
APVAINIKUOTAS PALECKIO ZYGIS

J, Paleckis (.dešinėje) spaudos konferencijos metu Sydney aerodromo laukiam\aj(vme prieš išskren- 
dant į Maskvą balandžio 19 d. Kairėje Sydney lietuvaitė Jūratė Reisffytė (16 m.), gavusi Palec
kio parašą peticijai Jungtinėms Tautoms reikalaujant Lietuvai laisvės.

PALECKIS “PALAIMINTAS” PLAKATAIS IR ŠŪKIAIS? JŪRATE REISGYTfi — DIENOS 
HEROJUS. LIETUVIAI — DIENOS TEMA SPAUDOJE IR TELEVIZIJOJE.

Mes ir, 
demonstracijos

MOMENTO HEROJUS
Australų žurnalistai ir televi- Paleckis bandė atsikirsti. Jis užr 

rijos atstovai, išvykus Paleckiui, ginčijo kad Lietuva yra okupuo- 
turėjo daugiau darbo su Jūrate ta ir siūlė grįžti ir pasižiūrėti, 
Reisgyte, negu su sovietų dele- kokios permainos šiandie esą 
gacija. Ji buvo grobstyte grobs- Lietuvoje. Priminus deportaci- 
toma, filmuojama, fotografuoja- jas ir bolševikų žudynes, jis rė
mą, apklausinėjama. Būdama ----- ’"J-------------------
guvi ir sumani mergaitė, ji taik
liai atsakinėjo klausimus ir tuo 
išryškino Lietuvos pavergimą ir 
paties Paleckio vaidmenį* Lietu
vos užgrobime ir tebetrunkan-

rusą vertėją — jis atsakinėjo 
tik rusiškai. Tačiau lietuviams 
demonstrantams jis replikavo tik 
lietuviškai.

Jau visi ne tik lietuviškoje, 
bet ir australiškoje spaudoje 
plačiai skaitėme apie įvykius de
monstracijas Velykų antrą dieną 
Canberroje; antrą demonstraciją 
plačiai paminėjo vietinė spauda, 
kada ji buvo plačiau suorgani
zuota canberiškių ir trečioji dar 
plačiau nuskambėjo Sydnejuje 
išlydint "svečius” iš Sov. Rusi
jos. Visos tos demonstracijos 
buvo nukreiptos prieš Sov. Są
jungos parlamentarus, dalyvavu
sius pasaulinėje parlamentarų 
konferencijoje Canberroje ir 
ypač prieš sovietų delegacijos 
vadovą Justą Paleckį, kuris nuo 
pat sovietinės invazijos pirmos 
dienos iki šiandie tebėra oku
puotos Lietuvos "preidentas”.

Jis ir buvo visų lietuvių de
monstrantų taikiniu, kas ypač 
sukėlė australų spaudos ir infor
macijos dėmesį. Platūs demon
stracijų aprašymai, susidomėji
mas pačiu Paleckio asmeniu ir 
jo pareiškimai spaudos konfe
rencijose atskleidė sovietinį gal
vojimą, kuris net buvo komen- 

bet jo argumentai išsisė- mas O Australija leidžianti šiems Jojamas kaikurių įtakingų dien- 
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PALYDĖTAS OKUPUOTOS 
LIETUVOS “PREZIDENTAS”

Balandžio 19 d. įvyko dar 
viena ir paskutinė lietuvių de
monstracija prieš sovietinius par
lamentarus ir prieš jų grupės 
vadovą, dabartinį okupuotos Lie
tuvos “prezidentą” Justą Pa
leckį.

Prie įėjimo Mascot aerodro
me susirinko su plakatais dau
giau kaip šimtas lietuvių ir lau
kė atvykstančių. J. Paleckis 
drauge su savo kitais palydovais 
greitai smuko į vidų ir užėmęs 
vietą aerodromo restorane pri
ėmė australų žurnalistus, kur 
vyko spaudos konferencija. Ne
trukus prisistatė ir lietuviai, ku
rie konferenciją nutraukė įvai- pareiškė pasiryžęs spaudai pa

tiekti tų nusikaltėlių sąrašus ir 
adresus. Jo pareiškimu, prielai
dos, kad sovietinė vyriausybė at
sakingą už tūkstančius pasmerk
tųjų b© teismo, esą prasimany-

kad jam buvo patiektas Peticijos 
Jungtinėms Tautoms blankas 
prašant Lietuvai laisvės. Jau išr- 
vykus Paleckiui su savo delega
cija į lėktuvus, paaiškėjo, ant 
ko delegacijos vadovas pasirašė. 
Spaudos atstovų šiuo įvykiu su
sidomėjimas buvo nepaprastas. 
Jūratė Reisgytė pasidarė momen
to herojus: ją apspito žurnalis
tai, televizijos atstovai, apklau- 
sinėjo ir fotografavo ją ir tą Pa
leckio pasirašytą peticijos lapą.

PALECKIO PAREIŠKIMAI 
AUSTRALIJOS SPAUDAI

Paleckis spaudos atstovams 
pareiškęs, kad prieš jį demon
stracijas surengę Australijoje 
gyveną karo nusikaltėliai. Jis

plikavo, kad mes esam atsakingi 
už žudynes nacių laikais. Prie
kaištaujant dėl išvežimų, Palec
kis pasakė, kad išvežtieji visi 
jau grąžinti.

Vienas arčiau jo stovinčių ne- 
čios okupacijos metu. Vėliau tą atlyžtamai šaukė: 
patį vakarą televizijos trijose ” " ’ —“ "
Sydnėjaus stotyse buvo trans
liuojamos lietuvių demonstraci
jos ir pati Jūratė atsakinėjanti 
žurnalistams.

Sekančtą dieną rytiniai Sydnė- žė ir rusus, lenkus, žydus... 
jaus laikraščiai plačiau aprašė — Bet tavęs tai nevežė, — 
vakarykštes lietuvių demonstra- buvo jam taiklus atsakymas. — 
rijas, o “Daily Telegraph” pa’- ’ -
skelbė ir nuotrauką, kaip Jūratė 
prieina prie Paleckio.

— Bet kam reikėjo vežti? Ir 
už ką? Kad jie buvo lietuviai pa
triotai?
.Paleckis į tai:

— Ne vien lietuvius vežė. Ve-

Matyt, buvai nusipelnęs rusams!
Paleckis neturėjo ko atsakyti 

ir tik pasižiūrėjęs nusisuko ir iš
ėjo.

PALECKIS GINASI
Lietuviams bombarduojant Pa

leckį klausimais ir prekaiStais, australų žurnalistais kalbėjo per
Pastebėtina, kad Paleckis su

DEMONSTRACIJŲ 
PASEKMES

Įskaitant canberiškes ir sydne- 
jiškes demonstracijas, jos išėjo 
lietuviams labai į naudą: per 
spaudą ir televiziją australų vi
suomenė tapo daugiau painfor
muota apie Lietuvos skriaudą, 
apie krašto išdavikus ir apie ru
sų agresiją.

Patys šiame krašte lietuviai, 
ypač jaunimas, daugumoje, čia 
gimęs ir augęs, pasirodė nema
žiau patriotiškas, kaip kad visi 
kiti, savo akimis matę okupanto 
darbus.

Pačių lietuvių tarpe jaučiasi 
pakilus nuotaika, entuziazmas 
ryžtingiau kelti balsą už savo 
žemę ir tautos teises. Peršasi- 
mintis, kad mūsų kova pereina 
į naują akcijos fazę — kovoti 
ne vien tik popieryje, bet kitom 
demokratiniame krašte legaliom 
priemonėm.

riai kalbindami J. Paleckį ir jam 
priekaištaudami už Lietuvos iš
davimą okupantui ir parsidavi
mą. Pats Paleckis bandė vienu 
kitu žodžiu į priekaištus atsi
kirsti, i 
mė ir buvo nutildytas.

Kol vyko spaudos konferenci
ja, moksleivė Jūratė Reisgytė 
priėjusi paprašė Paleckio auto
grafo. Šis ir pasirašė. Pasirodo,

žmonėms tokius melus skelbti.
Sekančių iš paskos demon

strantų šauksmais ir “linkėji
mais” palydėtas Paleckis su sa
vo bendrais išskubėjo į lėktuvą.

W. C. WENTWORTH, M.P

KALTINA SOVIETUS

Jaunimo kongreso reikalais

LITERATŪROS — MENO 
VAKARO APYSKAITA

Melbourne PLJ Komiteto balan
džio 2 d. suruoštas Literatūros- 
Meno vakaras pelno turėjo $123.oo. 
Išlaidų $7.00. — padengta iš paja
mų už arbatų, kurią paruošė p. 
Šilvienė. Vakaro metu atstovų ke
lionei j kongresą paremti komite
to kasan įplaukė dar $49.00. aukų 
pavidale. Tokiu būdu tos dienos 
vakaras kasą padidino $172.00. 
Balandžio 8 d. komiteto kasoje bu
vo $1110.00. J šią sumą neįeina 
L. B. skyriaus valdybos pažadėta 
$200.00. suma.

Komitetas dėkoja Literatūros— 
Meno vakaro programos daly
viams, mieliems svečiams ir visiems 
techniškai prisdėjusiems vakarą 
pravesti.

MELBOURNO PLJK K—TAS
AUKOS JAUNIMO KONGRESO 

KOMITETUI MELBOURNE
40 dol. aukojo B. Zabiela.

Po 10 dol. aukojo: L. Baltrū
nas, P. Butkys, Jokubauskai, J. 
Kemėšis, Krasauskas, K. S. Lu- 
kaitis, Z.. Poškaitis, J. Rūkas, Sa
dauskas, V. Savickas, “Senas Vel
nias”, M.S. Stropus, Tamošaitis, 
Urbšys ir Vaičius.

$7 aukojo Petkevičius.
Po $6 aukojo: Bukauskas, K. 

Butkus, p. Dargis, L. Kaladė, Ke
palas, E. Kybartas, V. Lemaus- 
kas ir Stanaitis.

Po $5 aukojo: V.O. Jakutis, D. 
Simankevičius ir V. Vaitiekūnas.

Širdingai dėkojame visiems au
kotojams. Aukų rinkimas tebetę- 
siamas.

Melb. Jaun. Kongreso K-ta*

IR NEWCASTLE LIETUVIAI 
SIUNČIA SAVO ATSTOVĄ 
Paskutiniu metu gauta džiugi 

žinia, kad ir nedidelė Newcastle 
lietuvių kolonija pasiryžusi siųsti 
savo atstovą — Danutę Skuodai- 
tę.

Danutė Skuodaitė, Newcastle lie
tuviu jaunimo atstovė, vykstanti 

į Jaunimo Kongresą.

Kalbėdamas Atstovų Rūmuose 
atstovas Wenthworth (Lib., N.S. 
W.) balandžio 20 d. pareiškė, kad 
vienas komunistų delegatas, daly
vavęs tarptautinėje parlamentarų 
konferencijoje Canberroje, leidęs 
nežmoniškus milžiniškus barba
riškumus Lietuvoje. Mr. Went
worth pabrėžė, kad sovietų dele
gacijos vadovas p. Paleckis vado
vavo marionetinei vyriausybei, 
Rusijos pastatytai Lietuvoje 1940 
m. Mr. Wentworth pacitavo iš 
dviejų knygų, kur kalbama apie 
65.000 Lietuvos piliečių deporta
ciją ir kitus barbariškumus, įvy
kdytus Paleckio režimo metu.

Mr. Wentworth pareiškė, 
parlamentas pagalvojo, jog 
šauliui reiktų priminti tris 
balti jo valstybes, paglemžtas
vietų agresijos ir iki dabar oku
puotas. Ir šitai trunka net tuo 
metu kai sovietai stoja už “išlais
vinimą” Vietnamo, Hong Kongo 
ir kitų kraštų.

“įdomu, ar parlamentas norėtų 
prisiminti, kad Rusija okupavo 
šias tris Pabaltijo valstybes, de
portavo jos gyventojus ir juos pa
smerkė baisiam likiYnui”, kalbėjo 
Mr. Wentworth. <
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Fed. parlamento narys 
W. C. WENTWORTH

KONGRESO LĖŠOS
Australijos Jaun. Kongreso 

Centrinio Komiteto kasoje šiuo 
metu yra $1417. Aukos iš pavie-

nių asmenų ir organizacijų vis 
tebeplaukia. Paminime pavienius 
aukotojus, aukojusius po $10 ar 
daugiau:

R. Šerkšnys $10, A. Giliauskas

“Galbūt parlamentas netiki 
šios pavergtos tautos taip pat tu
ri teisę į savo laisvę.

“Žmogus, kurio galia šios ne
žmoniškos žiaurybės buvo praves
tos, vis užima garbingą postą ir 
pereitą savaitę buvo Canberroje 
vadovaudamas sovietų delegaci
jai.”

(Daily Telegraph, 1966.4.21)
Sydney

jog

Sveikinimas
JŪRATEI REISGYTEI

Mūsų Pastogės Redaktoriaus 
vardu demonstracijose pasižymė
jusiai Jūratei Reisgytei gautas 
toks sveikinimas iš Melbourne:

$10, P. Jurjonas $10, Dr. Kišonas 
$20, V. ir B. B arkai $10, Sydney 
Liet. Gydytojų ir Dantų Gydyto
jų D-ja $41.

ALB Jaunimo Kongreso 
Centrini* Komitetas

'Gerb. Redaktoriau,

Norėčiau padėkoti p-lei Jūratei 
Reisgytei už jos iniciatyvą paduo
dant p. J. Paleckiui pasirašyti pe
ticijos lapą.

Jeigu peticijai Jungtinėms Tau
toms parašai yra renkami, 
tikra, daug mano tautiečių 
pritartų ir pasirašytų.

Su pagarba
R. Senfelds

Hon. Secretary 
Latvian Society of Melbourne

esu 
tam

raščių vedamuosiuose.
Drauge su Šiom demonstraci

jom daug kas pasiekta ir laimė
ta. Paprastai politikai ir diplo
matai tyli apie tai, ką jie žino. 
Plačioji esamo krašto visuomenė 
per spaudą daugiausia maitina
ma pigiom sensacijom ir net 
vengiama kelti politinių klausi
mų, kurių gvildenimas gali būti 
neskanus suinteresuotam kraš
tui Tačiau demonstracija yra 
viešas dalykas, ir dėl to nenuty
limas. Čia yra progos palankiems 
laikraščiams ar net žurnalistams 
pridėti net ir trumpų komenta
rų, kurie kitokiu atveju vargu 
ar pasirodytų.

Taip lygiai su šiom demon
stracijom per visą Australiją nu
skambėjo lietuvių vardas, o 
drauge buvo priminta ir Lietu
vos okupacija, Rusijos agresija 
ir jos kolonializmas. Tai yra ar
timiausi dalykai, per kuriuos 
mes pralaužtame anot P. And- 
riušio Australijos “vilnonę tylos 
uždangą”. Lengviau tada kalbė
ti ir kitais Lietuvos išlaisvinimo 
reikalais.

Kaip matome, demonstracijo
mis nemažai atsiekiama. O tokių 
demonstracijų galėtume suorga
nizuoti ir daugiau. Progų yra, 
tik reikia kiek susiimti ir patiems 
savo tarpe susiorganizuoti. Gi 
toji mūsų vidinė organizacija 
neišvengiamai būtina. Štai kad ir 
čia minimos demonstracijos: jos 
buvo suorganizuotos daugumoje 
pavienių asmenų iniciatyva. Ži
noma, jos būtų buvusios daug 
efektyvesnės, jeigu būtų šio dar
bo ėmęsi atitinkami organai, nu
matydami viską, net ir tvirtus in
formatorius su vietos žurnalis
tais. Deja, šito labai ir labai trū
ko.

Štai artėja birželio trėmimų 
metinės. Kasmet užsidarome tik 
savo tarpe, . išskyrus Adelaidę, 
kuri pasirodo viešai. Ir kodėl 
mes negalėtume surengti metinės 
demonstracijos netgi su iliustra
cijom, kaip sovietai vykdė pa- 
baltiečių deportacijas. Pagalvo
kime ir apie tai. Tam pasirengti 
dar laiko turime.

Šia proga belieka tik pasvei
kinti demonstracijų iniciatorius 
ir dalyvius, kurie savo misiją 
įvykdė su kaupu.

(v-k.)
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Bendruomenės vajus
Australijos Lietuvių Bendruo

menė yra toji jėga ir židinys, į 
kurą nukreiptos visos aktyviųjų 
lietuvių akys su pasitikėjimu, 
kad tik per AL Bendruomenę 
gali būti įvykdomi didieji išeivi
jos lietuvių uždaviniai — išlai- lietuviai nebūtų benamiai ar ver- 
kyti lietuvybę gyvą ir draugę tęs- ‘ “ 
ti kovą už Lietuvos išlaisvini
mą.

Pati bendruomenė ir ypač jos 
vadovybė žino šiuos tikslus ir 
įpareigojimus. Drauge su laiku 
iškylą reikalavimai turi būti įgy
vendinti. Netrūksta taip pat ir 
naujų idėjų, kurias įgyvendinus 
pats lietuviškasis gyvenimas pa
sidarytų dinamiškesnis ir spal
vingesnis. Negalima skųstis ir 
darbo rankom — prireikus jų 
visados užtenka, tačiau kiekvie
na akcija visados susijusi ir su yra labai svarbus primenant Lie- 
atitinkamom išlaidom. Gali būti 
gražiausių idėjų, užsimojimų, 
planų, bet neturint priemonių 
ar lėšų, visos tos idėjos ir pla
nai palieka tik popieriniai pro
jektai arba idealūs, bet nereali
zuoti paveikslai kultūrininkų, vi
suomenininkų bei kovotojų vaiz
duotėje.

Kad pats lietuviškasis gyveni
mas ir taip pat bendruomeninė 
veikla tai vienur, tai kitur nesu
šlubuotų ar neatsiliktų vien tik 
dėl finansinių motyvų, ALB 
Krašto Valdyba ryžtasi šių metų 
rugpiūčio — rugsėjo mėnesiais 
pravesti Australijos lietuvių ben
druomenės narių tarpe platų va
jų, kurio metu surinktos lėšos 
bus skiriamos kultūriniams ir 
taip pat politiniams — Lietuvos 
išlaisvinimo bylos reikalams.

Kultūriniai reikalai. Kaip tau
ta, taip ir tautinė bendruomenė, 
jeigu ji nori arba siekia savo eg
zistenciją pratęsti, pirmiausia rū
pinasi, kad visokiose sąlygose 
tautinė kultūra būtų ne vien tik 
išlaikyta, bet kad ji ir progre
suotų. Mūsų sąlygose neužtenka 
to: tautinė kultūra ne vien tik 
mums patiems būtina savai eg
zistencijai išlaikyti, bet taip pat 
per savo kultūrines apraiškas 
mes turime išeiti ir kitiems pa
sirodyti, kad įgytume pripažini
mo kitataučių akyse. Laimėdami 
tokį pripažinimą pas kitus, mes 
tuo pačiu laimėsime ir savo jau
nimą, kurio lietuviškumas re
miasi ne tiek vyresniųjų tebega- 
liojančiu sentimentu, bet dau-

giau kitų pripažintomis lietuvių krašto valdančiuose sluogsniuose. 
tautinės kultūros vertybėmis.

Iš kitos pusės mūsų uždavi
nys ne vien tik išlaikyti lietuviš
kumą savo tarpe, bet taip pat 
darbuotis visomis jėgomis, kad

Visiems šitiems darbams reikia 
ne tik koordinuoti jėgas, bet ir 
kaupti lėšas.

Tai turėdama minty ALB 
Krašto Valdyba ir ryžtasi šių 
metų rugpiūčio ir rugsėjo mene-- 
sius skelbti bendruomenės va
jaus mėnesiais. Kaip šis vajus 

ALB Krašto

gaį. Tautos ir krašto išlaisvini
mas iš rusiškos vergijos yra ly
giai toks pat kardinalinis uždą- bus pravedamas, 
vinys kiekvieno, kaip kad ir iš- Valdyba painformuos visus ben- 
likti lietuviais. Kaip žinome, mes 
vieni šito nepajėgsime. Tam bū
tina atitinkama propaganda vi
same pasaulyje, kad tie, kurie 
turi galios kalbėti tarptautiniuo
se forumuose, neišleistų iš akių 
ir pavergtųjų kraštų, o ypač Lie
tuvos. Šituo rūpinamasi mūsų 
išeivijos vyriausi politiniai orga
nai, bet lygiai ir mūsų įnašas

tuvos reikalą ir gyvenamojo

druomenės dalinius savo aplin
kraščiuose ir taip pat bus skel
biama spaudoje. Visi bendruo
menės nariai prašomi įsisąmo
ninti, kad tik visų sukauptomis 
jėgomis ir lėšomis galimi dideli 
darbai. Prie porą metų toks ben
druomenės vajus buvo gana sėk
mingai pravestas. Tikime, kad 
šisai skelbiamas vajus praeis su 
dar didesniu pasisekimu.

ALB Kr. V-bos inf.

Silvestras Valys, 
miręs Melbourne kovo 30 d. 
(Žiūr. aprašymą M.P. Nr. 15)

Broliui

SILVESTRUI

netikėtai mirus, mielą bičiulį ir kolegą Joną Valį 
skausme nuoširdžiai užjaučiame.

T. ir V. Skrinskos

Brangiam Bičiuliui
JONUI VALIUI,

jo broliui a.a. S I L V A I mirus, reiškiame nuošir
džiausią užuojautą

G. ir L. Martinkai
O. ir V. Raginiai

Collegą Korporantą
JONĄ VALI,

jo mielam broliui SILVAI netikėtai mirus, drauge giliai 
liūdi ir širdingai užjaučia

Vasario 16 gimnazijos abiturientai
Nežiūrint to, kad paskutiniu Ihi- 

ku lietuviškoje visuomenėje iškilo 
visokiausi šmeižtai prieš Vasario 
16gimnaziją, šioji lietuviškumo įs
taiga vėl įrodė, jog ji atlieka savo, 
kaip lietuviškos mokyklos paskirtį. 
Šį pavasarį šią gimnaziją baigė ir 
įsigijo brandos atestatus trys jau
nuoliai kurie gimnazijoje išbuvo il
gesnį laiką ir pasižymėjo savo veik
la įvairiose srityse. Minėti trys 
abiturientai yra Elza Morozovaitė, 
Evaldas Maščinskas ir Artūras 
Hermanas.

Elza Morozovaitė į lietuvių Va
sario 16 gimnaziją įstojo 1958 me
tais. Jinai yra jau Vokietijoje gi
musi ir Lietuvos dar nemačiusi. 
Elza pasižymėjo savo gabumais ne 
vien tik moksle, bet ir artistikoje. 

Jai teko deklamuoti lietuviškus, 
vokiškus ir net angliškus eilėraš
čius lietuvių Vasario 16 gimnazi
joj susirinkusiems svečiams. Ta
čiau netik Huettenfelde jai teko 
pasirodyti publikai, bet ir kitose 
vietovėse, kur būdavo lietuvių su
sirinkimai arba pasirodymai, jai 
pasisekė sužavėti daugelį žmonių. 
Jinai taip pat ilgą laiką priklau
sė tautinių šokių grupei ir daly
vavo garsiose šio šokėjų ratelio 
išvykose, kaip į Romą, Bardi 
(Italijoje), Stuttgartą ir kt. Be 
to Elza priklausė gimnazijos cho
rui ir skautų organizacijai, ku-

reiškėsi.
Miunche- 
anglisti-

Edaldas 
taip pat 
išbuvo 8 

Vokietijoje,

rioje taip pat aktyviai 
Dabar Elza žada vykti į 
ną, kur nori studijuoti 
ką ir lituanistiką.

Antrasis abiturientas 
Maščinskas gimnazijoje 
kaip Elza Morozovaitė 
metus. Jis gimė
Frankfurto mieste, mišrioje šei
moje. Atvykęs į lietuvių Vasario 
16 gimnaziją jis lietuviškai ne
mokėjo. Pabuvęs kurį laiką gim
nazijoje jis taip išmoko lietuvių 
kalbą, kad beveik kiekviename 
gimnazijoje pastatytam vaidinime 
be Evaldo neapsieidavo.

Prisimenu, kad 1964 metais 
gimnazijoj suruoštos Kalėdų Eg
lutės metu buvo pastatytas vaidi- 
dinimas, kuriame ir Evaldas daly
vavo. Lygiai tą dieną, kai turėjo 
įvykti 
karas, 
tačiau 
galvos 
atliko

minėtas prieškalėdinis va- 
Evaldas sunkiai susirgo, 

jis nerodė savo ligos ir su 
skaudėjimu ir temperatūra 
savo rolę vaidinime. Jis ne

tik šitame atvejyje pasirodė labai 
narsus, tačiau ir gimnazijos atei
tininkai mielai prisimins jį, kap 
jų gelbėtoją. Kai 1962 metais Va
sario 16 gimnazijos Vyskupo Mo
tiejaus Valančiaus ateitininkų 
moksleivių kuopos pirmininkas 
staigiai pasitraukė iš gimnazijos, 
Evaldas, būdamas minėtos organi
zacijos iždininku, narsiai atsisto
jo organizacijos priešakyje ir išgel
bėjo ateitininkus iš galimos kri
zės. Šalia ateitininkų organizaci
jos, jis dar priklausė ir skautams 
ir 1963 metais dalyvavo tarptauti
nėje skautų stovykloje Graikijoje. 
Evaldas dabar turi atlikti savo ka
rinę prievolę ir po to žada studi
juoti architektūrą.

Nemažiau nusipelnęs yra trečia
sis abiturientas Artūras Herma
nas. Jis yra gimęs 1944 metais 
Kaune ir Lietuvoje yra pradėjęs 
lankyti mokyklą. Keturiolikos me
tų amžiaus būdamas, Artūras kar
tu su savo tėvais atvyko į Vokieti-

ją ir 1959 metais įstojo į lietuvių 
Vasario 16 gimnaziją. Jeigu Elza 
ir Evaldas gali didžiuotis savo ga
bumais artistikoje, tai Artūras 
gali pasididžiuoti savo nepapras
tai dideliais sugebėjimais žurnalis
tikoje. Jis yra savo straipsniais 
žinomas ir J. A. V.-bių lietuvių 
tarpe. Artūras nepasitenkino vien 
tik žymesnių įvykių aprašymais, 
bet jis leidosi į aktualias temas, 
kurias svarstant reikia tam tikro 
subrendimo. Tokiu būdu Artūro, 
kaip iš Lietuvos atvykusio jaunuo
lio, įspūdžių aprašymai lietuviško
je visuomenėje rado didelio atgar
sio. Artūras taip pat yra dalyva
vęs “Mūsų Lietuviams” paskelb
tuose konkursuose ir abu kartus 
yra laimėjęs antrą premiją. Jis ta
čiau nepasireiškė vien žurnalisti
kos srityje, bet taip pat pasižymėjo 
savo veiklumu evangelikų Jaunimo 
Ratelio rėmuose. Reikia pažymėti, 
kad jis yra buvęs 2 metus minė-

LIETUVIAI PASAULYJE

TALKON TAUTOS FONDUI
TAUTOS FONDO RĖMĖJŲ BŪRELIAI

LIETUVOS DVASIŠKIAI 
BERLYNE

Kovo 22-24 d. Berlyne (Ryti
nėj zonoj) buvo “Europos katali
kų II Berlyno konferencija.” 
Tarp apie 200 dvasiškių ir pasau
liečių iš 18 Europos kraštų, bu
vo ten ir iš Lietuvos nusiųsta de
legacija. Dalyvavo Kauno kunigų 
seminarijos rektorius kun. prof, 
dr. Viktoras Butkus, Vilniaus de-

mesi popiečių Jono XXIII ir Pau
liaus VI skelbtomis mintimis, 
Maskvos taikos propagandistai į- 
skaitė šią konferenciją, kaip jų 
bendrininkę. Todėl ir Tiesa (1966 
-77) paskelbė spėcialų sovo ko
respondento pasikalbėjimą su re
ktorium kun. dr. V. Butkum.

Pasikalbėjime korespondentas 
leido kurt. Butkui pabrėžti popie
žių rūpinimąsi taika, taip pat ir

Skulptorius G. Jokubonis, Pir
čiupyje pastatyto Kenčiančios 
Motinos paminklo autorius (prieš 
kiek laiko lankęsis Amerikoj), pa
gamino projektą Lenino pamink
lui, numatomam statyti Maskvoje 
Lenino šimtmečio sukakties me
tais. Sako, jo projektas esąs vie
nas iš geriausių. Visi Kremliaus 
valdžioje esantieji skulptoriai, 
ypač iškilesnieji, yra nedvipras-

V. Linkus su dukra 
Adelaidėje

tos organizacijos pirmininkas ir 
uoliai talkininkavo Jaunimo Rate
lio vadovui mokyt. Fr. Skėriui. 
Artūras įsigijo ir didelių nuopel
nų praeitą vasarą, kai vadovavo 
vaikų grupei, kuri vyko į Strand- 
heimą (Norvegijoje) atostogauti. 
Dabar Artūras žada Miunchene 
studijuoti lituanistiką ir Europos 
rytų istoriją.

Visiems trims abiturientams ga
lima tiktai palinkėti daug sėkmės 
ir ištvermės siekiant aukštesnio 
mokslo universitete. Iš visų trijų 
galime tikėtis, kad savo visuome
niškais nusiteikimais praturtins 
lietuvių veiklą Vokietijoje.

Elza Morozovaitė ir Artūras 
Hermanas šiais metais vyks į Či
kagą, kur atstovaus Vokietijos lie
tuvių jaunimą Jaunimo Kongrese.

Išvykstant iš gimnazijos Artū
ras Hermanas visų abiturientų 
vardu gimnazijos salėje pabrėžė, 
kad lietuvių Vasario 16 gimnazija, 
nežiūrint visokiausių sunkumų, ku
riuos šioji mokykla turi nugalėti, 
savo uždavinį pilnai atlieka. Jis 
taip pat pareiškė pasipiktinimą 
dėl įvairiausių neteisėtų gimnazi
jos puolimų ir apeliavo į lietuviš
ką visuomenę; neapleisti lietuviško 
jaunimo ir toliau remti lietuvių 
Vasario 16 gimnaziją. Būtų gražu, 
kad netik dabar, tai yra 26 metus 
po mūsų tėvynės pavergimo ši įs
taiga įstengtų paruošti susipra
tusių lietuvių jaunuolių, bet ir 
ateityje lietuviškai visuomenei 
teiktų naujų jėgų.

Andrius Šmitas

Lietuvių Bendruomenė, nors šiuo 
metu yra stipriai užsiėmusi Jau
nimo Kongreso reįkalais, vyriau
sios (PLB) valdybos ir ypač 
Jungt. Amerikos Valstybių (ALB) 
valdybos ir tarybos skatina sudary
ti nuolatinius Tautos Fondo rėmė
jų būrelius.

Šių būrelių tinklas, jei bus vi
sur gerai išplėstas, bus geriausia 
ir pastoviausia priemonė bei bū
das visai mūsų visuomenei tiesio
giai prisidėti prie Vyriausio Letu- 
vos Išlaisvinimo Komiteto darbo, 
ypač šiuo metu prie tinkamo ryšio 
sir Lietuva stiprinimo.

Būrelių įsipareigojimai nei sun
kūs, nei sudėtingi. Nuolatinių T.F. 
rėmėjų būreliui sudaryti reikia pa
rinkti (pakviesti, prikalbėti, įpra
šyti...) vieną asmenį, kurs apsiim
tų savo keliu prisikviest dar apie 
dešimtį kitų, kurie visi sutiktų ir 
pasižadėtų vieną kartą metuose į- 
mokėti Tautos Fondui bent 
10 dolerių. įmokėjimo laikas gali 
būti būrelio sutartas, koks jiems 
patogiausias, bet . pageidaujama 
tada to laiko kasmet prisilaikyti. 
Pirmutinis asmuo — būrelio rūpin
tojas — per savo LB apylinkės

(ar kitos tuo reikalu pasirūpinu
sios organizacijos) valdybai, arba 
tiesiog Tautos Fondui: 1) praneša 
būrelio susidarymą, asmenų kiekį 
(arba ir sąrašą su adresais), įsi
pareigotą kasmet įmokėtą sumą 
(viso būrelio, ar paskirų dalyvių), 
sutartą įmokėjimų laiką ir savo 
(būrelio rūpintojo) adresą; 2) Su
rinktą sumą irgi ar per savo apy
linkės ar organizacijos valdybą, 
ar tiesiog persiunčia Tautos Fon
dui (64—14 56 Rd., Maspeth, N.Y. 
11378). šis persiutimas turėtų bū
ti atliktas nustatytuoju laiku, ne
laukiant dalies pasivėlinusių įmo
kėti, tik nurodant, kiek yra pa
sivėlinusių ir kada tikimasi iš
siųsti jų įmokėjimus.

Būrelių dydį patariama laiky
ti apie 10 asmenų, jo rūpintojui pa
togiausiai pasiekiamų. Vietovėse, 
kur daugiau lietuvių (ar kitų gali
mų rėmėjų), sudaroma atitinka
mai daugiau būrelių. Jų sudarymu 
rūpintis kviečiama ne tik Ben
druomenės apylinkės, bet ir visos 
kitos organizacijos, ypač Vyriau
siame Lietuvos Išlaisvinimo -K-te 
dalyvaujantieji sambūriai, jų pa
daliniai bei paskiri veikėjai.

kanas kun. Algirdas Gutauskas, 
Molėtų dekanas kun. Bronius Bu- 
lika, Klaipėdos klebonas kun. Jo
nas Baikauskas ir Alytaus I kle
bonas kun. Bronius Novelskis.

Konferencijos tikslas buvo sti
printi taikos propagandą. Konfe
rencija priėmė “Kreipimąsi iš 
Berlyno”. Nors konferencija rė-

visų dalyvių pritarimą taikai. Be miškai paskatinti atiduoti šią Lietuvių Vasario 16 gimnazijos 
to, paklausė, ar buvo progos šu- duoklę partijai. (ELTA) VIII. kl. mokinys
sipažinti su Berlynu ir “Vokieti- ____________________________________________________ ________
jos Demokratine Respublika”.
Atsakymas teigiamas. Iš jo ma
tyt, kad Lietuvos kunigams vis- 
dėlto nebuvo progos pamatyt

Įsakymai pagal reikalavimus

A. t A.
Mylimai Mamytei

JUZEI JARMALAVIČIENEI
minis, jos sūnų Joną Jarmalavičių ir šeimą nuoširdžiausiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Juozas Jagėla su Seimą ir
Jonas ManiuSka, gyv. Kanadoje

Vliko ir Tautos Fondo valdybos 
šia proga reiškia pasitenkinimą ir 
padėką PLB ir ALB apylinėms, 
stiprinančioms šią talką Lietuvos 
laisvės pastangoms remt ir prime
na, kad toks visuomenės bendra
darbiavimo būdas žymiai palen
gvins Vlikui numatyti, kuriuos už
davinius ir kada bei kokia apim
timi jis gali planuoti ir vykdyti.

(ELTA)
•

NAUJOS IR PATIKIMOS ži
nios apie užsienių radijo girdimu
mą Lietuvoj skatina Vyriausi Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą ne tik 
išlaikyti, bet ir plėsti to ryšio su 
Lietuva priemones ir dar atidžiau 
rūpintis, kad ryšio turinys būtų 
ko prasmingesnis.

Nuolat patirtina, kad Lietuvoj 
labiausia įdomu sužinot apie lai
svėj gyvenančių lietuvių veiklą, ne 
tik politinę, bet ir kultūrinę. Nors 
ir dabar žinių apie tai perduodama 
bet vig dar daugiau tik iš laikraš
čių perimtų. Vlikas dar kartą kvie
čia viešųjų įvykių, meninių paren
gimų ar sporto švenčių bei varžy
bų rengėjus ar stebėtojus netrun
kant pateikti apie juos žinių bei 
įspūdžių ELTOS Informacijos tar
nybai — ELTA, 29 West 57 St. 
10-FL, New. York, N. Y. 10019.

'■ . ' ; (S)

visą Berlyną, nekalbant apie 
visą Vokietiją. (ELTA)

LIETUVOS GAMINIAI

Vilniaus suvažiavime Sniečkus 
kalbėjo, kad “Gaminiai su Lietu
vos įmonių ženklu eksportuojami 
daugiau kaip į 70 šalių”.

Tiesa, kad eksportuojami, bet 
netiesa, kad su lietuviškais ženk
lais. Klaipėdos gintaro įmonėje 
pagaminti segtukai aiškiai pažy
mėti. net rusiškomis ir raidėmis: 
“Sdielano v SSSR”. Ir Šiaulių 
dviračių fabriko jaunuoliški dvi
račiai, tenykščiuose laikraščiuose 
nors ir vaidnami “Ereliukais” ar 
“Kregždutėmis”, užsieniuose pa
sirodo tik su rusiškais užrašais: 
“Orlionok” arba “Lastočka”. Ir 
taip toliau. (E)

LIETUVIS MILANO 
OPEROJE

Virgilijus Noreika, Vilniaus 
operos solistas (lyrinis tenoras) 
yra išsiųstas pasitobulinti į Mila
ną. Dirigento E. Piazza pareng
tas, debiutavo La Scalos operos 
teatre, Puccini “Madame Butter
fly” operoj, Pinkertono rolėj. Be 
to, dainavo keletą G. Verdi kūri
nių Verdi namuose surengtame 
koncerte.

V. Noreika esąs pakviestas dai
nuoti dar keliuose koncertuose 
Milane, kuriuose dainuosiąs ir 
lietuviškų dainų. (ELTA)

“Besikeičiančioj sovietinėj ben
druomenėj partija seka, ne veda”, 
— taip teigia ir gyvais pavyzdžiais 
įrodo New York Times Maskvos 
biuro vedėjas NYT Magazine (ko
vo 27). Partija, sako tebeturi ab
soliutinį autoriteto jnonopolį, bet 
sociologine prasme jos politika ir 
galia menkėja .Partija dar įsakinė
ja, bet vis labiau pasijunta turinti 
įsakinėti tai, ko žmonės nori ir ko 
vis aiškiau ima reikalauti.

Ir Lietuvoj panašus reiškinys i- 
ma išplaukti paviršiun. Būdingas 
pavyzdys — atsitikimas su Nerin
gos reikalų tvarkymu. Neseniai 
Klaipėdos architektas P. Lapė ne
kantriai pęr Tiesą kreipėsi į vie
šumą, įspėdamas, kad Neringos 
vasarvietės neleistinai apleistos ir 
kad reikia gelbėti bent etnografi
nės reikšmės pastatus.

Vos dvi savaitės praėjo nuo to 
balso iš visuomenės, ir pati LTSR 
ministrų taryba Vilniuje paskelbė, 
kad jau apsvarsčiusi Neringos mie
što (taip dabar vadinamas visas 
ruožas nuo Smiltynės iki Nidos, įs
kaitant ir Nidą) “plėtimo ir tvar
kymo” klausimus...

Visų pirma vilniškė vyresnybė 
pabarė vietinį Neringos miesto 
vykdomąjį komitetą ir “atitinka
mas organizacijas”, kam “per ma
žai rūpinasi Kuršių nerijos gamtos 
apsauga”. Toliau pažadėjo, kad 
Neringos vasarvietės bus plečiamos 
ir tvarkomos kaip turizmo ir poil

siavimo vietos. Neringos vasarvie
tėmis, esą numatyta laikyti Nidą, 
Pervalką, Juodkrantę ir Smilty
nę...

Vietovių, kurios buvo vasarvie
tės nuo neatmenamų laikų, dar 
tik numatymas laikyti vasarvietė
mis suprantamas tik žinantiems, 
kad nuo rusų antplūdžio Neringa 
su visomis vasarvietėmis yra atsi
dūrusi “pasienio zonoj”, kuriai 
taikomas tik komunistų valstybėse 
šiais laikais žinomas režimas. Pra
ėjus daugiau kaip dviem dešimt
mečiam nuo karo pabaigos, Nerin
ga tebėra apgaubta paslaptingu 
karo meto šydu.

Nors Matių pakrantėj leidžiama 
gyvent ir net vasarot, bet keliau
ninkui, į ten be ypatingo leidimo 
patekusiam, vis dar gresia pavo
jus pavasarot.. kalėjime. Ir su 
leidimais nuvykę tik tam tikromis 
valandomis gali apsidairyti jūros 
pakrantėj. Todėl Neringos vasar
vietės jau ketvirtis šimtmečio ir 
nebuvo laikomos tikra to žodžio 
prasme vasarvietėmis. Ar nau
jasis Vilniaus valdžios numatymas 
jas vėl kažkada imti laikyti vasar
vietėmis pakeis Neringos sąlygas, 
dar neaišku, nes numatoma tvar
kyti daugiausia tik Marių pakran
tė. Be to, nutarta “likviduoti 
Neringoje esamas ir uždrausti 
steigti naujas poilsiavimo stovyk
las bei organizuoti sporto varžy
bas, išskyrus buriavimą”.

(Elta)
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STASIUI BARZDUKUI 60 m
.Stasys Barzdukas jau buvo ragės mokytojų seminarijoje., vė- 

žinomas savo visuomenine ir............. " ’
kultūrine veikla dar nepriklauso
moje Lietuvoje. Šiuo metu jis 
yra Pasaulio Liet. Bendruome
nės Valdybos vicepirmininko 
pareigose ir balandžio 23 d. su
laukė 60 metų.

Jungdami šia proga p. S. 
Barzdukui geriausius linkėjimus, 
norėtume jį pristatyti ir Mūsų 
Pastogės skaitytojams ne vien 
tik kaip nepavargstantį veikėją, 
kultūrininką ir lietuvybės apaš
talą, bet greičiau kaip pavyzdį 
kiekvienam, kuris amžiaus naš

liau dirbo Prienų ir Alytaus gim
nazijose, o 1941-1944 m. laiko
tarpy Alytaus gimnazijai net di
rektoriavo.

Pasitraukęs į Vakarus jis tęsė 
savo i 
fesiją Vokietijoje 
lietuvių gimnazijose. Tą patį 
darbą tęsia ir nuvykęs į Ameri
ką, kur Clevelande jis lituanis
tinėje mokykloje dirba tai mo
kytojo, tai vedėjo pareigose..

Stasys Barzdukas yra lituanis
tas — kalbininkas. Šalia peda
goginio darbo jis pasireiškė ga-

mokytojo — pedagogo pro 
į Vokietijoje susikūrusiose

kitų, pastangomis šiandie Liet. 
Bendruomenė Amerikoje tvirtai 
įsipilietino. Pažymėtina, kad jo 
buvęs Alytaus gimnazijos moki
nys Vytautas Volertas šiandie 
yra Amerikos Liet. B-nės Tary-

tos pirmininkas, kuris irgi neat- labai patrauklų Jaunimo Metų 
silikdamas seka savo mokytojo kalendorių, kuris jau gaunamas 
pėdomis. ir Australijoje.

Nevengia S. Barzdukas darbo Tikėdami, kad 60 metų riba 
ir su jaunimu. Jis uoliai talki- nei kūryboje, nei veikloje dar 
ninkauja taip pat PLB Valdybos neliudija senatvės, o tik kūrybinį 
nariui jaunimo reikalams p. V. subrendimą, linkėtume p. S. 
Kamantui paruošiant dirvą Jau- Barzdukui dar ilgus metus dar- 
nimo Metams ir Jaunimo Kon- fruotis lietuvių tautos gerovei ir 
gresui. Jis taip pat suredagavo išsilaikymui. Ilgiausių metų!

JIS P ASIRAS® PETICIJĄ JUNGTINĖMS TAUTOMS

UNITED NATIONS !

— Condemn Russian colonialism in Europe
tos, ar nuovargio sumetimais na anksti visuomeniniame dar- 
traukiasi į pašalį tikindamas sa- be, ypač ateitininkų tarpe. Spau- 
ve ir kitus, kad jis jau savo dalį doje rašė ir teberašo lietuvių ___
atidirbęs ir jau laikas ilsėtis ir kalbiniais ir taip pat visuomeni- ------
gėrėtis pavaduotojų darbais. niais klausimais. Jis yra drauge

Stasys Barzdukas yra kiek ki- ir lietuvių kalbos autoritetas, 
tokios nuomonės šiuo reikalu, drauge su prof. Skardžium ir j
Nekeldamas klausimo, kaip tu- J.M. Laurinaičiu dar Vokietijo- 
rėtų lietuvis pašvęsti savo jėgas je parengęs Lietuvių Kalbos Va- 2.
tautos gerovei, jis pats visa tai dovą, išleistą 1950 m. 
vykdo savo gyvenimo praktiko- Šiuo metu jis yra Pasaulio 3.
je. Kai kiti mėgaujasi amžiaus Liet. Bendruomenės Valdybos 
“prirašytu” arba užtarnautu po- vykdomasis vicepirmininkas, 4-
ilsiu, S. Barzdukas kaip tik yra bendruomenės reikalams atsida- 
pačiame lietuviško gyvenimo vęs visa širdimi. Atsimenant 5*
centre. Amerikos lietuvių sąlygas, kur 6

Stasys Barzdukas gimė prieš bendruomenės idėja sunkiai da-
60 metų Meškučių kaime, Mari- vėsi prigydoma, ir S. Barzdukui 7.
jampolės apskr. Baigęs Marijam- teko eiti gana sunkų ir priekaiš-
polės gimnaziją ir Vyt. Didž. ringą kelią beorganizuojant Lie- 8.
universitetą Kaune išėjo į mo- tuvių Bendruomenę Amerikos 
kytojus pradėdamas darbą Tau- Jungt. Valstybėse. Jo ir daugelio

— Restore Freedom and Independence to LITHUANIA

AR PASIRAŠEI PETICIJĄ?
Visame pasaulyje vyksta paspartintas parašų rinkimas Jungti

nėms Tautoms peticijai, kad Lietuvai būtų grąžinta laisvė. Pereita
me M.P. numery Jaunimo Kongreso Centr. K-tas buvo paskelbęs, 
kad pagal gautus peticijų lapus turima 350 parašų.

Parašų skaičius tikrai stebėtinai yra mažas. Nežinia, ar K-tas 
paskelbė gautų parašų skaičių iš visos Australijos, ar tik iš Sidnė
jaus. Gal kitur tasai parašų rinkimas vyksta sėkmingiau. Vis tik vien 
Sydnėjuje tų parašų galima surinkti apie trejetą tūkstančų. Iš visos 
Australijos tų parašų turėtų susidaryti apie 10.000 mažiausia iškai
tant, kad tokią peticiją pasirašytų ir eilė svetimtaučių, netgi aus
tralų.

Parašų rinkimo terminas sparčiai artėja prie galo. Jau gegužės 
15 d. pagal PLB Valdybos nurodymus visi parašai turi būti pasiųsti j 
Pasaulio Liet. B-nės Valdybos būstinę.

I Norėtųsi dar kartą priminti prieš porą mėnesių Mūsų Pastogės 
paleistą šūki — Tavo parašas yra šūvis už laisvę, kuris buvo pakar-

10.

11.

12.
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14.

15.

16.
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20.

PARODYKIM 
LIET. KNYGĄ

Čikagoje Jaunimo Centre Peda
goginis Lituanistikos Institutas ir 
Aukštesnioji Lituanistinė Mokyk
la įrengė lietuvišų knygų ir žurna
lų parodinę vitriną, kurioje bus 
išstatyti visi tais metais pasirodę 
leidiniai. Vitrinos tikslas auklėji- 
masis ir drauge reklaminis — kny
gos iškėlimas į jai deramą vie
šumą. Ji suorganizuota sena peda
gogine patirtim, kad knyga nuo
lat turi būti matoma.

Šita taisyklė tinka ne vien tik 
besimokančiam jaunimui, bet ir 
visiems kitiems. Pirmasis skaityto
jo ryšys su knyga yra jos pamaty
mas, o tik tada seka susidomėji
mas knyga, jos įsigijimas ir skai
tymas. Juk ne kiekvienas spaudo
je pastebi naujai pasirodžiusių 
knygų paminėjimus, o gyvenant 
svetimame krašte knygynuose lie-~ 
tuviškos knygos neužtiksi. Tad 
tenka išnaudoti kiekvieną lietuvių 
susibūrimo vietą, kad užėjęs lie
tuvis neišvengiamai pasimatytų su 
knyga, ir su ja susipažinęs ir įsi
gytų.

Lituanistikos Institutas kviečia 
visus leidėjus prisiųsti savo išleis
tų knygų po vieną egzempliorių, 
kad jos būtų šitokiu būdu parody
tos skaitytojui. Numatytoje vitri
noje knygos bus laikomos ištisus 
metus. Leidiniai siųsti šiuo adre
su: Pedagoginis Lituanistikos In- 
titutas, 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, Ill., 60636, U. S. A.

Šia proga norėtųsi priminti, kad 
panašus sumanymas būtų įgyven
dintas ir Australijoje, bent tose 
vietose, kur yra pastovūs lietuvių 
susibūrimo centrai. Pagalvokime 
apie tai, ypač lietuvių namų val
dybos arba knygų platintojai!

totas visoje laisvojo pasaulio lietuvių spaudoje ir per radiją.
Bristame dar kartą priminti: kol neišmušė kruvinos kovos va

landa, kovokime už savo krašto laisvę ir tautos teises visomis lega
liomis demokratiniuose kraštuose priemonėmis! Ši pastaroji — Peti
cija Jungtinėms Tautoms, yra viena iš efektyviausų, nes mūsų bal
są išgirs viso pasaulio atstovai. Tokios peticijos su šimtais tūkstan
čių parašų net ir didžiausi biurokratai negalės kaip kokio memoran- 
dinio lapelio nukišti j stalčius, o ji iškils viešumon ir debatuose.- Tai 
kelias lietuviams patekti j Jungtines Tautas ir ten viešai prabilti! 
Negi mes šios progos neišnaudosime.

Kas nepasirašęs,- dar šiandie tegu skuba pasirašyti!

STATE ....$2*........... CITY .. d?!

A.L.C. YOUTH CONSHBSS CENTRAL COMMITTEE 
BOX M, ST. JAMES. SYDNtY, AUSTRALIA

Nuotraukoje matome okupuotos Lietuvos rusų patikėtinio “prezidento” Justo 
Paleckio parašą ant peticijos Jungtinėms Tautoms reikalaujant Lietuvai laisvės. 
Parašas gautas balandžio 19 d. Sydnejuje demonstracijų metu.

(Žiūr. aprašymą pusi. 1)

MĖNULIO “MĖNULIS"

Jau buvo rašyta, kad rusai pa
leido raketą “Luna 10” į mėnu
lį, kuri pasiekus tam tikrame at
stume pradėjo skrieti aplink mė
nulį kaip satelitas. Rusų paskelb
tomis žiniomis, jau gauti pirmie
ji pranešimai, kurie atidengia 
kaikurių naujų duomenų. Taip 
nustatyta, kad magnetiniai lau
kai apie mėnulį yra žymiai stip
resni negu šiaip erdvėje, kad mė
nulio paviršiuje esanti stipri ga
ma spindulių radijacija.

Tuo tarpu amerikiečių paleis
toji “observatorinė stotis” pra
dėjo pilnai funkcionuoti skrieda
ma aplink žemę ir sekdama dan
gaus kūnų judėjimą.

MARIUS KATILIŠKIS

SERŽANTAS X
Ji seniai žinojo — ponia Vilija, kad tokia 

diena ateis, kai ji pasijus bejėgė priešintis ir 
spirtis sau pačiai. Per tokią metų eilę ji galėjo 
pavargti ir išsisemti. Pagaliau baigė išsiryškinti 
visas šios kovos beprasmiškumas. Juk ir ji tu
rėjo teisę siekti atvangos ir pasilengvinimo sau 
kad ir iš savęs,' kad ir savo pačios sau paspęs
tų ir išsiugdytų etinių ir moralinių reikalavimų. 
Ji tarėsi esanti medis, pribrandinęs vaisių naš
tą ant šakų ir nesulaukiąs audringo vėjo, kad 
kas juos nukrėstų. Ji, kaip briedė, apsunkusi 
motinystėje, niekur nerandanti priebėgos Jr 
užuovėjos savo gimstantiems vaikams. Sopulio 
didumo ir įtampos ji neskaičiavo pločiu ir giluma. 
Jis liejosi ir skleidėsi visais nervų audiniais iki 
šmaikščiausio adatos smaigalio dūrio. Tačiau ji bi
jojo uždusti. Ją gąsdino lėta ir siaubi, iš anksto nu
žymėta mirtis, prasidedanti ir pasibaigianti ma
žakraujyste, vėžiu ar poetiškąja džiova. Žudantie
ji ligos perai glūdėjo joje pačioje. Kokių pasėkų 
ji begalėjo laukti, jeigu nieko nedarys?

Ji mėgino tuo reikalu šnekėti su mama ir vi
suomet apsidžiaugdavo neišsiputojusi iki galo. 
Kurį laiką ir neaišku kodėl, ji manė, kad tai vie
nintelis žmogus, kuriam ji galėtų atsiskleisti. Tik 
dvidešimt metų jas skyrė, ir anuomet, kai Vilija 
pasuko lemtinguoju takeliu, motina gaivališkai 
tebesiveržė į gyvenimą, pilna moteriškumo, pavydo 
ir neužslepiamo geismo atsigriebti bent paskuti
niais metais ir savo vaikų sąskaita. Šaltas ir tiks
liai apskaičiuotas ėjimas Viliją perliedavo vandens 
čiurkšle, ir ji sustodavo pusiaukely. Motina kažin 
ko neapkentė, ir nerodė menkiausio noro žvilgterė
ti į save. Ji regis tebegyveno pakibusi beorėje er
dvėje, kur nubrauktas laikas ir visi jo matai, kur 
kalendoriai ruošiami kitiems ir jie tereikalingi sa
vaitinių atlyginimų orientacijai. 

Žydi ispaniška rožė. Motina visų gėlių karalienė, 
o tokios neturi. Jai visos gėlės turi žydėti ir žy

dėti. Bet ir gėlės gali pavargti kaipžmonės. Jokia 
gėlė nežydi ištisai. Ispaniška rožė pagyvina auš
rą ir užgęsta su saulėleidžiu. Ir kiek kartų ji ban
dė įsikišti su alegorija, visuomet baigdavosi tuo 
pačiu. Motinai patogiau taip — nieko nežinoti. Ma
ma niekad nesutiks, kad jai — Vilijai jau trisde
šimt metų.

Ir gerai, kad ji niekad nebaigė pokalbio. 
Jei auglys įsimetęs medienoje, tai cheminiais mil
teliais jo nebepašalinsi. Reikia išgremžti skaptu 
iki šerdies, ištašyti kirviu, gal net visai nukirs
ti ir kelmą apkloti šlapia vėlėna. Ne viskas pa
gydoma aspirinais, tik apmalšinamas maudulys. 
Paguodos ir miglotų patarimų jai užteko per 
akis, kai visom išgalėm veržėsi ir troško išsi
nerti iš smaugiančio kiauto. Taip, kaip gyvatė 
pavasarį išsineria ir, palikusi savo išnarą, gra
cingais judesiais nusiviniuoja, pilna jėgos ir ga
jumo, nušveistu metalu spindėdama saulėje.

Visa, ką ji buvo padariusi tąja linkme, jos 
nepatenkino. Ryžtinga ir tikinti, nuėjo prie klau
syklos langelio ir pasitraukė nuo jo dar didžiau 
apkartusi neradusi to, ko ieškojo ir siekė. Per 
daug lengvai ir paprastai jos nuodėmė buvo at
leista, ir ji paskelbta laisva nuo to ir nebekal- 
ta, ir vėlei lengva kaip pienės pūkas. Ji taip 
nesijautė ir nekilo su vėjelio dvelksmu į dau
sas. Ji dargi stebėjosi nuodėmės atleidimo pa
prastumu ir nesudėtingumu, kai jos manymu, 
kaltės atleidimas visai kitose dimensijose. Ji ste
bėjosi, kaip lengvai atsikratoma svorio, bet ne
tikėjo, kaip tai jau būtų galutina. Jai patarė ne- 
benusikalsti, gailėtis to, tačiau esmėje tai buvo 
tolygu kaip nebevogti. O jeigu jau yra kas nors 
pavogta? Kaip tada? Vilija norėjo eiti iki galo 
ir, jei negrąžinti, kas iš tikro ir nebesugrąžinama, 
tai bent apskelbti nusikaltimo vietą, laiką ir dydį.

Ne. Tai esą nebūtina. Ir net nepatartina. 
Jaunas kunigas aiškiai nuogąstavo tokio išsipa- 

žinimo pasėkų.
Užtenka? — krūpčiojo Vilija. Tad jeigu taip, 

tai gyvenimas būtų sustojęs po pirmosios komuni
jos. Tai lyg skaistaus dūmelio kopimas į dangų. Ir 
viskas būtų nepaprastai gražu. Ir nepaprastai len
gva gyventi, nors gal nuobodu ir neprasminga. 
Taip žingsniuojant ji neturėjo teisės išsivystyti į 
mergaitę ir moterį, savarankiškai be kieno pagal
bos geidžiančią ir siekiančią vyro. Ir siekiančią 
tik sau ir niekam kitam.

Mamai ji tebebuvo Vilė, kaip gerajam kuni
gui jaunatvės nesusivokime paslydusi mergaitė. 
Tie puikūs žmonės niekad neišsiverš ir savo mie- 
laširdystės rato. Ji nepajėgė įtikinti jo, kad nė
jo vogti obuolių į svetimą sodą, tuo pačiu tu
rint savo sodą pertekusį vaisiais. Ir kad tai 
ne jaunystės išdaiga, o skausmas, kurio nebega
lima pakartoti, kaip nepakartojamas žmogaus už
gimimas toje pačioje stadijoje. Toks kvailutis, geras 
kunigėlis.

Bet dabar jau buvo atėjęs tam laikas. Ji 
turėjo pagelbėti savo vyrui apsispręsti sunku
muose ir abejonėse. Ji tebemylėjo vyrą, ir todėl 
nieko negalėjo būti per daug. Paskutinis žings
nis tebus natūrali eiga ir pakartojimas žings
nio žengto anuomet kai ji ryžosi nesvyruoda
ma ir besąlygiškai visam kam tik įmanoma kad 
jį susigrąžintų. Jei tada ji duso nuožmaus ir ge
liančiai gaižaus geismo smaugiama tuč tuojau jį 
turėti sau ir nebegaištant nė minutės tai dabar 
tą ji turėjo atlikti matydama jį nutolstant galu
tinai, kaip laivą, nukirtus su krantu rišantį lyną. 
Ji privalėjo sušukti ir tame šūksme sukaupti viską, 
kas dar galėtų atkreipti nuplaukiančiojo dėmesį.

Vilija puikiai suprato ir niekad nebandė sa
vyje to užgniaužti ir išsiginti, kad ėjo vedama 
gryniausio egoizmo. Laimėti tik sau ir niekam 
kitam. Užmokant už tai aukščiausią kainą. Ar ji 
neperdidelė ir ar ji pateisino save anuomet ir 
dabar — Vilija net nenorėjo išsiaiškinti, tikin
dama save, kad tik romantikams teįmanomi tokie 
dalykai.

Pati mintis vedyboms irgi atėjo iš motinos. 
Drobe aptrauktas porinis vežimas, nelyginant 
laukinių vakarų užvaldymo epopėjoje, gerų ark
lių traukiamas brazdėjo žemaičių keliais. Arvy
das sekė įkandin dviračiu. Tėvas rūkė nepasibai
giamas suktines cigaretes, nusisvilinęs ūsus ir 

antakius, slaptai vis patraukdamas savo gamy
bos degtinės. Motina gi ir buvo ta, kuri viską 
pramatė ir spėjo, kaip rimčiausias meteorologas. 
Ją baugino svetimi kraštai ir kalbos nemokėji
mas. Tad reikia tokio vyro kaip Arvydas. Tik 
laikytis kartu, nepasimesti. Ir ji pasakė: Eik, Vi
lute, eik vaikeli. Juk seniai jau mylitės. Ar aš to 
nežinau ir nematau?...

Ūkininko kluonienoje prie daržinės kur jie 
susirado priedangą senelė, mamos motina, stai
ga sunerimo. Ji ilgai knaisėsi savo lobyje — 
ryšuliuose ir mazgeliuose ir iš vieno, paties slap
čiausio, išrišo kažin ką nepaprasto. Ir pasišaukusi 
ją, tarė: — Imk Vilija, imk anūkėle. Kokios ves
tuvės be žiedų? Jie gryno aukso, ir mes ne
dėvėjome prie darbo. Tik šventėms, tik važiuo
dami bažnyčion ar į svečius. Manasis tiks tau, 
o senelio — tavo vyrui. — Senelė tada nebu
vo tokia persenusi, tik didžiai sunykusi pasku
tinėm dienom. Drumstos, beveik baltos, jokiu 
būdu ne krištolinės ašaros papsėdamos sruvo 
veido raukšlėmis. “Nereikia, močiute, kodėl jūs 
verkiate? Mes juk einame ne išsiskirti, o susi
jungti ir ... ir . .

Ir ji pati verkė apsikabinusi senelę, niekaip 
nenurydama sprangaus kąsnio gomuryje. Ir ji 
pagalvojo, kad jos ašaros lygiai tokios, perso
drintos druska, bespalvės ir balzganos, tolimai ne
panašios į skaidrią, poetinę ašarą.

Ji sugniaužė žiedus. Ir jie nuėjo miestelin. 
Valsčiaus valdybos įstaiga ir metrikacijos skyrius 
veikė. Tarnautojas net pastebėjo, kad šiuo metu 
jie darbo turi išskirtinai daug.

— Ar yra koks kunigas dar? Pas jus? — tei
ravosi Arvydas.

— Yra net trys. Ir vienas visuomet pasiren
gęs padėti, — valdininkas pasisuko į langą. Tarp 
medžių mušėsi pajuodę geležiniai kryžiai.

— Mes turime žiedus. Ar čia juos reikia už
simauti? — paklausė Vilija pilna nuogąsčio. Ką 
ji laikė sugniaužtame delne, ją ir visus turėjo 
išlaikyti. įkaitęs metalas svilino odą, degino saus
gysles ir tirpdė pirštų kaulus.

— Geriau pritiks ten . . .
Ramūs ir draugiško patarimo kupini žodžiai 

ją grąžino savin, lyg atpalaiduodami nuo kaitros 
ir ugnies.

(Nukelta i pel. 4)
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1966 m. balandžio 25 d.

P a s i (
1953 metais gavau Vilniaus 

švietimo ministerijos paskyrimą 
dirbti į Nidos septynmetę mokyklą 
Kuršių Neringoje.

Nuvykti į darbovietę nebuvo 
taip paprasta. Iki pat maždaug 
1960 metų Kuršių Neringa pri
klausė pasienio zonai Nr. 2. Teko 
Klaipėdos miesto trečiajam mili
cijos poskyriui paduoti pareiški
mą su įvairiais dokumentais, kad 
duotų leidimą apsigyventi Nidoje. 
Po mėnesio leidimas buvd gautas, 
į mano pasą įspaustas antspaudas 
su rusišku užrašu: “Uždraustosios 
zonos Nr. 2 gyventojas”.

Su iš baržos perstatytu laivu 
"Nevėžis” po 4 valandų kelionės 
Kuršių mariomis pasiekiau už 50 
km nuo Klaipėdos esančią Nidą, 
čia vėl pasieniečių kontrolė, kaip 
ir įlipant į laivą. Vos apsigyvenęs 
mokykloje, buvau pakviestas pri
sistatyti į pasienio komendantūrą 
užsiregistruoti. Buvau įspėtas, 
kad prie jūros priėjimas uždraus
tas. Įdomiausias momentas atėjo 
už pusmečio, kai pasienio komen
dantūros komendantas papulkinin
kis Tuševskij surinko miestelio 
inteligentiją į žvejų klubą duoti 
instrukcijų. Kalbėjo keletą valan
dų apie užsienio agentus, sienos 
pažeidėjus ir galop paskelbė, jog 
iš vietos gyventojų sudaromos 
pagalbinės grupės sienų pažeidė
jams sugauti.

Neteko ilgai laukti, kai mūsų 
mokyklos mokytojai vieną vidur
naktį buvo sušaukti į mokyklą ir 
turėjo dalyvauti pasieniečių pra
tybose. Buvome išstatyti keli ki
lometrai nuo miestelio miške ir
turėjome sekti, ar nepamatysime 
"sienos pažeidėjo”. Padėtis buvo 
nejauki. O kas, jeigu tai ne pra
tybos, o realus įvykis, ką mes be
ginkliai galėtume padaryti prieš 
ginkluotus sienos pažeidėjus? Su
pratau, kad mes buvome žmogiš
kas masalas, kurio rizikinga pa
dėtis niekam nerūpi. Dažnai pasi
taikydavo, jog mano kolegos Klai
pėdos buriuotojai atplaukdavo į 
Nidą jachtomis. Vienas kitas 
pramuštgalvis įsitaisydavo nakvy
nei šieno kupetoje. Pabusdavo 
rytą apstotas pasieniečių, kuriems 
apie “pasislėpusi šnipą” praneš
davo vietos ruseliai.

Išgyvenau Nidoje ilgiau kaip 
metus, bet tik vienintelį kartą te
teko pabraidyti jūroje. Buvo sek
madienis, sėdau į pažįstamo šofe
rio sunkvežimį, ir važiavome par
vežti žuvies iš žvejų, kurie mažais 
laiveliais žvejoja pakrantėje. Vie
ta, kur privažiavome, aptverta

SERŽANTAS X
(Atkelta iš psl. 3)

Iš valsčiaus įstaigos jie betarpiškai įsivėlė 
turgavietėn, kuri liumpavo tartum pavasario liū
nas, pleškėjo ir gaudė suplaukus kaimiečiams, 
nemaža dalimi atmiešta bėgliais iš rytinių apy
gardų. Frontui stabtelėjus už keliolikos kilometrų, 
gyvenimas formavosi netikrume ir nerime, vado
vaujantis, kad ko šiandien nepadarysi, to rytoj 
nebespėsi. Tad daryk šiandien. Ir tik šiandien.

Kunigą jie lengvai surado, kuriam savo ruož
tu susirasti zakristijoną nesisekė taip puikiai. Nes 
ir bažnyčios tarnai jungėsi į bendrą gaivalą, lyg 
prieš nelaimę išsiputojusią turgavietės aikštėje.

Taip mes uždegame Himeno žibintą — šnabž
dėjo Vilija. Ir dar kažin ką ii sakė, paveikta prie
blandos ir keistos vasarvydžio vėsos, tik šermenų 
nuotaikai tetinkančio spragsinčių žvakių kvapo ir 
nevikrių, įtaigotų judesių prie medinės tvorelės. Ji 
sakė ir norėjo, kad visi išgirstų. O Arvydas nesu
prato jos lūpų šnabždesio, tik žiūrėjo pasisukęs 
išplėstom akim. Jo saulės nublukinti plaukai, lie
sas ir įdegęs veidas atrodė praradęs paskutinį 
kraujo lašelį. Jie abu neatrodė taip, kaip turėjo 
atrodyti tokią rimtą ir išskirtiną valandą.

O vienok ji pajuto atvangą, tartum pravė
rus išsiilgtų namų slenkstį, kai iš jos atgniaužto 
delno balta ranka rinko žiedus ir juos taikė pirš
tams. Tur būt senelės jai, tur būt senelio Arvy
dui?

Turgavietės gausmas juos siekė stovinčius 
šventoriuje po aukštais ir senais, liepos saulės 
nuauksintais klevais. Ir tada buvo pati didžioji aki
mirka, nesuvokta ir neįsijausta tinkamai, nesura
dus apipavidalinimo laikui ir vietai. Sena medinė, 
dvibokštė bažnyčia praamžinu šaltumu siekėsi pra
simušti medžių tankmės, lygiai tokia, kokia buvo 
nuimta rūpestingoje ir išieškotoje dailininko gra
viūroje.

Arvydas prisitraukė ją ir vėl atleido rankas, 
susigėsdamas savo veiksmo. Jis tik pasakė:

— Ar mes galėjome tikėtis geresnės vietos?

j n i o z
spygliuota viela, stovi pasieniečio 
sargybinio bokštas. Ten pat su 
specialiais suktuvais nakčiai ant 
kranto ištraukiami ir visi laiveliai 
— dorkės.

Kas vakarą visas paplūdymis 
4 — 6 m. pločiu akėčiomis suakė- 
jamas. Tas pats Palangoje ir Ne
ringos Smiltynėje, kur dienos me
tu vasarą žmonėms leidžiama 
maudytis. Likusis pajūris, kuris 
neprieinamas civiliam, taip pat 
laikomas suakėtas. Visoje jūros 
pakrantėje kas keli km. stovi pa
sieniečių stebėjimo bokštai. Sar
gybos stovi dieną ir naktį, bet ga
na primityviai aprūpintos: auto
matas, arklys, šuo, gal telefono 
ryšys.
’ Todėl suprantama, kodėl tokie 

gausūs pasieniečių daliniai. Trū
kumą technikos atstoja išmuštra- 
voti karo prievolininkai iš įvai
riausių rajonų, tik ne iš kolonizuo
jamos Lietuvos. Pasitaiko tik 
lietuviai vertėjai, kurie iš anks
čiau yra susirišę su milicija ir so
vietiniu saugumu. Patys pasie
niečių daliniai priklauso saugumo 
ministerijai, ir jos politiškai pati
kimi karininkai kas keli metai 
perkeliami vis į kitas tarnybos 
vietas visoje Sovietijoje.

Palyginkime techniką vakaruo
se ir techniką rytuose, padedančią 
pereiti nelegaliai valstybines sie
nas. Vakaruose gali nusipirkti 
dvivietį povandeninį laivuką, ma
žą radaro aparatą, kuris tamsoje 
keliasdešimt metrų spinduliu pa
rodo visų gyvų būtybių judėjimą, 
įtaisą žmogui ant nugaros, kurio 
galima perskristi upę, sieną ir 1.1.,
radio siųstuvus, nardytojo deguo
nies aparatą, įvairių rūšių gink
lus ir t.t.

Tačiau vakaruose tie prietaisai 
naudojami daugiausia pramogai, 
nes, norintieji iškeliauti, išleidžia
mi pro paradines duris. To nėra 
rytuose. Apie tokius aparatus 
žmonės visai nežino, jų nėra ir 
parduoti.

Priešingybė yra ir dėl įsileidi
mo. Sovietiniai kolonialistai įvai
riausiais kanalais varo agitaciją 
“už sugrįžimą į tėvynę”. Tur būt, 
99,9 proc. visų suagituotųjų, jeigu 
tokių susiranda, gauna leidimą 
grįžti. Tuo tarpu vakaruose, no
rint patekti į JAV, reikia po kele
tą metų laukti eilėje, ir tai dar ne 
visi gauna vizą.

Paliko visiems laikams žalkepu- 
riai — pasieniečiai toli už mirties 
sienos. Paskutinis su jais susiti
kimas buvo Lietuvos Brastos sto
tyje, prie dabartinės sienos su

ODOS
Lenkija, o pavažiavus kelis šim
tus metrų, sustojome keliolikai 
minučių — grožėjomės spygliuo
tuoju aptvaru, skiriančiu Sovieti- 
jos “rojų” nuo Vakarų, ir gailėjo
mės tų vargšų vaikinų — žalkepu- 
rių, kurie, apvilkti kombinezonais, 
komunistinio uriadniko prižiūri
mi, landžioja po vagonų apačia, 
laipioja stogais — buvo sušilę, iš
sipaišinę, beieškodami “sienos pa
žeidėjų”.

Nebeteks klausytis jaunos mo
kytojos pasakojimų, kaip vienos 
ekskursijos metu jinai su savo kla
sės mokinėmis buvo sulaikytos pa
sieniečių miške. Pasirodo, jos bu
vo priartėjusios prie jūros. Išsi
suko, aiškindamosios, jog esančios 
be mokytojos ir paklydusios.

Nebeteks išgirsti vėlų vakarą 
telefono skambesio ir kaip budin
čiam auklėtojui atsakyti į rusišką 
klausimą: “Ar yra pas jus toks 
Garnys ir Kubilius”? — Taip, — 
skamba mano atsakymas. — Jie 
yra sulaikyti pasienio komendan
tūros, — girdėti ragelyje. Apie 
įvykį pranešu direktoriui, nuvykęs 
į jo butą.

Sekančią dieną mokykloj tik ir 
kalbama, jog praėjusią naktį pa
ryčiais tik su trumpomis sporti
nėmis kelnaitėmis parbėgę moki
niai: Garnys ir Kubilius. Jie bu
vo sulaikyti su sportine valtimi, 
kai bandė "priartėti” prie marėse 
stovinčio užsieniečių laivo. Jų rū
bai buvo likę Wangės upės irklavi
mo stotyje.

Nebeteks išgirsti iš mokytojos, 
turizmo entuziastės, nusiskundi

Ir Vilija, kuri visais nervais tebebuvo roman
tikė, atsakė jam:

•— Ne. Geresnės vietos mes nebūtume niekur 
suradę . . . Tik ... — dar kažin ko trūko jos 
užmojui. Nebuvo liudininkų, nebuvo garbstytojų. 
Nebuvo nieko be jų pačių. Tik senelės žiedai. O 
dar ko nors vis tiek trūko iki pilno romantinio per
gyvenimo. Kažinko skaudaus, aštraus ir visiškai 
nepramatyto.

Ir Arvydas klausė:
— Sakyk Vilija brangioji, kur mes keliausi

me atšvęsti savo valandas, paties Viešpaties skir
tas tik mums? f

Ir ji atsakė, šventai tikėdama tuomi, kąsako:
— Kur nors toli, kur nors ne čia. Gal būt 

po liepomis prie Reino, gal būt po palmėmis pie
tų .. .

— Bet mes nebegalime gaišti. Mes visiškai 
nebeturime laiko. Ir mūsų laikrodis artėja prie 
zenito, tiksliai ir apskaičiuotai mušdamas sekun
des ir minutes.

— Nežinau, — sakė Vilija, net nebandyda
ma suvokti žodžių prasmės.

— Ir aš . . .
— Bet mes jau dabar nebesiskirsim? Ir visad, 

ir visad paliksime kartu?
— Kaip mes begalėtume?
Juos stumdė kaimiečiai. Tvoskė arklių mėš

lu ir žmonių ir galvijų prakaitu. Jie brovėsi mi
nia, nusipirkti kokio niekelio atžymėjimui didžio
jo įvykio.

Ir Arvydas kalbėjo šitaip, apkabinęs ją ranka 
per pečius:

— Ir mes dabar išeisime iš mugės ir pasilei
sime ieškoti vietos savo pirmajai meilės nak
čiai . . . Mes negalime jos praleisti kaimiečio 
daržinėje ant suplėkusio šieno šalinės . . .

Ir Vilija kaito prisipažindama, kaip jai tai 
svarbu ir kiek daug apie tai ji galvojo ir sva
jojo. Ji lenkė galvą vis žemiau, ir jos plaukai bet
varkiai slydo nuo kaktos. Bet ji sakė tik tai, ką 
galėjo pasakyti:

— Aš nežinau ... Aš nieko nežinau . . .
Arvydas glostė jos plaukus, vengdamas žvilgs

nio ir tik svajodamas:
(Bus daugiau)

IR ADELAIDĖS LIETUVIAI DEMONSTRUOJA!

Adelaidės choras Lituania ir tautinių šokių šokėjai Adelaidės Meno Festivalio 
tarptautinio vakaro pasirodyme. Dirigentas V. Šimkus tarpe dainininkų.

Foto A. Budrio

NUOMONĖS
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Kaip minėsime išvežtuosius?
Sydnejuje yra pasidaręs papro

tys ruošti du birželio ištrėmimų 
minėjimus: vienas minėjimas ruo
šiamas kartu su latviais ir estais, 
o antras uždaras vien tik lietu
viams. Negalima būtų nieko prikiš
ti, jeigu mūsų tautiečiai skaitlingai 
dalyvautų abiejuose minėjimuose, 
tačiau yra priešingai. Dėl tokio 
dvilypumo nedaug žmonių susiren
ka j lietuvišką minėjimą, o dar 
mažiau matome lietuvių Pabaltie- 
čių Komiteto ruošiamame minėji
me.

Artėjant birželio tragiškų įvykių 
sukakčiai, siūlau atsisakyti nuo 
atskiro lietuviško minėjimo, bet vi
siems lietuviams skaitlingai daly
vauti pabaltiečių minėjime, šiame 
komitete turime savo lietuvių ats
tovus, kurie gaišta laiką ir rūpi
nasi minėjimų paruošimu, tai ko
dėl gi daryti dar antrą kartą tą 
patį vien lietuviams? Kodėl var
ginti du kartus mūsų chorą ir ki
tus programos dalyvius?

kartu tai darys.
Jau eilė metų, kai Sydnejuje 

Pabaltiečių Komitetas ruošia birže
lio įvykių minėjimus, į kuriuos pa
kviečiami Australijos vyriausybės 
nariai ir kiti žymūs veikėjai; kas
met iš eilės atskirų tautybių ge
rai pasiruošę paskaitininkai api
būdina tautų tragišką dabartinę 
būklę; visos trys tautybės dalyvau
ja su savo menine programa, čia 
kiekviena tautybė stengiasi pasi
rodyti neblogiau už kitas ir įvyks
ta lyg atskirų tautybių konkur
sas. Žinoma, pabaltiečių minėjimai 
galėtų būti dar labiau efektinges- 
ni, sakysime, galėtų būti išneštos 
atitinkamos rezoliucijos, padaryta 
vieša eisena su plakatais ir t p. 
Manau, kad ateityje nors ir ret
karčiais reikėtų minėjimo su vie
šomis demonstracijomis.

Vien tik lietuviams uždaro bir
želio trėmimų minėjimo pakanka 
bažnyčioje, kur kas met kapelio-

Birželio tragiškų įvykių minė
jimas tai yra mūsų demonstraci
ja, kuri tada yra naudinga ir ver
tinga, kai dalyvauja didelis žmonių 
skaičius ir kai viešai pareiškiama 
Pabaltijo tautų patirta skriauda. 
Demokratiniuose kraštuose tik per 
viešas demonstracijas atkreipia
mas ir vyriausybės, ir spaudos, ir 
visuomenės dėmesys. Kovoje dėl 
mūsų tautos laisvės neužtenka už
sidaryti savo tarpe, bet reikia 
viešų energingų žygių ir pastangų, 
kurie bus vaisingesnį, kai visos ru
sų pavergtos tautos vieningai ir

mo, jog, jai vykstant su savo tu- 
ristų-mokinių grupe į “respubli
kinį turistų sąskrydį “Taika ir 
draugystė”, įvykusį prie Dusios 
ežero netoli Metelių, buvsi įtarta 
kaip šnipė ir sulaikyta apklausi
nėti.

Nebeteks nustebti, jog, pano
rus nuvykti į 1959 metais Nidoje 
vykusį turistų sąskrydį, dar rei
kalingas milicijos leidimas.

Nebeteks vienintelį kartą per 
dešimtį metų, esant aktyviu Klai
pėdos jachtklubo nariu, išplaukti 
su jachta kelias jūrmyles į jūrą ir 
mąstyti: o kad taip miglėj kad 
taip pasukti Švedijos link? Bet 
kur sovietiniai pasienio kateriai, 
o kas atsitiks tėvams?

Maskvos statytinis Ulbrichtas 
išleido naują potvarkį, jog ryšium 
su nardymo sporto “vystymu” pri
vatūs nardymo aparatai neleistini 
turėti. Tokiais potvarkiais bando
ma sustabdyti žmonių nėrimą į 
laisvę.

Daug kalbama, rašoma apie 
“geležinę uždangą”. Bet šitoji 
mirties siena bus tik tada supras
ta ir įvertinta, kada mes asmeniš
kai su ja susidursime. Bet, iki tas 
įvyks, komunistinis teroras gali 
užvaldyti naujas sritis. Lankyda
miesi Europoj, bent vidutiniam 
įspūdžiui susidaryti, aplankykime 
Berlyno mirties sieną, prie kurios 
komunistiniai kolonialistai taikos 
metu jau nužudė daugiau kaip 
šimtą žmonių. Spygliuotoji viela 
su joje pakibusiu pašautu bėgliu 
slenka dešimtmečių bėgyje vis to
liau į vakarus. Mums — paverg
tiesiems Lietuvoje — blogiau ne
bus, o įspėti laisvuosius — žmogiš
ka pareiga!

A. Viluckis
(E.L.)

PUIKUS KONCERTAS
Balandžio 17 d. Melbourne Lie

tuvių Namuose įvyko šaunus kon
certas, kurį ruošė Melbourne Pa
rapijos Choras. Jį pradėjo to cho
ro valdybos pirmininkas K. Miel- 
dažys trumpu žodžiu pristatyda
mas programos dalyvius. Pirmoji 
pasirodė žinoma ii- visiems gerai 
pažįstama solistė Genovaitė Vasi-

LIETUVOJE
PIENO PRODUKTAI

Pernai Lietuvoj esą pagamin
ta 36 tūkstančiai tonų sviesto ir 
apie 6.6 tūkstančių tonų sūrio.

Jeigu visas tas sviestas būtų 
sunaudotas Lietuvoj, tai kiekvie
nam gyventojui būtų tekę po 12 
kilogramų per metus, arba po 
vieną unciją kasdien ir po dvi un
cijas beveik kiekvieną sekmadie
nį. Kadangi yra Lietuvoj sviestą 
vartojančių žymiai didesniais kie
kiais, tai turi būti jo ir visai ne
gaunančių (nebent mportuotų iš 
“broliškų respublikų”, ko niekad 
negirdėta).

Sūrio kiekio Lietuvos gyvento
jams galėjo ištekti vartojant vi
dutiniškai po pusantros uncijos 
kas savaitę. Pažymėtina, kad 
pereitų metų sviesto ir sūrio ir 
gamyba, sako, buvusi apie tris 
kartus didesnė, negu praėjusio 
septynmečio pradžioj.

Specialistai kritikuoja pieninių 
veiklą, kaip vienašališką, per
daug nukreiptą į sviesto gamybą. 
Siūlo sviesto gamybą mažinti, o 
didinti sūrio.

(ELTA) 

liauskienė padainuodama pirmoje 
daly E. Gailevičiaus, S. Čerienės, 
B. Budriūno ir V. Kuprevičiaus 
komponuotas dainas. Antroj daly 
mūsų iškilioji solistė padainavo ki
tataučių kompozitorių dainas: dvi 
P. Čaikovskio ir dvi Fr. Schuber- 
to dainas. Klausytojams nerims- 
tant ir vis plojant užbaigoje prie
dui padainavo Marchesi-Lafaletta.

Solistė G. Vasiliauskienė šio kon
certo metu žavėjo mus sodriu ir 
dailiu balsu, palydimu vidinės ši
lumos ir natūralaus jausmo. Savo 
grakščiu, žaismingu, darniu dai
navimu žavėjo mus ir atgaivino.

Solistas Paulius Rūtenis pirmoje 
daly padainavo V. Jakūbėno har
monizuotas 3 liaudies dainas. An
troje daly jis pasirodė sudainuo
damas E. Griego, Fr. Schuberto ir 
W. A. Mozarto dainas. Klausyto
jams audringai plojant priedu pa
dainavo savo mėgiamiausią dai
ną “Užmiršai tėvų kapus”. Jo dai
navimas pilnas spalvingumo ir de
ramo jausmo bei šilumos.

Klarnetistas Aleksas Valius pa
grojo po tris muzikos kūrinius 
kiekvienoje dalyje, suteikdamas 
klausytojams didelio pasigėrėjimo 
savo meistrišku grojimu.

Labai pasidžiaugė žiūrovai ba
letu. Ramona Rataitė ir Juozas 
Janušaitis pašoko Delibes valsą. 
Jis buvo žavėtinai atliktas. Tiek 
rūbai, tiek judesiai bei šuoliai ir 
posūkiai labai žaismingi ir darnūs. 
Nekalbant jau apie baleriną Ra
moną Rataitę, jaunuolis Juozas Ja
nušaitis neseniai baigė baleto mo
kyklą ir priimtas į baleto kompa
niją nariu. Linkėtina jam pasise
kimo. Šokėjų pasirodymas buvo 
melbourniškiams naujas ir švie
žias dalykas.

Koncerto pranešėja buvo Dalia 
Statkutė, akompaniatorės Miss Va
lentine ir Mrs. N. Valiuvienė. Pro
gramai pasibaigus buvo sukviesti 
scenon visi programos išpildytojai, 
apdovanoti gėlėmis. Choro globė
jas kun. P. Vaseris tarė padėkos 
žodį.

Apskritai kocertas nusisekęs, 
programa neperkrauta ir įvairi: 
šokis, daina ir muzika. Koncertan 
susirinko apie 400 tautiečių^ 
Šviesi gaiva nušvietė kasdieny
bės pilkumą.

A. Kr austas

LIETUVIAI MENININKAI 
FESTIVALYJE

Be dainininkų ir šokėjų, Adelai
dės Meno Festivalyje plačiai pasi
rodė ir mūsų menininkai.

Emigrantų parodoje Miller An
derson krautuvės patalpose su sa-
va kūriniais dalyvavo skulptorė Ie
va Pocienė (2skulptūros kūriniai), 
Vyt. Kapočiūnas (2 paveikslai) 
St. Neliubšys (1 paveikslas) ir 
Vyt. šerelis (1 paveikslas).

Royal Society suruoštoj meno 
parodoj — S.A. Art Today daly
vavo Ieva Pocienė su 2 skulptū
ros kūriniais.

Australia Hotel salėje — Vyt 
Kapočiūnas ir V. šerelis.

Portretų parodoj — V. Šerelis 
(1 paveikslas).

ES & A Banko patalpose daly
vavo Ieva Pocienė su penkiais kū
riniais.

Meno Mokyklos mokinių paro
doj — Kapočiūnas ir šerelis.

Lietuvių eksponatas Gėlių Die
ną suplanuotas R. Daugalio.

Baleto programose dalyvavo Ra
mona Rataitė ir J. Janušaitis.

nai pasako pritaikintą pamokslą ir 
pasimeldžiama už žuvusius mūsų 
brolius, prašant Aukščiausiojo pa
laimos ir ištvermės mūsų kenčian
čiai tėvynei.

Tad nebūkime separatistai ir ne
užsidarykime tik tarpusavyje, bet 
visada drąsiai ir viešai dalyvauki
me su kitomis tautybėmis visur 
ten, kur yra liečiami mūsų tautos 
laisvės reikalai ir iškeliama grę
sianti pasauliui komunistinė ver
gija-

R. V.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame mūsų draugams ir pažįstamiems, 
o taip pat ir organizacijoms, pareiškusiems mums užuojautos 

liūdesio valandoje dėl mūsų sūnaus ir brolio Algirdo 
tragiškos mirties.

Taip pat reiškiame nuoširdžią padėką visiems, dalyva
vusiems gedulingose pamaldose ir palydėjusiems Algirdą į 
amžino poilsio vietą.

Valentina, Juozas ir Birutė Snircd
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Nauja “Varpo” valdyba
Susirinkimas įvyko balandžio 3 

d. Lietuvių Namuose dalyvaujant 
apie 80 sportininkų ir kaip papras
tai, tik keliems tėvams ir rėmė
jams.

Valdybos pirm. O. Baltrušaitis 
savo trumpam pranešime patiekė 
nuveiktų darbų apyskaitą, kuri 
kartu su iždininko pranešimu buvo 
priimta. Tą pat patvirtino ir revi
zijos komisija.

Susirinkimas išreiškė nuoširdžią 
padėką krepšinio komandų trene
riams V. Sohai ir R. Baikaūskui, 
kurie aukoja tiek daug laiko ir lė
šų mūsų jaunuomenės gerovei.

Be kitų iškilusių klausimų smul
kiau buvo išdiskutuotas sportinin
ką kambario reikalingumas ir jo 
reikšmė jaunimui lietuvių namuo
se. Pavesta naujai valdybai tuo 
reikalu kreiptis į Klubo Tarybą.

Taip pat iškeltas klausimas dėl 
galimybių krepšinio komandų vi
zito pas Tasmanijos lietuvius su
kėlė didelio susidomėjimo ir entu- 
zijasmo.

Į Valdybą išrinkti ir pareigoms 
pasiskirstė:

Albertas Bladzevičius — pirmi
ninkas.

Otto Baltrušaitis — Vice-pirmi- 
ninkas.

Vincds Ališauskas — Sekreto
rius.

Vincas Lazauskas — Iždininkas.
Genutis žvinakis — Ūkvedys. 

Kandidatais liko: R. Baikauskas 
ir A. Baltutis.

Revizijos komisiją sudaro 
Červinskas ir J. Ablonskis. 
Valdybos adresas:

V. Ališauskas
1 Hoddle St. Essendon W5, Vic.

j.

LIETUVAITĖS VIKTORIJOS 
RINKTINĖJE

J Viktorijos Valstijos jaun. mo
terų (iki 18 m.) krepšinio rinktinę, 
susidedančią iš 10 žaidėjų, išrink
tos ir dvi Sporto Klubo “Varpo” 
žaidėjos: Rasa Milvydaitė ir Dalia 
Statkutė.

Australijos jaun. moterų krepši
nio pirmenybės įvyks gegužės 
16-21 d. d. Adelaidėje. Pastebėti
na, kad į Viktorijos rinktinę 5 žai
dėjos pateko iš provincijos miestų, 
o tik likusios iš Melbourne, kurių 
tarpe dvi mūsiškės.

Varpiečiai sveikina Rasą ir Da
lią ir linki geriausios sėkmės.

(va)

ATRASTA ATOMINĖ 
BOMBA

Sausio 17 d. sudužus amerikie
čių lėktuvui Ispanijos pakraščiuo
se pagaliau iš Vidužemio jūros 
dugno atrasta ir ištraukta ato
minė vandenilinė bomba, kurios 
sprogimo pajėgumas būtų apie 
vienas milijonas tonų dinamito. 
Vien tik šios bombos suradimas 
Amerikai kainavo apie 75 milijo
nai dolerių. Bomba laikoma kaip 
viena iš Amerikos “top secret” 
ginklų. Dėl to ir toks intensyvus 
jos ieškojimas neatsižvelgiant į 
suradimo kaštus. Gulėdama jūros 
dugne bomba buvo visai nepavo
jinga.

NEPAMIRŠKITE ISSIŲSTI 
"MOŠŲ PASTOGĖS 

PRENUMERATOS ADRESU: 
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

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

BOSE
88 Washington street, bexley, n.s.w. pium. lw imo 
Rochdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St Marya, NJ8.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir ieeiinolcėjimui. Me* kalbas*, vokiškai.
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VARPIETĖS LAIMI 
FINALUS

Finaluose vėl susitiko su 
pačia Northroys komanda, prieš 
kurią laimėjo semifinalą dviejų 
taškų skirtumu.

Pradžioje visos mūsų žaidėjos 
labai nedrąsios ir tik viena R. 
Milvydaitė solo žaisdama pelno 
greitus penkis metimus ir atrodo, 
kad laimime rungtynes. Bet prie
šininkės susiima ir pirmas puslai
kis 17:16 dar mūsiškių naudai.

Po pertraukos ir trenerio 
Baikausko nurodymų visa 
manda įsitraukia į žaidimą. 
Statkutė irgi įsidrąsina ir po 
keleto metimų rezultatas 
greitai auga mūsų naudai, nors 
priešininkės visomis jėgomis spy
rėsi. Rungtynės užtikrintai lai
mėtos 49:29 rezultatu.

Taškus pelnė: 
22, D. Statkutė 
4, R.

R. . 
ko-
D.

jos 
gana i

R. Milvydaite
17, R. Žiogaitė
A. Silovaitė irKliukaitė,

ADELAIDE
FINALAI

Vyties pirmoji vyrų komanda iš 
vasaros krepšinio turnyro finalų 
iškrito pralaimėjusi prieš Buda
pest. Pirmas puslaikis žaistas la
bai gerai ir laimėtas 18-16. Antra
me puslaikyje prasidėjo visos ne
sėkmės ir nežiūrint žaidėjų gerų 
pastangų buvo pralaimėta dešim
ties taškų skirtumu. Galutinis re
zultatas 36-46. Taškai K. Jaunutis 
12, V. Levickis 10. E. Pocius 7, 
E. Gudelis 3, ir R. Daugalis su A. 
Radzevičium po 2.

Žinant, kad komandos sąstatas 
visą laiką buvo nepastovus ir daž
nai nepilnas, sunku buvo tikėtis 
geresnių rezultatų.

Antroji mergaičių krepšinio ko
manda laimėjo pusfinalius ir dabar 
žais dėl čempijonų titulo. Pusfina
liuose nugalėta stipriai į laimėji
mą pretendavusi latvikių A. S. K. 
komanda. Ankščiau labai netikėtai 
prieš šią komandą sykį buvo pra
laimėta. Pusfinaliai žaisti gerai 
išnaudojant komandos persvarą ū- 
giu. Laimėta 61-47 (32-18) rezul
tatais. Taškai:

SALĖ SYDNEJAUS 
SPORTININKAMS?

Perskaitęs p. A. Laukaičio “Ar 
tikrai sportininkai lsmerk)tini.?'’, 
(M.P. Nr. 15) noriu i r aš tuo 
klausimu pasisakyti, žinodamas, 
kad pritariančių tam turiu ir dau
giau.

Neteko man girdėti kun. P. Bu
činsko pamokslo, tad ir nežinau 
kaip ten buvo sportininkai apkal
tinti. Iš p. A. L. straipsnio supra
tau, kad sportininkams buvo prie
kaištų iš praėjusios sporto šven
tės Geelonge. Aišku, Geelongo lie
tuviai geriausiai galėtų patvir
tinti arba paneigti daromus užpuo
limus. Greičiausiai kun. P. Bačiu
kas pažiūrėjo į sportininkų elge
sį iš religinių reikalavimų. Man 
labiau rūpi tautinė sportininkų pa
reiga.

Nežinau, kaip žiūrima į tautines 
pareigas ir kiek klubai lietuviški 
kituose miestuose, todėl čia tik ir 
užsiminsiu apie Sydnejaus “Kovą”. 
Jau keletą metų eilinis stebėtojas 
mato drausmės ir gražesnio elge
sio stoką sportininkų tarpe. Tre
neriai rūpinasi tik komandos pa
ruošimu, gi ką jaunuoliai daro 
pertraukų metu, visai nesvarbu. 
O tėvams rūpi, kur savo vaikus iš
leidžia. O naujai surinktų jaunių 
tarpe yra daug jaunuolių, kurių 
tėvai savo vaikų draugystės nese-

VYRAI LAIMI
Kovo vyrai krepšininkai pasku

tinėse savo rungtynėse turėjo ga
na stiprų priešininką australų 
Sioux komandoje. Australai? kaip 
ir visada, rungtynes pradeda di
deliu tempu ir pirmieji laimi taš
kų. Koviečiai pradžioje gana silp
nokai dengdami neįstengia sulai
kyti australų ir puslaikio vidury

J. Bladzevičiūtė po 0. Jau praėjo 
eilė metų, kai varpietės laimėjo 
finalus.

pateko į fina- 
laimėjo prieš 
23:13 rezulta-

Stasaitytė 19,

*
Jaunių mergaičių komanda pe

reitą sezoną irgi 
lūs ir pusfinalį 
Trumps komandą 
tu.

Taškus pelnė:
Smilgevičiūtė ir Uscinaitė po 2.

Grandfinale sėkmės neturėta ir 
teko pralaimėti prieš Meles mer
gaites 7:13. Taškai: Stašaitytė 6 
ir Musčauskaitė 1.

Varpo vyrų komanda vasaros 
sezoną baigė Viktorijos pirmeny
bėse ketvirtoje vietoje o Bus- 
siness House pirmenybėse penk
toje vietoje.

Visos komandos dalyvaus žie
mos sezono pirmenybėse, prasi
dėjusiose po Velykų.

(va)_

R. Tosvainis 25, L. Kuncaitytė 
14, I. Beinoraitė 12, E. Matiukai- 
tė 6 ir K. Baškutė 4. Be šių žaidė
jų dar žaidė E. Lapienytė.

JAUNĖS ČEMPIJONĖS
Jaunių iki 16-kos metų mergai

čių komanda laimėjo Pietų Aus
tralijos čempijoųių titulą. Finalai 
žaista su labai progresyvia North 
Adelaide komanda. Jaunos vytie- 
tės žaidė gerai ir visą žaidimą va
dovavo taškų persvara. Ypatingai 
gerai žaistas antras puslaikis. Lai
mėta 40-18 (18-10)rezultatais. Taš
kai: V. Jucytė 16, R. Marcinkevi
čiūtė 10, I. Beinoravičiūtė 8,B. 
Latvėnaitė 4, N. Marcinkevičiūtė 
2 ir R. Staugaitė 0.

¥
NEPASIKEITĖ...

Per metinį Vyties S. Klubo susi
rinkimą buvo be pasikeitimų per
rinkta buvusi valdyba. Klubo susi
rašinėjimui antrašas palieka tas 
pats.

B. NEMEIKA 6 Cuming St., 
Mile-End., S. A. Telef:57 9804

B. N.

Skaitytojai pasisako

banks- 
nedelsti ir statyti 

prie “Daina-

ka ir, tur būt, nė karto nėra jų 
palydėję prie krepšinio aikštės. 
Šalia lietuvių į klubą priimami ir 
kitų tautybių jaunuoliai. Gražu 
bendradarbiauti su visais. Bet 
kokia kalba tada kalbama tarpusa
vyje? Kokia kalba treneris kalba 
su žaidėjais? žinoma, ne lietuvių. 
Kiek tada klubas yra lietuviškas? 
Puoselėjame tad tik asimiliacijos 
programą. Pagalvokime, ar ne lie
tuvių kalba parašytą knygą nors 
ir būtų rašoma apie Lietuvą) va- 
name lietuviška?

Prieš kiek laiko p. B. Nemei- 
ka siūlė reformų Adelaidės sporto 
klubui, pačiam tvirčiausiam Aus
tralijoj, bet Sydnejaus klubui re
formos būtinos, prieš kreipiantis 
į lietuvius paramos ir kalbant apie 
nuopelnus lietuvybei.

Toliau p. A. L. siūlo 
towniskiams 
sportininkams salę 
vos”. Neužmirškite, kad bankstow- 
niškiai jau įdėjo nemažai darbo 
ir pinigų norėdami įtikti jaunimui. 
Tiesa, “Dainavos” patalpomis nau
dojasi savaitgalio mokykla, tauti
niai šokiai, choras, skautai, atei
tininkai, tik įrengta krepšinio aikš
tė yra tuščia.

Pastatyti gerą sporto salę ne
užteks keleto šimtų dolerių, bet 
sieks dešimtimis tūkstančių. Iš 
kur galvojama surinkti šias su
mas? Neužmirškime, vyresnio am
žiaus žmonių skaičius mažėja, o 
lig šiol beveik jų aukomis ir pa
rama lietuvybės finansavimas lai
kėsi.

Pastačius sporto salę kas ją iš
laikys? Netikiu, kad vien nuomos 
užtektų. Jei sporto salės duotų 
gerą pelną, tai pasirūpintų jas sta
tyti biznieriai —‘ jie investatvi- 
mams pinigų visuomet turi.

Visą lietuviškąjį (ne mišrių 
tautybių) jaunimą suburti krūvon 
ne sporto salės reikia, o tik pasiš
ventusių vadovų. Matom ir dabar 
daug didesnius jaunimo susibūri
mus, ne kaip sportininkai galėtų 
pasigirti, ir jie vyksta be jokių

KOVO FRONTUOSE
priešininkas jau veda 9 taškais. 
Po paimtos minutės koviečiai su
siima ir puslaikį baigia 11:13 
australų naudai.

Antram kėliny šiek tiek pakei
tus komandos sąstatą koviečiai 
perima žaidimą į savo rankas ir 
įstengia vadovavimą išlaikyti iki 
rungtynių pabaigos. Rungtynės 
baigiamos Kovo vyrų pergale 
33:28. Taškai: Andriejūnas 13, 
Kraucevičius 7, Lukoševičius 6, 
Atkinson 3, Daniškevičius su 
tiku po 2.

Liū

jau-
JAUNIŲ KRIKŠTAS

Tik neseniai suburta Kovo 
nių komanda tapo įregistruota į 
Western Suburbs iki 18 metų jau
nių pirmenybes ir jau pradėjo 
žaisti penktadienių vakarais Bur
wood Girls High School. Ten pat 
trečiadienių vakarais žaidžia vy
rai. Savo pirmose rungtynėse 
jauniai susitiko su stipria Mea- 
dowbanks jaunių komanda ir pra
laimėjo 54:4. 
keturis taškus 
kauskas.

Koviečiams visus 
įmetė A. San-

KOVAS — UNIVERSITETAS 
2į — 3i

Pasibaigus vasaros atostogoms 
šachmatų sezonas pradėtas Riga 
Schield turnyru. Koviečiai pirma
me rate žaidė prieš universiteto 
komandą. Negalint sudaryti pilnos 
komandos žaista tik šešiose lento
se ir pasiektas rezultatas žinant, 
kad universiteto komanda kiekvie
nais metais laimi beveik visus ko
mandinius šachmatų turnyrus. 
"Kovo” komandą sudarė ir taškus 
laimėjo: G. Attard i, V. Liūgą 0, 
A. Kabaila O, V. Augustinavičius 
i, P. Dirkis 1, ir P. Kabaila į.

NAUJI ŽAIDĖJAI.
Koviečiai norėdami dalyvauti 

šachmatų turnyruose, buvo pri
versti ir šiais metais kviestis į 
pagalbą kitų tautybių šachmati
ninkus. Praėjusių metų pirmos 

; lentos žaidėjui australui išvykus 
į Melbourną su NSW šachmatų są
jungos pagalba gautas neseniai į 
Australiją atvykęs Maltos šachma
tų meisteris G. Attard. Šis šachma
tininkas žais koviečių komandoje 
visuose turnyruose. Antras naujas 
šachmatininkas lietuvis inžinie
rius P. Dirkis atvykęs į Sydnejų 

i iš Naujosios Gvinėjoj. Savo pir
moje partijoje prieš universitetą 
užsirekomandavo kaip pajėgus ša- 

' chmatininkas. Sydnejuje numato 
išgyventi virš metų ir mielai sutiko 
koviečiams ateiti į pagalbą. Ko-

reikalavimų bendruomenei, nors 
nusiskundžiama vadovų trūkumu.

Sunku sutikti su p. A. L. strai
psnio užbaigiamuoju sakiniu, kad 
Sydnejaus lietuviams ir ypatingai 
jaunimui salė yra reikalingiausias 
dalykas, Lietuviams, žinoma, tek
tų salę išlaikyti, nešti visus rū
pesčius ir nuostolius. Man atrodo, 
kitos organizacijos (lietuviškesnės) 
sporto salės nereikalauja. Joms gal 
būtų reikalingesnis tik vienas kam
barys “Dainavos” priestate, kur 
galėtų susirinkę pasimokyti lietu
viškų dainų, arba pagal savo su
gebėjimus papuoštų atskirą kam
pelį ir ten reguliariai galėtų susi
rinkti sueigoms, pasitarimams ir 
lietuviškam žodžiui.

A. V-tis, 
Punchbowl.

BaruoSė VerusHELIKOPTERIAI

Helikopteris yra vertikaliai pa
kyląs lėktuvas. Jis gali skristi tie
siai, pakilti ir nusileisti mažame 
plote, net ant lėkšto stogo arba 
laivo denio. Skrenda jis pirmyn, į 
šonus ir atbulas arba net stovi 
vietoje ore. Jis be sparnų, juda va
romas didžiulių propelerių.

Koviečiai jauniai, daugumoje 
būdami dar tik 16 metų į šį tur
nyrą, kur žaidžia atskirų gimna
zijų krepšinio rinktinės ir reikia 
pasakyti geros komandos, buvo 
užregistruota tik todėl, kad jų C 
klasės pirmenybės prasideda tik 
už poros mėnesių.

Nors ir po sunkaus krikšto jau
niai pasiryžę gerai padirbėti 
ateity daug geriau pasirodyti.

ir

JAUNIŲ TRENIRUOTĖS
Kovo jaunių treniruotės dėl 

susidėjusių įvairių sunkumų yra 
iš sekmadienių perkeliamos į še
štadienius ir jos vyks šeštadie
niais 12 vai. Bankstowno Liet. 
Namų aikštelėje. Visi, ypatingai 
bankstownieciai berniukai prašo
mi šeštadieniais atvykti į treni
ruotes į Bankstown Liet. Namų 
aikštelę. .

SYDNEY REGION WOMENS 
A KLASĖS PIRMENYBIŲ 

LENTELĖ
Sekm. bal. 17 d. Kovas — 

tellites 12.45 vai. p.p.
Sa-

mandos kapitonui teko daug 
kintis dėl svetimtaučių mūsų 
maudoje. Dirkiui visiškai nesm 
prantama kodėl vietos lietuviai ne
ateina koviečiams į pagalbą. Girdi, 
čia yra galimybė garsinti lietu
vių vardą žaidžiant ir bendrau
jant su australais. Būtų gražu, 
kad šį pasisakymą išgirstų Syd- 
nejaus neaktyvūs lietuviai šach
matininkai ir pasektų P. Dirkio 
pavyzdžiu. Nežiūrint jo tarnybos 
reikalų ir studijų jis yra pasiry
žęs dalyvauti kiekvienose varžy
bose.

aiš- 
ko-

KOVAS — RIGA 7i—2i
Antrame rate nugalėta latvių 

šachmatų komanda labai geru re
zultatu. Koviečiai dalyvavo pilna
me sąstate, kas sudarė 10 lentų, 
įdomiausia, jog nebuvo pralošta 
nė vienos partijos. Naujasis kovie- 
tis P. Dirkis šį kartą dar lengviau 
įveikė savo priešininką, bet jokiu 
būdu nesutinka žaisti aukštesnė
je lentoje. Koviečių komandą suda-

PELĖS ŪSAI
Tikriausiai nė viena tema Pietų 

Amerikos sportinė spauda pasta
ruoju metu nerašė tiek daug, 
kaip apie futbolo karaliaus Pele 
ūsus. Brazilijos laikraščių skai
tytojai kiekvieną dieną turi ga
limybę sužinoti, kiek milimetrų 
paaugo šie ūsai.

Dėl Pele ūsų kyla daugybė gin
čų ir diskusijų. Dalykas priėjo 
iki to, kad didelė sirgalių grupė 
kreipėsi laišku į šalies futbolo fe
deraciją, reikalaudama uždrausti 
Pele auginti ūsus, kadangi “Pele 
priklauso ne sau, o šaliai, ir visas 
pasaulis priprato matyti jį be 
ūsų”. Tuo tarpu penkios stam
biausios Rio de Ženeiro kirpyklos 
pasiūlė futbolo karaliui nemoka
mai prižiūrėti jo ūsus. Keletas 
suvenyrų mylėtojų iš Santoso ir 
San Paulo žadėjo sumokėti dide
les sumas už -nukirptų ūsų plau
kelius. “Santoso” klubo nariai 
suruošė atviras diskusijas, kur 
visai rimtai svarstė klausimą, ar 
ūsai nepakenks Pele žaisti?

Helikopterio principas nėra nau
jas. Prieš 450 metų panašios į da
bartinį helikopterį skrajojamos 
mašinos brėžinius buvo padaręs i- 
talų išradėjas ir menininkas Leo
nardo da Vinci (1). Senovės kinie
čių vaikai (2) turėjo žaislus, ku
rie skrido panašiai kaip helikopte-

Treč. bal. 27 d. Kovas — Scar
borough Park 7 vai. vak.

Treč..geg. 11 d. Kovas — Bar
barians 2 7 vai. vak.

Treč. geg. 18 d. Kovas — Bar
barians I 8.10 vai. vak.

Sekm. geg. 22 d. Kovas — New
town 3.15 vai. p.p.

Treč. birž. 8 d. Kovas — Scar
borough Park 7 vai. vak.

Treč. liepos 6 d. Kovas — Bar
barians II 7 vai. vak.

Sekm. liepos 17 d. Kovas — 
Barbarians I 2 vai. p.p.

Treč. liepos 20 d. Kovas — 
Newtown 7 vai. vak.

Sekm. liepos 31 d. Kovas — 
Satellites 12.45 vai. p.p.

Treč. rugp. 17 d. Kovas — 
Scarborough Park 7 vai. vak. į

Sekm. rugp.
Barbarians II

Čia nauja 
nos sulošė jau 
prieš Barbarians I pralošė, prieš 
Newtown laimėjo.

28 d. Kovas — 
2 vai. p.p.
programa. Mergi- 
dvejas rungtynes:

rė pagal lentų eilę:
G. Attard i, V. Liūgą 1, J. Da

mbrauskas i, T. Agarsky 1, V. 
Agustinavičius i, P. Dirkis 1, P. 
Grosas 1, J. Jencius i ir P. Kabai- 
la i.

Įšių metų Grade Match šachma
tų turnyrą įregistruota dvi ko
viečių komandos. Pirmoji koman
da aukščiausioje “A” klasėje ir 
antroji “A” rezerve.

Visos rungtynės (Home Games) 
vyks Lietuvių Namuose, 39 Church 
Str. Lilcombe. Turnyro programa 
su klubų adresais kiekvienas žai
dėjas gaus paštu.

LICENZIJUOTAS KLUBAS
NSW šachmatų sąjunga jau už

pirkusi stalo teniso pastatą Sum
mer Hill, kuriame bus įrengtas 
licenzijuotas klubas. Lietuviai, no
rintieji būti minėto klubo nariais, 
turi kreiptis į V. Augustinavičių, 
kuris atstovauja lietuvių sporto 
klubą NW šachmatų sąjungoje.

TAI BUVO 1947 METAIS
Vokiečių“Schach Welt” šachma

tų laikraštis, aprašydamas lietu
vių šachmatų turnyrą amerikiečių 
zonoje, skelbia rezultatus, kurie 
Australijos lietuviams po tiek me
tų gana įdomūs. Turnyro laimėto
jas R. Arlauskas, antroje vieto
je V. Liūgą, toliau seka Marke
vičius. Kaip matome, pirmieji du 
šachmatininkai aktyviai reiškiasi 
Australijoje, kai Markevičius JAV 
yra vienas iš aktyviausių šachma
tininkų ir nenuilstamas šachmatų 
spaudos darbuotojas.

V. A.

O ką gi pats Pele? Jis papras
tai pareiškė žurnalistams:

— Jeigu aš moku spardyti ka
muolį, tai dar nereiškia, kad kiek
vienas turi" teisę kištis į mano as
meninį gyvenimą ir diktuoti savo 
valią. Aš nesuprantu, dėl ko kilo 
toks triukšmas. Man patinka būti 
su ūsais, ir taškas.

PROGNOZĖS
Vengrų laikraštisi “Nepšavė” 

organizavo eilės žinomų futbolo 
trenerių apklausą — kuri koman
da iškovos 1966 metų pasaulio 
čempiono titulą? Dauguma jų nu
galėtojo vardą pranašauja Ang
lijai. Į sekančias vietas futbolo 
specialistai stato Braziliją, Tary
bų Sąjungą, Italiją ir Ispaniją.

PONIOS PAVYDAS
— žinai, man nepatinka, kad 

laiškanešys tave bučiuoja, — sa
ko šeimininkė tarnaitei. ■1' i

— Tai dabar! Niekad nepagal
vojau, kad ponia galėtumėt man 
pavydėti, — nusistebėjo tarnaitė.

ris. Pirmieji modeliai buvo varo
mi garu, elektra arba guminiais 
kaspinais. 1880 m. helikopterio 
projektu užsiėmė amerikietis išra
dėjas T. A. Edisonas, bet nesėk
mingai.

(Bus daugiau)

\
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

PAVYKUSI SKAUTŲ IŠKYLA 
Balandžio 17 d. Aušros^ Tunto 

skautai turėjo puikią iškylą savo 
stovyklavietėje Ir^leburne. A.pfiie 
antrą vai. p.p. visi tunto skautai 
su vadovais jau buvo suvažiavę 
ir rengėsi pasirodyti su savo mar
gučiais. Skautus pasekė ir jų tė
veliai bei skautų bičiuliai. Ne
trukus kiekviena skiltis išdėstė 
savo atsivežtus margučius parodė
lei, kiekvienas dalinys savo mar
gučius dailiai išdėstydamas ir dar 
lizdelius išptuoądamas. Sudaryto
ji vertinimo komisija pripažino, 
kad gražiausiai įrengtas lizdelis 
buvo Gyvačių skilties. Vėliau ko
misija atrinko iš kiekvieno lizde
lio po gražiausią margutį ir pas
kelbė visam išsirikiavusiam tun
tui. Dar tuntui tebestvint, rikiuo
tėje atvyko Velykų Bobutė (p. A. 
Kapočienė), kuri skautus už bu
drumą ir sumanumą apdovanojo 
savo atsivežtais margučiais ir sal
dainiais.

Toliau sekė linksmoji dalis — 
margučių ridenimas. Šiuo žaidi
mu visi taip buvo užsiėmę, ir tik 
tuntininko švilpukas atitraukė nuo 
smagaus 
ruoštų 
trumpas 
Apinytė. 
riausioje 
mo.

VEIKIA KULT. FONDO 
BIBLIOTEKA ,

Lietuvių Kultūros Fondo Biblio
teka perkelta į Lietuvių Namus 
50 Errol St., North Melbourne ir 
atidaryta šeštadieniais nuo 4 iki 
5 vai. po pietų.

Bibiotekos Vedėjas

testantas, ortodoksas ar kito įsiti
kinimo žmogus, visiems buvo drau
giškas ir paslaugus. Jo pastan
gomis Geelongo mažoje kolonijoje 
buvo taika ir gražus sugyvenimas, 
ko neturėjo kitos didesnės lietuvių 
kolonijos. Per eile metų pasikeis
davo apylinkės valdyboje, žmonės, 
bet ir su jais rado bendrą kalbą, 
nuoširdžiai bendradarbiavo. Kelis 
metus eidamas Dr. V. Kudirkos 
Savaitgalio mokyklos vedėjo pa
reigas pertvarkė mokyklą, kurią 
lankė gražus būrelis vaikučių ir 
dirbo 5 nuolatiniai mokytojai. Vi
si mokiniai buvo aprūpinti vadovė
liais, kas mokytojų darbą paleng
vino . Mokiniai iš tolimesnių mies
to dalių, pačio vedėjo pastango
mis buvo atvežami į mokyklą.

Prieš kelis metus suorganizuoja 
Jaunimo chorą ir jam vadovauja. 
Gražiai pasirodo per Tautines 
šventes su lietuviška daina. Sek- 
mad:enniais Jaunime choras gie
da bažnyčioje.

Kelk kartus gražiai pasirodo lie
tuviškai publikai su koncertais. 
Tai didelis nuopelnas kun. dr. P. 
Bašinsko, kuris jaunimui atidavė 
savo širdį ir gabumus. Šiandien 
tie jaunuoliai-ės papildė suaugusių 
Geelongo lietuvių chorą.

Taip pat Geelongo skautai ga
lėjo pasididžiuoti savo dvasios va
dovu, kuris jiems stovyklaujant- 
laikydavo pamaldas ir dalyvauda
vo sueigose.

Geelongiškiai ir mažųjų kolonijų 
lietuviai katalikai netenka kilnaus 
kunigo, kuris juos aprūpino ne 
tik dvasiniai, bet ir stiprino tau
tiniai savo patrijotiniais pamoks
lais ir patarimais gimta kalba.

Šia proga tebūna pareikšta nuo
širdžia padėka kun. Dr. P. Bašins
kui už dvasinius patarnavimus, už 
mūsų jaunimo auklėjimą tautinė
je dvasioje. Laimingos kelionės, 
mes Jūsų laukiame sugrįžtant.

V. Stagis

ti savas pamaldas ir paremti naują 
kapelioną kun. P. Dauknį. Pamal
dų metu giedojo Lietuvių choras, 
vadovaujamas R. Zinkevičiaus. 
Bažnytėlė buvo pilna žmonių.

Po pamaldų išleistuvių vaišės į- 
vyko Lietuvių Namuose. Prie gau
siai paruoštų stalų, organizacijų 
atstovai, geelongiškiai, svečiai iš 
Melbourno ir kitų vietovių atsi
sveikino su kapelionu kun. dr. P. 
Bačinsku. Padėkos ir atsisveikini
mo kalbas pasakė: Geelongo apy
linkės Valdybos pirmininkas Dr. 
S. Skapinskas, Australijos Katali
kų Fed. pirm. Čižauskas, Geelongo 
Lietuvių choro valdybos pirm. J. 
Gailius, Tautinių šokių “Suktinio” 
vadovas L. Bungarda, 
skautų “Šatrijos” Tunto 
kas Alg. Karpavičius, 
sporto Klubo “Vyties” 
pirm. A. Bratanavičius, 
no lietuvių parapijos kapelionas 
kun. Vaseris, Melbourno parap. 
Kat Moterų pirm. p. Miliauskie
nė, Naujas Geelongo kapelionas 
kun. P. Dauknys, Geelongo Bažny
tinio Komiteto pirm. S. Dargvai- 
nis. Dar kalbėjo iš Main Ridge V. 
Stagis, Geelongo Jaunimo choro 
vardu G. Ivaškevičiūtė, Moming- 
tono lietuvių vardu p. Pagurskis, 
Dr. V. Kudirkos Savaitgalio mo
kyklos mokiniai, paruošti mok. p. 
Šimaitienės, išpildė scenoje atsis
veikinimo vaizdelį ir įteikė gražių 
gėlių puokštę. Atsisveikinimo pro
gramą gražiai pravedė Savaitga
lio mokyklos ,Tėvų Komiteto pirm. 
V.' Bindokas. Pabaigoje padėkos 
žodį tarė išvykstantis kapelionas 
kun. dr. P. Bašinskas, visiems nuo
širdžiai padėkojo už jautrus lin- 

Balandžio 11 d. Geelonvo Baž- kėjimus, taip pat už įteiktas gau- 
• -- *sias dovanėles.

Nors kun. Dr. P. Bašinskas iš
vyksta laikinai — atostogų, bet 
visi kalbėtojai labai apgailestavo, 
kad geelongiškiai ir Australijos 
lietuviai netenka didelio veikėjo 
ir kilnaus kunigo, kuris australi- 
jos lietuvių gyvenime palieka di
delį įnašą. Šia proga noris pasinau
doti kalbėtojų iškeltomis mintimis 
ir plačiau pasisakyti apie kun. dr. 
P. Bašinską.

Bendruomenės L. ’ ' - - o-_______________________
dr. Bašinskas visus vienodai trak- talavimo nariams skyrė sekančias 
tavo ar tai būtų katalikas, pro- intencijas:

VISUOTINIS APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

ALB Geelongo Apylinkės lietu
vių metinis visuotinis susirinki
mas šaukiamas gegužės 8 d. (sek
madienį), 2.30 vai. p.p. Geelong 
Lietuvių Namuose, Douro str., 
Nth. Geelong.

13. Vykdomųjų valdybos orga
nų rinkimai:

a. Valdybos, b. Revizijos Ko
misijos, c. Garbės Teismo.
14. Klausimai ir sumanymai.
15. Susirinkimo uždarymas.

ALB Geelong Apylinkės
Valdyba

Geelongo 
tuntinin- 
Geelongo 
valdybos 
Melbour-

Stuirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimui pravesti prezi

diumo kvietimas.
3. Mandatų komisijos rinkimai.
4. Praeito visuotinio susirinki

mo protokolo
5. Valdybos 

Šimas.
6. Valdybos 

mas.
7. Revizijos 

mas.
8. Garbės Teismo parnešimas.
9. Diskusijos dėl apyskaitinių 

pranešimų.
10. Kasos apyskaitos tvirtini

mas.
11. Jaunimo Kongreso reikalų 

pranešimas.
12. Organizacijų informaciniai 

pranešimai.

skaitymas.
pirmininko prane-

iždininko praneši-

komjsijos 'prane^i-

užsiėmimo, kad pasi- 
laužui. Lauželis buvo 
ir jį gražiai pravedė L. 
Saulei leidžiantis visi ge- 
nuotaikoje skirstėsi na-

GEELONG
ATSISVEIKINOM KUN.

P. BAČINSKĄ
DR.

nytinis Komitetas suruošė išleis
tuves savo ilgamečiu! kapelionui 
kun. dr. P. Bačinskui, kuris išvyks
ta ilgesniam laikui atostogų į Eu
ropą.

Tą dieną atsisveikinimas buvo 
pradėtas pamaldom šv. Jono baž
nyčioje, kurias atlaikė pats kape
lionas ir tai progai pasakė pritai
kintą pamokslą. Padėkojo visiems 
tikintiesiems už uolų lietuviškų 
pamaldų lankymą ir padėjimą jas 
išlaikyti mažoje kolonijoje, kai bu
vo susidarę sunkumų iš australų 
pusės. Toliau kvietė uoliai lanky-

NEWCASTLE
MALDOS APAŠTALAVIMAS

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
gyvenime kun. VI gegužės mėnesiui Maldos Apaš-

ŠVIESA ŠVIEČIA TAMSYBĖSE! AUKSAS IR PELENUOSE ŽVILGA

Tai tiesa!!! Įsitikinsite atvykę į Sydnėjaus “Šviesos” ateinantį šeštadienį

(balandžio 30 d.) LIETUVIŲ KLUBO PATALPOSE

39 CHURCH STREET, LIDCOMBE rengiamą

SKANDALINGĄ DALIĄ
S
B
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Programoje viskas, kas nekasdieniška: originalūs pasirodymai, egzotiškos vaišės, 
bohemiška nuotaika, svaiginanti muzika, šokiai...

Įėjimas visiems — vienas doleris.

BALIAUS PELNAS JAUNIMO KONGRESUI!

vre

S £ tyvais.
n

Kviečiami visi, kurie vadovaujasi patriotiškais, demonstratyviniais ar boheminiais mo-
Sambūris “Šviesa”

KIEK AS SUŽINOJAU! Vytautas tą pačią dieną gavo Ci
vil Engineering diplomą.

PRANEŠIMAS
Išvažiuodama ilgesniam laikui 

atostogų visais rūpimais Sydney 
Liet. Mot. Soc. Globos Draugijos 
reikalais prašau kreiptis į Drau
gijos vicepirmininkę p. A. Skirkie- 
nę 84 Cumberland St., Cabramat- 

O. Baužienė 
Sydney Liet. Moterų Soc.

Globos D-jos Pirmininkė

ta.

BLAIVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Melbourno blaivininkų susirin
kimas šaukiamas gegužės 1 d. 3 
vai. p.p. Šilvienės namuose, 9 
Melton Ave., Carnegie. Susirin
kimo programoje numatyta D-jos 
pirmininkės p. Žitkevičienės pas
kaita blaivybės klausimais, disku
sijos, p. A. Jokubausko filmų de
monstravimas iš jo kelionės per 
pasaulį; po to — kavutė.

Visi blaivininkai prašomi būti
nai dalyvauti, o taip pat maloniai 
kviečiami ir prijaučiantieji bei 
svečiai.

M.L.B.D. Valdyba

bendrą‘j ą — kad vaikai ir 
jaunimas išaugtų gilioj Eucharis
tijos ir švenč. Marijos, Bažnyčios 
Motinos, pagarboje.

misijų — už taiką Afrikoje.

MOTINOS DIENOS PAMALDOS
Sąryšy su Motinos dienos minė

jimu, sekančios pamaldos New- 
castelio ir apylinkės lietuviams 
bus laikomos gegužės 1 dieną, 
9.30 vai. ryto šv. Lauryno bažny
čioje, Brodmedove. Jas atlaikys 
svečias iš Sydney — kun. P. Mar- 
tuzas.

Išpažinčių bus klausoma 
8.45 vai. prieš pamaldas.

Kun. S. Gaidelis,

PRANEŠIMAS 
MELBOURNO LIETUVIAMS 

EVANGELIKAMS
Ne nuo mūsų priklausančių prie

žasčių mes dar negalime turėti ku
nigo savo tarpe kiekvienoms pa
maldoms, bet norėdami išlaikyti 
gyvą krikščionišką tikėjimą ir lie
tuvišką Šv. Rašto žodį, mes visi 
rinksimės, kaip pradžioje esame 
nutarę kiekvieno mėnesio pirmąjį 
sekmadienį 11 vai. ir savomis jė
gomis vadovaujantis mėginsim pra
vesti kad ir trumpas bet nuošir
džias pamaldas su giesme ir Dievo 
žodžiu.

Todėl primename visiems ir vi
sus labai mielai kviečiame atvyk
ti į ateinantį susirinkimą ir pasi
tarimą, kuris įvyks gegužės 1 d. 
11 vai. ryto Lietuvių Namuose, 
50 Errol St., North Melbourne. 
Pamaldoms vadovaus brolis Alber
tas Kemfertas, giesmių pamokys 
S. Tautvaišas.
IKi

SPAUDOS CENTRAS 
SYDNEJUJE PRANEŠA, 

kad Lietuvių Spaudos Centras 
Sydnejuje gavęs susipažinimui Si
biro lietuvaičių tremtinių maldak
nygę — liuksusinį leidinį, kurią 
galima užsisakyti įmokant $3.00 
(su persuntimu) kiekvieną sekma
dienį Spaudos Centro būstinėje 
39 Church St., Lidcombe, N.S.W.

Vedėjas

PRANEŠIMAS STUDENTAMS 
Australijos Lietuvių Studentų

Sąjungos Adelaidės Skyriaus Val
dybą 1966 metams sudaro šie as
menys: pirmininkas Gytis Šimkus, 
iždin. Algis Radzevičius,- sekreto
rė Rasa Pacevičiūtė.

Sekretorės adresas: 271 
bourne Str., North Adelaide,

Mel-
S.A.

nuo

SJ.

DAIL. V. RATO PARODA 
AMERIKOJE

Balandžio 17 d. buvo atidaryta 
plačiai žinomoj “Galery Internatio
nal” galerijoje Clevelande, Ohio, 
dail. Vaclovo Rato grafikos paro
da, kuri truks iki gegužės 14 d. 
Drauge su juo toje pačioje gale
rijoje ir tuo pačiu metu bus išsta
tyti ir Amerikoje garsėjančio 
skulptoriaus Vytauto Raulo-Rauli- 
naičio skulptūros kūriniai.

Ryšium su šia abiejų menininkų 
paroda išleistas dailus pakvieti
mas, kur pristatomi abu dailinin
kai su dail. V. Rato kūrinio re
produkcija viršelyje ir skulpt. V. 
Raulo skuptūra viduriniame pus
lapy.

NEWCASTLE

pasimatymo!
Melbourno Evangeliką

Parapijos Taryba

PADĖKA
Sydnėjaus Lietuvių Klubo stei

giamai bibliotekai p. Jonas Maci
jauskas paakojo 42 vertingas kny
gas. Už šitą auką nuoširdžiai dė
kojame.

Sydney Liet. Klubo Valdyba

PADĖKA
Tėvų jėzuitų lietuvių misijos 

koplyčiai Brazilijoje statyti auko
jo:

X.Y. Australija— $100; J. Bar- 
dauskas, Adelaide — $20; M. Le
vickienė, Sydney — $2 ir N. B. 
Geradaris, Newcastle — 0,75.

Su ankščiau surinktomis auko
mis iš viso 
$1844.00.

Visiems 
nuoširdžiai 
Brazilijoje, 
niai j

ligšiol suaukota:

mieliems aukotojams 
dėkoja Tėvai jėzuitai 

. Aukas ir toliau malo- 
prašoma siųsti įgaliotiniui:

Rev. S. Gaidelis 
264 Miller Street 
North Sydney, NSW

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomi Karkliai, Vyras 

mensas, žmona Jolanta, 
Juozas. Jei kas žinotų, į kurią vals 
tybę jie išvyko iš Vokietijos, 
šyčiau painformuoti mane 
adresu:

K. Kemešys, 3 Barwon 
Mortdale, N.S.W.

Kle
stinus

pra
šiu©
Rd.,

PAIEŠKOJIMAS
Vytautas Sedziniauskas, 

nantis Lietuvoje, paieško 
brolio Antano Sedziniausko , 
Ceziniausko), sūnaus Vlado, gini. 
1919 m., Vokietijoj gyvenusio 
Flensburgo stovykloj, iš kur ruo
šėsi vykti į Angliją. Spėjama, kad 
iš Anglijos išvyko į Australiją. 
Jis pats arba apie jį žinantieji 
prašomi suteikti žinių 
su:

J. Ramanauskas, 
crest Ave., Greenacre,

gyve-
savo

(arba

šiuo adre-
110 Hill-

N.SW. ,

Patirta, kad Jūratė Reisgytė, 
bijodama pražudyti Jungtinėms 
Tautoms peticijos lapą su Palec
kio parašu jau išsiuntė į Ameri
ką.

Padėka

Sydnejiškiai p.p. Bartkevičiai 
ir p.p. Skirkos neseniai buvo pas
kyrę pasimatymą Coolangatta va
sarvietėje. I šią saulės ir vandens 
konferenciją, trukusią apie dvi sa
vaites, pirmieji vyko lėktuvu, an
trieji Falkonu. *

Sydnejiškis veteranas Antanas 
Baužė su žmona išvyko keturiom 
savaitėm atostogų pas sūnų dak
tarą Adelaidėje. Išvyko automobi
liu, tad turės progos arčiau susi
pažinti su Australija ir susitikti 
tautiečių.

Ku-ka
ir visuomenei. Bet kur kiti? Būtų, 
manyčiau, prasminga, kad visa 
išvykstančių grupė būtų paskelbta.

#
Būdamas Australijoje

Lietuvos “prezidentas" J. Paleckis 
pasirodė esąs visiems geras: na
mie pataikaudamas rusams ir te
riedamas savo tautą, gi čia pasi
rašydamas peticiją už Lietuvos 
laisvę!

okup.

Bankstowniškiams p.p. Gedmi
nams Velykas gerokai praskaidri
no atvykusi pasisvečiuoti iš Čika
gos p. A. Žemaitaitienė, sesuo p. 
Gedminienės, kuri paskutiniu me
tu sunkiai serga. Viešnios apsi
lankymas praskaidrino visos šei
mos nuotaikas.

Skaitėme, kad į Jaunimo Kon
gresą iš Australijos vyks apie 20 
asmenų. Dalis tų, kurių kelionei 
visoje bendruomenėje renkami pi
nigai, buvo pristatyti aukotojams

Sydnėjaus lietuviams gerai pa
žįstama p. M. Bernotienė ir jos 
šeima pereitą ketvirtadienį turė
jo džiaugsmingų ir skaudžių išgy
venimų: jos jaunesnysis sūnus 
Aleksas kaip Australijos kareivis 
ir bene pirmas lietuvis iš Austra
lijos išvyko į Vietnamą, Eugidi- 
jui padaryta sunki operacija, o

Mielą JONĄ VALĮ

Broliui Silvai staigiai mirus nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime

lz. ir E. Jonaičiai

V. BITINĄ ir ŠEIMĄ,

broliui Albertui mirus Amerikoje, nuoširdžiai 
užjaučiame.

Kokio “skandalo” sukels Sydne- 
juje ruošiamas šviesos skandalin
gas balius (jau ateinantį šešta
dienį!) Lidcombe Liet. Namuose, 
šiandie sunku ką nors pranašau
ti, bet teko nugirsti, kad prie vi
sos programos ir vakaro rengimo 
savo lanksčius pirštus prideda A. 
Plūkas. Iš to aišku, kad tai nebus 
kasdieniška vakaruška!

*
Jūratė Reisgytė savo drąsa ir 

sumanumu prašoko daugelį. Kaip 
ji pasirodė demonstracijose prieš 
Paleckį, ji būtų šviesiausia žvai
gždė ir Jaunimo Kongrese. Ar 
Australijos lietuviams netiktų su
mesti jai specialiai pinigų kelio
nei, kur ji tikrai būtų Australijos 
liet, jaunimo pasididžiavimas!

*
Jau ir Australiją pasiekė pir

mieji Jaunimo Metų Kalendoriaus 
egzemplioriai, kuriame vitalinės 
žinios apie Lietuvą ir kitokie svar
būs daviniai, žinotini ypač jauni
mui. Kalendorius knygutės forma
to, dailiai sutvarkytas ir iliustruo
tas. Redagavo Stasys Barzdukas. 
Kaina 1 doleris. Būtų gerai, kad 
šio kalendoriaus būtų užsakyta 
daugiau ir būtų platinamas pla
čiai Australijoje, ypač jaunimo 
tarpe.

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
Balandžio 17 d. Broadmeadow 

katalikų salėje įvyko visuotinis 
Newcastle apylinkės lietuvių su
sirinkimas, kur dalyvavo apie 50 
lietuvių. Visais balsais senoji 1965 
m. Stasio Žuko vadovaujama apy
linkės Valdyba buvo perrinkta 
1966 m. kadencijai. Valdybos sąs
tatas: pirmininkas Stasys Žukas, 
vicepirm. H. Zakarauskas, sekr. 
J. Paulauskas, iždn. S. Zienius ir 
narys kult, reikalams K. Jazbu
tis.

Pirmininkas p. S. Žukas per
skaitė platų 1965 m. veiklos pra
nešimą, kuris buvo užgirtas, nes 
buvo padaryta ir nuveikta, kas 
galima buvo esamomis sąlygomis 
nuveikti. Tiesa, pirmininkas ap
gailestavo, kad nepavyko atgai
vinti savaitgalio 
ti sporto klubo 
grupės. Bet tai

ADOLFUI KYZELIUI

Mūsų brangiam vyrui, tėvui, uošviui ir seneliui

Alytų šeima

Sunkiai serga Sydnejuje p. Nar
butienė, kuri savu laiku, kol svei
ka buvo populiari šydnejiškių lie
tuvių tarpe savo veikla, gyvu tem
peramentu ir taikliu sąmojum. 
Linkime sveikatos.

mokyklos, įsteig- 
ir tautinių šokių 
nebuvo valdybos 

kaltė. Tai buvęs vietos lietuvių 
pasyvumas. Pirmininkas S. Žu
kas padarė išsamų pranešimą apie 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresą Čikagoje. Visuotinis susi
rinkimas nutarė siųsti įšį kon
gresą Danutę Skuodaitę, ir ji su
tiko važiuoti. Per paskutiniuosius 
12 metų Danutė buvo tikra vaidi
lutė Newcastle mieste: ji yra ga
bi vaidintoja, dainininkė, šokėja 
ir dalyvauja visur, kur tik pajė
gia. Keletą metų ji buvo ateiti
ninkų kuopos pirmininkė. Visuo
tinis apylinkės susirinkimas jos 
kelionės išlaidoms iš savo kasos 
paskyrė $100 ir buvo nutarta, kad 
kiekvienas Newcastle lietuvis pa
aukotų šiam reikalui bent po $2. 
Jau susirinkime lietuviai jos ke
lionei gausiai aukojo. Trūkstamus 
pinigus sutiko susimokėti pati Da
nutė Skuodaitė.
Į apylinkės revizijos komisiją iš
rinkti: J. Statkus, J. Vilkinąs ir 
M. šeškus. Susirinkimui pirmi
ninkavo M. šeškus ir sekretoria
vo J. česnaitis.

*
Balandžio 10 d. — Velykų sek

madienį — įvyko piknikas p.p. 
Jazbučių sodyboje South Wall- 
sende. čia buvo parodyta filmas iš 
Adelaidės lietuvių gyvenimo ir jį 
rodė apylinkės pirm. P. Z Vabolis.

mirus, nuoširdžiai dėkojame kun. P. Butkui už rūpestį 
velionies pageidavimus vykdant ir už tartą žodį, kapi
nėse; australui kun. Cristopher už atliktas religines 
apeigas koplyčioje.

Taip pat gili mūsų padėka artimiesiems ir bičiu
liams, taip gausiai susirinkusiems į koplyčią ir palydė- 
jusiems velionį į amžino poilsio vietą.

Ačiū visiems, užjautusiems mus žodžiu bei raštu 
skaudžioje liūdesio valandoje.

Nuliūdę: Ona Kyzelienė 
L. ir Z. Kyzeliai 
E. ir P. Nagica 
A. ir J. Eismontai 
J. ir R. Dryžai
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