
TAI KAS 
DARYTI?

Deklamdfifonus, prakalbo
mis, dainomis ir kantatomis nu
skambėjo iškilmingi jubiliejinės 
sukakties nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimai. Atrodo, kad 
tuo viską išsakėme ir savo pa
reigas kaip tautiečiai šiais me
tais atlikome ir galėtume vėl ra
mia sąžine snūduriuoti savoje 
kasdienybėje. Tačiau vargu, ar 
čia galime padėti tašką. Norisi 
tik paklausti, kaip plačiai nu
skambėjo šitos iškilmės už mū
sų bendruomenės ribų. Iš tikrųjų 
beveik niekur neišeita, o viskas 
pravesta uždarai. Galimas daik- 
tas, kad taip ir turėtų būti, nes 
toji sukaktis pirmiausia liečia tik 
mus pačius ir niekam kitam ne
rūpi, ką mes šventėm ir kaip 
šventėm, lygiai kaip ir mums pa
tiems nelabai rūpi, kada kiti 
kraštai švenčia savo nepriklau
somybės šventes.

Betgi iš kitos pusės reikalas 
kiek kitoks, nes mes švenčiame 
savo nepriklausomybės šventę 
neturėdami tos nepriklausomy
bės. O tai ir yra svarbu, kad ši
tas faktas kuo plačiau pasauly
je nuskambėtų ir kuo daugiau 
tuo reikalu ir kiti susidomėtų.

Iš vienos pusės gyvename lais
vės amžių, kada suteikiamos ne
priklausomybės net ir tokioms
tautoms, kurioms šitoji sąvoka 
beveik dar nesuprantama. Kiek 
šiandie pristeigta tokių neprikau- 
somų valstybių! Vėl gi iš kitos 
pusės vykdomas sąmoningų ir 
turėjusių nepriklausomybę tau
tų pavergimas, kuris jokiu būdu 
nepateisinamas. Ir ne vien tik 
pavergimas, bet net tautų naiki
nimas mindžiojant visokias žmo
gaus laisves. Štai šitokie faktai 
apie pavergtas arba pavergiamas 
tautas šiandie turėtų labiau rūpė
ti visiems laisviesiems. Mūsų tau
tos pavergėjas labai greitas kal
bėti apie kitų tautų išlaisvinimą 
pats laikydamas vergijoje dešim
tis tautų ir nuolat grasindamas 
kitas užgrobti. Pristatant faktą 
laisvajam pasauliui, kad šiandie 
priespaudą kenčia ne tik mūsų 
tauta, bet ir eilė kitų, mes at
liekame dvigubą misiją: kovoja
me už savo tautos teises į nepri
klausomybę ir drauge perspėja
me ir tuos laisvuosius kraštus, 
kurie gali lengvai būti rytoj a- 
gresoriaus aukomis.

Prieš Vasario šešioliktąją A. 
L.B. Krašto Valdyba jos pirmi
ninko p. S. Narušio vardu bu
vo išsiuntinėjus beveik į visus 
didžiuosius A ustdalijos laikraš
čius atitinkamus laiškus, kuriuo
se buvo primenama Lietuvos ne
priklausomybės sukaktis ir šian
dieninė jos tragedija. Ne visi, 
gavusieji tuos laiškus, paskelbė. 
Tokiame Sydnėjuje nė vienas 
dienraštis tuo reikalu neužsiminė, 
bet Canberros, Melbourno, Ade
laidės, Pertho ir provincijos 
australų laikraščiuose tie 
laiškai pasirodė, ir reikia laikyti, 
kad tuo labai daug pasitarnau
ta ir mūsų tautai ir Australi
jai.

Ar tik nereikėtų šitos akcijos 
laikytis ir toliau nuolat ir nuo
lat rašant redakcijoms laiškus, 
kurių gal daugumas atsidurs 
krepšiuose, bet bus ir tokių, ku
rie bus viešumai paskelbti. Ir 
nereikia laukti, kad šitai darytų 
mūsų oficialios institucijos, bet 
juo labiau tokius laiškus turėtų 
rašyti kiekvienas privatus asmuo,

PADĖKA
Džiaugdamiesi, kad šiais me

tais Lietuvos nepriklausomybės 
sukakties minėjimai buvo praves
ti visur su didesnėmis iškilmėmis, 
nuoširdžiai dėkojame visiems 
minėjimų rengėjams ir jų talki
ninkams. Tačiau ypatinga padė
ka solistei p. G. Vasiliauskienei, 
koncertavusiai minėjimų me.tu 
Hobarte ir Perthe, pianistei p-lei 
N. Masiulytei, lydėjusiai p. Vasi
liauskienę į Perthą, ir paskaiti
ninkams p. p. J. Vasiliauskui, 
kalbėjusiam Hobarte. ir L. Kar
veliui, skaičiusiam paskaitą Bris, 
banėje, kurie Valdybos prašomi 
mielai sutiko vykti į minėtas 
kolonijas ir savo dainavimu, 
skambinimu bei paskaitomis 
praturtino minėjimų iškilmes. 
Visiems nuoširdi padėka.

A LB Krašto Valdyba
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PASAULIO POLITIKOJE
RŪGIMAS SOV. SĄJUNGOJE 
Pereitą mėnesį Sovietų Sąjun

goje buvo nuteisti keturi jauni ra
šytojai, kalėjime prieš teismą išlai 
kyti daugiau negu vienerius me
tus, už tai kad jų raštai buvo įta
riami nukreipti prieš Sov. Sąjun
gą ir dabartinį režimą. Nuteistie
ji: Juri Galanskov (29 metų), 
Aleksander Gincburg (31), Alek
sei Dobrovolski (29) ir Vera Laš- 
kova (21 metų). Teisiant šiuos ra
šytojus procesas buvo uždaras ir 
į jį nebuvo įleista publika, o tik 
partijos parinkti asmenys.

Ryšium su šiuo teismu Sovietų 
Sąjungoje pasireiškė daugybė pro

Telesforas Valius Iliustracija

kuris tai gali. Ir nebūtinai tuose 
laiškuose kalbėti vien mums rfl- 
pimu klausimu apie pavergtą 
Lietuvą. Reikia paliesti austra
lams rūpimus arba grėsmingus 
reikalus drauge prijungiant ir 
mūsų klausimą, sakysim, kad 
ir apie komunizmo pavojų.

Žiūrėkite, koks aktyvus ir kaip 
išsiplėtęs A ustralijoje prokomu
nistinis elementas: nuolat ir 
nuolat skaitome viešus pasisaky
mus prieš karą Vietname, nuolat 
tai ten, tai šen vyksta įvairios 
prokomunistinės demonstracijos. 
Deja, preiškomunistinių demons
tracijų arba nėra, arba apie jas 
tylima. O tylima dėl to, kad lais
vas australas perdaug jaučiasi 
saugus ir nemato arba nejaučia 
čia pat savo kieme tykančio pa
vojaus. Mūsų uždavinys kaip tik 
kalbėti apie pavojų drauge pri
menant ir savo tautos nelaimę, 
kaip pavyzdį, kad kas atsitiko 
suu mūsų tauta, tas gali atsitikti 
ir su kitais.

Krašto Valdybos pradėtą ak
ciją toliau tęskime visi ir kiekvie
nas. Gali kiti ir nežinoti, kad 
mes šventėme nepriklausomybę, 
bet privalomai turi žinoti, kad ją 
šventėme jos neturėdami! O tai 
yra ne vien tik mūsų, bet ir viso 
laisvojo pasaulio interesas, kad 
tokie dalykai laisvųjų neturėtų 
būti toleruojami.

(v.k.) 

testų, ypač iš jaunosios kartos in
telektualų ir menininkų. Daugelis 
primena su šiuo teismu grįžtan
čius Stalno laikus, kada žmonės 
buvo suimami ir pasmerkiami be 
jokio teismo ar kaltės įrodymų. 
Užteko tik paprasčiausio tarimo. 
Daugumas jaunuosius kartos inte
lektualų kiek įmanydami reiškia 
protestus vietoje, gi kiti stengiasi 
visą bylos eigą perduoti į Vakarus 
už Sov. Sąjungos ribų, kad ir lais
vasis pasaulis patirtų, kas vyksta 
Sov. Sąjungoje ir kaip mindžio
jamos žmogaus teisės, nors pati 
Sov. Sąjungos konstitucija ir labai 
gražiai akcentuoja žmogaus as-

TAIKINGAS
Vokiečių spauda rašo, kad sovie

tai jau seniai pradėjo žinioms 
rinkti naudotis tokiais laivais, kaip 
dabar korėjiečių komunistų areš
tuotasis amerikiečių “Pueblo”. 
Šiaurės Vietnamo pakrantėse, prie 
Tonkingo, jie stebi JAV lėktuvne
šių judėjimą. Vašingtonas iki šiol 
nedarė jiems jokių kliūčių. Tie 
laivai plaukioja po sovietų hi
drografinės įstaigos vėliava. Iš tik
rųjų jie stengiasi klausytis ir su
gauti amerikiečių lėktuvnešio ra
daro duomenis ir radijo pasikalbė
jimus su lėktuvais. Informacijas 
perduoda Šiaurės Vietnamo prieš
lėktuvinei centrinei.

Prie Tonkingo daugiausia sukio
jasi sovietų laivai “Gidofon” ir 
“Ampermetr”. Jie visuomet būna 
matomi iš amerikiečių laivų. Kar
tai net tarp tų laivų atsiduria. 
Kaip amerikiečių laivyno atstovai 
tvirtina, tie sovietų laivai dažnai 
taip be atodairos plaukia, kad yra 
pavojaus su jais susidurti. Kar
tais jie įsipraudžia tarp Amerikos 
laivų. Norėdami įsigyti teisę plauk 
ti priekyje, jie iškelia ant laivo 
stiebo du raudonus kamuolius ir 
baltą keturkampį, tuo parodyda
mi, kad, pagal tarptautinę laivų 
susisiekimo teisę, jų uždavinys yra 
vykdyti tyrimus po vandeniu.

Amerikiečiai iki šiol skaitėsi su 

mens neliečamybę. Reikšdami pro
testus jaunieji sovietų intelektua
lai pirmiausia ir remiasi pačia 
konstitucija, kaip legaliu pagrin
du.

MAIŠTAS
PRIEŠ “DIDĮJĮ BROLI”

Aną savaitę Budapešte (Vengri
joje) vykusioje pasaulio komunis
tų partijų atstovų konferencijoje, 
kur dalyvavo atstovai iš 67 kraš
tų ir kuriai vadovavo rusų komu
nistų partijos ideologas Suslov, į- 
vyko aštrus susikirtimas su Rumu
nijos atstovu, kas galima sakyti, 
sugriovė visą konferenciją, šios 
konferencijos tikslas buvo suce
mentuoti irstančią komunistų vie
nybę ir išgauti pripažinimą, kad 
tik sovietai turį sprendžiamą bal
są ir vodovybę komunistiniam , są
jūdžiui pasaulyje, žinoma, šalia 
raudonosios Kinijos, kuri konferen 
ei joj e nedalyvavo. Rumunijos ats
tovas šiai intencijai pasipriešino. 
Dar prieš prasidedant konferenci
jai rumunų komunistai griežtai 
pareikalavo kad konferencijoje ne
būtų puolama jokia komunistų par 
tija pasaulyje, kas išmušė koze- 
rį Suslovui, nes šis buvo pasiren
gęs pasmerkti Kiniją. Prieštarau
jant rumunų atstovui šis užsimo
jimas nepraėjo. Dar blogiau, kai 
konferencijos eigoje Sirijos atsto
vas užpuolė pačią Rumuniją, kam 
ši palaikanti diplomatinius santy
kius su Izraėliu po pereitų metų 
karo. Kaip žinia, Rumunija iš ko
munistų kraštų vienintėlė nepa
smerkė Izraelio. Rumunų atstovas 
reikalavo, kad už tekius puolimus 
Sirijos atstovas atsiprašytų, o kai 
konferencija tuo klausimu buvo 
atidėta iki rytojaus, tai tas pats 
rumunų atstovas dar pareikalavo, 
kad ne tik Sirijos atstovas, bet ir 
visa konferencija atsiprašytų. Kai 
to atsiprašymo nesulaukė, Rumu
nijos atstovas apleido konferenci-
____________________________________________________________ si viena su šeima turi daug dar

Egipto ir Jungtinės Arabų Res
publikos prezidentas Nasser perei
tą savaitę tūkstantinei egiptiečių 
miniai Kaire prsiekinėjo, kad ne-

SUGYVENIMAS
šia apsimestine klasta. Pagaliau 
nebeapsikentę pradėjo naudotis at
viros jūros vilkiku. Jei tik sovie
tų laivai pradeda perdaug erzina
mai artėti prie lėktuvnešio, tad jis 
įsijungia į tą plaukimo liniją, ku
rioj yra sovietų laivas. Tada so
vietų laivas, žinoma, signalizuoja: 
“Laikykitės didesnio atstumo!”

O amerikiečių vilkikas atsakinė
ja įspėdamas: “šitame rajone plau 
kioja amerikiečių povandeniniai 
laivai”. Sovietų laivo kapitonas: 
“Ačiū, aš jau juos matau!” ši
tos lyg katės ir pelės žaidimas jau 
tęsiasi mėnesiais.

Amerikiečių jūrininkai tuos sa
vo persekiotojus vadina “skunks” 
— smirdaliais. Taip jie vadina dėl 
to, kad dideliais tinklais susižve- 
joja iš vandens visas amerikiečių 
išmetamąsias atmatas, pradedant 
tuščiomis konservų dėžutėmis ir 
baigiant daržovių liekanomis. Jie, 
matyt, tikisi tuo būdu sugauti ko
kių nors paslapčių.

Sovietiniuose laivuose yra įtai
sytas pirmos rūšies radaras, ir dėl 
to nėra jokios abejonės. Dieną ir 
naktų stebi rusai ir amerikiečiai 
vieni kitus pro žiūronus. Kai geras 
saulėtas oras, rusai poilsiauja ar
ba plaukioja. Amerikiečiai irgi, 
pavyzdžiui, prieš savaitę žinojo, 
kad ateina rusų pamaina iš Vla
divostoko. (E.L.) J.Č.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

MANO PROTĖVIŲ ŽEME
Tu viena mano laimės ir džiaugsmo sapnuos, 
Tu viena mano kryžkelių vingiuos liūdnuos, 
Tu viena mano saulė rytojaus dienos, 

Mano protėvių žeme.

Atminimuose lankos ramunių baltų,
Senos pilys prie Nemuno seno krantų, 
Baltija ir aukštaičių pagojai — tai tu, 

Mano protėvių žeme.

Ir bitelių dūzgimas baltam avily,
Ir piliakalnių, alkų ramybė tyli,
Ir žiema, kaip mirties baltas takas, gili 

Mano protėvių žemėj.

Nenumirus po piktojo gruodo ledais, 
Nesukniubus po sielvarto Upės krantais, 
Puoškis, puoškis pavasario jauno žiedais, 

Lietuva, mano protėvių žeme!

ją pabrėždamas, kad “Rusija te
besilaikanti Stalino taktikos”. Ry
šium su tuo Rumunija svarsto net 
pasitraukti iš Varšuvos gynybos 
pakto ir tuo visai atsipalaiduoti 
Rusijos.

Iš tų nuotykių matosi, kad Ru
sija, vietoje sujungus po savo spar 
nu visas komunistų partijas, ir 
jas komanduoti greičiausia pasi
liks pati viena be sąjungininkų.

Nepavykus Budapešto konferen
cijai metų pabaigoje bus šaukia
ma panašiais tikslais nauja kon
ferencija Maskvoje, kur rusai vis 
tiek bandys išsikovoti sau hege
moniją.

Neužteko to. Nors Rumunijos 
pasitraukimas iš konferencijos ir 
labai skaudžiai palietė rusų am
biciją, bet dar daugiau rusų pres
tižas krito, kai konferenciją pasie
kė protestas dėl šių metų pradžio
je pasmerktų keturių Rusijoje ra
šytojų. Dešimtys Rusijos profeso
rių, rašytojų ir intelektualų tą 
protestą pasirašė protestuodami 
prieš tokią priespaudą ir prašy
dami konferencijos atstovus Ru
sijos vyriausybės veiksmus pa
smerkti.

trukus bus visos arabų žemės, pe
reitų metų kare Izraelio okupuo
tos, iki paskutinio inčo atsiimtos.

— * —
Malazija ir Indonezija paskuti

niuose pasitarimuose ryžtasi už
kasti karo kirvius kurie buvo pa
sidarę grėsmingi Indoneziją val
dant prezidetui Sukamo. Bendra
darbiavimas ir draugystė tarp 
dviejų kraštų grindžiama ne vien 
tik siekiant geresnio gyventojų 
gerbūvio, bet ypač kovoje su ko
munistais, kurie, kurstomi ir re
miami iš pašalies, abiem kraštam 
sudaro pavojingą grėsmę.

Vasario 28 d. Vliko pirm. dr. 
J.K. Valiūnas išvyko į Tolimuo
sius Rytus. Ši išvyka iš tikrųjų 
bus kelionė aplink pasaulį, nes dr. 
Valiūnas numato lankytis Filipi
nuose, Malazijoj, Indenėzajoj, 
Australijoj, Taivane (laisv. Kini
joj), Korėjoj, Indijoj, Irake, Tur
kijoj ir kaikuriose Vakarų Euro
pos valstybėse.

šios kelionės metu Vliko pirmi
ninkas numato aiškintis galimybes 
suorganizuoti peticijų Lietuvos 
reikalu jtekimą vyriausybėms tuo
se kraštuose, kur nėra apsigyve
nusių lietuvių.

Vliko pirmininko pareigas New 
Yorke šios pirmininko kelionės 
metu eina viejepirmininkas dr. 
Bronius Nemickas.

(.ELTA)
— ir —

“vieninteliai dalykai, kuriuos 
mes gauname iš Maskvos, yra 
juokdariai, kvailiai ar šnipai”, — 
taip lenkų satyrikai spaudoje pa
sisako apie sovietų-lenkų santy-

SAVAIS REIKALAIS
LIETUVOS ATSTOVYBĖ 

LONDONE
Mirus ministeriui B.K. Balučiui 

oficialus Lietuvos atstovavimas 
Didžiojoje Britanijoje nenutrūko. 
Atstovavimo pareigas ir toliau 
eina buvęs pasiuntinybės patarė
jas Vincas Bablickas, anglų vy
riausybės pripažintas kaip Lietu
vos Charge d’Affaires.

PASIKEITIMAI ALB 
KRAŠTO VALDYBOJE

Iš ALB Krašto Valdybos pasi
traukė narė jaunimo reikalams po 
nia Pajauta Daukutė-Pullinen. Į 
jos vietą pakviestas eilės tvarka 
kandidatas p. Stasys Grincevičius 
vyresn., kuris sutiko eiti turėtas 
ponios Pullinen pareigas.

Būdama labai nuoširdi ir parei
ginga ponia P. Pullinen su dideliu 
apgailestavimu pasitraukė iš Kraš 
to Valdybos vien šeimos reikalų 
verčiama. Neseniai jos vyras ad
vokatas J. Pullinen tarnybiniais 
reikalais išvyko į Kanadą, kur ža
da išbūti apie metus ar daugiau 
laiko. Pati ponia Pullinen paliku- 

bų ir rūpesčių namuose, o taip 
pat po kelių mėnesių ir pati iš
vyksta pas vyrą į Kanadą. Todėl 
pasijutusi, kad esant tokiai padė-
čiai ji negalėsianti tinkamai eiti 
pareigų Krašto Valdyboje, turėjo 
pasitraukti. Kovo 3 d. jos namuo
se įvyko Krašto Valdybos posėdis, 
kur atsisveikinta su p. Pullinen 
kaip valdybos nare ir ta pačia 
proga įvesdintas naujas Valdybos 
narys p. S. Grincevičius.

DAIL. V. RATAS N.S.W. 
GALERIJOJE

Šiuo metu N.S.W. valstybinėje 
galerijoje išstatyti visi pereitais 
metais galerijos įsigyti Australi
jos dailininkų paveikslai, jų tar
pe ir du mūsų dailininko Vaclo
vo Rato.

Pastebėtina, dail. V. Rato Aus
tralijos valstybinėse galerijose yra 
net vienuolika darbų: N.S.W. ga
lerijoje 4 kūriniai, Vak. Austra
lijos galerijoje • 4, Canberros ga
lerijoje 2 ir Queensland© galeri
joje Brisbanėje 1.

Šiuo metu dailininkas pragyve
na tik iš savo kūrybos.

kius. Lenkijos Gomulkos vyriausy
bė pasipiktinusi pradėjo griežtą 
akciją net persekiojimą prieš vis 
labiau plintančią viešą ar slaptą 
satyrinę spaudą Lenkijoje. Paju
tę kietą komunistinės valdžios ran
ką net 450 Lenkijos rašytojų pa
reiškė griežtą protestą apkaltin
dami komunistų vyriausybę kaip 
Lenkijos kultūrinio gyvenimo stab 
d į ir grioviką.

Iš 32 milijonų Lenkijos gyvento
jų komunistų partijai priklauso 
tik 1.860.000, kas liudija, kad Len
kijos komunistų partija yra viena 
iš mažiausių, valdančių partijų 
pasaulyje.

1
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NEPRIKLAUSOMYBĖS KELIAIS

JONAS SOL1ŪNAS

(LEONARDO KARVELIO PASKAITOS TĘSINYS IS PRAEITO M.P. NUMERIO)

SPAUDOS REIKALU

Nors ir sunkiomis sąlygomis dir
bant, didžūausias dėmesys buvo 
skirtas tautos švietimui. įgyjant 
šiokių tokių politinių ir kultūrinių 
laisvių, pradėjo steigtis lietuviš
kos visuomeninės organizacijos —

sutvarkyta valstybė, su sostine 
Vilniuje, ir griežtai pareiškėme, 
kad šioji valstybė atskiriama nuo 
visų valstybinių ryšių, kurie yra 
buvę su kitomis tautomis.

Valstybinės Tarybos paskelbtas

puoti, turėjome daug sulenkėju
sių, bet rusofilų mūsų tarpe buvo 
tik vienas kitas parsidavėlis. Visi 
lietuviai, kaip vienas, kovojo prieš 
rusicizmą Lietuvoje, ir rusiškojo 
imperializmo režimas buvo mūsų

Neseniai Čikagoje kelių asmenų iniciatyva pradėtas organizaci
nis darbas naujo lietuviško žurnalo leidimui. Atrodo, kad dau
giausia entuziazmo naujo žurnalo reikalu rodo tie asmenys, kuriems 
ypač parūpo nuolatinis bendradarbiavimas ir bendravimas su pa
vergtu kraštu. Žurnalo organizatorių ir iniciatorių tarpe matome 
įvairių pažiūrų žmonių: tiek iš kairiųjų, tiek iš dešiniųjų.

Leidimo reikalu buvo sušauktas net susirinkimas, į kurį daugiau
sia buvo pakviesti asmenys... pernai entuziastingai rėmę mūsų krep
šininkų kelionę į Lietuvą. Kodėl tokia kviestinių organizatorių at
ranka buvo padaryta, tegalėtų paaiškinti tik patys susirinkimo ini
ciatoriai. Bet palikime juos truputį nuošaliai, vėlesniam laikui.

Šiaurės Amerikos lietuviškosios spaudos tvarkymas nėra be prie
kaištų. Jų galima rasti tiek spaudos administravime, tiek periodi
kos redagavime. Kaip žinome, dažniausia laikraščiai bei žurnalai 
yra “prisiglaudę” prie, kokios nors politinės partijos, ideologinės 
organizacijos ar vienuolyno. Toks prisiglaudimas išeivijoje yra gy
vybinis reikalas. Be jo nė vienas laikraštis ar žurnalas negalėtų eg
zistuoti. Už tat nenuostabu, kad prisiglaudusiųjų laikraštinė linija 
yra tartum veidrodis tos grupės, kuri tą laikraštį leidžia. Laikraštis 
turi sąžiningai laikytis nustatytos linijos ir nenusidėti savo leidė
jams. Savaime aišku, tokia grupės kontrolė yra savotiška cenzūra, 
kurios nė vienas periodinis laikraštis ar leidinys negali nusikratyti. 
Šitoji grupės cenzūra nevisada laikraščiui ar net lietuviškai visuo
menei pasitarnauja. Yra žmonių, kurie savo nuomonėms išreikšti 
negali surasti nė vieno lietuviško laikraščio. Dažnai dėl vienos ar 
kitos priežasties laikraštis nenori ar negali pageidautos nuomonės 
skelbti. Bene ryškiausias ir geriausias pavyzdys yra šio krašto negrų 
teisių bei Vietnamo karo klausimai.

Visa lietuviškoji spauda sutartinai pasisako dažniausiai prieš 
negrų klausimo kėlimą lietuviškoje spaudoje. Vienokia ar kitokia 
nuomonė, pritarianti negrų teisių nagrinėjimui, neranda arenos 
viešam pasisakymui. Panašiai yra ir su Vietnamo karu. Ligšiol lie
tuviškoje spaudoje dar nemačiau pasisakymo prieš Vietnamo karo 
sustabdymą. Nemanau, kad nėra lietuvių, kurie nenorėtų to karo 
pabaigos. Yra. Ir nemažai. Tačiau lietuviškų laikraščių leidėjai

Vilniaus lietuvių šelpimosi d-ja, 
šv. Juozapo darbininkų d-ja Kau
ne ir kt., — jų visų didžiausias 
rūpestis buvo steigti lietuviškas 
mokyklas. Vėliau pradėjo steigtis 
specialios švietimo ir kultūros 
draugijos. 1906 m. įsteigta Saulės 
d-ja Kaune ir Žiburio Marijampo
lėje, vėliau 1907 m. Vilniaus Auš
ros d-ja Vilniuje ir Šviesos Mari
jampolėje (šios pastarosios 1908 
m. rusų valdžios buvo uždarytos).

.W«S7( kelias i tautinį atgimimą 
ir į nepriklausomybę valstybės at
statymą ėjo per švietimą. O kai a- 
tėjo tinkamas laikas — mes turė
jome stiprių lietuviškų kadrų, ku
rie iškėlė politinį tautos apsi
sprendimą. Tada galėjome 1918 
m. vasario 16 d. paskelbti visam 
pasauliui, kad Lietuva vėl atgijo, 
kad ji atsistoja, kaipo nepriklau
soma, demokratiniais pamatais

Lietuvos nepriklausomybės aktas 
savo suformulavimu buvo didelės 
išminties politinis dokumentas. 
Bet jo buvo per maža, jį reikėjo 
paremti ginklu ir krauju. Atsira
do savanorių, kurie kovodami su 
daugeliu priešų, skaičiumi ir gin
klais viršijančių mūsiškius, suge
bėjo parodyti, kad senųjų lietuvių 
karių dvasia nesunyko: Kęstučio 
ritieriškumas ir Vytautinė išmonė 
vedė juos į pergalę. Nepriklau
somybė buvo ne išprašyta, bet iš
kovota — intelektualinėmis ir ka
rinėmis pajėgomis.

Mes ja džiaugėmės iki 1940 bir
želio 15 d., kai pakartotinai nus
tojome nepriklausomybės.

Šiandieną stovime prieš faktą, 
kuris lietuviškai akiai labai keis
tai atrodo.

Anais laikais prieš I pas. karą, 
kai buvome pirmą kartą rusų oku-

FELJETONO KONKURSAS
Santa Monikos Lietuvių Meno 

Darbuotojų ATVANGA, norėda
ma paskatinti humoristinės litera
tūros žanro kūrybą, skelbia kon
kursą feljetonui parašyti.

Konkurso sąlygos

Lithuanian Arts Club, P.O. Box 
No. 5178, Santa Monica, Califor
nia 90405, U.S.A.

Premijavimas
Laimėjusiems autoriams skiria

mos trys premijos: Pirmoji pre-
jokiu būdu nedrįstų spausdinti pasisakymo prieš Vietnamo karą.

Esmėje neturėjimas arenos, kur tokie klausimai galėtų būti ke
liami ir nagrinėjami mums tik pakenkia, o mažių mažiausiai ne- 
pasitamauja.

UŽ tat nenuostabu, jog atsiranda sukilėlių, kurie bando orga
nizuoti žurnalo leidimą, kuris juos patenkintų. Tokį žygį tegalima 
būtų tik sveikinti. Spausdinto žodžio kultūringam lietuviui nieka
dos nebus perdaug. Juoba, kad numatytasis žurnalas aprėptų gy
venimą, apie kurį mes mažai esame kitos spaudos informuojami 
arba informuojami tendencingai. Naujojo žurnalo leidimo inicia
torių tarpe matome, visą eilę jaunesniųjų veikėjų. Tai geras ženk
las prieš stagnaciją.

O vis dėl to. O vis dėl to yra ir abejonių dėl naujo žurnalo. Visų 
pirmiausiai tai dėl pačių iniciatorių. Kažkokiu sutapimu ar sutari
mu naujieji žurnalo organizatoriai, kaip sakėme, yra entuziastin
gieji glaudžių santykių su kraštu jieškotojai. Nesakome, kad tai 
blogas ženklas. Ne. Tik prisibijome, kad jų tas noras nebūtų iš- 
piktnaudotas asmeniškų ambicijų žmonių. O tokių pavojų yra. 
Iniciatoriai parodė susidomėjimo mūsų sportininkų žygiu ir tą žy
gį rėmė ne visai sportiškais tikslais. Iš jų pusės mūsų sportininkų 
rėmimas buvo nenuoširdus, o paremtas savais tikslais. Sportininkai 
buvo tik įrankis santykiams užmegsti. Kai dėl to kilo triukšmas, 
visuomenė pasisakė prieš tokį sportininkų piktnaudojimą. Kelio
nės rėmėjai norėjo atsikirsti, bet nebuvo kaip, nes nė vienas lietu
viškas laikraštis neišdrįsęs jiems suteikti progos pasiaiškinimui. 
Iš čia kilęs ir sumanymas leisti naują žurnalą.

Antra, naujo žurnalo leidimas turi būti labai šaltai pagalvotas 
ir protingai apgalvotas. Tai nėra vienos dienos darbas, ir čia vien 
entuziazmo neužteks. Tikėkimės, kad iniciatoriai jokio “užnuga
rio” rėmėjų neturi. Vadinasi, visa leidimo našta gula ant pačių en
tuziastų pečių. Deja, jie savo materialiniu ištekliumi nepasižymi. 
Už tat labai ir labai tenka abejoti žurnalo pajėgumu išsilaikyti. 
Numatyta sukurti žurnalo leidimo akcinę bendrovę. Tačiau vargu 
ar tokia bendrovė be,didesnių finansinių resursų galėtų ištesėti il
gesnį laiką.

Gi visų svarbiausias laidas naujagimio augime būtų visuomenės 
pritarimas. Jei visuomenė nepritars, ne nebus pakankamo skai
čiaus rėmėjų — prenumeratorių, veltui būtų visos pastangos. O 
kad visuomenės paramos naujas žurnalas gali nesusilaukti byloja 
keletas dalykų. Pirma, iniciatorių tarpe matome žmonių, kurie 
koordinavo sportininkų kelionę Lietuvon. Tokių asmenų buvimas 
beveik savaime sumažina rėmėjų skaičių. Tai įrodė žurnalo Litu- 
anus pavyzdys, kada aukos žurnalui nutrūko, kai jo vyriausias re
daktorius atsirado “koordinatorių” eilėse. Antra, .žurnalas ryžtasi 
kelti klausimus, kurie, ne vienam užmintų ant skaudamos vietos. 
Kritika yra sveikas bet nepelningas menas. Sakykime, beveik tik
ra, jog daug rėmėjų žurnalas nesusilauktų iš lietuviu, jei būtu ke
liamas negrų klausimas. Tai patyriau pats asmeniškai. Gi kad ne
grų klausimu drąsuoliai turėtų pasisakyti vienaip ar kitaip, yra 
labai aišku. Žinoma, jei jie nepasisakytų, būtų hipokritai. Tas pats 
maždaug būtų ir su Vietnamo karo klausimo nagrinėjimu.

Visvien kaip bebūtų, šio krašto lietuvių visuomenė naujo žurna
lo laukia su susidomėjimu. Mažių mažiausiai naujas žurnalas mums 
išryškintų, kur tam tikra grupė žmonių eina ir ką jie galvoja jau 
vien tik su kraštu klausimo sprendime.

Temą autoriai pasirenka patys. 
Feljetonas turi būti perrašytas rą
žomąją mašinėlė, niekur iki šiol 
spaudoje nepasirodęs, ir pasilie
kant sau nuorašą. Rankraščio ori
ginalas siunčiamas pasirašant tik
tai slapyvardžiu. Nereikia pridėti 
jokio slaptojo voko. Premijuotųjų 
kūrinių pavadinimai ir slapyvar
džiai bus paskelbti spaudoje. Atsi
liepdami, laimėtojai privalo pri
siųsti teksto pradinio lapo nuora
šą, iš kurio bus nustatyta kūri
nio tapatybė. Atrinkus laimėtojus, 
jų tikrosios pavardės skelbiamos 
spaudoje.

Paskutinis konkursui rankraščių 
atsiuntimo terminas: 1969 metų 
vasario 15 dienos 12 vai. nakties 
(pašto antspaudas). Rankraščius 
siųsti šiuo adresu: Santa Monica

mija — $250; Antroji premija 
$150; Trečioji premija — $100. 
Neatsiradus pakankamai premijuo 
tinų kūrinių, gali būti skiriama 
mažiau premijų.
Nepremijuotieji rankraščiai grą

žinami tiktai autoriams reikalau
jant. Iškilesnieji rankraščiai atski
ru susitarimu gali būti dedami į 
feljetonų rinkinį. Santa Monikos 
Meno Darbuotojų Atvanga pasi
lieka sau teisę premijuotus felje
tonus metų bėgy atspausdinti ats
kiru leidiniu.

Kūriniams Vertinti Komisija bus 
paskelbta vėliau.

Santa Monikos Lietuvių 
Meno Darbuotojų Atvanga

SPAUDOJE

paprasčiausiu savo piliečių išpru
simu, daugiau ant vokų nespaus
dina. Taigi, eilinis Lietuvos žmo
gelis, nusipirkęs tokį jam per jė
gą įbruktą voką, jei nemoka skai
tyti “graždankos” ir nesupranta 
rusiškai, negali net adresuoti pa
prasto laiško. O ką paskui besa
kyti apie daugel Lietuvos provin
cijos vietovių, kurių pašto įstai
gose reikalaujama, kad ir siuntė
jo adresas būtų užrašytas “graž
danka?” Bet vis dar atsiranda 
lietuvių komunistų, kurie drįsta 
tvirtinti, kad Lietuvoje nėra vyk
doma akiplėšiškas rusinimas!

Vakarų pasaulyje, o taip pat ir 
nepriklausomoj Lietuvoj, kiekvie
na firma, net kiekvienas žmogus 
galėjo laisvai pasigaminti ir var
toti vokus, kokius tik norėjo. Šitos 
teisės, deja, “suvereninė ir laisva” 
sovietinė Lietuva neturi. Ji yra 
priversta naudotis net rusų oku
pantų primestais vokais ir rekla
muoti ne save ir savo sostinę Vil
nių, bet Sovietų Rusijos koloniji
nę imperiją ir Maskvą. Tai tik
rai didelis “laimėjimas”, kuriuo 
gali "džiaugtis ir didžiuotis” Vil
niaus Vyriausybė ir kompartija!

Bet žvelkime toliau į minėtąjį 
laiškų pluoštelį. Ant vokų uždėti 
pašto antspaudai rodo, kad laiš
kai iš Lietuvos oro paštu Vaka-

APIE ATVANGĄ

Sausio 28 d. Santa Monikoje, 
Calif. (U.S.A.) įvyko metinis AT
VANGOS susirinkimas, kurio 
slaptu balsavimu išrinkta klubo 
valdyba (Andrius Mironas — 
pirm., Alfonsas Giedraitis — 
sekr. Nijolė Trečiokienė — iždn., 
ir Stasė Pautienienė — kand.), pa
tvirtinta klubo vidaus tvarkos 
nuostatai ir Feljetono Konkurso 
taisyklės.
Buvo diskutuota dėl pirminio klu- 

pavadinimo neaiškios koncepcijos 
Visų bendru sutarimu “Santa Mo
nikos Autorių Lietuviškoji Atvan
ga” pakeista į “SANTA MONI
KOS LIETUVIŲ MENO DAR
BUOTOJŲ ATVANGĄ”. Tokiu 
būdu ši iškaba be jokių priekaiš
tu įteisina visų meno žanrų atsto
vus: grožinės literatūros, scenos, 
muzikos, skulptūros, tapybos, etc.

Feljetono konkurso kūrinių ver
tinimo komisijos sudarymo reika
lu jau kreiptasi į Bostoną ir lau
kiama atsakymo. Minėto konkur
so taisyklės skelbiamos.

ATVANGA jau turi mecenatų. 
Visus susirašinėjimus prašome nu 
kreipti šiuo adresu: Santa Moni
ca Lithuanian Arts Club, P.O. 
Box No. 5178,- Santa Monica, Ca
lifornia 90405,U.S.A.

Valdyba

priešas Nr.l.
Šiandieną, antrą kartą rusams 

okupavus Lietuvą, krašte turime 
tūkstančius lietuvių bendradar
biaujančių su rusiškojo imperia
lizmo režimu, reiškiančių rusams 
didžiausią bičiulystę. Iš kur toks 
pasikeitimas lietuviuose ir kas jie 
tokie?

Labai charakteringai juos api
būdina A. Merkelis, autorius kny
gos "Antanas Smetona”, kurios 
įvade jis sako, kad tai — “Nepri
klausomos Lietuvos griuvėsiuose 
sau šiltas gūžtas susisukę tautos 
parsidavėliai ir prisiplakėliai, 
klastodami Lietuvos praeitį, ypač 
nepriklausomybės laikus, ne tik 
vergiškai vykdo savo duondavių 
reikalavimus, bet tuo pačiu nori 
pridengti ir savo nuogą menkys
tę”.

Neįtikėtinas dalykas, kad lietu
viai, oficialiai visa tauta, garbina 
savo pavergėją ir savo rankomis 
padeda Lietuvą rusinti.

Atsakymas ateina iš tos politi
nės būklės, kuri šiandiena egzis
tuoja Lietuvoje.

(5)
Šiuo metu Lietuvoje nėra nei 

laisvės, nei nepriklausomybės. Jei 
dar galima kalbėti apie egzistenci
ją šiokios tokios fizinės laisvės, 
tai intelektualinės laisvės visai 
nėra. Tai charakteringa bet ko
kiam diktatūriniam kraštui, o kal
bant apie Sovietų S-gą, kurioj 
viešpatauja taip vad. proletariato 
diktatūra, — apie bet kokios lais
vės buvimą ne kalbėti netenka. 
Sovietų S-goj žmogus yra nužmo
gintas, be savo valios ir asmens 
laisvės. Šiandieną stebime, kaip 
tenai dvasinės presijos keliu ku
riama nauja lietuviu tauta. Ji da
rosi kitokia, negu nuo senų laikų 
ją pažinojome, kurios kultūriniai 
lobiai buvo kraunami šimtmečiais, 
kuriai tiesėme progresuojančia 
tvarka ateities gaires.

Kraštas dabar kasmet papildo
mas ne natūraliu lietuvišku prie
augliu, bet tūkstančiais naujų ru
siškų šeimų. Rusu kalba vyrauja 
valstybės įstaigose ir viešajame 
gyvenime, ir kaip patiriame, pra
deda skverbtis ir į privatinį gyve
nimą. Kasmet geriausio lietuviško 
prieauglio dideli kiekiai išvežami 
Rusijos gilumon visokiems dar
bams ir “broliškoms” talkoms, o 
savam krašte lietuvis vis labiau 
stumiamas užnugario — lietuvis 
darosi savo žemėje įnamiu, žo
džiu, siekiama įgyvendinti senąjį 
carinės Rusijos politinį idealą — 
iš įvairių pavergtų tautų sukurti 
vieną nedalomą Rusiją.

ADELAIDĖS LIET. SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS

Vasario 25 d. įvyko Adelaidės 
Liet. Sąjungos metinis susirinki
mas, kurį pravedė susirinkimo pir
mininkas p. V. Radzevičius. Susi
rinkime buvo patiekta metinė val
dybos veiklos ir iždo apyskaita ir 
pravesta naujos valdybos rinki
mai. Naują Adelaidės Liet. Są
jungos Valdybą sudaro: pirm. P. 
Bielskis, vicepirm. A. šerelis, I-sis 
sekretorius L. Martinkus, II-sis 
sekretorius S. Dunda, iždn. Č. 
Ostrauskas, I parengimų vadovas 
P. Andrijaitis, II parengimų va
dovas A. Merūnas ir turto globė
jas J. Norkūnas.

Susirinkime dalyvavo 85 Sąjun
gos nariai. Sąjunga iš viso turi 
191 narį.

IŠKALBINGI
Beveik daugumas mūsų gauna 

laiškų iš okupuotos Lietuvos. Ne
kalbant apie jų turinį, kuris visa
da parašytas labai santūriai, la
bai iškalbinga tų laiškų išvaizda: 
vokai visi uniforminiai, paties 
prasčiausio popieriaus ir būtinai 
su propagandiniais sovietų Sąjun
gos piešiniais, štai ką apie so
vietinių laiškų išvaizdą "Europos 
Lietuvyje” rašo Dr. J.G.:

LAIŠKAI
"Itin retas atsitikimas, kad laiš

ko, vokas būtų paprastos baltos 
spalvos. Dažniausiai jie yra pri- 
murzinti su atvaizduota gaublyje 
Sovietų Rusijos kolonijine imperi
ja, arba su Inturisto Maskvos sti
lizuota reklama, na, ir su eile 
“graždanka” ir rusų kalba įrašų, 
nurodinėjančių: kur, kam, siuntė
jo adresas, it tt, kurių jokia ki
ta pasaulio šalis, pasitikėdama

rų Europą pasiekia vidutiniškai 
tik po 10 dienų. Prieš Antrąjį Pa
saulinį Karą, kai Lietuva buvo ne
priklausoma valstybė, laiškai pap
rastu paštu į Vakarų Europą atei
davo per 2-8 dienas. Žinoma, ta
da, nors susisiekimo priemonės bu 
vo tikrai daug lėtesnės negu šian
dien, Lietuva neturėjo naudotis 
"pažangiausia sovietų technika”, 
ir todėl laiškai paprastu paštu 
galėjo keliauti bemaž 5 kartus 
greičiau už šiandieninius oro paš
tu".

Vladą ir Edvardą

VAZGELEVIČIUS

jų motinai mirus Lietuvoje, nuoširdžiai liūdesy užjaučia

Pasaulio Liet. Int. ir Archit. S-gos 
Sydney Skyrius

Tačiau yra ir skirtumų.
Carinės Rusijos žmonės vis tik 

turėjo įvairiausių būdų kovoti su į 
priespauda: vienur per savo spau-į 
dą, kitur per organizacijas, o ir 
pogrindžio darbas buvo plačiai' 
varomas. Sovietinėj santvarkoj 
tas visiškai neįmanoma. Priešin. 
gai, ten žmonės priversti viešai 
reikšti džiaugsmą, užgirti ir pa
taikauti kiekvienam priespaudos 
veiksmui. Ten žmogus padarytas! 
valstybės įrankiu ir be pasiprie
šinimo turi vykdyti, ko pageidau-; 
ja sovietiniai valdovai — komu
nistų partija. Šiandieną rusiška
sis imperializmas žengia prisiden
gęs komunistiniu skydu — inter
nacionalinio pobūdžio tautų 
draugystės pavidale. Išmušk tų 
skydą iš jo rankų — ir išvysi tik
rą priešą, pasijusi pajėgus ir 
laisvas stoti kovon prieš rusišką
jį imperializmą, prieš naujo tipo 
rusifikaciją, kuri daug žiauresnė, 
negu bet kada buvusi.

Kol nesugriauti internacionali- 
nio komunizmo idealai ir komu
nistinė santvarka, tol rusinimas 
krašte vyks vis greitėjančiu tem
pu ir kelias į nepriklausomybę 
prailginamas. Tuo būdu pirmasis 
kovos momentas — išmušti komu
nistinį skydą iš rusiškųjų impe
rialistų rankų, — tai būtų pir
masis žingsnis į nepriklausomy
bės atgavimą.

Sukta komunistinė propaganda 
taip toli nužengė, kad jau yra 
paveikusi kai kuriuos mūsų jau
nuosius intelektualus, o dalį ir 
senųjų, kurie neįžiūri pavojų ko
munistinėj sistemoj, o stebi su 
baime greitėjantį rusinimą nesu
prasdami, kad tai yra rezultatas 
komunistinio viešpatavimo. Kitaip 
tariant — stebi pasekmes, bet 
nemato priežasties. Kai kyla dide
lis gaisras — atvykę ugnegesiai 
pirmiausia ieško gaisro židinio ir 
jis gesinanmas po to nurimsta lieps 
na ir gaisras įveikiamas. Tokios 
taktikos turėtume laikytis ir mes 
krašto laisvinimo byloje. Mūsų 
visų negerovių priežastis, židinys 
— komunizmas, ir į jo sunaiki
nimą turėtų būti nukreiptos visos 
mūsų pajėgos. Tolimesnis gaisro 
gesinimas būtų įmanomas daug 
lengvesnėmis priemonėmis.

Reikia pasakyti, kad prie tos po 
litinės būklės, kuri viešpatauja 
krašte, už geležinės uždangos esą 
lietuviai jokios rezistencijos komu
nistinio internacionalo pagalba 
vykdomam galutinam Lietuvos pa
vergimui ir surusinimui pareikš
ti negali. Tiesa, egzistuoja vidinė 
rezistencija, nematoma kova, bet 
ir jos atsparumas mažėja, o didėja 
jaunosios generacijos masės, in- 
doktrinizuotos rusiškojo komuniz
mo idėjomis.

Šiuo atžvilgiu plačiam pasauly 
pasklidę lietuviai esame laisvesni 
reikšti reakciją prieš lietuvybės 
naikinimą Lietuvoje. Mes esame 
stipresni reikšti tikruosius lietu
viškus idealus. Mūsų paskirtis — 
išlaikyti tautinę savigarbą ir krau 
ti ateičiai tautinio pajėgumo re
zervus. Šituo keliu eina Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, jos sudėty 
esančios visų rūšių lietuviškos 
organizacijos, mūsų pagrindiniai 
politiniai veiksniai; tuo keliu ei
dami mes artėjame į krašto iš
laisvinimą, į nepriklausomybės at
statymą. Tuo keliu eidami išlaiko
me pagrindinius kovingumo priva
lumus — ištvermę ir pasiryžimą. 
Mūsų visa istorija, rodo, kad tų 
privalumų nestokojome nei gerais, 
nei blogais laikais. Mes nežiūrė
davome, kiek mūsų yra, bet kokie 
esame. Kokybė nusverdavo visus 
mūsų pasiekimus, kai drąsi, ko
vinga nedidelė Lietuvių tauta val
dė didžiulius Rusijos plotus ir kai 
saujelė savanorių išblaškė daugelį 
priešų ir sutvirtino 1918 m. va
sario m. 16 d. paskelbtą nepriklau
somybės aktą.

Lietuvos įjungimas į Sovietų 
S-gą buvo įvykdytas jėga ir šiuo 
metu ji yra priešo okupuota. Tad 
16 vasario aktu atkurta Lietuvos 
valstybė nėra panaikinta, ji laukia 
svo atgimimo. Viena senųjų Euro
pos valstybių savo kely yra suklu
pusi, bet ne sužlugdyta. Tūlas pa
sakė, kad ateitis — praeities re
fleksas. Jei tai tiesa, o mes tuo 
tikime, — ateitis užtikrintai duos 
mūsų didingos praeities atspindį, 
ir mes vėl savo tėvų žemėje kas
met vasaro 16 dieną pilna burna 
džiaugsmingai šauksime —

LAI GYVUOJA LAISVA IR 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA!

2
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“STUDJUOJANT AUSTRALIJOJ” IŠKILI LIETUVAITE
Paskutinę pereitų metų dienų 

Sydnėjuje Minties spaustuvėje bu
vo atspausdintas gana išoriškai 
simpatingas Australijos Lietuvių 
Studentų Sąjungos leidinėlis pa
vadintas “Studijuojant Australi
joj“. Didelio žurnalo formato, 60 
puslapių, gausiai iliustruotas. Lei 
dinys skirtas, kaip iš redakcinės 
prakalbos matyti. Australijos Lie
tuvių Studentų Sąjungos penkio
likos metų veiklos sukakčiai atžy
mėti.

Be poros gilesnių ir akademi
nio lygio straipsnių, kurie visame 
leidiny yra tarsi atsitiktinis prie
das, visą medžiagos svorį sudaro 
gana skrupulingai surinktos žinios 
ir faktai, ką studentai veikė 
chronologine tvarka tiek atskiruo
se skyriuose, tiek ir visos sąjun
gos apimty (suvažiavimuose). Tai 
yra savotiška ir gana charakte
ringa studentų veiklos dokumenta
cija. Šitoji ir yra kaip tik įdo
miausia leidinio dalis, j kurią gal
būt reikėtų atkreipti ir kiek dau- 
gau dėmesio. Kadangi čia kalba
ma apie studentų ir bendrai visos 
Studentų Sąjungos veiklą, tad ne
išvengiamai peršiasi tiesioginis 
klausimas: ką Australijos organi
zuoti lietuviai studentai nuveikė 
per tuos penkiolika metų?
Tiems, kurie džiūgauja, kad Aus

tralijoje lietuvių studentų gausu, 
kad jie per 15 metų išlaikė savo 
vienetą — Studentų Sąjungą, at
sakymas gausis teigiamas: lietu
viai studentai kaip lietuviai neat- 
krito nuo lietuvių, ir jeigu ne gi
liu tautiniu sąmoningumu, tai bent 
kilminiu vardu išlaikė organiza
cinį vienetą. Ir tai jau teigiamy
bė. Tačiau ką studentų sąjunga 
kaip tokia (nekalbant apie atski
rus asmenis) per tuos penkiolika 
metų nuveikė, kuo ji pasireiškė 
kaip vienetas tiek akademiniame, 
tiek ir lietuviškame gyvenime, iš 
šito leidinio, deja, visai nesimato. 
Atskirų skyrių ir suvažiavimų de
talizuotai suregistruotoje kroniko
je šio leidinio skaitytojas gauna 
pilną vaizdą, kokios buvo metinės 
valdybos, kiek surengta pramogi
nių vakarų juos ypatingai pabrė
žiant atskiromis detalėmis, o kad 
viena kita proga buvo atitinkamų 
paskaitų, net diskusijų vienokiu 
ar kitokiu klausimu, tai tik pra
bėgomis užsimena be jokių išvadų. 
Matyt, kad tų išvadų arba nebu
vo, arba į jas tolimesnėje veiklo
je nebuvo kreipiama dėmesio ir to
liau tik planuojama, kaip pasi

rengti būsimai pramogai. Būdin
ga dar ir tai, kati beveik visos 
žinios surinktos iš spaudoje tilpu
sių korespondencijų (daugiausia iš 
Mūsų Pastogės), dėl ko peršasi 
išvada, kad nei Sąjungoje, nei 
skyriuose jokios dokumentacijos ar 
protokolų nėra, o spaudos kores
pondencijose paskelbtas tikslumas 
ne visada yra dokumentiškai pati
kimas. O skaitytojui taip ir rūpi 
šiame leidiny užtikti studentų ir jų 
sąjungos įnašą lietuvių veikloje ir 
bendruomenėje. Tiesa, reikia pasi
džiaugti, kad studentų pramogi
niai parengimai visados būdavo 
patrauklūs ir originalūs, tačiau ar 
studentijos kaip organizuoto vie
neto veikla apsiriboja vien tik pra 
mogine puse ir ar tuo ji save kaip 
organizaciją pateisina, tektų la
bai suabejoti atsimenant, kad stu
dentija visur ir visais laikais pa
sireiškė kaip dinamiškiausias ele
mentas tiek pažiūromis, tiek ir 
naujomis idėjomis.

Šiame leidiny tokio studentiško 
polėkio visai nesijaučia. Iš pačių 
studentų ar sąjungos vadovybės 
neduota jokio apžvalginio studen
tų veiklos aprašymo ir ypač nie
kur nė žodžiu neužsimena apie atei 
tį, užsimojimus ar veiklos kryp
tis bei sugestijas. Net ir tokie pa
sisakymai apie studentų suvažia
vimus (I. Tamošaitienė), arba hu- 
moristiškai akademinės charakte
ristikos (Dar “statistikos”) paim
ti iš Mūsų Pastogės, skelbti prieš 
dešimtmetį, kuriuose jaučiasi bo
dėjimasis esama studentų sąjun
gos padėtimi ir ilgimasi ko nors 
aktyvesnio, dinamiskesnio, negu 
dabar yra, bet kokios vyraujančios 
mūsų studentijos nuotaikos dabar, 
taip ir nepasisakoma. Iš visos su
telktos medžiagos ir pasisakymų 
šiame leidiny skaitytojui gaunasi 
įspūdis, kad jame kalbama apie 
organizaciją, vidurkely įklimpusią 
ir nepajėgiančią spirtis pirmyn, 
nes arba perdegę varikliai, arba 
pritrūko kuro. O mūsų supratimu 
Studentų Sąjunga yra jaunimo or
ganizacija, kurios žvilgsnis turėtų 
būti nukreiptas pirmoj eilėj į prie
kį ir dėl to net ir tokiame leidi
ny turėtų daugiau atsiverti atei
ties ir dabarties polėkis, negu ža
vėjimasis praeitimi. Galimas daik
tas, šio leidinio ir buvo tikslas 
“bevartant sekančius puslapius 
daug kam sugrįš malonūs, gal net 
nostalgiški studijuojant Australi
joj prisiminimai”, tačiau ar tuo 
leidinys pateisinamas?

Iš kitos pusės šiame leidiny bū
dingi ir atskiri straipsniai. Bene 
svariausias yra Vytauto Donielos 
rašinys “Po keliolikos metų”. Jame 
autorius su akademiniu įžvalgumu 
duoda studentų 15 metų veiklos 
skerspiūvį. Žinant, kad autorius 
yra vienas iš Australijos Liet. 
Studentų Sąjungos steigėjų, savo 
apžvalgoje nenuslepia nusivylimo, 
kad Sąjunga savo gyvavimo eigo
je nepateisino į ją dėtų vilčių ir 
lūkesčių. Su kartėliu V. Doniela 
konstatuoja, kad mūsų studentija 
tebesi vadovauja emociniu pradu ir 
pasigenda akademiniam jaunimui 
būdingo — intelektualinio prado. 
Įdomūs ir visai vietoje yra A. 
Zubro (Jaunųjų akademikų pasi
reiškimas spaudoje), A. Krauso 
(Lituanistika mokslo institucijose 
pasauly) ir E. Jonaitienės (Keli 
Australijos mokyklų bruožai) ra
šiniai, turį tiesioginį ryšį su mū-

Jauna Nakutytė, 1965 m. baigu
si farmaciją ir dirbdama kaip lek
torė Sydnėjus universitete parašė 
tezę chemijos departamente ir į-

Inž. Vasaris Iva-Ivaškevičius

sų studentija, bet ką bendro turi 
kun. P. Dauknio pamokslas apie
pareigas priimti dieviškąjį apreiš
kimą, taip ir lieka atviru klausi
mu.
Leidinys techniškai paruoštas ga

na gerai. Iliustracijos išdėstytos 
gana skoningai, tik dauguma jų 
nepateisinamos, jeigu neįįvardin- 
tos: jos iškalbingos tik tiems ku
rie jose save atranda. Perspau
sdinimai iš periodikos (Mūsų Pa
stogės) irgi nustoja dalies savo 
vertės nepažymėjus, kada tie nuo
tykiai įvyko. Lietuvių kalba visa
me leidiny pakenčiama, nors ir 
nepateisinamos klaidos redakcijos 
pasisakymu, kad "kitų akivaizdo
je atrodysim gal ir apdrįskę. Ta
čiau drįsom viešumon išeiti litua
nistiką pažindami tik iš tėvų, klau
sos, akies ir širdies”. Pastebėtina, 
kad tokio “Gaudeamus” lotyniškas 
tekstas galėjo būti rūpestingai pa
tikrintas, nes tekste paliktos klai
dos daug kur nesuprantamos ir 
net pakeičia teksto prasmę.

Studijuojant Australijoj. Išlei-

MOKSLO KELIAIS
sigijo magistro laipsnį. Tai bene 
pirmoji lietuvaitė Australjoje pa
siekusi tokį mokslo laipsnį.

Taip pat Rimta Nakutytė, Jau-

Sydnėjaus universitete tarp bai
gusių odontologiją yra ir lietuvai
tė Ingrida Žemaitytė (Ingrid Že
maitis), kuri baigė šį fakultetą 
pačiais aukščiausiais pažymiais ir 
tik baigusią fakultetas pakvietė ją 
į mokymo personalą dėstyti opera
tyvinės odontologijos skyriuje. 
Pastebėtina, kad šiais metais tarp 
baigusių odontologiją Sydnėjaus 
universitete tėra tik penkios mer
gaitės ir visos iš ateivių: šalia 
mūsų I. Žemaitytės dar baigė vie
na graikė, dvi kinietės ir viena lat- 
vaitė.

do Australijos Lietuvių Studentų 
Sąjunga. 1952-1967. Redakcinė 
Kolegija: Henrikas Antanaitis, Ro 
mas Cibas Jr., Andrius Garolis, 
Pajauta Pullinen. Viršelis U. 
Adamkavičiūtės. 60 psl. Tiražas 
500 egz. Kaina vienas doleris.

V. Kikilis

nos Nakutytės sesuo, šiais metais 
baigė N.S.W. universitete ekono
miką ir įgijo bakalauro laipsnį, 
šiais metais ji toliau tęsia studi
jas tame pačiame universitete 
siekdma pedagogikos diplomo. Stu
dijuodama ji dirba dalinai kaip 
pagelbininkė mokymo personale.

DIPLOMAS
IR VESTUVĖS

Kovo 2 d. Melbourne įvyko Va
sario Iva-Ivaškevičiaus vestuvės 
su mokytoja Miss M. Hopkraft.

Vasaris gimęs Lietuvoje 1942 
m., studijavo inžineriją Gordon 
institute Geelonge. Kelis užsiliku
sius dalykus baigė bedirbdamas ir 
šiemet baigė išlaikydamas pasku
tinį egzaminą diplomui gauti. Sa
voje specialybėje pradėjo dirbti 
prieš šešerius metus ir jau dveji 
metai kaip darbuojasi lygiateisiu 
Veritas Construction pusininku — 
savininku. Specialybė — stambūs 
nusausinimo darbai naujai supla
nuotų priemiesčių ir magistralinių 
kelių su tikslu palaipsniui pereiti 
į stambius žemės konstrukcijos dar 
bus. Atsižvelgiant į jų greitą plė
totę atrodo, kad tam kliūčių nė
ra.

Vestuvės įvyko vienoje svetainė
je dalyvaujant apie 100 svečių. 
Iš Vasario pusės kalbėjo jo dė
dė inž. A. Jokubauskas, A. Bakai-

Sutikusi dėstyti universitete ji 
taip pat pasiryžusi įsigyti ma
gistro laipsnį.

Jos graduacijos proga Sydnė
jaus dienraštis The Sydney Morn
ing Herald paskelbė platų su ja 
pasikalbėjimą ir jos nuotrauką.

Pažymėtina, kad iš minėto laik
raščio padarusi foto kopijas Aus
tralijos Dantų gydytojų Sąjunga 
išsiuntinėjo po kopiją kiekvienam 
Sąjungos nariui statydama Ingri
dą Žemaitytę kaip pavyzdį.

Dantų gydytoja 
Ingrida Žentfiitytė

tis iš Mornington ir jo tėvelis V. 
Ivaškevičius. Lietuvių svečių tar
pe dalyvavo vyresnieji kolegos in
žinieriai J. Smilgevičius, L. Rei- 
neris su šeimomis. J dviejų savai
čių povestuvinę kelionę išvyko j 
šiaurės Austarlijos salas. Sugrį
žę apsigyvens savo modemiškame 
name Springvale. Linkime jauna
vedžiams sėkmingo ir saulėto gy
venimo.

Dalyvis

Julius Griška jautė rankos gė
limą- Pastaruoju metu dešinės 
rankos riešą visada prieš lietų pra 
dėdavo sukti, ir tai labai nervin
davo Grišką. Jis žinojo nuo ko tai 
yra. Tai buvo susieta su labai ma
ža skola, tikriau su nieku, bet tas 
gėlimas Grišką kartais darydavo 
šykštų. Bet šiaip jau Griška ne
buvo šykštus. Ir jei kada paro
dydavo šykštumo, jis buvo daugiau 
įsikalbėtas. Griška reikalavo pildy
ti visus įsipareigojimus, nepaisant 
ar tai būtų skolos mokėjimas ar 
kokie kiti pažadai, šį priešpietį 
turėjo atnešti moteris dar liku
sius aštuoniasdešimt dolerių už 
vartotą automašiną, kurią jai par
davė. Moteriškės vyras buvo mi
ręs prieš metus, ir ji viena turė
jo verstis su pora mažamečių vai
kų. Moteris jau buvo išmokėjus tre 
jetą šimtų dolerių ir dabar turė
jo atnešti paskutinius. Griška da
bar buvo nepatenkintas savim#, 
kam jis prasidėjo, reikėjo įkeis
ti naują mašiną perkant, bet mo
teriškė prašė, esą iš pirmų ran
kų, ji žinanti ką perka. Griška, 
būdamas chemikas, uždirbo gerai, 
graži žmona puikiai augino dvi 
dukreles, tačiau neretai jam su
gadindavo nuotaiką, kad ir maži, 
rankos skausmai.

To viso pradžia buvo beveik jau 
prieš ketvirtį šimtmečio. Bet tai 
Griškai viskas atrodė buvo lyg 
vakar. Jis ryškiai atsimena kaip 
į miestą atėjo pilkom milinėm vil
kinti rusų armija. Jie stebėjo mies 
to grindiniu džerzgiančias maši
nas ir kareivius, kurie, vilkį blo

ALOYZAS BARONAS 

go audeklo milines, atrodė pasi
gailėtinai skurdžiai. Ir kai Griš- 
kos mažametis brolis pasakė: “Ma
myte, kokie jie atrodo suplyšę ir 
neprivalgę”, motina išsigando: 
“Tylėk, tylėk, dar užgirs kas nors, 
nori, kad visus į kalėjiiiią su
kištų”.

Po pusryčių visi kiek apsipra
to. Kareivinėse už geležinės tvoros 
vaikščiojo suvargę jauni kareiviai, 
ir vaikai tuoj suprato, kad jie al
kani. Liesa koše maitinami, so
vietiniai kareiviai, ilgesingai ir su 
nuostaba žūrėjo į jau labai oku
pantų apiplėštą, tačiau vis dar 
turtingą mažąjį kraštą. Vienas 
kitas įsidrąsinęs kareivis per tvo
rą vaikams paduodavo rublį, o 
šie atnešdavo bulkutę pyrago.

— Buika, bulka, — kišdavo ka
reivis pro tvorą pinigą, ir vaikai 
nešė nevyniotus pyrago 
kepaliukus, ir kareiviams tai bu
vo nuostabios vaišės.

— Buika, bulka, — išbadėję 
komunizmo gynėjai jautėsi roju
je ir visos aplinkinės krautuvės 
parduodavo pyrago keletą kartų 
daugiau negu visada. Vaikai mai
tino komunizmo nuskurdintus ka
reivius, kurie negalėjo atsistebėti, 
kad toks mažas, buržujų valdomas 
kraštas, taip galėjo nesiskaityti 
su pyragu.

Ne visada krautuvėse pyrago 
užtekdavo, todėl berniukai steng
davosi kaip galima anksčiau nu
sipirkti. Kartais kareivių vieną ar 
net dvi dienas nebūdavo, tada 
vaikai duoną laikydavo, nes po to 

kareiviai, žygių išalkinti, dar go
džiau griebdavo pyragą, jeigu tik 
turėdavo kuris dar kokį rublį. 
Daugiausia prekiavo berniukai, 
bet kartais atbėgdavo ir mergai
tės ir nedrąsiai kišdavo ranku
tę su • pyragu per geležinę tvorą 
ir gavę rublį, stipriai saujoje su
gniaužę popierinį pinigą, skubiai 
bėgdavo šalin. Gal tik porą kar
tų koks nors kareivis, paėmęs py
ragą, nedavė pinigų, ir pora vai
kų, moką rusiškai, pasiskundė ka
reiviams. Šie bijodami, kad tai 
nepasiektų karininkų, patys su
mokėjo vaikams, nes, iškilus kad 
ir mažam trukšmui, galėjo ši pre
kyba baigtis. Vaikai uždarbiavo, 
ir ruseliai per visą savo gyvenimą 
tiek daug nebuvo valgę pyrago. 
“Buika, bulka“ buvo magiškas žo
dis ir nuo jo, rodos, galėjo griū
ti Kremliaus vartai ir, rodos, ne
suskaičiuojamuose plakatuose pats 
Stalinas pavydėjo kareiviams, taip 
godžiai kemšantiems pyragą.

Dešimtmetis Juliukas Griška ir
gi bėgdavo prie tvoros, kai būda
vo laisvas. Pradžioje jis baimin
gai imdavo pinigus ir atnešę^ 
skubiai kišdavo bulkutę pro tvo
rą, lyg norėdamas greičiau ją 
atsikratyti, bet vėliau įsidrąsino. 
Tai buvo ne tik uždarbis, bet ir 
pramoga ir kažkoks geras dar
bas, nes pilki kareivių veidai nuš
visdavo ir, rodos, akys juokdavos 
kai imdavo kepaliuką. Kai kurie 
jų tuoj lauždavo ir godžiai rydavo 
tą buržuazinio krašto stebuklą! 
Kiti gi valgyti nešdavosi tolyn, 
tai priklausė ne tik nuo to, kiek 
kuris buvo alkanas, bet ir nuo 
žmogaus būdo.

Vieną dieną, jau beveik baigian
tis mokslo metams, kaip įprasta 
nešė pyragą kareiviams. Juliu
kas Griška atnešė bulkutę ir pa
davė ją laukiančiam kareiviui. 

šalia stovįs jaunas, rauplėtu vei
du kareiviukas kišo pro tvorą rub
lį ir šaukė:

— Buika, bulka.
Juliukas skubai pačiupo pinigą 

ir nubėgo. Artimiausioj krautu
vėlėj jau buvo viskas išparduota, 
tada jis nubėgo į kitą, dar į ki
tą, bet visur buvo viskas išpar
duota. Berniukas nubėgo dar į 
toliau esančią krautuvę, bet ir 
ten visi didesni ir mažesni kepa
lėliai buvo parduoti. Kada kitą 
dieną Juliukas, nusipirkęs kepaliu
ką, nubėgo prie tvoros, nė vieno 
kareivio nebuvo, tik keletas sargy
binių vienur kitur vaikštinėjo su 
šautuvais ir nė vienas nesiartino 
prie tvoros.

O po savaitės vokiečiai užpuo
lė rusus ir taip greitai juos vijo, 
kad beveik niekas mieste nematė 
kovų. Vokiečiai taip stipriai mu
šė rusus, kaip ir visi tikėjosi, kad 
apie bolševikų stiprumą propagan
da bliuško kaip balionas valando
mis. šimtai tūkstančių rusų ka
rių pateko į nelaisvę. Tų belais
vių buvo ir Juliuko mieste ir juos 
varinėdavo krūvelėmis į įvairius 
darbus ir į gale miesto pastaty
tus barakus, kurie buvo aptverti 
spygliuota viela ir kur tų karei
vių buvo tūkstančiai.

Juliukas, eidamas rudenį į mo
kyklą, matė tuos kareivius, al
kanus, besidairančius j gatvės 
pakraštį nuorūkų ar kokio maisto 
gabalėlio. Kartais kas nors, ne
matant vokiečiui sargybiniui, pa
duodavo gabaliuką duonos, tačiau 
šiaip nebuvo galima su belais
viais kalbėtis ir juos šelpti. Vie
name nedideliame varomų belais
vių būrely Juliukui vienas karei
vis labai atrodė panašus j tą, ku
riam jis nebegalėjo atnešti py
rago. Gal tai ir nebuvo jis, bet 
Juliukas norėjo kuriam nors jų 

duoti kepaliuką duonos, nes jis 
jautėsi skolingas, o iš viso, kaip 
žinojo, dabar kareiviai buvo daug 
alkanesni negu pirma. Jų dauge
lis sirgo iri jnirė, kiti buvo veda
mi už parankių ir krisdavo gat
vėj. Nors daug buvo žalos padarę 
lietuviams bolševikai, bet dabar 
daugelis gailėjo tų varomų ka
reivių. Gaila buvo ir Juliukui ir 
jis nutarė grąžinti vienam jų ka
riais neatiduotą kepaliuką duonos.

Duona buvo perkama pagal kor 
teles, tačiau jos buvo galima gauti 
ir be kortelių arba šiaip j ką iš
simainyti; Julius šiandien nebe vi
sai atsimena, kur jis buvo gavęs 
papirosų kortelę pagal kurią bu
vo gaunama rūkalų. Cigaretes jis 
išmainė su kaimynu batsiuviu į 
duonos kuponus ir nusipirko ke
paliuką juodos duonos. Vieną die
ną, grįžęs iš mokyklos, pasiėmė 
kepaliuką ir išėjo j gatvę. Julius 
atsimena tai puikiai. Buvo vėsi 
ir giedri rudenio diena. Jis su ke
paliuku duonos pažastėje vaikš
čiojo gal valandą šaligatviu, kol 
pasirodė poros vokiečių varomas 
belaisvių būrelis. Juliukas kurĮ 
laiką ėjo lygiagrečiai šaligatviu. 
Užpakaly žingsniavo senyvas vo
kietis, rankose laikąs šautuvą, gi 
šone būrelio ėjo kitas vokietis ka
reivis su šautuvu ant peties ir 
rankoje laikė storoką trumpą pa
galį, kuriuo jis pastumdydavo iš- 
krypstančius iš rikiuotės belaisvius 
o kartais ta lazda ir per pečius 
užkirsdavo. Julius išsitraukė ke
paliuką duonos ir, nušokęs nuo ša
ligatvio, ištiesė duoną. Kepaliu
ką griebė trys kariai iš karto, ei
lės suiro, gi vokietis prišokęs kir
to per Juliuko ranką lazda. Ran
ką baisiai suskaudėjo, bet Juliu
kas nesuriko, bėgdamas šalin dar 
matė, kaip kareiviai krūvoje plė
šė vienas iš kito duoną, ir kaip 

juos piktai šaukdami stumdė j 
gretas vokiečiai.

Julius parėjo namo. Ranka iš
tino ir labai skaudėjo. Jis tyliai 
įslinko į kambarį, tačiau motina 
iš jo veido pamatė, kad kažkas 
bus atsitikę.

— Kas pasidarė, JuliuU?
— Nieko.
— Kaip nieko.
— Ranką susidaužiau, griuvau 

ir susimušiau, — parodė Julius 
ištinusį riešą.

— Dieve, tu mano, gal kaulas 
lūžo, — dėjo motina ant rankos 
šaltame vandeny sumirkytus sku
durus. Tačiau kai grįžo paštinin
kas tėvas, jis jau viską žinojo, 
žmonės įvykį matė ir jam papasa
kojo.

Tėvai nedaug barėsi, ką galė
jo sakyti vaikui, kuris tik norė
jo atsilyginti seną skolą. Jie nu
vedė vaiką pas gydytoją, kuris ap 
žiūrėjęs užpylė vaistų ir stipriai 
surišo.

— Atrodo suskilęs kaulas, su
gis. Ką daugiau gali šiuo metu 
daryti? — pasakė jaunas gydy
tojas.

Tikrai ranka sugijo. Pradžioje 
nelanksti, vėliau pasitaisė, bet Ju
lius gimnizijoj negalėjo lošti krep 
šinio, o kai vėliau atvyko į Ame
riką, jo neėmė į kariuomenę. Ta
da vyko Korėjoj karas, ir jis per 
daug nenusiminė, nors jautė kaž
kokį pažeminimą dėl fiziško netin
kamumo ir todėl dažnai reikia ar 
nereikia kartodavo, kad jis vai
kystėj susilaužė ranką ir dakta
rai blogai sugydė.

Dabar ranką sugeldavo oro at
mainomis, jau artėjant į ketvir
tą dešimtį. Nors jis ir buvo dar 
jaunas, tačiau juto tai, kuo skųs
davosi seni žmonės Julių Grišką 
šitai pykdė. Daktarai liepė nenu- 
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Vasario 16-ji Europoje
Prancūzijos Lietuvių Bendruo

menė iškilmingai paminėjo vasa
rio 18 d. Paryžiuje Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 60 me
tų sukaktį.

PrLB krašto valdybos suruoštas 
minėjimas pradėtas šv. Mišiomis, 
kurias laikė J.E. vyskupas J. 
Gouet, Paryžiaus arkivyskupo pa
dėjėjas. Celebrantas jautriu ir šil
tu žodžiu kvietė išsaugoti gilų ti
kėjimų ir, šv. PaĮuliaus pavyz
džiu, drąsiai ir ryžtingai pakelti 
skaudžius išgyvenimus už šventus 
idealus.

Po pietų įvyko Vasario 16-osios 
minėjimas, kuriame dalyvavo Pa
ryžiaus ir atvažiavę iš provinci
jos lietuviai, gausus Lietuvos 
draugų prancūzų būrys su senato
rium gen. J. Ganeval ir ambasa
dorium G. de la Tournelle, ir taip 
pat sovietų pavergtų kraštų atsto
vai.

Minėjimų atidarė ir jam pirmi
ninkavo veiklus valdybos pirminin 
kas, Paryžiaus lietuvių klebonas 
kun. J. Petrošius. Jis išdėstė sve
timiesiems sukakties reikšmę ir i- 
šeivių lietuvių veiklų Lietuvos lais 
vės byloje, o lietuvius kvietė tęsti 
jų vienybėje ir kiek galime padėti 
Lietuvos žmonėms laisvės kovoje.

Sugiedojus Lietuvos himnų ir 
pagerbus žuvusius už Lietuvos 
laisvę, sekė eilė kalbų. Lietuvos 
Diplomatijos šefas S. Lozoraitis, 
atskridęs iš Romos dalyvauti su
kakties minėjime, kalbėdamas pir-

goti tautines vertybes, nepriklau
somybę, laukia iš Vakarų morali
nės paramos. Kreipdamasis į lietu
vius S. Lozoraitis pareiškė, jog 
Lietuva nėr ir negali būti užsie
nio lietuviams kokia abstraktinė 
sąvoka. Tol, kol yra lietuvių Lie
tuvos žemėje, tenai yra visas pa
grindas tikėti geresne, laisva mū
sų tautos ateitimi. Gi išeivių lie
tuvių įnašas į nepriklausomybės 
bylų bus juo svarbesnis, juo dau
giau vadovausimės demokratine 
dvasia, laisvu, lojaliu pasikeitimu 
mintimis, sudarydami vieningą pa
triotinę užsienio lietuvių visuome
nės nuomonę.

Nepprastai gražias, turiningas 
kalbas pasakė msgr. P. Ramondot, 
Prancūzijos svetimšalių sielovados 
direktorius ir senatorius gen. J. 
Ganeval, ilgus metus buvęs Pabal
tijo valstybėse kaip karo attache, 
o dabar — “Prancūzijos-Pabaltijo” 
draugijos pirmininkas.

Msgr. Ramondot kvietė užsienio 
lietuvius, ypač jaunimą, saugoti 
savo kalbą, papročius, tautinę kul
tūrą ir pasitikėti, kad laisvės va
landa ateis, nes tautų teisėms nė
ra įsisenėjimo — jos visada palie
ka galioje. Generolas Ganeval pri 
minė, kad jis pats matė Pabalti- 
jos valstybes subrendusias nepri
klausomybei ir pažangiai tvarkan
čias savo gyvenimą. Senatorius pa
reiškė, kad Lietuvoje jo dėmesį bu
vo atkreipęs taip pat didelis libe
ralizmas, kuris buvo būdingas mū

sų tautos gyvenimui, tiek pačių 
lietuvių savitarpio santykiuose, 
tiek įvairių tautybių ir tikybų at
žvilgiu.
"Milašiaus Bičiulių” draugijos vi
cepirmininkas A. Silvaire poetiš
kai apibūdino Milašiaus lietuviš
kumų ir jo reikšmę prancūzų po
ezijai.

Fr. Ricardien Marie, Paryžiaus 
lietuvių bičiulis gyvai ir širdingai 
išreiškė savo simpatiją lietuvių 
tautai.

Toliau sekė latvių, estų ir Vidu
rio ir Rytų Europos Karo Vete
ranų federacijos sveikinimai.

Minėjimas užbaigtas menine da
limi, kurioje gabus jaunas pianis
tas J. Soriano, vedęs B. Monstavi- 
čiūtę, skambino Šopeno ir Listo 
kūrinius. K. Masiulytė įspūdingai 
deklamavo Milašiaus kūrybą, o 
Paryžiaus lietuvių tautinių šokių 
grupė šoko tautinis šokius.

Pakili ir draugiška minėjimo 
dalyvių nuotaika pabrėžė Prancū
zijos lietuvių tautinį susipratimą 
ir šios šventės reikšmę.
Paryžius, 1968.2.SO.

V.L.

MINĖJIMAS ROMOJE
Lietuvos nepriklausomybės at

statymo 50 metų sukaktis Romoje 
iškilmingai paminėta vasario 17 
dieną puošniose Santa Angela 
Merici instituto ptalpose dalyvau
jant Romos lietuvių kolonijai ir 
daugeliui lietuvių tautos bičiulių

svetimtaučių, kurių tarpe matėsi 
žymių italų visuomenės atstovų, 
užsienio kraštų diplomatų ir Cent
ro bei Rytų Europos kraštų veikė
jų tremtyje. Mišias už Lietuvą in
stituto koplyčioje aukojo žymusis 
Lietuvos bičiulis, kardinolas An
tanas Samorė. Mišių metu švento 
Kazimiero lietuvių kolegijos auk
lėtinių choras giedojo lietuviškas 
giesmes. Po Evangelijos kardino
las Samorė nuo altoriaus kreipėsi 
į susirinkusius progai pritaikytu 
žodžiu. “Žvelgdamas į savo kraš
to sostinę Jeruzalę, Išganytojas 
verkė, nes jis matė tas nelaimes, 
kurios laukė jo mieste. Šiomis aša
romis Kristus pašventino tėvynės 
meilę. Išganytojas mylėjo savo že
miškąją tėvynę; jis sakė, kad ne 
tik galima, bet ir reikia, kad kiek 
vienas žmogus mylėtų savo tėvy
nę.

Jūs, mano bičiuliai, tęsė kardi
nolas Samorė, šiandien prisimena
te savo tėvynės garbingą praeitį 
ir jos nelaimes, prisimenate savo 
tėvynės džiaugsmus ir skausmus. 
Jūs didžiuojatės tuo, kad jūsų tė
vynės istorija yra glaudžiai susi
jusi su Bažnyčios istorija. Jūs iš- 
keliate faktą, kad Lietuvos valsty
bės pradžia yra paženklinta kaip 
tik iš Romos Bažnyčios atstovų 
gautu karališku vainiku. Šias bran 
gias sukaktis Jūs šiandien mini
te su malda lūpuose ir širdyse. 
Jūs nepasiduodat liūdesiui, bet 
maldoje, kartu su savo tautiečiais 
visame pasaulyje, semiatės jėgos, 
šviesos ir drąsos, būdami tikri, 
kad bandymai nėra skirti pražū-

ĮRAŠYK SAVO VARDĄ 
LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ KOPLYČIOJE 

ŠV. PETRO BAZILIKOJE, ROMOJE.

LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ ATMINIMUI
Aušros Vartų Šv. Marijos-Gailestingumo Motinos koplyčiai darbai 
jau pradėti.

Koplyčia bus baigta 1968 metais, jeigu laiku surinksime lėšas. 
Visi lietuviai, ne. tik suaugę, bet ir vaikai prisidėkime savo 
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čiai, bet prisikėlimui ir dvasinei 
gerovei. Šioje maldoje, kalbėjo to
liau kardinolas Samorė, su jumis 
jungiasi visi jūsų bičiuliai, visi 
tie, kurie drauge su jums dalinasi 
viltimis, laimėjimais bei rūpes
čiais. Kardinolas Samorę kvietė 
lietuvius šią nepriklausomybės at
statymo sukaktį atžymėti tvirtu 
pasiryžimu apsaugoti visa tai, ką 
iš praeities lietuviai yra paveldė
ję. Jis ragino surinkti visa, kas 
yra gražaus, švento, meniško įsi
kūniję lietuvių tautinėje kultūroje, 
kad lietuviai visa tai galėtų per
duoti sekančioms kartoms, konkre
čiai pasiūlydamas čia Romoje, į-

nuostabūs Lietuvos istorijos pusla
piai vėl atsinaujintų lietuvių tau
tos gerovei ir visos žmonijos gar
bei.

Po pamaldų instituto salėje įvy
ko iškilmingas aktas, kurio metu 
žodį tarė Lietuvos Diplomatijos 
šefas ministras Stasys Lozoraitis 
ir Lietuvių Bendruomenės Italijo
je pirmininkas prel. Vincas Min
cevičius.

Ministras Lozoraitis padėkojęs 
kardinolui Samorę ir visiems sve
čiams už išreikštą solidarumą pri
minė Lietuvos valstybės pradžią 
13. šimtmetyje ir jos atkūrimą va
sario šešioliktosios aktu 1918 me-

ma svetimiesiems, apibūdino Va
sario 16-osios aktą kaip lietuvių 
tautos valios išraišką, visada ga
liojančią, ir pabrėžė, kad tauta, 
siekdama dabar atgauti ir išsau-

PAS VIKTORIJOS LIETUVIUS
kurti lietuvių tautinį kultūros
centrą, kuris liudytų lietuvių su-
gebėjimus, ryžtą bei ištvermę.
Kardinolas Samorę baigė savo kal-

SKOLA
(atkelta iš psl. 3)

šalti ir nenuvargti ir esą rankos 
užteks per visą gyvenimą, bet kar
tais, rankai geliant, Juliui būda
vo pikta, kad jis, mažas būda
mas, buvo toks jautrus. Kartais 
jis pasakodavo ir didžiuodavos tuo 
skaidrios vaikystės nuotykiu, bet 
vis tiek nuo pat vaikystės rankos 
nepajėgumas padarė būde įtakos 
ir kiekvienas kieno nors įsiparei
gojimų ar pažadų neišpildymas 
Grišką erzino.

Dabar jis vaikščiojo po kamba
rį. šeštadienio popietė buvo drėg
noka, žmona su vaikais buvo iš
važiavusi į krautuvę ir likusį vie
ną, nervino nors ir mažas rankos 
gėlimas labiau negu tada, kai vi
si būdavo namie.

Kai suskambo durų skambutis. 
Julius nudžiugo, kad kažkas atė
jo. Kai atidarė, tarpdury stovė
jo moteris su savo dešimtmečiu 
berniuku, (ėjusi į saloną, ji ištie
sė trisdešimt dolerių.

— štai tik trisdešimt, kitus ki
tą savaitę atnešiu. Vis taip nesi- 
balansuojn. Buvo dar mašinoj ge
dimų, tai vėl turėjau pora dešim
čių sumokėti.

Griška žiūrėjo į berniuką. Jam 
šis atrodė toks nedrąsus ir lie
sas, jo akys tokios skaidrios ir 
beveik graudžios, o vienu smilki
niu bėgo skaidri, mėlyna gysla. 
Griškai pagailo savo vaikystės ir 
pasakė:

— Gerai, užteks tiek, kiek at
neši, daugiau nebereikia. Juk sa
kote, kad dar kažką turėjote tai
syti.

— Tai kaip čia dabar, — nuste
bo moteris, — kur skola, tai sko
la, gi genda viskas.

— O čia berniukui, kad geriau 
mokytųsi, — pasakė Griška, — 
kad būtum geras.

— Ačiū, — tarė berniukas ir, 
nuleidęs akis, nebežinojo ką dau
giau sakyti.

— Viskas gerai, tegu gerai ma
šina rieda, — pasakė Griška ir 
atsisveikino.

Kai moteris išėjo, jis minutę 
galvojo kodėl taip padarė. Ir nie
kas, gal būt, ir jis pats negalė
tų pasakyti ar vaikystėje skolA 
grąžinusios rankos skausmas jį 
darė daugiau šykštų ar daugiau 
gailestingą.

— Matai, kokie žmonės biau- 
rūs, dvigubai užsiprašo, paskui 
pątidms gėda, tai ir nuleidžia 
penkiasdešimt, lyg malonę dary
dami, — pasakė motina sūnui, 
lipdama į mašiną, ir gerai, kad 
Griška šių žodžių nebegalėjo gir
dėti.

MEIB0URN0 APYLINKĖS 
METINIS SUSIRINKIMAS

ALB Melbourne Apylinkės me
tinis susirinkimas įvyko vietos Lie 
tuvių Namuose kovo 2 d., kuriam 
pirmininkavo J. Valys, sekretoria
vo K. Butkus. Į mandatų komisiją 
išrinkta: J. Antanaitis, B. Paš
kevičius ir V. Junokas.

Apylinkės metinės veiklos pra
nešimą padarė pirmininkas I. Alek 
na džiaugdamasis visų Aylinkės 
Valdybos narių darnia veikla. Su
minėjęs visą eilė Valdybos atlik
tų darbų, pirmininkas I. Alekna 
pasidžiaugė visų Apylinkėje vei
kiančių lietuvių organizacijų ma; 
Joniu talkinimu, kuris valdybai 
lengvino atlikti tai, kas jos darbe 
buvo užsibrėžta. Ne dėl valdybos 
kaltės šios Apylinkės nariai paty
rė ir nusivylimo. Taip lauktasis 
lietuvių pastatytas filmas “Auk
sinė Žąsis” jos žiūrovams nesu
žadino nei meniniu, nei tautiniu 
požiūriu jausmų, kurių iš minėto 
filmo tikėtasi, nors Lietuvių Na
mų salė buvo mūsų tautiečių per
pildyta. Apylinkės Valdybos veik
lai ir glaudesniems ryšiams su 
ALB Krašto Valdyba turėjo dide
lės įtakos jos pirmininko S. Na- 
rušio atsilankymas Melbourne. No 
rėdama jubiliejinį 16-sios Vasa
rio minėjimą šiais metais atlkt 
kuo įepūdngiau, jį ruošė jungtinė
mis visų Victorijos valstijoje esa
mų ALB Apylinkių bei seniūnijų 
sutelktinėmis jėgomis. Programos 
vykdytojais ir svečiais šiame mi
nėjime dalyvavo: Geelongo ir Al- 
bury, o taip pat Latrobe Valley 
ir Sale seniūnijos.

Apylinkės piniginę padėtį prane
šė iždininkas A. Bikulčius. Šių me 
tų pajamos, su likučiu iš pereitų 
metų, buvo 2217 dolerių. Vien tik 
Lietuvio Mokesčio šiais metais bu
vo surinkta 666 doleriai. Šį dide
lį darbą kiek pajėgdamas, daugu
mą lietuvių namuose atlankyda
mas, talkinant savo susisiekimo 
priemonėmis — auto mašinomis I. 
Aleknai, J. Antanaičiui, A. Bajo
rui ir B. Vanagui, atliko iždinin
kas A. Bikulčius. Iždinnko A. Bi- 
kulčiaus per tris Apylinkės Val
dybos kadencijas kruopščiai atlik
tą darbą nuoširdžiai įvertino apy
linkės susirinkimas sukeldamas dė
kingumo ovacijas. Jo šis nuoširdus 
darbas Bendruomenei tinkamai 
buvo įvertintas ir ALB Krašto 
Valdybos, kuri per Apylinkės Pir
mininką atsiuntė iždininkui A. Bi- 
kulčiui jo darbą įvertinantį padė
kos raštą, drauge įteikdama jam 
asmeninę dovaną — knygą ANTA
NAS SMETONA, 1964 m. laidos, 
Aleksandro Merkelio redaguotą.

Iš turėtu pajamų padaryta viso 
1650 dolerių išlaidų. Kurių stam
besnes pozicijas sudaro: Krašto 
V-bos Kultūros Tarybai $260. —, 
vietos Bendruomenės reprez. kam
bariui įrengti $350. —, Skautų 
Tunto stovyklai $130. —, Lietuvių 
Namų remontui (vajaus metu) 
$200. —, ALB Krašto V-bai 55% 
surinkto Lietuvio Mokesčio $342. 
—, savatgalio mokyklą baigusiem 
mokiniams dovanos knygomis už 
$81. —, Mūsų Pastogei iš rengto 
spaudai paremti pobūvio $60. — 
ir visa eilė smulkesnėmis sumo
mis išmokėtų pašalpų lietuvių or
ganizacijų kultūriniams reikalams. 
Revizijos aktą perskaitydamas J. 

Petraitis pažymėjo, kad piniginiai 
reikalai ir atskaitomybė atlikta 
labai tvarkingai. Apylinkės Valdy

bos darbe Revizijos Komisija pa
stebėjusi taip pat, geriausių no
rų ir darnių pastangų.

Valdybos vicepirm. A. Rama
nauskui painformavus apie orga
nizacijų reprezentacinio kamba
rio įrengimo darbų eigą, Apylin
kės Valdybos veikla ir piniginė 
apyskaita, be diskusijų patvirtin
ta.

Ponui A. Liubinui į valdybą 
kandidatais pasiūlius: A. Ališaus
ką, S. Grincevičių, A. Bulaką, A. 
Bladzevičių, A. Ramanauską ir O. 
Matukevičienę (buv. iždininkas A. 
Bikulčius siūlytas, dėl rimtų prie
žasčių kandidatūrą atsiėmė). Val
dybom pagal balsų daugumą bu
vo išrinkti: A. Ramanauskas — 
47, A. Bladzevičius — 46, S. Grin- 
cevičius — 45, A. Ališauskas — 
39, A. Bulakas — 35; kandidatė 
liko O. Matukevičienė.

Revizijos komisijon išrinkta: p. 
Baltrukonienė, p. Laukaitis ir p. 
Junokas; kandidatas p. Geštartas. 
Garbės Teisman: p. Malakūnienė, 
p. Meiliūnas ir p. Mikaila.

Sumanymuose atkreiptas dėme
sys, kad būtų labiau Lietuvos rei
kalais informuojami įtakingi aus
tralų visuomenininkai ir politikai, 
šiam tikslui tiktų anglų kalba iš
leistos apie Lietuvą knygos, kurių 
pirkimo reikalui ir sąmatoje nu-

BLAIV1NIKU SUSIRINKIMAS
Kovo 17 d., sekmadienį, 2.30 vai. 

Lietuvių Namuose (50 Errol st 
N. Melbourne), šaukiamas Liet 
Blaivybės Dr-jos narių visuotinis 
susirinkimas. Visi nariai prašomi 
pasistengti dalyvauti. Bus spren
džiamas esminis Dr-jos persiorga-
nizavimo į Sveikatos draugiją 
klausimas (tam reikia didesnės
pusės Dr-jos narių). Toks klausi
mas dar praeitais metais buvo iš
keltas, bet įvairios kliūtys nelei
do jį pilnai išspręsti. Kiekvienas 
narys turėtų pareikšti savo valią 
ir duoti nurodymų naujiems įsta
tams sudaryti ir naują valdybą 
išrinkti. Jokiu būdu negalį daly
vauti prašomi nors laišku savo 
valią pareikšti, (9 Cowper st., St. 
Kilda).

Visi svečiai, ypač norintieji į 
naują Sveikatos Dr-ją įstoti, nuo
lankiai kviečiami dalyvauti.

Draugijos Valdyba

DIDI DOVANA
Melburniškis Pranas Binkus 

(Binkevičius) yra pasakęs, kad lie 
tuviška knyga yra brangesnė už 
pinigą, todėl visai suprantama, kad 
jo namus puošia gražiai įrištų 
knygų lentynos.

Pranas Binkus, norėdamas pras 
mingai atžymėti 50 metų Lietu
vos nepriklausomybės atgavimo ju
biliejų, padovanojo Melbourno Lie
tuvių Kultūros Fondo bibliotekai 
189 vertingas knygas ir nemažą 
kiekį įvairių žurnalų. Pasirinktas 
p. Binkaus būdas paminėti visiems 
lietuviams brangų jubiliejų mano
me yra vienintėlis ne tik Austra
lijos, bet ir viso pasaulio lietuvių 
bendruomenėje.

Melbourno Liet. Kultūros Fon
das p. Binkui nuoširdžiai dėkoja.

MJjJC. Fondas

matyta tam tikra suma išlaidų. 
Ponas A. Liubinas painformavo 
apie Australijos vyriausybės dėl 
imigrantų iš Pietų Amerikos kraš
tų įsileidimo įstatymo pakeitimą. 
Plačiau šiuo reikalu žadėdamas 
lietuvių beindruomenės narius pa
informuoti mūsų spaudoje. Buvo 
paliesti ir mūsų spaudos reikalai. 
Buvo priekaištų Mūsų Pastogei, 
kad ji, ypač savo vedamuoju “Po
tencialusis Fondas’’, paneigė da
romas pastangas telkimui savų 
ekonominiu resursų reikalingų mū 
sų bendruomenės bei kultūrinės 
veiklos būtinai paramai. Kad ji 
Jubiliejinės 16-sios Vasario proga 
save vedamajame nepažymėjo pir
mųjų mūsų tautos didvyrių, žu
vusių už Lietuvos Laisvę. Bend
rai, esą Redakcija nepanaudojan- 
ti jai pasiųstos medžiagos ir ati
tinkamų straipsnių, išryškinančių 
lietuvių tautos diskriminaciją. Bu
vo nuomonių ir kitokių, kad spau
da ne tik buvusių tautos didvy
rių kilniais darbais mūsų džiugin
tų, bet kad dabartinėse lietuvių 
kartose žadintų tą didvyriškumo 
dvasią, kuri tiktų ir derintųsi su 
šių laikų mūsų bendruomeniniais 
interesais ir vienytų mus konkre
tiems Lietuvos išlaisvinimo dar
bams.
Džiaugiantis taip sklandžiai pra

ėjusiu susirinkimu ir naujai iš
rinkta Apylinkės Valdyba,- kuri 
tiek savo amžiaus vidurkiu, tiek 
savo intelektualiniu lygiu tikrai 
atitinka Lietuvos Laisvės Kovos 
Metų dvasią, susirinkamas ir bu
vo baigtas.

Ib.

bą pažymėdamas, jog šią Mišių
auką aukoja už Lietuvą, už jos 
laisvę, prašydamas Dievą, kad

NAUJI LEIDINIAI
LITUANUS. Lietuvių žurna

las anglų kalba. 1967 m. Nr. 2. 
Išeina keturis kartus į metus. Lei
džia Lituanus Fondas Amerikoje. 
Redaktorius Antanas Klimas su 
pagelbininiais redaktoriais.

Šiame numery būdingesni straips 
niai: A. Klimo Baltų ir slavų kal
bų santykiai, A. Salio Lietuvių 
kalbos rusifikacija, ir kt. Ilius
truotas lietuvių liaudies meno pa
vyzdžiais. Lituanus metams kai
nuoja 5 doleriai. Atskiro numerio 
kaina $1.25.

Adresas: P.O. Box 9318, Chi
cago, Illinois, 60690, U.S.A.

BOKSAS
Aną savaitę australas aboridže- 

nas Japonijoje kovėsi dėt bokso 
lengvo svorio pasaulinio titulo ir 
laimėjo. Grįžus Australijoje jis 
buvo sutiktas kaip nacionalinis 
herojus. Pasaulinis meistras Lio
nei Rose netrukus žada kautis su 
italu Salvatore Burruni, kuris per
nai triukšmingai įveikė pagarsė
jusį australų lengvo svorio čem
pioną Rocky Gattellari.

PADĖKA
Geelongo apylinkės valdyboje kilusi mintis turėti vieną sutelktinį 

visos Viktorijos lietuvių 50 metų Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo sukakties minėjimą Melbourne rado gyvo pritarimo. Geelongo 
Apylinkės Valdybai ir jos pirmininkui Dr. S. Skapinskui — minė
jimo vadovui Šventei ruošti Komiteto vardu nuoširdi padėka.

Gili padėka lietuvių religinėms bendruomenėms ir jų vadovams 
už tikrai įspūdingas iškilmes bažnyčioje ir koplyčioje. Tikėkime, mūsų 
maldos pasieks tą, į kurį šaukiamės tautai laisvės .

Nuoširdus ačiū Melbuorno latvių pirmininkei poniai A. Tamužai 
ir estų bendruomenės pirmininkui p. M.V. Ots bei latvių konsului 
O. Rozitis už sveikinimus mums ir lietuvių tautai.

Ypatingai nuoširdus ačiū p. Juozui Petraičiui už kruopšiai pa-
ruoštą paskaitą ir įsidėmėtinas mintis.

Širdingiausias ačiū visų rūšių menininkams, kurie šia šventę iš
puošė įspūdingais ir neužmirštamais pasirodymais. Padėka priklauso: 
dailės parodos rengėjams p.p. A. Vingiui ir I. Jokubauskienei bei vi
siems parodos dalyviams, pristačiusiems savo kūrybos darbų; Mel
bourno Lietuvių Parapijos Choro, okteto ir Geelongo bendruomenės 
choro dalyviams ir jų vadovams p.p. P. Morkūnui ir R. Zenkevičiui; 
dainininkams-solistams p. V. Zdanavičiui ir I. Urbanavičiūtei; žodžio 
menininkams p. M. Malakūnienei ir J. Mikštui; tautinių šokių gru
pėms ir jų vadovams p. H. Statkuvienei ir A. Šimkui; pianistei p-lei 
D. Jakubauskaitei, sesutėms V. ir M. Manikauskaitėms; deklamuo- 
tojai jaunajai R. Makarevičiūtei ir visiems vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjusiems prie meninės minėjimo programos paruošimo bei iš
pildymo.

Ačiū visiems tautiečiams iš tolimųjų ir artimųjų vietų atsilan
kiusiems į šį minėjimą.

Ačiū visiems minėjimui ruošti Komiteto nariams, nors jų darbas 
dar nebaigtas.

Rengėjai būtų laimingi, jei šis minėjimas būtų atgaivinęs ir su
stiprinęs dvasią kovoje už tautos laisvę.

Atsiprašome visų už įvykusius ne dėl blogos valios nesklandumus.
Ignai Alekna

Melbourno Apylinkės Valdybos Pirmininkas

tais. Ilgiau apsistodamas prie da
bartinės Lietuvos padėties, kurią 
sukūrė prievartinis jos įjungimas 
į Sovietų Sąjungą pasėkoje slap
tų susitarimų su hitlerine Vokie
tija, kalbėtojas prisiminė masinių 
deportacijų aukas, ūkininkų suva
rymą į kolchozus, Bažnyčios ir ti
kinčiųjų persekiojimus, juridinės, 
ekonominės, socialinės santvarkos 
susovietinimą. Lietuvių tautos pa
sipriešinimas prieš sovietinę prie
spaudą, pareiškė ministras Lozo
raitis, neranda sau lygaus kituo
se centro bei Rytų Europos kraš
tuose. Jis pasireiškė 1941 metų 
sukilimu ir ilga partizanine ko
va pokario laikotarpyje. Šis pasi
priešinimas, tačiau, neatnešė lau
kiamų rezultatų, nes lietuvių tau
ta buvo viena.

Šioje dekolonizacijos eroje būtų 
nelengva surasti kraštą net toli
miausiose Afrikos bei Azijos sri
tyse, kuris negalėtų pasinaudoti 
teise į tautinį suverenumą bei 
valstybinę nepriklausomybę, pab
rėžė ministras Lozoraitis. O vis 
dėlto, tuo pačiu metu sena Eu
ropos tauta — lietuvių tauta — 
yra svetimųjų pavergta, netekusi 
visų savo laisvių. Jai uždrausta 
paminėti net vieną iš svarbiausių 
savo tautinio gyvenimo faktų, ku
ris įvyko prieš 50 metų, vasario 
16 dieną. Tačiau ir tokioje padė
tyje lietuvių tauta nėra praradusi 
vilties atgauti politinę nepriklau
somybę. Ji savo žvilgsnius tebe- 
kreipia į Vakarus, belaukdama 
Vakarų solidarumo ir moralinės 
paramos.

Pranešimas apie Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo sukak
ties minėjimą Romoje paskelbė 
italų žinių agentūros ir laikraš
čiai.

— ★ —

Venezuelos spaudoje Lietuvos 
nepr. atst. penkiasdešimtmetis la
bai ryškiai buvo paminėtas pačią 
vasario 16-tą dieną.

El Universal, didžiausias (mili
joninio tiražo) dienraštis antro
sios dalies pirmajame puslapyje 
atspausdino lietuvių kolonijos Ve- 
nezueloj pareiškimą. La. Religion, 
antrasis stambus Caracas dienraš- 
tisą paskelbė Vliko pirmininko ir 
Lietuvos Dipl. šefo pasirašytą j- 
vairių valstybių vyriausybėms iš
siuntinėto (su Vliko memorandu
mu) laiško tekstą. Barquisimeto 
leidžiamas (nekomunistinės kai
rės EI Impulso pirmajame pusla
pyje įdėjo pranešimą apie Lietu
vos nepriklausomybės penkiasde
šimtmetį ir informaciją (kiek su
šlubavusią tikslumo požiūriu) apie 
Venezuelos lietuvių rengimąsi mi
nėti tą sukaktį Caracas, Venezu
elos sostinėj. Visuose (ypač pirmu
tiniuose dviejuose) pareiškimuose 
ryškiai nušviečiama dabartinė Lie
tuvos padėtis ir jos atitaisymo rei
kalavimas.

(ELTA)
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WfPOPTAL.^ Sportas Adelaidėje M

KOVO
SUSIŽEIDĖ L. ČELKYTĖ

Pakelyje j Newcastle Laimą Čel- 
kytę ištiko skaudi katastrofa. E- 
sant blogam orui Laimos varuo- 
jamas motociklas užvažiavo ant 
slidaus kelio ir apsivertė. Nuve- 
žus j ligoninę paaiškėjo, kad Lai
mai įlaužta ranka. Ranka sugip
suota ir negalės žaisti apie tris 
mėnesius.

Tą pačią dieną Snaigė Motie
jūnaitė buvo laimingesnė. Važiuo
dama klubo pirmininko mašino
je į Newcastle rungtynes buvo 
smarkiai apdaužyta mašinai nulė
kus nuo kelio. Holdeno šonai su- 
lanksyti. Atrodo, kad kovietės ir 
toliau sekė nelaimės. Žaisdamos 
nepilname sąstate pralaimėjo 
Newcastle komandai dviejų taškų 
skirtumu. Salėje buvo daug lietu
vių, gyvenančių Newcastle. Jų tar 
pe matėsi ir Newcastle lietuvių 
choro dirigentas St. Žukas su po
nia.

KAZIUKO MŪGĖ
Praėjusią savaitę įvykusi Ka

ziuko Mugė Bankstowno lietuvių 
namuose praėjo labai sėkmingai. 
Šiais metais dalyvių skaičius bu
vo vienas iš didžiausių. Sporto 
klubas buvo paruošęs savo stalą 
išstatydamas svarbesnes taures ir 
spausdinius iš klubo veiklos nuo 
įsikūrimo dienos. Sporto klubo su
organizuotas bufetas kuriame ga
lėjo gauti barankų ir gėrybių, da
vė $39.99 pelno.

Baudų mėtymo varžybos sutrau 
kė daug krepšinio mėgėjų. Vienu 
metu A. Laukaičio kasoje matė
si gera suma dolerių. Bet baigė-

KLUBE
si labai katastrofiškai. Pavaka
riais prie baudų mėtymo varžy
bų prisijungė A. Andrikonis iš 
Tasmanijos ir pradėjo “melžti” A. 
Laukaičio kasą. Nežinia, kuo bū
tų pasibaigusios šios varžybos, jei 
A. Laukaitis nebūtų paskelbęs boi
koto Andrikoniui.

STALO TENISAS
Mugės metu turint svečią iš 

Tasmanijos A. Andrikonį, praves
tos draugiškos stalo teniso varžy
bos. Žaidimui sąlygos labai blo
gos. Salėje tvanku ir žmonių spūs
tis. Ypatingai vaikai nekartą su
stabdė žaidimą. A. Andrikonis 
lygiai kaip ir baudų mėtyme pasi
rodė labai kovingai nugalėdamas 
V. Karpavičių 26-24; 21-18; 10- 
21; 20-17 ir E. Liūgą 21-14, 21-19. 
Sporto klubas šia proga dėkoja 
šiam iškiliam sportininkui už at
vykimą į Kaziuko Mūgę ir už da
lyvavimą žaidimuose.

Nemažesnė padėka priklauso ir 
ponioms p. Čelkienei ir p. Mika
lauskienei už pagalbą klubo bufe
te.

«
Sydnėjaus sporto klubo valdyba 

kviečia narius, rėmėjus ir visus 
Sydnėjaus ir apylinkių lietuvius 
į gegužinę ateinantį sekmadienį 
skautų žemėje Ingleburne. Gegu
žinė įvyks prie bet kokių oro są
lygų-

Kovo valdyba ir sportininkai 
reiškia užuojautą Albertui Bladze- 
vičiui — Melbourne lietuvių spor
to klubo “Varpo” pirmininkui, jo 
tėveliui mirus Lietuvoje.

V. Augustinavičius

Po Sporto Šventės Adelaidės 
Vyties krepšinio komandos vyks
tančiose Pietų Australijos vasa
ros pirmenybėse sužaidė po šešias 
rungtynes. Vyrų pirmoji komanda 
iš jų laimėjo 4 ir pralaimėjo 2. 
Dabartiniu metu varžybų lentelė
je ši komanda užima ketvirtą vie
tą. Komandos žaidimą galima skai 
tyti patenkinamu, kartais netgi 
geru.

“F” klasėje žaidžianti vyrų ko
manda laimėjo 5, pralaimėjo 1 
rungtynes. Ši komanda lentelėje 
užima pirmą vietą.

Jaunių berniukų iki 18-kos me
tų komanda laimėjo 5, pralaimėjo 
1. Lentelėje užima antrą vietą. 
Paskutines rungtynes turėjo su 
silpna komanda ir įmetė rekordi
nį taškų skaičių, būtent 163. Prie
šininkams esant mažesniems ūgiu 
ir neturint patirties mūsiškiai pa
jėgė juos visiškai izoliuoti, neleis
dami įmesti nė vieno taško.

Mergaičių pirmai komandai po 
debesuotų dienų vėl pradėjo sau
lutė šviesti. Komanda atgavo lyg
svarą ir pradėjo gerai žaisti. Iš 
šešių rungtynių laimėta 4 ir pra
laimėta 2. Iš anksčiau užimtos pas
kutinės vietos lentelėje, pakilta į 
šeštą vietą. Komanda pradėjo nau
doti aikštės gynybą ir tas prieš 
kai kurias komandas duoda gerų 
vaisių. Stipriai pasispaudus dar 
yra galimybė patekti į pirmą ket

veriukę.
Tinklinyje vyrai iš trijų turėtų 

rungtynių laimėjo 2. Komandą su
silpnino R. Petkūno išvykimas į 
provinciją tarnybos reikalais.

Moterų tinklinio komanda šį se
zoną yra stipri ir pretenduos j fi
nalus. Kaip ir vyrai, moterys iš 
trijų rungtynių laimėjo 2. Labai 
įdomios ir vertos prisiminti buvo 
rungtynės su latvėmis — A.SK. 
(Red). Pirmą setą vytietės pra
laimi netikėtinai žemu rezultatu, 
būtent 4-15. Antram sete puikiai 
smūgiuojama, geri padavimai, ir 
setas laimimas 15-11. Trečiame 
ir lemiamame sete abidvi pusės de
da visas pastangas laimėti. Žaidi
mas labai įtemptas, ir rezultatai 
svyruoja. Vytietės turi progą lai
mėti, bet praranda padavimą ir 
proga laimėti jau latvių rankose. 
Abidvi komandos negali laimėti 
reikalinga poros taškų, ir rezulta
tas pasiekia 20-20. Vytietės laimi 
vieną tašką iš padavimo ir antrą, 
atnešusį pergalę, iš puikaus užme
timo. Esant aukštai temperatūrai 
šis maratoniškas setas labai iš
vargino abidvi komandas. Žaidėjos 
parodė gerą sportišką ryžtingumą 
ir ištvermę.

•5

TIK PER ANGLIJĄ..
Pigiau, greičiau, geriau galima pasiųsti dovanų siuntini- J 

liūs savo artimiesiems Lietuvoje. M
Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagalvoti, kokj S 

dovanų siuntinėlį reikia sudaryti ir pasiųsti savo giminėms. $
Žemiau siūlome du specialiai paruoštus, praktiškus ir >♦! 

labai naudingus siuntinius.

VASARINIS 1968. 1.

Gėlėto nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėm, >$ 
3i jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, į 
3i jardo vilnonės medžiagos moteriškam kostiumui, 1 tore- 
lyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy- $ 
riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių kojinių. į

$A 55.00. į.

VASARINIS 1968. 2.

Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžia- 
3į jardo angliška vilnonė kostiuminė medžiaga, šilkinėga, , .

arba nepermatomo nailono medžiaga dviem suknelėm, 1 šil
kinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šo
koladinių saldainių, 1 vyriškas nailoninis arba moteriškas 
lietpaltis.

$A 55.00

£ 
S

GEELONG
PRANEŠIMAS

Kovo 17 d. 15 vai. šaukiamas 
Geeolng’o Lietuvių Sporto Klubo 
"Vyties” metinis susirinkimas.

Sportininkams dalyvavimas bū
tinas.

Prašome Geelong’o lietuvius taip 
pat gausiai dalyvauti šiame su
sirinkime.

Valdyba

Į Pietų Australijos iki 18-kos 
metų mergaičių rinktinę pateko 
dvi vytietės: Virginija Juciutė ir 
Nijolė Vyšniauskaitė. Jau trečius 
metus iš eilės jos yra šios rinkti
nės narės. Virginija paskirta rink
tinės vicekapitone ir rinktinės žai
dime atlieka labai svarią rolę.

*
Sporto Klubas, padedamas dvie

jų mecenatų, būtent, J. Andziulio 
ir J. Storpirščio, p.p. Jucių sode
lyje sportininkams ir Klubo rė
mėjams, padėjusiems pravesti 
Sporto Šventę, surengė “barbe
que”. Dalyvavo didelis skaičius jau 
nimo bei vyresniųjų ir, atrodo, visi 
įdomiai praleido laiką.

• vTaip pat į bet kurį siuntinį galima pridėti žemiau išvar- 
dintus dalykus kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje: 
vilnonė labai gera skarelė $A 3.00, nailoninis lietpaltis, 
$A 7.50, vyriški arba moteriški megstukai $A 8.50, nailoni
niai marškiniai $A 5.50, vyriškos arba moteriškos nailoninės 
kojinės $A 1.75.

s

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS) R

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. 
ENGLAND. Telef. SHO 8734.

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siun
tėjas pasirenka iš kainoraščio, arba užsako, kas jam patinka. 
Taip pat, persiunčiame ir Jūsų supirktus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income tax sumažinimą, 
jei siuntiniai siunčiami šeimai.

R
R

GYVENTOJŲ SKAIČIUS
Lietuvos statistikoje beveik vie

nintelis dėmesio vertas duomuo gy
ventojų skaičius. Sako: "Negalu
tiniais apskaičiavimais, Lietuvos 
TSR gyventojų skaičius 1968 m. 
pradžioje buvo 3.058.000 žmonių”.

Prisimintina, kad prieš bolševi- 
kų-nacių sąmokslo įvykdymą tame 
plote, kurį dabar vadina “Lietu
vos TSR”, buvo apie 3 mil. 215 
tūkst gyventojų.

ATLEISTI VARŽTAI
Po karo Čekoslovakiją valdant 

kietam komunistui Novotny kraš
te jautėsi nuožmi priespauda, bet 
po naujų metų nauja partijos va
dovybė pasirodė gerokai liberališ
ka, kad net ir kiti komunistiniai 
kraštai susirūpino, kad komunistai 
Čekoslovakijoje iš viso nepaleistų 
iš rankų valdžios. Kaip tik dėl to 
ir neseniai atskubėjo sovietų Brež
nevas “pamokyti jauniklių”.

— ★ —

VANDENS PROBLEMA pamioiė Verus

Istorija yra liudytoja, kaip žmo
gus eikvoja gamtos sukauptas at
sargas. Labiausia tai paliudyja 
vandens sunaudojimas. Paveiksle 
matome Owens ežero dugną Kali
fornijoje, kurį nusausino benau- 
dojant jo vandenį Los Angeles 
miestui. Ir dabar daugumas pa
saulio didmiesčių rūpinasi, kaip 
užtikrinti vandens atsargas.

VISUR VISA
Kenija (Afrikoje), anksčiau bu

vusi britų kolonija, neseniai pa
reikalavo, kad nepiliečiai turį iš
sikraustyti iš krašto. Britanija bu
vo pasišokusi juos priimti į Ang
liją, kaip savo piliečius, bet susi
rūpino, kad tokių gali susidaryti 
virš šimto tūkstančių ir dabar 
ruošia visokias kliūtis jiems įsi
leisti. įdomiausia, kad pati Keni
ja, išvaranti tuos žmones iš savo 
krašto, apkaltino Britaniją nehu- 
maniškumu, kūd ši nenorinti jų į- 
sileisti...

— ★ —
Į sąjungininkų rankas patekę 

ginklai liudija, kad Vietname ko
munistai naudoja naujus sovietų 
gamybos ginklus, kurie daugeliu 
atvejų pranašesni už sąjunginin
kų. Ypatingai stebina kautynių 
raketos, kurios yra labai efekty
vios ir ypač taiklios. Todėl kalbos, 
kad Vietnamo komunistai kovoja 
tik užsilikusiais antrojo pasauli
nio karo ginklais seniai tuščios. 
Reikia pripažinti, kad Vietnamo

Kai kuriose pasaulio dalyse lie
tus yra tokia retenybė (žiūr. že
mėlapy užtušuotas vietas), kad 
vanduo yra neįkainuojamai bran
gus. Skaitoma, kad vienas iš sau
siausių kontinentų yra Australi
ja, bet yra vietų ir Pietų Ame
rikoj kur per metus net milimetro 
lietaus neiškrenta. Šiandie ieško
ma būdų, kaip aprūpinti vande
niu ir sausiausias vietoves. 

karas praktiškai yra arena, kur iš 
abiejų pusių išbandomi nauji gin
klai.

ne- 
pa- 
pu-

Vilniaus bibliotekose knygų 
gali gauti asmuo, gyvenąs, 
vyzdžiui, Buivydiškių kaime, 
santro kilometro nuo Vilniaus.
Vilniaus bibliotekos — tik mies
tiečiams, o kaimietis iš Buivydiš
kių turi teisę naudotis tk savo ra
jono biblioteka — Maišiogaloj, 30 
kilometru...

(E)

Nidos Knygų Klubas Londone 
savo plane numato netrukus iš
leisti prof. Viktoro Biržiškos atsi
minimų tomą, jau surinkta ir tuoj 
pasirodys rinkoje “Ketvirtoji pra
dalgė — literatūros metraštis, My
kolo Vaitkaus atsiminimų tomas 
“Nepriklausomybės saulėj” ir A- 
loyzo Barono romanas "Pavasario 
lietus”.

Jūros ir vandenynai turi neri
botus vandens išteklius, kurie bū
tų galima nukreipti į vandens 
trūkstamas vietas. Problema tik 
ta, kad jūros vandenį pirmiausia 
reikia paversti gėlu, kad būtų tin
kamas naudoti žmonėms ar aug
menijai. Šimtmečiais mokslininkai 
suka galvas, kaip pigiausiu keliu 
jūros vandenį paversti gėlu.

(Bus daugiau)

Šiais metais kelios Vyties spor
tininkės žada išvykti į užjūrius. 
Tinklinio ir lauko teniso žaidėja 
Laisvė Andriusevičiūtė greitu lai
ku išvyksta į Europą. Ją paseks 
jos ištekėjusi sesutė Rasa (Beat- 
tie-Andriusevičiūtė). Rasa dabar
tiniu metu žaidžia tinklinį, anks
čiau buvo aktyvi krepšininkė. Ji
nai su vyru išvyks į Fiji atosto
gų. Stalo teniso žaidėja Marytė 
Keršytė rengiasi taip pat kelionei, 
pirmiausia, turbūt į Angliją.

BJV.

Valdy- 
d. 1.30

PRANEŠIMAS
Adelaidės L.S.K. Vyties 

ba praneša, kad kovo 24 
vai. Adelaidės Lietuvių Nomuoee, 
6 Eastry St, Norwood, šaukiamas 
visuotinis metinis klubo narių su
sirinkimas. Darbotvarkė: 1. Susi
rinkimo atidarymas. 2. Prezidiumo 
sudarymas. 3. Mandatų komisijos 
rinkimas. 4. Pereitų metų visuoti
nio metinio narių susirinkimo pro-

ŽAIDYNES NEWCASTLE
Sydnėjaus sporto klubo Kovo 

kertinis akmuo p. V. Augustina- 
vičius sakė man aprašyti Niu- 
kastlyje kovo 2 d. įvykusias krep
šinio rungtynes tarp Kovo mote
rų ir Niukaselio moterų rinkti
nės.

šitai operacijai tinkamai pasi
ruošęs šeštadienio vakare vos sar
gui duris atidarius sėdžiu salėje 
ir rūsčiai žvalgaus. Netrukus pub
likos prigūžėjo pilna salė.

Pirmos išbėga vietinės angliš
kos australės. Mažos, sulysusios,

Linn’s Weekly Stamps News, 
leidžiamas Sidney, Ohio, (laiko
mas didžiausiu pasaulyje informa
cijos apie pašto ženklus laikraš
čiu) 1968 m. vasario 12 d. laido
je paskelbė trylika straipsnių apie 
Lietuvos pašto ženklus ir apie su 
jais ryšio turėjusius istorinius į- 
vykius.

Tai vienas iš plačiausių Lietu
vos paminėjimų spaudoje ryšium 
su Lietuvos nepriklausomybės ats
tatymo sukaktim. Medžiagą laik
raščiui pateikė New Yorko lietu
vių filatelistų grupė, kurios vado
vybėje yra Alg. Ruzgas, J. Mu- 
levich, R. Fitzgerald, R. Novak, 
V. Alones, J. Norton, čė. Matu- 
zas, A. Vizbarą, A. Engei , J. 
Buchnes.

Kalbamasis laikraštis turi dau
giau kaip milijoną skaitytojų.

(E)

ai

ATSTOVAI AUSTRALIJOJE:
H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk., Melbourne, Vic. 

Tel. 546 3416.
ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, S-A.
K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q.

tokolo skatymas. 5. Adelaidės L. 
S.K. Vyties metinės veiklos pra
nešimas: a) pirmininko, b) iždi
ninko, c) revizijos komisijos. 6. 
Diskusijos dėl pranešimų. 7. Val
dybos rinkimai. 8. Klausimai ir 
sumanymai. 9. Susirinkimo užda
rymas.

Susirinkimas bus skaitomas tei
sėtu esant bet kokiam narių skai
čiui praėjus pusvalandžiui nuo 
skelbto susirinkimo pradžios. Vi
siems nariams ir sportininkams 
dalyvavimas susirinkime privalo
mas. Kviečiami atvykti ir nena- 
riai. Adeladis L.S.K. Vyties V-ba.

vien gyslos. Visiška priešingybė 
Niukastelio vyrams krepšinin
kams. Netrukus į aikštę išbėga 
Sydnėjaus lietuviškos australės: 
aukštos, gražios, dailiom unifor
mom. Malonu pasižiūrėti ir vaiz
duotę pamiklinti. Mano širdelė ne
išlaikė. Taip ir nulinko prie lietu
viškų žaliūkių. Labai norėčiau ži
noti, kaip p. R. Sidabras gali 
taip šaltai bešališkai aprašinėti 
moterų žaidynes! Juk tos adelai- 
diškės ir gi ne iš kelmo spirtos.

Du beširdžiai teisėjai sušvilpę 
švilpukais išmeta kamuolį. Onutė 
(ta su septintu numeriu) gražiai 
pasilenkia ir aukštai iššoka siek
dama kamuolio. Žaidimas prasi
deda. Lietuviška galiorka šaukia 
palaikydama savąsias. Dažnai žli
biems teisėjams pataria nusipirk
ti akinius ar iš viso pranykti nuo 
šios šventos žemės paviršiaus. 
Gražina (ta su gražiomis didelė
mis akimis) patenka teisėjų nema
lonėn: vis baudžia ją ir baudžia! 
Taip norisi su geru plytgaliu nu
tildyti švilpuką. Motiejūnaitė su 
Maryte gražiai susipasuoja ir iš
kiša devintajai kamuolį. Ta nieko 
nelaukdama tuoj ir sodina. Irena 
gavusi kamuolį žiūri į vieną, o 
pasuoja kitai. Apgaudinėja šelmė. 
Irenos vyras p. Povilas Kviecins- 
kas garsiai mokina savo žmoną. 
Bet jos mokinti nereikia. Pirmas 
kėlinys mūsų naudai 24:18.

Antrame kėlinyje mūsų gražuo
lės gavo pompą. O tos gyslelės vis 
bėga ir bėga. Kovietės turi mažai 
pakaitų. Laima čelkytė, važiuoda
ma motocilku į rungtynes, apsi
vertė pakely ir negalėjo žaisti. 
Komandos treneris p. Atkinsonas 
ima minutes ir mosikuodamas ran-

M 
H

NERIES KLUBE
NERIS — KOGARAH 

46:28 (13-14)
Jauna Neries klubo komanda 

Sydnėjuje kovo 5 d. susitiko aus
tralų Kogarah komandą ir ją nu
galėjo 46:23 rezultatu. Tai penk
tas šios komandos laimėjimas iš 
penkių susitikimų.

Pirmame puslaiky australai ne- 
riečius buvo kiek prispaudę, bet 
antrame puslaikyje mūsiškiai atsi
griebė ir įtikinančiai įveikė.

Sekančios Neries rungtynės |- 
vyks kovo 12 d. 9.15 vai. Burwood 
Girls High School krepšinio salė
je prieš stiprią Five Dock koman
dą. Rungtynės bus labai svarbios, 
nes jos nulems, ar Neris pateks 
j šių varžybų finalus.

Neries klubas jau baigia suda
ryti dar vieną berniukų komandą. 
Treniruotės vyksta kiekvieną šeš
tadienį nuo 2 iki 5 vai. Banks
towno Liet Namų krepšinio aikš
telėje. Norintieji stoti žaisti kvie
čiami atvykti į Dainavą treniruo
čių metu. Kiekvienas jaunuolis 
ar jaunuolė, norįs ar norinti žais
ti, mielai laukiami. Neries klubo 
įvairiais reikalais informuoja p. 
Intas tel. 56 1815.

Kaziuko mūgės metu kovo 3 d. 
buvo paleistas aukų lapas Neries 
reikalams — treniruočių aikšte
lės remontui ir surinkta $51.89. 
Aukotojams tariame nuoširdų 
ačiū.

J. BcUam
Neries komandos dardu

komis daug kalba. Kaip tikras lie
tuvis. Žaidikės stengiasi iš pasku
tiniųjų bet taikliarankė Onutė jau 
sunkai bepabėga. Gražina išfoluo- 
ta. Tik tos mažosios Motiejūnai
tės su Maryte kapojasi iki pasku
tinės sekundės. Paskutinę minutę 
Marytė Atkinsonienė turėjo pro
gos rezultatą išlyginti, bet ne
įstengė. Šį kartą teko pralošti re
zultatu 39:37. Rungtynės buvo la
bai įtemptos iki pat galutinio švil
puko. Niukastelio lietuviai linki 
gražiosioms kovietėms visokerio
pos sėkmės.

Šnekutis

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai
MELBOURNE
AR NIEKO GERO?

Pesimistai kalba: — nieko gero 
iš mūsų jaunimo. Nei jie dainų 
moka, nei jie lietuviškai rašo, nei 
jie skaito. Net ir kalbėti tėvų kal
ba gret užmirš, nes dažnai tarpu
savy vien tik angliškai marmaliuo
ja. Pražuvus tėvynė, nes su mu
mis mirs tauta išeivijoje, su mu
mis mirs kova dėl tėvynės lais
vės, nes tik mes tie paskutiniai 
stulpai ir kas beatsistos j senųjų 
vietą?...

Optimistai sako: —. ?. O Jac
kau, nagi jie visai nieko nesako, 
o vien tik su jaunimu dirba, juos 
už rankos veda.

Pesimistų daug, o optimistų ma
ža galbūt dėlto jie neturi laiko 
kalbėti. Jie dirba. Aukoja dienas 
ir valandas užmiršę savo asme
niškus reikalus. Dirba jaunimas 
ir jų vadovai laiko negailėdami. 
Ir štai dabar jie mums suteikia 
progos jų darbo vaisiais pasi
džiaugti.

Kovo 24 dienų Lietuvių Namuo
se Melbourne įvyks pirmas Jauni
mo Koncertas. Plati ir įdomi pro
grama: dainos, deklamacijos, ba
letas, taut, šokiai ir tt.

Dažnai gėrėjomės jaunimo me
niškais pasirodymais jaunų talen
tų vakaruose ar prie senimo ruo
šiamos programos prisidedant ir 
vis gailėdavom, kad per mažai, 
šis koncertas yra pirmas toks di
delis ir galima sakyti rimtas kon
certas. Programai paruošti reikėjo 
įdėti daug laiko ir darbo; todėl 
nepaprastai džiugu, kad jaunimas 
nesigailėdamas šitai aukoja. Da
bar jau mūsų pareiga pagerbti 
jų pstangas ir parodyti mūsų dė
kingumų. Todėl atvykime visi pa
sidžiaugti mūsų vaikais. Tuo pa
čiu padėkosime ir koncerto orga- 
inzatorėms pp. H. Statkuvienei ir 
A. Karazijienei už ju didelį dar
bų. Juk kitokios padėkos jos nė 
nenorėtų. Jos tiek daug dirbo, var
go be malonumo daug dienų, tai 
mums tik vienas malonumas pa
sidžiaugti jų darbo vaisiais. Svar
biausia pasidžiaugti mūsų pačių 
vaikais.

Matai, sakė vaikai šiokie, sakė 
tokie; o čia va, pilnas suaugęs 
koncertas ir kų tu jiems? Net 
smagu. Mūsų vaikai — mūsų lie- 
tuviikas jaunimas.

Dienos, kovo 24-tos, tai tikrai 
neužmiršit, bet norėčiau tiktai 
perspėti, kad per daug nesivėluo- 
tumėt.

Iki pasimatymo 
JAUNIMO KOCERTE 

Jūsų
Argus

GEELONG
BLYNŲ BALIUS GEELONGE

Nors nauja Geelongo apyl. val
dyba vos įsėdo į valdžios veži
mą, bet jau spėjo suruošti Vasa
rio 16 minėjimų, o vasario 24 ir 
blynų balių.

Tų vakarų jau iš tolo galėjai 
prie Liet. Namų užuosti tarkuo
tus blynus, prie kurių įėjus vidun 
sunku buvo ir prisigrūsti. Nors 
diena buvo karšta ir vakaras tvan 
kus, bet šeimininkės p.p. Skapins- 
kienė, Stuikevičienė, Skėrienė ir 
Valodkienė linksmai sau čirškino 
blynus ir džiaugėsi dideliu jų pa
reikalavimu. Prie kito bufeto, kur 
buvo parduodami leduose vestų 
buteliukai irgi stovėjo eilutės, bet 
ne tokios ilgos, kaip prie blynų.

Besidairant po salę pasigirdo 
prie vieno stalo ‘‘Ilgiausių metų". 
Paaiškėjo, kad Liucija Valodkaitė, 
Aldona Andrukonytė ir Juozas 
Gailius šventė savo gimtadienius, 
nors vėliau buvo aiškinama, kad 
dalyvaujant keletui estų buvo su
giedota “Ilgiausių metų” Estijai 
švenčiant 50-ties metų nepriklau
somybės sukaktį.

Kaip ten buvo, kaip nebuvo, bet 
tų vakarų visi linksmi buvo ir vi- 
sigyrė gerų kapelų. Nenusiminki
te: toji pati kapela gros lietuvių 
parengimuose ištisus metus, nes 
apylinkės pirmininkas Dr. S. Ska- 
pinskas su ja sudarė metinę su
tartį.

Buvęs

CHORO GEGUŽINĖ 
Vasario 25 d. visi, kas tik pajėgė, 
išsirengė į choro gegužinę Clifton

Spring pajūryje. Jau nuo pat 10 
vai. ryto pirmos mašinos užima 
vietų medžių pavėsyje. Ištiesia
mas oriniui tinklas, sumirga sau
lėje skėčiai. Choro valdybos vy
rai praveda elektros laidus, kad bū 
tų galima išklausyti iš juostelės 
paskutiniojo (gruodžio 17 d.) cho
ro koncerto. Koncertų iš juostelių 
transliuoja jaunasis U. Grafas, ir 
patys choristai turi progos pasi
klausyti, kaip jų dainos skamba. 
Pasirodo, choro dainų užrekorda- 
vimas yra labai praktiškas daly
kas: Lietuviškų dainų gali pasi
klausyti net ir toliausiai gyvenan
ti lietuviška šeima.

Po koncerto ir pietų prasideda 
orinio žaidimai, kur galėjo pasi
reikšti visi, kas tik norėjo. Teisė
jai buvo tokie mandagūs, kad vi
si išėjo laimėtojais. Saulutei pa
krypus vaikai pajūry taškėsi pur
vais, kad motinos negalėjo jų net 
atpažinti.

Nors diena ir buvo gana karš
ta, bet į gegužinę susirinko daug 
žmonių; eilė jų matėsi ir iš Mel
bourne. Saulei nusileidus pasidarė 
kiek vėsiau ir visi džiaugdamiesi 
smagiai praleista diena skubėjo į 
namus.

Choristas

PRANEŠIMAS
Kovo 16 d., šeštadienį, 7 vai. 

vak., Morwelly, p.p. Sodaičių na
muose, 3 Jennifer Str., šaukiamas 
ALB Latrobe Valley Seniūnijos 
metinis visuotinis susirinkimas, 
kurio darbotvarkėj bus svarsto
ma:

1) Veiklos ir finansinio stovio 
apžvalga;

2) Savaitgalio mokyklos reika
lai;

3) Seniūno ir sekretoriaus bei 
Revizijos Komisijos rinkimas;

4) Sumanymai ir diskusijos.
Seniūrias

PAIEŠKOJIMAS
Stasys Buišas, 1949 m. gyvenęs 

Littleton Hostel Lithgow, N.S.W. 
vėliau Melbourne.

Jo sesuo ir švogeris Palčiauskai 
Amerikoje nori, kad jis atsilieptų. 
Jis pats arba žinantieji apie jį 
prašomi rašyti:

K. Palčiauskas
1523 South 59th Court, Cicero,
III., 60650, U.S.A, 

arba:
J. Kantonas, ’
13 Orchid Rd.,
Guildford, N.S.W., 2161

> *
| GEGUŽINĖ INGLEBURNE |

$
j a ...... v . i.>♦< Ateinantį sekmadienį Kovo 17 d., tuojau po pamaldų j
!♦! visi kviečiami {GEGUŽINĘ skautų žemėje INGLEBURN’E.
>♦< >*< 

v B.B.Q. kepsniai, šaltas alus iš statinės, muzika. xŽJ Įėjimas veltui. J
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Esant blogam orui gegužinė vyks naujose, skautų 
H patalpose. >♦;
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S BJ Sydnėjaus Sporto Klubas “Kovas”M M
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NEWCASTLE
Sekančios pamaldos Newcastelio 

ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos kovo 10 dieną, 11 vai., šv. 
Lauryno bažnyčioje, Broadmedo- 
ve. Išpažinčių bus klausoma 
10.30 vai. prieš Mišias.

Kun. S. Gaidelis S.J.

PADĖKA
Synėjaus Lietuvių Klubo narys 

p. P. Mikalauskas be anksčiau su
teiktos paskolos 250 dolerių gry-
♦ ♦ >444444444444444 44 4 4 ♦ 4 ♦♦ 4 4 4 4 4 4 4 4 4-44 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 44 
■f T
" Tūkstančius lietuviSkų, vokiškų, olandiškų, havajiškų ;; 
-- akordeono, šokių ir klasikinės muzikos plokštelių su didelė- >• 
' mis nuolaidomis išparduoda «‘

CARINIA CO. PTY. LTD.
:: 18 RAWSON PLACE, SYDNEY V.

Kainos nuo 75 centų už E.P. dydžio plokšteles ir ilgo ■> 
grojimo (L.P.) nuo $1.50, $2.00 ir $2.95 kiekviena. Ę

" Išpardavimas truks ligi kovo 31 dienos. Paskubėkite, " 
y kol yra didesnis pasirinkimas. ”
■>♦♦4-4444 4 4 444444444444444444 444444444444444444444

JAV UZ
Šimtas atstovų ir senatorių 

Jungtinu Amerikos Valstybių 
Kongrese ryškiais pareiškimais 
pažymėjo ir pagerbė Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo 50-ties 
metų sukaktį. Septyniasdešimt aš- 
tuoni atstovai bei senatoriai Lie
tuvos reikalu kalbėjo vasario 20 
dienų, kuri buvo iš anksto tam 
paskirta. Tų dienų, lygiai 12-tą 
valandų, Senato ir Atstovų Rūmų 
posėdžiai buvo pradėti malda už 
Lietuvą. Senate maldų kalbėjo 
kun. Ansas Trakis, Atstovų Rū
muose — vyskupas Vincentas Briz 
gys. Dvidešimt du atstovai bei se
natoriai kalbas Lietuvos reikalu 
pasakė (arba pateikė į Kongreso 
Užrašus įtraukti savo pareiški-

nais pinigais nuoširdžiai pritar- > 
damas naujų klubo patalpų staty
bai savo ir žmonos vardu papildo-
mai pasižadėjo paskolinti dar 
500 dolerių.

Malonu, priminti, kad p. P. Mi
kalauskas, būdamas didelis opti
mistas ir aktyvus klubo narys įvai- 

nuo riomis progomis ne vien gražiais 
žodžiais bet ir dosnia ranka yra
aukojęs klubo reikalams “.

Sydnėjaus Liet. Klubo vardu p. 
p. P. ir M. Mikalauskams reiškia
me nuoširdžių padėkų.
Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba

LIETUVĄ
mus) vasario 14,15,16,19 ir 21 d. 
posėdžiuose. Vasario 20 dienų pa
sakytų pareiškimų tekstai užima 
daugiau kaip 25 puslapius tos die
nos Kongreso Užrašuose.

Visi kalbėtojai pabrėžė, kad lie
tuvių tauta nepriklausomų Euro
pos valstybių šeimoje ne tik ne 
naujokė, bet šimtmečius yra bu
vusi viena iš reikšmingiausių Eu
ropos valstybių; kad prieš 50 me
tų Lietuva atstatė tik laikinai bu
vusių prarastų nepriklausomybę, 
kurią, tačiau, dabartinė Rusija — 
vadinamoji Sovietų Sųjunga — 
vėl užgniaužė, klastingai susimo
kiusi su to meto hitlerine-nacine 
Vokietijos valdžia.

(ELTA)

NAŠTA VIS DAR DIDELĖ
(Adelaidės Lietuvių Sąjungos me-tinis susirinkimas)

> reikalaujamas užrakinamas 
remontui baras jau įrengtas ir šiuo metu

Šiemet (vasario 23 d.) Adelaidės rėjo būti skirtos bankiniams pro- mo 
Lietuvių Sąjungos nariai jau try- centams ($521.30), i .__ „ _ __
liktų kartą iš eilės buvo sušaukti ($631.31), mokesčiams ($329.79), jis patarnauja vietos lietuviams, 
metiniam susirinkimui apsvarsty- valymui ($352.75), šviesai ($155.- Valdyba tikisi, kad svaiginamųjų 
u r „ _ ■ -........................................................................................
Kaip žinoma, ši Sųjunga buvo su
kurta specialiam tikslui — parū
pinti Adelaidės lietuvių koloni
jai patalpas kultūrinei ir sociali
nei veiklai. Visiems Adelaidės lie
tuvių bendruomenės nariams nuo
širdžiai remiant, Sąjunga pajėgė 
įsigyti, patobulinti ir išplėsti Ade
laidės Lietuvių Namus, kurių pil
nai pakanka lietuviškam veikimui 
ugdyti.

Turtas, kurį šiandien turi Ade
laidės lietuviai, atsirado ne iš kar
to. Pirminis pastatas ir sklypas, 
už kurį buvo sumokėta $12.535, iš 
metų j metus buvo nuolatos ple
čiamas ir šiandie į L. Namus jau 
yro sudėta $48.243. Tos išlaidos 
susidarė priperkant gretimą skly
pą su nameliu ($5.000), įren
giant sporto aikštę ($1.947), pri
statant keturis kambarius mokyk
lai ($6.000), pristatant priekinę 
namo dalj-vestibiulį, biblioteką, 
virtuvę $12.200), įrengiant atskirą 
sandėli ($560) ir, pagaliau, pri
statant šoninę salę, patalpas Mu- 
ziejui-Archyvui, scenos užkulisių 
kambarį ($10.000). Neperdedant 
galima sakyti, kad Adei, lietuvių 
turtas šiandienine rinkos kaina yra 
vertas nemažiau, kaip 60.000 do
lerių. Šiam turtui įsigyti Adelai
dės lietuviai grynais pinigais lig- 
šiol sudėjo 44.613 dolerių. Prie ši
tos piniginės adealidiškių aukos 
būtina prijungti ir pasišventusių 
bendruomenės narių darbą Lietu
vių Namus remontuojant, plečiant 
ir tobulinant To darbo negalima 
vertinti vien tik pinigais. Talki
ninkai aukojo savo jėgas ir savo 
darbu neginčijamai įrodė meilę 
lietuviškam reikalui.

Adelaidės Lietuvių Sąjungai ne 
būtų didelio rūpesčio toliau admi
nistruoti Lietuvių Namus, jeigu 
būtų galima kaip nors greičiau nu
sikratyti skolomis. Deja, 10.000 
dolerių ne taip lengva nuo savo 
nugaros nupurtyti. Net procentų 
reikia mokėti po 10 dolerių kas sa
vaitė.

Sprendžiant iš metinių aukų 
(Lietuvių Sųjunga daro kasmet 
vienų aukų rinkimo vajų), Ade
laidės lietuviams reikės pasitemp
ti nemažiau, kaip trejus metus. 
Galbūt po trijų vajų (jeigu ade- 
laidiškiai savo duosnumo nesuma
žins) Lietuvių Sųjunga galės pa
skelbti, kad Lietuvių Namų skolos 
išmokėtos! Tada adelaidiškiai ga
lės visai pagrįstai didžiuotis savo 
solidarumu, tautiniu susipratimu 
ir nesvyruojančių ryžtu. Kad to 
būtų galima pasiekti, per trejus 
metus adelaidiškiams tektų dar su
aukoti po $3.500. Verta ryžtis ir 
tesėti!

Lietuvių Namų administravimas

iniam susirinkimui apsvarsty- valymui ($352.75), šviesai ($155.- Valdyba tikisi, kad svaiginamųjų 
Sąjungos bėgamųjų reikalų. 42), draudimui ($70.83), įvairiems gėrimų pardavinėjimas palengvins 

dengti Lietuvių Namų administra
vimo (įskaitant procentų mokėji
mo) išlaidas. Tokiu būdu gal ir 
pavyks didesnę sumą skirti sko
loms mokėti. Dabar Lietuvių Na
mų baras parūpins gėrimus lietu
viškoms organizacijoms, rengian
čioms balius Lietuvių Namuose, o 
taip pat ir privatiems asmenims 
per jų čia rengiamus atitinkamus 
pobūvius, jeigu jie bus tais vaka
rais, kada galioja Sąjungai duo
tas leidimas. Tačiau tas pats lei
dimas uždeda ir tam tikrų suvar
žymų — Lietuvių Namai negali 
būti išnuomojami svetimiesiems. 
Ateityje šis suvaržymas, atrodo, 
bus nuimtas.

Leidimas padidino ir valdybos 
narių darbų. Susirinkimas suti
ko su valdybos pasiūlymu praplės
ti jos sųstatų dar vienu nariu pa
rengimų reikalams. Dabar paren
gimais rūpinsis du nauji valdybos 
nariai p.p. A. Meninas ir P. An-

kitiems administraciniams reika
lams, įskaitant ir 13 dolerių raš
tinės išlaidų, teko skirti $186.20. 
Tų administracinių išlaidų mažiau 
kaip pusę $1.098.50) valdyba ga
lėjo padengti pajamomis, kurias 
davė Lietuvių Namų salės eksplo
atacija. Likusių sumų reikėjo imti 
iš Lietuvių Aukų sąskaitos.

Ateinantieji metai šiuo atveju 
gal ir bus kiek geresni eksploata
cijos pajamų prasme, nes Adelai
dės Lietuvių Sąjunga, kaip jau 
anksčiau Mūsų Pastogėje buvo 
paskelbta, gavo leidimų pardavi
nėti Lietuvių Namuose svaigina
muosius gėrimus. Tas leidimas j- 
galina Lie tuvių Sąjungos narius 
ir jų atsivestus svečius pirktis 
ir sunaudoti svaiginamuosius gė- 
rmus Lietuvių Namų atitinkamo
se patalpose penktadieniais nuo 
7 iki 11 vai. vakaro, šeštadieniais 
nuo 7 iki 1 vai. nakties ir sekma
dieniais nuo 4 iki 10 vakaro. Teis-

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Dr. Irvis Venclovas persikelia 
iš Brisbanės į Sydney, gavęs Syd
ney Universiteto Chirurgijos De
partamente Commonwealth Surgic 
al Fellow postą su įpareigojimu 
išdirbti 4 mėnesius per metus 
Darwin’o ligoninėje chirurgijos 
skyriuje.

Sydney Universiteto komandi
ruojamas, dr. I Venclovas pasi
svečiavęs pas savo tėvus apie sa
vaitę laiko kovo 4 d. išskrido į 
Darwin’u. Grįžęs iš Darwin p jis 
dirbs Sydney universiteto mokomo
se ligoninėse kaip chirurgijos re
gi straras. *

Jau trečia savaitė, kai buvęs N. 
Zelandijos Liet, bendruomenės pir 
mininkas inž. Vytautas Grigaliū
nas svečiuojasi Australijoje. Syd- 
nėjuje jis buvo apsistojęs pas p.p. 
Daudarus, lankėsi įvairiuose Syd
nėjaus lietuvių parengimuose ir 
viskuo labai susižavėjęs. Prieš 
vykdamas namo jis dar žadėjo už
sukti į Canberrų ir Melbourną.

Daug kam girdėtos iš plokšte
lių solistės Lionės Juodytės 7-rių 
metų amžiaus dukrelė Janina su 
dideliu pasisekimu vaidina vienoje 
muzikalinėje komedijoje viename 
Broadway teatre New Yorke.

Ar kartais nepriklausomybės 
iškilmių rengėjai Melbourne nepa- 

sudaro stambių pozicijų AL Sa- galvojo, kad iš tolimų Albury, 
jungos išlaidose. Pereitais metais Geelong, Morwell apylinkių suva- 
administracinės išlaidos sudarė žiavę programos dalyviai galėjo 
$2.412.16. Stambiausios sumos tu- būti išalkę ir ištroškę?

Pro stogo langelį vagys įsilau
žė į p. B. Gečausko prekių san
dėlį. Išnešė prekių už $400. Dau
giausia antklodžių, stiklo išdirbi
nių, rašomąją mašinėlę. Policija 
vagis greitai surado ir uždarė. Ta
čiau jie spėjo išparduoti didelę 
dalį pavogtų prekių. Broniui bu
vo grąžinta kiek aplaužyta maši
nėlė ir keletas lempų. Įdomu, kam 
karščių metu prireikė šiltų ant
klodžių? Tai buvo Newcastly.

Pagaliau apženiję savo sūnų p. 
p. Ivaškevičiai ryžtasi kiek atsi
kvėpti ir atostogoms išvyksta pa- 
dairyti po pasaulį. Pirmas susto
jimas — N. Zelandija, kur žada 
kiek pasisvečiuoti ir aplankyti 
savo pažįstamus.

Susilaukiau 
tame numery 
tų pavadinau

protestų, kad perei- 
p.p. Juodaičių žen- 

, ne tuo vardu: esą,
jis iš tikrųjų vadinasi Geoffrey 
Davison. Atsiprašau, jeigu ir anų 
kartą suklydau: juk pats vestuvė
se nebuvau, o žinias sėmiausi tik 
iš nuogirdų.

Melbourne Apylinkės susirinki
me iš Krašto Valdybos rašto paaiš
kėjo, kad buvęs Melb. apylinkės 
valdybos iždininkas p. A. Bikul- 
čius Mdbuorne surinko lietuvių 
solidarumo mokesčio daugiau, negu 
visos kitos apylinkės, sudėtos drau 
ge. 

drejaitis. Jų žinioje bus baras, jo 
administravimas ir aptarnavimas.

Susirinkimo prašoma, visa perei 
tų metų valdyba, išskyrus p. E. 
Duchauską, kuris šiuo metu tar
nybos reikalais yra iškomandiruo- 
tas į Whyalla, sutiko kandidatuo
ti ir šiems metams. Niekam iš na
rių nepasiūlius naujų kandidatų, 
susirinkimas pusiau slaptu balsa
vimu pratęsė buvusios valdybos 
mandatų dar vieniems metams. 
Valdybų sudaro: pirmininkas P. 
Bielskis, vicepirminnkas A. Šere- 
lis, I-sis sekretorius L. Martin- 
kus, II sekretorius S. Dunda, iž
dininkas č. Ostrauskas, turto glo
bėjas J. Norkūnas, nariai paren
gimams A. Merūnas ir P. Andre- 
jaitis.

Stebint šį susirinkimų, kažkaip 
piršosi mintis, kad nors adelaidiš
kiai ir yra veiklūs bei jautrūs vi
siems bendruomeniniams reika
lams, tačiau kai gyvenimas ima rie 
dėti normalia vaga, jie apsnūsta. 
Norint juos labiau išjudinti,reikia 
sukelti vienokią ar kitokių aud
relę. Tada jie visi pašoka ant ko
jų.

Taip ir šiame susirinkime, Ypa
tingo susidomėjimo Lietuvių Na
mų reikalais eiliniai Sąjungos na
riai beveik nerodė. Jie (mažiau 
kaip pusė visų narių) tyliai išklau
sė valdybos narių pranešimų, apy
linkės kontrolės komisijos akto, 
pirmininkaujančiam pasiūlius už- 
gyrę ir patvirtino Sąjungos veik
lą, jautriai nuplojo prašymą val
dybai pasilikti ir ateinančiai ka
dencijai, tačiau diskusijų, išskyras 
kelias banalias pastabėles, visai 
ir nebuvo. O buvo laukta, kad bent 
svaigiamųjų gėrimų leidimo klau
simą susirinkimas plačiau pake
dens. Ir sumanymuose vertas dė
mesio tik ponios Reisonienės iš
keltas klausimas, ar naudinga bū
tų parūpinti lietuviškam jaunimui 
lietuvių autorių kūrinius, išvers
tus į anglų kalbų? Kaip žinoma, 
p. Reisonienė, padedant p.p. Gar- 
baliauskui ir M. Urbonui, gražiai 
išplėtė ir pagyvino skaityklos- 
bibliotekos veiklų. Ji nori dabar 
parūpinti lietuviškam jaunimui ir 
j anglų kalbą išverstus lietuvius 
rašytojus. Klausimas įdomus, ta
čiau prieštaravo pirmininkaujan
čio minčiai, kad tokios knygos bū
tų tikrai naudingos lietuviškam 
jaunimui, kad jos galėtų išjudinti 
jaunimo susidomėjimą lietuviais 
rašytojais ir kad jiems vėliau gale 
tų kilti noras susipažinti su tais 
pačiais kūrėjais ir lietuviškoj kny-

*
Kalbant apie Melb. apylinkės 

susirinkimą^ ija{me nepagailėta 
karčių žodžių Mūsų Pastogės ad
resu. Vienas pilietis priekaištavo, 
kad vasario 16-sios numeryje ne
paminėta nepriklausomybės kovų 
pirmųjų žuvusių karių, kaip Luk
šio, Eimučio ir kitų. Gi Lietuvių 
Fondo atstovui M.P. išrodo kaip 
lietuvybės ardytoja, nes nepropa
guoja Liet. Fondo idėjos, kaip 
pats jo atstovas norėtų.

SYDNEY APYL. V-BOS INFORMACIJOS
VLIK’o PIRMININKAS DR. J.K. 

VALIŪNAS SYDNĖJUJE
Kovo 21 d., ketvirtadienį, 7.30 

vai. vak., “Dainavos” salėje, 
Bankstowne Dr. J.K. Valiūnas da
rys pranešimų. Po pranešimo at
sakinės į klausimus.

Sydnėjaus lietuviai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti.

JAUNIMUI SVARBU
Kultūros ir jaunimo reikalams 

Valdybos narių iniciatyva kviečia
mas lietuviškasis Sydnėjaus jauni
mas pasitarimui kovo 24 d., 2 vai. 
“’Dainavos” Namuose, Banks
towne.

Pasitariman kviečiami:
1. Lietuviškasis Sydnėjaus apy

linkėse gyvenąs jaunimas, ypatin
gai, lankąs aukštąsias mokyklas; 
gerai ar tik apgraibomis kalbąs 
lietuviškai;

2. lietuviškų jaunimo organiza
cijų nariai, jų vadovai ar jų įga
liotiniai (atskiri kvietimai nebus 
siunčiami);

3. kvečiami visi lietuviai, ku
riems rūpi lietuviško auklėjimo 
reikalas tremtyje.

Pasitarimo tikslas:
1. duoti progos pačiam jaunimui 

pasisakyti įvairiais juos liečian
čiais klausimais;

2. ieškoti būdų bei priemonių lei 
džiant pačiam jaunimui pasireikš-
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ti įvairiose lietuviško veikimo ša
kose;

3. sudaryti sąlygas jaunimui 
plačiau tarpusavyje bendrauti per 
lietuviškas jaunimo organizacijas, 
lietuviškus jaunimo pasilinksmini
mus bei kitas pramogas.

JAUNIME. JAU ŠIANDIENĄ 
TAU LAIKAS KURTI SAVO 
LIETUVIŠKOS VEIKLOS ATEI
TĮ!

VIENA SAVAITGALIO 
MOKYKLA SYDNĖJUJE

Veikusios Bankstowno ir Lid- 
combės savaitgalio mokyklos susi
jungė į vieną. Šiais mokslo metais 
veiks bendra mokykla Lidcombė- 
je, St. Joachim’o Parapijos mo
kyklos patalpose prieš lietuviškas 
pamaldas.

Valdyba ragina tėvus kuo skait- 
lingiau siųsti savo vaikučius į šią 
lietuvišką savaitgalio mokyklą.

PADĖKA
Valdyba dėkoja p. Jablonskienei, 

p. Petroniu: ir p. Kurlinskui už 
paaukotus fantus loterijai.*

Į apylinkės valdybos pasiųstą 
memorandumą rezoliuciją, priim
tą Vasario 16 minėjime Australi
jos min. p-kui, valdybos p-ko A. 
Dudaičio adresu gautas iš ministe- 
rio pirmininko įstaigos raštas, ku- 
rame min. p-ko vardu dėkojama 
ir užtikrinama, kad Australija 
niekad nepripažino ir nepripažįs
ta Lietuvos inkorporavimo į Sov. 
Sąjungų, daugelį kartų Jungt 
Tautose kėlė sovietų kolonializmą 
ir šito nusistatymo laikysis kiek
viena pasitaikiusia proga. ,
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