
KUO REMTIS?
Visados žmogus rūpinosi ir 

ir tebesirūpina savo egzistencijos 
atramos taškais, kurių prisilaiky
damas jis grindžia savo gyveni
mą ir jį pateisina. Paprastas bu
vimas, kad valgė, džiaugėsi, ken
tėjo ir mirė neišsako to, ką su
prantame žmogiškuoju gyveni
mu. Visados į žmogaus gyveni
mą žiūrima kiek giliau ir plačiau, 
o ne tik kaip prabūtą laiką.
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Ypač Jis klausimas rūpi išei

viui, kuris tų atramos taškų la
biausiai pasigenda. Juo labiau 
jis rūpi tiems, kurie apleido gim
tinę ne geresnės duonos ieškoda
mi, bet kaip tiktai tikėdamiesi 
daugiau pasitarnauti savo tautai. 
Pradžioje viskas atrodė vyksta 
labai sklandžiai: aiškiai matėsi 
ir mūsų asmeninio įsikūrimo ir 
visuomeninės bei kulūtrinės vei
klos rezultatai. Bet nepraėjo nė 
dvidešimt metų ir jaučiame, kad 
mes netenkame žemės po kojų. 
Kol dar buvome pačiame pajė
gume, kol mūsų vaikai dar nesu
darė tautinio rūpesčio, kol mūsų 
dar nebuvo pajungus nauja vie
tovė, kurią dažnas įsimylėjęs la
biau už gimtinę, atrodė viskas 
gerai. Štai išaugo mūsų jauni
mas, kuriam rūpi lietuviški rei
kalai nėmaž tau kaip vyresnie
siems. Tačiau vyresniųjų kalbos 
ir pamokslai jų nežavi, nostal
giniai vyresniųjų sentimentai jų 
nejaudina ir t.t. Nors ir vienai, 
ir kitai pusei rūpi tie patys rei
kalai, bet bendros kalbos nėra, 
nėra ir bendradarbiavimo.

Ir tai šitie reiškiniai aktualūs 
ne vien čia, bet ir visur kitur. 
Visur keliamas klausimas — kuo 
remtis, kad mūsų gražiai pradė
toji veikla įgytų garantuoto tęs
tinumo? Kiekvienas pasakys, 
kad tik jaunimu: jaunimą rei
kia išmokyti mylėti ir gimtą 
kraštą, kuris jam nėra gimtasis, 
ir mylėti bei aukotis tautai, ku
rios jis nemato ir joje negyvena. 
Argi tai nėra pastangos, kurios 
prilygsta pastangoms priversti 
aklą pamilti spalvas?

Turint tai prieš akis ar ne
reikėtų tiek veikloje, tiek ir mū
sų pačių santykiuose šauktis re
formų, reviduoti mūsų požiūrius 
į jaunimą ir jo aspiracijas, ly
giai pasižiūrėti ir į save pačius, 
ar mes jau tokie visur besąlygi
niai teisūs.

Padėtis, tiesa, labai kebli, nes 
kaip minėta, gyvenam ne sava
me krašte ir ne savoje tautoje. 
Jaunimas temato tik atskirus tos 
tautos žmones, bet ne tautą ir 
negyvena pilnutine tautinės kul
tūros atmosfera. Beviltiška tikė
tis to atsigaivinimo iš paties 
krašto, kur, deja, okupanto 
smaugiama dūsta ir visa tauta. 
Ir vėl tos atramos ieškant neiš
vengiamai reikia atsigręžti į sa
ve ir čia bandyti sukurti tokius 
tautinius židinius, kad kiekvie
nas pasijustų, kad juose yra skir
tinga atmosfera, negu aplinkoje 
ir kad toji atmosfera net ir pra
šalaičiui atrodytų patrauklesnė. 
O dedant pastangų vis tik galima 
dar šio to pasiekti. Visa nelaimė, 
kad mūsų dėmesys daugiau nu
kreiptas į savo kiemą, negu į 
bendrą reikalą. Kitaip sakant, 
mūsų asmeninio gerbūvio išau
gintas egoizmas užgožia anks
čiau turėtą gyvą ir liepsnojantį 
idealizmą. Ir kol mes to idealiz
mo iš naujo neįžiebsime pir
miausia patys savy, tol sunku ti
kėtis šviesesnės ateities.

Meilė kraštui ir tautai grin
džiama kaip tik idealizmu. O no
rint įžiebti to idealizmo ir atei
nančioms kartoms pirmiausia 
reikia patiems tuo idealizmu gy-

Savais reikalais
KRAšTO V-BOS PIRMININKO 

IŠVYKA
22 birželio 7,45 vai. ryto iš Syd

ney j Melbourną.
23 birželio 7.30 vai. vakaro is 

Melbourno į Devenport, iš ten į 
Hobart.

Liepos 1 d. bus Launceston, lie
pos 8 Morwell, kur matysis ir su 
Sale tautiečiais, 15 liepos Mel
bourne, liepos 22 Geelonge, liepos 
29 Adelaidėje ir apie 15 rugpjūčio 
Perthe, kur dalyvaus tautos šven
tės minėjime rugsėjo 2 d. Grįš į 
Sydney apie rugsėjo 15 d.

Grįždamas trumpam apsistos ir

STEIGIAMAS
GARBES IR ATMINIMŲ FONDAS

ALB TAUTINĖS KULTŪROS VEIKLAI REMTI
ALB Krašto Valdyba skelbia Garbės ir atminimų Fondą, kau

piant lėšas, reikalingas remti ir skatinti tautinės kultūros apraiš
kas, būtent: periodinę, ypač jaunimo spaudą, knygų leidimą, lite
ratūros, meno, mokslo premijas, teikti paramą akademiniam jau
nimui, rašančiam akademiniam laipsniui gauti darbus, susijusius 
su Lietuva ir lietuvių tauta;
bibliotekoms, skaitykloms, muziejams steigti ir palaikyt, sportui, 
tautinio meno, dainos, vaidybos grupėms, savaitgalio mokykloms, 
skautams, ansambliams ir kiekvienai lietuvių tautinės kultūros ap
raiškai, išeinant iš privačios ar viešos iniciatyvos, jei Krašto Valdy
ba pagal turimus duomenis ras, kad ta apraiška bus teigiamos reikš
mės lieutvių tautos labui.

Lėšų telkimo būdai-laisvos aukos, ypač skiriamos pagerbiant, 
prisimenant asmenis, įvykius ar išskirtinomis progomis, prisime
nant ar švenčiant šeimos šventes — gimimo, vardinių, pilnametys
tės, vedybų, krikštynų ar kitas sukaktis ar įvykius, artimųjų, bran
gių asmenų mirties atvejais — vietoj gėlių, vainikų, užuojautų; 
mokslo baigimo, mokslo laipsnio ar profesijos įsigijimo, aukos nuo 
pajamų ar pelno, o taip pat kiekviena tautiečio auka tautinių 
švenčių ar kitomis progomis.

Artimiausiu laiku bus paskelbtas GARBES IR ATMINIMŲ 
FONDO Statutas, kuriame bus nurodyta aukų telkimo, saugojimo, 
panaudojimo, tikrinimo nuostatai. Bus skelbiama spaudoje auko
jusieji bei įrašyti Garbės atminimų knygoje.

Šiam Fondui jau dabar aukas prašome siusti Krašto Valdybos 
iždininko p. V. Jaro vardu Box 4558, G.P.O., Sydney, nurodant 
kokia proga siunčiama auka.

venti. O jis mūsų tarpe vis re
čiau ir rečiau sublyksi.

Taigi, atrama yra, bet jos pir
miausia reikia ieškoti mumyse 
pačiuose. Įžiebus vėl tą idealiz
mą atsiras ir laiko daugiau ir su 
jaunaisiais pabendrauti, ir lietu
viškame gyvenime padalyvauti, 
ir tos pačios materialinės aukos 
pasidarys kiekvieno idealisto lie
tuvio ne sunki ir įkyri pareiga, 
bet garbės ir ambicijos reikalas. 
Ir jaunimas, matydamas mūsų 
meilę ir besąlyginį pasišventimą, 
pats užsikrės šia šventa ugnim, 
kurios kaitinami mūsų protėviai 
visomis jėgomis ir aukomis sten
gėsi išlaikyti ir vardą, ir garbę 
ir kultūrą.

(v.k.)

NEIŠSIPILDŽIUSIOS ARABŲ 
SVAJONĖS

Vietoje sutriuškinto Izraelio ir 
paskandintos Viduržemio jūroje 
žydų valstybės, karo veiksmai Ar
timuose Rytuose pasibaigė di
džiausia žydų pergale. Egipto ar
mija sumušta, karo aviacijai ko
vos užsibaigė nepakilus j orą; Jor
dano kariuomenė per kelias kovų 
dienas sutriuškinta; sovietų prote
guojamos Sirijos sostinę Damaską 
išgelbėjo Jungtinių Tautų inter
vencija.

Prezidento Nasserio seniai sva
jotam vieningam arabų blokui, 
apimančiam 14 arabų tautų su 100 
milijonų gyventojų, priėjo karti ir 
liūdna pabaiga. Ne veltui Kairo 
radijo pranešėjas pravirko kreip
damasis Nasserio vardu į tautą. 
Pralaimėto karo atsakomybę Na
sseris priskyrė sau ir tuo pačiu

Albury Apylinkėje.
S. Naručiui išvykus Krašto 

Valdybos Pirmininko pareigas eis 
p. E. Kolakauskas.

PABALTIEČIŲ KONGRESAS

ALB Krašto Valdyba drauge su 
latvių ir estų bendruomenių val
dybomis numato 1968 m. birželio 
mėnesį organizuoti bendrą visos 
Australijos pabaltiečių seimą-kon- 
gresą, kad tinkamai paminėjus 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos vals
tybių Nepriklausomybės 50 metų 
sukaktį.

ALB Krašto Valdyba

PIRMOSIOS AUKOS GARBĖS 
IR ATMINIMŲ FONDUI

Be p.p. Slavėnų, kurie įnešė 
$25.00 pagerbdami neseniai mirusį 
poetą Vincą Mykolaitį — Putiną 
(žiūr. pranešimą atskirai), šiam 
fondui aukojo po $5.00: p. p. S. 
Narušis, E. Kolakauskas, V. 
Skrinska, K. Kavaliauskas, P. 
Pullinen, V. Patašius, V. Jaras ir 
V. Kazokas.
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Vasario 16 Gimnazijoje Vokie

tijoje nuo balandžio 10 d. anglų 
kalbą pradėjo dėstyti Kristina 
Čėsnaitė iš Australijos, gerai pa
žįstama ir Mūsų Pastogės skaity
tojams. Ji Vokietijoje ruošiasi 
doktoratui iš germanistikos.

POLITIKOS VINGIUOSE
siūlėsi pasitraukti iš prezidento 
pareigų. Tačiau neilgam. Žmonių 
demonstracijos Kairo gatvėse pa
veikė atsistatydinusį prezidentą ir 
po kelių valandų Nasserio nuomo
nė pasikeitė.

Visai netikėtai Artimųjų Rytų 
padėtis paaiškėjo per šešias karo 
dienas. Žydų maža tauta, spau
džiama trijų frontų, visais atve
jais išėjo nugalėtoja. Arabų jung
tinis blokas sumuštas, pažemintas 
ir arabų pasaulis liko dar labiau 
suskilęs negu prieš karą.

Izraelis karui buvo pasiruošęs 
ir vieningai stojo žūtbūtinei kovai 
už savo egzistenciją. Labiausiai 
nesuprantama Nasserio padarytos 
elementarinės strateginės klaidos, 
kurios paliko ne vieną sovietų dip
lomatą be žado. Negalima įtikėti, 
kad Nasseris galėjo kartoti tas 
pačias klaidas, padarytas 1956

Kongresas numatomas sušaukti 
viename iš Australijos didžiųjų 
centrų, tikriausiai Melbourne, kur 
yra gausios ir baltiečių kolonijos.

Kongreso pobūdis — tarptauti
niai politinis, kuriuo bus atkreip
tas Australijos ir užsienio politikų 
bei viešosios nuomonės dėmesys.

Kongreso metu bus išneštos ati
tinkamos rezoliucijos ir paskleis
tos po visą vakarų pasaulį.

Kai kongreso sušaukimo reika
las bus galutinai priimtas Federa
linės Baltų Tarybos, tada spaudoj 
bus skelbiamos visos kongreso pa
siruošimui detalės.

ALB Krašto Valdyba

Viio pasaulio lietuvius prislėgė 
žinia: birželio 7 d. Lietuvoje mirė 
poetas Vincas Mykolaitis — Puti
nas, sulaukęs 74 m. amžiaus. Tai 
didelis smūgis ne tik poeto arti
miesiems, bet ir visiems lietu
viams tiek pavergtoje tėvynėje, 
tiek ir pasklidusiems po visą pa
saulį.

Vincas Mykolaitis — Putinas 
buvo viena iš tų lietuvių tautos 
didžiųjų figūrų, nuo Donelaičio,

VYTAUTAS BERNOTAS

metais, kada žydai ir tada laimėjo 
visais frontais. Sakoma, istorija 
nesikartoja, visgi arabų — žydų 
konflikte pasikartojo tretįjį kartą. 
Neįtikimas dalykas, kad per 24 
karo valandas buvo paraližuota 
visa Egipto karo aviacija. Pirmo
mis karo dienomis persvara ėjo 
žydų pusėn, kada gerai planuota
me puolime vienas po kito buvo 
nuterioti arabų aerodromai. Dau
gybei sovietų gamybos MIG nai
kintuvų neteko pakilti į orą, o ku
rie bombų nebuvo paliesti, sudau
žius pakilimo takus negalėjo pa
judėti iš vietos.

Jordano karalius Hussein sutar
tinai su Egipto Nasseriu kaltino 
amerikonų — anglų oro pajėgų 
pagelbą; kuri ir nulėmusi karo 
eigą Artimuose Rytuose. Žinoma, 
tokiais kaltinimais ir draugai 
Maskvoje neįtikėjo.

Žydų karo taktika prilygo vo
kiečių kovoms Afrikoje su anglais. 
Lygiai tomis pačiomis karo avia
cijos ir tankų “blitz krieg” prie
monėmis žydai veržėsi į priešo už
nugarį, tuo sustabdydami karinių 
medžiagų tiekimą, bei sukeldami 
priešo užnugary paniką.

SOVIETŲ DIPLOMATINĖ IR 
KARINĖ NESĖKMĖ

Egipto prezidentui Nasseriui 
užblokavus Akabos įlanką, rišan
čią Izraelį su Raudonąja jūra, jo 
veiksmams pritarė ir Sov. Sąjun
ga. Prieš arabų sauvaliavimą 
griežtai pasisakė Amerikos prez. 
Johnson. Prezidentas teigė, kad 
šie vandenys yra tarptautinėje ju
risdikcijoje ir jokia arabų blokada 
neturinti teisės susisiekimo truk-

---------------------— ---- —■    

TAUTA GEDI POETO
Maironio, Čiurlionio, kurios lietu
vių tautos egzistenciaji buvo kū
rybiniu ir kultūriniu varikliu ir 
kurių darbai buvo bei tebėra lie
tuvių tautos atrama. Nesakome, 
kad Vincas Mykolaitis mums yra 
paskutinis mohikanas — yra ir 
bus daugiau jo masto ir lygio kū
rėjų, nes tauta dar gaji ir kūry
binga, nors ir teriojama, vis tik 
su skausmu turime sutikti, kad 
ateities horizuontuose jo masto

Rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino, mirusio 
1967 m. birželio 7 d. Vilniuje, šviesiam atminimui skiriame lietuvių 
tautinės kultūros veiklai Australijoje remti pirmą aukos įnašą — 
$25.00.

Kai ALB Krašto Valdyba formaliai paskelbs dabar svarstymo 
stadijoje esančio Lietuvių Tautinės Kultūros Veiklai Remti Fondo su
darymą, ši auka bus įnešta Fondo statuto nurodyta tvarka.
Auburn, 1967.6.11. Slavėnų šeima.

dyti. Sov. Sąjungai savo išsišoki
mą teko pergalvoti, nes neapsi- 
žvalgius patys galėjo rastis pana
šioje būklėje. Vadinasi, jeigu ara
bai gali remtis sąsiaurio blokada, 
tai ir amerikonai gali imtis pana
šių žygių Vietnamo vandenyse; 
Turkija gali užblokuoti Bosforo 
ir Dardanelų sąsiaurį; Skandina
vija — Skagerako. Susidarius to
kioms aplinkybėms Sov. Sąjunga 
vėliau Artimųjų Rytų praneši
muose nutylėdavo arabų bloka
dos teisėtumą.

Žydų — arabų karo išvakarėse, 
Sovietų Sąjunga pirmoji pasisa
kė, kad jeigu kas išdrįstų užpul
ti arabų tautas Sov. Sąjunga sten
gsis nutnalšinti agresorių. Tuo ti
kslu iš Sevastopolio buvo išsiųs
ta 10 sovietų karo laivų, kurie 
prisijungė prie Viduržemio jūroje 
esančios dalies sovietų laivyno. 
Sovietų laivynas Viduržemio van
denyse pasijuto nesaugiai. Mat, 
čia pat pasimaišė amerikiečių šeš
tasis karo laivynas, apimąs 50 
įvairaus tipo karo laivų, bei pas
kiri britų kreiseriai ir lėktuvne
šiai. Tokios sovietų jūrų pajėgos 
nepridavė arabams nei materiali
nės, nei moralinės paramos, tik 
sukėlė rimtesnę tarptautinę įtam
pą, kur sovietai nesiryžo rizikuo
ti.

Kilus arabų — žydų karui ir 
pirmomis dienomis žydams perė
mus iniciatyvą, Sov. Sąjungos žy
giai buvo sustabdyti karą kol ne
paaiškės visiškas sovietų remia- 

figūrų vii dar neįimato. Ta pras
me juo labiau išryškėja, ko mes, 
lietuviai, su Mykolaičio mirtimi 
netekome ir kokia didelė spraga 
paliko mūsų kultūriniame ir kū
rybiniame fronte.

Vincas Mykolaitis — Putinas 
nebuvo vien tik kaip raketa į au
kštį iškilęs poetas, bet jo visa 
kultūrinė veikla ir darbai užima 
labai plačią skalę: jis ir drama
turgas, ir romanistas, pedagogas, 
literatūros istorikas. Pagaliau jis 
ir pavyzdingas patriotas, sunkiau
siais ir gražiausiais tautai mo
mentais išlikęs su tauta ir jos ne
apleidęs. Net ir ištisais okupacijų 
metais jis buvo ir paliko visai pa
vergtai lietuvių tautai moralinė 
atrama, į kurį buvo nukreiptos 
akys visų prispaustųjų, ir net 
perspėjimas tiems, kurie sėdėdami 
oportunizmo vežime daugeliu at
vejų bepataikaudami okupantui 
bandė peržengti bet kokias ribas. 
Lygiai V. Mykolaičio ištikimybė 
tautai ir kraštui buvo ir tebėra 
pavyzdžiu ir visiems pasitrauku
siems iš Lietuvos, nes jis parodė, 
kad daug didesnis heroizmas pa
likti su tauta visais jos kritiškai
siais momentais.

Savo darbais ir kūryba V. My
kolaitis Putinas ne vien tik atliko 
savo misiją pačioje tautoje, bet 
dar daugiau ją išgarsino ir kita
taučių tarpe. Jis bene vienintelis 
iš mūsų rašytojų, kurio veikalai 
išversti į daugiausia svetimų kal
bų. O tai yra neįkainuojamas kre
ditas ne tik jam, bet visiems lie
tuviams dabar ir ateityje.

Netekus Vinco Mykolaičio — 
Putino visi lietuviai jo gedi, nes 
jis per savo kūrybą buvo mūsų 
visų ir priklauso visiems.

mas arabų pralaimėjimas. Sovie
tų delegatas Jungtinėse Tautose 
siūlo paliaubas tokias, kokios tik 
galėtų išgelbėti arabų ir sovietų 
prestižą.

Sovietų Federenko reikalauja, 
kad karas Artimuose Rytuose bū
tų sustabdytas per kelias valandas 
ir abi pusės grįžtų į tas pačias 
pozicijas kaip prieš karo pradžią. 
Izraeliui nepaisant “gerų” sovie
tų siūlymų, karas vyko toliau. 
Sov. Sąjunga tada iššoka su kitu 
pasiūlymu: strategines pozicijas 
turėtų perimti UNO vadovybė, 
taip pat ir Akabos sąsiaurį. Bet ir 
su šituo pasiūlymu Izraeliui ne
sutikus, sovietai gauna paskutinį 
diplomatinį smūgį, kada sutiko 
besąlyginiai sustabdyti karą esa
mose pozicijose. Taigi, Sov. Są
junga išgelbsti arabų šalis nuo 
galutinio pralaimėjimo, o norė
dami išsukti savo uodegą su ne
paklusniu Izraeliu nutraukia dip
lomatinius ryšius. Gal kam tokie 
sovietų ryšiai būtų reikšmingi, tik 
ne Izraeliui, nes nuo 1956 metų 
diplomatiniai ryšiai atšalę, o pre
kybinių visai nėra.

Rusija visomis priemonėmis sie
kia, kad Izraėlis tuoj pat ir be 
jokių sąlygų pasitrauktų iš užim
tų pozicijų. Reikalas atsidūręs 
Jungtinėse Tautose, tačiau Izraė
lis kaip karo laimėtojas visai net 
nežada skaitytis su jokiais kitų 
reikalavimais.
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LIET. KLUBAI, NAMAI IR MES balsą. Žvelgiant į Bankstowno 
Liet. Klubą — čia yra atstovau
jama ne daugumos narių valia, bet 
įdėtas kapitalas pinigais ar darbo

JONAS SOLI UN AS

KARSĮTA VASARA
Sįmetinis pavasaris šiaurės Ameriką nustebino savo vėsumu. 

Nedaug kas galėjo pasidžiaugti atšilusiu oru, todėl ne vienas laukė 
šiltesnių vasaros dienų. Dabar dažnas klausia: kokia bus vasara’ 
Pernykštė, kada suvažiavęs pasaulio lietuvių jaunimas turėjo pra
kaituoti kiekvieną dieną? Ar šalta kaip pavasaris? Tačiau šiandie 
mes nenorime kalbėti vien tik tai apie orą, nors žinoma tai būtų 
ne pro šalį sukeliant pavydo Australijos lietuviams.

Tarptautinėje arenoje atrodo, kad vasara tikrai bus karšta. Bent 
vietnamiečiams ir žydams su arabais. Šiuo melu tarptautinė padė
tis dar ne labai įkaitino amerikietį, kuris svarsto, kaip išsisukti ne- 
įkišus kailio į žydų — arabų konfliktą. Vis dėl to vidaus politikoje 
vasara gali būti ne visai šalta. Tai vis tas nelemtasis rasių klausi
mas, kuris paprastai vasarą bandomas išspręsti demonstracijomis 
gatvėse.

Ar ši vasara pasižymės riaušėmis gatvėse kaip kad pernykštė? 
Dabar dar nelengva atsakyti. Juodoji krašto rasė nerimsta, nes pe
reitos žiemos metu reikia pripažinti nedaug buvo atsiekta tose sri
tyse prie derybų stalo. Baltųjų pažadai ir paliko pažadais. Negrai 
dar vis turi sunkumų susirasti darbo, užsiregistruoti į baltųjų do
minuojamą mokyklą arba apsigyventi baltaodžių rajonuose. Visos 
šios problemos dar vis neišspręstos ir kamuoja daugumą gyventojų.

Paskutiniuoju metu kai kurios radikaliosios negrų organizaci
jos rodo nuolaidumo ženklų. Neatrodytų, jog tai būtų pavargimo 
žymės, nes tų organizacijų vadai dar vis kalba labai karingai. Bene 
keisčiausią poziciją negrų kovos fronte, užėmė garsusis negrų vadas 
Nobelio taikos laureatas Dr. kun. Martin King. Jis prieš keletą mė
nesių stipriai išėjo kovon prieš Vietnamo karą. Tuo būdu King 
sąmoningai suplakė dvi problemas: Vietnamą ir negrų kovas už in
tegraciją. Kaip ir buvo laukta, tokiu Dr. King žygiu pasipiktino ne 
tik baltieji jo simpatikai, bet net ir daugumas Kingui palankių neg
rų. Vadinasi, King savo poziciją integracijos kovoje susilpnino. Tuo 
nėra ko ir abejoti. Daugeliui dar ir dabar neaišku, ko King siekė su
plakdamas abu klausimus. O gal tai buvo sąmoningas ir gudrus 
komunistų ėjimas? Gal taip darydamas Kingas pasidarė tik komu
nistų įrankiu? Žinoma, negalima dabar taip atvirai teigti, kad King 
tapo komunistų įrankiu. Tačiau, kad jis Vietnamo karo suplakimu 
su negrų integracijos frontu negrams tik pakenkė, tai dabar aišku. 
Dėl tokio King žygio jo autoritetas net ir negrų tarpe nepaprastai 
smuko. Jis iš garbintinų asmenybių nužengė nusidėjėlių tarpan. Da
bar kai kas net išvedžioja, jok King elgesys ir jo užimtoji pozicija 
vasarą atšaldė. Vadinasi, Kingo grupės organizuojamos demonstra
cijos dėl integracijos tokio pasisekimo jau neturės, kokį turėjo 
praeity. Tuo būdu ir vasara gali būti vėsesnė.

Lietuvių tarpe bet kokios integracinės demonstracijos tesusi
laukė tik pasmerkimo. Kadangi lietuviai absoliučiai priešingi to
kioms demonstracijoms tai jiems Kingo bėdos tesukelia tik džiaugs
mo. Tačiau ir lietuviai nėra atpalaiduoti nuo įvairių problemų. Sį- 
metinė vasara šiaurės Amerikos lietuviams gali būti labai karšta. 
Kodėl?

Neseniai grupė asmenų pasišovė suorganizuoti krepšinio iš
vyką į dabartinę Lietuvą. Paaiškėjus organizatoriams ir jų darbo 
detalėms kilo triukšmo. Tačiau tas triukšmas neatbaidė organizato-

Pradėdami kalbėti apie vieną ar 
kitą opesnį mūsų bendruomenės 
reikalą, paprastai susilaukiame 
priekaišto, kad, esą, mokame tik 
kritikuoti, bet savo darbu nelabai 
noriai prisidedame. Dažnai susiti
kę draugų ratelyje tarp savęs pa
sikalbame, bet dėl “šventos ramy
bės” ten ir paliekame.

Būdami išeiviai mes čia užsieny
je gyvendami įsijungiame į lietu
višką bendruomenę. Niekas to mū
sų neverčia daryti, bet jausdami 
tautinę nareigą, mes patys savu 
noru įsiliejame į ją. Kiekvienas iš 
mūsų, visos lietuviškos organiza
cijos bei vienetai, jei jie veikia 
vardan lietuvybės, yra mažos gy
vos ląstelės to didžiojo lietuviško 
bendruomeninio kūno. Ir kiekvie
nas negalavimas vienos iš šių ląs
telių yra tuoj visur pajuntamas.

Toks negalavimas šiandieną 
Sydnėjaus lietuvių gyvenime jau
čiamas lietuviškų namų, klubų, sa

los plotmė ta pati — visas Syd
nėjaus Metropolinis plotas. Ko
kia prasmė yra dviem atskiriems 
lietuviško pobūdžio vienetams siek
ti vienų ir tų pačių tikslų? Ar 
negalime viso to siekti bendromis 
jungtinėmis jėgomis?!

Šiuo metu Bankstowno Liet. 
Klubas talkininkaujant Sporto 
Klubui “Kovui” numato statyti 
sporto salę (Jaunimo Centrą?!) 
už apie $28.000, gi Sydnėjaus Liet. 
Klubas - licenzijuotą klubą apie 
$80,000 vertės. Pažvelgus į šias 
sumas matome, kad Sydnėjaus lie- 
tuvai bus apdėti virš $100,000 naš
ta. Čia gal reikėtų stabtelbti ir 
pagalvoti. Visų pirma iš kur šiuos 
pinigus gausime? Susirinksime iš 
savo tautiečių aukų bei paskolų 
būdu, ar įsiskolinsime bankams 
bei kitoms instituciojms? Jei pa
siskolinsime, reiks pinigai grąžin
ti. Kokios mūsų numatomos meti
nės pajamos bei išlaidosi? Kokiais

mą ir patalpų statybos reikalus. 
Prieš išgirstant šį pranešimą, ti
kiu, kad būsime painformuoti kaip 
numatome pinigus sutelkti, kokios 
mūsų numatomos metinės pajamos 
bei išlaidos, kiek dolerių kiekvie
nas narys turės per metus išleist, 
paaukot ar kitu būdu palikt klu
bo naudai.

Bankstowno Liet. Klubas su 
“Kovu” numato statyti sporto sa
lę. Bet ir apie šį objektą negir
dėjome jokių sąmatų. O juk reik
tų šis tas iš anksto numatyti!

Ne kartą girdime užklausimus 
dėl Bankstowno Liet. Klubo įsta
tų ir dėl iki 50 balsų vienam as
meniui. Kebli padėtis. Pagal vie
tos nuostatus labdaringų (pelno 
nesiekiančių) organizacijų narys 
negali turėti daugiau kaip vieną

valandomis. Kas daryti? Nubraukt 
balsus, būtų skriauda žmonėms, 
kurie įdėjo savo darbą ir pinigus 
statydami “Dainavos” namus, gi 
paliekant kaip kad dabar yra — 
ne viskas irgi tvarkoje. Ar never
tėtų ir čia ieškot švelnių būdų 
šiems nevienodumams išlyginti?

Bankstowno Liet. Klubo nariai 
iki šiol nebuvo apdėti metiniais 
nario mokesčiais. Kodėl?! Nejaugi 
Klubas taip gerai finansiniai sto
vi? Jei mokestis būtų mokamas, 
nuo ko jį mokėsime? Nuo asmens 
ar nuo įnašų didumo?! Keista, bet 
toks klausimas iškyla.

Iškeliant visa tai nėra bandoma 
griauti, kas pasišventėlių per eilę 
metų buvo stengtasi atsiekti. Su
sidomėjimas šia veikla rodo, kad 
mums lietuviški namai rūpi ir mes 
jais sielojamės. A. Dudaitit

TIKĖKIME KOVOKIME!
lių, ar kaip ir kitaip tai pavadin- įsipareigojimais turėsime apsi- 
sime, srityje krauti patys?

Sydnėjuje šiuo metu turime du Bent iki šiol nei spaudoje nei 
namų vienetus: Bankstowno ir narių susirinkimuose duomenų ne- 
Sydnėjaus Lietuvių Klubus. Abie- teko išgirsti, išskyrus pasisaky- 
jų tikslai yra lietuviški ir vieno- mus, kad “australai išsilaiko, iš- 
di, būtent, parūpinti bendruome- silaikysime ir mes”.
nei patalpas bei priemones kultu- Sydnėjaus Liet. Klubas birželio 
rinei, sportinei, socialinei bei re- 25 d. šaukia informacinį klubo na- 
liginei veiklai plėsti. Pakeitus rių susirinkimą. Jame dalyvaus 
Bankstowno Liet. Klubo įstatus advokatas, kuris padarys prane- 
šių abiejų klubų ir teritorinė veik- Šimą apie klubo licenzijos gavi-

PAS MENININKUS
DAIL. A. ŠIMKŪNO bių pažinčių. Nekalbant apie ne- 

PARODA palyginamai geresnes sąlygas eili-
Pereitą antradienį, birželio 13 d. n’am žmogui Amerikoje, bet ten 

atidaryta El Dorado galerijoje esančios ir didesnės perspektyvos 
(373 Pitt St., Sydney) dail. A. dailininkui, jeigu jis yra pakan- 
Šimkūno individualinė grafikos ir karnai veržlus. Plačiau šiuo klau- 
piešinių paroda. Joje dailininkas s'mu leisime pasisakyti pačiam dai 
išstatęs 30 savo darbų, iš kurių lisinkui.
apie du trečdaliai grafika, likusie- *
ji piešiniai. Iš Brisbanės valst. meno galeri-

Tenka pasidžiaugti, kad ši pa- jos pavogtas vienas P. Picasso pa
roda lankytojui palieka labai gerą veikslas, vertinamas 200.000 dole- 
įspūdį. Visi darbai abstraktinės rių. Policija užaliarmuota, ir pa- 
krypties ir jų kainos svyruoja veikslas surastas.
tarp 15 ir 50 dolerių. Galerija at- — * —
vira kasdien nuo 10 iki 5.30 vai., New Yorke metiniame dailinin- 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. Lie- kų festivalyje iš 400 dalyvavusių 
tuviai maloniai kviečiami parodą su savo kūriniais dailininkų lie- 
aplankyti ir susipažinti su nau- tuvis dail. Povilas Puzinas laimė-

Turėdami savo akyse ir širdyse pavergtosios Lietuvos padėtį ir 
didžiausias tautos pastangas nublokšti nuo savęs sovietinę okupa
ciją, junkimės su tauta į bendrąją kovą. Kartu su tuo nusikratyki- 
me smulkmenas — nereikšmingus priekaištus bei įtarinėjimus, bet 
drauge būkime akylus komunistų pastangoms, ardančioms darnų 
mūsų darbą.

Semdamiesi stiprybės iš praeities, gerai prisiminkime bent ar
timiausios praeities įvykius — 1941 metų visuotinį sukilimą ir 
1944-1952 metų patį didžiausią ir ilgiausią tautos pasipriešinimą 
okupantui.

Azijoj, Afrikoj, Pietų Amerikoj — komunistų kurstomuose bei 
provokuojamuose susirėmimuose ir net atviruose karuose — jau 
vyksta naujų ginklų išmėginimai, kurie, galbūt, veda į sunkiai be
sulaikomą visuotinį karinį konfliktą. Jis gali daug nulemti ir daug 
ką pakeisti dabartiniame pasaulyje. Juk birželis yra virtęs didžiųjų 
pasaulio įvykių simboliu: birželyje buvo parblokšta viena iš did
žiųjų Europos valstybių Prancūzija. Tuo pat metu buvo okupuota 
ir Lietuva. Birželyje prasidėjo karas tarp dviejų, ką tik prieš tai 
sudariusių tarp savęs nepuolimo sutartį didžiųjų galybių — nacių 
Vokietijos ir sovietinės Rusijos. Birželyje įvyko visuotinis mūsų 
tautos sukilimas. Ir birželyje — 1944 — vėl prasidėjo didysis 
lietuvių tautos pasipriešinimas prieš vėl Lietuvą užplūdusį okupan
tą. Fiziškai jis nepasisekė, bet jo pastangos ir kovos amžiais švies 
savanorišku tautos didvyriškumu ir pasiaukojimu. Tos didžios au
kos teskatina ir mus nelikti skolingais Lietuvos laisvės kovai gyve
namojo meto bei įvykių reikalavimus atitinkančia mūsų auka.

Šių metų birželis atsiveria galimiems naujiems, dideliems įvy
kiams. Todėl visų laisvųjų lietuvių šventa pareiga kuo aktyviau da
lyvauti susirinkimuose., grįžti mintyse į garbingus ir skaudžius bir
želių įvykius, prisiminti Sibire kenčiančius ir susikaupus tarti ne
siliaujantį reikalavimą LAISVES ir NEPRIKLAUSOMYBES Lie
tuvai.

TIKĖKIME, kovokime, — ir laimėsime!
Vyriausias Lietuvos

Išlaisvinimo Komitetas
rių nuo užsibrėžto tikslo. Paskutinėmis žiniomis toji kelionė Lietu
von dar vis tebeorganizuojama. Organizatoriai teigia, kad jie jau tu
ri užtenkamai ifnansinių išteklių ir krepšininkų, idant tokia išvyka 
tikrai realizuotųsi.

Jeigu tokia išvyka bus, tai ji tikrai suskaldys mūsų visuome
ninę vienybę ir sunaikins mūsų sporto sąjungą. Lietuvių visuomenė 
vis dar tebėra nuomonės, jog tokia išvyka Lietuvon dabar nėra 
nei naudinga mums, nei įmanoma mūsų sąlygose. Daugumas visuo
menės taip pat jau spėjo apkaltinti mūsų sportininkus kaip pirmuo
sius, kurie pasidavę okupanto vilionėms.

Mūsų sportininkams šitoji vasara gali būti ne. tik karšta, bet 
ir lemianti. Jeigu tokia išvyka Lietuvon bus, tai bet kokias viltis 
apie tolimesnes išvykas užsienin teks palaidoti. Labai abejotina, ar 
didžioji visuomenės dalis atleis sportininkams už bendrųjų reikalą 
išdavimą.

Taip pat abejotina, ar iš viso toliau bus įmanoma sporto sąjun
gos egzistencija visuomenėje, kur nebus pritarimo tokiai veiklai.

Vargu, ar išvykos Lietuvon organizatoriai visą tą reikalą su
pranta. Juoba, kad yra žinoma, jog kai kurie organizatoriai tą darbą 
atlieka tik savo asmeniškų ambicijų patenkinimui.

Kaip ten bebūtų, šitoji vasara gali būti Amerikos lietuviams 
karštesnė, nei patiems amerikiečiams. Pagyvensim — pamatysim 
ir tada vėl pakalbėsim.

jausiais dail. A. Šimkūno dar
bais.

SUGRĮŽO
DAIL. LEONAS URBONAS

Birželio 11 d. sugrįžo Amerikoje 
išbuvęs aštuonis mėnesius dail. 
Leonas Urbonas su žmona. Būda
mas šiaurės Amerikoje jis per tą 
laiką surengė penkias savo kūri
nių parodas: keturias Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse (Čikago, 
New York, Cleveland ir Detroit) 
ir vieną Kanadoje (Toronto). Vi
sos parodos susilaukė didelio dė
mesio ir įvertinimo tiek amerikie
čių, tiek ir Amerikos lietuvių spau
doje. Didelę daugumą parodose iš
statytųjų darbų dailininkas par
davė. Pats dail. L. Urbonas džiau
giasi šita išvyka teigdamas, kad 
ji visu šimtu procentų pasiteisino, 
kad jis ne tik praplatinęs savo 
akiratį, bet ir užmezgęs daug svar-

jo pirmą premiją.

Mirus Lietuvoje poetui

VINCUI MYKOLAIČIUI — PUTINUI,

brangių prieteliy p.p. Slavėnų šeimai nuoširdžią 
užuojautą reiškiame ir drauge liūdime.

Zakarevičių šeima

Mes aplankėm South Molle ir 
Lindeman salas. Vasarvietės į- 
rengtos gražiose nuo vėjo apsau
gotose įlankose. Ypač puiki vieta 
South Molle saloje.

Atopūstis nuo kelionės automo
biliu tikrai pasiteisino.

Sekantis didesnis miestas — 
Townsville. Gyventojų apie 5.000. 
Kažkaip tikėjausi gražaus tropi
nėje augmenijoje paskendusio

J. DONELA

Australijos šiaurėje
(KELIONIŲ {SPŪDŽIŲ TĘSINYS)

Apie Grafton (N. S. W.) jau au
ginamos cukrinės nendrės ir ba
nanai. Nuo Grafton įstojome į 
vieškelį Nr. 1 (Pacific Highway), 
kurio ir laikysimės iki pat Cairns. 
Kelias visą laiką eina netoli Ra
miojo vandenyno pakraščiais, bet 
niekur taip arti, kad matytųsi pats 
vandenynas.

Šiandie sekmadienis. Keliauja
me jau šešta diena. Rytas saulė
tas, pučia švelnutis vėjelis — va
žiuok ir norėk. Laikinai užmirš
tam ir kelio dulkes, kurios per ke
lias dienas lindo į nosį ir visus ma
šinos kampus.

Mount Warning kalno papėdėje 
gražus žalumynais pasipuošęs 
miestukas Murwillumbah. Nuo čia 
kelias eina šalia Tweed upės 
Queensland ir Surfer’s Paradise 
kryptimi.

Čia buvau buvęs prieš kokį try
lika metų, kada ši vasarvietė buvo

vos bepradedanti garsėti. Dabar 
jau pristatyta daugiaaukščių vieš
bučių, butų, motelių. Jų pavadi
nimai kopijuoti iš garsesniųjų 
Amerikos ir Europos vasarviečių. 
Viskas nauja ir moderniška. Šiltas 
oras, baltas pajūrio smėlis, vande
nyno bangų švelniai skalaujamas, 
čia sutraukia vasarotojų iš šaltes
nių Australijos vietovių. Nors ir 
gegužio pabaiga, daug žmonių 
maudosi ar šiaip kaitinasi saulu
tėje, nes temperatūra siekia 80 
laips.

Brisbanėje greitomis aplankiau 
veiklius brisbaniečius — jaunuo
sius ir vyresniuosius Stankūnus. 
Taip pat ta proga apžiūrėjau 
prašmatnią p. p. Gudaičių reziden
ciją perduodamas linkėjimus nuo 
p. p. Gudaičių iš Adelaidės.

Brisbanėje, kaip ir visuose 
Australijos miestuose labai daug 
naujos statybos. Gyventojų skai

čius maždaug toks kaip ir Adelai
dėje, bet miestas atrodo gyvesnis 
ir pasiruošęs dar daugiau žengti. 
Pramonės čia mažiau negu Ade
laidėje, tačiau, mano supratimu, 
turi stipresnį užnugarį tirščiau 
apgyventomis apylinkėmis. Po 
trumpo vizito bananų krašto sos
tinėje leidomės toliau į šiaurę.

Apylinkės pakelėje gana įdo
mios. Miškais apaugę kalnai, ža
lia žolė, didesni ir mažesni pakely 
miestukai, iš kurių įdomesnius ati
džiau apžiūrime, kitus tik skersai 
išilgai pervažiuojame.

Nakvojame miesteliuose galvo
dami, kad užteks čigoniško gyve
nimo palapinėse kai iš Cairns pa
suksime į vakarus Darvino link, 
toliau nuo civilizacijos.

Prieš Rockhampton trys mylios 
pervažiuojam Tropic of Capricorn 
paralelę. Nuo jos, bent geogra
fiškai, prasideda tropinė zona.

Tam atžymėti yra vartai skersai 
kelią ir alumininė kolona su ati
tinkamais įrašais.

Gladstone miestukyje yra dide
lė aluminijaus rafinerija, kur ap
dirbama bauxito rūda, atvežiama 
iš Weipa kasyklų — iš pačios 
Cape York iškyšulio šiaurės.

Didesnius arm mažesnius cukri
nių nendrių laukus pradėjom už
tikti maždaug nuo Bundaberg. 
Kur žemė ir klimatinės sąlygos 
tinkamos, užveisti nemaži jų lau
kai, kitur miškingos kalvos ir slė
niai naudojami kaip ganyklos mė
siniams galvijams. Avių beveik 
nesimato. Jei teisybė, kaip vienas 
žmogus aiškino, kad apylinkėse 
yra perdaug laukinių šunų — din
go. šie šunys ne tik jas piauna, 
bet daugiau naktimis jas vaiko, 
gąsdina ir taip jas alina. Gal būt 
ir pats klimatas joms ir peršiltas, 
ir perdrėgnas.

Bendrai, pakelės vaizdai nenuo> 
bodus. Tai vienoj, tai kitoj kelio 
pusėj dideli kalnai. Augmenija 
vietomis vešliai žalia, vietomis 
kiek nykesnė ir rudesnė, tačiau 
niekur taip nėra saulės rudai nu
deginta, kaip pavz., Pietų Austra
lijoje vasaros metu.

vandenynas, kuris matomas ir be 
žiūrono.

Maloni kelionė su sustojimais 
truko visą dieną ir pakeliui pra
plaukėme daug kitų salų salelių. 
Diena buvo saulėta ir šilta, jūra 
rami kaip stiklas.

Pravažiavę šiuos kalnus ir be
ieškodami tiesesnio kelio j Proser
pine netikėtai užtikome mažesnį, 
bet reto grožio slėnį. Tarp vešlių 
nendrių laukų, aplink sodybas, 
kalnų papėdėse vešli tropinė aug
menija, palmės, krūmai įvairias
palviais žiedais.

Apsistojus nakčiai Proserpine 
miestelyje neblogai atrodanti mo
telio šeimininkė mus įkalbėjo pa- 
ekskursuoti dieną po Sekminių 
(Whitesunday) salyną. Trečiam 
bendrakeleiviui kiek protestuo
jant ("Ką jūs ten akmenėlių norit 
pamatyti”) vis dėl to nutarėm 
vykti. Salynui priklauso apie 70 
salų. Reta iš jų turi gėlo vandens, 
todėl vos kelios tėra plačiau nau
dojamos vasarojimui ar turizmui. 
Viena iš jų — Hayman Island jau 
plačiai žinoma kaip prabangi va
sarvietė. Ne viena ir lietuviška 
porelė ten yra medaus mėnesius 
praleidusi.

miesto, bet buvau apviltas. Apy
linkės gana skurdžios ir pats mies
tas atrodo lyg truputį parūdijęs ir 
dulkėtas.

Tarp Mackay ir Townsville taip 
pat ir daugely kitų vietų plentas 
gana siauras: prasilenkiant tenka 
trauktis į akmenėtą kelio pakraš
tį, tad ir nestebėtina, kad pakelė
je dažnai matosi sudužusių stiklų. 
Tai išmušti priekiniai mašinų lan
gai. Mes to labai bijojome ir len
kiantis sukdavome gerokai j šalį 
pristabdydami greitį.

Pravažiavus Townsville, apylin
kės labai gražios. Kelias vingiuo
ja kalnų pašlaitėmis. Augmenija 
vešli. Daug visokių tropinių žy
dinčių medžių. Protarpiais kelias 
neria pro žmogaus nepaliestus 
tankius miškus. Šie vaizdai daž
nai keičiasi su cukrinių nendrių 
laukais, ūkininkų sodybomis, cuk
raus fabrikėliais.

Trumpai apžiūrėjom du dides
nius miestelius — Ingham ir In- 
nisfail. Abu labai gražiai sutvar
kyti: gatvės apsodintos dekoraty
viniais krūmais ir medžiais, na
mukai skoningai nudažyti, šios 
apylinkės daugumoje apgyventos 
graikų ir italų ateivių iš seniau.

(Bus daugiau)
Turistinių brošiūrų patariami 

nuo Mackay pasukam apie 50 my
lių į šoną per Pionier Valley į 
Eungella kalnynus. Kalnynų pa
vadinimas reiškia “Land of the 
Clouds”. Debesų jie nesiekia, bet 
aukštoki. Nuo šių kalnų ką tik 
pravažiuotas slėnis atrodo pasa
kiškai gražiai. Cukrinių nendrių 
laukai, sodybos cukraus fabrikė
liai ir net už 50 mylių Ramusis

Mielą

KSANĄ DAUGUVIETYTĘ — SNIUKSTIENĘ,

ir šeimą, jos motinai Lietuvoje mirus, 
skausme nuoširdžiai užjaučia

A. ir L. Čeičiai

2
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M; PORTALE
KREPŠINIS.

Adelaidės
Mergaičių I-ji stalo te

niso komanda iš eilės laimėjo tris 
pergales. Laimėta prieš Saving 
Bank 11:0, Hyde Park 6:5 ir Uni
versitetą 7:4. Šiose rungtynėse 
individualiai geriausiai pasirodė 
Rasa Pacevičiūtė, surinkusi 7 taš
kus, L. Kuncaitytė (6) ir M. Ker
šyti 5 taškus.

Antroji komanda minimaliu re
zultatu (6:5) įveikė W.P.T.C., ta
čiau pralaimėjo prieš Reserve 
Bank. Individualiniuose susitiki
muose taškus pelnė: Kristina Pa
cevičiūtė 5 ir Margarita Decky- 
tė 3. I šią komandą įsijungė ir 
Rita Bielskytė, tačiau pergalėmis 
dar nepasižymėjo.

★
Vyrai, stalo teniso žaidėjai irgi 

nesnaudžia. Veteranas Petras 
Snarskis išjudino šio sporto mė
gėjus. Pirmenybėse nedalyvauja
ma, tačiau treniruotės pravedamos 
reguliariai ir Petro teigimu Dona
tas Dunda gali sukelti nemaža 
siaubo varžovams sekančioje spor
to šventėje. Be jau minėtų treni
ruotes lanko R. Pocius, E. Gude
lis ir veteranės Onutės Bone 
Mikalainytės vyras Hary. Pasta
rasis yra aukštos klasės žaidėjas, 
praeity reprezentavęs Vakarų 
Australiją.

Ši grupė žymiai sustiprėtų įsi
jungus M. Deckiui. Tačiau Marty
nas šiuo metu yra nuo stalo teni
so “atšalęs” ir aistringai domi
si buriavimu. Tikriausiai šiam 
sportui ambiciją bus paveldėjęs iš 
tėvelio, kuris Tautinėje Olimpija- 
doje buvo iškovojęs bronzos meda
lį buriavimo varžybose.

*
Algis Ignatavičius, kurio spal

vingą krepšininko kelią peranksti 
užkirto sužeistas kelėnas, taip pat 
aistringai įsijungė į naują sporto 
šaką: Algis mėto “dartus” ir rung 
tyniauja Pietų Australijos pirmo
je lygoje. Treniruojasi kasdien 
pasikabinęs lentą svečių kambary
je ir aiškiai matosi, kad jis gali 
tapti virtuozu kiekvienoje sporto 
šakoje.

Tačiau mums vytiečiams Algis 
būtų labiau reikalingas kaip krep
šinio treneris. Iki šiol dar nepavy
ko jo privilioti, bet jo vaikų — Ro-

ST. ROKIENĖ

SIBIRO UPĖMIS
KELIONĖS SIBIRO UPĖMIS

Kraustomės į baržas nuolat sar- pius, ir mes negalėsime sugrįžti į mas nuo šeimų buvo išspręstas dar 
gybinių raginami: “Skarej, ska- namus. O mus dar vis toliau grū- Lietuvoje bylas sudarant. Tada 
rej!” Nusibodo jiems mus žiūrėti da nuo tų namų. Jau pėsčiomis buvo nutarta, kurie yra pavojin- 
ir saugoti. O gal bijo, kad kas sunku būtų pareiti, bet kad tik gesni sovietinei santvarkai ir už 
nors nepabėgtų. Tuomet aiškinkis paleistų, vis tiek eitume, nors ir tai turi mirti.
dėl kokio nors nuskurdusio ir su- ropomis tektų ropoti. Šalia grupelė Lietuvos žydelių
vargusio liaudies priešo dingimo. Baržoje paplatėjo mūsų pašau- šeimų. Jų vyrai nuvaryti koncent-

Nemielos mums pasirodė tos jjs Galima vaikščioti po visą lai- racijos lageriuosna.
baržos: didelės, drėgnos, ir visur vą ir mjkiintj sustingusius sąna- Visų valstybių ir kultūringų 
druskos pribarstyta. Matyt, kad rius Galima ir viršun į denį už- tautų mokslininkai ir gydytojai 
jomis vežiojama druska. lipti. ,čia ganma pakvėpuoti gry- rūpinasi žmonių sveikata. Tai bu-

Čia pat buvo atėjęs ešalonas ir nu orUj jausti §veinų vėjelio glos- v0 ir yra aktualiausias žmonių 
su estų tremtiniais. J baržas dabar įymą jr saulutės auksinių spindu- giminės ir tautų išlikimo reikalas, 
kraustomės visi. Estai pasirodė la- lių gaivinančią gilumą. Taip ma- Kalėjimai taip pat turi gydytojus, 
bai nedraugiški ir jautėsi už mus ]onu visa tai po pragariškos kelio- kurie rūpinasi kalinių sveikatos 
pranešesniais. Jie stengėsi baržo- nės užkaltuose vagonuose. Kyla reikalais. Kodėl dabar nėra nė 
se užimti geresnes ir patogesnes noras užsimerkus ilsėtis ir viską vieno sovietinio gydytojo, kuris 
vietas. Jei lietuviai greta jų apsis- parnirgti. rūpintųsi tremtinių sveikatos rai
todavo, tai jie bardavosi ir vary- Tuojau visi šoko vaikščioti ir balais. Pagaliau tegu nesirūpina 
davo juos tolyn. Vartojo net ir fi- miklinti savo nusėdėtas ir neteku- suaugusiais “prasikaltėliais”, ku
rinę jėgą — stumdydavosi ir spar- gjag jėgų kojas eja buvo platu rie yra tiek kalti, kad gyveno savo 
dydavo mūsų maišus. Jie pasirink- ir daug vietos. Slampinėdami pa- protėvių žemėje ir ją mylėjo. Tai 
davo patogesnes vietas ir jas lai- kaiYipėmis, visi ieškojo giminių, okupantui, žinoma, nepatiko, bet 
kydavo sariesiems, kurie dar ne- jj.augų jr pažįstamų, norėdami vežamųjų turtas tai tikrai patiko, 
atsikraustė iš vagonų. Vėliau ver- pasika]bėti, gal ką nors nauja iš- nes buvo grobiamas su malonumu, 
go dalia visus sulygino. girs, gal jie daugiau žino, gal pa- Gal nepatiko, kad Baltijos salių

Pagaliau susiradome vietelę nuramins. Savo vargus tai žmonės kultūringesni už “matuš- 
baržoje ir mes. Pasidėjome atsi- tikrai papa8ako8. jej gerai pažįs- kos” gyventojus? Stebint prava- 
neštąjį savo turtą ir galvojame, tej skųsis savo likimu dar žiuojamąsias vietoves, tikrai atro- 
kad naujoje vietoje bus geriau, ,jaugiau uį tave. Tada savoji ne- do, kad jie atsilikę nuo vakarų 
nes čia, palyginti su vagonais, pla- cjalia jr vargas atrodys mažesni, valstybių šimtu metų.
tu ir erdvu. Mūsų vagono gyvento- neg rejkįs artimą raminti. Niekaip negalima suprasti, kodėl
jai stengėsi apsistoti krūvelėje, eia pat sutikau daug pažį8tamų nesirūpinama vaikų sveikata. Juk 
nes per visą kelionės laiką susigy- zarasiškių moterų: Naglienę, Ha- tai visų tautų ir valstybių ateities 
venome, ir kartu mums atrodė jau- ie<;kienę, Juodinienę, Sarapinienę, pagrindas. Gydytojų esama, bet 
kiau ir drąsiau. Belžakienę, Ubeikienę, Lukoševi- tūkstantinėm tremtinių miniom

Sėdim ant savo maišų ir dairo- čienę, Juodvalkienę, Kvedarienę ir nedavė nė vieno. Juk iš vaikų iš
mes naujoje aplinkoje. Dabar kitas. augtų sveiki ir stiprūs šalies pilie-
avarstome, kiek laiko mes gyven- Kitame baržos kampe susigru- čiai, kurie būtų naudingi ir sovie- 
sime šiose baržose ir kaip ilgai dar pavę žemaičiai: Stupeliai, Vizgir- tinei valstybei. Galiausiai ir ver
mes važiuosime Sibiro upių ke- dos, Jasinskiai, Bacerskiai, Svitai, gai turi būti sveiki ir tvirti, jei
liais. Jau pagailo mums ir vienin- Rudžiūnai, Buterelevičiai, Geleži- norima iš jų turėti “darmavos”
telio tiranssibirinio geležinkelio, niai ir Tamošauskai. Jų šeimos darbo jėgos.
Nugrūs į tolimus Sibiro užkam- nebuvo išardytos. Vyrų atskyri- Sunkiai serga penkerių metų

nauj ienos
mos ir Algučio parodytas susido
mėjimas krepšiniu, tikėkimės, "su
gundys’ Algį ir ateity. Tuo jis 
žymiai palengvintų savo buvu
siems komandos draugams S. Ur- 
nevičiui, V. Gurskiui ir K. Jaciuns 
kui, kurie perkrauti darbuojasi su 
Vyties krepšinio atžalynu.

*
Alfonsas Remeikis, nenuilstan

tis teniso veteranas prieš tris mė
nesius sužeidės dešinės rankos 
sausgyslę ir priverstinai “atosto
gauja”. Veteranas rimtai susirū
pinęs ieško įvairių specialistų pa
galbos, nes, suprantama, ilgesnė 
pertrauka neigiamai atsilieps į jo 
žaidimo lygį. Nerimo kelia ir pri
augančio svorio problema, tad jau 
ieško buto prie Glenelg paplūdimio 
ir jau numatęs persimsti į plau
kimo sportą.

•
Aldona Morkūnaitė, teniso čempi- 
jonė, taip pat aistringai įsijun
gė į naują sporto šaką -tinklinį. 
Aldona puikiai supranta, kad vien 
talento neužtenka norint pasiekti 
geresnių rezultatų, todėl įdėjus 
daug darbo palyginamai per trum 
pą laiką pasiekė Pietų Australi
jos rinktinės standartą. Šios rink
tinės sudėtyje neseniai dalyvavo 
Ausrtalijos pirmenybėse Sydnėju
je, o Karalienės gimimo dienos 
šventės savaitgalyje lankėsi su 
šia rinktine Melbourne.

Džiugu, kad pamėgusi tinklinį 
Aldona neatsiskyrė ir su teniso 
rakete. Jos pavardė neretai links
niuojama Adelaidės spaudoje tink
linio ir lauko teniso aprašymuo
se.

Dalyvaudama iki 17 m. teniso 
pirmenybėse A. Morkūnaitė ket
virčio finale įveikė pajėgią E. 
Baulderston 9:6, tačiau pusfina- 
le pralaimėjo prieš E. Hargreave 
3:9.

Kommercail!!! čia tik norėčiau 
atkreipti Adelaidės sportininkų rė
mėjų dėmesį, kad birželio 24 d. 
vakare Lietuvių Namuose įvyks 
Vyties Klubo rengiamas Joninių 
balius. Turtingas bufetas, nuotai
kinga J. Songailos muzika ir... bus 
balius .kokio dar nėra buvę. Kvie
čiame atsilankyti ir įsitikinti.

R. Sidabras

Vyrų komanda dar vis nesulau
kia laimėjimo. Šį sykį pralaimė
ta West Adelaide komandai 34-52 
(13-24). Vyčiai taškus pelnė:

R. Daugalis 16, A. Reivytis 10 
ir V. Levickis su G. Andrew po 
4.

“C” grupės komanda laimėjo 
54-46 (22-20) prieš United Church. 
Laimima antrame puslaikyje. Taš
kai: R. Pocius, 19, S. Visockis 18, 
G. Rakauskas 7, L. Urmonas 6 
ir R. Urmonas 4.

“F” grup£je žaidžianti koman
da nugalėjo University 40-20 (7-6). 
Pirmas puslaikis silpnokas. Antra
me puslaikyje žaista gerai ir leng
vai laimėta. Taškus pelnė: T. Ford 
23, E. Pocius 10, B. Ladd 5 ir G. 
Ellis 2.

Mergaičių pirmoji komanda tu
rėjo labai kietas priešininkes — 
West Adelaide. Mūsiškės pradėjo 
tiesiog be klaidų. Greitai buvo 
atsiplėšta iki 8-2 mūsų naudai. Re
zultatui esant 13-6 įvyko staigus 
persilaužimas, gaila, ne mūsų nau
dai. Priešininkės per kelias mi
nutes ne tik kad išlygino rezulta
tą, bet ir persvėrė. Puslaikis bai
gėsi 13-18 mūsų nenaudai. Antra
me puslaikyje kietai kovota ir 
prieš pabaigą dominuota aikštėje, 
tik laikrodis išgelbėjo priešinin
kes su 4 taškų persvara. Galutinis 
rezultatas 32-36. Taškai: N. Vyš
niauskaitė ir R. Beattie - Andru- 
sevičiūtė po 10, V. Juciūtė 8, G.

TRUMPAI
Gautas oficialus pranešimas iš 

Australijos lietuvių sporto klubų 
valdybos, kad ateinančio lietuvių 
Sporto Šventės vietovės nustaty
mas paaiškės po birželio mėn. 15 
dienos. Visi sporto klubai šiuo rei
kalu yra labai susirūpinę.

★
Praėjusią savaitę Montevideo 

mieste pasibaigė pasaulio vyrų 
krepšinio pirmenybės. Pirmą vie
tą iškovojo Rusija, finale nugalė
jusi Jugoslaviją. Amarikiečiams 
teko pasitenkinti ketvirtąja vie
ta.

★

Kovietė Laima Motiejūnaitė ša
lia krepšinio yra padariusi gerą 
pradžią tapybos mene. Jos pada
ryti penki paveikslai gerai įverti
nami meno žinovų.

ŽAIDYNĖS ADELAIDĖJE
Krivickaitė su E. Pociūte po 2.

Antroji mergaičių komanda tu
rėjo aukštaūges priešininkes ir 
sunkias kovas po krepšiais. Pasi
baigus laikui mūsiškės pirmavo 
26-25. Laiku napadavus signalo 
teisėjai užtęsė apie 20 sekundžių 
ir tuo laiku priešininkės padarė 
metimą, kuri nežinia kodėl teisė
jai užskaitė. Taigi, prieš United 
Church pralaimėta vienu tašku 
kad ir ne iš savo kaltės. Taškai: 
B. Latvėnaitė 12, I. Beinoravi- 
čiūtė 6 ir sesutės Regina su Nijo
le Marcinkevičiūtės po 4.

Jauniai berniukai turėjo tech
niškai silpnoką priešą, bet prie
šininkai pirmavo ūgiu. Mūsų jau
niai šį sykį žaidė labai pasime
tusiai. Laimėta 28-24 (10-11) 
prieš South Adelaide II komandą. 
Taškus pelĮnė: A. Jaunutis 15< 
P. Arlauskas 8, A. Pauliukevičius 
su R. Beinoravičium po 2 ir J. 
Vacchiane 1.

TINKLINIS
Nors ir susilpnėjusi vyrų tink

linio komanda, visgi užsitikrino 
vietą ketveriukėje. Ketvirčio fi
nalams teko susitikti kelerius me
tus iš eilės buvusią Pietų Austra
lijos čempijonę latvių komandą. 
Mūsų komanda dar be anksčiau iš- 
vykusio J. Gumbio šioms rungty
nėms neturėjo ir J. Morkūno (iš
vykęs į Sydnėjų tarnybos reika
lais). Šiaip taip aplopyta koman
da turėjo nusileisti pajėgesniems 
priešininkams 1-3 rezultatu. Pir
mąjį setą vytiečiai laimėjo 15-10,

★
Vos tik pradėjus darbą nau

joje “Kovo” valdyboje įvyko pasi
keitimų. P. Kviecinskas kasininko 
pareigas perleido K. Krapauskui.

★
Melbourno australų vyrų krep

šinio komanda “Church” šių metų 
pradžioje buvo išvykusi į Ameri
ką išbandyti jėgų. Laimėtos sep
tynios rungtynės. Pralaimėta de
šimt.

Komandoje žaidė Olimpiniai žai
dėjai: K. Cole, L. Gaze, B. Hack
will ir B. Wyatt.

★
Koviečių sportininkų tarpe yra 

didelis susidomėjimas pramatyta 
išvyka į Brisbanę. Prie sportinin
kų grupės nori prisidėti ir šokė
jai.

Tamošauskų berniukas. Norėtume 
jam padėti ir kur nors surasti gy
dytoją. Pradėjau lakstyti po bar
žą, klausinėti žmonių ir ieškoti 
tremiamo gydytojo. Mūsų baidoke 
gydytojo nesuradau, o jis būtinai 
reikalingas, nes greta manęs la
bai dejuoja sunkiai susirgusi se
nutė. Nors ir beviltiška mūsų būk
lė, bet niekas nenori mirti.

Bevaikštinėdama pasmerktųjų 
minioje, sužinojau, kad greta sto
vinčioje baržoje yra lietuvis gydy
tojas. Paprašiau sargybinį, kad 
leistų nueiti į aną baržą. Leido. 
Abi baržos buvo sujungtos perme
tamomis lentomis, kurios atstojo 
lieptą. Nuėjusi susiradau jauną 
lietuvį gydytoją, kurį parsivedžiau 
pas ligonis. Apžiūrėjo senutę ir 
sergantį berniuką, davė kažkokių 
vaistų, ir sergantiems pasidarė 
geriau. Šį kartą buvo išgelbėti. 
Padėkojom, ir gydytojas sugrįžo į 
savo “laivą”. Taigi turim savo 
bendro likimo lietuvį gydytoją. 
Žinom, kad jis visada stengsis ser
gantiems padėti, tik visa bėda, kad 
neturi vaistų. Et, kam gi pas
merktiesiems vaistai! Be vaistų 
greičiau išmirs liaudies priešai, ir 
komunistinė imperija bus sauges
nė.

Aš irgi blogai jaučiuosi. Gal 
kalta aplinkuma, o gal tas laksty
mas ir rūpinimasis sergančiais. 
Bandau savo maišą plačiau iš
skleisti ir rengiuosi pailsėti. Atsi
gulu, bet per naktį blaškausi ir 
negaliu užmigti. Labai skauda 
galvą, krūtinę, ir jaučiu, kad turiu 
daug karščio. Rytą geri žmonės 
parvedė ir man tą patį daktarą. 
Pamatavo temperatūrą, pasiklau
sė ir nustatė aštrų gripą. Tuojau 
davė vieną tabletę ir padejavo, 
kad neturi vaistų. Pajuokavo, kad 
vakar rūpinausi kitais, o dabar ir 
pati sugriuvau. Priminė, kad 

antrą pralaimmi net 5-15, trečia
me gerai sukovoja, nors ir pralai
mi 14-16, ketvirtame sete nusto
ja vilties laimėti ir beveik be pa
sipriešinimo atiduoda setą 3-15.

Ketvirta vieta reikia būti pa
tenkintiems, nors jei komanda bū
tų turėjusi pastovų sąstatą, gali
mi buvo geresni rezultatai.

Moterų komanda paskutines var 
žybas turėjo su latvių AJ5.K. 
komanda. Iš pradžių atrodė, kad 
ši čempijonių komanda bus pa
tiesta ant menčių. Pirmas setas 
laimėtas 15-6, . antrame pirmauta 
bet vėliau sustota ir palikta ant 
11, trečiame sete pralaimėta 6-15. 
Geriau pasispaudus antrame se
te galima buvo laimėti. Nelaiku 
ir blogoje pozicijoje esant prarasti 
padavimai ir galbūt buvo klaida 
statyti dvigubus blokus.

LAIMĖTA KETVIRČO FINALAI

Ketvirčio finaluose susitikta su 
garsia esčių Estonia komanda. Vy
tietės šią komandą buvo du sykius 
iš eilės paklupdžiusios ir šį sykį 
tikėjosi pergalės. Žaidėjos dar dau 
giau jautė atsakomybės laimėti 
šį susitikimą, kadangi 3.5.’67. Ade
laidės dienraštis "The News" la
bai gerai atsiliepė apie Vytietes 
tinklninkes ir pranašavo joms lai
mėjimą.

Nežiūrint pranašysčių estės ne
žadėjo lengvai pasiduoti. Savo tar 
pe jos turėjo vieną labai gerą 
smūgiuotąją Australijos rinktinės 
žaidėją. Pirmą setą po įtemptos 
kovos laimi vytietės 15-13. Žaista 
neblogai, bet atrodė, kad nervuo- 
tumas varžė kai kurių žaidėjų ju
desius. Antrame sete vytietes, ga
lima sakyti, ištiko paralyžius. 
Priešininkės pelno net 11 taškų, 
kai mūsiškės kabo ant nulio. Po 
paimtos minutės prabundama ir 
švelninamas pralaimėjimas iki 
7-15. Lemiame trečiame sete be
veik viskas kartojasi tik šį sykį

mums negalima dabar sirgti, ir 
palinkėjo greitai pasveikti.

Daktaro apsilankymas paveikė 
raminančiai, o tabletė numušė 
temperatūrą. Panorau miego, kiek 
pasnaudžiau, išprakaitavau, ir pa
sidarė lengviau. Taip sirgdama 
praleidau visą dieną, ir sulaukiau 
nuostabios Sibiro nakties. Sėdžiu 
ant savo maišo, žiūriu j viską apa
tiškai ir stengiuosi nieko negalvo
ti. Tačiau įkyrios mintys vistiek 
neduoda ramybės. Ką tik sutemo.
Laukiu, kad danguje žvaigždelės 
sužibėtų ir pašviestų mums skur
daus ir nežinomo likimo kelyje, 
kuriame mes visi atsidūrėme ir sė
dim tarytum ubagėliai prie savųjų 
maišelių. Nyksta ir vidinė jėga, 
kuri taip neseniai dar mus stipri
no ir ugdė viltį ir pasiryžimą iš
likti. Nešviečia žvaigždės. Gal ir 
jos pritaria komunistinei bestijai. 
Ne! Dangus negali pritarti tokiam 
žiauriam ir baisiam terorui.

Labai greitai pasirodė aušra. 
Nespėjo sutemti, ir jau aušta.

Gydytojas prisiminė, kad mums 
negalima sirgti. Ir aš galvojau, 
kad reikia būti stipriems, nes ser
gančiais niekas nesirūpina ir ligo
ninis nėra jokios globos. Rimtai 
apsirgai, tai jau tikrai neišliksi 
gyvas, ir išmes į dumbliną Obės 
vandenį. Reikia laikytis, nes dar 
yra šiokių tokių vilčių, o jas kelia 
prasidėjęs karas. Tikime, kad vo
kiečiai sunaikins komunizmą ir 
mus išvaduos. Ar šiaip vergija, 
ar taip vergija. Kultūringesnei 
tautai gal ir vergauti bus geriau. 
O gal leis ir savo tėvynėn sugrįž
ti? Rusai veža suėmę tūkstančius 
nekaltų žmonių, kad į mūsų sody
bas atgabentų būrius kolonistų ir 
kad Lietuvos žemė liktų be savo 
žmonių.

Štai nubėgo į viršų dvi jaunutės 
uniformuotos gimnazisčiukės. Tai 
Lionė Juodvalkytė ir Aldona Lu- 
koševičiūtė. Jos yra artimos drau
gės, nes iš tos pačios Zarasų gim
nazijos. Jas sieja amžius, bendra 
galvosena, skaudus likimas, neži
noma ateitis ir tokia netolima ir 
miela praeitis. Vis kas taip grei
tai ir netikėtai prarasta, išplėštos 
iš mokyklos suolo, dabar bijo nu
stoti ir artimos draugystės. Čia 
pat yra ir jų motinos.

Baržos pakraštyje stovi vieni
šas, gal 16 metų, berniukas Kos
tas. Jis buvo vienas suimtas ir 
dabar važiuoja tremtinių minioje 

jau mūsų naudai. Laimima 15-8. 
Visos žaidėjos stengėsi ir galbūt 
tik R. Andriusevičiūtė - Beattie 
pasižymėjo geru smūgiavimu. Da
bar teks garbė pusfinaliuose susi
tikti vieną iš latvių komandų.

Komandos žaidėjos nors nelan
kė (išskyrus kapitonę A. Morkū- 
naitę) reguliariai treniruočių, vis
gi padarė pažangą. Kartu pažai
dė, pasitreniravusios ateityje ga
lėtų sukurti stiprų vienetą.

BJV.

KOVO KLUBE
KOVAS — CHALLENGERS 

37—32

Kovo vyrų krepšinio komanda 
pradėjo žaisti turnyre ir laimėjo 
pirmas varžybas. Prie komandos 
laimėjimo daug prisidėjo naujas 
žaidėjas R. Kazlauskas persikėlęs 
gyventi iš Melbourno.

SPORTO ŠAKŲ VADOVAI

Paskirti nauji sporto šakų vado
vai:

G. Sauka - krepšinio sekcijos.
V. Karpavičius — stalo teniso 

sekcijos.
Jaunių berniukų treneriu pas

kirtas R. Kazlauskas.

B.B.Q. IEŠMINĖ

Sporto klubo iešminė B.B.Q. į- 
vyks liepos 15 d. (šeštadienį). 
Bankstowno lietuvių namuose. Pro 
gramoje dalyvaus J. Maksvyčio 
vadovaujamos “Neužmirštuolės”.

K.

SPECIALISTŲ 
NESUSIPRATIMAS

— Tamstos sodininkavimo bū
das pasenęs, — sako diplomuotas 
agronomas senam sodininkui. — 
Juk iš šitos obels tamsta negau
si nei penkių svarų obuolių. — Ir 
aš taip manau, — atsako sodinin
kas, — nes gi šis medis yra iš 
tikrųjų kriaušė...

•be tėvų ir artimųjų. Jis neturi 
jokio bagažo ir šiltesnio drabužio. 
Apsirengęs gimnazisto uniforma 
ir be kepurės, nes suimant nes
pėjo jos pasiimti. Niekas, atrodo, 
juo nesirūpina, nes visi užimti sa
vomis bėdomis. Šis vargšas jau
nuolis, kaip viesulo ridenama šie
no gniūžtė, slenka su visais kartu 
pirmyn.

Taip gelia širdį žiūrint į tuos 
jaunus ir gležnus Lietuvos laukų 
žiedelius. Už ką tie jaunuoliai su-
imti? Sugriautas jų gyvenimas, 
ir prieš akis beviltiška ateitis. 
Tikrai jau jie nematys mokyklos 
suolo, o jei išliks gyvi, tai vilks 
sunkų komunistinės vergijos jun- 
g4-

Kokia baisi gyvenimo ironija! 
Svetimieji okupavo mūsų kraštą, 
suėmė nekaltus žmones, jaunuolius 
ir vaikus ir apkaltino nepadaryto
mis piktadarybėmis. Tų kaltinimų 
prirašė ištisas bylas. Kiekvieno 
byloje fotografija, kad niekas ne
paspruktų nuo rusiško "teisingu
mo’’ rankos. Mes visi čia esame 
beteisiai, be jokio teismo apkaltin
ti ir ištremiami iš amžiais mūsų 
protėvių gyventos ir krauju ap
laistytos žemės.

O, pasauli, suprask, kad Lietuva 
amžinai mūsų senolių ir mūsų 
žemė!

Šiaurės Amerikoje yra neūžau
gų pelių rūšis (vos trijų inčų dy
džio), kurios nepaprastai ėdrios: 
ji per dieną suėda daug kartų dau
giau, negu pati sveria. Kad pasi
sotintų, ji puola ir žudo gyvulius 
net keletą kartų didesnius už save. 
Tų pelių pasitaiko visur, bet jas 
sunku pamatyti: jos medžioja tik 
naktimis. Žmogui jos naudingos, 
nes sunaikina labai daug vabz
džių kenkėjų.

3
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE PADĖKA

buvo

GEELONG
MOTINOS DIENA

Geelong’e Motinos Diena 
atšvęsta gegužės 28 d.

Šventė pradėta pamaldomis šv. 
Jono bažnyčioje, kurių metu gie
dojo Geelongo lietuvių choras, va
dovaujamas p. J. Juškos. Šv. Mi
šias už Motinas atnašavo ir mo
mentui pritaikytų pamokslų pasa
kė kun. P. Dauknys. Savaitgalio 
Mokyklos mokiniai dalyvavo su 
tautine vėliava.

Trečių valandų p.p. minėjimas 
buvo tęsiamas Lietuvių Namuo
se, kur susirinko skaitlingas skai
čius geelongiškių. Minėjimų ati
darė Sav. Mokyklos vedėjas Alg. 
Karpavičius, pakviesdamas Apy
linkės Valdybos pirmininkų dr. S. 
Skapinskų pasveikinti mamytes. 
Susirinkusioms mamytėms savait
galio mokyklos mokinės prisegė po 
tautinį kaspinėlį su rūtos šakele.

Po trumpos pertraukėlės, meni
nę dalį pradėjo Danguolė Juškai
tė, padeklamuodama B. Brazdžio
nio eilėraštį “Lietuvos Motina”. 
Savaitgalio mokyklos mokinės, Bi
rutė Gailiūtė padeklamavo “Lop
šinę” ir mažoji Rūta Venckutė ei
lėraštį “Mergytė”. Savaitgalio mo
kyklos mergaitės padainavo liau
dies dainelę “O, atsimenu namelį”, 
pianinu palydint mokyklos moky
tojui p. M. Kymantui. Vėl dekla
macijų pynė: Janytė Mykolaity
tė deklamuoja “Mamyte, mano mie 
la” ir Kęstutis Bindokas “Mamy
tei”. Vytas, Aldona, Ramutė Juš
kai išpildė dūdelėmis ilgokų dainų 
pynę pianinu palydint jų tėveliui 
p. J. Juškai. Vos gausiems ploji
mams nutilus, mokyklos mokiniai 
toliau deklamavo išmokus eilėraš
čius. Algis Kymantas perduoda 
“Tėvynės pasakų”, Julytė Myko
laitytė — “Angelas Sargas”, Da
nutė Manikauskaitė — “Gera du
krelė”. Mokinė Aldona Mačiulytė 
pašoko baletų, grojant Birutei 
Gailiūtei ir Danutei Manikauskai- 
tei. Vykusiai jumoristinį eilėraštį 
“Ingis, Tingis, Dykaduonis” pa
deklamavo Vytas Juška, o Aldona 
Klovaitė — “Motulės pagelbinin- 
kė”. Vėl Algis Kymantas, pianinu 
palydint jo tėveliui p. M. Kyman
tui dūdele išpildė dvi daineles: “Oi, 
sodai, sodai, sodeliai žalieji” ir 
“Tykiai, tykiai Nemunėlis teka”.

Savaitgalio Mokyklos mokinių 
choras, vadovaujamas mokytojo 
M. Kymanto, ir diriguojamas mo
kyklos mokinio Algio Kymanto, 
skambiai padainavo tris liaudies 
daineles: “Vijo lizdų pelėda”, “Pa 
vasarėlis”, Saulėlė raudona". Pa
baigai mokyklos mokiniai pašoko 
"Lenciūgėlį“ ir"Suktinį”, kuriuos 
paruošė p. Elena Jomantienė. “Suk 
tinio” tautinių šokių grupės jau
nesnieji, vadovaujami p. Liudo 
Bungardos, pašoko “Jonkelį” ir 
“Dzūkų polkų”, šokiams grojo 
Marytė Manikauskaitė. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu, šventę pra 
vedė savaitgalio mokykla. Eilė
raščius paruošė mokyklos mokyto
jai kun. Pranas Dauknys, Algis 
Karpavičius; dainas — Mečys Ky
mantas o jiems talkino p. Juškų 
šeima. Patį minėjimų ir meninės 
dalies eigų pravedė Alg. Karpavi-

čius.
Po minėjimo mamytės ir visi 

dalyviai p. I. Gailiuvienės, p. Jan
čiauskienės, p. A. Brazdžionienės 
buvo pavaišinti pyragaičiais ir ka
vute.

- X -

Jau kiek laiko Geelongo miesto 
ligoninėje guli sunkiai sužeistas 
eismo nelaimėje p. Jonas Pranaus- 
kas. Tai buvo aktyvus, nors jau 
ir pensininkas, bendruomenės na
rys.

Taip pat, toje pačioje ligoninėje, 
ilgesniam gydymui patalpintas bu
vęs valdybos narys p. Vytautas 
Bindokas. Jo pasigenda tiek kul
tūrinis, tiek visuomeninis bendruo
menės gyvenimas.

Linkima ligoniams gerėjimo.
- X -

Ja

NEWCASTLE
GRAŽIOS ĮKURTUVĖS

Prieš keletu mėnesių p.p. 
dvyga ir Juozas Levickai nusipir
ko naujų dviejų aukštų namų pui
kiame Newcastle priemiestyje Ko- 
tara, gi birželio 4 d. jie surengė 
šių namų (pašventinimo apeigas 
atliko kun. S. Gaidelis, S.J.) ir 
įkurtuves, kur dalyvavo gražus bū
rys lietuvių. Pasakyta keletas kal
bų, kurių ilgiausia (chorvedžio S. 
Žuko) truko tris minutes, o trum
piausia ( Dr. S. Kišono) 5 sekun
des. Išdainuota galybė dainų. Da
lyviams užteko tik pageidauti ko
kios dainos, ir p. Žukas, padeda
mas kelių choristų ir net nechoris- 
tų pasistengė visų norus patenkin
ti. Norėtųsi pažymėti, kad pasi- 
rinkėjų nuotaikas bei charakterius 
atskleidė pasirinktosios dainos. O 
tos nuotaikos visų dalyvių buvo 
puikios. Ir kaip gi nebus, jei sve- 
čai buvo vaišinami p. Levickienės 
ir jos talkininkės p- D. Bajalie- 
nės paruoštais lietuviškais val
giais ir kilniais gėrimais.

Nuo pat Newcastle apylinkės 
suorganizavimo ik šiolei visa Le
vickų šeima aktyviai dalyvauja 
lietuviškoje veikloje. Juos matėme 
ir apylinkės valdybose, soc. Glo
bos moterų komitetuose ir kultūri
nių vakarų programose. Be to J. 
ir J. Levickai nuo Newcastle choro 
įsikūrimo (1955 m.) iki šiolei ja
me tebedainuoja. Tad mes ir lin
kime visai Levickų šeimai 
sios sveikatos ir kloties 
je!

PERTH

geriau- 
Kotaro-

M.Š.

MIRUSIEJI
1967 m. birželio 5 d. auto nelai

mėje žuvo 18 m. lietuvis Strelčiū- 
nas. Palaidotas Karrakata kapinė
se birželio 8 d.

O štai ir kitų neskaitlngos ben
druomenės narį mirtis išplėšė iš 
mūsų tarpo: birželio 6 d. ligoni
nėje mirė Danielius Plyčiuvaitis. 
Gydytojai ketino jį už 3-4 dienų iš
leisti iš ligoninės kaip sveikstan
tį, bet netikėtai staigus priepuo
lis nukirpo velionio gyvybės siū
lų.

Velionis Plyčiuvaitis buvo iš

8 _________
K

profesijos mokytojas ir palyginti 
dar jaunas žmogus — vos 49 m. 
Kilęs nuo Tauragės. Jis buvo drau
giškas šeimoje ir su kitais, tad 
nenuostabu, kad jo palaikų am
žinybėn palydėt susirinko tautie
čių itin skaitlingas būrys nežiū
rint, kad oras buvo audringas ir 
lietingas. Jautrus artimųjų atsis
veikinimas ne vienam išspaudė aša
rų. Palaidotas Karrakata kapi
nėse birželio 8 d. Vienų ir tų pa
čių dienų du bendruomenės 
rius čia palikome.

Prieš maždaug aštuoniolika
tų į šį kraštų atvykome nemažas 
būrys su troškimu anksčiau ar 
vėliau grįžti į savo sentėvių že
mę, o štai jau apie keturiasdešimt 
mūsiškių negrįžtamai čia sustojo.

Mielas tautieti Plyčiuvaiti, ilsė
kis ramybėje po Norfolko eglė
mis!

na-

me-

PRANEŠIMAS
Liepos 8 d., šeštadienį, nuo 7 

vai. vak., punktualiai, Morwellio 
Town Hall mažojoje salėje bus ro
domi du spalvoti lietuviški filmai: 
Aukso Žąsis ir 5. Amerikos Liet. 
Tautiniu Šokių Sąskrydis.

Po filmų ten pat vyks su Aus
tralijos lietuvių kolonijas lankan
čiu A.L.B. Pirmininku, p. S. Na- 
rušiu, susipažinimo vakaras, su
neštinės vaišės, žaidimai ir šokiai, 
griežiant gerai muzikai.

Mieli Salės ir Latrobe Valley 
tautiečiai prašomi skaitlingai da
lyvauti su svečiais ir, ypač svar
biausia, su savo vaikučiais. Šia, 
ne eiline proga savo visus asmeni
nius reikalus atidėkime į šalį, ir 
pasijuskime esu šimtaprocenti
niais lietuviais, besidominančiais 
sava tautine kultūra ir lietuvybės 
išlaikymu svetur!

F. Sodaitis 
A.L.B. Latrobe Valley Seniūnas

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Lietuvių Klubo Val

dyba birželio 25 d. 2 vai. p.p. lai
kinose Klubo patalpose 39 Church 
St, Lidcombe šaukia klubo narių 
informacinį susirinkimų.

Susirinkime dalyvaus Klubo 
advokatas Mr. J. M. Caruana, ku
ris padarys pranešimų apie Klu
bo licenzijos gavimų ir patalpų 
statybos reikalus.

Prieš ir po susirinkimo klubo 
nariai galės sumokėti metinį na
rio mokestį o taip pat bus priima
mi ir naujų narių įstojimo pareiš
kimai.

Kviečiame esamus ir būsimus 
narius susirinkime kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

Sydnėjaus Liet. Klubo V-ba.4. Vembutas

: KAS?
JOVIVIl VAKARAS

\
(Gera muzika, užkanda, gėrimai ir t.t.)

i KUR? LIETUVIŲ NAMUOSE, 50 Errol St., N. Melbourne.

KADA? BIRŽELIO 24 D. (šeštadienį) pradžia 7-15 vakaro.

Bilietai užsakomi pas p. Šeikienę Tel. 42-2367 ir p. Morkūnienę Tel 53-5957
Melb. Soc. Globos Moterų Draugija

LATROBE VALLEY
ĮSTEIGTA MOKYKLA

Moe St. Kierons katalikų mo
kykloj, realybe tapo senas latro- 
biečių sapnas: prasidėjo lietuvių 
kalbos pamokos. Mokytojauti ap
siėmė p. V. Pleškūnas. Mokiniais 
įstojo: S. A. Šabrinskų Vytas ir 
Virginija, A. Z. Šabrinskų Vijo- 
leta, Algis, Romas, V. V. Koža- 
niauskų Veronika ir F. M. Sodai- 
čių Dalytė, Vidutis, Petriukas. Mo
kykla prasidėjo birželio 3 d.

Atidarymo žodį tarė p. Kože- 
nauskas, (tėvų komiteto pir-kas) 
linkėdamas mokytojui ištvermės, 
tarpe visų kitų gėrybių ir vaikus 
prašė išmokti skaityti ir rašyti, 
kad tėvams negaluojant vaikai ga
lėtų juos pavaduoti ir savo laiš
kais aplankyti gimines, draugus 
ir pažįstamus. Po to žodį tarė p. 
Sodaitis. Jis ne tik pakartojo p. 
Koženiausko linkėjimus ,bet priža
dėjo ir piniginiai remti šių mo
kyklų, kiek tik seniūnijos kasa leis, 
arba kiek popierių parduos. Beto 
ir šiaip visokeriopai pasižadėjo 
padėti.

PASISAKYMAI

Akis

MELBOURNO LIET. SPORTO KLUBAS VARPAS KVIEČIA VISUS DALYVAUTI

METINIAM BALIUJE
kuris įvyks liepos 14 d. (penktadienį) Brunswick Town Hall.

B
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v

¥

SYDNEY LIET. MOT. SOC. 
GLOBOS D-JA PASISAKO

Mūsų Pastogės Nr. 23 (1967.6. 
12) straipsnyje “Būkime pagaliau 
realistais” p. V. Simniškis palie
čia ir S. L. M. S. G. Draugijų pa
darydamas neteisingų išvadų.

Spaudoje buvo daug rašyta apie 
Draugijos teises ir užmiršusiems 
norėtume jas kiek priminti.

a) Mūsų Draugijai, kaip regis
truotai labdaros organizacijai, 
duodama, žemė vadinasi “Crown 
Land Grant in Perpetuity”, t. y. 
visam laikui, ir ji pasiliks Sydney 
Liet. Moterų Soc. Globos Draugi
jos nuosavybė.

b) Social Service Dept. taip pat 
mums kaip registruotai labdaros 
draugijai duoda 2/3 mūsų kapita
lo kaip socialinę paramų, o ne in
vestavimų ar paskolų; kitaip sa
kant, atiduodama, kaip kad ati
duodama ir kitos socialinės para
mos, įvairios pašalpos, pensijos ir 
t.t. Visas Draugijos judomas ar- 
neiudomas turtas pagal įstatymus 
lieka draugijos nuosavybe ir S. L. 
M. S. G. Draugija yra pilnateisė 
šeimininkė.

c) Senelių Namai yra būtini 
sprendžiant socialinę problemų ir 
gavus iš Social Service Dept. pa
ramų Namus — Sodybų statysime. 
Savaime aišku, kad Draugijos 
prieaugis visų laikų bus. Šian
dien vieni seni, gi rytoj jaunieji 
pasens ir taip vis bus S. L. M. S. 
G. Draugija, kuri ir valdys savo 
turtų. Nežuvo mūsų tautiečių pi
nigai pas mus lig šiol, nežus ir to
liau.

K >2 salė.
{vairūs gėrimai ir užkandžiai. Muzika pritaikinta visiems. Solo dainos. Apšildoma 

Veiks rūbinė.
Bilietų kaina $2.00, moksleiviams $ 1.50, aktyviems Varpo sportininkams $ 1.00.

Stalus ir bilietus galima užsakyti pas A. Bladzevičių telef. 337-6492 ir pas kiek
vieną Sp. Kl. Varpas Valdybos narį.

Pradžia 7.30 v.v. Pabaiga 1.30 ryto

ATEIKITE — NESIGA1LESITE.

MELBOURNE
ABITURIENTŲ

PAGERBIMO APYSKAITA

Gegužės 19 d. įvyko abiturien
tų pagerbimo apyskaitinis posėdis, 
kuriame dalyvavo organizatoriai 
korp! Romuvos senj. Stasys Stan- 
kūnavičius, vicesenj. Antanas 
Krausas ir mecenatų atstovė p. 
Birutė Mašanauskienė. Surinkta 
aukų 101 doleris. Išlaidų buvo 
91,47 dol. Likutis 9,53 dol. įneša
mas korp! Romuvos s-ton Liet. 
Kredito Kooperacinėn Dr-jon 
TALKA. Kiekvienam abiturientui 
buvo įteikta po gražių dail. VI. 
Vijeikio knygų ‘‘Lietuva, Mano 
Tėvų Žemė”. Korp! Romuvos va
dovybė reiškia nuoširdžių padėkų 
mecenatei Birutei Mašanauskienei 
ir šiems mieliems aukotojams, į- 
galinusiems abiturientų pagerbi
mų: L Budriui, A. Jokūbauskui, 
V. Valuckiui, A. Bakaičiui, AJ 
Vaitiekūnui, J. Mašanauskui, V. 
Aniuliui, J. Žalkauskui, dr. J. Mi- 
kolajūnui, M. Mackevičiui, Z. Rau
džiui, dr. V. Didžiui, V. Jeršovui 
ir S. Stankūnavičiui. Nutarta ir 
ateinančiais metais organizuoti a-

biturientų pagerbimų.
(*.)

BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAS

Baltų komiteto nutarimu šiais 
metais bendro minėjimo nebus, nes 
patirtis parodė, kad sukviesti žy
mesnius australus politikus ir vi- 
suomeninkus į tokį minėjimų be
veik negalima. Aiškinti apie buvu
sius įyvkius saviesiems anglų kal
ba — visai netikslu.

Baltų K-tas todėl nutarė 
šiais metais daugiau veikti per 
australų spaudų. Paruošta laiškų 
australų lakraščiams, o taip pat 
reginami visi tautiečiai rašyti sa
vo laiškus laikraščių redakcijoms. 
Paruoštas latvių atstovės gana 
vaizdus išvežimų aprašymas.

Kad lietuviai, latviai ir estai 
nepamiršta tos skriaudos padary
tos jų tautoms ir kad visada sieks

¥¥ H

Remkime savą 
spaudą

nepriklausomų valstybių atkūrimo, 
visiems Viktorijos federaliniems 
ir valstijos parlamentarams bei 
senatoriams paruoštas atitinka
mas laiškas. Taip pat paruošti pa
našūs laiškai visų didžiųjų reli
ginių bendruomenių vadovams pra 
šant kad per savo spaudų ir baž
nyčias primintų tikintiesiems, jog 
trys pabaltės tautos brutaliai te- 
benaikinamos rusų - komunistų.

Lietuviai tragiškuosius birželio 
įvykius paminėjo bažnyčioje bir
želio 18 d. Sutarta su gerbiamu 
Kun. P. Vaseriu, kad pamaldų me
tu bažnyčioje būtų tik viena tau
tinė vėliava perjuosta juodu gė- 
dulo kaspinu. Pageidauta, kad 
vėliavos garbės palydovais būtų 
kovų dalyviai ar kariai.

Melbourno Apylinkės V-ba

Valdyba
S. L. M. S. G. Draugijos

SYDNEY
J. STAŠIONYTĖ IŠTEKĖJO
“Mūsų Pastogės” administrato

riaus Br. Stašionio vienintelė duk
tė Jūratė, ištekėjo birželio 10 d. 
Sydnejuje. Jūratę Stašionytę su 
Robert Edwards sutuokė Beralos 
parapijos klebonas naujoj St. Pe-
ter Channel bažnyčioje.

Puotoje susirinko šimtinė gimi
nių ir artimųjų iš arti ir toli. Ce- 
remonmeisteris, jaunojo dėdė, eigų 
sklandžiai pravedė angliškai. Svei
kindamas jaunuosius, Jūratės tė
vas savo gilių mintį ir jausmus 
pridengė jumoru. Kaip egiptiečiai 
pripažino pralaimėję Izraeliui, 
taip šiandien Br. Stašionis pripa
žino savo dukrų pralaimėjęs jau
nam Robertui. Giliau įžvelgus, mes 
lietuviai jaunuoliai irgi pralaimė
jom — australams. Jauna, daili 
Jūratė užaugo pilnoj lietuviškoj 
dvasioj: lietuviškoj šeimoj, savait
galio mokykloj, jaunimo vaidini
muose, skautuose, tautiniuose šo
kiuose su “Bijūnėliais” ir t. t. ir 
mums besnaudžiant, jaunas ap
sukrus australiukas, nuskynė mū
sų daržo kų tik pražydusį gražų, 
baltų žiedų. Matėsi, kad ir Jūra
tės mama jautriai pergyveno vie- 
nintėlės dukters netekimų, bet iš 
kitos pusės, prie savo trijų šaunių 
sūnų įsigijo šeimoje dar vienų.

Aktyviųjų jaunesnio amžiaus 
žmonių pasitraukimas iš svarbių 
užimamų bendruomeninių postų 
visada buvo greitai pastebėtas, nes 
su kiekvienu pasitraukimu kiek lai 
ko pasilieka spraga, kuri ilgai- 
niu labai jaučiama.

Tad visai natūralu, kad ir šių 
metų gegužės 28 d. įvykusio Ban- 
kstowno apylinkės metinio susirin
kimo dalyvių, o ypač su apgailes
tavimu pastebėtas dviejų bendruo
menės ramsčių pasitraukimas ir 
iiems nutarta Bankstowno apylin
kės gyventojų vardu pareikšti pa
dėkų Mūsų Pastogėje.

Antanui Laukaičiui, sporto žur
nalistui už 17 metų redagavimų 
sporto skyriaus Mūsų Pastogęje, 
kuriuo jis sugebėjo sudominti Aus
tralijoje priaugančių lietuvių kartų 
ne tik sportu, bet kartu ir lietu
viškosios spaudos skaitymu, ko 
dažnai net tėvai negali padaryti. 
Jo kondensuoti straipsniai iš Nepri 
klausomos Lietuvos sportinių lai
mėjimų papildė ir išbalansavo lie
tuvių savaitgalio mokyklų perteik
ta lituanistikų. Jaunam sporto 
žurnalistui už įdėtų darbų didelis 
dėkui.

Broniui Geniui, kurio ilgus me
tus vadovaujamoje Bankstowno 
savaitgalio mokykloje daugumas 
Bankstowno apylinkėj gyvenančių 
lietuvių vaikų išmoko skaityti ir 
įsigijo pagrindines lituanistines ži
nias, už didelį pasišventimų lietu
vybės pratęsimui visi apylinkės 
gyventojai nuoširdžiai dėkoja.

Susirinkimo prezidiumo vardu: 
B. Stašionis 
(pirmininkas)

P. Zaremba
(sekretorius)

LĖLĖS SKAUTĖMS

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Pone Redaktoriau, 
nebe pirmą kartą pastebėjau 
Tamstos redaguojamojo laikraščio 
paskelbtose korespondencijose, kad 
ten ir ten susirinkusi visa lietu
vių grietinėlė. Atseit, kas ten ne
buvo, priklauso prie išrūgų. įdo
mu, kokj aparatą Tamsta vartoji 
šiuo atveju atskirti grietinėlei, nuo 
išrūgų. Netikiu, kad tokiu separa
vimu Tamsta būtum padaręs pro
tingiems šeimininkams malonumo. mų 
tačiau tuo esi didiiai pakenkęs lie
tuvių solidarumui. Dėl to reiškiu 
viešą protestą ir siūlau ateityje 
vengti lietuvius skirstyti i bet 
kokias kategorijas.

V. Ruša 
ALB Krašto Tarybos narys iš 

Bankstowno Apylinkės
Redakcijos pastaba: Atrodo, kad 

šis protestas adresuotas per klai
dų redaktoriui. Tiksliau būtų jį 
nukreipti Kukai, kuris savo skil
telėje paduoda žinučių pagal skai
tytojų skonį. O jeigu jis mėgsta 
palyginimus su pieniškais produk
tais, tai mayt jis yra vegetaras. 
Vienus pavadinus grietinėle, dar 
nebūtina priimti, kad likusieji pri
klauso išrūgų kategorijai. Turint 
minty valgomuosius produktus, li
kusieji gali būti prilyginami duo
nai, druskai, kumpiams ir Lt. žiū
rint, kaip kas kuo jaučiasi ir kų 
sau prisitaiko.

Sydnėjaus lietuvis prekybinin
kas p. Kazimieras Butkus (Cabra- 
Vale Home Furnishing ir Fu
nerals of Distinction savininkas) 
dovanojo “Aušros” tunto skautėms 
virš tuzino didelių lėlių. Lėlės duo
tos nestatant jokių sųlygų skau
tėms.

Skaučių vadovės žiūrinėja, ku
rias lėlės reikės aprengti tauti
niais rūbais ir kurias skautiško
mis uniformomis. Skautėms bus 
darbo jas apsiūti ir papuošti.

Tunto vadija dėkoja gerb. p. K. 
Butkui už nuolat teikiamų para- 

skautams ir linki ilgiausių me-
tų.

‘Aušros” Tunto Vadija

PATIKSLINIMAS

Povestuvinėn kelionėn jaunieji 
išvažiavo j lietingų Queenslandu. 
Po dosnaus lietučio linkime šiltos 
saulutės jaunųjų gyvenimui.

Sv. Svogūnaitis

Pereitų savaitę inž. S. Grincevi- 
čius su savo dar dviem draugais 
gyvi norėjo patekti į dangų. Lai
mei, jų balionų dangaus sargai 
prakiurdino ir jie šiaip taip para- 
šutais nusileido ant žemės. Lai
mingi mes, laimingas ir Staskos 
tėvas. Iš to seka toks moralas: 
neverta veržtis į dangų per neva
lių!

Pereitame Mūsų Pastogės nu
mery tilpusiame L. Lygumiečio 
straipsnyje “Mūsų santykiai su 
dabartine Lietuva” pastebėta ne
maloni korektūros klaida, kurią 
norime čia patikslinti. Pastraipo
je “Pasitraukimas iš krašto” pa
čioje pradžioje atspausdinta: 
“Krašto palikimas paprastai kva
lifikuojamas dvejopai: a) kai jis 
paliekamas nelegaliu būdu ir b) 
kai iš jo išvykstama nelegalia 
tvarka”. Turi būti: “Kijašto pa
likimas paprastai kvalifikuojamai 
dvejopai', a) kai jis paliekamai 
nelegaliu būdu ir b) kai iš jo ii- 
vykstama legalia tvarka”. Gerb. 
autorių ir skaitytojus maloniai at
siprašome.

Red.

Pajieškojimas
Prašomas atsiliepti Henrikas 

Pentrauskas ar Petrauskas, anks
čiau gyvenęs Anglijoje — Londo
ne, o dabar Australijoje. Paieško 
sesuo, gyvenanti Lietuvoje.

Paieškomasis pats arba apie jį 
žinantieji prašomi suteikti žinių 
Mūsų Pastogės Administracijai.

mūsų Pastogė
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 
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