
XX¥ Kaip minėsime tremtinius?
Pernai liūdėdami minėjom 

karčią tiesą — prieš dvidešimt 
penkerius meftus imperialistinis 
Lietuvos kaimynas — Sovietų 
Rusija užpuolė visa savo galybe 
mūsų kraštą ir jį pavergė. Pa
vergtas kraštas dar nereiškia 
sunaikintas. Daugelis dar turėjo 
vilties, kad nors pavergėjas ir 
sustabdys kuriam laikui mūsų 
kultūrinį gyvenimą, tai dar ne 
viskas bus prarasta, juo labiau, 
kad tuo metu vyko visuotinis ka
ras ir jo pasekmėj tikėtasi per
mainų arba net visiško išsilaisvi
nimo. Gaila, karo laimėtojai, 
nors ir kovojo demokratijos ir 
tautų laisvių vardan, bet karui 
pasibaigus vergiją pateisino ir to 
pasėkoje Lietuva iki šiandie te- 
bevergauja.

Šiais metais vėl minime skau
džią 25-rių metų sukaktį, kada 
prieš metus į Lietuvą įsiveržęs 
rusas okupantas ne tik kad pa
darė mus namie benamiais vis
ką atimdamas, bet kirto dar 
skaudžiau, norėdamas pakirsti 
mūsų tautos vitalinius pagrin
dus: pradėjo masinius išvežimus, 
pradėjo tautinį genocidą. Nekal
bant apie visą Pabaltijį vien Lie
tuvoje gal nebuvo kaimo ar mies
telio, kur nebūtų pasiekusi tau
tą naikinanti okupanto ranka. 
Birželio trėmimai yra toks isto
rinis faktas, kuris nebus ištrin
tas nei laiko, nei paties okupan
to, net jeigu ir nebūtų kam šiuos 
įvykins pasauliui priminti ir 
šauktis teisingumo.

Rusų ekspansijos į Vakarus 
idėja yra gana sena. Tegu nie
kas nedrįsta tvirtinti, kad ne Ru
sijos imperializmo vardan buvo 
tremiami pabaltiečiai ir kad iki 
šiandie vyksta tuose kraštuose 
intensyvi kolinizacija pačiais ru
sais ir tegu neteisina, kad Rusi
ja niekuo dėta, ir kad vien ko
munizmas išgalvojo šias baisias 
tautų naikinimo priemones. Prieš 
pat prasidedant išvežimams Mas
kvos Pravdoje buvo paskelbtas 
aprobuotas straipsnis, kuriame 
kalbama apie Rusijos gyvybinius 
interesus Pabaltijo kraštuose ir 
buvo triškiai pabrėžta: ko nepa
darė Rusijos caras Petras Didy
sis, mes jo darbą užbaigsime.

Stalinas šitos programos ėmė
si radikaliai, jo palikuoniai ją 
toliau tęsia tik kiek rafinuotes
nių keliu, bet nuo programos 
visai neatsisakoma.

Lygiai prieš dvidešimt penke
rius metus prieš pat karui pra
sidedant lietuvių tauta sponta
niškai ir vieningai pareiškė savo 
valią — išnaudodama kritišką 
situaciją ji sukilo parodant kad 
lietuvis dar neparklupdytas, o 
atsitiesęs nusikratyti jungo ir vėl 
paskelbti savo laisvę. Sukilimas 
prasidėjo visame krašte ir vo
kiečiai, pradėję karą su Sov. Ru
sija, jau įžengė į laisvą Lietuvą, 
bet ne prieš tai okupuotą kraš
tą. Šitas faktas turi labai didelės 
reikšmės, tik nežinia dėl ko mū
sų politikai ir vadai į tai neat
kreipia tinkamo dėmesio. Sitai 
užakcentavus radikaliai pasikei
čia visas mūsų tarptautinis sta
tusas, nes vokiečiai siekdami są
lyčio su rusais peržengė nepri
klausomos Lietuvos ribas. Tegu 
toji mūsų sukilėlių iškovota ne
priklausomybė truko labai trum
pai, bet vis tik ji buvo.

Šiais Jaunimo Metais ypač rei
kia pabrėžti, kad prieš 25-rius 
metus sukilimą paruošė ir pra
vedė ne kas kitas, o ano meto 
lietuvių jaunimas, lygiai kaip ir ____ ___ ______
po karo Lietuvą rusams okupa- kiauti savo žaizdomis.

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS 
ADELAIDĖJE

Adelaidės Baltų Taryba birže
lio trėmimų minėjimą rengia bir
želio 19 d. šia tvarka:

11 vai. Pamaldos Liet. šv. Ka
zimiero koplyčioje St. Peters;

15 vai. vainiko padėjimas prie 
Karių paminklo North Terrace;

16 vai. viešas minėjimas Ade
laidės Town Hall.

Viešame minėjime, pagrindiniu 
kalbėtoju iš australų bus Ade
laidės universiteto teisių lektorius 
Dr. A. C. Castles. Asmeniniai pa
kvietimai pasiųsti visiems Pietų 
Australijos parlamentarams, kon- 
suliariniam korpusui, spaudos, ra
dijo ir T.V. atstovams ir dauge
lio aktyvių organizacijų vadovy-

NAUJIENOS
AMERIKIEČIAI

JAU MĖNULYJE!
Birželio 2 d. amerikiečių paleis

toji raketa be klaidų pasiekė mė
nulį ir nesudužus švelniai nusilei
do. Visi raketoje aparatai iš kar
to be kliūčių pradėjo veikti ir že
mę pasiekė ryškūs mėnulio pavir
šiaus paveikslai.

Mokslininkai daro išvadas, kad 
mėnulio paviršius kietas, uolotas.

INDONEZIJA SIEKIA 
TAIKOS

Esant prezidentui Sukamo pil
noje galioje Indonezija buvo stu
miama į karą prieš Malaziją ir 
nebuvo vengiama net provokacijų. 
Dabar, kai iš Indonezijos vyriau
sybės komunistai išvaikyti ir pre
zidento galia apribota, Indonezijos 
vyriausybė ieško kelių taikingai 
sugyventi su Malazija ir kitais 
kaimynais. Pranešama, kad veda
mi su Malazija slapti pasitarimai, 
kur tarpininkauja Japonija ir Fi
lipinai.

Po taikingų derybų Indonezija 
pagaliau susitaikė su Malezija: 
principiniai abu kraštai sutarė vi
sais karštais klausimais ir dabar 
tikimasi glaudaus ir produktyvaus 
abiejų kraštų bendradarbiavimo. •

Pereitą ketvirtadienį amerikie
čiai paleido į erdves vieną tuščią 
raketą, kurią po 90 minučių sekė 
kita raketa su dviem astronautais, 
kurių tikslas anksčiau paleistą ra
ketą pavyti ir kontaktuoti. Vienas 
iš astronautų — Cernan numaty
tas iš kapsulės dviem su puse va
landų po erdves išleisti pasivaikš
čioti, kas praktiškai reikš, kad jis 
“apeis” aplink žemę. Abiejų ra
ketų iššovimas buvo labai sėkmin
gas ir pagal paskutinius praneši
mus viskas vyksta numatytu tiks
lumu. Dėl techniškų kliūčių rake
ta su žmonėmis sulaikyta kelioms 
dienoms.

Gegužės 20 d. “karštoji” tele
fono linija tarp Vašingtono ir 
Maskvos buvo nutrūkusi streikuo
jant Suomijos pašto inžinieriams.

Rusai skelbia, kad 22 dienas erd
vėse išbuvę šunys nuleisti žemėn 
pradžioje nemokėję gerai vaikščio
ti.

★
Vizituodamas Maskvą Prancū

zijos prez. de Gaulle bus apgy
vendintas Kremliuje. Ligi šiolei 
niekam iš užsienio svečių nebuvo 
suteikta tokia privilegija.

dalinami 
lapeliai.

bėms. Prie įėjimo bus 
specialūs informaciniai

Meninėje dalyje dalyvaus lietu
vių, estų ir latvių chorai ir so
listai: G. Vasiliauskienė ir latviai 
smuikininkai M. ir G .Larsens.

Visi Adelaidės lietuviai kviečia
mi minėjime kuo skaitlingiau da
lyvauti.

CANBERRA
DEMONSTRACIJOS PRIE 
SOVIETŲ AMBASADOS 

CANBERROJE
Ryšy su 25-rių metų sukaktim 

nuo masinių vežimų ir genocido 
pradžios Lietuvoje, š. m. birželio 
18 d., šeštadienį, įvyks demonstra
cija ęrie sovietų ambasados Can- 
berroje.

Iš Sydney ir kitų vietovių bus 
vykstama mašinomis. Neturintieji 
mašinų bus nuvežti. Visi kviečia
mi dalyvauti.

Dėl informacijų prašoma skam
binti: 635 9787, po 6.30 vai. vak. 
630 2309.
įsidėmėkite: demonstracija įvyks 
ne birželio 14 d., kaip buvo skelb
ta, bet birželio 18 d.

J.P.K.

Minėjimas ruošiamas bendras 
visų trijų Pabaltės tautų, nes ir 
patys skaudieji įvykiai lygiai pa
lietė visas tris tautas kartu.

Minime ne svetimuosius, bet sa
vus tautiečius — savo tėvus, bro
lius ir seses, kurie nukentėjo ir 
kenčia nuo nuožmaus mūsų tautų 
ir žmonijos priešo — komunizmo.

Minėjimu pareiškiame bendrą 
Baltų tautų protestą prieš mūsų 
tautų naikinimą — vykdomą geno
cidą.

Minėjimu stipriname Baltų tau
tų viltį vėl tapti nepriklausomomis

valstybėmis.
Minėjimu žadiname ir grūdina

me Baltų tautų bendrą laisvės ko
vą ir tikime, kad laisvę atgausime 
visos trys tautos kartu.

2. Atskirą skaudžiųjų įvykių mi
nėjimą lietuviai turėsime birželio 
19 d. dalyvaudami šv. Jono bažny
čioje. E. Melbourne. Gerb. Kun. 
P. Vaserio maloniu sutikimu, kvie
čiamos visos lietuviškos organiza
cijos šv. Mišiose dalyvauti su sa
vo vėliavomis.

Melbourne Apylinkės Valdyba 
primena tautiečiams pareigą tiek 
bendrame Baltų tautų minėjime, 
tiek šv. Mišiose kuo skaitlingiau 
dalyvauti.

Melbourne Apylinkės Valdyba .

MELBOURNE
MELBOURNO LIETUVIAMS
Pranešame, kad tragiškųjų bir

želio įvykių minėjimas Melbourne 
įvyks šia tvarka:

1. Bendra trijų Pabaltės tautų 
birželio įvykių minėjimą Melbour
ne, kaip eilę metų, rengia Baltų 
Komitetas. Minėjimas įvyks bir
želio 14 d. 7.30 vai. vakare Latvių 
Namuose, 3 Dickens St, Elwood, 
(netoli St Kilda Town Hall).

Į šį minėjimą pakviesta eilė Vik
torijos ir federalinių parlament 
tarų, senatorių, žymių visuomeni
ninkų, australų laikraščių, radio 
ir televizijos korespondentų.

Meninėje minėjimo dalyje daly
vauja Estų moterų choras. Lietu
vių vyrų choras, vadovaujamas p. 
G. Morkūno, ir Latvių solistė.

vus antrą kartą mūsų jaunimas 
stojo kovon pradėdami dešimtį 
metų trukusį partizaninį karą.

Suminėtos trys sukaktys — 
skausmingoji, kruvinoji ir hero
jiška. Keista, kad mūsų minė
jimai ribojasi tik antrąja sukak
timi, būtent išvežimų. Tai yra 
tarsi raudos prie sugriautos Je
ruzalės, kurios tiek prasmingos, 
kad jomis patys sau ir kitiems 
įrodome, ko tikėtis tegalima iš 
priešo be kovos. Tačiau yra ir 
mūsų tautos herojiškoji pusė. 
Ji mus skatinte skatina, kad už 
tautos laisvę kova dar nepasibai
gė ir kad kiekvienas lietuvis, kur 
jis bebūtų, turėtų būti tautos 
laisvės karys. Herojizmas visa
dos buvo ir yra kovos akstinas, 
ypač jaunimui. Si herojiškoji 
pusė gal net daugiau iškalbin
gesnė ir kitiems, nes tik kovojan
tis daugiau suprantamas ir verti
namas. Štai dėl ko minint trėmi
mus būtina pabrėžti, kad lietu
viai nebuvo vien į skerdyklas ve
žama banda, bet ir kovojanti tau
ta, kovojanti už savo teisę gyven
ti ir laisvę. Sitai visados reikia 
pabrėžti, kad niekas nedrįsiu su
sidaryti įspūdžio, jog lietuviai 
nieko kito negali, kaip tik'pre-
'• • r LI... (v.k.)

Anglija atrado gausius dujų re
zervus po šiaurės jūros dugnu.

Ačiū

SYDNEY
TRĖMIMŲ MINĖJIMAI

Jungtinis Baltų Komitetas Syd- 
nejuje birželio 19 d., sekmadienį, 
3.30 vai. p. p. Latvių Namuose 
Parnell St, Strathfield rengia 
kilmingą

Birielio trėmimų minėjimų
Paskaitą skaitys N.S.W. Parla

mento atstovas E. D. Darby (M.L. 
A.). Programoje dalyvaus visų 
trijų tautybių geriausios meninės 
jėgos. Iš lietuvių pusės programo
je dalyvaus jauna pianistė p. V. 
Inkrataitė ir muz. K. Kavaliausko 
vedamas “Dainos” choras.

Pirmą kartą šiame minėjime 
dalyvaus organizuotai lietuvių, 
latvių bei estų skautės ir skautai. 
Taip pat kviečiami dalyvauti pa
sipuošę tautiniais rūbais ir jaunie
ji ateitininkai.

Minėjimas numatomas pravesti 
kaip galint iškilmingiau, nes lau
kiame didelio skaičiaus svečių — 
australų.

Mieli tautiečiai, mes Baltų Ko
miteto atstovai su dideliu susido
mėjimu sekėme jūsų pasisakymus 
dėl birželio trėmimų minėjimo mū
sų spaudoje. Visi pasiūlymai ir 
pageidavimai yra sveikintini ir 
bus priimti dėmesin planuojant to
limesnę mūsų veiklą.

Atskiri minėjimai, kur vien tik 
vienos tautybės atstovai susirenka 
ir savo tarpe liūdi savo išvežtųjų,

32 
iš

yra gražus sentimentalus dalykas, 
bet politiniai labai nuostolingas. 
Toks minėjimas, ką jau ir prakti
ka parodė, nuvilioja didelį tautie
čių skaičių nuo tarptautinio minė
jimo ir tuo susilpnina mūsų politi
nį subrendimą australų tarpe.

Mes tikrai didžiuojamės, jeigu 
latvių salė lūžta nuo žmonių — 
tada mes gal ir galėtumėm pagal
voti apie organizavimą didelių ei
senų, demonstracijų, politinių mi
tingų ir t. t. Politinės veiklos su
aktyvinimas yra funkcija mūsų vi
sų besąlyginio dalyvavimo įvai
riuose tarptautinio masto parengi
muose.

Mūsų organizuoto jaunimo daly
vavimas šių metų minėjime užpil- 
dys vieną iš spragų, kurią mes 
jautėme esant ir todėl galvoti apie 
atskirą minėjimą jaunimui būtų 
netikslu. Atsiminkime, kad galy
bė glūdi vienybėje, bet ne susiskal
dyme.

Mieli tautiečiai, nebūkime pasy
vūs, bet aktyviai dalyvaukime šia
me minėjime ir parodykime kitoms 
tautoms, kad mes dar nepamiršo- 
me tos skriaudos, mums padarytos 
prieš 25-rius metus, kad mes dar 
gyvi ir tol kovosime prieš žiaurų 
okupantą, kol pasieksime savo 
tikslą — laisvę savam kraštui.

V. Bukevičius ir V. Narbutas.. 
Lietuvių atstovai Baltų Komitete

Jaunimo Kongreso reikalais

AUKOS
AUKOS MELBOURNO

JAUNIMO KOMITETUI

Soc. Globos Mot. D-ja $50, 
Kat. Mot. D-ja $ 50, 
Dainos Sambūris $20, 
Ramovė $20,

Melb. Jaunimo Komitetui auko
jo:

Latrobe Valley lietuviai $91,
Melb.
Melb.
Melb.
Melb.
Melb .Meno grupė “Aušra” $10, 
p. Matukevičienė $15,
Po $10 aukojo: p.p. “balwyn.”, 

M. Beretienė, A. Būga, Firinaus- 
kienė, K. Kazlauskas, Miklius, P. 
Morkūnas, Paukštys, A. Petraus
kas, J. Seliokas, V. Špokevičius, 
Šurnai, J. Valaitis.

Po $6: p.p. S. Didžiulis, Gai
galas ir Krikščiūnas.

Aukotojams nuoširdus ačiū.
Melbourne Jaunimo Komitetas

AUKOS J. REISGYTEI
Dar gauta aukų J. Reisgytės ke

lionei į J. Kongresą:
Prel. M. Krupavičius

D. ir S. Skoruliai

Vos prieš pusmetį visos didesnės 
lietuvių kolonijos Australijoje iš
rinko savo atstovus į Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresą. Su vilti
mi ir tačiau su baime vietiniai ko
mitetai ėmėsi didelio darbo — su
telkti lėšų šių atstovų kelionei ap
mokėti. Klausta — kaip bus? Ar 
surinksim? Ar pritars ir padės 
visuomenė? Gal bent po vieną tik 
pajėgsim pasiųsti?

Ir štai viltys virto tikrove — 
visose vietovėse atstovams pinigai 
surinkti, kelionė apmokėta ir visi 
vyksta. Čia didžiausias nuopelnas 
yra Australijos lietuvių. Pavieniai 
asmenys ir organizacijos parodė 
ypatingo nuoširdumo aukodami 
laiką ir pinigą, kad ir Australi
jos lietuvių jaunimas būtų atsto
vaujamas šiame didžiajame lietu
vių jaunimo sąskrydy. Be tautie
čių paramos to nebūtų galėję įvyk
ti. Visi įrodė, kad jiems svarbūs 
lietuvių reikalai ir kad rūpi jau
nimas. Tuo pačiu jaunuoliai, vyk
stą į Pasaulio Liet. Jaunimo Kon
gresą, jaučia jiems uždėtą didelę 
atsakomybę bei pareigas ne tik 
Kongrese Australiją tinkamai at
stovauti, bet ir grįžus visomis jė
gomis dirbti lietuvišką darbą.

Visiems Australijos lietuviams, 
savo aukomis padėjusioms atsiek
ti tikslų, atstovų, Jaunimo Kon
greso Komitetų ir Centrinio Komi
teto vardu reiškiame didelę padė
ką ir pagarbą.

PAKEISTAS TELEFONO 
NUMERIS

Norintiems telefonu kreiptis į 
Centrinį Komitetą pranešame, kad 
pirmininko R. Cibo telefono nu
meris pakeistas. Dabar yra 759 
6578.

AUKOS
Pagal išsiuntinėtus aukų lape

lius jau gautas nemažas įnašas į 
Komiteto kasą. Tikimės, kad ir 
dar daugiau tautiečių į juos atsi
lieps. Kaip minėta, kelionė atsto
vams jau sumokėta. Deja, bilie
tus apmokant Komitetui trūko dar 
virš 100 dolerių, kas buvo priva
čiai paskolinta, šią paskolą už
traukim tikėdamiesi, kad aukų 
dar bus ir paskolą greitu laiku 
galėsim išmokėti. Šia paskutine 
proga norime prašyti Sydnejaus 
lietuvių, savo auka dar neprisidė- 
jusių, neatsisakyti padėti.

JAUNIMO PETICIJA
Parašų rinkimas Jaunimo Peti

cijai jau baigtas. Centriniam Ko
mitetui šiuo metu parašų prisiųsta 
sekančiai:

ALB-J.K-Centrinie Komitetas '

Sydney 1,300
Melbourne 720
Geelong 200
Hobart 160
Wollongong 140
Newcastle 120
Albury 100
Canberra 100
Brisbane 90
Sale 20
Surfers’ Paradise 20

IŠVYKSTAMA IŠ 
SYDNEJAUS

Vykstantieji į Pasaulio Liet.
Jaunimo Kongresą į JAV iš Syd
nejaus išskrenda šeštadienį, bir
želio 18 d. 5 vai. vakare Qantas 
lėktuvu Flight QF 596.

Būtų labai malonu, jei kiek ga
lint daugiau Sydnejaus ir kitų 
vietovių lietuvių atvyktų jų paly
dėti.

, AUKOS
J.K. CENTRINIAM K-TUI

Centrinio Komiteto kasos balan
sas šiai dienai: $2168. Stambes
nieji aukotojai: Sydney Plunks
nos Klubas $35, Sambūris, “švie
sa”, paskyręs savo skandalingo 
baliaus pelną $ 32.46, Vyt. Pata
šius $10,

Aukotojams gili padėka.
J.K.C. K-to Odininkas

ALB Jaunimo Kongreso 
Centrinis Komitetas

$0, 
$5.
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Jonas Šoliūnas

Žinote, sunkiausia yra pradžia. Va, sėdžiu ir niekaip nesugal
voju, kaip pradėti savo rašto bičiulystę su Australijos lietuviais. Ro
dos, kad kitados, lankantis su krepšininkais Australijoje tas pirma
sis ryšys, santykių užvedimas buvo daug lengvesnis. Ir čia pasikar
toja nuvalkiota taisyklė: daug lengviau yra mąstyti, negu tą mąsty
mą užrašyti. Tačiau bandysime. Kaip mums seksis, tesprendžia 
skaitytojai. Taigi, parašiau pradžią.

KRITIKA — PAŽANGOS PRIEŽASTIS
Niekas taip gyvenime neužkurta pirties, noro gerėti, kaip gera 

kritika. Už tat ir pradedame šią skiltelę. Kartais joje atpasakosime 
tik įvykius. Kartais įvykius padulkinsime ir matysime, kas paliks po 
tos kritikos.

Noriu skaitytojus perspėti: niekad nekritikuosiu asmens per 
se. Mano nuomone, kritika yra sveika ir naudinga tik tada, kai kri
tikuojamas darbas, bet ne. to darbo vykdytojas — žmogus.

Kadangi mano rašyme bus žinoma, kas rašo, todėl į paša
liečių bandymą mane išprovokuoti jau dabar pasakau, kad nere
aguosiu. Reaguosiu tik į tokią kritiką, kur bus kalbama ne apie pa
tį žmogų, bet jo atliktą darbą, nesvarbu, koks tas darbas būtų — 
pasisekęs ar nepasisekęs.

Savo rašymu noriu ir toliau tęsti savo bičiulystę su Australijos 
lietuviais. Viliuosi, kad tasai ryšys nuolatos didės.

UGNIS ČIKAGOJE
Veltui būtų pastangos užgesinti Čikagos gaisrą. Čia tokio gais

ro dar nebuvo. Niekados nematėme tiek jaunimo dirbant, niekad 
nebuvo tokio entuziazmo. Kalbu apie Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą.

Jaunimas yra puikiai suorganizuotas į visokiausius komitetus. 
Juokais sakome, kad nė mūsų senimas neturėjo tiek komitetų, kiek 
dabar jų veikia Čikagoje. Kiekvienam darbui — jaunimo komite
tas. Tiesa, kai kuriuose komitetuose yra jau ir žilstelėjusių ar pli
kagalvių. Bet tai atleistina, bet jie ten yra rodos tik patarėjų vardu. 
Na, o tas senstelėjęs jaunimas sava širdimi yra taip pat jaunas.

Smulkiau apie Kongresą painformuosime vėliau. Dabar tik 
norėjosi pasakyti, kad jaunimas savo energingai atliekamu darbu 
užgožė visą laikinąją pasaulio lietuvių sostinę'. Kažkaip liko Kon
greso šešėlin nustumta net ir Dainų Šventė. Gal būt todėl, kad dai
nų surengimui tevadovauja tik vyresnieji. Jie negali prilygti entu
ziazmu jaunai širdžiai.

Tiesa, dėl Jaunimo Kongreso pasigirsa ir kritiškų balsų. Tos 
kritikos nereikėtų bijoti, nes gera kritika tegali tik padėti. Gaila, 
kad kai kas tos kritikos nusigąsta. Ir kas svarbiausia, jog dėl kon
greso rengimo kritikos kitokios nuomonės bijosi ne pats jaunimas, 
bet vyresnieji. Dėl tos baimės supleškėjo ir vieno Čikagos dienraš
čio kultūringas priedas.

Jaunimas kritikos nebijo. Priešingai, jis jos laukia, nes tik kri
tiškai žvelgiant į darbą galime pastebėti esamas klaidas bei trūku
mus. A

NAUJAS BENDRADARBIS
Malonu Mūsų Pastogės skaity

tojams pristatyti naują stiprų 
bendradarbį ilgametį spaudos dar
buotoją Amerikos lietuvį JONĄ 
ŠOLIŪNĄ. Tiesa, jis mums pa
žįstamas ši anų entuziazmo dienų, 
kada prieš dvejus metus drauge 
su Amerikos lietuviais krepšinin
kais kaip žurnalistas apvažiavo 
Australiją ir kurio sodrius ir pa
gaunančius straipsnius tuo metu

skaitėme kiekviename Mūsų Pas
togės numery. Vėliau, grįžęs į 
Ameriką, jis kartas nuo karto vis 
parašydavo ir Mūsų Pastogei, bet 
daugiau atsitiktinai, nes buvo 
tampriai susirišęs su vietine lietu
vių spauda. Dabar turėdamas kiek 
laisvesnio laiko jis pasiryžo dau
giau skirti dėmesio Australijos 
lietuvių spaudai ir savanoriškai 
stojo į “Mūsų Pastogės” nuolati-

Sktn. VYTAUTĄ ŠALKŪNĄ 
ir skautę NIJOLĘ ŽVIRZDINAITĘ, 

sukūrusius tikrą lietuvišką šeimą, 
sveikiname ir linkime saulėto naujo gyvenimo 

Melbourne? Ramovės Skautininkai

J. Reisgytė apie J. Kong-sa

Jonas Šoliūnas

nių bendradarbių gretas. PLJK Komitetas, kaip žino-
Jonas šoliūnas yra kilmės dzū- ma, leidžia specialų kongreso lei- 

kas nuo Leipalingio. Iš profesijos dinį, kuriam buvo pateikta me- 
sociologas, bt visa dūšia ir širdi- džiaga ir iš Australijos M.P. skai- 
mi žurnalistas. Jo raportazai yra tėme atsakymų santrauka į aš- 
tarsi geros kūrybos gabaMiali, tuonių klausimų anketą. Jūratė 
kur jis įvykius ar situacijas moka Reisgytė į važiuojančių skaičių 
taip gyvai ir reljefingai perkelti prisidėjo paskutiniu metu, todėl 
ant popieriaus, kad skaitydamas jos atsakymai buvo gauti Vėliau, 
pats jautiesi aprašomojo įvykio Manome, kad šio savaitraščio skai-
dalyvis ir stebėtojas.

Mūsų dabarties sąlygomis laimė
ti tokio masto bendradarbį, kaip 
Jonas Šoliūnas, yra laikraščiui ir 
skaitytojams didelis laimėjimas. 
Džiaugdamiesi mes tegalime savo 
naują talkininką ir bendradarbį 
tik pasveikinti iš anksto užtikrin
dami, kad Australijos lietuvių tar
pe jis tikrai turės nuoširdžią ir 
dėkingą auditoriją.

Mūsų Pastogės Redakcija

tytojams jos samprotavimai bei 
pasisakymai bus tikrai įdomu. 
Spaudžiame ištisai.

PLJK Leidinio Australiškos 
Dalies Redakcija.

1. Su kokia nuotaika važiuoja
te į Kongresą?

Važiuoju su entuziasmu.
2. Ko tikitės iš PLJK? -
Susipažinti su kitų kraštų jau

nimo veiklos metodais ir gauti 
naujų idėjų.

3. Ar yra esminių ..nuomonių 
skirtumų tarp vyresniosios ir jau
kesniosios kartos^ Jei taip, tai 
kokie?

Esminių skirtumų nėra. Pag
rindinis reikalas — lietuviškumo 
išlaikymas yra bendras. Skirtumai 
gaunasi dėl darbo metodų ir reiš
kimosi formų supratimo.

i. Kuria kryptim ir kokių pasi
sakymų laukiate iš Kongreso?

Iš kongreso laukiu nustatymo 
aiškių gairių, kuriomis visi galė
tume vadovautis iki kito kongre
so.

5. Kokia Jūsų nuomonė dėl ii- 
eivijos ir tautos?

Išeivija yra Tautos dalis. Da
bartinėse sąlygose ji prievarta at
skirta nuo tautos kamieno. Visa

JAUNIMO ATSTOVUS PALYDINT
(.ŽODIS IŠ ADELAIDĖS)

laisvam pasaulyje esanti išeivija 
turi sutartinai ir vieningai dirbti 
ir per konkrečius darbus likti gy
va tautos šaka.

6. Ar esate patenkinta Kongre
so parengiamaisiais darbais? Ko 
dar pageidautumėte?

STALINAS ŽINOJO
Neseniai spaudoje pasirodė populiariu spausdiniu (pocket 

book) išleista knyga “Hitler Moves East 1941-1943”. Jos autorius 
— Paul Carell. Nepaprastai įdomiai pasakojama. Kalbama fronto 
karių lūpomis. Įdomiai nušviečiamas vokiečių bei rusų pasiruošimas 
karui. Smulkiai aprašoma kovų eiga. Apie tą eigą neverta kalbėti, 
nes daugeliui mūsiškių teko tiesioginiai pergyventi. Įdomu tai, jog 
ten nurodoma, kad apie karo pradžią Stalinas seniai žinojo iš savo 
šnipų Vokietijoje. Tačiau tas despotas buvo toks didelis ligonis, kad 
nepasitikėjo net savo šnipų žiniomis. _

Ten rašoma, kad Suomijos — Rusijos kare Stalinas tyčia ne
parodė savo didžiųjų tankų, Stalinas nesistengė karo sutrumpinti 
tuo būdu vokiečius apgavo sukurdamas iliuziją, jog raudonoji armi
ja yra tik popierinė meška. Stalinas žinojo net valandą, kada pra
sidės karas. Jo strategija buvo paaukoti keletą armijų ir įvilioti vo
kiečius Rusijos gilumon.

Toliau vokiečių likimas mums jau aiškus. Vokiečių likimas te
buvo tik istorijos pakartojimas. Tiek Napoleoną, tiek Hitlerį sunai
kino ne rusų didžioji galybė, bet Rusijos plotai, milžiniški atstumai, 
blogi keliai.

Prie tos knygos sugrįšim vėliau, nes ten yra labai daug įdomių, 
mums artimų faktų.

Prieškongresinė akcija Adelai
dėje pasibaigė. Keturi Adelaidės 
jaunuoliai (D. Maželytė, E. šiukš- 
terytė, A. Stepanas ir V. Strau- 
kas) atstovaus šią koloniją pirma
jame Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese.

Kai vietos senimas prieš gerą 
pusmetį davė savo palaiminimą 
pradėti prieškongresinę akciją, 
jaunimas buvo apkrautas ekspertų 
patarimais kaip išspausti aukų iš 
Adelaidės senimo, kaip jį sugrau
dinti ir jų širdis suminkštinti. 
Patarėjams atrodė, kad iš visų pu
sių atakuojami aukoti adelaidiš- 
kiai kratosi aukų rinkėjo, kaip vel
nias kryžiaus. Tačiau aukų sutel
kimą jaunimas pravedė visai neju
čiom, tik atitrukdamas nuo kitų 
prieškongresinės akcijos darbų.

Iš tų pačių jaunuolių sudarytas 
kongreso komitetas į reikalą pa
žiūrėjo plačiau ir dėl to Adelaidės 
lietuviai galėjo džiaugtis visa eile 
gražių, prieškongresinių parengi
mų, kurie buvo pravesti išimtinai 
jaunimo ir kuriais, daugumoje 
džiaugėsi vien tik jaunimas, nes 
seniai, kažkodėl, tais parengimais 
nelabai jau domėjosi.

Meninio žodžio ir muzikos vaka
ras, liaudies dainų vakaras, lietu
viškos operos vakaras, jaunimo ge
gužinė, kongreso balius, vyno ra
gavimo popietė tarptautinis jauni
mo koncertas — tai vis prieškon-

★

Australija numato padidinti 
krašto gynybos išlaidas ir tam tik
slui užtraukti Amerikoje 400 mil. 
dolerių paskolą.

VLIK’o p-kas Europoje
Po Europos Tarybos posėdžių V. 

Sidzikauskas su P. Eur. Tautų 
Seimo delegatais lankėsi Vokieti
jos užs. reikalų ministėrijoj, pas 
Rytų Europos skyriaus vedėją, 
matėsi su kitais pareigūnais ir 
buvo sukvietę spaudos atstovus, 
kuriems atskleidė savo pažiūras j 
Rytų Europos politiką.

Frankfuerter Allgemeine Zeit- 
ung (Vokietijos “N.Y. Times”), 
paskelbė V. Sidzikausko pareiški
mus, apibūdindamas juos kaip R. 
Europos egzilinio politiko kritiką 
vokiečių politikos “perdėtam uo
lumui” dėl prekybinių bei kultū
rinių santykių su komunistinių re
žimų kraštais, kaip nepadedan
čiam tautų išlaisvinimo interesui.

Dėl radijo ryšio su Lietuva — 
Vokietijoje pradėta aiškintis gali
mybė turėti lietuvišką programą 
iš dviejų didžiųjų Vokietijos ra
dijo stočių.

Kelionės metu aiškintasi Balti

jos kraštų kalbomis programų pa
dėtis Madride ir patirta, kad tos 
programos tikrai nėra galutinai 
nutrauktos, o tik laikinai sustab
dytos, ir kad tikimasi galėsiant 
jas vėl tęsti iš naujos stoties, kai 
ji būsianti įrengta;

Miunchene Vliko pirmininkas su
ėjo su Radio Free Europe tenykš
čiais vadovais. Ta proga irgi buvo 
paliestas, nors ten ir negalėjo bū- 
it išspręstas, lietuviškų programų 
klausimas RFE rėmuose.

PALECKIO VIZITAS
Ar daug kas Europoj girdėjo 

apie Paleckio nuotykius Australi
joj? — Neperdaugiausia, sako 
Vliko pirmininkas. “Autografo” 
istorija, žinoma, kiekvieną nutei
kia, kaip šmaikštus politinis anek
dotas. Rimtų politinių išvadų iš to 
nedaroma. Iš dalies tas įvykis, ir 
apskritai Australijos lietuvių, 
ypač jaunimo" išradinga iniciatyva 
atitinkamai eksponuoti Paleckį

ir visą sovietinių “parlamentarų” 
delegaciją gal bus pagyvinusi Eu
ropos lietuvių domėjimąsi Jauni
mo Kongresu. Europos lietuviai 
dabar visur gyvena-Jaunimo Kon
greso. laukimu. Iš kiekvieno kraš
to rengiasi atvykti jaunimo at
stovų. Visur esąs pastebimas ti
kėjimas didele Jaunimo Metų ir 
Jaunimo Kongreso reikšme. Kon
greso laukia, kaip visuotinės lie
tuvių tautinės šventės.

— Todėl, — pareiškė Vliko pir
mininkas, — šiuo metu svarbu vi
siems be rezervų (“rezervus atidė
jus į rezervą”) itin uoliai dėti vi
sas pastangas, kad Jaunimo Kon
gresas ko geriausia pasisektų :te- 
gu jis nenuvilia ypač tų, kurie iš 
tolo juo taip tiki.

(ELTA)

gresinės akcijos gabalėliai. Jie ir 
visa eilė kitų išimtinai jaunimo 
organizuotų parengimų atsirado 
kongresinės akcijos ženkle. Būdin
ga, kad ir tuose parengimuose, 
kurie dar yra senimo rankose, jau
nimas grojo pirmuoju smuiku. 
Vasario 16-sios minėjime, Motinos 
Dienos iškilmėse jaunieji reiškėsi 
pasigėrėtinai.

Ne taip seniai buvo pakartoti
nai skundžiamasi, kad jaunimas 
nelanko parengimų, nesidomi lie
tuviška veikla. Tačiau visuose 
prieškongresiniuose parengimuose 
dominavo jaunimas. Jeigu ir se
nimas būtų rodęs kiek didesnio su
sidomėjimo, Lietuvių Namų ir Ka
talikų Centro salės būtų pasiro
džiusios permažos. Deja, daugis 
senimo, davę jaunimui savo palai
minimą ir porą dolerių, tarėsi pa
reigą atlikę.

Galima drąsiai sakyti, kad prieš- 
kongresinėj akcijoj pakankamai 
išryškėjo Adelaidės jaunimo soli
darumas ir bendro reikalo suprati
mas. Kai kuriais atvejais jis pra
šoko senimą.

Savo laiku senimas išrinko tris 
jaunuolius atstovauti Adelaidę 
kongrese ir numatė, kad tam at
stovavimui reikės sutelkti 3000 
dolerių. Pinigų telkimas buvo pa
vestas pačiam jaunimui. Nors pil
nos sumos ir nebuvo surinkta, ta
čiau surinktus pinigus jaunimas 
padalino ne į tris, bet į keturias 
dalis, kad Adelaidę atstovautų ne 
trys, bet keturi jaunuoliai.

Studentų baliai Adelaidėje yra 
patys populiariausi. Šiemet stu
dentai, solidarizuodami su jauni
mo kongresu, savo baliaus atsisakė 
kongresinio baliaus naudai. Su 
kuo solidarizavo senimas, į tą ba
lių neatsilankydamas, ir šiandien 
sunku pasakyti.

Adelaidės senimas gyvena užsi
daręs ir su svetimtaučiais mažai 
pabendrauja. Prieškongresinėj ak
cijoj jaunimas pasuko kitu keliu 
— sustiprino ryšius su kitų tauty
bių emigrantais. Tas bendravimas 
buvo jaučiamas per kongreso ba
lių, į kuri atsilankė kitų tautybių 
jaunuoliai, bet jis labiausiai išryš
kėjo per tarptautinį jaunimo -kon
certą, kada lietuviai jaunuoliai 
sutelkė Lietuvių Namuose estus, 
latvius, lenkus, kroatus, rusus, uk
rainiečius, vokiečius ir malajie- 
čius. Lietuvių Namų salė vos vos 
sutalpino svečius ir vargu ar buvo 
tokių, kurie tuo koncertu nesi
džiaugė.

Audros metu netoli Manilos (Fi
lipinuose) dingo laivas su 262 ke
leiviais. Nors buvo girdėta pagal
bos šauksmas, bet atskubėjusi pa
galba nieko nerado.

Netenka abejoti, kad jaunimas 
pamažu perims lietuvišką veiklą į 
savo rankas. Tačiau naivu būtų 
galvoti, kad jis nesvyruodamas eis 
pramintais takais. Jaunimas kibs 
į darbą tik ten, kur bus gyvybinis

tęstinumas ir kur lietuvis galės 
reikštis kaip tautinis individas. 
Adelaidės jaunimas tautinį indivi
dualumą jaučia gana ryškiai ir di
džiuojasi, kad jis yra lietuvis. Jei
gu pirmasis pasaulio lietuvių Jau
nimo Kongresas sustiprins tą pa- 
sidžiavimą lietuviškumu, jis at
sieks daugiau, negu mes dabar pa
galvojame. Ir man atrodo, kad 
susirinkę vienon vieton plačiai po 
pasaulį išsisklaidę lietuviai jau
nuoliai negalės nepajusti savo jė
gos ir savo paskirties. Tautinis 
ryžtas, organiškai užliejęs kongre
so atstovus, jiems sugrįžus, neju
čiom ir be pašalinių pastangų per
siduos visam lietuviškam jaunimui 
kolonijose.

VI. Radzevičius

Mano manymu, parengiamieji 
kongreso darbai, ypač JAV vyk
domi planingai ir energingai.

7. Kaip Jūs vertinai Australi
jos lietuvių jaunimą bei jo dar
bus?

Australijos lietuvių jaunimui 
trūksta vadų su platesniais užsi
mojimais ir drąsa. Jaunimas galė
tų būti daug aktyvesnis, jei at
sirastų kas juos organizuoja. Bet 
prie esamų sąlygų — tautiniu šo
kių grupės, skautų stovyklos, spor
to šventės rodo, kad mūsų jauni
mas gyvas.

8. Kokie, Jūsų manymu, pagrin
diniai uždaviniai mūsų išeivijos 
jaunimo ir Australijos specialiai?

Pagrindinis uždavinys, mano 
manymu, yra stiprios lietuviškos 
asmenybės išugdymas ir kova už 
tėvynės laisvę.

S MURRAY’S I
V *
x HEALTH FOOD STORES
£ 646 George St., Sydney, Australia <

(Kampas Liverpool St.) :<
£ TEL.: 26 1768 >

(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY) ( 
g JEIGU JOS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai | 
.♦t gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per J< 

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

15 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu- į 
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntiny* Į< 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
>*• nei vieno siuntinio nepražudė per visą 15 metų, nes Jūsų eiun-J 

tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo, ir mes į 
> pilnai garantuojame Jū»ų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų >< 
!»■ giminė*. -J:
>*< Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne- j 
H sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per į 
Į*! 12 dienų. L

SIUNTĖJŲ DĖMESIUI >
' Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto- [< 
$ mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra- į 
C’ dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir ( 
>*< siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro- ) 

džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato {< 
įj Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 ( 
$ — 30 dienų. j

REGISTRUOTI SKYRIAI: į
ADELAIDE, S.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

$ 82 Avro Ave., Hendon, S.A. Tel.: 45-6629. J
>♦< C ABRAM ATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, * 
į 143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
S PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, | 
ę 293 Church St. Tel.: 635-9728. £
g BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

5 Kitchener Pde. TeL: UY 8089. J
£ NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, J 
g 557 Hunter St. Tel.: B 3596. '•!
g NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, j

93 Northumberland St., Wickham. Tel.: 61-5180. ■<
»*< MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, | 
S 94 Elizabeth St. Tel.: 63-7895.

PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, > 
$ 229 Newcastle St. Tel.: BA 7842. ’<
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PAVYZDYS JAUNIMUI
KAIP PRANCŪZAS IŠMOKO LIETUVIŠKAI

Vatikano radijo lietuvių skyrius 
buvo maloniai nustebintas, kai 
taip lietuvių klausytojų atsiliepė 
vienas prancūzas, štai ką jis ra- 
io gražia lietuvių kalba:

“Pramokęs lietuvių kalbos, aš 
žiemos metu galiu kasdien klau
syti Vatikano radijo lietuviškų 
programų... Žinau, kad visur pa
saulyje yra daug lietuvių. Apie 
ją gyvenimą dažnai girdėjau per 
Vatikano radiją, bet iki šiol netu
rėjau jokios progos su kuo nors 
užmegsti ryšius...

Man būtų įdomu susipažinti su 
lietuvių literatūra išeivijoje arba 
gauti Šventojo Rašto vertimus lie
tuvių ir latvių kalbomis. Iki šiol 
neturėjau progos sužinoti, kokios 
lietuviškos knygos išleistos ir kur 
išleistos. Tokių žinių prašau ne 
tiktai dėl savęs, bet ir dėl pažįs
tamo iš Suomijos, kuris taip pat 
domisi Lietuva bei lietuvių kalba.

Iš pat vaikystės aš domėjausi 
svetimomis kalbomis. Mano dėmesį 
ypač patraukė tokios kalbos, ku
riomis kiti mažiausiai domisi, jas 
laikydami “mažomis”, “nenaudin
gomis”. Pasirinkti vieną ar kitą 
iš daugelio nebuvo lengva. Mano 
dėmesį patraukė ypač trys šalys, 
kurių vardai prancūzų kalba taip 
gražiai, su rimu skamba: Estonie, 
Lettonie, Lithuanie.

Sunku buvo rasti reikalingas 
knygas. Buvo sakoma, kad nėra 
jokio prancūzo, mokančio lietuvių 
kalbą. Tik vėliau, karo metu, man 
pasisekė rasti orientalistikos kny- 
gyne Paryžiuje gramatiką su skai
tiniais ir žodynėliu. Ten pat ga
vau nedidelį lietuvių kalbos žody
ną ir vadovėlį vokiečių kalba ir 
dvitomę knygą “Lietuviškos pasa
kos įvairios”.

Ypač didelę pažangą padariau 
nuo tos dienos, kai radau radijo 
programas lietuvių kalba iš Vati
kano ir pradėjau beveik kasdien 
jų klausytis.

Tiktai prieš kelerius metus man 
pavyko rasti Paryžiuje “Dabarti
nės lietuvių kalbos žodyną” (la
bai nemaloni knyga dėl propagan
dinių pavyzdžių). Pagaliau praei
tais metais gavau kelias naujesnes 
knygas iš Lietuvos. Jas visas per
skaičiau, nors taip maža turiu lais

vo laiko. Mat, pragyvenu, daryda
mas vertimus į įvairias kalbas.

štai mano mokėjimo “paslap
tis”.

Lietuvių kalbos mokymasis man 
patiko ir nebuvo toks sunkus, kaip 
daugelis prietaruose paskendusių 
žmonių mano. Lietuvių kalbos sin
taksė yra artima prancūzų sintak
sei. Ji nėra sunkesnė už vokišką 
sintaksę. Veiksmažodžių asmena
vimas nėra sudėtingesnis už pran
cūzų arba ispanų asmenavimą su 
netaisyklingais veiksmažodžiais. 
Ištarime yra visi garsai, prancū
zui labai lengvi. Tačiau čia atsi
randa didžiausias lietuvių kalbos 
sunkumas: kirčiavimas. Kirčiavi
mas padaro veiksmažodžių asme
navimą ir daiktavardžių bei būd
vardžių linksniavimą daug sudė
tingesniais.

Pradžioje maniau lietuvių kal
bą būsiant mano paskutiniu mėgi
nimu ir drauge nepasisekimu. Bet 
ne! 'Ėmiau rašyti į sąsiuvinį visus 
gramatikos žodynėlio žodžius ir 
prie kiekvieno žodžio visus links
nius su kirčio ženklais. Taip per

LIETUVOJE
KOMJAUNIMAS NEKOMUNISTIŠKAS...

Ketvirtis milijono komjaunuolių 
Lietuvoj jokiu būdu nerodo, kad 
tokia didelė Lietuvos jaunimo da
lis jau yra prisiekę “komunizmo 
statytojai”! Daugeliu atvejų esa
ma priešingai. Jei ne kasdien, tai 
beveik tikrai kas savaitę net ir 
Komjaunimo Tiesa tai papasakoja. 
Gegužės 8 d. vaizdžiai papasakojo 
vieno Kaišiadorių fabrikėlio kom
jaunuolių charakteristiką.

Vyresnio amžiaus darbininkas, 
invalidas, pastebėjo, kad fabrike 
trūksta kažkokių aštuonių ratų. 
Supranta, kad vėl pavogė. Praneša 
vyresnybei, iššaukia miliciją, nu
seka rovėžomis į krūmus ir ratus 
randa.

Kitą dieną komjaunuoliai, sučiu
pę pranešėją aklame užkampyje, 
prikūlė ir aiškiai pasakė už ką: — 
Už žmonių sekiojimą, šunie!

Vėl pranešimas policijai, jieško 

dvi ištisas savaites. Ir dar dabar 
atsimenu, kirčiuotes.

Būčiau labai patenkintas, jeigu 
mano pavyzdys galėtų paskatinti 
jaunus lietuvius branginti savo 
kalbą. Visų kalbų, ypač vadinamų 
“mažų” kalbų, išlaikymas ir apgy
nimas nuo kultūrinio suvienodini
mo man yra labai brangus daly
kas. Manau, kad gyventojų skai
čius neturi reikšmės palyginus su 
vertybėmis, kurių kiekviena kalba 
kupina. Kalbų įvairumas sudaro 
kultūros turtingumą. Kova už kal
bą visur yra kova už laisvę! Apie 
tai aš pradėjau rašyti knygą, bet 
dėl visokių kitų darbų negalėjau 
baigti. Pagaliau, būdamas labai 
paprastas žmogus, kažin ar galė
čiau turėti didesnės įtakos?...

Su nuoširdžiais sveikinimais 
Michel Dequeker

Jei kas norėtų užmegzti ryšius 
su šiuo nuoširdžiu Lietuvos drau
gu, pamėgusiu lietuvių kalbą, štai 
jo adresas:

Monsieur Michael Dequeker 
51 — Igny — Comblizy 
France. (Drg) V. K.

užpuolikų, bet randa juos kažkur 
besisvečiuojančius, ir jie, žinoma, 
nieko nematė, nieko nežino. Mili
cijoj patikėjo ir nutarė, kad nėra 
įrodymų, nuo ko skundėjo veidas 
sutinęs.

Komjaunimo sekretorė tiki, kad 
jos pavaldiniai bus taip / pasidar
bavę. šaukia susirinkimą, siūlo 
įtariamuosius bent iš komjaunimo 
išmest, jei teisiškai negalima pri- 
kibt. Bet narsiausias iš jų ata
kuoja: — Už ką išmest? Ar ma
tėt, kad mušiau? Kas patvirtinsit!

Niekas nepatvirtina. Už sekre
torės pasiūlymą nedrąsiai pakyla 
dvi rankos. Kiti — "neutralūs”. 
Tiesa, kažkoks Stroganovas apsi
ima liudyt, matęs, ar žinąs, kad 
tikrai tie kalti. Bet komjaunuoliai 
apsisprendžia: — kam čia kištis...

Tolesnė viso to komjaunuolių 
padalinio charakteristika atsklei-

PRIEŠ AKIS NAUJAS ŽYGIS

MŪSŲ PASTOGĖS

VIENAS VEIKLOS LAPAS JAU

UŽBAIGTAS JAUNIMO
RUGPIŪCIO 27 D.

ATSTOVAI JAU SUSIKROVĘ

ČEMODANUS I KONGRESU. AUBURNE!

džia, koks jų “veikimas”! — "Su
sirenka tai pas vieną, tai pas kitą 
kaimyną ir traukia “krūminę”, 
slampinėja gatvėmis užkabinėdami 
praeivius, sukeldami tarpusavio 
peštynes. O atėję pirmadieniais 
į darbą, svarsto, giriasi, kas kiek 
išgėrė per sekmadienį, kas kam 
strėnas apvanojo...”

Tiesa, būrelio vadovė (sekreto
rė) prisimena ir pasakoja specia
liam korespondentui, kad vieną 
kartą surengę šokius, bet... “vai
kinai išklampojo gėlių klombas. 
Mokyklos vedėja ir iš tolo dabar 
nebeįsileidžia”.. .

Paaimanavęs, kiek gerų dalykų 
komjaunuoliai galėtų atlikt, spec, 
korespondentas pasilieka prie iš
vados, kurią pareiškė ne kas ki
tas, o tas naivus primuštas žmo
gelis, taip sąžiningai norėjęs pa
būti “valdžios ramsčiu”: — O da
bar bijau vakare išeiti į gatvę. 
Primuš...

“Trūkstant įrodymų", — pava
dintas tas Komjaunimo Tiesos pa
sakojimas. Bet tai vienas iš gau
sėjančių įrodymų, kad valdžios 
reikalų gynėjus tenai net komjau
nuoliai muša, o jų užstoti nei mi
licija nesistengia. (Elta)

Remkime savą 
spaudą

VATIKANO PAŠTO ŽENKLAI
VATIKANO PAŠTO ŽENKLAI 
Gegužės 3 d., Lenkijos krikšto 

tūkstanties metų sukakties proga, 
buvo išleista nauja Vatikano paš
to ženklų serija, kurios 50 lyrų 
vertės ženkle yra pavaizduot iAuš- 
ros Vartai, Karalienė Jadvyga ir 
Krokuvos Jogailiečių bibliotekos 
rūmai. Šią pašto ženklų seriją pa
ruošė nuolatinė Vatikano pašto 
įstaigos bendradarbė, grafikė 
Dambrovska.

Lietuvos Pasiuntinybė prie Šv. 
Sosto, dar' prieš minėtos serijos 
išleidimą, raštu atkreipė atitin
kamų įstaigų dėmesį j faktą, kad 
Aušros Vartai randasi Lietuvos 
sostinėje Vilniuje ir yra visų lie
tuvių katalikų karštai garbinama 
tautinė šventovė. Todėl jos leista
me pašto ženkle galėtų iššaukti 
lietuvių krašte bei užsienyje susi
rūpinimo.

Lietuvos Pasiuntinybei prie Šv. 
Sosto buvo autoritetingai užtikrin
ta, kad Aušros Vartų pavaizdavi 
mas neturi politinės reikšmės, o 
tėra noras iškelti Karalienės Jad
vygos ir Didžiojo Kunigaikščio 
Jogailos vedybų didelę reikšmę 
Lietuvai, Lenkijai ir visai Bažny
čiai

*
Vilniaus centrinis paštas (ne 

senasis prieškarinis, kurs subom
barduotas, o Gedimino g-ėj, 9 nr.) 

iš pagrindų perstatomas, didina
mas ir modernizuojamas. Baigti 
numato 1967 metų rudenį. Per
statymo projektą paruošė archi
tektai Algimantas ir Vytautas 
Nasvyčiai, pasižymėję statybos 
modernizatoriai. Pastatas irgi tai
komas turistams stebinti: numa
tyta įrengti tokių puošnumų ir pa
togumų, kokių dar reta kur pa
sauly pamatyt. Iš aprašymų, koks 
tas paštas bus, ryškiai kyšo in
tencija naudoti jį ne tik jo tiesio
ginei paskirčiai, bet ir rodyti (tuo 
tarpu retai kada kitur apsilanky
ti leidžiamiems turistams) — 
“štai kokia ta mūsų tarybų Lie
tuva”.

Vilniečiai (ir statytojai) tą su
pranta, bet skaito, kad Vilnius 
vistiek bus kaiką dėl to laimėjęs.

(Elta)

NAUJAS “N.D.-I. NUMERIS
Jau pasirodė rinkoje naujas 

“News Digest — International” 
(2-1966) numeris. Ir šį kartą lei
dinys labai įvairus ir aktualus. 
Ypač pastebėtina naujų bendra
darbių gausumas. Pastebėtina, 
kad plačiau aprašyta J. Paleckio 
vizitas Australijoje su atitinka
mais komentarais. Viršelyje J. 
Reisgytės nuotrauka gavus para
šą peticijai iš J. Paleckio.

ANTANAS TULYS

INICIALAI PO TILTA
(Novelė, paimta ii to pat vardo knygos. Išleido Nida)

Pernai rudenį pasitaikė būti Valparaiso uni
versitete, kur kadaise mokiausi, jaučiausi labai 
laimingas ir buvau laimingai.

Atsiradome čia anksti rytą, dar prieš pirmą
sias paskaitas. Pasidairę įėjome į auditoriją, kurią 
radome tuščią. Tyliai, glūdžiai grojo vargonai, o 
arti durų, prie didelės fotografijos, viduramžis vy
ras kažką pasakojo kažkokiam palinkusiam aukš
tam seneliui. Juos priėję, išgirdome vyrą aiškinant 
seneliui, kas, kaip ir kokių idėjų vedami įsteigė 
šią instituciją.

Žmona susidomėjo universiteto istorija ir pri
siglaudė prie vyrų pasiklausyti. Aš išėjau laukan.

Dar kely galvojau vienas nueiti po tiltu pa
žiūrėti, ar tebėra mūsų mano ir anos mergaitės, 
inicialai, kuriuos įramtėme į medinį stulpą, prieš 
46 metus.

Gatvėse, aikštėse ir po ąžuolais jau buvo daug 
studentų. Jie, atrodė, elgėsi ir skubėjo taip pat, 
kaip andai mes. Ir ąžuolai atrodė tokie pat. kaip 
palikau — daugiau nepakilę, neišsišakoję. Pama
čiau tiltą, kuris iš tolo atrodė tas pats, ir buvo 
tas pats.

Pradėjęs eiti tilto link, greitai pasivijau rai
šą senelę. Sulėtinau žingsnį ir sekiau ją kokį šim
tą pėdų, norėdamas gerai įsižiūrėti į jos eiseną, 
kuri buvo baisi, ligšiol nematyta. Moteris ėjo pa
siremdama lazda, palinkus į priešakį, atkišus strė
nas j užpakalį, kiekvienu žingsniu dešinį petį aukš
tai pakeldama, dešinę kulšį iškišdama į šoną. De
šinę koją ji mėtė nevaldomai, bet visada padėjo 

, ant žemės prieš kairiąją savo koją. Jos kairioji 
turėjo žengti per jos dešiniąją pėdą. Apačioje se
nelės rankų drybsojo palaida, su klodu raumenų 
ar taukų oda, kuri maskatavo, kai kairioji koja 
kilo nuo žemės. Ji būvi pasipuošus. Jos suknia ir 
skrybėlė buvo vėliausios mados. Matei, kad jos 

_ galva yra jaunesnė už jos kūną. Ji buvo vidutinio 
aukščio, bet storesnė už daugumą savamžių. Jos 
lazda buvo stora, ne elegantiška.

Ją pralenkęs, atsisukau pažvelgti į jos veidą, 
akis. Jos veidas buvo labai raukšlėtas, pakaklėje 
drybsojo palaida oda. Bet jos akys buvo gyvos. 
Iš jų matei, kad ji dar grumiasi su savo dalia, ne
pasiduoda, dar nėra rezignavus. Ji smagiai prabi
lo į mane, bet nesupratau, ką ji man pasakė, ne- 

' norėjau gaišti, tai grubiai, neatsiliepęs ją pali

kau. Bematant ji pasiliko toli užpakaly.
Lengvai nusileidau stačia pakalne prie gele

žinkelio, arti tilto. z
Leisdamasis pamačiau vaikiną ir merginą pa

sitraukiančius iš patilčio, nuo vieno stulpo. Jau
nuoliai tvirtai žvilgterėjo į matte. Pamatęs šios 
merginos pakeltas akis, staiga atsiminiau anos mer
gaitės akis, veidą, liemenį — visą figūrą, bet jos 
vardas ir dabar negrįžo. Anoji mergaitė, su kuria 
aš buvau čia prieš 46 metus, viskuo buvo lygiai 
tokia, kaip šioji. Laibutė, linksmutė, lengva, lyg 
ant sparnų lekiotų, turėjo linksmai šnekančias akis. 
Tikrai tokia ji buvo, kaip šioji nepažįstama. Ste
bėjausi.

Dar labiau stebino mane jos vaikinas. Jis bu
vo toksai pat, kaip aš buvau prieš 46 metus. Tik
ras — aš. Tiršti, stambūs jo plaukai, veidas, lie
muo, judesiai, viskas, viskas buvo kaip mano tada. 
Ką tada turėjau aš, dabar turėjo jis. Jis buvo aš 
— aš anas, kurio seniai nebėra. /

Valandėlę stovėjau sumišęs. Pamaniau, kad 
miegu ir sapnuoju. Gnybau savo veidą, — įsitikin
ti, ar nesapnuoju. Veidas skaudėjo, pirštai jautė. 
Bet ir tai galėjo būti tik sapnas.

Jaunuoliai, 1918 metų aš ir ji, nuėjo palei bė
gius. Stačia briauna jie, kaip pora stirnų, lengvai, 
gražiai, ilgais šuoliais užbėgo į viršų ir dingo. 
Kiekvienas jų kojų kilstelėjimas, kiekvienas pasi
judinimas buvo labai gražūs, kaip trijų mėnesių 
šuniuko žaidimas.

Tik šešėliai, ne žmonės, šitaip galėtų šia briau
na užšokti į viršų, — pagalvojau. Ir skubėjau pa
žiūrėti vietos, kuria jie nubėgo. Radau įmintas 
ar iškapstytas retas pakopas, Aprimau, šiomis pa
kopomis jauniems galima lengvai, šuoliais pakilti 
į viršų. Tada šių pakopų nebuvo, tada tik labai 
retas nusileisdavo į šią jaukią užuovėją. Dabar, 
matyt, yra jau kitaip. Ir ankstų rytą atsiranda čia 
vaikinas su mergina, nors dabar jie turi mašinas, 
kurių mes neturėjome.

Nuėjau į patiltį, pirma prie stulpo, nuo kurio 
ką tik pasitraukė jaunuoliai. Radau šviežiai įram- 
tytus keturis nnicialus — A T-B R. Raidė T buvo 
tikras mano rankos Braižas. T stogas pražambiai, iš 
kairės į dešinę aukštyn uždėtas, tikras mano. Rai
dė A ypatingų ženklų neturėjo, galėjo būti mano 
ir ne mano. Anos mergaitės vardo ir pavardės vis 

dar neatsiminiau, taip pat ir jos inicialų. Bet pa
stebėjau raidę R turint ypatingą braižą, kokį sun
ku pamėgdžioti. Negalėjau atsiminti anos mergai
tės įramtytos R išvaizdos. Žiūrėdamas į ką tik 
įpiautus inicialus, pradėjau svajoti, prisiminti, 
kaip mes, ji ir aš, tada atsiradime po šiuo tiltu, 
čia buvo lengva, nes savo gyvenime esu daug sy
kių pasvajojęs aną vakarą. Tai buvo malonus, ne
užmirštamas vakaras, kartu nusidėjimas prieš 
Vandą, kuris peršė man širdį ir tada, kai Vanda 
numirė. Mes, Vanda ir aš, buvome prisiekę vienas 
kitam būti ištikimi, skaistūs.

Ano rudenio subatvakarį vienas sėdėjau sa
vo kambary ir gilinausi į Poe eilėarštį Annabel 
Lee. Vanda dar nebuvo atvažiavus, turėjo atvykti 
rytoj. Pradėjau ilgėtis. Palikau kambarį ir nuėjau 
į merginų bendrabučio salę, kur radau daug mer
ginų ir tik kelis vaikinus. Jie šoko, pianinu skambi
nant. Aš išvedžiau šokti mergaitę, kuri meiliausiai 
žiūrėjo į mane. Buvau menkas šokėjas, nebaigus 
vieno šokio jinai pavadino išeiti pasivaikščioti, at
vėsti. Išėjome.

Vakaras buvo šiltas, žvaigždėtas, gatvės ir 
aikštės tarp universiteto mūrų — tuščios, nutilu
sios. Ėjome susikabinę, spausdami vienas kito ran
kas. Atrodė, kad nepaisome, kur einame, kad ei
name tik pasivaikščioti, be jokio kito tikslo. Atsi
radome prie geležinkelio nuolaidos, valandėlę sto
vėjome tylėdami. Atrodė, kad apsisuksime ir grį
šime į dormitoriją šokti. Bet ji pradėjo kiečiau 
spausti mano ranką, o kitos, esančios ant mano lie- 
menio, rankos pirštais pradėjo skaityti mano šon
kaulius, ir gal mąstė ji, kad aš nemoku nieko ge
ra greitai pamatyti.

— Nusileiskime ten atsisėsti, — nelauktai ji 
prabilo ir pliaukštelėjo delnu man per šlaunį.

Aš tylėdamas paėmiau ją į rankas ir nunešiau 
į pakalnę. Giliame iškasė, prie geležinkelio bėgių 
buvome vieni, vienu du. Radome lygią pievutę at
sisėsti. Už pusvalandžio aš atsiguliau aukštielnin
kas ir išsitiesiau. O ji dūko. Kuteno mano pagurk- 
lę, krūtinę. Nuo krūtinės jos pirštai , sustodami ir 
vėl pradėdami, kasėsi žemyn, už juostos. Ji bučia
vo mano lūpas, veidą, pažastis. Šį vakarą ji buvo 
mano Annabel Lee.

Čia praleidome tris valandas, pusnaktį, išbu
vome iki paskutinės minutės, iki paženklinto laiko 
merginai būti dormitorijoje. Pakilę skubom įram
tėme į medinį stulpą savo inicialus. Aš pirma, ji 
paskui.

Universitete teko man išbūti dar kelis metus 
po šio neužmirštamo vakaro, bet toliau nepasitaikė 
atsirasti po šiuo tiltu nei vienam, nei su mergina.

Kitą dieną atvažiavo Vanda. Tuojau užmiršau 
vakarykščią mergaitę. Kai numirė Vanda, pradė
jau prisiminti aną mergaitę, jos ilgėtis, bet ieš

koti neišėjau. O reikėjo. Aną vakarą ji buvo mano 
Annabel Lee, ji būtų padėjus man užmiršti Van
dą. Dabar, mintimi nuklydęs į praeities tolį, tenai 
po ano vakaro, matau save, kaip aną vyrą baladė
je, kur pats vienas keliauja ir keliauja aplink 
kalną.

Pradėjau ieškoti mūsų inicialų. Buvo sunku 
juos, rasti. Neatsiminiau, į kurį stulpą mes įram
tėme. Visi stulpai aplink buvo pilni visokių ini
cialų, nuo A iki Z. Ir jie buvo, kaip žmonės: vieni 
labai seni, kiti seni, kiti jauni, kiti jaunesni. Kai 
kurie turėjo tvirtus veidus, kai kurie buvo pilki, 
vienodi. Mačiau, kad per tą 46 metų laikotarpį yra 
atėjusių čia labai daug.

Negreitai radau mūsų inicialus. Savo T iš to
liau pamačiau. Pamačiau ir pagalvojau: — Veltui 
vargau, turėjau žinoti, kur ieškoti savo akių aukš
ty, ne išilgai viso stulpo. Anos mergaitės R taip 
pat turėjo savo išvaizdą. Raidės apšiurusios, su
aižėjusios, pilkos, kaip pats stulpas, bet išlikusios 
ir dar atpažįstamos.

Pradėjau bėgioti nuo to stulpo prie ano, kur 
jaunuoliai ką tik paliko savo inicialus. Bėgiojau 
čia, atgal, nagrinėdamas tas aštuonias raides. 
Kiekvieną kartą gavau tą patį atsakymą: prieš 46 
metus įramtyti inicialai yra iki smulkmenos tokie 
pat, kaip ką tik pasitraukusių, šiandien palikti jau
nuolių ženklai.

Sukosi galva. Ir tai buvo dar neviskas. Pa
mačiau aną luošą senę leidžiantis žemyn.

Senutė leidosi atsisėdus. Pakabinus lazdą ant 
savo alkūnės, atsilošus, kojas išskėtus, per kelius 
surietus, rankom ir kojom ji krapštėsi žemyn. 
Kartais prisilaikydama, kartais pasistumdama. 
Suknią atsiraičius iki juostos, atsisėdus ant apati
nių, kurie buvo patys aukštai pasiraitę. Jos blauz
dos ir šlaunys būvi plikos, labai negražios: storos, 
pilnos duobių, guzų ir mėlynų siūlų. Tai buvo ka
rikatūra, kurios neišgalvotų ir genialus dailinin
kas.

Skubėjau padėti jai.
— Nereikia, nereikia. Aš pati. Tu manęs nei 

pakelsi, nei pastatysi, nei prilaikysi pastatytą. 
Čia tik juokai. Aš kalnus laipiojau, kalnų viršūnėm 
vaikščiojau, kai buvau jauna. Ko tu čia atsiradai? 
Ko ieškai? — aiškiai, smagiai kalbėjo senelė.

Jos balsas buvo jaunas ir tvirtas, tarytum bū
tų atsiradęs iš kur kitur, atklydęs aidas, ne iš jos 
kūno kyląs.

— Nusileisti gal nusileisi pati viena, bet kaip 
tu užlipsi atgal? Ar pagalvojai? '— juokaujančiai, 
prisitaikydamas prie jos tono tariau.

— O va taip — užpakaliu pirmyn, — ji at
sikirto smagiai.

(Pabaiga 4)
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PASIMATYMAI SU AUSTR. LIETUVIAIS
Įspūdžiai ts kelionių po australui

Balandžio 13 d. kartu su žmo
na palikę Bardwell Park, Sydney, 
išvykome mašina Adelaide — 
Crystal Brook, S.A. link aplanky
ti sūnaus Roberto ir atostogau
ti. Jis tuo laiku dirbo 120 mylių 
už Adelaidės pavaduodamas vie
tinį gydytojų.

Pasitaikė puikus oras, kelias 
geras, važiuoti vienas malonumas. 
Neprivažiavus Wagga Wagga, 
per neapsižiūrėjimų mašinoj iš
sibaigė benzinas ir sustojom. Gry
ni laukai matėsi toli kai kur fer
merių sodybos. “Kų dabar dary
ti?” Pravažiuoja viena kita ma
šina į tų pusę, kur ir mes važiuo
jame, parodžiau ranka signalą vie
nai dš tų, mašina sustojo.

Klausiau “Ar toli nuo čion ben
zino stotis” — atsakė “už dvie
jų mylių”. Prašiau kad mane pa
vežtų iki garažo. Mašinoj važiavo 
du jauni vyrukai. Jie mielai su
tiko mane pavežti ir važiuojant 
sako “jeigu nori mes ir atvežime 
atgal su benzinu. “Kaip aš tokio 
pasiūlymo galėčiau atsisakyti! 
Nuo seniai kalbama, kad S.A. 
W.A., ir Q-land, yra labai drau
giški žmonės ir nuoširdūs, o N. S. 
W. ir Victorijos žmonės nedrau
giški — materialistai ir panašiai. 
Aš, norėdamas juos pagirti, sa
kau "ne tik kituose štatuose, bet 
ir N.S.W. yra gerų žmonių.” Jie 
atsakė “prieš trejus metus, tėvas 

Inicialai...
(.Atkelta iš psi. S')

ir parodė. Delnais ir kulnais atsirėmus į žemę, 
ji pakėlė savo sėdynę ir pėdų pastūmė atgal.

— Aš dešimt metų po kalnus laipiojau, aplink 
kalnus stačia uola su virvės pagalba, aukštai nuo 
lygumos rėpliojau, į kalnų viršūnes kilnojausi. 
Mano vyras yra specialistas kalnų' laipiotojas. Toks 
buvo. Kalnuose buvo jo džiaugsmas, gyvenimas. 
Bet tai buvo jau seniai, jau seniai į kalnų viršū
nes jis nebeužlipa. Paseno. Tik nuvažiuoja prie 
kalno, iš papėdės pažiūrėti į viršūnę. Jis penkioli
ka metų už mane vyresnis. Jis ilgai nepaseno; o 
aš anksti pasenau. Kai sugijo koja, pradėjau storė
ti, riebėti ir senti, — sėdėdama, ilgėdamasi kalnų.

Ji kalbėjo nepakildama nuo žemės.
— Ko čia atsiradai? — paklausiau.
— Tikrai ko? nevisiškai žinau. O tu? Ko tu 

Čia?
— Ir aš nevisiškai žinau.
Ji nepasakė man, aš nepasakiau jai, bet vėliau 

išgirdau, kad ir ji, kaip aš, atsirado čia ieškoti 
prieš 46 metus paliktų savo inicialų, ir tų pačių.

Nusileidusi ir atsistojusi, ji vėl prabilo.
— Pavargau, — pasiskundė. — Kai kalnų vir

šūnėmis šokinėjau, tokių pakalnėlę būčiau šokte 
nušokus. Aš dešimt metų po kalnus laipiojau, nuo 
1920 iki 1930, kol kojų išsisukau. Išdraskyčiau sa
vo daliai akis, jei ji jas turėtų.

Aš jau sėdėjau, galvodamas grįžti. Bet norėjau 
pamatyti, kų čia darys toji moteris.

Ji nuėjo po tiltu.

— Štai, štai, štai! — ji šaukė, lazda pasirem
dama šoko aukštyn. — Bet, bet, kaip čia yra? — 
ji išvertė akis. — Kaip čia yra? — ji šaukė. R 
tikrai mano. Kas kitas šitaip jų išpiautų? Bet at
rodo, kaip šiandien ar vakar palikta — baltutė, 
šviežia. Pradedu atsiminti ano vaikino T, kuri taip 
pat yra kaip jo. Pažiūrėk į jos stogų. Kur rasi kitų 
tokį?

— Gal taip, bet matyti, kad šie inicialai yra 
kų tik palikti — šiandien, vakar ar prieš kelias die
nas. Einame paieškoti senesnių, — tariau.

Siekiau paimti jos alkūnę, norėdamas padėti 
jai.

— Ne. Nepatinka man, kai kas nori padėti. 
Nieko negelbsti, tik sunkiau man pasidaro. Pasi
gailėjimo vertas daiktas turi išnykti, kad neterštų 
žemės, nelaikytų vietos, sveikam daiktui reikalin
gos. Taip aš pagalvodavau, kai po kalnus laipiojau.

Nevedžiau jos tiesiai prie stulpo, kur buvo ieš
komieji inicialai. Pirma mes sostojome prie dviejų 
kitų stulpų, kur radome įpjautas kelias R ir T. 
Jos buvo pilkos, panašios viena į kitų, be veido. 
Pagaliau atsistojome prieš stulpų, kur buvo įram- 
tyti mūsų inicialai — A T-B R. Ji greitai pamatė 
ir atpažino raides.

— Čia, čia! — ji linkimai sušuko. — Tie! Tie 
— mūsų inicialai, jo ir mano. Mano R, jo T — 
tokių kitų niekur nerasi, niekur. Vargšeliai, nu
plikę, suaižėję, bet tebesilaiko.

Su akiniais ir be akinių ji ilgai žiūrėjo į ini
cialus, jaudindamasi pasakojo, kaip tai buvo, kaip 
atsitiko. Ji buvo tik atvažiavus į universitetų, 
neturėjo draugų, nespėjus užmegzti pažinčių.

— Tų vakarų jis mane vadino Annabel Lee, tai 
mergina, kurios meilės viršyti ar pasiekti negali

IEŠKAI KREDITO?
SKOLINKIS TALKOJE PALANKIAUSIOMIS SĄLYGOMIS.

Aš akimis sekiojau moterį su lazda, galvoda
mas, kiek metų ji išvargo su ta savo koja, su laz
da. Trisdešimt? Daugiau. Ji, kalnų viršūnėse šoki
nėdama, šauniai juokėsi iš mirties, bet po nelai
mės toji drųsa paliko jų, paliko gyventi su lazda.

Nuo stulpo prie stulpo ji ėjo, iš aukšto žemyn 
kiekvienų stulpų žiūrinėjo, nusiimdama ir užsidė- 
dama akinius. Pagaliau garsiai, bet pati sau ji šau
kė.

— Nebėra! Nebėra, nebėra!
— Ko nebėra? — sušukau aš, nors žinojau, ko 

senelė jaudinasi.
— Inicialų. Inicialų, kuriuos mes palikome 

prieš 46 metus, — ji šaukė. — Tada aš čia mo
kiaus, dvejus metus išbuvau. Užmiršau jo vardų ir 
pavardę, buvo jis svetimšalis, atsiradęs iš negir
dėto krašto, dar menkai angliškai kalbėjo. Jis ir aš 
įrantėme į stulpų savo inicialus. Atėjau pažiūrėti, 
ar tebėra. Nebėra. Nežinau, ar aš čia noriu tų rai
džių pamatyti, ar ano vakaro, ar ko daugiau.

Aš nuėjau prie senelės. Kai ji laikė plačiai at
vertas savo akis, jose ieškojau to paties, kų nese
niai pamačiau anos merginos akyse, bet neradau. 
Neradau nieko, kas primintų man anų mergaitę, 
vieno vakaro mano Annabel Lee.

.— Nerandu, nerandu, nebėra, — ji daugiau 
jaudinosi.

— Sunku pamatyti — visi stulpai aplink, kiek 
ranka pasiekia ir kiek nusileidžia, pilni inicialų, 
— tariau.

— Ir pažiūrėk, kiek laimingų porų čia buvo 
valandėlę.

— Galima spėti, kad tik dešimta paliko savo 
inicialus.

Atsistojome prieš stulpų, kur anieji jaunuoliai 
kų tik stovėjo. Senelė greitai pamatė jų paliktus 
inicialus.

jokia kita. Ar skaitei tų eilėraštį?
— Neskaičiau, — atsakiau.
— Jei neskaitei, tai nesuprasi, kų aš tau pa

sakoju.
Jau nepalaužiamai buvau tikras, kad ji yra 

anoji mergaitė, tiksliau: ji buvo anoji, ir mačiau, 
kad jai nei į galvų neateina, jog aš buvau anas jos 
vaikinas. Jausdamas didelį skausmų, žiūrėjau į 
jos veidų, į akis, bet ir dabar ten neradau jokio 
pasilikusio ženklelio anos mergaitės.

Palikome patiltį.
Ji pasiraitė suknių viršum juostos, nugara į 

kalnų atsisėdo kiek pasiekdama toliau nuo lygumo's 
ir tvirtu balsu paprašė:

— Tu dink savo keliais, kad nematytum, kaip 
aš čia vargsiu. Aš grįžtu, palikau savo vyrų audi
torijoje.

— Truputėlį toliau yra išmintos pakopos, ga
lima lengviau užlipti, — tariau.

— Kur? Parodyk.
Ji atsistojo, susitvarkė suknių, paėmė nuo sa

vo alkūnės lazdų.
— Einame, — tarė.
Pamačius pakopas, ji nusivylė:
— Tos pakopos tik jauniems ir sveikiems, ne 

man. Kaip aš tiek išsižergsiu padėti kojų nuo vie
nos ant kitos?
Vis tiek bus lengviau užsikrapštyti. Prašau dabar 
palikti mane vienų.

— Sudiev, — tariau. Ir ne tik taip sau. Tariau 
iš visos širdies.

Užlipęs į viršų, atsisukau ir dar kartų sušu
kau: —• Sudiev!

Žmonų radau po ųžuolu ant suolo, šalia jos 
sėdėjo anas senelis, kurį mačiau auditorijoje. Jis 
pasakojo mano žmonai apie anas dienas, kad jis 
laipojo į kalnų viršūnes.

čia pirko kviečių ir avių farmų, 
atsikėlėm iš S.A. ir apsigyveno
me N.S.W.” Atvažiavome prie ma
no mašinos pripylėm benzino ir 
riedėjom toliau.

Teko pravažiuoti tokių vietų, 
kur per 80 mylių nėra garažo. Va
žiuoti neskubėjome, turėjome gali
mybių daugiau ir geriau šį tų pa
matyti. Jei tenka važiuoti trau
kiniu ar lėktuvu skristi, mažai kų 
gali pastebėti, be abejo jeigu ei
tum pėsčias dar geriau ir dau
giau visa ko pamatytum.

Netoli S.A. ribos, miestelis Mil- 
dura, gyventojų skaičius 12,279, 
stovi ant Murray upės kranto, la
bai puikioje vietoje. Tai turistų 
ir atostogaujančių sustojimo vie
ta. Pats miestelis švarus, puikios 
krautuvės, hoteliai, moteliai ir 
pan. Miestelio ribose tinkamas 
bizniui sklypas kainuoja £500 — 
£800. čia gyvena 3 lietuvių šei
mos. Namai nebrangūs, viešbučiai, 
hoteliai, moteliai užpildyti. Per
nakvoję Milduroj, važiavome to
liau, pasiekėme Renmark mieste
li, gyv. 2,854. Labai įdomus ir šva
rus. Jau čia centras vyno, vynuo
gynų ir vyno pramonės. Teko ap
lankyti “distillery” kur vynų ir 
brandy gamina.

Balandžio 16-tų dienų prieš pie
tus pasiekėme Adelaidę. Apsisto
ję motely ir susitvarkę bei pasil
sėję, važiavome į lietuvių Šv. Ka

zimiero koplytėlę ir aplankyti pa
rapijos klebono Kun. Kazlausko. 
Radome namie. Prisistačiau, kad 
atvykę iš Sydney norime pama
tyti vyriausių lietuvių galvų. Kle
bonas šypsodamas sako “jeigu 
tikros galvos nėra, tai kiekviena 
gali būti galva.” Jisai maloniai ap
rodė parapijos patalpas, didžiulę, 
baigiamų pristatyti salę ir kitus 
pristatymo darbus, Šv. Kazimiero 
koplytėlę, kur pirmų kartų Aus
tralijoje jaučiausi esųs lietuviš
koje bažnyčioje. Džiaugiaus ir 
jaudinaus, šventoriuje aukštas 
medinis kryžius, kampe išmūrin- 
tas paminklas su Lietuvos her
bais, ir ant viršaus Rūpintojėlis, 
moterų prižiūramas gražus gėly
nas. Matyti, Kun. Kazlauskas yra 
geras architektas, statybininkas 
ir organizatorius. Sakiau “Tėve! 
mes to Sydnejuje neturime, pra
šau persikelti ir pas mus tų pada
ryti.” Mažai į tai kų atsakė, bet 
perdaug nesispyrė. Mieli Adelai
dės lietuviai! parapijiečiai! kaip 
ko, galite netekti savo mėgiamo 
klebono! Pavaišino mus namie ga
mintu vynu, kų tik dar karšto iš 
katilo pripylęs po “kriuzukų” ma
no žmonai, man ir mažesnę dalį 
sau. Skonis neblogas.

Užklaustas, ar toli nuo čia Lie
tuvių Sųjungos namai, atsakė ne
toli ir pats pasiūlė mus į juos nu
vežti. Nuvažiavus čia radome pir

mininkų p. P. Bielskį ir kitus val
dybos narius, ir tuoj tarp mūsų 
užsimezgė nenutraukiama kalba, 
klausimai ir atsakymai. Aprodė 
visų pastatų, didžiulę salę, mūsų 
tautiečio Juozo Bačiūno vardo kny- 
gynų-bibliotekų, bufetas, virtuves 
ir kitus pristatymus. Kiemas dide
lis, yra ko pažiūrėti ir pasidžiaug
ti. Anksčiau Sųjungos pirminin
kas buvo p. V. Raginis, kuris ir 
nešė tų namų įsigyjimo ir praplė
timo didelę naštų.

Kaip tik tų vakarų Savaitgalio 
Mokyklos Tėvų Komiteto buvo su
rengtas metinis ‘balius. Moterų 
sekcijos narės ruošė užkandžius, 
stalus ir pan. čia mes susipažino
me su Moterų Sekcijos Komitetu, 
ir pakvietė mudu su žmona į po
būvį. Mes vakare atvykome. Žmo
nių priėjo beveik pilna salė, visi 
elegantiškai apsirengę, ypač po
nios su balinėm sukniom. Mes pra
leidome labai jaukiai vakarų, net 
ir “klumpakojį” pašokom.

Sekmadienį, 11 vai. pamaldoms

NAUJA LIETUVIU ŠEIMA

Jaunavedžiai Violeta ir Mindaugas Mauragiai, susituokę gegu
žės 14 d. Adelaidėje. Malonu skaitytojams pristatyti jaunę są
moningą lietuvių šeimą: p. Violeta Mauragienė — Vasiliaus
kaitė yra veiklių lietuvių Vasiliauskų dukra (jos motina — 
plačiai žinoma solistė dainininkė Genovaitė Vasiliauskienė), 
nuo pat mažens auginta ir brandinta lietuviškoje dvasioje ir 
aktyviai pasireiškusi lietuviškoje veikloje: tautinių šokių šo
kėja ir buv. jaunųjų šokėjų Adelaidėje grupės vadovė. Min
daugas Mauragis nuo pat mažens skautas ir sportininkas. Abu 
su aukštuoju mokslu.

PADĖKA .

Su džiaugsmu žvelgiame į ne
seniai praėjusį vienų iš sėkmin
giausių Sydnejaus skautų kaukių 
balių.

Mūsų širdys, kupinos padėkos 
jausmų, linksta į tų visuomenę, 
kuri taip nuoširdžiai parėmė mū
sų jaunųjų atžalų — Aušros tun
to skautus-tes.

Ypatingas ačiū skiriamas šiems 
ruoša, darbu ir visokiausiomis gė
rybėmis prisidėjusiems prie kau
kių baliaus pasisekimo: p.p. V. 
Antanaitienei, M. Apinienei, K. 
Bačiulienei, E. Badauskienei, 
Bartkevičienei, O. Baužienei, M. 
Bernotienei, I. Daudarienei, Do- 
nielienei, Eirošienei, E. Jonaitie
nei, M. Juraitienei, Kaminskienei, 
A. Kapočienei, O. Karpavičienei, 
Milašienei, Osinienei, Petniūnie- 
nei, Račkienei, E. Rotcienei, Rut
kauskienei, Skirkienei, D. Skoru- 
lienei, Petkienei, Šapronienei, E. 
Šliogerienei, Šiurkienei, Turienei,

AUKOS

Tėvų jėzuitų lietuvių misijos 
statomai koplyčiai Brazilijoje au
kojo:

P. Žebrauskas, Adelaide — $25; 
L Kava, Tully, N. Qld — $20; 
A. Taparevičius, Cairns, N. Qld.
— $10; A. Stasytis, Melbourne — 
$5; P. Baltakis, Caims, N. Qld.
— $10; Dr. V. Didžys, Melbourne
— $4; K. Stankūnas ir J. Luc- 
kus, Brisbane — po $1.

Su anksčiau surinktomis auko
mis iš viso ligšiol suaukota 
$2233.00. Visiems mieliems auko
tojams nuoširdžiai dėkoja Tėvai 
jėzuitai Brazilijoje. Maloniai pra
šoma aukas siųsti ir toliau įgalio
tiniui:

Rev. S. Gaidelis
264 Miller Street, 

North Sydney, N.S.W. 

prisirinko pilnutėlė bažnytėlė. Pa
maldas laikė Kun. Kazlauskas. 
Giedojo vyrų choras, vargonau- 
jant muzikui chorvedžiui p. Šim
kui .Vyrai padoriai apsirengę, ne
simatė su megstinukais nei ap
šepusiai marškiniais. Moterų daug 
su nepridengtomis galvomis, pa
laidais plaukais, kaip ir pas mus 
lietuvių pamaldose Sydnejuje.

P.p. K. Pociai pakvietė mus pie
tums, sočiai papietavę ir jaukiai 
p.p. Pocių šeimoje leidome laikų.

Vakare sūnus Robertas mus nu
vežė į savo darbovietę, Crystal 
Brook, 120 mylių už Adelaidės. 
Ten vienas hotelis, vaistinė, baž
nyčia, mokykla, ligoninė, ir vienas 
gydytojas. Dr. North su žmona 
išvykęs atostogų ir Robertas jį pa
vadavo. Dr. North’o labai didelis 
namas su vaisių sodu. Čia oras 
sausas ir diena šilčiau negu Syd
ney; naktys šaltokos. Salione bu
vo didžiulė ugnavietė, kur vaka
rais storais pagaliais užkūrę ug-

Venclovienei, Virgeninkienei, Zab- 
lockienei ir N. Žygienei, Cox’ams, 
Grybams, Kazokams, Laukai- 
čiams, Migevičiams, Mikalaus- 
ka|ms, Nagiams, A. Narbutams, 
Sankauskams, Saudargams, Sim- 
niškiams, Vingiliams, V. Bernotui, 
V. Bosikiui, K. Butkui, Juzėnui, 
J. Kelertui, Dr. V. Kišonui, V. 
Miniotui, S. Naručiui, ir S. Pa- 
cėsai.

Taipogi nuoširdus ačiū taria
mas visiems židiniečiams ir skau
tų tėvų Komiteto nariams, aukš
čiau neišvardintiems, paaukoju
siems savo laisvų laikų ir intensy
viai prisidėjusiems prie šio vaka
ro sėkmės.

Ir pagaliau dėkojam visiems sa
vo atsilankymu materialiai ir mo
raliai parėmusiems mūsų skautus 
bei skautes.

Aušros Tuntas
Senųjų Skautų Židinys
Sydney Skautų Tėvų Komitetas 

PADĖKA

Tėvų jėzuitų lietuvių misijos 
statomai koplyčiai Brazilijoje au
kojo:

Z. Dargvanienė, N. Geelong — 
$100; X.Y., Melbourne — $20; J. 
Žemaitis, Ingham, N. QLD. — $10; 
P. Dagilienė, Melbourne — $ 2 ir 
R. Žiukelis, Brisbane — $ 1.

Su anksčiau surinktomis auko
mis iš viso ligšiol suaukota: 
$2157.00.

Visiems mieliems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja Tėvai jėzuitai 
Brazilijoje. Maloniai prašoma au
kas siųsti ir toliau įgaliotiniui:

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

IŠGANYMO ŽINIA. Lietuvių 
evangelikų sekmininkų laikraštė
lis Nr. 2/16. Tai religinio turi
nio hektografuotas leidinėlis, ku
rį leidžia ir redaguoja S. Taut- 
vaišas. Adresas: P.O. Box 95, 
Clayton,Vic.

nį, sėdėdavome ir jaukiai pralei
dome laikų, pasitardami ir dary
dami planus.

Šioje aplinkoje augina kviečius 
ir avis. Vienas Roberto pažįsta
mas, kviečių farmeris (ir avių) 
12,000 akrų savininkas, mudu pa
kvietė lapių ir zuikių medžioklėn 
naktį. Tokių medžioklę pirmų kar
tų mačiau. Automobilio vairuoto
jas viena ranka vairuoja mašinų, 
o kitoj rankoj turi prožektorių, 
kuris aiškiai nušviečia apie 300 
jardų nakties metu. Važiuojame 
po ganyklas (paddock) ieškodami 
taikinio. Kiškis, šviesos užpultas, 
išsigųsta, apanka ir sustoja ke
liom sekundėm. Apginklavo ir ma
ne ir kaip buvusiam senam karei
viui, davė kariškų šautuvų. Aš 
pasirinkau taikinį — lapę — bet
lapė tų naktį nesirodė, taip aš ir
išlikau šūvio nepaleidęs. Robertas 
nušovė 4 kiškius. Medžioklę bai
gėme apie 11 vai. vak. Farmerio 
žmona padarė karštos arbatos ir 
skanių užkandžių. Koks medžio
tojo apetitas po medžioklės, aišku!

Pasikalbėjus su S. A. ferme
riais, sužinojau, išdirbta farma 
geros žemės £50 už akrų, neišdirb
ta su mišku prie susisiekimo nuo 
£5 — £8 akras, yra ir tokių ūkio 
biznių: ūkininkas turi ūkį dirba
mos žemės, bet neturi apdirbimui 
padargų, kitas turi mechanizuotus 
padargus, jis susitaręs apdirbti 
kito ūkį arba kelius ūkius. Savi
ninkas duoda sėklų ir trųšas, o jo 
mašinos ir darbas, derlius dalina
mas pusiau. Aš kalbėjau su jais 
ir abudu patenkinti. Pilnas kom
plektas ūkio padargų kainuoja 
£12,000, sako jeigu derlius geras, 
per 3 metus mašinas išmoka. Vie
nų tokį pusininkų — ūkininkų su
sitikau. Turi 180 akrų, augina 
kviečius, miežius, ir avižas. Sakė, 
arabiškos avižos, bet aš nemačiau 
skirtumo nuo lietuviškų. Ūkinin
kai iš ūkio banko paskoloms gauti 
turi dideles lengvatas — 3š proc. 
"ilgam išsimokėjimui. Provincijoje 
(country), mažuose miesteliuose, 
visur mūro hoteliai su licensija ir 
nejudomu turtu kaina nuo £20,000, 
galima ir išsinuomuoti. Hoteliai 
turi dideles patalpas, daug kamba
rių pakeleiviams, ir didelius kie
mus automobiliams. Svečių maiti
nimui laiko vištų, ančių, kalakutų, 
žųsų ir pan. Apylinkės farmeriai 
koteliuose rengia pobūvius, krikš
tynas, vestuves, ir kt. Mums teko 
viename būti, kuris užsibaigė 5 
vai. ryto. Pajamos geros ir visi 
gerai pragyvena. Jaunieji, pasi
tikį savimi ir pasiryžę sunkiai 
dirbti, nenorį priklausyti bosui ir 
jo skambučiui, neturėtu perdaug 
spaustis į didmiesčius: provincijo
je ekonomiškai prasimušti galimy
bių yra daugiau.

(Bus daugiau)

s

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

i
TEISE 

PASISAKYTI
Ai- mes turime teisę laisvai iš

reikšti mintį visuotiniame apylin
kės narių susirinkime?

Tokios teisės nepastebėjau vi
suotiniame Bankstowno apylinkės 
susirinkime gegužės 29 d.

Bankstown Apylinkės Valdyba 
gavo iš “iniciatorių” pageidavimų, 
kad visuotiniame apylinkės susi
rinkime būtų iškeltas susivieniji
mo su kitomis Sydnejaus apylin
kėmis klausimas. Tuo remdamasi 
Apyl. Valdyba šį klausimų įtrau
kė į susirinkimo darbotvarkę šeš
tuoju punktu.

Prasidėjus susirinkimui ir per
skaičius darbotvarkę atsirado na
rių, kurie pareikalavo, kad šis 
klausimas susirinkime nebūtų 
svarstomas ir būtų išbrauktas iš 
darbotvarkės.

Aš kaip to susirinkimo dalyvis 
ir buvęs Valdybos narys labai ap
gailestauju, kad susirinkimas ne
leido tuo svarbiu reikalu pasisa
kyti. Tikiu, kad leidus pasisakyti 
būtų išgirsta gana sveikų minčių 
ir idėjų, naudingų mūsų bendruo
menei.

Peržvelgęs visų susirinkimo ei; 
gų aš skaityčiau ,kad susirinkimas 
buvo neteisėtas, nes 1) neleista bu
vo laisvai parejkšti bendruomenės 
klausimu nuomonės, 2) susirinki
me dalyvavo 19% narių neapsimo
kėjusių nario mokesčio, kurie pa
gal statutų neturėjo teisės balsuo
ti. Manyčiau, ar nereikėtų šaukti 
naujo susirinkimo ir klausimo per
svarstyti iš naujo .

Pr. Sakalauskas

1
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'į
l

u

Belgijoje demonstruoju studen
tai reikalauja, kad Liuven’o uni
versitete būtų palikta abi vienodai 
galiojančios kalbos — prancūzų ir 
flamų.
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KLUBU
GEELONG
PRANEŠIMAS

Geelongo Liet. Sporto Klubo 
"Vytiės” naujos valdybos nariai 
pasiskirstė šiomis pareigomis: 
pirm., Adolfas Obeliūnas, vice- 
pirm. Liudas Valodka, sekr. Mar
tynas Janulis ir iždn. Česlovas Va
lodka. Sporto reikalų vedėjas Edu
ardas Lipšys.

Visus Geelongo “Vyties" valdy
bai skirtus laiškus ir raštus adre
suoti: G. L. S. K. “Vytis”, 14 
Spruhan Ave., Norlane, Vic.

★ '
VYTIS 2 — THUNDERBIRDS 

14:10
Daugiausia taškų pelnė V. Ma- 

nikauskaitė - 6.
*

VYTIS 2 — PIVOT ROVERS 
16:10

Gegužės 6 d. sėkmingai sužaista, 
kur geriausiai pasirodė V. Mani- 
kauskaitė ir R. Vaičekauskaitė.

*
VYTIS I — VYTIS II 12:8
Gegužės 13 d. susitiko vien sa

viškės. Jaunosios žaidėjos gal dau
giau iš pagarbos vyresniosioms 
turėjo nusileisti. Vyresniųjų (Vy- 
tisl) taškai: A. Andriukonytė 4, 
E. Buckytė 4, D. Skapinskaitė 2, 
M. Xouris 2, V. Vaičekauskaitė 1 
ir E. Shuigles 1. Jaunių (Vytis II) 
taškai: Atrodo, viena Veronika 
Manikauskaitė nesutiko nusilenkti 
vyresniosioms vytietėms ir pati 
viena sukrovė visus 8 taškus!

*
Atrodo, kad berniukų trenerio p. 

S. šuto ištisų metų darbas su jau
naisiais nebuvo veltui ir tikimės, 
kad šiame turnyre mūsų berniukai 
išeis i priekį. Taip pat didelį dar
bą atliko ir p. K. Starinskas, tre
niruodamas abi mergaičių koman
das; darbo rezultatus liudija mer
gaičių laimėjimai.

Kiek blogiau su Vyties vyrų ko
manda. Daugumai žaidėjų išvykus 
dirbti į Melbourne nebeįstengta 
sudaryti komandos žiemos turny
rui.

Judobius 
«

Geelongo “Vyties” jauniai že
miau 16 m. gegužės 29 d. pirmą 
kartą pasirodė aikštėje su užtik
rinta pergale.

MELBOURNE
VARPAS — FOOTSCRAY 

42-39
Po gražaus žaidimo rungtynės 

nesunkiai laimėtos. Taškus pelnė: 
A Ališauskas 17, š. žiedas 8, V. 
Soha ir J. Varkulevičius po 6 ir 
G. Statkus 5.*

VARPAS — AJAX 32-53 
čia Varpas susitiko su stipria 

žydų komanda, kurie gerokai pra
nešė mūsiškius ūgiu ir sparta. 
Taškai: A. Milvydas 15, A. Skim- 
birauskas 5, A. Ališauskas, V. 
Soha ir A. Šimkus po 4.

VARPAS — SOUTHERN 
CROSS 42-43

Sukovota labai gerai prieš stip
rius priešininkus. Paskutinėse mi
nutėse, teisėjui padedant pralai- 
mėjome.Taškai: A. Milvydas 22, 
V. Soha 8, V. Brazdžionis 6, A. 
Ališauskas, J. Varkulevičius ir š. 
Žiedas po 2.

VARPAS — G.M.H. 44-34
Nors priešas ir stengėsi, bet 

nieko negalėjo padaryti prieš ko
vingus varpiečius. Taškai: A. Ali
šauskas 12, V. Soha 9, R. Firi- 
nauskas 7, J. Varkulevičius 6, V. 
Brazdžionis ir A. Skimbirauskas 
4, Š. Žiedas 2 ir V. čerakavi
čius 0.

Vyr. mergaitės
VARPAS — THUNDERBIRDS 

41-21
Antrame puslaikyje priešinin

kėms visiškai pasimetus rungty
nės lengvai laimėtos. Taškai: R. 
Milvydaitė 21, D. Statkutė 8, A. 
šilvaitė 6, J. Bladzevičiūtė, R. 
Kliukaitė ir R. žiogaitė po 2.

VEIKLOJ
VYTIS — TRY BOYS 48:12

Kaip pirmą kartą, jie pasirodė 
kaip gyva ir judri komanda, visą 
rungtynių laiką vesdami į užtikrin
tą pergalę. Treneris S. Šutas turė
jo progos baigiantis rungtynėms 
išleisti jauniausią ir mažiausią 
žaidėją A. Kymantą, kuriam, nors 
ir buvo progos, nepavyko įmesti 
krepšio. Taškus pelnė: A. Čereka- 
vičius 16, S. Karpuška 10, V. Obe
liūnas 8, K. Obeliūnas 6, A. Jaku
bauskas 4 ir D. Leitmanis 4.

*
VYTIS — ST. JOSEPHS 17:5
Gegužės 6 d. “Vyties” jauniai su

sitiko su jaunių St. Josephs ko
manda. šios rungtynės buvo skir
tingos, negu pirmosios: žaidimas 
lėtas ir nepatikimas. Atrodo, mū
sų jaunieji žaidėjai pergyveno pir
mą laimėjimo džiaugsmą ir jaus
dami silpną priešininką nei nesis
tengė padauginti taškų. Žaidime 
ypač pasižymėjo A. čerekavičius ir 
K. Obeliūnas.

*
VYTIS — Y. M. C. A. 34:22
Nors buvo mėnesio 13 d. ir pen

ktadienis, bet vytiečiai jauniai įro
dė ką gali ir šioje nelaimingoje 
dienoje. Pirmas puslaikis baigtas 
12:10 mūsiškių naudai. Antrame 
puslakyje pirmas 3-4 minutes 
vytiečiai atleidžia spaudimą, prie
šas susigriebia ir staigiais prasi
veržimais net pirmauja dviem taš
kais. Bijota, kad vytiečiai gali ir 
pralaimėti. Bet kur tau! Mūsiš
kiams to ir tereikėjo: A. čerekavi
čius ir V. Obeliūnas S. Karpuškai 
padedant kaip pradėjo krėsti krep
šius, priešas visai pasimetė, pradė
jo jaudintis ir turėjo pasiduoti. 
Šiose rungtynėse visi jauniai pasi
rodė ištvermingi ir šalti, ypatin
gai A. čerekavičius ir V. Obeliū
nas. Taškus pelnė: čerakavičius 
10, V. Obeliūnas 8, S. Karpuška 8, 
K. Obeliūnas ir D. Leitmanis po 
4. Stipriam priešininkui esant šis 
penketukas per visas rungtynes 
nebuvo keičiamas.

*

MERGAITĖS

Balandžio 29 d. pirmą kartą pa
sirodė ir mergaičių “Vytis 2” ko
manda.

Jaun. mergaitės

VARPAS — CACCS 32-23

Jaunosios Varpo mergaitės su
sitiko su žymiai suaugesnėm aus- 
tralėm, kurios nuo pirmos minutės 
išvystė labai kietą ir greitą žai
dimą. Tačiau jos nesugebėjo su
laikyti N. Stanaitytės, kuri stai
giais prasivržimais ir taikliais me
timais pelnė 31 tašką. Dar vieną 
tašką N. Muščinskaitė pridėjo iš 
baudos. G. Uščinaitė, Irena ir Liu- 
sė Smilgevičiūtės gerom pasuotėm 
ir greitumu prisidėjo prie laimėji
mo.

VARPAS — CAULFIELD 
38-16

Nors varpietės ir darė klaidų 
kiekviena stengdamasi tolimais 
metimais uždirbti taškų, bet rung
tynės užtikrintai laimėtos. Taškus 
pelnė: N. Stanaitytė 28, G. Usci- 
naitė 6, N. Muščinskaitė ir L. 
Smilgevičiūtė po 2, I. Smilgevičiū
tė ir Pikelytė 0.

Reikia pastebėti, kad tai jau 
penktas jaunių laimėjimas šiame 
sezone.

(w)

PRIEŽASTIS

Jaunavedžių šeimoje žmona krei
piasi į vyrą:

— Kaip gi tau patiko pietūs, 
kuriuos šiandien pati viriau?

— Brangioji, neklausinėk, nes 
aš pamanysiu, kad tu ieškai bū
do susipykti. Kam to reikia!?

MŪSŲ PASTOGt

Kam pasitarnaujama?
DAR APIE SPORTININKŲ ELGESĮ

Perskaitęs p. A. Laukaičio 
straipsnį “Ar tikrai sportininkai 
smerktini!” (M.P. Nr. 15, Bu- 
šomedžio straipsnelį “Rekolekcijų 
mintimis” (T.A. Nr. 16) ir taip 
pat A. V-tis straipsnį “Skaityto
jai pasisako” (M.P. Nr. 16), lau- 
'kiau logiškos išvados — protesto iš 
tam tikrų žmonių, bet paskaitęs 
Rimo Gailiaus Sporto nuotrupose 
(M.P. Nr. 19), kur jis panoro suži
noti teisybę ir teisingai priekaišta
vo geelongiškiams už neįasisa- 
kymą virš minėtų straipsnių tei
singumu, nutariau parašyti.

Gyvendamas Geelonge ir būda
mas tuo laiku Geelongo Liet, apy
linkės Valdybos pirmininku, labai 
rūpinausi, kad Australijos lietuvių 
sporto varžybos Geelonge praeitų 
skalndžiai, gražiai, pakilioj, gry
nai lietuviškoj dvasioj, kad kiek
vienas sportininkas bei jų vadovai 
išsivežtų iš Geelongo gražiausius 
prisiminimus ir su nekantrumu 
ruoštųsi ir norėtų vėl atvažiuoti į 
Geelongą pasportuoti ir pabuvoti 
kartu su mumis. Taip pat mano 
noras’ buvo, kad geelongiškiai spor
tuojantį jaunimą gražiai globotų, 
prižiūrėtų, ko aš prašiau per mū
sų vietinę spaudą, per susirinki
mus ir per sporto šventės atidary
mą.

Turėdamas pats dukrą ir sūnų 
to paties sportuojančio jaunimo 
amžiaus pas save dar apgyvendi
nau šešis sportininkus, kuriuos 
aplankydavo dar gerokas jų drau
gų būrelis. Sekdamas visą Spor
to Šventės eigą bei sportuojantį 
jaunimą ir būdamas glaudžiame 
sąlytyje su sporto klubo “Vyties” 
Valdyba, manau, kad galėjau ir 
privalėjau matyti, kas vyko per 
Sporto Šventę Geelonge ir todėl no
riu paskleisti pluoštą minčių ir 
faktų, kurie turėtų išsklaidyt apsi
niaukusią sportinę padangę ir pa
rodyti Sporto šventę Geelonge to-
kioje šviesoje, kokioje ji tikrai ir 
buvo. Be to norėčiau pasakyti tie
sos žodį tiems, kurie nežinodami 
ar išpūsdami mažus įvykius juodi
no mūsų jaunimą.

Niekada netikėjau, kad toks 
gražus sveiko lietuviško jaunimo 
subuvimas, bndradarbiavimas, var
žybos užsitrauks ne tik kad vi
sai netinkančio, bet net negražaus 
atsiliepimo tiek per pamokslus, tiek 
per spaudą. Kur čia šuo pakastas? 
— nežinau. Ar čia norima pa
kenkti sporto klubams, ar norėta 
per ekstravagantiškus išsireiški
mus užsitarnauti sau asmeninės 
garbės?

Kad kun. Dr. P. Bašinskas pa
sakė tokį ar labai panašų pamoks
lą Sydnejuje per rekolekcijas, kaip 
rašo p. A. Laukaitis savo straips
nyje švelnioje formoje (M.P.) ar 
Bušomedis (T.A.), aš pilnai tikiu, 
nes panašaus turinio, o gal ir toks 
pats pamokslas buvo tuoj po Nau
jų Metų pasakytas Geelonge, kuris 
geelongiškių širdyse sukėlė daug 
kartėlio ir nepasitenkinimo ir dėl 
to buvo reaguota, bet atrodo ne
pakankamai, o gal toji reakcija 
liko nesuprasta ar ignoruota.
• Pasakytas piktas žodis po tam 
tikro laiko būna pamirštas ar 
bent primirštas, bet parašytas tas 
pats piktas žodis lieka lyg doku
mentas, kurį skaito ir draugai ir 
mirtini mūsų priešai, kurie ir taip 
jau mus visur šmeižia ir žemina. 
Bušomedis (T.A.) prisidengdamas 
slapyvarde juodina kitus nežinoda
mas ar taip buvo, ar ne. Jo išsi
reiškimas — “baisu, kai privačiuo
se namuose susirinkę 30-40 berniu
kų ir mergaičių, prisinešę alkoho
linių gėrimų linksminosi, o vėliau 
per naktį poromis trynėsi pakam
pėse ir 6 vai. į butus grįžo girti”, 
neturėtų būti net spausdinamas 
tokiame laikrašty kaip “Tėviškės 
Aidai”, nes per tai nukenčia ne 
tik mūsų išeivija, bet ir tas pats 
laikraštis nustoja savo vertės, nu
blunka. Nesistebėčiau, jei šis Bu- 
šomedžio straipsnis būtų pažodžiui 
pakartotas (perspausdintas) Vil
niaus “Tiesoje ” ar“Pravdoje”. Ar
gi jau mes nebemokam gražios mū
sų lietuvių kalbos, ar nebemokam 
išreikšti savo minčių pasakant tą 
patį bet tik išsireiškiant gražio
je formoje?

Gale straipsnio Bušomedis ats
kleidžia galbūt savo tikslus ra
šydamas: — “Atrodo, kad mes 
greit sulauksim to, kad retas'tėvas 

ar motina leis savo vaikus į or
ganizuotas Sporto šventes ir suva
žiavimus, nes niekas nėra garan
tuotas, kokie vaikai sugrįš iš tų 
švenčių”.

Visiems pilnai suprantama, kad 
visi tėvai gerai pažįsta savo vai
kus. Jei tėvai išleido į sporto šven
tę savo neklaužadą sūnų ar dukrą 
kurie pareidavo namo kada jie no
rėdavo, tai tokie tėvai puikiai ži
no, kad jų jokie sporto vadovai ar 
kas kitas nesutvarkys, čia straips
nio autorius panoro paveikti tuos 
tėvus, kurių vaikai yra geri. O ge
rų vaikų, turbūt niekas ir nea
bejos, buvo daugiausia, sakyčiau 
visi su mažomis išmtimis, o ne 
taip, kaip straipsnio auturius blo
guosius operuoja grupėmis po 
30-40.

Kad jaunimą prižiūrėjo Geelon
ge per sporto šventę galbūt net 
geriau, kaip kur kitur, tai yra 
grynas faktas. Ne tik kad geelon- 
giškių dauguma prižiūrėjo savo 
jaunuosius svečius, bet jais rūpi
nosi klubų vadovai, o Geelongo 
“Vyties” klubo valdybos nariai p. 
p. V. Bindokas ir Č. Valodka ne
gailėdami savo laiko ir nežiūrėda
mi nuovargio po sunkaus dienos 
darbo lankydavosi tarp 10-12 vai. 
vakaro tuose namuose, kur buvo 
apgyvendintas jaunimas ir tikrin
davo, ar jie visi yra namuose. Taip 
pat aplankydavo ir pajūrio ir ki
tas vietas, kur ‘ manydavo, kad 
jaunimas galėtų vėlokai susiburti.

Visiems turėtų būti suprantama, 
kad jaunimas važiuoja į sporto 
šventes ne tik už laimėjimus tau
rių parsivežti, bet liųoslaikiu pa
bendrauti, pasilinksminti.

Buvo susirinkę apsčiai jaunimo 
ir pas mane, kur jie gražiai pašo
ko, pasiklausė muzikos, pasišneku
čiavo ir laiku išsikraustė į namus. 
Niekur aš nemačiau girtuokliavi

Sportiškos vestuvės Geelonge
Geelonge vestuvės vyksta be

veik kas savaitgalį, tačiau spor
tiškos iš dar grynai lietuviškos 
yra retesnis dalykas.

Gegužės 14 d. 4 vai. p.p. šv. Jo
no bažnytėlė prigūžėjo pilna žmo
nių, lyg per kokius atlaidus. O 
juos sutraukė Renatos Akenytės 
ir Kajetono Starinsko vestuvės. 
Malonu jaunavedžius pristatyti 
visam sportuojančiam Australijos 
lietuvių jaunimui, nes Renata ir 
Kajetonas nuoširdūs susipratę lie
tuviai ir turbūt napleido nė vienos 
Sporto šventės Australijoje.

Jungtuvių apeigas atliko sve
čias iš Melbourno kun. P. Vaseris 
bažnyčioje giedant Geelongo liet, 
chorui vad. p. R. Zenkevičiaus.

Vestuvinė puota vyko Geelongo 
Liet. Namuose. Kol jaunavedžius 

Renata (Akenytė) ir Kajetonas Starinskai
Nuotiwuka V. Pranskfkno

mo bei “trynimosi poromis pakam
pėse”.

Jei, prileistom, koks neklauža
da ir prisigėrė ar padarė kokį nors 
netaktą, tai suprantama, kad di
deliuose susibūrimuose visada ir 
visur gali tokių pasitaikyti. Be to 
dar į sporto šventę buvo atvažiavę, 
kiek man yra žinoma, ir visai ne
priklausą sporto klubams, kurie, 
be abejo, nebuvo klubų vadovų kon
trolėj bet galėjo padaryti spor
tuojančio jaunimo vardu kokią 
nors išdaigą.
Perbėgęs mintimis per visą spor

to šventę, visus susitikimus ir pa
sikalbėjimus tiek su sporto klubo 
vadovybe, tiek ir su jaunimu, ma
nyčiau, kad tik mažas nereikšmin
gas įvykis, kuris įvyko Geelonge 
ir lietė daugiausia geelongiškius, 
gyvenančius pas savo tėvus, ir 
buvo išpūstas į didžiausią burbulą.

Jei tie žmonės, kurie apie tą įvy
kį išpūsdami kalbėjo, rašė, būtų 
bent kiek prisiminę savo jaunas 
dienas, tai būtų šis klausimas tik
rai neišėjęs į dabartinę plotmę.

šiuo straipsniu nenoriu nieko 
užgauti, ar eiti su kuo nors į bet 
kokias diskusijas, tik norėčiau, 
kad tiek sportuojantis jaunimas, 
tiek jų tėveliai mane gerai supras
tų, o tie žmonės, kurie apie tai ra
šė, kalbėjo, giliau susikauptų, pa
galvotų, suprastų mūsų gerą ir 
brangų lietuvišką jaunimą ir nors 

Geelongo “Vyties” Klubo ilgametį aktyvų sportininką 
ir šiuo metu Valdybos narį

EDUARDĄ IR RASĄ LIPŠIUS, 
gegužės 13 d. sulaukusius naujagimio sūnaus Andriaus, 
nuoširdžiai sveikiname linkėdami daug asmeniškos ir 
sportiškos laimės

Geelongo “Vyties” Klubo Valdyba ir 
"Vyties” Klubo sportininkai

kankino fotografai, suspėta prie 
namų paruošti vartus ir juos už
sklęsti. Nors jaunieji ir abu spor
tininkai, bet nedrįso šokti per 
tvorą, pagaliau ir už tvoros dar 
būtų reikėję peršokti per Dr. Ska- 
pinską, Č. Valodką ir J. Gailių. Po 
ilgesnių derybų pabrolis Vyt. Sta
rinskas (adelaidiškis) išpirko ke
lią buteliukais ir saldainiais.

Pagal senas tradicijas jaunuo
sius prie durų pasitiko su duona ir 
druska bei vynu vaišių šeiminin
kai p.p. Akeniai, toliau svečiai tu- 
turėjo progos jaunavedžius pas
veikinti asmeniškai. O jų buvo ge
roka šimtinė. Visiems susėdus prie 
gausiai apkrautų stalų jaunojo 
brolis p. V. Starinskas įsako pri
pildyti visus stiklus šampanu ir 
išgerti į jaunųjų sveikatą ir tuo

savo širdies gelmėse atsiprašytų 
jo už sujuodinimą, o tą padarę 
jungtųsi į bendrą lietuvišką darbą 
auklėjant, prižiūrint ir mylint tą 
puikų mūsų sportuojantį jaunimą. 
Nepamirškim ,kad tik per jaunimo 
bendradarbiavimą, - subuvimus.
sporto šventes, meno dienas mes 
pajėgsime sukurti lietuviškas šei
mas ir tuo pačiu išlaikyti lietuvy
bę, ko iš mūsų laukia brangi tėvy
nė Lietuva ir ką mes galbūt kiek
vienas išvažiuodami pasižadėjome, 
bučiuodami krauju pasruvusiom 
lūpom savo tėvų žemę.

Baigdamas siūlyčiau:
1) Rengiant jaunimo subuvi

mus, kaip sporto šventes, meno 
dienas ir Lt, kiekvieną vakarą 
paruošti jiems pasišokimus, meni
nius parengimus, kur jie, galėtų 
po sportinių ar kitokių varžybų 
pabendrauti, geriau susipažinti.

2) Tėvai, vyresnieji, o ypač tie, 
kurie moka gražiai kritikuoti, tu
rėtų prisidėti prie visokeriopų pa
rengimų padedant sporto klubų 
vadovams, nesigailėdami nei savo 
laiko, nei energijos, nei gerų nuo
širdžių patarimų.

Tas dvi sąlygas išpildžius mes 
susilauktumėm negirdėtai gerų 
vaisių, nes tada nenukentėtų nei 
moralė, nei sportas, o tik padėsime 
savo jaunimui glaudžiau bendra
darbiauti, gražiai sportuoti ir 
grįžus į savo gyvenamas vietas ne 
vienas liks plunksnos, gal ir gyve
nimo geru draugu. O mūsų spauda 
liks irgi švari, nes be pagyrimų 
nebus nieko kito ir rašyti.

Dr. S. Skapinekas,
Geelong

visą vestuvinio pokylio vadovybę 
perdavė Dr. S. Skapinskui.

Užkandus prasidėjo sveikinimai. 
Pirmiausia “Vyties” klubo vardu 
sveikino p. <5. Valodka padovano
damas lietuviškų raštų papuoša
lus būsimai jaunųjų svetainei. 
“Suktinio” vardu sveikina p. L. 
Bungarda padovanodamas jaunie
siems gražiai išpjaustytą Vytį. Gee
longo choro vadovas p. R. Zenke
vičius taria jautrų žodį ir sugie- 
dama “Ilgiausių metų”, o iš cho
ro gauna gražų menišką išdirbinį - 
Marijos statulėlę. Apyl. v-bos pirm. 
Dr. Skapinskas savoje kalboje iš
kėlė lietuviškos šeimos svarbą išei
vijoje bei tradicijų palaikymą. To
liau buvo pasakyti sveikinimai iš 
draugų ir organizacijų.

Tėvų vardu žodį tarė p. O. Ake-
nis dėkodamas svečiams už atsi-
lankymą ir kviesdamas gražiai pa- 
silinsminti.

Vestuvėms įsismaginus pasirodo 
“linksmieji broliai”, (p.p. L. Bun
garda, J. Lipšys ir inž. A. Šimkus) 
ir apdainuoja jaunųjų draugys
tės laikotarpį. Po to pasirodo pirš
lio korimo meisteris inž. A. Šim
kus reikalaudamas, kad p. J.Aukš- 
tikalnis būtų pakartas vietoje, bet 
vargšą šiaip taip išgelbėti mote
rys.

Taip besilinksminant pradėjo 
aušti ir kiek numigus vestuvės 
vyko toliau.

Antrąją dieną daugiausia bai
mės buvo įvaryta jaunikiui, nes 
p. J. Gailius “pavagia” jaunąją. 
Sujudo sukruto visas sporto klu
bas ir draugai ieškoti, bet veltui. 
Kažkas pagaliau pristato jauno
sios vietoj totą moteriškę, dailią 
ir meilią, bet jaunikis kratosi — 
mat, ši buvo visai nemoteriška... 
Vyrai suka galvas ką daryti, su
daro net “rabinų” teismą ir nuta
ria Kajetonui išpirkti žmonelę už 
skaidriosios bonką.

Tada jaunoji iškilmingai įneša
ma į salę, kaip karalaitė, o vaišių 
puota vėl užtrunka iki ryto. Bijo
dami naujų išdaigų, jaunieji dar 
tą pačią dieną sėdo lėktuvan ir pa
bėgo į Fidži salas. Išvykdami dar 
suspėjo padėkoti visiems už daug 
dovanų ir tėveliams už tokias pui
kias vesutves.

Kaimynas

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai
PERTH

NELAIM1ĖS PERTHE
Nors Perth lietuvių bendruome

nė skaičiumi ir negausi, bet nelai
mingais atsitikimais neatsilieka 
nuo kitų Australijos skaitlingesnių 
lietuvių kolonijų.

Gegužės 21 d. vakare susidū
rus auto mašinoms skaudžiai nu
kentėjo mūsų parapijos klebonas 
kun. L., Kemėšis: sulaužyta kairė 
ranka ir smarkiai apdaužytos gal
va ir kojos. Žande net kaulas 
sprogęs. Dabar gydosi Royal Perth 
ligoninėje.

Nors ir sunkiai nukentėjęs, bet 
su lankytojais linksmai šnekučiuo
jasi ir juokauja nupasakodamas 
tą nelaimingą įvykį.

Nuo šio skaudaus įvykio nepra
ėjus nė savaitei ištiko dar dides
nė nelaimė: keturi jaunuoliai — 
dvi 15-16 metų mergaitės ir du 
19-20 m. berneliai skuba į pokylį. 
Beskubant nepastebėjo, kad per- 
arti privažiavo geležinkelio perva
žą, kur dideliu greičiu bėgąs trau
kinys užkliudė jų mašiną ir išme
tė į orą. Vietoje užmušta dvi mer
gaitės ir vienas berniukas, kurių 
tarpe lietuvaitė Sasnauskaitė, gi 
ketvirtasis sunkiai sužeistas kovo
ja su mirtimi ligoninėje.

Gaila ir liūdna žuvusios mergai
tės ir skausme palikusių našlės 
motinos ir sesutės Vandos. Gegu
žės 30 d. palaidota Perth miesto 
Karakata kapinėse.

ra 
S

SYDNEY APYLINKES VALDYBA BIRŽELIO 11 D. (ŠEŠTADIENĮ) 7 VAL. VAK.
DAINAVOJE (BANKSTOWNE) RUOŠIA IŠVYKSTANTIEMS Į JAUNIMO 

KONGRESĄ SYDNEJAUS JAUNIMO ATSTOVAMS

ISLEISTUVES BALIUv&

Nors ir darbo diena, bet paly
dėti amžinybėn jaunosios Reginos 
susirinko skaitlingas būrys tautie
čių. Be lietuvių laidotuvėse daly
vavo ir daug kitataučių .*

liet, bendruomenės narė irPerth____ _
tautinių šokių šokėja p-lė L. Nor
man taitė įsigijo mokytojos diplo
mą ir dabar mokytojauja provin
cijoj.

A. Vembutas

SU-

BANKSTOWN
SUSIRINKIMAS 
BANKSTOWNE

ALB Bankstowno Apylinkės 
sirinkimas įvyko gegužės 29 d. 
“Dainavoje”. Jam pirmininkavo p. 
T. Reisgienė ir sekretoriavo p. B. 
Stašionis. Perskaičius valdybos 
patiektą darbotvarkę reikalas už
kliuvo už šešto darbotvarkės punk
to, kuriuo buvo numatyta svarsty
ti susijungimo klausimą su kito
mis Sydney apylinkėmis. Iškilus 
nuomonių skirtumui palikti minė
tą darbotvarkės punktą ar jį vi
sai pašalinti iš susirinkimo dar
botvarkės, buvo prieita prie bal
savimų. Rezultate pasisakyta, kad 
šis klausimas visai nesvarstytinas 
ir jis buvo iš darbotvarkės išim
tas. Toliau susirinkimo eigoje bu
vo išklausyti senosios valdybos ir 
kitų organų veiklos apyskaitiniai 
pranešimai, kurie buvo susirinki

mo priimti ir eita prie naujų apy
linkės valdomųjų organų rinkimų.

Slaptu balsavimu išrinkta nau
ja apylinkės valdyba, j kurią įei
na: E. Eidėjus, J. Ramanauskas, 
J. Reisgys, A. Lelešius ir A. Ši
maitis. Kandidatai: šimboras, p. 
Lelešienė ir Andriejūnas senj. Re
vizijos Komisiją sudaro: p.p. Ru- 
ša, B. Stašionis ir P. Zaremba. 
Garbės teismas paliko tas pats.

Pastebėtina, kad šiame susirin
kime dalyvavo ir Krašto Valdybos 
pirm. p. S. Narušis, kalbėjęs du 
kartus: pradžioje kvietęs Sydneju
je įgyvendinti vienybę ir jungtis 
siekiant našesnio ir produktyves
nio bendruomeninio darbo, ir bai
giant susirinkimą p. Narušis ap
gailestavo, kad susirinkimas į jo 
kvietimą pasisakė neigiamai ir ne
sutiko šio svarbaus apylinkių su
sijungimo klausimo net svarstyti.

SYDNEY
SYDNEY APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS
Gegužės 29 d. parapijos salėje 

Lidcombe įvyko Sydnejaus apylin
kės visuotinis metinis susirinki
mas, kuriame dalyvavo virš 40 
asmenų. Susirinkimą pravedė pir
mininkaudamas p. E. Kolakauskas 
ir sekretoriavo p. J. Kantonas. Po 
apyskaitinių pranešimų, kurie bu
vo susirinkimo priimti, sekė val
domųjų apylinkės organų rinki-

M

mai. Naują Sydney apylinkės Val
dybą sudaro: pirmininkas V. Mi
niotas, vicepirm. St. Pačėsa, narys 
kultūros reikalams K. Daniškevi-
čius, sekretorius V. Kanažauskas 
ir kasininkas A. Vinevičius. Į Re
vizijos Komisiją įeina p.p. Kutka, 
Grincevičius ir Kantonas.

Iš kitų nutarimų pažymėtini: 
turimą apylinkės biblioteką nutar
ta perduoti Sydnejaus Liet. Klu
bui o dingusį turtą nurašyti į nuo
stolius.

Apylinkių suvienijimo klausimu 
nebuvo susirinkime kalbėta, nes 
Sydnejaus apylinkė jau nuo per
nai yra apsisprendusi jungtis su 
kitomis Sydnejaus ribose esančio
mis apylinkėmis siekiant sudaryti 
stiprų bendruomeninį vienetą.

ADELAIDE
. TARPTAUTINIS

JAUNIMO KONCERTAS
Jaunimo Kongreso Komiteto 

Adelaidės skyriaus iniciatyva ge
gužės 20 dieną Lietuvių Namuose 
įvyko tarptautinis jaunimo kon
certas. Be dviejų lietuvių šokėjų 
grupių, dalyvavo kroatų, rusų, 
malajiečių, ukrainiečių, vokiečių 
ir estų tautinių šokių didesnės ar 
mažesnės grupės, o taip pat ga
bi latvaitė pianistė Mara Biezai- 
tis.

Visos grupės išpildė po vieną ar 
daugiau tipiškų tautinių šokių. 
Gausiai susirinkusiai publikai tik
rai nebuvo nuobodu sekti įvairias- 
spalvius šokėjus ir gėrėtis jų iš
pildomai šokiais. Pianistė Mara 
Biezaitis išpildė Brahmso Inter
mezzo No.6 ir Capriccio Nr. 7.

Tiek programos dalyviai, tiek 
ir dalyvavusioji publika buvo pa
vaišinti Moterų Sekcijos paruošta 
kavute su skanėsiais.

Koncerto pelnas skiriamas vyk
stantiems į Jaunimo Kongresą at
stovams kelionės išlaidoms.

(A.l.ž.)

Gegužės 18 dieną mirė Adelai
dėje Juozas Speičys. Palaidotas 
Centennial kapinėse gegužės 21 d.

PRANEŠIMAS
Šiuo pranešame Melbourno Lie

tuvių Klubo narių žiniai, kad esa
mos M.L. Klubo Tarybos kaden
cija artėja prie pabaigos. Pagal 
M.L.K. statutą šiais metais iš Ta
rybos pasitraukia keturi Tarybos 
nariai. Todėl Tarybos papildymui 
M. Liet Klubo nariai yra kvie
čiami raštu siūlyti kandidatus į 
Tarybą šia tvarka:

a) kandidato pavardė, vardas, 
adresas ir parašas; siūlytojo pa
vardė, vardas ir parašas; be to 
reikalingi dviejų M.L. Klubo na
rių parašai, kurie remia siūlymą.

b) Visi pasirašiusieji privalo 
būti M.L. Klubo nariai, kurių na
rio mokestis yra pilnai apmokėtas.

c) Siūlymus siusti iki birželio 
mėn. 25 dienos šiuo adresu: 
M.L. Klubo Sekretoriui, 50 Errol 
St, Nth. Melbourne.

d) Asmeniškų pranešimų šiuo 
reikalu nebus.

Melb. Liet. Klubo Taryba

PAVERGTŲ TAUTŲ KOM. 
ADELAIDĖJE

Gegužės 11 d. Lietuvių Namuo
se įvyko steigiamasis Pavergtų 
Tautų Savaitės Komiteto susirin
kimas Adelaidėje. Į susirinkimą 
atsilankė atstovai australų ir tau
tinių grupių iš komunizmo paverg
tų kraštų. Mr. W.P. McAnaney, 
MP, tapo išrinktas to Komiteto 
pirmininku .

Komitetas numato surengti Pa
vergtų Tautų savaitę Adelaidėje, 
pradedant liepos 17 d. mitingu 
Town Hall, kur kviestieji kalbėto
jai išaiškins rengiamos savaitės 
prasmę. J.R.

REIKALINGOS 
FOTOGRAFIJOS 

iš mūsų kelionės į Australiją 1949 
metais, pradedant Falingbosteliu, 
Italija ir laivu “Svalbard”, įskai- 

Pažymė- 
Jos bus 
visiems

tant ir laivo nuotrauką, 
ti pavardes ir vietoves, 
panaudotos knygoje ir 
grąžintos. Dėkoju.

K. Kemežys
3 Barwon Rd., Mortdale, N.S.W.

PADĖKA
Pakilusi iš sunkios ligos nuošir

džią padėką noriu pareikšti vi
siems artimiesiems, guodžiusiems 
ir stiprinusiems mane paguodos 
žodžiais ir laiškais bei lankiusiems 
mane ligoninėje.

Ypatingą padėką tariu kun. P. 
Butkui, kuris mane nuolat aplan
kė ir dvasiniai globojo.

Visiems iš širdies dėkoju.
K. Narbutienė

PATIKSLINIMAS
Mūsų Pastogės Nr. 20 aukotojų 

sąraše Jūratės Reisgytės kelionei 
į J. Kongresą paremti įsibrovusi 
korektūros klaida: parašyta, kad 
$5 dolerius aukojo M.A. Statkaitis, 
o turi būti M.A. Statkai .Suinte
resuotus maloniai atsiprašome.

M.P. Red.

Pajieškojimas
Giminės iš Lietuvos paieško 

Vinco Padavičiaus, anksčiau gy
venusio Gulgong, N.S.W. Rašyti 
J. Donėla, 43 Cuming St., Mile 
End. S.A.

£

Maloniai kviečiame visus tautiečius paremti savo dalyvavimu ir ištekliais. Ypatin
gai kreipiamas dėmesys į organizacijas, kurių atstovai bus kviečiami oficialioje dalyje, 
tarti atsisveikinimo žodį. Numatoma ir meninė programa.

Bufetu ir vaiSėmis rūpinasi Sydnejaus Liet. Mot. Socialinės Globos Draugija.

Įėjimas aukomis. Pelnas skiriamas Jaunimo Kongresui.
Valdyba

DAR VIENA
šiais metais Australijoje yra 

gausu lietuviškų vedybų. Ir štai, 
gegužės 28 d. 6 vai. vakare St. 
Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe, 
kun. ‘P. Butkus, asistuojant buv. 
Wentworthville parapijos klebo
nui Father Kennedy, sutuokė Ni
jolę Žvirzdinaitę su architektu 
Vytautu šalkūnu. Jaunavedžių pa
žintis prasidėjo per studentų suva
žiavimą Melbourne prieš kelis me
tus ir ši simpatinga, patraukli po
ra savo draugystę apvainikavo ve
dybomis. Per sutuoktuvių ceremo
nijas bažnyčioje gražiai giedojo 
“Veni Creator” Sydnejaus kape
lionas Martuzas, o vargonais 
akomponavo R. Zakarevičius. Su
tuokus, kun. Butkus prie altoriaus 
pasveikino jaunavedžius trumpa 
kalba.

Po bažnytinių apeigų įvyko pui
kios vaišės “Alice House” Pendle 
Hill, kur dalyvavo per 60 svečių. 
Visas vaišių ceremonijas gerai 
pravedė V. Bukevičius, pasakęs 
įžanginę kalbą ir pats atlikęs ang
lų kalbos vertėjo pareigas, nes 
svečių tarpe buvo ir nelietuvių. 
Vaišėse dar kalbėjo kun. P. But
kus, J. Grudzinskas, pabrolis, p.p. 
Žvirzdinų , kaimynas australas, 
abiejų jaunųjų tėvai ir pats jau
nasis. Ypač jautrią kalbą pasakė 
jaunojo tėvas V. šalkūnas, kvies
damas jaunavedžius savo vedybi
niame gyvenime vadovautis Dievo 
Įsakymais, o taipogi nepamiršti 
gimtojo krašto — Lietuvos, čia 
esą jungiasi bendram gyvenimui 
ne sydnejiškė su melbourniškiu, 
kaip kad kai kurie kalbėtojai pa
reiškė, bet vilnietis veda kaunietę, 
nes Vytautas yra gimęs Vilniuje, 
o Nijolė Kaune.

Apie vidurnaktį išvykus jauna
vedžiams į povestuvinę kelionę, pa
silikę svečiai net iki 3 vai. ryto 
dar smagiai linksminosi prie gau
saus vaišių stalo, grojant šauniai 
kapelai.

Kaip būtų malonu, kad tokių 
porų, kaip Nijolė su Vytautu su
sidarytų daugiau. Nijolė buvo ak
tyvi skautė , ir ateitininkė, tik pa
staruoju metu sydnejiškiai jos pa
sigedo. Matyti studijos Sydney 
universitete ir, žinoma, draugys
tė su Vytautu neleido Nijolei ak
tyviau reikštis organizaciniame 
darbe. Bet užtat Vytautas ir studi-

LIET. PORA
jas sėkmingai baigė Melbourne 
universitete, ir mergaitę turėjo 
Sydnejuje, ir dar buvo pakanka
mai energingas aktyviai dirbti 
skautų bei studentų organizacijose 
Melbourne, o pastaruoju metu ir 
Sydnejuje su jaunais skautais.

■Linkėtina jaunai porai daug lai
mės, geros sėkmės ir darnaus su
gyvenimo, o ypač kad ir toliau jie
du pasiliktų tokiais pat tauriais 
lietuviais, kaip buvo iki šiol.

R.V.

VISUR
Melbourne lietuvių pirkiniu — 

dabartiniais lietuvių namais — 
susižavėję net mūsų bičiuliai už
sieniečiai. Antai Šveicaras Dr. 
Studerus, nepriklausomoje Lietu
voje dėstęs V. D. Universitete, 
taip raSo savo bičiuliams:

“Kad lietuviai, kurių, spėju, 
Australijoje nėra labai daug, įs
tengė įsteigti Melbourne savo 
centrą, kad išlaikytų savo tau
tinę kultūrą ir charakterį, nusi
pelno didžiausios pagarbos ir 
prielankumo. AS norėčiau juos už 
tai tik pasveikinti...’’

NETINKAMAS MINĖJIMUI 
LAIKAS

Gauta nusiskundimų, kad praė
jęs Motinos Dienos minėjimas Syd- 
nejuje buyęs ne laiku ir ne vietoje, 
štai M. J iš Sydnejaus rašo:

“Labai laukiau ir ruošiausi Mo
tinos Dienai, bet mano visi planai 
sugriuvo. Minėjimas buvo ruošė 
tas ne tuoj po pamaldų, ne parapi
jos salėje, bet po pietų Bankstow
no Liet. Namuose. Nesu prieš Ban-

Pakeistas MINTIES spaustuvės 
telefono numeris. Įsidėmėkite 

naująjį: 759 7094.
Juo galima pasiekti ir M.P. re
daktorių ketvirtadieniais ir penk
tadieniais.

GERAS BIZNIS
1963 m. Amerika pardavė vie

nai vokiečių firmai 7.562 bombas, 
kurių kiekviena sveria 750 svarų 
ir kurios Europoje sandėliuose bu
vo laikomos nereikalingomis. Vo
kiečių firma mokėjo už kiekvieną 
bombą po $1.70. Bombas pirkusi 
firma ketino jose esantį azotą pa
naudoti trąšoms. Dabar, vykstant 
Vietname atviram karui, amerikie
čiai pasigedo bombų ir dėl to tas 
bombas vėl atpirko iš minėtos fir
mos, sumokėdami po $21 už bombą. 
Biznių patenkintos abi šalys, nes 
tokios bombos pagaminimas šian
dien kainuotų $440.

VISAIP
kstowno Liet Namus, bet daugeliui 
toliau gyvenančių motinų ar šei
mų, kurios neturi savo mašinų ir 
važinėja traukiniais, susidaro ne
patogumų. Pamaldos pasibaigė 
pirmą valandą, tad kur pasidėti 
iki penktos valandos? Nei lauk
ti, nei namo važiuoti. Kodėl gi mi
nėjimas negalėjo būti suruoštas 
tuoj po pamaldų, kad būtų viskas 
atlikta iš eilės ir nereikėtų dvigu
bai keliauti? Tad pagalvokit, vai
keliai ir kitais metais suruoškit 
minėjimą kad visos motinos galė
tų dalyvauti: ir senos, ir jaunos, 
ir limuzinais važiuojanšios, ir trau
kiniais bildančios (pėkštute einan
čių, turbūt, nėra)”.

Tėveliui Lietuvoje, mirus, 

p. M. KYMANTĄ ir ŠEIMĄ 
liūdesy nuoširdžiai užjaučia

Geelongo Lietuvių Choras

Poną
S. VALĮ ir ŠEIMĄ, 

tėveliui Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

A LB Alburio Apylinkės Valdyba

KIEK AS SUŽINOJAU!
Kudea

Teko patirti ir tokių nuotykių. 
Vienos įstaigos tarnautojai pietų 
metu nevengia praplauti burnos 
vienu kitu vodkos ar whiskey stik
liuku. Patyręs apie tai tos įstaigos 
direktorius susikvietęs savo tar
nautojus pareiškė: vyrai, jei ge
riat, tai geriau gerkit whiskey, 
negu vodką; geriau, tegu intere
santai pagalvos, kad jūs girti, ne
gu kvaili!

Tenka tik stebėtis, kokie neaky
lus tie mūsų korespondentai. An
tai, aprašydamas skautų kaukių 
balių Sydnejuje šio laikraščio ko
respondentas neatskyrė, kas su 
akordeonu palydėjo į sceną “neuž
mirštuoles” — parašė, kad tai bu
vo Kiveris, o pasirodo buvęs Al
gis Bačiulis! Pagaliau jeigu “ne
užmirštuolės”, tai reikėjo jas ir 
pristatyti, kad niekas neužmirštų. 
Kiek žinau, neužmirštamas jų ne 
tik dainavimas, bet ir jos pačios. 
Taigi, “neužmirštuolių” ansamblį 
sudaro: p.p. M. Apinienė, A. Ka- 
počienė, V. Antanaitienė ir O. 
Maksvytienė Bravo, ponios, pasi- 
rodykit ir vėl, kad kas nors ir 
rėdamas jūsų neužmirštų!

no-

su-Bankstowno apylinkė, kaip 
sidariau įspūdį iš jos ilgametės 
veiklos, galbūt yra viena iš pra
našiausių apylinkių Australijoje 
— turi ir savo namus, ir Kultū
ros Tarybą, ir ALB Kult. Tary
bos pirmininką, ir Mūsų Pastogės 
redaktorių ir kitus tituluotus ir 
mažiau tituluotus narius, bet pas
kutiniame visuotiniame susirinki
me šitas kreditas kažkaip neišlai
kė egzamino: sudarytoji mandatų 
komisija nemokėjo suskaityti bal
sų!

ne- 
sa-

o Adelaidėje Jonas Vanagas 
seniai atšventė nesuskaitomas 
vo sukaktis, bet prisimenu iš jų 
tik vieną — jis jau sulaukė 50 
metų. Vietoj linkėjimo sakyčiau, 
kad dar permaža iišgyventa, kad 
jau būtų laikas rūpintis savo pa
minklu.

Apie Ievos Didžytės išvyką ži
no ne vien lietuviai, bet ir austra
lai: štai “Kyneton Guardian” laik
raštis gegužės 26 d. numery ko- 
lumnistas dailiai aprašė mūsų Ie
vos numatomą išvyką j Jaunimo 
Kongresą su gražiausiais linkėji
mais.

Neseniai Sydnejuje lankėsi tar
nybiniais reikalais brisbanietis p. 
P. Mališauskas. Čia atsilankyda
mas visados išnaudoja progas su
sitikti su vietos lietuviais. Jo 
įsteigta baldų dirbtuvė Brisbanėje 
sėkmingai plečiasi.

Gegužės 15 d. buvo pakrikštyta 
ketvirtoji dantų gydytojos Irenos 
ir inž. I. Reisonų dukrelė. Krikš
to tėvais pabuvo Nijolė švedaitė ir 
studė Vyt. švedas. Krikštynų va
karienėje dalyvavo artimieji p. 
Reisonienės bičiuliai.

N. S. W. vyriausybė svarsto ati
daryti barus ir hotelius sekma
dieniais. Vyiausybė numato stiprią 
tam opoziciją, bet įsitikinusi, kad 
barų atidarymas sekmadieniais yra 
ir logiškas, ir gyvenimiškas.

. e
Vasario 16 Gimnazijos mokyto

jas S. Antanaitis paruošė spaudai 
veikalą “Archimedas — didysis 
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graikų mokslininkas” ir jį įteikė 
Heidelbergo universiteto bibliote
kai. Reikia pabrėžti, kad jis tą 
veikalą pasirašė pilna lietuviška 
pavarde. Yra lietuvių, kurie irgi 
parašo veikalų, (tokių yra ir Aus
tralijoje) bet nežinia kokiais mo
tyvais po savo veikalu pasirašo 
ne lietuviška pavarde.

Pasiekė žinios, kad Adelaidės 
Apyl. Valdyba numato šiais me
tais išleisti specialų Mūsų Pasto
gės numerį, kurio redaktoriais su
tiko pabūti p.p. VI. Radzevičius ir 
P. Andriušis, žadėtojo Sydnejaus 
specialaus numerio taip iki šiolei 
ir nesulaukėme.

Gegužės 20 d. Geelongo Holy 
Cross ligoninėje padaryta lietuviui 
jūrininkui Juozui Lukoševičiui vi
durių operacija. Jis plaukioja an
glų prekiniu laivu daugiausia rytų 
Azijos pakraščiais. Geelongiškiai 
jį netikėtai užtiko belankydami 
australą. Dabar jis gausiai lietu
vių lankomas, aprūpintas liet, 
spauda ir džiaugiasi lietuvių nuo
širdumu.

Geelongo chorvedžiui p. R. Zen
kevičiui taip širdį suspaudė, kad 
jo švogeris ir švogerka Renata ir 
Kajetonas povestuvinėn kelionėn 
išskrido į Fidži, kad pats sekančią 
dieną pasikrovęs mašinon žmoną 
šu dukra išvyko dviem savaitėm j 
saulėtą Karalienės Žemę.

Balandžio 15 d. .“Dirvoje” pas
kirtas visas puslapis dail. V. Ra
tui, kurio kūrinių paroda buvo 
atidaryta International galerijoje 
Clevelande. Puslapis iliustruotas 
šešias dail. Rato kūriniais ir gra
žus dailininko pristatymas skai
tytojams. Tuo pačiu metu ten vyko 
ir skulptoriaus V. Raulo - Rau- 
linaičio skulptūros darbų paroda.

Tragiškai žuvus

REGINAI SASNAUSKAITEI, 
jos motutei Amelijai Sasnauskienei ir vyresnei sesutei 
Vandai reiškiu giliausios užuojautos.

A. K. ČIURLIONIUI žuvus eismo nelaimėje Amerikoje, 
jo sesei ir klubo narei

ALDONAI ČIURLIONYTEI — CININIENEI 
reiškiame gilią užuojautą.

B. Baikauskas M. K. Čiurlionio Diskusijų Klubo nariai Printed by Mintis Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore Syd
ney, tel. 759 7094, for the Publisher: Australian-Lithuanian g| 
Community, P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.
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