bei naudoti staigių 
prasiveržimų. Šių rungtynių vi-

Gegužės 3 d. prasidėjo Western 
Suburbs lygos A klasės krepšinio 
žiemos turnyras, kuris vyksta 
kiekvieną pirmadienį vakarais 
Canterbury Boys High School, 
Holden St., Canterbury, ši mote
rų lyga yra pati stipriausia Syd- 
nejuje, nes čia žaidžia N.S.W. 
meisteris ir kitos stiprosios Syd
ney moterų komandos. Kovo mer
ginos šiais metais taip pat priim
tos į šią lygą ir jau žengia spar
čiai pirmyn su keliais laimėjimais.

žaisti tinklinį, kuriame kituomet 
gana gerai reiškėsi. Taigi, po per
traukos turbūt vėl matysime Ma
rytę Sporto šventėje Geelonge.

★

Labai daug darbo ir organiza
cijos pareikalavęs “Quizas” truk
siąs visus metus, jau pradėtas. 
Viso turima 100 nuolatinių daly
vių. Laimėjimų traukimas vyks 
kiekvieną savaitę. Laimėtojai tu
rės atsakyti į jiems patiektus 
klausimus.

*
Melbourne lietuviai turės pro

gos pamatyti Australijos pirme
nybėse už Pietų Australijos jau
nių mergaičių krepšinio rinktinę 
žaidžiančias Vyties jaunas žaidė
jas Giną Krivickaitę ir Nijolę 
Vyšniauskaitę. Tie, kurie sekė 
krepšinį per praėjusią Sporto 
Šventę, galbūt ir įsidėmėjo šias 
pažangias jaunes. Dabar jos ne
tik kad paūgėjo, bet ir labai pato
bulėjo žaidime. Jos tikisi susitikti 
per Sporto šventę susipažintas 
jaunas Varpo krepšininkes.

B.N.

J. ŠOLICNAS

JAUNIAI AMERIKOJE
sas veiksmas suspaustas, greitis 
sužlugdytas dėl blogo matomumo 
ir salės mažumo.

Aro — Hamiltono rungtynių 
nugalėtojas išryškėjo tik pasku
tinėse keturiose sekundėse. Gry
nai laimės dėka jas laimėjo Aras, 
Mat, esant 50:49 Hamiltono nau
dai ir likus vos dešimčiai sekun
džių, Aro Burkauskas metė des
peratišką metimą. Kamuolys, at
šokęs nuo lanko, pateko į tą šo
ną kur buvo didysis Rath. Šis šal
tai pakartojo ir pergalė teko Arui.

Ir taip Aras pateko baigmėn.

NEVYKUSI LOGIKA
Jeigu Aras baigmėn pateko per 

skausmus ir vargą, tai Lituania į- 
pleškėjo ten be... rungtynių. Be
ne pirmą kartą mūsų žaidynių is
torijoj įvyko toks nesusipratimas.

Lituanicai pakliuvus pusiau- 
baigmėn be žaidimo, jos opnen- 
tas Chicagos Neris, nugalėjusi 
Toronto Aušrą pirmame rate 
56:41, nusigando ir visiškai ne
pasirodė!1 Taigi Lituanicai, kad 
jau davė tai ir dribtelėjo.

Lituanicos nežaidimas šeštadie
nį ją sunaikino. Mas Jankausko 
— mūsų geriausiojo jaunių žaidi- 
ko — būtinai reikėjo šeštadienio 
rungtynėm vyrų klasėje, kai žai
dė Lituanica prieš Gintarą. Šio

J. ČEPULYTĖ, buv. viena iš įspūdžius ir kartu su rašiusiuoju niruotis ir už Kovą žaisti buvęs 
pagrindinių Kovo merginų krep- linkiu tik geriausios sėkmės vai- Sydney lietuvių stalo teniso čem- 
šinio komandos žaidėjų jau kiek dybai ir sportininkams, nes jau pionas G. Bernotas, kuris pama- 
laiko išvykusi pasižvalgyti į N. pats laiks kaip ir prieš eilę metų žu pradeda atgauti savo turėtą 
Zelandiją ir tenumato sugrįžti tik pamatyti koviečius dalyvaujant vi- markę ir ateityje bus vienas iš 
kitų metų pradžioje. sose varžybose ir atsiekiant tru- stipriųjų varžovų mūsų dabarti-

putį geresnių rezultatų. niams stalo teniso pirmūnams.
KIEK TEKO NUGIRSTI, ko

vietės merginos birželio 19-20 d.d. CHICAGOS ATVIROSE šach- LIETUVAITĖ AR NE? Šiuo 
Nth. Sydney krepšinio salėje da- matų pirmenybėse, kur dalyvavo metu Kovo mergaičių komandoje 
lyvaus 1965 m. “State Champion- 194 žaidėjai įskaitant ir didmeistrį žaidžia Lietuvoje gimusi, vengrų 
ship” moterų pirmenybėse, kur R- Byrne, mūsų meisteris Povilas tėvų krepšininkė E. Kossa. jdo- 
dalyvaus pačios stipriausios šios Tautvaišas su dar dviem žaidėjais mU( kaip išspręs vyriausios galvos 
valstijos komandos. Paremkime surinko po 7 taškus ir tapo tui- Melbourne, ar ji galės žaisti ir 
merginas nors gausiai atsilanky- nyro laimėtojais, kai pats didmeis- dalyvauti Australijos liet, sporto 
darni ir stipriai paplodami! teris tesurinko šešis su puse taš- šventėse?

ko.
IR KAIP ČIA SUPRASTI? Per- K0V0 vyRAI KREPšINIKAI ATRODO, SYDNEJIŠKIAI la

ukaičius V. Binko laišką M.P po va8aros atostogų pradėjo irgi bai greitai ir vėl pamatys malo- 
Redaktonui gaunasi įspūdis, kad intensyviai treniruotis ir greitu nlU081U8 Canberos sportimnkus- 
Sporto Skyrius nieko negali pasi- laiku dės žaisti žiemog pinne. vilkus, kurie pagal jau nusisto- 

t?? b€t'k0klUS ttrT‘U3 nybėse Burwood mergaičių gim. ėjusią tradiciją išbandys savo jė- 
taškus klubų gyvenime. Sekda- nazij08 sporto 8alėje gas ir pasilinksmins Ban-
mas Sporto Skyriuje Kovo veiklą ' kstowne.
apie jį susidariau tik geriausius ŠIAIS METAIS vėl pradėjo tre- Rima* Gailiu*

Pirmąsias turnyro rungtynes 
kovietės turėjo šu buv. meisteriu 
“Scarborough I”, kurių aišku ne
galėjo laimėti prieš aukštaūges ir 
puikiai žaidžiančias australes ;r 
pralaimėjo 42:27. Šis pralaimėji
mas privertė mūsų mergaites su
sigriebti. Pirmasis laimėjimas bu
vo prie “Amoco” 31:11; antrąjį 
laimėjimą kovietės pelnė prieš 
silpną East Leagues moterų ko
mandą santykiu 41:7.

Paskutinysis koviečių laimėji
mas prieš “Giants” merginas 
35:16 (16:19) santykiu. Priešinin
kės pasižymėjo labai agresiviu 
dengimu ir mūsiškėms teko pasis
pausti, kad jų atsikračius. Taš
kus pelnė: S. Motiejūnaitė 11, L. 
Motiejūnaitė, G. Meškauskaitė ir 
I. James po 8.

šiuo metu be savųjų krepšinin
kių Kovo merginų komandoje žai
džia ir dvi australaitės bei viena 
vengrė, kurios gana gražiai deri
nasi su pagrindinėmis Kovo žai
dėjomis ir yra gera parama.

PRADĖJO IR MAŽOSIOS!

Kovo jaunės, kurios tik neseniai 
susiorganizavo ir kurias sekma
dieniais treniruoja V. Binkis, žie
mos sezonui užregistruotos Par- 
ramattos distrikte ir jau turėjo 
savo pirmąjį krikštą, kuris, nors 
ir pralaimėtas, jaunų mergaičių 
nenugąsdino, o tik padrąsino dar 
stropiau treniruotis. Dar ir dabar 
nevėlu jauniams ir jaunėms pra
dėti žaisti krepšinį, kurio treni
ruotės vyksta sekmadienių popie- 
iais Bankstown Liet Namų spor
to aikštelėje.

A.L.

se rungtynėse Jankauskas puikiai 
pasirodė, bet taip pat ir susižei
dė ir todėl Lituanicos jauniai 
baigminėms rungtynėms prieš 
Arą stojo kovon be Jankausko.

BLANKI BAIGMĖ
Iš tikrųjų 'šįmetinė jaunių 

baigmė buvo viena iš praščiausių. 
Tai buvo tik šešėlis, palyginus su 
Aro — Lituanicos susitikimu 
prieš tai savaitę įvykusiu per apy- 
gardines pirmenybes Chicagoje.

Baigminės jaunių rungtynės 
buvo eilinio pobūdžio. Aras žai
dė nepaprastai blankiai ir jį gel
bėjo tik Rath ūgis bei Ed. Bur- 
kausko greitis. Kiti — Molis, 
Rimkevičius ir Kazlauskas savo 
žaidimu nedaug pajėgė padėti. 
Lituanicai trūko ne tik ūgio, bet 
ir metikų. Tik Bašinskas ir Gen- 
čius buvo pavojingesni, tačiau jie 
išdrąsėjo per vėlai — tik ant
rame kėlinyje.

Pačioje rungtynių pradžioje 
Aras Rath ir Burkausko dėka iš
lenda 10:4 priekin, bet Lituani
ca prisiveja ir pirmąjį ketvirtį 
baigia 12:9 nuostoliu.

Antram ketvirtyje abu viene
tai stumdosi po visą aikštę, daug 
bėgioja ir retkarčiais įmeta, Ap
snūdusį Arą Genčius prisiveja ir 
kėlinys baigiasi 27:27 lygiosiomis.

Antroje žaidimo pusėje Aras

1 MURRAY’S I 
r! | HEALTH FOOD STORES $

| 646 George St., Sydney, Australia
>; (Kampas Liverpool St.) >:
;♦! TEL.: 26 1768 H
:♦! (ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY) ;♦! 
>♦« JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai >♦! 
:*■ gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per >Į 

visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
J HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų turi 
:♦< kontaktą su Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami ,♦< 

kitų skelbimų. J«į
>; 15 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu-
i*ė tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntiny* >♦< 

gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.
I Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar ;♦] 

nei vieno siuntinio nepražudė per visą 15 metų, nes Jūsų siun- 
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo- galimo žuvimo, ir mes !♦} 

£ pilnai garantuojame Jūsų siuntini iki to laiko, kol j j gauna Jūsų į»j 
giminės. !»]

>*< Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne- »♦< 
j«į sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per [♦!

12 dienų. k v g
>♦« SIUNTĖJŲ DĖMESIUI p

Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto- >♦< 
mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra- 

>! dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir 
:♦< siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro- >*< 

džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato 
J; Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 $
>*< — 30 dienų. >$

REGISTRUOTI SKYRIAI: «
>! ADELAIDE, S.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, J
J 82 Avro Ave., Hendon, S.A. Tel.: 45-6629. >J
* CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, »♦<

143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082. H
£ PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, $ 
*5 293 Church St. Tel.: 635-9728. $
’♦! BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
>: 5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089. >:
*< NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, $ 
H 557 Hunter St. Tel.: B 3596. !♦!

NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, >!
* 93 Northumberland St., Wickham. Tel.: 61-5180. ’*{
J MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
>; 94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498. >!
£ PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, £ 
j*s 229 Newcastle St. Tel.: BA 7842. £

vis dar neatsibunda ir Lituanica, 
Bašinsko bei Geniau dėka, perima 
pirmavimą 33:30. Dar priduria 
Suteris ir jau 35:30. Aras prade
da susikaupti, išnaudoja ilgąjį 
Rath, nuostabusis jauniklis iš B 
klasės (tik 15-kos metų!) Vaič
kus įduria iš toli ir Aras išlygina. 
Lituanica nepasiduoda ir trečiasis 
ketvirtis vėl rodo 44:44 lygiąsias.

Paskutiniame ketvirtyje nė vie
na komanda negali atsiplėšti. 
Arui pirmaujant tik 55:52, stai
giai prasiveržia Burkauskas. Me
ta ir pelno krepšį. Be to po me
timo dar sufoluojamas. Abi bau
das išnaudoja ir tuo pačiu palau
žia Lituanicos kovingumą. Toliau 
Lituanica dar prisiveja iki 59:56, 
bet dėl baudų aikštę apleidus Gen- 
čiui, Aras be vargo rungtynes už
baigia ir apgina meisterystę galu
tine 63:56 pasekme.

Baigmėje Arui daugiausia taš
kų pelnė: Rath 20, Ed. Burkaus
kas 16 ir Vaičkus 10. Lituanicai 
— Bačinskas 13, Genčius 12 ir 
Sutter 8.

Trečioji vieta jaunių A klasė
je teko užtarnautai Hamiltono 
Kovui, nugalėjusiam Nerį 52:49. 
Tenka pastebėti, kad Hamiltono 
Kovas buvo lygus abiems sek
madienio baimės dalyviams. Tai 
ne tik puikaus Meškausko ir Vi
nerskio pasirodymo, bet taip pat 

ir trenerio J. Bulionio vadovavi
mo. Puiku, kad šis vadovas Kovą 
išlaikė vienu lietuviškiausių spor
to vienetų ir nepasidavė jokiai 
pagundai infiltruoti vienetam sve
timtaučių kraujo, nors tokia pa
gunda buvo didelė, nes Hamiltono 
Kovo jauniams labai pritikęs au
kštaūgis (6’ 11”) Kraftas.

Šių pirmenybių skaudulys tai 
leidinys. Jis buvo geras pavyzdys 
kaip nereikia paruošti programą. 
Tiesa, du pirmi puslapiai (spor
tininkų priesaikos žodžiai ir or
ganizacinio komiteto sveikinimas) 
bei nuotrauka iš mūsų rinktinės 
Australijon išvykos — nei pridė
ti. nei atimti. Bet toliau? Boy, 
oh boy!

Pasakysiu atvirai tam ponu
liui, kuris “rašė” įžangą: vyreli 
ar moterėle, skubėk, skubėk šeš- 
tadieninėn mokyklon. Ten gerai 
užgulk lietuvišką šnektą, pastu
dijuok, apsvarstyk ir tada pa
bandyk ką nori parašyti. Tai kas 
buvo tamstelės priraizgyta įžan
giniame žodyje yra nesąmonė. 
Ir lietuvių kalbos įžeidimas. O 
ponai, kurie išvis spausdino prog
ramą su tokia įžanga, turėtų at
likti išpažintį, nes jie didžiai nu
sikalto prie visus susirinkusius, 
manydami, kad mes visi kokie ap
kiautėliai.

Pastebėtina, kad vienoje geriau
sių Chicagos amerikiečių tinklinio 
komandų Rebels žaidžia ir mūsų 
garsioji tinklininkė Ona Blandytė. 
Ji dažnai su Rebels vienetu daly
vauja įvairiose amerikiečių tinkli
nio varžybose. J.Š

DRAUGYSTĖ

Viename Amerikos kalėjime N. 
Metų proga buvo suruoštas ka
linių prisiminimų vakaras, kurio 
metu vienas papasakojo:

—Dalyvavau kartą provincijos 
banko užpuolime. Viskas ėjo pui
kiai, tik kasininkas, kurį pirmąjį 
surišome ir kuriam buvome už- 
kimšę burną, muistėsi, vartė akis, 
rodydamas, kad nori kažką pasa
kyti. Susidėję pinigus, atkimšo- 
me jam burną.

— Ponai, — sudejavo kasinin
kas, — paimkite ir kasos knygas. 
Paėmiau iš kasos 50.000 dolerių. 
Kai paaiškės, tai aš prapulsiu!

— Ką gi darysi, — sako kali
nys, — paėmėm ir knygas. Rei
kia žmogui padėti!
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KIEK AS SUŽINOJAU!

GENYS MARGAS

na-
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NUSIDAVIMAI BALIUJE
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Ma-

Apyl. Valdyba
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Vaserio 25-rių kuni- 
iškilmes specialiai

leidimas 
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BRITŲ DIDIEJI r 
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Anąsyk Bankstowno Liet. Na
mų administratorius, A. Lelešius 
vykdamas iš “Dainos” choro repe-
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iš Brisbanės 
iš Newcastle, 

Melbourne ir net iš 
(kun. Valiuška).

namų “arešte”.

Į kun. P. 
gystės metų 
atvyko iš Los Angles ir jo kurso 
draugas kun. Valiuška 
drauge atšvęsti šio jubiliejaus.

d. vyko 
“Žalg|. 
skautai. 
H. An-

Lankę*

HOBART

METINĮ JONINIŲ BALIŲ

Kalbėtojai: W. C.

MELBOURNE
SERGA POETAS

Melbourne šv. Vincento ligoni
nėje serga poetas Kazys Kunca. 
Vasario mėn. 16 d. jam padaryta 
sunki vidurių operacija. Pasitai
symui, buvo' perkeltas į privačią 
ligoninę. Iš tfen išėjęs, stiprino jė
gas savo namuose. Bet paskutiniu 
laiku sveikatai vėl pablogėjus, ge
gužės mėn. 20 d. Dr. B. Jarašiaus 
pastangomis buvo priimtas minė- 
ton ligoninėn tolimesniam gydy
mui.

Tikėkim, kad poetas greit pa
sveiks ir, vėl, įneš ką nors naujo 
mūsų poezijon.

MISIJOS HOBARTE
Misijonierius Tėv. Borevičius 

gegužės pabaigoje lankėsi Tas- 
manijoje ir pravedė misijas di
desnėse liet, kolonijose — Hobar
te ir Laucestone.

Hobarto Liet. bendruomenė 
Tėv. Borevičiaus misijose ypač 
skaitlingai dalyvavo. Tėv. J. Bo
revičius nuoširdžiais ir papras
tais žodžiais pilnais krikščioniškos 
meilės ir lietuviško patriotizmo, 
lengvai pasiekė klausytojų širdis 
kalbėdamas apie tremtinio lietu
vio pareigas savo tautai, savo 
šeimai ir Dievui. Lengva buvo 
suprasti misijonieriaus mintis aiš
kinant religijos tiesas, mokant 
fapie dorovę, kalbant apie meilę 
ir pareigą mūsų pavergtai tėvy
nei.

Užbaigus misijas Hobarto lie
tuviai atsisveikino su gerb. misi- 
jonierium bendruose pusryčiuose, 
kurių metu buvo pasidalinta svei
kinimais ir linkėjimais. Kalbėjo 
apyl. p-kas p. L. Simanavičius ir 
parapijos atstovai. Tėv. J. Bore
vičius taip pat labai įdomiai su 
giedru jumoru papasakojo daug 
savo įspūdžių jam lankant įvairias 
lietuvių kolonijas pasaulyje Su
žinojome, kur mūsų tautiečiai

ADELAIDE
Demonstratyvus trėmimų mine- „______ „

jimas Adelaidėje įvyksta birželio p.p. Latvių Namuose (32 Parnell 
13 d. (sekmadienį) šia tvarka: 
11 vai. pamaldos šv. Kazimiero 
koplyčioje.
3 vai. vainiko uždėjimas prie ka
rių paminklo Nth. T-ce.
3.30 vai. minėjimas Adelaidės 
Town Hall, kur kalbės Sir. B. Pat- 
tinson, programoje dalyvaus iš 
lietuvių solistė G. Vasiliauskienė 
ir Lituania choras. Adelaidės ra
dijo valdinė stotis (5CL) apie 
rengiamą minėjimą keletą kartų 
jau skelbė perduodama žinias. 
Minėjimą rengia Adelaidės Baltų 
Taryba, vadovaujama p. J. Lap- 
šio. Jau parengti anglų kalba apie 
Pabaltijo kraštus ir ten vykdo
mą sovietinį terorą biuleteniai, 
kurie bus dalinami kiekvienam, 
atvykstančiam į minėjimą.

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
Tragiškųjų birželio įvykių minė

jimas Melbourne įvyks birželio 17 
d., 8 vai. p. p. Assembly Hall, 156 
Collins St., City.

Minėjimo pirmininkas E. M. 
Fox M. P.,
Wentworth M. P.. F. P. McManus, 
senatorius, ir J. W. Manson MLA.

Meninėje minėjimo dalyje estus 
atstovauja Estų Moterų Choras; 
lietuvius — Melbourno Dainos 
Sambūris ir latvius — smuikinin
kas.

Minėjimą ruošia Baltų Komite
tas pirmininkaujamas esto M. V. 
OTS.

Kadangi atskirų tautybių minė
jimų nebus, todėl Apylinkės Val
dyba primena ir prašo tautiečius 
bendrame baltų minėjime skaitlin
gai dalyvauti. Moterys, kurios ga
lite, prašome pasipuošti tautiniais 
rūbais. I. A.

IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS
Pranešame, kad birželio trėmi

mus minėsime kartu su latviais ir 
estais birželio 13 d. .sekmadieni):

11 vai. pamaldos St. Patricks 
bažnyčioje Braddon;

3 vai. p.p. Lietuvių Klubo pa
talpose bendras minėjimas su lat
viais ir estais. Paskaitą skaitys 
viešnia iš Melbourne p. E. žižie- 
nė. Programoje dalyvaus choras 

‘Aušra”.

MŪSŲ PASTOGĖ

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
vargsta, kur vegetuoja ir kur jie 
lėbauja. Nenustebtume tad, jei 
neužilgo J.A.V. pasiuntinybę už
plūstų hobartiškių lietuvių prašy
mai įvažiavimo vizai gauti. Malo
nu buvo išgirsti apie lietuvių lai
mėjimus mokslo srity, kur ypač 
pasižymi jaunoji karta. Su jais 
garsinamas ir lietuvių vardas.

Viešėdamas Hobarte Tėv. J. 
Borevičius taip pat aplankė lietu
vius ligonis bei paskiras šeimas 
visur patarnaudamas, pamokyda
mas, pastiprindamas.

Nuoširdžių likėjimų palydėtas 
pagaliau mielas misijonierius ap
leido Hobartą, kad aplankytų ir 
Launcestono lietuvius, palikdamas 
gražiasią prisiminimą.

Dėkodami Tėv. Borevičiui už 
atvykimą, o mūsų Australijos ka
pelionams už organizaciją, hobar- 
tiškiai tiki, kad misijų dvasia at
gaivins ne vieno širdį, neužges ir 
tolimesniame mūsų tremties gy
venime. N .

GEELONG
SPORTININKŲ BALIUS

Šaunų balių suruošė gegužės 
29 d. mūsų sportininkai po drau
giškų rungtynių su melburniš- 
kiais.

šio vakaro dalyviams buvo 
pristatytas ir svečias iš Ameri
kos p. Leonas Butkus. Turtingas 
amerikonas sporto klubui paauko
jo apie 20 svarų, o b-nės valdy
bai £10. Svečias bandydamas lai
mę loterijoje ištraukė lietuvišką 
sūrį. Turtinga loterija ir “karšti 
vaistai” kėlė vakaro nuotaiką. 
Grojant geram orkestrui poros 
skriejo ratu trypdamos polką arba 
kaip bičių sugeltos raitėsi tviste. 
Vakarą paįvairino p. J. Lipšys 
padainuodamas solo angliškai ir 
lietuviškai. Gana linksmai visi da
lyviai sušoko tvistą dainuojant 
“Augo girioj ąžuolėlis”.

Įsismmaginę muzikantai užtęsė 
šokius dar valandą su puse ir vis 
dar nepasisotinusi publika skristė- 
si namo. Kam neužteko, galės at
sigriebti skautų baliuje.

Širšė

St., Strathfield) įvyks Jungtinio 
Baltų Komiteto rengiamas

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Programoje dalyvauja geriau
sios meninės pajėgos ir visų tau
tybių chorai.

Šįmet sukanka 25-ri metai, kai 
raudonoji armija okupavo Pabal
tijo valstybes ir pradėjo savo te
roristinį režimą, kuris tęsiasi iki 
šiandie.

Į minėjimą pakviestas ir nau
jasis N.S.W. premjeras Mr. As
kin, sutikęs dalyvauti. Laukiami 
dalyvaujant ir kitų aukštų parei
gūnų.

Būtų labai gražu, kad lietuviai 
irgi kaip galima skaitlingiau da
lyvautų šitame minėjime ir paro
dytų australams — svečiams sa
vo meilę gimtajam kraštui, soli
darumą ištremtosioms aukoms ir 
pagarbą savo tautos kritusiems 
didvyriams.

Baltų Komitetas

Kiekvienu kartu Sydney lietu
vių skautų rengiamas kaukių ba
lius — karnavalas darosi vis po
puliaresnis ir patrauklesnis. Syd- 
nejuje galima sakyti tėra du vi
siems rekomenduotini parengimai
— skautų kaukių karnavalas ir 
Mūsų Pastogės spaudos balius. Į 
juos nuėjus tikrai neapsivilsi.

Šį kartą pas skautus gal ir ne
buvo taip labai svečių tiršta, kaip 
kad anksčiau, bet vistiek dalyvių 
susirinko, kaip tas sakė, iš arti ir 
toli.

Patekau ir aš į šitą išgarsintą 
balių. Jau buvo gerokai po devin
tos, kai perėjęs visus reikiamus 
ir kliudinčius “screeningus”, pa
našiai kaip iš D.P. stovyklų prieš 
sėdant į laivą, patekau salės vi
dun. O jau viduje alasas: muzika 
kurtinančiai groja, prie virtuvės 
langelio susigrūdimas, stalai pa
rėdyti prašmatniausių gėrimų bu
teliais, pro kurių kaklus šaudosi 
žodžiais seniai nesimatę bičiuliai. 
Pereinu viena puse, grįžtu kita
— niekas manęs neatpažįsta nei 
pažinčiai stikliuką pakelia. Kai 
jau trečią kartą taip ratu ėjau 
tyrinėadmas stalus, vienas toks 
pasirišęs ūselius (o gal jie tikri 
buvo?) neteko kantrybės ir už
kalbino:
— Bene Vabalėnas būsi iš 

kedonijos?
Nespėjus man pasiteisinti, ša

limais kitas alkūne smogė: —Tu
rėk gėdos, argi nepažįsti jau to 
nusususio paukštelio Kikilio, ku-

BALIAI GEELONGE
Apyl. p-kas Dr. S. Skapinskas, 

susikvietęs goranizacijų atstovus 
nustatė apylinkėje tokią pramogų 
tvarką iki metų galo:

Liepos 24 d. — skautų balius.
Rugpjūčio 21 d. — choro balius.
Rugsėjo 25 d — Apyl. v-bos 

balius.
Lapkričio 28 d. — Sav. mokyk

los balius.
Gruodžio 29 d. — kultūrinis 

vakaras.
Gruodžio 31 d. Sp. klubo N. Me

tų balius.

padėka
Bankstown liet, savaitgalio mo

kyklos vedėjas B. Genys mokyk
los vardu nuoširdžiai dėkoja 
Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugijai mokyklą parėmusiai 
£15 auka. Mokykla atlieka didelį 
ir kilnų lietuvybės darbą ir džiau
giamės, kad ir kitos organizaci
jos, turėdamos savo tikslų ir rū
pesčių, ateina į pagalbą mokyk
lai. Lygiai tokį kilnų mostą per
nai parodė ir L.V.S. Ramovės 
Sydney Skyrius, mokyklai skyręs 
£10. Aukojusiems dar kartą ačiū.

Vedėjas

Melbourne Lietuvių Soc. Globos Moterų D-ja kviečia visus Melbourne ir apylinkių I 
lietuvius į

kuris įvyks birželio 25 d. 8 v.v. Northcote Town Hall, High St., Northcote.

Gros romantiška kontinentalinė kapela. Veiks tuirtingas bufetas su saldžiais ir 
karčiais gėrimais.

Bilietai gaunami pas A. Matukevičienę 878.2565, E. Balčiūnienę 42.6603, V. Mor
kūnienę 53.5957, J. Peetrašiūnienę 232.5234 ir E. Šeikienę 42.2367.

Sydnejiškis Alfonsas Jakubė- 
nas, gyvenęs ir turėjęs milkbarą, 
dabar viską likviduoja ir jau bir
želio 22 d. 4 vai. p.p. su visa šei
ma laivu Oriana apleidžia Austra
liją ketindamas pastoviai įsikurti 
Dėdės Šamo karalystėje. Gaila, „ _ _ . .
kad mūsų gretos Australijoje re- kiek laiko teks pabūti subintuotai 
tėja, bet ir kitur bendruomenė 
apsidžiaugs sulaukusi aktyvių lie
tuvių.

REMONTAI
NAMUOSE

Atlieku visus generalinius 
muose pertvarkymus, pataisymus, 
įskaitant staliaus, instaliacijos 
darbus, dažymą. -.v-0’ '------ -.----

Kreiptis: Mr. J. E. Taylor, 3 Abu jubilijatai keliom savaitėm
Abeckett Ave., Ashfield. išvyko pasidairyti į Australijos

Tel. 79 1279 arba 71 9048. šiaurės, paatostogauti ir pasišil-
dyti.

ris Bankstowno namus pašiūrėje 
pavertė?

Supratau, kad čia bankstowniš- 
kių grupė. Kol išsiaiškinsi, kad 
nesi tas, kurio šitie patriotai jieš
ko, gali dar maloniai nukentėti. 
Laimei, bėgo pro šalį kažkokia 
juoda figūra, ir aš už jos:

— Sveikas, dvasios vade, 
vienai minutėlei...

Kai toji figūra atsisuko, aš 
nepavirtau į druskos stulpą 
prieš mane šiepėsi tikras Pinčiu
kas, žinote tas iš “Baltaragio ma
lūno”.

— Pirmiausia esu ne dvasios 
vadas, o dvasių suvedžiotojas, — 
prašneko į mane tokiu aukštu ir 
melodingu balseliu, kad mane iš 
karto apėmė pagunda būti šio 
velnio suvedžiotam. O jis toliau 
burkuoja: — Jeigu, tamstyte, ieš
kai dvasios vadų, tai antai prie 
stalo prie orkestro alum pamirky
tas derybas veda su Mūsų Pas
togės redaktorium!

Ir tikrai — prie ano atmintino 
stalo vyksa istorinė konferencija: 
trys kunigai (vienas net iš Los 
Angeles), keturi redaktoriai (trū
ko tik Adelaidės nepriklausomos 
spaudos atstovų ) na ir Dr. Mau- 
ragis neutralaus stebėtojo rolėje. 
Tik vėliau patyriau, kad toje is
torinėje konferencijoje nutarta 
Melb. kapelioną ir “T.A.” redakto
rių kun. Vaserį su svečiu iš Ame
rikos išleisti porai savaičių atos
togų į Karalienės Žemę.

Gerai, sakau, kad Dievas man

EVANGELIKŲ PAMALDOS 
SYDNEJUJE

Sekminių šventėje, birželio 6 d. 
12.30 vai. nuolatinėje vietoje — 
Goulburn Str., City, vokiečių evan
gelikų bažnyčioje įvyksta lietuviš
kos pamaldos.

Nors šio krašto Sekminių nuo
taika ir nevilioja mūsų į gamtą, 
tačiau pakilkim, švęskim Sekmines 
prisiminimu: mintyse persikelkim 
į žydinčius Lietuvos laukus, kurių 
takais ir takeliais linksmi Sekmi
nėse vykdavom kartais ir į gana 
toli esančią savos parapijos bažny
čią. Prisiminę laisvoje Lietuvoje 
švęstas Sekmines, jų nuotaikas ir 
papročius perduokime ir savo vai
kams bei anūkams.

Parapijos Taryba

SUBĄTVAKARIS SYDNEJUJE
Sydnejaus tautinių šokių grupė 

šiais metais pagarsėjusi savo kuk
lumu, pagaliau išdrįs pasirodyti 
viešumoje.

Grupė numato išpildyti ne tik 
programą, bet kartu suruošti ir 
“Subatvakarį”.

Iki šiol žinoma, kad “subat- 
vakaris” įvyks liepos 10 d. Dai
navos salėje. Visi šokėjai vietas 
platina stalais (8 prie stalo).

Tautinių šokių Grupė

ticijos drauge su choro dirigentu 
p. Kavaliausku bevažiuojant taip 
smarkiai trinktelėjo sankryžos 
įdubime, kad vos kaulai nepabiro-. 
Skaudžiausiai nukentėjo p. L. Le- 
lešienė, kuriai nuo sukrėtimo nu
garos slankstelis įskilęs ir dabar

Sydnejaus skautų kaukių kar
navalo garsas sklinda kaskart 
vis plačiau. Pereitame kaukių ba
liuje be gausių sydnejiškių galė
jai sutikti svečių 
(p.p. Stankūnus), 
Wollongong, 
Los Angeles

pritaikė tokią kaukę, kad vis lie
ku neatpažintas arba sumaišytas 
su kitu. Prieinu prie baro, kur 
gyvybę pardavinėja stikliukais. 
Ponia Laurinaitienė parduoda 
stikliuką priede su tokiu žavingu 
žvilgsniu, kuris tave sutirpdo, ir 
neiškentęs pavadinu Šokti. Ji ne
atsikalbinėjo, bet sakėsi prižadė
jusi šokti vien su M.P. redakto
rium, kuris temoka šokti tik įsi
gėręs. Bet ji ištikimai laukianti 
nes nežinia, kada jis prašviesės 
befilosofuodamas prie Dr. Done- 
los stalo. — O iš kur ponas būsi, 
toks nematytas!?

Lengva klausti, bet kaip atsa
kyti?

— Spėkit, ponia, šiandie juk 
kaukių balius!

Nuduodama patriotę ji bandė 
spėlioti, bene būsiąs Vaitiekūnas 
ar Radzevičius (matyt, skaito 
Australijos lietuvių didžiąją spau
dą!), bet neįspėjus nutarė palauk
ti vienuoliktos valandos, kai kau
kės bus nutrauktos.

Pabandžiau laimės ir loterijose. 
Antai, kampe p. Skorulienė su 
penkiom padėjėjom nespėja pri
iminėti prievarta brukamų flori
nų (neilgas jų amžius!), ir kol 
prisigrūdam, neliko nei bilietų, 
nei fantų.

Ilgainiui teko ir su eile veikė
jų susikalbėti. Mat, artėjo 11 va
landa, ir žmonės pasidarė drau
giškesni ir atviresni. Eidamas - 
nuo stalo prie stalo patyriau:

★ Jaunimo Kongresas — idea
lus dalykas ir tegu vyksta apsi
šviesti visas mūsų jaunimas, įs
kaitant ir vilkiukus su paukšty-

tėm, bet kaip jie vyks, dar nie
kur nepaskelbta.

★ Nors karnavalas ir vyko Aus
tralijos lietuvių sostinėje, bet iš 
pačios vyriausybės nieko nesima
tė: gal jie buvo taip užsimaska
vę, kad niekas neatpažino?

★ Buv. Krašto Valdybos p-kas 
iš redaktoriaus nusipirko “ašarų” 
turbūt už neatgailotus savo nuo
pelnus.

★ M.P. redaktorius nepašokino 
p. Laurinaitienės. Mačiau kaip 
išėjo iš salės demonstratyviai su 
p. Skoruliene (greičiausia kad pa
liudytų apie dorą elgesį!).

★ Svečias iš Wollongong M. 
Gailiflnas atvežė savo šaunų sū
nų, kad visi pamatytų, kokių pat
riotų galima išauginti ir provin
cijoje !

★ “Kiekvienas yra savo laimės 
kalvis”, perskaičiau nusipirktame 
orakuliniame bilietėlyje (“čigonės 
burtai”) ir jau stovėjau prie išė
jimo tarpduryje, kai prasidėjo 
kaukių paradas. Savo širdy džiau
giausi, kad geriausia kaukė ir šį
met nebuvo premijuota!

Ku-ka

PASITARIMAS JAUNIMO
KONGRESO REIKALAIS

Birželio 14 d. 3 vai. p.p. Banks- 
town Liet. Namuose Krašto Val
dybos iniciatyva šaukiamas jauni
mo organizacijų atstovų ir ben
drai jaunimo pasitarimas Pasau
lio jaunimo kongreso reikalais.

Čia bus sudarytas Jaunimo Ko
mitetas išvykai j kongresą orga
nizuoti. Kviečiama dalyvauti kuo 
daugiau jaunimo.

SYDNEY LIETUVIAMS 
STUDENTAMS

Sydney lietuvių studentų susi
rinkimas šaukiamas birželio 18 d. 
(penktadienį) 7.30 vai. vak. pas 
kolegę Daivą Labutytę 88 Belle
vue St.. Cammeray.

Visi studentai prašomi susi,* 
rinkti, nes bus aptarti svarbūs 
ateities darbai. Kviečiami daly
vauti ir filisteriai.

Skyriaus Valdyba

ATITAISYMAS
Mūsų Pastogės Nr. 20 buvo pas

kelbta žinutė, kad eismo nelaimėje 
žuvusio lietuvio Jono Skirinausko 
laidotuvėmis rūpinosi Syd. L. Mot. 
Soc. G. D-ja. Iš tiesų laidotuves 
organizavo ir lėšas rinko kun. P. 
Martuzas. Velionis mirė nepalikęs 
jokio turto. Red.

Keista, kokiu nevienodu mas
tu matuojame mūsų parengimus: 
rengdami iškilmingas šventes sve
timoj salėj keliame triukšmą .ko
dėl ne savoj, o kai ruošiame ba
lius, tai jokių protestų. Objektai 
vienodij tik nežinia dėl ko požiū
riai skirtingi.

Brisbaniečiams Stankūnams 
taip patiko Sydnejus ir visa lie
tuviška aplinka, kad grįžę namo 
žadėjo be perstojo pirkti loteri
jos bilietus, kad išloštų bent kiek 
pinigų persikraustymo išlaidoms.

Britanijos didžiųjų laikraščių 
tiražai: “Daily Mirror” 4.951. 488 
egzemplioriai, “Daily Express” — 
4.275.643, 
2.423.424, 
1.312.582, 
1.265.020, 
923.130,
“Times” —

Dabar “Daily Herald” 
sustabdytas. Jo vietoj 
“Sun”.

“Daily Mail” —
“Daily Telegraph” —
Daily Herald” —
“Daily Sketch” —

“Guardian” — 
256.123.

AUSROS 
TUNTE

SUEIGOS
Sekmadienį, gegužės 23 

visų draugovių sueigos, 
rio” d-vės jaunesnieji 
vad. draugininko s.v.v.sl. _ ___
tanaičio ir sesių Violetų turėjo 
sueigą Wyatt parke Lidcombe Be 
skautiškų dalykų, vilkiukai iš- 
moko įsiūti sagą.

“Živilės” d-vės jaunesniųjų 
skaučių sueigos pravedimu rūpi
nosi pi. L. Apinytė. dalyvaujant 
jaun. skaučių globėjai v.s.sl. L. 
Žalienei Sueiga vyko Lidcombe, 
parapijos mokyklos aikštėje.

Kitame aikštės krašte vyko 
D.L.K. Gedimino d-vės skautų 
sueiga, vad. ps. A. Alčiausko. Pir
mosios pagalbos pratimus įdomiai 
pravedė draugininko pavad. s.v. 
v.sl. V, čižauskas.

SKILTININKŲ KURSAI
Pradėti 9 vai. ryto, gegužės 23 

d. Lidcombe. Kursų vedėjas s. B, 
Žalys pravedė pašnekesį: “Ką da
ryti skilčių sueigose”, vėliau pa. 
A. Alčiauskas pakartojo kelionės 
ženklus ir mazgus

Iš kursantų sudarytos skiltys 
turėjo skilčių sueigas, kurias pra
vedė: skautėms G. Zigaitytė ir J. 
Bogušaitė, skautams — R. Bu- 
kis.

TAUTINIAI ŠOKIAI
Vėl pradedamos tautinių šokių 

pamokos, kurių pirmoji po Moti
nos Dienos minėjimo, buvo gegu
žės 30 d. Bankstowno liet namuo
se. Sekanti pamoka numatoma 
birželio 13 d., greičausia Lidcom
be.

KAUKIŲ BALIUS
' “Aušros” tunto, senųjų skautų 

židinio ir skautų tėvų k-to ruoš
tas Kaukių balius Auburne. šiais 
metais priglaudė daugiau svečių, 
kaip praėjusiais. Su specialiais 
kostiumais ir kaukėmis apsiren
gusių buvo mažoka ir tai apie 
pusė jų tunto skautai-ės.

Pajieškojimas
Prašomas atsiliepti p. Klusas. 

Jieško A. Lukosa iš Kanados. Pa- 
jieškomasis arba žinantieji apie 
jį prašomi suteikti žinių šiuo ad
resu: A. Lukosa, 2098 St Tho
mas St, Cite Jacques Courtier, 
Que., Canada arba rašyti Mūsų 
Pastogės Redakcijai.

Gimęs ir augęs miškinguose Za
rasuose dail. L. Urbonas ir savo 
sodybą paskandinęs lietuviškuose 
medžiuose: žilvičiai, jovarai, ber
želiai, ąžuolai bei eglės stiepiasi 
šalia amžinai pilkų eukaliptų. Da- > 
bar pas jį tikras lapkritis, net ir 
grybai auga, bet jie nepanašūs nei 
į baravykus, nei lepšes, tai jų nei 
pats valgo, nei svečius vaišina. Gal 
dėl to ir jo tapyboje prasikiša ru
dens spalvų tonai. Tarp kita ko, 
jo individuali dailės paroda birže
lio 23 d. atidaroma Macquarie ga
lerijoje Sydney. Ku-ka.

IŠ JŪROS IR UGNIES
Europos žemėlapyje jau seniai 

nebėra “baltų dėmių”: kiekvienas 
kampelis čia išmatuotas ir aprašy
tas. Ir štai gana tirštai gyvena
moje Europos vietoje sala, kurioj 
nėra žengusi žmogaus koja. Pa
galiau juk ir negalėjo žengti; sa
la vos gimusi, ir ją sudarąs ugnia- 
kalnis tebeveikia.

Štai trumpa “naujagimio” bio
grafija.

Praėjusių metų lapkričio 14-ąją 
per 100 km. į pietus nuo Islandijos 
pradėjo veržtis povandeninis ug- 
niakalnis. Milžiniškas dūmų stul
pas, iškilęs virš jūros, buvo iš toli 
matomas. I įvykio vietą pasiųsti 
lakūnai pasakojo apie fantastišką 
gamtos siautulio vaizdą: iš krate
rio besiveržianti liepsna kaitaliojo 
spalvą, aplink virė jūra. Išryški
nus iš lėktuvo padarytas nuotrau
kas, paaiškėjo, kad išsiveržimo 
vietoje susidarė sala. Ji greitai 
augo ir gruodžio pradžioje buvo 1 
km. ilgio. Laivas, prie jos pri
plaukęs po dviejų savaičių, nusta
tė kranto aukštį — 200 m. Islan
dijos vyriausybė priskyrė salą sa
vo teritorijai ir pavadino ją Siur- 
tėjumi — “Juodąja sala”, o ją pa
gimdžiusį ugniakalnį — Siurnuru 
— “Juoduoju kalnu”. z

Tai ne pirmas toks Islandijos te
ritorijos padidėjimo atvejis. 1783 
m. archyvuose pažymėta pirma 
sala, “atsiradusi iš jūros ir ug
nies, kilusios iš gelmės”. Vėliau 
“Karštosios salos”, taip vadinama 
dar atsirado keletas vulkaninių 
“brolių”. (E.L.)
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