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Vienur su didesnėm iškilmėm, 
kitur kukliau pagal išgales bet 
per viso pasaulio lietuvius persi
rito jubiliejinė Vasario 16 šventė 
palikdama aiškių pėdsakų. Išgy
venus Australijoje ..aštuoniolika 
metų dar niekad nebuvo taip en
tuziastingai ruošiamasi Lietuvos 
nepriklausomybės ..šventės iškil
mėms, kaip kad šiais jubilieji-
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niais metais. Ir džiugu pabrėžti, 
kad pastangos pasiteisino: visur 
minėjimų programos buvo nau
jos, be seno minėjimų šablono 
(apie tai skaitysime vėliau atski
ruose minėjimų aprašymuose, 
Red.), lygiai visur tiek minėjimų 
salės, tiek bažnyčios buvo žmo
nėmis perpildytos. Visa tai turint 
galvoje reikia tik ..pasidžiaugti, 
kad bent pradžioje jubiliejiniai 
metai pasiteisina ir kad žmonės 
tokiai sukakčiai dar tebėra jaut
rūs. Tačiau kaip lengvai galima 
didelį entuziazmų sukelti, ir kaip 
dar greičiau jis atslūgsta, jeigu 
jis tėra pagrįstas vien tik emoci
ja. Taip ir mes, grįžę iš Vasario 
16 minėjimų dar kelias dienas fe
be gyvenam sužadintu dvasioje 
polėkiu, tačiau kasdienybė daro 
savo ir taip po kiek laiko vėl at- 
krintam į seną tautinio snūduria
vimo būseną — tautiniai reikalai 
sau, o mūs asmeniniai vėl sau....

Gerai grįžti ir atkristi į kasdie
nybę tada, kai ramia sąžine gali 
pasakyti — buvau, dalyvavau ir 
vėl namo parėjus ir nusivilkus iš
eiginį rūbą darbuojuosi, nes ma
no darbas savaipie įsiskaito į vi
sos tautos kreditą nesvarbu, ką 
aš bedaryčiau. Taip mes galėjo
me galvoti laisvoj Lietuvoj, nes 
buvome tikri, kad tada kiekvie
nas darbas — artojo, darbininko, 
mokytojo ir t. t. be jokių abejo
nių ėjo tautos ir krašto gerovės 
sąskaiton. Vėl pagaliau tuo metu 
buvo laisva Lietuva, tad ir rūpes
tis jos ateitimi atkrito: turėjom 
savo kariuomenę jos laisvei ginti, 
turėjom atsakingose ..pareigose 
žmones, kurie rūpinosi Lietuvos 
kultūriniu ir politiniu gyvenimu.

Šiandie prisipažinkime, visos 
aplinkybės . visiškai ..persikeitė. 
Čia būdami mes ištisas šešias 
dienas dirbame gyvenamojo 
krašto naudai, o tik savaitgalius 
arba savo laisvas valandas skiria, 
me lietuviškiems reikalams; Lie
tuvoje esantieji irgi įkinkyti pa
našiai: ekonomiškai ..visi tenai 
dirba “didžiosios tėvynės” nau
dai, nes neskaitant, ką toji “di
džioji tėvynė" pasiima dykai pra
monės ir ūkio gaminiais, dar pa
tys gyventojai tiesioginiais ar ne
tiesioginiais mokesčiais ..jai ati
duoda, kas neina nei Lietuvos 
vidaus reikalams, nei jos gyven
tojų gerbūviui. Vis tik net ir to
kiose sąlygose ..lietuvybės kaip 
tokios reikalams padaroma nepa
lyginamai daugiau, negu bet kur 
kitur. Išskyrus vieną dalyką, kad 
jie neturi jokio politinio balso. 
Dažnai skaitome, kad ..lietuviai 
mokslininkai, ..menininkai, net 
sportinirityii pasaulyje pasirodo 
daug pranašiau už rusus, nežiū
rint to, net ir atskirų žmonių as
meninis pranašumas arba atsie- 
kimai per prievartą įskaitomi 
Rusijos naudai. Tokie lietuviai, 
kad ir patekę į internacionalinę 
areną savo kaip lietuvio .vardo 
negali apginti. Bet juo labiau tai 
galime padaryti būdami čionai 
mes! Mūsų balso šičia niekas ne
varžo, it kiekvienu atveju galime 
visur ir visada atvirai sakyti tei
sybę.

Tai mūsų misija pirmiausia 
kovoti už tiesą, ko niekas negali 
pi ikiŠti ar įtarti, kad mūsų dar
buose ir kalbose pasireiškia vien
ašališkumas. Tai mūsų tiesioginis 
ir labai pozityvus darbas mūsų 
pavergtų brolių naudai. Politiš-

KARO
Jau beveik dešimtų metų įnin

kąs Vietname partizaninis karas 
su paskutinių savaičių vietkongo 
komunistų ofensyvą pereina į di
delio į masto kautynes. Anksčiau 
vykusios partizaninės kovos lai
kė visą Pietų Vietnamą karo lau
ku, bet paskutiniu metu, atvirai 
įsitraukus su regularia kariuome
ne ir Šiaurės Vietnamui susida
rė net pozicinės kautynės, kur.

(XIX) 1968 — LIETUVOS LAISVES KOVOS METAI — Nr. 8 (981)

kai jie, būdami pavergti, negali ir 
neturi teisės kalbėti. Šioje areno
je mūsų reikalas kalbėti visos lie
tuvių tautos vardu.

Žinant savo tokią misiją ir at- VLADO RADZEVIČIAUS 
sakomtngumą Vasario 16 sukak
tis mus dar labiau šiam uždavi
niui įpareigoja dirbti ir ..kovoti 
dėl Lietuvos. Pavergtieji lietuviai 
politiškai niekur negali nei kal
bėti, nei angažuotis, bet jie lietu
vybės išlaikymo bare atlieka sa
vo misiją be ..jokių priekaištų. 
Dar daugiau: šiandie kiekvienas 
Lietuvoje lietuvis didžiuojasi lie
tuviu esąs pradedant nuo viršū
nių ir baigiant pačiais nužemin- 
čiausiais . kolchozininkais. Šitos 
ambicijos lietuvybės prasme mes 
daug dar iš savo pavergtų brolių 
turėtume pasimokyti. Tačiau ko 
jie negali, mes turime už juos at
likti. Ypač kur kalba apie laisvės 
klausimą. Todėl ir Vasario 16 d. 
paraštėje težino kiekvienas ..są
moningas lietuvis, kad mūsų kal
ba ir veiksmai už laisvę yra pir
miniu uždaviniu, už laisvę lietu
vių tautos ir už laisvę bendrai, 
nes niekas geriau ir giliau neįver
tina laisvės kaip tik tie, kurie 
kartą laisvę turėję šiandie ją pra
radę. Laisvės vardan mes aplei
dom savo namus ir savo tėvynę, 
tos pačios laisvės vardu ir vykdy
kime savo misiją.

Žurnalistas Vladas Radzevičius(v. k.)

V. BERNOTAS

Politikos vingiuose
POSĖDŽIAI KORĖJOJE

Po 8 susitikimų su Korėjos ko
munistais Panmundžon konferen
cijoje amerikiečiams pasisekė iš
gauti tik žuvusio ir trijų sužeis
tų Pueblo įgulos narių pavardes.

To pasėkoje pairę santykiai su 
Pietų Korėja privertė prez. John- 
soną išsiųsti savo asmeninį pa
siuntinį Cyrus Vance į p. Korė
jos sostinę Seoul. Amerikiečių 
neryžtas tvirtai laikytis laivo ir 
įgulos grąžinimo reikalavimų 
jų švelnus protestas prieš šiau
rės korėjiečių puldinėjimą Pietų 
Korėjos pasienio, jų nepasitari- 
mas su p. Korėjos vyriausybe už
mezgant slaptus su komunistais 
posėdžius smarkiai pakenkė buvu
siai palankiai Amerikos opinijai 
P. Korėjoje.

Seoul pasitarimuose Amerikos 
pasiuntiniui paaiškėjo, kad P. Ko
rėjos vyriausybei neužtenka žodžių 
bei pažadų. Jie reikalavo imtis 
prieš agresorių ir veiksmų. Kiek 
atrodo, Cyrui Vance pasisekė tuo 
kart atkalbėti korėjiečius nuo mi- 
litarinio susirėmimo, tačiau bend
ra rezoliucija priimta, kad pana
šūs komunistų pasielgimai ateity 
bus sutikti atatinkamais P. Ko
rėjos ir J.A.V-bių veiksmais.

įrodydama padėties rimtumą 
Korėjoje Amerika nedelsiant iš
siuntė du lėktuvnešius su keliais 
šimtais vėliausios gamybos kovos 
lėktuvų. Be to, prez. Johnsonas ar 
timoje ateity numato skirti 100 
mil. dolerių paramos P. Korėjos 
gynybai.

_  ★ —
Dviems posėdžiams einant lygia

grečiai (Seoule ir Panmundžon) 
iš Šiaurės Korėjos sostinės atsi-

LAUKE
kai kurias vietas, ypač amerikie
čių atramos punktus ir bazes 
puola komunistai koncentruotomis 
jėgomis įskaitant ir sovietų gamy
bos tankų dalinius. Iš visų apys- 
tovų galima būtų daryti išvadą, 
kad su šia ofenzyva komunistai 
viską stato ant kortos, greičiau
siai pasikliaudami sovietų paža
dais, kad sovietai nestovėsią su
dėję rankų matydami amerikie
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JO PRINCIPAS-TIESA

liepė premjeras Kim Sung. 'Šis 
komunstas, gerai išauklėtas mask- 
vinėj dvasioj, perspėjo posėdžiau- 
tojus, kad karo mašina yra pilno
je paruošty prieš banditiškus ame 
rikonų veiksmus ir reikalavimus. 
O amerikonams įrodydami, jog 
Kim Sung niekų nekalba, Sov. Są
junga išsiuntė stiprų (13-kos lai
vų) laivyną į Japonijos ir Korė
jos vandenis.

Politinė padėtis pietryčių Azi
joje kas kartą komplikuojasi. Sun
ku būtų iš anksto spręsti, kuo vis
kas baigsis. Š. Korėja labai pagei
dautų atnaujinti karą su ameri
konais, bet antro Vietnamo Ame
rika kol kas vengia.

ATNAUJINTA OFENSYVA 
VIETNAME

Pirmai komunistų ofensyvai ne
sibaigus, jie antru kartu užpuolė 
pietų Vietnamą: apšaudė raketo
mis militarinius įrengimus Saigo- 
ne, užėmė kelis provincijos mies
tus, sunaikino geležinkelio tiltą 
jungiantį Saigoną su Amerikos da 
liniais, apšaudė gen. Westmore
land vyriausią karo štabą ir po 
padarytų didelių medžiaginių nuos 
tolių vėl pasitraukė į džiungles.

Tokia komunistų atnaujinta o- 
fensyva verčia rimtai J.A.V-bes 
susimąstyti, kokių imtis priemonių 
prieš agresorių. Tuo tarpu p. 
Vietnamo vyriausybė, niekada ne
buvus vieninga, žada sujungti sa
vo jėgas, paskelbti visuotinę pri
valomą mobilizaciją ir gal tada 
Amerikos remiami pajėgs apsigin
ti nuo “laisvintojų”.

Kas lieka Amerikai tuo tarpu 
daryti? J.V.V-bės numato papil- 

čius pavergiant laisvės trokštan
čias tautas.... Ypač paskutiniu me
tu sunkios kautynės vyksta Pie
tų ir Šiaurės Vietnamo pasienyje 
netoli Laos. Komunistai amerikie
čių bazes puola bangomis tiesiog 
savižudiškai bandydami prasilauž
ti pro spygliuotų vielų užtvaras.

Drauge sustiprinta komunistų 
partizanų akcija visame Pietų 
Vietname, įskaitant ir Saigoną, 
kur infiltruoti vietkongo partiza
nai miestą paverčia ištisu kauty
nių lauku.
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Mūsų Pastogės skaitytojų, kurie gos suredaguoja Lietuvių Ar- 
nepažinotų arba nebūtų girdėję chyvą. 
apie žurnalistą Vladą Radzevi
čių, gyvenantį Adelaidėje ir nuo
lat bendradarbiaujantį lietuviš
koje spaudoje tiek čia vietoje., 
tiek ir užjūriuose. Štai jam va
sario 8 d. suėjo 60 metų. Kas 
gi patikėtų, kad jis įžengė į vy- parašo atsitiktinai, arba leidžia 
resniųjų tarpą, nors jis tiek sa- :. '
vo dvasia, tiek ir išvaizda dažnai 
gali lenktyniuoti su pačiais jau
naisiais.

Šia nekasdieniška proga no
rėtųsi žurnalistą ir visuomeni
ninką Vladą Radzevičių nuošir
džiai pasveikinti su linkėjimais 
sekančius 60 metų dar intensy
viau ir kūrybingiau 
lietuvybės naudai.

Žurnalistas V. 
yra viena iš tų retų 
asmenybių, kurie reikalui esant gavo patrauklų leidinėlį “Blez- 
viską gali ir visur pribūna, kur dingėlės prie. Torrenso”, kurį iš
tik svarbu ir kur šaukia lietu
viški interesai. Žiūrėk, jis iki 
kaulų smegenų žurnalistas, šio
je srityje, darbavęsis dar nuo 
pat ankstyvosios jaunystės, bet 
jis drauge ir veikėjas — visuo- jis savo straipsniuose ar pasisa- 
menininkas, organizatorius ir kymuose laikosi teisybės, kuri 
nepamainomas talkininkas lie- tai vienam, tai kitam, o gal net 
tuviškame gyvenime. Gimęs ir grupei ne visada būna pagei- 
1908 m. vasario 8 d. Seredžių- daujama ir patraukli. Daugeliu 
je nuo pat jaunumėlės pradėjo atvejų V. Radzevičius, laikyda- 
rašinėti į spaudą koresponden- masis teisybės, net rizikuoja pra- 
cijas. Vėliau jis pakviečiamas rasti populiarumą sau artimų ar 
dirbti Eltos žinių agentūroje, bendradarbių tarpe, vis tik tiesa 
kur besidarbuodamas jis laisvu yra jo veiklos rodiklis ir pagrin- 
laiku tęsė nutrauktą mokslą ir 
taip 1932 m. užbaigia gimnazi
ją, atlieka karinę prievolę leite
nanto laipsniu ir grįžęs į civili
nį gyvenimą universitete studi
juoja teisę. Netrukus jis pakvie- gyvenime žurnalistas visados yra 
čiamas redaguoti Kaune populia- ir akstinas ir variklis. Tokiuo V. 
rų savaitraštį “Sekmadienį”, ku- Radzevičius buvo praeityje, tebė- 
ris ėjo iki bolševikų okupacijos, ra dabar ir reikia tikėtis dar ilgus 
Vokiečių okupacijos metais jis metus tokiuo bus ir ateityje. To 
drauge, su kitais renka medžią- mes jam ir linkime. V. K.

dyti savo jėgas ligi 525,000 vy
rų. Bet ir čia kyla klausimas, ar 
tokio skaičiaus pakaks ,kada šian
dien Vietname jau yra pusė mili
jono Amerikos karių.

Taip vadinamas Hawks (vana
gų) sparnas Amerikoje seniai rei
kalauja imtis visų karo priemo
nių prieš agresorių. Šiaurės Viet
namu! duoti ultimatumą, o jei ir 
i tai komunistai nereaguotų, nuš
luoti jų miestus ligi pagrindų ir 
paeiliui, žinoma, tuo pačiu me
tu, J.A.V-bės turėtų perspėti 
Maskvą ir būti pasiruošusios tre
čiajam pasauliniam karui.

Labai abejotina ar Maskva ryž
tųsi guldyti galvą už Š. Vietnamo 
Ho, ypač tuo labiau kada nėra aiš 
ku į kieno spąstus (Maskvos ar 
Pekino) Š. Vietnamas gali pakliū
ti.

Prieš kiek laiko manyta užmi
nuoti visus vandens kelius į Š. 
Vietnamo uostus. To nedaryta, nes 
bijotasi pažeisti Sov. Sąjungos 
laivų, vežančių karinius reikmenis. 
Tuo tarpu nuo sovetiškų ginklų

BULGARAI 
REIKALAUJA MACEDONIJOS

Bulgarija spaudžia Jugoslaviją, 
kad grąžintų Makedoniją, kuri, 
kaip bulgarai įrodinėja, istoriškai 
priklauso Bulgarijai. Tuo reikalu 
Jugoslavija nerivinasi. Abu kraš
tai komunistiniai. Tai ir komu
nistinė bičiulystė neišlygina senų 
žaizdų.

Prieš kelias savaites Vietname 
komunistai pradėję plataus masto 
ofensyvą tikėjosi tiek demorali
zuoti Pietų Vietnamo gyventojus, 
kad jie teroro įtakoje pasiduos 
komunistų diktatui ir visai nesi- 
skaitys su teisėta Pietų Vietnamo 
vyriausybe. Rezultatai gavosi prie 
šingi: pradėjus komunstams ofen
syvą ir pravedant įvairaus teroro 
veiksmus, kur daugiausia nuken
čia civliai gyventojai, pietų viet
namiečiai dar labiau 
dabartinę vyriausybę 
je komunistų 'teroro 
pritarė vyriausybės 

susibūrė apie 
ir akivaizdo- 
susijungė ir 
politikai net

sunaudoti

Radzevičius 
mūsų tarpe

nekaltų P. Viet- 
jų karių ir pa-

nesiims drastiš-

tūkstančiai žūsta 
namo gyventojų, 
čių amerikonų.

Jeigu Amerika 
kų karo priemonių prieš Š. Viet
namą ir tuo pačiu neperspės 
Maskvos, je toliau leis Anglijos ir 
Kinijos laivams prekiauti gyvybe 
Š. Vietnamo uostuose, nevertėtų 
jiems toliau dėti pastangų ir au
kų saugojant P. Vietnamo suvere
numą. Jiems vertėtų, senatoriaus 
Robert Kennedy žodžiais: “... se
niais kraustytis iš kur atėjom...”.

ir tos kraštutinės politinės parti
jos, kurios buvo atviroje opozici
joje. Reiškia, tikėtojo rezultato ne
pasiekė, o tik priešingus.

— ★ —
Rusai perspėja Ameriką, kad 

pastarosios lėktuvai su atominė
mis bombomis neskrįstų perarti 
sovietinės teritorijos. Tuo reika
lu sovietai įteikė 
Tokius skridimus 
provokatyviniais.

— *
Pernai baisiai

Svetlanos Stalinaitės knyga, 
kurią leidyklos tikėjosi milijonų 
pelno ir to pelno vardan pačiai 
Svetlanai išmokėjo milžiniškus 
avansus, išleista nesusilaukė lauk
tojo dėmesio ir leidėjai skundžia
si, kad labai mažai perkama.

Amerikai notų.
sovietai laiko

išreklamuota 
už

Amerikiečiai netrukus ketina 
paleisti dar vieną Apollo raketą į 
mėnulį, kuri būsianti paskutinioji 
iš bandymų prieš paleidžiant ra
ketą su žmonėmis.

Pasitraukus iš Lietuvos jis per 
Vokietiją su šeima pasiekė Aus
traliją ir tebegyvena Adelaidėje. 
Nekalbant apie, jo gausius strai
psnius lietuviškoje spaudoje, ku
riuos jis kartais tai šen tai ten 

serijomis, kaip kad pernai Mū
sų Pastogėje skaitėme jo studi
ją “Lietuvos kaimas dabar”, 
V. Radzevičius matomas ir pla
čioje visuomeninėje veikloje. Jį 
sutiksi ne. tik susirinkimuose, bet 
ir valdybose, komitetuose, net 
sporto varžybose, nes visur jį 
traukia ne vien tik žurnalistinis 
smalsumas, bet ir lietuviška pa
reiga dalyvauti visur, kur tik 
pasireiškia lietuviška akcija, ša
lia kitų darbų V. Radzevičius 
drauge su P. Andriušiu sureda- 

leido J. J. Račiūnas Amerikoje 
1962 metais.

Gal labiausiai V. Radzevičius 
užimponuoja savo dinamiškumu 
ir atvirumu. Kiekvienu atveju

das. <
Sunkus ir labai nedėkingas yra 

žurnalisto darbas, nes jo darbe ar 
veikloje nepalieka “nedūžtančių” 
paminklų, vis tik kultūriniame
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Švedijoje estų bendruomenė iš
leido propagandinius vokus pri
menančius pavergtas Pabaltijo 
valstybes. Apačioje duota ir so- 
vietų-nacių susitarimo dokumento 
štrauka vokiškai su originaliais 
parašais.

Nežiūrint kad Anglija pergyve
na viena iš savo didžiausių po
kario ekonominių krizių vis tiek 
sutiko suteikti paskolą Egiptui 
apie šimtą milijonų dolerių.

Prasidėjus komunistų ofensyvai 
Vietname kautynių paliesti žuvo 
virš 4000 civilių gyventojų. Dau
gelis jų bilvo tyčia komunistų nu
kankinti ar nužudyti siekiant te
rorizuoti vietos gyventojus ir kelti 
sąmyšio krašte, arba nuteikti prieš 
vyriausybę ir sąjungininkus. Vis 
tik šios pastangos nepasiteisino.
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Lietuviai pasaulyje
P. L. B-NEI VALDYBA INFORMUOJA tokia, kokia galėtų ir turėtų bū

ti. Ne vieno krašto Lietuvių Bend- 
RENKIMĖS PLB SEIMUI PLB Valdybai Seimo pasiseki- ruomenė prie Pasaulio Lietuvio gy- 

PLB konstitucija PLB Seimui mas didžiai rūpi. Bet ne nuo jos vatos palaikymo nieku nepriside- 
skiria du pagrindiniu uždaviniu: vienos tai priklauso. Pasisekimas da.
a) jis yra vyriausias Pasaulio yra visų rankose. Todėl visi su- Šia proga kraštų bendruomenes 
Lietuvių Bendruomenės organas, kruskime: laiku išrinkime atsto- prašom:

tų Sovietų Sąjungos prieš Lietu
vą jvykdytų agresiją ir imtųsi prie 
monių likviduoti tos agresjos pa
darinius, — visų pirma pašalinti 
iš Lietuvos Sovietų Sąjungos ka
riuomenę, policiją ir administra
ciją, kad būtų panaikinta sovieti
nė kolonizacija Lietuvoj.

{ELTA)

SPORTAS IR POLITIKA
šiandien jau nebėra jokia paslaptis, kad sportas ir politika 

dažnai sumaišoma. Naciai savo laiku sportą nepaprastai propo- 
gavo tuo norėdami įrodyti, kad vokiečių tauta yra pranašesnė. 
Jų pėdomis ir komunistinis pasaulis. Dabar komunistiniai kraš
tai sportą naudoja kaip priemonę komunistinėms idėjoms skleis
ti.

b) tariąs visus jos reikalus.
PLB Seimą sudaro: a) atskirų 

kraštų rinktieji atstovai ir b) PLB 
V-bos nariai.

Kraštų lietuvių bendruomenių 
skaičius nustatytas PLB Valdybos 
bendraraščiu, paskelbtu Pasaulio 
Lietuvio 1967 birželio mėn. 29 nu-

vus, sudarykime sąlygas jiems Sei
me dalyvauti, aktyviai junkimės į 
darbą savo siūlymais bei sugestijo
mis.

DAUGIAU DĖMESIO 
PASAULIO LIETUVIUI

Pasaulio Lietuvio uždavinys ke-
Mūsų išeivijos sportinis judėjimas buvo laisvas nuo visokių 

politinių spalvų. Bent taip buvo iki pernykštės vasaros, kada keli 
oportūnistai įsibrovė į mūsų sporto sąjūdį ir pradėjo “tiltų staty
bą” su pavergtu kraštu. Vadinamoji “turistinė” krepšininkų ke
lionė Lietuvon buvo pirmas skambutis, kad mūsų sportinis judė
jimas pasuko šunkeliu. Tiesa, dauguma sportininkų tai kelionei 
nepritarė ir jos nerėmė. Nerėmė jos nei dauguma mūsų visuome
nės. Tačiau užteko kelių neatsakingų asmenų, idant būtų suardy
tas mūsų sporto sąjūdžio gražus darbas.

Tiesa, žygį Lietuvon pasmerkė ir tuolaikinė Siaurės Ameri
kos Lietuvių Sporto Sąjungos Centro Valdyba. Deja, savo sąjun
gos narių, įsivėlusių į žygio organizavimą, centro valdyba nesu- 
drausmino, nors tokio veiksmo ir reikalavo kai kurie sporto klu
bai.

Neseniai įvykusiame sporto klubų atstovų suvažiavime To
ronte sportininkų drausmės klausimas ir vėl buvo iškeltas. Jį iš
kėlė trys sporto klubai dar prieš suvažiavimą reikalaudami nu
bausti tuos sąjungos narius, kurie dalyvavo arba prisidėjo prie 
kelionės organizavimo Lietuvon. Tuolaikinė Centro Valdyba jo
kio sprendimo nepadarė, o pavedė spręsti klausimą suvažiavimui. 
Suvažiavime, pasirodo, buvo stipri koalicija iš Toronto Aušros ir 
Clevelando Žaibo, ši koalicinė grupė priešinga prieš bet kokį mi
nimų sportininkų baudimą. Balsavimo metu už nubaudimą pasi
sakė tik 8 atstovai, o prieš — 33. Tokiu būdu suvažiavimas įve
dė sporto sąjungą chaosan ir įvėlė politikon, nes kelionė Lietu
von buvo organizuota aiškiai politiniais motyvais remiantis.

Graudu. Tiek metų mūsų sporto sąjūdis ištvėręs be įsivė
limo politikon staiga atsidūrė politinėse džiunglėse. Vargu, ar 
Sąjunga iš tų džiunglių ištruks gyva. Dabartinė padėtis chaosinė. 
Iš sąjungos žada pasitraukti ne tik pavieniai sportininkai, bet ir 
klubai, protestuodami prieš sąjungos įsivėlimą politikon.

Atsižvelgiant į suvažiavimo veiksmus iš pareigų jau atsisa
kė Krepšinio Išvykos aplink pasaulį organizacinis Komitetas. 
Taigi, vargu ar trečioji krepšinio išvyka iš viso įvyks.

Dėl dabartinio chaoso sporto sąjungoje turime kaltinti pa
čius sportininkus. Gi visa atsakomybė tenka buvusiai ir dabarti
nei sporto sąjungos Centro Valdybai. Buvusioji centro valdyba 
tūpčiojo ir bijojo imtis griežtesnių priemonių neklaužadoms su
tvarkyti. Nors oficialiai ir pasmerkė išvyką Lietuvon, bet net 
suvažiavimo metu buvusios centro valdybos narys Tėvas Paulius 
Baltakis pasisakė prieš nusikaltėlių baudimą.

mery. Jau išrinkti Australijos, Ka 
nados ir Venecuelos lietuvių bend
ruomenių atstovai (žr. PL 1967 
lapkr. mėn. 31 nr.). Atstovavimo 
reikalą jau tvarko JAV Lietuvių 
Bendruomenė. Nieko dar negirdė
ti iš kitų visų kraštų. O jau pats 
metas susirūpinti, nes iki Seimo 
teliko aštuoni mėnesiai (jis įvyks
ta 1968 rugpjūčio 29- rugsėjo 2). 
Taip pat PL 1967 rugsėjo - spa
lio mėn. 30 nr. paskelbtas PLB 
III-jo Seimo darbotvarkės projek
tas, dėl kurio prašoma pasisaky
ti.

leriopas: ryškinti bei skleisti 
Bendruomenės idėją, informuoti 
bent apie didžiuosius visų lietuvių 
bendruomenių darbus bei rūpes
čius, jungti laisvojo pasaulio lietu 
vius į vieną tautinę šeimą.

Pasaulio Lietuvis šiandien jau 
lanko lietuvius 24 kraštuose, ir ne 
vienam yra vienintelis spausdin
tas lietuviškas žodis.

Pasaulio Lietuvio reikšmė jau 
suprasta, ir jis susilaukia visoke
riopos paramos. Bendruomenės or
ganų, lietuvių draugijų, paskirų 
asmenų. Deja, ši parama dar ne

PAVERGTOJE

Žiemos olimpiadoj Grenobly 
(Prancūzijoj) sportininkų iš Lie
tuvos nėra. Bet yra dalyviai pra- 
moginėj programoj. Pramoginių 
šokių čempionai — Jūratė ir Čes
lovas Norvaišai iš Kauno, drauge 
su dvidešimčia kitų geriausių šo
kėjų iš įvarių šalių, dalyvauja 
Grenoblyje vykstančame pramogi
niame šokių demonstravime. Po to 
jie vyks dalyvauti pramoginių šo
kių varžybose Austrijoje ir var
žybose dėl Europos pramoginių šo
kių taurės Muenchene, Vokietijo
je.

žaidimo treniruotis važiuoja į 
Minską), o šiaip čuožimo mėgė
jams. Čiuožėjai turi pirkti bilie
tus. Moksleiviams brangu, tad 
bando įsmukti per tvorą. Čiuo
žyklos administracija problemą iš
sprendė ir ‘pedagogiškai”, ir “e- 
konomiškai”: išdegutavo visą ką 
tik pernai pastatytą naują gražią 
tvorą...

a) Pasaulio Lietuvio rėmimą lai
kyti savo uždaviniu,

b) planuoti tikslingą jo pasklei- 
mą,

c) siekti bent valdyboms grei
tesnio jo gavimo tolimuose 
kraštuose, apsimokant oro paš 
to išlaidas.

Memorandumas
Vliko memorandumas su Lietu

vos Diplomatijos Šefo ir Vliko pir
mininko pasirašytu laišku jau iš
siuntinėtas laisvojo pasaulio vy
riausybių galvoms. Apie 800 me
morandumo nuorašų išsiuntinėta 
laisvojo pasaulio laikraščių redak
toriams ir spaudos agentūroms.

Memorandume yra trumpai nu
rodyti Lietuvos valstybės istorijos 
bruožai, išryškinti rusų, vokiečių 
ir ypač sovietinės okupacijos pa
dariniai, pabrėžiamas ryžtingas ir 
nedviprasmiškas lietuvių tautos 
apsisprendimas nesutikti su pa
vergimu ir siekti, kad Lietuvos 
valstybinė nepriklausomybė būtų 
atstatyta. Išvadoje kreipiamasi į 
laisvų valstybių vyriausybes pra
šymu, kad jos panaudotų savo tu
rimas priemones padėti lietuvių 
tautai tą apsisprendimą įgyven
dinti. Kreipiamasi į Jungtinių 
Tautų Organizacją, kad išaiškin-

(ELTA)

(ELTA)

Vilniaus operos solistas barito- 
. . . . nas Eduardas Kaniava dainavo

Dabartinė Centro Valdyba, kuri pareigas perėmė suvažia^Fjgaro vaidmenį Rossinio “Sevili- 
vimo metu, taip pat nesiruošia jokiam minėtų sportininkų su- 
drausminimui.

šiaurės Amerikos sportinis sąjūdis atsidūrė akkligatvyje. Pa
čių narių tarpe vyrauja sumišimas. Valdyba neatrodo, kad atsto
vautų daugumos nuomonę, nors suvažiavime Toronto remiama 
ir turėjo daugumą balsų.

Daugelio sportininkų nuomone sporto sąjūdžiui jokia poli
tika nepakeliui. Už tat nemažai narių vis tebereikalauja sankci
jų prieš tuos sąjungos narius, kurie sąjungą įvėlė į politines pink
les.

Atrodo, kad vienintėlė iššeitis bus daugumos sporto klubų 
pasitraukimas iš dabartinės sąjungos sukuriant naują organą. Gal
būt, toks žingsnis it būtų sveikiausias, nes tik sporto sąjunga, neį- 
sivėlusi politikon, galėtų atgauti lietuvių visuomenės pasitikėjimą.

šiuo metu visuomenės pasitikėjimas sportininkais yra su
žlugdytas. Už tat apie bet kokią visuomenės paramą kokioms ki
toms išvykoms negalima nė galvoti.

Atrodo, kad mūsų visuomenės kenkėjai ir neapykantos sklei
dėjai pasiekė savo tikslą. Šiandie lietuvių išeivijos sporto judė
jimas yra negrįžtamai suskaldytas. Išpėštas taip pat ir visuome
nės pasitikėjimas mūsų sportininkais. Taigi, jau padaryta nepap
rasta žala. Jau dabar tos žalos vaisius galima skinti — neteko
me Aplink Pasaulį Išvykos Organizacinio Komiteto. Tolimesnė 
ir sekanti auka atrodo bus dabartinės sąjungos sunaikinimas. Vis 
dėl to sportininkai nors ir ant griuvėsių turėtų statyti naujus rū
mus — sukurti naują organą.

Mūsų kova dėl savo tėvų žemės mus sportininkus įpareigoja 
taip pat nepasiduoti, o tęsti kovą iki galutinės pergalės.

Tikėkimės, kad Šiaurės Amerikos lietuviai sportininkai pa
suks geran kelian ir vėl kelsis tolimesnei kovai.

jos Kirpėjo” operoj Maskvos Di
džiajame Teatre. Publikos ir ope
ros personalo buvo labai gerai 
įvertintas. Pažymėtina, kad Ka
niavos dalyvavimas turėjo svečio 
iš užsienio atspalvį: jis dainavo 
itališkai. Tam viadmeniui jis ren
gėsi Bulgarijos valst. operoj, So
fijoj.

Kovo mėnesio viduryje rengia
ma rusų menininkų invazija į Lie
tuvą. Per dešimtį dienų (kovo 12- 
21) visuose didesniuose Lietuvos 
miestuose bus apie šimtas rusų or
kestrų, kapelų, chorų ir ansamb
lių koncertų. Be to, atvyks grupės 
rusų rašytojų, dailininkų ir kine
matografininkų. Bus parodos — 
dailės, taikomosios dailės, istori
jos ir kultūros paminklų, grožinės 
ir politinės 
tografijų.

Profesoriaus Prano Mažylio į- 
pėdiniai pasiūlė viešajai bibliote
kai Kaune perduoti profesoriaus 
per 45 metus sukauptą bibliote
ką, — nemedicininę jos dalį. Pro
fesoriaus turėta įvairiomis kalbo
mis literatūros lituanistikos klau- 
smais ir veikalų iš istorijos sri
ties. Bibliotekai perduota 797 lei- 
dinai. Jų tarpe esą senų laikraš- 
čų komplektų, 1811 metais išleis
tas “Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštijos Statutas”, 1842 metais 
Vilniuje išleista I. Chodzkos kny
ga “Lietuviški vaizdai”, Ameri
koj (Plymouthe) išleista V. Ku
dirkos versta knygelė “Pagieža, 
Jurgis Durnelis ir kt.”, visas 
“Atheneum Wilenski” komplektas, 
“Vilniaus gubernijos archeologi
nis žemėlapis”, “Vilniaus univer
siteto atmintinė knyga”, monogra
finė apybraiža 
niaus žemė” ir

Neseniai šiai 
knygų perdavę
bibliotekų profesorius P. Galaunė, 
architektas Vytautas Žemkalnis 
ir profesorius Jonas Kriščiūnas.

“Vilnius ir Vil
kt 
bibliotekai nemaža 
iš savų asmeninių

Pastebima, kad jau kuris lai
kas bibliotekos Lietuvoje turi ga
limybę priimti į savo lentynas vi
sokią lituanistinę literatūrą, be 
cenzūros politiniu ideologiniu požiū 
riu. “Specialūs fondai” tebėra, bet 
ir jie nebe taip griežtai uždari: 
studijų tikslais preinami jau daug 
platesniam noudotojų ratui. Bol
ševikmečio pradžioje, iki “destali- 
nizacijos” ir dar kurį laiką po to, 
asmeninės bibliotekos buvo sauges
nė vieta vertingiems leidiniams, 
ypač lituanistiniams išlikti.

(ELTA)
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Dionizo Poškos Baubliai (tūks
tantmečių ąžuolų kamienuose į- 
rengti “butai — muziejai”) yra 
perkelti į Šiaulių Aušros muzie
jų-

Tie du senos žemaičių kultūros 
paminklai įrengti prieš apie pu
santro šimtmečio. Laikas — sako 
muziejaus direktorius Julius Nau- 
dužas — “baubliuose įrėžia vis gi
lesnes raukšles”. Todėl muziejus 
kreipėsi į Vilniuje esančią restau
racijos dirbtuvę, kuri parengė pro
jektą baubliams apsaugoti nuo at
mosferos poveikio. Baubliai bus 
apgaubti “palapinėmis” iš stiklo, 
medžio ir metalo. Tie gaubtuvai 
būsią panašūs į lietuviškas sody
bas ir būsią sujungti galerija.

(ELTA)

SPAUDOJE
"EUROPOS LIETUVYJE"
R .E. MAZILIAUSKAS rašo-.
“Laikraštininkas Vytautas Meš

kauskas kartą taip samvrotavo: 
jeigu 1863 metų sukilimas prieš 
rusų okupaciją būtų pasisekęs, mes 
šiandieną kalbėtume lenkiškai, 
skaitytume lenkiškai ir jaustumė
mės lenkais. Jis, tur būt, teisus, 
bet mes lygiai tiksliai galime ir ši- 
tap samprotauti: je nebūtų buvu
sios Vasario šešioliktosios Lietu
vos, šiandeną jau nebebūtų lietu
vių nacijos, bet tik lietuviškai kal
bančios žemdirbių genties liku
čiai. i

Tas dvidešimtmetis sucementavo 
lietuvių tautą, išugdė tautinę sa
vigarbą, išryškino savitą jos vei
dą. Tik per tą laikotarpį chlopų 
ir mužikėlių Lietuva galutinai su
brendo į naciją. Išsimokslino tūks
tančiai lietuvių inteligentų, spar
čiais šuoliais buvo prisivejami kul
tūringieji Vakarų kraštai, buvo be 
išnykstantis tautinis lietuvių nepil 
navertškumo kompleksas.

Nederėtų to neprisiminti nė ne
priklausomąją Lietuvą menkinan
tiesiems ir juodinantiesiems Lietu
vos komunistams. Jei nebūtų bu
vę anos “buržuazinės Lietuvos”, 
šiandieną lietuviškai, tur būt, ne
kurtų nei tokie talentingi taryb- 
niai rašytojai ir poetai kaip Avy
žius, Bieliauskas, Marcinkevičius 
ar Vaičiūnaitė. Šiandieną komu
nistinė Lietuvos valdžia giriasi 
tūkstančiais lietuvių mokslninkų, 
inžinierių, gydytojų, išplėstu mo
kyklų tinklu. Bet juk nepriklauso
mosios Lietuvos universitetai ir ki 
tos aukštosios mokyklos paruošė ir 
išugdė mokslininkus, menininkus, 
intelektualus, kurie savo patyri
mą vėliau perdavė jaunesniosioms 
kartoms. Ar Korsakas, Venclova, 
Žiugžda, Matulis nėra nepriklauso
mosios Lietuvos universiteto auk
lėtiniai? Ar iškilieji Vlniaus ope
ros solstai Noreika, Daunoras, Sta 
siūnas nėra nepriklausomosios 
Lietuvos Valstybinės operos kūrė
jo Kipro Petrausko mokiniai? Ar 
dabartiniai vadovaujantys Lietu
vos agronomai nebuvo nepriklauso 
mosios Lietuvos žemės ūkio aka- 
demijos absolventai ?

1918-jų metų Lietuva buvo eko
nominė, kultūrinė ir mokslinė ny
kuma. Iš nieko, iš visiško nieko su
sikūrė aukštosios mokyklos, gim
nazijų tinklas, teatrai, konserva
torijos, išsivystė ištisas kultūrinio, 
meninio ir mokslinio gyvenimo 
kompleksas, ir subrendo nacija. O 
jei nebūtų nacijos, tai ir Snieč
kaus vietoje šiandieną, tur būt, sė
dėtų koks nors Ivanovas...”

literatūros knygų, fo-

(ELTA)
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“Žalgirio” stadijoneVilniaus

pagaliau įrengta čiuožykla, — ne
sportininkams (kurie ledo rutulio

ŠNIPAI PKIKS ŠNIPUS
(Tęsinys)

Jei majoras Giskes prileido, kad 
anglai “žaidžia”, tai Gestapo gal
vojo kitaip ir jų vyriausias vadas 
Himleriui pranešė, kad Gestapo 
pastangomis suimtas prof. Jamb- 
roes, turėjęs misiją Olandijoje su
kelti ant kojų tūkstančius sabo
tuotojų ir sunaikinti vokiečių ka
rinius įrengimus Limbourge, 
Brabante ir Gueldroj. “Visa tai 
(rodo, rašė raporte, kad anglo
saksai artimoj ateity ruošiasi 
Olandijoje išsikelti”.

Giskes tam išsilaipinimui neno
rėjo tikėti ir galvojo, kad ang
lai žaidžia machiavelišką žaidimą. 
Per daug jau viskas lengvai se
kėsi iki šiam laikui, kad galima 
būtų patikėti.

Po kurio laiko Londonas nebe- 
sitenkino vien žinių rinkimu, bet

sėdėjo kalėjime, reikalauti veiks
mų. Takoniui buvo atsiųstas įsa
kymas susprogdinti Kootwijk ra
daro stotį. Ši stotis praktiškai kon
troliavo šiaurės jūros rajone su
sisiekimą lėktuvais ir laivais. Gis
kes per Lauwersą Londonui pa
siuntė pranešimą, prašydamas ati
dėti šią operaciją, bet Londonas 
reikalavo vykdyti įsakymą.

Giskes atsidūrė keblioj padėty. 
Normaliai “Funksspiele” nesitęs- 
davo taip ilgai ir netekdavo susi
durti su panašia dilema. Ar rei
kia nutraukti žaidimą? Giskes ne
norėjo daryti.

Liepos 17 d. jis pasišaukė vieną 
savo artimiausią bendradarbį 
Christmanną, anksčiau dirbusį
prancūzų žvalgybai, o nuo 1938 m. 
Abwherui.

pradėjo Iš savo agentų, kurie visi

— pasakė Giskes. — Nuo šio 
momento jūs būsite olandų “re
zistencija”.

Tokia yra pradžia tos komedi
jos, kurią Giskes su Christmannu 
nutarė suvaidinti, vykdant Chur- 
chillio sakymą.

1942 m. rugpiūčio 1 d. Lau
wers perdavė Londonui praneši
mą: “Vyrai pasiruošę veikti Koot- 
wijke.”

Atsakymas skambėjo: “Pasili
kite aliarmo padėty.”

Kitą dieną tyla. Rugpiūčio
d. Londonas tebetylėjo. Rugpiū
čio 4 d. Lauwers iš naujo davė 
pranešimą: “Vyrai pasiruošę veik
ti. Laukiame įsakymo".

Londonas atsakymas: “Pasiliki
te aliarmo padėty. Laukite”.

— Jūs man esate reikalingas, ri veikti..."

ROMO URBONO NETEKUS
Kas kartą išgyvename ypatin

gą širdgėlą, kai likimas atskiria 
nuo mūsų vieną, kuris atrodo, bu
vo mažiausiai tinkamas skirtis...

šiuo kartu liūdime Romo Urbo
no, žuvusio vasario 7 d. Alice 
Springs tragiškomis aplinkybėmis 
(iššovus šautuvui, kurį jis su drau 
gu apžiūrinėjo).

Romas buvo gimęs 1936 m. ko
vo 23 d. Veviržėnuose (Žemaitijo
je). Pasitraukęs su tėvais iš Lie
tuvos 1944 m. jis mokėsi Dilin- 
geno stovykloje, kol 1949 m. atki
lo į Australiją.

1956 m. Romas apsisprendė iš
mokti sklandyti ir įsijungė į Ade
laidės Sklandymo Klubą. Sklan
dymo sportas čia prieinamas tik

Londonas tuoj atsakė: “Pradė
kite operaciją. Takonis atsakomin- 

3 gas už pasisekimą. Operacijai da
ta: rugpiūčio 8 d.”

Ir Londonas išdėstė savo norą, 
kad Takonis turi prašliaužti 800 
metrų minuotą lauką ir prie kiek
vieno radaro stulpo pririšti po 5 
kg. sprogstamos medžiagos.

Takonis niekad nesužinojo, kad
Rugpiūčio 6 d. Lauwers vėl te

legrafuoja: “Vyrai nerimauja. No-
naktį iš 8 - 9, septyni vyrai, 
sirengę civiliškai, sunkvežimiu

rėjo pakietukus ir automatus. Vi
durnaktį jie išsiskleidė lauke. Įvy
ko susišaudymas ir sargyba iš 
kulkosvaidžių atsakė stipria ugni
mi. Susišaudymas truko ketvirtį 
valandos. Atsitraukdami “resis- 
tentai” susprogdino keletą labai 
didelį garsą sukeliančių “Mills” 
granatų. Komedija buvo gerai su
vaidinta. Aktoriais buvo vokiečių

kietai užsispyrusiam: dirbus vi
są savaitę fabrike atitrūkti sa- 
vaitgliui aerodroman gali ne kiek
vienas. Romas buvo iš tų kietes
nių: 1959 metais jis jau turėjo 
sidabrinį ir auksinį sklandytojo 
žyminį. Tų pat metų vasarą Ro
mas nuskrido sklandytuvu iš Ade
laidės į Nil (202 mylios) ir įgijo 
deimantinį sklandytojo žyminį. 
Pirmas pasaulyje lietuviukas pa
siekęs aukščiausio sklandytojo 
laipsnio! Netrukus Romas pakvie
čiamas būti instruktorium tame 
pat Adelaidės — vėliau Alice 
Springs sklandymo klube. Austsa- 
lijos oras gerai kelia Romą: jis 
pakartotinai pasiekia 16.000 pėdų 
(!) aukštį. Jo lentynoje nuolat 
daugėja taurių, laimėtų sklandy
mo varžybose. Nesitenkindamas 
vien sklandymu Romas mokosi val
dyti ir lėktuvą; sportinio lakū
no (private licence) pažymėjimą 
jis įgija 1959 metais.

Romas gyveno sklandymui bet 
ne iš jo. Jis buvo nagingas elektri
kas ir šaldytuvų mechanikas.

Romas paliko tėvus ir jaunesnę 
seserį Rėdą, kuri Melbourne taip 
pat išmoko skraidyti ir jau turi

ap- 
nu-

kareiviai ir olandų išdavikai. Gi “private licence”.
Ilsėkis Romai dausose...

vyko į Kootwijk. Kiekvienas jų tu- (Nukelta į psL 5) J. Pus.
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KOVO KLUBE
PRANEŠIMAS

Sydnėjaus lietuvių sporto klu
bo "Kovo* valdyba praneša, kad 
šiems metams paskirti žemiau iš
vardinti sporto šakų vadovai:

Z. Motiejūnienė — moterų sekci
jos vadovė.

G. Sauka — vyrų sekcijos vado
vas.

K. Krapauskas — tinklinio sek
cijos vadovas.

V. Karpavičius — stalo teniso 
sekcijos vadovas.

O. Asevičienė — moterų lauko 
teniso vadovė.

V. Augustinavičius — šachma
tų sekcijos vadovas.

S. Juraitis — atstovas prie 
Newtown Police Boys klubo salės 
nuomavimo reikalams.

Treneriai:
G. Sauka — jaunių mergaičių, 

A. Andriejūnąs — jaunių berniu
kų,, K. Krapauskas — vyrų tink
linio, D. Atkinson — vyrų krepši
nio, E. Bennet — moterų krepši
nio (laikinai). Jei sąlygos leis, 
ateityje moterų komandą treniruos 
D. Atkinson.

Sekcijų vadovai registruoja ko
mandas j turnyrus susitarę su ko
mandų treneriais ir komandų ka
pitonais.

Treniruotėms sporto klubas nuo- 
muoja Newtown policijos klubo 
salę. Sale galima naudotis sekma
dieniais iš ryto. Pasitaiko atvejų, 
kada sekmadieniais policijos klu
bo vadovai salę išnuomuoja ki 
tiems ir apie tai nepainformuoja 
mūsų klubo. Todėl sporto šakų 
vadovai prieš vykdami treniruo
tėms turi pasiinformuoti, ar salė 
nėra užimta. Tai galima padary
ti telefonu: Newtown B.B. C. 513- 
480.

Klubas, neturėdamas lėšų išsi- 
nuomuoti salės kitomis dienomis, 
turi prisitaikyti prie australų sta
tomų sąlygų.

Esant geroms pro sąlygoms tre
niruotės galima pravesti ir sporto 
aikštėj prie Dainavos salės Banks- 
towne.
Sydnėjaus l. sparto klubo “Kovo" 

valdyba

KAZIUKO MŪGĖ
Kaziuko Mugės metu, kurį įvyks 

ateinantį sekmadienį (3.3.1968) 
“Dainavoje’’ bus pravesti šie žai
dimai:
1. Krepšinio varžybos. Moterų ko
manda rungsis prieš vyrų koman
dą, kurioje galės žaisti ir jau į 
pensiją išėjusios krepšinio žvaigž
dės.

Jaunių mergaičių I-ji prieš II- 
ją komandą.

2. Tinklinio varžybose jėgas iš
mėgins Kovas prieš Greenacre.

3. Stalo tenisas. E.V. Liūgą 
(Newcastle) — V. Binkis
A. Andrikonis (Hobart) — V. 
Karpavičius.

4. Baudų mėtymas. Baudų mėty
mą praves A. Laukaitis, šioje spor 
to šakoje galės dalyvauti kiekvie
nas. Už kiekvieną įmestą baudą 
bus mokama premija pagal Luna 
Park taisykles. O kas nepajėgs 
įmesti, už kiekvieną pramestą me
timą mokės Mugės kason. Krep
šinio varžybas tvarkys šie vado
vai ir treneriai: S. Motiejūnaitė, 
A. Andriejūnąs, G. Sauka ir K. 
Krapauskas.

Sporto klubas “Kovas’ šiais me
tais Kaziuko Mugės metu laikys 
bufetą, kuriame bus galima gauti: 
barankų, saldainių, čipsų, pieno, 
vaisvandenių ir kitokių gėrybių.

Kviečiame visus \apsilankyti Ka
ziuko Mugėje ir pamatyti sporti
nius žaidmus.

Moterų krepšinio komanda, grį
žusi iš Sporto Šventės, tuojau sto
jo į šių metų turnyrą “A” klasėje, 
žaidžia naujame stadijone Alek
sandrijoje. šios varžybos buvo la
bai įdomios. Australės beveik visą 
laiką turėjo persvarą. Mūsų mer
ginos tik paskutinėse minutėse 
padėtį išlygino ir laimėjo šešių 
taškų skirtumu.

Žaidė ir taškus laimėjo: A. 
Jamieson 10, G. Meškauskaitė 8, 
S. Motiejūnaitė 7, M. Atkinson 6,
L. Čelkytė 4. I. Kviecinskienė 1,
M. Williams 0, ir E. Kosa 0.

VISAIP
IDEALI MOTERIS

Lozanos (Šveicarijoje) universi
teto studentų tarpe buvo paleista 
anketa klausimu: kaip turi atrody
ti ideali moteris? Daugumos nuo
monė buvo tokia:

Ji turi turėti australietės krū
tis, airės odos spalvą, kinietės 
žingsnį,, ispanės eiseną, švedės ko
jas, šveicarės rankas, italės plau
kus, tailandietės kaklą, egiptietės 
akis, argentinietės pečius, graikės 
nosį, japonės juoką, amerikietės 
dantis, vienietės balsą, prancūzės 
bendrą išvaizdą.

Be to, ji turi mokėti virti taip, 
kaip prancūzė, palaikyti švarą taip 
kaip vokietė, būti saldi, kaip rytie
tė moteris, ir vilkėti, kaip ameri
kietė.

— ★ —
Viena moteris Anglijoje Mrs. 

M. Porter organizuoja vien mote
rų ekspediciją į Antarktiką. Eks
pedicija numątoma dar šiais me
tais. Ją prižadėjo remti atitinka
mos Anglijos įstaigos.

— ★ —
Italijos gydytojai, dirbą valdi

nėse ligoninėse, tris dienas strei
kavo reikalaudami didesnio atly
ginimo. Streiko metu medicinos 
pagalba buvo teikiama tik kraš
tutiniais atvejais.

— ★ —
Be Angljos, kuriai kelią pastoja 

Prancūzija, į Europos Bendrąją 
rinką dar nori įstoti Danija, Nor
vegija ir Airija.

NERIES KLUBE
Pereitė antradienį (vasario 20 

d.) Neries klubo krepšinio koman
da susitiko su Bankstowno Police 
Boys Club komanda ir ją suplie
kė 23:13, nors pirmame puslanky
je australai mūsiškius buvo pris
paudę prie sienos ir pusalikis baig
tas 5:10 australų naudai. Bet ant
rame puslankyje mūsiškiai susigrie 
bė taip, kad per visą puslankį 
australai telaimėjo vos tris taš
kus.

Tai trečios rungtynės, kurias 
Neries komanda iš eilės laimi. Ji 
šiuo metu dar trenerio neturi, ir 
kiek teko girdėti, čia minimas rung 
tynęs stebėjęs A. Andriejūnąs, su
tiko Neries vyrus patreniruoti. 
Rungtynės vyko Burwood krepši
nio salėje ir be kitų dar dalyva
vo ir keli desėtkai lietuvių žiūro
vų, kas taip pat pakėlė mūsų žai
dėjų moralę.

netoli tos vietos buvę krūmuose 
tikri rezistentai, gestapo palikti 
ramybėje, galėjo palikti ramybėje, 
galėjo Londonui paliudyti, kad tą 
naktį septyni herojai puolė Koot- 
wijk sargybą, bet buvo atmušti.

Kitą naktį operacija pasikarto
jo. Paskui Giskes nutarė, kad už
tenkamai buvo pažaista ir per 
Lauwers Londonui pranešė: “Koot 
wijk operacija nepasisekė. Stop. 
Buvo stipriai susišaudyta su sar
gyba. Stop. Penki vyrai nukauti. 
Stop. Takonis ir du kiti sužeisti 
saugioj vietoj. Stop’’.

Londonas nieko neatsakė ir ne
komentavo. Giskes nusprendė, kad 
yra tik vienas šansas iš dešim
ties, jog Londonas pasikabins ant 
meškerės kabliuko...

Tik rugpiūčio 11 d. Londonas at
sakė: “Apgalestaujame dėl nepasi
sekimo ir nuostolių. Stop. Nutrau
kite veiklą iki naujo įsakymo. 
Stop. Reikalinga išlaikyti kuo di- 
džausią tylą. Stop. Praneškite vis
ką, ką pastebėsite. Stop. Baigta”.

Lauwers šį pranešimą suprato, 
kad anglai pagaliau žino tikrą
ją padėtį. Bet už dviejų dienų 
jie pranešė, kad Takonis, dėl “he
rojiškos veiklos” vertas ordino, 
kuris jam bus įteiktas po karo.

Schreieder naujieną priėmė 
džiaugdamasis, bet Giskes, buvo 
atsargus žinodamas, kad anglai 
moka vaidinti ir sugeba lavonus 
apdovanoti ordinais, jei tik tai tar 
nauja jų tikslams. Pagaliau, ang
lai nustojo siųsti pinigus rezis
tencijai.

Giskes pradėjo svarstyti, ar ne
reiktų nutraukti žaidimą. Bet to
kiu būdu jis niekad nepatirs, ar 
anglai žino, kad aštuoni radistai 
dirbo vokiečiams. Būdamas “spor
tiškas”, Giskes nutarė žaidimą 
tęsti.

1942 m. rugpiūčio vieną popietę, 
kai tarnautojai paleisti iš darbo 
užpildė gatves .vienu Rotterdamo 
kanalu vilkikas traukė baidoką, 
ant kurio buvo pakrautas Messer
schmitt 109. Jis buvo pridengtas 
brezentu, bet uodega ir sparnai 
buvo išlindę ir lengvai galima 
buvo atspėti kokio tai tipo' lėktu
vas. Staiga, vilkikui, plaukiant po 
tiltu , baidoke įvyko sprogimas. 
Žmonės matė, kaip lėktuvo dalys 
išlaikstė į šalis. Viepi pradėjo plo
ti, kiti šaukti: “Tegyvuoja rezis
tencija”.

Tuo metu, kai policininkai sklai 
dė nuo tilto žmones, kiek toliau 
nuo kalnelio pro žiūronus įvykį 
stebėjo du vyrai.

— Visai gerai, mielas Christ- 
mannai, — pasakė majoras Giskes. 
— Mudu sukūrėme olandų rezis
tenciją.

Nes tai Christmann prieš valan
dą padėjo po brezentu bombą. 
Lėktuvas tikrumoje buvo vienas 
iš tų, kurie sudaužyti buvo vežami 
atgal į Vokietiją. Kitaip sakant 
tai buvo gelžgalių krūva be jo
kios naudos.

Christmann tuo nepasitenkino

ir kas antrą dieną pradėjo orga
nizuoti netikrus atentatus, netik
rus sabotažus, kuriuos spauda 
priskyrė “teroristų” veiklai. Bu
vo Olandijoje ir tikra rezistenci
ja, bet paskutiniuosius devynis mė 
nesiūs liko be pagalbos iš Londo
no, be pinigų, be medžiagos ir be 
naujienų, nes visus kanalus kon
troliavo majoras Giskes.

Kartais nuparašiutuotuose pa
ketuose gestapininkai rasdavo 
ginklų skirtų sabotažui, su nurody 
mais kaip juos naudoti, bet tik
rieji rezistentai niekad jų negavo. 
Jie buvo įsitikinę, kad anglai ne
nori jų remti.

Giskes iš naujo atgavo pasitikė
jimą pas anglus, kurie vėl pradė
jo parašutuoti žmones ir ginklus. 
Blefas gerai pavyko ir Lauwers 
įsitikino, kad jo pranešimai nieko 
nepadėjo.

Londonas vėl pradėjo įsakinėti 
ir vienoj telegramoj liepė likvi
duoti kuo greičiausiai vokiečių ko- 
loborantus: Olandijos banko prezi
dentus Van Tonningen ir Van 
Geelkerken, olandų nacių viršinin
ką Mussert, jo propagandos vir
šininką Voorhoeve ir kitus.

Iš naujo Giskes atsidūrė prieš 
sunkią problemą. Kad užtikrinus 
savo žaidimo pasisekimą jis nesi
gailėtų tų išdavikų gyvybės ir 
lengvai paaukotų. Bet jei Gesta
po sužinotų, kas tada...

Tad Giskes nutarė sukčiauti. Jis 
pasiuntė eilę pranešimų: “Neįma
noma likviduoti nurodytus asme
nis... Jie niekad nevaikšto be stip
rios sargybos... Negalima nukau
ti Mussertą neturint šautuvo su 
žiūronu. Tokio mes neturime...”

Anglai pažadėjo atsiųsti, bet 
niekad neatsiuntė.

Tačiau Gestapo viršininko ra
portas Himmleriui davė rezultatus 
ir pradėta nerimauti dėl anglų 
išsilaipinimo Olandijoje. Himmle- 
ris apie tai pranešė Hitleriui ir 
į Olandiją buv perkeltos trys nai
kintuvų eskadrilės. Olandijoje 
pradėjo vaikščioti gandai, kad ang 
lai visai rimtai ruošasi išsilaipin
ti.

1942 m. rugpiūčio 19 d. jie iš
silaipino, bet ne Olandijoje, o 
Prancūzijoje prie Dieppe. Kauty
nės ten buvo žiaurios ir šimtai ka
nadiečių liko gulėti paplūdimyje, 
įrodydami, kad anglų operacija 
Olandijoje, Jambroes suvižudisti- 
nė misija, nepajėgė atitraukti vo
kiečių jėgų iš Dieppe į Olandi
ją-

Žaidimas vis buvo tęsiamas. 
1943 m. kovo 3 d. naktį buvo nu- 
parašiutuotas Olandijoj agentas 
Dourlei. Jis kaip ir anksčiau siųs
tieji agentai, pakliuvo į vokiečių 
rankas vos kojom pasiekė žemę. 
Kai jį atvedė į kalėjimą ir celė
se parodė laikomus agentus, ku
riuos Londonas galvojo sobatuo- 
jant geležinkelius, sprogdinant til
tus, Durlei veido spalva pasikeitė. 
Jis pasiryžo bet kokia kaina pa
bėgti ir įspėti anglus. Pagaliau,

šiais laikais komunikacija ir informacija pasidarė tokia bū
tinybė, kaip kad valgis ir drabužis. Juo labiau tos komunikacijos 
ir informacijos reikalingi lietuviai, pasklidę ne tik po visą pasau
lį, bet ir čia vietoje po plačiąją Australiją. Mūsų sąlygomis tarp 
lietuvių turi būti pastovus ryšys ir jungtis, kad nepaliktume vie
niši ir pasimetę. Tokia jungtimi šiame kontinente ir yra

MŪSŲ PASTOGĖ
MŪSŲ PASTOGĖ jau devyniolikti metai jungia lietuvius ne 

tik čia Australijoje, bet įgalina patirti apie lietuvių gyvenimą vi
same pasaulyje.

MŪSŲ PASTOGĖ ne tik informuoja, bet ir palaiko bei ža
dina lietuvybę joje paskelbiamais straipsniais, svarstymais ir t.t.

MŪSŲ PASTOGĖ stengiasi pirmoj eilėj patiekti tokių in
formacijų ir žinių, kokių nerasi jokiame kitame laikrašty.

MŪSŲ PASTOGĖ ribojasi vien lietuviškom problemom 
vengdama pasaulėžiūrinių ar religinių svarstymų, kurie nėra spe
cifiniai lietuviški.

Kad laikraštis gerai funkcionuotų, būtina, kad jo prenume
ratoriai laiku ir pilnai už jį atsilygintų. Dažnai laikraštis, kuris 
remiasi pirmiausia prenumeratoriais, susiduria su finansiniais 
sunkumais vien tik dėl to, kad ne visi prenumeratoriai už gauna
mą laikraštį arba neatsilygina arba mokėjimus užvilkina.

šiais Lietuvos nepriklausomybės jubiliejiniais metais tenelie- 
ka nė vieno Mūsų Pastogės prenumeratoriaus, kuris paliktų sko
lingas Mūsų Pastogei. Kam rūpi lietuvybė ir Lietuvos reikalai, 
tam turi būti svarbu ir lietuviška spauda.

MŪSŲ PASTOGĖ metams tekainuoja tik 8 doleriai. Skai
tytojų patogumui skelbiame užsiprenumeravimo arba prenumera
tos pratęsimo žemiau pridedamą lapelį, kurį iškirpus ir užpildžius 
siunčiama prenumerata:

MŪSŲ PASTOGĖS Administracijai
Box 4558, G.P.O. Sydney, N.S.W. 2001.
Prašau siuntinėti MŪSŲ PASTOGĘ 1968 metams šiuo adresu:

Vardas ir Pavardė 
X

Adresas
Pridedu $.......................... prenumeratos, $..................... aukų

(čekio arba pašto perlaidos Nr..........................)

Parašas
šis mano užsakymas yra nauja prenumerata

Prenumeratos pratęsimas (nereikalingus todtius išbraukti)

kai po didelių sunkumų pabėgęs praeityje. Stop. Tikimės jus pama- 
per Šveicariją ir Portugaliją pa- tyti. Stop. Baigta”.
siekė Angliją, niekas ten jo nelau- Tokiu būdu pasibaigė viena iš 
kė ir nenorėjo tikėti pasakojama admirolo Canaris tarnybų operaci- 
istorija, bet uždarė kalėjiman, ne- ja. Norėdamas išlaikyti kario gar- 
davė progos susitikti su olandų bę, Giskes buvo pažadėjęs gyvy- 
tautinės grupės viršininku. bę SOE agentams, ir turėjo daug

1944 m. sausio 5 d. anglai pra- dirbti, kad jie nemirtų. Tai buvo 
nešė olandų rezistentams, kad nelengva. Jam pavyko išgelbėti tik 
parašiutavimas ateity vyksiąs ne- Lauwers ir Jordaaną, visi kiti bu- 
be Olandijoje, bet Belgijoje ir ma- vo išgabenti į Mauthauseną ir su- 
joras Giskes nutarė beveik dve- šaudyti.
jus metus besitęsianti žaidimą nu- šiandien Giskes gyvena ’Starn- 
traukti. Kovo 4 d. jis pasiuntė se- berge, netoli Muencheno, kaip pen 
kančio turinio pranešimą: sininkas. Buvęs gestapininkas

“Ponams Blunt, Bingham ir Co. Schreieder irgi gyvena Muenche- 
Londonas. Stop. Mes įsitikinome, ne. Jie tiki, kad anglus vedžiojo 
kad paskutiniu laiku jūs stengia- vž nosies iki paskutinio momen- 
tės Olandijoje veikti be mūsų tar- t°- Bet Olandijoj yra kitaip ma- 
pininkavimo. Stop. Mes labai ap- nančių. Pavyzdžiui, išdavikas Van 
gailestaujame, kad taip ilgai dir- der Waals, kurio dėka žuvo nema- 
bę bendrai ir būdami jūsų ypatin- žai rezistentų, po karo, sąjunginin 
gaiš atstovais, turime nutraukti. kams išlaisvinus Olandiją dingo ir 
Stop. Tačiau, mes jus užtikrina- vieno olandų pulkininko surastas 
me, jei jūs nutartumėte mus vi- Berlyne dirbąs sovietinėje zono- 
zituoti mes priimsime jūsų atsto- ie anglams...
vus su tokiu pat dėmesiu kaip ir Pargabenus Olandijon ir teisiant 
_______ _____________________  anglai užsistojo, pareikšdami, kad

Žmona išmetinėja vyrui:
— Žinau viską. Policininkas ra

do tave ketvirtą valandą ryto apsi
kabinusį stulpą.

— Tik jau, mieloji, nepavydėk 
stulpui!

— Mano sesuo nutraukė drau
gystę su savo sužadėtiniu, nes jis 
turi daug ydų.

— Tad jam grąžino žiedą ir do
vanas?

— Ne. Dovanos buvo be prie
kaištų.

*
Kirpėjas klijentui:
— Man atrodo, kad aš skutu 

tamstą jau ne pirmą kartą.
Klijentas:
— Jūs kystate. šie randai auto

mobilio nelaimės rezultatas.
*

— Daktare, — skundžiasi pa
cientas, — praeitą naktį visiškai 
negalėjau miegoti. Taip man buvo 
šalta, taip krėtė šiurpulys...

— O ar kaleno dantys?
— Negalėčiau pasakyti, nes nak 

čiai juos buvau išsiėmęs.

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
“MŪSŲ PASTOGĖS“ 

PRENUMERATOS ADRESU: 
BOX 4558, G.P.O., 

SYDNEY, N.S.W.,2001

JUDAMIEJI PAVEIKSLAI (kinas)
I

Spalvos judamiesiems paveiks
lams arba filmams pridavė naują 
charakterį ir žavesį. Nežiūrint, kad 
pradžioje buvo naudojami vien 
pramogai, filmai vėliau buvo pa
naudoti ir pritaikinti mokslui, mo
kykloms ir pramonei. Mokyklose 
filmai naudojami mokyti istorijai 
ir literatūrai. Medicinoje filmuo
se užfiksuojama retesnės operaci
jos arba atsitikimai, kurie vėliau 
demonstruojami studentams. Kai 
kurie universitetai turi sudarę iš
tisas filmų bibliotekas. Kelionių 
biurai ir žinių agentūros flmus 
panaudoja kasdieninei informaci
jai.

Paruoša Venų

Iš visų filmų labiausiai pagar
sėję ir tebemėgiami yra Amerikos 
vakarų filmai, vadinami “West
ern”. Paprasčiausia istorija ir 
žmogaus prieš žmogų kova už gė
rį kovojant su blogiu kaip moty
vas tebenaudojama dar ano pagar
sėjusio filmo “Didysis traukinio 
apiplėšimas”. Tačiau vis tiek fil
mas publikos mėgiamas. Western 
tipo filmai tokie populiarūs, kad 
Italijoj, Prancūzijoj, Japonijoj ir 
Anglijoj net gamina savus ameri
konišku pavyzdžiu.

Filmai arba judamieji paveiks
lai paplitę po visą žemės rutu
lį. Amerikos gaminti filmai lygiai 
tokie pat populiarūs, kaip ir kitų 
kraštų pačių gaminti filmai. Nors 
Hollywood susidaręs vardą kaip 
pasaulio filmų centras, tačiau Ja
ponija iš tikro pagamina filmų 
daugiau, negu bet kuris kitas kraš
tas. Ką Edisonas projektavo prieš 
daugiau kaip septyniasdešimt me
tų, šiandie išsivystė didelis menas, 
kuriuo mėgaujasi visa žmonija.

(Pabaiga')

jis buvęs jų agentu ir padaręs di
delių pasitarnavimų sąjunginin
kams dirbdamas Gestapo eilėse. 
Bet visvien jis buvo pasmerktas 
mirti.

1947 m. olandų parlamentui rei
kalaujant buvo bandyta išaiškin
ti visą šio žaidimo paslaptį, ko
dėl anglai taip darė, kodėl buvo 
paaukota tiek olandų agentų gy
vybių? Ar Lauwersas perdavė pra 
nešimus, kad jis ir kiti agentai 
pagauti dirba vokiečiams?

Anglai atmetė kaltinimus. O 
kai buvo norėta patikrinti telegra
mų turinį, buvo paaiškinta, kad vi 
si archyvai po karė sudegė. Gi 
dėl “Security Checks” anglai aiški
nosi, jog karo metu buvo taip per
krauti darbais, kad negalėjo patik
rinti visų agentų pranešimų au
tentiškumo.

Lauwers, kuris buvo deportuo
tas, po karo buvo olandų teisia
mas. Jis prašė anglų padėti įro
dyti savo nekaltumą. Bet anglai 
atsisakė. Paskutiniu momentu sto
jo už jį liudyti majoras De Graff, 
buvęs vyr. instruktorius. Jis pa
reiškė teisme: “Lauwers yra ne
kaltas. Jis įspėjo Londoną. Aš 
skaičiau jo pranešimus”.

Teismas reabilitavo, bet Olan
dijoje vis dar yra galvojančių, kad 
jis yra kaltas dėl žuvusių olan
dų agentų. (Pabaiga)
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

A.
B.
P.
J.

Imdamas pagrindu literatūrinius 
šaltinius, kuriuose, labiausiai ateis 
pindi mūsų tautos kovos už lais
vę, p. S. Skorulis gražiai apjun
gė ne tik skaitytuosius autorius, 
bet taip pat inkorporavo į organiš
ką minėjimo visumą ir Dainos 
chorą, vadovaujamą p. K. Kava
liausko, ir paskaitininką Dr. R. 
Zakarevičių, ir poetą J.A. Jūragį, 
kuris tai dienai specialiai buvo su
kūręs ir minėjime perskaitęs savo 
eilėraštį. Nors minėjimas gal kiek 
ilgiau užtruko, negu buvo skai- 
čiuotasi, bet jis neprailgo, ir gau
siai susirinkusi lietuvių visuome
nė visą programą priėmė gana 
įdėmiai ir su pasigėrėjimu. Žino
ma, p. Skoruliui nuoširdžiai talki
ninkavo programos išpldyme be 
Dainos choro dar ir visa eilė žmo
nių: skaitytojai p.p. D. Labuty
tė, R. žižytė, H. šliteris, A. Gašlū
nas, Vytenis Šliogeris ir jau minė
tas J.A. Jūragis. Techniškai tal- 
kaninkavo: meniškai ir skoningai 
sceną išdekoravo p. A. Plūkas o 
visomis apšvietimo ii- techniško
mis priemonėmis aprūpino p. M. 
Šumskas.

Į minėjimą garbės svečiais bu
vo pakviesti ir dalyvavo: Mr. & 
Mrs. A. J. Tanimae — estų bend
ruomenės federalinio komiteto vi- 
cepirmninkas, Mr. & Mrs. O. Loit
— estų bendruomenės Sydnėjuje 
pirmininkas, Mr. & Mrs. G. Bracs
— centrinio latviu Komiteto Aus
tralijoje vcepirmininkas, Mr. M. 
Silins — latvių bendruomenės 
Sydnėjuje pirmininkas, Mr. ' & 
Mrs. V. Bukevičius — Baltų Ko
miteto Sydnėjuje pirmininkas, 
Mrs. L. Looveer — estų atstovė ir 
Baltų Komiteto Sydnėjuje sekre
torė, p. S. Narušis — ALB Kraš
to Valdybos pirmininkas, p. Dr. 
A. Kabaila su ponia ■.— ALB Kraš
to Tarybos pirmininkas, p. A. 
Baužė su ponia — ALB garbės 
narys, p. V. Šliogeris — Lietuvos 
Savanorių Kūrėjų Sydnėjaus Sky
riaus pirmininkas, kun. P. Butkus 
ir kun. P. Martuzas.

Iš kviestųjų garbės svečių 
šventės proga sveikinimus ir lin-

Ir išeina į nius kalbėti p. Le
onardas Karvelis, 
šventei krašto i ' ...__ .
ko p. Narušio atsiųstas paskaiti
ninkas.

Po trumpo įvedamojo žodžio, 
perdavęs mums krašto v-bos ir jos 
pirmininko asmeniškus linkėjimus, 
gerb. prelegentas patiekė mums 
paskaitą, kurią išklausėme net 
nesumirksėję ir kurios mielai dar 
kartą klausytume.

Tik dvidešimt penkias minutes 
trukusioje, bet labai koncentruoto
je ir imponojančioje paskaitoje — 
kalboje gerb. Ponas Karvelis su
gebėjo atvaizduoti garbingą Lietu
vos praeitį, jos padėtį ir žygius 
nuo kunigaikščių ir karalių lai
kų iki pat bolševikų okupacjos 
1940 mt.

Čia mes sužinojome ir tai, kad 
Laisva ir Nepriklausoma Lietu
vos Valstybė buvo įkurta ne 1918 
mt. Vasario 16 d., o jau egzistavo 
prieš šimtmečius, gi pati lietuvių 
tauta — net tūkstančius metų. 
1918 mt. Vasario 16 d. buvo tik 
atstatyto laikinai išplėšta nepri
klausomybė.

Puikiai užsirekomendavęs kaip 
gabus pajėgus ir energingas kal
bėtojas gerb. prelegentas įtikinan
čiai pranašavo, kad artėja ta die
na, kada ir vėl lasvoje ir nepri
klausomoje Lietuvoje galingai su
giedosime — “Lietuva, Tėvyne 
mūsų, tu didvyrių žemė.”

Po paskaitos smarkiai nuplojus 
ir sugiedojus Lietuvos Himną, vy
ko programa kurion buvo įsijun
gusios visos mūsų kolonijos pajė
gos: K. Stankūno vadovaujamas 
moterų choras, Platkauskienės — 
skaučių choras ir mergaičių tauti
nių šokių grupė, akordeonistas — 
gitaristas Vyt. Liorencas ir trys 
vyrai — vaidintojai: Vyt. Lauri
naitis, P. Kiškūnas ii- V. Stankū
nas. Ir taip skambia dainele džiu
gino pakaitom tai moterų tai skau 
čių — mergaičių choreliai, tai se
sučių Laurinaityčių duetas, tai V. 
Liorenco akordeono ar gitaros solo 
jam pačiam daina palydint, Plat
kauskienės ir Laurinaitytės dekla
macijos ir galiausiai trumpas vaiz
delis: "Fantazija”.

Pranešėjo pareigas vykusiai iš
pildė J. Miškinis.

Dalyvių šį kartą buvo gana gau
su ir jie liko patenkinti ir dėkin
gi. Patenkinti tuo ką matė, ko 
klausės ir ką jautė.

Dėkingi liko gerb. Krašto Val
dybos Pirmininkui p. S. Narušiui 

įėję atžymėtas minėjimu — pa- U£ parūpintą paskaitininką o pas- 
igimu Ashgroye, Memorial sa- kaitininkui — p. L. Karveliui už 

vargą pasiaukojimą ir už tokią 
puikią paskaitą.

Likome dėkingi apyl. v-bai, K. 
Stankūnui, Platkauskienei, Lioren- 
cui, moterims ir mergaitėms už 
puikias daineles, mergaitėms šokė
joms, gitaristėms, deklamuotojoms 
ir visiems, ir visoms už pasišven
timą ir triūsą.

Ačiū ir Valio!
Corindas Povele.

V.
B. 
P.'
A.
Iz.
A.
K.

MELBOURNE
PASKOLOS IR AUKOS 

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS JUBILIEJINĖS SALĖS 

STATYBAI MELBOURNE
(Vajaus tęsinys)

S. Mikailienė 110.00,
L. Mazurienė $10.00,
J. Normantas (pap.)40.00 (200.00) 
V. Daugvila $50.00 (62),
Iz. Kaunas $25.00 (135),
K. Kazaluskas $10.00 (200),
M. Jacevičienė $10.00,
J. Arlauskas $5.00, 
A. Beinoris $10.00, 
M. Butkevičienė $10.00, 
D.K.K. $5.00,

Ląstas $60.00 (240),
Leitonas $30.00,
Morkūnas $20.00 (110),
Rickis $2.00,

Petras L. $1.00,
Sidabrą (papild.) $2.00 (4),
Savickas $10.00, 
Salys $10.00, 
Sadauskas $10.00, 
Smilgevičius $10.00, 
Stanevičius $2.00, 
Slikas $2.00 (22).

Viso $344.00
Visiems skolintojams ir aukoto

jams nuoširdžiai dėkojame, o ypa
tingą padėka ponioms Mikailienei 
iš East Malvern ir Mazurienei iš 
Benala: nors pačios būdamos ir 
pensininkės ir ką tik sugrįžusios 
iš ligoninių, tai jų įnašas lietuvių 
namams turėtų būti pavyzdžiu 
sveikiems ir dirbantiems, o ypač 
nepriklausomų verslų ir profesijų 
ašmenims. Lai Aukščiausias saugo 
jų svekatą, kad dar ilgai, ilgai 
jos galėtų džiaugtis Lietuvių Na
mais.

Vajams Komisija

BRISBANE
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS BRISBANE
Lietuvos Nepriklausomybės 

statymo 50 metų jubiliejus Bris- 
banėje atžymėtas minėjimu — 
renį,.— "
Įėję, vasario 17 d. vakare.

Minėjimą pradėjo apylinkės 
vald. pirmininkas Vyt. Laurinai
tis.
Sukvietus garbės prezidiuman Plat 
kauskienę, St Sagatį ir S. Reutą, 
sugiedojus Marijos giesmę ir su
sikaupimo minute pagerbus žuvu
sius už tėvynės lasvę, V. Laurinai
tis pakvietė svečią iš Sydnėjaus 
paskaitai.

Gausius minėjimo dalyvius jau
kiai nuteikė gėlėmis ir vėliavomis 
išpuošta salė: scenos vidury skau
tų vėliava, iš šalių — uniformuo
tų skaučių garbės sargyba, o pa
kraščiuose mūsų tautinė ir Aus
tralijos vėliavos. Viršuje scenos 
uždangos tautinėm spalvom papuoš 
tas ir sstambiom raidėm išrašytas 
šūkis: "Lietuva, nors ir žudoma, 
bet nemiršta.”

at-

specialiai šiai 
valdybos pirminin-

ADELAIDE
ADELAIDĖS LIETUVIŲ

NAMAI GAVO LICENZIJĄ
Adelaidės Lietuvių Sąjunga pe

reitų metų pabaigoje kreipėsi į vie 
tos teismo įstaigas prašydama lei-

TRUMPAI
LATROBE VALLEY KRONIKA

Vasario 16 d. Morwell miesto 
vėliavų aikštėje buvo iškilmingai 
iškelta lietuvių tautinė vėliava. Ją 
iškėlė skautų uniforma vilkįs Vy
tautas Šabrinskas ir tautiniais 
drabužiais vilkinti Dalytė Sodaity- 
tė. Ta proga suvažiavę iš Moe ir 
Morwell tautiečiai bekeliant vėlia
vą sugiedojo Tautos Himną.

Šis įvykis buvo plačiai parašy
tas vietos australų laikrašty ir 
net paskelbtos nuotraukos. Lygiai 
susirinko gausiai tautiečiai ir tą 
dieną vėliavos nuleisti. Ir nulei
džiant vėliavą sugiedotas Tautos 
Himnas.

minėjime visiemsVasario 16 _ __
įeinantiems buvo siūloma didelė, 
spalvota ant kreidinio popieriaus 
atmušta Lietuvos Vytis. Pastebė
tina, kad šią Vytį dar pernai buvo 
savo kaštais atspausdinęs sydnė- 
jiškis p. Langis, kuris visus eg
zempliorius ir padovanojo sydnė- 
jiškiams tautiečiams.

Apie Lietuvos istorijoj pasižy
mėjusią Radvilų giminę plačią stu
diją prašė lenkas T. Nowakowski. 
Neseniai šis veikalas išverstas vo
kiškai ir išleistas Piper leidyk
los Muenchene.

Vasario 24 d. savo mokslo me
tus pradeda Latrobe Valley lietu
vių savaitgalio mokykla Morwel- 
lyje. Mokyklai vadovauja ir joje 
mokytojauji nenuilstama darbi 4 
ninkė p. Monika Sodaitienė.

Neskaitant vėliavos pakėlimo, 
apie kurį aukščiau minėta, Lat
robe Valley lietuviai savo Vasario 
16 d. minėjimo neturėjo. Visi, kas 
galėjo vyko į Melbourną, kur bu
vo ruošiamas Lietuvos nepriklau
somybės jubiliejinis minėjimas vi
siems Vktorijos lietuviams.

m.

Anę penktadienį būdamas Can- 
berroje ALB Krašto Valdybos 
pirmininkas p. S. Narušis nes
kaitant oficialaus vizito Australi
jos federalnėje vyriausybėje paly
dint apylinkės p-kui p. Balsiui, dar 
turėjo progos aplankyti ir keletą 
canberiškių lietuvių: matėsi su p. 
p. Labučiu, delčių, ir Janulaičiu. 
Taip pat aplankė sergančius li
goninėje p.p. Žilinską ir Vyt Ge
nį.

dimo Lietuvių Namuose laikyti spi 
ritinių gėrimų. Sausio 25 d. teis
mo keliu Adelaidės Lietuvių Na
mai tokią licenziją gavo tokiomis 
sąlygomis:

a) gėrimai gali būti pardavinė
jami ir naudojami tik penktadie
niais nuo 7 iki 11 vai. vak., šešta
dieniais nuo 7 iki pirmos vai. nak- 
tes ir sekmadieniais 
vai. vak.

b) Gėrimams turi 
užrakinamas baras, 
būti atidarytas tik 1 
nomis ir vąlandomis.

Licenzijoje taip pat nurodyta, 
kokiose namų patalpose gali būti 
naudojami spiritiniai gėrimai. Li
cenzijos leistose ribose naudojasi 
Adelaidės Liet. Sąjungos nariai ir 
jų svečiai.

Baras Liet. Namuose jau įreng
tas ir jo oficialus atidarymas įvy
ko vasario 25 d.

nuo 4 iki 10

būti įrengtas 
kuris tegali 
leistomis die-

SYDNEY
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS SYDNĖJUJE 
Jubiliejinė Lietuvos nepriklau

somybės šventė Sydnėjuje buvo 
paminėta vasario 17-18 d.d. Vasa
rio 17 d. Sydnėjaus Apylinkės rū
pesčiu buvo iškilmingas minėji
mas surengtas Lidcombe, ukrainie
čių salėje, kur susirinkus gausiai 
Sydnėjaus lietuvių visuomenei bu
vo pravestas pats minėjimas. Šį 
mnėjimą suorganizavo ir pravedė 
Apylinkės Valdybos paprašytas 
žinomas sydnėjiškiams scenos 
meisteris p. Stasys Skorulis. Pa
sigėrėtina, kad minėjimas vsa sa
vo programa dalyviams buvo visai 

naujas ir originalus.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Amerikoje išeinąs internaciona
linis meno žurnalas The Art Gal
lery pereitų metų spalio laidoj pa
žymėjo, kad Conrad Galerijoje Či
kagoj vyksta dail. Urbono indivi
dualinė paroda. Pažymėtina, kad 
žurnalas, registruodamas pasauly 
vykstančias meno parodas, neuž
simena, jog tokių parodų yra ir 
Australijoje.

Nors jau beveik metai, kai dail. 
L. Urbonas sugrįžo iš kelionių, bet 
Amerikoje vis kartas nuo karto 
jis primenamas. Štai metų pabai
goje jo vieno kūrinio reprodukciją 
paskelbė Chicago Omnibus ir vie
ną Chidagoland — abu žurnalai re 
prezentuoja Čikagos kultūrinį gy
venimą.

Anąsyk teko nugirsti pokalbį 
kelių tautiečių, kurie gurkšnoda
mi svarstė, kaip patraukti Sydnė
jaus tautiečius į Bank-stovvno Lie
tuvių Namus — Dainavą. Vienas 
praeidamas pro šalį davė nemoka
mai receptą: reikia nupirkti ir 
Dainavoje pasodinti Povilą Alek
ną. Tada Lidcombėje bus tuščia, 
o Bankstowne kamšatis! Spėju, 
kad mano nepažįstamas bičiulis 
pasakė daug teisybės...

Vienas prašalaitis pravažiuoda
mas pasakojo, kad Geelongo kolo
nija laikosi ant dvieju ramsčių 
— Dr. S. Skapinsko ir X. Gailiaus. 
Gal jis kiek ir perdėjo, bet jeigu 
tuos du vyrus turėtų toks Sydnė- 
jus, tai tikrai čia būtų ir repre
zentaciniai lietuvių namai, ir ga
lingas vienas choras, ir nenugali
mi sportininkai.

*
Paskutiniu metu pasauly pagar

sėjęs Pietų Afrikos chirurgas Dr. 
C. Barnard, kuris pirmas trans
plantavo žmogaus širdį, yra už
kviestas vizitui į Australiją. Rug
pjūčio mėn. organizuojamas pa
saulinis medikų kongresas Aus
tralijoje.

BRISBANE ~ NEWCASTLE
PRANEŠIMAS NEWCASTLE 

LIETUVIAMS
Kovo 2 d. (šeštadienį) 7 vai. 

vakare Newcastelio miesto krepši
nio stadijone įvyks krepšinio In
vitation turnyras, kuriame žais 
Sydnėjaus sporto klubo “Kovo” 
moterų komanda prieš Newcastle 
miesto moterų rinktinę. Antros 
rungtynės Newcastle — Melbour
ne. Kviečiame visus Newcastle lie
tuvius. Kovietės moterys neapvils. 
Pamatysite gražias krepšinio rung 
tynęs.
. Sydnėjaus lietuvių sporto klubo

“Kovo” valdyba

BRISBANE — NEWCASTLE 
— NEW ZEALAND 

Maldos Apaštalavimas.
Jo Šventenybė popiežius Paulius 

VI MA nariams Kovo mėnesiui 
skyrė sekančias intencijas: 
bendrąją — Kad žmonės

PRANEŠIMAS TĖVAMS
Sydnėjaus Liet. Savaitgalio mo

kykla Lidcombe kovo 3 d. prade
da naujus mokslo metus. Pamo
kos vyks kiekvieną sekmadienį nuo 
9.30 vai.

Ateinantį 
čiami laiku 
čius. Bus
paskirstymas klasėmis ir t.t. Vie
ta: Lidcombe parapijos mokyklos 
klasės prie bažnyčios (ten, kur 
anksčiau).

sekmadienį tėvai kvie- 
pristatyti savo vaiku- 
pravesta registracja,

ir

NAUJA ADELAIDĖS 
APYLINKĖS VALDYBA

Adelaidės Apylinkės Valdybos 
vicepirmininkui A. Šliužui mirus, 
o dėl sveikatos iš pirmininko pa
reigų pasitraukus p. V. Raginiui, 
sudaryta nauja apylinkės valdyba 
tokios sudėties: pirmininkas Jonas 
Neverauskas, vicepirmininkas K. 
Kaminskas, iždininkas M. Urbo
nas, narys kult, reikalams I. Po
cienė ir sekretorė D. Maželytė.

KOVO 3 DIENĄ 
DAINAVOJE

50

2.
3.

PRAENEŠIMAS
ALB Melbourno Apylinkės vi

suotinis susirinkimas įvyks kovo 
2 d. 5 vai. Lietuvių Namuose 
Errol St., North Melbourne.
DARBOTVARKĖJE:

1. Susirinkimo atidarymas. 
Mandatų Komisijos sudarymas.
Susirinkimo pirmininko rinkimai. 
4. Valdybos pranešimas: a) pirmi
ninko, b) iždininko. 5. Kontrolės 
omisijos pranešimas. 6. Garbės teis 
mo pranešimas. 7. Diskusijos dėl 
pranešimų ir pranešimų priėmi
mas. 8. Vykdomųjų apylinkės or
ganų rinkimai: a) valdybos, b) 
kontrolės komisijos, c) garbės teis 
mo. 9. 1968 m. sąmatos priėmi
mas. 10. Pasiūlymai, sumanymai, 
organizacijų pranešimai bei kita 
informacija. 11. Susirinkimo užda
rymas.

Pastaba’. ALB Statuto 20 para
grafas sako: “Susirinkimas įvyks
ta dalyvaujant nemažiau
plius vienas turinčių teisę balsuo
ti to apylinkės narių. Kviečiamu 
laiku reikalaujamam skaičiui ne
susirinkus po pusvalandžio susi
rinkimas įvyks nežiūrint dalyvių 
skaičiaus, tačiau jis tegal tarti 
tuos dalykus, kurie buvo pažymėti 
susirinkimo darbotvarkėje”.

Visi Melbourno apylinkės lietu
viai kviečiami skaitlingai susirin
kime dalyvauti įvertinant praeitų 
metų valdybos veiklą bei nusta
tant gaires apylinkės valdybos veik 
lai šiems 
Metams.

ALB

pusei

Kiti suka galvas, kaip pakelti 
Australijos lietuvybę, tai Stašio- 
nių giminėlė Sydnėjuje veikia: pe
reitą savaitę mūsų adminstrato- 
rius iš savo sūnaus Kastyčio ir 
martelės Nijolės susilaukė jau 
penkto anūkėlio!*

Yra pavojaus, kad Adelaidė ga
li netekti vieno savo tautiečio 
(bent laikinai): neseniai Sydnėju
je lankęsis Adelaidėje gerai pa
žįstamas statybininkas - kontrak- 
torius p. Matulevičius žada pra- 
vest čia plataus masto statybas.*

pasakoja, kad dail. H. Šalkaus
kas, išgirdęs žinią, jog jo motina 
laimėjusi loterijoje 60,000 dolerių, 
taip buvo naujienos prtrenktas, 
kad jam net darbe dažymo tep 
tukas iškritęs iš rankų. Liudinin
kai tvirtina, kad jis to teptuko ir 
nepasilenkęs pakelti...*

Turbūt nedaug kas žino, kad 
Sydnėjaus dienraščio Daily Mirror 
redakcijoje dirba ir jaunas lietu
vis Karolis Čepulis.

Praeitą šeštadienį Bulli mieste 
įvyko istorinis pobūvis: žinomas 
Wollongongo apylinkės steigėjas, 
ilgametis jos pirmininkas ir akty
vus visuomenės narys Motiejus 
Gailiūnas savo artimųjų ir bičiu
lių tarpe atšventė savo 50 metų 
jubiliejų. Malonu sukaktuvininką 
šia proga pasveikinti linkint ge- 
rausios sėkmės žengiant į antrą 
pusšimtį. Juo maloniau sveikini
mus pareikšti artimam Mūsų Pas
togės bendradarbiui ir mano as
meniniam bičiuliui.

nuolat skirtų tinkamą dėmesį 
maldai ir atgailai.

i s i j ų — Kad Afrikos jau
nimas labiau įvertintų skais
tumo dorybę.

Aukščiau paminėtomis intenci
jomis gali pasinaudoti Brisbanės 
— Newcastelio ir gyvojo Rožan
čiaus nariai.

Kun. S. Gaidelis S J.

m

kėjmus pareiškė estų bendruome
nės vardu Mr. A.J. Tanimae ir lat
vių vardu Mr. G. Bracs. Minėji
mas užbaigtas Dainos choro daino
mis ir bendrai sugiedotu Tautos 
himnu.

Vėliau sekė bendras pasilinksmi
nimas ir pasivaišinimas.

Bendrai tenka šiuo mnėjimu tik 
pasidžiaugti, nes šia iškilminga 
proga buvo išbrista iš nusistovė
jusio šablono ir paieškota naujų 
aspektų. Tai buvo lyg ir iškilmin
ga Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimo akademija. Ta proga tenka 
tik pasveikinti Sydnėjaus apylin
kės valdybą, kuri pasirūpino, kad 
minėjimas būtų nekasdieniškas, ly
giai nemažesnė padėka tenka ir 
mūsų žodžio menininkams ir viso 
minėjimo režisoriui p. S. Skoru- 
liui. -b-

Lietuvos Laisvės Kovos

Melbourno Apylinkės 
Valdyba

PRANEŠIMAS
GEGUŽINĖ INGLEBURNE
Kovo 17 d. (sekmadienį) 1 vai. 

p.p. skautų žemėje Ingleburne ruo
šiama lietuviška GEGUŽINĖ.

Gegužinės metu veiks bufetas 
(skautų virtuvė) šaltas alus iš sta
tinės, muzika. įėjimas visiems vel
tui.

Sydnėjaus sporto klubas 
‘“KOVAS”

SYDNEY APYL. V~BOS INFORMACIJOS
SVEIKINIMAI.

50-ties Metų Nepriklausomybės 
Sukakties proga Valdyba yra ga
vusi sveikinimų iš

Kun. S. Gaidelio, Brisbanės ir 
Newcastle lietuvių kapeliono, kuris 
negalėdamas asmeniškai dalyvau
ti ,savo sveikinimą baigia šiais žo
džiais: “...Didysis Jubiliejus teap
jungia mus visus svetur išsklaidy
tus dar tampresniais ryšiais ir te- 
paskatina kiekvieną ryžtingesnei 
kovai už lietuvybę, tautos ir Tė
vynės laisvę...”

Taip pat sveikino Sydney Estų 
Bendruomenės pirmininkas p. O. 
Loit pabrėždamas jubiliejinę sukak 
tį ir palinkėdamas greito išlais
vinimo. “Mūsų kraštų išlasvinimas 
ir laisvė visiems yra mūsų širdims 
svarbausia. Vieno tik siekiame — 
teisingumo!”

Programos meninės dalies vado
vui p. S. Skoruliui, aktoriams p.p. 
D. Labutytei, R. žižytei, A. Ga
šlūnui, V. Šliogeriui, H. Šlyteriui, 
rašytojui A. Jūragiui, paskaitinin
kui Dr. R. Zakarevičiui, Sydney 
Dainos Chorui, o ypatingai jo 
vadovui muzikui K. Kavaliauskui, 
jauniesiems programos dalyviams 
— L. Laukaitytei, A. Milašaitei, 
J. Biretai, K. Laukaičiui, taip pat 
ir technikiniams talkininkams p. 
p. A. Plukui, V. Šlyteriui ir M. 
Šumskui, skautams ir atetinin- 
kams, dalyvavusiems prie tvarkos 
palaikymo salėje ir Sydney Socia
linės Globos Draugijai, maitinu
siai išalkusius minėjimo dalyvius.

Vasario 16 šventės proga į Syd- 
nėjų suplaukė sekmadienio iškil
mėms ir gražus būrelis Wollon
gong tautiečių. Susimetę po pamal 
dų laikinose Sydnėjaus klubo pa
talpose jie čia su kai kuriais syd- 
nėjiškiais pasitarė besigaivindami 
alučiu. Tarp kita ko ponia B. Gai- 
liūnienė pareiškė viešą papeikimą 
Sydnėjaus lietuviams: girdi, tokie 
narsūs tie sydnėjiškiai lietuviai, o 
svečius priima tokiame lauže. Ji 
pasiryžusi suorganizuoti Wollon
gongo komandą ir atvykus su bul- 
dozerais nugriauti tą garažą ir ta
da žinokitės, 
žinokitės!

Ir aš sakyčiau

minėjimo išklmėsc

PADĖKA
Valdyba nuoširdžiai dėkoja as

menims, prisidėjusiems prie 50-ties 
Metų Nepriklausomybės Sukakties 
minėjimo pravedimo:

VYTIES SKYDELIAI
(Car stickers) prie auto mašinų 

langų gaunami pas Sydnėjaus stu 
dentus sekmadieniais prie Lidcom- 
be bažnyčios arba kreipiantis į 
Studentų Skyriaus Sekretorių — 
Rimą Skeivį, 36 Ringe St., Nth. 
Sydney, NSW 2060 (tel. 92-5027. 
Skydelio kaina 30 centų.

MUSU PASTOGE

BRISBANE
Sekančios pamaldos Brisbanės 

ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos Kovo mėn. 10 dieną 11 valan
dą, švenč. Marijos bažnyčioje — 
Peel ir Meri vale gatvių sankry
žoje, Pietų Brisbane. Jas laikys 
svečias iš Sydney — kun. P. But
kus.

Išpažinčių bus klausoma nuo 10 
vai. prieš pamaldas.

Kadangi prieš Velykas Brisbane 
nebus laikomos kitos pamaldos lie
tuviams, visi maloniai kviečiami 
pasinaudoti proga einant kuoskait- 
lingiausiai Velykinės.

Kun. S. Gaidelis S J.

Vasario 16
dalyvavo ir gražus Newcastle lie
tuvių būrelis. Kai kitą dieną susi
rinkę Sydnėjaus Liet. Klubo pa
talpose (nors ir garaže) woolon- 
giškiai ir niukestliečiai kad užplė- 
šė dainą, tai galėjo visi devyni 
Sydnėjaus chorai pavydėt!
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