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Pavergtieji tėvynėje turi tik 
vieną troškimą — atsikratyti 
svetimųjų priespauda ir gyven
ti laisvėje. Tad daugelis ir pasi
rinko bekompromisinį sprendi
mą — arba gyventi laisvam 
laisvame krašte, arba mirti ne
vergavus ir nepataikavus oku
pantui. Tai laisvės kovotojų šū
kis. Kiti gi sutiko, kad geriau 
gyvas ,nors ir pavergtas lietuvis, 
negu lavonas. Apie prisitaikėlius 
ir pataikautojus čia nekalbėsim 
— kiekviena tauta ir kiekvie
nas laikas turėjo savo išdavikų.

Yra dar vienas kelias, irgi nuo 
amžių žmonijos praktikuotas — 
laisvė be tėvynės. Šį kelią pasi
rinkome mes visi, po antrojo pa
saulinio karo apleidę Lietuvą. 
Sis kelias juo einantiems bus be
ne tragiškiausias, nes laisvę pasi
rinkęs pavergtos tėvynės sūnus 
pasilieka vienišasis ir tik jo pa
ties apsisprendimui — tęsti ko
vą už pavergtą tėvynę laisvėje 
arba atsiduoti jį supančioms lai
svės pagundoms. Kaip pastebė
jom, pagyvenę laisvėje be tėvy
nės apie 20 metų, šiandie aiš
kiai matom, kad toji laisvė tau
tos ir tėvynės reikalui nepasiro
dė labai produktinga. Kol pra
džioje tėvynės netekimas degino 
širdis ir buvom pasiryžę visas 
jėgas ir visus išteklius kaupti ko
vei už tėvynės laisvę, po tiekos 
metų mūsų anų metų patrioti
nis entuziazmas atslūgo* ir mes 
tik taikomės, kaip patogiau ir 
geriau įsitaisyti, o visi tautiniai 
ar tėvynės reikalai atsidūrė jau 
antroje vietoje. Neklystant gali
ma drąsiai tvirtinti, kad ir šian
die pavergtieji broliai su dides
niu sopuliu ilgisi laisvės, negu 
kad mes tėvynės. Ir tai yra tie
sa!

Pažvelkime tik į mus pačius 
Australijoje. Vos tik mums at
vykus gyvenimas mums atrodė 
labai atstumiantis: niekas čia 
mūsų nerišo — nei priverstiniai 
darbai, nei aplinka, nei namai, 
kurių tada dar neturėjome. Prieš 
mūsų akis anuo metu Lietuva 
gal labiausiai buvo sužvilgus ide
alo šviesoje. Mes tada niekad 
nekėlėme klausimo — ar apsi
moka, jeigu tai lietė lietuvišką 
reikalą. Šiandie jau atvirai klau
siama — ar apsimoka būti lie
tuviu, jungtis į bet kokią lietu
višką veiklą, aukoti ir pan., lyg 
toji pati lietuvybė būtų kokia 
nors prekė, vertinama pagal die
nos biržą. Kitaip sakant, per 
tuos 20 metų mes žymiai pasi
keitėme, pasikeitėme ne vien 
amžiumi, bet ir pažiūromis į pa
tį gyvenimą, susitaikėme su ap
linka, įsigijome ir turto ir drau
gų. Dar djaugiau-. prieš 20 metų 
atvykę į šį kraštą kaip pamesti
nukai per tą laiką spėjome susi
kurti namus! Įsigyvenę ir pra
turtėję mes taip pat daug ką ir 
praradome: prigęso tautiniai pa
triotinė ugnis, dyla ar net jau 
baigia išdilti Lietuvoje turėtų 
namų, gimtinės ilgesys, nes ir 
čia jau suspėjome jaustis kaip 
namie. Reiškia: kaip individai 
gražiai prasimušome, bet kaip 
lietuviai esame ir gerokai nuska
lauti. Kitaip sakant, Lietuvą pa
likome pabėgėliais, o per 20 me
tų virtome emigrantais. Jeigu 
kas dviejų šitų sąvokų neskiria, 
tenka paaiškinti. Pabėgėlis pa
lieka tėvynę tik dėl to, kad už 
savo žemę ir tautą tęstų pradėtą 
kovą laisvėje, gi emigrantai ap
leidžia tėvynę tik geresnės duo-

J. PALECKIS — SOVIETŲ DELEGACIJOS' VADAS PARLAMENTARŲ KONFERENCIJOJ.
SYDNEY JAUNIMO DEMONSTRACIJA SOVIETŲ PROTESTAS

Velykų antrą dieną — balan
džio 11, Australijos sostinėje 
Canberroje prasidėjo tarptautinė 
parlamentarų konferencija. Die
ną prieš tai Sydnejaus dienraš
čiai paskelbė net su nuotraukom, 
kad sovietų delegacijai vadovau
ja Justas Paleckis — okupantų 
pastatytas tariamas tarybų Lie
tuvos prezidentas.

Iniciatyvos surengti demons
tracijas ėmėsi Sydnejaus jaunimo 
atskiri asmenys. Plačiai suorga
nizuoti demonstracijas nebuvo 
laiko, tad greitomis buvo suor
ganizuota keliolika asmenų, ku
rie balandžio 11 d. anksti rytą 
išvyko j Canberrą tikėdamiesi 
daugiau gauti paspirties iš kan- 
beriškių.

Nuvykę į Canberrą ten pat vie
toje Lietuvių Klube paruošė pla
katus su atitinkamais šūkiais, 
kaip “Palecki, tavo vieta Sibire”, 
“Kas tave rinko, Palecki?”, “Pa
leckis — Lietuvos okupantų rusų 
iškamša” ir kitokių. Visi plakatai 
'buvo anglų kalba, tad juos susi
domėję perskaitė ir kitų kraštų 
parlamentarai.

Lietuviai demonstrantai prie 
parlamento rūmų išbudėjo kele
tą valandų, kol sulaukė parlamen
tarų išsiskirstant. Ant laiptų J. 
Paleckis buvo užkalbintas lietu
viškai ir jis su šypsena prisistatė 
esąs lietuvis. Vėliau prasidėjo 
priekaištai ir jis pasipiktinęs sku
bėjo pasišalinti su kitais rusais.

Demonstracija vyko labai kul
tūringai ir vėliau tvarkingai iš
siskirstyta. Sydnejiškiai tikėto- 

A. GALDIKAS PAJŪRY tu:
me

nos ieškodami.
Šiandie esame žmonės be tė

vynės, bet gyvename laisvėje, 
kuri mums atveria neribotas ga
limybes dirbti dėl Lietuvos. Lai
svė mus paverčia savanoriais 
tautos darbe, kovoje už laisvę. 
Laisvas darbas mus įrikiuoja į 
idealistų gretas, nusigręžimas 
nuo tautinio darbo mus paverčia 
tik tuščiais savanaudžiais. Bet 
gi idealistų veikla visados yra ir 
bus istorijos variklis, kuria re
miasi tautos, valstybės ir kultū
ros.

Laisvė be tėvynės jokiu būdu 
neatpalaiduoja nuo pareigų tė
vynei. Greičiau tas pareigas tik 
sukilnina, nes prievartinė auka 
padaro iš žmogaus įrankį, gi 
laisva savanoriška auka tą pačią 
auką ir aukotoją pašventina!

(v.k.) 

sios pagalbos iš canberiškių lie
tuvių nesusilaukė. Laikraščių re
porteriams buvo paaiškinta, kad 
jų esą todėl mažai, kad pervėlai 
patirta apie Lietuvos išdaviko at
vykimą ir tai esąs švenčių metas, 
tad daugumas lietuvių išvažinėje.

Rodos, nedidelis tai buvo įvy
kis — demonstrantų nebuvo nė 
dviejų dešimčių, bet jie savo at
liko, sekančią dieną visą austra
lų dienraštinė spauda šį įvykį pa
minėjo pirmuose puslapiuose, kiti 
net keliais žodžiais aprašė ir Pa
leckio vaidmenį okupavus rusams 
Lietuvą. Demonstracijos buvo pa
minėtos ir radijo bei televizijos 
žiniose.

Neužteko to. Sovietų ambasada 
įteikė Australijos vyriausybei

DEMONSTRUOJA IR CANBERIŠKIAI
Balandžio 13 d. ir sostinės lie

tuviai surengė platesnio masto de
monstracijas prieš sovietinius 
parlamentarus ir ypač prieš so
vietų grupės vadovą Lietuvos iš
daviką J. Paleckį. Canberiškiai ši
tai demonstracijai rengėsi iš ank
sto. Dalyvavo apie 150 žmonių su 
plakatais. Kadangi pats Paleckis 
panašių susitikimų kaip kad buvo 
Velykų antrą dieną, vengė ir šį 
kartą nepasirodė, demonstrantai 
atkreipė šiuo mitingu ir plaka
tais parlamentarų ir praeivių dė
mesį, išdalino eilę pamfletų, su
pažindinančių su Lietuvos paver
gimu ir vėliau išsiskirstė. Nežiū
rint, kad sovietai karštai protes-

ŽINIOS
Australų spaudoje nuo Velykų 

antros dienos beveik ištisą savaitę 
dėmesio centre buvo lietuvių su
rengtos demonstracijos prieš so
vietinius parlamentarus ir ypač 
prieš sovietų delegacijos vadovą 
Justą Paleckį, dabartinį okupuo
tos Lietuvos “prezidentą” ir oku
pacinės rusų valdžios Lietuvoje 
uolųjį talkininką. Australijos žur
nalistai iš vietos lietuvių gaudė 
žinias, kas gi iš tikrųjų tasai Pa
leckis, ir viena ar kita proga pa
rodė australų skaitytojams jį be 
kaukės.

PAGALBA INDIJAI
Po pasimatymo su Indijos min. 

p-ke Mrs. Gandhi Amerikos prez. 
Johnson dar paprašė pridėti Indi
jai 6 ir pusę mil. tonų kviečių. Tuo 
būdu Amerika bus Indijai pasky

protestą, kad nebuvo sudraustos 
tokios antisovietinės demonstra
cijos, įžeidžiančios sovietinius 
parlamentarus. Proteste pabrėžta, 
kad panašu atveju Maskvoje to
kios demonstracijos būtų drau
džiamos. Rašte buvo reikalauja
ma, kad tokie mitingai daugiau 
nepasikartotų.

Reikia pasakyti, kad ši lietu
vių jaunuolių protesto demons
tracija nuskambėjo ne tik Aus
tralijoje, 
paminėta 
doje, nes 
ferencija 
ir iš jos bei drauge su ja susiju
sių įvykių komentarai bus pami
nėti atskirų kraštų komunikatuo
se.

bet reikia manyti, bus 
ir kitoje pasaulio apau
toji parlamentarų kon- 
yra pasaulinis įvykis,

tavo prieš tokio pobūdžio demons
tracijas, policija canberiškiams 
demonstruojant visai nesikišo. 
Vienas iš vyresnių Australijos 
vyriausybės pareigūnų atsiliepda
mas į Paleckio priekaištus, pa
reiškė, kad demonstracijų reika
las yra policijos žinioje. Prieš 
Amerikos viceprezidentą jo vizi
to metu buvo piktesnės demons- 
tradicijas ir mes netrukdėm. “Mes 
nesustabdėm demonstracijų nu
kreiptų prieš mums draugingos 
valstybės viceprezidentą, tad ko
dėl mes turime įsikišti, kai de
monstruojama prieš sovietinės 
provincijos valdininką?” 

rusi 10 mil. tonų kviečių neskai
tant kitokio maisto.*

Vysk. V. Brizgys nuo balandžio 
16 iki balandžio 30 d. lankys An
glijoje kaikurias lietuvių koloni
jas ir> ten praves rekolekcijas.

*
Anglikonų bažnyčios galva Dr. 

Ramsey būdamas Vatikane oficia
liai aplankė popiežių. Šitą vzitą 
daug kas laiko palankiu ženklu 
bažnyčių susivienijimui.*

Vakarų Vokietija reiškia nepa
sitenkinimo ir jaučiasi i nesaugi,, 
kai amerikiečiai nusprendė dalį 
savo karinių pajėgų atitraukti iš 
Europos.

*
Amerikiečiai nekreipia dėmesio į 
de Gaulle nustatytą datą (balan
džio 1 d.) pasitraukti iš Prancū
zijos.

PROTESTAI ERZINA 
SOVIETINĮ VIZITORIŲ

Tokia antrašte sydnejiškis 
“Daily Telegraph” paskelbė pasi
kalbėjimą su J. Paleckiu spaudos 
konferencijoje. Australijos vy
riausybė turėtų tokias demons
tracijas uždrausti, pareiškė J. Pa
leckis pridurdamas, kad tokios de
monstracijos Maskvoje nebūtų 
leistos.

Paleckis spaudos konferencijoje 
pareiškė, jog jis nustebintas, kad 
tokiomis priemonėmis Australija 
pasitinka savo svečius. Prisimin
damas lietuvius demonstrantus 
Paleckis priminė, kad jie visi yra 
jauni ir kaikurie iš jų net už
miršę savo gimtą kalbą. Jis no
rėtų juos parsigabenti į Lietuvą, 
kad jie pamatytų, kas krašte pa
siekta valdant sovietams.

Kitoje vietoje Paleckis paminė
jo, kad pabėgėliai iš Lietuvos, da
bar gauną Australijoje, esą kola- 
boratoriai ir jie apleidę kraštą 

Jaunimo kongreso reikalais
Kongresas jau vos už dviejų 

mėnesių ir išvykimas iš Australi
jos labai greitai artėja. Ta proga 
norime prašyti visų vykstančių jų 
į JAV kiek galint daugiau padėti 
Qantas atstovams, kurie tvarko 
kelionę ir dokumentus. Prašome 
dokumentų užpildymą bei visus ki
tus jų reikalavimus atlikti kuo 
greičiau ir atidžiau. Depozitas 
už kelionę (10%) turės būti sumo
kėtas gegužės 13 d., o balansas 
gegužės 20 d. Komitetai bei-paski
ri kaliautoįai prašomi pristatyti 
pinigus laiku, nes tarptautines 
lėktuvų bendrovių taisyklės šiuo 
reikalu yra labai griežtos, ir nesu
mokėję vykti negalės, čekius pra
šom adresuoti: A. L. C. Youth 
Congres Central Committee.

Jei kas norėtų apdrausti gyvy
bę kelionės metu ar bagažą, prašo
me .tuo pasirūpinti patys, nes 
Qantas draudimo tvarkyti neapsi- 
ima.

Taip pat prašom dar kartą įsi
dėmėti, kad norint gauti nuolaidą 
visi turi kartu išvykti ir grįžti, 
išimčių nedaroma net ligos atve
ju.

AUKŲ VAJUS
Aukų vajus Sydnėjuje eina ne

blogai. Daugelis tautiečių jau ap
lankyti, kiti bus aplankyti grei
tu laiku. Prašome visus rinkėjus 
darbą baigti ir aukų lapus grąžin
ti C.K-tui iki gegužės 8 d.

Aukos renkamos pagal turimus 
adresus. Gali atsitikti, kad adre
sas pakeistas, ar iš viso nežinotas. 
Jei kas nors dėl tų priežasčių bū
tų aplenktas, maloniai aukas siųs
ti tiesiai C. K-tui (Box E 6, St 
James, Sydney).

Aukų stovis miestuose šiuo

Adelaidė — $1450.00.
Brisbane — $45.00. 
Canberra — $268.00. 
Melbournas — $1200.00 
Sydnėjus — $1483.00

PETICIJOS
Pagal grąžintus peticijų 

šiuo metu turime 350 parašų. Dar 
daug negrąžinta, tad atrodo, su
dėjus krūvon iš visos Australijos, 
parašų bus nemažai.

lapus

(ELTA)

PADĖKA ADELAIDĖS LIETUVIAMS
ALB Krašto Valdyba, įvertindama Adelaidės Lietuvių Sąjun

gos ir jos Valdybos pastangas, kapitaliniai perstačius ir užbaigus 
Lietuvių Namus, nuoširdžiai dėkoja: jos ilgamečiu! Pirmininkui 
Vaclovui Raginiai, Valdybos nariams, inž. Reisonid ir visiems 
tiems tautiečiams, kurie prisidėjo lėšomis, medžiaga, darbu bei 
visomis kitomis priemonėmis prie šio taip svarbaus tautinio-kulttį- 
rinio židinio — Lietuvių Namų užbaigimo.

Tai gražios vienybės ir didelių pastangų bei sudėtų aukų re
zultatai, kuri© tarnaus Adelaidės Lietuvių Bendruomenės ir orga
nizacijų tautinei-kultūrinei veiklai stiprinti bei lietuvybei išlaikyti.

ALB Krašto Valdyba

tai. Jie visi būtų teisiami sovie
tuose ir jiems sprendimai būtų 
kieti.

“DAILY TELAGRAPH” 
VEDAMASIS

Sydnejaus rytinis dienraštis“D. 
T.” balandžio 13 d. laidoje pas
kelbė vedamąjį ryšium su 
demonstracijom prieš sovietų par
lamentarus. Vedamajame tarp ki
ta ko rašoma:

“Lietuvos prezidentas J. Palec
kis mums patiekė reikšmingą pa
vyzdį, koks skirtumas tarp tota
litarinio ir demokratinio galvoji
mo. __

“Mr. Paleckis, sovietų delega
cijos vadovas, tarptautinėj parla
mentarų konferencijoj Canberro
je, buvo lietuvių ateivių surengtų 
demonstracijų taikiniu prie par
lamento rūmų balandžio 11 d.

“Vakar jis tvirtino, kad Aus
tralijos vyriausybė turėtų tokias 
demonstracijas sukliudyti.

“Jis pastebėjo su švelnia ne
sąmoninga ironija, kad 'to neį
vyktų Maskvoje’.

“Taip, čia ir yra skirtumas”.

“MISS LITHUANIA”
Chicagos Jaunimo Metų Komi

tetas ruošiasi iš Kongreso dalyvių 
išrinkti reprezentacinę lietuvaitę— 
“Miss Lithuania”. Kiekvienas 
kraštas turės teisę statyti kandi
dates.

Kadangi iš Australijos, atrodo, 
vyks nemažai merginų, turėtu
mėm šią karūną parsivežti namo!

ALB JAUNIMO KONGRESO 
CENTRINIS KOMITETAS

LIETUVOS
KLAUSIMU

FOREIGN AFFAIRS, vienas 
iš autoritetingiausių Amerikos 
tarptautinės politikos žurnalų, sa
vo pavasarinėj laidoj (April, 1966) 
paskelbė V. S. Vardžio straipsnį 
“Kaip Baltijos respublikoms seka
si Sovietų Sąjungoj” (How the 
Baltic Republic Fare in the Soviet 
Union, — atseit, kaip jos “keliau
na toj padėty).

Straipsnyje dėstomi regimT so
vietinės politikos, užsimojimai ir jų 
poveikis estų, latvių bei lietuvių 
tautose, taip pat ir tų kraštų vie
tinių komunistų viršūnių laikyse
na. Atskleidžiama, kokiomis prie
monėmis veikia sovietinis “tirpi
nimo katilas” Baltijos kraštuose, 
ir nurodomos aplinkybės, dėl ku
rių autoriui atrodo, jog tas tirpi
nimas numatomoj ateity nepasi
seks.

Tai yra pirmas atvejis, kur Bal
tijos kraštų ir ypač Lietuvos da
bartinė padėtis tapo išdėstyta to
kiame daugumo Amerikos ir kitų 
kraštų tarptautinės politikos tyri
nėtojų, aiškintojų bei vadovų skai
tomame žurnale.

1
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Radijas pasiekia pavergtuosius
žinios ir mintys iš vakarų pa

siekia radijo bangomis plačius bol
ševikinės rusų valdžios pavaldinių 
sluogsnius.

Kovo 24 dienos pranešime iš 
Maskvos tą liudija Peter Grose, 
New York Times korespondentas. 
Praneša, kad Latvijos, Gudijos, 
Ukrainos, Gruzijos ir Armėnijos 
ką tik įvykusiuose komunistų su
važiavimuose buvęs viešai keliamas 
susirūpinimas tuo reikalu. Ypač 
jaunimas ir “tautinės mažumos 
atseit, pačių rusų jaunimas ir ru
sų kolonistų dar neišstumtieji vi
si kiti pajungtųjų kraštų gyvento
jai nerusai — esą “neatsparūs” 
užsienių radijo skleidžiamiesiems 
“priešiškiems įtaigojimams”.

Pažymėtina, kad Vilniuje nese
niai įvykusiame komunistų suva
žiavime šį kartą apie tai nebuvo 
viešai kalbėta, bet toks pat susi
rūpinimas ir iš Vilniaus jau buvo 
girdėtas nebe vieną kartą.

NYT bendradarbis pastebėjo, 
kad pastaruosiuose komunistų su
važiavimuose pareikštasis susirū
pinimas patvirtinąs ankstesnius 
daugelio užsieniečių keliauninkų 
įspūdžius, anot kurių Amerikos 
Balso, BBC ir kitų užsieninių ra
dijo stočių ten dabar esą klauso
ma ne mažiau, kaip vietinio val- 
džos kontroliuojamojo radijo.

Pavyzdžiui, Soči vasarvietėj e- 
są ne naujiena sutikti paplūdimy 
vaikščiojančią jauną porelę, su ra
dijo imtuvu, skardinčiu Amerikos 
Balso garsais. Užsieniečiui esą ne
be naujiena būti paklaustam apie 
įvykius, kurių vietos laikraščiai 
ar radijas nei žodžiu nebuvo pa
minėję. Apie rašytojų Siniavskio 
ir Danielio suėmimą ^augumas ži
noję kur kas anksčiau,, negu pasi
rodė vietiniai valdiniai aiškinimai 
apie jų “nusikaltimą”. Amerikie
čių grafikų parodos atidaryman

Leningrade susirinko apie trylikos 
tūkstančių minia, nors vietos lai
kraščiuose apie tai buvęs įdėtas 
tik visai nežymus pranešimas, bet 
iš anksto buvę kelis kartus praneš
ta per Amerikos Balsą.

Užsienio radijo klausymas itin 
paplitęs nuo 1963 metų vasaros, 
kai buvo sumažinti bei sustabdyti 
trukdytojai.

Yra liudijimų, kad, kaip kitose 
Rusijos ir jos užimtų kraštų vie- 
tose, taip ar dar labiau yra pa
plitęs užsienio radijo klausymas ir 
Lietuvoj. Vienas liudininkas sako: 
“Kaip - ir visi okupuotos Lietuvos 
gyventojai, taip ir aš klausiau iš 
užsienio perduodamas radijo pro
gramas. Pradėjau 1947 metais, kai

programas lėšomis remia ir me
džiaga aprūpina Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas. Čia 
atpasakoti liudijimai apie radijo 
poveikį patvirtina įsitikinimą, kad 
radijas buvo, yra ir dar ilgai bus 
patikimiausia ir paveikiausia lais
vų lietuvių ryšio su Lietuva prie
monė. Todėl Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas šia proga 
dar kartą pareiškia, kad nuosek-

įsigyjau radijo imtuvą, — klausiau 
BBC, rusų ir vokiečių kalbomis. 
Pradėjus veikti Amerikos Balsui 
lietuvių kalba, klausiau ir A. Bal
są taip pat Romos, Vatikano ir 
Madrido stotis”.

Liudytojas, kaip ir eilė kitų,
pastebi, kad sustabdžius trykdy- lu ir reikalinga visiems tuo ryšiu 
mus, Amerikos Balso pranešimai susirūpinusiems dar uoliau prisidė- 
be vargo girdimi, tik esą kiek nu- ti prie jo stiprinimo lėšomis — 
sivylimo, kad dabar “perdaug ne- per tautos Fondą (telkiantis į TF 
utralus komentarų pobūdis”, — rėmėjų būrelius, tuo tikslu susisie- 
daug įdomesni būdavę komentarai 
(nors tada ir trukdomi) iš Ameri
kos Balso Muenchene. Dabar juos 
žymia dalimi atstoja Romos ir Va
tikano lietuviškos radijo progra
mos.

Šias Romos ir Vatikano radijo

kiant su TE valdyba, 64-14 56 Rd., 
Maspeth, N.Y. 11378) ir talkinin
kavimu informacijos parūpinime 
apie viešąjį lietuvių veikimą užsie
niuose — per ELTĄ, 29 West 
57 St.,- Fl. 10, New York, N.Y. 
10019. (E)

DAILUSIS ŽODIS MELBOURNE
LITERATŪROS — MENO VAKARAS MELBOURNE

Jaunimo Kongreso Čikagoje 
data artėja. Melbourno atstovų 
į Čikagą kelionei paremti kasa 
dar toli gražu nėra pasiekusi rei
kiamo pilnumo. Kasai papildyti 
Melbourno Jaunimo Komitetas, 
vadovaujamas Algio Kazlausko, 
surengė mums — tiems dėl lietu
viško jaunimo taip daug ašarų 
liejantiems, Lietuvių Namuose 
Literatūros — meno vakarą.

Mūsų jaunieji ir senieji meni
ninkai, mokiniai ir mokytojai, 
suradę bendrus interesus, susibū
rę draugėn, be jokių autoriškų dė aiškiai progresuojąs: Akompo- 
ambicijų pasidalino su mumis vi
sais savo bandymais ir sugebėji
mais kūrybinėje srityje.

D. Butkevičiūtė — Baltutienė, 
buvusi lituanistinių kursų moki
nė, paskaitydama “Sekmadienio 
rytas”, parodė natūralų kompo
zicijos pajutimą ir sugebėjimą

kad ir nevisai literatūrišką te- B., Zabielos kūrinio “Šulinys”, 
mą puikiai lietuviškai apvaldyti, skaityto A. Karazijienės, hepa- 

leva Didžytė, taip pat buvusi miršau. Besiklausydama žvilgte
rt. kursų mokinė, nors dabaj; rėjau į aplink sėdinčių klausyto- 
ir mokanti kitus prancūzų kal
bos, įstengė užsirekomenduoti su 
“Ao Tea Roa kaip gera žurnalis
tinio žanro atstovė.

Jaunoji pianistė Danutė Joki!-’ 
bauskaitė be pasipiktinimo se
nam, toną praradusiam instru
mentui pademonstravo gerą tech
niką.

Tenoras V. Zdanavičius pasiro-

jų veidus. Nors ir prieblandoje 
visur mačiau susidomėjimą ir 
pritariančias šypsenas. Autoriui 
— geriausias atestatas!

Algis Klimas papuošė sceną. 
Taip, šį vakarą, galima apibūdin
ti kaip praėjusį šeimyniškoje 
nuotaikoje.

VISI ATSAKINGI
Kovo pabaigoje Londone įvyko 

Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos metinis suvažiavimas, 
kurio metu diplomatinės^tarnybos 
vardu suvažiavusiems žodį tarė 
ir Lietuvos Pasiuntinybės Londo
ne patarėjas Vincas Balickas. Jo 
kalba 
ropos 
komis 
lygiai 
mums
Balickas tarp kita ko pabrėžė: 
“Jau greit sueis 26-ri metai, kai 

netekom laisvės ir valstybinės ne-

ištisai buvo paskelbta “Eu- 
Lietuvyje”, kurios ištrau- 
čia pasinaudosime. Jos yra 
svarbios ir aktualios ir 
Australijoje. Patarėjas V.

atsiranda ir tokią, kurie pavarg
sta ir suabejoja kovos pergale. 
Patyrimai gi parodė, kad daug 
lengviau yra parodyti heroizmą 
trumpoje kovoje, negu kovoje, ku
ri užsitęsia ilgesnį laiką. Žinoki
me, kad ilgą kovą ištverti yra dvi
gubas heroizmas. Mūsų misija 
yra veikti ir kalbėti pavergtos 
tautos vardu ir būti savo tautos 
nenutildomu balsu laisvame pa
saulyje.

Laisvojo pasaulio lietuvių nepa
liaujama veikla Lietuvos reikalu 
ir jų pastangos neleisti palaidoti

navo D. Jokubauskaitė. (dėl rit
mo šiandieną su niekuo nesigin
čysiu!1).

Taip, jaunieji ir senieji kartu. 
Mūsų Melbourno poetė M. Mala- 
kūnienė, nuoširdi savo poezijoje, 
kuklių eilėraščių autorė E. Paukš
tienė, seniai pažįstamas ir visuo
met suprantamas J. Mikštas, fi
losofuojantis Mantas, 
asmenyje.

B. Tamošiūnienė, 
dukros Ritos, pakartotinai iššau
kiama dar padainuoti. Faktai kal
ba patys už save. Šidlauskų šei
ma — dar mums visai naujiena 
— savo žanru ir kūryba..

N. Mališauskaitė, S. Dagytė, V. 
Kepalaitė — Cellott, R. Kemežy- 
tė, R. Žiedaitė, kanklininkė Ie
va Didžytė — jau ne pirmą kar
tą suteikia malonumo klausyto
jams savo paprastu, jautriu mUzi- 
kaliniu išpildymu beveik liaudiš
komis tapusių lietuviškų dainų.

Jau būtų ir visas vakaras. Ne.

D AUGIAU LAISVĖS ŽODŽIUI!

A, Zubro

palydima

Atvirą kūrybinės laisvės reika
lavimą Lietuvoj pareiškė rašyto
jas Paulius Širvys, atsakydamas į 
Literatūros ir Meno laikraščio an
ketą (1966/13).

Sako: “Būtų labai neįdomu, jei 
visos gėlės žydėtų kuria nors viena 
spalva arba visi imtų galvoti ku
ria nors viena, visų ‘nuglostyta* 
galva.”

“Apskritai, kalbant apie poezi
ją, esu tos nuomonės: tegu būna 
joje ko įvairesnių gėlių, 
dirbtinių, , 
paukščiai 
balsu”.

“Kartais
ruošė kaltinami redaktoriai: girdi, 
kam praleidai tą ir tą kūrinį arba 
straipsnį? Kur tavo ‘redaktoriš- 
ka’ atsakomybė? Prieš kurį laiką 
toks ginčas buvo dėl vieno drama
turgo (greičiausia dėl K. Sajos) 
pasisakymo ‘Lit. ir Meno’ skiltyse.

Bet ne 
ne nailoninių. Tegu 
gieda kiekvienas savo

pasitaiko, kai kulua-

Balsas is sovietinio beprotnamio
(Žiflr. pradžia M.P. Nr. 14)

Svarbu pastebėti, kad rusų in
telektualai išveda, jog fašizmo 
šaknys glūdi komunizme, kaip iš- 
sireiškia Almazovas: “Kaip tik Ry
si jo j buvo įsteigtas pirmiausia- 
sia fašistinis totalitarizmas. Su
prantama, kada pasaulis pamatė, 
ką mes darome, ėmėsi priemonių 
apsisaugoti. Daugiau reakciniuose 
kraštuose buvo prieita prie kitokio 
fašizmo, priešingo mūsiškiui”. 
Tarp kita ko, jis nėra pirmasis 
sovietinis rašytojas, prasitaręs pa
našiomis idėjomis. Jurij Bondarev 
saVo romane “Tyla” išdėstęs so
vietinės istorijos pervertinimą. At
rodo, kad šiandie girdime daugiau

Ačiū visiems: Melbourno Jau
nimo Komitetui, Algiui Kazlaus
kui, A. Zubrui, talkininkavusiam 
jauniesiems. Esu tikra, kad tik A. 
Zubro pagalba ne vienas iš mūsų 
jaunųjų ne tik domisi, bet net ir 
bando, stengiasi kurti 
kalba. Ačiū programos 
ir visiems pritariančiai 
santiems veidams.

Tik ne ačiū tiems,
siems šį vakarą jaunimą ir pali- 
kusiems pusę salės tuščios.

Pagal poetę M. Malakūnienę — 
nedaug daigų išaugs — bet tie, 
kurie išaugs — matau jau — bus 
tvirti, rinktiniai.

G. Klupšaitė

lietuvių 
dalyviams

besišyp-

pamiršu-

Draugai, bet ar tai ne tendencija 
primesti savo nuomonę, savo skonį 
kitiems? Ar tai ne noras privers
ti autorių galvoti ne taip, kaip jis 
nori, o taip kaip ‘aš’ noriu?... me
nininkas — ne mažas vaikas, kurį 
reikia vedžioti už rankutės”.

IR VILNIUJ STATOMA 
OPERA

Vilniuje, prie Neries kranto, 
tarp buv. Vilniaus ir Dujų gatvių 
(dabar L. Giros ir Vienuolio gat
vių) jau statomi nauji operos rū
mai. Projekto autorė architektė 
N. Bučiūtė. Pastatas numatytas 
modernios išorinės išvaizdos, žiū
rovų salė irgi su pakiliu amfiteat- 
rišku parteriu, ložėmis ir balko
nais, 1500 vietų. Ateinančiais me
tais būsią atliekami vidujiniai 
įrengimai. Galimas dalykas, kad 
opera galės į naujus rūmus persi
kelti 1968 metais.

(Elta)

balsų prieš komunistinę tiraniją, 
ateinančių iš komunistinių kraštų, 
negu iš Vakarų; ir tie balsai la
biau įtikiną, negu mūsiškiai kriti
kai. Ryškiausias tarp jų .yra ju
goslavas Molovan Džilas,kuris Ti
to tebekalinamas ir kuris taikliai 
išanalizavo naują valdančią klasę 
su jos korupcija ir moraliniu nuos
mukiu. Po Pasternako atsirado ir 
daugiau sovietų ir rytų Europos 
rašytojų, keliančių laisvės idėjas, 
siekiančių tikros demokratijos ir 
individo teisių. Neseniai Londone 
laikrašts “New Leader” paskelbė 
seriją straipsnių, pavadintų “Mas
kvos vasara”, rašytų jugoslavo li
teratūros profesariaus Mihailo Mi
hailov, kur jis atskleidžia sovieti
nių intelektualų pogrindines sro
ves iškeldamas idėjas, kurias ke
lia ir Tarsis. Kitas iš rašytojų 
maištininkų yra Jesenin—Volpin, 
kurio veikalai buvo nagrinėjami 
Marko Slonimo knygoje “Sovietų 
Rusijos literatūra”, išleistoje Ox
ford University Press. Dar svar
besnė yra pogrindžio spauda, lei
džiama sovietų universitetų stu
dentų, kurie multiplikuoja ir sklei
džia jaunuosios generacijos rašy
tojų eilėraščius. Ranka ar mašinėle 
multiplikuoti rankraščiai kartas 
nuo karto pasirodo universitetuose 
ar institutuose, net neoficialiuose 
žurnaluose. Šitoji- veikla surišta 
su rizika būti deportuotiems į Si
birą. Kita viešo protesto forma yra 
gyvas entuziazmas moderniajam 
menui, kurį Kruščiovas nešvan
kiais žodžiais buvo pasmerkęs: 
“Viskas čia antisovietiška, nemo
ralu. Kas nutapė šį paveikslą? No
rėčiau su juo pasikalbėti...”

Reikšminga, kad naujieji neofi
cialūs menininkai turi nepaprasto 
pasisekimo inteligentijos tarpe — 
pas mokslininkus, teisininkus, in
žinierius, studentus ir t. t. Jie lau
žo šventąsias socialistinio realiz
mo taisykles, atsisako jungtis prie 
oficialių “politiškai propagandi
nio meno” gamintojų kadrų. Ma
sinio likvidavimo sistema postali- 
nėj gadynėj pasirodė nepalanki, ir 
susitvarkyti su maištininkais me
nininkais, intelektualais įsteigtos 
bepročiams institucijos, bet Tarsis 
čia pat pabrėžia: “Ateis diena, ka
da ji (Palata Nr. 7) pasidarys 
laisvės kovotojų štabas. Mūsų var
pai jam skamba kituose kraštuo
se. Aš Tikiu, kad netruks išmušti 
valanda, ir tuo pačiu tonu prabils 
ir Maskvos varpai”.

Dr. A. Meilina
priklausomybės. Tiek pat metų 
praėjo, kai pasirinkom sau tą aiš
kų ir tiesų kelią siekti nepriklau
somos Lietuvos atstatymo. Už
sienio lietuviai per tą laiką gana 
vieningai laikėsi Lietuvos nepri
klausomybės reikalu. Deja, kai 
kova ilgai užsitęsia ir kai jos ga
lo aiškiai nematyti, tai visuomet

PAKITIMAI LIET.
LAISVĖS K-TE

Lietuvos Laisvės Komitetas 
(New Yorke) išsirinko du naujus 
narius — dr. Joną Puziną ir Ke
leivio red. Jackų Sondą.

Dr. J. Puzinas išrinktas į perei
tais metais komitete dirbusio, bet 
išvykusio į Švediją dr. K. Čegins
ko vietą. Dr. Puzinas persikels į 
New Yorką ir dalyvaus nuolati
niuose komiteto darbuose.

J. Sonda išrinktas į mirusio K. 
Bielinio vietą. Jis bus komiteto 
narys be nuolatinių pareigų, kaip 
ir iš New Yorko išsikėlęs komiteto 
narys M. Brakas.

Lietuvos Laisvės Komitetas bu
vo sudarytas 1951 metais. Jo na
rius tada parinko Lietuvos Ne- 
papr. Pasiuntinys ir Įgal. Minis
tras P. žadeikis, susitaręs su Vy
riausiu Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetu. Iš pirmųjų komiteto na
rių jame tebėra V. Sidzikauskas 
(pirm.), J. Audėnas, dr. B. Ne- 
mickas, P. Vainauskas ir V. Vai
tiekūnas, o yra pasitraukęs (išvy
kęs į Vokietiją) M. Tolišus (jo 
vietoj —■ M. Brakas) ir mirę dr. 
A. Trimakas (toj vietoj buvo dr. 
K. Čeginskas, dabar dr. J. Puzi
nas ir K. Bielinis). Komitetas 
dalyvauja Pav. Eur. Tautų Seimo 
darbuose ir bendradarbiauja su 
Free Europe institucija. Jo na
riai tegali būti Lietuvos piliečiai.

(Elta)

Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo klausimo ne tik stiprina 
lietuvių tėvynėje viltis, ir jų tau
tinį atsparumą, bet tuo pat var
žo okupantus, nes faktas, kad ir 
okupantai dažnai yra priversti 
skaitytis su viešąja pasaulio opi
nija.

Visi lietuviai, kur jie begyven
tų, iš esmės sudaro gyvosios mū
sų tautos vientisą kartą. Todėl 
ir visiems lygiai tenka bendroji 
atsakomybė už savo tautos liki
mą. Toji atsakomybė visiems ten
ka solidariai nešti ir ataskaitą 
prieš istoriją duoti.

Laisvė ir nepriklausomybė tau

tai yra tas pat, kas žmogui svei
kata. Lietuvių tauta tai įrodė 
praeityje, kur kiekviena karta ko
vojo dėl tautos laisvės. Dėl tos 
pat laisvės lietuviai kovoja ir da
bar. Tiems, kurie neprisideda 
prie mūsų kovos, sakydami, kad 
nėra vilčių laisvę ir nepriklauso
mybę atgauti, priminkime, kąjl 
Basanavičiui, Kudirkai, Mairo
niui tikrai nebuvo didesnių gali
mybių iškovoti Lietuvai nepri
klausomybės, o jie vis dėl to ne
nustojo vilčių ir vis dirbo ir pla
navo Lietuvos ateitį. Argi jų ryž
tas negali būti pavyzdžiu mums?

SUDIE SILVAI VALIUI

SUSITIKIMAS SU
PALECKIU

(IŠ DEMONSTRACIJOS
Pagaliau po ilgo laukimo buvo 

sulaukta, kada pasaulio valstybių 
parlamentarai skirstėsi po pirmos 
konferencijos. Ant federalinio 
parlamento laiptelių juos pasiti
ko saujelė lietuvių jaunuolių. Ne
pažindami, kuris iš jų Paleckis, 
viena demonstrantė (pavardės 
čia neminimos) išdrįso sušukti:

— Labas, ponas Palecki!
Vienas iš parlamentarų išsisky

rė ir paėjęs į priekį su šypsena 
atsiliepė:

— Sveiki, tautiečiai.
Pradėjusi kalbą demonstrantė 

paklausė:
— Pone Palecki, ar tamsta lie

tuvis?
Paleckis prisipažino esąs lietu

vis. Tada buvo klausimas:
— Jeigu tu atstovauji Lietu

vą, tai kur Lietuvos vėliavą?
Paleckis prisipažino turįs vė-

CANBERROJE)
liavą, bet nepaaiškino, kodėl Lie
tuvos vėliava neiškelta kitų tar
pe. Matydamas, kad visi jauni, 
Paleckis bandė aiškinti, kad “jūs 
esate perjauni suprasti tokius da
lykus”.

Netrukus pasigirdo iš demons
trantų šauksmai, kad Paleckis 
esąs Lietuvos išdavikas, rusų oku
pantų iškamša ir panašiai. Palec
kis supratęs, kad šie jaunieji lie
tuviai atvyko ne jo pasveikinti, 
kiek atskleisti jo ir jo bosų ru
sų daromas Lietuvai skriaudas, 
prieš kitus parlamentarus pade
monstravo parodydamas pirštu į 
galvą, kad demonstrantai esą pa
kvaišę, skubiai su kitais savo de
legacijos nariais nuskubėjo į sa
vo automobilį ir nuvažiavo.

Dar kiek pasikalbėjus su susi
domėjusiais žurnalistais, demon®* 
traitai tvarkingai pasitraukė.

(1913.4.14 —

"O, tu nematysi pavasarėlio 
išauštant, o, tu negirdėsi gi
rių gegelių kukuojant; už- 
žels tavo takeliai žolynėliais, 
užries dobilėliais; o, aš nesu
sieisiu nei ant jokių atlaidė- 
lių, nei ant jokių jomarkė- 
lių”. Liaudies rauda.

Kovo mėn. 30 d. širdies smūgiu 
mirė Silva Valys, 52 metų am
žiaus. Paliko brolį Joną, žinomą 
visuomenės veikėją, šios kadenci
jos ALB Krašto Tarybos pirmi
ninką.

Velionis Silva Valys buvo pa
šarvotas Tobin Brothers koply
čioje, Nth. Melbourne ketvirta
dienį. čion susirinko didokas bū-

1966.3.30)

Velionis Silva Valys išlydėtas į 
Anapilį su giliais išgyvenimais 
didžiulio mūsų tautiečių būrio ir 
skaitlingais bei puošniais gėlių 
vaininkais. Su velionio broliu Jo
nu mes išgyvename jautriai Sil- 
vos netekimą.

Velionis Silva Valys gimė 1913 
m. balandžio mėn. 14 d. Pilkenių 
k., Tauragnų valsčiuje, Utenos 
apskrity. Baigęs šešias gimnazijos 
klases atliko karinę prievolę 
priešlėktuvinės ausaugos rinkti
nėje puskarininkiu. Po to tarna
vo valdžios įstaigose. Atgavus 
Vilnių, 1939 m. pirmuoju trauki
niu nuvyko Vilniun kurti lietu
vių administraciją. 1944 m. pasi
traukė Vokietijon. 1949 m. gegu

žės 31 d. atvyko Australijon’.
Dar Vokietijoje būdamas, Ra- 

vensburge, lietuvių kolonijoje, 
reiškėsi mėgėjų teatre ir parodė 
nemaža sugebėjimų vaidybos ir 
deklamacijos mene. Mėgo litera
tūrą, poeziją, buvo plačiai apsis
kaitęs. Palaikė spaudą ir įsigyda
vo naujų leidinių. Buvo stropus 
ir pareigingas bendruomeninėje 
veikloje. Sielojosi ir rūpinosi lie
tuvybės klausimais. Jo ryškiau
sias charakterio bruožas — gry
nas ir labai stiprus patriotinis 
jausmas. Jis garštai mylėjo savo 
kraštą ir žmones ir labai kentėjo 
svetimame krašte. Mėgo daugiau 
vienišumą ir nuošalumą. Ir taip 
sustojo karštą Tėvynės meile de
ganti Silvos širdis. Jo svajonė — 
sugrįžti į laisvą Lietuvą — neiš
sipildė, tolimoji Australijos že
mė priglaudė amžinai.

A. Krausas
rys velionio artimų bičiulių bei 
draugų atsisveikint, išreikšti pas
kutinę pagarbą jam bei pasimels
ti.

Penktadienį įvyko pačios laido
tuvės. Nors ir darbo diena, šv. 
Jono bažnyčion susirinko apie 
150 tautiečių ir dalyvavo laido
tuvėse. Kun. P. Vaseris atlaikė 
gedulingas mišias ir nušvietė ve
lionio nueitą gyvenimo kelią. Po 
pamaldų labai skaitlinga mašinų 
vilkstinė lydėjo karstą, apie 50 
gėlių vainikų supamą į Fawkner 
kapines.

čia kun. P. Vaseris sukalbėjo 
laidojimo maldas ir dar kartą per
žvelgė velionio išgyventas dienas 
šioje žemėje. Bendradarbių vardu 
atsisveikino su velioniu A. Zub- 
ras. Vėl supiltas naujas kapas.

SILVAI VALIUI mirus

jo brollį, kolegą Joną liūdesyje nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi.

Melbourno Teisininką.

Mielą Bičiulį

JONĄ VALĮ

broliui SILVAI staigiai mirus

giliai užjaučiame.

J. Paragienė su Seimą ir Pumpučiai.

2
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Savo paskutinėse rungtynėse 
Kovo jaunės mergaitės labai gra
žiai sužaidė prieš australių D. M. 
T. komandų ir tik per savo trum
pų žaidybinį patyrimų jos šias 
rungtynes pralaimėjo 15:16. Mū
sų mergaitės visų rungtynių laikų 
vedė žaidimų savo naudai ir atro
dė, kad jau tikrai šias rungtynes 
jos laimės. Antrajam puslaikyje 
mergaitės žaidžia gerai ir šį kartų 
jau geriau mėto. Iki paskutiniųjų 
4-rių žaidimo minučių, mūsų mer
gaitės dar veda 8-niais taškais sa
vo naudai. Australės labai susi
ima ir pradeda kietai spausti, kas 
ir sumaišo mūsų mergaites, ypa
tingai, kai treneris Andriejūnas 
jau išėmęs abi minutes negali sus
tabdyti žaidimo ir pasakyti daran
čias žaidimo klaidas. Taip per 
paskutines žaidimo minutes aus
tralės išlygina 8-nius taškus ir 
įstengia laimėti vieno taško per
svara. ' '

Nors šios rungtynės ir buvo 
nelaimingai pralaimėtos, tačiau 
mūsų merginos daro gražių pa
žangų kas ir yra šiuo metu jų 
žaidime svarbiausia.

Taškai: Kazlauskaitė 6, Sauku- 
tė ir Kuraitė po 4, Wilson 1.

šininkes savajame mieste, o tuo 
pačiu jie galės ir moraliai jas 
paremti. Tad sėkmės kovietėms!

pak-

MERGINOS TARP 
GERIAUSIŲ 

išiuo metu kovietės yra 
viestos ir jau pradėjo žaisti North
Sydney geriausių Sydnejaus mo
terų komandų (jų yra šešios) pir
menybėse ir jos vadinasi 5 Regio
nai Championship”. Nors šiose 
varžybose kiekviena komanda yra 
labai gera, tačiau kovietės turi ir 
nemažai vilčių jose puikiai pasi
rodyti ir iškopti į pirmąsias vie
tas. Žaidynės vyksta trečiadie
niais.

TĖVŲ SUSIRINKIMAS
Anksčiau numatytas sportinin

kų tėvų ir rėmėjų susirinkimas 
turėjęs įvykti balandžio 24 d. yra 
nukeliamas savaite vėliau ir į- 
vykA gegužės 1 d. (sekmadienį) 
Bankstowno Liet. Namuose 2 vai. 
p.p. Prašomi visi jaunųjų tėvai 
ir sportininkų bičiuliai šiame su
sirinkime dalyvauti, kadangi nu
matyta 
reikalų.

apsvarstyti daug svarbių

VYRAI PRALAIMĖJO

BUVO SUSIRGUS 
vicepirmininkė p. Z. Mo-

Ar tikrai sportininkai smerktini ?
REPLIKA Į PRIEKAIŠTUS SPORTININKAMS

čiau jau paskutiniaisiais keleliais 
metais, gal būt tiksliausia — nuo 
Amerikos lietuvių krepšininkų vi
zito Australijoje ir jų gražaus pa
mokančio elgesio sportiniame gy
venime, ir pats mūsų sportininkų 
gyvenimo ratas pasisuko kita link
me. Aš manau, kad kun. Dr. P. 
Bašinskas labai gerai žino, kad šių 
dienų mūsų sportininkai yra dau
giausia jau čia subrendę jaunieji 
lietuviai ir jų priežiūra rūpinasi 
tie vadovai, kuriuos mes paskiruo
se klubuose turime. Gal būt jie ir 
nėra kvalifikuoti su aukštųjų mo
kyklų diplomais, tačiau jie savo 
darbų su pasišventimu atlieka ir 
sakyčiau, mūsų visų pareiga jiems 
tik padėkoti už jų pasišventimų ir 
pastangas, o ne viešai ir iš sakyk
los juos užpuldinėti nuteikiant 
juos prieš jaunųjų tėvus kaip pas
kutinius latrus ir blogio skiepin- 
tojus jauniesiems.

Aš labai norėčiau žinoti, kada 
paskutiniųjų metų laikotarpyje

Paskutiniame susitikime Kovo 
vyrai turėjo tikrą žaidimo ne
sėkmę ir prieš stiprią Guildford 
Leagues Club komandą pralaimė
jo 47:48 (21:31).

Pirmajam puslaiky australai 
pradeda labai kietų aikštės spau
dimų ir koviečiai (galas žino, 
kas jiems atsitiko) visiškai negali 
uždengti australų, ir šie, lyg pei
lis po sviestą iš visų padėčių, o 
daugiausia iš centro daro pra
ėjimus ir metimus. Pirmojo pus
lankio pabaigoje australai jau ve
da net 16-kos taškų skirtumu. 
Jaučiasi koviečių tarpe komandos 
pakrikimas ir visiškas pasimeti
mas. Koviečiams įmetus kelis mui
tinius puslaikis baigiamas 10-ties 
taškų skirtumu.

Antrajame puslaikyje komanda 
pakeičia savo pozicinę padėtį: 
centre žaidžia Daniškevičius ir 
puolime Andriejūnas su Krauee- 
vičium, gynime Atkinson' su Lu
koševičium. Iš karto matosi ki
toks žaidėjų dengimas (atrodo, 
treneris gerokai komandą apiba
rė) ir rezultatas pradeda mažė
ti, nors australai kovoja kaip liū
tai. Žaidimas visų puslaikį yra 
labai gražus, ir jeigu koviečiams 
nebūtų pritrūkę laiko, tai tikrai 
ir rungtynės būtų laimėtos, nes 
pralaimėta tik vieno taško skir
tumu. Tikrai gaila, bet gal būt( 
tas bus gera pamoka ateičiai, kad 
jau nuo pat žaidimo pirmos mi
nutės reikia atkakliai kovoti ir 
nepasimesti paliekant neuždeng
tus žaidėjus, kas šiuo metu ko
viečių yra silpnoji vieta.

Taškai: Atkinson 13, Andriejū
nas 12, Lukoševičius 10, Daniš
kevičius 9, Kraucevičius 3.

Kovo 
tiejūnienė buvo staiga susirgusi 
ir savaitę turėjo išgulėti ligoni
nėje. šiuo metu jau ilsisi namuo
se. Koviečiai 
kei linki kuo 
pasirodyti jų 
sveikatos.

savo vicepirminin- 
greičiau sveikai vėl 
eilėse. Tad geros

Kiekvienais metais su milijonais 
pasaulio krikščionių ir mes lietu
viai laukiame tos Prisikėlimo šven
tės — Velykų, šių švenčių dvasi
niam’ sustiprinimui ir tikinčiojo 
geresniam pasiruošimui kiekvie
nais metais prieš Velykas yra su
rengiamos paskirose parapijose re
kolekcijos. Mes sydnejiškiai per 
metus turėjome eilę pamokslininkų 
tiek iš mūsų pačių dvasiškijos, tiek 
ir iš užsienio atvykusių. Ir šiais 
metais malonu buvo matyti Syd
nejuje kun. Dr. P. Bašinskų ir pa
siklausyti jo turiningų pamokslų.

Tačiau dvasinėje rimtyje besi
klausant jo.religinių pamokslų štai 
vienų dienų lyg perkūnas iš giedro 
dangaus pabiro iš kun. Dr. P. Ba
šinsko lūpų tirada kaltinimų, už
puolimų gal net ir grasinimų mū
sų Australijos lietuviams sporti
ninkams, o daugiausia jų vado
vams. Kunigo žodžiais, sporto 
švenčių metu vykstą didžiausi gir
tuokliavimai, vaikai vadovų visai
neprižiūrimi ir paliekami Dievo va- vaikai buvo neprižiūrimi ir sporto 
liai, kai patys sportininkai ir va
dovai grįžtų paryčiais girti pas sa
vo seimininkus, juos prikelių iš 
miego ir pan. ir pan. Sporto vado
vai esu Visai netinkami, neprižiū
ri vaikų ir juos tik stumią į blogį.

Tikrai esu visko prisiklausęs, bet 
tokių užsipuolimų ir dar per reko
lekcijas tai iki šiol neteko dar 
išgirsti.

Sutinku, kad praeity yra pasi
taikę atskirų atsitikimų, kai vienas pats dalyvavau su Sydnejaus krep- 
ar kitas sportininkas “persis
tengia’ vienokiu ar kitokiu atžvil
giu, kai gal būt vienam ar kitam 
ir vadovui teko perdaug “pasira- 
gauti”, tačiau ar panašių dalykų 
nepasitaikydavo ir kitose grupėse, 
organizacijose? Kodėl gi daugu
mos mūsų vyresniųjų ^pastebima 
pas sportininkus net krislas akyse, 
kai pas kitus net už pagalio neuž- 
kliūvama?

Anksčiau, praeityje mes darėme 
klaidų, bet kas gi jų nedaro? Ta-

švenčių metu palikti Dievo valiai? 
Nors man asmeniškai ir neteko da
lyvauti paskutinėje sporto šven
tėje Geelonge, bet kiek žinau, iš 
atskirų žmonių ir pačių sportinin
kų, tai nieko panašaus, kuo gerb. 
kunigas sportininkus apkaltino, 
nebuvo, o savo našu darbu ir pa
vyzdinga tvarka šventė Geelonge 
buvusi viena iš gražiausių. Lygiai 
kaip prieš tai Melbourne, kur ir aš

šininkais, kaip’ jų treneris, negalė
čiau pasakyti, kad būtų buvę ko
kių nors panašių atsitikimų, kaip 
kad kun. Dr. P. Bašinskas yra pa
sakęs.

Kaip man, taip ir daugeliui kitų 
šie užsipuolimai prieš sportinin
kus sudrumstė priešvelykinj rim
ties laikų begalvojant, kokios ža
los šie žodžiai padarė Sydnejuje 
ir kiek ilgai užtruks, kol Sydne
juje o gal ir kituose miestuose 
sportiniai vadovai įtikins vaikų

tėvus, jog sportinis lietuviškasis 
šių dienų gyvenimas ir sporto 
šventės tai nėra susitikimai gir
tuokliavimui, trankymuisi nakti
mis, bet nuoširdžiam lietuviškam 
sportiniam darbui, kurio paisius, 
kų liudija ir pats skaičius (didžiau
sias iš visų jaunimo organizacijų), 
mes matome kiekvienais metais. 
Tai yra lyg dvasinis atpildas vado
vams ir vaikų tėvams. Aš manau, 
kad kun. P. Bašinskas, pats prieš 
eilę metų atstovavęs Geelongų 
šachmatuose, vietoj to, kad sėjęs 
blogų sėklų jaunųjų sportininkų 
tėvų tarpe, per savo pamokslus 
padėtų ir paragintų vyresnius ak
tyviau prisidėti prie sportinio sa
vo vaikų gyvenimo, kas duotų ir 
didesnį vadovų skaičių ir palen
gvintų patį darbų su jaunaisiais.

Priešingai kun. P. Bašinskui, ve
lykinių mišių metu priešpamoksli- 
niame savo žodyje Sydnejaus ka
pelionas kun. P. Butkus nors ir tei
singai užpuolė sydnejiškius spor
tininkus, kad jie turį savo treni
ruotes pamaldų metu, tačiau jis 
prašė savo parapijiečius pranešda
mas apie sportininkų ruošiamų va
karų, kad padėtų , sportininkams 
išbristi iš tų materialinių negala
vimų, kokius jie turi dabar. Taip 
tai buvo teisingi Sydnejaus ka
peliono žodžiai sydnejiškiams. Mes 
turime padėti Sydnejaus sportinin
kams ir tik su visų lietuvių pagal
ba mes galėsime išgelbėti ne tik 
Sydnejaus lietuvius sportininkus, 
bet taip pat ir visų jaunimų įsten-

gsime suburti krūvon, ir nereikės 
nei dvasiškiams skųstis, kad treni
ruotės vyksta pamaldų metu, nei 
savaitgalio mokyklos mokytojams, 
kad vaikai atimami ir iš čia.

Vienintėlis išsigelbėjimas Sydne
juje šiandie tai būtų savosios spor
to salės statymas Bankstowne. Kų 
gali vargšai Sydnejaus sporto va
dovai padaryti, kai jie treniruo
tėms laikų dabar gauna tik sekma
dieniais nuo 9 iki 12 vai. ryto. Rei
kia tikrai Saliamono išminties, kad 
per šį laikų galima būtų treniruo
ti keturias komandas, išvengti su
sikirtimo su pamaldomis ir savait
galio mokykla. Tuo tarpu dėl sa
lių trūkumo kitur treniruotis ne
įmanoma. Kų gi daryti? Todėl ir 
tikslūs yrakapeliono kun. P. But
kaus žodžiai prašant pagalbos syd
nejiškiams sportininkams. O ši pa
galba gali būti įvykdoma tik su 
bankstowniškių sutikimu vietoj 
priekinio pastato statant sporto sa
lę. Tik šio projekto įvykdymas pa
darytų Bankstowno “Dainavą” 
Jaunimo Centru. Sportininkai, o 
taip pat ir kitos jaunimo.organi
zacijos daugiau nebūtų tie bena
miai stumdomi iš vieno kampo į 
kitų, ir tikrai kun. P. Butkaus 
svajonė apie sportininkų prisikė
limų išsipildytų.

Pagalvokime visi, o ypač banks- 
towniškiai, kurių ir vaikų yra dau
giausiai sporto klube, ir be jokių 
užsipuolimų ir priekaištų nedelsta
me taip brangaus laiko, bet pada
rę teisingų sprendimų kibkime vi
si į darbų — salės statybų, kas ma
no manymu būtų pats tikriausias 
ir reikalingiausias dalykas Sydne
jaus lietuviams, o ypatingai jauni

mui. A. Laukaitis

ŽIEMA PRAEINA—

VASARA ATEINA!

S

Mieli tautiečiai, dabar pats laikas aprūpinti Jūsų gimi
naičius Lietuvoje vasarine apranga. Idant Jums nereikėtų 
sukti galvos kombinuojant, kas siųstina, mes. čia sudarėme 
kelis specialius siuntinius, kuriuose yra visa tai, kas vertinga, 
reikalinga, naudinga, gražu ir vienkart džiugu gauti.

KOVO MERGINOS
WOLLONGONG

Wollon- 
moterų 
kurias

MIRTIES PAVOJUS RATUOSE

Balandžio 23-24-25 d.d. 
gonge įvyksta N.S.W. 
krepšinio pirmenybės, į 
pakviestos dalyvauti ir iš Sydne
jaus geriausios šešios moterų ko
mandos, tarp jų ir Kovo mergi
nos.

Wollongongo lietuviams tai bus 
puiki proga pamatyti Kovo krep-

Daug yra priežasčių, kurios iš
šaukia susisiekimo nelaimes. Iš jų 
paminėtinos kaip svarbiausios: 
pergreitas ir beatodairinis važia
vimas ir vairavimas neblaivioj bū
senoj. Tačiau šalia šitų yra dar 
viena nemažiau auto nelaimių iš
šaukianti priežastis yra netinka
mai pritaikinti kelionei automaši
nos ratai. Juk ne vienam ir iš lie
tuvių teko išgyventi auto katas
trofų kelyje sprogus padangai, ar
ba tinkamu momentu nesukontro
liavus mašinos. Viso to būtų gali
ma išvengti, jeigu prieš išvykstant 
iš kiemo būtų kreipiamas didesnis 
dėmesys ratams patikrinant, ar ne- 
sisunkia iš padangų oras, ar pa
dangos tinkamai pripūstos. Per- 
minkštos padangos arba apsileidi
mas padangose oro spaudimų pati
krinti visados motoristui gali labai 
brangiai kainuoti, daugeliu atve
jų net gyvybę arba sveikatų.
Dar vis daugelio vairuotojų galvo
se sėdi įsikalta mintis, kad pato
gesnis ir mašinai sveikesnis yra 
taip vadinamas “minkštas” važia
vimas, arba kada padangos nėra 
tinkamai pripūstos. Betgi reikia 
atsiminti, kad kelyje ratai ne vien 
atlieka mašinos riedėjimo funkci
jas: nuo jų esmine dalimi priklau
so stabdymo ir vairavimo veiks
mai. Perminkštos padangos ne tik 
neatlieka čia suminėtų funkcijų, 
bet greit susidėvi, kol sprogsta.

Automobilio padanga ne visur 
taisyklingai apskrita. Toje vietoje 
kur ratas susisiekia su kelio pavir
šiumi, ji kiek susiploja, šoninės 
sienelės išlinksta, gaunasi trintis 
tarp gumos ir joje įaustų nailono 
siūlų ar vielos, o greit ir ilgai va
žiuojant toji trintis sukelia karš
tį. Gi karštis automobilio padan
gai yra didžiausias priešas. Jis pa-

kerta padangai jos ištvermę ir 
stiprybę. Perminkštoje padangoje 
ir oro dalelytės viduje daugiau tri
nasi, kas taip pat kelia tempera
tūrų.

Kiekviena automobilių firma a- 
titinkamam modeliui ir savo pam
fletuose nurodo, koks turi būti pa
dangose oro spaudimas. Bet šis nu
rodymas yra tik labai reliatyvi 
norma, nes daug priklauso, kiek 
pati mašina apkrauta, kokiu grei
čiu važiuojama ir koks kelio ilgis. 
Jeigu jūsų automobilio padangų 
spaudimas nurodytas pavyz., 24 
svarų, tai ekspertai pataria, ruo
šiantis ilgesnei kelionei, greites
niam važiavimui arba pramatant 
didesnį apkrovimų papildyti pa
dangų spaudimų 4 arba 6 svarais. 
Tuo sumažinama pati padangų 
trintis ir drauge sutaupoma kuro, 
o ir pats važiavimas yra sauges
nis.

Padangų perpūtimas irgi gali 
būti labai pavojingas, nes tada 
didžiausias padangos apkrovimas 
sukoncentruojamas jos centre, ir 
dėl to galimas greitas sprogimas.

Jeigu jūs rengiatės ilgesnei ke
lionei ir jūsų padangos yra minkš
tos arba vadovėliuose nurodyto 
minkštumo, nekreipkite dėmesio į

garažo tarnautojo pastabų, kad 
“pradžiai spaudimas pakankamas”. 
Jau nuo pat kelionės pradžios žiū
rėkite, kad padangų lankstumas 
ir trintis būtų kuo mažiausia ir kad 
padangos nekaistų.

Ypač svarbu žiūrėti, kad iš pa
dangos oras nesisunktų. Įsivažia
vus tas sunkintasis padidėja ir ne
juntama, kada pradedama važiuo
ti jau su pusiau oro arba visai 
plokščiu ratu.

Kietesnės padangos ne tik taupo 
pačių padangų, bet drauge paleng
vina vairavimų, pačios mašinos 
kontrolę. Ypač minkštos arba per- 
minkštos padangos labai pavojin
gos posūkiuose. Juo labiau tas 
svarbu, kur padangos be kamerų 
(tubeless tyre), — su mažiau oro 
posūkyje jos gali net lengvai nu
smukti nuo rato! Tas kaip tik pa
aiškina, kodėl paprastai posūkiuo
se įvyksta tiek nelaimių.

Eilė bandymų ir praktika paro
dė, kad “kietesnis” važiavimas, t.y. 
kai automobilio padangos yra pri
pūstos keliais svarais daugiau, ne
gu pamfete arba brošiūroje nuro
dyta, visados yra saugesnis ir eko
nomiškesnis, ypač turint minty to
limesnes distancijas ir greitų va
žiavimų.

LAUMĖS JUOSTA (I) J
Susegamas vilnonis mot. arba vyr. nertinis; Vyr. arba a 

mot. nailoninės kojinės; Viln. angliška medžiaga vyr. arba s 
mot. kostiumui — 31 jardo; Itališkas nepermatomas gražių J 
raštu nailonas suknelei — 4 jardai; Vyr. arba mot. batukai; 
Itališkas vyr. arba mot. nailoninis lietpaltis; Vyr. arba mot. >: 
lietsargis; Perlų karoliai arba šilk, kaklaraištis; vyr.. arba mot. 
baltiniu pora; ir vasarinė bliuskutė arba vyr. marškiniai. £

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £30.0.0 (sv. sterl.)

KASTYTIS (II)
. Viln. angliškam vyr. košt, medžiaga Boston arba her

ringbone 31 j; Vyr. nailoniniai išeiginiai marškiniai; .Vyr, 
pusbačiai; Vyr. ital. nailoninis lietpaltis: Vyr. prie kostiumo 
pritaikintas kaklaraištis; Vyr. nesusidėvinčios kojinės; 6 gra-

JŪRATĖ (III)
žios nosinės: ir Biro amžinas pieštukas.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £23.10.0 (anglų valiuta)
Mot. kostiumui arba vasariniam paltui 3 j. vilnonės 

angį, medž.; itališko nepermatomo puikaus nailono suknelei 
— 4 i.; Vilnonis nertinukas be rankovių; balti arba lakuoti 
batukai: švelnaus nailono kelnaitės ir apatinukas su pagraži
nimais; 2 poros nailono kojiniu: itališkas mot. nailoninis liet
paltis: dailus rankinukas ir šilkinė skarelė.

VISUR VISAIP

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

BOSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N;S.W. Phone LW 1220 
Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Marya, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir uiamokėjimui. Me* kalbame voJcHkaL 
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EUROPOS KOMANDA NR. 1
Tradiciniame naujametiniame 

prancūzų laikraščio “Frans fut- 
bol” referendume geriausia Eu
ropos nacionaline 1965 metų fut
bolo komanda pripažinta Angli
jos rinktinė. Praėjusių metų se
zone ji sužaidė devynerias tarp
valstybines rungtynes, iš kurių 
tik vienerius pralaimėjo (Austri
jai). “Fran's futbol” klasifikaci
joje antroji vieta tenka Vengri^ 
jai, trečioji — Portugalijai, ket
virtų ja-penktųj a vietomis dalijasi 
Bulgarija ir Italija, šeštųja
septintųja Tarybų Sąjunga ir 
VFR, aštuntąja-devintųja — 
Prancūzija ir VDR, dešimta-dvy- 
likta — Belgija, Velsas ir Čeko
slovakija ir t.t. Kaip matome, į 
pirmąjį dešimtuką nepateko to
kios komandos, kaip Ispanija (16

-18), Škotija (19-25), 
(25-26).

Švedija

FUTBOLAS LONDONE
Kaip žinoma, aštuntojo pasau

lio futbolo čempionato finalinia
me turnyre Anglijoje žais šios 
16 komandų: Brazilija, Anglija, 
Tarybų Sąjunga, Argentina, Ur
ugvajus, Čilė, Bulgarija, Vengri
ja, Ispanija, Portugalija, Italija, 
Prancūzija, Šveicarija, VFR, 
Meksika ir Korėjos LDR. Trys iš 
jų jau po du kartus buvo pasau-

— lio čempionais. Tai Urugvajus 
(1930 ir 1950 metais), Italija 
(1934 ir 1938 metais) ir Brazili
ja (1958 ir 1962 metais).

Pagal čempionato nuostatus še
šiolika finalinio turnyro dalyvių 
turi būti paskirstyti į keturias 
ketvirtfinalines grupes.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £23.10.0 (anglu valiuta) $ 
Jungtinis Kastyčio ir Jūratės siuntinys kainuoja tik g 

£44.0.0 nes susitaupo £3.0.0 pasiuntimo išlaidų.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasise

kimo turėjusieji siuntiniai: V-3 — 101 jardo angį. viln. medž. 
trims kostiumams už £16.15.0: P-3 — 9 j. trims paltams viln. 
and. medžiagos už £20.0.0; N-4 — 16 jardu nepermatomo 
nailono graiausiu raštu 4 suknelėms už £15.0.0; ir M-13 
vertingas aukšto kaloriteto maisto siuntinys 22 Ibs už £10.0.0 
(anglu valiuta).

Prie visu išvardintu siuntinių galima pridėti pageidau 
jamų dovanu iš mūsų katalogu arba Jūsų pačiu supirktų pre
kių. Jūsų pačiu siuntinius išeksnedijuojame iš Londono tik 
už £4.0.0, plius faktinos sovietinio muito išlaidos. Tokius 
siuntinius galite mums siusti žemau nurodytu adresu pažymė
dami mūsų tranzitinio sandėlio ženklą prie adreso: B.O. 
11690/64.

>♦<

v

BALTIC STORES LTD
421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2, 

GREAT BRITAIN.
ir

R

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas 
gavėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Vi- >*< 
sos siuntos registruotos ir apdraustos. . >♦«

Atstovai: K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, M 
Brisbane, Qnslnd.; ir St. Rečiūga, 58 Wehl Str., Nth., Mount 
Gambier, S.A. »t<

Mūsų siuntinius galima užsakyti per: COSMOS Trading 
Co., 2 Schofield Str., Vic. Tel. 397-2325 ir per visus skyrius 
visose valstijose. I g

■ ’ j? . .. JSj . ’ ‘
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1966 m. balandžio 18 d.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE VASARIO 16 GIMNAZIJOS REIKALU
P.L.B. VALDYBOS PAREIŠKIMAS

WOLLONGONG
KUNIGAS DR. BAČINSKAS 

WOLLONGONGE
Balandžio 3 d., sekmadienį, ku

nigas Dr. Bučinskas kartu su kle
bonu kun. Butkum aplankė Wol
longong apylinkės lietuvius.

Pamaldos, rekolekcijos įvyko 
Wollongongo katalikų senelių prie
glaudos namų koplyčioje. Pamal
dose dalyvavo ypatingai skaitlin
gai apylinkės lietuviai, keletas 
latvių ir estų. Kunigo Dr. Bašin
sko pamokslo žodžiai pamokė, pa
guodė, sustiprino ir atgaivino ve
lykinę, šeimyninę ir lietuvišką 
dvasią. Pamaldų metu giedojo vi
si dalyvaujantieji, vadovaujami 
kunigo Butkaus.

Po pamaldų, Corrimal salėje, 
įvyko bendra vakarienė.

Kunigas Dr. Bačinskas parodė 
keletą spalvuotų filmų iš lietuvių 
kolonijų Melbourne, Geelonge, 
Adelaidėje ir Sydnejuje. šio po
būdžio filmus- mes labai aukštai 
vertiname, kadangi gyvename ma
žoje ir nuošalioje lietuvių ben
druomenės apylinkėje ir. neturi
me daug progų susitikti su kitų 
apylinkių lietuviais bei pasigrožė
ti tautiniais šokiais, vaidinimais, 
liaudies dainomis ir kitų lietuvių 
kultūriniu gyvenimu.

Dėkojame svečiui kunigui Dr. 
Bašinskui ir kun. Butkui už šį 
apsilankymą Wollongongo apylin
kėje, kurio mes niekada nepamir
šime, ir prašome nepamiršti 'mū
sų ir kuo dažniau apsilankyti 
Wollongongo apylinkėje.

A.S.-Paplauskas

LATROBE VALLEY ! i 
DŽIUGI NAUJIENA j 

Nugirsta džiugi naujiena, kad 
melburniečiai choristai vėl koncer- ' 
tuos Latrobe Valley visuomenei. ] 
šį kartą čia atvyksta Melbourne ■ 
Lietuvių Kat. Parapijos Choras, Į 
diriguojamas p. P. Morkūno, kuris • 
balandžio 24 d., sekmadienį, 10.30 , 
vai., pamaldų metu, Morwellio Sac
red Heart katalikų bažnyčioje iš
pildys bažnytinį koncertą. Minėto
ji bažnyčia lengvai surandama ne
toli miesto centro, Commercial Rd.

Laukiame ir linkime geriausios , 
sėkmės.

sparnus pakilti į rytus, bet vis dar 
negali atsiplėšti nuo “gimtųjų” 
pakrančių.

Mūsų bendruomenė skaičiumi 
negausi, tad nors kurio nario ne
tekus yra nemažas nuostolis. Šį 
kartą nuostolį išlygino p. Taškūno 
su šeima atvykimas iš šiaurės. Jo 
asmeny mūsų bendruomenė susi
laukė veiklaus ir pajėgaus nario.

Su naujos jėgos įsiliejimu mūsų 
bendruomenė vėl atkus ir pagyvės 
tautinis veikimas.

A. Vembutas

CANBERRA
LEONO URBONO PARODA

J. Latrobietis

PERTH
PERTIŠKIAI KILNOJASI

Iš Lietuvos rudenį paukščiai iš
lėkdavo į pietus, kad pavasarį vėl 
sugrįžtų, o Pertho lietuvių ben
druomenės nariai, išlėkę į pietus ar 
į rytus, negrįžta nei pavasarį, nei 
rudenį. Ir taip mes netekome pajė
gių savo bendruomenės narių: Ga
šlūno, Knystautų, Baltramonaičių, 
Tatariūno, Dargio (šie visi, išsky
rus Gasiūną, pasuko į U.S.A.) ir 
kitų.

O štai balandžio 3 d. išlėkė į 
Melbourną pas dukras Lietuvos ka
riuomenės savanoris — kūrėjas 
Jurgis Miliauskas. Linkime jam 
ten gero gyvenimo! Gi p.p. Stan
kevičių šeima jau seniai kilnoja

Melbourne kronika
Nuo balandžio 1 d. iki gegužės 

15 d. Melb. Lietuvių Soc. Globos 
Moterų D-ja skelbia Rūbų Vajų 
Punsko lietuviams sušelpti. Taip 
daug maldaujančių laiškų. Buvome 
reikalingi pašalpos ir mes kadaise 
ir džiaugėmės gavę. Gal patenka 
kartais spekuliantui, bet reikalin
gų pašalpos taip daug yra. Neap- 
leiskim jų dėl vieno kito speku
lianto. Visokie rūbai reikalingi: 
bulvėms kasti, šienui grėbti ir baž
nyčion pasipuošti. Paaukokit Jums 
jau nusibodusius, nemoderniškus 
ir nebereikalingus rūbus. Gal atsi
rastų ir vaikiškų rūbelių; išaug
tų, bet dar nešiojamų. Reikia ir 
avalynės. Ar dar atsimename mū
sų varguomenės apiplyšusių, ba
sų vaikų? Ar atsimeneme jų ū- 
kius? Viena karvė, du paršeliai, 
trys hektarai, šeši vaikeliai. Jų 
vargas niekad nepraeina. Paauko
kit kas jau nereikalinga, išmeta
ma. Jiems tai bus geri. Visokie 
rūbai geri šilumai užlaikyti dir
bant laukuose rudenio žvarbose. 
Punsko lietuvių vardu prašau ir

dėkoju A.Matukevičienė 
MLSGMoterų D—jos pirmininkė

Melb. Lietuvių Soc. Globos Mo
terų D-jos valdyba maloniai prašo 
D-jos nares ir rėmėjas paaukoti 
D-jos ruošiamai loterijai fantais 
ar pinigais. Loterija įvyks gegu
žės 1 d. sekmadienį, prie šv. Jono 
bažnyčios, East Melbourne. Auko
jamus fantus prašome įteikti p. 
E. Balčiūnienei ar kuriai kitai val
dybos narei prie bažnyčios arba 
susitarus iki balandžio 24 dienos.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
MLSGMOTERŲ D-^FOS 

VALDYBA

GAVO DIPLOMUS

mokslus tame 
ir įsigijo dip- 
gabus, bet ir.
Antanas Kes-

šeimyniniame gyvenime. Gražu, 
kad mūsų jaunimas siekia moks
lo ir nesukiužta neįstengdami 
baigti pasirinktų studijuoti moks
lo šakų. Tegu 
domis ir mūsų 
studentai.

seka Jųdviejų pė- 
patys jauniausieji 

(k)

DĖMESIO MOTORISTAI

PL

noro pa-

kelionę 
Offices 
miesto 
bus iš-

Sydnejiškis dail. Leonas Urbo
nas balandžio 7 d. surengė savo 
kūrinių parodą Canberroje “Ga
lerija “A” The Town House Mo
tei, Civic Centre), kuri truks li
gi balandžio 29 d.

“The Canberra Times” dienraš
čio meno kritikas D. Brook ba
landžio 8 d. laidoje labai palan
kiai parodą įvertino ir patį dai
lininką pristatė kaip stiprią kū
rybinę pajėgą. Primindamas sur- 
realistinę teoriją, kad pasąmonės 
teikiama medžiaga gali būti vai
singai panaudojama mene, kriti
kas stato dail. Urboną pavyzdžiu, 
kad jis nekuria automatiškai, bet 
pasąmonė jam galiojanti kaip kū
rybinis akstinas, dailininko pa
lenktas sąmoningai estetinei kon
trolei. Ypatingai kritikas pabrė
žia dail. Urbono akvarelinius dar
bus, kurie sukurti talentingai ir 
žaismingai.

Primintina,. kad parodos atida
rymo dieną 2 CA radijo stotis 
pravedė su dail. Urbonu 15 min. 
pasikalbėjimą, kur jis išreiškė sa
vo pažiūras į abstraktųjį meną 
ir savo kūrybinį procesą. >

Canberros lietuviai dar turi 
gražių progų mūsų dailininko pa
rodą aplankyti ir susipažinti su 
jo kūryba vietoje.

šeštadienį, balandžio 23 d.
JK komitetas ruošia “pativažų 
ięšmyrię” (car trial ir barbecue). 
Visi mielai kviečiami — tik Tei
kia automobilio, šoferio, navigato
riaus, truputį pinigų ir 
dėti Jaunimo Kongresui.

Vsi dalyviai pradeda 
nuo Keilor Municipal 
(Colder Highway) netoli 
tarp 11 vai. ir 2 vai. čia
duodamos kelionės instrukcijos ir 
klausimai, kuriuos navigatorius 
su šoferiu turės atsakyti. Keliai 
nėra blogi, bet dėl klausimų tai 
reikės truputį pagalvoti.

Tai nėra automobilių lenktynės 
— kiekviena mašina gali dalyvau
ti: laimėjimą nulems ne greitis, 
o dalyvių pastabumas.

Visi pabaigs p. Zabielos jaukioj 
sodyboj, kur įvyks iešmynė su 
programa ir šokiais. Valgyt rei
kės atsivežti — gėrimai bus par
davinėjami vietoje.

Dalyvio mokestis yra $1.00, o 
užsiregistruoti galima prie bažny
čios po pamaldų, paskambinus 
30-7722 po darbo, arba tiesiog at
važiavus į Keilorą šeštadienį.

Laukiame jaunų, senų ir vidu
tiniškų !

Melb. PLJ Kongr. K.

Jau kelinti metai, kaip Anta
nas Kęsminas lektoriau] a Mel
bourne Karališkame Technologi
jos Institute, šiais metais jis bai
gė architektūros 
pačiame institute 
lomą. Jis nevien 
veržlus žemaitis.
minas nemano dar sudėti ranki), 
bet ketina savo architektūros stu
dijas pagilinti dar Melbourne 
Universitete. Pernai vedė Audro
nę Paragytę ir skoningai įsifbo- 
šė žmonos motinos Jadvygos Pa- 
ragienės sodyboje pasistatyda- 
mas namelį ir specialų būdingą 
darbo kambarį, kaip ir pridera 
architektui.

Taip pat baigė socialinius mok
slus ir įsigijo diplomą Melbourne 
Universitete Jūratė Paragytė. 
Abiem diplomantams linkime sėk
mės savo profesijose ir laimės

ŽIBALO KLAUSIMAS 
LIETUVOJE

Vėl skelbiama, kad Lietuvoj ga- 
būti žibalo (naftos) šaltinių.

DIDELĖ MEILĖ
J milijonierių kreipiasi jaunuo

lis:
— Myliu jūsų dukterį. Aš esu 

vargšas, neturiu nei cento, nei 
jokių perspektyvų ateičiai. Ta
čiau aš taip myliu jūsų dukterį, 
jog ryžausi ateiti pas jus ir pa
prašyti jos rankos.

— O kurią mano dukterį jūs 
norėtumėte vesti?

— Tai palieku jums pačiam 
nuspręsti... \

vadovus tęsti ligi šiol taip gražiai 
ir ištvermingai vykdytą savo dar
bą, 2) visus galinčius kvalifikuo
tus pedagogus, ypač mokslus bai
gusį patriotini jaunimą atsiliepti 
į kvietimą ir vykti nors terminuo
tai į Vasario 16 Gimnaziją dirb
ti, 3) gera valia ir tautinio soli
darumo dvasia padėti šalinti vi
sas kitas kliūtis, atsirandančias 
Vasario 16 gimnazijos darbo ke
lyje.

16 Gimnazija, 
tokios rūšies 
ir auklėjimo 

atlieka ne tik 
lietuvybei 

lietu-

PLB Valdyba, 1966 balandžio 
dienos posėdy susipažinusi su

Vasario 16 Gimnazijos Tikrinimo 
Komisijos duomenimis ir su Vo
kietijos LB Krašto Valdybos ir 
kitų su gimnazijos išlaikymu bei 
darbu susijusių organų paaiški
nimais, sutarė:

(1) Pareikšti padėką Tikrini
mo Komisijos nariams inž. V. 
Adamkavičiui, u.. _. _______
ir dr. P. Radvilai už atliktą išsa
mų tikrinimo darbą ir 
organams bei paskiriems 
nims už parodytą rūpestį 
zijos darbu bei likimu.

(2) Persiųsti Tikrinimo 
sijos duomenis ir siūlymus Vo- 1) šalinant pastebėtus trūkumus 
kietijos LB Krašto Valdybai ir ir 2) gimnaziją remiant. Trūkumų 
Vasario 16 Gmnazijos Vadovybei 
susipažinti ir dėl jų pasisakyti. 
Galutiniai duomenys lietuvių vi
suomenei bus paskelbti po šių pa
sisakymų.

(3) Vieningu PLB Valdybos į-

1
sitikinimu, Vasario 
būdama vienintelė 
lietuviško švietimo 
institucija svetur, 
reikšmingą vaidmenį
išlaikyti, bet ir išeivijos 
viams jungti ir lietuvių tautos bei 
Lietuvos vardui svetur garsinti. 
Dėl to PLB Valdyba, reikšdama 

__ padėką Vokietijos LB vadovybei 
dr. P. Karveliui 'ir visiems laisvojo pasaulio lietu

viams, kurių pastangomis Vasa
rio 16 Gimnazija įkurta, išlaikyta 
ir išugdyta, kartu trokšta, 1— 
šis išeivijos lietuvių švietimo ži
dinys augtų, stiprėtų ir tobulėtų. 
To bus pasiekta dviem keliais:

visiems 
asme- 

gimna-

Komi-

šalinimas yra Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės kompetencijoje ir 
rankose. Gimnazijos rėmimas api
ma visus laisvojo pasaulio lietu
vius. Dėl to PLB Valdyba prašo: 
1) aukotojus ir rėmėjų būrelių

PLB Valdyba

BRISBANE
kad Sekančios pamaldos Brisbanės 

ir apylinkės lietuviams buslaiko- 
mos balandžio 24 d. 11 vai. Švenč. 
Marijos bažnyčioje — Merivale ir 
Peel gatvių sankryžoje, Pietų 
Brisbane./

Išpažinčių bus klausoma nuo 
10 vai.
Dvasiškio^ apsistojimo vieta atsi
lankant 
sington 
7 3818

Brisbane: Manresa, Ken- 
Tce, Toowong. Telef.:

Kun. S. Gaidelis S.J.

Lietuviai Adelaides festivaly
Adelaidės Meno Dienų Festiva

lis yra jau plačiai žinomas ne 
tik Australijoje, bet ir visame pa
saulyje. Į jį suvažiuoja žymūs 
menininkai, aktoriai, solistai iš 
įvairių kraštų tuo suteikdami jam 
didelės svarbos. Kadangi šiame 
festivalyje dalyvauja tik rinkti
niai menininkai, tai lietuvių daly
vavimas jame yra ypač reikšmin
gas ir vertas pasididžiavimo.

Festivalis prasidėjo kovo 12 d. 
didžiule atidarymo eisena, kur da
lyvavo ir lietuviai. Malonu buvo 
matyti plevėsuojančią mūsų tris
palvę ir žygiuojančius lietuvius 
tautiniuose rūbuose. Gaila tik, 
kad lietuvių būrelis buvo negausus 
ir todėl gal ir nelabai žymus tarp 
kitų tautinių grupių. Kadangi pa
sirodyti viešumoje tenka gana re
tai, Adelaidės lietuviai turėtų iš
naudoti kiekvieną progą nelauk
dami ypatingų paraginimų.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Paskutiniu metu daug kas dai
rosi paskraidyti po pasaulį. Iš 
Sydnejaus neseniai išlydėjome p. 
p. Jarembauskus, Dr. G. Dantą su 
jauna žmona, Mensoną ir kitus. 
Štai jau kraunasi savo lagaminus 
ir netrukus žada vykti į pasaulį 
pasižmonėti gydytoja ir agrono
mas p. p. Barkai nekalbant jau 
apie tuos, kurie vyks netrukus į 
Jaunimo Kongresą arba bent ke
liaus drauge su kongresininkų 
grupe. O jų, kiek teko nugirsti, 
susidarys nemažas būrelis.

*
Uždegti lietuvių demonstracijų 

prieš sovietinius parlamentarus ir 
ypač prieš grupės vadovą J. Pa
leckį, sydnejiškiai lietuviai visais 
telefonais skambina, kada bus 
rengiamos demonstracijos Sydne- 
juje, nes visi pasiryžę Lietuvos iš
davikui pakaitinti padus. Pasiro
do, kad mūsų tarpe lietuviškas 
patriotizmas gyvas; užtenka tik 
prakrapštyti pelenus, kad prasi
veržtų vulkanu!

Sydnejiškiai su canberiškiais 
sukėlė vėjo savo demonstracijomis, 
bet nemažiau tokio vėjo kultūri
nėje plotmėje sukėlė adelaidiškiaj 
lietuviai, dalyvaudami ir pavyz-

dingai pasirodydami Adelaidės 
Meno Festivalyje.

Per Velykas įvyko D. Grosai
tės su Burneikiu vestuvės. Jau
nuosius sutuokė kun. f P. Martu- 
zas, o vestuvinis pokylis įvyko 
Sydnejaus Latvių Namuose, kur 
dalyvavo apie 200 svečių. Abu 
jaunieji sydnejiškiams gerai pa
žįstami, ypač Dalia, kurią dažnai 
matydavom įvairiuose parengi
muose 'kaip aktyvią programos 
dalyvę. Abiem jauniesiems linki
me laimingo ir šviesaus gyveni
mo.

Šiais metais Bankstowno lietu
vių savaitgalio mokykla numato 
statyti naują ir originalų veikalą. 
Autorė ir režisorė p. V.R. Sau- 
dargienė. Pereitą šeštadienį p.p. 
Saudargų namuose įvyko pasita
rimas veikalėlio pastatymo rei
kalais, kur dalyvavo mokyklos 
personalas ir pagelbininkai.

— New 
lietuviška 

Tikimasi,

Yorke or- 
programa 

kad tokia 
transliuoti

Mūsų menininkai p. p. L Pocie
nė, S. Neliubšys, V. Šerelis, Žiba- 
Mars-Westenberg ir V. Kapočiū- 
nas aktyviai dalyvavo skaitlingose 
parodose, su savo kūriniais, iš ku
rių ne vienas atkreipė lankančiųjų 
dėmesį.

Kovo 21 d. vakare lietuviai turė
jo progos pasirodyti su savo tau
tiniu menu. Susijaudinę stebėjo
me šokius atviroj Elder Park sce
noje. Lietaus sudrėkintos grindys 
yra didžiausias šokėjams priešas, 
nes kiekvienai šokėjų grupei vis 
kas nors nemalonaus atsitikdavo. 
Pagaliau pasirodė ir lietuviai. 
Prožektoriais nušviestoje scenoje 
pasirodė lyg gyvas paveikslas mū
sų choristai. Sėdėdami ir stovėda
mi jie ne tik darė puikų įspūdį, 
bet į juos žiūrint reikėjo stebėtis, 
kad būdami sau neįprastose vieto
se jie galėjo taip gerai išpildyti 
pasirinktas dainas. Linksmai už
traukę “Oi tu, Joneli, ko nesiže- 
niji” lietuviai pradėjo savo pro
gramą — vaizdelį iš lietuviškų 
vestuvių. Šiame vaizdelyje buvo 
darniai supinti tautiniai šokiai ir 
choro dainos. Viskas ėjo taip 
sklandžiai, kad bestebėdama pasi
jutau nebe žiūrovė, o. to vaizdelio 
dalyvė. Australai ir kitų tauty
bių žmonės šnekučiavo aplink gir
dami lietuvių dainas bei šokius ir 
programai pasibaigus entuziastin
gu plojimu reiškė savo susižavėji
mą. Kas iš tautiečių matė šią 
programą, negalėjo nesididžiuoti 
savo dainom, savo šokiais, savo 
lietuviška kilme.

Dirbdamas nepaprastose sąlygo
se ir susijungęs su taut, šokių 
grupe Lituania choras parodė ne
paprasto lankstumo prisitaikinti 
aplinkybėms. Nors p. Šimkus ir 
turėjo diriguoti, bet jis taip gabiai 
atliko, jog jo akis aprėpė visą 
bendrą vaizdą. Režisorius J. Ne- 
verauskas kaip geras svečias 
vaikščiojo tarp vestuvininkų visur 
viską stebėdamas. B. Lapšienės 
vadovaujama šokių grupė grojant 
sesutėms R. ir J. Germanaitėms, 
pasirodė be jokio priekaišto.

Negaliu nepaminėti taip gražiai 
ir nuoširdžiai pasirodžiusių jau
nuolių — V. Brazauskaitės, M. 
Juciūtės, B. Kmitaitės, J. Linku- 
tės, V. Mikeliūnaitės, K. Pacevi- 
čiūtės, R. Pacevičiūtės, L. Radze
vičiūtės — Fuller, E. šiukštery- 
tės, P. Kano, V. Maželio, J. Miku
žio, A. Palaičio, A. Radzevičiaus, 
A. Stepano, V. Strauko, G. Šim
kaus ir A. Vasiliausko.

Bendrai paėmus, šio vakaro pa
sirodymas, nors ir trumpas, buvo 
vienas iš geriausių. Reikia tikė
tis, kad mūsų meno vadovai, ma
tydami savo glaudaus bendradar
biavimo rezultatus, stengsis ir to
liau veikti ta pačia kryptim, paro-

dydami mums ne tik ištraukas, bet 
ir ištisas lietuviškas vestuves.

Gėlių šventėje lietuviams nete
ko ypatingai atsižymėti, bet pro
gos dar bus, tik reikia gerų norų. 
Taigi, tautiečiai, parodykime savo 
gerus norus ne tik žodžiais, bet ir 
darbais, kad sekančiame Adelaidės 
Meno Dienų Festivalyje lietuviai 
pirmautų visur, kur tik bus kvie
čiami. g

J.V.

IŠ VISUR

Vykdant glaudesnį bendradar
biavimą tarp Australijos ir Japo
nijos paskutiniu metu kaikuriose 
Australijos mokyklose įvedama 
privaloma japonų kalba.

Vasario 1 d. statistikos duome
nimis Amerikos Jungt. Valstybė
se buvo 196 mil. gyventojų. Nuą 
1960 m. Amerikos gyventojų skai
čius pakilo beveik 16 milijonų.

*
Pietų Vietname vyksta vėl nuo

latinės demonstracijos, kur dau
giausia studentai reikalauja civi
linės valdžios. Dabartinė Vietna
mo karinė vyriausybė pasiryžusi 
paskelbti rinkimus ir perduoti 
valdžią civiliams.

Saulėje pastebėtas milžiniškas 
sprogimas, kuris išmetė liepsnas 
apie 62.000 mylių nuo saulės pa
viršiaus. Spėjama, kad tas įvykis 
paveikė ir žemės magnetinius lau
kus. Rezultate padaugėjo žemės 
drebėjimų, potvynių ir audrų.

Skaitėme, kad neseniai vakari
niame Berlyne viename ežere 
nukrito sovietinis' lėktuvas, žu
vę sovietų lakūnai buvo iškil
mingai perduoti rusams. Beieš
kant lėktuvo liekanų vakariečių 
ekspertai atrado sovietinius elek
troninius prietaisus, kurie nu
kreipti prieš radarą ir antilėktu- 
vines raketas. Sudužusio lėktuvo 
liekanų tame ežere tebeieškoma.

Prancūzija pareikalavo, kad 
Amerika atitraukti} skubiausiu 
laiku savo karinius dalinius iš 
Prancūzijos. Paskutinėmis žinio
mis Amerikos vyriausybė pasiun
tė Prancūzijai atitinkamą notą 
dalinių atitraukimo klausimu.

Ii
Esą, tyrinėjimų metu aptikta 
Latvijoj, Lietuvoj ir Mažojoj Lie
tuvoj (vad. Kaliningrado srity) 
žibalo pėdsakų ir net kiek švaraus 
žibalo. 90-ties tūkstančių kvadra
tinių kilometrų plote (įskaitant ir 
dalį Baltijos jūros ploto) spėjama 
galint būti milijonus tonų žibalo- 
— naftos atsargų. Bet lietuviai 
inžinieriai laikraščiuose tebesigin
čija — reikia ar nereikia statyti 
Lietuvoj naftos valymo įmones. 
Jos, mat, manomos statyti iš kitur 
atvežamai ar vamzdžiais atsiun
čiamai naftai.

gaunama apie 2000, — daugiausia 
sovietinių, bet yra kiek ir užsieni
nių. Iš skaityklos lankytojų pa
tirta, kad laikraščių skyriuje 
esanti pakabinama iš Amerikos 
ateinanti Vilnis, Laisvė, o pasta
ruoju metu taip pat ir Vienybė.

(Elta)

V. Žu-

parali- 
kad ji 

išgirdu-

mūsų Pastogė
Vilniuje pasibaigė kino filmų 

festivalis — varžybos dėl “Didžio
jo Gintaro” pereinamosios dova
nos. Ligšiol tose varžybose daly
vaudavo tik trijų Baltijos kraštų 
kinematografininkai. Pasatarai- 
siais dvejais metais “Didįjį Ginta
rą” buvo laimėję estai.

šiemet į varžybas maskviniai jų 
prižiūrėtojai įpiršo dar Gudijos ir 
Moldavijos kinematografininkus. 
Tačiau, nors ir didesniam varžovų 
būry, vilniečiai “Didįjį Gintarą” 
susigrąžino: jis pripažintas jiems 

Naujoji respublikinė biblioteka už daug kalbų sukėlusįjį filmą 
Vilniuje skelbiasi kasdien gaunan
ti apie 600 įvairių užsieninių kny
gų. Jos skaitykloje kasdien vidu
tiniškai apsilanką apie pusantro 
tūkstančio skaitytojų. Laikraščių

Amerikoje 
ganizuojama 
televizijoje, 
programa bus pradėta 
jau šių metų pabaigoje. Iniciaty
vos imasi prof. J. Stukas, muz. 
A. Kačanauskas, aktorius 
kauskas ir kt.

★
Pietų Amerikoje viena 

žuota mergaitė skelbiasi, 
stebuklingai pagijusi, kai
si Dievo balsą “Kelkis ir vaikš
čiok”. Nervų ligų gydytojas, se
kęs visą įvykį, viešai pareiškė, 
kad mergaitė neturėjusi jokio or
ganiško paralyžaus ir galėjusi 
pradėti vaikščioti bet kada.

ti į tarptautini festivalį Argenti
noj. ' Bet ten festivalis jau pasi
baigė, tačiau apie šio filmo pasiro
dymą jame niekas nė žodžio nėra 
prasitaręs.

(Elta) (Elta)

VILNIAUS BIBLIOTEKOJE

“Niekas nenorėjo mirti”, — ryš
kios politinės reikšmės filmas apie 
pokarinių partizaninių kovų lai
kus Lietuvoj.

Sis filmas buvo žadėtas įspraus-

KADA KYLA BAIMĖ
Vėlai vakare vyriškis sutiko 

merginą ir klausia:
— Ar jūs, panele, nebijote taip 

vėlai vaikščioti?
— Kol viena vaikštau, tai ne

bijau.
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