
VLIK* AS 
IR MES

Šie metai, paskelbtieji lietuvių 
Laisvės Kovos Metais, nėra vien 
tik popierinis Sūkis, kurį metams 
pasibaigus teks nuplėSti. Jau nuo 
pat metų pradžios visuose kraš- 
tuose lietuvių tarpe jaučiamas 
tam tikras veržlumas, sujudimas, 
akcija ne vien lietuviškoje veik
loje savųjų tarpe, bet ji ima 
reikštis ir tam tikra politine ofen. 
šyva už Lietuvos laisvę. Ypač 
Šitoji sustiprinta politinė akcija 
ir iniciatyva jaučiasi iš VLIKo 
— vyriausio mūsų politinio or
gano, kuris kaip tik stovi Lietu
vos laisvės kovos avangarde. Jau 
anksčiau skaitėme šio laikraščio 
puslapiuose šių jubiliejinių metų 
veiklos ir kovos programą, kur 
užsimotų darbų didžiumą ryžtasi 
atlikti kaip tik Vlikas. Vienas iš 
tokių darbų, tegu ir neįrašytų į 
veiklos programą ..yra VLIKo 
pirmininko Dr. J. K. Valiūno ke
lionė aplink pasaulį. Šiandie mes 
jį turime čia Australijoje. Ir ne 
vien tik paviešnagėti Dr. J. K. 
Valiūnas išsileido į kelionę. Kaip 
iš jo oficialių ir privačių pareiš
kimų žinome, jis šioje kelionėje 
išnaudoja ir išnaudos visas gali
mas priemones įvairiuose, ypač 
Lietuvai drauginguose kraštuose, 
priminti Lietuvos padėtį ir užtik
rinti, kad Lietuvos byla nebus 
paguldyta diplomatų stalčiuose, 
bet vienaip ar kitaip bus viešai 
keliama ir svarstoma. Šiai kelio
nei Dr. Valiūnas skiria ir savo 
privatų laiką ir savo lėšas. Dar 
daugiau: jo asmeniški kontaktai 
tiek toli siekia, kad jis lengvai 
prieina ir prie ministerių, prie 
ambasadorių, prie prezidentų.

Tačiau ne vien tik VLIKo pir. 
mininko kelionė išsemia jo užsi
mojimus ir pastangas. Yra visa 
eilė darbų, kurie ne vienam žmo
gui įvykdomi, bet visų sutelkti
nėmis jėgomis. Štai dėl ko VLI- 
Ko pirmininkas ir primena kiek
vienam lietuviui, kad kova už 
Lietuvos laisvę yra ne vien VLI- 
Ko pareiga, bet mūsų visų.

Iš tikrųjų, negalime kiekvie
nas atskirai kreiptis į atitinkamas 
institucijas su prašymais ir rei- 
kalavmais. Tam yra vienas orga
nas, specialiai sudarytas vesti po
litinę kovą už Lietuvos laisvę, 
tad juo tenka ir pasitikėti, ir jį 
remti. Gali vienam kitam nepa
tikti kai kurie Vlike veidai, ta
čiau nežiūrint kas į jį įeitų, vis 
tiek vykdo jam patikėtas funk
cijas. Visai kitokia padėtis ir re
zultatai būtų, jeigu VLIKas būtų 
tikras mūsų visų solidarumu, pa
rama ir jam sudarytume nepa
laužiamą užnugarį. Gal tada ir 
to paties VLIKo planai ir užsi
mojimai būtų efektyvesni.

Mes žinome, kad savu laiku 
pačiame VLIKe buvo trinties ir 
nesutarimų. Tačiau laikas ir pa
siaukojančių asmenų pastangos 
tuos visus nelygumus pašalino, 
ir kaip Dr. Valiūnas teigia, šian
die V LIK e konsoliduotos visos 
mūsų politinės jėgos ir darbas 
vyksta sklandžiai ir sutartinai. 
Pats dabartinis VLIKo pirminin-

LIETUVIŲ DIENŲ PREZIDIUMAS 
INFORMUOJA

1968 metų Lietuvių Dienoms or
ganizuoti institucijos (7)

Adelaidės apylinkės valdyba dar 
pereitais metais (gegužės 26) pra
dėjo organizuoti atitinkamas ins
titucijas, kurios turės pravesti 
1968 metų Lietuvių Dienas Ade
laidėje. Tuo reikalu sušaukti or
ganizacijų atstovai ir kultūrinin
kai savo pirmam pasitarime iš
rinko Lietuvių Dienų Sekcijų va
dovus, būtent:

1. Dainų šventės (V. Šimkus);
2. Dailės parodų (L Pocienė);
3. Literatūros (P. Andriušis);
4. Teatro (P. Launikaitis);
5. Tautinių šokių (B. Lapšienė 

ir V. Straukas);
6 Foto parodos (V. Vosylius);
7. Sporto (S. Urnevičius);
8. Skautų (V. Neverauskas);
9. Jaunųjų pasirodymo (G. Va

siliauskienė) ;
10. Studentų (A. Radzevičius);
11. Apgyvendinimo ir sporto sek

cija (sekcijos pilna sudėtis —
J.G. Rakauskas, P. Gasiūnas, 
J. Donela ir P. Launikaitis);

12. Maitinimo Sekcija (vadovauja 
ALB Moterų Sekcija);
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kas sudarė VLIKo valdybą iš 
tokių žmonių, kurie joje dirba, 
bet ne atstovauja vienokią ar ki
tokią grupę. O tai jau didelis šuo. 
lis į pozityvią pusę, kas iškelia 
VLIKą ir kaip autoritetą ir ža
dina juo pasitikėjimą. Belieka tik 
mums visiems šią taip svarbią in
stituciją palaikyti ir kiekvienu at
veju remti.

Iš viešų Dr. J. K. Valiūno pa
sisakymų visi supratome ir įsiti
kinome, kad VLIKas tik tada sa
vo darbais pasirodys efektyvus, 
kai mes visi nesvyruodami sto
sime jo užnugary ir jį palaikysi
me tiek konkrečiais darbais, ku
rie mums bus pavesti, tiek ir aiš
kia materialine parama. Šiandie 
vis dar neatsikratome seno įpro
čio — tikėtis ir laukti iš VLIKo 
visko patiems niekuo nepriside- 
dant.

Todėl šitas VLIKo pirmininko 
vizitas tenepasibaigia tik džiaugs
mingu pasisvečiavimu, bet ir aiš
kiu užsiangažavimu. (v.k.)

DR. J. K. VALIŪNAS
Aplankęs Canberros, Melbourne 

ir Adelaidės lietuvius Vliko p-kas 
sugrįžta į Sydney drauge su ALB 
Krašto V-bos p-ku p. S. Narušiu 
kovo 25 d., pirmadienį 7.45 vai. 
vak. ir apsistos Australia Hotel.

Kovo 26 d., antradienį, 12 vai. 
dienos metu Dr. J.K. Valiūnas iš
skrenda iš Australijos.

Tautiečiai prašomi rinktis į ae
rodromą aukštojo svečio išlydėti 
kaip galint gausesniu būriu.

Politikos vingiuose
AUKSO PREKYMETIS

Pastaruoju metu pasaulio spau
doje visas dėmesys nukreiptas ne 
tiek į politiką, kiek į finansinius 
reikalus. Sunku ir nustatyti, kodėl 
tą auksą perka, kam jį parduoda, 
kodėl net Šveicarijoje amerikoniš
kus dolerius priima tik mažomis 
sumomis. Žinoma, ir Kremlius try
nė rankas tikėdamiesi greitos dole
rio dominavimo pabaigos tačiau to
je pat Maskvoje žmonės ne rub
lius, bet dolerius graibstė.

Tarptautinius finansų reikalus 
ir prekybą sunku iš anksto nusta
tyti ne tik bankininkams bei biz
nio ekspertams, tai juo labiau visą

13. Finansų Sekcija (vadovauja
K. Pocius);

14. Informacijų Sekcija (vado
vauja V. Radzevičius).

Veikdami kaip kolektyvas, visi 
šių sekcijų vadovai sudaro Ade
laidėj rengiamų Lietuvių Dienų 
Komitetą. Šis komitetas 
majame posėdy išrinko 
Dienų Prezidiumą, kaip 
jį organą. Dabartinį
Dienų Prezidiumą sudaro:

savo pir- 
Lietuvių 

vykdomą- 
Lietuvių

Pirmininkas Juozas Lapšys, 14 
Leroy St., Glenunga 5064, S.A.; 
Sekretorius V. Radzevičius, 21 
Selby St, Kurralta Pk. 5037, S.A; 
Iždininkas K. Pocius, 18 Torrens 
Ave., Fullarton Pk. 5063, S.A.; 
Nariai: G. Vasiliausienė, 4 Bar 
retts Rd., Torrens Pk. 5063 ir I. 
Pocienė 2a Tallalla Tee., Myrtle 
Bank 5064, S.A.

Organizacijos ar pavieniai as
menys, kurie turėtų kokių nors 
Lietuvių Dienas liečiančių reikalų, 
prašomi kreiptis į Prezidiumo se
kretorių V. Radzevičių aukščiausiai, pirkdami auksą oficialia kai- 
nurodytu adresu. na vietoje gali padaryti milžiniš-

(Tolimesnės Prezidiumo infor- ką pelną. Tačiau naujai įvežto 
macijos seks kituose numeriuose), aukso iš Amerikos kaina nekito,

VLIK’o Pirm. Dr. J. K Valiūnas Australijoje
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto pirmininkas Dr. J. K. 
Valiūnas Sydnejų pasiekė pora 
dienų anksčiau, negu buvo skelbta. 
Jis nusileido Sydney aerodrome 
kovo 18 d. ir buvo pasitiktas bū
relio lietuvių, kurių tarpe matėsi 
ALB Krašto valdybos pirmininkas 
p. S. Narušis, Krašto Kontrolės 
Komisijos p-kas inž. V. Bukevi
čius, Sydney apylinkės p-kas p. A. 
Dūdaitis su ponia, kun. P. Butkus, 
Mūsų Pastogės redaktorius V.

VLIK’o pirmininkas Dr. J.K. Valiūnas, pasitinkamas Sydney aerodrome 
kovo 18 d. Iš kairės M.P. red. V. Kazokas, Krašto kontrolės k-jos pirm. inž. 
V. Bukevičius, jaunuolis Laukaitis, už jo Krašto V-bos pirm. S. Narušis, VLIK’o 
pirmininkas Dr. J. K. Valiūnas, kun. P. Butkus, p-lė Laukaitytė, Krašto V-bos 
iždn. inž. V. Jaras. Tautos Fondo atstovybės pirm. Dr. A. Mauragis ir Newi 
Digest International redakt. J.P. Kedys.

Nuotrauka V. Bernoto

monetarinę aukso ir prekybos ma- 
chineriją sunku suvokti eiliniam 
žmogui. Paprastai parduodamo 
aukso kiekis ir pirkėjas laikomas 
paslapty. Viena tik aišku, kad an
glosaksų kraštuose, išskyrus Kana
dą, eiliniam žmogui — gali jis būti 
ir turtuolis, niekas aukso neparduo
da. Amerikoje, Anglijoje ir Aus
tralijoje aukso didesniais kiekiais 
iš viso privačiai negalima laiky
ti. Šiuose kraštuose auksą gali pirk 
ti ar parduoti tik valstybė ar tam 
atitinkami bankai. Tuo tarpu Ka
nadoje ir beveik visoje Europoje 
išskyrus Prancūziją auksu gali 
prekiauti kas tik nori.

Staigus aukso pareikalavimas 
prasidėjo pastebėjus Amerikos 
pasikartojančius Amerikos mokes
čių deficitus. Amerika,
būdama daugiau eksportuotoja ir 
pardavėja, negu pirkėja, savo pre
kėmis ir kapitalu užverčia prekiau
jančius kraštus. Daugeliu atve
jų ji investuoja savo kapitalus už
sienio biznyje ir pramonėje. Per 
pastaruosius dešimtį metų toks 
Amerikos kapitalas užsienyje pra
dėjo smarkiai daugintis užtvindy
damas pasaulio rinkas doleriais. 
Dolerių savininkai su nerimasčių 
vis laukė nematydami mokesčių 
deficito pabaigos. Pribrendo padė
tis tokia, kad imta abejoti dolerio 
verte ir ar įmanoma dolerius iš
keisti į auksą oficialia dolerio ver
te — $35 už aukso unciją. Kilo 
ir kita abejonė, jog mažėjant Ame
rikos aukso rezervams, kuriuos 
nuolat melžia Vietnamas, ar tik 
nepakils aukso kaina, o paties do
lerio vertė kris.

Taip vadinami aukso spekulian
tai 1940 m. Londone už vieną auk
so unciją mokėjo, po 41 dolerį, kai 
tuo tarpu oficiali aukso kaina nuo 
1934 metų laikosi pastoviai — 35 
amerikoniški doleriai. Jlau tada; 
Anglija susirūpino, kad spekulian- 
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Kazokas, News Digest Interna
tional žurnalo redaktorius J. P. 
Kedys, p. p. V. Rušos, V. Bernotai, 
A. Baužė, J. Kapočius ir eilė kitų. 
Aukštąjį svečią sutikus dar valan
dėlę teko praleisti ten pat aerodro
me besikalbant, kur Dr. J. K. Va
liūnas painformavo apie pasaulio 
politinę padėtį, apie aktualiuosius 
lietuviams klausimus ir kaip jie 
vystosi.

Dr. Valiūnas papasakojo, kad 
jis išsiruošęs kelionei aplink pa-

V. BERNOTAS

o pirkėjai juodoj rinkoj nusvilo 
pirštus.

Daugely valstybių kursuojantis 
pinigas yra jų pačių ir su juo 
elgiamasi, kaip valstybei patinka. 
Tačiau Amerikos doleris, taip kaip 
ir britų svaras vartojami pasau
ly kaip rezervo ir prekybos mone
ta ir dėl to net vadinami tarp
tautine valiuta. Amerika turėdama 
•finansinę galią laisvai gali leisti 
kitiems kraštams naudotis dole
riais. Anglija tuo tarpu turi skai
tytis su kiekvienu svaru, paten
kančiu į užsienį. Ir jeigu pavyz
džiui Anglijai reiktų apginti sva
rą, t.y. padengti jį auksu, ji gali 
atsidurti tokioj padėty, kad jos 
80% visų pinigų, yra užsieny, už 
ką anglai atsakingi auksu.

Tarptautinę valiutą valdąs cent
rinis bankas ligi šiol finansinius 
reikalus laviravo gana sėkmin
gai. Šiam bankui priklausančios 
valstybės (Anglija, J.A.V., Vak. 
Vokietija, Belgija, Olandija, Švei
carija, Italija ir Prancūzija) iš
skyrus Prancūziją aukso pirkimo 
įkarščio metu dėjo visas pastan
gas, kad aukso kaina nekiltų ir kad 
doleris ir paliktų, buvusio prezi
dento Kennedy žodžiais “toks ge
ras kaip ir auksas’’.

Žinoma, de Gaulle ir Maskvos 
norai šiuo sykiu sutapo -— sužlug
dyti dolerį ir drauge su anglų sva
ru išstumti iš tarptautinės apy
vartos. De Gaulle pirmas pasisku- 
bno savo dolerių rezervus iškeisti 
j auksą. O tai padaryta tyčiomis 
norit pakenkti ir paaštrinti 
šaulio finansinę krizę.

pa-

ANGLIJA

Po daugybės finansinių ir eko
nominių krizių darbiečių partiją 
Anglijoje ištiko dar vienas nema
lonumas — pasitraukė ministerio 
pirmininko pavaduotojas ir užsie
nio reikalų ministeris George 
Brown. Susidariusi padėtis Ang
lijoje kiek panaši į Amerikos gy
nybos sekretoriaus McNamaros 
likimą. Prezidentas Johnsonas ne
pakėlė piršto ir nebandė atkalbė- 

saulį kaip tik lietuviškais reika
lais. Buvo užsukęs į Pietų Korėją, 
kur matėsi su valdžios atstovais, 
kalbėjosi dėl pašto ženklo išleidi
mo paminint Lietuvos nepriklau
somybės 50 metų 
pasikalbėjimus su 
vais. Su juo taip 
view ir televizijos

Pietų Korėjoje yra taip pat dar 
vienas veiklus lietuvis, tai kun. 
Bulaitis, kuris ten dirba kaip Va
tikano nuncijaus sekretorius. Kun.

sukaktį, turėjo 
spaudos atsto- 
pat buvo inter- 
programoje.

ti Mc Namaros, taip kaip ir min. 
pirmininkas H. Wilson, atrodo, tik 
ir laukė Mr. Brown rezignaci
jos.

Ministeris Brown po daugelio 
incidentų ir po dažnų grasinimų 
pasitraukti iš pareigų jautėsi mi
nisterio pirmininko ignoruoja
mas. Kad ir, pavyzdžiui, valiutos 
krizėje posėdžiai vyksta be G. 
Brown. Jo pastangos vykti į Jung
tinių Tautų sesiją Rodezijos reika
lais ministerio pirmininko užšal
domos. Min. P-ko nuomone, bus 
daug geriau, jei nuolatinis Jung
tinėse Tautose atstovas reikalus 
tvarkys šalčiau ir išsamiau.

Anglija šiuo metu pergyvena sun 
kiausią politinę, ekonominę ir fi
nansinę krizę. Imigracijos suvar
žymai, kylanti bedarbė, nauji mo
kesčių pakėlimai gresia katastro
fiška depresija, panašiai kaip 
prieš 40 metų.

VASARIO 16-JI
AUCKLAND'S (N.Z.>

Šiais metais palyginamai didelis 
skaičius mūsų mažos kolonijos su
sirinko minėjimui. Valdybos narys 
p. Č. Liutikas, atidarydamas mi
nėjimą keliais žodžiais prisiminė 
ir paprašė pagerbti susikaupime 
visus tuos, kurie mirė, kartais au
kodami savo gyvybę ar žuvo kan
kinio mirtimi kovoje dėl lietuvy
bės ir Lietuvos laisvės. Jis paly
gino mūsų tautą su plačiašakiu 
vešliai augusiu ąžuolu. Deja, to 
gražaus ąžuolo gyvenimas liūdnas 
ir net tragiškas, šakos draskomos, 
laužomos, o šaknys negailestingai 
naikinamos. O prie to ir mūsų pa
čių didžiausia kaltė — atšalimas 
ir lietuvybės išsigynimas.

Gėlėmis papuošto nepriklauso
mybės akto su Dr. V. Kudirkos ir 
Dr. J. Basanavičiaus paveikslais 
bei tautiniais šūkiais papuoštoj 
salėj p. A. Varkolis skaitė šiam 
minėjimui pritaikintą paskaitą. 
Paskaitoje pažymėjo iš išryškino 
mūsų kovas ir aukas už Lietuvos 
laisvę Ilgiau sustojo prie priežas
čių, dėl ko prarasta nepriklauso
mybė. Baigdamas iškėlė, kad ko
vos laimėjimas priklauso nuo mū
sų pačių. Tik vieningumas, parei
gingumas ir pasišventimas mūsų 
tėvynei Lietuvai.

Po to p. Vacys Procuta skaitė 
paskaitą anglų kalba mūsų šeimų 
nariams. Išdėstė trumpais bruo
žais mūsų tautos istoriją, iškėlė 
mūsų neryžtingumą ir kietą kovą 

Bulaičio pastangomis korėjiečių 
kalba išleista pasaulyje pagarsė
jusi Sibiro lietuvaičių maldaknygė 
“Marija gelbėk mus”, nepaprastai 
gražiai išleista ir iliustruota lietu
viškais vaizdais ir rūpintojėliais.

Pakeliui Dr. Valiūnui dar teko 
sustoti ir Formozoje, kur taip pat 
matėsi su vyriausybės atstovais ir 
turėjo progos priminti Lietuvos 
reikalą. Kiek ilgiau VLIKo pirmi
ninkas (net dešimtį dienų) buvo 
sustojęs Filipinuose. Čia jis matė
si su vyriausybės žmonėmis ir 
pačiu prezidentu, čia kaip ir Pie
tų Korėjoje jis turėjo pasikalbėji
mų su spaudos atstovais ir jo at
vykimas bei Lietuvos klausinius 
buvo spaudoje plačiai aprašyta.

Australijoje irgi panašus tiks
las: ne vien tik pasimatyti su lie
tuviais, bet taip pat sueiti į kon
taktą su Australijos vyriausybės 
organais, priminti Lietuvos reika
lus ir iškelti juos australų spau
doje. Pabuvęs savaitę laiko Aust
ralijoje Dr. J. K. Valiūnas dar ža
da sustoti Indonezijoje, Malazijoje 
ir pro artimuosius rytus vyks į 
Europą.

Reikia pastebėti, kad Dr. Valiū
no judrumas, jo artimų ryšių tu
rėjimas įvairių kraštų vyriausy
bėse labai daug prisideda Lietuvos 
'bylos reikaluose. Jo teigimu, vie- 
nintėlis kelias sėkmingai judinti 
ir kelti Lietuvos reikalus yra per 
asmeninius santykius, bet ne ofi
cialiu keliu.

ŽINIOS
Pereitą savaitę pasiryžęs kandi
datuoti į Amerikos prezidentus se
natorius Robers Kennedy savo kal
boje griežtai kritikavo dabartinio 
prezidento Johsono vedamą poli
tiką ir Vietnamo karą. Jis tikino, 
kad Vietnamo karas visai nepatei
sinamas ir kad jis, jeigu būtų 
išrinktas prezidentu, Vietnamo ka
rą tuoj pat baigtų. Plačiau apie 
kandidatų į prezidentus nominaci
ją rašo J. Šoliūnas šiame numery.

— ★ —
Londone (Anglijoj) pereitą sa

vaitę buvo suorganizuota milžiniš
ka demonstrancija prieš karą Viet
name. Demonstracijoje dalyvavo 
apie 15.000 demonstrantų. Kai pa
sireiškė agresyvūs veiksmai Lon
dono policija bandė demonstran
tus išsklaidyti. Susidūrime yra 
keli šimtai sužeistų, daugiausia 
policininkų.

Vienintėlis gyvas išlikęs su per
sodinta širdim dantų gydytojas 
Pietų Afrikoje Dr. P. Blaiberg 
jau paleistas iš ligoninės ir gyve
na savo namuose. Praėjo daugiau 
kaip trys mėnesiai po operacijos 
ir jis jaučiasi visai gerai.

dėl tėvynės Lietuvos. Taip pat 
perskaitė Baltų Klubo latvių ir 
estų atstovų sveikinimus.

Po paskaitą mūsų pačių sudary
tas miniatiūrinis choras lietuviškų 
dainų. Pianinu jaunuolis V. Var- 
kalis. Jis jau nebe pirmą kartą 
skambina. Džiugu, kad turėsi savo 
pianistą.

Minėjimą apvainikavo p. M. Ko- 
valiauskienė gražiai ir jautriai 
padeklamuodama.

Po minėjimo visi svečiai buvo 
pakviesti prie užkandžių — vaka
rienės.

Malonioj ir jaukioj nuotaikoj 
susirinkusieji geros valios tautie
čiai praleido keletą valandų klau
sydamiesi iš plokštelių lietuviškų 
dainų ir muzikos.

Taip pat buvo priimta ir protes
to rezoliucija — raštas memoran
dumas, kuris pasiųstas N. Zelan
dijos ministeeriui pirmninkui, vie
tinei spaudai ir keletai žymesnių 
N. Zelandijos valstybininkų dėl 
Lietuvos okupacijos.
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JONAS SOLlVNAS
PIRMOSIOS KREGŽDĖS

Begrįžtą paukščiai skelbia artėjantį pavasarį. Tai pirmieji 
ženklai ir žinia, kad žiemos tyla baigiasi, kad netrukus ateis karš
tesnės arba bent šiltesnės dienos.

Neseniai įvyko šiame krašte pirminiai rinkimai (primary 
elections). Tie rinkimai New Hemshire steite byloja, kad šįmeti- 
niai prezidentiniai rinkimai šame krašte gali būti labai karšti. Ži
noma, iš vienų mažų pradinių rinkimų negalime daryti absoliu
čių ir didelių išvadų, tačiau bent kai kuriuos spėliojimus galime ir 
dabar jau išvesti.

Pirmiausia — as gi yra tie. pirminiai šio krašto rinkimai?
Amerikos rinkiminė sistema yra ne tik paini, ir sudėtinga, bet 

taip pat ir labai archaiška.
Prezidentiniuose pirminiuose rinkimuose abi šio krašto didžio

sios partijos — demokratai ir respublikonai — renka kiekviename 
steite delegatus į partijos konvencijas. Gi konvencijoje partiijų iš
rinktieji kandidatai nominuoja prezidentinius kandidatus būsi
miems rinkimams.

Tiesa, nors pirminiuose rinkimuose niekas tiesioginiai prezi
dento ir nerenka, tačiau balsuotojai turi teisę pasisakyti, už ku
riuos prezidentinio kandidato delegatus į partijos konvenciją jie 
pasisako. Iš tų pasisakymų pirminiuose rinkimuose ir spėjame maž
daug, už ką dauguma balsuos ir kokius kandidatus mieliau pasi
renka patys krašto gyventojai.

Amerikos gyvenime New Hemshire, steito pirminiai rinkimai 
yra tuo svarbūs, kad tai pirmasis balsas rinkiminiais metais. Tam 
tikra prasme, šitie balsavimai “duoda toną” tolimesniems pirmi
niams balsavimams kituose steituose. Už tat nenuostabu, kad New 
Hemshire pirminiai balsavimai laikomi labai svarbiais ir įtakingais 
ir juose žinomi kandidatai į prezidentus veda nepaprastą propa
gandą už savo kandidatūrą.

Šįmetiniai New Hemshire pirminiai balsavimai buvo įdomūs 
daugeliu atžvilgių. Neperdedant galima teigti, kad jie gali turėti įta
kos ne tik į krašto tolimesnę politiką, bet ir į bendrą pasaulio rei
kalų eigą.

Pirminiuose rinkimuose respublikonai galėjo pasisakyti už 
Nixoną ar kitus mažiau žinomus kandidatus kaip Rockfeller, 
Romney, Regan, Percy ir t.t.

Respublikonuose tik Nixonas vedė ypatingai aktyvią propa
gandą už savo kandidatūrą. Romney prieš pat rinkimus atšaukė sa
vo kandidatūrą į prezidentus. Gi Rockfelleris dar nėra paskelbęs 
oficialiai savo kandidatūros į prezidentus.

Nixon rinkimuose būtinai norėjo kuo daugiau surinkti balsų 
ir tuo būdu įrodyti, kad gyventojų tarpe jis yra populiariausias res
publikonų partijos kandidatas, Šitai jis New Hemshire rinkimuose 
ir pasiekė, nes už jo kandidatūrą remiančius delegatus į respubliko
nų partijos konvenciją pasisakė apie 80% respublikonų balsuoto 
jų. Toks gausus balsuotojų pasisakymas nepaprastai sustiprino 
Nixono kandidatūrą į prezidentus. Partijos konvencijoje, jei Nixo
nas išlaikys dabartinį populiarumą, kitiems kandidatams bus labai 
sunku jį nugalėti. Dabar jau spėjama, kad respublikonai greičiau
siai nominuos Nixoną į prezidentus.

Demokratų partijos pirminiai rinkimai New Hemshire steite 
buvo dar įdomesni. Oficialiai kandidatavo senatorius E. Mc
Carthy. Gi kitų kandidatų pavardes a la Johson, Kennedy, Stassen 
balsuotojai galėjo įrašyti. Demokratiniai balsavimai patiekė staig
meną: net 41% balsuotojų pasisakė už tuos, delegatus į demokra
tų partijos konvenciją, kurie prižadėjo remti McCarthy kandidatū
rą. Ką tai reiškia? O tai reiškia labai daug. Visų pirma ir svarbiau
sia tai yra, kad Mc Carthy kategoriškai pasisakęs prieš Vietnamo 
karo vedimą. Jis Amerikoje ypač šiais metais yra vadinamas “tai
kos kandidatu”. Vadinasi, didelis balsuotojų nuošimtis pasisakęs už 
jo kandidatūrą, rodo, du dalykus: Johnsono nepopuliarumą ir (ar
ba) Vietnamo karo įgrisimą amerikiečiams. Kas daugiau McCarthy 
padėjo — Johsono nepopuliarumas ar noras baigti Vietnamo ka
rą — galima tik spėlioti. Tačiau šio krašto politikos žinovai tei
gia, kad Vietnamo karas yra pati svarbiausia gausaus pasisakymo 
už McCarthy priežastis.

Tiesa, net 50% pasisakė už Johsoną bet to neužtenka. John
sono šalininkai tikėjosi, jog bent 70% pasisakys už Johnsoną ir 
tuo būdu pritars dabartinei Johnsono politikai.

Senatoriaus McCarthy kandidatūros populiarumas kelia didelio 
rūpesčio visame krašte, nes tai byloja ne tik Mac Carthy populia
rumą, bet kartu ir Vietnamo karo nepopuliarumą. Vietnamo ka
ras amerikiečiams jau įgriso. Nusibodo nuolatinis biudžeto eikvo
jimas karui, gąsdina beprasmis karių žuvimas.

Šiandie Amerika suskilusi į daugelį dalių: baltą ir juodą, už 
karą ir prieš karą Vietname. Pirminiai balsavimai New Hemshire 
byloja, kad Vietnamo karas yra svarbiausia ir skaudžiausia 
šio krašto suskilimo priežastis.

Kiek tas skilimas tęsis ir gilės, parodys kiti pirminiai balsavi
mai, apie kuriuos parašysime kiek vėliau.

Mūsų Brangius Prietelius,

STASĘ IR ANTANĄ PACEVIČIUS ir dukreles, 

liūdinčius dėl tragiškai žuvusio sūnaus ir brolio VYTENIO, 
nuoširdžiai užjaučiame

B. ir J. Lopšiai,

E. ir P. Mariukai,

G. ir J. Vasiliauskai.

Ponią HALINĄ KARVELIENĘ,

Jos Tėvui mirus Lietuvoje, 
nuoširdžiai užjaučiame.

D, ir J. Kapočiai

MŪSŲ PASTOGt

Vaclovui Šimkui kapa metų
Jeigu kas rašys Adelaidės lietu- žmona reiškė abejones tiems už- 

vių istorij’ą, tai sukaktuvininkui mojams. Maestro pastatė ultimatu- 
Lituanijos choro gimdytojui ir mu- mų: — Tai ką, nori kad pradė- 
zikiniam jo vadovui V. Šimkui tu- čiau gerti?
rėš skirti daugiausiai puslapių Gerti nepradėjo, sucementavo 
(jau dabar nėra abejonės), nes meno vienetų, kurio niekas iki šios 
pastarąjį dvidešimtmetį nė vienas dienos neįstengė pagraužti, jokios 
beveik puslapis tos istorijos neiš- svetimėjimo sąnašos neužtvenkė 
sivertė be šio vardo jis įsikalęs gaivalingo srauto, priešingai, jis 
marmuran amžinam atminimui. V. vis platesniais krantais besilieda- 
Šimkus bažnyčioj, V. Šimkus mi- mas veržiasi pirmyn.
nėjimuose, V. Šimkus Lietuvių — Ir ko tu čia taip įsikibai, sė- 
Dienose, V. Šimkus australų ra- dėtum sau prie šilto kakaliaus, po 
diofone, V. Šimkus kapinėse, V. darbo numetęs kampan staliaus 
'Šimkus tarptautiniame meno oblius bei grąžtus, ir garbintum 
festivalyje, V. Šimkus P. Australi- Poną Dievą! — kartą bandžiau jį 
jos provincijos miesteliuose, did- provokuoti.
miesčių salėse, Figaro čia, Figa- — Tuojau numirčiau 1 — atsa- 
ro ten, tiktai ne kaip nerūpestin- kė Tytuvėnų Žemaitis.
gas gatvių padauža su gitara ran- Visą gyvenimą, degęs kūrybine 
koje, o kaip rimtas dirigentas su ugnim, maestro įsitikinęs, jog sa- 
dideliu, gerai išmankštintu choru, ve išsakantis žmogus kaip ir sus- 
kuris neseniai savo repertuaran tojusi veikus dinamo mašina tė- 
įrašė kantatą. ra laužo krūva. Nustojus plakti

Kai čia 1949 m. įkėlęs koją, širdžiai ateina mirtis. Jaunystė- 
ėmė susišūkauti su kitais tautie- je visi esame užsidegėliais £>et> 
čiais ir juos gaudyti pakrūmėse, kad V. Šimkui ant pečių užkrovus 
kviesdamas į chorą, tai įsikūrimo ir šeštąjį kryžių neišblėso ugnis, 
rūpesčių apkrauta V. Šimkaus va, dėl ko čia jį liaupsiname!

VIETOJE SVEIKINIMO
Adelaidės Lituanios chorvedžiui 

muzikui Vaclovui Šimkui kovo 12 
d. suėjo 60 metų. Ta proga no
rėtųsi pasveikinti šį dinamišką 
kultūrininką palinkint jam dar 
daug sveikatos tolimesniuose jo 
darbuose.

Prieš porą numerių skaitėme 
Mūsų Pastogėje apie Adelaidės lie
tuvių kultūrinę veiklą ir atsiek
tus laimėjimus. Iš tolo žiūrint 
Adelaidės lietuviai turi kuo ir pa
sidžiaugti ir pasididžiuoti. Ir vi
sos tos Adelaidės lietuvių kultū
rinės veiklos centre stovi ir dar
buojas neišsenkamos energijos as
muo — muzikas Vaclovas Šimkus. 
Kažin, ar šiandie Adelaidės lietu
viai galėtų didžiuotis savo atsieki- 
mais, jeigu jų tarpe nebūtų Vac
lovo Šimkaus. Tai yra nepalau
žiamos valios ir neišsemiamos ener 
gijos žmogus, kuris beveik per 
dvidešimt savo veiklos metų Ade
laidėje nesusvyravo, nenuleido ran 
kų, nepavargo, nepalūžo.

Mūsų sąlygomis kolonijos gyve
nime ir veikloje pagrindinį vaid
menį vaidina choras. Choro pasi
rodymai yra esminiai ne tik savo 
rengtų koncertų metu, bt ir vi
sais kitais atvejais, kaip šventėse, 
minėjimuose, suvažiavimuose. Jis 
yra ašis, apie kurią sukasi neper
dėtai sakant visas mūsų lietuviš
kasis gyvenimas. O tų chorų va
rikliai ir yra chorvedžiai. Tačiau 
neužtenka chorvedžiui vien tik di
riguoti ir. mokyti dainuoti. Mūsų 
sąlygomis nepaprastai sunkus ir 
atsakingas chorvedžio darbas yra 
ir chorą išlaikyti. Šiame darbe ne

užtenka chorvedžio kaip muziko ir 
menininko: jis dar turi būti gele
žinės valios, neišsenkamos kantry
bės, neriboto pasiaukojimo. Vac
lovas Šimkus kaip tik ir turi šias 
suminėtas ypatybes. Jo vadovau
jamas Lituanijos choras per tuos 
septyniolika metų ne tik kad ne
susvyravo, bet nuolat stiprėjo ir 
kaip vienetas išsilaikė per skau
džiausias kolonijoje krizes.

Ne gana to. V. Šimkus Adelai
dėje nesiribojo vien tik choru. Jo 
visur pilna: tiek organizacijose, 
tiek talkose, tiek vadovybėje.

Dėkingi adelaidiškiai savo diri
gentą plačiausia prasme žada ati
tinkamai pagerbti kovo 30 d. Tą 
dieną vakare Adelaidės Liet Na
muose įvyks choro koncertas diri
guojant pačiam jubilijatui ir da
lyvaujant solistei G. Vasiliauskie
nei, pianistei N. Masiulytei. Tuoj 
po koncerto sukaktuvininkui pa
gerbti rengiamos vaišės katalikų 
Centro salėje.

Nors ir sulaukęs 60-ties V. Šim
kus yra kupinas jėgų ir entuziaz
mo, vis tik jo žvilgsnis ir dėme
sys sukauptas ne vien tik į šią 
dieną, bet ir į ateitį. Tai bene vie- 
nintėlis chorvedis Australijoje, ku
ris, norėdamas garantuoti choro o 
drauge ir kolonijos ateitį, užsiau
gino sau pavaduotoją — Vytautą 
Strauką, kuris atėjus laikui ne
apvils savo mokytojo.

Linkėdami gerb. sukaktuvinin
kui ilgų ir kūrybingų metų tikime, 
kad išgirsime dar ne vieną jo 
pastatytą kantatą. Ilgiausių Me
tų ! V.K.

Tu d i d v y
Nepriklausomybės kovų laikotarpis tai mūsų laikų įrašas į Lie

tuvos istorijos garbinguosiuos lapus. Mūsų savanoris-kūrėjas už
baigė tą kovą, kurią nesėkmingai vedė Kosciuškos, Jasinskiai, Ka
linauskai, Sierakauskai, Mackevičiai ir begalės kitų, kurių vardai 
baigėsi kartuvėse, egzekucijos aikštėse, Sibiro pusnynuose ar Kra
žių skerdynėse. Bet jis irgi atsigulė į Nežinomojo Kario kapą, 
kaip kainos už laisvę simbolį. Garbė jam!

Atgimusi Lietuva su jaunatvišku entuziazmu ėmėsi atstatymo 
darbų. Per 22 laisvo gyvenimo metus mes padarėme ir pasiekėme 
daugiau, negu kitos, vergijos pančių nenešusios tautos per ištisą 
šimtmetį. Mes tai galime drąsiai tvirtinti, nes keliaudami per pasau
lį, jį matėme. Mes didžiuojamės savo švietimo sistema, mokyklų 
tinklu ir ypač savo Universitetu ir Žemės Ūkio Akademija. Šių 
institucijų paruoštais specialistais ir dabar dar naudojasi Vakarai, 
nekalbant apie pačią Lietuvą. Mūsų pravesta žemės reforma savo 
socialiniu teisingumu ir ekonominiu tikslumu neturi sau lygaus 
pavyzdžio pasaulyje. Mūsų ūkininkas, pats gyvendamas neištai
gingai, davė geriausius žemės ūkio produktus išlepusios Europos 
rinkoms. Krašto ekonominis gerbūvis kilo kas dien dėka moder
niškai organizuoto Lietūkio, Pienocentro, Maisto, Paramos ir kitų 
prekybinių, bankinių ir pramoninių bendrovių ar kooperatyvų. 
Sveikatos srityje turėjome tikrai gerų ir pasišventusių specialistų su 
geru ligoninių ir sveikatos punktų tinklu O kas suskaitys kiek 
per tą laikotarpį išleista knygų, laikraščių, žurnalų, vertimų? Ar 
neturėjome, aukšto lygio teatro, operos, baleto, kurių mes pasi
gendame kad ir čia dar ir šiandien?

Ir galime be eilės skaičiuoti mūsų pasiektus rezultatus bet ku
rioje srityje. O iš tiesų tai buvo dar tik pradžia-vos 22-ji metai 
savos kūrybos ir veikios. Taigi, ar mes nesame verti laisvės la
biau už tuos, kurie ją gavę nežino kaip ja naudotis ir ima vienas 
kitą skersti? Ar mes prašėme iš ko nors globos ar pagalbos? 
Visus mįūsų tarptejutinius įsipareigojimus mes vyikdėirtę sąži-1

1968 m. Kovo 26 d.

dainavimo bei teoriniu mudkod 
dalykų.

1941 tarnavo Vilniaus Lietūkio

Gimė 1908-III-12 Užpelkių kai
me, Tytuvėnų valsčiuje, Raseinių 
apskrityje, dvidešimties metų vai
kinas jau buvo baigęs Šiaulių mo
kytojų seminariją, svajojo tapti 
dainininku, bet pasidarė... muiti
ninku Klaipėdos krašte, tiktai ne 
fariziejum, duoną užsidirbdamas 
įstaigoje visą laiką nemelavo pat
sai sau, klausė vidinio balso, ku
ris šaukė jį į užburtą muzikos 
pasaulį.

Klaipėdos krašto vokieti ninklai 
vietos jaunimui turėjo nutiesę vi
sokių gesangsverein’ų, turnverein’ų 
tiklą, laikė kietai savo rankoje 
priaugančią kartą. Keista, tuo tar
pu lietuvininkai, stiprioje Dievo 
žodžio sakytojų bei surinkimininkų 
įtakoje pasaulietines dainas bei šo
kius laikė nuodėmingu užsiėmimu. 
Tiesa, didesniuos centruos veikė 
Giedotojų draugijos chorai, tačiau 
kaimuose be konkurencijos viešpa
tavo vokiečiai. Tą žalą jaunimui 
pirmiausiai suprato Šaulių Sąjun
ga ir ėmė organizuoti chorus. Vie
nu metu, tik ką iš m. seminari
jos pakviestas, V. Šimkus vadova
vo net šešiems chorams: Vilkiškių, 
Kaščių, Gudų, Natkiškių, Pagėgių 
ir Katyčių, siautėdamas dviračiu 
visais keturiais vėjais!

Kiti gyvenimo įvykiai:
1931 m. baigė Karo Mokyklą as

pirantu.
1931-1939 tarnavo Pagėgių mui

tinėje ir vedė Giedotojų draugijos 
chorą.

1939- tamavo Tauragės muitinė
je, dėstė muziką gimnazijoje.

1940- 1941 mokytojavo Vilkaviš
kio gimnazijoj, važinėdamas į 
Kauno konservatoriją studijuoti

elevatoriaus vedėju, studijavo Vil
niaus konservatorijoje dainavimą, 
baigė pedagoginį skyrių su išplėsta 
chorvedyba ir muzikos teorija.

1944-1946 Weideno ir Bayreuth’o 
pabėgėlių stovyklose vedė chorus.

1946 su B. Budriūnu Wuerz- 
burg’o stovykloje suorganizavo 
dainų šventę, taip pat ir dirigavo 
(virš 400 choristų). Be to išleido 
rinkinius: Dainos mišriam chorui 
ir Vyrų choro dainos.

1949 atplaukė Australijon buvo 
įdarbintas Smithfield’e, pirmą sek 
madienį išėjo pėsčias Adelaidėn 
ieškoti lietuvių, kiek pasiėjėjus 
plentu sustojo mašina ir australas, 
išgirdęs jį bekulniuojant j Ade
laidę už 35 mylių, nors ir abejo
damas keleivio sveiku protu, liepė 
sėstis ir mieste išlaipino jį prie 
laikinosios “lietuvių” bažnytėlės, 
kur jis tuojau užsuko choro orga
nizacijos ratus.

1951 vyrų chorą pavertė mišriu 
ir pavadino Lituanija.

1951-1957 davė nesuskaičiuoja- 
jamą virtinę dainos koncertų lie
tuviams ir australams, pravedęs 
aršią propagandą papildė chorą 
jaunomis jėgomis.

1968 B. Budriūno kantatos "Tė
viškės namai” koncertinis išpildy
mas — premjera sukaktuviniame 
Vasario šešioliktosios parengime 
Adelaidėje.

1968-III-12 V. Šimkaus 60 me
tų sukaktis.

1968-III-30 koncertas ir jubili- 
jato pagerbimo aktas.

Dainuok, Šimkau, dar šimtą me
tų! Kaip tu dažnai sakai, kai lie
tuvis nustos dainuoti, jis jau bus 
miręs.

Pulgis Andr.

Lietuvos Kariuomenės savanoriui kūrėjui 
A.A.

Karoliui’ Žilinskui
mirus, jo žmoną, sūnus ir jų šeimas bei kitus gimines ir 
artimousius skausme, nuoširdžiai užjaučiame.

A..L.B. Canberros Apylinkės Valdyba

“Aušros” choro choristus
T. ir L. Žilinskus,

tėveliui ir uošviui mirus, nuoširdžiai užjaučiame.

Dirigentas ir choras

Tadą ir Česlovą ŽILINSKUS, 

jų tėveliui mirus, nuoširdžiai užjaučia

Jablonskių šeima

JUOZAS PETRAITIS

r i n žemė
I

ningai ir garbingai, ne taip, kaip kad juos vykdo mūsų sukta
sis okupantas.

O vis dėlto, laisvės vėl netekome.
Pirmieji audros žaibai sublykčiojo mūsų vakaruose. Tai lem

tingieji 1939-tie.ji metai. “Ein Volk, ein Fuehrer!” — viena tau
ta, vienas fuehreris. Tas fuehreris nusprendė, kad Klaipėda yra 
jo. Pakelėj Berlyne sustojusį mūsų užs. reikalų ministerį Urbšj 
Ribbentropas pareikalavo tuoj pat atiduoti Klaipėdą Vokietijai. 
Priešingu atveju, fuhereris veiksiąs žaibo greičiu. Tai žodinis ul
timatumas, kuris niekuomet nebuvo formuluotas raštu, jis perspė
jo, neprivalo savęs apgaudinėti tikėdamiesi kokios nors pagal
bos iš svetur.

Planai Klaipėdai okupuoti buvo jau paruošti prieš keturis 
mėnesius. Norėdamas pats save įamžinti “išvaduotoju”, Hitleris 
su adm. Raederiu kovo 22-rą sėda į nelemtingu likimu pasižy
mėjusį kovos laivą “Deutschland” ir jame laukia Ribbentropo 
signalo, kada kelias į Klaipėdą bus laisvas. Lietuvos įgaliotiniai, 
gi nesiskubino pasirašyti “sutarties”. Pėstininkas Hitleris laive 
ėmė lupti ožius ir nusisisirgęs jūros liga, nebetekęs kantrybės net 
du kartu siuntė skubias telegramas Ribbentropui, galų gale, 
klausdamas, ar jam reiksią kelią į Klaipėdą prasiskinti patran
komis. Žinoma, po to mūsiškiai buvo priversti pasirašyti dikta
tą. Kovo 23-čią Hitleris triumfaliai įžygiavo į Klaipėdą. To 
triumfo liudininku buvau ir aš.

Tikrajai audrai signalas buvo duotas, kai du didieji krau
geriai Hitleris ir Stalinas per savo tarnus Ribbentropą ir Molotovą 
iš anksto pasirašė grobio pasidalinimo sutartį, kurios nė vienas 
iš jų nemanė laikytis. Molotovo-Ribbentropo paktas, kaip jis va
dinamas, buvo pasirašytas Maskvoje 1939 metais rugpjūčio 23- 
čią ir vėliau pataisytas ir papildytas. Tai pati gėdingiausią tarp
tautinė sutartis, 29-tojo amžiaus gėda. Ji buvo priežastimi viso

(Pabaiga psl. 5)
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KOVO KLUBE
“KOVO” GEGUŽINĖ.

Sekmadienio popietė. Saulutė 
šypsosi pakibusi ant medžių viršū
nių. Švelnus vėjelis vos judina 
skautų žemėje medžių lapus. Siau
ru vingiuotu keliu pamažu slenka 
tautiečių mašinos. Jaunimas šū
kauja ir grupuojasi medžių pavė
syje. Neatsilieka ir senimas. Jau 
iš tolo nosį pradeda kutenti A. 
Laukaičio kepsnių kvapas. Baran- 
komis ir visokiomis gėrybėmis ap
krauti stalai. Sandėlyje verda pre
kyba Petronio parūpintais aukš
tos kokybės skystimėliais. Atspor- 
tavęs tautietis užgulęs statinę 
alaus šinkuoja alų stiklais. Aukš- 
tas sulysęs sulietuvintas vokietis 
glamžo akordeonų. Cabramatiškis 
pradeda spaviedoti klubo sekreto
rę. Grupė tautiečių “stato” sporto 
salę pažadais ir vis grūmoja į tą 
pusę, kur ramiai darbuojasi klubo 
pirmininkas. Prie Irenos stalo 
pusbernių didžiausia spūstis. Nė 
kiek mažiau ir prie barakų stalo 
spūsties. Greta skautų pastato po 
medžiu tautietis mėgina savo kai
mynei išaiškinti atomo amžiaus 
paslaptis.

Pro medžių šakas pasirodo dai
liai nuaugusi mergina. Visų akys 
nukrypsta jos pusėn. A, tai ta pa
ti, kuri įveikė Paleckį!

Gyvenimas verda skautų žemė
je. Neatsilieka ir Sydnejaus 
linksmieji broliai. Kiekvienam 
siūlo savo “naujagimį” už 20 
centų.

Sporto klubo rengta gegužinė 
reikia skaityti pasisekusia. Išsky
rus kelis nesupratimus. Daugiau
sia nusiskundimų buvo patirta 
“Lost and Found” reikalu. Vieni 
skundėsi nebeturį jėgų surasti kur 
pastatę savo mašinų, kiti iki pary
čių ieškojo paklydusių. Kaip tai
syklė paskutinieji apleido geguži
nę svečiai iš Canterbury. Kai kam

dar blogiau sekėsi. Draugams pa
likus teko nukulniuoti pėstute iki 
Liverpool! — Bendrai kurie buvo 
visiems patiko, nepaisant, kad 
sporto klubas ištuštino tautiečių 
kišenes parūpindamas visokiausių 
gėrybių ir padarė pelno virš 100 
dolerių.

Visiems klubo valdyba sako iki 
pasimatymo ateinančiais metais 
skautų žemėje. Skautų vadovybei 
širdingas ačiū už leidimų pasinau
doti žeme ir patalpomis, p. Katar
siui už visokeriopų pagalbų ir 
transportų.

V. A.} "Kovas”

“KOVO” SUSIRINKIMAS
Sydnejaus L. S. K. “Kovo” val

dyba praneša, kad kovo 31 d., sek
madienį, 4 vai. Lietuvių Namuose, 
Lidcombe šaukiamas visuotinis 
metinis klubo narių ir narių rė
mėjų susirinkimas.

Darbotvarkė: 1. Susirinkimo 
atidarymas. 2. Prezidiumo sudary
mas. 3. Mandatų komisijos rinki
mai. 4. klubo valdybos praneši
mai. (pirmininko ir iždininko). 5. 
Revizijos komisijos pranešimas. 6. 
Diskusijos dėl pranešimų. 7. Val
dybos ir revizijos komisijos rinki
mai. 8. Klausimai ir sumanymai. 
9. Susirinkimo uždarymas.

Susirinkimas bus skaitomas tei
sėtu esant bet kokiam narių skai
čiui praėjus pusvalandžiui nuo 
skelbto susirinkimo pradžios. Vi
siems nariams ir nariams-rėmė- 
jams dalyvavimas būtinas.

I susirinkimą kviečiame sporti
ninkų tėvus ir kiekvienų lietuvį, 
kuriam bent kiek rūpi sportinė 
veikla Sydnėjuje. Skaitlingai da
lyvaudami susirinkime pilnai iš
diskutuosime buvusios valdybos pa 
darytus darbus ir kartu būsimajai 
duosime nurodymų, kaip ateityje 
būtų tiksliau nugalėti susidariu
sius sunkumus. Būtų labai tikslu

NERIES
NERIS I ČEMPIONUS

Pereitu antradienį (kovo 19 d.) 
Neries krepšinio komanda susiti
ko su stipria australų Dolphin ko
manda. Nežiūrint priešininkų pas-
tangų jau iš pirmų minučių buvo 
galima spėti, kad Neries vyrai ga
li laimėti. Pirmas puslaikis be sun-
kios kovos laimėtas Neries nau
dai 20:8 rezultatu. a

Antrame puslaiky Nenes ko
mandos treneris negalėjo žaidime 
dalyvauti ir į jo vietų įstojo ži
nomas buvęs adelaidiškis krepši
ninkas H. Bernaitis. Nors ir įvy
kus pasikeitimams neriečių žaidi
mas nesusilpnėjo, ir mūsų vyrai 
išplėšė dar vieną pergalę — iš ei
lės septintų! Gausūs žiūrovai pa
sibaigus rungtynėms drebino salę 
garsiais “Sveiks, Valio!”, o rezul
tatų lentelėje blizgėjo skaičiai 
46:18 Neries naudai.

Nemažiau džiūgavo ir Neries 
vyrai, nes jie dabar iškilo į pirmų 

ir naudinga, jei renkant naujų 
valdybų kandidatų sųrašuose leis
tų savo pavardes įrašyti sportinin
kų tėvai. Sportininkų tėvams tu
rėtų daugiausia rūpėti klubo reika
lai. Sydnėjuje jau per eilę metų 
klubo valdybose dirba beveik tie 
patys žmonės. Jie yra pavargę ir 
juos reikia pakeisti naujais. Nauji 
žmonės, naujos jėgos duos daugiau 
gyvumo ir naudos mūsų klubui. 
Klubo ateitis priklauso nuo mūsų 
pačių: kiek jį remsime dalyvau
dami parengimuose, “kiek nepagai
lėsime finansinės aukos ir, svar
biausia, kiek prisidėsime savo dar
bu eidami į valdybos sųstatų.

V. Augustinavičius 
Sydnejaus lietuvių sporto klubo 

“Kovo” pirmininkas

STALO TENISO TRENIRUOTĖS
Sydnėjuje stalo teniso treniruo

tės vyksta kiekvienų antradienį 
nuo 8 vai. vak. Table Tennis 
Centre, Summer Hill.

Visi teniso žaidėjai ar mėgėjai 
kviečiami nurodytu laiku atvykti 
ir žaisti. Visos informacijos su
teikiamos treniruočių metu.

"Kovo" Stalo teniso sekcijos
Vadovas

KLUBE
vietų ir į čempijonus. Paskutinis 
žaidimas šiame rate įvyks antra
dienį, kovo 26 d. 7.35 vai. Bur
wood Girls High School krepši
nio salėje su australų komanda 
Balmain. Net jeigu šias rungtynes 
neriečiai ir praloštų, nors vargu, 
kad Neris nusileistų, vis tiek ne
riečiai liks čempijonais. Nežiūrint 
to, ir numatytas rungtynes mūsiš
kiai pasiryžę laimėti. Tai būtų 
aštuoni susitikimai ir aštuonios 
pergalės!

Tuo pačiu primename, kad Ne
ries treniruotės vyksta kiekvienų 
šeštadienį Bankstowno Lietuvių 
Namų krepšinio aikštelėje nuo 2 
iki 5 valandos. Smagu, kad į tre
niruotes susirenka vis daugiau 
jaunesnių berniukų, ir neužilgo su- 
darysim antrą Neries komandų. 
Norintieji žaisti kviečiami atvyk
ti nurodytu laiku j treniruotes ar
ba kreiptis į p. Intų tel. 561815.

J. Belkus

VISAIP
Dauguma Adei. Vyties sportininkų 
yra moksleiviai. Beveik visi iš jų 
išlaikė egzaminus. Vieni grįžo- į 
gimnazijas, kiti į universitetus 
tęsti toliau mokslo. Greičiausiai 
ir šiais metais šie jaunuoliai spor
tininkai pajėgs suderinti mokslų 
su sportu ir gale metų atsieks ge
rų rezultatų.

— ★ —
Nežiūrint gražios senatvės vėl 

vedė ministeris, buvęs Vliko pir
mininkas Vaclovas Sidzikauskas ir 
New Yorke besidarbuojąs prof. 
Mečislovas. Abu buvo ilgamečiai 
našliai ir abu vedė našles.

\ — ★ —
Jau trys mėnesiai, kaip Pietų 

Afrikoje dantų gydytojas tebegy
vena su svetima širdim ir visai 
išleistas iš ligoninės. Dr. Barnard 
pereitų savaitę pareiškė, kad jei 
ne greitu laiku tai po metų ar 
kelių šis pacientas susilauks sun
kių komplikacijų, bet jis vis tiek 
pasiryžęs tokiu atveju dar kartą 
savo pacientui įstatyti naujų šir
dį.

|tk per ANGLIJA..
»• Pigiau, greičiau, geriau galima pasiųsti dovanų siuntinė- 
►' liūs savo artimiesiems Lietuvoje.
į Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagalvoti, kokį 
J< dovanų siuntinėlį reikia sudaryti ir pasiųsti savo giminėms.

•i Žemiau siūlome du specialiai paruoštus, praktiškus ir 
$ labai naudingus siuntinius.

B VASARINIS 1968. 1.
S>1 Gėlėto nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėm, 
:♦! 3i jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 
J 3i jardo vilnonės medžiagos moteriškam kostiumui, 1 tere- 
J lyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy- 
*• riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių kojinių.

$A 55.00.
IK

VASARINIS 1968. 2.
£ Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžia
is ga, 3 į jardo angliška vilnonė kostiuminė medžiaga, šilkinė 

arba nepermatomo nailono medžiaga dviem suknelėm, 1 šil-
* kine skarelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šo- 

koladinių saldainių, 1 vyriškas nailoninis arba moteriškas 
lietpaltis.

Jį $A 55.00

J Taip pat j 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.

į Baltic Stores Ltd.»
(Z. JURAS) ,

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

5; Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siun- 
>♦« tėjas pasirenka iš kainoraščio, arba užsako, kas jam patinka. 
H Taip pat, persiunčiame ir Jūsų supirktus siuntinius.
•♦j Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income tax sumažinimą, 
$ jei siuntiniai siunčiami šeimai.y
| 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.
a

TU DIDVYRIU...
(Atkelta iš psi. 2)

pasaulio tragedijos, žinomos Antro pasaulinio karo vardu.
Tos sutarties veikimą mes tuoj pat pajutome. 1939-tų metų 

spalio 10-tą mūsų užs. reik. min. J. Urbšys turėoj pasirašyti “su
tartį” ši kartą su raudonasiais, kuria mes atgauname Vilnių, bet 
įsileidžiame sovietines karo bazes. Bazių įvedimas buvo Lietuvos 
Nepriklausomybės galo pradžia. Po to per jas sekė visokios rusų 
provokacijos, toliau, sukti ir melagingi, tiesiog juokingai neįtikė
tini kaltinimai, kol, pagaliau, Sovietų Sąjunga faktiškai okupavo 
Lietuvą 1940-tų metų birželio 15-tą. Lietuvai terorizuoti, vietoj 
istorinio Muravjovo, šį kartą buvo atsiųstas sovietų užsienio reika
lų vice-komisaras V.G. Dekanozovas.

Toliau — audringieji karo metai su vilties šešėliu dėl nepri
klausomybės. Prasidėjus vokiečių-rusų karui 1941-mų metų bir
želio 22-rą, mūsų sukilėliai išvalė kraštą nuo rusų ir perdavė toli
mesnį krašto vadovavimą laikinajai vyriausybei. Deja, trumpare
giai ir pirmaisiais laimėjimais apsvaigę vokiečiai tą vyriausybę po 
šešių savaičių sulikvidavo, nes jie turėjo “Naujojsios Europos” 
planus, pagal kuriuos mažosios tautos turėjo būti trąšą didžio
sioms ir išnykti kaip vandens lašas ant karšto akmens.

Ir taip, mūsų istorikės Dr. V. Sruogienės žodžiais “Lietu
va, per ištisus šimtmečius maskolių teriojama ligi mūsų laikij 
išbuvo Vakarams užtvara nuo azijatų naikinimo. Savo sūnų krū
tinėmis gindama savo žemę, ji apsaugojo Vakarų kultūrą, leisda
ma jai ramiai klestėti. Pati, kovose netekusi žmonių ir turto, sve
timųjų kanopų sutrypta ir sunaikinta, patekusi ant dviejų milži
nų karo tako, žuvo kaip valstybė. Tačiau lietuvių tauta liko gy
va.

Tą gyvybę, pirmoj eilėj, liudija mūsų partizanai, arba kaip 
jie patys save vadina “Miško Broliai”, “Vanagai” ir “Laisvės 
Kovotojai”. Moderniaisiais laikais mes neturime jiems lygaus pa
vyzdžio. Lenkijos, Rytų Berlyno ir Vengrijos sukilimai 1956-tais 
metais visus drauge paėmus yra tik šešėlis mūsų, dešimtmetį 
užsitęsusių kovų. Toje nelygioje kovoje krito virš 50,000 laisvės 
kovotojų, vykdydami savo priesaiką, kuri skamba šiaip:

A S ... prisiekiu Visagalio Dievo akivaizdoje vardan kritusiųjų 
brolių už Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę uoliai dirbti Nepri
klausomos Lietuvos atstatymo darbą, nesigailėdamas nei jėgų, 
nei gyvybės, griežtai vykdyti vadovybės įsakymus, didžiausioje 
paslaptyje laikyti veikimą, nesidėti su priešu ir viską pranešinėti 
savo viršininkams. Man yra žinoma, kad už šios priesaikos sulau
žymą būsiu baustas mirties bausme. Tai, ką pasižadu, tegu Dievas 
išlaikyti man padeda.”

Veltui jie laukė pagalbos iš svetur. Nesulaukdamas ne tik 
pagalbos, bet ir moralinės paramos, mūsų laisvės kovotojas skun
džiasi Šv. Tėvui: “Naikinami, terorizuojami, alkani, nuogi, krau
juose paplūdę, likę be jokių net žmoniškų natūralių teisių, nuo 
pasaulio visiškai izoliuoti, prašome Jūsų globos ir pagelbos... 
Gyvybės kaina perduodame Jums savo tautos kančių istorijos 
raštą... Šis raštas yra mūsų Tėvynės mirties testamentas.”

Niekas neatsakė į šį paguodos ir pagelbos prašymą, niekas 
neatsiliepė į desperacijos šauksmą. Tik kai kurie ĮŠvteicarijos 

laikraščiai ir V. Vokietijos krikščioniškai kultūrai ginti komite
tas tą raštą persispausdino. Tai ir viskas. Vakarai dar tebesmil
kė smilkalus barbariško ruso garbei. Aštuoniems metams gi pra
ėjus ir Vakarams pamačius tikrą ruso veidą, trijų dienų Vengrijos 
sukilimas pasaulio spaudos buvo ištrimituotas kaip nepaprasto 
heroizmo pavyzdys. Žinoma, Vakarai prasnaudė dar vieną, gal 
ir paskutinę progą padėti pavergtoms tautoms nusikratyti rau
donųjų jungo.

Vengrijos sukilėliams atsidarė durys į bet kurią Vakarų 
valstybę. Mūsų gi laisvės kovotojas pasiliko savo žemėj. Kodėl? 
Atsakymas jų pačių lūpomis: ... Mes taip mylime tėvynę Lietuvą, 
kad greičiau krintame, kiek galima brangiau pardavę gyvybę, kaip 
vykstam į Sibirą. Mes tikime, kad mūsų lavonais patręšta Lie
tuvos žemelė bus trąšesnė ateities vienybei ir Tėvų Žemės meilei. 
Mes dantimis įsikandę laikomės Tėvų Žemės tol, kol okupanto 
buožė sudaužo mūsų galvas. Užmerkiame akis su pilna burna 
šventos žemės, kad kiti ją labiau pamiltų. Ir mylime ją, prieš 
visą pasaulį didžiuojamės. Ant tėvynės aukuro per trejus metus 
padėjome daugiau kaip 100,000 brolių ir sesių. Pusė jų Sibire, 
pusė guli savoj žemelėj. Mes keliame galvas aukštai prieš 200 
milijonų modemiškai ginkluotą okupantą, kovojame už tėvų že
mę trys milijonai. Nė vienas kraštas nėra tiek paguldęs už laisvę 
aukų per tris metus, kaip mes. Mes laimėsime, mūsų reikalas tei
singas. Tėvynė laisvę atgaus!”

Kita dalis tautos nelaimingųjų vaikų Sibire, patys būdami 
kankiniai, keturių mergaičių lūpomis per žuvusiuosius laisvės 
kovotojus šaukiasi į Dangų: “Mūsų tautos kankiniai, išmelskite 
stiprybės, sumanumo ir vienybės mūsų Tautos darbuotojams, iš
melskite tikrai šviesų amžinąjį poilsį galvą paguldžiusiems už 
savo žemę.” Ir su pasiaukojimu toliau prašoma: “Viešpatie, daryk 
ką nori su manim, tik pasigailėk mano Tautos ir mano mylimųjų.”

Ne daug tikrųjų vardų yra mus pasiekę, tų, kurie piaustomi 
pjūklais, kurių liežiuviai buvo raunami, kurių išniekinti lavonai 
mėtėsi miestelių aikštėse, nes jie visi yra vadinami jų miške gau
tais vardais. Tų, gi, vardai, kurie yra mums žinomi, kaip Juozas 
Lukša, Julius Būtėnas, pik. Juozas Vitkus ir tų kurie kaip ir 
Nežinomas karys be vardo atsigulė į Lietuvos žemelę, puošia 
Lietuvos Himno žodžiais “Tu didvyrių žemė!”

Jie savo duoklę atidavė. O mes?
Mes nesame verti lygintis su tais, kurie liko savame krašte 

kovai su rusu. Bet uždavinys yra tas pats, nežiūrint, kad priemonės 
kitos, ir veikimo laukas šiuo metu ribotas. Mes privalome šian
dien daryti tai ką galime mūsų sąlygomis, būtent — populiarinti 
laisvame, pasaulyje laisvos Lietuvos idėją, kelti viešumon istorijos 
ir faktų klastojimą, kiek tai liečia “14-tąją Lietuvos Tarybų Res
publiką”, aktyviai paremti antikomunistinę veiklą gyvenamame 
krašte ir visomis jėgomis remti bet kokį lietuvišką darbą žodžiu, 
veiksmu ir pinigu. Kitaip mes užsitarnausime “salioninio” laisvės 
kovotojo vardą.

Čia, išeivijoje, mes esame, lyg kariai apsupime. Pagrindinis 
tad mūsų uždavinys kaip išeivių — išsilaikyti lietuviais tol, kol 
galėsime vėl susijungti su mų pagrindinėmis pajėgomis, t.y. su 
pačiu tautos kamienu. Su kiekviena diena lietuvybės išlaikymo 
klausimas darosi vis aktualesnis, nes tautinės sąmonės, jos gyvy
bės ir savos kalbos perdavimas mūsų vaikams nėra jau toks pap
rastas dalykas, kaip mes pradžioj vaizdavomės. Į mus veikia ly

giai tie patys nutautėjimo dėsniai emigracijoje^ kaip ir į kiekvieną 
tautinę mažumą. Bet tie dėsniai neveikia arba jie veikia labai 
pamažu ten, kur jiems pasipriešinama. Čia nulems, kaip ir apsu
pime, ne tiek vadų autoritetas ar komanda, kiek pavienio kario 
sąmoningumas, ištvermė ir tikėjimas savo tautos ateitimi. Taip 
pat ir aukos dvasia.

Visai lietuviškai veiklai koncentruoti yra sukurta Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė. Nuo mūsų pačių priklauso, kiek mes .per 
ją būsime sėkmingi. Reikia neužmiršti, kad ji yra pati jauniausia 
lietuviška organizacija bet su milžinišku uždaviniu, o be to, 
ji yra dar formavimosi stadijoje, ir todėl kiekvienas, kaip bitė 
turi rūpintis ir dirbti jos gerovei. Daugelis iš to darbo su kartėliu 
pasitraukia, nes pas mus įprasta, kad viską turi padaryti kiti, 
o mes sau pasiliekam teisę jų darbus vertinti, o dar labiau — kri
tikuoti. Jau laikas tą įprotį išgyvendinti. Jį turėtų pakeisti kietos 
tikrovės dėsnis: kas neprisideda prie darbo o tuo pačiu prie ko
vos už Lietuvos laisvę, tenesiima dirbančių kritikuoti. Kiekvienas 
turi jausti asmeninį įsipareigojimą ir prisiimti asmeninę atsako
mybę.

Lietuvių Bendruomenė yra iššaukta į gyvenimą visiems lie
tuviams, visiems laikams ir visokioms sąlygoms. Tam tikslui for
muodami jos organizaciją privalome žiūrėti rytojaus akimis, kad 
ji būtų lanksti, ir jos struktūra pajėgtų aprėpti visą lietuviškąjį 
gyvenimą visose jos fazėse ir besąlyginai reprezentuotų lietuvius, 
kaip tautinį vienetą. Juo daugiau kiekvienas mes įdėsime savo 
darbo, proto ir širdies į ją, tuo mūsų lietuviškas gyvenimas bus 
našesnis ir darnesnis. Aktyviu dalyvavimu mūsų bendruomeni
niame gyvenime mes prisidėsime prie mūsų bendros kovos už 
tautos laisvę.

šiandien mes švenčiame tą reikšmingą mūsų istorijoj sukak
tį nedėkingose sąlygose: kraštas okupuotas, patrijotai sunaikinti, 
žmonės išsklaidyti po visą pasaulį. Bet ne. dejuoti ir aimanuoti 
mes čia susirinkome, bet pagerbti tuos, kurie su pasiaukojimu ati
davė savo duoklę Lietuvai ir pasisemti stiprybės kovoje, kurios 
galo dar nesimato. Mes žvelgiame į savo praeitį, kad atgaivinus 
blėstančią viltį ir kad užsidegtumėm pavyzdžiais tų, kurie nešė 
tautai laisvės švyturį dar tamsesnėje neviltyje, negu mes kad 
esame. Mes švenčiame šią didžiąją šventę, kad mūsų vaikai, 
jau nelaisvėje gimę didžiuotųsi savo didvyriška praeitimi ir laiky
tų sau garbe būti lietuviu. Mes švenčiame šią šventę pradėdami 
LIETUVOS LAISVES KOVOS METUS, kad jie sujungtų mus 
visus bendrai kovai su komunistiniu rusu ir kad uždegtų mūsų 
vaikų širdis mestis į tą kovą su visu jaunatvės entuziazmu. 1918- 
tųjų metų šaukimas prie ginklo dar yra gyvas ir šiandien — 
“Drąsiai, be baimės, kaip mūsų tėvai ir sentėviai, užstokim prie
šams kelią, pakelkim žygį už mūsų Motiną Tėvynę, už Lietuvos 
Valstybę!”

Kartu jungiamės bendrai maldai su mūsų keturiomis Sesė
mis Sibire: “Pažvelk, o Motina, į mūsų vargo ir ilgėsio sutrintas 
širdis, į mūsų iš šalčio ir alkio pamėlusias lūpas. Grąžinki mus 
į Šalį, kurią mums pats Dangus dovanojo, į kryžių ir bažnyčių 
žemę, į kraštą, kurį Tu nuo amžių pamėgai. Leiski mums vėl 
išvysti gausius malonėmis paveikslus, šventoves. Leiski vėl mums 
giedoti padėkos ir meilės himnus.”

(PABAIGA)
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
NEWCASTLE

MIRĖ O. JAZBUTIENĖ
Sulaukusi 61 metų 1968 m. ko

vo 18 d. po ilgos ligos mirė Ona 
Jazbutienė. Jos netekimas yra 
skaudus smūgis (Visai Niukeste- 
lio lietuvių bendruomenei. Ilgų me
tų eilę gyvendama mūsų tarpe 
Vėlionė savo asmenybe ir pasi
aukojimu lietuvių bendruomenei 
nusipelnė visų pagarbą. Visi čia 
įvykę suėjimai, minėjimai koncer
tai, garbingų svečių vaišinimai bu
vo glaudžiai susiję su a.a. Jazbu- 
tienės triusu.

P.p. Jazbučių kieme stovinti ma
ža salelė yra žinoma kaip lietu
vių namai. Ten repetavo N.L. Cho
ras ,ten vyko minėjimai barbe
que ir kitokie susibūriavimai. Ne
kalbėjo Ji prakalbų ir nemėgo vie
šumos, bet jeigu reikėjo pavai
šinti daug svečių, salę išplauti 
ar svečiams išėjus labai jau ne
švarią salę išvalyti, tai Vėlionė 
atlikdavo su tyliu pasiaukojimu. 
Būdama moterų draugijos valdy
boje, kol sveikata leido, lankė li
gonius ir ištiesė pagelbos ranką 
visiems kuriems pagalba buvo ga
lima.

Mėgo žmonių draugiją. Labai 
retai tekdavo matyti a.a. Jazbu- 
tienę žiūrinčią j televizijos lange
lį. Paparstai koks pustizinis sve
čių laukdavo kol šeimininkė jiems 
paduos kavos puoduką ir keletą 
pyragaičių. Kalbos niekados ne
trūkdavo. Čia ir paskutinės nau
jienos ,čia susiformuodavo atei
ties veikimo idėjos.

Vėlionė išaugino 3 lietuviškai 
kalbančius vaikus ir 4 anūkus. Ge
dulingas pamaldas atnašavo tėv. 
Gaidelis. Pamaldų metu giedojo N. 
L. Choras. J. Govenlock, Libera 
me, Domine sugiedojo Vėlionės ar
timas draugas p. S. Žukas.

• Ilsėkis ramybėje, nuoširdi lietu
ve!

_ * —
Pasklido garsas per lietuvišką 

pasaulį, kad Adelaidėje suėję du 
didžiūnai V. Šimkus ir G. Vasi
liauskienė po penkis mėnesius už
trukusio sunkaus darbo Adelaidės 
lietuvių bendruomenei pagimdė 
liūdną kantatą.

To istorinio įvykio sujaudintas 
jūsų Šnekutis paklausė Newcastlio 
chorvedžio, kas išeitų, jei p. Žukas 
turėtų progos pasidarbuoti su p. 
Vasiliauskiene. Kie pagalvojęs 
Stasys atsakė: “Tokiu atveju iš
dygtų kas nors linksmesnio. Jeigu 
jaunoji pianistė N. Masiulytė pri
tartų, tai gal gautųsi net visa 
pasiutpolkė.”

Adelaidėje gyvenanti p. Gučiu- 
vienė Adelaidės lietuvių chorui iš
davė brandos atestatą išmargin
tą vien penketukais. Tai va, taip 
ir žinokite, ne Adelaidėje gyvenan
tieji dainininkai, jeigu nesugiedo
site kantatos, brandos atestato ne
gausite. Teks trinti gimnazijos šuo 
lą iki grabo lentos...

Metines atostogas p. B. Liūgą 
praleido Viktorijoje. Labai susi
žavėjo Geelongo miestu ir jo lietu
viais. Po aštuonių mėnesių išėjęs 
į pensiją žada išparduoti Niukast- 
lyje viską ir keltis j draugišką 
Geelongo Lietuvių bendruomenę. 
Benediktas taip pat parsivežė mai
šą malonių sveikinimų nuo Geelon
go choristų niukastliečiams.

Kovo 13 po trijų mėnesių atos
togų susirinko niukastliečiai cho

ristai. Nors atostogos ir nebuvo 
labai ilgos, tačiau dainininkai vie 
nas kito neatpažino. Perilgai be
žiūrint j televizijos langelį veik 
visi įgavo kvadartines akis ir pla
čias sėdynes. Užmiršo kaip kalbė
ti ir tik šnypščia pasižiūrėję vienas 
į kitą. Chorvedys prižadėjo visus 
pagydyti nuo televizaičio ligos. Ir 
jeigu yra ir daugiau Niukastlyje 
sergančių šia liga, prašome kuo 
greičiausia kreiptis į Stasį Žuką!

Šnekutis

PAMALDOS
Sekančios pamaldos Newcastelio 

ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos kovo 31 dieną 11 vai., šv. Lau
ryno bažnyčioje, Brodmedove.

Išpažinčių bus klausoma nuo 
10,00 vai. prieš Mišias. Kadangi 
prieš Šventes newcasteliečiams 
daugiau nebus savų pamaldų, ma
loniai prašoma pasinaudoti šia 
proga einant velykinės.

Kun. S. Gaidelis S. J.

SYDUTEY
KAZIUKO MŪGĖ

Kovo 3 d. Banltetowno Liest. 
Namuose buvo surengta tradicinė 
Kaziuo mugė, kuri jau eilę metų 
pravedama vis su didesniu pasise
kimu. Ir šį kartą nuo ankstyvo 
vidurdienio buvo perpildyta mu
gė svečiais ir visokiais lietuviš
kaisiais prekybininkais, kurie sten 
gėsi parduoti, ką galėdami: kny
gas, spaudą, medžio išdirbinius, 
audinius ir siuvinius, pagaliau juo 
kus, pramogas užkandžius ir gė
rimus. Čia galėjai savo laimę iš
bandyti pirkdamas fantinės lote
rijos bilietus, kur atsakymas gau
namas tuoj pat atvyniojus bilie
tėlį, galėjai išbandyti savo laimę 
laimės rate arba loterijoje, kur 
buvo leidžiami stambesni laimi
kiai. Dainavos kieme galėjai pasi
džiaugti mūsų jaunųjų sportininkų 
žaidynėmis, pasivaišinti skautų pa 
lapinėje šviežiai keptais blynais 
ir kitokiais užkandžiais. Pagaliau 
buvo teikiami ir visai nemokami 
malonumai, kaip Linksmųjų Brolių 
sąmojus, arba malonūs susitikimai 
su bičiuliais, pažįstamais ir ar
timaisiais prie alaus stiklo.

Bet ir nieko neperkant įdomu ir 
malonu užsukti į tokią mugę pasi
dairyti. Šiaip atrodo, kad mes 
nieko neveikiam ir nieko neturim. 
Bet žiūrėk, mugėje net du knygų 
kioskai, kur pilnas pasirinkimas 
įvairių knygų, plokštelių, o kiek 
audinių, juostų, medžio išdirbinių! 
Labai įdomi pasižiūrėti lietuviš
kų pinigų ir kitokių monetų kolek
cija keramikos (J. Janavičienės)

išdirbiniai. Galėjai užmesti akį ir 
į sportininkų kampelį, kur buvo 
išstatytos laimėtos taurės, ir kt. 
Mūgėje vyko krepšinio rungtynės 
lauke, stalo teniso varžybos salė
je, šachmatininkai ir kt. Žinoma, 
šalia viso to barankos užkandžiai, 
alus, žodžiu, į mūgę užsukęs nie
kas nesigailėjo, gal tik tiek, kad 
tokios mugės teks vėl ištisus me
tus laukti. Rengėjai per tą laiką 
galėtų pagalvoti, ką čia daugiau 
įvesti į tą mūgę, kaip ją pratur
tinti. Ir, žinoma, gerokai iš anks
to nesigailėti reklamos. Vis dėl 
to spaudoje paduotų smulkių pra
nešimų neužtenka.

MELBOURNE
NEPRALEISKIME PROGOS
Praėjus ne vienam tikrai vertin

gam parengimui dažnas tautįetis 
nusiskundžia lyg pasiteisindamas 
— “Gaila, nemačiau, nebuvau, lai
ko neturėjau”.

Kad niekam nereiktų panašiai 
teisintis ir gailėtis po laiko, norisi 
atkreipti visų Melbourne ir Vik
torijos lietuvių dėmesį, į studentų 
korporacijos Romuvos ruošiamą 
Vydūno akademiją, kuri įvyksta 
kovo 31 d. 7 vai. Liet. Namuose.

Žymūs žmonės, kuriais gali di
džiuotis visa tauta, nėra kasdie
niškas reiškinys: turėjome tik vie
ną Čiurlionį, tik vieną Vydūną. 
Vyresnioji karta, turėjusi laimės 
jį pažinti, klausytis jo paskaitų 
ar skaityti jo virš 60 parašytų vei
kalų, turės progos giliau pajaus
ti jo dvasią ir pažinti jo gyvenimą, 
nes prieš minėjimą ruošiamoj 
parodoj bus išdėstyti jo kūriniai, 
rankraščiai, dienoraščiai, vesti li
gi pat mirties ir įvairios nuotrau
kos. Tai proga, kuri vargu ar dau
giau bepasikartos. Tie eksponatai 
buvo renkami metų metais per vi
są pasaulį.

Programai išpildyti be vietinių 
pajėgų ir Geelongo choro pakvies
ti iš Adelaidės teatro režisierius 
J. Gučius iy solistė A. Binkevi- 
čiūtė-Gučiuvienė, o su jais drau
ge atvyksta ir didelė lietuvių bi
čiulė pianistė D. Oldham.

Kaip matosi, programa tikrai 
turininga, patraukli ir įdomi se
niems ir jauniems. Ypač mūsų stu
dijuojantis jaunimas neturėtų pra
leisti šios progos ir susipažinti su 
šiuo mūsų žymiu filosofu, rašyto
ju, lygiai kaip ir jo kūriniais, veik
la ir gyvenimo eiga. Prūsų Lie
tuvoje.

Nepraleiskite progos, kuri nepa
sikartos!

(M ar gilius)

Prane
REKOLEKCIJOS SYDNĖJUJE
Rekolekcijas praves kun. Pranas 

Vaseris, Melbourno kapelionas, šia 
tvarka:

Kovo 29 d. — penktadienį — re
kolekcijų pradžia. Nuo 6 vai. išpa
žintys. 8 vai. įžanginė Konferen
cija, Šv. Mišios ir Komunija, Kon
ferencija ir vėl išpažintys.

Kovo 30 d. — šeštadienį, išpa
žintys nuo 5 vai. 6,30 vai. Konfe
rencija. 7 vai. Šv. Mišios, Komuni
ja, rekolekcijų pamokslas — išpa-

LATROBE VALLEY
MOKYKLA VEIKIA

Vasario 24 d. Moe miestelio St. 
Kierens , mokykloje vėl pradėjo 
veikti lietuviška mokyklėlė. Pamo
kos vyksta šeštadieniais nuo 12.30 
iki 3 vai.

Džiaugiamės ,kad į šią mokyklą 
vėl grįžo Violeta Šabrinskaitė, ku
ri buvo išvykus Melbournan sun
kiai operacijai bei ilgesniam gydy
mui.

Sveikinam ir draugiškai ranką 
tiesiam dar dviem mokiniam — 
Jurgiui ir Povilui Baleišiams.

Linkiu savo mokiniams, jų tė
vams bei rėmėjams ištvermės, svei
katos ir gerų norų. Nuoširdžiai 
kviečiu ir tuos, kurie dar nedrįs
ta atsilankyti. Nebūkštaukit, tė
veliai , jeigu jūsų vaikučiai sun
kiai kalba lietuviškai. Čia visi kar 
tu bendromis pastangomis steng
simės išmokti. Knygas taip pat ap
moka seniūnija.

M. Sodaitienė-Mokytoja

simai
žintys.

Kovo 31 d. — Kančios Sekma
dienį — užbaigiamoji rekolekcijų 
diena: Išpažintys nuo 9 vai. iki 
pamaldų. 11,30 iškilmingos reko
lekcijų pamaldos, pamokslas ir 
bendra Komunija. Prašoma neiti 
Komunijos anksčiau ar kitose baž
nyčiose.

Išpažinčių klausys Rekol. vad. 
Kun. P. Vaseris, kun. P. Martuzas 
ir kun. P. Butkus, bet prašoma 
visų kuo daugiau atlikti išpažin
tis pirmais vakarais, kad išvengus 
varginančio laukimo sekmadienį.

Tuojau po Mišių užbaigiamoji 
Konferencija ir Palaiminimas bei 
atlaidų suteikimas.

WOLLONGONG
Wollongongo lietuviams pamal

dos ir rekolekcijos kančios Sekm. 
— Kovo 31 d. Ved. kun. Pr. Vase- 
rio — Pranciškonų seselių koply
čioje 74 Ciff Rd. (netoli kated
ros).

4.30 vai. p.p. išpažintys. 5 vai. 
pamokslai, šv. Mišios ir Komuni
ja.

Jūsų Kun. Petras Butkus

AUKOS SKAUTŲ BŪKLUI
Po $ 10.00: Vytenis Šliogeris, 

. Daubaras, P. Milekemp ) Cian
as). E. Migevičius.
Po $2.00: V. Kasperaitis, E. Va

ilokas, V. Turas, B. Barkus, Dr. 
Mauragis, A. Jakštas, J. Paltana
vičius, C. Sviderskas, L. Eidimtas, 
S. Kapočius, A. Adomėnas.

AUKOS Iš AMERIKOS
$100.00 iš J.J. Bachuno ir $8.81 

iš A. Alčiausko.
Kitos aukos: R. Jaselskis $5.00, 

kun. P. Martuzas (papild.) $10.00 
ir V. Deikus $2.00.

AUKOS SKAUTŲ TĖVŲ 
GEGUŽINĖJE (3.1.1968):

Po $10.00: M. šutas, Vaičius, K. 
Butkus.

Po $5.00: Lokys, V. Černiaus
kas, Milašas.

Po $2.00: I. Bačiulienė, Apynie- 
nė, Juragiai, Daubaras (papild.), 
Statkus, Vilkaitis.

Po $1.00: Medelis, E. Dryža, Ka- 
zokienė, V. Kasperaitis (papild.), 
Genys.

Neišskaitomi viso 35c.
Skautų Tėvų Komitetas 

*
Skautų Tėvų Komitetas balan

džio 21 d. rengia smagią geguži
nę skautų žemėje Ingleburne su 
užkandžiais, gėrimais ir muzika.

MELBOURNO LIETUVIAMS
Melbourno Lietuvių Soc. Globos 

D-jos pirmininkei p. Kružienei 
atsistatydinus iš pirmininkės pa
reigų, jos pareigas perėmė p. Na- 
gulevičienė, artimiausia kandida
tė. Jos adresas: 39 Carveen A v. 
Mitcham, Vic., Tel. 874 6410.

MLSGD-jos Valdyba

PADĖKA

PADĖKOS

Sydnėjaus Lietuvių Klubo nariai 
norėdami pagreitinti naujų Klubo 
namų statybą pasižadėjo paskolin
ti:
Sadauskas K. $200.00
B.K. papildomai $100.00 200.00
Černiauskas J. pap. $200.00 230.00 
Čilvinas V. 100.00
Dr. Doniela V. pap. $150.00 250.00
Giliauskas A. 200.00
Jasaičiai A. ir V.E. pap. 200.00

340.00
Kedys J.P. 200.00
Dr. Kišonas V. 200.00
Klemka VI. 100.00
Marčiulionis K. 200.00
Miniotas VI. 100.00
Valiulis A. 200.00
Žukas A. pap. 100.00 300.00

Sydnėjaus Lietuvių Klubo var
du, Valdyba sutikusiems pasko
linti, o ypatingai papildomai pasi
žadėjusiems, reiškia nuoširdžią pa
dėką.

Klubo Valdyba artimiausiu lai
ku tarsis su banku paskolos gavi

A. ir S. Pacevičiams, R. ir K. Pacevičiūtėms, 

sūnui ir broliui VYTENIUI tragiškai žuvus, 

reiškiame gilią užuojautą.

Andriulių Seimą, Adelaidėje

Mielus protelius Stasę ir Antaną Pacevičiusir jų šeimą, 
sūnui

VYTEIUI PACEVIČIUI 
tragiškai žuvus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

B. J.J. Mockūnai

Filisterę Stasę Pacevičienę ir inž. A. Pacevičių, 
jų dukreles Rasą ir Kristiną, sūnui ir broliui

VYTENIUI mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame>.

Akademinis Skautų Sąjūdis
Adelaidės Skyrius

mo reikalu todėl kiekvieno nario 
paskola yra tikresnė garantija 
paskolai gauti.

Klubo nariai, neatlikę šios pa
reigos, prašomi artimiausiu laiku 
paskolos pasižadėjimus įteikti Klu
bo Valdybai, 39 Church Str. Lid- 
combe.

Pastaba: Skelbiant Mūsų Pasto
gėje pasižadėjusių paskolinti as
menų sąrašą galėjo įvykti netiks
lumų. Prašome pastebėtas klaidas 
pranešti Valdybai.
Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba

PADĖKA
Sydney Liet. Mot Soc. Globos 

Draugijos Valdyba nuoširdžiai dė
koja visiems, atėjusiems į pagalbą 
ir aukojusiems, būtent:

16-to Vasario Minėjimo bufetui 
maistu, p.p. D. Bartkevičienei, D. 
Karpavičienei, Kolakauskienei, Ju- 
zėnienei, Milašienei, Statkienei, 
Vaičiurgienei, prekybininkams, p. 
p. Grosams. Bufetui davusioms pi
nigais $2.00, dr. Barkienei, $1.00, 
p. Jarembauskienei. Talkinin
kėms, p. Auglienei, Montvidienei.

Tradicinį Užgavėnių Blynų va
karą rėmusioms maistu ir blynais: 
p.p. Bastienei, D. Karpavičienei, 
Kondrackienei, Kustienci, Maura- 
gienei, Montvidienei, Mikalauskie
nei, Petniūnienei, Pūkienei, Ro
manis, Ramanauskienei. Bačiulie- 
nei, Penkaitienei, A. Šliterienei, 
O. Šliterienei, Šliogerienei. Bufe
tui pinigais po $2.00: p.p. Ado- 
mėnienei, O. Karpavičienei, Žy- 
gienei. Po $1.00: p.p. M. Karpa
vičienei, Jarembauskienei, Virgi- 
ninkienei. Prekybininkams p.p. 
Pranuliui ir Simniškiams. Talki
ninkėms: p.p. Mauragienei, Mont
vidienei, Mikalauskienei, Petniū
nienei, A. Šliterienei, O. Šliterie
nei, Štickienei, Šliogerienei, 'Siru
tienei. Didelė dėka vyrams p.p. 
Donielai, Mikutavičiui, Šliogeriui, 
kurie talkininkavo. Už salės deko
ravimą, p-lei Jūratei IReisgytei, 
jos padėjėjams p.p. R. Reisgiui, 
Saukai. Loterijai davusioms, p. M. 
Bernotienei už lėlę ir p. Saudargui 
už portfelį. Talkininkėms prie lo
terijos p.p. Jablonskienei, Daniš- 
kevičienei. Visiems aukojusiems 
gausiai vertingus fantus. Pinigais 
aukojo $1.00 p. D. Burneikienė.

Už mūsų vakaro pasisekimą 
esame nepaprastai dėkingos prog
ramą išpildžiusiems, kurie taip 
linksmai svečius nuteikė. P. J. 
Gaižauskui ir jo vadovaujamam 
moterų chorui, p. M. Umbražiūnie- 
nei ir vyrų oktetui, Užgavėnių 
Katrėms: p.p Skorulienei, Aid. 
Kapočienei pravedusioms taip sek-

DIDŽIAJAM LIETUVIUI AKADEMIJA
Liet. Stud. Korporacija ROMUVA, talkinant skautams, 

ruošia kovo 31 d. (sekmadienį) 7 vai. Lietuvių Namuose, 
50 Errol St., Nth. Melbourne, garbingajam

TAUTOS ŽADINTOJUI VYDuNUI,
jo gimimo šimtmečiui atžymėti, AKADEMIJĄ

Oficialioj daly trumpos paskaitos:
A. Krauso — Vydūno gyvenimas ir veikla, 
p. J. Grigaitienės — Vydūnas rašytojas.

Meninėje daly dalyvauja solistė A. Binkevičiūtė-Gučiu- 
vienė ir teatro režisierius J. Gučius iš Adelaidės, p. J. Juškos 
vadovaujamas Geelongo choras, poetė M. Malakūnienė, 
p. A. Karazijienė, p. H. Statkuvienės šokėjos.

Akademija prasideda punktualiai, prašome nevėluoti! 
Įėjimas suaugusiems 1 dol., jaunimui ir pensininkams 50 et.

RENGĖJAI.

VICTORIJOS EVANGELIKŲ 
DĖMESIUI

Priešvelykinės pamaldos evan
gelikams su šv. Vakariene įvyks 
sekmadienį, kovo 31 d. 11 vai., 
Lietuvių Namų koplyčioje, 50 Er
rol St., North Melbourne. Pamal
das laikys kun. J. Šimboras.

Kviečiame visus evangelikus 
pamaldose dalyvauti.

Para/pijos Taryba

PADĖKA
Tėvų Jėzuitų Misijos statomai 

Koplyčiai Brazilijoje aukojo:
B. Starinskienė, North Geelong

— $100.00; V. Račiūnas, Sydney
— $55.00 ir E. Klygienė, Can
berra, — $5.00.

Su anksčiau susrinktomis au
komis iš viso ligšiol šiam tikslui 
suaukota: $3143.00.

Visiems mieliems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja Tėvai jėzuitai 
Brazilijoje. Maloniai prašoma au
kas ir toliau sisųti įgaliotiniui: 
Rev. S. Gaidelis, 264 Miller Street, 
North Sydney, NSW., 2060.

Pastaba: Brigita Starinskienė ir 
Vytautas Račiūnas abu ligšiol įne
šę po $100.00 šiuomi tapo Jė
zuitų Ordino amžinais Nariais- 
Geradariais.

Kun. S. Gaidelis, S.J.
mingai linksmąją dalį: “Lašini
niui’ p. V. Bitinui, “Kanapiniui” 
p. J. Maksvyčiui. Jaunąjai p-lei 
Asevičiūtei už talką scenoje.

Vakaro metu “Katrės” surinko 
aukų senelių Sodybai $49.44. ačiū!

Bendrai visiems dalyvavusiems 
programoje labai ir labai dėkui! 
Visiems maloniems svečiams atsi- 
lankusiems ir mūsų draugijai už; 
jaučiantiems, esame nepaprastai- 
nužemintai dėkingos.

S.L.M.S.G.D.
Valdyba

PADĖKA
Atsiliepdami į ALB Latrobe 

Valey Bibliotekos spaudoj paskelb
tą knygų vajų, aukojo knygas: R. 
Česna (Albury) — 52 egz. ir 40 
egz. žurnalų; A. Vitkauskas 
(JAV) — 1 egz.; J. Mikalajūnas 
(Morwell) — 1 egz. ir J. Mikštas 
(Yallourn), anksčiau paaukojęs 
76 knygas, paaukojo dar 113 ver
tingų knygų. Biblioteka jau turi 
apie 300 vertingų knygų. Aukoto
jams nuoširdus ačiū.

Knygos skolinamos adresu: F. 
Sodaitis, 3 Jennifer Str., Morwell, 
Vic., 3840. Tuo pat adresu laukia
ma ir daugiau aukojamų knygų.

Bibliotekos Vedėjas

KU-KA
Kovo 10 d. Lidcombėj susirin

kę Sydnėjaus lietuviai studentai 
aptarė savo reikalus, tačiau ką jie 
nutarė turbūt teks laukti ilgokai, 
kol sužinosime, panašiai kaip ir 
apie studentų suvažiavimą, kuris 
įvyko pereitų metų pabaigoje Ade 
laidėje, bet taip ir iki šiai dienai 
viešai nieko nežinome.

★
Naujasis Sydnėjuje sporto klu

bas Neris iki šiolei eina be pra
laimėjimų prieš australus, bet ly
giai ir nemažesnę pergalę išplėšė 
ir prieš Kovą, kada Neris buvo 
apskųsta australų krepšinio sąjun 
gos valdybai. Gal čia ir nieko to
kio bet jau pats principas, tai 
nėra labai skanus, kada lietuviai 
lietuvius skundžia svetimiesiems.

Sydnėjiškis Viktoras Skeivys, 
kaip rašo australų dienraščiai, ga
lįs mintinai skaičiuoti greičiau už 
komputerį.

A.A.
KAROLIUI ŽILINSKUI

mirus, liūdinčius jo žmoną, vaikus ir artimuosius skausme 
nuoširdžiai užjaučia

Matukevičių Seimą, Melbourne

A.A-
KAROLIUI ŽILINSKUI mirus,

jo žmoną, sūnus Tadą, Cėsių, jų šeimas ir artimuosius giliai 
užjaučiame

Česnavičiai ir Romanai
Sydney
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